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ÖNSÖZ

Çalışma ilişkileri tarihi, iktisat, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, sosyoloji ve tarih gibi
çok farklı disiplinlerin bir kesişim kümesini teşkil etmektedir. Bir ülkede çalışma hayatının genel
yapısını belirleyen temel etken, o ülkenin genel sosyal ve ekonomik yapısıdır. Bu temel ilkeden
hareketle, çalışma ilişkileri tarihi toplumdaki formel kurumları olduğu gibi, informel kurumları ve
yerleşmiş örf ve adetleri de inceleyerek çalışma hayatına yaklaşmaktadır. Sosyal güvenlik, sosyal
politika, ücret sistemi, işçi ve işveren ilişkileri gibi alanlar üzerinden hareket ederek, ülkenin iktisadi
yapısına, işçi hareketleri ve işçi örgütleri üzerinden endüstri ilişkileri sistemine de girmektedir. Tüm
bu incelemeler esnasında tarihsel bir perspektife dayanan bir bakış açısı getirmektedir. Böylece
toplumların bugünkü çalışma hayatının çeşitli yönlerini ele alırken, konuya sadece bugünkü sosyal ve
ekonomik ilişkiler üzerinden değil, çok daha uzun dönemli bir bakışla tarihsel kökleriyle eğilmektedir.
Türkiye gibi ülke örneklerinde bu bakış açısı, kayıt dışı istihdam, genç işsizliği, mesleki
eğitim, sendikalaşma oranları, iş kazaları ve sosyal güvenlik gibi konuların çözümüne ilişkin etkin
öneriler getirilebilmesini mümkün kılmaktadır. Nitekim olayların ve olguların tarihteki köklerine
inmek, bu olay ve olgularla birlikte genel yapıdaki işleyişi daha etkin bir şekilde çözme ve anlamamıza
imkan sağlayacaktır. Bu da, daha etkin bir çalışma hayatı oluşturulması için gerekli yasal ve sosyal
değişikliklerin kapsamını daha iyi öngörebilmemize imkan tanıyacaktır.
Türkiye’de çalışma ilişkilerini ele almayı hedefleyen bu ders, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri programının istihdam, işsizlik, sosyal politika, çalışma ekonomisi, toplu pazarlık gibi diğer
dersleriyle birebir ilişkilidir. Söz konusu derslerde incelenen konuların tarihsel gelişimlerini
değerlendirme imkanı sunarak tamamlayıcı bir rol oynadığı gibi, bu derslerde elde edilen bilgilerden
faydalanılarak tarihi daha iyi anlamamızı da mümkün kılmaktadır.
Doç. Dr. Kadir YILDIRIM

1

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ........................................................................................................................... 1
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................... 2
KISALTMALAR ........................................................................................................... 7
YAZAR NOTU .............................................................................................................. 8
1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİNİN GENEL ÇERÇEVESİ .................................. 9
VE TÜRKİYE'DE EMEK TARİHİ LİTERATÜRÜ ..................................................... 9
1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİNİN GENEL ÇERÇEVESİ ................................ 15
VE TÜRKİYE'DE EMEK TARİHİ LİTERATÜRÜ ................................................... 15
1.1. Çalışma İlişkileri Tarihi; Kavram ve Tanımlar ..................................................... 16
1.2. Osmanlı Çalışma İlişkileri Tarihi Literatürü .................................................. 17
1.2.1. Bireysel İş İlişkileri Literatürü .................................................................... 17
1.2.2. Toplu İş İlişkileri Literatürü ........................................................................ 18
1.2.3. Sosyalizme İlişkin Literatür ........................................................................ 19
2. OSMANLI'DA SANAYİLEŞME ÇABALARI ....................................................... 26
VE ÜCRETLİ İŞÇİLİĞİN YAYGINLAŞMASI ......................................................... 26
2.1. Osmanlı Çalışma Hayatının Genel Yapısı ............................................................. 32
2.2. Sanayileşme Çabaları; Fabrikalar Açılması ve Ücretli İşçiliğin Yaygınlaşması... 33
2.3. Kalifiye İşgücü Sorunu .......................................................................................... 35
3. OSMANLI'DA İŞGÜCÜ KAYNAKLARI 1: .......................................................... 44
YABANCI İŞÇİLER VE ASKERLER ........................................................................ 44
3.1. Osmanlı İşgücünde Alternatif Kaynaklara Başvurulması ..................................... 50
3.2. Yabancı Çalışanlar................................................................................................. 52
3.2.1. Yabancı Uzmanlar ....................................................................................... 52
3.2.1.1. Yabancı Uzmanlarla İlgili Sorun ve Eleştiriler .................................... 53
3.2.2. Yabancı İşçiler ............................................................................................ 54
3.3. İşgücü Kaynağı Olarak Askerler ........................................................................... 55
3.3.1. Sanayi Hayatında Asker Emeği .................................................................. 55
3.3.2. Şimendifer (Demiryolu) Taburları .............................................................. 56
3.3.3. Amele Taburları .......................................................................................... 57
3.3.4. Asker İstihdamının Avantaj-Dezavantajları ................................................ 57
4. OSMANLI'DA İŞGÜCÜ KAYNAKLARI 2: .......................................................... 64
MAHKUMLAR, KÖLELER, SAVAŞ ESİRLERİ...................................................... 64
2

4.1. İşgücü Kaynağı Olarak Mahkumlar ...................................................................... 70
4.1.1. Hapishane İçinde Mahkumların Üretim Faaliyetleri................................... 70
4.1.2. Hapishane Dışında Mahkumların İstihdamı................................................ 71
4.2. Osmanlı Çalışma Hayatında Köleler ve Kölelik ................................................... 73
4.2.1. Osmanlı’da Köle Sağlanan Kaynaklar ........................................................ 73
4.2.2. Ev İçi Hizmetlerde Köle Emeği .................................................................. 74
4.2.3. Sanayi Üretiminde Köle Emeği .................................................................. 75
4.2.4. Osmanlı Kölelik Sistemi İle İlgili Görüşler ................................................ 76
4.2.5. Kölelik Sisteminin Sona Ermesi ................................................................. 76
4.3. İşgücü Kaynağı Olarak Savaş Esirleri ................................................................... 78
5. OSMANLI İŞGÜCÜNÜN ETNİK VE DİNÎ YAPISI ............................................. 86
5.1. Etnik Köken ve Dinî İnanç Açısından Osmanlı İşgücü ......................................... 92
5.2. Osmanlı Çalışma Hayatında Etnik ve Dinî Farklılık Kaynaklı Sorunlar .............. 96
5.3. Osmanlı İşgücünün Uluslaşma Süreci ................................................................... 98
6. OSMANLI'DA KADIN İŞÇİLER ......................................................................... 107
6.1. 19. Yüzyıl Öncesinde Çalışma Hayatında Kadınlar ............................................ 113
6.2. Kadınların Çalışma Hayatına Katılmalarının Önündeki Engeller ....................... 113
6.3. 19. yy. ve Sonrasında Osmanlı Çalışma Hayatında Kadınlar ............................. 116
6.3.1. Fabrika ve Sanayi Hayatında Kadın İşçiler ............................................... 116
6.3.2. Hizmet Sektöründe Kadınlar ..................................................................... 118
6.4. 1908 Sonrası Müslüman Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı ve Kadın
Cemiyetleri ............................................................................................................................. 119
6.4.1. Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi................................................ 121
7. OSMANLI'DA İŞÇİ ÖRGÜTLENMESİ; 1908 ÖNCESİ ..................................... 129
7.1. İşçi Örgütlenmesi ve Tarihsel Gelişimi ............................................................... 135
7.1.1. 1908 Öncesi İşçi Örgütlenmesi ................................................................. 135
7.1.1.1. Amelperver Cemiyeti ve İşçilere Yönelik Hayırseverlik Cemiyetleri 136
7.1.1.2. Ticarî, Sosyal vb. Amaçlı Örgütlenme ve Devletin Cemiyetleşmeye
Bakışı ........................................................................................................................... 137
7.1.1.3. Siyasî Nitelikli İşçi Örgütlenmesi; Amele-i Osmani Cemiyeti .......... 140
7.1.1.4. Sendikal Nitelikte İşçi Örgütleri ......................................................... 142
8. 1908 VE SONRASINDA İŞÇİ ÖRGÜTLENMESİ .............................................. 151
8.1. 1908-1913 Döneminde İşçi Örgütlenmesi........................................................... 157
8.1.1. Çeşitli Alanlarda Kurulan İşçi Örgütleri ................................................... 158
3

8.1.2. İşçi Örgütlerinin Nitelikleri ve Özellikleri ................................................ 160
8.2. 1919-1922 Dönemi İşçi Örgütlenmesi ................................................................ 163
9. OSMANLI'DA SOSYALİST HAREKET ............................................................. 171
9.1. Sosyalizmin Osmanlı Düşünce Hayatına Girişi ve Basın ................................... 177
9.1.1. 1870 Sonrası Basın Üzerinden Sosyalizm Tartışmaları ............................ 177
9.1.2. II. Meşrutiyet Sonrası Basında Sosyalizm Tartışmaları ............................ 178
9.2. 1908 Meşrutiyet’in İlanı ve Sosyalist Örgütlenme .............................................. 179
9.2.1. Sosyalist Ermeni Cemiyetleri .................................................................... 180
9.2.2. Rumeli Bölgesinde Sosyalist Örgütlenme ................................................ 182
9.2.2.1. Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu .................................................... 182
9.2.2.2. Rumeli Bölgesi’nde Diğer Sosyalist Örgütler .................................... 183
9.2.3. 1908 Sonrası İstanbul’da Sosyalist Hareket .............................................. 184
9.2.3.1. Toplumsal Araştırmalar Grubu ve İşçi Kulüpleri ............................... 184
9.2.3.2. Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Hüseyin Hilmi...................................... 185
9.3. 1919 Sonrası Osmanlıda Sosyalist Hareket ve Türk Sosyalizmi ........................ 186
10. OSMANLI'DA İŞÇİ HAREKETLERİ; ............................................................... 194
BOYKOTLAR VE 1908 ÖNCESİ GREVLER ......................................................... 194
10.1. Grev Dışındaki İşçi Hareketleri ......................................................................... 200
10.1.1. Yeni Teknolojilere Karşı Direnç ve Makine Kırıcılığı ........................... 200
10.1.2. Boykotlar ................................................................................................. 203
10.1.2.1. 1908-1909 Avusturya Boykotu ........................................................ 203
10.1.2.2. 1909-1911 Yunanistan Boykotu ....................................................... 204
10.1.2.3. 1911 İtalya Boykotu ......................................................................... 205
10.2. 1908 Öncesi Osmanlı’da Grevler ...................................................................... 205
10.2.1. 1870 Öncesi Grevler ............................................................................... 205
10.2.2. 1870-1908 Yılları Arasında Osmanlı’da Grevler .................................... 206
10.2.2.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi .................................... 206
10.2.2.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları ..................................... 208
11. II. MEŞRUTİYET VE SONRASINDA OSMANLI'DA GREVLER .................. 216
11.1. II. Meşrutiyet’in İlanı ve 1908 Grevleri ............................................................ 222
11.2. 1908 Grevlerinin Genel Değerlendirmesi ......................................................... 223
11.2.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi .......................................... 223
Tablo 4: İşkolu ve Sektörlere Göre Grevlerin Dağılımı (1908 Temmuz-Aralık) ...... 224
4

Tablo 5: Bölgelere Göre Grevlerin Dağılımı (1908 Temmuz-Aralık) ....................... 225
11.2.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları ............................................ 226
11.3. 1909-1918 Döneminde Grevler ......................................................................... 228
11.3.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi .......................................... 228
Tablo 6: İşkolu ve Sektörlere Göre Grevlerin Dağılımı (1909-1918) ........................ 228
Tablo 7: Bölgelere Göre Grevlerin Dağılımı (1909-1918)......................................... 229
11.3.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları ............................................ 230
11.4. 1919-1922 Dönemi Grevleri.............................................................................. 231
11.4.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi .......................................... 231
Tablo 8: İşkolu ve Sektörlere Göre Grevlerin Dağılımı (1919-1922) ........................ 232
Tablo 9: Bölgelere Göre Grevlerin Dağılımı (1919-1922)......................................... 232
11.4.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları ............................................ 233
12. ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER; ................... 239
BİREYSEL İŞ HUKUKU .......................................................................................... 239
12.1. Bireysel İş İlişkilerine Yönelik Yasal Düzenlemeler ........................................ 245
12.1.1. 1876 Kanun-ı Esasi ................................................................................. 245
12.1.2. 1876 Mecelle ........................................................................................... 245
12.1.3. Bireysel İş İlişkilerine Yönelik Bölgesel ve Sektörel Düzenlemeler ...... 246
12.1.3.1. Maden Nizamnameleri ..................................................................... 246
12.1.3.2. Sağlık Sorunları ve Hastalıklar Karşısında Alınan Bölgesel Tedbirler
..................................................................................................................................... 248
12.1.3.3. Ücretlerin Korunması ....................................................................... 250
12.1.3.4. Sosyal Güvenlik Unsuru Olarak Emeklilik Sistemi ......................... 251
13. ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER; ................... 258
TOPLU İŞ HUKUKU ................................................................................................ 258
13.1. 1845 Tarihli Polis Nizamnamesi ....................................................................... 264
13.2. 1908-1909 Ta’til-i Eşgal Kanunu ...................................................................... 265
13.2.1. Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun Çıkarılma Nedenleri .................................... 265
13.2.2. Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun Kapsamı ....................................................... 267
13.2.3. Ta’til-i Eşgal Kanunu ve Sendika Yasağı ........................................... 267
13.2.4. Ta’til-i Eşgal Kanunu ve Grevler ....................................................... 268
13.2.5. Ta’til-i Eşgal Kanunu ve Uzlaşma Süreci ............................................... 269
14. CUMHURİYET DÖNEMİ ÇALIŞMA HAYATI ............................................... 277
5

14.1. Genel Eğilimler ................................................................................................. 283
14.2. 1923’ten Günümüze Çalışma Hayatının Gelişimi ............................................. 284
14.2.1. Erken Cumhuriyet Dönemi ..................................................................... 284
14.2.2. 1945-1960 Dönemi ................................................................................. 285
14.2.3. 1960-1980 Dönemi ................................................................................. 286
14.2.4. 1980-2000 Dönemi ................................................................................. 287
14.3. Türkiye Çalışma Hayatında Güncel Gelişmeler ................................................ 288
14.4. Çalışma Hayatında Köklü Sorunlar ................................................................... 290
14.4.1. Düşük Sendikalaşma Oranları ................................................................. 290
14.4.2. Kayıt Dışı İstihdam ................................................................................. 291
14.4.3. Mevsimlik İşçiler .................................................................................... 292
KAYNAKÇA ............................................................................................................. 299

6

KISALTMALAR
Bs.: Baskı
C.: Cilt
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
DP: Demokrat Parti
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İTC: İttihat Terakki Cemiyeti
İÜ: İstanbul Üniversitesi
GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla
GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
KBGSMH: Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla
KÇCİ: Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi
MG: Milli Gelir
M.Ö.: Milattan Önce
OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
O.L.: Osmanlı Lirası
OSF: Osmanlı Sosyalist Fırkası
S.: Sayı
s.: Sayfa
TL: Türk Lirası
TSF: Türkiye Sosyalist Fırkası
Vb.: ve benzeri
Vd.: ve diğerleri
yy.: Yüzyıl
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YAZAR NOTU
Çalışma ilişkileri tarihinin Osmanlı’dan günümüze Türkiye’deki serüvenini ele alan bu
kitap, Osmanlı arşivleri, dönemin gazete ve dergileri, ana kitapları ile birlikte literatürdeki ikincil
kaynaklardan yararlanılmış ayrıntılı bir çalışmanın sonucudur. Bugünün Türkiye çalışma hayatında
yaşadığımız köklü sorunlar, ancak bu sorunların kökenlerine inilmesi ve ayrıntılı çözüm önerileri
hazırlanmasıyla halledilebilecektir. Çalışma ilişkileri tarihi dersinde işlenecek olan bu kitap,
tarihsel perspektifi merkeze alan bir bakış açısıyla, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi için olduğu gibi,
bugün yaşadıklarımıza dair de birçok bulgu içermektedir.
Yrd. Doç. Dr. Kadir YILDIRIM
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1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİNİN GENEL ÇERÇEVESİ
VE TÜRKİYE'DE EMEK TARİHİ LİTERATÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Çalışma İlişkileri Tarihi; Kavram ve Tanımlar
1.2. Osmanlı Çalışma İlişkileri Tarihi Literatürü
1.2.1. Bireysel İş İlişkileri Literatürü
1.2.2. Toplu İş İlişkileri Literatürü
1.2.3. Sosyalizme İlişkin Literatür
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çalışma ilişkileri tarihini tanımlayarak inceleme alanları üzerinde durunuz?
2. Bireysel ve toplu iş ilişkilerinin farkı nedir, hangi konularla ilgilenmektedirler?
3. Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de çalışma ilişkileri literatürünün gelişiminde temel
sorunlar neler olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Çalışma
Tarihi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Çalışma
İlişkileri
İlişkileri
Okuyarak,
Fikir
Yürüterek,
Araştırarak.
tarihinin ortaya çıkışını ve
tarihsel gelişim sürecini
kavrayabilmek.

Osmanlı döneminde
Osmanlı
Çalışma
Okuyarak,
İlişkileri Tarihi Kaynakları kitaplarda ve basın-yayın Araştırarak.
organlarında
çalışma
ilişkileri tarihine ilişkin veri
kaynaklarını
değerlendirmek.
Emek
Literatürü

Sosyalizm
Çalışmaları

Tarihi

Türkiye emek tarihi
Okuyarak,
Fikir
Yürüterek,
Araştırarak,
kaynaklarını ve tarihsel
Tartışmalara Katılarak.
gelişimi değerlendirmek.
Türkiye
sosyalizm
Okuyarak,
Araştırarak.
literatürü kaynaklarını ve
tarihsel
gelişimi
değerlendirmek.
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Anahtar Kavramlar
Çalışma Hayatı: Çalışma hayatı, zihinsel ya da bedensel emek kullanan çalışanların mal
ve hizmet üretimi için kullanıldığı süreci ifade eder.
Çalışma ilişkileri: Çalışma ilişkileri, işgücü içindeki değişik statü kategorileri arasında
üretim sürecinden kaynaklanan ilişkilerdir.
Geleneksel Zanaat Sektörü: Fabrika tarzı üretim öncesi süreçte tarımda, ticaret veya
sanayi sektörlerinde lonca ya da esnaf temelli yapılan üretim.
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Giriş
Çalışma ilişkileri tarihi, Türkiye’de tarih literatürünün geneli içinde belki de en fazla
ihmal edilen alanlardan birisi olmuştur. Osmanlı’dan günümüze devam eden sanayileşme
hamlelerinin belli bir seviyenin üstüne geçmekte zorlanması, bu nedenle de klasik anlamda bir
işçi sınıfının oluşmaması, alana yönelik ilginin de sınırlı kalmasının nedenlerinden birisidir.
Ancak özellikle eski yazıyı okuma zorlukları, bunun yanında arşiv kaynaklarının devlet
görevlilerinin resmi görüşleri olduğu ve bu nedenle gerçek hayatı yansıtmaktan uzak olduğu
gibi hatalı görüşler, Türkiye’de emek tarihi çalışmalarının da uzun süre çok az sayıda kalmasına
neden olmuştur.
1990’ların sonu ve 2000’lerle birlikte bu durum değişmeye başlamış, birincil kaynaklara
daha fazla eğilen araştırmacı sayısındaki artışla birlikte emek tarihine ilişkin bakış açısı da
netleşmeye başlamıştır. Bu bölümde Türkiye’de emek tarihi çalışmalarını, emek tarihi
çalışmalarının önündeki engelleri ele alacağız.
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1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİNİN GENEL ÇERÇEVESİ
VE TÜRKİYE'DE EMEK TARİHİ LİTERATÜRÜ
Çalışma hayatı, zihinsel ya da bedensel emek kullanan çalışanların mal ve hizmet
üretimi için kullanıldığı süreci ifade eder. Türkiye açısından bu süreç incelendiğinde,
Osmanlı’dan devralınan ekonomik yapı ve üretim ilişkilerinin uzun bir süre Cumhuriyet
dönemi çalışma hayatı için de temel belirleyici olduğu görülmektedir. Cumhuriyet’in ilk
kurulduğu yıllarda ekonomik hayat ve üretim sürecinin temel belirleyicisi tarımdı.
Toplumun genel yerleşim durumu da ülkenin tarımsal karakterine göre şekillenirken,
sanayinin görece gelişmiş olduğu az sayıda şehirdeki imalat işçileri dışında, çalışanların
%90’lık kısmı tarım sektöründe istihdam edilmekteydi.
Cumhuriyet dönemi çalışma hayatının bu genel tarımsal karakteri, yeni kurulan bir
ülkenin zayıf ekonomisinin doğal bir sonucu olduğu gibi, aslında bundan da öte geçmişten
devraldığı mirasın bir sonucuydu. Nitekim tarımsal karakteri egemen bir toplum olarak
Osmanlı’dan Cumhuriyete zayıf bir sanayi ile birlikte işgücünün önemli kısmının da tarımda
değerlendirildiği bir ekonomi ve çalışma hayatı devralınmıştır.
Cumhuriyet dönemi boyunca, hatta günümüzde dahi tartışmakta olduğumuz mesleki
eğitim, genç işsizliği, yapısal işsizlik, zayıf sendikalaşma, kadınların çalışma hayatına
katılımının zayıflığı, sendika içi demokrasi, çocuk işçilik, kayıtdışı çalışma, zor ve ağır çalışma
koşullarıyla mevsimlik işçilik gibi konuların genelinin kökenleri Osmanlı dönemine
dayanmaktadır. Dolayısıyla bunlar ve benzeri sorunların çözümü, ancak problemin tam
anlamıyla ölçülebilmesi halinde mümkün olacaktır. Bu da ilgili konular için Osmanlı’nın en
uzun yüzyılı kabul edilen, hem bir geri gidiş, hem de modernleşme ve reform çağı olarak
adlandırılan 19. yüzyılın şartlarına inmemiz gerekmektedir.
Çalışma ilişkileri tarihi dersinin amaç ve hedefinin bugün çalışma hayatında yaşanan
temel sorunların geçmişteki köklerini bulmak ve böylece bunlara çözüm tedbirleri getirmekten
ibaret olduğu da düşünülmemelidir. Böyle bir düşünce tarzı, söz konusu sorunların gündemden
kalkması halinde tarihe olan ilgiye de gerek kalmayacağı gibi bir hatalı anlayışa neden olabilir.
Osmanlı döneminde çalışma hayatını, çalışma ilişkilerini, işçi örgütlenmesi ve işçi
hareketlerinin doğuş ve gelişimini, işçi, işveren ve devlet gibi tarafların bu süreçteki
davranışlarını ele alacağımız bu dersin tek hedefinin Osmanlı gibi tarihin gördüğü en uzun
ömürlü imparatorluklardan birisinin çalışma hayatını analiz edip değerlendirmek olması bile
başlı başına yeterli ve zordur. Dolayısıyla her ne kadar geçmiş geleceğin bir aynasıdır veya
tarihte devamlılık esastır gibi görüşleri dikkate alacak olsak da, tarih okuması ve çalışmasının
tek başına kendisinin bile bir anlam taşıdığını ve okuma araştırma ihtiyacını karşılayabileceğini
dikkate alarak hareket edeceğiz.
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Çalışma ilişkilerini değerlendirmeye geçmeden önce bu dersle ilgili değinilmesi gereken
önemli bir konu daha vardır. O da, işçi tanımı, yani çalışma ilişkileri tarihini incelerken kimlerin
işçi olarak değerlendirileceği, kimlerin değerlendirilmeyeceği, işçi olmak için ücret karşılığı
çalışmanın hangi mekânlarda yapılması gerektiğinin belirlenmesidir.
İşçi tanımına ilişkin olarak bu alanda iki temel görüş vardır. Bunlardan ilki, Oya
Sencer’in de ifade ettiği gibi, üretim araçlarına sahip olmadığı için emeğini sermaye sahibine
satan ve Osmanlı’da sadece sanayi, madencilik, ulaşım ve haberleşme gibi alanlarda var olan
çalışanların işçi olarak kabul edilmesidir.
Bir diğer görüş ise, Sherry Vatter’in genel kanı olarak ifade ettiği yukarıdaki işçi
tanımına tepki göstererek, geleneksel zanaat sisteminde çalışan ücretlileri de bu kapsamda
değerlendirmesiyle somutlaşan görüştür. Şam’da tekstil sektöründe faaliyette bulunan ücretli
zanaatkârları, yani kalfa ve çırakları da işçi olarak değerlendiren Vatter, 1879’da bölgedeki
ücretlilerin yaptığı 6 ay süren ücret anlaşmazlığı temelli grevi de bu görüşünü ortaya koyarken
dayanak olarak kullanmıştır.
Geleneksel zanaat sisteminde örgütlenen ayakkabıcılar, terziler, yazmacılar, fırın işçileri
ve hamallar gibi grupların incelediğimiz dönem itibariyle işçi hareketleri ve işçi
örgütlenmesinde aktif gruplardan olduklarına dair somut örnekler vardır. Bu nedenle bu derste
bu ikinci görüşü kabul edeceğiz. Aksi yönde bir tercihle, yani işçi kavramının sadece sanayi
hayatındaki ücretliler için kullanılması ve bu ikinci sınıftaki çalışanların mücadelelerine yer
verilmemesi halinde, kanımızca Osmanlı emek tarihini inceleme hedefine sahip bir çalışmanın
önemli bir boyutu da eksik kalacaktır.

1.1. Çalışma İlişkileri Tarihi; Kavram ve Tanımlar
Çalışma ilişkileri, işgücü içindeki değişik statü kategorileri arasında üretim sürecinden
kaynaklanan ilişkilerdir. Bu tanım gereğince, çalışma ilişkileri tarihi de bu ilişkinin değişik
yönleriyle “geçmiş” denilen zaman dilimiyle ilgilenen, çalışma ilişkilerinin zaman içerisindeki
değişimini konu alan bir sosyal bilgi alanı olmaktadır. Dolayısıyla çalışma ilişkileri tarihi, iki
sosyal disiplin olarak tarih ve çalışma ilişkilerinin kesiştiği noktada yer almaktadır.
Sanayi devriminden bugüne çalışma ilişkilerinin kurumsallaşma sürecine baktığımızda,
birbirinden farklı süreç ve ögelerle karşılaşırız. Çalışma ilişkilerinin kurumsallaşma sürecinin
çeşitli boyutları olarak şunları sayabiliriz:
1. Çalışma ilişkilerinin taraflarının örgütlenmeleri ve bu örgütlerin toplumsal boyutta
formel ve/veya informel düzeyde kabul edilmiş olması.
2. Tarafların, birbirlerinin örgütlerini, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinde işbirliği
yapılacak kuruluşlar olarak tanımaları ve bu çerçevede çalışma koşullarının belirlenmesinde
toplu pazarlık kurumunun varlığı.
3. Uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı barışçı çözüm yollarının varlığı.
16

4. İş mücadelesi araçları olarak grev ve lokavtın kurumsallaşmış olması.
5. Çalışma ilişkileri sistemi içindeki kurumsallaşma ile sistemin dışındaki
kurumsallaşma arasındaki ilişkiler. (sistemin dışından uygun hukuki ve siyasal düzenlemelerin
yapılmış olması gerekliliği.)

1.2. Osmanlı Çalışma İlişkileri Tarihi Literatürü
Osmanlı’da çalışma ilişkileri, emek tarihi araştırmacıları için uzun süre ihmal edilen bir
alan olarak kaldıktan sonra 1950’lerle birlikte ilgi çekmeye başlamıştı. 1960’larda sadece süreli
yayınlar üzerinden de olsa döneme ait birincil kaynaklardan yararlanılarak araştırma
yapılmasının önemi kavranmış, ancak en temel kaynaklardan biri olan arşiv kayıtları ise
90’ların sonlarına kadar göz ardı edilmişti.
Osmanlı arşiv kaynaklarının göz ardı edilmesinin başlıca sebeplerinden biri, emek tarihi
araştırmacılarının arşiv belgelerini çalışma hayatının gerçek yapısından ziyade devletin resmî
görüşlerini yansıtan kayıtlar olarak görmeleriydi. Diğer bir sebep ise, arşiv kayıtlarının
tutulduğu Osmanlı Türkçesine vakıf araştırmacı sayısının azlığıydı. Arşiv kayıtları başta olmak
üzere birincil kaynakların bu şekilde ihmal edilmesi, emek tarihi alanındaki büyük bir boşluğun
kapatılamamasına ve hatalı bilgiler ile tartışmaların da devam etmesine neden olmuştur. Uzun
süre Osmanlı’daki ilk işçi sendikası olarak kabul edilen Ameleperver Cemiyeti isimli örgütün
kuruluş tarihi ile isminin yanlış bilindiği ve de bir işçi sendikası olarak kabul edilemeyeceğinin
1995 gibi geç bir tarihte netleştirilebilmesi bile başlı başına alandaki boşluğu göstermektedir.
90’ların sonu ve 2000’lerin başlarıyla birlikte, Osmanlı emek tarihiyle ilgilenen
araştırmacı ve eser sayısı da hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Her yeni eserle birlikte
literatüre yeni bilgilerin eklenmekte olması, alanın boşluğunu ve ihmal edilmişliğini de
göstermektedir.
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çalışma hayatına geçmeden önce, dersin ilk
haftasında Osmanlı emek tarihi araştırmacı ve eserlerine tarihî gelişimiyle birlikte bireysel ve
toplu iş ilişkileri kapsamında değinmekte fayda vardır.

1.2.1. Bireysel İş İlişkileri Literatürü
Bireysel iş ilişkileri açısından çeşitli sektörler ve bölgelere yönelik çalışmalarıyla en
fazla ön plana çıkan isim Donald Quataert’tir. Quataert’in, 1822-1920 arasında Zonguldak
bölgesinde maden işçilerini, 1800-1914 arasında ise Selanik, Makedonya, Bursa, Uşak, Edirne,
Tokat, Sivas, Halep gibi şehirlerden oluşan geniş bir coğrafyadaki tekstil imalatı işçilerini konu
edinen çalışmaları bu alanlar için birer başucu kitabı niteliğindedir. Selanik işçileri, Batı
Anadolu’da makine kırıcılığı hareketlerine katılan işçiler, değişen ekonomik ve sosyal hayatın
işgücü üzerindeki etkilerini en iyi yansıtan ve siyasî müdahalelere açık yapısıyla öne çıkan işçi
gruplarından biri olan hamallarla ilgili çalışmaları da, Quataert’in emek tarihi çalışan
araştırmacılar için başvurulması gereken eserlerinden bazılarıdır.

17

1800-1914 dönemi için yabancı konsolosluk raporlarını kullanarak ülkenin çeşitli
bölgelerinde ücretler, çalışma şartları ve işçi hareketlerinden örnekler sunan Charles Issawi’nin
eseri de alan için önemli bilgiler sunan önemli bir eserdir.
Bireysel iş ilişkileri ve çalışma şartlarına yönelik son dönemde spesifik çalışmaların da
yapılmaya başlanmasıyla alana yönelik eser sayısı artmaya başlamıştır. Cengiz Kırlı’nın 19. yy.
erken dönemleri için geleneksel zanaat sisteminde İstanbul’da işgücünün etnik ve dinî
dağılımıyla ilgili çalışması, Erdem Kabadayı’nın İplikhane, Feshane ve Basmahane özelinde
devlet fabrikaları işçilerinin çalışma şartlarından, cinsiyet, etnik ve dinî temelli farklılaşmaları
ve aile hayatlarına kadar geniş bilgi içeren çalışması, Gülhan Balsoy’un Cibali Reji Fabrikası
işçilerine yönelik kadın işçileri ön plana çıkardığı ve fotoğraflarla desteklediği çalışması, Gila
Hadar’ın Selanik Yahudi tütün işçileri üzerinden yine kadın işçileri ön plana çıkararak çalışma
koşulları ve işçi mücadelelerine yer verdiği çalışması bu eserlerden birkaçıdır.
İngiliz Konsolosluk raporları üzerinden yaptığı çalışmalarında 1870’lerde İstanbul,
Trabzon ve Bursa’da çalışma hayatı için değerli bilgiler sunan Ergün Türkcan’ın çalışmaları
dışında, doğrudan emek tarihini konu edinmeyip, sanayileşme çabaları çerçevesinde kurulan
fabrikaları inceleyen ve bu doğrultuda buralarda çalışan işçilerle ilgili çalışma şartlarından
ücretlere, cinsiyet yapısından etnik ve dinî farklılıklara kadar önemli bilgiler sunan çeşitli
eserler de bu manada değerlendirilebilecek önemli çalışmalardır.

1.2.2. Toplu İş İlişkileri Literatürü
İşçi örgütlenmesi ve işçi hareketlerini konu edinen toplu iş ilişkilerine yönelik
çalışmaların tarihi ise daha eski olup, Osmanlı emek tarihi yazımı da bu çalışmalarla birlikte
başlamıştır. İşçi tarihi çalışmalarında öncüler olarak nitelendirebileceğimiz bu grupta Hüseyin
Avni Şanda’nın 1908 grevlerini incelediği 1935 tarihli çalışmasından sonra, 1951’de Lütfü
Erişçi ve 1955’te Kemal Sülker de alana yönelik çalışmalar yapmıştır.
1960’ların sonları ise emek tarihi çalışmalarının hem niceliksel hem de niteliksel açıdan
gelişmeye başladığı dönemler olmuştur. 1969’da Kurthan Fişek’in ikincil kaynakları
değerlendirerek hazırladığı çalışmadan sonra, aynı yıl Oya Sencer’in dönemin süreli yayınları
üzerinden yerli ve yabancı gazeteleri değerlendirdiği ve Osmanlı’da işçilerin hem örgütlenme
hem de mücadele açısından daha aktif olduğunu gösteren çalışması emek tarihi araştırmaları
için bir dönüm noktası olmuştur. İşçi örgütlenmesi ve hareketleriyle ilgili yapılacak birçok
çalışmada temel eserlerden biri olarak değerlendirilen bu çalışma, Osmanlı emek tarihi
araştırmalarında döneme ait birincil kaynakları kullanmanın önemini de ortaya koymuştur.
1970’lerde toplu iş ilişkilerine yönelik ikincil kaynaklara dayanan ve herhangi bir
yenilik getirmeyen çalışmalardan sonra, 80’li yıllar Osmanlı emek tarihine olan ilginin ve
yapılan çalışma sayısının hızla arttığı bir dönem olmuştu. Bu dönemde Mesut Gülmez işçi
örgütlenmesi ve işçi hareketlerinin tarihî gelişimi ile yasal mevzuata yönelik yayınlarıyla alana
katkı yapmıştı. Gülmez’in Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde
1936’ya kadar grev yapılabilmesi için özgürlük dönemi açtığı görüşünü Toprak, sadece kanun
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metni üzerinden yorum yapmak ve dönemin şartlarına değinmeyerek hataya düşmekle eleştirip
tam tersi görüş bildirmiş ve bir tartışma başlatmıştır.
Aynı dönemde emek tarihi çalışmalarına bir diğer katkı işçi örgütlenmesini incelediği
çalışmasında özellikle yasal mevzuat üzerinde duran Turan Yazgan tarafından yapılırken,
günümüzde birçok çalışmada dikkate alınan ve Tanzimat sonrasından başlayarak 1922’ye kadar
işçi hareketleri ile grevlerini inceleyen Şehmus Güzel de öne çıkan bir diğer isim olmuştur.
1872 ve 76 yıllarına ait birer gazeteden yararlanması dışında Güzel de çalışmasını ikincil
kaynaklara dayandırmıştır. Osmanlı emek tarihinin en önemli yasal düzenlemelerinden biri
olan Ta’til-i Eşgal Kanunu’nu Meclis-i Mebusan’daki görüşme zabıtları ve dönemin süreli
yayınlarında kanunla ilgili tartışmalardan örnekler de vererek yayınlayan Gündüz Ökçün de,
alanla ilgili araştırmacılar için önemli bir kaynak sunmuştur.
90’larda Ahmet Makal, bireysel ve toplu iş ilişkilerine değindiği ve uygulamadan ziyade
teorik değerlendirmelere ağırlık veren bir çalışma hazırlamış, Şam’daki tekstil işçileri örneği
üzerinden işçi hareketlerini inceleyen Sherry Vatter ise literatüre önemli bir açılım getirmiştir.
İşçi tarihi incelemelerinin fabrika ve sanayi işçileriyle sınırlı kalıp, geleneksel zanaat sisteminde
çalışan kalfa vb. işçilerin mücadelelerine yer vermemesini eleştiren Vatter, 1879’da Şam’da
3.000 işçinin katıldığı bir grev üzerinden bu genel kanıya karşı çıkmıştır. Karakışla da 19 ve
20. yy.daki işçi hareketlerini konu alan çalışması dışında, 1908 grevlerini nedenleri, gelişimi ve
sonuçlarıyla incelediği bir çalışmasıyla alana yönelik çalışmaların derinleşmesine ve nitelik
kazanmasına katkıda bulunmuştur.
2000’lerde ise işçi hareketleri ve işçi örgütlenmesine yönelik çalışmalarda, ihmal edilen
arşiv belgeleri daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı genelinde işçi
hareketlerini inceleyen doktora teziyle Cevdet Kırpık 1870 sonrası dönem için bu tarz
çalışmaların ilkini ortaya koymuştur. Özellikle işçi hareketleri açısından Şehmus Güzel’in
yukarıda değindiğimiz “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İşçi Hareketi ve Grevler” çalışmasında yer
verilen kayıtları temel alan ve bunlara arşiv kaynaklarından ulaştığı yeni grevleri ekleyen
Kırpık’ın çalışması, arşiv kayıtlarının bireysel ve toplu iş ilişkileri açısından oldukça zengin
veriler sunduğunu ortaya koymaktadır. Selanik’teki tütün işçileri örneği üzerinden çalışma
şartları, işçi örgütlenmesi ve işçi hareketlerini inceleyen Tutku Vardağlı’nın çalışması da arşiv
kaynaklarıyla derinleştirilmiş değerli bir eserdir.

1.2.3. Sosyalizme İlişkin Literatür
Emek tarihiyle ilgili değinilmesi gereken önemli bir konu da Osmanlı’da sosyalist ve
sol hareketlere yönelik literatürdür. Sol ve sosyalist hareket incelemeleri açısından öne çıkan
isimse değerli çalışmalarıyla Mete Tunçay’dır. Tunçay, ilk olarak 1967’de yayınladığı eserini,
gizli bilgileri de açığa çıkararak sürekli genişletmiş ve özellikle Türk sosyalist hareketini temel
alan bir başucu eseri hazırlamıştır. Tunçay’ın Zürcher’le birlikte derlediği ve 1876-1923
döneminde Osmanlı’da sosyalist hareketi milliyetçik temelli gelişimiyle ele alan, Ermeni,
Bulgar, Rum ve Yahudi unsurların sosyalist hareket içindeki yerinin her bir unsur için ayrı
yazarlarca incelendiği çalışma da, Osmanlı’da sosyalist hareket için oldukça değerli bir eserdir.
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Yukarıda değindiğimiz Sencer, Gülmez, Güzel vb. araştırmacılar da eserlerinde emek
tarihinin gelişimi içinde sosyalist hareketlere sık sık yer vermişlerdir. Bunlar dışında
Cerrahoğlu’nun 1870’lerden itibaren süreli yayınlarda yer alan sosyalizmle ilgili yazılara da
yer verdiği çalışması, Şişmanov’un işçi hareketleri ve örgütlenmesinde sosyalist harekete yer
verdiği çalışması ile yerli ve yabancı arşivler, döneme ait süreli yayınlar ve anılar üzerinden
Selanik’te Sosyalist İşçi Federasyonu üzerinden Yahudi temelli sosyalist hareketler ve
örgütlenmeye değinen Ilıcak’ın çalışması da dikkat çeken diğer eserlerden bazılarıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede çalışma ilişkileri tarihinin genel olarak ortaya çıkışı ele alınıp, çalışma
hayatına çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, sosyoloji, iktisat ve tarih gibi farklı disiplinlerin
kaynaklarından yararlanılarak tarihsel bir perspektifle bakmayı, yani çalışma ilişkileri tarihini
değerlendirdik. Daha sonra Osmanlı’dan günümüze olacak şekilde Türkiye emek hareketine
dair literatür ve kaynaklara ilişkin incelemeler yaptık.
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Bölüm Soruları
1)

Erken Cumhuriyet dönemi çalışma hayatı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Tarım hakim üretim biçimiydi.

b)

Çalışanların %90’a yakın kısmı tarımda istihdam edilmekteydi.

c)

Osmanlı’dan devralınan miras Cumhuriyet çalışma hayatını etkilememiştir.

d)

Şehirlerde imalat işçileri bulunmaktaydı.

e)

Sanayi zayıftı.

2)
Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri tarihinin araştırma konuları arasında
gösterilemez?
a)

İşçi örgütlenmesi

b)

İşçi hareketleri

c)

Çalışma mevzuatının gelişimi

d)

Kıdem tazminatı hesaplanması

e)

İşçi işveren ilişkileri

3)
Türkiye çalışma hayatı için aşağıdakilerden hangi sorunun köklerini tarihte
aramak hatalı olacaktır?
a)

Sendikalaşma oranlarının düşüklüğü

b)

Genç işsizliği

c)

Sendika içi demokrasi

d)

Çocuk işçilik

e)

Kadınların çalışma hayatına yüksek katılımı
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da bireysel iş ilişkilerine yönelik bağımsız bir
eser sunmamıştır?
a)

İlber Ortaylı

b)

Donald Quataert

c)

Oya Sencer

d)

Erdem Kabadayı

e)

Gülhan Balsoy

5)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da bireysel iş ilişkilerine yönelik bağımsız bir
eser sunmamıştır?
a)

Hüseyin Avni Şanda

b)

Bernard Lewis

c)

Lütfi Erişçi

d)

Kemal Sülker

e)

Kurthan Fişek

6. Çalışma ilişkileri ve tarihin kesiştiği noktada ortaya çıkan çalışma ilişkileri tarihine
ilişkin genel bilgi veriniz.?
7. Çalışma ilişkileri tarihinin kurumsallaşma sürecindeki temel ögeleri açıklayınız.
8) Osmanlı emek tarih literatürünün gelişim sürecindeki temel zorlukları
değerlendiriniz.
9) Osmanlı emek tarihi çalışmalarının öne çıkan isimlerden bahsediniz.
10) Osmanlı emek tarihi çalışmalarının birincil kaynakların ihmal edilmiş olmasının ne
gibi sonuçları olmuştur?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e, 4)a, 5)b .
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2. OSMANLI'DA SANAYİLEŞME ÇABALARI
VE ÜCRETLİ İŞÇİLİĞİN YAYGINLAŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Osmanlı Çalışma Hayatının Genel Yapısı
2.2.Sanayileşme Çabaları; Fabrikalar Açılması ve Ücretli İşçiliğin Yaygınlaşması
2.3. Kalifiye İşgücü Sorunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı çalışma hayatının genel yapısında öne çıkan unsurlar nelerdir?
2. Osmanlı hangi nedenlerden ötürü sanayileşme girişimlerini başlatmış, çalışma hayatında
bunların ne gibi etkileri olmuştur?
3. Osmanlı işgücünü kalifiye işçilik açısından değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Hayatı

Osmanlı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Osmanlı
Çalışma
Okuyarak,
Tartışmalara
Katılarak,
İmparatorluğu’nda çalışma
hayatı ve işgücünün temel Araştırarak.
özelliklerini değerlendirmek

Osmanlı’da
Sanayileşme Girişimleri

Vasıflı İşçilik

Kazanım

Sanayileşme kavramı
Okuyarak,
Araştırarak.
ve
olgusunu
Osmanlı
açısından değerlendirmek,
sanayileşme
girişimlerini
olumlu
ve
olumsuz
yönleriyle ele alarak ücretli
işçiliğin
yaygınlkaşması
bakımından incelemek.
Beşeri
sermaye
Okuyarak,
Tartışmalara
Katılarak,
yatırımlarını Osmanlı örneği
Fikir
üzerinden değerlendirerek Araştırarak,
Yürüterek.
sonuçlarını gözlemlemek.
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Anahtar Kavramlar
Raeaya: Osmanlı yöneticiler ve yönetilenler şeklindeki klasik toplumsal sınıflar
ayrımında halkı, yani yönetilenleri ifade eden kavram.
Mülksüzleşme: Gelir getirici bir üretim faktörü ve kaynağından yoksun hale gelme.
İşçileşme: Ücret gelirine bağımlı olarak bedensel veya zihinsel emeğini başkasının
kullanımına sunma.

30

Giriş
Osmanlı çalışma hayatın, toplumun genel yerleşim yapısı ile birebir ilişkili olarak
şekillenmiştir. Ülkenin tarımsal karakterine uygun olarak, kırsal ve tarımsal bölgelerdeki tarım
çalışmaları ağır basmış, ancak 19. Yüzyılla birlikte İstanbul, Selanik, Bursa, İzmir, Zonguldak
vb. bölgelerde sanayileşmeye ilişkin bir takım girişimler yaşanmaya başlamıştır. sanayileşme
hedeflerinin çalışma hayatına bakan boyutu ücetli işçiliğin yaygınlaşmaya başlaması, kalifiye
işgücü açısından yaşanan sıkıntının açıkça ortaya çıkması gibi gelişmeler olmuştur.
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2.1. Osmanlı Çalışma Hayatının Genel Yapısı
Osmanlı toplumunun genel yerleşim durumuna bakıldığında 3’lü bir yapı ile
karşılaşılmaktadır. Buna göre toplumsal yapı; şehirlerde oturan yöneticiler, tüccarlar ve
esnaflar; kırsal alan ve köylerde yaşayan ve tarımla uğraşan köylüler ve henüz tam olarak
yerleşik hayata geçmemiş ve yine tarımsal faaliyetlerle ilgilenen göçebelerden oluşmuştu.
Toplumsal yapının bu niteliği, doğal olarak çalışma hayatı ve işgücünün yapısal durumunu da
biçimlendirmişti. Buna göre, sanayi ve hizmetler sektöründe çalışan ücretli ve maaşlılar
genellikle büyük şehirlerde, tarımla uğraşan ve çiftçilik yapanlar ise kırsal alanlar ve köylerde
toplanmışlardı.
Çalışma hayatı aktörlerinin ve işgücünün bu mekansal dağılımında, nüfusun genellikle
yoğunlaştığı ve en fazla istihdam oranına sahip olan sektör, toplumun genel kırsal karakterine
uygun olarak tarım sektörü olmuştu. 1874’te Şark Gazetesinde belirtildiği gibi, Osmanlı’da esas
servet kaynağı dönem itibariyle ziraat olup, tarımın ülkenin ekonomik yapısındaki bu başat
karakteri daha uzun seneler devam edecek ve sanayi uzun yıllar sonra belki ziraat kadar önemli
olabilecekti. Gazete bu görüşüne dayanak olarak gelişmiş ülkelerde sanayinin gelişim sürecini
göstermişti. Sanayinin gelişiminin geceden sabaha kadar gerçekleşecek bir olay olmadığı,
ülkedeki yollar, gümrükler, fabrikalar vb. birçok unsura bağımlı olduğu belirtilmişti.
Sanayi üretiminin yoğunlaştığı kentlerde dahi tarım hiçbir zaman önemini yitirmemiş
ve başat sektör olmaya devam etmişti. Erken dönemler için olduğu gibi 1900’ler sonrasında da
geçerli olan bu durum, 17 Ekim 1908 tarihli hayvancılıkla ilgili ıslah çalışmalarına yönelik
olarak Dahiliye Nezareti tarafından hazırlanan bir raporda “Memâlik-i Osmaniye’de san’at ve
ticaret henüz terakki eylememiş olmak hasebiyle ahalinin medar-ı mâişeti ziraatten ibaret
kalmış…” sözleriyle ifade edilmişti. Tarıma yönelik ıslahat çalışmaları çerçevesinde kurulan
Osmanlı Ziraat Cemiyeti (1908) ile ilgili bir devlet kaydında da, Osmanlı vatandaşlarının 3’te
2’sinin geçim kaynağını tarımın oluşturduğu belirtilmişti.
Ülkenin genel iktisadî yapısının tarımsal ağırlıklı niteliği, kırsal bölgelerde olduğu gibi,
sanayi açısından öne çıkmış olan vilayetlerden İzmir’de de açıkça görülmektedir. 1905’te
İzmir’de tarımla karşılaştırıldığında sanayinin servet kaynağı olarak nitelendirilemeyeceği,
ticaretin ise genel servet üzerinde önemli bir etkisi olmadığı görülmekteydi. 1.5 milyondan fazla
olan Vilayet nüfusunun büyük kısmı doğrudan çiftçilikle geçinirken, kalan küçük bir kısımsa
sanat ve ticaretle geçimini sağlamaktaydı. Ayrıca sanayi ve ticaretle uğraşanların, çiftçilerin
ihtiyaçlarını karşılama amaçlı mal ve hizmet sundukları, karşılığında da onlardan elde ettikleri
mahsuller ve zahirelerle idarelerini temin ettikleri, bu nedenle vilayetin sırf bir çiftçi memleketi
olarak kabul edilebileceği ifade edilmekteydi. Çiftçiliğin vilayetin sosyal ve ekonomik
yapısındaki önemi, tarımda yıllara göre ortaya çıkan bolluk veya kıtlıklara göre sanayi ve
ticaretin de direkt şekillenmesinden de anlaşılabilmektedir.
Tarımın ekonomik ve sosyal yapıda bu hakim karakteri, aynı zamanda sanayinin de
gelişmemiş olması anlamına gelmekteydi. Gelişmeyen sanayi ise, Osmanlı’da işgücünün
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olmasa da, ücret karşılığı işçiliğin gerek niceliksel, gerekse niteliksel açıdan yeterli büyüklüğe
ulaşamamasına neden olmuştu.
Tarımda bağımlı çalışmanın, yani ücretli işçiliğin düşük oranlarda oluşu da bu durumun
önemli etkenlerinden biriydi. Ancak 19. yy.dan itibaren devlet ve özel sektör fabrikalarının
açılması, madencilikte yaşanan gelişmeler vb. sanayileşme hareketleri sonrası, hem nicel hem
de nitel anlamda ücretli işçilik gelişmeye başlamış, geleneksel zanaat sisteminde çalışanlar da
hesaba katıldığında önemli bir çalışan sınıfı oluşmaya başlamıştı.

2.2. Sanayileşme Çabaları; Fabrikalar Açılması ve Ücretli İşçiliğin
Yaygınlaşması
Osmanlı’da işçi sınıfının oluşmaya başlaması ve işgücünün varlığı hususlarını
birbirinden ayırmak gerekir. Nitekim önemli miktarda bir işgücü, Osmanlı’da sürekli mevcut
olmuştu. Büyük çaplı yatırımlar söz konusu olduğu zaman rastladığımız bu çok sayıdaki işçiler
de, söz konusu işgücü kaynağından sağlanmaktaydı. Erken dönemlerde cami, yol, köprü yapımı
gibi büyük inşaat yatırımlarında ve tuğla, çini imalatı gibi daimi imalathanelerde işçiler kitleler
halinde çalışmaktaydı.
Daha 16. yüzyılda, 1550-1557 yılları arasında gerçekleştirilen Süleymaniye Camii ve
İmareti inşaatında ücretli işçiler 2.7 milyon işgünü çalışmıştı. Bu 2.7 milyon işgününün 1.46
milyon günü ücretli işçiler, 1.06 milyon iş günü acemi oğlanlar (askerler), 140.415 günü de
köle ve esirler tarafından gerçekleştirilmişti. 1631 yılında Musul Kalesi’nin yapımında ücretli
olarak çalışan sayısı 3.035 olmuş, bunun yanında devlete ait madenlerde de ücret karşılığında
çok sayıda işçi çalıştırılmıştı. Bu tarz devlet yatırımları dışında özel sektörde de çok sayıda işçi
çalıştıran üretim birimleri mevcuttu. 1795’te İzmir’de Fransız Terifon adlı bir tüccarın sahibi
olduğu pamuk işletmesinde 500-600 işçinin çalışması da bunun bir örneğiydi.
Ancak bu işçilerin, mülksüzleşmiş bağımlı çalışanlar haline gelmediğini görmekteyiz.
Yukarıda bahsettiğimiz cami veya kale gibi yatırımların dönemsel ve bir defaya mahsus
yatırımlar olması, çok sayıda çalışanın da sürekli işçilik yapmasına değil, ancak iş bitene kadar
bu görevi yerine getirmesine neden olmaktaydı. İzmir’deki pamuk işletmesi örneği ise, genel
durumu yansıtmaktan ziyade, sanayileşme öncesi bir döneme uygun olarak sınırlı örneklerden
biri şeklinde kalmaktaydı. Ücretli işçiliğin yaygınlaşması açısından fabrikaların önemi de tam
burada ortaya çıkmaktadır.
Fabrikaların üretim hayatına girmesi ve sayıca artması, ülkede ücretli işçi çalıştıran
merkezi sanayi birimlerinin de artması anlamına gelecektir. İstanbul, Selanik, İzmir, Bursa ve
Beyrut gibi bölgeler de, Osmanlı’da bu gelişimin yaşandığı ve ücretli çalışanların kümelenmeye
başladığı bölgeler olarak ön plana çıkmıştı. Bu bölgelerde artan fabrikalarla birlikte, geleneksel
zanaat sisteminde var olan işçilere fabrika işçilerinin de katıldığı ve ücretli çalışan sayısının
nicel açıdan bir gelişim gösterdiği görülmüştür. Zanaat sisteminde işçi ve işveren, yani usta ile
kalfa ve çırak arasındaki daha ailevi olarak nitelendirebileceğimiz ilişkilerin fabrika sisteminde
yerini daha kurumsal ilişkilere bırakması ise, işgücünün nicel gelişim yanında, nitel açıdan da
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bir gelişim yaşamasına ve çalışma hayatında işçi işveren taraflarının daha belirgin hale
gelmesine neden olmuştur.
Osmanlı’da sanayileşme çabaları çerçevesinde fabrikalar açılmasının öncülüğünü
devlet yapmıştı. Önceki yüzyıllarda tersane, baruthane, tophane vb. askerî ihtiyaçları
karşılamak üzere kurulan bu fabrikalar, 1804 Beykoz kağıthanesi, 1810 Beykoz deri ve kundura
fabrikası, 1827 iplik fabrikası, 1833 feshane, 1830’larda İslimiye çuha fabrikası, aynı yıllarda
İzmit’te Basmahane, 1843’te İzmir kağıt fabrikası ve 1840’larda Bakırköy ve Zeytinburnu
sanayi komplekslerinin kurulmasıyla çeşitlenmişti. Böylece imparatorlukta fabrika tarzı üretim
güç kazanmaya başlamıştı.
Özellikle ilk dönemler için devletin bu fabrikaları açmasındaki en büyük amacı, askerî
ihtiyaçların yurtiçi üretimle karşılanması ve tasarruf sağlanıp yurtdışına gidecek paranın ülke
içinde kalmasının teminiydi. Diğer bir amaç fabrikalaşma ile ülkenin sanayileşmesinin
sağlanabilmesiydi. Bunun için de Avrupa’dan usta işçiler getirilmesi ve yerli işçilere modern
teknolojinin öğretilebilmesi hedeflenmişti.
Devlet fabrikaları 1850’lerde erkek, kadın ve genç kız olmak üzere 5.000 civarında işçi
istihdam etmişti. Bu işgücünün nitelikli kısmı, yurtiçinde tedarik edilemediği için yabancı
işçilerdi. Yerli işçilerin de tamamının ücret karşılığı ve kendi rızalarıyla istihdam edildiklerini
söyleyemeyiz. Çünkü 1830’larda bir iplik fabrikasında olduğu gibi Anadolu’dan getirilen öksüz
çocuklar makul bir ücret karşılığı istihdam edilirken; 1850’lerde yine bir iplikhanede işledikleri
suçlardan dolayı ceza olarak fırıncılar, bakkallar, sandalcılar, duvarcılar istihdam edilmekteydi.
Yine de işgücünün en önemli kısmını yerli sivil işgücü oluşturmaktaydı. Devlet tarafından
bunlara verilen önem de, işçilerin askerlikten muaf tutulması ve çeşitli ödüllerle teşvik
edilmeleri şeklinde kendini göstermekteydi.
Devlet öncülüğünde açılmaya başlanan fabrikalara daha sonra özel fabrikalar da
katılmış ve böylece çok sayıda işçi çalıştıran üretim birimleri artmaya başlamıştı. Tanzimata
kadar özel fabrikalara teşvik amaçlı, cebri hizmet sözleşmesine dayalı olarak zorunlu işçi
çalıştırma imtiyazı da verilmiş, ancak sonrasında sanayi fabrikaları açısından gönüllü çalışma
esas haline gelmişti.
19. yy.ın ortaları ve sonrası için, devlet veya özel sektöre ait bu özel fabrikalarda,
bunların yanında madenlerde, hizmetler sektöründe, inşaat sektöründe, putting-out sistemiyle
(sipariş usulüyle) evlerde üretim yapılmasıyla ve sınırlı da olsa tarım sektöründe ücret karşılığı
çalışan işçiler artmaya başlamıştı. İlk dönemler için Osmanlı işgücünde yaşanan niteliksel
sorun, yani kalifiye bir işgücünden yoksunluk sürekli eleştiri konusu olacaktı. Bu nedenle ilk
olarak, yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı fabrikaların kapanmasında dahi etkili olabilecek bu
nitelik sorununa değinmekte fayda vardır. Bu sorunu aşmak için devletin yabancı işçi tedbirine
başvurması, sayılarının da artması ile birlikte bu işçileri Osmanlı işgücünün önemli bir kaynağı
haline getirecekti.
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Osmanlı işgücünün niteliksel anlamda yetersizliği dışında niceliksel anlamda yetersiz
kaldığı durumlarda da devlet asker, mahkum, savaş esiri gibi alternatif emek kaynaklarına
yönelecekti. Bu da Osmanlı işgücünün yapısını derinleştirecekti. Dolayısıyla Osmanlı’da işçi
örgütlenmesi ve hareketlerini incelemeden önce, işgücünün kaynaklarını, etnik ve dinsel
ayrışmasını, cinsiyet temelli yapısını incelemek, bu unsurun özelliklerini tanımak açısından da
önem arz etmektedir.

2.3. Kalifiye İşgücü Sorunu
Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde gerek bizzat çalışarak, gerekse gezerek
50’den fazla fabrikada ekonomi ve üretim hayatıyla ilgili gözlemlerde bulunan Barut
Fabrikaları Kimyageri Gelibolulu Azmi, Fabrikacı ve İmalathane Memuru adlı eserinin girişini,
Osmanlı fabrika ve üretim hayatının en önemli eksiklerinden birini gözler önüne sererek şu
şekilde yapmıştı.
“Milletlerin beka-i hayatları ancak kendi işlerini kendileri görebilmeleriyle kaim olduğu
herkesçe müsbet bir keyfiyettir. Vatana fenn-i marifet girmedikçe, vatan evladından erbab-ı
sanayi ve ticaret yetişmedikçe, Osmanlı fabrikalarının adedleri lüzumu kadar tezayid
eylemedikçe, ilâ nihaye ecnebi mütehassıslara arz-ı ihtiyaç eyledikçe ileri gitmekliğimiz kâbil
olmadığına bir iman-ı tam ile itikad edenlerdenim.”.
Azmi, fabrika açmanın parayla yapılacak en kolay iş olduğunu, ancak bu fabrikaları
yönetecek memur, elektrikçi, makineci, teknisyen ve mühendislerin eksikliğinin bunları işe
yaramaz hale getirdiğini belirtmişti. Yazar, Osmanlı fabrika ve üretim hayatının en önemli
eksikliklerinden biri olarak yerli işgücünün niteliksizliğini göstermekte ve bu nedenle çözüm
olarak değerlendirilen yabancı uzman getirilmesi yönteminin sonsuza kadar
sürdürülemeyeceğini ileri sürmekteydi. Azmi’nin bu sözleri, sadece 1910’lara ait bir sorunu
yansıtmamaktaydı. Bundan yaklaşık 50 yıl önce de aynı sorun sıkça konuşulmaktaydı.
Devlet tarafından sanayileşme çabaları çerçevesinde açılan birçok fabrika, 1860’lara
gelindiğinde kapanma noktasına gelmişti. Bu durumun sebebiyse, sermaye ve hammadde
yetersizliği ile hammadde nakil maliyetinin yüksekliği yanında, fabrikalarda istihdam edilecek
yeterli kalifiye işçi bulunamaması ve yetiştirilememesiydi. 1800’lerle birlikte başlayan
sanayileşme hareketleri çerçevesinde açılan fabrikalar için özellikle yerli tebadan işçi temin
etmek oldukça güç olmuştu.
İngiltere ve Fransa’da iki veya üç kuşak önce yaşayanlarda olduğu gibi, Osmanlı’da da
el emeğiyle iş yapan zanaatkârlar fabrika hayatının bireysel üretimi kabul etmeyen ve yüksek
iş bölümüne dayanan yapısına yabancıydı. 1869’da İngiliz Viskonsülü Maling, Bursa’daki
zanaatkâr ve diğer çalışanların durumuna da değindiği raporunda, teknik eğitim ve yetenek
gerektiren sanayi dallarında çalışan işçilerin birçoğunun kalifiye olmayan, düz işçiler olduğunu
ileri sürmüştü. Maling’in bu yorumu, ilgili dönemde Bursa’da açılan ipek fabrikalarının
kalifiye işgücü eksikliğinden yakınması ve çözüm olarak da dışarıdan vasıflı işçi getirme
yöntemine başvurmalarının sebebini de açıklamaktaydı.
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Daha geç bir dönemde, Sultan II. Abdülhamid’in danışmanlarından Otto von Kapp,
Hicaz demiryolu hattıyla ilgili Padişah’a sunduğu raporunda, yerli mühendislerce döşenen ilk
hatların kullanılamaz durumda olduğunu ve bunda da bu mühendislerin yetersizliklerinden
kaynaklanan hataların belirleyici olduğunu ileri sürmüştü. Bu nedenle Hicaz demiryolu yapımı
için, 1900 yılı Aralık ayında Alman Mühendis Meissner’in getirilmesiyle başlayıp, alt kadronun
yabancı mühendislerle doldurulmasıyla devam eden bir süreç yaşanmıştı.
1908’de Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin makine mühendisliği ile ilgili Nafia
Nezareti’ne sunduğu raporunda da, maden kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen
ülkenin sanayide geri kalması, vasıflı eleman eksikliği ve yetersiz işgücüne bağlanmaktaydı.
Bu örnekler, işgücünün vasıf ve niteliği açısından yaşanan sorunun, sanayileşme çabalarının ilk
dönemlerinde olduğu kadar, 1900’ler sonrasında da yaşandığını göstermekteydi.
Osmanlı işgücünün niteliksel yetersizliği tartışması, 1908 yılında Anadolu demiryolları
şirketi çalışanları tarafından yapılan grevde de gündeme gelmiş ve ilginç bir tartışmaya konu
olmuştu. Yabancı işçilerin kendilerinden yüksek ücret almasını eleştiren yerli işçilere karşı,
verimsiz çalıştıkları cevabı verilmişti. İşçilere, Avrupalı çalışanlara göre daha yetersiz oldukları
için, aynı işi yapmalarına rağmen daha az ücret almalarının sorgulanamayacağı söylenmişti.
Osmanlı işçilerinin yabancı işçilere göre daha verimsiz oldukları ve bu nedenle daha
düşük ücret almalarının normal olduğu iddiası, o dönem İstanbul’daki Fransız Ticaret Odası’nın
yayın organında yapılan yayınlarla da desteklenmişti. Hatta bunun için somut kanıtlar da
sunulmaktaydı. Osmanlı kömür madenlerinde Osmanlı işçilerinin çıkardığı kömür, Fransız bir
işçinin çıkardığı kömür miktarının yarısı kadardır denmekteydi. Bu nedenle Osmanlı işçisine
yarım ücret verilmesi normaldi. Keza Fransız sermayesi tarafından Marmara kıyılarında
işletilen bir çiftlikte, 6’şar kişiden oluşan Osmanlı, Hırvat ve Fransız işçilerine toprak kazdırılıp
taşıtılmıştı. Gün sonu Fransız işçisinin yaptığı iş 5 ise, Hırvat işçi 3 ve Osmanlı işçisi ise 2 iş
yapmıştı. Fransız işçinin bu enerjiyi günde 2 litre şarap içerek sağlayabildiği belirtilerek,
Osmanlı işçisine 10 kuruş günlük ücret verilmesi halinde Fransız işçisine 25 kuruş ücret
verilmesinin doğal olduğu ifade edilmişti.
Bir diğer örnek inşaat sektöründendi. Bir mühendis yaptıracağı ev için İtalyan ve
Osmanlı Rumu duvarcı ustaları istihdam etmişti. İtalyan işçiler götürü usulü çalışarak günlük
35-40 kuruş ücret almaya hak kazanmış, Rum işçilerse günlük sabit ücretle çalışarak 15 kuruş
almıştı. Rum işçilerin bu ücret farkına itirazı sonrası onlar da götürü ücrete tabi tutulmuşlar,
ancak yaptıkları iş sonrası aldıkları günlük ücret 10 kuruşa düşmüştü.
Fransız Ticaret Odası, Osmanlı işçisinin daha az enerjik olması dışında sakar olduğunu
da iddia etmişti. Bu nedenle de gerek miktar açısından, gerekse nitelik yönünden daha az vasıflı
iş yaptıkları için Avrupa standartlarında ücret alamamalarının normal olduğu ileri sürülmüştü.
İşçilerle ilgili yaşanan bu nitelik sorunu sadece sanayi hayatı için değil, diğer sektörlerde
de geçerliydi. Journal de Constantinople’da yayınlanan 1850 tarihli raporunda M. Ionesco,
Osmanlı’da tarım ve ziraatın zayıflamasına neden olan 4 etkenin başında çiftçilerdeki bilgi
eksikliğine yer vermişti. Toprağın verimliliğine rağmen tarımda ve ziraî faaliyetlerde halen
36

babadan oğula geçen göreneklerin hakim olması, ilkel aletler kullanılması, çiftçilerin ziraî bilgi
açısından yetersiz olması ve toprağı dinlendirme ve ekmeyle ilgili yanlış teknikler
uygulamaları, ziraat memurlarının yetersizliği ve eğitimsizliği gibi nedenlerle tarımda gelişme
sağlanamadığını ileri sürmüştü.
1872 tarihli bir İngiliz Konsolosluk raporunda da, “Bir İngiliz çiftçisi toprağı çizen
karasabanın ardında (önünde de bir zayıf sığır veya katır) ne kadar şaşırırsa, bir Türk köylüsü
de Norfolk’daki buharlı traktör ya da biçer-döveri çalıştırmaya kalksa aynı şekilde şaşırır kalır.”
denilerek, Osmanlı çiftçisinin tarımsal üretimdeki durumu yansıtılmaktaydı. Selanik Valiliği,
Ziraat Cemiyeti Başkan Yardımcılığı gibi görevler de yapmış olan Hüseyin Kazım da, Anadolu
Köylüsüne Çiftçi Öğüdü adlı eserinde, tarımla uğraşanların ve çiftçilerin bilgisizliklerinden ve
cehaletlerinden dolayı tarlaların ve ekim alanlarının önemli ölçüde bozulmuş olduğunu
belirtmekteydi. Adana Valisi 1882 yılında çiftlikleri için 6 lokomotif ve 3 harman makinesi
getirdiğinde, işçilerin yetersizliği nedeniyle bunların kullanılamaması; Batı Anadolu gibi
ülkenin diğer bölgelerinde de, tarımsal üretim için getirilen makineler bozulduğunda tamir
edecek kimse bulunamaması ve küçük bir arızada dahi makinelerin bir kenara bırakılmak
zorunda kalınması, kalifiye işgücü eksikliğinin neden olduğu olumsuzlukların somut
örnekleriydi.
Madencilik de kalifiye işçi açısından sıkıntı yaşanan üretim alanlarından bir diğeriydi.
1849’da Zonguldak havzasında Galatalı sarraflar öncülüğünde yer kiralayan bir İngiliz kömür
şirketi, bölgede madenlerde çalıştırabileceği yerli işçi bulma konusunda sıkıntı yaşamıştı. İşçi
sayısının azlığı yanında, tecrübesizlik ve maden işlerini bilen yeterli sayıda işçi bulamayan
şirket, Hırvat ve Karadağlı işçiler getirmek zorunda kalmıştı. Yerli işçilerin, her ne kadar
madenlerde çalışsalar bile köy ve kırsalla olan bağlarını da koparmadıkları ve biraz para
biriktirdikten sonra köylerine döndükleri görülmekteydi. Çalışmanın bu nedenle süreklilik arz
etmemesi, çalışarak iş hakkında yeterli tecrübe edinilmesini de engellemekteydi.
Osmanlı işgücünün bu açığını kapatmak ve ülke ekonomisi için nitelikli işgücü
yetiştirmek adına başvurulan çözümler ise, mesleki eğitime ağırlık verilmesi ve yurtdışına
öğrenci ve işçi gönderilmesi olmuştu. Mesleki eğitime ağırlık verilerek işgücünün vasıf
seviyesinin artırılması ve kaliteli işgücünün sanayileşme için zorunlu gerekliliklerden biri
olması, daha fabrikaların ilk açılmaya başladığı dönemlerde basında dile getirilmişti.
4 Ocak 1841 tarihli Ceride-i Havadis’in Avrupa mallarının kaliteli ve ucuz oluşuna dair
bir yazısında, Avrupa gelişmişliğinin en önemli nedenlerinden biri olarak, okullarda üretim
tekniği ve mesleki eğitimin en iyi şekilde verilmesi gösterilmişti. Yazıda, Osmanlı’nın da
Avrupa tarzı bir ekonomik gelişmişliğe ulaşabilmesi için, aynı tarz eğitim kurumları ve okullar
açarak, eğitim ve üretim hayatı bağlantısını kurması gerektiği ileri sürülmüştü.
Çalışma hayatına yönelik mesleki eğitim kapsamında ilk olarak 1842’de, bir sanayi
parkı haline getirilen Yedikule ve Küçükçekmece arasındaki bölge civarına bir teknik okul
kurulmuştu.
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1848’de ise, ABD’den getirilen ziraat uzmanı Davis’in raporu doğrultusunda tarımsal
üretime yönelik mesleki eğitim vermek üzere Ziraat Mektebi kurulmuş ve 14 öğrenci ile eğitime
başlanmıştı. Yine 1848’de veteriner okulu, şimendifer okulu, mühendis okulu, posta ve telgraf
okulu, kadastro okulu, kondüktör okulu açılmış ve mesleki eğitimin tüm alanlara yayılması
hedeflenmişti. 1870 yılında kurulan ve orman memuru yetiştirmeyi amaçlayan Orman Mektebi
de belirli mesleklere yönelik olarak işgücü arzı sağlamayı hedefleyen diğer eğitim faaliyetleri
olarak hayata geçirilmişti. 1861’de erkekler için Mithat Paşa’nın kişisel faaliyetleriyle ilk
sanayi mektebi, Niş’te ıslahhane şeklinde kurulmuştu. 1865’te ise, terzilik eğitimi verecek
şekilde kızlar için de ilk kız sanayi mektebi Rusçuk’ta kurulmuştu. Mesleki eğitim bu şekilde
hem alan olarak çeşitlenecek, hem de ülkenin geneline yayılacak şekilde birçok okul açılması
mümkün olacaktı. Ancak geç dönemlerde basında okulların gerek fiziksel durumları ve metruk
kalmaları, gerekse verilen eğitimin kalitesi açısından yapılan eleştirilere sıkça rastlanması, bu
mesleki eğitim hamlesinin çok da başarılı olamadığını göstermekteydi.
Nitelikli işgücü yetiştirilebilmesi için izlenen bir diğer yöntemse yurtdışına öğrenci ve
işçiler gönderilmesiydi. 1847 yılında Avrupa’da fabrikalarda çalışarak dokuma sanayinin
teknik esaslarını öğrenmesi için 4 öğrenci yurtdışına gönderilirken, 1848-1856 döneminde ise
sadece Paris’e 50 civarında öğrenci eğitim amaçlı gönderilmişti.
İmparatorluğun son dönemine kadar devam edecek olan bu yurtdışına uygulamalı ve
teorik mesleki eğitim almak üzere öğrenci ve işçi gönderilmesi kapsamında, ilk dönemlerde
İngiltere ve Fransa’ya, geç dönemlerde ise siyasî, ticarî ve askerî ilişkilerin artmasıyla birlikte
Almanya’ya çok sayıda öğrenci gönderilecekti. Belçika, İsviçre ve daha birçok ülke, üretim
hayatı için kaliteli işgücü yetiştirilebilmesi amacıyla öğrenci, işçi ve ustaların eğitim almak
üzere gönderileceği ülkeler olmuştu.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu’nun tarımsal karakteri yoğun olan çalışma
hayatında bu durumun ücretli işçilik, sendikalaşma vb. unsurlara etkisini değerlendirdik.
Osmanlı’da sanayileşme girişimlerinin başlamasıyla yaşanan dönüşüm ve bu dönüşümün
olumlu olumsuz yanlarıyla birlikte, işgücü üzerindeki etkilerini, kalifiye işgücü açısından
Osmanlı çalışma hayatını inceledik.
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Bölüm Soruları
1)

Osmanlı çalışma hayatında hangi sektör istihdamda daha ağırlıklı idi?

a)

Tarım

b)

Sanayi

c)

Hizmetler

d)

İmalat

e)

Bilgi

2)
başlamıştır?

19. Yüzyılda aşağıdakilerden hangi politika sonrası ücretli işçilik artmaya

a)

Tımar Sisteminin Devreye Sokulması

b)

İkta Sisteminin Devreye Sokulması

c)

İltizam politikalarına geçilmesi

d)

Sanayileşme politikaları

e)

Cemiyetleşme politikaları

3)
Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda Osmanlı’da kurulan fabrikalar arasında
gösterilemez?
a)

Feshane

b)

Beykoz Deri Ve Kundura Fabrikası

c)

Tersane-i Amire

d)

İslimiye Çuha Fabrikası

e)

Zeytinburnu Demir Fabrikası

4)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sanayileşme çabaları sonucu açılan
fabrikalarda karşılaşılan temel işgücü sorunlarından birisidir?
a)

İşçilere çalışacak yer bulma sıkıntısı.

b)

Kalifiye işgücü sıkıntısı.

c)

İşçilerin topraklarını kaybetmesi.
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d)

İşçi ücretlerinin yüksek olması.

e)

Sendikaların direnci..

5)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da devletin kalifiye işgücü sorununu çözmek
için başvurduğu yöntemler arasındadır?
a)

Loncaların güçlendirilmesi

b)

Ahi birliklerinin faaliyete geçmesi

c)

Fabrikalarda mesleki eğitim bölümleri kurulması

d)

Yurtdışına eğitim amaçlı öğrenci ve işçi gönderilmesi

e)

Eğitim alan işçilere parasal yardım yapılması

6. Osmanlı toplumunun genel sosyo-ekonomik durumu çalışma hayatını nasıl
etkilemiştir?
7. Osmanlı çalışma hayatında tarım ve sanayinin ağırlıklarını karşılaştırmalı olarak
değerlendiriniz.
8. Osmanlı sivil işgücünü niteliksel anlamda değerlendiriniz.
9. Osmanlı halkının nitelikli işgücü sağlamak noktasında yetersiz kaldığı durumlarda
devlet ne gibi tedbirlere başvurmuştur?
10. Osmanlı’da fabrikalar açılmasının ücretli işçilik açısından önemini değerlendiriniz.

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)c, 4)b, 5)d.
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3. OSMANLI'DA İŞGÜCÜ KAYNAKLARI 1:
YABANCI İŞÇİLER VE ASKERLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Osmanlı İşgücünde Alternatif Kaynaklara Başvurulması
3.2. Yabancı Çalışanlar
3.2.1.
Yabancı Uzmanlar
3.2.1.1. Yabancı Uzmanlarla İlgili Sorun ve Eleştiriler
3.2.2. Yabancı İşçiler
3.3. İşgücü Kaynağı Olarak Askerler
3.3.1. Sanayi Hayatında Asker Emeği
3.3.2. Şimendifer (Demiryolu) Taburları
3.3.3. Amele Taburları
3.3.4. Asker İstihdamının Avantaj-Dezavantajları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı işgücünde 19. Yüzyılda yabancı işçilere neden başvurulmuştur?
2. Osmanlı çalışma hayatında yabancı uzmanlarla ilgili sorun ve eleştiriler nelerdir?
3. Osmanlı devleti, asker emeğinden çalışma hayatının hangi alanlarında yararlanmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Çalışma
hayatının
Osmanlı işgücünün
Okuyarak,
temel bileşenleri ve birbiriyle Tartışmalara
genel yapısı
Katılarak,
etkileşimlerini
Fikir
Yürüterek,
değerlendirebilmek
Araştırarak.
Konu

Kazanım

Sanayileşme
Osmanlı’da yabancı
Okuyarak,
faaliyetleri ve yabancı işgücü Tartışmalara
çalışanlar
Katılarak,
valrığını bir arada ele Araştırarak.
alabilmek
Asker emeği

Osmanlı’da
asker
Okuyarak,
emeğine
başvurulmasını Araştırarak.
nedenleri ve sonuçlarıyla
birlikte değerlendirebilmek.
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Anahtar Kavramlar
İşgücü: Bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani iktisadi faaliyete katılan
kısmı
Amele Taburu: Osmanlı’da askerlerden oluşan çalışan birlikleri.
Şimendifer Taburları: Osmanlı’da demiryolu inşa ve işleyişinde değerlendirilen asker
çalışanlar.
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Giriş
Osmanlı çalışma hayatında sivil ve yerli işgücünün niteliksel ve niceliksel açıdan
yetersiz kaldığı durumlarda, devlet ve özel firmalar çeşitli alternatif yöntemlere
başvurmuşlardır. Bu da Osmanlı işgücünün kaynaklarını çeşitlendirip farklılaştırmıştır. Bu
doğrultuda Osmanlı işgücü içinde tarihin farklı dönemlerinde yabancı işçiler, askerler ve diğer
unsurlara sıkça rastlanmaktadır. Bu bölümde devletin bu şekilde alternatif işgücü kaynaklarına
yönelmesinin nedenlerini, uygulamanın gelişimi ile sonuçlarını ve ne kadar başarılı olabildiğini
ele alacağız. Son olarak Osmanlı çalışma hayatında askerlerin kullanıldığı alanlar üzerinde
duracağız.
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3.1. Osmanlı İşgücünde Alternatif Kaynaklara Başvurulması
Osmanlı çalışma hayatında işgücü kaynakları; gönüllü olarak işgücü piyasasına emeğini
arz eden kadın, erkek ve çocuklardan oluşan çalışabilir durumdaki halk yanında, amele-i
mükellefe gibi uygulamalarla zorunlu olarak çalıştırılan halk, yüksek ücretlerle sözleşmeler
yapılarak getirilen yabancı uzmanlar, demiryolu, madencilik ve diğer alanlarda çalışmak üzere
gelen yabancı işçiler, Osmanlı askerleri, savaşlarda esir alınan düşman ülkelerin askerleri,
köleler ve mahkumlar gibi çok çeşitli unsurlardan oluşmuştu.
İşgücünün en önemli kaynağı doğal olarak sivil halktı. Çalışabilir durumdaki halk,
gönüllü olarak emeğini alacağı ücret ya da maaş karşılığında kamu kurumları ya da özel
sektörün hizmetine sunmaktaydı. Ancak Osmanlı nüfusunun kozmopolit yapısı, bir işgücü
kaynağı olarak bu halkı da tek bir unsur olarak ele almayı olanaksız kılmaktadır. Sivil halk
üzerine yapılacak bir değerlendirme, bu kozmopolit yapı nedeniyle etnik ve dinsel ayrımı da
önemli bir kriter olarak ele almalıdır. Gerek işçi örgütlenmelerinde, gerekse işçi hareketlerinde
bu etnik ve dinsel ayrımın belirleyici bir unsur olması, çalışma hayatında öneminin de artmasına
neden olmaktadır. Yine işgücünün genel yapısı ve kaynakları üzerinde durulurken,
değerlendirilmesi gereken bir ayrım da işgücünün cinsiyet temelli sınıflandırılmasıdır.
Kadınların son dönemler de dahil olmak üzere ikinci planda kaldığı Osmanlı çalışma hayatında,
bunun nedenleri ve gelişimini açıklayacak şekilde böyle bir sınıflandırmayı kadın işçiler
üzerinden yapmak haklı bir ayrımcılık olacaktır.
Osmanlı’da sanayi, demiryolları, madencilik, tarım vb. birçok alanda, aşağıda
görüleceği üzere yabancı işçi, asker, köle, savaş esiri ya da mahkum emeğinden de
yararlanılması, sadece kalifiye işgücü eksikliğiyle de açıklanamaz. Çünkü işgücünde niteliksel
açıdan yaşanan bu sorun dışında, bir de niceliksel anlamda bir sorun yaşanmakta ve yeterli işçi
sayısına ulaşılamaması sık sık problem olarak dillendirilebilmekteydi. Bu durum, yeterli nüfus
olmamasından ziyade, işçileşmeye, ya da ücret karşılığı bir işverene bağımlı olarak çalışmaya
halkın soğuk bakması yanında, özellikle erken dönemlerde devletin tarımsal üretime verdiği
önemden de kaynaklanabilmişti. Halk ve devlet odaklı bu gelişmenin, Osmanlı’da işçi sınıfının
oluşumu, ya da yeterli büyüklüğe ulaşması açısından da geciktirici bir rol oynadığı
kanaatindeyiz.
Emek arzının emek talebini karşılayamaması gibi bir sonuç doğrudan işçi yetersizliği,
Bursa’yı ziyaret eden Fransız seyyah Régis Delbeuf tarafından, “Burada eksik olan, işçiye iş
değil; tam tersine, işe işçi yetişmiyor” şeklinde dile getirilmişti. Delbeuf, patronların işçi
bulmak için köylere giderek kadın ve kızları topladığını belirtmekteydi. Özellikle Rum
köylerinden toplanan bu önemli sayıda kadın çalışan, yoğun çalışma dönemlerinde şehre gelip,
mevsim sonunda ise köylerine dönüş yapmaktaydı. Aynı durum, 1860’larda Cebel-i Lübnan’da
da görülmüştü. Fabrika sahipleri, işçi bulabilmek için dağ köylerine giderek aileleri kızların ve
kadınların fabrikalara gönderilmesi için ikna etmeye çalışmıştı. Köy ve kırsalla bağlantısı
kopmayan, Avrupa’da sanayi devrimi sonrası yaşanan süreçteki gibi mülksüzleşmeyen ve
dolayısıyla tek geçim kaynağı çalışması karşılığı işverenden aldığı ücret olmayan bu kadınlar,
işçileşmiyor, çalışan olarak işgücündeki yerini alıyorlardı. Avrupa’da kırsaldan ve köylerden
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sanayide çalışmak için şehirlere gelen işçiler, çalışmak yanında yaşamlarının geri kalan kısmını
da burada devam ettirmek için temelli olarak göç etmiş ve şehirlere yerleşmişlerdi. Bu
doğrultuda iş bulan veya bulamayanıyla birlikte Avrupa’nın sanayi açısından gelişmiş
şehirlerinde bir işçi sınıfı teşkil etmişti. Ancak Osmanlı’da durum tam olarak bu şekilde
gerçekleşmemiş, sanayinin en gelişmiş olduğu şehirlerde dahi ücretli işçiler kırsal alanla olan
bağlarını tam olarak koparmamışlardı.
Böylece hem halkın işçi olarak çalışmaya soğuk bakması, hem de devletin yeri
geldiğinde tarımsal üretim lehinde verdiği kararlar sonrası, Osmanlı’da işçilerin önemli
kısmının bir ayağı şehirde madenlerde, sanayi ve fabrikalarda, diğer ayağıysa köy ve kırsalda
kalmıştı. Steinhaus’un “… Bir yandan endüstri, küçük el sanatlarından öteye geçemiyor; öte
yandan, köylüler fabrika ve maden işçiliğini sürekli bir uğraş değil, ek bir iş olarak
yapıyorlardı.” yorumu da halkın işçileşmeye bakışını yansıtmaktaydı.
Osmanlı’da yaşanan bu niteliksel ve niceliksel temelli işçi sorununu,
sanayileşememenin tek nedeni gibi yorumlamak da yanlış olacaktır. Tam tersine niteliksel ve
niceliksel açıdan gelişmemiş bir işgücüne sahip olmak sanayileşmemeyi ne kadar engellemişse,
sanayileşememe de güçlü bir işçi sınıfı oluşumunu o kadar engellemişti.
Avrupa’da işçi sınıfının oluşmaya başladığı dönem sanayi devrimiyle birlikte Avrupa
ekonomilerinin de bir gelişme sürecine girdiği dönemlerdi. Bu doğrultuda iktisadî felsefeden
(liberal görüş) siyasî politikalara kadar her şey ekonomik gelişmenin önünü açacak şekilde
gelişmişti. Sürekli gelişmekte olan teknolojik yenilikler de bir kere başlamış olan bu üretim ve
kazanma çarkının daha da hızlanmasına neden olmuştu. Kâr oranlarının yüksek olması, sürekli
daha fazla tasarruflar ve beraberinde yeni yatırımlar yapılabilmesine imkan tanımıştı. Böylece
sanayileşmeye başlayan şehirler, bu süreçte bir kesinti yaşamaktan ziyade daha büyük
atılımlarla yoluna devam etmişti. Bu durumun çalışma hayatı ve işçilere bakan yönü ise, işgücü
piyasasında emek arz edenlerin ilk olarak sayıca sürekli artması olmuştu. Her açılan yeni
fabrika ve yapılan yeni yatırımla birlikte işgücü açısından nicel bir gelişme söz konusu olmuştu.
Aynı şekilde gerek ulusal bazda fabrika sahipleri arasında, gerekse uluslar arası alanda ülkeler
arasında artan rekabetle birlikte çalışma şartlarının daha da ağırlaştırılması ve ücret düşüklüğü
gibi nedenler, sayıca artan bu işçi kitlelerini ortak sıkıntılara sokmuştu. Sıkıntıları ve
problemleri ortak olan bu insanların, çözüm bulma yolunda birleşmeleri de daha kolaylaşmıştı.
Bu doğrultuda Avrupa’da ekonomik gelişme ile başlayan ve işçi sınıfının örgütlenmesinin
sağlamlaşması, sendikaların sayıca artması ve güçlenmesiyle devam eden bir süreç yaşanmıştı.
Osmanlı’da ise 19. yy. başlarında başlayan sanayileşme hareketleriyle birlikte çok
sayıda işçi çalıştıran üretim birimlerinin sayıca artmasına rağmen, Avrupa’da ki gibi bir gelişme
yaşanmamış ve bir istikrar sağlanamamıştı. Bu durum, çalışma hayatı ve işgücü piyasasının
içsel dinamikleri kadar, ekonomik ve siyasî yapının genelindeki sorunlardan
kaynaklanmaktaydı. Sanayileşme sürecinin tamamlanamaması, sürekli devam eden ve hem
parasal hem de insan gücü anlamında büyük kayıplarla sonuçlanan savaşlar ve malî yapıdaki
sıkıntının artmakta oluşu gibi gelişmeler ülkenin ekonomik ve siyasî açıdan istikrarlı bir dönem
yaşayamamasına neden olmuştu. Bu durum bir kere başlayan sanayileşme hareketlerinin
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Avrupa’da olduğu gibi devamlı üstüne bir şeyler eklenmesine ve kendi kendini besleyen bir
süreç haline getirilebilmesine engel olmuştu. Ekonomik açıdan gelişme ve sanayileşmeye engel
olan bu olumsuzlukların işçi sınıfı ve çalışma hayatı üzerindeki etkileri de doğal olarak olumsuz
olmuş ve sanayileşme için olduğu gibi, işçi sınıfının oluşabilmesi için de gerekli olan ekonomik
ve siyasî ortam oluşturulamamıştı.
Sanayileşmenin sağlanamaması ve yerli işçilerin yetenek ve sayıca yetersiz kalması,
aşağıda da görüleceği üzere yabancı işçilerden başlayarak bazı dönemlerde mahkum ve asker
emeğinden de yararlanılacak şekilde alternatif işgücü kaynaklarına başvurulmasına neden
olmuştu.

3.2. Yabancı Çalışanlar
Osmanlı çalışma hayatında yabancılar, 19. yy.ın başıyla birlikte sanayileşmede ve
üretim sürecinde nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere değerlendirilen önemli bir kaynak
olmuştu. Osmanlı yerli işgücünün emek talebini nicel anlamda karşılayamadığı durumlarda da,
yine yabancı işçi istihdamına başvurulması yaygın bir uygulamaydı.
Çalışmanın işçi örgütlenmesi ve işçi hareketleri bölümlerinde görüleceği üzere, bu
yabancı işçiler arasında sosyalist ve anarşistler de vardı. Ayrıca bazı grevler yabancı işçilerin
öncülüğünde yapılmıştı. 1908’de Zonguldak’ta maden işçilerinin greviyle ilgili raporunda
Kaymakam, geneli Kürtler ve Lazlardan oluşan yerli işçiler için grev yapmaya aklı ermeyecek
saflar olarak bahsetmiş, grevin madenlerde çalışan yabancıların teşvik ve tahrikleriyle
gerçekleştiğini ileri sürmüştü. Yine 1908 yılında Şark Şimendiferleri işçilerinin grevi bittikten
sonra devlet olası işçi hareketlerine karşı bazı işçileri fişlemişti. Bu işçilerden tehlikeli olarak
tanımlanan bir işçi Avusturyalı; az tehlikeli olarak nitelendirilen işçilerden biri Avusturyalı, biri
Belçikalı ve biri İngiliz’di. Tüm bunlar, yabancı işçilerin Osmanlı’da sadece ücret karşılığı
çalışan işçiler olmadıklarını göstermişti.

3.2.1. Yabancı Uzmanlar
Avrupa karşısındaki gerilemenin durdurulması için sanayileşmenin kaçınılmaz
olduğunu gören Osmanlı yönetimi, giriştiği projelerde yeterli teknik bilgiye sahip olmayan bir
tebaaya sahipti. Bu nedenle özellikle 19. yy.ın ortalarına kadar gelişen teknolojilerle birlikte,
bu teknolojileri kullanacak işgücünün de ithal edilmesi gerekmişti. Gerekli teknolojilerin hayata
geçirilmesi ve yerli tebaanın bu konuda eğitilebilmesi amacıyla yüksek ücretler karşılığında
dışarıdan emek ithal edilmişti. Örneğin Hicaz Demiryolu hattı üzerinde kullanılmak üzere
Almanya ve Belçika’dan yüksek maliyetlerle makineler getirilmiş, ancak Müslüman
makinistlerin ehliyetsizliği nedeniyle bu makinelerin birçoğu daha 3-4 ay dolmadan tamir
atölyelerine alınmak zorunda kalınmıştı. Maan, Der’a ve Hayfa’da ehliyetsizlik ve ihmal nedeni
ile bozulduğu için tamir olmayı bekleyen bir hayli makine yer almıştı.
III. Selim’in Osmanlı kurumlarında bir takım ıslahat çalışmalarında yararlanılmak
amacıyla Paris’ten mektupla teknisyen ve subay istediği 1793 sonbaharı ise, ıslahat çalışmaları
çerçevesinde Avrupa’dan yabancı uzmanlar getirilmesi hususunda Osmanlı tarihinde dönüm
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noktalarından biridir. 18. yy.ın son çeyreğinde başlayan teknoloji ve uzman ithali, ilk başlarda
daha çok askerî alanlara yönelik, ordunun ihtiyaçlarını karşılama amaçlı yapılmıştı. Son
dönemde yaşanan askerî hezimetlerin doğurduğu zorunluluklar nedeniyle, reformlara özellikle
ordudan başlanmış ve her şeyden önce silahlı kuvvetlerin yenilenmesine ağırlık verilmişti.
Zamanla askerî temelli uygulamalar, ekonomik gelişmeye paralel olarak madencilik,
demiryolu gibi alanlara da yayılmıştı. Sanayileşmenin farklı alanlara yayılması, bu alanlarda
nitelikli işgücü temini için getirilen yabancı uzman sayısını da beraberinde artırmıştı. Bu
gelişme ilk ve en köklü biçimde madencilikte yaşanmıştı. Ekonomiden orduya kadar devlet ve
toplum hayatının pek çok alanında hayati öneme sahip maden üretimi ve madencilikte yaşanan
gerilemenin, yapılacak ıslah çalışmaları ve reformlar çerçevesinde modernize edilmesi ve
verimliliğinin artırılabilmesi yabancı çalışanlar öncülüğünde gerçekleştirilmesi hedeflenen
değişime bağlanmıştı.
Madencilik, tarım, mimarlık ormancılık, tersane, kadastro, demiryolları, kent temizliği,
muhasebe vb. çok farklı alanlarda çok sayıda yabancı uzman getirilmişti. Tüm bu farklı alanlar,
Osmanlı’da yabancı uzmanlardan, yeniden yapılanma ve eski gücü kazanabilme açısından
büyük beklenti olduğunu göstermekteydi. Ancak bu politikanın gerek seçilen elemanlar,
gerekse ihtiyacın ve nasıl karşılanacağının tam olarak tespit edilememesi gibi nedenlerle
özellikle son dönemlere doğru çok bilinçli yürütüldüğünü söyleyemeyiz. Yabancı uzman
getirilmesi, bir politikadan ziyade 19. yy. sonlarına doğru neredeyse bir kampanya haline
gelmişti.
Gerek kamuda, gerekse özel sektörde yaşanan bu gelişmelerin tamamının ortak noktası,
Osmanlı işçisinin gerekli niteliğe sahip olmamasının sanayileşme çabalarına bir engel
oluşturmasıydı. Bu engel yabancı uzman ve çalışanlarla aşılmaya çalışılmışsa da, uygulamanın
aşağıda da göreceğimiz gibi sorunsuz işlememiş, birçok eleştiriye de konu olmuştu.

3.2.1.1. Yabancı Uzmanlarla İlgili Sorun ve Eleştiriler
Getirilen yabancıların çoğu ilk önceleri İngiliz’di, ancak daha sonra Belçikalı, Fransız,
İtalyan ve Avusturyalılar çoğunluğu oluşturmaya başlamıştı. Yabancı uzmanlar açısından tek
bir ülkeye bağımlı kalmama politikası doğrultusunda farklı ülkelerden uzmanların getirilmesine
dikkat edilmişti. Osmanlı işgücü piyasasında emek arzı kaynağını oluşturan yerel işgücüne
oranla, yabancı ülkeden getirilen çalışanlara oldukça yüksek miktarlarda maaşlar verilmişti.
Bu kadar yüksek maaşlar verilmesi, özellikle istihdam edildikleri alanda belli bir süre
sonra sorunların devam etmesi ve herhangi bir gelişme olmaması gibi nedenlerle eleştirileri de
beraberinde getirmişti. 1896’da Ticaret ve Nafia Nazırı, Osmanlı’da yeterli mühendis olmadığı
için her birine 7.000-8.000 kuruş maaş bağlanarak Avrupa’dan getirilen mühendislerin bu
maaşı hak edecek işlerinin erbabı kişiler olmadığını ve geçinebilmek için vatanlarını terk eden
kişiler olduğunu belirterek eleştiride bulunmuştu. Nazır, uzman diye getirilen kişilerin bu
niteliğini irdeleyerek, hedef ve uygulama arasındaki çelişmeye tepki göstermişti. İstanbul’da
tahfizhane ve tebhirhaneler kurularak temizlik işlerinin belli bir seviyeye getirilmesi amacıyla
Paris’ten getirilerek uzun yıllar istihdam edilen Mösyö Mondragon’un 1910 yılında sözleşmesi
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uzatılması istendiğinde, Şehremini’nin konu hakkındaki görüşü gayet netti: 500 kuruş maaş
alan bir temizlik işçisinden daha fazla iş yapmayan ancak buna rağmen 110 lira ücretle istihdam
edilen Mösyö Mondragon…
Bu uzmanlarla yaşanan en ufak bir sorunda ya da maaşlarının geç yatması gibi
durumlarda, elçiliklerinin devreye girmesi ise olayı bir anda büyütebilmekteydi. Osmanlı’da
ücret alma noktasında büyük sıkıntılar yaşandığını, bu nedenle ülkeye gidecek Avrupalı
uzmanların 1-2 sene geçimlerini sağlayacak kadar tasarrufları olması gerektiği yönünde İsveç
basınının hemen hemen tamamında yayınlanan bir mülakat veren eski Darülfünun
öğretmenlerinden Mösyö Fön Dörning gibileriyse, olayı ülke sınırları dışına çıkararak uluslar
arası alanda Osmanlı’yı zor durumda bırakabilmekteydi. Bunun yanında yapılan sözleşmeler
nedeniyle memnun kalınmasa da sözleşmesini feshetmek için bunlara ödenecek yüksek
tazminatlar da ayrı birer sorundu. Bu olumsuz yönlerine rağmen, yabancı uzmanların bir
kısmından da istenen verim elde edilmiş ve fabrika kurulması ya da üretime başlanması
sürecinde bilgilerinden yararlanılmıştı. Memnun kalınan yabancıların sözleşmeleri uzatılıp,
ödül ve teşviklerle başarıları da teyit edilmekteydi.

3.2.2. Yabancı İşçiler
Osmanlı işgücü içindeki yabancılar sadece üst düzey uzmanlar değildi. Demiryolu ve
madencilik gibi alanlarda ülkenin hemen her bölgesinde çalışan önemli sayıda yabancı işçilere
de rastlanmaktaydı. Teknolojilerin ülkede yeni olması, aynı şekilde daha alt düzeyde teknik
eleman eksikliğini de ortaya çıkarmıştı. Bu işgücü açığının karşılanabilmesiyse, yine yabancı
işçilere başvurulmasıyla mümkün olabilmişti.
Zonguldak gibi bölgelere yabancı işçilerin işlemleri ile ilgilenmesi için pasaport
memuru atanmasına neden olacak kadar sayıca artan bu işçiler, çok çeşitli ülkelerden temin
edilmişti. Bazıları gelir elde etme amacıyla kendisi gelirken, bazıları ise devlet tarafından talep
edilmiş ve elçilikler aracılığıyla temin edilmişti. Arşiv kayıtlarında, Ankara’da demiryolu
yapımında, Eskişehir’de demiryolu yapımında ve Ereğli madenlerinde istihdam edilen İranlı
işçilere; Aydın Alaşehir demiryollarında ve Bilecik Demiryollarında istihdam edilen Karadağlı
işçilere; demiryolu, madencilik, yol ve köprü yapımı, inşaatçılık, kamu ve özel sektöre ait
fabrikalar gibi farklı alanlarda istihdam edilen İtalyan işçilere ait bir hayli bilgi mevcuttur. Aynı
şekilde Hırvat, Romen, Avusturyalı, Alman, İngiliz, Macar, Fransız ve İspanyol işçiler de
Osmanlı sınırları içinde çeşitli alanlarda istihdam edilmekteydi.
Yabancı işçi sayısının artması, özellikle sanayi sektöründe işgücünün yapısını da
kozmopolit bir hale getirmişti. Örneğin Zonguldak’ta madencilikle uğraşan bir Osmanlı
Şirketi’nde istihdam edilen işgücünün etnik yapısına bakıldığında da zengin bir çeşitlilik
görülmektedir. Buna göre ilgili şirkette; 47 Türk, 19 Arnavut, 5 Çerkez, 512 Kürt, 149 Laz, 67
Ermeni, 160 Rum, 1 İngiliz, 4 Alman, 17 Avusturyalı, 1 İspanyol, 102 İtalyan, 11 Bulgar, 1
Romen, 2 Rus, 35 Fransız, 97 Karadağlı, 66 Yunan’ın da dahil olduğu toplam 2.448 işçi
istihdam edilmekteydi.
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İşgücünün kendi içinde bu kadar farklı milletlere ve dinlere dayanan bir yapıda olması,
bu unsurlar arasında sürtüşmeleri de doğal olarak beraberinde getirmekteydi. Dolayısıyla çok
farklı milletlerden işçiler arasında, işçi olmaktan veya diğer bir sebepten kaynaklanan bir
dayanışma ve dostluğun varlığını ileri sürmek yanlış olacaktır. Bu işçiler genellikle ait oldukları
milletlere göre kamplaşırken, sosyal hayatta çok fazla bir araya gelmezlerdi. Ancak bu ayrılık,
yine de farklı milletlerden işçiler arasında bazı sorunlar yaşanmasını engelleyememekteydi.
Müslüman ve gayrimüslim işçiler arasında veya gayrimüslim işçilerden farklı milletlerden
olanlar arasında sık sık huzursuzluklar çıkabilmekteydi. Zonguldak’ta liman inşaatında çalışan
yabancı işçilerden 32 Karadağlı işçinin çıkardığı huzursuzluk ve yabancı işçilerin birbirlerini
silahla tehdit etmeleri, yerli işçiler ya da halk dışında, farklı milletlerden yabancı işçilerin de
birbiriyle sürtüşme yaşayabildiğini göstermekteydi. Uşak Şimendiferlerinde çalıştırılmakta
olan Karadağlı işçilerin karıştıkları bir kavga sonrası 3 Karadağlı işçinin yaralanması ve 1
işçinin ölmesi de, bu sürtüşmelerin küçük çaplı uygunsuzluklar olarak kalmayabildiğini
göstermekteydi.
1910’lar sonrasında, gerek savaşlar, gerekse ülke içindeki istikrarsız yapı nedeniyle
ülkede çalışan yabancı işçi sayısında önemli bir azalma olmuştu. Yabancı işçi sayısındaki bu
azalma sadece ekonomik sebeplerden kaynaklanmamış, özellikle savaş gibi olağanüstü
dönemler ve son dönemde yaşanan çözülmeyle birlikte siyasî endişelerden dolayı bizzat devlet
tarafından politik bir karar sonucu çalışma hayatına müdahale edilmesiyle gerçekleşmişti. I.
Dünya Savaşı başlayınca da, çeşitli devlet daireleri ve reji gibi devlet ortaklıklarına gönderilen
haberlerle düşman devletlerden olan tüm çalışanların işten çıkarılması belirtilirken; banka
görevlileri gibi çalışanların, tabi oldukları ülkelerin siyasî memurları oldukları gerekçesiyle
takip altında tutulmaları yerel yönetimlere şifreli olarak bildirilmişti. Benzer sorunlar ve
beraberinde siyasî kararlarla çalışma hayatına müdahale edilmesine yönelik örnekler daha
erken dönemlerde de görülmüştü. Ancak hepsinin ortak noktası, siyasî ya da askerî açıdan
yaşanan sorunların çalışma hayatına olumsuz yansımasıydı.

3.3. İşgücü Kaynağı Olarak Askerler
Tanzimat sonrası ilk sanayileşme çabalarında fabrikaların askerî niteliği, yani ordunun
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olmaları, ilk Osmanlı işçilerinin de askerler olmasına
yol açmıştı. 19. yy.da sivil işgücünün sayıca yetersiz kalması, ya da istenen verimin elde
edilememesi nedeniyle, özellikle askerî malzeme üreten devlet fabrikalarında askerler daha
ucuz ve düzenli bir emek kaynağı olarak istihdam edilmekteydi. Başta demiryolu olmak üzere
büyük çaplı yatırımların artmasıyla birlikte, bu asker emeği sivil işgücünün sayısal
yetersizliğini tamamlama adına değerlendirilmiş, ancak 1908 sonrasıyla birlikte asker emeği
daha farklı boyutlar kazanmıştı. Grev vb. işçi hareketleri halinde üretimin durmasını
engellemek için askerlerden yararlanılması, bu alternatif emek kaynağına bir grev kırıcı niteliği
de kazandırmış ve sivil işçiler karşısında asker istihdamının önemini artırmıştı.

3.3.1. Sanayi Hayatında Asker Emeği
Osmanlı’da 1900’lü yıllarla birlikte askerlerin sivil işgücüne alternatif olarak istihdam
edilmesinden önce de, asker emeği bir işgücü kaynağı olarak çeşitli alanlarda
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değerlendirilmekteydi. Bu erken dönemin farkı ise, asker emeğinden, yine ordu için gerekli top,
silah vb. malzeme üretiminde yararlanılmasıydı. 1863 yılıyla birlikteyse ilk olarak 2 adet
sanayi alayı kurulmuş ve asker emeğinin çalışma hayatında kullanılmasına kurumsal bir kimlik
kazandırılmıştı. Sivil işçilerin disiplinden uzak olmaları ve üretim için yapılan masrafın üretim
sonucu elde edilen çıktıdan daha yüksek olması gibi nedenlerle fabrikalardan yeterli verim
alınamamaktaydı. Bu nedenle de askerî malzeme üreten bir fabrika olan Tophane-i Amire’de
sanayi alayları kurulmuştu.
Tersane-i Amire’de olduğu gibi sivil işçilerin işten çıkarılması ve yerlerine asker
istihdam edildiği de görülmekteydi. Buna göre fabrikanın personel maliyetinin arttığı
dönemlerde, daha ucuz bir emek kaynağı olarak askerler istihdam edilmekte ve sivil işçiler işten
çıkarılmaktaydı. 1876 yılında da Tersane-i Amire’den birkaç yüz işçinin çıkarılması ve
yerlerine askerlerin istihdam edilmesi söz konusu olmuştu. La Turquie Gazetesi, sivil işçilerin
çıkarılmasına devam edileceğini ve fabrikada işgücünün tamamen askerlerle karşılanacağını
bildirmiş ve devletin sivil işgücü ile asker işgücü ikamesine değinmişti.
Devlet bütçesindeki sıkıntı nedeniyle kamuya ait fabrikalarda çalışan işçilerin
ücretlerinin ödenememesi ve yaşanan gecikmeden dolayı işçiler arasında huzursuzluklar
çıkmaya başlaması sonrasında da, asker istihdamı bir çözüm yolu olarak değerlendirilmişti.
Buna göre örneğin 1904 yılında Maçka Silahhanesinde uzun süredir ücret alamayan işçilerin
bir takım uygunsuz davranışlarda bulunması, işçilere ödenmesi gereken ücretin de maliyet
açısından oldukça önemli bir seviyeye ulaşması nedeniyle, söz konusu fabrikada işçiler yerine
askerlerin istihdam edilmesi ile ilgili rapor hazırlanmıştı. 1910’larla birlikte yaşanan enflasyon
süreci sonrası emek maliyetinin artması ve işçilerin aralarında kurdukları sendikalarla ücret
artışı talepleriyle grevler yapmaları, asker istihdamının tamamen sivil işgücüne alternatif hale
getirilmesi düşüncesini hayata geçirmişti.

3.3.2. Şimendifer (Demiryolu) Taburları
Şimendifer taburlarının ilk oluşumuna Hicaz Demiryollarının inşaatı esnasında
rastlanmaktadır. Hicaz demiryollarının yapımı esnasında işgücü açığı önemli bir problemdi.
Halkın bir kısmının zorunlu çalışmaya tabi tutulmasına rağmen yatırımın büyüklüğü nedeniyle
emek talebinin tamamen karşılanabilmesi mümkün olmamıştı. Devletin içinde bulunduğu malî
sıkıntının önemli bir sonucu olan bu durumu aşmak üzere; daha önce Rusların Sibirya hattının
inşasında kullandıkları yönteme başvurulmuştu. Böylece hattın inşaat işlerinde askerlerin işçi
olarak kullanılmasına başlanmıştı. İlk defa 1901’de, subaylar idaresindeki asker kampları hat
güzergâhı açmak üzere kayıt altına alınmış ve ilk birkaç ay oldukça verimli bir çalışma da söz
konusu olmuştu. Hem kolay temin edilebilen bir emek kaynağı olması, hem de daha az
maliyetle istihdam edilebilmesi nedeniyle askerlerin istihdamına kurumsal bir nitelik
kazandırılmış ve ordu içinde Demiryolu Taburları kurulması kararlaştırılmıştı.
Hicaz örneğinden sonra, yeni demiryolları yapımında askerlerin çalıştırılması için farklı
bölgelerde de demiryolu taburları kurulmasıyla bu duruma kurumsal bir nitelik kazandırılmış
ve ülke genelinde demiryolu taburları sayısı artırılmaya başlanmıştı. Demiryolu taburları bazı
durumlarda işgücü piyasasında sivil işgücünün yerine de ikame edilmişti. 1907 yılında Sofya56

Radomir demiryolu hatlarında işçilerin grev nedeniyle iş bırakması üzerine, hayati öneme sahip
demiryolu hatlarının işletilmesi askerlere bırakılmıştı. Böylece asker istihdamının, askerî
malzeme üretimiyle başlayan, daha sonra büyük çaplı yatırımların bitirilmesi için sivil işçilerle
birlikte çalışılmasıyla devam eden çalışma hayatındaki serüveni, işçi hareketlerinin olası
etkilerinin hafifletilmesi amacını da içerecek şekilde çeşitlendirilmişti. Bu da askerlerin grev
gibi işçi hareketlerinde devlet tarafından grevci işçilere bir alternatif, yani grev kırıcı olarak
kullanılmaları anlamına gelmekteydi.
I. Dünya Savaşı boyunca da ülkenin çeşitli bölgelerinde hizmetler gören bu taburlar,
başarılı bir şekilde çalışarak kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmişlerdi.
Ancak Osmanlı’nın savaştan yenilgiyle ayrılması sonrasında, Mondros Antlaşması gereğince
bu taburlar zamana yayılarak dağıtılmıştı.

3.3.3. Amele Taburları
İktisadi ve askerî açıdan stratejik öneme sahip yollar yapılması amacıyla, genellikle
gayrimüslimlerden, özellikle de Ermeni vatandaşlardan oluşturulan amele taburları, yol
işlerinde ve daha sonraları hasat zamanı tarımda istihdam edilmek üzere kullanılan silahsız
askerî birliklerdi. Bu birlikler yol tamir ve yapımı ile tarımsal üretim dışında, cephane, giysi ve
ayakkabı gibi askerî ihtiyaçlar için askerî fabrikalarda da istihdam edilmişlerdi.
1914 yılıyla birlikte nüfusun önemli miktarının silahaltına alınması, özellikle askerî
ihtiyaçlar nedeniyle sevkiyat işlemlerinin artması sonucu ülke içindeki yolların önemi de
artmıştı. Yeni yollar yapılması kadar, var olan yolların da tamir edilmesi gerekliydi. Bu da yol
inşaatında yararlanılmak üzere, gayrimüslimlerin amele taburları adı altında askerî göreve
alınmaları ve bu taburların silahsız olarak, kazma küreklerle yol inşasında çalıştırılmaları
yöntemi ile çözülmeye çalışılmıştı.
Birinci Dünya Savaşı ile birlikte diğer sektörler ve üretim alanlarında olduğu gibi tarım
sektörü ve ziraî üretimde de önemli bir işgücü açığı yaşanmaya başlamıştı. Tarım mevsimi
olarak nitelendirilen yaz aylarının gelmesiyle ürün toplanmasında, orakçılıkta, ekin biçmede
çalışacak işçi bulma sıkıntısı, cephe gerisinde bekleyen askerlerin tarımsal üretimde istihdam
edilmelerinin bir çözüm yöntemi olarak değerlendirilmesini zorunlu kılmıştı. Bu sorunu aşmak
için de, vilayetlerin genelinde amele taburları oluşturulmuş ve tarımda çalıştırılmışlardı. Aynı
şekilde bu taburlar, yine ziraat için bir hayli zararlı olan çekirge sorununa karşılık, çekirgelerin
imhası işlerinde de değerlendirilmişlerdi.

3.3.4. Asker İstihdamının Avantaj-Dezavantajları
Çalışma hayatında asker istihdamının, devlet, işverenler, işçiler ve askerlerin bizzat
kendileri açısından çeşitli etkileri vardı. İlk olarak devlet açısından, özellikle kamusal üretim
birimlerinde ve bayındırlık işlerinde kullanılmak üzere sivil işgücüne oranla daha ucuz bir iş
kaynağı temin edilmekteydi. Bu işgücü kaynağının çalışma sonucu bir meslek sahibi olması da,
ülkede çeşitli meslekler için nitelikli işgücü sağlanması anlamına gelmekteydi. İşverenler
içinse, yukarıda örnekleri de verildiği gibi, 1900’lü yıllarla birlikte sorun çıkarması muhtemel
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işçilerine karşın alternatif bir işgücü kaynağı olmaktaydı. Bu durumun işçiler için anlamı,
işverenlerin grevleri karşısında daha rahat olacağı ve taleplerini kabul etmede isteksiz
davranacağı için olumsuz bir nitelik taşımaktaydı. Ancak askerlerin bu şekilde grev kırıcı, ya
da çalışma şartlarından memnun olmayan işçilerin tepki göstermesi halinde onların yerine
değerlendirilmesine yönelik uygulamaların oldukça sınırlı kaldığını da belirtmemiz gerekir.
Uygulamanın askerler açısından avantajları ise, yukarıda sayıldığı gibi belirli bir mesleğin
inceliklerini öğrenmeleri, askerlik görevleri süresince para biriktirerek tasarrufta
bulunabilmeleri, çalışmayla geçen sürelerinin askerlik süresinden düşülmesi ve en önemlisi de
terhis olduktan sonra sivil hayatlarında yapabilecekleri bir işle ilgili tecrübe kazanmalarıydı.
Ancak özellikle uygulamanın askerler için olan bu faydalarının amele taburları için geçerli
olmadığını da belirtmemiz gerekir.
Taraflar için bu avantaj ya da dezavantajları dışında, asker emeğinden her zaman Hicaz
Demiryollarında olduğu gibi büyük fayda sağlandığını ifade etmek de zordur. Tersane-i
Amire’de çalıştırılan askerler örneğinde olduğu gibi, bazı durumlarda askerlerin işi ancak 3-4
senede öğrenebildiği, daha sonra da 1 sene çalışarak süresi dolduğu için terhis edildiği
görülmekteydi. 1882 yılında bu sorunun Tersanede üretimi iyice aksatacak şekilde
belirginleşmesi sonrası, askerler yerine sivil halk ve muhacirlerden işçi alınması tartışılmaya
başlanmıştı. Bu askerlerin bazı dönemlerde sivil işçilerin işten çıkarılarak yerlerine istihdam
edildikleri dikkate alındığında, zamanla sürecin tam tersine dönebildiği de görülmekteydi.
Asker istihdamı bazı yerel devlet adamları tarafından suiistimal de edilebilmekteydi.
Örneğin 1917 yılında Tokat’ta, askerlik zamanı gelen 1.808 kişinin, hasat ve ziraat işlerinde
istihdam edilmeleri için hükümet emrinde bölgede çalıştırılmalarına karar verilmişti. Ancak
Tokat Sancağı Mutasarrıfı, bu askerleri bölgedeki nüfuz sahibi kişilerin özel işlerinde
değerlendirerek uygulamanın amacı dışına çıkmıştı.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlı’da niceliksel ve niteliksel açıdan yetersiz kalan yerli işgücü
nedeniyle yabancı uzmanlar, yabancı işçiler, askerler gibi alternatif işgücü kaynaklarına
başvurulmasını nedenleri ve sonuçlarıyla öğrendik. Bu alternatif işgücü kaynaklarına yönelik
uygulama ve politikaların olumsuz yönleri ve uygulamada yapılan hatalar üzerinde durarak,
tarih için olduğu kadar, bugün için de benzer politikalarda karşılaşılabilecek problemleri
değerlendirme imkanı bulduk.
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Bölüm Soruları
1)

Osmanlı’da yabancı işçiler aşağıdakilerden hangi alanlarda çalışmamıştır?

a)

Demiryolları

b)

Askeriye

c)

Madencilik

d)

Temizlik

e)

Vergi Katipliği

2)
nedenidir?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da yabancı işçilere başvurulmasının en önemli

a)

Düşük ücretle çalışmaları

b)

Siyasi ilişkiler

c)

Kalifiye işgücü eksikliğini karşılama amacı

d)

Sendikalaşmadan uzak durmaları

e)

Osmanlı Devleti’ni desteklemeleri

3)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da yabancı uzmanlara yönelik eleştiriler
arasında sayılamaz?
a)

Verimli olamamaları

b)

Çalışma saatlerine uymamaları

c)

Yüksek ücretleri

d)

Yüksek tazminatları

e)

Elçiliklerle sorunlara neden olmaları

4)

Osmanlı’da aşağıdaki alanlardan hangisinde asker emeği kullanılmamıştır?

a)

Sanayi

b)

Tarım

c)

Demiryolu

d)

İnşaat
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e)

Amele-i Mükellefe

5)

Şimendifer taburları aşağıdaki alanlardan hangisinde istihdam edilmekteydi?

a)

Demiryolları

b)

Barut üretimi

c)

Madencilik

d)

Tarımsal üretim

e)

Kumaş üretimi

6. Osmanlı işgücünde yabancı çalışanlara bir işgücü kaynağı olarak neden
başvurulmuştur?
7. Osmanlı’da yabancı uzman ve işçiler hangi çalışma alanlarında değerlendirilmiştir?
8. Osmanlı, yabancı uzman ve yabancı işçi getirme politikasından hedeflediği verimi
elde edebilmiş midir?
9. Osmanlı’da askerler çalışma hayatında neden kullanılmıştır?
10. Amele taburları nedir? Hangi üretim alanlarında kullanılmışlardır?

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)b, 4)e, 5)a.
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4. OSMANLI'DA İŞGÜCÜ KAYNAKLARI 2:
MAHKUMLAR, KÖLELER, SAVAŞ ESİRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. İşgücü Kaynağı Olarak Mahkumlar
4.1.1. Hapishane İçinde Mahkumların Üretim Faaliyetleri
4.1.2. Hapishane Dışında Mahkumların İstihdamı
4.2. Osmanlı Çalışma Hayatında Köleler ve Kölelik
4.2.1. Osmanlı’da Köle Sağlanan Kaynaklar
4.2.2. Ev İçi Hizmetlerde Köle Emeği
4.2.3. Sanayi Üretiminde Köle Emeği
4.2.4. Osmanlı Kölelik Sistemi İle İlgili Görüşler
4.2.5. Kölelik Sisteminin Sona Ermesi
4.3. İşgücü Kaynağı Olarak Savaş Esirleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı çalışma hayatında mahkum emeği hangi alanlarda hangi gerekçelerle
kullanılmıştır?
2. Osmanlı’da köleliğin Avrupa uygulamalarından ne gibi farkları olmuştur?
3. Osmanlı’da savaş esirleri hangi üretim alanlarında kullanılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Osmanlı’da
mahkum emeği

Osmanlı’da kölelik.

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bir işgücü kaynağı
Okuyarak,
Katılarak,
olarak mahkumlara hangi Tartışmalara
Fikir
Yürüterek,
alanlarda başvurulduğu ve
Araştırarak.
mesleki eğitim faaliyetlerinin
mahkumlar
üzerindeki
etkilerini değerlendirmek.
Köle
kaynakları,
Okuyarak,
Katılarak,
kölelerin çalışma alanları ve Tartışmalara
Araştırarak.
Osmanlı
uygulamasının
dünyadaki
yerini
değerlendirebilmek.

Savaş dönemlerinde
Osmanlı
çalışma
Okuyarak,
hayatında savaş esirleri.
Katılarak,
savaş esirlerinin çalışma Tartışmalara
Fikir
Yürüterek,
gücünden yararlanılmasını
Araştırarak.
Osmanlı örneği üzerinden
incelemek.
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Anahtar Kavramlar
Köle: Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse.
Emek: İnsanın üretime dönük bedensel ve zihinsel çabalarını ifade eder.
Kölelik: Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması anlamına gelmektedir.
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Giriş
Osmanlı çalışma hayatında sivil-yerli işgücünün niceliksel ve niteliksel anlamda
yetersiz kaldığı durumlarda işgücü içinde çeşitli alternatif kaynaklara yönelindiğine geçen
bölümde değinmiştik. Bu doğrultuda yabancı çalışanlar ve askerlerin çalışma hayatında
değerlendirilmesine değinmiştik. Bu bölümde işgücü içindeki alternatif kaynaklara mahkumlar,
köleler ve savaş esirleri üzerinden devam edeceğiz.
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4.1. İşgücü Kaynağı Olarak Mahkumlar
Osmanlı’da tarım, inşaat, sanayi gibi çeşitli alanlarda çalıştırılan işgücü unsurlarından
biri de mahkumlar olmuştu. İşledikleri çeşitli suçlar nedeniyle cezaevlerinde tutulan
hükümlüler, ilk olarak cezaevlerinin içinde çalıştırılmış, daha sonra işgücü arzında yaşanan
sıkıntı nedeniyle hapishane dışında mal ve hizmet üretiminde de istihdam edilmeye başlanmıştı.

4.1.1. Hapishane İçinde Mahkumların Üretim Faaliyetleri
Hapishanelerin içinde mahkumların çalışması, 1880 tarihli hapishanelerin idaresiyle
ilgili yasal düzenlemeyle, mahkumların dışarı çıktıktan sonra değerlendirebilecekleri bir
meslek ve sanat öğrenmelerine mahsus olmuş, ancak belirli istisnalar dışında mahkumların
hapishane içindeki bu üretim sürecine katılımları rızalarına bırakılmayarak mecburi tutulmuştu.
Mahkumların çalışmasının zorunlu tutulması, ücretsiz bir şekilde, yani angarya olarak
gerçekleştirilmemiş, belirli bir gelir elde etmelerine de imkan sağlamıştı.
Mahkumların hapishanelerde çalıştırılabilmesi için, her hapishanede marangoz işleri
gibi mesleklere yönelik uygun alanlar inşa edilmişti (md. 17). Hiçbir mahkumun işsiz
kalmaması gerektiği belirtilmiş (md. 69), hatta çalışmaktan kaçınanlara 24 saat ile 1 hafta
arasında teneffüs izninin iptali cezası öngörülmüştü (md. 70). Çalışmaları karşılığında elde
edecekleri ücretlerin yarısı yiyecek, giyecek ve diğer masraflar için devlete kalırken, diğer
yarısı ise mahkumların olmuştu. Mahkumların payı direkt kendilerine verilmemiş, ihtiyaç
duydukları anda kullanacakları şekilde koruma amaçlı olarak hapishane müdürlüklerinde
tutulmuştu (md. 72).
Mahkumların bu şekilde hapishane içinde belirli bir eğitim sürecinden geçtikten sonra
imalathanelerde istihdam edilmelerinden hedeflenen çeşitli faydalar vardı. İlk olarak bir sanat
ve işle meşgul olacak mahkumların böylece ahlakî gelişimlerinin de sağlanabilmesi ve bir
meslek sahibi olmaları amaçlanmıştı. Böylece hem mahkumların hem de hapishanenin bir gelir
kalemine kavuşması temin edilebilecekken , mahkum istihdamıyla birlikte dışarıdan sivil işçi
istihdamına gerek kalmaması sonucu personel maliyeti de azaltılabilecekti. 1921 yılı başında
İstanbul hapishanesinde temizlik işçileri için sivil işgücünden istihdam edilen işçilerin, ücret
düşüklüğü ve düzensiz ödeme gerekçesiyle işten ayrılmaları sonrası, yeni işçi istihdamı yerine,
belirli bir ücret karşılığı mahkumların bu işte istihdam edilmesi de hem işlerin aksamasını
önlemek, hem de daha ucuz bir işgücü kaynağının temin edilmesi amacına yönelikti.
Mahkumların hapishanedeki imalat bölümlerinden hangisinde istihdam edileceği ve
eğitim alacağı, genellikle kendi öz mesleği, tercihi veya imalat yapılacak bölümün imkanlarına
göre belirlenmekteydi. Ancak üretim yapılan yerin hapishane gibi olağandan farklı bir yer
olması, meslek veya çalışma alanı seçiminde farklı kriterlerin de devreye girebilmesine neden
olabilmekteydi. Nitekim İstanbul hapishanesinde tamirhanede istihdam edilmesi düşünülen
Salim adlı bir mahkum, tamirhanede çalışan diğer mahkumlardan birçok düşmanı olması
nedeniyle farklı bir alana kaydırılmıştı.
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Hapishane memurları ve mahkumlarının kendi çabalarıyla benzer bir üretim tesisi
kurduğu Edirne hapishanesi de Dahiliye Nezaretince İstanbul ve Aydın Vilayetleri ile birlikte
diğer vilayetlere örnek olarak gösterilmekteydi. Edirne hapishanesinde, fanila ve eteklik gibi
tekstil malı üretimine yönelik makineler, ilk olarak mahkumların bağışlarıyla alınmıştı. Daha
sonra bu makinelerle yapılan üretim sonucu 108 liralık bir tasarruf sağlanmış ve bunla da
Almanya’dan 2 çorap, 2 de fanila makinesi, İngiltere’dense son sistem 2 devirli makine
getirilmişti. Mahkumların tekstil üretimine aşinalık kazanması için bir koğuş eğitim yeri haline
getirilmiş, dışarıdan 300 kuruş maaşla bir de öğretmen kiralanmıştı. Hapishane yönetimi,
mahkumlara her gün 3 saat coğrafya, tarih, okuma yazma gibi teorik, 5 saat de üretime yönelik
imalat eğitimi verdiklerini belirtmekteydi. Mahkumların bu eğitim ve çalışma sürecine
katılmaları zorunlu tutulmuş, her mahkuma da makinelerde yaptıkları üretime göre parça başı
ücret verilerek performansa dayalı bir ücretlendirme sistemi benimsenmişti. Hapishane
yönetimi 1 senedir uygulanmakta olan bu sistemin büyük faydalarını gördüklerini
belirtmekteydi.
Kastamonu Vilayeti hapishanesinde olduğu gibi, mahkumlardan marangozluk,
dokumacılık ve ayakkabıcılık gibi bazı meslek sahipleri hapishane yönetimine başvurarak
kendi istekleriyle bir imalathane açılmasını da talep edebilmekteydi. Talebin mahkumlardan
geldiği söz konusu hapishanede imalathaneye çevrilen bir koğuşun düzenlemesi için gerekli
sermayeyi de mahkumlar temin etmişti. Çeşitli küçük eşyalar dışında yazı masası, koltuk, kitap
dolabı gibi ürünler de üretilerek dışarıda satılmakta ve gelir elde edilmekteydi.
Hapishane içinde mahkumların istihdam edilmesine yönelik imalathanelerin ülkenin
geneline yayılmasına teşebbüs edilmişse de, bazı bölgelerde maddi imkansızlıklardan bu durum
gerçekleştirilememişti. Hapishanelerdeki imalathanelerin durumu ve mahkum istihdamıyla
ilgili bölgelerden toplanan bilgilerde; İzmit Mutasarrıfı bölgesindeki hapishanenin bina olarak
çok kötü olduğunu ve oturmaya bile yer bulunamayan bir binada sanayihane açmalarının
imkansız olduğunu belirtmişti. Çatalca Mutasarrıfı mahkum sayısının azlığı ve hapishanelerin
düzensizliği nedeniyle; Erzurum, Sivas ve Van Valileri ile Canik Mutasarrıfı hapishane
binalarının küçüklüğü ve şartların yetersizliğinden; Trabzon Valisi kapasitesinin 5 katı kadar
mahkum doldurulan hapishanelerinden bahsederek imalathane ve sanayi koğuşları
açamadıklarını ifade etmekteydi. Ancak Kütahya, Muğla, Beyrut, Teke Merkez, Hüdavendigar,
Bolu, Haleb, İzmir, Aydın, Denizli, Konya, Kastamonu, Sinop, Edirne, İstanbul vb. daha birçok
bölgedeki hapishanelerde imalat ve sanayi üretimi yapılmakta ve çok sayıda mahkum istihdam
edilmekteydi. Bu üretim sonucu çorap, para kesesi, şalvar, şişe, kuşak, markuç, tespih, kordon,
tütün kesesi, terlik, büyük ve küçük çantalar, kaşık, ayna, hasır, eldiven, ayakkabı, kemer, çadır
bezi, havlu, peştamal, kırbaç, oyuncak, masa, dolap, koltuk vb. birçok ürün üretilmekteydi.

4.1.2. Hapishane Dışında Mahkumların İstihdamı
Osmanlı’da işgücü arzında yaşanan daralma nedeniyle işçi temininin sıkıntıya girdiği
dönemlerde, mahkumların hapishane dışında da çalıştırılmasına sıkça başvurulmuştu. Önceki
dönemlerde de mahkumların dışarıda çalıştırılmasına yönelik örnekler mevcut olmuşsa da, bu
örnekler bireysel ve istisnaiydi. 1913 yılında alınan bir kararla ise, sakıncalı görünmeyen
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mahkumların, merkezi devlet veya belediyelere ait inşaat işlerinde çalıştırılabileceğine dair tüm
vilayetlere yazı gönderilmişti. Böylece hapishane dışındaki üretim faaliyetleri de
genelleştirilmiş ve devlet tarafından onaylanmıştı.
Mahkumların ya hapishaneler içindeki imalathanelerde, ya da hapishane dışında yol ve
kamu binası inşaatı gibi bayındırlık işleriyle belediye işlerinde çalışmaları devlet tarafından da
tercih edilen bir uygulama haline gelmişti. Hatta 1913 yılında Denizli hapishanesinde olduğu
gibi, bu birimlerden birinde çalışmak istemeyen mahkumların ikna edilebilmesi için günlük
ekmek istihkaklarının azaltılması, bakkaldan alışveriş yapmalarının yasaklanması gibi
tedbirlere başvurulması dahi söz konusu olmuştu.
Diğer işçilere göre hayli ucuz bir işgücü kaynağı olan mahkumlar, normal işçilere göre
daha az ücretlerle çalıştırılmıştı. Örneğin 1915 yılında bir hapishane inşaatında, sivil işçilerden
rençberler 10-13, ırgat başları 15, bekçi 8, anbar memuru 12, duvarcı 18-27, lağımcı 18-20
inşaat katibi18 ve inşaat memuru 40 kuruş günlük ücret almaktayken, çalıştırılan 33 mahkumun
tamamı ise amele olarak kaydedilmiş ve günlük 3.5’er kuruş maaşla istihdam edilmişlerdi.
Ücret karşılığı çalıştırılan bu mahkumlar, 1918 yılında İstanbul’da olduğu gibi ücretlerinin
ödenmesindeki gecikme nedeniyle çalışmaktan kaçınarak grev dahi yapabilmişti.
Mahkumlar sadece tutuklu oldukları bölgelerde çalıştırılmamış, farklı vilayetlere de
çalışmak üzere gönderilebilmişti. Örneğin 1919’da, İstanbul’da yapılan bir hapishane
inşaatında çalışmak üzere, Kütahya, Eskişehir ve Karahisar hapishanelerinden mahkumlar
İstanbul’a gönderilmişti. 1917 yılında da Kütahya ve Karahisar hapishanelerinden İstanbul’a
inşaat işlerinde çalıştırılmak üzere rençberlik ve duvarcılık mesleklerine aşina 43 mahkum
getirilmişti.
Birinci Dünya Savaşı döneminde işgücü arzında yaşanan sıkıntı, mahkumların emek
gücünden yararlanılması için istihdam edilmeleri uygulamalarını da artırmıştı. Ancak
uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte, firar gibi bazı istenmeyen olaylar da gerçekleşmeye
başlamıştı. 1917 yılında cinayet suçundan mahkum olmuş bir Amerika ve bir Avusturya
vatandaşıyla bir Türk inşaat çalışması için götürüldükleri esnada, 1920 yılında ise kömür
deposunda çalıştırılmaları esnasında 2 mahkum gardiyanların dalgınlığından yararlanıp firar
etmişti. Mahkumların firar olaylarında yaşanan bu artış, denetimin daha da sıkılaştırılmasına
neden olurken, bazı hapishanelerin mahkumları sadece gündüz değil, gece de çalıştırmaya
yönelik talepleri firarların artacağı endişesiyle reddedilmişti. Ayrıca mahkumlar arasında 5’li
gruplar yapılarak her bir gruptaki mahkumlar müteselsil sorumlulukla birbirlerine kefil
yapılmıştı. Gruptaki mahkumlardan birinin kaçması halinde, diğer 4 mahkumun ceza süreleri
de artırılacaktı. Böylece mahkumların firar olaylarını azaltacak alternatif ve etkin bir yöntem
de hayata geçirilmişti.
Firar edenlerin bir çoğunun ağır ceza ve cinayet nedeniyle mahkum edilmiş kişilerden
olması ise, mahkumların dışarıda çalıştırılmasının sakıncalı hale gelmesine neden olmuştu.
Aynı zamanda kaçan mahkumlar nedeniyle bunları kontrolle görevli memurlara da cezalar
verilmiş, bu da memurlar arasında hoşnutsuzluğa yol açmıştı. Bu nedenle de alınan bir kararla,
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inşaat işlerinde çalıştırılacak mahkumların ağır cezalılardan değil de, hafif cezalı
mahkumlardan seçilmesi ve sabah akşam yoklamalarının alınmasına başlanmıştı.
Hapishane sınırları dışında yol yapımı ve inşaat işlerinde istihdam edilen mahkumlar
için, 1917 yılında yeni bir çalışma alanı daha doğmuştu. Bu da tarımsal üretimdi. Özellikle
savaşlar nedeniyle tarımda çalışacak işgücü açısından önemli bir sıkıntı yaşanınca, 1917’de
mahkumların kaçının ziraat işlerinde çalışabilecek durumda olduğuna dair tüm bölgelerdeki
hapishanelerle ilgili cetveller doldurulması istenmişti. Bu uygulama, Almanya’da büyük fayda
sağlanan benzerinden hareketle geliştirilmişti. Tarımsal üretimde istihdam edilebilecek olan
mahkumlar, arazi ve tarla sahibi kişilere esir olarak verilmiş ve ziraatte istihdam edilmişti.

4.2. Osmanlı Çalışma Hayatında Köleler ve Kölelik
Bir emek kaynağı olarak kölenin iki temel ayırt edici özelliği vardır. Bunlardan birincisi
kölenin bir “mal” olmasıdır. Bu özelliği kölenin başka bir insan tarafından mülk edinilebilmesi
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu anlamıyla köleye bir insandan ziyade, bir meta gözüyle
bakılmaktadır. Kölenin ikinci özelliği ise, herhangi bir üretim aracına sahip olmaması ve
sahibiyle arasındaki bağımlılık ilişkisinin iktisadî olmayıp, zora dayalı olmasıdır. Bundan
dolayı köle tarafından yapılan üretim sonucu elde edilen çıktı da sahibinin olmaktadır.
Bu iki özellik temel olmakla birlikte, tarih boyunca kölelik rejimi gerek dönem, gerekse
uygulandığı bölge ve ülkeler açısından oldukça farklılaşabilmişti. Buna göre kapitalizm öncesi
ekonomilerde, klasik kölelik biçimi çerçevesinde köleler Roma İmparatorluğu örneğinde
olduğu gibi en önemli üretici güç olarak değerlendirilebilirken; Osmanlı gibi toplumlarda ise
kölenin üretici güç olarak kullanılmasından ziyade ev içi hizmetlerde daha yaygın
değerlendirilmesi söz konusu olmuştu. Aşağıda görüleceği üzere Osmanlı’da köle emeğinden
sanayi ve tarımsal üretimde de yararlanılmıştı. Ancak köleliğin Osmanlı’daki temel
karakteristiği, cariyelik, muhafızlık, hizmetçilik gibi biçimleriyle ev içi hizmetlerde
değerlendirilmiş olmasıdır. Bu fark, Osmanlı toplumunda köleliği Roma veya merkantilist
çağdaki Avrupa uygulamalarından da ayıran en önemli unsurlardan biriydi.

4.2.1. Osmanlı’da Köle Sağlanan Kaynaklar
Osmanlı’da işgücü piyasasına emek arzı sağlayan kaynaklardan biri de köleler olmuştu.
En fazla savaşlar sonucunda esir alınanlar olmak üzere, ticaret yoluyla gelen köleler de çalışma
hayatında kullanılmıştı. Ticaret yoluyla getirilen kölelerin bir kısmı Habeşistan ve Berberi
devletlerine yakın ülkelerdeki zenci memleketlerinden getirilirken; geneli bayan olan ve ev içi
hizmetlerde kullanılanları ise Gürcistan ve Çerkezistan’dan temin edilmişti.
1850’lere doğru, gerek savaşlarda alınan esirlerin sayısındaki azalma, gerekse
adetlerdeki değişmeler ve devletin köle alım-satımına yönelik yasal engelleri nedeniyle dış
ticaretle getirilen kölelerin sayısında hızlı bir azalma yaşanmıştı. 1846’da çıkarılan bir fermanla
esir pazarları kapatılmış ve köle ticareti yavaş yavaş kalkmaya başlamıştı. İmparatorlukta köle
sayısı açısından diğer bölgelere göre bir hayli ön plana çıkan İstanbul’da, yerel yönetimin resmî
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raporlarına göre köle sayısı 1850’li yıllarda 52.000 civarında olmuştu. Bunların 5.000’i siyahi
iken, 47.000 gibi çok yüksek bir miktarı ise kadınlardan oluşmuştu.
Savaşlar yoluyla Osmanlı’ya köle getirilmesinin devlet tarafından yasaklanmasına
rağmen, özelikle gönüllüler olmak üzere askerlerin bir kısmının 1870’ler sonrasında da savaş
sonrası kız ve erkek çocuklara köle olarak el koyup satmaya teşebbüs ettiği görülmüştü. Bu
teşebbüsler 1876 yılında Sırbistan ile yapılan savaş esnasında da görülmüştü. Savaşa gönüllü
olarak katılan bazı askerlerin Vidin üzerinden Sırbistan’a girip çocuklara köle ve cariye olarak
el koydukları ve sattıkları haber alınmıştı. Ancak köle alıp satmanın kanunlara göre yasak
olduğu belirtilerek, bu işe karışanların idam edileceği şeklinde bölgeye sert bir emir yollanmıştı.
Sadece köle edinmek için savaşa katılanların hemen memleketlerine dönmesi emredilmesi,
devlet tarafından yasaklanmış olmasına rağmen toplumda savaşların halen köle kaynağı olarak
algılanabildiğini göstermekteydi.
Osmanlı’da dış ticaret yolu ile köleler getirilmesinin çeşitli yolları vardı. Bunlardan biri
kaçırılma yoluyla kölelikti. Barış zamanlarında Kafkasya, Eflak, Boğdan, Budin, Polonya,
Ukrayna ve Afrika taraflarından birçok kişi bu yolla köle yapılabilmişti. Bir diğer köle kaynağı
ise ailelerin çocuklarını daha iyi bir hayat sürebilmeleri ümidiyle bizzat kendilerinin satmasıydı.
1850’lerde İstanbul’a gelen İngiliz Pardoe da gözlemleri sonucu bu uygulamanın halen devam
ettiğini belirtmişti. Bir diğer köle kaynağı yolu ise hediye yoluyla kölelikti. Her ne kadar sayı
olarak az olsa da, bu yolla kölelik de bir realiteydi. Padişah veya devletin ileri gelenlerine çeşitli
ülke, hanlıklar ve bölgelerden hediye olarak köleler gönderilmekteydi. 1547’de Portekiz’e karşı
Osmanlı yardımı isteyen Hindistan Padişahının hediyesi olarak gönderilen zenci ve hadım
edilmiş köleler; Fas Hakimi’nin 1783 yılında elçisi ile birlikte gönderdiği hediye amaçlı 6 zenci
köle bu durumun örneklerindendir.
Osmanlı’da 19. yy.ın ortalarına doğru başlayıp 20. yy. başında tüm çeşitleriyle
yasaklanan kölelik, bu dönemlere kadar yasal olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş bir kurumdu.
Ancak bazı şartlara da bağlanmış ve tamamen şahısların keyfî uygulamalarına terk edilmemişti.
Bu doğrultuda örneğin yasal olarak özgür doğmuş bir Müslüman köleleştirilemezdi. Köle ceza
hukuku hükümlerine göre özgür kişilere göre daha az hakka sahipse de, sorumluluk ve cezaları
da aynı şekilde daha azdı. Buna göre örneğin zina yapan bir köle recmedilmez, şarap içmesi
halinde ise özgür bir kişiye göre yarı cezaya çarptırılırdı. Tüm bu özellikleriyle Osmanlı’lar için
köle kaynağı bölgeler, Müslüman olmayan ülkelerle sınırlandırılmıştı.

4.2.2. Ev İçi Hizmetlerde Köle Emeği
Kölelerin çok önemli bir kısmının kadınlardan oluştuğu ve bunların köleden ziyade ev
işlerine yardım eden bireyler olarak değerlendirildikleri düşünülürse, Osmanlı’da kölelik
rejiminin çalışma hayatında çok fazla bir önem arz etmediği ortaya çıkmaktadır.
Bu doğrultuda çalışma hayatı açısından Osmanlı’da kölelik sistemi hiçbir zaman
özellikle Merkantilist dönem Avrupa’sında olduğu kadar önem kazanmamıştır. İslamiyet’in
kölelere iyi davranılmasını emreden, azat edilme yollarını oldukça genişleten ve azat edilmiş
olanları hür bireylerle eşit sayan hükümleri Osmanlı’da kölelik sistemini daha yumuşak ve
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insancıl bir hale sokmuştu. Bu doğrultuda köleler Batı’da olduğu kadar çok ağır işlerde
çalıştırılmamış ve klasik anlamıyla bir köle olmaktan çok hizmetli statüsünde olmuşlardı.
İngiltere Elçisi Stratford de Recliff de Osmanlı’da ve ABD’de kölelerin durumunu
karşılaştırırken, Osmanlı’da bir köle, Amerika’da bir zencinin tersine bir yük hayvanı veya
tarım kölesinden ziyade bir ev hizmetçisidir demişti. Özellikle başkent İstanbul göz önüne
alınırsa, kölelerin ev dışı işlerde ya da bir üretim sektöründe istihdamına az rastlanmaktaydı.
Vilayetlerde ise bu tarz işlerde köle istihdamı daha yaygın olup, özellikle Arap vilayetlerinde
tarım ve inşaat işlerinde köle istihdamının diğer bölgelere göre daha fazla öne çıkması söz
konusuydu. Ancak ülke geneli açısından, Kuzey Amerika’daki gibi ağır şartlar altında köleler
tarım ve endüstride çalıştırılmamış, daha çok ev hizmetlerine yardımcı olmak üzere
değerlendirilmişlerdi.

4.2.3. Sanayi Üretiminde Köle Emeği
Ev içi hizmetlerde istihdam edilmeleri her ne kadar daha yaygın olmuşsa da, Osmanlı’da
sanayi üretimi ve çeşitli fabrikalarda kölelerin istihdam edildiği de bir gerçekti. 1830’larda da
Balkanlardaki İslimiye Çuha Fabrikası’nda işgücü içinde mahkumlarla birlikte kölelere de yer
verilmişti. Özellikle miras kayıtlarında kadın ve erkek kölelere rastlanması, önemli bir tekstil
ve dokuma şehri olan Bursa’da da üretim ve ticarette köle emeğinin kullanıldığını
göstermektedir. Sanayi üretiminin ilkel olarak değerlendirilebilecek bu çeşidi, üretimin evde
aile üyeleriyle birlikte ve basit makinelerle yapıldığı dönemleri kapsamaktadır.
Bu kölelere belirli bir miktarda kumaşı efendisinin tezgahında dokuması karşılığında
özgürlük yolunun açık olması, üretim karşılığı bağımsızlık gibi bir alışverişi de beraberinde
getirmekteydi. Mükâtebe denilen bu sistemde, köle sahibi kölesiyle bir işi belli bir zaman
içinde yapması karşılığında anlaşır, bu sürenin sona ermesiyle kölesini azat ederdi. Bu sürenin
hesaplanmasında belirleyici etmenler, köleye ödenen para, günlük yevmiye tutarı, köleye
verilen önem ve sahibi ile köle arasındaki sosyal ilişkilerdi.
Kadın esir ve cariyeler de sadece ev içi hizmetlerde değil, sanayi hayatında da istihdam
edilebilmekteydi. Örneğin 1852’de Hereke-Akmeşe Fabrikasında 19 kadın ve erkek köle
toplam 100 kuruş ücretle istihdam edilmişti. Köle çalışmasının sadece yaşam ve barınma
koşullarının sağlanması değil de, bir ücret karşılığında da yapılması, sanayi hayatında köle
emeğinden yararlanmayı klasik kölelik biçiminden ayırt etmekteydi.
Osmanlı tarihinde 19. yy. için yaygın olmasa bile, köle emeğinin değerlendirildiği
alanlardan biri de tarım sektörü olmuştu. Bu dönemde özellikle Arap vilayetlerinde, yasak
olmasına rağmen eski alışkanlıkların silinememiş olmasından kaynaklanan bir köle istihdamı
mevcuttu. Kölelerin Osmanlı’da tarımsal üretimde istihdamının geçmişi ise 14. yy.a kadar
gitmektedir. Bu erken dönemlerde, devletin toprak politikalarından biri olarak tarımda köleler
kullanılarak yeni köyler oluşturulmaktaydı. 14 ve 15. yy.larda ortakçı kullar adı altında
uygulanan bu sistemde de köle ya da esirlerin yaşam ve çalışma şartları klasik köle anlayışına
göre daha olumluydu. Bu farklılığın bir sonucu olarak da 16. yy.la birlikte bu uygulamaya ancak
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sınırlı bölgelerde rastlanılabilmiş, ortakçı kul olarak adlandırılan bu kişiler de diğer halkın
arasına karışarak özgürlüklerini kazanmıştı.

4.2.4. Osmanlı Kölelik Sistemi İle İlgili Görüşler
İsveç’in İstanbul Elçisi Ermeni asıllı d’Ohsson, 18. Yüzyıl Türkiye’sinde Örf ve Adetler
adlı eserinde, esir, köle, hatta kürek mahkumlarının dünyanın hiçbir yerinde daha iyi bakılıp,
daha iyi muamele göremeyeceğini ileri sürmüştü. II. Mahmut tarafından Osmanlı ordusunda
ıslahatlar yapmak üzere getirilen Alman Von Moltke da, Osmanlı’da kölelerin Avrupa’da ki
özgür hizmetlilere göre daha iyi durumda olduklarını, efendisinin kölelerini koruduğunu,
hastalanmaları halinde bakımlarıyla ilgilendiğini, azatlı kölesinin geçimine yardım ettiğini
ifade etmişti.
Fransız tarihçi Ubicini, Osmanlı’da kölelik sisteminin Avrupa’ya göre daha insancıl
olduğu ve yasalarla korunduğunu ifade ederken, Osmanlı’nın kölelik konusunda Roma
hukukunun barbar hükümlerine veya Avrupa ülkeleri kolonilerinin zencilerle ilgili eski
kanunlarına oranla tamamen farklı bir yasal sisteme sahip olduğunu belirtmişti. Bu kanunlar,
köle edinmenin mahiyet ve kaynağı, satın alınmaları, kölelerin yapacakları işler, hayat şartları
ve bunların azat edilişlerini düzenlemekte ve kölelere Avrupa’dan tamamen farklı olarak geniş
haklar vermekteydi. Örneğin köleler efendisini mahkemede kadıya şikâyet etme hakkına
sahipken, mahkemelerde şahitlikleri de geçerli kabul edilmişti. Mildy Montaque ise
mektuplarında ev içi hizmetlerde değerlendirilen köleleri Fransa ve İngiltere’deki normal
aylıklı hizmetçilerin koşullarıyla karşılaştırmış ve daha iyi durumda olduklarını belirtmişti.
Osmanlı’da kölelik sistemi ve kölelerle ilgili olumsuz yorumlara sahip yabancılar da
vardı. Bunlardan, 1550’ler gibi erken bir tarihte Alman Hans Dernschwam, “Türkiye’nin her
tarafında insan eğer çevre hakkında iyi bilgi sahibi değilse ve yalnız başına bir yere gidiyorsa,
yolda haydutlarca yakalanıp başka yerlere götürülerek satılma tehlikesi vardır. Bu tarzda insan
alıp satan pek çok Yahudi, Türk ve kötü Hıristiyanlar vardır. Son zamanlarda bu tip adamlardan
bazıları bir araya gelip bir şirket kurmuşlar.” diyerek Osmanlı’da özgür insanların kaçırılarak
köle yapılabildiğini ileri sürmüştü. Ancak bu tarz köle satışına karşı devlet yönteminin oldukça
sert disiplin cezaları uyguladığını da ifade etmek gerekir. Örneğin 1520’lerde Kanuni Sultan
Süleyman, Prizren Beyi’nin bazı reaya ailelerinin çocuklarını esir olarak satması nedeniyle
kethüdası ile birlikte idam cezasına çarptırılmasına karar vermişti. 1527-1528’de ise
Sancakbeyi Bali Bey, reayanın çocuklarını köle olarak satması nedeniyle voyvodalarından ve
kethüdalarından 80 adamıyla birlikte idam cezasına çarptırılmıştı. Ancak yine de bu uygunsuz
durumun Osmanlı’nın son dönemlerine kadar devam ettiğini de belirtelim.

4.2.5. Kölelik Sisteminin Sona Ermesi
1847’de çıkarılan bir fermanla esir pazarlarının en azından yasal olarak kapatılmasına
rağmen, pratik hayatta esir ve köle ticareti azalarak da olsa I. Dünya Savaşı’na kadar devam
etmişti. Kanunî düzenlemeler ve cezaların köleliğin tamamen kaldırılmasına engel olamaması,
belirli aralıklarla köleliği yasaklayan yasalar çıkarılmasına yol açmıştı. 1857’de yeni bir
fermanla zenci memleketlerinden gemilerle köle getirilmesi sırasında bunlardan birçoğunun
76

insanlığa sığmayacak şekilde yolda öldüğü belirtilerek, köle ticaretinin merkezi olan
Trablusgarp’tan köle getirilmesi yasaklanmış, Afrika içlerine dağılmış köle tüccarlarına haber
verilerek 8 hafta sürelerinin olduğu ve bu süreden sonra köle ticaretinin tamamen yasaklanacağı
ifade edilmişti. Fermanda, yasağı ilk kez çiğneyenlerin ellerindeki kölelerin alınması, suçun
tekrarı halinde 1 yıl, devamı halinde daha fazla cezalar öngörülmüştü.
Esir pazarları ve loncalarının kapatılmış olmasına rağmen halen yeni pazarlar kurulması
nedeniyle 1871’de Valilere önlem almaları talimatı yollanmıştı. Kasım 1889’da ise Üsera-yı
Zenciye Ticaretinin Men’ine Dair Kanun çıkarılarak Osmanlı ülkesinde köle ticareti yapılması,
kölelerin Osmanlı’ya sokulması, ülkeden kara ya da deniz yoluyla nakledilmesi veya yabancı
ülkelere satılmasının yasak olduğu belirtilmişti. Aynı kanunla köle ticaretine karışanlar için ağır
yaptırımlar belirlenmişti.
Kölelik sisteminin sona erdirilmesi konusunda diğer devletlerle ikili anlaşmalar da
yapılmaktaydı. 1880’de Afrika’dan köle ticaretinin sonlandırılacağına dair İngiltere ile bir
anlaşma yapılmıştı. Anlaşmada Osmanlı topraklarına Afrika’dan siyahi köleler getirilmeyeceği,
Osmanlı topraklarının köle nakliyatı için geçiş güzergahı olarak kullandırılmayacağı ve diğer
ülkelere köle ihracatı yapılmayacağı; bu işlere karıştıkları tespit edilenlerinse cezalandırılacağı
belirtilmişti. 1889 yılında Brüksel Konferansı’nda da Afrika’dan yapılan köle ticaretinin
yasaklanacağına dair bir sözleşme imzalanmış ve Osmanlı da bu sözleşmeye taraf olmuştu.
Bu yasaklamalara rağmen din adamlarının dahi zenci köle alım satımı yapmaya devam
ettiği görülebilmekteydi. Bu da köle alışverişinin halk gözündeki yerleşmişliği ve tamamen
kaldırılmasının oldukça zor olduğu anlamına gelmekteydi. Bingazi Fransız Konsolosluğu
himayesindeki Katolik kilisesi rahibi, 1894 yılında Bingazi’den zenci çocuklar satın alıp köle
olarak Napoli’ye satmış ve köle ticareti yasağına uymamıştı. Devlet, Fransız Konsolosluğu’nun
da desteğiyle rahibi cezalandırmış, başrahip de suçundan dolayı görevinden azletmişti.
1906’da Amerika’da siyahi kölelerle ilgili köleliği yasaklayıcı bir düzenleme
yapıldığında, durum Hariciye Nezareti aracılığıyla Osmanlı’nın da gündemine gelmişti. Ancak
son yıllarda bu tür köleliğin Osmanlı’da yok denecek kadar azaldığı, bu nedenle de herhangi
bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığı cevabı verilmişti. Siyahi kölelerle ilgili yaşanan bu
yasal ve fiili süreç yanında, beyaz kadın kölelere yönelik engelleyici bir yasa ise hala
bulunmamaktaydı. Bu açık da, 1909 yılında ilk olarak köleliği tamamen reddeden bir
düzenleme yapması, daha sonra ise köle kaynaklarına geçiş yolları olan bölgelerin savaşlarda
İmparatorluğun elinden çıkmasıyla birlikte kapanmıştı. 1909’da yapılan düzenlemeyle zenci
esir alış satışı gibi, Çerkez ve diğer cariye ile kölelerin alınıp satılması da yasaklanmıştı.
Siyahi köle ticareti ve kullanımının yasaklanmasına dair Brüksel’de yapılan kongre
sonrası Belçika Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Zenci Köleliği Engelleme Kalemi’nin
çeşitli ülkelerden bu tarz köleliğin durumu ile ilgili topladığı bilgiler de Osmanlı’da 1909 yılı
itibariyle siyahilerin köle olarak çalıştırılmasının sona ermekte olduğunu göstermekteydi.
Siyahi köle kullanımı ülkenin Arap vilayetlerinde diğer bölgelere göre daha fazla olduğu için,
Brüksel’e verilecek cevap için Arap Vilayetlerine başvurulmuştu. Bingazi bölgesinden gelen
cevapta zenci çocukların köle olarak zorla çalıştırıldığına dair ihbar geldiği gibi haberlere de
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yer verilmişti. Dolayısıyla teoride yok hükmünde olan zenci köleliğin pratikte hala uygulandığı
görülmekteydi. Ancak cevapta, bu ihbarların dikkate alınarak hemen müdahale edildiği, aynı
zamanda 1909 yılında kadın erkek, küçük büyük mahkemeye başvuran 272 köleye azat belgesi
verilerek hürriyetlerine kavuşturuldukları da belirtilmişti.
Cidde’de ise mahkemeye başvuran 60 köleye azatlık belgesi verilmişti. Bölgeden gelen
cevaplarda zenci köle ticaretiyle uğraşan kimseye rastlanmadığının da belirtilmesi, zenci köle
emeğinin, sadece önceki tarihlerde elde edilmiş ve kanunsuz olarak çalıştırılan kölelerden ibaret
hale geldiğini göstermekteydi. 1912 yılında, yani yaklaşık 3 yıl sonra Medine’de azat edilen
köle sayısının 13 olarak bildirilmesi ise, halkın eski alışkanlıklarının yok edilmesinin ve köle
emeğinin tamamen yasaklanmasının belli bir süreç gerektirdiğini göstermekteydi.
Çerkez köleliğinin kaldırıldığı 1909 yılında da, özellikle ilk dönemlerde halk bu karara
alışmakta zorluk çekmişti. Önceki dönemde köle olarak kullanılan ve daha sonra serbest kalan
Çerkezlerden devlete eski sahipleri ile ilgili birçok şikâyet dilekçesi yazılmaktaydı. Bazı
Çerkezler kendilerini serbest bırakan sahiplerinin ellerindeki tüm tarım aletlerini almasını
şikâyet etmekteydi. Kölelikten kurtulduktan sonra askerlik yapmayı tercih eden ve orduya giren
bazı Çerkezlerin ardından askerî birimlere gelerek kölelerinin kaçtığını ve geri verilmesini talep
edenlere dahi rastlanmaktaydı. Çerkezlere kölelik yapmayı reddettiği için şiddet uygulanması
ve zorla alıkonulmaya çalışılması da devlete iletilen şikâyetlerdendi. Ancak bu konuda devletin
köleliği kaldırma yönündeki kararlılığı güçlü olmuş, siyahi veya Çerkez hiç kimsenin köle
olarak tutulamaması için şikâyetlerin tümü değerlendirilmeye çalışılmıştı.

4.3. İşgücü Kaynağı Olarak Savaş Esirleri
Osmanlı’da özellikle yükselme devrinde savaşların zafer ve fetih ile sonuçlanması
sonrasında çok sayıda savaş esiri elde edilebilmekteydi. Bu durum, savaş esirlerinin özellikle
tarımda istihdam edilmelerine imkan tanımıştı. Savaş esirlerinin 16. yy.a kadar olan erken
dönemlerde çoğu zaman hassa çiftliklerinde, büyük vakıflara ait topraklarda veya İstanbul ve
Bursa gibi imparatorluğun gelişmiş bölgelerinde toprak verilerek tarımda çalışmaları amacıyla
aileleriyle birlikte iskan edilmişti. Bu kişiler ne tam olarak köle gibi değerlendirilmişler, ne de
tam hür olabilmişlerdi. Özgür köylülerle birlikte çalışmışlar, kendilerine tarımsal üretim için
gerekli sermaye araçları temin edilmişti. Çalıştıkları topraklardan elde ettikleri ürünün belli bir
kısmını sahiplerine verdikten sonra, kalan kısmı kendileri tasarruf edebilme hakkına sahip
olmuştu. Tarımda istihdam edilmeleri dışında, savaş esirlerinden 1547’de Tersane-i Amire’de
olduğu gibi vasıflı işçi olarak yararlanıldığını gösteren örnekler de vardır.
19. yy. ikinci yarısı ve 20. yy. başında ise, artan savaşlarla birlikte savaş esirlerinin
istihdam alanlarının oldukça çeşitlendiği görülmekteydi. Esir alınan düşman devlet askerleri
tarım dışında demiryolu yapımı, inşaat işleri, madencilik gibi alanlarda da çalıştırılarak emek
güçlerinden yararlanılmıştı. 1855’te olduğu gibi, İstanbul’da bulunan Rus savaş esirlerinden bir
kısmı ücret karşılığında devlet çiftliklerinde çalıştırılmış, Müslüman olan 70’i ise asker olarak
orduya alınmıştı.
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Birinci Dünya Savaşı yıllarında Fransa vatandaşı Sudanlı Müslüman esir askerler,
Karadeniz Havzasına yollanmış ve kömür madenlerinde çalıştırılmıştı. Almanya’nın esir aldığı
800 İtalyan savaş esiri de, Balya Madenlerinde çalıştırılmış ve işgücü kaynağı olarak
değerlendirilmişti. 1916’da Bağdat demiryollarının Mersin Amanos arasındaki tünellerinde
İtalyan, İngiliz, Karadağlı, Yunan ve Rus savaş esirleri istihdam edilmişti. Bunlardan İngiliz ve
Rus esirlere çalışmaları karşılığında belli bir miktar ücret verilmiş, İtalyan ve Karadağlı esirlere
ise herhangi bir ödeme yapılmamıştı. Savaş esirlerinin toplu halde bir yerde tutulmasının isyana
neden olabileceği gerekçesiyle, sınaî ve ziraî üretimde istihdam edilmek üzere esirler civar
bölgelere de dağıtılmıştı.
İngiliz esirler demiryolları yapımında istihdam edilmiş, çalışmaları karşılığında haftalık
yarım lira ile 1 lira arasında değişecek şekilde ücret de almışlardı. Esirlerin iaşe, barınma, sabun,
tütün ve elbise gibi ihtiyaçları da karşılanmaktaydı. Bağdat demiryollarında çalıştırılan İngiliz
esirlere ise, mesai saatleri, yani performanslarına göre 10, 12, 30 ve 40 kuruş günlük ücret
verilmekteydi. Bağdat demiryollarındaki bu esirlerin ücretlerinden, diğer bölgelerdekinden
farklı olarak 3’te 1 oranında iaşe masrafı kesilmekteydi.
Savaşın uzun sürmesi ve esirlerin ülkede kaldığı sürenin artmasıyla birlikte, esir işgücü
yurtiçinde farklı bölgelere aktarılabilmekteydi. Tarsus ve Amanos arasında tünel yapımında ilk
önceleri İngiliz ve Rus esirler çalıştırılırken, tünellerin hızlı bitirilmesi emredilince çare olarak
işgücünün miktarı artırılmıştı. Bu artış da, İzmir’de çalıştırılan 16 İtalyan ve 1 Karadağlı savaş
esirinin Adana’ya sevk edilmeleri ile sağlanmıştı. Esirlerden 1’i dülger başı, 7’si dülger ve 9’u
tünel işçisi olarak istihdam edilmişti. Bu da savaş esirlerinin kendi içinde niteliklerine göre
farklı görevlerde çalıştırılabilecek şekilde meslek sahibi olduklarını göstermekteydi.
Osmanlı erkek nüfusunun ve dolayısıyla işgücünün büyük bir kısmının silahaltına
alınmış olması, her alanda olduğu gibi tarımsal üretimde de işgücü açığı sıkıntısı yaşanmasına
neden olmuştu. Konya Vilayeti için 1916 yılında olduğu gibi, her türlü çözüme başvurulmasına
rağmen bir türlü çözülemeyen bu işçi sorununun halledilmesinde, savaş esirlerinin
çalıştırılmasına başvurulmuştu. İstanbul’a getirilen Romen savaş esirleri Konya bölgesine
yollanarak tarlalarda çalıştırılmıştı. Yine Romen esirler, madenlerin Kütahya’dan Tavşanlı
bölgesine hızlı bir şekilde nakledilebilmesi için mevcut yolun otomobil yoluna çevrilecek
şekilde ıslah edilmesinde işgücü olarak çalıştırılmıştı.
Savaş esirlerinin çeşitli alanlarda istihdam edilmesi sadece Osmanlı’ya mahsus
olmamış, dönemin hemen tüm devletlerinde görülmüştü. Bu istihdam şeklinin bazı ülkelerde
esir askerlerin hayatlarını tehlikeye sokacak şekilde değerlendirilmiş olması, aldığı veya verdiği
esirler nedeniyle konunun tarafları olan ülkelerin Uluslararası Lahey Kongresi’nde konuyla
ilgili düzenleme yapmalarına neden olmuştu. Lahey’de, 1864 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin
hükümleri güncellenerek savaş esirlerinin durumları da uluslar arası bir yasal korumaya
alınmıştı. Bu düzenlemede savaş esirlerinin hükümetlerce rütbe ve yeteneklerine göre işçi
olarak istihdam edilebileceği belirtilerek, ancak bu kişilerin yapacakları işlerin ifrat derecesinde
ağır ve savaş harekatlarıyla ile ilgili olamayacağı karara bağlanmıştı. Esirlerin yapacakları işler
karşılığında, aynı işleri yapan yerli askerlerin aldıkları ücret tarifesine göre ücret alacakları, bu
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ücretlerin de esirlerin durumlarını rahatlatmalarına imkan tanıyacak derecede olması gerektiği
belirtilmişti. Ücretlerden esirlerin iaşesi için harcanan masraflar çıkarıldıktan sonra, geriye
kalan miktar esirlerin kendilerine verilecekti. Bu sözleşmenin bir tarafı olarak Osmanlı’da söz
konusu kurallara uyma kararı almıştı.
Osmanlı çalışma hayatında, savaş esirlerinin istihdamı, gönüllü bir çalışmaya
dayanmadığı için en az faydaları kadar çeşitli sorunlara da neden olmuştu. Bu esir askerlerle
yaşanan bir sorun, sık yaşanan firar girişimleriydi. Temmuz 1917’de Ankara-Sivas Demiryolu
hattı yapımında çalıştırılan Ruslar , Edirne Vilayetinde tarım işlerinde istihdam edilmekte olan
Stefan Oğlu Maksim isimli Rus , Çorlu’da tarım işlerinde çalıştırılan 4 Rus esir , Kütahya’da
yol yapım inşaatında çalıştırılan 6 Romen , Toros’ta yol yapımında çalıştırılan Ruslar vb. birçok
savaş esiri bulundukları yerlerden firar etmişlerdi.
Osmanlı çeşitli alanlarda savaş esirlerini istihdam ettiği gibi, esir düşen Osmanlı
askerleri de aynı şekilde düşman devletler tarafından çalıştırılmaktaydı. İngiltere ile bu konuyla
ilgili yapılan bir yazışmada, İngiltere topraklarında istihdam edilen Osmanlı askeri esir
olmadığı, ancak Batı Hint Adaları’nda bazı esirlerin çalıştırıldığı bildirilmişti. İngiliz
makamları bu esirlere ücretsiz olarak yiyecek, giysi ve ilaç hizmeti sunduklarını, çalışmaları
karşılığında da ücret verildiğini bildirmişti.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı çalışma hayatında mahkumlar, köleler ve savaş esirlerinin hangi
alanlara, hangi gerekçelerle kullanıldıkları değerlendirdik. Osmanlı’da köleliğin erken
dönemlerdeki durumu ile birlikte Avrupa ülkelerindeki kölelik sistemlerinden farklılıklarını ve
bunun çalışma hayatına etkilerini incelemeye aldık. Köleliğin sona erişini devlet, toplum ve
köleler açısından değerlendirirken, mahkumlar için mesleki eğitim faaliyetlerine ve savaş
esirlerinin çalışma alan ve koşullarına, firar gibi sorunlara değindik.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı’da mahkumların hapishane içlerinde çalışması açısından hangi
hapishane tüm ülkeye örnek olarak gösterilecek bir başarı sağlamıştır?
a)

Çanakkale

b)

Aydın

c)

Malatya

d)

Trabzon

e)

Edirne

2)
Osmanlı’da hapishane
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

içinde

çalıştırılan

mahkum

emeği

ile

ilgili

a)

Mahkumlara ücret verilmezdi

b)

Mahkumlara mesleki eğitim de verilirdi

c)

Bazı hapishanelerde mahkumlar üretim için yurtdışından makine getirtebilmişti

d)

Uygulama 1880 tarihli yasal düzenleme ile başlamıştır

e)

Mahkumlar meslek sahibi olma imkanı bulmuştur

3)
Osmanlı’da hapishane dışında mahkumlar aşağıdaki alanlardan hangisinde
çalıştırılmamıştır?
a)

İnşaat işleri

b)

Devlet memurluğu

c)

Bayındırlık işleri

d)

Tarım işleri

e)

Yapı işleri

4)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da köle temini
gösterilemez?
a)

Dış ticaret

b)

Hediye verilmesi yöntemi

c)

Müslüman doğan çocukların köleleştirilmesi

kaynakları

arasında
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d)

Kaçırma

e)

Savaşlarda esir alma

5)
Avrupa’da aşağıdakilerden hangi uygulama döneminde kölelik Osmanlı’ya
nazaran çoK daha ağır şartlar barındırmıştır?
a)

Aydınlanma çağı

b)

Sanayileşme çağı

c)

Klasik çağ

d)

Merkantilizm

e)

Rönesans

6. Osmanlı çalışma hayatında savaş esirleri hangi alanlarda değerlendirilmiştir?
7. Osmanlı’da köle sağlanan kaynakları ve zamanla değişimlerini değerlendiriniz.
8. Osmanlı’da köleliğin sona ermesi sürecinde hukuksal süreçle halkın alışkanlık ve
adetleri nasıl çelişmiştir?
9. Osmanlı’da çalışma hayatında mahkumların istihdam edilmesinin işveren ve işçi
boyutuyla fayda ve maliyetlerini değerlendiriniz.
10. Osmanlı’daki köleliği merkantilist dönem Avrupa’sındaki kölelik ile karşılaştırınız.

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)b, 4)c, 5)d.
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5. OSMANLI İŞGÜCÜNÜN ETNİK VE DİNÎ YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Etnik Köken ve Dinî İnanç Açısından Osmanlı İşgücü
5.2. Osmanlı Çalışma Hayatında Etnik ve Dinî Farklılık Kaynaklı Sorunlar
5.3. Osmanlı İşgücünün Uluslaşma Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı işgücünün etnik ve dini farklılıkları hakkında bilgi veriniz?
2. Osmanlı işgücünün farklı millet ve dinlerden oluşan yapısı çalışma hayatında ne gibi
sorunlara yol açmıştır?
3. Osmanlı işgücünde yaşanan uluslaşma sürecini neden ve sonuçlarıyla açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Osmanlı
örneği
İşgücünün etnik ve
Okuyarak,
dinsel farklılıkları.
Tartışmalara
Katılarak,
üzerinden
işgücünün
Yürüterek,
demografik
yapısını Fikir
Araştırarak.
değerlendirebilmek.
Konu

Kazanım

Osmanlı
örneği
İşgücünün sosyal ve
Okuyarak,
Fikir
kültürel bağları.
Yürüterek,
Araştırarak.
üzerinden
işgücünün
örgütlenme
ve
işçi
hareketlerinde etnik ve dinsel
farklılıklara nasıl yaklaştığını
değerlendirebilmek.
İşgücünde
homojenleşme.

Osmanlı
işgücü
Okuyarak,
Tartışmalara
Katılarak,
yapısında farklılıkların sona
Yürüterek,
ermesini nedenleriyle birlikte Fikir
Araştırarak.
inceleyebilmek.
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Anahtar Kavramlar
Etnisite: Bir sosyal gurubun ırk, dil veya millî kimliğidir.
Toplumsal yapı: Bir toplumdaki gruplar, kurumlar, örgütler ve bireyler arasındaki
ilişkilerdir.
İşgücünün etnik yapısı: İşçilerin hangi etnik kimlikten (ırk ve millet) geldiğidir.
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Giriş
Osmanlı toplumunun temelde gayrimüslim ve Müslim olmak üzere genel bir ikili yapısı
vardır. Ancak bu ikili yapıya daha özel bakıldığında, hem gayrimüslimlerin hem de
Müslümanların çok farklı etnik ve dini kimliklerden olduğu görülmektedir. Aynı şekilde
dünyanın çok sayıda ülkesinden yabancı işçinin de istihdam edilmesiyle işgücünün etnik ve
dini farklılıkları derinleşmekteydi. Bu da Osmanlı işgücünü oldukça kozmopolit bir hale
getirmekteydi. Erken dönemler için büyük bir zenginlik olan bu husus, 19. Yüzyıl sonları ve
20. Yüzyılda ulus devlet anlayışının güçlenmesi, bunun yanında artan savaşlarla birlikte bir
çatışma kaynağı haline gelmiştir.
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Dersin yabancı çalışanlarla ilgili önceki bölümlerinde, Osmanlı’da sivil halkla birlikte
gönüllü olarak emek piyasasına katılan çok farklı milletlerden işçiler olduğunu belirtmiştik. Bu
özelliği, işgücüne milletler arası bir görünüm kazandırmaktaydı. Yabancı çalışanlar dışında
emek piyasasında yer alan Osmanlı vatandaşı işçileri de tek bir unsur olarak ele almak, alt
kimliklerin çokluğundan oluşan bir zenginliği de fark etmemek olacaktır. Bu işgücünün genel
ve ortak noktası, tamamının Osmanlı vatandaşı olmasıydı. Ancak daha özele inildiğinde bu
Osmanlı vatandaşlarının din, ırk, sosyal yaşam, dil vb. birçok unsurda farklılaştığı görülecektir.
İmparatorluğun erken dönemlerinde bu farklılıklar, siyasî ve sosyal sorunların ön plana
çıkmamış olması nedeniyle göze batmamakta, aksine zenginlik açısından bir avantaj dahi
olabilmekteydi. Ancak son dönemlerde, özellikle de bu çalışmanın konu aldığı dönemlerde, bu
zenginliğin, sosyal ve siyasî sorunlarla birlikte bir problem haline gelebileceği görülmüştü.

5.1. Etnik Köken ve Dinî İnanç Açısından Osmanlı İşgücü
Osmanlı, oldukça farklı etnik kimlik ve dinî inançlara sahip unsurların bir arada yaşadığı
bir nüfusa sahipti. Devlet tarafından en genel anlamda Müslüman ve gayrimüslim şeklinde
temel bir ikili tasnif yapılmaktaysa da; bu sınıflandırmanın birçok alt dalı mevcuttu. Müslüman
olarak nitelendirilen kesimde Türkler, Kürtler, Laz, Kafkasya kökenli, Çerkez, Arap, Boşnak,
Arnavut ve daha birçok milletten bireyler vardı. Gayrimüslim nüfusta ise Rum, Yunan, Bulgar,
Sırp, Hırvat, Ermeni, Suriyeli Ortodoks ve Katolik, Keldani, Süryani, Nasturi, Romen, Yahudi
ve yine birçok farklı ırk ve dinden gruplar vardı. Ayrıca Çingeneler gibi alt gruplarla
imparatorluk içinde ikamet eden yabancı ülke vatandaşları da ülkenin insan kaynağını
zenginleştiren unsurlardandı.
Nüfusun bu farklı millet ve dinlerden oluşan yapısı, çalışma hayatında da doğal olarak
kendisini göstermekteydi. İşgücü de nüfusun bu yapısına paralel olarak insan çeşidi açısından
oldukça zengindi. Aynı kazada, aynı mekan altında kamu ya da özel sektör üretim birimlerinde
farklı etnik kimlik ve dine sahip çalışanların istihdam edilmesi yaygın görülen bir durumdu.
İstanbullu bir aydın Ahmet İhsan’ın hatıraları bu farklılığı yansıtan örneklerden biridir:
“… Vaniköy’deki yalımızda ben dünyayı ilk görüp anlamağa başladığım vakit, aile
doktorumuzun adı Andonoki, eczacımızın ismi Petraki idi; Babamın Sarrafı Artin’di.
Bakkalımız Bodosaki, terzimiz Karnik, kuyumcumuz Garpis, berberimiz Yani idi. Yalımızın
önünden kayıkla geçen Tefeci Mişon, Gevrekçi Yanko, Yemişçi Vasil bize her gün mal satardı.
Yalıda sandalcımız Dimitri idi, ayvazın adı İstipan idi; eve gelen bohçacı kadın Mannik Dudu
idi…”
1895’te Reji’nin memur olarak çalışan 1.085 Osmanlı vatandaşından yine farklı ırka
sahip 625 Müslüman ve 560 gayrimüslimin bulunması; 1896’da Zonguldak’ta bir maden
şirketinde 47 Türk, 19 Arnavut, 5 Çerkez, 512 Kürt, 149 Laz, 67 Ermeni, 160 Rum ve 2 Bulgar;
1897’de Yıldız Sarayının inşaatında 44 Müslüman ve 32 gayrimüslim Osmanlı vatandaşının
bir arada çalışması hep bu nüfus farklılığının işgücünün yapısına yansımasının sonuçlarıydı.
İşgücünün bu farklı alt kimlikleri sadece özel sektörde değil, kamu sektöründe de kendini
göstermekteydi. Özellikle hem sanayinin, hem de nüfusun daha yoğun olduğu ülkenin batı
kesimlerinde hissedilen bu farklılık, devlet dairelerinde çalışanların kimliklerinden de
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okunabilir. 1905 yılında Selanik, Kosova ve Manastır vilayetlerini kapsayan Rumeli
Vilayetlerinde Hıristiyan tebaadan memurların din, ırk, yaş gibi niteliklerini belirlemek
amacıyla yapılan bir devlet çalışmasında, çıkan sonuçlar etnik ve dinî durumla ilgili farklılığı
ortaya koymaktaydı:
- Manastır Vilayeti Manastır Kazası Maarif (eğitim) İdaresi’ndeki memurlar,
Müslümanlar dışında 2 Ortodoks Ermeni, 3 Rum ve 1 Sırp tebaaydı.
- Aynı kazanın mal memurları arasında 1 Bulgar ve 6 Rum, orman idaresi memurları
arasında ise 1 Musevi bulunmaktaydı.
- Manastır Kazası Adliye Daireleri’nde Müslümanlarla birlikte 13 Rum, 1 Musevi ve 1
Romen (Ulah) çalışmaktaydı. Düyun-ı Umumiye Nezareti’nde ise Müslümanlarla birlikte biri
Katolik olmak üzere 6 Ermeni, 3 Rum, 1 Bulgar ve 2 Musevi vardı.
- Bu durum sadece küçük memuriyetlerle sınırlı kalmamıştı. Hıristiyan bir Rum, vilayet
vali yardımcılığı, yine bir başkası Siroz Kazası mutasarrıf muavinliği görevlerini yürütüyordu.
Kaymakam yardımcıları arasında da 10 Hıristiyan ve 2 Ermeni muavinin varlığı kayıt altına
alınmıştı.
- Kosova vilayeti adliye dairesinde ise Diyarbakırlı bir Süryani, yine Diyarbakırlı bir
Keldani, Kayserili bir Rum ile Sivaslı bir Ermeni ve Göriceli bir Rum, diğer Müslüman
memurlarla birlikte vilayet istinaf mahkemesinin azalıklarını paylaşmıştı.
- Polis memurları açısından da durum çok farklı olmayıp, 3. Sınıf komiser olarak 3
Musevi, 1 Rum, 1 Ulah ve 1 Bulgar; polis memuru olarak da Rum, Ermeni, Musevi, Ortodoks
tebaadan kişiler, Bulgar ve Ulahlar, Müslüman memurlarla birlikte çalışmaktaydı.
Sadece Rumeli Vilayetlerine mahsus olmayan bu durum, kurumların genelinde kendini
hissettirmekteydi. İstanbul’da Bahriye Dairesi ve şubelerinde 1896’da çalışan memurlar
arasında Musevi, İngiliz, Alman, Rum, Ermeni, İtalyan, Fransız ve Karadağlılardan oluşan 135
memur vardı. Memurlar, hastanelerden erkân-ı harbe, tercüme dairesinden sanayi taburuna,
vapurlardan tersanelere ve limanlardan imalathanelere kadar çok farklı birimlerde istihdam
edilmekteydi. Aralarında devlet hizmetine giriş tarihleri bakımından 25 seneyi aşkın bir süredir
hizmet edenler olduğu gibi 1 senedir çalışmakta olanlar da vardı.
Gayrimüslimler devlet memuru olarak bulundukları daire ve konumlarda en üst
noktalara kadar yükselme şansına da sahipti. 1839-1922 arasında 34 bakanın görev yaptığı
Hariciye Nezareti’nde 4 (Karatodori Paşa, Sava Paşa, Noradonkyan efendi, Yusuf Franko
Paşa), 1857-1922 yılları arasında Maliye Nezareti’nde 1 (Müslim Kazasyan Paşa); 1848-1922
arasında Nafia Nezareti’nde 39 bakan arasında 8; 1878-1911 arasında Orman ve Maden
Nezareti’nde görev yapan 6 bakan arasında 5; 1876-1919 arasında ise 19 bakanın görev yaptığı
Posta ve Telgraf Nezareti’nde 4 bakan gayrimüslim tebaadandı. 1908 sonunda Osmanlı Meclis
yapısının, 142 Türk, 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni, 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp ve 1
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Ulah’tan oluştuğu göz önüne alınırsa, Osmanlı çalışma hayatı ve toplumsal yapısında olduğu
gibi, etnik ve dinî çeşitliliğin etkileri devlet yönetiminde de açıkça görülebilmektedir.
Bu kozmopolit yapı, 1908 sonrası işçi örgütlenmesi ve işçi hareketlerinde de kendi
göstermişti. Her ne kadar gayrimüslimlerin daha fazla ön planda olduğu dikkat çekse de,
cemiyetleşmede Müslüman ve gayrimüslimlerin birlikte hareket ettiği birçok örnek mevcuttu.
Yürürlükteki kanunlara uygun olarak işçilerinin hukukî ve sosyal haklarını korumayı
hedefleyerek kurulan Ameleyi Siyanet Cemiyeti’nin 11 kişilik kurucu heyetinin 7’si
Müslüman, 4’ü gayrimüslim; işçiler arasında yardımlaşmayı amaçlayan Dersaadet Telefon
Şirketi Memurin ve Teavün Cemiyeti’nin 7 kişilik kurucu heyetinin 2’si Müslüman, 5’i
gayrimüslim; basın çalışanlarının haklarını korumayı hedefleyen Matbuat-ı Osmaniye
Cemiyeti’nin 11 kurucu üyesinin 8’i Müslüman ve 3’ü gayrimüslim vatandaşlardı. Çalışmanın
grevler bölümünde göreceğimiz üzere, birçok işçi eyleminde Müslüman ve gayrimüslim farklı
etnik kimlikten işçilerin işverene karşı çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla yan yana
mücadele edeceği çok sayıda örnek de mevcuttu.
Çalışanların etnik ve dinsel çeşitliliği, tatil günlerinde de kendini göstermekteydi. Her
yıl Nisan ayında kutlanan ve Hıristiyanlar için kutsal gün olan paskalya tatili nedeniyle,
çalışanlarının çoğu Hıristiyan olan müesseselerde üretim ve hizmetin tamamen durması
pahasına çalışanlara izin verilmekteydi. 1870’de Basiret gazetesi, matbaa çalışanlarının
genelini oluşturan Hıristiyan işçilerine paskalya tatili nedeniyle 3 gün izin verileceğini belirtip,
gazetenin 3 gün yayınlanamayacağını okuyucularına duyurmuştu. 1893 yılında yürürlüğe giren
her türlü askerî kurum ve fabrikalarda çalışma şartlarını düzenleyen Amele Nizamnamesi’nde
de tatil günleri olarak Cuma günleri belirlenmişti.
Özel sektör açısından ise, kurumların genelinde hafta tatili uygulaması mevcut
olmamakla birlikte, Balkanlar gibi gayrimüslim tebaanın yoğun yaşadığı yerlerde haftada bir
gün tatil verilen kurumlarda bu günün hep Pazar olduğu görülmekteydi. 1878’de madenler ve
kükürt fabrikalarında çalışan işçilerin kayıt altına alındığı defterlerde tüm işçilerin ortak bir
günde işe gelmedikleri görünmektedir. Pazar gününe denk gelen bugünde maden ve fabrikanın
kapalı olduğu anlaşılmaktaydı. Şark Şimendiferleri Şirketi Selanik işçileri de, Paskalya ve Noel
gibi kutsal günler dışında, Pazar günlerinin hafta tatili olarak ilan edilmesini 1908 yılında
yaptıkları bir grevle şirkete kabul ettirmişti. Yahudi nüfusun ağırlıkta olduğu Selanik’te,
Herzog Fabrikası, kutsal gün olan Sebt gününde, yani Cumartesi gününde de çalışılacağını ve
7 günlük üretime geçileceğini ilan ettiğinde işçilerin greve dönüşen bir tepkisiyle karşılaşmış
ve geri adım atmak zorunda kalmıştı. Yine Selanik’te öteden beri Yahudi hamallar Cumartesi
günleri çalışmıyorlardı. 1905 yılında, Cumartesi günü çalışmadıkları gerekçesiyle kendilerine
ceza kesilmesine teşebbüs edildiğinde ise, Yahudi tüccarlar devreye girip karşı çıkmıştı.
İşgücünü oluşturan bu farklı din ve milletten unsurların çalıştıkları meslekler ve vasıf
açısından işgücü içindeki dağılımına baktığımızda ise, Müslüman kimliğin daha az vasıf
gerektiren ve niteliksiz, gayrimüslim kimliklerinse daha nitelikli ve vasıf gerektiren işlerde
yoğunlaştığı görülmekteydi. Ticaret ve esnaflık gibi daha fazla gelir getirici işlerde de
gayrimüslim nüfus daha fazla ön planda görülmekteydi. Elbette bu duruma istisna birçok örnek
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de mevcuttu, ancak çalışma ve üretim hayatında genel yapının bu şekilde olduğunu ifade etmek
de yanlış olmayacaktır.
1897’de Yıldız Sarayının inşaatında 44 Müslüman ve 32 gayrimüslim toplam 76 inşaat
işçisi istihdam edildiğini yukarıda söylemiştik. İnşaat işçileri arasında en düşük ücretli ve en az
vasıf gerektiren iş rençberlikti. 8 ya da 9 kuruş günlük ücret alan bu 28 rençberin 27’si
Müslüman ve sadece 1’i gayrimüslimdi. En düşüğü günlük 19 kuruş olmak üzere en yüksek
ücretin verildiği taşçılık, duvarcılık ve sıvacılık gibi mesleklerde çalışan 13 işçininse 2’si
Müslüman ve 11’i gayrimüslimdi. Bu rakamlar da, Yıldız Sarayı inşaatındaki işçilerin yüksek
ücretli nitelikli işlerinin gayrimüslimler; düşük ücretli vasıfsız işlerininse Müslümanlar
tarafından yapıldığını göstermekteydi.
Tarımsal üretimde de benzer örnekler oldukça fazlaydı. Köylerde hububat türünden
ürünler yetiştiren Türkler, Rumeli bölgesinde ise bağcılık, ipek böcekçiliği ve tütün ticareti gibi
işlerden uzak durmuş ve daha kârlı olan bu işler gayrimüslimlerce yapılmıştı. Türkler tarafından
ziraat ürünleri üretilmiş, ancak bu ürünleri ticaret aracılığıyla pazara sunanlar ise genellikle
Rum tüccarlar olmuştu. Gayrimüslim ve azınlıkların çalışma ve ticaret hayatındaki etkinliği
dönemin önde gelen kişilerinin hatıralarından da okunabilmektedir:
“Kasaba ve şehirlerde Avrupa mallarını satanlar, yani manifaturacı, beyaz camcı,
hırdavatçı, kırtasiyeci ve diğer bütün esnaflık- başta Ermeniler olmak üzere- Yahudilerin ve
Rumların işiydi. Büyük ithalatçılığı da Ermeni, Yahudi ve Rumlar yapıyorlardı. Sanatkârlar da
büyük ölçüde onlardandı. Demircilik Ermenilerin, mandıracılık Yahudilerin, eczacılık
Rumların ve Ermenilerin, hekimlik ve bilhassa dişçilik ve büyük şehirlerde berberlik,
değirmencilik, kunduracılık, balıkçılık, sarraflık ve bankacılık dahi bu azınlıkların elindeydi…”
İşçi ve esnaflar açısından görülen bu durum, sermaye sahipliği ve ticaret yapanlar
açısından da söz konusu olmuştu. II. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908’li yıllarda Bursa’da
faaliyette olan 41 fabrikadan sadece 10 tanesi Müslüman-Türk sermayedarlara aitken, geri
kalan kısmının gayrimüslimlere ait olması bu duruma bir örnekti. Tarihî arka planı ve gelişimi
ile birlikte düşünüldüğünde, Osmanlı’da Müslümanların sektörel anlamda özellikle tarımda
yoğunlaştıkları, çalışma hayatında ise tüccarlık veya girişimcilik gibi işlerden ziyade memur
olmaya daha sıcak baktıkları görülmekteydi. Ülkenin yaşadığı gerileme sürecinden çıkmasının
ekonomik kalkınmayla birebir ilişkili olduğu süreçte de, basın Müslüman Türk unsurun bu
niteliğini eleştiri konusu yapmaktaydı.
Mart 1870’de Müslüman Türk unsurun memurluk sevdası ve ticaret-sanayiye
uzaklığıyla ilgili kapsamlı bir eleştiri yazısı yayınlayan Basiret Gazetesi, bunları 5-10 kişi
toplanıp paralarını birleştirerek bir atölye, fabrika, dükkan açmaya ve ticaret yapmaya
çağırmıştı. Böyle bir tercihin kahvelerde ve sokaklarda gezinen işsiz güçsüz gençlerin de
istihdamını sağlayacağını ve hem bu yolla, hem de yaratılacak zenginlikle, gerek kendileri,
gerekse ülkeleri açısından en verimli davranış olacağına dair Müslümanları teşvik etmeye
çalışmaktaydı. Gazete o güne kadar bu yönde birçok çağrıda bulunulmasına rağmen bundan
sonuç alınamadığını belirmekteydi. Nitekim o tarihten 50 sene sonra da Türk ve Müslüman
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unsurların işgücü ve sermaye sahipliği açısından pek ilerleme göstermemiş olması, teşvik
çalışmalarının o günden sonra da pek sonuç getirmediğini ortaya koymaktaydı.
1874’te Şark Gazetesi de, Osmanlı’da Müslüman ailelerin, çocuklarının sanayi erbabı
değil de, memur olmalarına daha sıcak baktıklarını ileri sürüp eleştirmekteydi. Gazeteye göre,
sanayi hayatında yer alacak nitelikli, eğitimli bir çalışan bir memurdan çok daha üstündü. Bunu
da Sultanahmet Sanayi Mektebi’nden başarı ile mezun olduktan sonra Anadolu
Demiryollarında işe başlayan ve şirket yönetiminin de kendilerinden oldukça memnun kaldığı
2 Müslüman öğrenciyi örnek göstererek desteklemekteydi.

5.2. Osmanlı Çalışma Hayatında Etnik ve Dinî Farklılık Kaynaklı
Sorunlar
Yabancı işçiler bölümünde, kültürel, etnik ve dinî farklılıkların çalışmak üzere
Osmanlı’ya gelen bu işçilerle yerli işçiler ya da halk arasında sorunlara neden olabildiğine
değinmiştik. Aynı durum, aynı ülkenin vatandaşları olan, ancak farklı köken ve dinlere sahip
çalışanlar açısından da yaşanabilmekteydi. Yukarıda çalışma hayatının genel tablosu çizilirken,
ortak noktası Osmanlı tebaalığı olan çok farklı kişilerin aynı mekan altında bir arada çalıştığını
belirtmiştik. Bu durum tarih boyunca Osmanlı çalışma hayatının gerçeklerinden biri olmuştu.
Ancak özellikle 19. yy.ın ikinci yarısından sonra ve 20. yy.ın başlarında bu farklılığın işgücü
arasında büyük problemlere yol açabileceği de bir başka gerçekti.
İşgücü arasındaki bu problemin en genel kaynağı, çalışma hayatı temelli değil de, siyasî
kaynaklı dışsal sorunlardı. Örneğin 1890’larda ayrılıkçı hareketlerin ön plana çıkmasıyla
imparatorlukta Ermeni meselesi bir problem haline gelmeye başladığında, genel siyasî ve
sosyal durumdan etkilenen hamal ve rençber gibi Müslüman işçilerin Ermeni işçilere
saldırdıkları görülmekteydi. 1894’te Reji’nin Ermeni güvenlik güçlerinin (kolcu) kendi
aralarında Müslüman kolcular aleyhine gruplaşarak işlerinden çıkartmaları, Müslüman
kolcuların da buna karşılık intikam almak amacıyla silahlandıklarının haber alınması, farklı
etnik kökenli işçilerin birbirleriyle yaşadığı anlaşmazlıkları göstermekteydi.
1899’da Varna’da Bulgar işçiler, Müslüman işçilere saldırırken; 1903 yılında Üsküp
Zelnik bölgesinde demiryolu inşaatında çalışan Osmanlı vatandaşı 4 Bulgar işçi, askerler
tarafından öldürülmüştü. Askerler, önceki gün bir asker arkadaşlarının Bulgar çetesi tarafından
öldürülmesi sonrası, tepkilerini demiryolu yapımında çalışan olayla ilgisiz Bulgar işçilere
yönlendirmiş ve böyle bir sonuç yaşanmıştı. Taraflar arasında yaşanan her 2 olayın nedeni de,
ayrılıkçı bağımsızlık faaliyetleri kaynaklı siyasî nedenlerdi. Bu durum siyasî istikrarsızlıkların
işgücü üzerinden çalışma hayatından istikrarsızlığa dönüşebildiğini göstermekteydi.
İşgücü içindeki bu çatışmalar, sadece dinî inanca dayalı farklılıklardan
kaynaklanmamıştı. Aynı dinden olmasına rağmen Müslüman veya Hıristiyan unsurlardan farklı
millet ya da mezhepler arasında da benzer sorunlar görülebilmişti. 1900’lerde Balkanlarda Rum
ve Bulgar unsurlar arasında var olan anlaşmazlıklar çalışma hayatına da yansımış ve işçiler
ölümle sonuçlanacak anlaşmazlıklar yaşayabilmişti.1906’da Aynaroz’da Rum ve Bulgar işçiler
arasında çıkan çatışmalarda 5 Bulgar işçinin ölmesi de bu anlaşmazlığın sonucuydu. Aynı
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bölgede 1907’de Rumların saldırdığı 125 Bulgar işçiden 25’i ölürken, 100 işçi güvenlik
güçlerinin müdahalesi sonrası kurtarılabilmişti. Çatışmaların tarafı sadece işçiler olmamış ve
farklı etnik grupların kurduğu örgüt ya da komitelerin de üretim hayatına müdahaleleri söz
konusu olabilmişti. Rum Makedonya Komitesi’nin 1905 yılında Selanik’te İtalyan
Ogvalatini’nin fabrikasında çalışan Bulgar işçilerin 10 gün içinde işten çıkarılmaları, aksi
takdirde öldürülecekleri tehdidi de bu durumun bir örneğiydi. 1907’de Selanik’teki bir tuğla
fabrikasında çalışan 3’ü çocuk 8 Bulgar işçinin, 1908’de tarlalarda çalışan 7 Bulgar işçinin
öldürülmesi, farklı etnik yapılar arasındaki anlaşmazlığın çalışma hayatında kendini
hissettirmesinden başka bir şey değildi.
Hıristiyan tebaa arasındaki bu anlaşmazlığın bir benzeri, Müslüman unsurlar arasında
da farklı nedenlerle yaşanabilmekteydi. 1912 yılında Irak’ta kazı çalışmasında istihdam edilen
işçiler işinden çıkarılıp farklı bir aşiretten yeni işçiler istihdam edilince, olay bir anda farklı
aşiretlerden işçiler arasında kavgalara dönüşmüştü. Yine Müslüman işçiler arasında farklı
mezheplere bağlı olmakta anlaşmazlık nedeni olabilmekteydi. 1909’da Şam’daki Sünnilerin,
Şii memurlara yönelik şikâyetleri de, Şiilerin sürekli kendi üzerlerinde hâkimiyet kurmaya
çalıştıkları ve kendilerine zulmettikleri nedenine dayandırılmıştı. Sünnilerin bu şikâyetine
Hıristiyanlar da destek vermiş ve Şii memurlardan şikâyetçi olmuşlardı.
Dinî ya da etnik farklılıklar dışında, tamamen farklı kültürel anlayışlar nedeniyle
işgücünün alt unsurları arasında sıkıntılar yaşanabilmekteydi. 1909’da Karesi’de maden
işçilerinin ücret meseleleriyle ilgili olarak Dahiliye Nezaretine işçileri temsilen gelen Anastase
adlı bir işçi, madenlerdeki Kürt ve Laz işçileri “istifade-i şahsiyelerinden başka bir şey
aramayan böyle vahşiler arasında iş yapmak mümkün olamayacağından…” şeklinde
nitelendirerek, işgücü içindeki gruplaşmaları ve bu gruplaşmalar kaynaklı sorunları dile
getirmişti.
Son olarak işçi örgütlenmesi ve işçi hareketleri açısından da etnik ve dinî farklılıkların
olumsuz etki yapabildiğine değinelim. Yukarıda, işgücünün farklı unsurlardan oluşmasının, işçi
örgütlenmesi ve hareketlenmelerinin de farklı din ve etnik yapıya sahip işçileri bir araya
getirebildiğini belirtmiş ve örnekler göstermiştik. Ancak bu durumun tam tersi de geçerli
olabilmiş ve farklı din ve etnik kimliklerden dolayı çalışanların işçi eylemleri ve
örgütlenmesinde ayrı hareket edebildikleri görülmüştü. 1906’da Cibali Reji Fabrikasında
yapılan grevde olduğu gibi, sadece Rum işçilerin katıldığı greve, fabrika çalışanı Müslümanlar
katılmamıştı. İşçi örgütlenmesi açısından da, İzmir Demiryolları İslam Memurları Teavün
Cemiyeti örneğinde olduğu gibi kurulan bir işçi cemiyetinin hedef kitlesi sadece Müslüman
işçilerdi. İşgücünün alt unsurlarının farklılığının işçi hareketleri ve örgütlenmesine
yansımalarını ilgili bölümlerde daha detaylı inceleyeceğiz.
Sonuç olarak, Osmanlı çalışma hayatında işgücü çok farklı etnik köken ve dinî inançlara
sahip unsurların bir karışımı olmuş, bu kozmopolit yapısıyla da bir insan zenginliği sergilemişti.
İstikrar ve zenginliğin olduğu erken dönemlerde bu farklılıklar küçük istisnalar dışında çok
fazla soruna yol açmamıştı. Ancak siyasî ve askerî istikrarsızlıklar, ekonomik geri kalmışlıkla
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birleşince, bu zenginliğin bir sorun yatağı haline dönüşebileceği son dönemlerde çok sayıda
olayla görülmüştü.

5.3. Osmanlı İşgücünün Uluslaşma Süreci
Farklı kimlikler arasında yaşanan bu sorunların doğal bir sonucu, son dönemlerle
birlikte Osmanlı işgücünde yabancı işçilerle, Ermeni ve Bulgar gayrimüslim tebaadan işçilerin
işgücünden uzaklaştırılmaları olmuştu. Bu durum, Osmanlı işgücünün uluslaşması ve
Müslüman yoğun hale gelmesine neden olacak bir süreci hazırlarken, 1914-18 arasında millî
iktisat uygulamalarıyla iyice yayılacak, nüfus mübadeleleriyle de desteklenerek Cumhuriyet
döneminde de devam edecekti.
Yabancı işçilerle ilgili yaşanan sorunları ve savaşa girilen ya da anlaşmazlık yaşanan bir
ülkenin vatandaşı olan işçilerin ülke dışına çıkarıldığını daha önce ifade etmiştik. Yabancı
işçilerin en fazla olduğu imtiyazlı işletmelerde de 1887 yılından itibaren benzer bir uygulamaya
gidilmişti. Özellikle yabancı işçiler yerine Osmanlı vatandaşlarının istihdam edilmesini temin
edebilmek için, imtiyaz sözleşmelerine özel hükümler konarak teknik ve üst düzey memurlar
dışındaki tüm çalışanların Osmanlı vatandaşı olması, şapka yerine, Osmanlı kültürünü yansıtan
fes giymeleri gibi zorunluluklar getirilmişti. Osmanlı’da faaliyette bulunmalarına rağmen resmî
yazışmalarında Türkçe yerine Fransızca kullanmaları, üst düzey yetkililerinin birçoğunun
Türkçeyi en alt seviyede dahi bilmemesi gibi nedenler kamuoyundan da tepki çekmekteydi.
1906 yılında, Düyun-u Umumiye İdaresi’nin Fransız genel direktörünün görev süresinin
dolması sonrası yerine atanacak kişi ile ilgili kurum İdare Meclisi’nde yapılan tartışmalarda da
bu tepkiler görülmüştü. Meclis üyeleri arasındaki tartışmalarda, genel direktörün yabacı
olmasını eleştirenler düşüncelerini şu savlarla desteklemişlerdi:
- 4.000 kadar memuru olan Düyun-u Umumiye İdaresi’nin, kendisinin devlet ortaklığı,
çalışanlarının da devlet memuru olarak kabul edilmesine rağmen genel direktörünün Fransız,
ikinci yetkilisinin Yunan ve üçüncü yetkili müşavirinse yerli ancak Katolik bir Ermeni
olmasının, çalışanlarının genelinin Müslüman olduğu bir kurumda üstlerin astlarının
hissiyatlarından haberdar olmamasına ve bunları dikkate almamalarına neden olduğu ileri
sürülmüştü.
- Senede 50-60.000 civarında Türkçe evraka muhatap olan bir yetkilinin, bir kelime dahi
Türkçe bilmeden bunların altına imza atması, ayrıca imparatorluğun her yerine yayılmış
kendisine bağlı kurumlarla iletişim ve yazışmalarını da Türkçe yapmasının ne kadar etkin
olacağı sorgulanmıştı. Kalabalık bir tercüman kadrosu oluşturulmasının da hem zaman, hem de
maliyet açısından getirdiği yüklere değinilmiş ve idarenin direktörüyle diğer yetkililerinin
yabancı olmasına tepki gösterilmişti.
Osmanlı işgücünün uluslaşma sürecinde asıl önemli gelişmeyse, yabancı işçilerden
ziyade Ermeni, Bulgar ve Rum vatandaşlara, yani Osmanlı’nın kendi tebaasına karşı uygulanan
politikalar olmuştu. 19. yy.ın ikinci yarısıyla birlikte azınlıklarla ilgili yaşanan problemler,
savaşlar vb. olumsuzluklar sonrası, ilk olarak devlet kurumlarında ve çeşitli özel sektör
işletmelerinde bu unsurların işten çıkarılmasıyla başlayan uygulamalar, 1910’lar sonrasında
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direkt bu unsurların yoğun yaşadığı topraklarla birlikte üstündeki kamu ve özel sektör üretim
birimlerinin de kaybedilen savaşlarla elden çıkmasıyla son bulacaktı. Sürecin en net noktası ise,
çalışma hayatına dışarıdan yapılan bu müdahalelerin hiçbirinin işgücü veya çalışma hayatının
kendi içsel dinamiklerinden kaynaklanmaması, tamamen dış kaynaklı istikrarsızlıklardan
dolayı olmalarıydı.
Yani 1894’te Vilayetlerdeki posta ve telgraf şubelerinde çalışan bazı Ermenilerin işten
çıkarılarak yerlerine Müslüman işçiler istihdam edilmesi istendiğinde; 1896’da Anadolu
Demiryolları Şirketi ve Adana Mersin Demiryolu Şirketi’ne istihdam ettiği Ermeni işçileri
çıkararak yerine Müslüman işçiler alması için baskı yapıldığında; 1896’da Darphane-i
Amire’de çalıştırılan Ermenilerin; 1915’te ise Bağdat Demiryolu Şirketi işçileri ile, Vilayet ve
Bakanlıklardaki Ermeni memurların işlerinden çıkarılmasına karar verildiğinde, bu uygulama
çalışanların verimsizliği ya da işgücü maliyetinin azaltılması gibi sebeplerden
kaynaklanmamıştı. İlgili dönemler siyasî açıdan Ermeni azınlıkla yaşanan sorunların doruk
noktasına çıktığı dönemler olduğu için, dışarıdan gelen siyasî kararlar sonucu işgücünün yapısı
değiştirilmekteydi.
Ermeni çalışanların işgücünden uzaklaştırılmasına neden olacak bu sürecin kırılma
noktası 1896’daki Osmanlı Bankası baskını olmuştu. Ancak bu durumun çalışma hayatına
yansıyan yönlerini tam olarak görebilmek için 1826 yılına da değinmek gerekir. Osmanlı 1826
yılında yeniçeriliği kaldırırken, bunların yoğun ilişki içinde olduğu İstanbul hamallarına karşı
da bir düzenleme yapmıştı. Her yeniçeri isyanında kazan kaldırma eylemlerine katılan işsizlerle
birlikte hamallar yeniçerilerle sıkı bir ilişki içindeydi. Bu nedenle yeniçerilik kaldırıldığında,
İstanbul’daki Türk ve Kürt hamalların da çoğunluğu tasfiye edilmiş ve başkentten
uzaklaştırılmıştı. İstanbul’un nakliye ve taşımacılık alanında ortaya çıkan boşluk ise, devlet
tarafından daha güvenilir bulunan bir başka millet topluluğuyla, yani Ermenilerle
doldurulmuştu. Patrik’e emir verilerek hamal kadrosunu doldurmak için gerekli insan gücünü
temin etmesi istenmişti.
Bu önemli mesleği 70 yıl boyunca yerine getiren Ermeni hamallar, 1896’da ise 70 yıl
önce Kürt ve Türk hamallarının uğradığı tasfiye uygulamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Osmanlı
Bankası baskınına tepki gösteren halkın da katıldığı çatışmalarda 100’lerce Ermeni hamal
ölürken, diğer Ermeni hamallar toplanarak İstanbul’dan sürülmüştü. Boşa çıkan hamal
kadrosunun doldurulması ise, artık devlet için Ermeniler aksine daha güvenilir görülen
Müslüman Kürt unsurla olmuştu. 1896’da yaşanan bu olaylar, Osmanlı’nın işgücü ve çalışma
konusunda izlediği politikalar açısından da bir dönüm noktası olmuş ve gayrimüslim ve yabancı
işgücüne karşı nötr bakış açısı olumsuz bir nitelik kazanmıştı. 1826 yılında Osmanlı işgücü ve
çalışma hayatına müdahale etmek istediği zaman, insan gücünün mozaik yapısı nedeniyle geniş
bir manevra alanına sahipti. Bunu da Kürt ve Türk unsura karşı Ermeni grubunu kullanarak
göstermişti. Ancak 1896 yılındaki bu kanlı olaylar ve sonrasında hızlanarak devam edecek olan
Ermeni işgücünün tasfiyesi, devletin güvenilir olarak sadece Türk ve Kürtler gibi
Müslümanlara başvurabilmesine neden olacaktı. Bu tarihten sonra Osmanlı yönetimi işgücü
kaynaklarının seçimi konusunda belirleyici faktör olarak din etkenini kullanmaya başlamakla,
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işgücü açısından da çok uluslu ve çok dinli bir mozaik oluşturan geçmişinden, homojen ve
ulusal Türk devletine doğru bir adım daha yaklaşmış olmaktaydı.
Eylül 1896’da ilk olarak İstanbul’dan başlanarak, resmî dairelere yazı gönderilmiş ve
ne kadar Ermeni hamal, işçi veya hademe istihdam ediyorlarsa kaydedilmesi talep edilerek,
ileride olası uygunsuzluklarına karşı bunların zamanla işlerinden çıkartılmaları belirtilmişti.
Maarif Nezareti, hazırladığı cetvelde İstanbul’da Nezaret daireleri ve okullarda 7 Ermeni’nin
hamal, mübasır ve işçi olarak istihdam edildiğini, bunların o güne kadar herhangi bir olumsuz
hareketinin veya Ermeni komitelerle irtibatlarının görülmediğini ifade etmişti. Ancak hemen
ardından, …bununla birlikte daha sonra komitelerin bunların aklını çelmesi veya zorlamalarıyla
kötü bir işe alet olmaları ihtimal dahilinde olduğundan, bunlara güvenilemeyeceği, bu nedenle
de çeşitli sebeplerle işlerinden çıkarılmalarının münasip olduğu belirtilerek , siyasî bir
istikrarsızlığın çalışma hayatında ne gibi radikal kararlar alınmasına yol açabileceği
gösterilmişti. Nitekim bu karar işgücünün etnik farklılığının bir zenginlikten ziyade bir tehlike
olarak kabul edilmeye başlandığını göstermekteydi.
Ermenilere yönelik bu uygulama 1915 yılı ile birlikte doruk noktasına ulaşacak ve
istisnalar dışında Ermeni tebaanın işgücünden uzaklaştırılması söz konusu olacaktı.
Ermenilerin bu şekilde tehciri, çalışma hayatıyla birlikte ekonominin genelinde de bir takım
olumsuz sonuçlara yol açmıştı. Örneğin Sivas Vilayeti’nde Ermenilerden doğan boşluk
nedeniyle, tarımsal mahsulatın kaldırılabilmesi için en az 15.000 işçi gerektiğine dair merkezi
devlete ısrarlı başvurular yapılmıştı.
Askerlerin çalışma hayatında işgücü olarak
değerlendirilmesinde amele taburlarından bahsetmiştik. Sivas Vilayeti’ne verilen cevapta da
işgücü açığının bu amele taburlarıyla kapatılması bildirilmişti. Ancak Vilayet, Ermeniler
tamamen nakledildiği için vilayette amele taburu oluşturulabilecek gayrimüslim de kalmadığını
ve hasat zamanının sonlanmakta olduğunu belirtmişti. Bir sonraki yıl tarım mevsimi geldiğinde
aynı vilayetten işgücü açığı ve tarımsal üretimde yaşanan sıkıntı nedeniyle aynı şikâyetlerin
gelmesi, sorunun kısa dönemli olmadığı ve sonraki yılları da etkileyecek boyutta olduğunu
göstermekteydi.
Ermenilerle ilgili işgücü içinde yaşanan bu süreç, Bulgarlar için de geçerli olmuştu.
Bağımsızlık çabalarını silahlı eylemlere dönüştürmeleri, bağımsızlık sonrası da askerî açıdan
Bulgaristan’la Osmanlı arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, Bulgar işçilerin, başta
stratejik birimler olmak üzere işlerinden çıkarılmaları söz konusu olmuştu. 1903’te
Küçükçekmece’de demiryolu işçisi olarak çalışan 14 Bulgar işçinin ülkeye silah ve zararlı belge
sokma ihtimallerine karşı işlerinden çıkarılması da, devletin bu unsura karşı güvensizliğinin bir
sonucu olmuştu. Ancak daha önce hat boyunca çalışan Bulgarların, her istasyonda birbirlerine
iletecek ve taşıyıcıyı değiştirecek şekilde ülke içine birçok zararlı madde sokmuş olmaları,
devletin güvensizliğinin de haksız olmadığını göstermekteydi.
Aynı yıl Şark Şimendiferleri Şirketinden Selanik ve Üsküp hatlarında çalışan işçilerin
genelinin Bulgar olduğu, bunların da bazı olumsuzluklara sebep olma ihtimalleri nedeniyle
değiştirilmesi istenmişti. Ancak şirket, bu işçileri çıkarması halinde bölgeden bunların yerine
istihdam edebileceği yeterli sayıda işçi bulamayacağını , Müslüman işçilerinse düşük vasıflı
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olduklarını, 1-2 gün çalıştıktan sonra genellikle işi bırakıp gittikleri ve şirketi zor durumda
bıraktıklarını ileri sürerek devletin talebine karşı direnmekteydi. Şark Şimendiferleri İşletmesi,
zaman zaman devletle karşı karşıya da gelmesine rağmen, etnik ve dinî temelli bu işçi
değişiminin yavaş ve şirketin işlerine, trenlerin işlemesine zarar vermeyecek şekilde
yapılmasını birçok kez talep etmişti. Nitekim devletin yoğun baskısı sonrası bazen toplu sayıda,
bazı hatlarda ise zamana yayılarak yapılan işçi değişimi sonuç vermişti. Manastır hattında
işçiler içinde Bulgar oranı % 30’a indirilmiş, Müslüman ve Rum oranıysa % 70’e çıkarılmıştı.
Ayrıca her alınan yeni işçinin de Müslüman olmasına dikkat edilerek bu oranın daha da
artırılmaya çalışılacağı belirtilmişti.
İmparatorluğun Rum tebaası ise, özellikle Bulgar ve Ermeni vatandaşlara göre daha
güvenilir görülmekteydi. Bu nedenle bu tebaadan suça bulaştığı sabit olanlar dışında, diğer sivil
işgücünün işinden çıkarılması ve yerlerine Müslüman işçiler ikame edilmesine yönelik uzun
süreli ve kararlı bir politika uygulanmamıştı. Rum tebaanın nüfus içinde sayıca azalması,
genellikle nüfus mübadeleleri sonrası gerçekleşmişti. Bu mübadeleler nüfusun geneline yönelik
olup, doğal olarak işgücünün de yer değiştirmesine neden olmaktaydı. Ayrıca genel nüfus
değişimi dışında, direkt işgücü değişimini hedef alan örnekler de vardı. 1914’te olduğu gibi,
Balıkesir’deki Balya Madenleri’nde çalışan Rum işçilerle, Selanik’teki Kesendire
madenlerinde çalışan Müslüman işçiler mübadele edilmişti. İşçiler ve ailelerinin sosyal
hayatlarını olumsuz etkilememesi imkansız olan bu durum, aynı zamanda üretimin durmasına
dahi neden olacak şekilde madenciliği etkilemişti.
İşgücünün farklı unsurları arasındaki bu değişimi gerçekleştirmeye kararlı olan devlet,
ilk önce Kosova Vilayeti’nde, daha sonra ise Rumeli bölgesinin genelinde demiryolunda
çalışan Müslüman işçilerin askere alınmaması ve askerlik görevlerini demiryolunda işçi olarak
çalışıp yerine getirmeleri uygulamasını başlatarak bu kararlılığını ortaya koymaktaydı.
1915 tehciri ve I. Dünya Savaşı’nın da gerek yabancılara, gerekse içerideki Hıristiyan
azınlıklara karşı tepkiyi iyice artırması sonrası, işgücünde Müslüman unsurun ağırlığını
artırmayı sadece devlet değil, Müslüman toplumdan sivil kuruluşlar da bir görev olarak kabul
etmişti. Bu görev de, Müslümanların çalışma hayatına daha yoğun katılımını amaçlayan
cemiyet ve dernekler kurulmasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktaydı. Kadınlar için bu alanda
en fazla ön plana çıkan cemiyet, ileride daha ayrıntılı değinileceği gibi, 1916’da kurulan
Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi’ydi. Müslüman erkekler içinse, Türk Çalıştırma
Derneği (1919) gibi cemiyetler çalışma hayatında Müslüman işgücünün oranını artırmaya
çalışan kuruluşlardı. Devletin politikaları, bu politikalara paralel olarak aynı amaca yönelik
faaliyette bulunan özel kuruluşlarla birlikte, Osmanlı çalışma hayatında etnik ve dinî farklılık
Müslüman unsur lehine olacak şekilde azaltılırken, 1910’lar sonrası 1923’e kadar geçecek
yoğun savaşlar ve beraberinde kaybedilen topraklar ve bağımsızlığını ilan ederek ülkeden
kendileri ayrılan azınlıklar sonrası bu ivme güç kazanarak devam edecekti.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tarihin gördüğü en uzun süreli imparatorluklardan birisi olan Osmanlı
İmparatorluğu’nda yerli işgücünü etnik köken ve dini inanç farklılıkları açısından ele aldık.
Etnik ve dini farklılıkların Osmanlı işgücünde işçiler arasında yaşanan sorunlarda ne gibi
etkileri olduğunu, işçi örgütlenmesi ve işçi hareketleri açısından neler ifade ettiğini ve
imparatorluğun son dönemlerinde farklılıkların nasıl yok olduğu ve nüfus ile birlikte işgücünün
daha homojen bir yapıya evrildiğini değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı’da
söylenemez?

gayrimüslim

vatandaşlarla

ilgili

aşağıdakilerden

a)

Memur olamazlardı

b)

Demiryollarında çalışmaktaydılar

c)

İşçi örgütlenmesinde aktiftiler

d)

Loncalarda bulunabilirlerdi

e)

Farklı dinlerden işçilerle aynı sendikaya üye olabilmekteydiler

hangisi

2)
Aşağıdakilerden hangisinde Müslüman ve Gayrimüslim işçiler bir arada sendika
yönetiminde bulunmuştur?
a)

Türk Çalıştırma Derneği

b)

Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi

c)

Ameleyi Sıyanet Cemiyeti

d)

Osmanlı Hanımları Esirgeme Derneği

e)

Osmanlı Şimendifer Cemiyeti

3)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Müslüman nüfus tarımda daha yoğundu

b)

Yahudi nüfusun tatil günü Cumartesi idi

c)

Hristiyan nüfusun tatil günü Pazar idi

d)

Müslüman nüfusun tatil günü Cuma idi

e)

Devlet resmi hafta tatili günleri ile çalışma hayatına müdahale etmiştir

4)
Aşağıdakilerden hangi fabrikada yapılan 1906 yılındaki greve sadece Rum
işçiler katılmıştı?
a)

Zeytinburnu Demir-Çelik Fabrikası

b)

Tophane

c)

Bomonti Bira Fabrikası
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d)

Cibali Reji fabrikası

e)

Feshane

5)
Osmanlı işgücünün uluslaşma sürecinde aşağıdaki gruplardan hangisinin
işgücündeki sayısı zamanla azalmamıştır?
a) Ermeniler
b) Balkan kökenli Müslümanlar
c) Rumlar
d) Bulgarlar
e) Yahudiler
6. Osmanlı nüfusunun kozmopolit yapısının çalışma hayatı ve işgücüne etkilerini
değerlendiriniz.
7. Osmanlı çalışma hayatında savaşlar ve ayrılıkçı faaliyetlerin işgücünün yapısına
etkileri nasıl olmuştur?
8. Osmanlı’da devletin çalışma hayatı ve işgücüne müdahale ederken millet faktöründen
din faktörüne yönelişinin tarihsel gelişimini değerlendiriniz.
9. Osmanlı işgücünün etnik ve dini farklılıkları işçi örgütlenmesi ve işçi hareketlerini
nasıl etkilemiştir.
10. Osmanlı’da nitelikli işçi yetersizliği, çalışma hayatından
gayrimüslimlerin ihracı sürecinde özel şirketleri nasıl etkilemiştir?

yabancı

ve

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)e, 4)d, 5)b.
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6. OSMANLI'DA KADIN İŞÇİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. 19. Yüzyıl Öncesinde Çalışma Hayatında Kadınlar
6.2. Kadınların Çalışma Hayatına Katılmalarının Önündeki Engeller
6.3. 19. yy. ve Sonrasında Osmanlı Çalışma Hayatında Kadınlar
6.3.1. Fabrika ve Sanayi Hayatında Kadın İşçiler
6.3.2. Hizmet Sektöründe Kadınlar
6.4. 1908 Sonrası Müslüman Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı ve Kadın
Cemiyetleri
6.4.1. Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Osmanlı çalışma hayatında kadınların 19. Yüzyıl öncesindeki varlığı ile ilgili bilgi
veriniz.
2. Osmanlı ‘da kadınların çalışma hayatına katılmalarının önündeki toplumsal engelleri
açıklayınız.
3. Osmanlı’da kadınların çalışma hayatına daha fazla katılımı açısından kadın sivil
toplum kuruluşlarının ne gibi etkileri olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Osmanlı
örneği
Erken
dönem
Okuyarak,
Osmanlı çalışma hayatında üzerinden
Tartışmalara
Katılarak,
İslam
kadınlar.
Yürüterek,
toplumlarında
kadınların Fikir
Araştırarak.
çalışma hayatında erken
dönemdeki varlığı ile bilgi
sağlamak.
Konu

Sanayileşme
çabaları ve kadın işçiliği.

Kazanım

Osmanlı
örneği
Okuyarak,
Araştırarak.
üzerinden sanayileşme ve
yeni üretim biçimlerinin
kadınların ücretli işçilik
yapmasına
etkilerini
değerlendirebilmek.

Osmanlı
örneği
Kadın dernekleri ve
Okuyarak,
kadın istihdamı.
Tartışmalara
Katılarak,
üzerinden kadınlara yönelik
sivil toplum kuruluşlarının Araştırarak.
kadın
istihdamının
artırılmasındaki
etkilerini
değerlendirebilmek.
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Anahtar Kavramlar
Kadın İşçi: Ücret karşılığı bir işverene emeğini arz eden kadın çalışanlar.
Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi: Osmanlı’nın son dönemleri ve erken
Cumhuriyet döneminde faaliyette olan bir kadın derneği
Darussınai: Genellikle terzilik, dikişi nakış işlerinin yapıldığı Osmanlı’daki kadın
çalışma yerleri.
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Giriş
Bugün Türkiye çalışma hayatında kadınların işgücüne katılım oranlarının erkeklere
nazaran bir hayli düşük olduğu görülmektedir. Toplumun muhafazakar yapısı, yeterli iş ve
eğitim imkanlarının olmaması, ekonomide tarımın ağırlığının azalmakla birlikte devam etmesi,
kırsal bölgelerde tarım dışındaki üretim alanlarının zayıf kalması gibi nedenlerden kaynaklanan
bu durum, Osmanlı’da da neredeyse aynı şekildeydi. Bu durum, bugün olduğu gibi dün için de
kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engellerle birlikte alınabilecek tedbirlerin
benzerliğini yansıtmaktadır. Bu bölümde Osmanlı çalışma hayatında kadın işçileri, nerelerde
çalıştıklarını, çalışma koşullarını, örgütlerini ele alacağız.
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Erkek egemen niteliği ağır basan bir toplum olarak Osmanlı’da, kadınlarla ilgili gerek
sosyal, gerekse ekonomik amaçlı kayıtların pek az tutulması söz konusu olmuştur. Kadınlar
diğer alanlarda olduğu gibi nüfus sayımlarında dahi 1881/82 gibi oldukça geç bir tarihte sayım
kapsamına alınmaya başlanmıştı. Sosyal ve siyasal haklarını sadece İmparatorlukta değil,
Avrupa devletlerinde dahi erkeklere göre oldukça geç dönemlerde elde edebilen kadınların bu
durumu, çalışma hayatında ki yerlerinin net olarak belirlenmesinde de bir sorun
oluşturmaktaydı. Ancak erken dönemler için daha çok karşılaşılan bu sorun, 19. yüzyılın
sonlarına doğru hafiflemekte ve kadınların çalışma hayatına katılmaları, yaşadıkları sorunlar ve
maddi durumları ile ilgili daha fazla verilere ulaşılmaktadır. Bunun yanında erken dönemlerle
ilgili de tereke kayıtları ve yabancı gezginlerin notlarından kadınların ekonomik ve sosyal
durumları ile ilgili bilgi edinilebilmektedir.

6.1. 19. Yüzyıl Öncesinde Çalışma Hayatında Kadınlar
Kadınların çalışma hayatında etkin olarak rol alması ve daha fazla görünmeye başlaması
her ne kadar 19. yy.ın sonları ve 20. yy.ın başlarıyla birlikte artmaya başlamışsa da, önceki
dönemlerde de çok farklı mesleklerde emeğini arz ederek çalışma hayatının bir parçası olan
kadınlara rastlanmaktadır. Örneğin 19. yy.ın ilk yarısında bakkal, berber, aşçı, basmacı, çilingir,
hüseynici, kayıkçı, macuncu, bahçıvan, bozacı, bükücü, çizmeci, çalgıcı, değirmenci, terzi,
duvarcı, dülbendci, dülger, ekserci, et hamalı, fincancı, kemhacı, keresteci, koltukçu, kuş
kafesçi, kuyumcu, püskülcü, sandalcı, sebzeci, sütçü, şerbetçi, tuğlacı, tütüncü gibi çok farklı
mesleklerde çalışmakta olan kadınlara rastlanmaktaydı. Bu durum da kadınların tamamen
çalışma hayatından uzak durmadığının bir göstergesidir.
Önceki dönemlerde kadınların şehirlerin ekonomik hayatında üretici-zanaatkâr veya
müteşebbis olarak da yer aldıkları görülmüştür. Bu doğrultuda büyük kentlerde iplik işinde,
dokumacılıkta ve nakış işlerinde çalışarak becerilerinin ürünlerini kadın pazarlarında satan
kadınlarla ilgili belge ve kayıtlara rastlanmaktadır. Daha 17. yüzyıl sonlarında pamuk ve yün
ipliği, ya da dokuma yapan kadınlar mallarını bizzat kendileri doğrudan pazarlarda satarken,
Manisa’da kozadan çıkmış pamuk şehre getirildiğinde alıcılar arasında erkekler dışında
dokumacı kadınlar da vardı. Bu örnekler, kadınların ekonomik hayattan tamamen
soyutlanmamış olduğunun göstergesidir.

6.2. Kadınların Çalışma Hayatına Katılmalarının Önündeki Engeller
Osmanlı’da kadınlar her dönemde ekonomik ve sosyal hayata üretici, tüccar ya da
zanaatkâr olarak katılmıştı. Ancak özellikle işçilik açısından bakıldığında, kadının ekonomik
hayattaki yerinin çok sınırlı kaldığı da açık bir gerçektir. Kadının çalışma hayatına katılmasının
önündeki en önemli engellerden biri, Osmanlı toplumunun köy ve tarım ağırlıklı bir yapıda
olması ve sanayi sektörünün, şehirlerde sanayi hayatının gelişmemiş olmasıydı. 1913 yılında
Büyük Duygu Dergisi’nde Haydar’ın da belirttiği gibi, ülkede sanayi ve iktisadî hayatın
gelişmemiş olması erkeklerin bile bu alanda tam olarak var olamamalarına neden olmaktayken,
kadınların sanayi hayatında yer edinememesini oldukça doğal karşılamak gerekmekteydi.
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Toplumun geleneksel ve muhafazakâr yapısı da, kadınların çalışma hayatına katılmaları
ve erkeklerle bir arada çalışmalarına olumsuz bakılmasına neden olan unsurlardan biriydi.
Özellikle 1908 yılı öncesinde, Osmanlı geleneksel toplumunda kadına biçilen rol, annelik ve
anneliğin toplumsal işlevi olmuştu. Bu doğrultuda erkeğe evi geçindirme, kadına ise evin
bakımını üstlenme şeklinde, ataerkil aile yapısına uygun bir rol biçilmişti. 19. yy.ın sonları ve
20. yy. başında yaşanan hızlı değişimle birlikteyse, kadınlara biçilen rol geleneksellikle
modernlik arasındaki dengeyi sağlama şeklinde gelişmişti. Meşrutiyet dönemlerinde
modernleşme çabalarının artmasıyla, geleneksel-dinsel-ataerkil çerçeve içinde yaşam alanı
olarak daha çok eviyle yetinmek zorunda kalan kadınlar, sosyal yapıdaki değişimden de
etkilenmişti. Ülkede kadınlara yönelik dergiler, gazeteler, cemiyetler ve çeşitli örgütlerin sayıca
arttığı ve bağımsız bir kadın hareketinin doğduğu görülmekteydi. Kadının sosyal ve ekonomik
hayatta daha fazla yer edinmesiyle kurtuluşu sorunu, ülkenin medeniyet seviyesine ulaşmasında
özellikle Batı yanlıları tarafından vazgeçilmez bir ön koşul olarak görülmüştü. Ancak toplumun
ataerkilliğe dayanan geleneksel yapısının hala çok güçlü olması ve hatta sosyal yaşamı
belirlemede egemen unsur olması, kadınların sosyal hayata olduğu kadar çalışma hayatına
katılımlarında da etkileyici ve belirgin unsur olmaya devam etmekteydi.
Toplumda kadının çalışma hayatında var olmasına yönelik olumsuz bakışın en somut
halini aldığı durum olarak 1909 yılında Kastamonu’daki gelişmeler gösterilebilir. Bölgedeki
dokuma tezgahlarında çalışan kadın sayısının artması sonrası, bu durum bazı erkeklerin
tepkisini çekmiş ve silahlı grupların kadınların istihdamına engel olmaya çalışması gibi tehlikeli
bir gelişme yaşanmıştı. Kadınların çalışmasını engellemeyi amaçlayan erkekler tarafından gizli
bir silahlı cemiyet kurulmuştu. Kastamonu Savcılığı, mahalli devlet yönetiminin de bu kişilere
destek verdiğini belirtmekteydi. Dinî nedenlerle kadınların çalışmasını engellemeyi hedeflediği
ileri sürülen bu gizli cemiyetin baskısı, kadınların sokağa çıkmasına yasak koyacak kadar ileri
de gitmişti.
Kastamonu’da erkeklerin bu silahlı cemiyetinde olduğu gibi, kadının çalışma hayatına
katılımı, dinî hassasiyet nedeniyle de olumlu karşılanmamaktaydı. 1908 sonrası Batıcı ve
Türkçülerle, İslamcıların tartışmalarında da bu hassasiyet görülebilmekteydi. Türkçülük ve
batıcılık fikirlerini savunanlar kadınların çalışma hayatında yer alması yönünde görüş
bildirirken, İslamcılar ise karşıt cephede yer almıştı. İslamcıların önde gelen isimlerinden Musa
Kazım, kadının görevi evde, erkeğinki dışarıdadır, bunu değiştirmek tabiatı değiştirmek;
kadınları erkek, erkekleri kadın yapmaya kalkışmak gibidir diyerek duruşunu belirtmişti. Galip
bahtiyar ise, Osmanlı toplumunda kadınların esaret altında yaşadığını ileri sürenlere karşı, “bu
iki hayattan hangisi esarettir? Sermayedarların işçisi olmak mı, evinin sahibi olmak mı?”
diyerek tepki göstermişti.
Kadınların erkeklerle aynı ortamda çalışması açısından dinî hassasiyetlerin devlet
tarafından da paylaşıldığı görülmekteydi. 1874’te Cebel-i Lübnan’da ipek fabrikalarında kadın
ve erkeklerin bir arada çalıştığı görülünce, yerel devlet yetkilileri edebe aykırılık gerekçesiyle
duruma müdahale etmişti. Fabrika sahiplerinin uyarılması sonrası kadın ve erkeklerin
birbirlerini görmeyecek şekilde ayrı yerlerde çalışmalarına yönelik fiziki düzenleme yapılmış,
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ayrıca erkeklerin olduğu fabrika bölümlerine kadınların ve kadınların olduğu bölümlere de
erkeklerin girememeleri sağlanmıştı.
Devlet açısından dinî hassasiyetler, kadınların çalışması dışında, Müslüman kadınların
Hıristiyanlara ait evlerde veya atölyelerde çalışması halinde iyice artmaktaydı. 1898’de
Isparta’da Hıristiyanlara ait evler ve dükkanlarda Müslüman kadınların halı dokuma işleri ve
hizmetçilik yaptığı haber alınınca, İslama uygun olmadığı gerekçesiyle merkezi devlet yerel
yönetimden bu durumu engellenmesini istemişti. Ancak devlet, bu olaya sadece yasaklayıcı ve
müdahale edici tarzda yaklaşmamış, çözüm alternatifleri de sunmuştu. Çünkü önceki
dönemlerde Müslüman kadınlar Hıristiyanların yanında çalışmazken, maddi sıkıntılarla birlikte
buna mecbur kaldıkları ortaya çıkmıştı. Bu nedenle de, Müslüman kadınların kendi evlerinde
dokuma tezgahları olması ve halı, seccade, kilim vb. tekstil mallarını kendilerinin
üretebilmesini sağlamak amacıyla Müslümanlara ait dokuma tezgahlarının artırılmasına karar
verilmişti. Yerel yönetime de Müslüman kadınları eğitmesi sorumluluğu yüklenmişti.
Bu kararın ne derece etkili olduğu ise 10 yıl sonraki bir devlet kaydından
anlaşılabilmektedir. Çünkü 1908’de Isparta’da yapılan bir teftiş, 1898 yılındaki durumun aynen
devam ettiğini göstermişti. 10 yıl önce Müslümanlara ait dokuma tezgahının artırılması ile ilgili
alınan karar, malî külfet vb. nedenlerle uygulanamamış ve sonuçsuz kalmıştı. Dinî nedenlere
atıfla aynı uygunsuzluk ve engellenmesi gerekliliği tekrarlanarak, bu sefer Müslüman ahalinin
üretim birimleri açmalarının teşvik edilmesi, Ziraat bankasından bu iş için kredi
kullandırılmasının kolaylaştırılması gibi tedbirlere yönelinmişti. Ancak 10 yıllık süreç, piyasa
şartları ve çalışma gerekliliğinin, somut tedbirlerin hayata geçirilememesi nedeniyle devlet
müdahalesinin önüne geçtiğini göstermiş ve 1898-1908 arasında Müslüman kadınların çalışma
mekanları açısından devletin arzuladığı tarzda bir değişiklik gerçekleşmemişti.
Dinî inanç ve genel ahlaka aykırılık ölçütü, kadınların çalışma hayatına katılımı
açısından Osmanlı’da önemli bir kriterdi. Ancak bu kriterin sadece İslam unsurlarına mahsus
olduğunu ifade etmek de yanlış olacaktır. Çünkü aynı hassasiyet, ülkenin çeşitli bölgelerinde
Hıristiyan kadınlar için de geçerli olabilmişti. İpek sanayinin gelişmiş olduğu Lübnan’da
fabrika ve atölye sahipleri işgücü açığı çekince, bunu kapatmak için köylere ve dağlara giderek
kız ve kadınların istihdam edilebilmeleri için aileleri ikna etmeye çalışmıştı. Dağda ve köyde
yaşayanların birçoğu bu duruma tepki göstererek kızlarını çalışmaya göndermek konusunda
olumsuz yaklaşmıştı. Ancak bu durumun nedeni sadece çalışma ortamlarının sıkıcı, karanlık,
havasız veya sevimsiz olması değil, daha çok kültürel ve dinî değerler olmuştu. Aileler kızların
ve kadınların yabancı erkeklerin yanında veya aynı ortamda tüm gün çalışacak olmalarına
muhalefet etmiş ve tepki göstermişlerdi. Hatta 19. yy. Arapçasında bu ipek filatür fabrikalarına
halk içinde genelev anlamına gelen karakana ismi takılmıştı. Fabrika sahiplerinin halkı
çalışmaya ikna için 1869’da başpiskoposlara başvurduğu ve uzun bir süre sonra bu din
adamlarının ancak bazı önlemler alındıktan sonra kadınların çalışmasına izin verilebileceğini
belirtmeleriyle sanayide işçi açısından bir rahatlama yaşanması söz konusu olmuştu. 1845’te
yabancılar tarafından Bursa’da da bir ipek fabrikası açılınca işverenler yine işçi bulma sıkıntısı
yaşamış, sorunun çözümü de aynı şekilde Bursa piskoposunun fabrikayı takdis etmesinden
sonra mümkün olmuştu.
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Sonuç olarak, gelişmemiş ekonomik yapı, geleneksel ve muhafazakâr toplum yapısı ve
gerek İslam gerekse Hıristiyanlık temelli dinî hassasiyetler, Osmanlı’da kadınların çalışma
hayatına katılımı açısından engel teşkil etmişti. 1908’de II. Meşrutiyetin ilan edilmesi ve
beraberinde gelecek dönem ise, kadınların çalışma hayatına katılımı açısından da bir kırılma
noktası olmuştu. Bu dönemle birlikte kadınları engellemekten ziyade çalışma hayatına katmayı
hedefleyen görüşlerin de güç kazandığı ve kurumsallaştığı görülecekti.

6.3. 19. yy. ve Sonrasında Osmanlı Çalışma Hayatında Kadınlar
6.3.1. Fabrika ve Sanayi Hayatında Kadın İşçiler
19. yy.da fabrikaların açılmaya başlanmasıyla birlikte, ilk olarak erkeklerden oluşan
işgücünde, özellikle tekstil ve tütün sektöründe yaşanan gelişmeye paralel olarak kadın işçiler
de artmaya başlamıştı. Bursa ve Selanik gibi, fabrika ve atölye sayısının ülkenin genel
durumuna oranla oldukça fazla olduğu bölgelerde, kadınlar sanayi hayatında daha fazla yer
almıştı. 1864 tarihli İngiliz Viskonsülü Maling’in Bursa’da çalışma hayatına ilişkin raporuna
göre, Bursa’da ipek fabrikaları ve atölyelerinde istihdam edilen 9.000 civarında işçinin pek az
istisnayla neredeyse hepsi kadın ve çocuk işçilerdi. Rapora göre fabrika işçilerinin % 84’ü
yetişkin kadınlar, % 12’si kızlar ve % 4’ü de erkeklerden oluşmaktaydı. Çalışan kadınların %
95’i Rum ve Ermeniler olup, Maling, devlet makamlarının Türk kadınlarının fabrikalarda
çalışmalarını mümkün olduğunca engellemeye çalıştığını belirtmişti.
Özellikle dinî
hassasiyetlerin devletin Müslüman kadınların sanayi hayatında erkeklerle birlikte çalışmasına
olumsuz bakmasının en önemli nedeni olduğunu belirtmiştik. Ancak devletin bu hassasiyetine
rağmen, Müslüman kadınların da, gayrimüslim kadınlara nazaran çok daha düşük oranlarda da
olsa fabrikalarda çalıştığı görülmekteydi.
Bursa ipek fabrikasında 1856 yılında gayrimüslim kadınlar dışında Müslüman
kadınların da çalışması bu durumun bir örneğiydi. İstanbul’da da sanayinin bazı alanlarında,
örneğin İstanbul Kibrit Fabrikası’nda 1897 yılı itibariyle çalışan toplam 201 işçinin 121’i, yani
% 50’den fazlasını kadınlar oluşturmuştu. Batı Anadolu’da ise dokuma başta olmak üzere
tekstil sektörü ağırlıklı bir sanayi yapısı oluşmuş ve kadınlar da çalışma hayatında yoğun bir
şekilde görünmüştü.
İstanbul Fransız Ticaret Odası kayıtlarında, 1900 yılında Uşak’taki 1.200 dokuma
tezgahında günde 2 ila 6 kuruş arasında ücret alan 6.000 civarında kadının çalıştığı
belirtilmekteydi. Aynı dönemde Sivas’ta da kadınlar tekstil sektöründe önemli ölçüde istihdam
edilmişti. Dokuma işinde, erkeklerin bu işi onuruna yakıştıramadığı için genellikle kadınlar
çalışmış, günlük ücretleri de 20 para ile 1 kuruş arasında değişmişti. 1907 itibariyle Bursa’da
165 iplik fabrikasında 20.000 civarında, dokuma işlerinde ise 2.100 kadının çalışması, tekstil
sektörünün işgücü ihtiyacının büyük kısmının kadın işçilerle karşılandığı anlamına
gelmekteydi.
Kadınlar, özellikle sanayinin geliştiği bölgelerdeki kadınlar, yılın belli dönemlerinde
fabrikalarda çalıştıktan sonra köylerine dönmekteydi. Örneğin Bursa ipek sanayinde faaliyet
gösteren fabrika ve atölye sahipleri işgücü sıkıntısından sürekli şikâyet etmiş ve köylere giderek
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köylerden kadın işçileri toplamaya çalışmışlardı. Aynı şekilde ülkenin tam ters bölgesinde,
Lübnan’da ki ipek fabrikası sahipleri de kadın ve kız işçi bulabilmek için dağ köylerine giderek
aileleri ikna etmeye çalışmıştı.
Selanik’te işçi olarak çalışma hayatına katılan kadınların büyük çoğunluğu Yahudilerdi.
Genç Yahudi kızların çalışkan ve uysal, itaatkâr işçiler olarak ünü, tütün şirketlerinin üretim
maliyetlerini kısma ve kârları artırma arzuları ile birleşince, kadınların emeğine dayanan bir
üretim bandının kurulması da daha tercih edilen ve uygulanan bir yöntem olmuştu. Kadınlar
açısından bakıldığında ise, çalışmanın altında yatan başlıca neden, açlık ve yoksulluk dışında,
evlilik için gerekli olan drahoma ve çeyiz masrafı için para biriktirmekti.
Şüphesiz açlık ve yoksulluk veya aile gelirinin yetersizliği nedeniyle Selanik’te işçi
olarak ücret karşılığı çalışan kadın ve kızlar da olmuştu. Ancak kadın işçilerin önemli bir kısmı
için açlık ve yoksulluk, işçi olmanın bir gerekliliği olmamıştı. Bu durum, kadın işçiliğinin
Avrupa ve Osmanlı’daki gelişimi açısından da farklılıklar doğurmaktaydı. Avrupa’da
kadınların işgücüne katılmaları boş zaman ve çalışma karşılığı elde edilecek ücret arasındaki
bir fayda maliyet değerlendirmesinin sonucunda değil, yani bir tercihten ziyade bir
zorunluluktan kaynaklanmıştı.
Avrupa işçi sınıfının oluştuğu dönemlerde Avrupa’nın sanayi şehirlerinde ailelerin
sadece evin erkeğinin elde ettiği ücret geliriyle geçinmesinin imkansız oluşu, kadınların da
çalışma hayatına katılmalarını bir mecburiyet haline getirmişti. 1852 yılında İngiliz bir
ayakkabı tamiri işçisinin, tek başına çalışan bir erkeğin yaşayamayacağı ve ailenin diğer
bireylerinin de çalışmasının zorunlu olduğunu belirtmesi bu gelir ihtiyacının bir sonucuydu.
Avrupa tecrübesinde, kadın ve çocukların çalışması, erkeklerin çalışma sonucu elde ettikleri
gelirin çok düşük kalmasının bir sonucu olmuştu. 1839’da yayınladığı manifestoda Newcastle
Kadın Politik Birliği de (Female Political Union) kadınlar ve küçük çocukların, erkeklerin çok
düşük ücret almalarından dolayı çalışmak zorunda kaldıklarını belirtmiş ve tepki göstermişti.
Elbette buradan Osmanlı’da erkek işçilerin ücretleri yüksek olduğu için kadınların çalışmasına
gerek kalmamıştır şeklinde bir yorum da çıkarılmamalıdır. Ancak Osmanlı tecrübesi, gerek
sanayileşmenin tam olarak yerleşememesi, gerek işçilerin kırsaldan tam olarak kopmaması,
yani mülksüzleşmemesi ve sadece ücrete bağımlı hale gelmemesi gibi nedenlerle farklı bir
gelişim göstermişti. Avrupa’ya göre bu durumun işçi sınıfının genel anlamda oluşumu dışında,
kadının sanayi hayatına işçi olarak katılımını da etkilediği ve azalttığı bir gerçektir.
Kadınların çalışma şartları açısından bakıldığında ise, bölgeden bölgeye ve üretim
alanına göre ücretler gibi çalışma saatlerinin de farklılaştığı görülmekteydi. Örneğin Kavala ve
Drama’da kadın işçilerin de katıldığı tütün işçilerinin geneli tarafından gerçekleştirilen
1908’deki bir grev sonrası, çalışma saatleri yaz mevsimi için 9.30, kış mevsimi içinse 4 ay 7.30
ve 4 ay da 7 saat olarak belirlenmişti. 1910’da Bursa’daki 60 kadar ipek fabrikasında çalışan
kadınlar tarafından yapılan grev ise, günlük 14 saat çalışmaya karşı gösterilen tepkinin bir
sonucuydu. Aynı yıl ekim ayında Orhangazi’deki ipek fabrikalarında yine kadınlar çalışma
saatlerine tepki göstererek grev yapınca, işverenlerin 16 saatten az çalışılmasına razı
olmadıkları basında yer almaktaydı. Fransa Mersin Konsolosluğu’na ait bir raporda ise,
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Adana’da dokuma fabrikalarında kadın işçilerin günde 14-15 saat çalıştığı ifade edilmekteydi.
Tüm bu çalışma süreleri, günlük çalışma süresinin imparatorluğun farklı bölgelerinde farklı
şekilde uygulandığını, gün de 7-9 saat gibi normal çalışma yapanlar olduğu gibi, 14 ve üstü
çalışarak oldukça ağır şartlar altında işçilik yapan kadınların olduğunu da göstermekteydi.
Fabrika hayatındaki kadın işçiler, erkeklere göre arka planda kalmış olsalar da, işçi
örgütlenmesi ve grevler gibi işçi hareketlerinde de yer almışlardı.
Ücretler açısından değerlendirildiğinde ise, kadın işçilerin erkek işçilere göre, % 100’e
ulaşacak şekilde daha az ücret aldığı görülmekteydi. 1913-15 sayımları pamuk ipliği imalatı ve
pamuklu dokuma sanayi gibi kadın işçilerin yoğun çalıştığı sektörlerde, erkek işçilerin 10-13,
kadın işçilerinse 4-6 kuruş arasında günlük ücret aldığını ortaya koymuştu. Sabun imalatında
ise erkek işçilerin 12-15 kuruş arasında değişen günlük ücretleri, kadın işçiler için 2-6 kuruş
arasında değişmekteydi. Sanayideki bu ücret farklılığının bir benzeri tarım sektörü için de
geçerliydi. 1914 yılında ülke genelinde tarım sektörüne yönelik Ticaret ve Nafia Nezareti
tarafından yapılan bir çalışmada, İzmit’te erkekler için 12 kuruş olan günlük ücretin kadınlar
için 5-7 kuruş; Aydın’da erkekler için 10-14 kuruş, kadınlar için 4-6 kuruş; Urfa’da erkekler
için 4-10 kuruş, kadınlar için 2-3 kuruş; Akka’da erkekler için 10 kuruş, kadınlar için 4 kuruş;
Bursa’da erkekler için 7-8 kuruş, kadınlar için 4-5 kuruş; Suriye’de erkekler için 5-10 kuruş,
kadınlar için 3-5 kuruş olacak şekilde ücret verilmekte olduğunu göstermekteydi. Bu veriler,
tarım sektöründe de erkek ve kadınlar arasındaki ücret farklılığının % 100 ve daha fazla
olduğunu göstermekteydi. Daha geç bir tarihte, 1921’de İstanbul’da çalışma hayatının çeşitli
alanlarında ABD’li araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalarda ise, ücret farklılığının,
normal erkek ve kadın işçiler için % 50’nin üstüne çıktığı belirtilmekteydi.

6.3.2. Hizmet Sektöründe Kadınlar
Osmanlı’da kadınlar sadece tarım sektöründe, sanayide atölye veya fabrikalarda işçi
olarak değil, aynı zamanda kamu sektöründe veya bankalarda memure olarak da çalışmışlardı.
Bu tarz daha nitelikli işlerde kadınların görülmesi, işçiliğe göre daha geç tarihlerde olmuş,
sayıca da daha sınırlı kalmıştı.
Osmanlı’da Müslüman kadınlar çalışma hayatına devlet memuru olarak ilk kez
öğretmenlikle girmişti. 1870’te açılan Darulmuallimat’tan mezun olanlar ilk kez 1873’te
öğretmen olarak istihdam edilmeye başlanmıştı. Kadın öğretmen yetiştirmeyi hedefleyen bu
okulun ilk dönemlerinde öğretmen kadrosu erkek ağırlıklıydı. Dinî hassasiyetler nedeniyle bu
erkek öğretmenlerin “yaşlı, edepli ve çirkin” olmalarına özen gösterilmişti. Ancak zamanla
öğretmen kadrosunda kadınlar ağırlık kazanmaya başlamıştı. 1882-83 eğitim öğretim
döneminde 7 kadın, 1897-1898’de ise müdür dahil 6 erkek öğretmene karşılık 18 kadın
öğretmenlik yapmaktaydı. Ancak Osmanlı’nın geneli açısından düşünüldüğünde, kadın
öğretmen sorununun son dönemlerde dahi çözülebildiğini söylemek imkansızdır. Nitekim
1875’te Isparta’da açılan bir kız rüştiyesine, kadın öğretmen bulunamadığı için çok yaşlı bir
erkek öğretmen atanmış, ancak onun ölümü sonrası, okul bir kadın öğretmen bulununcaya, yani
1907 yılına kadar kapalı kalmıştı. Kadın öğretmen sayısı her ne kadar yetersiz kalacak olsa da,
Darulmuallimat ilk mezununu verdiği 1873 yılından 1911’e kadar geçen 38 yıllık dönemde 731
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kadın öğretmene diploma vermişti. Kadın öğretmen yetiştirmeye yönelik okullar açılmasının
İstanbul dışına, Anadolu’ya yayılması içinse 1914 yılını beklemek gerekmişti. 1914’te İzmir ve
Edirne’de, 1915’te ise Bursa ve Konya’da birer Darulmuallimat açılmıştı.
Kadınların güvenlik gücü olarak kamu sektöründe istihdam edilmeleriyse daha erken
dönemlere rastlamaktadır. Ancak ilk dönemler için bu alandaki istihdam, memurluktan ziyade
kamu işçiliği niteliği arz etmişti. 1839-1876 Bursa Şer’iyye Sicilleri üzerine yapılan bir
araştırmada, sürgün cezası alan kadın suçluların sürgün yerine götürülmeleri sırasında
kendilerine refakat edecek kadın çavuşların görevlendirilmiş olduğu görülmekteydi. Söz
konusu dönemde 11 kadın kamu görevlisi istihdam edilmişti. Daha sonraki dönemlerde, 1908
yılında, Trabzon Gümrüğü’nde kadınların üstlerinin aranamamasından kaynaklanan
kaçakçılığın önlenebilmesi amacıyla ilk defa bir “kadın kolcu” kamu görevlisi olarak atanmıştı.
İstihbarat memurluğu gibi daha nitelikli bir memuriyet görevine kadınların atanması ise 1912
yılından itibaren geçerli olabilmişti.
Kadınların diğer devlet dairelerine memur olarak girmeleri ise 1914 sonrası mümkün
olabilmişti. Bu da, kadınların kendi kendine çalışma hayatında bir rekabet sonucu ön plana
çıkmalarından ziyade, savaşlar nedeniyle erkek işgücünün emek talebini karşılamada yetersiz
kalacak kadar azalmasından kaynaklanmıştı. Genel seferberlik ilan edilmesiyle erkek nüfusun,
dolayısıyla işgücünün önemli miktarda azalması, kadınların bu boşluğu kapatması için
kullanılmaları fikrini doğurmuştu.
Osmanlı’da sınırlı da olsa kadınların istihdam edildiği alanlardan biri de finans sektörü
olmuştu. 1911-1934 Osmanlı Bankası kadın çalışanlarına yönelik bir araştırmaya göre, söz
konusu dönemde toplam personelin % 4’ü olacak şekilde 226 kadın aktif olarak bankada
çalışmıştı. Kadın çalışanların % 55’ini Osmanlı vatandaşları oluşturmuş, geriye kalan kadınlar
ise İspanyol, İngiliz, Macar, Yunan, İsviçreli, Avusturyalı, Yugoslav, Suriyeli, Mısırlı ve
Filistinlilerden oluşacak şekilde oldukça kozmopolit bir yapı arz etmişti. Bankada işe alınan ilk
kadın, 1911’de kurulan Müslüman Hanımlar Servisi’nde iş başı yapan Osmanlı vatandaşı
Annette Zundo olmuştu. Daha önce de Credit Lyonnais isimli Galata’da faaliyet gösteren bir
bankada çalışan Zundo, 1921 yılına kadar çalıştıktan sonra, sağlık durumunun el vermemesi
üzerine yerini bankanın ilk Müslüman kadın çalışanı Feride Şevket Hanım’a bırakmıştı.

6.4. 1908 Sonrası Müslüman Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı ve
Kadın Cemiyetleri
1908’de II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte ilk olarak fikirsel anlamda (basın
yayın), daha sonra ise uygulamaya dökülecek şekilde kadınların çalışma hayatına katılımını
artıracak gelişmeler yaşanmıştı.
Bu gelişmelerden birisi sosyal ve ekonomik hayatla birlikte, çalışma hayatında da
kadınların katılımını artırmayı hedefleyen birçok kadın basın yayın organının ortaya
çıkmasıydı. Bu dergi ve gazeteler kadın cemiyetleriyle paralel hareket ederek, bir kadın
hareketinin doğuşunu hazırlamaktaydılar. Bu yönde toplumda kadının çalışma hayatına
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katılmasını eleştiren hakim görüşe karşı Kadınlar Dünyası Dergisi’nde yayınlanan Ulviye
Mevlan imzalı, Ocak 1915 tarihli bir yazı dikkat çekicidir:
“… kadınların hayatlarını kazanmalarına mani olanların bir bahaneleri de, kadınların
cehalet ve beceriksizliğidir. Fe Sübhanehû! Acaba ticaret ile temin-i maişet eden erkekler ticaret
mektebinden mi neşet etmiştirler, yoksa tahsil-i âlî mi görmüşlerdir? Yüzde sekseninin okuma
yazma bilmediği meydandadır. Ticaret aleminde kadınların iktidarı erkeklerin iktidarından hiç
de dûn olmadığı birkaç tecrübe ile pek ala anlaşıldı. İşte doğrusu; yerde oturup mendil satmaya
yahut çocuklarıyla dilenmeye layık görülen kadının maatteessüf temiz bir dükkanda ticaret
etmeye layık görülmemesidir.”
Osmanlı’da kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı ve örgütlenerek daha
organize hareket edebilmelerini sağlayan ana etkense 1908 sonrası kurulan kadın cemiyetleri
olmuştu. Ancak burada şunu da belirtmemiz gerekir ki, Osmanlı’da kadına çalışma hayatında
yer veren cemiyetlerin 1908’le birlikte ortaya çıkmaya başladığını ileri sürmek yanlış olacaktır.
1908 sonrası kadınlar ve çalışma hayatı açısından görülen gelişme, Müslüman Türk kadınlara
yönelikti. Bundan önceki dönemlerdeyse, benzer faaliyetler imparatorluğun diğer unsurları
tarafından gerçekleştirilmekteydi. 1894 yılında depremde zarar gören dikimhanesinden dolayı,
Rum Kadınları İane-i Fukara Cemiyeti’nin devletten yardım talebinde bulunması, kadın
cemiyetlerinin yine kadınları üretim hayatına çekme adına dikimhane vb. üretim birimlerini
1890’lı yıllarda da kurmuş olduklarını göstermekteydi. Ülkenin Rum vatandaşlarından gelen
bu talep, azınlıklara mensup kadınların çalışma hayatına katılımı ve bir gelir kaynağı temin
edebilmeleri için yapılan sivil nitelikli girişimlerin tarihinin Müslüman Türk unsura göre daha
eski olduğunu ortaya koymaktadır. 1908 yılının kadınların çalışma hayatına katılımı açısından
bir kırılma dönemi olarak kabul edilmesi ise, ancak Müslüman kadınlar açısından geçerli
olacaktır.
Müslüman kadınlara yönelik cemiyetler ilk zamanlarda yardım dernekleri olarak
kurulmuş; savaşın açtığı yaraların sarılması, yiyecek ve giyecek yardımı yapılması gibi
konularla ön plana çıkmışlardı. Bu derneklerden bazıları biçki yurtları, terzi evleri gibi mesleki
kurumlar açarak kadınlara mesleki eğitim vermiş ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını
da hedeflemişti. Bikes Ailelere Yardımcı Hanımlar Cemiyeti, Suriye Nisvan-ı Umûr-i Hayriye
Müessesesi, Topkapı Fukaraperver Cemiyet-i Hayriyesi gibi kuruluşlar bu tarz cemiyetlerin
örneklerindendi. Meşrutiyet sonrası temel hedefi kadınların çalışma hayatına katılması ve bir
gelir kaynağı temin etmesi olan cemiyetlerin ilklerinden biriyse, 1909 yılının hemen başında
İstanbul’da kurulan Osmanlı Kadınlar Terakkiperver Cemiyeti’ydi. Din ayrımı gözetmeksizin
sadece kadınlara değil, erkeklere de iş bulmayı hedefleyen cemiyet, çalışma gücü olan fakirleri
istihdam etmek üzere bir işyeri açmayı programının birinci maddesi olarak belirlemişti. Bunun
yanında fakir kadınlara meslek ve sanat kazandırmak için bir Darüssınaî (sanayi evi) kurmak,
üye olan kadınların talim ve terbiyelerine yönelik faaliyetlerde bulunmak cemiyetin diğer
amaçlarındandı. Bu süreçte kadınların istihdamını hedefleyen daha birçok cemiyet kurulmuştu.
Bunlardan öne çıkan bazıları şunlardı:
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- Mamulat-ı Dahiliye İstihlak-i Millî Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi (1912) : Sadece
Müslüman kadınlara yönelik bu cemiyetin temel amacı, yerli malı kullanımını teşvik ederek dış
ülkelere gelir akışını durdurmak ve böylece Türk sanayinin gelişimine katkı sağlamaktı.
Cemiyet, ülkedeki fakir kızlardan terziler yetiştirilmesi ve meslek edinmelerinin sağlanması
için de çaba göstermekteydi.
- Türk Kadınları Biçki Yurdu Derneği (1913): Dikiş için ödenen paraların yabancı ve
gayrimüslimlere gitmesini önlemeyi ve bunun için Müslüman Türk kadınlarına bu mesleği
öğretmeyi amaçlayan dernek, 1923 yılına kadar 1.380 kadının terzi olarak yetişmesini
sağlamıştı.
- Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti (1913): Çeşitli üretim evleri açmayı,
kadın ve kızları istihdam ederek çalışma yaşamına alıştırma, ısındırma ve bu suretle
yoksulluklarını gidermeyi amaçlamaktaydı. Kadınlar Dünyası adıyla bir dergi de çıkaran
cemiyet, bir terzi evi açmış ve terzilik öğreterek dışarıya siparişle iş yaptırmış, kadınlar
tarafından ticarethaneler kurulmasına da destek olmuştu.
- Osmanlı ve Türk Hanımları Esirgeme Derneği (1913): Ülkenin gerçek ihtiyaçlarından
birini Müslüman kadınların emek gücünün bir merkezde toplanması olarak gören cemiyet,
sanat evleri, okulları ve şirketleri açarak bunu gerçekleştirmeyi hedeflemekteydi. Çocukları da
istihdam ederek, gelecekte bir iş sahibi olmaları için sermaye biriktirmelerine ve meslek
öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktaydı.
Savaşlarla birlikte artan dul kadın ve yetim çocukların ülkenin genelinde bir sosyal
problem haline gelmesiyle, taşrada da kadınları meslek ve gelir sahibi yaparak bu sorunu
çözmeyi hedefleyen cemiyetler kurulmaya başlamıştı. Bunlardan biri de 1915’te Çankırı’da dul
kadınların ve yetim çocukların korunması ve gelir kaynağı elde edebilmesi için bölgenin ileri
gelenleri tarafından hayır amaçlı açılan bir Darussınaî’ydi. İstihdam edilen kadın ve çocukların
ilk üretimi, ordudaki askerlerin ihtiyacını karşılamaya yönelik üretilen 60.000 çift çorap olunca,
bu faaliyet devlet tarafından da takdirle karşılanmıştı. Taşrada kurulan bir diğer kadın cemiyeti
olan Kastamonu Osmanlı Hanımları İş Yurdu (1916) ise istihdam ettiği kadınların ürettiği
ürünlerden oluşan bir sergi açmış ve kadınların çalışmalarını topluma sunmuştu.

6.4.1. Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi
Osmanlı’da Müslüman-Türk kadınlarının istihdamını ve ekonomik gelişimlerini
hedefleyerek kurulan en etkili ve güçlü cemiyet ise, 1916 yılı ağustos ayında kurulan Kadınları
Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi olmuştu. Cemiyet 1. Dünya Savaşı’nın doğurduğu ağır şartlar
altında kurulmuştu. Erkek nüfusun büyük kısmının savaşa gitmesi nedeniyle oluşan işgücü
açığının kapatılması, cephedeki erkeklerin geride bıraktığı ailelerinin gelir ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi cemiyetin ana hedeflerindendi. İlk 4 ay içinde 14.000 kadının iş için
başvurması, cemiyetin önemli bir ihtiyaca yönelik faaliyette bulunduğunu göstermekteydi.
Tamamı erkeklerden oluşan 7 kişilik bir kurucu heyetle 1916 yılında faaliyete başlayan
cemiyet, nizamnamesinin 2. maddesinde amacını kadınların iş bulup namuslu bir şekilde
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geçimlerini sağlamalarının temin edilmesi olarak belirtmişti. Sermaye kalemleri olarak,
darüssınâilerde istihdam edilecek kadınların kazançlarından % 10’u geçmeyecek şekilde
yapılacak kesintiler, cemiyete ait menkul ve gayrimenkullerden elde edilecek kazançlar ve
cemiyetin idare meclisinin kararı ile toplanacak yardımlar belirtilmişti.
Cemiyetin darüssınaîler açması ve kadınlara yönelik çalışma planları belirlemek için
kamu kurumları ve özel kuruluşlarla irtibata geçmesi, kamuoyunda da memnuniyetle
karşılanmıştı. Cemiyetin faaliyetleri Tanin’de, “şimdiye kadar fikirlerde kalan düşüncelerin,
bu gibi faaliyetlerle gerçek hayatta da yer bulması” şeklinde tanımlanmıştı. Vakit’te Ahmed
Emin cemiyetin faaliyetlerini ileride çok büyük inkişafların habercisi olarak nitelendirirken,
Servet-i Fünun ise ülke nüfusunun yarısını oluşturmasına rağmen atıl bir ekonomik kaynak olan
kadın işgücünün değerlendirilmesi çabasından duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.
Atina’dan pamuk, Almanya’dan makine, Avusturya’dan kadın eşyası üretimi için
gerekli malzemeleri getirerek kendi tezgahlarında işleten cemiyet, kurulduktan 1 yıl sonra ya
kendisi bizzat istihdam ederek, ya da kamu kurumu ve özel kuruluşlara yerleşmelerine aracı
olarak 24.254 kadını iş sahibi yapmıştı. Cemiyetin eve iş vererek ve şubelerinde bizzat istihdam
ettiği kadın sayısı, Çapa, Fatih ve Üsküdar’da açtığı 3 şubede ilk yılda 1.254’ü bulmuştu. Kadın
ve çocuklara parça başına ücret veren cemiyetin kurucularından eski mebus Mehmed Arif
Bey’in belirttiğine göre, biraz iş bilen bir çocuk dahi günde en az 10 kuruş kazanabilme
imkanına sahipti. Cemiyetin bu faaliyetleri sadece kadınlara çalışma imkanı değil, aynı
zamanda yaşayacak bir yer ve barınma imkanı da sunmaktaydı. 1918 yılında biri 15 ve diğeri
18 yaşında 2 kimsesiz ve evsiz kızın, hem çalışmaları hem de yaşayabilecekleri bir yer
bulunması için padişah tarafından KÇCİ’ne yönlendirilmeleri de, cemiyetin bu imkanları
sunmada başarılı olduğunu ve devletin en üst makamlarının da ilgisini çektiğini
göstermekteydi.
Devletle cemiyet arasındaki ilişki bu örnekteki gibi bireysel yardımlarla sınırlı
kalmamış, özellikle 1917 yılında kurulan Kadın Amele Taburları ile birlikte kurumsallaşmaya
başlamıştı. Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın emri ile 1917 yılında İstanbul ve çevresinde “Kadın
Birinci Amele Taburu” kurulmuştu. Cephe gerisinde hizmet verecek bu taburlara seçilecek
kadınları belirlemek ise, bir görev olarak İstanbul’da Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i
İslamiyesi’ne, taşralarda ise Mahalli İdare Meclislerine verilmişti. Günde 8 saat çalışmaları
öngörülen kadın askerler, maaşlı memurlar ve ücret veya yevmiyeli işçiler olmak üzere 2
şekilde istihdam edilmekteydi.
Şube sayısının ve cemiyete ait üretim birimlerinin sınırlı sayıda olması, başvuruda
bulunan herkesin istihdam edilmesini de imkansız kılmıştı. Bu nedenle cemiyet bazı
durumlarda istihdam edeceği kadınları seçmek için gazetelere verdiği ilanlar vererek sınavlar
yapmıştı.
Cemiyet, kadınların çalışma hayatına katılmalarına aracı olmak dışında, üye sayısının
artması ile birlikte farklı faaliyetlerde de bulunmuştu. Kadın işçilerin çalışma hayatında
korunabilmesi için işçi talimatnamesi hazırlanması amaçlanmış, bunun yanında kaza veya diğer
bir sebepten dolayı çalışamayacak hale gelebilecek işçiler için yardımlaşma ve tasarruf
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sandıkları kurulması kararlaştırılmıştı. Bir diğer önemli faaliyeti ise savaş nedeniyle ortaya
çıkan nüfus açığının kapatılabilmesine yönelik olarak devletin belirlediği nüfus politikalarına
yardımcı olmak için, kendi üye ve çalışanları arasında evliliği teşvik etmesiydi. Erkek üyelerden
25, kadınlardansa 20 yaşına kadar evlenmeyenlere ücret kesme ve dernekten ihraç cezaları
belirlenmiş, evlenecek olanlara da ücret zammı, çeyiz yardımı, çocuk olması halinde maddi
yardım gibi imkanlar sunulmuştu.
1923 tarihli İstanbul’da bulunan cemiyetlerin kayıt edildiği bir defterden, yaşadığı
maddi sıkıntılara rağmen KÇCİ’nin imparatorluğun son yılında da faaliyette olduğu
anlaşılmaktaydı. Cemiyetin 7 kişilik idare heyetinin tamamının halen erkeklerden oluşması ise,
cemiyetin yönetici kadrosundaki erkek egemenliğinin devam ettiğinin bir göstergesiydi.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlı çalışma hayatında erken dönemlerden itibaren kadın çalışanların
varlığına, hangi alanlarda ne gibi mesleklerde çalıştıklarına değindik. Böylece Osmanlı’da
erken dönemlerde de kadınların sosyo-ekonomik hayattan tamamen dışlanmadıklarını gördük.
Ancak özellikle 19. Yüzyılda üretim biçimi ve organizasyonundaki yeniliklerle birlikte
kadınların çalışma hayatına ücretli işçi olarak daha fazla katılması beraberinde toplumsal
dirençleri de ortaya çıkarmıştı. Osmanlı’da olduğu gibi bugün de kadınların çalışma hayatına
katılımlarının düşüklüğünde etkili olan bu informel kurumlar, 1910’lar sonrasında savaş
dönemlerinde belirgin bir esneme yaşayabilmişti. Bu esnemede kadın derneklerinin büyük payı
olduğunu gördük.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da kadınların erken dönemlerde de yaptıkları
görevlerden birisi değildir?
a) Valilik
b) Bakkallık
c) Gardiyanlık
d) Kuyumculuk
e) Çalgıcılık
2) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da kadınların ücretli işçi olarak sanayi hayatına
katılımını engelleyen unsurlardan birisi olarak gösterilemez?
a) Sanayileşmenin başarılamamış olması
b) Toplumsal direnç
c) Kadın derneklerinin kadınların çalıştırılmasına engel olması
d) Devlet yöneticilerinin ideolojik duruşları
e) Kadın işçilerin vasıf eksikliği
3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da faaliyette bulunmuş kadın dernekleri arasında
gösterilemez?
a) Mamulat-ı Dahiliye İstihlak-i Millî Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi
b) Türk Kadınları Biçki Yurdu Derneği
c) Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti
d) Türk Çalıştırma Derneği
e) Osmanlı ve Türk Hanımları Esirgeme Derneği
4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da faaliyette bulunan en etkili kadın derneği olarak
dikkat çekmiştir?
a) Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti
b) Çalışkan Nisvan Derneği
c) Osmanlı ve Türk Hanımları Esirgeme Derneği
d) Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi
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e) Kastamonu Osmanlı Hanımları İş Yurdu
5) Osmanlı’da kurulan kadın amele taburları aşağıdaki alanlardan hangisinde faaliyet
göstermiştir?
a) Madencilik
b) Askeriye
c) Tarım
d) Ormancılık
e) Dokumacılık
6. On dokuzuncu yüzyıl öncesinde Osmanlı çalışma hayatında kadınlar hangi alanlarda
çalışmaktaydı.
7. Sanayileşme hedefi ve açılan fabrikalar Osmanlı’da kadın işçiliğini nasıl etkilemiştir.
8. Kadınlar ile erkek işçilerin ücret ve çalışma şartları nasıl değişmekteydi?
9. Osmanlı’da kadının çalışma hayatında yer almasına toplum ve devletin bakışı nasıldı?
10. Kadın cemiyet ve örgütlerinin Osmanlı’da kadının çalışma hayatına katılımı
açısından ne gibi etkileri olmuştur?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)d, 5)b.
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7. OSMANLI'DA İŞÇİ ÖRGÜTLENMESİ; 1908 ÖNCESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. İşçi Örgütlenmesi ve Tarihsel Gelişimi
7.1.1. 1908 Öncesi İşçi Örgütlenmesi
7.1.1.1. Amelperver Cemiyeti ve İşçilere Yönelik Hayırseverlik
Cemiyetleri
7.1.1.2. Ticarî, Sosyal vb. Amaçlı Örgütlenme ve Devletin
Cemiyetleşmeye Bakışı
7.1.1.3. Siyasî Nitelikli İşçi Örgütlenmesi; Amele-i Osmani Cemiyeti
7.1.1.4. Sendikal Nitelikte İşçi Örgütleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Osmanlı’da ilk işçi örgütlerinin temel faaliyetleri hakkında bilgi veriniz.
2. Osmanlı’da ilk işçi sendikası tartışmasını açıklayınız.
3. 1908 öncesi Osmanlı’da işçi örgütlenmesinin boyutlarını
değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Osmanlı’da
işçi
İşçi Örgütlenmesi ve
Okuyarak,
tarihsel gelişimi.
örgütlenmesinin
tarihsel Araştırarak.
gelişimindeki
dinamikleri
anlayabilmek
Konu

Kazanım

nasıl
veya

İşçi örgütlerini sadece
İşçi örgütlenmesinin
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sendika değil, diğer faaliyet Araştırarak.
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Devletin
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Fikir
Yürüterek,
bakışının nedenlerini ve
Araştırarak.
etkilerini değerlendirmek.
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Anahtar Kavramlar
Amelperver Cemiyeti: Osmanlı’da kurulan bir hayırseverlik cemiyeti
Amele-i Osmani Cemiyeti: Varlığı halen kesinleştirilememiş olmakla birlikte,
Osmanlı’da 1890’larda kurulduğu ileri sürülen bir örgüt.
Cemiyet: Osmanlı’da işçi örgütlerinin genel olarak nitelendirildiği kavram.
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Giriş
Osmanlı’da 19. Yüzyılda sanayileşme aracılığıyla ekonomik kalkınmanın sağlanması
hedeflenmiş ve bu çerçevede büyük çaplı yatırımlar yapılmaya başlanmıştı. İlk olarak devlet
çeşitli alanlarda fabrikalar açmış, zamanla Selanik ve Bursa gibi kentler başta olmak üzere diğer
bölgelerde özel sektör de fabrikalar açmaya başlamıştı. Bunun yanında bayındırlıktan
limanlara, demiryollarından askeri sanayiye kadar çeşitli alanlarda büyük çaplı yatırımlar
devam etmekteydi.
Tüm bu gelişmelerle birlikte çok sayıda işçi çalıştıran, kitlesel üretim yapan iş birimleri
de artmış ve beraberinde ücretli işçilik de hem niceliksel hem de niteliksel anlamda gelişmiştir.
İşçi işveren taraflarının hem bu büyük üretim merkezlerinde, hem de yapılan işin daha fazla
ticari amaçlı hale gelmesiyle geleneksel zanaat sisteminde de daha belirgin hale gelmesiyle
birlikte tarafların çıkarları ve bu çıkarlara yönelik davranışları da değişmeye başlamıştır. Bu
durumun doğal bir sonucu, işçi örgütlenmesinin çeşitli yollarla artmaya başlaması olmuştur. Bu
bölümde Osmanlı’da 1908 öncesinde işçi örgütlenmesinin gelişimini değerlendireceğiz.
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7.1. İşçi Örgütlenmesi ve Tarihsel Gelişimi
Osmanlı’da sendikal anlamda işçi örgütlenmesi; sanayileşememe, işgücünün niceliksel
ve niteliksel açıdan yetersizliği, devletin olumsuz yaklaşımı vb. nedenlerle 1908 gibi geç bir
tarihe kadar bireysel örnekler dışında var olamamıştır. Sanayileşmede yaşanan gecikmeyle
birlikte, başkasının üretim araçlarını kullanarak ücret karşılığı çalışan işçi sayısının son
dönemlere kadar nicel açıdan belli bir yeterliliğe kavuşamaması, işçi örgütlenmesinin de zayıf
kalmasına yol açmıştır. İşçi sınıfının sayısal açıdan bu yetersizlik dışında niteliksel açıdan
yaşadığı sorunlar da örgütlenme üzerinde geciktirici etki gösteren bir diğer unsurdu. Ancak
Osmanlı’da işçi örgütlenmesinin bu kadar gecikmesini sadece işçi kaynaklı sorunlara bağlamak
yanlış olacaktır. Hatta bu gecikmede işçilerin öneminin diğer etkenler karşısında daha az olduğu
bile ifade edilebilir.
Özellikle 1908’e kadar geçecek sürede işçi örgütlenmesini geciktiren en önemli neden,
devletin genelde örgütlenmeye, özeldeyse işçi ve diğer çalışanların örgütlenmesine karşı
olumsuz tavrıydı. Bunun nedenleri ve gelişimiyle ilgili somut örnekler üzerinden aşağıda
ayrıntılı bir tartışma yapacağız. Ancak işçi örgütlenmesi açısından Osmanlı’da 1908 yılının bir
milat olması dahi kendi başına devletin geciktirici etkisini göstermektedir. 1908 yılında ilan
edilen meşrutiyetle birlikte ülkede bir özgürlük havası hakim olmuştu. Dönemin en önemli
sloganları arasında yer alan hürriyet, yani özgürlükse, aslında kısa sürecek bir boşluk
döneminden başka bir şey değildi. Bu tarihten sonra kısa süre içinde neredeyse her meslek
grubu grev silahına başvurmuş, aynı zamanda örgütlenme faaliyetlerine girişmişti. 1908
öncesinde gerçek bir sendika niteliği arz eden işçi örgütü sayısının bir elin parmaklarından dahi
az olduğu göz önüne alındığında, 1908 sonrası çok sayıda işçi örgütü kurulmasını siyasî ortamın
müsaitliği dışında bir gelişmeyle açıklamak zordur.
Sendikaların temel amacı üyelerinin veya genel olarak çalışanların ekonomik haklarını
korumak ve geliştirmektir. Biz burada sendika deyimiyle, aynı amaç için faaliyette bulunan
dernek, kulüp, cemiyet vb. işçi örgütlerini de kastettiğimizi belirtelim. 1908 öncesinde yok
denebilecek kadar az olan işçi örgütü sayısı, ekonomik açıdan ne değişti de 1908 meşrutiyetle
birlikte hemen her alanda görülmeye başlandı? Aslında kısa ve orta vadede ekonomik açıdan
değişen bir şey yoktu, değişim siyasî açıdan yaşanmıştı. Önceki dönemde işçi örgütlenmesine
devlet, sivil halkın genelindeki örgütlenmelere olduğu gibi olumsuz bakarken, 1908’le birlikte
yaşanan kısa süreli boşlukta bu siyasî engel kalkmış ve çok sayıda örgüt kurulabilmişti.
Bu bölümde ilk olarak Osmanlı’da 1908 öncesi çalışanların örgütlenmesini ele alacağız.
Daha sonra 1908 sonrası işçi örgütlenmesini, kurulan sendika ve cemiyetlerle faaliyetleri
üzerinden ele alıp, son olarak sosyalist nitelikli örgütlenmeleri inceleyeceğiz.

7.1.1. 1908 Öncesi İşçi Örgütlenmesi
Osmanlı’da Batı tarzında modern eğitim içerisinde yetişen meslek erbabı arasında ilk
cemiyetleşme teşebbüsü tıp mensupları tarafından yapılmıştı. 1827’de kurulan “Tıphane”nin,
1838’da ıslah edilmesi sonrası açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane mezunlarının kurduğu
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Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane, Osmanlı’da modern anlamda ilk mesleki cemiyetti. 15 Şubat
1856’da Societe Medicale de Constantinople adlı bu cemiyetin çalışmaları, 2 Haziran 1856
tarihli beratla resmen tanınmış ve kendisine Cemiyet-i Şâhâne-i Tıbbiye-i Osmaniye unvanı
verilmişti.
19. yy.ın sonlarına kadar çalışanlar tarafından kurulan cemiyetlere bakıldığında, az
sayıdaki devlet fabrikaları ve imtiyazla işleyen fabrikalarda çalışan işçilerden ziyade,
mühendis, doktor, avukat gibi daha nitelikli çalışan gruplarının cemiyetler altında örgütlendiği
görülmektedir. Yukarıda belirtilen 1856 tarihli Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane dışında, 1870’lerin
başında İstanbul avukatları tarafından kurulan Dersaadet Avukatları Cemiyet-i Umumiyesi de
benzer bir örgüttü. 1880 yılının sonlarında kurulan ve daha sonra ismini Cemiyet-i Osmaniyei Eczâciyan olarak değiştirecek Eczâciyan Cemiyeti de eczacıları örgütlemeyi hedefleyen
meslek temelli bir diğer çalışan örgütüydü. Çeşitli mesleklerden çalışanların kurduğu bu tarz
cemiyetler, daha çok dayanışma ve yardımlaşma amaçlıydı.
20. yy. başlarına kadar klasik anlamda sendika olarak nitelendirilecek, faaliyetlerini
işçilerin organize ettiği, işçi hareketlerini koordine etme, ücretlerin artırılması ve çalışma
saatlerinin azaltılması gibi çalışma şartlarını iyileştirme hedefine yönlendirmiş cemiyetlerin
varlığı kanıtlanamamıştır. Dönem itibariyle işçi örgütleri, ya da işçilere yönelik örgütler
genellikle yardımlaşma, hayırseverlik vb. faaliyetler için kurulmuş hayır kuruluşlarıydı.

7.1.1.1. Amelperver Cemiyeti ve İşçilere Yönelik Hayırseverlik
Cemiyetleri
Uzun süre Osmanlı’da ilk işçi örgütü olarak değerlendirilen Amelperver Cemiyeti’yle
ilgili kuruluşundan faaliyetlerine kadar literatürde önemli bir tartışma mevcuttur. İlk olarak bazı
kaynaklara göre cemiyet 1871’de kurulmuştu. Ancak Cemiyetin kuruluş tarihi 1871 değil,
1866’ydı. Cemiyetin ismi de, Osmanlıca Türkçesinden günümüz Türkçesine yapılan çevirinin
bir azizliği olarak yanlış tercüme edilmişti. Buna göre birçok kaynakta Ameleperver Cemiyeti
şeklinde tanımlanan cemiyetin asıl ismini, Serçe Amelperver Cemiyeti olarak düzeltmektedir.
Dönemin süreli yayınlarından yararlanan Sencer, cemiyetin Fransızca emek dostu anlamındaki
Ami du Travil’le muhtemelen aynı olduğunu belirterek, bir işçi cemiyeti olmadığına da ilk kez
değinmişti.
Söz konusu cemiyetle ilgili asıl tartışma ise, bu kuruluşun bir işçi örgütü olup
olmadığıdır. Bazı kaynaklar cemiyet için ilk işçi örgütü tanımlamasını yaparken, diğer bazı
kaynaklarda ise işçi cemiyetinden çok bir hayır cemiyeti olduğu ifade edilmektedir. Şişmanov
ise, komünist manifestonun yayınlanmasının, Birinci Enternasyonalin ve başta Fransa olmak
üzere diğer Avrupa ülkelerindeki işçi hareketlerinin bu örgütün kurulmasında etkin rolleri
olmuştur demektedir ki, kanımızca bu yorum tamamen yanlıştır.
Daha sonra yapılan çalışmalarla, cemiyetin bir işçi cemiyeti olmadığı, işsiz ve fakirlere
hayır amaçlı yardım yapan bir örgüt olduğu ortaya çıkmıştı. Görüşmelerde ve tutulacak
defterlerde dil olarak Rumcanın belirtilmesi, cemiyetin Rum hayırsever vatandaşlar tarafından
kurulmuş olduğunu göstermekteydi. 1874’te Şark Gazetesi’ndeki bir haber, cemiyetin kısa
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süreli bir cemiyet olmadığını da göstermişti. 1874 yılında genel meclis toplantısının haber
verildiği yazıda cemiyet tanımlanırken, fakir ve muhtaç kişilere yardım etmek amacıyla
ülkesini ve milletini seven kişiler tarafından kurulmuş olan Amelperver Cemiyeti denerek,
cemiyetin hayır amaçlı bir örgüt olduğu ön plana çıkarılmıştı. Asıl amacı fakir işçilere din ve
milliyet farkı gözetmeksizin iş bulmak ve gerekli iş araçlarını sağlamak olan cemiyetin, 186768 yılında bir Rum ayakkabıcıya, bir Ermeni kayıkçıya, bir Müslüman kutu yapımcısına, bir
Katolik marangoza kredi biçiminde yardım sağladığı gazetelerde belirtilmişti. Bu da cemiyetin
bir işçi örgütü veya işçi sendikası olmadığını göstermektedir.
1900’lere kadar geçecek sürede, Amelperver dışında gerek Osmanlı vatandaşları,
gerekse yabancılar tarafından kurulan benzer cemiyetlere de rastlanmaktadır. Bunlardan
Osmanlı vatandaşları tarafından kurulan bir diğer örnek, 1893’te İstanbul’daki ayakkabıcı
esnaflarının ayakkabı işçilerinden işsiz kalanlara özellikle kış aylarında yardım etmek amacıyla
kurduğu Uhuvvet isimli cemiyetti.
1882 tarihli bir devlet kaydından, İstanbul Beyoğlu’nda İtalyan Amelesi Cemiyeti isimli
bir kuruluşun varlığı anlaşılmaktadır. Cemiyetin, başta sahip olduğu bir bina için ödemesi
gereken belediye vergisi olmak üzere, çeşitli yerel vergilerden muaf tutulması amacıyla
başvuruda bulunduğu, olumsuz verilen cevapta ise cemiyetin hayırlı hizmetlerinin kesinleşmesi
halinde kendileri için bazı iyileştirmeler yapılabileceği belirtilmişti. Hayırlı faaliyetlerden ve
çeşitli parasal teşviklerden söz edilmesi, bu cemiyetin de bir yardımlaşma veya hayırsever
örgütü şeklinde olduğu fikrini doğurmaktadır. Dolayısıyla, işveren ve diğer taraflara karşı işçi
haklarını savunan ve işçilerin faydasını temsil eden bir sendika ya da işçi cemiyeti olarak
nitelendirmek yanlış olacaktır.
1889 tarihli bir kayıttan Dersaadet Almanya Amelesi Cemiyeti isimli bir örgütün
faaliyette olduğu anlaşılmaktadır. 1887’de Çanakkale’de Alman ve Amerikan elçilikleri
çalışanları tarafından bir cemiyet kurulması için izin istendiğindeyse, böyle bir istekle ilk defa
karşılaştıklarını ifade eden yerel yönetim, nasıl karar vereceğinde tereddüt etmiş ve bunu da
merkezi yönetimle paylaşmıştı. Dahiliye Nezareti ve oradan da Sadaret’e ulaşan başvuruda,
bölgelerinde bugüne kadar böyle bir istekle karşılaşmadıklarını, ülkenin diğer bölgelerinde bu
gibi durumlarda ne gibi uygulamalar yapıldığı ve kuruluş isteğine nasıl cevap vermeleri
gerektiği sorulmuştu. Bu da İstanbul dışında bu tarz cemiyetleşme hareketlerinin daha da sınırlı
olduğunu göstermişti.

7.1.1.2. Ticarî, Sosyal vb. Amaçlı Örgütlenme ve Devletin
Cemiyetleşmeye Bakışı
1894’te İstanbul’da Alman, İngiliz ve İtalyanlar tarafından, bu ülkelerin elçilikleri
öncülüğünde Osmanlı’da ticaret yapan ve diğer vatandaşlarını örgütlemek amacıyla kurulmuş
kulüp ve cemiyetler faaliyet halindeydi. Aynı yıl Fransızlar tarafından da Beyoğlu’nda Düyunu Umumiye Müdürü’nün başkanlığını yaptığı, üyeleri arasında Fransa Elçisi ve Konsolosluk
Direktörü’nün de olduğu bir kulübün varlığından haber alınmış, bu da devletin endişesine neden
olmuştu. Yabancılar tarafından bu şekilde kurulan kulüplerin gelecekte büyük tehlikeler
doğurabileceği belirtilerek, bu cemiyetlere yönelik kuruluşları, tüzükleri ve işleyişlerini
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denetim altına alacak bir yasanın olmadığına dikkat çekilmişti. Bu boşluğu kapatmak için de,
Şura-yı Devlet’te cemiyet ve kulüplerle ilgili bir kanun hazırlığı yapılmasına karar verilmişti.
Ancak yasa yapılmadan önce de padişahın emriyle, izinsiz kurulan kulüplerin kapatılmasına
başlanmıştı. Bu tarz kulüplerin resmî izin almadan kurulmasına göz yumulmasının ciddi ve
şiddetli bir mesuliyeti doğuracağı ve cezaya neden olacağı da önlem almakla sorumlu ilgili
devlet birimlerine iletilmişti.
Devletin bu tarz kulüp ve cemiyetlere karşı sert yaklaşımının altında, zararlı fikirlerin
yayılmasına neden olabilecekleri endişesi vardı. Nitekim Şura-yı Devlet azası Mehmed Ferid
Bey’in İstanbul’da yabancıların açtığı kulüpler ve Yanya’da devlet memurlarının da üye olduğu
bir kulüple ilgili şikâyeti de bu düşünceyi göstermekteydi. Ferid Bey, geçmişte Fransa’daki
büyük ihtilal ve hâlihazırda Sırbistan’da yaşanan kargaşanın nedeninin de bu tarz gizli
kurulmuş kulüp ve cemiyetler olduğunu ileri sürerek, kapatılmaları yönünde Padişah’a ihbarda
bulunmuştu. Özellikle Yanya’da şikâyet edilen cemiyet incelendiğinde, kulübün bizzat Vali’nin
nezaretinde ve valinin oğlu bir yüzbaşının başkanlığında kurulduğu, askerî ve mülkî birçok
memurun da üye olduğu görülmüştü. Şubat 1895’te üye sayısı 200’e ulaştığı ifade edilen bu
cemiyetle ilgili Dahiliye Nezareti’nden bölge valiliğine gönderilen yazıda, memurların
padişahın rızası ve genel kanun ve düzene aykırı bu tarzda örgütlenmelere gitmesinin yasak
olduğu ve cemiyetin yasaklanarak sonucunun bildirilmesi belirtilmişti.
Rumeli Demiryolu Şirketi’nin Yedikule ve Sirkeci istasyonlarında çalışan yabancı
işçiler de resmî izin almadan, bağlı oldukları ülkelerin elçiliklerine de haber vermeden iki
cemiyet kurmuştu. Bu cemiyetler, şirket memurlarının tasarruflarını değerlendirme ve malî
durumlarını düzeltme amaçlıydı. Yedikule tren istasyonundaki işçilerin kurduğu
“Karındaşlık”(kardeşlik) adlı örgüte 103 kişi üye olmuştu. Sirkeci İstasyonunda kurulan
cemiyetinse 50 üyesi vardı. Tüm çalışanların maaşlarından aylık belli miktar kesinti yapılarak
tahvil alınıp satılmakta ve faizle borç verilmekteydi. Zabtiye Nezareti, resmî devlet dairelerinde
de çok sayıda bu tarz kuruluş olduğunu belirtmişti.
Konuyla ilgili Şura-yı Devlet Hukuk Müşavirliği’nde görevli Gabriel Efendi, Avrupa
ülkelerinde bir toplantı yeri, cemiyet veya kulüp kurulması anında devletten izin alınmasının
şart olduğunu ve bunların faaliyetlerinin yerel yönetimlerce de takip edilerek, herhangi bir
siyasî ya da mezhepsel amaçlarının fark edilmesi halinde kapatıldıklarını ifade etmişti. Yasal
boşluğu kapatabilmek için de aynı yıl Şura-yı Devlet tarafından bir kanun hazırlığı yapılmış ve
Padişah’ın onayına sunulmuştu. Kanun hazırlığı yapılırken, Fransız Ceza Kanunu’ndan da
izinsiz kurulan, yasak yayın yapan, kanunlara uymayan cemiyet ve toplantılarla ilgili maddeler
tespit edilerek çevrilmişti. Kulûb ve Sair İçtima’ Mahallerine Mahsus Nizam Layihası olarak
hazırlanan düzenlemenin başlıca maddeleri şu şekildeydi:
- Md. 1: Resmî izin alınmadan her ne isim ve amaçla olursa olsun ücretli veya ücretsiz
üyelik karşılığında kulüp veya benzeri toplanma yerleri açılması yasaktır.
- Md. 2: Kulüp veya benzeri toplanma yerleri açılmak istenmesi halinde, cemiyetin
hangi isimle, nerede, ne amaçla kurulacağı ve kurucuların isim ve tabiiyetleriyle cemiyetin nasıl
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idare edileceği, cemiyet tüzüğü de eklenerek kurucular tarafından İstanbul’da Dahiliye Nezareti
ve taşrada Vilayet Valilerine sunulacaktır.
- Md. 3: Kurulması talep edilen cemiyetin açılmasında bir sakınca görülmediği halde,
verilen tüzükteki hükümlere uygun faaliyet edilmesi şartıyla ilgili devlet dairelerinden resmî
izin verilecektir.
- Md. 4: Kuruluşuna izin verilen ve bir sakınca görülmeyen cemiyetlerin her türlü
işleminin kanunlara uygun olması, hükümetin teftiş ve kontrolü altında bulunması, devlet ve
milletin çıkarlarıyla genel adaba aykırı surette siyasî mütalaada bulunulmaması ve yayın
yapılmaması zorunludur.
- Md. 5: Bu nizamname gereğince yasal izin almadan kurulan veya bu nizamname
hükümlerine muhalif hareket eden cemiyetler hükümetçe kapatılacak ve kurucuları hakkında
kanunî muamele yapılacaktır.
- Md. 6: Sahibi olduğu bir ev veya diğer mülkü izinsiz toplanma yeri olduğunu bilerek
kiraya veren veya bu durumu devlet yetkililerine ihbar etmeyenler hakkında da kanunî muamele
yapılacaktır.
- Md. 7: Bu nizamnamenin yayınlanmasından önce yabancı veya Osmanlı vatandaşı
kişiler tarafından kurulmuş olan kulüp vb. 3 ay içinde iç tüzüklerini, üyelerinin isimlerini de
içeren bir defterle başkan ve başkan vekillerinin imzasıyla Dahiliye Nezareti’ne bildirmeye
zorunludur.
Yukarıdaki düzenleme daha yasalaşmadan önce mahalli yönetimlere gönderilen bir
emirle, kurulacak kulüplere resmî izin verilmesinin padişah onayına tabi tutulduğu bildirilmişti.
Tüm yasaklamalara rağmen gerek kulüplerin varlığı, gerekse devletin bunlara yönelik tahkikat
ve tedbirleri 1900’lü yıllarda da devam etmişti. Bu dönemle birlikte kulüplere yönelik devletin
hassasiyetindeki nitelik de değişmişti. Çünkü kulüpler daha çok azınlıkların gizli faaliyetlerini
yürüttüğü, siyasî nitelikleri daha ağır basan toplanma yerleri haline gelmişti. Beyoğlu’ndaki 4
kulüpte olduğu gibi, yurtdışından gelen ve devlet tarafından yayınlanması yasaklanan bazı
haber ve bültenler gizli şekilde halka yayınlanmaktaydı.
Devletin konuyla ilgili hassasiyeti bazı durumlarda tamamen zararsız farklı heyetlerin
de olası bir tehlike ihtimaline karşı kapatılmasına da neden olabilmişti. 1893 yılında İstanbul
Beyoğlu’nda, Reji İdaresi Direktörü’nün de üyeleri arasında olduğu ve kılıç talimi yapmak
üzere kurulmuş bir cemiyet, kurulmasında hiçbir fayda görülmediği, gelecekte fesat bir
cemiyete dönüşebilme tehlikesi olduğu ve yabancı ülkelerde de bu tarz kulüpler kurulmasına
izin verilmediği gerekçeleriyle kapatılmıştı. Bu tarihten yaklaşık 20 yıl sonra 1911’de ise,
Balya Madenlerinde çalışan 40 işçi tarafından oluşturulan ve Cuma ve Pazar günleri halkla
memurların da katıldığı küçük konserler veren bir müzik takımı da, devletin bu hassasiyetinden
dolayı kapanmak zorunda kalmıştı.
İşçilerin bu müzik grubunun kapatılması, somut delillerden ziyade evhamlar üzerine
olmuştu. Çünkü heyetin kapatılmasıyla ilgili gönderilen karar yazısında, başka hiçbir fabrika
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veya maden ocağında olmamasına rağmen Balya’da neden bu kadar çok sayıda işçinin bir araya
getirilerek böyle bir topluluk oluşturduğu sorgulanmış, zaten kış ayları da geldiği için bunların
dışarıda müzik icra etmelerine imkan olmayacağı belirtilerek, kumpanyaya yapılacak tebliğle
işçilerin müzik grubunun dağıtılması emredilmişti.
Normal şartlar altında düşünüldüğünde, yabancı veya yerli işçilerin müzik ya da kılıç
talimi gibi sportif ve sosyal faaliyetler için bir araya gelmesi tepki çekmemesi gereken, hatta
özendirilebilecek faaliyetlerdir. Demiryolu işçilerinin tahvil alım satımı yapmak, muhtaç
durumda olanlara borç vermek için bir araya gelmeleri de, ücret geliriyle yetinemeyen kişiler
için alternatif bir gelir kaynağı oluşturulması çabaları çerçevesinde yine normal bir durumdur.
Ancak nüfusu oluşturan farklı unsurların bağımsızlık çabalarında olduğu, bunun için de gizli
komite ve örgütlerin kurulduğu söz konusu dönemde, devlet, milletin bütünlüğüne, aynı
zamanda kendi iktidar ve varlığına bir tehdit olarak değerlendirdiği gelişmeleri hiç doğmadan
yasaklama yönünde kararlar almıştı. Bu faaliyetleri yasaklamak için alınan kararlar da, dolaylı
yoldan masum olarak nitelendirilebilecek birleşme ve örgütlenmeleri de etkilemiş ve yukarıda
saydığımız tüm faaliyetlerin devlet gözünde illegal olarak değerlendirilmesine yol açmıştı. Bu
da işçiler ya da diğer çalışanların ticarî ve sosyal amaçlı örgütlenmelerinin de yasaklanmasına
yol açmıştı.

7.1.1.3. Siyasî Nitelikli İşçi Örgütlenmesi; Amele-i Osmani Cemiyeti
1866 tarihli Amelperver Cemiyeti’nin yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir işçi örgütü
olmadığı ve hayır kurumu kimliğinin kesinleşmesiyle birlikte, 1895 yılında İstanbul’da gizli
şekilde kurulan ve hemen bir yıl sonra 1896’da hükümet tarafından kapatılan Amele-i Osmanî
Cemiyeti ilk sendika olarak kabul edilmektedir.
Erişçi (1951) ve Sülker (1955), 1895’te Tophane’deki fabrikalarda çalışanların da üye
olduğu Osmanlı Amele Cemiyeti’nin kurulduğunu belirtmişti. Cemiyet Paris’teki fikir
hareketlerini takip etmiş, özgürlüğü savunup işçilerin sorunlarını dile getirmiş ve halkı
mutlakıyet idaresine karşı aydınlatmak amacıyla gizli faaliyetler yürütmüştü. Daha sonra
kurucuları yakalanarak tutuklanmış, işkence görmüş ve sürgüne gönderilmişti. Sencer ise
(1969), bu cemiyetin varlığını 1921 yılında Aydınlık dergisinde yer alan Agâh’ın konferansına
dayandırmaktadır. Konferansta, İstanbul’da 4.000 civarında işçi istihdam edilen Tophane
fabrikalarından 8 işçinin kurucu heyet seçilmesiyle gizli bir örgüt kurulduğu belirtilmişti. Bir
sene sonra açığa çıkarılınca kapatılan cemiyetin kurucuları dağıtılmıştı. Toprak (1993) ise,
Avrupa’daki Jön Türklerle temasları, gizli bir şekilde kurulması ve Abdülhamid’e karşı tavır
alması nedeniyle cemiyetin yarı sendikal, yarı siyasal bir dernek olduğunu belirtmektedir.
Cemiyetin sürgüne gönderilen kurucuları kaçarak geri döndükten sonra 1901-1902’de
cemiyet tekrar canlandırılmak istenmişti. Bu doğrultuda toplantılar düzenlenerek işçi kesiminin
sorunları gündeme getirilmişti. Aynı zamanda Avrupa’daki sosyalist hareketlere ilişkin
gelişmelerle ilgili bilgi ve yayınlar da çevrilerek dağıtılmıştı. Cemiyetin bu ikinci teşebbüsüne
de devletin cevabı sert olmuştu. Dernek yöneticileri kısa süre sonra yakalanarak tekrar sürgüne
gönderilmiş, bu nedenle dernek dağılmış, aralarında daha sonra Osmanlı sosyalist hareketinde
adı geçecek olan Osman Abdullah ve Edhem Nejad’ın da bulunduğu kaçabilen yöneticiler
140

Avrupa’ya gitmişti. Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi’nin cemiyetle ilgili maddesinde de bu
bilgilere yer verildikten sonra, “henüz belgelendirilememiş olarak ileri sürülmektedir”
denmektedir.
Faaliyetlerinden de görülebileceği üzere Amele-i Osmani Cemiyeti adlı bu örgüt,
Toprak her ne kadar yarı siyasî ve yarı sendikal olarak nitelendirse de tarafımızca siyasal
karakteri daha ağır basan bir örgüttü. Avrupa’da Jön Türklerle temas etmesi, Abdülhamid
rejimini yıkmaya çalışması, halkı aydınlatma amacında olması gibi eylem ve hedefleri örgütün
bu karakterine işaret eden yönleridir. Dolayısıyla bu örgütü Osmanlı’da kurulmuş ilk işçi
sendikası olarak nitelendirmek oldukça tartışmalı bir iddiadır. İşçilerce kurulmuş, ya da üyeleri
arasında işçilerin olduğu siyasî nitelikte bir cemiyet tanımlaması yapmak tarafımızca daha
uygun gibi görünmektedir.
Ayrıca örgütün bu niteliğinden ziyade varlığı konusunda şüphelerimiz olduğunu da
belirtelim. Osmanlı arşivi, dönemin gazetelerinden İkdam’ın ilgili yıllardaki nüshaları ve Jön
Türk hareketiyle ilgili temel eserlerde böyle bir örgütün varlığına dair hiçbir kayda
rastlayamadık. Örgütün varlığına dair 1921 yılında Aydınlık dergisinde yer alan bir haber
dışında herhangi bir belge ya da habere rastlanılamaması, cemiyetin, en azından sendikal
nitelikte bir cemiyetin varlığını da tartışılır kılmaktadır.
Bu cemiyetin devlet baskısıyla yaşadığı sürece benzer birçok somut örnek arşiv
kayıtlarında mevcuttur. Benzer oluşumların yasaklandığına dair yurtdışında çıkan gazete
haberleri de devlet tarafından takip edilmişti ve bunlar da arşivde ulaşılabilir durumdadır.
Örneğin bir Avusturya Gazetesi İstanbul muhabirinden aldığı haberde 1894’te Hukuk ve Tıp
Mektebleri öğrencilerinin de üye olduğu gizli bir cemiyetin ortaya çıkarıldığını, cemiyetin bazı
üyelerinin yakalandığını bazılarınınsa kaçtığını bildirmişti. Gazete, bu cemiyetin ya bazı
hayalperest gençlerin bir girişimi olduğu, ya da Mustafa Fazlı Paşa, Şair Kemal, Ziya ve Suavi
Beylerin dahil olduğu Jön Türkler hareketinin bir uzantısı olduğu şeklinde yorum yapmıştı.
Paris’te yayınlanan Tan Gazetesi ise, İstanbul’da ortaya çıkarılan bu gizli cemiyetin üyesi 3
kişinin İsviçre’ye kaçtığını, 22’sininse yakalandığını bildirmişti.
Yakın bir dönemde, 1897’de Şam’da da memur ve işçilerin üye olduğu aynı nitelikte
bir cemiyet meydana çıkarılmıştı. Bölgede Reji’nin müdürü (Esat Bey) ve bazı çalışanları
dışında mülkî ve askerî memurların, doktor, polis, avukat, elçilik memuru gibi kişilerin de üye
olduğu gizli bir cemiyet kurulduğu ortaya çıkarılmıştı. Bunların gizli toplantılar yaptığı ve
Avrupa’dan kaçak yollarla ülkeye sokulan gazete ve diğer yayınları değerlendirdikleri
bildirilmekteydi. Amele-i Osmani Cemiyeti’yle ilgili Aydınlık ve ikincil kaynaklarda cemiyet
üyelerinin işkenceye uğradığı, devlet baskısına maruz kaldıkları da belirtilmektedir. Yine aynı
dönemi inceleyen eserler ve arşivde birçok devlet kaydında Jön Türklerle ilişkide oldukları
gerekçesiyle ağır cezalara çarptırılan kişilerle ilgili bilgiler mevcuttur. Örneğin 1896’da
İstanbul’daki Jön Türk cemiyetinin başkanı olduğu gerekçesiyle Rıza Bey için idam kararı
verilirken, cemiyete üye oldukları gerekçesiyle de bir çarhçı ve katip 5’er yıl kalabend cezası
ve memurluktan atılmasına, cemiyete üye olmayan, ama evinde cemiyete ait Meşveret gazetesi
bulunduran bir yüzbaşınınsa uzak bölgelerden birindeki bir Osmanlı gemisinde 2 sene
hapsedilmesine karar verilmişti.
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Benzer cemiyetlerin faaliyetleri, ortaya çıkarılışları, üyeleri ve verilen cezaların Amelei Osmani Cemiyeti’yle ilgili bahsedilen süreçle birebir aynı olduğu görülmektedir. Bu da
Amele-i Osmani Cemiyeti’nin Jön Türk bağlantılı siyasî bir cemiyet olduğu ve sendikal niteliğe
sahip olmadığı şüphemizi artırmaktadır. Bu nedenle çalışmada Osmanlı’da kurulmuş ilk
sendika Amele-i Osmani Cemiyeti’dir şeklinde kesin bir kanaatte bulunmayacağız.

7.1.1.4. Sendikal Nitelikte İşçi Örgütleri
Osmanlı’da 1908 öncesinde siyasî bir nitelik taşımayan, tamamen ücret artışı ve iş
saatlerinin kısaltılması gibi çalışma şartlarına yönelik işçi odaklı hedefler belirleyerek faaliyette
bulunan cemiyet örnekleri, yani sendikalar da vardı.
Bu örneklerden birine 1879 gibi erken bir tarihte rastlıyoruz. Mayıs 1879 tarihli bir arşiv
kaydında İstanbul Mahmutpaşa’da ayakkabıcı kalfalarının 20 kuruş ücretle çalışmayı kabul
etmeyip, bu ücretle çalışmak isteyenleri de zorla engellemeye yönelik bir cemiyet kurduğu
belirtilmekteydi. Cemiyetle ilgili ihbar sonrası bölgeye gönderilen memurlar, yaptıkları
tahkikatta bu tarz bir cemiyet kurulduğuna dair izlenim edinmediklerini belirtmişti. Ancak
Dahiliye Nezareti, yine de ihtiyati tedbirlerin elden bırakılmaması, durumun Merkez
Kumandanlığı’na da bildirilmesi ve olası bu tarz örgütlenmelere karşı dikkatli olunması
gerekliliğini bildirmişti.
Bu cemiyetin varlığı da, yapılan tahkikat sonrası elde edilen izlenim nedeniyle
tartışmalıdır. Cemiyetle ilgili başka bir bilgi veya kayda rastlayamadık. Ancak var olması
halinde önemli bir gelişme olacağını da belirtmemiz gerekir. Çünkü bugüne kadar Osmanlı işçi
tarihine yönelik çalışmalarda loncalarda kalfalarla ustaları, yani geleneksel sistemdeki işçi ve
işveren tarafları arasında çalışma şartlarına yönelik mücadelelerde, hele bu mücadelelerin işçi
hareketleri ve işçi örgütlenmesine dönüşmesi açısından büyük bir boşluk vardır.
Sherry Vatter’in da belirttiği gibi bu alandaki literatür, sendika çatısı altında çalışan
ücretli sanayi işçileri ile sınıfa dayalı örgütler üzerinde yoğunlaşmış, fabrika ortamının dışında
küçük, dağınık atölye ve evlerde çalışan zanaatkârların mücadele ve örgütlenmelerine pek
eğilmemiştir. Vatter bu dışlamayı yaygın olan görüşe, yani “büyük çaptaki fabrikalar ile diğer
modern kapitalist işletmeler, işçi sınıfının mücadele ve örgütlenmeye girişmesi için ön şarttır”
görüşüne bağlamaktadır. İlginç şekilde İstanbul’daki ayakkabıcı kalfalarıyla aynı yıl, yani
1879’da Şam’da ücretli tekstil kalfalarının yaptığı bir mücadele ve grev üzerinden de bu genel
kanıya somut bir örnekle karşı çıkmaktadır. Yapılan tahkikattan edinen izlenimin böyle bir
kalfa cemiyeti olmadığı şeklinde olduğunu tekrar hatırlatmakla birlikte, bu cemiyetin varlığı
halinde, Şam’daki tekstil kalfaları yanında, aynı rahatsızlık ve mücadelenin İstanbul’da da
ayakkabıcı kalfaları tarafından yaşandığı ortaya çıkacaktır. Bu da genel görüşe alternatif olarak
bir diğer örnek olacak ve kalfa usta ilişkisinin, en azından son dönem için, aile veya dostluk
ilişkisi içinde geçtiği, bu alanda işçi mücadeleleri veya örgütlenmesi yaşanmadığı görüşüne
aykırı bir örnek olacaktır.
Literatüre yönelik tartışma dışında, bu olay üzerinden erken dönem için işçi
örgütlenmesi ve mücadelesi karşısında devletin olumsuz tepkisi ve nedenlerine de değinmek
gerekir. Avrupa’da benzerleri tarafından devlet iktidarları ve sosyal hayatı bir hayli sarsıcı
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eylemlere girişmiş bu tarz yapılanmalar Osmanlı’da devlet tarafından meşru görülmemişti.
Osmanlı özelinde devletin bu tarz yapılanmalara olumsuz yaklaşmasının bir nedeni, genel
asayişe verilen önem ve bu durumu bozabilecek ya da zarar verebilecek her türlü gelişmeye
soğuk bakılmasıydı. İşçi hareketleri ve örgütlenmesinin önemli özelliklerinden birisi, işçiler
arasında yayılma hızının yüksek oluşudur.
Söz konusu ayakkabıcı kalfalarının ustalarına karşı bir mücadeleye girişip başarılı
olmaları halinde, bu durumun diğer çalışan gruplarını da cezbedeceği açıktır. Bunun hemen her
sektörden örneğini de çalışmanın dördüncü bölümünde 1908 grevleri kısmında net bir şekilde
göreceğiz. Dolayısıyla işçi gruplarının genelinde örgütlenme ve eylem yapma fikrinin doğması
ve yerleşmesi, genel sosyal ve ekonomik düzen açısından da yeni problemler anlamına gelecek
ve asayişi bozucu etki gösterecekti. Ayakkabıcı kalfaları cemiyeti gibi bir cemiyetin
kurulmamış olduğunu yaptığı tahkikatla anlayan Dahiliye Nezareti’nin bu gibi gelişmelerin
gerçekleşmemesi için yine de tedbirler alınması ve aynı zamanda güvenlik güçleriyle de irtibatlı
olunması düşüncesi de, bu bakış açısının bir sonucuydu.
1879 sonrasında sendikal nitelikte bir işçi örgütüne rastlanılması ancak 1900’lerle
birlikte olacaktı. 1901 yılında Selanik Kavala’da tütün işçileri tarafından kurulan Tütün
Amelesi Saadet Cemiyeti, sendikal nitelikte faaliyette bulunan ilk işçi cemiyeti olmuştu. 1916
yılına kadar faaliyete devam eden cemiyet, özellikle 1905 yılında 10.000 işçinin katıldığı tütün
işçilerinin grevine öncülük ederek dikkat çekmişti. Meşrutiyetin ilanını takip eden dönemde de
grev kararı alan örgütün söz konusu dönemde Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi işçilerden
oluşan 4.100 kayıtlı üyesi vardı. Bu grevi de başarıyla yöneten cemiyet, işçilerin günlük
ücretlerinin 2-3 kuruş artırılması ve çalışma saatlerinin 12 saatten 9,5 saate indirilmesini
sağlamıştı.1912 yılına gelindiğinde ise cemiyet 10.000 işçiye hitap eden önemli bir işçi örgütü
haline gelmişti.
1906’da ise Üsküp’teki reji tütün işçileri bir cemiyet kurmak için başvuruda bulunmuş,
ama devlet bölgenin hassasiyeti nedeniyle kuruluşa izin verilmemesini yerel yönetime
bildirmişti. Devletin bu kararına rağmen işçilerin örgütlenme yoluna gidip gitmediğine dair bir
bilgiye ulaşamadık.
1908 öncesi sendikal nitelikte işçi örgütlerine yönelik bir diğer örneğe 1903’te Cebel-i
Lübnan’da rastlıyoruz. Cebel-i Lübnan’a bağlı Deyrülkamer Kazası’nda bazı işçiler birleşerek
1903 yılı Temmuz’unda bir cemiyet kurmuş ve gizlice toplantılar yapmaya başlamıştı. Yapılan
soruşturma sonucunda bu cemiyetin kuruluş amacının işçileri ayaklandırarak iş vaktinin, yani
çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve azaltılmasıyla ücretlerin artırılması için mal sahipleri ve
diğer kişilerin, yani işverenlerin zorlanması olduğu anlaşılmıştı. Cemiyetle ilgili yazılan
raporda, cemiyetin kuruluş amacının üyelerin aralarında toplayacağı paralarla fakirlere yardım
edilmesi olarak gösterildiği, ancak asıl amaç ve faaliyetlerinin farklı olduğu ifade edilmişti.
Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı bu cemiyetin faaliyetlerine devam etmesinin diğer yerlerde de
benzer toplanmalar yaşanmasına ve uygunsuz durumların ortaya çıkmasına neden olabileceğini
ileri sürmüştü. Bu nedenle söz konusu cemiyetin bir toplantısı sırasında polis tarafından baskın
yapılmış ve işçiler gözaltına alınmıştı. Yakalananlardan elebaşı olarak nitelendirilenler adliyeye
sevk edilirken işçilerin bu girişimi sonlandırılmıştı. İşçileri ayaklandırmayı hedefleyen
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cemiyetin üyelerinin tamamının işçi olması, bu cemiyetin tamamen işçi sınıfı odaklı bir cemiyet
olduğunu göstermekteydi.
Ekim 1907’de demiryolları işçileri de bir sendika kurmuştu. Şark Demiryolları
Şirketi’nin Filibe istasyonundaki çalışanlar tarafından kurulan bu sendika, kurulduktan sonra
Kumkapı, Yedikule, Baba-yı atîk (Babaeski), Çatalca, Çorlu, Uzunköprü, Dedeağaç, Cisr-i
Mustafa Paşa ve Pavliköy istasyonlarına telgraf çekerek toplu bir grev yapılması, şirketin tüm
çalışanlarının bir araya gelerek şirket idaresinin uygulamalarına karşı koyulması çağrısında
bulunmuştu. II. Meşrutiyetin ilanı sonrası işletmenin farklı hatlarındaki çalışanlar da sendika
ve cemiyetler altında örgütlenmeye başlamıştı. 6 Eylül 1908 günü işletmenin İstanbul’daki
çalışanlarından 400 kadar işçi bir cemiyet kurmuş, aldıkları kararla da merkez olarak kabul
ettikleri Filibe’deki bu sendikayla birleşmeye karar vermişlerdi.
Daha önce 1908 sonrasında çok sayıda işçi cemiyeti kurulurken 1908 öncesinde neden
kurulamadığını sormuş ve bunun en önemli nedenini de siyasî müsaitlik olarak belirtmiştik. 6
Eylül’de İstanbul’da kurulan bu sendikanın durumu da görüşümüzü desteklemektedir. Bu
sendikanın kurulması için ilk girişimler 1907 yılında, yani meşrutiyetin ilanından önce olmuştu.
Filibe’de kurulan ve bir de grev yaparak bazı iyileştirmeler elde eden Şark Demiryollarının
bölgedeki ilk sendikal birleşmesinden etkilenen işçiler gizli bir örgütlenme hareketine
başlamıştı. Polis Komiserliği olayla ilgili raporunda, aslında bir sendika kurulmasının işçiler
ve şirket arasında hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik bir mücadele olacağı ve devlet için
dikkate değer bir tehlike yaratmayacağını bildirmişti. Devletin asıl endişesi ise, bu
örgütlenmenin ayrılıkçı Bulgar girişimlerine alet olma ihtimaliydi. Çünkü Filibe’deki
sendikayla irtibatlı olan Bulgar Komitesi, her türlü haberleşme ve bilgilerin sendikalı memurlar
tarafından kendilerine de bildirilmesine çalışmaktaydı.
Devlet, hattın Osmanlı topraklarındaki Bulgar ve Ermeni işçilerin bu bilgileri sendikalar
vasıtasıyla komitelere iletmesinden endişe etmişti. Endişesini azaltan bir unsur ise, hattaki Rum
işçilerin varlığıydı. Bulgar veya Ermenilerin bu tarz hareketlere girişmesi halinde Rum işçilerin
bunları devlete zaten bildireceği yine polis raporunda bildirilmişti. Bu da işgücündeki etnik
bölünmenin nasıl siyasî mülahazalara konu olabildiği ve işçi mücadele ve hareketlerine
yansıdığını göstermesi açısından ilginç bir örnektir.
Devlet bu gizli sendikal birleşmeyi siyasî ve güvenlik mülahazasıyla engellemeye
çalışmış, şirket de Ermeni ve Bulgar işçileri Müslüman ve Rum işçilerle değiştirmek üzere
faaliyete başlamıştı. Meşrutiyetin ilanına yaklaşık 15 gün kala şirketten konuyla ilgili gelen bir
yazıda, hattın Rumeli kısmında sendika kurulmasına ön ayak olan 2’si Ermeni 6 işçinin işten
çıkarıldığı, sendikaya üye olan diğer işçilerin de şiddetli şekilde azarlandıkları bildirilmişti.
Şirket, Bulgar ve Ermeni memurların yine de rahat durmayacaklarını ileri sürerek, bunları
zamanla işten çıkarmaya devam edeceklerini belirtmişti. Meşrutiyetin ilanından 15 gün önce
sendika kurdukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, meşrutiyetin ilan edilmesinden yaklaşık
bir buçuk ay sonra, yani 6 Eylül’de ise grevler yaparak devlet ve işveren gözünde işçi temsilcisi
olarak kabul edilecek bir sendika kurmuşlardı. Bu kadar kısa sürede devletin işçi
örgütlenmesinde yaşanan bu değişim, siyasî ortamın Osmanlı işçi örgütlenmesi açısından
önemini de göstermektedir.
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Meşrutiyet öncesi kurulduğunu tespit edebildiğimiz sendikal nitelikteki son işçi
cemiyeti, Ocak 1908’de bir grev çağrısından varlığını öğrendiğimiz İstanbul’daki fırın
işçilerinin Hamurkâr Cemiyeti olmuştu. Fırın sahiplerinin işçilere düşük ücret verdiği
gerekçesiyle Hamurkâr Cemiyeti üyesi olduklarını belirten bazı işçiler fırınları gezerek işçileri
grev yapmaya teşvik etmişti. Devletin ekmek üretiminde kabul ettiği tek resmî cemiyet fırıncı
esnafının da örgütlendiği Hıbbazan Cemiyeti olduğu için, işçilerin bu cemiyeti daha önce
bahsettiğimiz sendikal nitelikteki diğer cemiyetler gibi devletten gizli ve illegal kurulmuş bir
cemiyetti.
Sonuç olarak 1908’den önceki dönemde işçi örgütlenmesinin oldukça zayıf kaldığını ve
sınırlı sayıda örnekten öteye gidemediğini görmekteyiz. 1900’lere kadar geçecek sürede işçiler,
yabancı işçiler öncülüğünde 1890’ların ortasında ücret dışında ek bir gelir elde edebilmek için
ticarî amaçlı cemiyetler kurmaktaydı. Devletin şirket tarzındaki bu cemiyet ve kulüplere
olumsuz bakışı, ömürlerinin de çok uzun sürmemesine neden olmuştu. Gerçek işçi örgütlenmesi
olarak nitelendirebileceğimiz, yani çalışma hayatında işverene karşı işçilerin haklarını savunan,
çıkar ve faydasını artırmayı amaçlayan sendika ve sendikal mahiyete sahip işçi cemiyetlerinin
de özellikle 1900’lerle birlikte bir kıpırdama yaşasa da yine çok sınırlı sayıda kaldıklarını
görüyoruz.
1879’da varlığı şüpheli bir cemiyet, 1894’te yine varlığı şüpheli ve varsa da bile siyasî
nitelikli bir cemiyet söz konusuydu. 1901’de tütün işçileri, 1903’te Cebel-i Lübnan’da çalışma
alanlarını bilmediğimiz bir işçi grubu, 1907’de demiryolları işçileri ve 1908’in hemen başında
fırın işçilerinin cemiyetleri ise, 1908 öncesi sendikal hareketin gerçek örnekleri olarak faaliyette
bulunmuş örgütlerdi. Devletin bu dönemde sivil cemiyetlerin geneline karşı olduğu gibi işçi
cemiyetlerine bakışı da, dönemin hassas yapısı, ülke ve devletin bütünlüğüne karşı tehdit
algılamaları, Avrupa’da işçi hareketinin geçmişinde yaşanan acı tecrübeden endişe edilmesi vb.
sebeplerle olumsuz olmuştu. Bu cemiyetlerden birini bir polis baskınından öğrenmemiz,
diğerlerininse devletten gizli olarak kurulmuş olmaları da bu duruma işaret etmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı çalışma hayatında işçi örgütlenmesinin 1908 öncesi dönemde
nasıl geliştiğini öğrendik. Bu doğrultuda 1908 yılı öncesi için ilk sendika vb. klasik tartışmalara
girmeden, Osmanlı işçilerine ve çalışma hayatına içeriden bir bakışla işçi örgütlenmesini farklı
şekilleriyle ele aldık. İşçi örgütlenmesini, işçi örgütlerinin faaliyette bulundukları alanlara ve
kuruluş amaçlarına uygun olarak hayırseverlik cemiyetleri, ticari-sosyal amaçlı örgütlenmeler,
siyasi nitelikli örgütlenmeler ve sendikal nitelikteki örgütlenmeler başlıkları halinde ayrıntılı
olarak değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da 1908 öncesi işçi örgütlenmesinin zayıf
kalmasının nedenleri arasında gösterilemez?
a) Sanayileşmenin başarılamamış olması
b) Ücretli işçi sayısının düşüklüğü
c) Tarımsal üretimin hakim ekonomik faaliyet olması
d) Devlet baskısı
e) Sosyalist örgütler arasında yaşanan ayrılık
2) Aşağıdakilerden hangi yıl Osmanlı’da işçi örgütlenmesi açısından bir milat yılı olarak
kabul edilebilir?
a) 1876
b) 1872
c) 1914
d) 1908
e) 1906
3) Aşağıdakilerden hangisi bir hayırseverlik örgütü olarak Osmanlı’da faaliyette
bulunmuştur?
a) Ameleyi Sıyanet Cemiyeti
b) Anadolu Osmanlı Demiryolları İşçi Cemiyeti
c) Debbağiyn Loncası
d) Amelperver Cemiyeti
e) Kavala Tütün Amelesi Saadet Cemiyeti
4) Aşağıdakilerden hangisi 1908 öncesi Osmanlı’da kurulan sendikalar arasında
sayılabilir?
a) Tütün Amelesi Saadet Cemiyeti
b) Amele-i Osmani Cemiyeti
c) Amelperver Cemiyeti
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d) Dersaadet Alman Amelesi Cemiyeti
e) Tıbbıye-i Şahane Cemiyeti
5) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da 1908 öncesi faaliyette bulunan, üyeleri arasında
işçilerin de bulunduğu ve varlığı halen belgelerle kesinleştirilememiş siyasi nitelikli bir
örgüttür?
a) Karındaşlık Cemiyeti
b) Dersaadet Kömür Amelesi Cemiyeti
c) Amele-i Osmani Cemiyeti
d) Uhuvvet Cemiyeti
e) Rum Amele İane Cemiyeti
6. Osmanlı’da 19. Yüzyıldaki sanayileşme hedefi ve bu hedef doğrultusunda uygulanan
iktisadi politikaların işçi örgütlenmesiyle ilişkisini açıklayınız.
7. Osmanlı’da ilk sendika tartışmalarını değerlendiriniz.
8. Osmanlı’da işçilere yönelik hayırseverlik amaçlı örgütler hakkında bilgi veriniz.
9. Osmanlı’da 1908 öncesi işçi örgütlenmesinin zayıf kalmasında devlet politikalarının
etkisini değerlendiriniz.
10. Osmanlı’da 1908 öncesi geleneksel zanaat sistemindeki kalfa ve ustalar arasındaki
ilişkilerin değişimi ve bunun işçi örgütlenmesine yansımalarını değerlendiriniz.

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)d, 4)a, 5)c.
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8. 1908 VE SONRASINDA İŞÇİ ÖRGÜTLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. 1908-1913 Döneminde İşçi Örgütlenmesi
8.1.1. Çeşitli Alanlarda Kurulan İşçi Örgütleri
8.1.2. İşçi Örgütlerinin Nitelikleri ve Özellikleri
8.2. 1919-1922 Dönemi İşçi Örgütlenmesi
8.2.1. 1919-1922 Döneminin Genel Değerlendirmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 1908 yılı Osmanlı’da işçi örgütlenmesi açısından olumlu neler getirmiştir?
2. II. Meşrutiyet sonrası Osmanlı’da işçi örgütlenmesinin hızlı bir şekilde yayılmasını hangi
etkenlerle açıklayabiliriz?
3. 1910’lar sonrasındaki savaş dönemlerinin Osmanlı işçi hareketine etkilerini nasıl
değerlendirebiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Siyasi gelişmelerin
1908 II. Meşrutiyet
Okuyarak,
ve
Osmanlı’da
İşçi çalışma hayatına etkilerini Araştırarak.
Örgütlenmesi.
değerlendirebilmek.
Konu

Osmanlı’da
Örgütleri.

İşçi

nasıl
veya

İşçi
sendikalarının
Okuyarak,
Tartışmalara
Katılarak,
talep, işleyiş ve iç yapılarını
Araştırarak.
anlayabilmek.

Savaşlarla küçülen ve
1919
sonrası
Okuyarak,
Osmanlı’da İşçi Örgütleri. daha homojen bir işgücüne Tartışmalara
Katılarak,
Yürüterek,
sahip hale gelen bir ülkede Fikir
Araştırarak.
işçi örgütlenmesinin bu
gelişmelerden
nasıl
etkilendiğini anlayabilmek.
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Anahtar Kavramlar
II. Meşrutiyet: İttihat Terakki Cemiyeti öncülüğünde 1908’de gerçekleştirilen ve
Osmanlı’da meclisin tekrar açılmasına imkan tanıyan devrim
Ta’til-i Eşgal: Osmanlı Türkçesinde işin terk edilmesi anlamına gelmekte olup, grev
yerine de kullanılmaktadır.
İşçi Örgütleri: İşçilerin hayat ve yaşam standartlarını iyileştirebilmek adına işçiler
tarafından kurulan ve faaliyette bulunan kuruluşlardır.
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Giriş
1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti
yönetimi devralmıştır. Meşrutiyetin tekrar ilanı ülkede göreli bir özgürlük ortamının doğmasına
yol açmıştır. Bu özgürlük ortamını en iyi değerlendiren toplumsal kesimlerden birisi ise,
yaptıkları çok sayıda grev ve kurdukları örgütlerle işçiler olmuştur. Bu bölümde 1908 yılının
Osmanlı işçi örgütlenmesi açısından önemine ve işçi örgütlenmesinin bu dönemle birlikte
yaşadığı patlamaya değineceğiz.
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Osmanlı tarihinde işçi hareketleri ve örgütlenmesi açısından en önemli kırılma noktası,
Temmuz 1908’de meşrutiyetin tekrar ilan edilmesi olmuştu. 1870’den 1908’e kadar geçen 38
yıllık sürede toplam 91 grev hareketi yapılmışken, 1908’de meşrutiyetin ilanı sonrası geçen 5
aylık sürede 143 grev yapılması, bu tarihin işçi hareketleri açısından bir milat olma özelliğini
yansıtmaktadır. Aynı şekilde işçi örgütlenmesi de özelikle bu grevlerde oluşan dayanışma
bilinci sonrası, siyasal ve sosyal ortamın da müsait hale gelmesiyle önemli bir gelişme
göstermişti. İşçiler sendika, cemiyet, dernek, kulüp vb. isimler altında çalışma şartlarını
iyileştirme ve haklarını koruma adına hemen her alanda örgütlenmeye başlamıştı.
Sadece işçiler değil, meşrutiyet sonrası toplumsal ve ekonomik kesimlerin tamamı için
bir örgütlenme ve cemiyetleşme süreci yaşanmıştı. Siyasal iktidarın değişmesiyle birlikte sosyal
hayatta örgütlenmeye yönelik yasal açıdan bir engel olmaması ve yaşanan boşluk, önceki
dönemde devletin olumsuz baktığı ve engellemeye çalıştığı çok sayıda cemiyetin de serbestçe
kurulmasına imkan tanımıştı. Örgütlenme talepleri karşısında başvurabilecekleri bir yasal
düzenleme olmaması nedeniyle yerel yönetimlerden, genel asayiş ve emniyetle ilgili
yaşanabilecek sorunlar nedeniyle de güvenlik güçlerinden şikâyetler gelmesi, meşrutiyetin
ilanı sonrası erken dönem için yaşanan boşluğun sonuçlarıydı. Daha sonra Ta’til-i Eşgal
Kanunu ve Cemiyetler Kanunu gibi yasal düzenlemelerle işçi örgütlenmesinin de dahil olduğu
bu sürecin yasal altyapısı oluşturulacaktı.

8.1. 1908-1913 Döneminde İşçi Örgütlenmesi
Ağustos 1908’de İttihad ve Terakki Gazetesi’nde sendika, bir sanayide işleyen işçilerin
menfaatlerini korumak amacıyla teşkil ettikleri heyetler olarak tanımlanmıştı. Bu tanım
doğrultusunda işçi örgütleri olan sendikaların geçmişi ilk asırlara kadar götürülerek, Roma
döneminde sanayi erbabının birleşmeleri dahi sendika olarak nitelendirilmişti. Sanayi devrimi
sonrası işçilerin yaşadığı sosyal sefalet sonrası birleşme ve örgütlenmeye yönelik teşebbüslere
giriştikleri, ancak bu teşebbüslerin devletler tarafından sürekli engellendiği, 1830-50’ler
arasında yaşanan işçi ayaklanmaları sonrasındaysa serbest bırakıldığı ifade edilmişti.
Osmanlı’da örgütlenme ve cemiyetlerin çok hızlı bir şekilde yaygınlaştığı meşrutiyetin ilanının
hemen sonrasındaki dönemde, İTC’nin yayın organı bu gazetede de sendika kurulmasına
geçmişte işverenler karşı çıkmakta ve tepki göstermekteyse de, bu örgütlerin hem işçiler hem
de işverenler için yararlı olduğu belirtilerek övgüyle bahsedilmişti. Avrupa’da 30 yıllık bir
geçmişe sahip olan sendikaların, bizde ise yeni yeni kurulmaya başlandığı belirtilerek bu
örgütlerin yararlarından bahsedilmişti.
Meşrutiyetin ilanından hemen sonraki dönem için devlet ve kamuoyunda işçi
sendikaları da dahil olmak üzere cemiyetleşmeye bu şekilde olumlu bir bakış vardı. Yeni
yönetim iktidarına destek sağlamak amacıyla toplumsal kesimler ve işçilerin cemiyetler
kurmasına hoşgörülü yaklaşmıştı. İşçiler de bu süreci iyi değerlendirerek hızlı bir cemiyetleşme
hareketine girişmişti. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Şark demiryolları şirketinin İstanbul’daki
işçilerinin sendika kurma faaliyetleri asayişe aykırı gizli bir örgüt kurma çabası olarak görülerek
6 Temmuz’da sendika kurmakla suçlanan bazı işçilerin işten çıkarılmasına neden olurken, aynı
işçiler 2 ay sonra 6 Eylül’de herhangi bir engelle karşılaşmadan örgütlenmişti.
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Ancak cemiyet ve sendika kurulmasına müsaade eden serbest ortamın özellikle işçi
sendikaları için çok da uzun sürmediği görülecekti. Birçoğu örgütsüz ve herhangi bir cemiyet
ya da sendika öncülüğünde yapılmamasına rağmen, Temmuz 23’den Ekim ayının 8’ine kadar
geçecek sürede 118 grev yapılması, devletin işçi hareketlerine olduğu kadar işçi örgütlenmesine
bakışının da olumsuzlaşmasına neden olmuştu. 8 Ekim’de çıkarılan Geçici Ta’til-i Eşgal
Kanunu’yla birlikte, kamuya yönelik hizmet sunan demiryolu, limanlar, tramvay ve aydınlatma
gibi alanlarda devlet grev yapılmasını ilk olarak bir uzlaşma sürecine bağlarken, sayılan bu
alanlarda sendika kurulmasını yasaklamış, mevcut işçi sendikalarını da kapatmıştı.
Devletin değişen bakış açısının en iyi örneğini yine Şark Demiryolları işçilerinin
sendikasından verebiliriz. Temmuz başı kurucuları tutuklanan, Eylül başında örgütlenmelerine
müsaade edilen işçilerin bu sendikası, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kapatılmıştı. Ekim
ayında çıkan bu yasa sonrası 1913’e kadar geçecek sürede sendika kapatılmasıyla ilgili Şark
işçilerinin bu sendikası dışında herhangi bir örneğe ne arşiv kayıtlarında, ne dönemin süreli
yayınlarında, ne de herhangi bir ikincil kaynakta rastlanılamamıştır. Çünkü işçiler, kanunun
kapsamındaki kamuya yönelik hizmet sunan işletmeler de dahil olmak üzere, örgütlenmelerini
direkt sendika şeklinde değil de, sendikal niteliğe sahip olan ama adı sendika olmayan
cemiyetler altında yapmıştı. Kapatılan sendika sayısı sınırlı olsa da, buradaki önemli nokta,
devletin işçi hareketlerine olduğu gibi işçi örgütlenmesine bakışının da yaklaşık 2 aylık bir
müsamahadan sonra olumsuza dönmesidir. Ancak iktidar ve şirketlerin bu olumsuz bakışına
rağmen, 1908-1913 arasında hemen her üretim alanında işçilerin çok sayıda cemiyet kurdukları
ve örgütlendikleri görülmektedir.

8.1.1. Çeşitli Alanlarda Kurulan İşçi Örgütleri
Temmuz 1908 sonrası yoğun bir grev dalgası biçiminde geçmiş, grevlerle birlikte işçi
hareketleri ve örgütlenmesine yönelik olarak artan bilinçlenmeyle birlikte hemen her üretim
alanında işçi örgütleri de kurulmaya başlanmıştır. Bu dönemde kurulan işçi örgütlerinin bazıları
ve kuruldukları meslek alanları şunlardır:
1. Demiryolu Ulaşımı
- Şark Demiryolları Amele Sendikası
- Selanik-Manastır Şimendifer Şirketi Amele teavün Cemiyeti
- Çalışkan Kardeşler Cemiyet
- Anadolu Osmanlı Demiryolları Memurin ve Müstahdemin Cemiyet-i Uhuvvetkarânesi
- Hicaz Şimendiferleri Amele Teavün cemiyeti
- Aydın Şimendifer Amelesi Cemiyeti
- İstanbul Tramvay Amelesi Cemiyeti
2. Gıda Sektörü
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- Kavala Tütün Amelesi Saadet Cemiyeti
- Drama Tütün Amelesi Saadet Cemiyeti
- İskeçe Tütün Amelesi İrtibat ve Terakki Cemiyeti
- İskeçe Tütün Amelesi Osmanlı İrtibat ve Terakki Cemiyeti
- İktisad Cemiyeti
- Cibali Sigara Amelesi İttihad Cemiyeti
- Duhan Rejisi İstanbul Fabrikası Amele Teavün Cemiyeti
- Ekmekçi Amele Cemiyeti
- Umum Değirmen İşçileri Cemiyeti
- Kanaviçe ve Süt İşçileri Cemiyeti
3. Denizcilik, Rıhtım, Dok, Antrepo İşçileri
- Osmanlı İştira Hamalları Cemiyeti (Selanik)
- Beyrut Trablus Şam Hamalları Cemiyeti
- İzmir Limanı Hamalları Cemiyeti
- Zonguldak limanı
- Sakız Limanı
- İstanbul Haydarpaşa, Sirkeci, Unkapanı vb. Limanları
4. Tekstil Sektörü
- İzmir Elbise Amelesi Cemiyeti
- Selanik Debbağhaneleri Amelesi Cemiyeti
- Kunduracı kalfaları Cemiyeti (Selanik)
- İstanbul Terzi Amelesi İttihad Cemiyeti
- İstanbul Kadın Giyim İşçileri Sendikası
- Şemsiye İşçileri Sendikası
5. Basın Yayın Matbaacılık
- İstanbul Mürettibin-i osmaniye Cemiyeti
- Matbuat-ı Osmaniye Cemiyeti
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- Matbuat-ı Osmaniye Makinecileri Cemiyeti
- İzmir Matbaa Amelesi Cemiyeti
- Kudüs Matbaa Amelesi Cemiyeti
- Selanik Bulgar Matbaa İşçileri Cemiyeti
- Selanik Sigara Kağıdı Matbaaları Amelesi Cemiyeti

8.1.2. İşçi Örgütlerinin Nitelikleri ve Özellikleri
İlk dönemin plansız ve organize olmayan, daha çok grev hareketlerine bağlı olarak
kurulan işçi örgütlerinden sonra, özellikle 1909 yılıyla birlikte işçi örgütlerinin nitelik ve
faaliyetlerinin de farklılaşmaya başladığı görülmektedir. Nitekim 1909’la birlikte daha bilinçli
ve sağlam örgütlenmeye geçilmekteydi. Selanik gibi bölgelerde sosyalist nitelikli cemiyetler
daha fazla iken, ülke geneli için işçi örgütlerinin pragmatist yanının, yani ekonomik çıkarları
dikkate alan yanının daha ağır bastığı ifade edilebilir. Hemen her grevin odak noktasında işçi
ücretlerinin olması da bunu göstermektedir. Ekonomik çıkarların ön planda tutulması açısından
örgütlenme seviyesi de bir göstergedir. Selanik istisna tutulursa, genelde işyeri temelli, işçilerin
sadece kendi işyerlerindeki işçileri hedef aldığı örgütler kurulması tercih edilmiş, federasyon
şeklinde aynı alanda farklı işyerlerinde çalışan işçileri ya da farklı mesleklerde çalışan işçi
gruplarını bir araya getiren daha üst düzey işçi örgütlenmeleri oldukça zayıf kalmıştır.
Bu dönemler için işçi örgütlenmesinde yaşanan en önemli sorunlardan birisi, kurulan
örgütlerin kısa ömürlü olması ve kısa süre içinde kapanmasıdır. Bu nedenle işçi gazetelerinde
1911 sonrasında kurulacak sendikalar için “inşallah meşrutiyet sonrası kurulan cemiyetler gibi
kısa ömürlü olmaz” şeklinde temennilere yer verildiğini görmekteyiz. Bu kısa ömürlülüğün
nedenleri; grevlere bağlı olarak kurulmaları ve grev sonrası dayanışmanın azalması ve özellikle
de maddi güç yetersizliğidir (zaten birçok grevin de ücret azlığından kaynaklandığını
düşünürsek bu durum daha iyi anlaşılmaktadır). İşçi örgütlerinin üye yapılarına baktığımızda,
daha düşük ücretle çalışan mavi yakalılar yerine teknik memur diyebileceğimiz beyaz yakalı
işçilerin sendikaları tercih ettiği görülmektedir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise, bazı
sendikalarda kadın işçilerin üye olması yasaklanırken, bazıları içinse böyle bir sınırlandırma
yoktur. Ancak kadın sendika üyeliğinin erkek işçilere nazaran çok daha az olduğu kesin olarak
ifade edilebilir.
1908-1913 arası işçi örgütlenmesi açısından önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar
hızlı geçen dönem sonrası, Balkan savaşları, kaybedilen topraklar (özellikle işçi örgütlenmesi
ve sosyalist örgütlenmenin en yoğun olduğu Rumeli bölgesinin kaybedilmesi ve Osmanlı işçi
sınıfının bu kayıpla başsız kalması) ve daha sonra I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 1919’a
kadar geçecek sürede işçi hareketleri ve işçi örgütlenmesi açısından tam bir sessizlik
yaşanmıştır. 1915-16 yılı itibariyle Anadolu vilayetlerindeki cemiyetlerin kayda alındığı bir
defterden toplam 208 cemiyetin sadece 4’ünün işçilerle ilgili olduğunu anlıyoruz ki, bu da işçi
örgütlenmesinin geri gidişini açıkça göstermektedir.
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1908 sonrası Osmanlı işçi örgütlenmesi, yaz aylarında yaşanan yoğun bir grev
dalgasıyla birlikte ortaya çıkmıştı. İşçilerin örgütlenmesinin yasal altyapısını düzenleyen
herhangi bir hukukî düzenleme olmaması, aynı zamanda ilk cemiyetlerin bir tüzük veya
kurumsal süreç izlenmeden kurulması gibi gelişmeler, özellikle meşrutiyetin ilk aylarında
yapılan grevlerde sendika ve işçi cemiyetlerinin rolünü netleştiremememize neden olmaktadır.
Yani meşrutiyetin ilk ayları için işçi hareketlerinde işçi örgütlerinin rolü veya katkısı hakkında
net bir tespit yapmak oldukça zordur. Demiryolları ulaşımı ve tütün işçileri için bu süreç biraz
daha nettir. Çünkü tütün üretiminde özellikle Selanik’te meşrutiyet öncesi dönemde kurulmuş
ve faaliyetlerine devam eden işçi örgütleri mevcutken, demiryolu ulaşımında ise meşrutiyetin
ilanı sonrası hızlı bir şekilde örgütlenme hareketleri yaşanmış ve kurulan cemiyetler
öncülüğünde grevler de yapılmıştı. Ancak bu tespiti demiryolu ve tütün üretimi dışında kalan
alanlar için de net ifade etmek zordur. Dönemin süreli yayınları ve arşiv kaynakları, bu
alanlarda tarihsel gelişim açısından ilk olarak işçi hareketlerine yer verirken, daha geç tarihlerde
işçi örgütlerine yönelik bilgi sunmaktadır. Dolayısıyla işçi örgütlenmesinin grevler sonrası
işçiler arasında oluşan bir dayanışma ve bilinçlenme sonrası gerçekleştiğini ifade edebiliriz.
Ekim ayında çıkarılan Geçici Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun 8. maddesinde demiryolları,
tramvay, limanlar ve aydınlatma gibi alanlarda sendika kurulmasının yasak olduğu, 11.
maddede ise bu alanlarda daha önce kurulmuş olan sendikaların feshedilmiş olduğuna yer
verilmesi işçi örgütlerinin ilk ortaya çıkışlarıyla ilgili de yanlış yönlendirici bir yoruma neden
olabilir. Çünkü sadece kanun metni üzerinden yapılacak bir değerlendirme, Ekim ayından önce
de sendikaların yoğun şekilde var olduğunu düşündürebilir. Ancak bu kanundan önce var olup
da kapatıldığını tespit ettiğimiz tek sendikanın yukarıda değindiğimiz gibi Şark Demiryolları
işçilerinin sendikası olması, yine örneklerine yukarıda değindiğimiz gibi bu kanun nedeniyle
işçi cemiyetlerinin kapatılmasına yönelik tartışmaların neredeyse tamamının 1910 yılı içinde
yapılacak olması, işçi örgütlenmesinin ilk dönem işçi hareketlerine göre daha geç
gerçekleştiklerini göstermektedir.
1908 yılında ilk dönemde yaşanan bu gelişme sonrası, 1909’la birlikte altyapısı daha
sağlam örgütlenmelerin başladığını görmekteyiz. 1909’da Cemiyetler Kanunu’nun da
çıkmasıyla birlikte 1910’ların başları yoğun bir örgütlenmeye konu olmuştu. Bu örgütler
arasında özellikle Selanik’teki örgütlerde sosyalist görüşün önemli bir etkisi olmuştu. (Aşağıda
sosyalist harekette bu örgütlere ayrıntılı değineceğiz.). Ülkenin diğer bölgelerindeki örgütler
içinse temel amaç ekonomik çıkarlardı ve herhangi bir ideolojik faaliyetin pratiğe dökülecek
şekilde sahiplenildiği sınırlı istisnalar dışında görülememiştir. Üçüncü bölümde de göreceğimiz
üzere 1908 yılı ve 1909-1912 döneminde yapılacak grevlerin hemen tamamına yakınının ücret
artışı, ödenmemiş ücretlerin alınabilmesi, iş saatlerinin kısaltılması gibi nedenlere dayanması
da işçi örgütlerinin bu iktisadî temelli hedeflerini göstermekteydi.
Osmanlı işçi örgütlenmesinde en önemli zayıflıklardan biriyse kurulan örgütlerin
ömürlerinin kısa olmasıydı. 1911’de İstanbul Reji fabrikası işçilerinin kurduğu cemiyet
nedeniyle Sa’y ve Amel Gazetesi’nde, meşrutiyetin ilanı sonrasında kurulan ve 1911 itibariyle
de tamamına yakını atıl hale gelmiş işçi örgütlerinden biri gibi olmamasının temenni edilmesi
de ilk cemiyetlerin kısa ömürlü olmasından duyulan yakınmanın bir sonucuydu. 1901 yılında
kurulan ve 1916 yılına kadar faaliyette bulunan Selanik’teki tütün işçilerinin sendikası gibi
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örneklerse bu duruma istisna teşkil eden örgütlerdi. İşçi örgütlerinin kısa ömürlü olmasının
çeşitli nedenleri vardı. Özellikle erken dönem için grevlere bağlı olarak kurulan bu örgütler,
grevlerin sona ermesiyle de birlikte dağılmaktaydı. Bu örgütlerin maddi güçlerinin oldukça
zayıf olması da bir diğer kısa ömürlü olma nedeniydi. 1908 ve sonrasında yapılan hemen her
grev ücret odaklıydı. İşçilerin temel talebinin ücret artışı olması, dönem itibariyle zaten
ücretlerin de düşük olduğu dikkate alındığında üyelerden alınacak aidatlarla bir işçi örgütünün
grev yönlendirmesi, grevci işçilerin çalışmadıkları sürede maddi ihtiyaçlarını karşılaması da
doğal olarak zor olacaktır.
1908’de Amerikan Konsolosu’nun İzmir’deki işçi hareketleriyle ilgili değerlendirmesi
de bu maddi yetersizliği yansıtmaktaydı. “İşçiler ellerine geçen parayı hemen yiyeceğe
çevirmek zorundalar. Bu nedenle grevde uzun süre dayanmaları imkansız. Avrupa ve
Amerika’daki benzeri durumlarda olduğu gibi arkalarında kendilerine grev süresince destek
olacak bir kaynak yok.”
Örgütlenme seviyesi açısından bakıldığında ise, 1908-1913 döneminde işçilerin
genellikle işyeri ve meslek temelli örgütlenmelere başvurduğunu görüyoruz. Örgütlenmenin
işçilerin geneline yayıldığı bu ilk dönem için temel örgütlenme düzeyinin bu şekilde olması ve
üst çatı şeklinde örgütlenmelerin daha az tercih edilmesi doğaldır. Ancak özellikle 1909
sonrasında Selanik başta olmak üzere İstanbul gibi bölgelerde çeşitli meslek ve işyerlerinden
işçiler ve cemiyetlerini bir araya getiren sosyalist örgütler de kurulmuştu. İşçi örgütlerinin
geneli içinse, örgütlenme düzeyi bir işyeri veya meslekte çalışanlara mahsus kalmış, farklı
mesleklerden işçi cemiyetlerinin birleşmesi söz konusu olmazken, aynı meslekte olan fakat
farklı fabrika ve şirketlerde çalışan birçok işçi cemiyeti de bağımsız hareket etmeyi tercih
etmişti.
İşçi örgütlerin üye yapılarına bakıldığında, daha düşük ücretle çalışan ve iş güvencesi
olmayan mavi yakalı işçilerden ziyade, hem kurucuları, hem de üyeleri genellikle vasıflı olarak
tabir edilen beyaz yakalı işçiler olduğu için işçi örgütleri de bu çalışanların hakları ve çıkarlarını
iyileştirmeyi asıl amaç olarak belirlemişti. Yukarıda Anadolu Demiryolları Şirketi ile Haliç
Vapur Şirketi’ndeki örgütlenmelerde bu durumun örneğini görmüştük. Cinsiyet açısındansa
Kavala’daki tütün işçileri örgütünde olduğu gibi ilk dönemde kadınların üye olmasına izin
verilmeyebilirken, Cibali tütün işçilerinin örgütünde ise böyle bir sınırlandırılmaya gidilmemiş
ve üyelik için cinsiyet bir kıstas olarak belirlenmemişti. Bu da dönem için ülke genelinde işçi
örgütlerine üye olma açısından kadın işçilere yönelik genel bir ayrımcılık politikası
izlenmediğini göstermekteydi.
İşçi örgütlerinin üye yapısı açısından bir diğer önemli unsur, üyelerin etnik ve dinî
kimlikleriydi. Etnik kimliği bir kriter olarak belirleyen örgütler olduğu gibi, kurucuları ve
üyeleri çok farklı örgütlerden olan, üyeleri arasında da farklı milletlerden işçilerin olduğu
birçok örgüt vardı.
Kapalı işyeri şartını yaptıkları eylemlerde bir koşul olarak işverenlerin önüne sunan
İskeçe tütün işçileri, İzmir Limanı hamalları, İstanbul’daki fırın işçileri, Selanik’teki
debbağhanelerin işçileri ve İstanbul’daki garsonlarsa işçi örgütlenmesinde ve işverenin işçi
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istihdam politikasında tekel hakkına sahip olmayı hedefleyen işçi örgütlerinin örnekleriydi. Bu
talebi genellikle şiddet eylemleri ve yeni işçiler istihdam edilmesini tehdit gibi yollarla
gerçekleştirmeye çalıştıkları görülmekteydi.
İşçi örgütleri karşısında işverenlerin yaklaşımının ise olumsuz olduğu görülmekteydi.
İşçi cemiyetleriyle ilgili devlete yapılan şikâyetler, kapatma talepleri, cemiyet üyesi ve
kurucusu işçilerin işten çıkarılması ya da çıkarmayla tehdit edilmesi, grevler sonrası işçilere
çeşitli haklar tanınırken bedel olarak sendikadan çıkıldığına dair imza alınması gibi yukarıda
değindiğimiz uygulamaların tamamı bu olumsuz bakış açısının somutlaştığı hallerdi.
1908-1913 arasında işçi örgütlenmesi açısından yaşanan bu hızlı dönemden sonra,
1913-1918 dönemi ise oldukça sessiz bir dönem olmuştu. 1916 yılında Anadolu Vilayetlerinde
faaliyette bulunan cemiyetlerin geneline yönelik hazırlanan bir defterde toplam 208 cemiyetin
mevcut olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlardan işçilerle ilgili olan biri Mezifon’da öğretmenlerin
Müderrisin Cemiyeti, biri İzmir’deki banka çalışanlarının Banka Memurini Cemiyeti ve diğer
ikisi de Sosyalist Fırka’nın Bandırma ve Eskişehir’deki şubeleri olmak üzere sadece 4
cemiyetin bulunması da bu durgunluğu en iyi şekilde yansıtmaktaydı.
Bu dönemde, genelde Rumeli Bölgesinin, özelde ise Selanik’in 1913 yılında elden
çıkması, Osmanlı işçi örgütlenmesinin nicel olduğu kadar nitel açıdan da en güçlü kesiminin
kaybı anlamına gelmekteydi. 1912 yılında Birinci Balkan ve Trablusgarp savaşları, 1913’te
İkinci Balkan Savaşı ve 1914’te başlayıp 1918’e kadar sürecek I. Dünya Savaşı ise ilan edilen
genel seferberlik nedeniyle sadece işgücünün bir kısmının üretim hayatından çekilerek
silahaltına alınması değil, aynı zamanda işçi örgütlerinin üye kitlesinin de daralması anlamına
gelmişti. Savaşlarla birlikte ülkenin bozulan malî yapısı ise, zaten maddi açıdan güçlük çeken
işçi örgütlerinin bu sıkıntıyı daha yoğun yaşamasına neden olmuştu. 1919 sonrası işçi
örgütlenmesinde göreceğimiz üzere, 1913 öncesi için yukarıda değindiğimiz birçok işçi
örgütünün tekrar kurulduklarına dair basında bilgi verilecekti. Bu da Osmanlı işçi
örgütlenmesinin 1913-1918 arasında yaşadığı dönemin bir nevî askıda kalma ve faaliyetlere ara
verme dönemi olduğu anlamına gelecekti.

8.2. 1919-1922 Dönemi İşçi Örgütlenmesi
1913-1918 arası dönemde, savaş ve malî sıkıntı gibi nedenlerle işçi örgütlenmesinde bir
sessizlik ve durgunluk yaşanmıştı. Bu durgunluk grevlerin sayısal gelişimi takip edildiğinde de
açıkça görülebilmekteydi. 1908 yazındaki 143 grevden sonra, 1909-1912 döneminde 73 grev
hareketi yapılmışken, 1913-1918 döneminde ise sadece 10 greve rastlanmıştı. Savaşın
bitmesiyle birlikte grevlerde olduğu gibi işçi örgütlenmesinde de tekrar bir hızlanma başlamıştı.
1919-1922 arasındaki 4 yıllık sürede, önceki 6 yıllık süreye göre 3 kattan daha fazla sayıda (34)
greve rastlanması da bu canlılığı göstermektedir.
İşçi mücadeleleri açısından olduğu kadar, işçi örgütlenmesi açısından da bu yeni
dönemde yukarıda da bahsedildiği üzere olumsuz anlamda bir farklılık vardı. Bu da 1913’te
Selanik ve diğer Rumeli bölgelerinin elden çıkmasıydı. Yukarıda 1908-1913 arasındaki işçi
örgütlenmesini incelerken hemen her sektörde Selanik’te işçilerin örgütlendiğini ve cemiyetler
kurduğunu belirtmiştik. Aşağıda da görüleceği üzere işçilerin sınıf bilincine sahip olması
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açısından en olumlu gelişmeler de bu bölgede gerçekleşmişti. Ancak bölgenin kaybedilmesi,
çalışma hayatı açısından da önemli bir zenginliğin kaybedilmesi anlamına gelmekteydi.
Yaşanan toprak kayıplarıyla birlikte son dönem işçi örgütlenmelerinin geneli İstanbul’la
sınırlı kalmıştı. Aşağıda görüleceği üzere işçi sayısının göreli olarak fazla olduğu Bursa, İzmir
ve diğer bölgelerde de örgütlenmeye yönelik örnekler vardı. Ancak bunlar İstanbul’la
karşılaştırıldığında gerek niceliksel, gerekse niteliksel açıdan oldukça sınırlı kalmıştı. İstanbul
başta olmak üzere bu dönemin işçi örgütlenmesinde öne çıkan bir diğer gelişme, sosyalist
nitelikli cemiyetlerin sayıca artması ve üye sayılarında yaşanan gelişmeydi. 1919 sonrası
sosyalist hareketler ve örgütlenmede bu gelişime özel olarak değineceğimiz için burada işçi
örgütlerini üye ve oluşum yapısıyla ele alıp, dönemin genel bir değerlendirmesini yapacağız.
8.2.1. 1919-1922 Döneminin Genel Değerlendirmesi
1908 sonrası temeli atılan ve 1913’le birlikte savaşlar, malî sıkıntı, kötü yönetim vb.
nedenlerle kesintiye uğrayan işçi örgütlenmesinin yeni katılımlarla birlikte çeşitlenerek tekrar
canlanması 1919 sonrası dönemin temel niteliklerinden biriydi. Bu canlanmada öne çıkan etnik
gruplar ise Türk ve Rum unsurlardı. Yahudi, Bulgar ve Ermeni nüfustaki azalma sonrası
cemiyet kurulmasında Türkler daha fazla ön plana çıkmıştı. Ancak Türk unsurun örgütlenmede
aktif hale gelmesini sadece işgücünün en yoğun kesimi haline gelmesine bağlamak da yanlış
olacaktır. Daha sonra göreceğimiz üzere sosyalist temelli örgütlenmenin de Türk işgücü içinde
yaygınlaşmaya başlaması, sınırlıda olsa bilinçli bir örgütlenme hareketinin de varlığına işaret
etmekteydi.
Bu dönem için işçi örgütlerinde Müslüman ve Gayrimüslim temelli etnik bir bölünme
de yoğun şekilde görünmekteydi. İzmir’de demiryolları işçilerinin ve İstanbul’da gazetecilerin
sadece Müslüman işçilere yönelik kurduğu cemiyetler, denizcilikte ve eğitimde Türk ve Rum
unsurların ayrı cemiyetler altında örgütlenmesi gibi yukarıda değindiğimiz örnekler bu etnik
bölünmenin sonuçlarıydı. 1919’da İstanbul’da kurulan Katolik İşçiler Cemiyeti de yine
birleşmede dinî farklılıkları temel alan bir örnekti. Paris’teki Katolik İşçiler Çevreleri Birliği
üyesi olan bu sendika, İstanbul’daki Latin Levanten ve Rum Katolik üyelerine dinî, ahlakî,
sosyal ve iktisadî açılardan yardım sağlamayı amaçlarken, diğer unsurlara sadece koruyucu üye
kategorisinde yer vermiş, bu kategoridekilerin de genel kurullarda oy kullanma yetkisinin
olmadığını belirtmişti. İşsizlere iş bulmak amacıyla kurulan Türk Çalıştırma Derneği, Rus
Çalıştırma Derneği ve Ahiazra Musevi Sanayi Cemiyeti gibi cemiyetler de yine etnik ayrımı ön
plana çıkaran örgütlerdendi. Gayrimüslim basın işçilerinin yaptığı greve Türk işçilerin aynı
işkolunda kurdukları örgütlerinin destek ziyaretinde bulunması gibi örneklerse, grev gibi işçi
mücadelesinde hayati öneme sahip bir eylemde farklılıkların bir kenara bırakılabildiği ve
dayanışma sağlanabildiğini göstermekteydi.
Umum Değirmen İşçileri Cemiyeti ve Deniz Amelesi Cemiyeti örneklerinde olduğu gibi
bazı işçi örgütlerinin sendika üyesi olmayı bir işkolu ya da işyerinde istihdam için koşul olarak
kabul ettirme istekleri ise devlet tarafından çalışma özgürlüğüne engel olarak kabul edilip geçit
verilmemişti. Banka memurlarının cemiyetinin de işverenler tarafından resmî olarak tanınma
ve üyesi olmayan işçilerin istihdam edilmemesi taleplerinin geri çevrildiğine değinmiştik. Tüm
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bu örnekler işçi örgütlerinin sendika güvenliğini sağlamaya yönelik çabaları olmuşsa da, sadece
teşebbüs olarak kalmış ve gerçekleşememişti. Dönem itibariyle dördüncü bölümde hukukî
düzenlemelerde de göreceğimiz üzere iş ve istihdam güvencesini koruyan, yani işçileri grev
veya örgütlenme gibi nedenlerle işten çıkarmayı engelleyen bir yasal düzenlemenin olmaması,
işçilerin bu tarz taleplerle bu hakkı kendilerinin elde etmeye çalışmasına neden olmaktaydı.
1919 sonrası işçi örgütlenmesinde gerek üye işçi sayısı, gerekse örgütlenme karakteri
açısından sosyalist işçi örgütleri ve siyasî cemiyetler de önemli hale gelmişti. Dönemin işçi
örgütlenmesi ve hareketlerinde önemli bir rol oynayan bu sosyalist birleşmelere, sosyalist
hareket içinde ayrıntılı olarak değineceğiz.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu’nda işçi örgütlenmesi ve işçi hareketleri açısından
1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet’in olumlu anlamda nasıl bir kırılma yılı anlamına
geldiğini ve bu tarihle birlikte hemen her üretim alanında çok hızlı bir şekilde faaliyete geçip
işçi grevlerine öncülük eden Osmanlı işçi sendikalarını sektöre ayrım çerçevesinde
değerlendirdik. 1911 yılı ile Osmanlı işçilerinin sendikal anlamda önemli bir bilinç seviyesine
ulaştığını, ancak bu birikimin 1913 yılında sıkıyönetime geçilmesi ve Balkan savaşları, daha
sonra da dünya savaşı nedeniyle kesintiye uğradığını gördük. Son olarak da 1919 sonrasında
Cumhuriyet kuruluna kadar ki süreçte Osmanlı işçi örgütlenmesinin yeniden canlanışını, işçi
sendikalarının talepleri ve yapılarını inceleyerek ele aldık.
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Bölüm Soruları
1. Osmanlı tarihinde aşağıdakilerden hangi yılda işçi örgütlenmesi için siyasi ve
ekonomik ortam müsait hale gelmiştir?
a) 1906
b) 1879
c) 1872
d) 1909
e) 1908
2) Osmanlı Devleti yoğun grevler sonrası hangi kanunu çıkararak işçi örgütlenmesi ve
içi hareketlerinin yasal çerçevesini çizmiştir?
a) İçtimaat Kanunu
b) Cemiyetler Kanunu
c) Amele Kanunu
d) Ta’til-i Eşgal Kanunu
e) Amele-i Mükellefe Kanunu
3) Aşağıdakilerden hangisi 1908 sonrası demiryolları alanında kurulan Osmanlı işçi
örgütlerinden birisi değildir?
a) Çalışkan Kardeşler Cemiyet
b) Hicaz Şimendiferleri Amele Teavün cemiyeti
c) İktisad Cemiyeti
d) İstanbul Tramvay Amelesi Cemiyeti
e) Şark Demiryolları Amele Sendikası
4) Aşağıdaki bölgelerden hangisi Osmanlı’da sosyalist örgütlenme açısından önde
gelmektedir?
a) Aydın
b) İzmir
c) Bursa
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d) Selanik
e) Trabzon
5) Aşağıdakilerden hangisi 1919 sonrası Osmanlı’da kurulan ve etnik-dinsel
farklılıklara önem veren işçi örgütlerinden birisi değildir?
a) Osmanlı Matbuat Cemiyeti
b) Katolik İşçiler Cemiyeti
c) Ahiazra Musevi Sanayi Cemiyeti
d) Türk Çalıştırma Derneği
e) Rus Çalıştırma Derneği
6. 1908 yılının Osmanlı’da işçi örgütlenmesine ne gibi bir etkisi olmuştur?
7. 1908 yılından sonra Osmanlı’da işçi örgütleri en çok hangi sektörlerde etkili olmuş
ve kurulmuştur?
8. Osmanlı’da sendikaların işverenlerle devlet karşısında grevler süresince ne gibi
davranış tutumları olmuştur?
9. Osmanlı’da işçi örgütlerinin ömürlerinin kısa olmasının nedenlerini değerlendiriniz?
10. Savaşlar ve toprak kayıplarının Osmanlı’da işçi örgütlenmesi üzerinde ne gibi
etkileri olmuştur?

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)c, 4)d, 5)a.
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9. OSMANLI'DA SOSYALİST HAREKET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sosyalizmin Osmanlı Düşünce Hayatına Girişi ve Basın
9.1.1. 1870 Sonrası Basın Üzerinden Sosyalizm Tartışmaları
9.1.2. II. Meşrutiyet Sonrası Basında Sosyalizm Tartışmaları
9.2. 1908 Meşrutiyet’in İlanı ve Sosyalist Örgütlenme
9.2.1. Sosyalist Ermeni Cemiyetleri
9.2.2. Rumeli Bölgesinde Sosyalist Örgütlenme
9.2.2.1. Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu
9.2.2.2. Rumeli Bölgesi’nde Diğer Sosyalist Örgütler
9.2.3. 1908 Sonrası İstanbul’da Sosyalist Hareket
9.2.3.1. Toplumsal Araştırmalar Grubu ve İşçi Kulüpleri
9.2.3.2. Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Hüseyin Hilmi
9.3. 1919 Sonrası Osmanlıda Sosyalist Hareket ve Türk Sosyalizmi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sosyalizm Osmanlı kamuoyunun gündemine ilk hangi gelişmelerle ve
tartışmalarla girmiştir?
2. Osmanlı sosyalist işçi örgütlerinin temel faaliyetleri hakkında bilgi
veriniz?
3. Osmanlı’nın Balkanlar’daki topraklarını kaybetmesi, sosyalist işçi
örgütlenmesini nasıl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Osmanlı
örneği
Sosyalizmin
Okuyarak,
Osmanlı düşünce hayatına üzerinden
İslam Tartışmalara Katılarak.
girişi
toplumlarının
sosyalizme
yaklaşımını
değerlendirebilmek.
Konu

Meşrutiyet devrimi
1908 ve Osmanlı’da
Okuyarak,
Sosyalizm
ve yönetim değişiminin işçi Araştırarak.
örgütlenmesine
etkilerini
değerlendirebilmek.
1919
Sosyalizm

Sonrası

Osmanlı
örneği
Okuyarak,
Katılarak,
üzerinden savaşların işçi Tartışmalara
Fikir
Yürüterek,
örgütlenmesine
etkilerini
Araştırarak.
değerlendirebilmek.
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Anahtar Kavramlar
Sosyalizm: Sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahı devlet kararlarının getireceğini
ve üretim araçlarının hâkimiyetinin toplumlara ait olduğunu savunan, işçilerin yönetime
katılmalarına ağırlık veren, özgür girişimi devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya
çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran
ekonomik ve siyasi teori.
İştirakiyyun: Osmanlı Türkçesinde sosyalizm yerine kullanılan bir kavram, katılımcılık,
ortakçılık.
Osmanlı Sosyalist Fırkası: Osmanlı’da İştirakçi Hilmi önderliğinden II. Meşrutiyet
sonrası kurulan bir örgüt.
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Giriş
Osmanlı’nın sosyalizmle tanışmasının geçmişi 1840’lara kadar uzanmaktadır. Bu
dönemde daha çok devlet yöneticilerinin endişe ile ilgi gösterdiği sosyalizm, 1870’lerle birlikte
basında da tartışılmaya başlanmıştır. 1890’lardan itibaren Ermeni ve Bulgar kesimler üzerinde
sosyalizme dair hem teorik ve hem pratik-eylemsel bir açılım yaşanmıştır. Müslüman unsur
içinde pratiğe dökülecek şekilde sosyalizmin taban bulmaya başlaması ise 1908 ile birlikte
mümkün olmuştur. Bu bölümde Osmanlı toplumunun farklı kesimlerinden işçi grupları
arasında sosyalizme bakışı değerlendireceğiz.
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Osmanlı’nın sosyalizm üzerine eğilmesi ilk olarak 1848 isyanlarıyla birlikte Avrupa’da
yaşanan gelişmelerin devlet adamları tarafından takip edilmesiyle olmuştu. Bu dönemde
hareketin niteliğinin ihtilalci ve devletlerin geleceğine yönelik tehdit edici olması, bu ilk
tanışmanın bir hayli olumsuz olmasına neden olmuştu. Sosyalizmle ilgili tartışmaların devlet
adamlarına mahsus kalmayıp basın üzerinden de tartışılmaya ve dolayısıyla halka açılmaya
başlaması ise 1870’lerle birlikte gerçekleşmişti. Sosyalizme olumlu yaklaşan, en azından
anlamaya çalışan yurtdışı kaynaklı gazeteler dışında, yurtiçindeki basında ise sosyalizm karşıtı
haberlerin öne çıktığı görülmüştü.

9.1. Sosyalizmin Osmanlı Düşünce Hayatına Girişi ve Basın
9.1.1. 1870 Sonrası Basın Üzerinden Sosyalizm Tartışmaları
Osmanlı basınında sosyalizm tartışmaları 1870’li yıllara kadar geri gitmektedir.
1870’lerin başında Avrupa’da sosyalist hareketlerle ilgili gelişmelerin ulusal basında takip
edilmesi, 1872’de Namık Kemal’in İbret Gazetesi’nde Reşat ve Nuri Beylerle komünü savunan
yazılar yazması gibi gelişmeler, Osmanlı çalışma hayatı veya işçi sınıfının gündeminde olmasa
bile, sosyalizmin en azından fikir hayatına girmeye başladığını göstermişti. Ahmed Mithat
Efendi de Dağarcık Dergisi’nde 30 milyondan fazla takipçisiyle Avrupa’yı titrettiğini belirttiği
Enternasyonalle ilgili bir yazı yazmıştı.
İbret Gazetesi’nde yazan Namık Kemal ve Reşat Beyler, sosyalizmle ilgili olumlu
ifadeler belirten ilk gazeteciler olarak öne çıkmıştı. 1870’lerde Paris’te bulunan Reşat Bey,
komün harekatını yakından izlemiş, ilgililerle görüşüp bir hayli bilgi edinmişti. Reşat Bey İbret
Gazetesindeki bir yazısında, mal ve kadın ortaklığını ana ilkelerinden biri olan komünizmi
kabul etmeyerek, Paris harekatının bununla ilgili olmadığını ifade etmişti. Ahmed Mithat Bey
de, yayınlanan bu yazı nedeniyle İbret Gazetesine tebrik ve teşekkürlerini ileterek komün
hareketine olumlu bakışını açıklamıştı. Beyoğlu’nda yayınlanan Fransızca “Phare de
Bosphore” gazetesi ise İbret’çileri komünizmi savunmakla suçlamış ve böylece Osmanlı’da
basın organları üzerinden bir komün-komünizm tartışması yürütülmüştü.
1870’lerde Osmanlı’da başlayan sosyalizmle bu tanışma, sadece olumlu ve övgü dolu
yazılarla olmamıştı. Şubat 1870’de Basiret Gazetesi’nde, sosyalizm taraftarları için, dünyada
zenginlerle fakirler arasındaki tanrının daimi, değiştirilmez takdiriyle var olmuş farkı kaldırmak
ve dünya malları ve eşyalarını herkese eşit bölüştürmenin yolunu arayan bir takım akılsızlar
tanımlaması yapılmıştı. Haziran 1871’de Hakayik-ul Vekâyi’de Komün olaylarından dolayı
Enternasyonal sorumlu tutulmuş, Karl Marks için de, dünyanın birinci şehri unvanını kazanmış
Paris’i yakıp yıkarak harap etmiş eşkıyaların komutanı… Hala Londra’da ki Enternasyonal
cemiyetinin reisi bulunan pehlivan nitelemesi yapılmıştı. 1874’de Şark Gazetesi’nde ise,
Katolik papazlarla birlikte sosyalizm taraftarlarının Bismark’ın en büyük iki düşmanı olduğu
ve Alman Devleti’nin her ikisine karşı da savaş açtığı ifade edilmişti.
Liberal Osmanlı bürokratı Ohannes Paşa ise, 1879 tarihli “Mebadi-i İlm-i Servet-i
Milel” adlı eserinde, sosyalizm ve komünizmin insan tabiatına aykırı ve imkan dışı şeyler
olduğunu, Avrupa ülkelerinde sosyalistlerin faaliyetlerinin toplumlar açısından oldukça zararlı
177

sonuçlar doğurduğunu ileri sürmüştü. Osmanlı liberallerinin öncülerinden Ohannes Paşa’nın
bu kitabının, geleceğin devlet adamlarını yetiştiren Mekteb-i Mülkiye’de dördüncü sınıf
öğrencilerine ders kitabı olarak okutulması, sonraki yönetici nesillerinin de sosyalizmle ilgili
bu bilgilerle donanması anlamına gelmekte ve sadece bir yayın olmaktan çok öteye
gitmekteydi.
Basın dışında sosyalizmle ilgili bazı yayınlar ülkeye kaçak yollarla girmekteydi. Bunun
öncülüğünü de, ülkede sosyalizmi ilk benimseyen unsurlar olan azınlıklar yapmıştı. Örneğin
Komünist Manifesto’nun Osmanlı topraklarına girişi, Ermenice tercümesi sonrası 1894’te
olmuştu. 1890’lı yıllarda Ermeniler tarafından kurulan ve devlet tarafından illegal kabul edilen
sosyalist nitelikli Hınçakyan Cemiyeti, gizli yollarla Ermenice olarak ülkeye sosyalizmle ilgili
birçok yayın sokmuştu. 1893’te, Ferdinand Lassalle, Owen, Saint Simon, Fourier gibi
sosyalistlerden, Karl Marx ve Friedrich Engels’in fikirlerinden bahseden birçok yayın basılmış
ve dağıtılmıştı. Atina’da Ermeniyan Serbesti Matbaasında 1893’te Hınçakyan Cemiyeti’nce
basılan bir eser de, sosyalizmle ilgili tarihî gelişimini de kapsayacak şekilde oldukça ayrıntılı
ve dikkat çekici bir çalışmaydı. 1830 ve 1840’lı yıllarda Avrupa ülkelerinde sosyalist hareketin
parlak bir dönem yaşaması, İngiltere, Fransa ve Almanya’da işçi sınıfının çeşitli ihtilallere
yönelmesi, Chartist hareketin doğuşu, materyalizm, sermayedar ve proleterya sınıfları,
komünizm, 1840’larda Avrupa’daki gizli komünist cemiyetler, Marks ve Engels öncülüğünde
sosyalist fikirlerin yayılması, Ferdinand Lassalle’in hayatı, eserleri, onun öncülüğünde 1868
sonrasında sosyalizmin tekrar canlanması vb. konular hep bu sosyalist Ermeni yayınlarıyla
birlikte Osmanlı topraklarına girmişti.

9.1.2. II. Meşrutiyet Sonrası Basında Sosyalizm Tartışmaları
Meşrutiyetin ilanı sonrasında sosyalist cemiyetlerin sayısındaki artış beraberinde Irgad,
İştirak, İştirak’in kapatıldığı dönemlerde Medeniyet, Sosyalist, İnsaniyet gibi yedek yayınlar,
Beşeriyet, Kurtuluş vb. birçok sosyalizm taraftarı gazetenin ortaya çıkmasına da imkan
tanımıştı. Bu faaliyetlerde, sosyalizmin bilimsel olarak açıklanabilmesi ve gelişiminin
anlatılması, işçi sınıfının durumu ve haklarının korunması, Osmanlı’da sosyalizmin yayılması
gibi hedefler temel alınmıştı. Ancak aşağıda sosyalist örgütlerle birlikte ele alacağımız bu
gazetelerin karşısında, bir de sosyalizm ve sosyalistlere tepki gösteren taraf vardı. Böylece 1908
sonrası basında sosyalist açıdan 2 taraflı bir tartışma ortamı doğmuştu. Sosyalizmi eleştiren,
Osmanlı’da sosyalizme taban olabilecek bir işçi sınıfı olmadığını ileri süren, sosyalist görüşü
hayal ve boş olarak nitelendiren yazılar, artık yurtiçinde de karşıt görüşüyle karşılaşıyor ve
tepki çekebiliyordu.
Liberal bir yayın organı olan Ulum-ı İktisadîye ve İçtimaîye Mecmuası’nda Ali Kâmi,
sosyalist İştirak gazetesinin yayınlanmaya başlamasına atıfta bulunarak, sosyalizmin
Osmanlı’da yayılmaya başladığını ifade etmekte ve eleştirilerini artık somut bir hedefe
yöneltmekteydi. Kamî, sosyalizmin fakirleri zenginlere ve zayıfları güçlülere karşı korumak
amacıyla ortaya çıktığını belirterek, normal olarak bu ideal temel alınması halinde herkesin
sosyalist olacağını ifade etmişti. Ancak bu hedefe ulaşmak için sosyalizmin kullandığı araçları
ve uygulamaları eleştirerek, “sosyalistim” diyen kişilerin bu uygulamalardan haberdar olsa
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hepsinin bu fikirden vazgeçeceğini ileri sürmüştü. Osmanlı sosyalistlerini de sosyalizmi
bilmemekle suçlamıştı.
Sosyalist Taşnak Cemiyeti’nin programıyla ilgili bir değerlendirmesinde Hüseyin Cahid
ise, sosyalizmin Osmanlı’ya ait bir fikir olamayacağını ve dışarıdan bir fikir ithalinin ötesine
geçemeyeceğini şu şekilde ifade etmişti: Sosyalizm bu memleketin, Osmanlı toprağının
mahsulü değildir. Bizdeki hayat şartları ve iktisadî koşullar henüz sosyalizm mesleğini burada
kendi kendine doğuracak halde kabul edilemez. Bizde sosyalizm fikri varsa, Avrupa’dan
girmiştir ve kitap okuyarak istihsal edilmiştir. Binaenaleyh biz Türkiye’deki sosyalizmin
köklerini kalpte, histe değil, fikirde zannederiz.
Şura-yı Ümmet’de Alaattin Cemil İslamiyet’in sosyalizme izin vermediğini ileri
sürerken, İştirak’te Ahmed Nebil, Cemil’i sosyalizmin felsefesini bilmemekle suçlamış ve
bilakis İslamî şeriatın sosyalizmi emrettiğini iddia etmişti. Yine İştirak’te Hüseyin Hilmi de
sosyalizmin halk arasında kabul görmesini sağlayabilmek için İslamiyet’le bu görüş arasında
bir uzlaşma ortamı aramış, ayet ve hadislerle teyit ve tasdik olunan sosyalizmin zekatla da
pratiğe döküldüğünü ileri sürmüştü.
Sosyalizmin esas olarak Osmanlı’da taban bulması ve fikir olarak sesli bir şekilde dile
getirilmesi 1908 sonrası olacaktı. Ancak bu durum 1908 öncesinde Osmanlı’da sosyalizmin
sadece basın üzerinden, ya da düşünce temelinde varolduğu anlamına da gelmemelidir. Nitekim
1893 yılında Mavzer fabrikasında silahların üzerine vurulan damgalarla ilgili yapılan
araştırmada, sahte damgaların 2 sosyalist işçi tarafından basıldığının ortaya çıkması; 1895
yılında Varna’da 60 kadar Bulgar sosyalistin, sosyalizmi simgeleyecek şekilde ellerinde kırmızı
bezler, göğüslerinde kırmızı kurdelalar ve sosyalizmin kurucusu Bavyera’lı Karl Marks’ın
fotoğraflarıyla şehirde bando eşliğinde toplu bir yürüyüş yapmaları sosyalist hareketin sadece
fikir bazında kalmadığını ve zayıf da olsa Osmanlı gayrimüslim işçileri tarafından da ilgi
gördüğünü göstermekteydi.

9.2. 1908 Meşrutiyet’in İlanı ve Sosyalist Örgütlenme
Özellikle 1908 yılı sonrasında işçiler arasında başlayan hareketlenme, İstanbul, Beyrut,
İzmir, Zonguldak, Selanik, Kavala, Drama, Bursa vb. İmparatorlukta sanayinin yoğunlaştığı ve
daha gelişmiş olduğu şehirlerde işçi örgütlenmelerinin hızlanmasına imkan tanımıştı. Bu
dönemde sosyalist hareketler ve örgütlenmenin güçlü olduğu bölgelerse Selanik başta olmak
üzere Rumeli bölgesi ve başkent İstanbul olmuştu. 1908 öncesi istisnalar dışında ancak fikirsel
bazda tartışılan sosyalizm, 1908 sonrası dönemde örgütsel bir temele dayanmaya başlamıştı.
1908 yılı sonrasında, özellikle ilk dönemler için sosyalizmin ve sosyalist hareketlerin
öncülüğünü gayrimüslim vatandaşlar yapmıştı. Selanik bölgesi başta olmak üzere işçiler ve
halka da yayılacak şekilde sosyalizm, Yahudiler, Bulgarlar ve Rumlar temelinde oldukça geniş
bir taban bulmuştu. Anadolu’da ise sosyalist nitelikli Ermeni Hınçak ve Taşnak cemiyetlerinin
1890’lardan itibaren devam eden faaliyetleri hızlanarak sürmekteydi. Ancak bu son iki
cemiyetin şiddet kullanma ve suç unsurlu faaliyetlerinin artmasıyla, sosyalist niteliklerinin en
azından işçi kesiminin haklarının savunulması açısından geri planda kaldığını ifade edebiliriz.
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Bu erken dönem için Hüseyin Hilmi öncülüğünde Türk sosyalizmi de teşkilatlanma
faaliyetlerine başlamış, ancak taban bulması açısından 1919 ve sonrasını beklemek gerekmişti.

9.2.1. Sosyalist Ermeni Cemiyetleri
Ermeni sosyalizmi kuruluş ve örgütlenmesini ilk olarak yurtdışında yapmıştı. Fransa’da
1892 yılında yapılan bir toplantıda olduğu gibi, Fransız sosyalistler de bu örgütlenmeye destek
vermişti. 1890’larda başlayan Taşnak ve Hınçak Ermeni Cemiyetlerinin sosyalist faaliyetleri,
genel itibariyle Osmanlı halkının tümünü değil de, Ermeni vatandaşları hedef kitlesi olarak
belirlemişti. Hınçak ve Taşnak Cemiyetlerinin Ermeni merkezli duruşu, 1908 sonrası Rum ve
Türklerin daha yoğun olduğu Toplumsal Araştırma Grubu gibi ülkedeki diğer sosyalist örgütler
tarafından da bu cemiyetlerin fazla milliyetçi olmakla suçlanmasına ve soğuk bakılmasına
neden olmuştu.
1908 yılı itibariyle merkezi Boston’da olmak üzere, Anadolu dışında New York, Paris,
Londra, Cenevre, Bulgaristan ve Kıbrıs’ta da birer şubesi olan Taşnak, 1908 öncesi silahlı
faaliyetleri daha ağır basan bir örgüttü. Meşrutiyetin ilanı sonrası İTC ile irtibata geçen örgüt
silah bırakma ve dağdan inme kararı almıştı. Cemiyetin yaşasın meşrutiyet, yaşasın Türkiye’nin
bütün akvâmı, yaşasın İttihad ve Terakki Cemiyeti, yaşasın kahraman ordu şeklinde bitirdiği
telgrafı İTC tarafından da olumlu karşılanınca, cemiyetin devletle barıştığı yeni bir dönem
başlamıştı.
Taşnak cemiyeti 1908 sonrası bu yeni dönemde yayınladığı nizamnamesinin başlangıç
kısmında sosyalist niteliğini ön plana çıkarmıştı. Programda temel amaç şu şekilde
belirtilmekteydi: sosyalist hükümleri icrayı temel edinerek emeği esas alır ve emek tarafından
üretilmiş ürünlerin, üretim sahibine, yani emeğe münhasır olduğu bir iktisadî hayatın kurulması
halinde bütün sosyal sorunların da ortadan kaldırılabileceğine inanmaktadır. Cemiyetin oldukça
geniş içerikli programının çalışma hayatıyla ilgili diğer kısımlarında; bir meşâgil nezareti
(çalışma bakanlığı) kurularak emeğin korunması, bu doğrultuda çalışma saatlerinin
sınırlandırılması, sağlığa uygun olmayan ortamlarda çalışma ve üretimin yasaklanması,
kadınların hamilelik döneminde 6 hafta izinli sayılması, 15 yaşına kadar çocukların
çalışmasının yasaklanması, 15-18 yaş arasındaki çocukların günlük çalışma süresinin 6 saatle
sınırlandırılması, ücret kesme cezası uygulamasının yasaklanması, haftada bir gün iznin
mecburi olması, işçilerin hastalık, ihtiyarlık, kazalar ve işsizlik gibi durumlara karşı devlet ve
işverenler tarafından korunmasının temini gibi maddeler vardı.
Devlet ve Taşnak Cemiyeti arasındaki barış dönemi çok uzun ömürlü olmamış,
milletin bütünlüğünü tehlikeye soktuğu gerekçesiyle cemiyet, 1909 yılında çıkarılan
Cemiyetler Kanunu sonrası lağvedilmişti.
Sosyalist temelli bir diğer Ermeni örgütü olarak Hınçak Cemiyeti, 1896 yılındaki
programının girişinde, Osmanlı’da sınıfların, özellikle de çalışan sınıfların her dönem baskı
altında olduklarını, bu baskının o dönemki temsilcisinin padişah olduğunu ileri sürmüştü.
Cemiyet, insanlık ve sınıfların kurtuluşunun ise ancak sosyalizmle mümkün olacağını,
sosyalizmle herkesin eşit olacağı ve haklarının temin edileceği bir sistem kurulacağını
belirtmişti. Ancak faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde, Hınçak’ın da Osmanlı’nın tümü
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veya işçi sınıfının bütününü kucaklayan sosyalist bir cemiyetten çok, siyasî niteliği de ağır
basan ve silah kullanımına da yönelen bir örgüt olduğu görülmüştü. Çeşitli cinayetlere de adı
karışan cemiyet, devlet kayıtlarında “fesad cemiyet”, “suikast cemiyeti” şeklinde
nitelendirilmiş, başkanı ve birçok üyesi Osmanlı topraklarına giremeyerek yabancı ülkelerde
yaşamak zorunda kalmıştı.
1908 öncesinin bu suikast cemiyeti, 1909’dan sonra ise yeni ismiyle Memalik-i
Osmaniye Sosyal Demokrat Hınçakyan Cemiyeti olarak devletçe tanınmıştı. Cemiyetin yeni
dönemdeki nizamnamesinde sosyalizm yansımaları oldukça fazlaydı. İçerdiği ayrıntılı
hükümlerle nizamname dönemi için özellikle işçi sınıfı açısından oldukça çağdaş hedefler
belirlemişti. Cemiyet, bu hedeflerine propaganda yapılması, sendika ve kooperatifler
kurulmasıyla ulaşmayı hedeflediğini belirterek, parlamenter ve demokratik sistem dışına
çıkmayacağını da belirtmişti. Çalışma hayatıyla ilgili nizamnamede öne çıkan bazı hususlar
aşağıdaki gibiydi:
- İşçi günde 8 saatten fazla çalıştırılmamalı, haftada bir defa kesintisiz 42 saatlik
dinlenme süresi olmalı (hafta tatili) ve belirli zamanlar dışında fevkalade çalışma
yapılmamalıdır.
- Tüm iktisadî işlerde gece çalışması yasaklanmalıdır. Ancak işin tekniği itibariyle gece
çalışması zorunluysa, ya da işçi teşkilatı bakımından gece çalışması proletaryanın faydasına
görülürse o halde gece çalışması yapılabilir. Her halükarda gece çalışması 5 saatten fazla
olmamalı ve karşılığında bir günlük ücret verilmelidir.
- 14 yaş altı çocukların çalışması yasaklanmalı, 14-18 yaş arasındakiler kız veya erkek
günde sadece 6 saat çalışmalıdır. Kadınlar fiziksel güçlerini aşan işlerde çalıştırılmamalı,
hamilelik durumunda ücreti aynen devam etmek üzere doğumdan evvel 4 hafta ve doğumdan
sonra 6 hafta izin verilmelidir. Kadın istihdam edilen fabrika ve diğer müesseselerde süt çağında
bulunan küçük çocuklar için kreşler yapılmalı, süt veren kadınlar her 3 saatte bir yarım saat
izinli olmalıdır.
- Hükümet sermayedarlardan alacağı özel bir vergiyle bir fon kurarak ihtiyar, hasta veya
kısmen ya da tamamen malul olan işçilerin geçimi için sigorta sistemi oluşturmalıdır.
- Müteşebbislerin işçi ücretlerinden ceza dahil kesinti yapmasına izin verilmemelidir.
Cemiyet bu hedefleri doğrultusunda ülkenin taşra kısımlarında şubeler açmayı
hedeflemişti. Bu şubelerin ortak noktası sosyalizm olarak belirtilmişti. Hınçak Cemiyeti, en
ücra köşelerde dahi görülebilen bu yapılanmasını, dönem dönem işçileri eyleme geçirme, greve
teşvik etme, bilinçlendirme gibi faaliyetler için de değerlendirmişti. 1910’da İnegöl’de bir
fabrika işçilerinin, Hınçak üyesi bir kişi tarafından greve teşvik edilmesi ve işçilerin gizli
toplantılar yapması da bu faaliyetlerden biriydi. Ancak bu cemiyet de çalışma hayatından çok
siyasî hayatta faaliyette bulunmayı tercih etmiş ve sosyalist görüşlerini işçi sınıfının refahı için
pek değerlendirmemişti.
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9.2.2. Rumeli Bölgesinde Sosyalist Örgütlenme
9.2.2.1. Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu
Selanik işçileri, imparatorluğun diğer bölgelerindeki sanayi işçilerine nazaran hem
örgütlenme, hem de işçi hareketleri açısından daha faaldi. Selanik’te özellikle 1908 yılından
sonra her alanda sendika ve işçi örgütleri kurulmaya başlanmıştı. Sendika sayısının artması ve
örgütlenme konusundaki bilincin de yerleşmeye başlaması, Selanik’te zaten yaygın olan
sosyalist fikirlerin işçi örgütlenmesinde de karşılık bulmasına yol açmıştı. Selanik’te sosyalist
hareketin en önemli temsilcisi ise Selanik Sosyalist İşçiler Federasyonu olmuştu.
Daha sonra ismini Sosyalist İşçi Federasyonu olarak değiştirecek olan Selanik İşçiler
Birliği adında bir örgüt, 1909 yılında çok farklı etnik kökenlerden gelen, ancak ortak fikir
noktaları sosyalizm olan işçiler tarafından kurulmuştu. Temmuz 1909’da şehrin tüm işçi
örgütlerini kapsayacak bir çatı örgütüne dönüşme kararı alınmış ve 1910 yılında başta Tütün
İşçileri Sendikası olmak üzere 14 işçi örgütü ve 5.000’den fazla üyesi olan bir federasyon haline
gelmişti. Bu federasyon 1909 yılında, Journal del Lavorador (Laborador, Amele Gazetesi)
adında Ladino, Türkçe, Bulgarca ve Yunanca olarak 4 dilde yayınlanan ve işçiler üzerinde
oldukça etkili bir gazete de çıkarmıştı.
Osmanlı işçileri arasında henüz sendika fikrinin yeni yeşermeye başladığı bir dönemde,
bir üst yapı ve Osmanlı’daki ilk sosyalist parti olarak Sosyalist Federasyon, farklı etnik
kimliklerden işçilerin sendikalarını bir araya getirmeyi hedeflemişti. İsmindeki federasyon
ibaresi de, bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik koyulmuş ve değiştirilmemişti. Osmanlı’da
nüfusun farklı unsurlarının çalışma hayatını da şekillendirmesi sonrası ortaya çıkan farklı etnik
ve dinsel kimliklerle bölünmüş bir işgücü, bu işgücünün tamamını hedef kitlesi olarak
belirleyen bu sosyalist örgütün de tabanda etnik ve dinsel ayrışmayı dikkate alan, ancak üst
yapıda tüm bu unsurların sosyalist idealle birleşmesini ön gören bir federasyon kurma yolunu
seçmesine neden olmuştu.
Avraam Benaroya adlı sefarad bir Yahudi öncülüğünde kurulan bu örgüt, 19 Haziran
1909’da, devlet kayıtlarında “Memalik-i Osmaniyede böyle bir içtima birinci defa olmak üzere
vukua geliyor.” şeklinde geçen 6.000 kişinin katıldığı büyük bir miting düzenlemişti. Mitingin
ana amacı çıkarılması düşünülen Ta’til-i Eşgal Yasası’na karşı protestolar yapılması ve devletin
bu geçici düzenlemenin yasalaştırılmasından vazgeçmesinin sağlanmasıydı. Progre de Salonik
gazetesine göre bu miting, ortak çıkarların farklı milletleri (Rum, Yahudi, Bulgar, Türk) nasıl
bir araya getirebildiğini göstermişti. Farklı milletlerden işçilerin tam bir dayanışma sergilemesi
haline gelen mitingde konuşmacılar, işçilere hayat şartlarının düzeltilmesi için kanunî
düzenlemelerin öneminden bahsetmiş, aynı zamanda maddi manevi çıkarlarının korunması için
sendika kurulması ve grevler yapılmasının lüzumunu ifade etmişti.
Federasyon’un bir sonraki kitlesel eylemi, 28 Ağustos 1909’da düzenlediği uluslararası
işçi eğlencesi olmuştu. 6.000’den fazla kişinin katıldığı etkinlikte konuşmacılar arasında kadın
işçiler de vardı. Sendikalar ve sosyalizme yönelik konuşmalarda, sosyalistliğin anarşistlikten
farklı bir yol olduğu ve işçilerin kesinlikle tehdit ve şiddete başvurmadan, ancak kanunların izin
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verdiği yasal çerçevede sosyalist görüşe tabi olunmasının başarıyı getireceği ifade edilmişti.
Etkinlikte yapılan konuşmalar, Federasyon’un ılımlı bir sosyalist görüşe sahip olduğu ve
Osmanlı’da çeşitli etnik/dinî unsurlara mensup işçiler arasında sınıf dayanışmasını sağlamayı
hedeflediğini göstermekteydi. Bu yönüyle cemiyet, işçilerin sadece ücret artışı veya çalışma
şartları değil de, topluma ve toplumun farklı etnik ve dinî sınıflarına yönelik mesajlarıyla
Osmanlı’daki diğer işçi cemiyetlerinden farklılaşmış ve sosyalist kimliği doğrultusundaki
faaliyetleri ön plana çıkmıştı.
Bu faaliyetleriyle SSİF, Marks’ın öngördüğü ideal sendikalara uygun eylemler
yapmaktaydı. Marks, sendikaları her şeyden önce işçilere sınıfsal bir ilköğrenim veren örgütler,
yoğunlaşmış sosyal güç olarak işçilerin örgütlenme merkezleri ve sosyalizm okulları olarak
tanımlamıştı. Sosyalist örgütlenme merkezleri olarak sendikaları, dar görüşlü ve egoist
olmamaya, faaliyetlerini ezilen halkın genelinin kurtuluşuna yöneltmeleri gerektiğini
belirtmişti.
Federasyon’un bu tasvirleri tamamlamaya yönelik faaliyetleri açıkça
görülmektedir.
Federasyon, işçi sınıfını aşıp toplumun tümüne yönelen sosyalist hedeflerine yalnızca
işçilerin çalışma koşulları, ücretler ve kadın işçilerin katılımı konularıyla ilgilenerek
ulaşamayacağını anlamıştı. Hıristiyan, Müslüman ve özellikle de Yahudi işçiler arasında dinî
değerlerin ağır basması, aile gibi değerlere karşı olan kültürel ve dinî bağlılığın da güçlü olması,
sadece işçi değil de bir bütün olarak ailenin sendika saflarına çekilmesine, mücadelelerde
ailelerin desteğinin, yani toplumun genelinin desteğinin sağlanmasına çalışılmasına neden
olmuştu. Bu doğrultuda aileler bir bütün olarak 1 Mayıs kutlamalarına, sendikanın düzenlediği
gezi, eğlence ve pikniklere katılmaktaydı. Grev yapan işçilerin aileleri için bağışlar ve yemek
paketleri toplanarak dağıtılmakta, spor takımları kurularak diğer sendikaların takımlarıyla
müsabakalar düzenlenmekteydi. Bunun yanında halk kütüphaneleri açılmış, akşam sınıfları
tertip edilerek genç kızlar tarafından okuma yazma dersleri verilmişti. Bu vb. faaliyetler üye
işçiler arasında dayanışmayı ve bir sınıf olabilme bilincini artırmıştı.
1 Mayıs 1911’de ise, Sosyalist Bulgar grubu ile bağlantı halinde, Selanik tarihinin o
güne kadar ki en kitlesel gösterisi düzenlenmişti. 20.000 kişinin katıldığı gösteri sosyalist işçiler
için bir gövde gösterisine dönüşmüştü. Federasyon, Selanik’in Osmanlı’nın elinden çıktığı
1913 yılından sonra da Yunanistan hakimiyetinde faaliyetlerine devam etmiştir.

9.2.2.2. Rumeli Bölgesi’nde Diğer Sosyalist Örgütler
SSİF her ne kadar Selanik sınırlarında sosyalist hareketler, hatta işçi hareketleri ve
örgütlenmesi açısından en güçlü örgütse de, bölgenin tek sosyalist örgütü de değildi. Sosyalist
federasyona göre daha sınırlı bir etki alanına sahip olmakla birlikte, sık sık bu federasyona tepki
göstererek karşı çıkan Glavinof başkanlığındaki Bulgar Sosyalist Merkezi, diğer sosyalist
örgütler arasında en fazla öne çıkanı olmuştu. Bunun dışında Selanik’te ticarî işletmelerde
çalışan Bulgar işçilerin kurduğu Selanik Osmanlı Sosyal Demokrat Amele Fırkası, Yenice
Kazası’nda fabrika işçilerini sosyalizme yönlendirebilmek adına toplantılar yapan Ermeni
Sosyalist Hınçakyan Cemiyeti vb. örgütler de Selanik’teki diğer sosyalist örgütlerdi.
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Bölgede Selanik dışındaki alanlarda ise Bulgar sosyalistler ön plandaydı. Manastır
Eyaleti Köprülü Kazası’nda 1909’da Bulgarlar tarafından Amele Kulübü adı altında sosyalist
bir fırka kurulmuştu. Kulübe 200 civarında Bulgar üye olmuştu. Kaymakam, sosyalistlerin
Üsküp, Selanik ve diğer bazı kazalarda daha bu tarzda cemiyetler oluşturduğunu belirtmişti.
Kulüp, kendisine ait toplantı yerlerinde Müslümanları da bünyesine dahil edebilmek için içki
içilmesini yasaklamış ve sadece çay içilmesine izin vermişti.
Bulgar kökenli sosyalist hareket de, Ermeniler gibi 1890’larla birlikte sosyalizmin
yayılması için çalışmalara başlamıştı. Bulgar sosyalistler daha 1894’te sosyalist fikirleri
yaymak için Filibe’de Borya (çarpışma) isimli bir gazete çıkarmaya başlamıştı. Osmanlı’da,
işçi bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs gününde kutlamalar yapılmasına yönelik ilk faaliyetler
de Bulgar sosyalistlerince gerçekleştirilmişti. 1895 yılının 1 Mayıs günü sosyalistler ellerinde
bayraklar ve önlerinde bir bandoyla Sofya sokaklarında 1 Mayıs’ı kutlamıştı.
Bulgar sosyalistler sadece Bulgaristan sınırlarında sosyalist faaliyetlerde bulunmamış,
İstanbul’dan Edirne’ye ve Rumeli Vilayetleri’nden İzmir’e kadar birçok yere yayılarak
sosyalizm ve anarşizmin yayılması için çaba göstermişti.

9.2.3. 1908 Sonrası İstanbul’da Sosyalist Hareket
9.2.3.1. Toplumsal Araştırmalar Grubu ve İşçi Kulüpleri
Osmanlı’da II. Meşrutiyeti izleyen yıllarda, işçi kesimi ve sanayinin görece yoğun
olduğu İstanbul ve Selanik gibi bölgelerde bazı sosyalist kulüpler ve Sosyal Bilimler Araştırma
Grupları kurulmuştu. Bunlardan biri de 1909 yılında İstanbul Galata’da da gizli olarak faaliyete
başlamıştı. İstanbul’da işçi sınıfını eğitmek, sosyalist fikri yaymak, kapitalizme karşı mücadele
etmek ve işçileri örgütleyebilmek gibi amaçlarla kurulan kulüp, devletin tepkisine takılmamak
için Dersaadet Tetebbuat-ı İçtimaiye Cemiyeti (Group d’Etudes Sociales) adıyla kurulmuştu.
Grup sendikal anlamda da yoğun çalışarak 1909’da ilk olarak terzi ve şemsiye imalatı işçilerini
kapsayan 2 sendika kurduktan sonra; değirmen, liman, marangozhane, pastane, halı
imalathanesi, mücellitler, dizgiciler, müstahdemler, kadın işçiler ve berberlere yönelik 10
sendika daha örgütlemişti.
Rum, Ermeni, Yahudi ve Türklerin devam ettiği bu ve benzeri kulüpler, 1910’da
Cemiyetler Kanunu engeline takılarak kapatılmıştı. Aralık 1910’da basında Galata’daki
sosyalist kulübün devlet tarafından bir hafta içinde kapatılacağı haber verilmişti. 200 üyeye
sahip İstanbul’daki kulüp gibi, Selanik’teki sosyalist kulüp de emniyet ve asayiş açısından
tehlikeli olduğu gerekçesiyle kapatılmıştı.
1912 yılında yasal uygulamalarda yaşanan gevşeme sonrası bu kulüpler yeniden
açılmaya başlamıştı. Galata Sosyalist Kulübü de 18 Şubat 1912’de resmî izin alarak yeniden
faaliyete geçmişti. Kulübün kuruluş ismi Dersaadet Tetebbuat-ı İçtimaiye Cemiyeti olarak
aynen korunmuştu. Devlete verilen beyannamede kuruluş amacı olarak; eğitim, mütalaa ve yazı
sayesinde sosyal ve iktisadî bilimlerin, özellikle de bu bilimler içinde en önemlisi olan işçi
hayatı ve işçi nazariyelerini (teori-görüşlerinin) bilen kişiler yetiştirerek işçilerin haklarını
korumaya çalışmak olarak bildirilmişti. Bu kulüp, zenne ceketi işçileri, Şişli işçileri,
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döşemeciler, mücellitler, erkek terziler, değirmenciler, berberler, ticaret ve sanayi işçileri, bira
fabrikaları işçileri, eczane işçileri, tütün işçileri derneklerinin birleşmesiyle kurulmuş ve geniş
bir tabana sahip olmuştu. 1913 yılında Mahmud Şevket Paşa’ya yapılan suikasttan sonra bu tür
kulüp ve cemiyetler üzerindeki baskının artmasıyla birlikte, Galata Sosyalist Kulübü de
faaliyetlerine son vererek dağılmıştı.

9.2.3.2. Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Hüseyin Hilmi
Osmanlı’da bir siyasî hareket olarak Türkler tarafından kurulan ilk sosyalist parti,
Hüseyin Hilmi’nin Osmanlı Sosyalist Fırkası’ydı. Merkezi İstanbul Nuruosmaniye’de olmak
üzere kurulması planlanan bu fırka için ilk izin başvurusu nizamnamesindeki eksiklikler
nedeniyle reddedilmişti. Daha sonra nizamnamedeki eksikliklerin tamamlanması üzerine
İstanbul Valiliği tarafından Eylül 1910’da Cemiyetler Kanunu’na uygun olduğu belirtilmişti.
Osmanlı Sosyalist Fırkası, meclise vekil gönderecek kadar güçlü bir parti olamamıştı. Bunun
yerine bazı seçilmiş vekillerle temas halinde olmuş ve çalışmalar yürütmüştü. Parti uluslararası
alanda ise daha etkin olmuştu. Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki sosyalist
hareketlerle işbirliği yapmış, Sosyalist Enternasyonale de üye olmuştu. 1913 yılında Mahmut
Şevket Paşa suikastinin ardından partinin faaliyetleri sosyalist hareketin geneli gibi
durgunlaşarak yok olma sürecine girmişti.
Fırkanın sadece siyasî bir parti olarak faaliyette bulunduğu da düşünülmemelidir.
Nitekim Osmanlı’da sosyalist nitelikteki fırkalar, gerek işçilerle, gerekse sendika ve diğer işçi
cemiyetleriyle her zaman içli dışlı olmuştu. 1910 yılında 2.000 civarında kömür hamalı
tarafından yapılan grevde grevci işçilere hak ve hukuklarına yönelik konuşma yapan sosyalist
bir gencin 8 saat gözaltında tutulması da, Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın yayın organlarından
Sosyalist gazetesinde şiddetle protesto edilmişti.
Hüseyin Hilmi başkanlığındaki Osmanlı Sosyalist Fırkası, 26 Şubat 1910’dan itibaren,
daha sonraları Hüseyin Hilmi’nin de İştirakçi Hilmi olarak adlandırılmasına yol açacak İştirak
adıyla bir gazete yayınlamaya başlamıştı. Yabancı ülkelerdeki sol eylemler ve Osmanlı’da
işçilerin durumu ve sorunlarıyla ilgili yayın yapan gazete, sosyalist fikirlerin halk arasında
yayılması amacıyla aralıklarla sürdürdüğü yayın hayatını 9 Ekim 1912’de kesin olarak
sonlandırmıştı. İştirakin kapalı olduğu dönemlerde, gazeteye ikame olarak “İnsaniyet”,
“Medeniyet” ve “Sosyalist” adlarını taşıyan gazeteler yayınlanmıştı.
1908 sonrası Osmanlı sosyalizmi genel olarak değerlendirilirse, Ermeni, Bulgar, Rum
ve Yahudilere ait sosyalist örgütlerin Türk unsura göre çok daha aktif olduğu görülmektedir.
Bu aktiflik grev gibi işçi hareketlerinde olduğu gibi, kurulan işçi cemiyetleri ve sendikalar
açısından da geçerliydi. Osmanlı Sosyalist Fırkası, Osmanlı İşçi ve Çiftçi Fırkası gibi sınırlı
örnekler dışında Türk sosyalizminin pek öne çıkmadığı görülmüştü. 1913-1918 arasında
geçecek dönemse, grevler ve işçi örgütlenmesinin geneli için olduğu gibi, sosyalist hareketin
de büyük bir durgunluk içine gireceği bir dönem olmuştu. Ülkede sosyalist hareketin tekrar
dikkat çekecek hale gelmesi, ancak savaş sonrasında, yani 1919’larla birlikte olacaktı. Ancak
bu yeni dönemin geçmişe göre oldukça farklı bir karakteri olacaktı. Bu da, Rumeli bölgesinin
kaybedilmesi, Ermeni ve Bulgar nüfustaki azalmalar sonrası ülkede sosyalist harekette doğal
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olarak Türk unsurun öne çıkması olacaktı. Üçüncü bölümde, yapılan grevlerde de göreceğimiz
üzere 1919 sonrası bu yeni dönemde üye sayısı açısından önemli bir güce ulaşacak bu sosyalist
örgütler işçi eylemlerinde de rol alacaktı.
1913’e kadar geçecek sürede ülkede Türk unsur dışında azınlıkların yoğun olması,
sosyalizm fikrinin de yerleşmesi için elverişli bir ortam teşkil etmişti. Ancak bu durumun
sosyalizmin yayılması açısındansa olumsuz bir etki yarattığını ifade edebiliriz. Çünkü her ne
kadar etnik veya dinî farklılıklarına rağmen işçiler ve halkın tümüne açık olduğu belirtilse de,
özellikle azınlıklar öncülüğündeki sosyalist parti ve örgütlerin bu hedefi gerçekleştiremediği
görülmüştü. Bir örgütün kurucuları ve yöneticilerin kimliği, o örgütün tabanına da yansımış,
sosyalist örgütlenmede de etnik ve dinî farklılıklar, yani milliyetçilik bir ölçüt haline gelmişti.
Ermeniler için bu ölçütün önemli bir kriter olması, kurdukları sosyalist örgütlerin de yine kendi
milletlerinden işçi ve halk arasında taban bulmasına neden olmuştu. Ancak bu durum sadece
Ermeniler için geçerli değildi. Makedonya Sosyalist İhtilal Komitesi tarafından 1896 yılında
Sofya’da sokaklara yapıştırılan ve dağıtılan beyannamelerde, Makedonya Ahalisine,
Makedonya İhtilalcilerine şeklinde seslenilmesi, buradaki sosyalist örgütlenmenin de hedef
kitlesinin darlığını göstermekteydi. Farklı unsurlar arasındaki milliyetçi çekişmeler işçileri de
birlik ve dayanışmadan yoksun bırakırken, işçi hareketlerini de büyük zaafa uğratmıştı.

9.3. 1919 Sonrası Osmanlıda Sosyalist Hareket ve Türk Sosyalizmi
Mustafa Suphi önderliğinde Bakü’de yayınlanan Yeni Dünya gazetesinin 17 Şubat 1921
tarihli nüshasında, Asıl işçi ve sosyalizm harekâtı 1919’da başlar. Türkiye’nin ve bilhassa
İstanbul’un bu tarihte içtimâi, iktisadî ve siyâsi vaziyetine ufak bir nazar atfedilirse, bu
harekatın büyük vüsatla intişarının ne kadar tabiî ve zarurî olduğu layıkıyla taayyün eder.
denmişti. Bu canlılığın altında yatan en önemli nedenlerden birisi olarak, I. Dünya Savaşı
sonrası ülke ekonomisinin içine düştüğü olumsuz durum gösterilmişti. Osmanlı’nın savaşın
galibi ülkelerin müdahaleleriyle yaşadığı çöküntünün, Türkiye’de işçi ve sosyalizm
cereyanlarının kuvvetlenmesine ve yaygınlaşmasına yol açtığı, 1919’la birlikte Osmanlı’da
işçiler arasında sınıf bilincinin geliştiği vurgulanarak, teşkilatlanmamış işçi sayısının her ne
kadar yüksek olsa da, 40.000 civarında örgütlenmiş işçinin olduğu ileri sürülmüştü.
Bu sosyalist yayınların elbette 1919 yılı öncesinde, 1890’lardan başlayarak azınlıklar
öncülüğünde yeşermekte olan Osmanlı sosyalist hareketlerinden haberi vardı. Ancak azınlıklar
öncülüğünde yürütülen bu sosyalist faaliyetlerin yine azınlıklara mahsus kalması ve 1919’a
kadar geçen sürede örgütlü Türk sosyalist hareketinin çok kısıtlı ve sınırlı olması, bu gidişatı
değiştiren 1919 yılını da Türk sosyalistlerin gözünde bir milat haline getirmektedir. Nitekim
aşağıda da görüleceği üzere bu tarihten sonra Türkler öncülüğünde kurulan sosyalist cemiyet
sayısında bir artış olmuş, bundan ziyade sosyalist hareketin Türk işçisi ve halkı arasında da
taban bulmaya başlaması söz konusu olmuştu.
1919 sonrası kurulan sosyalist cemiyetlerin bir özelliği, işçi sendikasından ziyade siyasî
partiler olarak kurulmalarıydı. Ancak bu fırkaların çalışma hayatındaki faaliyetleriyle siyasî
faaliyetlerine göre daha fazla ön plana çıktığını belirtmemiz gerekir. Söz konusu kuruluşlar
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vapur şirketi, elektrik şirketi, tramvay ve tünel şirketi gibi işletmelerin işçilerini örgütleyerek,
işçilerin işverenlerle arasındaki anlaşmazlıklardan talep listelerinin belirlenmesine, taraflar
arasındaki müzakerelerin yürütülmesinden grev kararı alınmasına kadar birçok alanda aktif
görev almışlardı. Siyasî fırkalar dışında gazete işçilerini örgütleyen Mürettibin-i Osmaniye
Cemiyeti ve benzer sosyalist örgütler de vardı. Ancak bu cemiyet de dahil olmak üzere
dönemin sosyalist işçi örgütlenmesi ve işçi hareketleri sosyalist fırkalar tarafından
yürütülmekteydi.
Dr. Hasan Rıza ve Sosyal Demokrat Fırkası; Şefik Hüsnü ve Türkiye İşçi ve Çiftçi
Sosyalist Fırkası; Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası, İşçi Sosyalist Fırkası ve Müstakil Sosyalist
Fırkası bu dönemde kurulan ancak zayıf akaln örgütlerden bazılarıydı. İştirakçi Hilmi’nin
Türkiye Sosyalist Fırkası ise tüm sosyalist örgütler içinde üye sayısı ile en fazla dikkat çekendi.
Türk sosyalist hareketinin lider isimlerinden Hüseyin Hilmi, gerek ideolojik, gerekse
siyasî duruşu nedeniyle birçok kez gözaltına alınma, tutukluluk ve sürgün gibi cezalarla
karşılaşmıştı. Hilmi sürgün cezası biter bitmez 1919’da Türkiye Sosyalist Fırkası’nı (TSF)
kurmuştu. Partinin programında sosyalizmin amacı, eşitsizlik ve adaletsizliğe dayandığı ileri
sürülen o günkü toplumun ana kurumlarının değiştirilmesi ve üretim araçlarının
devletleştirilmesiyle uluslar arası sosyalist ve işçi örgütleriyle işbirliği yapılması olarak
belirtilmişti. Hilmi, partinin yayın organı olarak 1919 yılında, daha önce kapatılmış İştirak
gazetesi yerine İdrak isminde bir gazete çıkarmaya başlamıştı.
1920 yılında Debbağhane, Tersane ve Tramvay grevlerinin yürütülmesinde başarısıyla
öne çıkan parti, bu grev sonrası Hüseyin Hilmi’nin de ün kazanmasıyla her gün yüzlerce yeni
üye kazanmaya başlamıştı. Partinin kazandığı prestij sonrası Hilmi, 1921 yılı 1 Mayıs
törenlerinde parti başkanı olarak Sadrazam tarafından kabul edilmişti. Şirket-i Hayriye’nin işçi
çıkarmadan önce Hilmi’nin Sosyalist Fırkasının onayını almak zorunda olması, Hilmi ve
partisinin sendikal anlamda da önemli bir etkinliğe kavuştuğunu göstermekteydi. Dersaadet
Tramvay Şirketi yönetimi de, 1921 yılında işçilerle yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı Hilmi Bey’i
işçileri yönlendirdiği gerekçesiyle şikâyet etmişti. Greve katılımı artırmak ve işçileri teşvik
etmek için Hilmi Bey’in kendi arabasıyla tramvayların işlediği yollardan geçmesi ve
tramvayların çalışmasına engel olmaya çalışması, vatmanları iş bırakmaya teşvik etmesi, onun
aksiyoner karakterinden kaynaklanmakta ve işçi eylemlerine bizzat katılma şeklinde kendini
göstermekteydi. 1921 yılının hemen başında, Haliç Vapur Şirketi işçileri de fırkaya dahil olmuş
ve ilk etapta 500 işçi üyelik işlemlerini tamamlamıştı. Nisan 1921 itibariyle fırka ile birlikte
çalışan 17.000 civarında işçinin olduğunun belirtilmesi, fırkanın işçi altyapısı açısından da belli
bir güce ulaştığını göstermekteydi.
1922 yılı ise gerek fırkaya, gerekse Hüseyin Hilmi Bey’e bakışın olumsuz hale geldiği
bir yıl olmuştu. İşçilerin sosyalist fırkaya yönelimindeki artış ve fırkanın işçilerin tek
temsilcisiymiş gibi hareket etmesi şirketlerin de tepki ve şikâyetleriyle birleşince, hükümet de
fırkayı kanuna aykırı davranmakla suçlamıştı. 1922 yılında Hüseyin Hilmi önderliğinde
tramvay işçilerinin yaptığı grevin işçiler adına olumsuz sonuçlanması, Hüseyin Hilmi ile
birlikte Türkiye Sosyalist Fırkası’na da işçilerin olumlu bakışını zayıflatmıştı. Diğer sosyalist
çevreler de grevin başarısızlığında Hilmi’yi suçlamış, kendi başına hareket etmesinin, her şeyi
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kendi başına yapmak istemesinin sadece tramvay işçilerinin grevine değil, Türk işçi hareketine
de önemli bir darbe vurduğunu ileri sürmüşlerdi. Bu başarısızlık, Türkiye Sosyalist Fırkası
etrafında toplanan işçilerin de dağılmasına ve en güçlü işçi kitlesine sahip bu örgütün gücünü
yitirmesine neden olmuştu.
Bu dönemde yavaş yavaş gözden düşmeye başlayan partinin imajı ve faaliyetleri de
zayıflamaya başlamıştı. Hüseyin Hilmi ise popülaritesi her ne kadar düşmekte olsa da, aktif
olarak işçi hareketi içinde kalmış, şirketlere karşı mücadelesini devam ettirmişti. Bir arşiv
kaydında, Haziran ayında Hüseyin Hilmi Bey ile birlikte Sosyalist Fırkanın bazı yöneticilerinin
Dersaadet Elektrik Şirketi’nin Beyazıt’taki elektrik kablolarını tahrip ettiği belirtilmekteydi.
Parti, Ağustos 1922’den sonra iyice güç kaybederek sadece tabeladan ibaret bir cemiyet haline
gelirken, Hüseyin Hilmi de aynı yıl şüpheli bir şekilde öldürülmüştü.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak sosyalizmin Osmanlı düşünce hayatına ve kamuoyunun
gündemine girişini, bu doğrultuda 1870’lerden itibaren Osmanlı basınında sosyalizmle ilgili
yapılan tartışmaları değerlendirdik. Daha sonra 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle
birlikte gayrimüslim vatandaşlar ve Müslüman unsurlar arasında kurulan sosyalist örgütleri,
faaliyetlerini ve işleyişlerini öğrendik. Başkan savaşları ve dünya savaşının Osmanlı’da
sosyalist harekete etkilerini inceledikten sonra, 1919 sonrası Osmanlı’da sosyalizmin genel
durumunu analiz ettik.
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Bölüm Soruları
1. Osmanlı’da 1870’lerin başlarındaki sosyalizm tartışmalarında aşağıdakilerden hangi
düşünürler olumlu görüşler bildirmiştir?
a) Ohannes Paşa
b) İştirakçi Hilmi
c) Şefik Hüsnü
d) Namık Kemal ve Reşat Bey
e) Mehmed Cavid Bey ve Ali Paşa
2) Osmanlı basınında “dünyanın birinci şehri unvanını kazanmış Paris’i yakıp yıkarak
harap etmiş eşkıyaların komutanı… hala Londra’da ki Enternasyonal cemiyetinin reisi bulunan
pehlivan” tanımlaması kimin için yapılmıştır?
a) Karl Marks
b) Friedrich Engel
c) Michael Bakunin
d) Adam Smith
e) David Ricardo
3) Osmanlı’da kurulan ilk Müslüman-Türk sosyalist fırka hangisidir?
a) Terakkiperver Fırkası
b) Türkiye Sosyalist Fırkası
c) Amele Fırkası
d) İşçi ve Çiftçi Fırkası
e) Osmanlı Sosyalist Fırkası
4) Aşağıdakilerden hangisi Selanik’te Yahudi toplum önderliğinde kurulan bir sosyalist
örgüttür?
a) Kavala Amele Kulübü
b) Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu
c) Selanik Amele Derneği
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d) Osmanlı Sosyalist Fırkası
e) Müttefik Amele Umum Birliği
5) Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Türkiye Sosyalist Fırkasının kurucusu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Doktor Namık Bey
b) Dr. Şefik Hüsnü
c) İştirakçi Hilmi
d) Avraam Benaroya
e) Vlahof Efendi
6. Sosyalizme dair Osmanlı’da tartışmalar ne zaman ve ne yönde başlamıştır?
7. Osmanlı’nın farklı dini ve etnik gruplardan oluşan yapısı sosyalizmin ülkede
yerleşmesi ve yayılmasını nadıl etkilemiştir?
8. II. Meşrutiyet döneminde Müslüman toplum arasında sosyalizme dair bakışı
değerlendiriniz.
9. Sosyalist hareket içinde Osmanlı’da Selanik’in ne gibi bir rolü olmuştur?
10. 1919 sonrası sosyalist fraksiyonları değerlendiriniz.

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)e, 4)b, 5)c.
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10. OSMANLI'DA İŞÇİ HAREKETLERİ;
BOYKOTLAR VE 1908 ÖNCESİ GREVLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Grev Dışındaki İşçi Hareketleri
10.1.1. Yeni Teknolojilere Karşı Direnç ve Makine Kırıcılığı
10.1.2. Boykotlar
10.1.2.1. 1908-1909 Avusturya Boykotu
10.1.2.2. 1909-1911 Yunanistan Boykotu
10.1.2.3. 1911 İtalya Boykotu
10.2. 1908 Öncesi Osmanlı’da Grevler
10.2.1. 1870 Öncesi Grevler
10.2.2. 1870-1908 Yılları Arasında Osmanlı’da Grevler
10.2.2.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi
10.2.2.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Osmanlı’da boykotlar kime karşı ve niçin yapılmıştır?
2. Osmanlı’da makine kırıcılığı hareketlerinin temel nedenleri ve sonuçları neler olmuştur?
3. 1908 öncesi Osmanlı çalışma hayatında gerçekleştirilen grevleri devlet, işçi ve işveren
kesimi açısından nasıl değerlendirebiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Osmanlı işçilerinin
Grev dışındaki işçi
Okuyarak,
hareketleri
Tartışmalara
Katılarak,
grevler dışındaki tepkilerini
Fikir
Yürüterek,
değerlendirebilmek.
Araştırarak.
Konu

Kazanım

Boykotlar

Osmanlı
toplum,
Okuyarak,
Araştırarak.
devlet ve işçilerinin yabancı
ülkelere karşı tepkilerini
değerlendirebilmek.

1908 öncesi grevler

Osmanlı işçilerinin
Okuyarak,
Araştırarak.
erken dönem ve 19.
Yüzyıldaki
işçi
hareketlerini nedenleri ve
sonuçları
ile
değerlendirebilmek.
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Anahtar Kavramlar
Ta’til-i Eşgal: Osmanlı Türkçesinde işçi terk etme ve grev anlamına gelmektedir
Boykot: Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma. Bir kimse, bir topluluk veya bir
ülkeyle, amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme.
Makine Kırıcılığı: Luddist hareket olarak da bilinen ve teknoloji&emek ikamesine karşı
işçilerinin tepkilerini dile getirme yöntemlerinden bir çeşit.
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Giriş
İşçi hareketleri, çalışma hayatında işçilerin ücret veya diğer çalışma koşullarından
duydukları rahatsızlıkların doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hareketler bazen
grevler, bazen oturma eylemleri, bazen iş yavaşlatma şeklinde kendisini göstermektedir. Bir
işçi örgütü organizesi ve koordinesinde olabileceği gibi plansız ve kendiliğinden de
gerçekleşebilmektedir. Bu bölümde Osmanlı’da 1908 öncesi işçi hareketleriyle birlikte grev
dışındaki makine kırıcılığı ve boykotlar benzeri işçi eylemleri üzerinde duracağız.
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10.1. Grev Dışındaki İşçi Hareketleri
10.1.1. Yeni Teknolojilere Karşı Direnç ve Makine Kırıcılığı
İngiltere’de ilgili döneme ait parlamento kayıtlarında, “hükümetimizin ve
kurumumuzun alaşağı edilmesi (devrilmesi) için haince bir teori” olarak değerlendirilen ve
Luddist hareketle zirveye çıkan üretimde kullanılan yeni tekniklere karşı çalışanlar tarafından
tepki gösterilmesi eylemleri, sanayi hayatının gelişmesi ve yeni teknolojilerin kullanılmaya
başlanmasıyla birlikte Osmanlı’da da ortaya çıkmıştı. Bu eylemlerin esası, işçilerin işsiz kalma
dışında, çalıştıkları döneme ve şartlara olan tepkilerini de barındırmaktadır.
Çalışanların, işlerini ellerinden alacağı korkusuyla fabrika ve makineleşmeye karşı
gösterdikleri tepkiler, bunlara karşı bir saldırı şeklinde somutlaşarak Osmanlı’da da kendini
göstermişti. 1851’de Samakov’da bir dokuma atölyesinde kadın işçiler mekanik tarağa karşı
kürek, balta ve sopalı bir saldırı yapmıştı. Benzer şekilde, 1860’larda İzmir’de bir İngiliz
tüccarın çırçır fabrikası daha üretime geçemeden yerli işçiler tarafından işlerinden olacakları
korkusu ile yakılmıştı. Her ne kadar ülkeler arasında farklı dönemlerde ortaya çıkmış olsa da,
bu hareketlerin genel nedeni ve ortak noktası, emek ve sermaye faktörlerinin üretim sürecinde
birbirinin ikamesi olma özelliğinden kaynaklanmaktaydı. Teknoloji ve üretim alanında yaşanan
gelişmeler, genellikle bu ikamenin makine lehinde ve emek aleyhinde bir süreç izlemesine
neden olmuştu. Dönemsel olarak farklılaşsa da, sanayileşen birçok ülkede görülen makine ve
fabrikalara karşı işçi şiddeti de, bu durumun olası bir sonucu olarak iş ve gelir kaybı
korkusundan kaynaklanmaktaydı.
Uşak’ta erkek, kadın ve çocuklarla birlikte halkın neredeyse tamamının katıldığı bu
olaylar, fabrikaların halı üretiminde kullandığı yöntemlere tepki olarak gelişmişti. Fabrikalarda
üretilen halılarda iplik ve diğer malzemelerin daha ucuz ve bayağı olarak kullanılması,
evlerinde el işi halı dokuyan halkın halılarının daha pahalı ve tercih edilmez hale gelmesine,
bunun yanında Avrupa’da isim yapmış Uşak halılarının da değer kaybetmesine neden olmuştu.
Fabrikaların maliyet azaltmak amacıyla böyle bir yönteme başvurması hemen her evde
tezgahlarında halı dokuyan Uşak halkının tepkisine neden olmuş ve bu tepki büyüyerek fabrika
ve makinelere zarar verilmesi şeklinde kendini göstermişti. “600 yıllık el işi Uşak halısı”
algısının fabrikalar nedeniyle yok olduğunu belirten halk, fabrikaların yeni üretim yöntemlerine
oldukça sert tepki göstermişti.
Müslüman ve Gayrimüslimlerden oluşan birkaç bin kişi ilk olarak mahalli yönetime
başvurarak fabrikaların kapatılmasını istemiş, talepleri doğal olarak kabul görmeyince de
fabrikalara saldırmıştı. Olaylarda ön plana çıkan 8-10 kişi tutuklanmışsa da, bu durum halkın
tepkisinin daha da büyümesine neden olmuştu. Uşaklı halıcılar ve aileleri, karakolları basarak
tutuklu arkadaşlarını kaçırmışlardı. Olayların gittikçe büyümesi, halıcılığın durumu ve halkın
şikâyetleriyle ilgili uzmanlardan oluşan bir komisyonun inceleme yapmak için Uşak’a
gönderilmesine neden olmuş, aynı zamanda Hüdavendigar Vilayeti valisi de bizzat Uşak’a
giderek olaylara müdahale ve halka nasihat etmek zorunda kalmıştı.

200

İşçilerin bu tepkilerinin her zaman işçiler lehine sonuçlandığını ifade etmek de yanlış
olacaktır. İşçi direnişinin, değişimin önüne geçmektense, sadece geciktirici bir etki gösterdiği
görülmektedir. Bu durumun iyi bir örneği Cibali reji fabrikası işçileridir. Cibali fabrikası işçileri
1893 yılında fabrikaya getirilen yeni bir havan makinesinin işlerini engellediği gerekçesiyle
grev yapmıştı. Bu grev üzerine makinenin kullanımı durdurulmuştu.
1910 yılına
gelindiğindeyse, daha önce 600 işçinin çalıştığı fabrikada, şirket yönetiminin kullanmaya
başladığı yeni havan makineleri sonrası işçi sayısının 150-200 civarına düştüğü, tütün kıyımı
ve balyalama işinin % 80’inin makinelerce yapılması ve ancak % 20’sinin işçiler tarafından elle
yapılması nedeniyle ücretlerin de düştüğü görülmekteydi.
Osmanlı’da yeni teknolojilere karşı gelirlerini azaltacağı ve kendilerini işsiz bırakacağı
düşüncesiyle tepki gösterilmesinin en kapsamlı örneğini limanlarda çalışan hamallar
göstermiştir. Son dönemlerde limanlardaki ekonomik faaliyetlerde yabancı sermaye ve
beraberinde şirketleşmenin artması, çalışanların menfaatlerini de olumsuz etkilemeye
başlamıştı. Şirketlerin limanlarda teknoloji ve makineler öncülüğünde gerçekleştirmek istediği
çeşitli girişimler limanlardaki hamal, mavnacı ve salapuryacı gibi çalışanların tepkilerine neden
olmuştu. Bu tepkilerin imparatorluğun birbirinden çok uzak bölgelerinde, yani uygulamanın
hayata geçirilmek istendiği Selanik, İstanbul, Sakız, Zonguldak, İzmir, Beyrut vb. yerlerde
çalışanların geneli tarafından ve birbirinden habersiz olarak gerçekleştirilmesi, yeni
teknolojilere karşı çalışanların şikâyetlerinin ortak ve dillerinin de tepki şeklinde bir olduğunu
göstermekteydi.
Hamallarla rıhtım ve liman şirketleri arasında bu sorun 1800’lerin sonlarında başlamış
ve 1910’lu yıllara kadar sarkmıştı. 1899 yılında yabancı elçilikleri de kullanarak devleti
sıkıştıran İstanbul Rıhtım Şirketi’nin taleplerinden sorun tam olarak anlaşılmaktaydı. Rıhtım
şirketi, çok eskiden beri hamallar tarafından yapılmakta olan vapur-liman-rıhtım-depo
arasındaki taşımacılık işlerinin ya şirketlerine ait kendi arabalarıyla yapılmasını, ya da hamallar
yapmaya devam edecekse bile ton başına ücretlerinin % 10’unun kesilerek şirkete aktarılmasını
talep etmişti. Her iki durum da hamal, mavnacı, kayıkçı vb. liman-rıhtım çalışanları açısından
eski döneme göre bir gelir kaybı anlamına gelmekteydi. Çünkü birinci şık kabul edilirse bu
çalışanlar işlerini şirkete devredecek, şirkette işçi olarak işe başlayanlar ücretli çalışan haline
gelirken diğer bir kısmı ve şirket tarafından istenmeyenlerse işsiz kalacaktı. İkinci şıkkın kabulü
ise, çalışanların ücretlerinin % 10’undan şirket adına vazgeçmeleri anlamına gelmekteydi. Bu
iki şıktan birini seçme zorunluluğu ise, çalışanların tamamen kendi iradeleri dışında, devlet ve
özel sektör işletmeleri (yabancı sermayeli) arasında yapılmış sözleşmelerden
kaynaklanmaktaydı. Ancak sorunların 1910’lara kadar sarkması, liman çalışanlarının bu
kararlar karşısında kolay teslim olmadığı ve haklarını devretmediklerini göstermekteydi.
Hamallar, şirketlerin kendi mavna ve makinelerini kullanmaları nedeniyle iş kaybına
uğradıklarını şikayet ediyordu. Meşrutiyetten önce, yani Abdülhamit döneminde ilk zamanlar
taşımacılığın kendi tekellerinde olduğunu, ancak daha sonra yabancı şirketlerin kendilerini
devre dışı bıraktığını ileri süren çalışanlar, meşrutiyet sonrasında da hükümetler tarafından
kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve yabancı şirketlerin iskelelerde taşımacılığın
önemli kısmını ele geçirdiğini belirtmişti. Hamallar şartların ağırlığına rağmen şirketin
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limanlarda yeni uygulamalarına karşı fiili saldırıları da içerecek şekilde şiddetli bir direniş
gerçekleştirmişti.
Bu tepki sadece İstanbul’daki çalışanlara mahsus kalmamıştı. İstanbul hamalları,
mavnacıları ve sandalcıları için geçerli olan bu durum, benzer şekilde ülkenin diğer kıyı
bölgelerinde de yaşanmıştı. İş ve istihdam güvenceleri tehlikeye girdiği için aynı dönemde
Beyrut’ta da şirketin uygulamalarına karşı hamal, mavnacı ve kayıkçılar sert tepki göstererek
liman ve rıhtımların çalışmasını kilitlemişti. Aynı şekilde Selanik limanında da şirketin
İstanbul’da olduğu gibi limana dubalar yerleştirerek yük ve yolcu vapurlarının kıyıya tam
yanaşmasını sağlama projesi, hamal, mavnacılar ve kayıkçıların şiddetli tepkisi ile
karşılaşmıştı. Bu bölgede sendikalaşma ve sosyalist örgütlerin de daha güçlü olması ve liman
çalışanlarına yoğun destek verilmesi nedeniyle, şirketler için çok daha zorlu bir süreç
yaşanmıştı.
Aynı uygulamaya maruz kalan Sakız Limanı’ndaki mavnacı ve hamallar, rıhtım
şirketinin kendilerinden yüksek oranla vergi talep ettiğini belirterek, şirketin vergi ve ücret
tarifelerine karşı düzenlenen mitingde ön sıralarda yer almış ve tepki göstermişti. Zonguldak’ta
da limandaki taşımacılık işlemlerinin şirketin kendi personeline ve makinelere devredilmesi
sürecinde uzun bir süredir bu işi kendileri yaptıkları için çalışanlar direnç göstermişti.
İzmir’deyse Eylül 1913’te başlayan liman işçileri, hamallar ve mavnacıların grevi bölge
ekonomisini kısa bir süre durma noktasına getirmiş, limanda yük dolu birçok gemi grev
nedeniyle atıl beklemişti. İşçilere sorunlarının çözüleceği garantisi verilerek iş bırakma eylemi
sonlandırılmış, bundan sonra işçi örgütü ve işveren tarafı arasında devlet yetkilileri de
bulunacak şekilde uzun bir müzakere süreci başlatılmıştı.
1914 yılı Mart ayında sonlandırılabilen görüşmeler sonucu imzalanan sözleşmeye
baktığımızda, anlaşma maddelerinden biri de, şirketin devlete kaydını yaptırmış 620 işçi dışında
başka işçi istihdam etmemesiydi. Bu 620 kişinin sayıca yetersiz kalması halinde de yeni işçi
tedariki ancak hükümet izniyle mümkün olabilecekti. Bu madde aslında işçiler açısından bir
geriye dönüş özlemidir. Çünkü gediklerin kaldırılmasından önce, limanda hamal ve diğer işçiler
için çalışabilmenin koşulu, o meslek örgütüne kayıtlı olmaktı. Aksi takdirde ne işçilerin
serbestçe limanda çalışabilmesi, ne de işletmelerin serbestçe istediği işçiyi istihdam edebilmesi
mümkündü. Kaldırılan gediklerle birlikte bu çalışan tekelinin de sona ermesi, işçilerin şirketler
karşısında güç kaybetmesine ve beraberinde iş ve gelir kaybı gibi tehlikelerle karşı karşıya
kalmalarına neden olmuştu. İşte bu da, İzmir’de olduğu gibi, grev sonrası işçilerin en önemli
taleplerinden birinin eski dönemdeki gibi tekel olacak şekilde iş güvencesi sağlamak olmasına
yol açmıştı. Eski dönemde işin sahibi olan hamallar, yeni dönemde şirketlerin de devreye
girmesiyle birlikte sadece işi yapan kişiler, yani işçiler haline dönüşmekteydi. İşçileşmeye
yönelik bu dönüşüm de kolay bir geçiş süreciyle olmamış, şiddetli bir direniş nedeniyle ancak
zamana yayılarak gerçekleştirilebilmişti.
Görüldüğü gibi üretim hayatında yeni teknolojilere, şirketleşmeye, gelir ve iş kaybı
tehlikesine yönelik bu şiddet hareketleri sadece belli bir dönemle sınırlı kalmamış, 19. yy.ın
geneli ve 20. yy. başlarında farklı bölgelerde görülmüştü. Ancak çalışma hayatının bu zayıf
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kesimlerinin direnişi, makineleşme ya da ticarî hayatta yeni düzenlemelerin uygulamaya
geçişini durduramamış, sadece geciktirici bir etki gösterebilmişti.
Bu geciktirici özelliği yanında, Osmanlı’da makine veya teknolojiye karşı çalışan
direncinin bireysel örnekler dışında Avrupa’daki kadar şiddetli geçmediğini de ifade edebiliriz.
İngiltere’de 1810’da makine kırıcıların idam edilmesine yönelik bir cezai düzenleme yapılması,
ya da Fransızlarla savaşmak için İspanya’ya gönderilen asker sayısından daha fazlasının makine
kırıcılarla mücadele etmek için görevlendirilmesi, Avrupa ülkeleri için bu eylemlerin çok daha
şiddet içerikli olduğunu göstermekteydi. Ancak sanayileşme ve şirketleşmenin başarısızlığı ile
paralel olarak, bu gelişmelere yönelik çalışan direnci ve tepkisinin de Osmanlı çalışma ve
üretim hayatında Avrupa’da olduğu kadar yaşanmadığını söyleyebiliriz.

10.1.2. Boykotlar
10.1.2.1. 1908-1909 Avusturya Boykotu
Boykotlar arasında Ekim 1908’de başlayıp 1909 Şubat sonuna kadar yaklaşık 5 ay süren
Avusturya boykotu, bu ülke menşeli mal ve ürünlerin alınıp satılmaması ve hamallar tarafından
limanlarda taşınmaması şeklinde gelişen oldukça ses getirici bir eylem olmuştu. Boykot ilk
olarak Selanikli tüccarların Avusturya fabrikalarına telgraf çekerek daha önce sipariş ettikleri
malları almayacaklarını bildirmeleriyle 7 Ekim’de İstanbul’da başlamıştı. Bu boykotta
özellikle hamallar gibi işçi kesimleri her ne kadar en önemli unsurlardan biri olsa da, eylem
kısa sürede işçi sınıfını aşarak halkın genelini kapsayan ulusal bir hareket haline gelmişti.
Halkın kahvelerde gelen çay ve kahveleri yanında Avusturya şekeri olduğu için reddetmesi,
İzmir Boykotaj Cemiyeti’nin de bu davranışı överek Avusturya şekeri kullanan hiçbir kahvede
çay içilmemesini halka duyurması, boykotun ne kadar yayılmış olduğunu da göstermekteydi.
Ulusal kamuoyu ve basında olduğu kadar, uluslararası alanda da önemli bir konu haline
gelen boykot sürecinde, başta liman ve gümrüklerde çalışan hamallar olmak üzere işçiler
tarafından yapılan eylemler çeşitli sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından maddi ve manevi
destek görmüştü. Gazeteler tarafından liman işçileri ve hamalların yaptığı bu iktisadî savaşı
övgü ve takdirle karşılayan yayınlar yapılması, liman işçilerinin görüşmek üzere İttihat ve
Terakki tarafından kabul edilmesi, desteğin sadece halk tarafından değil, devlet yönetimi ve
basın organlarınca da verildiğini göstermişti.
1908 yılında başlayan boykot, İmparatorluğun hemen her bölgesindeki işçiler tarafından
kabul görmüş ve destek bulmuştu. İstanbul’daki tüm hamal, mavnacı ve vapurlara kömür
taşıyan işçiler Yağkapanı’nda toplanarak Avusturya gemileri için çalışmamayı kararlaştırmıştı.
Avusturya mallarına ellerini sürmek istemediklerini belirten liman çalışanları, aylar geçtikten
sonra aynı yönde bir bildiri yayınlayarak boykottaki kararlılıklarını göstermişti. Bu karar
Selanik’teki meslektaşları tarafından da aynı şekilde kabul görmüştü. Selanik’teki hamal ve
kayıkçılar, Avusturya menşeli gemilerin mal ve yük işlerinde çalışmazken, bu işlemin başkaları
veya gemilerin kendi tayfası tarafından yapılmasına da izin vermemişti. Bu nedenle Avusturya
Konsolosluğu taşıma işlemlerinin yapılabilmesi için limanlarda jandarma ve polis
bulundurulmasını talep etmişti.
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Boykota katılan her kesimi vatanseverliklerinden dolayı tebrik eden Tanin Gazetesi,
“ancak bir de uyarımız var!” diyerek Avusturya mallarını Alman kolileri içinde getiren bir
gemiyi örnek verip herkesi dikkatli olmaya çağırıyordu. Yine Trablus’ta, kayıkçılar limana
gelen Avusturya gemilerindeki yolcuları indirmeyi ve iskeleye taşımayı reddettiği için yolcular
karaya çıkamazken, Beyrut’ta ise kayıkçıların aynı şekilde boykota katılması nedeniyle vapur
acenteleri kendi temin ettikleri kayıkları kullanarak yolcu indirebilmekteydi. Avusturya
mallarına karşı boykot aynı kararlılıkla Yafa, Üsküp ve İzmir’de de basının da katkı ve
teşvikleriyle, halkın geneli tarafından uygulanmaktaydı.
Ekim 1908’de başlayan Avusturya boykotu, Şubat 1909’a kadar devam etmişti.
Boykotaj Sendikası temsilcileri ve Mebus Dr. Rıza Tevfik Bey’in İstanbul ve Galata
Gümrüklerine giderek hamallara boykotun sonlandırıldığını bildirmeleriyle birlikte, Tanin
gazetesinin ifadesiyle Osmanlıların ilk defa ve büyük bir başarıyla yürüttükleri bu iktisadî savaş
resmî olarak bitirilmişti. Bu başarıda en önemli paysa, hamal, mavnacı ve kayıkçı gibi liman
çalışanlarına aitti. Tevfik Bey de boykotun sonlandırılmasıyla ilgili halka yaptığı
konuşmasında, eyleme vatanperver şekilde katılan hamal, mavnacı ve kayıkçıları özellikle
alkışladığını belirterek çalışanların hakkını teslim etmişti.

10.1.2.2. 1909-1911 Yunanistan Boykotu
Girit’in işgali sonrası 1909’da başlayan ve bir ara yavaşlayacak olsa da 1911 yılına
kadar devam eden Yunanistan boykotu, çeşitli işçi kesimlerinin de yoğun katılımıyla
gerçekleştirilmişti. Avusturya İmparatorluğu’na karşı yapılan boykotta en ön sırada yer alan
hamal, mavnacı ve salapuryacı gibi çalışanlar, Yunanistan’ın Girit’i ilhak etmesinden
kaynaklanan öfke ve beraberindeki iktisadî savaşta da önemli roller üstlenmişti. Bu çalışanlar,
yapılacak boykottan Osmanlı tüccar ve vatandaşlarının olumsuz etkilenmemesi için de tedbir
alarak, boykotu başlatmadan 8 gün önce bir duyuru yapmıştı. 7 Ağustos 1909 günü gazetelere
gönderilen duyuruda, 8 gün içinde Yunan bandıralı vapur ve gemilere karşı şiddetli bir boykot
başlatacakları bildirilerek, bunlarla iş yapan, ticarî bağlantısı olan tüm tüccarların şimdiden
tedbir alması istenmişti.
Yunanistan boykotu da kısa sürede ülkenin diğer kısımlarına yayılmıştı. Rize’de
limanlara gelen mal ve yükleri iskeleye çıkaran kayıkçılar boykota başlamalarını şu şekilde
bildirmekteydi: Vatanımızın bir parçası olan Girit’e Yunanlıların ellerini uzatmaları,
ellerimizden tırnağımızı çekmeleri gibi bize acı veriyor. Hepimiz her türlü fedakârlığa hazırız.
Bugünden itibaren Yunan vapurlarına şiddetle boykota başladık. Tüm Rize Kayıkçıları Namına
Kethüda Şevki. Bir süre ara verildikten sonra 1910 Mayıs sonlarına doğru tekrar şiddetli bir
şekilde başlayan eylemler ülkenin her tarafına yayılmıştı. Trabzon, Giresun, Samsun, Selanik,
Hayfa, Bandırma, Mudanya ve ülkenin hemen her limanında Yunan vapur ve gemilerine karşı
hamal, mavnacı ve kayıkçılar boykot yapıyordu.
Boykot resmî olarak 1911 yılında bitirilmişse de, halk ve işçilerin eylemi sonraki yıllara
da yaydıkları görülmekteydi. 1912 yılının başlarında İzmir, Çanakkale ve Ayvalık gibi çeşitli
bölgelerde boykot devam ediyordu. Ayvalık’ta, Yunan tebaasından olan Trikopi’nin çiftliğinde
zeytin ve diğer mahsullerin toplanması zamanı geldiğinde boykot nedeniyle işçiler çalışmayı
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reddetmiş, çalışmayı kabul eden işçilerse engellenmişti. Boykotun başlamasının ardından
yaklaşık 3 sene geçmiş olduğu düşünülürse, eylemlerin halk ve işçiler tarafından söz konusu
ülkelere karşı doğal bir davranış şekli haline dönüşmekte olduğu anlaşılmaktadır.

10.1.2.3. 1911 İtalya Boykotu
İtalya’nın 1911 yılında Trablusgarp’ı işgal etmesi sonrası başlayan bu boykotta, devletin
de boykotçu grubun başını çekmesi nedeniyle çalışma hayatı açısından daha farklı sonuçlar
doğmuştu. İtalyan şirketlerine yapılan ekonomik harekatın yanında, demiryollarında, Düyun-u
Umumiye’de ve daha birçok kurumda istihdam edilen İtalyan işçiler işlerinden çıkarılmıştı.
İtalya’nın Trablus’u işgal edeceği söylentisinin yayılmasıyla birlikte özellikle Trablus
bölgesindekiler olmak üzere, çeşitli esnaf cemiyetleri, fırkalar ve liman işçileri İtalya’ya karşı
bir boykot başlatma çabasına girmişti.
Devlet adamları tarafından basına yapılan
açıklamalarda, olası bir işgal halinde işçi veya halk tüm İtalyanların yurtdışına çıkarılacağı ve
İtalya’ya iktisadî bir saldırı yapılacağı belirtilmişti. Açıklamalar 1908 Avusturya ve 1909
Yunanistan boykotlarından sonra, bu ekonomik silahın halk için olduğu kadar devlet adamları
açısından da öneminin kavrandığını gösteriyordu.

10.2. 1908 Öncesi Osmanlı’da Grevler
10.2.1. 1870 Öncesi Grevler
Osmanlı’da ücret karşılığı çalışan işçilerin çalışma hayatında yaşadıkları rahatsızlık ve
diğer sorunlar nedeniyle iş bırakmaları ve grev yapmaları sadece 19. yy.la birlikte olmamış,
ücretli çalışmanın söz konusu olduğu her dönemde geçerli olmuştu. Dolayısıyla bir iş bırakma
eylemi hakkında ilk grev nitelendirmesi yapmak yerine, tespit edilen ilk grev demek daha
doğrudur. Erken dönemler için tespit edilebilen ilk iş bırakma eylemi 1473 yılında seramik
işçileri tarafından yapılan grevdi. Bu tarihte yabancı çini ustaları karşılaştıkları güçlüklerden
şikâyet etmiş, paralarını alamadıkları sürece çalışmayacaklarını belirtmişti. 1587 yılında ise,
İstanbul’da Mehmet Paşa tarafından yaptırılan cami inşaatında çalışan duvarcı, marangoz ve
taşçı ustaları 12 akçe olan günlük ücretlerinin yetmediği şikâyetiyle 4’er akçe zam istemiş ve
bu nedenle işi durdurmuşlardı.
1600’lü yıllarda Edirne ve Enez Kadılarına yazılan bir fermandan neccar işçileri
tarafından yapılan bir grev açıkça görülmektedir. Buna göre neccarlar için daha önceden bir
ferman ile işçinin vasıf seviyesine göre 18, 20 ve 24’er akçe ücret belirlendiği, ancak işçilerin
daha fazla ücret talep ettikleri ve bu nedenle de işi bıraktıkları belirtilmişti. Bu işçilerin tekrar
işlerinin başına getirilmeleri ve fermanla belirlenmiş ücretten çalıştırılmaları emredilmişti.
1620’de Venedikli tüccarlara karşı İzmir limanındaki hamallar da ücretlerinin 3 kat artırılması
talebiyle grev yapmıştı. Hamallar, kendileri çalışmadığı gibi, Venedikli tüccarların daha ucuza
çalışmayı kabul eden hamalları istihdam etmesini de engellemişti.
19. yy.da 1870 öncesinde de grevlere rastlanılmaktadır. Bu eylemlerin geneli de ücret
temelli iş bırakma hareketleriydi. Elbisehane-i Askerî işçileri ödenmeyen ücretlerini alabilmek
için Mayıs-Eylül 1826 arasında 5 ay süreliğine iş bırakmıştı. 1827 yılında Kal’ay-ı Tis’a
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(Dokuzuncu Kale) olarak bilinen kalenin inşaatı sırasında işçiler ücretlerine zam istemiş, aksi
takdirde işlerini bırakacaklarını ve çalışmayacaklarını bildirmişti. Ancak devletin işçilerin bu
hareketlerine cevabı da sert olmuş ve işini bırakanların tutuklanıp sürgün edileceği, bunların
firarına yardım edecek kayıkçıların da sürgünle cezalandırılacağı tebliğ edilmişti. 1861 yılında
6 aydır ödenmeyen ücretlerinden dolayı Tersane-i Amire işçilerinin bir kısmı işi terk ederken,
kalan işçiler de çalışmayarak ücretlerini talep etmişlerdi. Mart 1863’te ise Zonguldak kömür
madenlerindeki işçiler grev yapmıştı.
Bu erken dönemlerde gerçekleştirilen grevlerin temel özelliği, çalışma şartlarından
sadece ücretlerin işçiler tarafından problem olarak algılanmasıydı. İş bırakma eylemlerinin
genelinin altında ücretlerin düşüklüğüne ya da geç ödenmesine tepki gösterilmesi yatmaktaydı.
Bunun dışında çalışma saatlerinin veya diğer çalışma şartlarının iş bırakmaya neden olacak
herhangi bir işçi eylemine neden olduğu konusunda kayıtlarda bilgiye rastlanılamamıştır. Erken
dönemler için ekonomik gelişmişliğe paralel olarak yapılan işlerin çok ağır olmaması ya da çok
sayıda işçi çalıştıran fabrika, atölye vb. üretim birimlerinin sayıca azlığı, işçi eylemlerinin gerek
nicel gerekse nitel açıdan zayıf kalmasının da en önemli nedeniydi.

10.2.2. 1870-1908 Yılları Arasında Osmanlı’da Grevler
10.2.2.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi
Bu dönemde yapılan 91 grevden sadece 23 tanesine katılan işçi sayısı tespit
edilebilmiştir. 23 greve katılan işçi sayısı 23.389 olarak gerçekleşmiş, 68 grevin katılımcı sayısı
açısındansa bir bilgiye ulaşılamamıştır. Tespit edilen grevci sayısının yarıdan fazlası Selanik
Vilayeti’nde tütün işçilerinin grevlerindendi. Bu da, 1908’le birlikte sosyalist hareketin iyice
güçleneceği bölgede işçi hareketleri ve örgütlenmesi için belirli bir altyapının sürekli var
olduğunu göstermektedir.
Grev sayısıyla ilgili Osmanlı işçi tarihi literatürüne ilişkin değinmemiz gereken bir
önemli nokta, II. Abdülhamid döneminde işçi hareketleridir. II. Abdülhamit’in gittikçe artan
baskıcı yönetimi nedeniyle 1878 sonrası grevlerin azaldığı ileri sürülmekte, 1886 ile 1902
yılları arasında yapılmış bir grev olmadığı bazı eserlerde belirtilmektedir. Bazı yazarlar ise
baskıcı yönetimle birlikte gazetelerdeki sansür uygulamasının işçi grevlerinin haber olarak
verilmemesine neden olmuş olabileceği, 1887 ile birlikte işçi hareketlerinin zayıflamış veya yer
altına inmiş olmasının da muhtemel olduğunu belirtmektedir. Ancak bu görüşlere karşın 18861902 dönemi için 22 grev yapılmış olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla II. Abdülhamid döneminin
en azından işçi hareketleri açısından tekrar gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Devletin
baskıcı yönetimi artsa bile, iş uyuşmazlıklarının devam ettiği, işçilerin çalışma şartlarından
rahatsız olduğu durumlarda grev silahını kullanmakta pek fazla engel tanımadıkları
görülmektedir. 21 grevin 16’sının devletin başkentinde, yani İstanbul’da olması, bu 16 grevin
de 10’unun kamu işçileri, yani devlete bağlı çalışanlarca gerçekleştirilmiş olması da bu durumu
göstermektedir.
Tablo 1: İşkolu ve Sektörlere Göre Grevlerin Dağılımı (1872-1908 Haziran)
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Grev
Sayısı

%

Denizcilik

27

30

Gıda

15

16

Tekstil

14

15

İnşaat

10

11

Diğer

9

10

Rıhtım, Dok ve Antrepo

5

6

Demiryolu

4

5

Madencilik

3

3

Hizmetler

3

3

1

1

Toplam

91

100

- Kamu Sektörü

39

43

- Özel Sektör

52

57

İşkolu

Basın
Yayın
Matbaacılık

ve

Tablodan görüleceği üzere grevlerin çoğunluğu kamuda değil, özel sektöre ait üretim
birimlerinde gerçekleştirilmişti. % 30’la grevlerin neredeyse üçte biri denizcilik alanında
yapılmış, gıda, tekstil ve inşaat alanları da daha fazla grev yapılan işkolları olarak öne çıkmıştı.
Çalışmanın hukukî düzenlemelerle ilgili dördüncü bölümünde, çalışma şartlarının madencilik
sektöründe göreli olarak daha ağır olduğu görülecektir. Buna rağmen bu alanda ilgili dönemde
sadece 3 greve rastlanması, işçilerin grev silahını kullanmaya pek rağbet etmediklerini
göstermektedir.
Tablo 2: Bölgelere Göre Grevlerin Dağılımı (1872-1908 Haziran)
Grev
Sayısı

%

İstanbul

63

70

Selanik

12

13

İzmir

3

3

Kent
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Manastır

2

2

Balıkesir

2

2

Üsküp

2

2

Velez

2

2

Diğer (Bitlis, Edirne, Şam, Vidin,
Zonguldak)

5

6

91

100

Toplam

İlgili dönemde en çok iş bırakma eylemi gerçekleştirilen yer 63 grevle İstanbul olmuştu.
Selanik Vilayeti de işçi hareketlerinin göreli olarak daha yoğun yaşandığı bir bölge olarak ön
plana çıkmıştı.

10.2.2.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları
Grevlerin geneline bakıldığında, kamu veya özel sektörde işçilerin iş bırakmalarının en
temel nedeni ücret meselesiydi. Kamuda işçiler genellikle ödenmeyen ücretleri yüzünden, özel
sektörde ise ödenmeyen ücret dışında ücretlerin düşüklüğünden şikâyet ederek çok sayıda iş
bırakma eylemlerine başvurmuşlardı. Ücret alacağı dışında, 1875’te yabancı mühendislerle
yaşadıkları sorunlar yüzünden Taksim’deki Müslüman işçilerin, 1878’de çalışma şartlarının
iyileştirilmesi için İstanbul’da duvarcıların, paranın değer kaybetmesi nedeniyle reel alım
güçlerinin düşmesine gösterdikleri tepki sonrası çeşitli yıllarda denizcilik ve gemi yapımı
işçilerinin, ücretlerinde yapılmak istenen kesintiye karşı 1879’da Şam tekstil işçileri ile 1891,
1904 ve 1905’te İskeçe, Drama ve Kavala’da tütün işçilerinin, Pazar gününün tatil olması için
1890’da Beyoğlu mağazalarındaki işçilerin, üretimde kullanılan yeni makinelere tepki olarak
1893’te Cibali tütün işçilerinin, 1906’da Paskalya bayramının ücretli tatil olması için yine
Cibali tütün işçilerinin grevleriyse diğer nedenlerden kaynaklanan iş bırakma eylemlerinin bir
kısmıydı.
Ücret alacağı nedeniyle yapılan grevlerin süreklilik kazanması, ülkenin yaşadığı malî
sıkıntıya da paralel olarak işçilerin bu rahatsızlığını giderecek şekilde kalıcı bir çözüm
bulunamadığını göstermekteydi. Yabancı işçilerin ücret alacaklarını isteyerek yaptıkları
grevlerde sürekli Elçiliklerinin de devreye girmesi, devleti zor durumda bırakan bir diğer
gelişmeydi.
Greve çıkan işçilerin davranışları incelendiğinde, grevler genellikle ani bir kararla
başlatılmamış, ilk olarak devlete başvuruda bulunularak yardım talep edilmişti. Osmanlı’da
devletin paternalist anlayışının işçiler tarafından da kabul gördüğünü gösteren bu durum,
devletin nasihatleri ya da arabuluculuk çabalarının sonuçsuz kalması halinde iş bırakma
eyleminin gerçekleşmesiyle devam etmekteydi. Grevlerin hemen tamamında grevciler, greve
katılmayan işçilere ya da işveren tarafından kendi yerlerine işe alınan işçilere karşı tepki
göstermişlerdi. Bu grev kırıcılara karşı grevcilerin tepkisi genellikle de tehdit ve saldırı şeklinde
208

kendini göstermişti. İşçilerin grev esnasında fabrika binaları, alet edevat vb. işverene ait fiziksel
varlıklara saldırmasına da birçok grevde rastlanılmıştır.
Eylemlerde şiddet dozunun bu kadar yüksek olmasının en önemli nedenlerinden biri,
işçilerin örgütlü ya da organize değil de, anlık hareket etmesiydi. Bunun doğal sebebi de bir işçi
örgütünün olmamasıydı. Dönem itibariyle bir işçi cemiyeti tarafından organize edildiğini tespit
ettiğimiz grevler, yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz 1905’te Kavala’da tütün işçilerinin Tütün
Amelesi Saadet Cemiyeti tarafından yürütülen eylemi ile Ocak 1908’de İstanbul’da ekmek
işçilerinin Hamurkâr Cemiyeti adlı örgütçe yürütülen eylemleriydi. 1890’da İstanbul’daki
Ermeni ekmek işçilerinin greviyse, greve katılmayanlara 3 lira para cezası verileceğini belirten
bir cemiyet tarafından organize edilmişti.
İşçilerin sendika vb. bir örgüte sahip olmaması, grevlerin süresinde de kendini
göstermişti. Nitekim 1872’de 20 gün süren Rumeli Demiryolları işçileri grevi, 1875’te 1 hafta
süren tersane işçileri grevi ve 1879’da 4 hafta süren Şam tekstil işçilerinin eylemleri dışında
grevlerin tamamına yakını çok kısa süreli olmuştu. İşçileri örgütlü tutacak, ya da grev süresince
maddi ihtiyaçlarını karşılayacak bir örgütten yoksunluk, grevlerin ya birkaç saat, ya da bir gün
sürmesine neden olmuştu.
Grevler karşısında devletin yaklaşımına baktığımızda, bir grev esnasında ilk olarak
devletin babacan tavrını ön plana çıkardığı ve işçilere nasihat ederek, taraflar arasında
arabuluculuk yaparak işçi eylemlerini sonlandırmaya çalıştığı görülmekteydi. Bu durum birçok
grev için yeterli olmuştu. Ancak sonuçsuz kaldığı durumlarda ise devletin sert yüzü hızlı bir
şekilde devreye girmişti. Bunun bir sebebi, devletin işçi eylemlerine bir asayiş problemi olarak
yaklaşmasıydı. Diğer bir nedeniyse, birçok grevde örneğini gördüğümüz üzere devletin, Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi işçi hareketlerinin yayılmasından endişe etmesiydi. 1908’de Ahmed
Muhtar, demiryolları veya reji gibi önemli ekonomik birimlerde bir grev yapılacağı haber
alındığı zaman, devlet yetkililerinin hemen sanki büyük bir ihtilal olacakmış gibi
endişelendiğini belirtirken, devletin bu endişesine işaret etmişti.
Bu nedenle grevlerde, grevcilerin asker müdahalesiyle dağıtılması, diğer işçilere
gözdağı olması için bazı grevcilerin işten çıkarılması, tutuklanarak hapse atılması veya sürgün
cezasıyla uzaklaştırılmasına yönelik çok fazla somut örnek gördük. Bu örnekler de devletin
söz konusu endişesinden kaynaklanmıştı. Devlet arabuluculuk faaliyetlerinin olumlu sonuç
verdiği bazı grevlerde bile, işçilerin grevin olumlu etkisini görmemeleri için işverenleri hemen
ücret zammı yapmamaları ve bir süre bekledikten sonra zam yapmaları konusunda
tembihlemişti. 1908 sonrası daha sık örneğini göreceğimiz, ama 1908 öncesinde de çokça
yaşandığı gibi, devlet grevlerde sürekli bir teşvik ve tahrikçi peşinde olmuştu. Bu durum,
normalde işçilerin kendi haline bırakılsa grev yapmayacağı, ama bazı yabancı işçilerle işyeri
dışından kesimlerin (özellikle 1900’ler sonrasında bu kesimler sosyalistlerdi) işçileri bu tür
eylemlerle teşvik ve tahrik ettiği yönündeydi.
İşveren ve arabuluculuk dışında çalışma hayatına bakan yönüyle devletin 3. bir vasfı da
yasa koyucu rolüdür. 1872-1908 dönemine baktığımızda, grev, lokavt, toplu sözleşme vb.
unsurları düzenleyen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildi. Bunun yanında çalışma
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saatlerini düzenleyen, ücret alacağını koruyan vb. bireysel çalışma ilişkilerine yönelik de ülke
genelini kapsayan bir düzenleme söz konusu değildi. Dolayısıyla devletin yasa koyucu
niteliğinin dönem için oldukça zayıf kaldığını görmekteyiz.
İşletme ve işverenlerin grev karşısındaki yaklaşımı da pek olumlu değildi. Grev bir
uyuşmazlık olduğu için doğası gereği kamu ya da özel sektörde işveren bu uyuşmazlıkla
karşılaşmamayı yeğleyecektir. Ancak bu uyuşmazlıklar ortaya çıktığında kamuda işverenin,
yani devletin kalıcı değil de, ücretlerin bir kısmının verilmesi, grevcilere ön ayak olanların işten
çıkarılarak uzaklaştırılması gibi geçici tedbirlere daha fazla yer verdiğini gördük. Özel
sektördeyse işletmeler özellikle işçileri koruyucu yasal düzenlemelerin eksikliğini kendileri için
oldukça iyi değerlendirmişti. Grev olması halinde grevciler yerine yeni işçi alınması,
grevcilerin işten çıkarılması gibi kararlar da bu durumun sonucuydu. Ayrıca bir grev anında
işletmelerin güvenlik güçleri gönderilmesi için devlete başvurmasına dair çok sayıda örnek de
söz konusuydu.
Grevlerin sonuçlarına bakıldığında ise, birçok grev asker ve güvenlik güçlerinin
grevcileri dağıtması, bazı işçilerin tutuklanması ve işten atılmasıyla kendiliğinden
sonuçlanmıştı. Ücret alacağı sebebiyle yapılan grevlerdeyse genellikle ücretlerin bir kısmı
verilerek işçiler geçici olarak rahatlatılmış ve tekrar işleri başına döndürülmüştü. Ama
genellikle aynı işçilerin kısa süre sonra tekrar grev yapmalarına dair yukarıda bahsettiğimiz çok
sayıda örnek, işçilerin sorunlarının çözülmesinden ziyade bu durumun bir oyalama niteliği
kazandığını göstermekteydi. Özel sektör içinse işçilerin grevlerden daha kazançlı çıktığını
görmekteyiz. Nitekim ücret kesintisine tepki olarak yapılan tüm grevler bu kesintinin iptaliyle
sonuçlanmıştı. Ücret artışı talepli grevlerinde de işçiler belli oranda amaçlarına ulaşmıştı.
Ancak en az bunlar kadar grev de işçiler için ya olumsuz sonuçlanmış, ya da kısmî rahatlama
sağlamıştı. Arşiv belgeleri ve dönemin süreli yayınlarında grevlerin büyük çoğunluğu için nasıl
sonuçlandığına dair bilgi olmaması, grevlerin sonuçlarına yönelik kapsamlı yorum yapılmasını
zorlaştırmaktadır. Ancak 1908 yılının sadece 3 ayında, incelediğimiz bu 37 yıllık dönemden
daha fazla sayıda grev yapılmış olması, Osmanlı’da işçilerin genelinin maddi manevi çalışma
şartlarından pek memnun olmadığını gösterdiği gibi, bu 37 yıllık süreçte grevlerden elde edilen
kazanımların da işçiler için yetersiz kaldığını gösterecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı işçilerinin erken dönemde ve sanayileşme girişimlerinin başladığı
19. Yüzyıl ve sonrası çalışma ve yaşam koşullarından duyduğu rahatsızlıklara karşı dile
getirdiği tepki ve eylemleri değerlendirdik. Bu doğrultuda yeni teknolojilere karşı direnç ve
makine kırıcılığına yönelik hareketleri, Avusturya-Macaristan, Yunanistan ve İtalya’ya karşı
yapılan boykotları ele aldık. Daha sonra 1908 öncesinde Osmanlı işçilerinin yaptığı grevleri,
nedenleri, gelişimi ve sonuçları ile ayrıntılı bir şekilde değerlendirerek işçi, işveren ve devletin
bu eylemlere karşı davranışları üzerinde durduk.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangi bölgede Osmanlı işçilerinin makine kırıcılığına dair örneklere
rastlayamayız?
a) Uşak
b) İstanbul
c) Selanik
d) Muş
e) Samakov
2. Aşağıdakilerden hangi bölgede yerel halk ve halı işçileri fabrikalara karşı tepki göstermiş
ve makine kırıcılığı hareketlerine başvurmuşlardır?
a) Bursa
b) İstanbul
c) Ankara
d) Drama
e) Uşak
3. Aşağıdakilerden hangi ülkeye karşı Osmanlı hamallarının da katıldığı geniş çaplı bir
boykot yapılmıştır
a) İran
b) Fransa
c) Almanya
d) İngiltere
e) Avusturya-Macaristan
4. Girit’i işgal ettiği gerekçesiyle aşağıdakilerden hangi devlete karşı Osmanlı’da boykot
yapılmıştır?
a) Bulgaristan
b) İtalya
c) Yunanistan
d) Bosna-Hersek
e) Avusturya-Macaristan
5. Osmanlı’da 1908 öncesi en çok grev yapılan kent aşağıdakilerden hangisidir?
a) Manastır
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b) Üsküp
c) İstanbul
d) Selanik
e) İzmir
6. Osmanlı’da işçi hareketleri ve grevlerle ilgili “ilk” tartışmalarını değerlendiriniz.
7. Osmanlı’da 1870 öncesi grevlerin temel özellikleri nelerdi?
8. Devletin grevler karşısındaki tutumunun Osmanlı işçisinin eylemlerine etkileri nasıl
olmuştur?
9. Osmanlı’da boykot hangi şartlarda kullanılmış, ne gibi sonuçlar vermiştir?
10 1908 öncesinde Osmanlı’da grevler açısından hangi iş kolları ve sektörler ön plana
çıkmaktaydı?

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)e, 4)c, 5)c.
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11. II. MEŞRUTİYET VE SONRASINDA OSMANLI'DA GREVLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. II. Meşrutiyet’in İlanı ve 1908 Grevleri
11.2. 1908 Grevlerinin Genel Değerlendirmesi
11.2.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi
11.2.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları
11.3. 1909-1918 Döneminde Grevler
11.3.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi
11.3.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları
11.4. 1919-1922 Dönemi Grevleri
11.4.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi
11.4.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları

217

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. II. Meşrutiyetin ilanı Osmanlı’da işçi hareketleri nasıl etkilemiştir?
2. 1908 yılında gerçekleştirilen grevlerin temel nedenleri nelerdir?
3. 1919-1922 arası yapılan grevlerin önceki dönemlerde yapılan grevlerden
temel farkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
1908
devriminin
II.
Meşrutiyet’in
Okuyarak,
İlanı ve 1908 Grevleri
Tartışmalara
Katılarak,
çalışma hayatına etkilerini
Fikir
Yürüterek,
değerlendirebilmek.
Araştırarak.
Konu

1909-1918 Grevleri

1919-1922
döneminde grevler

Kazanım

Osmanlı
örneği
Okuyarak,
Tartışmalara
Katılarak,
üzerinden savaşlar ve işçi
hareketleri
arasındaki Fikir Yürüterek.
ilişkileri değerlendirebilmek
Toprak kayıpları ve
Okuyarak,
Tartışmalara
Katılarak,
savaşlar sonrası Osmanlı
örneği üzerinden çalışma Araştırarak.
hayatının
yeniden
şekillenmesini
değerlendirebilmek.
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Anahtar Kavramlar
Grev: Çalışanların, yaptıkları işi toplu reddedişinden kaynaklanan iş durdurma
eylemidir.
Kapalı işyeri koşulu: İşçilere işe başlamadan önce işyerinde uygulanan toplu iş
sözleşmesine taraf olan sendikaya üye olmaları ve çalıştıkları süre boyunca üyeliklerini devam
ettirme zorunluluğunu getiren zorunlu sendikacılık şeklindeki sendika güvenliği türüdür.
Uzlaşma: İşçi ve işveren taraflarının talepler üzerinde anlaşmasıyla greve başlanmasının
önüne geçilmesi veya başlayan grevin sona erdirilmesi durumudur.
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Giriş
1908 yılında II. meşrutiyetin ilan edilmesi ile birlikte Osmanlı’da işçi hareketleri
açısından bir patlama yaşanmıştır. 1908’de 23 Temmuzdan yılsonuna kadar geçen yaklaşık 5
aylık dönemde tespit edilebildiği kadarıyla 143 grev yapılmıştır. Bu rakam, kendinden önceki
600 yıllık süreçte yapılan grev sayısı kadardır demek yanlış olmayacaktır. Bu bölümde 1908
devriminin işçi hareketlerine etkilerini, işçilerin neden grev yaptıklarını, neleri talep ettiklerini,
işveren ve devletin bu taleplere nasıl yaklaştığını, grevlerin nasıl sonuçlandığını ele alacağız.
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11.1. II. Meşrutiyet’in İlanı ve 1908 Grevleri
1908 yılında meşrutiyetin tekrar ilanı ülkede görece bir özgürlük ortamının da
doğmasına yol açmıştı. Bu ortamı en iyi değerlendiren kesimlerden biri de, hem örgütlenme
hem de grev hareketleriyle ön plana çıkan işçiler olmuştu. Meşrutiyet sonrası yaşanan grev
dalgası İkdam gazetesinde “2 ay evveline gelinceye kadar sahaif-i matbuâta geçirilemediği için
“grev” kelimesinin ne demek olduğunu pek çoklarımız bilmediği gibi, grev dediğimiz halet,
yani terk-i eşgal dahi mecburen gayr-i vâki idi. Şimdi ise bütün gazetelerin birkaç sütununu
grevler işgal ediyor… Sanki bir göreneğe tabiiyet ediliyormuş gibi her şirket müstahdemini
peyderpey ta’til-i işgale kıyam etti.” şeklinde ifade edilmişti.
II. Meşrutiyet sonrası İTC Hükümeti ilk toplantısında ekonomik programını açıklamıştı.
Bu program çerçevesinde belirlenen hedeflerden biri de, işveren ve işçiler arasındaki ilişkileri
tanımlayan yasaların hazırlanmasıydı. II. meşrutiyetin ilk dönemlerinde, iktidarına destek
bulma amacında olan İTC Yönetimi, toplumsal kesimlerin tümünden olduğu gibi işçi sınıfından
da destek bulma amacındaydı. Bunun için de programlarında işçi hakları ve çalışanların
desteklenmesine yönelik hedefler belirlemişti. Aynı şekilde yabancı sermayenin ağırlığı ve
hakimiyetinden duyulan rahatsızlık, İTC’nin, işçilerin yabancı sermayeye karşı yapılan
grevlerine de gizli bir destek verdiği iddialarına neden olmuştu.
II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası yayınlanan Padişah Hattı Hümayunu’nun 6. maddesinde
herkesin istediği kişilerle toplanma hakkına sahip olduğu belirtilmişti. Bu dönemde ülkenin
her bölgesinde kutlamalar şeklinde başlayan gösteriler, ilk dönemde iktidara gelen İTC
yönetimince de hoşgörü ile karşılanmıştı. Ancak bu hoşgörünün belli bir ölçüde nedeni olan,
gösterilerin bir süre sonra kendiliğinden sona ereceğine yönelik düşünce gerçekleşmemişti.
Gösterilerin zamanla azalma yerine giderek artması, devlet yönetiminin de tepkisini çekmeye
başlamış ve bu tepki açıkça gösterilmişti. Sadrazam, gösteriler ve toplu eylemlerin artık sona
erdirilmesi ve halkın işinin başına dönmesi gerektiğini, buna yönelik olarak da basın yayın
organları da kullanılacak şekilde çeşitli nasihat ve uyarılarda bulunulmasını Dahiliye
Nezareti’ne bildirmişti.
Artan gösteriler sadece sevinç eylemleri şeklinde kalmamış, toplumun genelinde
özgürlüğün ve hürriyetin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan bir kaos ortamı doğmuştu.
Meyhaneciler, gazinocular, kahveciler geceleri yasal süre dolduğu için dükkanlarını
kapatmaları yönünde güvenlik güçlerince yapılan uyarıları, hürriyet var! diyerek geri çeviriyor,
meşrutiyetin tekrar ilanından beri vergi ve para cezalarını ödemeye de özgürlüğü gerekçe
göstererek yanaşmıyorlardı. Samsun’da olduğu gibi köylüler vergi için gelen tahsildarlara
şimdi hürriyet var! hükümet vergiyi kaldırdı! cevabı vererek vergilerini ödemeyi reddederken ,
İstanbul’da esnaflar belediyenin vergi vb. yükümlülüklerini yerine getirmeleri isteklerini
meşrutiyetin ilanı gerekçesiyle geri çeviriyordu. Tütün alım satımına yönelik her türlü işlem
imtiyaz sözleşmesi ile reji şirketinin tekeline verilmiş olmasına rağmen, Beyazıt meydanında,
Fatih’te ve halka açık merkezi yerlerde insanlar tütün satıyordu. Kendilerine rejinin tekel hakkı
hatırlatılarak müdahale edilmek istendiğindeyse, ülkeye hürriyet geldiği cevabıyla, 20 gün
öncesine kadar kaçakçılık kategorisinde değerlendirilen bu işi yapmanın özgürlük kaynaklı
hakları olduğu tepkisini gösteriyorlardı.
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Çok sayıdaki bu halk gösterileri Ağustos ayı ortalarına doğru durdurulabilmişse de, bu
tarihten sonraki özellikle 2 aylık bir dönemde, İmparatorluğun büyük şehirlerini yoğun bir grev
dalgası sarmıştı. İşçi eylemleri ve iş bırakmaların artması ve bu durumun basında tepki çekmesi,
aynı zamanda yabancı ve yerli işverenler tarafından da şikâyetlerin artması üzerine, İTC de işçi
örgütleri ve işçi taleplerine karşı tutumunu sertleştirmişti. Grevlerin giderek artması ve
şiddetlenmesi, bu eylemlere zabıta ve güvenlik güçlerinin zor kullanarak müdahale etme
eğiliminin güçlenmesine, grevleri teşvik eden ve ön ayak olanların tutuklanmasına ve grevleri
önlemeye yönelik yasal tedbirlerin yürürlüğe sokulmasına neden olmuştu.
Zabtiye Nezareti gazetelere de ilan vererek grevcileri başkalarının hakkına tecavüz
etmeme ve güvenlik güçlerinin uyarılarına riayet etmeye çağırırken aksi takdirde gözaltına
alınacakları şeklinde gözdağı da vermişti. Servet-i Fünun’da, kanun-ı esasinin ilanının belki de
çok beklenmeyen fakat pek doğal olan sonuçlarından biri de süratle birbirini takip eden
grevlerdir denmekteydi. Osmanlı, devlet ve kamuoyu açısından bakıldığında grevlere
hazırlıksız yakalanmıştı. II. Meşrutiyet ilan edildiğinde ve bu hareket hürriyet ibaresiyle
tanımlandığında, işçiler tarafından bu kadar fazla sayıda eylem yapılacağı tahmin edilememişti.
1908 Temmuz’undan başlayarak Ekim’e kadar hızlı bir şekilde, daha sonra ise yasal
düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle azalarak devam eden bu yoğun grev dalgası, Osmanlı
işçileri için iş bırakma eyleminin olağan hale geldiği bir dönemin başlangıcı olurken, halk,
devlet ve kamuoyu için de işçi hareketleriyle tanışıldığı bir dönem olmuştu.

11.2. 1908 Grevlerinin Genel Değerlendirmesi
11.2.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi
Bu dönem için tespit edilebilen grev sayısı 143’tür. Her yeni çalışmayla birlikte artan
grev sayısı, özellikle İbranice, Arapça, Bulgarca dillerindeki yerel süreli yayın taramalarıyla
artma potansiyeline sahiptir. Bu da, dönem için grev silahını kullanan işçi gruplarını
çeşitlendirecek ve işçi hareketlerinin Osmanlı’da daha da net ortaya konmasını
sağlayabilecektir.
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Tablo 4: İşkolu ve Sektörlere Göre Grevlerin Dağılımı (1908 Temmuz-Aralık)
Grev
Sayısı

%

Demiryolu

30

21

Gıda

28

20

Hizmetler

18

13

Rıhtım, Dok ve Antrepo

16

11

Tekstil

15

10

Madencilik

9

7

Denizcilik

8

6

Basın

7

5

İnşaat

5

3

Diğer

5

3

Enerji

2

1

Toplam

143

100

- Kamu Sektörü

16

11

- Özel Sektör

127

89

İşkolu

Demiryolu ve tramvay yatırımlarının artması ve bölge olarak çeşitlenmesiyle birlikte,
önceki 37 yıllık sürede 4 greve rastlanan demiryolu ulaşımında, 1908’in son 5 aylık döneminde
30 iş bırakma eylemine rastlanmaktadır. Tütün işçileri başta olmak üzere Gıda alanında da aynı
sürede 28 grev yapılmıştır. Kahve, otel, birahane garsonları ile otel, büro, banka ve ticarethane
çalışanlarının iş bırakma eylemlerinden oluşan Hizmetler alanındaki 18 grev de bu alandaki
işçilerin grev silahını sık kullandığını göstermektedir. Limanlarda çalışan hamal, mavnacı ve
salapuryacı gibi işçilerle tekstil fabrika ve atölyelerinde çalışanlar da ülkenin iktisadî açıdan
belli bir seviyeye varmış her bölgesinde kısa süre içinde birçok grev yapmıştı.
Kamu ve özel sektör ayrımı açısındansa, 143 grevin 127’si, yani % 90’a yakın bir kısmı
özel sektörde yapılmıştı. Bu grevler madencilik, ulaşım ve limanlar gibi alanlarda genellikle
yabancı sermayeyle yönetilen imtiyazlı şirketleri hedef almıştı. Kamuda ise 16 grev yapılmış
olup, bunların büyük kısmı önceki dönemde olduğu gibi denizcilik alanındaydı.
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Tablo 5: Bölgelere Göre Grevlerin Dağılımı (1908 Temmuz-Aralık)
Grev
Sayısı

%

İstanbul

59

41

Selanik

37

26

İzmir

10

7

Aydın

5

4

Balıkesir

4

3

Beyrut

4

3

Zonguldak

4

3

Edirne

3

3

Adapazarı

2

1

Manastır

2

1

Girit

2

1

Samsun

2

1

Üsküp

2

1

Diğer (Adana, Ergani, Eskişehir,
Halep, Kudüs, Midilli, Sivas)

7

5

143

100

Kent

Toplam

1908’de de önceki dönemlerde olduğu gibi grevler açısından başı İstanbul çekmişti.
Dönem içindeki 143 grevin 59’u, yani % 41’i İstanbul’daki işçiler tarafından yapılmıştı. Selanik
37 grevle tüm grevlerin % 27’sine ev sahipliği yaparken, her 4 grevden 1’i burada yapılmıştı.
Grevler açısından öne çıkan diğer bölgeler, yani İzmir, Aydın, Balıkesir, Beyrut ve Zonguldak
gibi yerlerin ortak noktası da, ülkenin diğer bölgelerine göre buralarda sanayinin daha fazla
gelişmiş olması, dolayısıyla da daha fazla işçi istihdam edilmesiydi.
143 grevin yalnızca 32 tanesinde greve katılan işçi sayısıyla ilgili bilgiye
ulaşılabilmiştir. Bu 32 greve katılan işçi sayısını 44.670 olarak tespit ettik. Ancak bu 32 grev
yanında, katılımcısı tespit edilemeyen 111 grevin varlığı hesaba katılırsa, 100.000’nin üstünde
bir grevci sayısıyla rahatlıkla karşılaşılabilecektir. Bu da işçi sayısının göreli olarak sınırlı
olduğu ve sanayinin gelişmemiş olduğu Osmanlı’da, 5 aylık bir dönemde iş bırakma
eylemlerine ne kadar yoğun başvurulduğunu ve 1908 yazının Osmanlı işçi hareketleri açısından
nasıl bir kırılma dönemi olduğunu göstermektedir.
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11.2.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları
Meşrutiyetin tekrar ilanıyla birlikte ülkede hürriyet, özgürlük, adalet kavramlarının öne
çıkmasını en iyi değerlendiren sınıf işçiler olmuştu. Meşrutiyetin getirdiği özgürlük havasından
kaynaklanan siyasal ortam, düşük ücretler ve çalışma şartlarının olumsuzluğundan kaynaklanan
ekonomik ortam ve grevlerin işçilerin hak ve çıkarlarını iyileştirme ve korumaya yönelik olarak
başarılı olabileceğine dair işçilerin zihninde oluşan ve sendikalarca da desteklenen psikolojik
ortam 1908 yazında bir araya gelince, hemen her sektörde işçiler iş bırakarak grev yapmıştı.
1908 grevlerinin en önemli nedeni yine ücretlerdi. Tanin’de Ahmed Muhtar grevlerle
ilgili yaptığı tahlilde, işverenlerle işçiler arasındaki anlaşmazlıkların fabrikalar, trenler ve
tramvayların çalışmasını engellemesinin nedeni nedir diye sorduktan sonra, bittabî ücret
meselesidir cevabını vererek 1908 grevlerinin temel nedenini işaret etmekteydi. Selanik’te işçi
hareketinin lideri olarak nitelendirebileceğimiz Benaroya da, 1908 grevlerini, meşrutiyeti ve
özgürlüğü kutlamak dışında, daha yüksek ücretler elde etmeyi amaçlayan ve herhangi bir
ideolojik karakteri olmayan eylemler şeklinde tanımlamıştı.
1872-1908 döneminde yapılan grevlerde ödenmemiş ücretlerin, ücret artışı talebi kadar
önemli bir grev sebebi olduğunu görmüştük. Bozulan malî yapıya paralel olarak, 1908 yılında
ödenmemiş ücretler nedeniyle yapılan grevlerin tamamı kamuya ait üretim birimlerinde
olmuştu. Özel sektörde çalışan işçiler için ödenmeyen ücretler nedeniyle yapılan herhangi bir
greve rastlamadık. Bu da, düşük olsa da, ücretlerin zamanında ödendiğini göstermekteydi.
Kamudaki grevlerin büyük kısmı, özel sektördeki grevlerinse tamamında ücret artışının en
önemli grev sebebi olduğu yukarıda ele aldığımız grevlerden görülmektedir.
1908 grevlerinde ücret artışı dışında farklı talepler de ileri sürülmeye başlanmıştı. Gerek
kamuda gerekse özel sektörde birçok grevde işçiler günlük çalışma saatlerinin azaltılmasını da
talep etmişti. İstanbul’daki bakkal çırakları Pazar günlerinin tatil edilmesini isterken, Anadolu
Demiryolları işçilerinin talep listesinin en başında ise kurdukları sendikanın şirket tarafından
resmen tanınması vardı. Ereğli madenleri işçilerinin yıllık izin talepleri, Beyrut hamalları ve
Kavala tütün işçilerinin iş güvencesi talepleri, Galata hamallarının iş güvencesiyle birlikte gece
mesailerine fazla ücret ödenmesi talepleri, Selanik maden işçilerinin yabancı işçilerin işten
çıkarılması isteği, Selanik fırın işçilerinin daha temiz ortamda iş yapma istekleri, Şark
demiryolları işçilerinin emeklilik sandığı ve sağlık hizmetlerine yönelik talepleri, Anadolu
demiryolu işçilerinin liyakate göre terfi ve tayin, hafta tatili ve yıllık izin, hastane ve tedavi
masraflarının karşılanması talepleri de, 1908 grevleriyle birlikte farklılaşan ve derinleşen işçi
isteklerini göstermekteydi. Selanik maden işçileri, Anadolu demiryolu işçileri, İstanbul tramvay
işçileri gibi grevciler şirket yönetimine de müdahale ederek, bazı yöneticilerin görevlerinden
alınması taleplerinde de bulunmuştu. Dönemin tek siyasî greviyse, Eylül ayında şehri ziyarete
gelen Bulgarları protesto amacıyla Selanik kahve, otel, birahane ve lokanta garsonlarının iş
bırakması olmuştu.
1908 grevlerinin önemli bir özelliği, aynı işçilerin kısa süre sonra tekrar iş bırakmasıydı.
Ama bu durum genellikle işçilerin yeni taleplerle işveren karşısına çıkmalarından
kaynaklanmamıştı. Çoğu grev işçilerin özellikle ücret yönünde belli bir kazanım elde etmesiyle
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sonuçlanmıştı. Ama kısa süre sonra işçiler, işverenlerin grev sonrası verdikleri sözleri
tutmadıkları gerekçesiyle tekrar greve başlıyordu. İşletmeler için verdikleri sözleri tutmalarına
yönelik zorlayıcı bir yasal düzenleme ve işçilerin grevleri dışında bir kontrol aracı olmaması,
işçileri sürekli yeni grevler yapmaya zorlamıştı.
Grevlerin geneli önceki dönemlerde olduğu gibi kısa süreliydi. Başlangıç ve bitiş
günlerini tam olarak tespit edebildiğimiz 36 grevin 16 tanesi 1 gün ve daha kısa, 9 tanesi 1 hafta
ile 10 gün arası sürmüştü.
Çalışmanın işçi örgütlenmesine yönelik ikinci bölümünde ayrıntılı olarak değindiğimiz
gibi, 1908 grevlerinin önceki dönemlere göre bir farkı da, sosyalist hareketin güçlenmesi
dışında çok sayıda işçi cemiyetinin kurulması ve bunların öncülük ettiği grev sayısının da göreli
olarak artmasıydı. İşçi örgütlenmesinde yaşanan artış grev sayısını artırdığı gibi, grevlerin
artması da işçileri örgütlü hareket etmeye ve cemiyetler, dernekler, sendikalar kurmaya itmişti.
Ancak 1908 yılı için yine de işçi sendika ve örgütü sayısının oldukça yetersiz olduğunu ifade
edebiliriz. Var olan örgütlerin de genellikle yeni kurulanlar olması, bir grevi sağlıklı yönetecek
ya da işçilere maddi manevi yardımcı olacak birikim ve tecrübeye sahip olmamalarına neden
olmuştu.
İşletmeler açısından bakıldığında, grevlerde ilk olarak işçi taleplerinin kısmen kabul
edildiğini gördük. Her ne kadar farklı istekler olsa da, grevlerin geneli belli bir miktarda ücret
artışı yapılmasıyla işçiler tarafından sonlandırılmıştı. Zam oranını tespit edebildiğimiz
grevlerden yola çıkarsak, işçilerin % 20’ler civarında bir ücret artışıyla 1908’i kapattıkları ifade
edilebilir.
İşletmelerin grevde sık olarak başvurduğu yöntemlerden biri olarak işçi çıkarma ve
grevci işçiler yerine yeni işçi istihdamı 1908 grevlerinde de ön plana çıkmıştı. İşçileri koruyucu
yasal bir düzenlemenin eksikliği yine bu durumun en önemli nedenlerinden biriydi. Selanik
demiryolları işçilerinin 1908 yılında yapıkları grevi sonlandıran anlaşma metnine, bu son grev
nedeniyle hiçbir işçi işinden çıkarılmayacak ve cezalandırılmayacaktır hükmünü koydurmaları
da bu eksikliği kendileri kapatmak zorunda kalmalarının bir sonucuydu.
Devlet açısından bakıldığında, kamu fabrikalarında yapılan grevler için ilk olarak
sürgün, tutuklama ve işten çıkarma gibi cezalara sıkça başvurulduğunu gördük. Bunun yanında
özel sektör grevleri içinse, devletin ilk olarak arabuluculuk faaliyetlerinde bulunduğu ve
nasihatlerle işçileri tekrar çalışmaya ikna etmek istediği görülmekteydi. Birçok grevde de bu
yöntem başarılı olabilmiş, ama işverenlerin sözünü tutmaması sonrası işçiler tekrar grev ilan
etmişti. Dolayısıyla bu yöntem kalıcı olmaktan ziyade geçici bir çözüm olabilmişti.
Arabuluculuk faaliyetlerinin başarılı olmaması halindeyse güvenlik güçlerine
başvurularak grevcilerin dağıtılmasına sıkça başvurulmuştu. Özellikle şiddet dozu yüksek
Kavala tütün işçileri, Samsun tütün işçileri, Aydın demiryolları işçileri ve hamalların bazı
grevlerinde devletin daha sert şekilde cevap verdiğine ilgili grevlerde değinmiştik. Devletin
güvenlik tedbirlerine başvurması, 1908’le birlikte sadece grev olduğunda değil, bir grev
yapılacağı haber alınır alınmaz tedbir şeklinde de değerlendirilmeye başlanmıştı. Çok sayıda
grev yapılmasının devleti bu şekilde teyakkuza geçirdiğini ifade edebiliriz.
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Devletin yasa koyucu rolü açısından bakıldığındaysa, 1908’de toplu iş uyuşmazlıklarını
düzenleyen Ta’til-i Eşgal Kanunu çıkarılmıştı. Çalışma hayatında toplu iş ilişkileri bakımından
1908 yılını, devletin yasa koyucu rolünü ilk kez üstlendiği bir yıl olarak ifade edebiliriz. Çok
sayıda yapılan grev böyle bir yasa çıkarılmasına neden olmuş, içerdiği hükümlerle kanun
grevler açısından kısıtlayıcı ve sınırlandırıcı bir nitelik taşımıştı.

11.3. 1909-1918 Döneminde Grevler
Geçici Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun Ekim 1908’de yürürlüğe girmesiyle birlikte, önceki
aylarda yaşanan hızlı grev dalgası 1908’in son ayları ve 1909 yılında yerini göreli bir sakinliğe
bırakmıştı. İlgili kanunla demiryolu, limanlar, aydınlatma işleri gibi kamuya yönelik alanlarda
grev yapılmadan önce uzlaşma sürecine başvurulması gerekliliği getirilmesi, yoğun grev
dalgasını da durdurmuştu. 1913 yılına kadar yine de önemli sayıda grev yapılmış, 1913’le
birlikte 1918’e kadar sürecek bir savaş dönemine girilmesiyse, sosyal ve ekonomik hayatı
olduğu kadar çalışma hayatını da vurmuştu. Bu dönemde, işçi hareketleri ve örgütlenmesi
oldukça zayıf kalmıştı.

11.3.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi
1908’in hızlı grev dalgasından sonra Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun da yürürlüğe girmesiyle
birlikte grevlerde bir azalma olmuştu. Ancak bu azalmaya rağmen cemiyetler öncülüğünde işçi
örgütlenmesinin belirli bir ivme kazanması, özellikle Selanik bölgesinde sosyalist hareketin
güçlenmesi gibi gelişmeler, işçi kesiminin çalışma şartlarıyla ilgili rahatsızlıklarını göz ardı
etmemesine ve grevlerle de destekleyecek şekilde seslendirmesine neden olmuştu. 1909-1911
arasında 65 grev yapılmıştı. 1912 yılında bu sayı çalışma hayatı değil de, savaş gibi olağanüstü
nedenlerle 8’e, 1913’te ise 4’e düşmüştü. 1913 yılı aynı zamanda Selanik’in de kaybedildiği
yıldı. Bu da incelediğimiz tüm dönemlerde İstanbul’la birlikte en çok grev yapılan bölgenin
düşmesi anlamına gelmekteydi. 1914-18 arası ise, genel seferberlik ve I. Dünya Savaşı, 1913
sonrası sıkıyönetime geçilmesi gibi nedenlerle grev sayısının iyice azaldığı bir dönem olmuştu.
Bu dönemde tespit edebildiğimiz grev sayısı yalnızca 6’ydı. Grevlere katılan işçi sayısı ise,
sadece 23 grev için 28.865’di. 60 grevle ilgili olaraksa katılımcı açısından bir bilgiye
ulaşamadık.

Tablo 6: İşkolu ve Sektörlere Göre Grevlerin Dağılımı (1909-1918)
Grev
Sayısı
İşkolu
%
Gıda

19

23

Tekstil

15

18

Rıhtım, Dok ve Antrepo

11

13

Madencilik

10

12
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Diğer

7

8

Demiryolu

6

7

Denizcilik

6

7

İnşaat

5

6

Hizmetler

2

3

2

3

Toplam

83

100

- Kamu Sektörü

9

11

- Özel Sektör

73

88

Basın
Yayın
Matbaacılık

ve

Tablodan da görüleceği üzere, kamuya ait üretim birimlerine göre özel sektörde yine
çok daha fazla grev yapılmıştı. Bu grevlerde tütün işçileri ve ekmek işçileri öncülüğünde gıda
sektörü ön plana çıkarken, tekstil işçileri, hamallar ve maden işçileri de yine öne çıkan diğer
işçi gruplarıydı.

Tablo 7: Bölgelere Göre Grevlerin Dağılımı (1909-1918)
Grev
Sayısı
Kent
%
İstanbul

37

45

Selanik

16

20

İzmir

7

8

Zonguldak

7

8

Balıkesir

3

4

Bursa

2

2

Bilecik

2

2

Ankara

2

2
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Diğer (İznik, Kayseri, Muş, Konya,
Manastır, Sivas, Üsküp)

Toplam

7

9

83

100

İstanbul, tüm dönemlerde olduğu gibi yapılan grevler açısından başı çekmiş ve dönem
içinde yapılan hemen her 2 grevin biri burada gerçekleştirilmişti. 1912’ye kadar 15 grevin
yapıldığı Selanik’ten son grev haberi ise Nisan 1913’te gelmiş, daha sonra aynı yıl Selanik
Osmanlı’nın elinden çıkmıştı. Liman işçilerinin grevleriyle İzmir, maden işçilerinin grevleriyle
Zonguldak, Balıkesir ve Ankara, tekstil işçilerinin grevleriyle Bursa ve Bilecik grevler
açısından öne çıkan diğer kentlerdi.

11.3.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları
Daha önce 1908’le birlikte çok sayıda işçi örgütünün cemiyet adıyla kurulmaya
başladığını görmüştük. Bu işçi cemiyetlerinin çalışma hayatında işçileri temsil eden taraflar
haline gelmesiyle birlikte grevlerde taleplerin de daha nitelikli hale geldiğini görmekteyiz.
1909’la birlikte yapılan grevlerde işçilerin taleplerinde bu gelişme açıkça bellidir. Yine her
grevde ücretlerin artırılması en öncelikli taleplerden biriyken, Yedikule’deki deri işçilerinin
işverenden sendikalarını tanıması ve işçilerin işten çıkarılması sürecinde kararlara katılma
hakkı talep etmesi, Selanik ve İstanbul tütün işçilerinin 14 yaşından küçüklerin çalıştırılmaması,
18 yaş altındakilerin çalışma saatlerinin sınırlandırılması, geçinme indeksine göre ücret artışı
yapılması, sendikasız işçi çalıştırılmaması istekleri ve İstanbul liman işçilerinin sendika harici
işçi çalıştırılmaması gibi talepleri, grevcilerin örgütleri öncülüğünde taleplerinin derinleşmesi
ve çeşitlenmesinin bir sonucuydu. Talepler incelendiğinde, aslında bunların modern dönemde
işçilere hukukî olarak verilmiş haklar olduğunu görmekteyiz. Ancak dönemin Osmanlı çalışma
hayatında işçileri koruyucu yasal mevzuatın daha gelişmemiş olması, bu taleplerin işçiler
tarafından grevlerle elde edilmesi için mücadele edilmesine neden olmuştu.
Tütün işçilerinin grev ve sendikalara ilişkin yasal mevzuatın değiştirilmesi ve işçiler
için iyileştirilmesini talep etmeleri, hamalların makine ve yeni teknoloji kullanımına tepkileri,
demiryolu ve tütün işçilerinin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı işçiler için sandık
oluşturulmasını istemeleri, maden işçilerinin belirsiz çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve
netleştirilmesini istemeleri yine bu dönemin farklılaşan taleplerindendi. İdare-i Mahsusa
işçilerinin rakip olarak gördükleri Şirket-i Hayriye’nin çalışmasına tepki göstermeleri ve
kurumlarının idarî yapısının değiştirilmesini talep etmeleri, Gelik maden işçilerinin şirketin
yabancı idarecilerinin görevinden alınmasını istemeleri gibi taleplerse işçilerin köklü
değişiklikler talep etmelerinin bir sonucuydu. Ücretlerden yapılan kesintiler ve para cezası
uygulamalarına karşı yapılan grevler de bu dönemde artmıştı. Aslında bu tepki her dönem vardı,
ancak 1908 sonrası işçiler arasında yerleşen grev bilinci, tepkinin eyleme dökülmesine neden
olmuştu.
İşçilerin taleplerinde yaşanan bu derinlik işletmelerden de daha fazla hak
koparabilmelerine imkan tanımıştı. Ancak yine de işletmeler için değişmeyen bir uygulama,
grevcilerin işten çıkarılması ve yerlerine yeni işçiler alınmasıydı. Birçok grevde talep listesinde
sendikasız işçi çalıştırılmaması gibi istekler de bundan kaynaklanmaktaydı. İş güvencesini
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düzenleyen koruyucu mevzuatın eksikliği bu politikanın bazı grevlerde başarılı olmasına da
neden olmuştu. 1911’de reji kolcuları ücret artışı, işten çıkarılanlara her yıl için 2 maaşa denk
gelecek şekilde kıdem tazminatı verilmesi ve tatil günlerinin artırılması için şirkete başvurmuş
ve talepleri kabul edilmezse grev yapacaklarını belirtmişti. Ancak şirket yönetiminin işçileri
işten çıkarma tehdidi sonrası, kolcuların çoğunluğu yeni bir beyanname hazırlayarak
taleplerinden vazgeçtiklerini bildirmek zorunda kalmıştı. Gelirsiz ve işsiz kalma tehlikesi,
işçiler için tatil yapma ve daha fazla ücret elde etmek için mücadele etme düşüncesinden daha
ağır basmıştı. Yine de grev yapmak isteyen kolculardan birinin işçileri örgütlediği gerekçesiyle
işten çıkarılması, işçilerin korkusunu haklı kılan bir gelişmeydi. Grevler ve işçi hareketlerine
yönelik bu tedbir kamu kurumlarınca da değerlendiriliyordu. İstanbul Şehremaneti’nin yapılmış
bir grev olmamasına rağmen, diğer işçileri çalışmama ve greve teşvik ettikleri gerekçesiyle
1909’da 2 işçiyi işten çıkarması, geleceğe yönelik kurumun aldığı bir tedbirdi.

11.4. 1919-1922 Dönemi Grevleri
1913 ve 1918 yılları arasında yaşanan durgunluk döneminden sonra, Osmanlı işçi sınıfı
için hem örgütlenme, hem de grevler açısından bir canlanma dönemine girilmişti. Selanik ve
diğer Rumeli bölgelerinin kaybedilmiş olması işçi sınıfı açısından da önemli bir kayıp olmuştu.
Nüfusun Müslüman Türk merkezli uluslaşması süreciyle birlikte, bu dönemde işçi
örgütlenmesinde Türk sosyalistler öne çıktığı gibi, işçi hareketlerinde de bu örgütlerin öncülüğü
söz konusu olmuştu.

11.4.1. Sayısal Açıdan Grevlerin Değerlendirilmesi
Ülkenin ekonomik açıdan büyük bir malî baskı yaşaması ve kaybedilen savaşlarla
birlikte işçi hareketleri ve örgütlenmesiyle öne çıkan bölgelerin de elden çıkmış olması,
1919’lara gelindiğinde işçi hareketi ve örgütlenmesinin de zayıflamasına yol açmıştı. Nüfus
mübadeleleri ve tehcirler gibi siyasî ve uluslar arası nitelikteki kararların çalışma hayatına
etkisiyse, sadece işçi sayısında nicel açıdan bir değişiklik yaşanması, ya da işgücünün etnik ve
dinî açıdan farklı unsurlara dayanan zengin yapısının zayıflaması değildi. Bu gelişmeler, aynı
zamanda Osmanlı’da işçi örgütlenmesi, işçi hareketleri, işçi sınıfı temelli ideolojik
yaklaşımların da önemli bir darbe yemesine neden olmuştu. Osmanlı’da örgütlenme ve grev
gibi eylemlere başvurulması açısından yaşanan bu gelişmelerin en önemli sonucunu, işçi
hareketleri ve örgütlenmesinin İstanbul’a hapsedilmesi olarak göstermek kanımızca çok iddialı
bir yorum olmayacaktır. Aynı zamanda bu dönemde işçi hareketleri ve örgütlenmesi içinde
Türk unsurun ön plana çıkması da, yaşanan bir bilinçlenmeden ziyade, Yahudiler, Ermeniler ve
Bulgarlar gibi önceki dönemlerde bu alanda daha etkin unsurların nüfus ve işgücündeki
ağırlıklarının azalmasından kaynaklanmıştı. Daha sonra nüfus mübadelesine konu olacak Rum
nüfus ve işgücünün de Türk unsurla birlikte işçi hareketlerinde halen ağırlığa sahip olduğunu
da belirtelim.
Bu 4 yıllık sürede toplam 34 grev tespit edebildik. Bu grevlerden sadece üçünde
katılımcı sayısıyla ilgili bilgi mevcut olup, bu sayı da 5.800’e tekabül etmekteydi.
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Tablo 8: İşkolu ve Sektörlere Göre Grevlerin Dağılımı (1919-1922)
Grev
İşkolu
Sayısı
%
Demiryolu

8

24

Denizcilik

6

18

Rıhtım, Dok ve Antrepo

4

11

Hizmetler

4

11

3

9

Gıda

2

6

Tekstil

2

6

İnşaat

2

6

Madencilik

2

6

Enerji

1

3

Toplam

34

100

- Kamu Sektörü

9

26

- Özel Sektör

25

74

Basın
Yayın
Matbaacılık

ve

Dönem içinde yapılan her 4 grevden yaklaşık üçü özel sektörde, biriyse kamu
sektöründe yapılmış olup, özel sektörün öncülüğü bu dönemde de devam etmişti. İşkolları
açısındansa, demiryolu 34 grevin 8’inin, denizcilik 6’sının yapıldığı alanlar olarak öne çıkmıştı.
Tablo 9: Bölgelere Göre Grevlerin Dağılımı (1919-1922)
Grev
Sayısı
Kent
%
İstanbul

31

91

Zonguldak

2

6

İzmir

1

3

Toplam

34

100
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Grevlerin bölgelere göre dağılımına baktığımızda, ülkenin coğrafi sınırlarındaki
küçülmenin etkisi en iyi şekilde hissedilmektedir. Nitekim 34 grevin 3’ü hariç tamamı
İstanbul’da yapılmıştı.

11.4.2. Grevlerin Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçları
1919 sonrasında önceki dönemlere göre daha az sayıda yapılan grevlerin genel
özelliklerinden birisi işçilerin bir cemiyet öncülüğünde örgütlü hareket etmesiydi. İstanbul’da
banka memurlarının, Fransızca ve Rumca yayın yapan gazetelerin, tramvay vatmanlarının,
tünel işçilerinin, Cibali tütün işçilerinin, Kazlıçeşme deri işçilerinin, gazete baskı işçilerinin,
Haliç vapur işçilerinin, matbaa işçilerinin, yazmacı işçilerinin grevleri hep bir cemiyet
öncülüğünde yapılmıştı. Yazmacı işçilerinin yaptığı grevi esnaf cemiyetinin organize etmesi,
küçük esnafın kendi işinin sahibi olmaktan çıkarak işçileşmesi ve emeğini kiralayarak bir nevî
ücretli çalışan haline gelmesinin bir sonucuydu. Şirket-i Hayriye vapurları ateşçilerinin 1919’da
yaptığı grevde başarısız olmaları, basının bir kısmında da sendikasız olmalarına bağlanmıştı.
Bu da örgütlü hareket edilmesine yönelik bilincin yerleşmesinin bir sonucuydu. Ancak bu
durum Osmanlı’nın genelinde işçilerin örgütlü hareket etmesi şeklinde de algılanmamalıdır.
Çalışabilir nüfus ve işgücü içinde işçi sayısının azlığına paralel olarak örgütlü hareket eden işçi
sayısı da azdı.
Grevlerin nedenlerine baktığımızda, her grevde yine talep listesinde en önemli madde
ücret artışıydı. Özellikle uzun süren Dünya Savaşı sürecinde yaşanan enflasyon ve reel satın
alma gücündeki düşüş, işçilerin cari ücretleriyle geçinebilmelerini neredeyse imkansız hale
getirmişti. Bu nedenle ücret zammı talebi bu dönemde de esas talep maddesiydi. Banka
memurlarının sendikalarının işverenlerce tanınması ve sendika dışından işçi çalıştırılmaması
gibi önemli talepler de içeren grevlerinin sadece ücret artışı yapılmasıyla sonuçlandırılması,
halkın geneli gibi işçiler ve ailelerinin yaşadığı maddi baskının bir sonucuydu. Tramvay işçileri,
matbaa işçileri, Çatalca demiryolu işçileri, elektrik şirketi işçileri ve Haliç vapur şirketi
işçilerinin grevlerinde de görüldüğü gibi, ikinci temel istek iş saatlerinin indirilmesiydi.
Tramvay işçileriyle hamallarda olduğu gibi dönem içinde çok sayıda grev yapılması, yine
işletmelerin önceki grevlerde verdikleri sözleri tutmamalarının bir sonucuydu. Tramvay
işçilerinin 1922’deki son grevinde ana istek maddesinin işten çıkarılan işçilerin tekrar işe
alınması olması, işçi dayanışmasının bir sonucuydu, ama grevin başarısızlıkla sonuçlanması
nedeniyle kabul gören bir istek olmamıştı. Savaşlarla birlikte azalan nüfus, bunun yanında zaten
az olan nitelikli işgücü arzı karşısında emek talebinin yüksek olması ise, Tersane-i Amire
işçilerinin grevinde olduğu gibi işçiler için bir koz haline gelebilmekteydi. İşçiler gelen
teklifleri hesaba katarak özel sektörde iş bulabileceklerinin bilincinde olmanın rahatlığıyla grev
ilan etmişti. Bu da istihdam güvencesinin yasalarla olmasa da farklı bir şekilde sağlanabildiğini
göstermişti. İşletmeler yine grevler sonrası işçi çıkarılması uygulamasına devam ediyordu.
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Uygulamalar

234

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 1908 yılı ve sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini Türkiye
Cumhuriyeti’ne bırakacağı 1922 yılı sonuna kadar olan süreçte Osmanlı işçilerinin çalışma ve
yaşam standartlarından duydukları rahatsızlıklar nedeniyle başvurdukları grevleri inceledik. Bu
grevlerdeki işçi talepleri, işverenlerin ve devletin işçilerin taleplerine yaklaşımı, grevlerin
başlama, gelişme ve sonuç aşamalarında taraflar açısından ne gibi sonuçlar elde edildiği ve ne
gibi politikalar benimsendiği üzerinde detaylı bir inceleme yaptık.
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Bölüm Soruları
1. Osmanlı’da 1908 yazında ne çok grev aşağıdaki sektörlerden hangisinde görülmüştür?

a) Gıda
b) Hizmetler
c) Tekstil
d) Madencilik
e) Demiryolu
2. 1908 yılı grevleri arasında en çok grev yapılan kent aşağıdakilerden hangisidir?

a) Selanik
b) Zonguldak
c) Aydın
d) Bursa
e) İstanbul
3. Osmanlı’da 1908 grevlerinde işçilerin en fazla dile getirdiği talep aşağıdakilerden hangi konu

ile ilgilidir?
a) Terfiler
b) Ücret artışı
c) Sendikal haklar
d) İş kazaları
e) Emeklilik hakkı
4. Osmanlı’da 1909-1918 arası yapılan grevlerde en çok işçi hareketi aşağıdakilerden hangi

çalışma alanında görülmüştür?
a) Demiryolu
b) Denizcilik
c) Gıda
d) Tekstil
e) Basın yayın
5. Osmanlı’da 1919-1922 arası yapılan grevlerde en çok işçi hareketi aşağıdakilerden hangi
çalışma alanında görülmüştür?
a) Tekstil
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b) Denizcilik
c) Belediye işleri
d) Basın yayın
e) Demiryolu

6. II. Meşrutiyetin ilanı Osmanlı’da grevleri nasıl etkilemiştir?
7. 1908 sonrası işçi örgütleri ile işçi hareketleri arasındaki ilişki nasıl gelişmiştir?
8. 1908 sonrası grevlerde işçilerin temel taleplerini değerlendiriniz.
9. 1910’larla birlikte Osmanlı’nın girdiği savaşlar işçi hareketleri ve işçi örgütlerini nasıl
etkilemiştir?
10. 1919 sonrası grevler açısından bölgesel-mekânsal olarak Osmanlı’da ne gibi
değişimler yaşanmıştır?

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)b, 4)c, 5)e
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12. ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER;
BİREYSEL İŞ HUKUKU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Bireysel İş İlişkilerine Yönelik Yasal Düzenlemeler
12.1.1. 1876 Kanun-ı Esasi
12.1.2. 1876 Mecelle
12.1.3. Bireysel İş İlişkilerine Yönelik Bölgesel ve Sektörel Düzenlemeler
12.1.3.1. Maden Nizamnameleri
12.1.3.2. Sağlık Sorunları ve Hastalıklar Karşısında Alınan Bölgesel
Tedbirler
12.1.3.3. Ücretlerin Korunması
12.1.3.4. Sosyal Güvenlik Unsuru Olarak Emeklilik Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Osmanlı’da madencilik alanında yapılan yasal düzenlemeleri sosyal
politika açısından nasıl değerlendirebiliriz?
2. Mecelle, Osmanlı çalışma hayatı açısından neler öngörmüştür?
3. Osmanlı’da işçilerin sağlık sorunları ve hastalıkları karşısında ne gibi
tedbirler alınmıştı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Osmanlı’da
işçi
Bireysel
İş
Okuyarak,
İlişkilerine Yönelik Yasal işveren arasındaki bireysel iş Araştırarak.
Düzenlemeler
ilişkilerinin yasal çerçevesini
değerlendirebilmek
Konu

Maden
Nizamnameleri

Sosyal Güvenlik

Kazanım

nasıl
veya

Osmanlı
ve
Okuyarak,
Katılarak,
Türkiye’de
maden Tartışmalara
Araştırarak.
kazalarının nedenleri ve
tedbirlerin
etkinliğini
değerlendirebilmek.
Osmanlı’da
işçiler
Okuyarak,
Katılarak,
için emeklilik hakkının yasal Tartışmalara
Araştırarak.
çerçevesini
değerlendirebilmek.
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Anahtar Kavramlar
Kanun-ı Esasi: Osmanlı’da 1876 yılında yürürlüğe giren anayasa.
Nizamname: Osmanlı’da çeşitli alanlara yönelik yasal düzenlemelere verilen isim.
Sosyal güvenlik: Gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında
ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğudur.
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Giriş
Osmanlı’da kuruluş dönemlerinden itibaren toplumsa kimsesizleri, yoksul ve yoksunları
desteklemeye yönelik devlet ve toplumu da kapsayan bir sosyal dayanışma ağı mevcuttu. Ancak
gerek mali açıdan devletin sıkıntıya girmesi, gerekse sanayi devrimi sonrasında şartların
oldukça farklılaşması, işçiler vb. çalışan gruplarına yönelik yasal düzenlemelerde de yeni
ihtiyaçlar doğurmuştur.
İşçi sağlığı, iş ve kaza sigortası, emeklilik, ücretler gibi alanlardaki düzenlemeleri
kapsayan bireysel iş hukuku, 19. Yüzyılda ortaya çıkan yeni gereklilikler doğrultusunda bazı
yeniliklere konu olmuştu. Ancak Osmanlı açısından bireysel iş hukuku düzenlemeleri genel
anlamda yetersiz kalmıştı. Bu bölümde söz konusu alanlarda yapılan yasal değişiklikleri,
ihtiyaçları, devlet ve diğer tarafların alana bakışlarını ölçmeye çalışacağız.
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Osmanlı’da, işçilerin ücretlerinin taban ve tavan aralıklarının belirlenmesinden,
loncalarda usta ve kalfa-çırak ilişkisinin teminine kadar çalışma hayatının birçok alanında erken
dönemlerde de çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştı. 19. yy. ikinci yarısından itibarense kamu
ve özel fabrikalarda, madencilikte, demiryolu ve limanlar gibi alanlarda ücretli işçiliğin
yaygınlaşmasıyla birlikte, çalışma hayatının değişen ve derinleşen yapısı sonucu bireysel iş
ilişkilerinden başlayarak yasal düzenlemelerin de sayısı artmaya başlamıştı.
Bireysel iş ilişkilerini düzenleyen yasalar 1860’larla birlikte hayata geçirilmeye
başlanmış, işçi örgütlenmesi ve işçi teşkilatlanmasını düzenleyen toplu iş ilişkilerine yönelik
yasaların kanunî mevzuatta yerini bulması ise daha geç tarihlerde, ancak 20. yy.la birlikte
mümkün olmuştu.

12.1. Bireysel İş İlişkilerine Yönelik Yasal Düzenlemeler
Osmanlı’da bireysel iş ilişkilerine yönelik düzenlemeler, ülke geneli için ilk olarak 1876
yılında Mecelle’yle birlikte kurumsallaşmıştı. Aynı tarihli Kanun-u Esasi’nin de, angarya vb.
hükümleriyle çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren yönleri vardı. Ancak özellikle bireysel iş
ilişkileri açısından, Osmanlı tarihinde sektörlerin ve coğrafi olarak bölgelerin genelini kapsayan
bir yasa çıkarılmamıştı. Bunun yerine özellikle madencilik olmak üzere, çeşitli alanlara ait özel
düzenlemelerde işçileri ilgilendiren hükümlere yer verilmişti. Bu sektörel düzenlemeler
dışında, ücretlerin korunması, emekli sandıkları gibi hukukî düzenlemeler de yine ülke geneli
için değil de, kurumlar ve bölgeler esas alınarak uygulamaya sokulmaktaydı. Çalışmanın işçi
hareketleriyle ilgili üçüncü bölümünde de gördüğümüz üzere, grevlerin hemen tamamına
yakınında ücretlerin temel anlaşmazlık konusu olması, emeklilik sistemi vb. uygulamaların da
talep listelerinde sıkça yer edinmesi, bu unsurlara yönelik yasal mevzuatın değerlendirilmesini
de gerekli kılmaktadır.

12.1.1. 1876 Kanun-ı Esasi
Kanun-ı Esasi’de, toplu veya bireysel çalışma ilişkileri ile ilgili ayrıntılı bir düzenleme
olmayıp, daha çok memurlara yönelik hükümlere yer verilmişti. 23 Aralık 1876’da kabul edilen
Kanun-ı Esasi’nin 18. Maddesi, Osmanlı Devleti’nde memur olabilmek için Türkçe bilinmesini
şart koşmuştu. 19. maddeyse, gayrimüslim veya azınlıkları da içerecek şekilde halkın genelinin,
ehliyet ve kabiliyetlerine göre uygun devlet memurluklarına memur olarak atanabileceklerini
karara bağlamıştı. Çalışma hayatı açısından en önemli düzenlemelerden biriyse, 24. madde ile
müsadere ve cerime ile birlikte angaryanın, yani zorla çalıştırmanın da, savaş halleri istisna
tutulmak şartıyla yasaklanmış olmasıydı.

12.1.2. 1876 Mecelle
1851 maddelik Mecelle-i Ahkam-ı Adliye bireysel iş ilişkilerine de yer vermişti. Ancak
bu ilişkileri “icarât”a, yani kiralara yönelik olan “Kitab-ül Ücarat” kısmında hayvan kiralama,
ev kiralama veya mal kiralamanın da yer aldığı bölümde, “icar-i adem”, yani insan kirası
şeklinde ele almış ve çalışmanın, işgücü olarak emek arzında bulunmanın sadece ekonomik
yönü üzerinden hareket ederek sosyal yönünü geri planda bırakmıştı. Mecelle’de günlük
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çalışma saatleri, yaz ayları için bölgeden bölgeye değişecek şekilde en uzun 12-15 saat; kış
ayları içinse en kısa 7-10 saat arasında belirlenmişti.
Mecelle’nin çalışma hayatı ve işçilerle ilgili olan maddeleri incelendiğinde, kanunda
işçi işveren tarafları arasında bireysel iş ilişkilerinde serbestlik ve liberal görüşe ağırlık
verildiği, toplu iş hukukuna ait düzenlemelere ise hiç değinilmediği görülmektedir. Ayrıca
fabrika veya büyük çaplı üretim yapan firmalarda çalışan işçilerden ziyade, daha çok emek arz
ve talep edenin yüz yüze olduğu ve işin niteliğinin küçük çaplı olduğu işlere yönelik
düzenlemeler olduğu göze çarpmaktadır. Dolayısıyla, Mecelle’nin çalışma hayatını doğrudan
ilgilendiren önemli yenilikler getirdiğini ifade etmek zor olacaktır. Bunun yerine emek arzına
ve çalışmaya beden kiralaması şeklinde yaklaşılmış ve bu kiralamanın şartlarıyla ilgili genel bir
çerçeve çizilmişti.

12.1.3. Bireysel İş İlişkilerine Yönelik Bölgesel ve Sektörel
Düzenlemeler
12.1.3.1. Maden Nizamnameleri
Osmanlı’da madencilik sektörü Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, çok sayıda işçinin,
üretim sürecinin doğası gereği zor şartlar altında ve iş kazasıyla meslek hastalıklarına açık bir
şekilde istihdam edildiği bir sektör olmuştu. Askerî ve ekonomik açıdan her ne kadar önemli
bir konuma sahip olsa da, maden ocakları sağlık ve çalışma şartları açısından bir o kadar
olumsuzluklar barındırmaktaydı. Bu durum son dönemlerde çok sayıda greve neden olabildiği
gibi, önceki dönemlerdeyse işçilerin gördükleri baskı ve zor çalışma koşulları nedeniyle maden
ocaklarının kapanmasına neden olacak şekilde işi bırakıp gitmelerine neden olabilmişti.
Gerek madenlerde üretim miktarının artırılmasının devlet açısından önemi, gerek
işçilerin üretim sürecinde çektiği sıkıntılar, gerekse madenlerin civar bölgelerinde ortaya çıkan
sağlık sorunları nedeniyle, Avrupa ülkelerinin çoğunda olduğu gibi çalışanları korumaya
yönelik sosyal politika önlemlerinin ilk düzenlemeleri madencilik sektöründe yapılmıştı. İlk
uygulamalar da 1860’lardan itibaren Ereğli Kömür Havzası’nda hayata sokulmaya başlanmıştı.
Madenciliğe yönelik tüm yasal düzenlemelerde, maden nizamnamelerinin genelinde
temel amaç işçinin korunmasından ziyade, ilk etapta maden üretiminin artırılmasıydı.
Madenler, Osmanlı için sadece bir gelir kaynağı değildi. Şüphesiz özellikle kömür olmak üzere
madenlerdeki üretimden elde edilen gelir ve maden sahipleriyle madenlerden geçinen bölge
halkının vergileri önemli bir gelir kaynağıydı. Ancak bunun dışında en az gelir kaynağı olması
kadar, hatta belki ondan da önemli faydaları vardı. İlk olarak bu düzenlemelerin yapıldığı 19.
yy. bir buhar çağıydı. Sanayi, ulaşım, haberleşme vb. birçok sektör bu kaynağa bağımlı hale
gelmişti. Buharın elde edilmesi için en gerekli maddeyse kömürdü. İkinci olarak, özellikle de
dönemin Osmanlı’sı düşünüldüğünde, yine başta kömür olmak üzere madenlerin çok daha
önemli olduğu bir alan daha vardı: askerî ihtiyaçlar. İkdam Gazetesi’nin maden kömürü savaş
gemilerinin canı, ruhudur şeklinde ifade ettiği bu durum, 1850’lerden beri Ereğli Madenlerinde
üretilen kömürün % 60’ının Tersane-i Amire’ye gönderilmesinin sebebini de açıklamaktaydı.
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Kömürün bu önemi, çalışma şartlarını da içerecek şekilde yasal düzenlemelerin ilk olarak
1860’larla birlikte madencilik için yapılmasına neden olmuştu.
Madenciliğe yönelik yapılan yasal düzenlemelerden ilki 17 Temmuz 1861 (H. 9
Muharrem 1278) tarihinde yürürlüğe giren Maden Nizamnamesi’ydi. 1861 tarihli bu
nizamname incelendiğinde, toplam 54 maddenin sadece 3 maddesinde işçilerle ilgili doğrudan
ve birinde de dolaylı olarak hüküm düzenlendiği görülmektedir. Sözleşme süresi dolmadan bir
madenin imtiyazına sahip kişi veya şirketin üretimden çekilmesi halinde, her türlü alet ve edevat
ile madene ait menkul ve gayrimenkulle ilgili ne gibi düzenlemeler yapılacağı belirtilmiş, ancak
örneğin işçilerin ödenmemiş ücretleri varsa bunlarla ilgili ya da meslek hastalıkları ve iş
kazalarıyla ilgili neler yapılacağına değinilmemişti. Devletin madenlerde işçilerle ilgili can
güvenliğine önem verdiği bu ilk yasal düzenlemede, işçileri koruma amaçlı tüm sorumluluk da
maden mühendislerine yüklenmişti. Ancak bu mühendislerin işçileri örneğin ölümcül
kazalardan koruma amaçlı ne gibi tedbirler alacakları, neleri denetleyeceklerine dair herhangi
bir hükme yer verilmemişti. Dolayısıyla bu nizamnamenin, işçi hakları veya çalışma
hayatından ziyade, maden üretiminin daha verimli olacak şekilde kontrol altına alınması için
çıkarıldığını belirtmek daha doğru olacaktır.
Bir diğer düzenleme ise Ereğli bölgesi için hazırlanan 100 maddelik Dilaver Paşa
Nizamnamesi (1867) idi. Madenlere hem insan gücü, hem de malzeme temin etmek ve
madenlerin işletim koşullarını belirlemek amacını taşıyordu. Köylülerin madenlere girmeyi ve
madenlerde kullanılan ahşap sütunlar için gerekli malzemeleri temin etmeyi reddetmeleri
üzerine 2 yıllık bir çalışmayla hazırlanan bu nizamnamenin birçok hükmü uygulanmamış,
maden yaşamının gerçekliğini sadece sönük bir şekilde yansıtan, kağıt üzerindeki kocaman ve
şaşaalı bir göz boyamadan ibaret kalmıştır. Dolayısıyla bu düzenlemeyi bir sosyal politika
düzenlemesi olarak görmek hatalı olacaktır.
Devletin, fabrikalar ve donanma için ihtiyaç duyduğu kömürün üretim ve satışını tekel
altına alma ve kömür üretiminde merkezi bir rol oynama kararını yansıtacak şekilde çıkarılan
bu nizamname, Ereğli sancağındaki 14 bölgede 13 yaşından 50 yaşına kadar olan erkeklerin
madenlerde zorla çalıştırılmalarını şart koşmuştu.
Nizamname genel olarak değerlendirildiğinde işçiler için en olumsuz hükmü, zorunlu
çalıştırmayı düzenleyen 21. maddesi olmuş ve uzun yıllar boyunca uygulanacak zorunlu
çalıştırmanın temelini oluşturmuştu. İşçiler için ücret alacağının garanti altına alınması, çalışma
süresi ve iş güvenliğiyle ilgili tedbirler getiren düzenleme, hafta tatiline yer vermemesi ve
haftanın 7 günü çalışmayı öngörmesi, iş güvenliğine yönelik tedbirlerin alınmaması durumunda
ne gibi cezalar uygulanacağının belirlenmemesi açısından da önemli eksikliklere sahipti.
Madenlerde işler iyi gitmeyince 1868, 1887 ve 1906 yılında da yeni yasalar çıkarılmıştı.
Ancak bu düzenlemelerde kağıt üzerinde kalan ve uygulamada hayat bulmayan sosyal politika
unsurları içermekten öteye gidememişti. 1861’den başlayarak, 1865, 1868, 1887 ve 1906
şeklinde devam eden düzenlemelerin gerek maddelerinden, gerekse uygulanan ve
uygulanmayan hükümlerinden, devletin bu nizamnamelerle ilk etaptaki amacının maden
üretimini artırmak olduğu anlaşılmaktaydı.
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Kanunî düzenlemelere rağmen madenlerdeki ağır ve işçiler açısından tehlikeli çalışma
koşullarının çözülebildiğini ileri sürmek imkansızdır. Bu durumun doğal bir nedeni, madencilik
çalışmasının kendi üretim teknik ve yöntemlerinden kaynaklanan bir hayli zor ve kazaya açık
bir iş olmasıydı. Ancak bu doğal zorluk dışında, maden sahipleri ve bazı yerel yetkililerin
uygulamaları da işçiler açısından çalışma şartlarını daha da ağırlaştırabilmişti. İşçilerin tepki ve
şikâyetleri de bu gelişmeyle doğru orantılı olarak artmıştı. 1860’lardan itibaren yapılan yasal
düzenlemelere rağmen iş güvenliği tedbirleri, ücret alacağının korunması vb. hususlarda
işçilerin yaşadığı sıkıntılar çözülememişti. Bunlar nizamnamelerde yer verilmesine rağmen
çözülemeyen sorunlardı. Bir de günlük çalışma saatleri, dinlenme saatleri, hafta tatili vb. beden
sağlığı açısından önemli hususlar vardı ki, imparatorluğun madenlere yönelik son düzenlemesi
olan 1906 tarihli nizamnamede de bu konuların hiçbirine yer verilmemişti.
Ereğli Kaymakamı Hilmi Tunalı (Tunalı Hilmi) 1910 yılında madenler, halk ve işçilerle
ilgili Bolu Mutasarrıflığı aracılığı ile Dahiliye Nezareti’ne bir rapor göndermişti. Raporunda
60-70 yıldır madenlerdeki boğucu ve öldürücü eksikliklerin halkın sağlığını bozduğu ve aile
hayatına zarar verdiğini ileri süren Hilmi, işçilerin çalışma şartlarına karşı birçok eleştiride
bulunmuştu. İşçilere verilen yemekleri temizlik açısından eleştirirken, yemek molalarının kısa
olduğu ve 1.30 saate çıkarılması, iş saatlerinin 9 saatten fazla olmaması ve 5 günde bir 1 gün
tatil yapılması gerektiğini ileri sürmüştü. Madenlerde çalışan çok sayıda çocuğun da milletin
geleceği için bir tehlike olduğunu belirterek, çalışma izni için 18 yaş sınırı getirilmesini
istemişti. Yasalarla zorunlu tutulmasına rağmen şirketlerin madenlerde doktor
bulundurmadığını, ücret ödemesinde işçilere önemli zorluklar yaşattıklarını ve işçileri
koruyacak bir yasa da olmadığını belirten Hilmi, konut sorununa da değinerek bu problemin
acil çözülmesi gerektiğini, aksi takdirde Avrupa sermayedarlarının daha önceden acı bir şekilde
tecrübe ettiği kanlı ihtilallere dönüşen grevlerin yaşanabileceğini ileri sürmüştü.
Bölge kaymakamının bu görüşleri, madenlere yönelik yapılan yasal düzenlemelerin
çalışma şartlarını iyileştirme açısından pratiğe çok fazla dökülemediğini göstermekteydi.

12.1.3.2. Sağlık Sorunları ve Hastalıklar Karşısında Alınan Bölgesel
Tedbirler
Osmanlı’da emeklilik, ücretlerin korunması, işçi sigortası vb. temel alanlarda olduğu
gibi, işçi sağlığı ya da iş kazalarına yönelik olarak da ülke genelini, ya da çalışma hayatının
tamamını kapsayan bir yasal düzenleme mevcut olmamıştı. Bunun yerine yerel uygulamalar ön
plana çıkmış, kendi kendine yeterlilik kapsamında emeklilik ya da sağlık düzenlemelerine
ilişkin uygulamalar şirket veya kamu fabrikalarının kendileri tarafından yapılmıştı.
İşçi sağlığına yönelik alınan koruyucu yasal tedbirler, önleyici bir yasal düzenleme
yerine, genellikle bir sorun yaşandıktan sonra alınan tedbirlerden oluşmuştu. Örneğin kolera
salgını nedeniyle 400 işçi ölünce, Hicaz demiryollarında işçi sağlığına yönelik önlemler
alınması söz konusu olmuştu. 13 Aralık 1904 tarihli nizamnameyle, geçici veya kadrolu
memurlarla diğer müstahdemlerin maaşlarından % 1 kesinti yapılması karşılığında Hicaz
Demiryolu İşletmesi bünyesindeki personelin sağlık hizmetlerinden faydalanması
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kararlaştırılmıştı. Görev sırasında memur, mühendis veya işçilerden birinin ölmesi ya da
yaralanması halindeyse kendileri ve ailelerine maaş bağlanacaktı.
Kolera salgınının 1890’lar sonrası yayılması ve işçiler arasında da yayılmasıyla birlikte,
sağlık tedbirlerinin artırılması söz konusu olabilmişti. İşçileri arasında salgın izine rastlanması
sonrası Anadolu Demiryolları Şirketi, demiryolu hattında çalışan işçileri tedavi edecek doktor
sayısını artırmaya zorlanmıştı. Bunun yanında devlet de ilgili bölgelerde yeni hastaneler tesis
ederek olası salgın hastalıklarına hazırlıksız yakalanılmamasını amaçlamıştı.
İmtiyazlı şirketler dışında, devlet de kendi çalıştırdığı işçilere yönelik bir takım
düzenlemeleri hayata sokmuştu. Örneğin 1898’de, kamuya ait fabrikalarda ve amele-i
mükellefe uygulaması kapsamında yol işlerinde çalıştırılan işçilerden birinin iş kazası veya
meslek hastalığına uğrayarak sakat kalması halinde kendisine 50 ila 100 kuruş arası muhtaçlık
maaşı bağlanması; çalışma esnasında vefat etmesi halindeyse geride bıraktığı eş ve çocuklarının
her birine 30’ar kuruş maaş bağlanması kararlaştırılmıştı. Askerî fabrikalarda çalışan işçiler
içinse, 1893 yılında yürürlüğe giren yukarıda ayrıntılı incelediğimiz düzenlemeden itibaren bir
kaza veya hastalık sonrası muayene ve ücret yardımı hizmeti sunulmaya başlanmıştı.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının en fazla görüldüğü alanlardan biri olan
madencilikteyse, böyle bir duruma maruz kalan işçiler için belediye doktorları tarafından
bedava sağlık hizmeti verilmekteydi. Maden şirketlerinin de doktor bulundurması ve kaza
halinde işçilere tedavi hizmeti sunması, ölümlü kaza halinde ise ailelere maaş bağlaması devlet
tarafından zorunlu koşulmaktaydı. Şirketlerin bu işlemlerin masrafı olarak işçi ücretlerinden
kesinti yapma taleplerine de izin verilmemekteydi.
Tüm bu uygulamalar şüphesiz kaza veya hastalık halinde işçiler ya da aileleri için,
hastalık ya da yaralanma nedeniyle çalışılamayan sürede gelirsiz kalma gibi bir tehlikeyi
engelleme açısından oldukça faydalı hizmetlerdi. Ancak iş kazası ya da meslek hastalıklarıyla
ilgili bu uygulamalar, bir kaza veya hastalık sonrasında işçilerin durumunu düzeltme amaçlıydı,
Asıl önemli olan, yani bu kaza ya da hastalıkların ortaya çıkmaması için alınabilecek tedbirlerle
ilgiliyse yürürlükte olan herhangi bir yasa yoktu. Madencilik için, devlet tarafından maden
nizamnameleriyle bölgeye gönderilen mühendisler bu boşluğu kapatmak gibi bir göreve de
sahipti. 1898 yılında Zonguldak’ta 2 işçinin ölümü ve çok sayıda işçinin yaralanmasına neden
olan bir kaza yaşanınca, bu mühendislerin madenleri her hafta kontrol etmesine de karar
verilmişti. Ancak mühendislerin yetki ve sorumluluklarındaki bu artışa rağmen iş kazalarının
önüne geçilememişti. 1899 yılında kısa süre aralıklarla 2 kazma işçisinin daha kaza sonrası
ölmesi, şirketlere karşı yeterli güvenlik önlemi almadıkları yönünde bir tepki doğurmuştu.
1910’lar sonrasında da madencilikte ölümle sonuçlanan birçok kaza yaşanmış ve tedbirlerin
yetersizliği görünür hale gelmişti. İşçi sağlığını korumak amacıyla, bu dönemde köklü bir
düzenleme yapılacak ve iş güvenliğine yönelik tedbirleri düzenleyen detaylı bir kanun teklifi
sunulacaktı. Ancak maden üretimine verilen önem ve savaş gibi olağanüstü şartlar nedeniyle
bu düzenleme yasalaşmayacaktı.
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12.1.3.3. Ücretlerin Korunması
1864 tarihli bir İngiliz Konsolosluk raporunda, Bursa üzerinden işçi işveren arasındaki
ilişkiler anlatılırken, sözlü ya da yazılı olarak iş sözleşmelerini düzenleyen herhangi bir yasanın
olmadığı, uygulamanın şeref ve haysiyete, yani karşılıklı verilen sözlere dayalı bir şekilde
yürütüldüğü belirtilmişti. Şifahi olarak yürüyen bu uygulamanın hem işverenler, hem de işçiler
açısından birçok sıkıntı doğurduğu da ifade edilmişti. Bu durum ipek fabrikaları ve ipek
işçiliğinin çok yaygın olduğu ve imparatorluğun sanayi açısından öne çıkan kentlerinden biri
olarak gösterilebilecek Bursa’da, çalışma hayatında taraflar için temel yasal çerçevenin
eksikliğini göstermekteydi.
Devlet ücretlerin alt sınırı ya da ödeme şekliyle ilgili herhangi genel bir yasal düzenleme
yapmamıştı. Yasal bir engelle karşılaşmayan işverenlerin, işçi ücretlerinin zamanında ya da tam
olarak ödenmesi noktalarında işçi şikâyetlerine neden olacak şekilde olumsuz davranışları da
söz konusuydu. Ücretlerin korunmasına yönelik olarak Osmanlı’da devlet de konuya burada
müdahil olmaktaydı. Çünkü böyle bir şikâyet gelmesi halinde, devlet işçi ücretlerinin ödenmesi
ve işçi mağduriyetinin giderilmesi yönünde taraf olmakta ve işveren ya da şirketlere baskı
yapmaktaydı. Eğer işçi ücretini ödemeyen işveren, devlet işini ihale almış bir müteahhitse
devletten olan alacağından kesinti yapılarak işçi ücreti ödenmekteydi. Devlet kendine yapılan
başvurularda ücret alacaklarının ödenmesi yönünde, yani işçiler lehine kararlar vermiş, tedbir
almış ve belirli bir koruyucu vasfa haiz olmuştu. Ancak bu durum, sözleşme ve yasalarla ücret
alacağı hakkının tam olarak koruma altına alınmamış olması eksikliğini de gidermemekteydi.
Nitekim işveren ile işçi arasında doğacak bir ücret anlaşmazlığında, zayıf tarafın her zaman işçi
olması, mağdur edilmesini de kolaylaştırmaktaydı.
Ülke geneli ya da tüm ücretli çalışmalar için olmasa da, işçilerin ücret alacağının
korunmasına yönelik 1890’lardan sonra bazı düzenlemeler hayata geçirilmişti. Bu dönemde,
demiryolu gibi artan büyük çaplı yatırımlarda, imtiyaz sahibi şirket işin bir kısmını taşeron
olarak müteahhitlere vermekteydi. Bazen bu müteahhitler de işi yine bölerek üçüncü kişilere
vermekteydi. İşveren ve alt işveren sayısının bu kadar artmasıyla birlikte demiryolu yapımında
çalışan işçilerden ücretlerinin ödenmediğine yönelik bir çok şikâyet gelmeye başlamıştı. Artan
bu şikâyetler sonrası, imtiyaz sözleşmelerine ücretlerin zamanında ödenmesiyle ilgili zorlayıcı
hükümler konmasına karar verilmişti.
İşin işverenlerce daha küçük birimlere bölünerek ihale edilmesi ve bunun işçi ücretleri
üzerinde doğurduğu sıkıntılara yönelik engelleyici bir düzenleme yapılması için uzun bir süre
geçmiş, ancak 1900’ler sonrasında değişiklik yapılması mümkün olmuştu. Yol yapımı ihale
olarak verildiğinde, müteahhitlerle imzalan sözleşmede kullanacağı işçi ve ustaların ücretlerini
15 günde bir ödeyeceği maddesi konmuş ve işçilerin ücret alma zamanları belirlenmişti.
Müteahhit eğer işçi ücretlerini ödemeyi 8 gün geçirir ve bu nedenle işçiler Nafia Komisyonuna
başvuruda bulunursa, devlet müteahhide ödeme yapmadan önce işçilerin alacaklarını kesecek,
işçi ücretlerini ödedikten sonra kalan miktarı müteahhide verecektir şeklinde yapılan bir
düzenlemeyle işçi ücretleri koruma altına alınmıştı. Yakın bir bölgede, Kavala’da yollarda
çalıştırılan işçilere ücretlerini ödemeyen müteahhitlere karşı, ücretleri ödemedikleri takdirde
çok şiddetli cezalandırılacakları şeklinde gözdağı verilmesindense, ücret ödemelerinin bu
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şekilde yasal düzenlemelere tabi tutulması ve sözleşmelere konu edilmesi işçiler açısından
şüphesiz daha olumlu olmuştu.
Bu uygulamanın kanun metinlerine yansıdığı şekilde sorunsuz işlediğini ifade etmek de
doğru olmayacaktır. Çünkü 1907 yılında Manastır’da olduğu gibi, işçiler aradan 2 ay geçmesine
rağmen yol inşaatında çalışmaları karşılığı müteahhitlerden almaları gereken ücretlerini
alamamıştı. Bu durum müteahhit tarafından hazırlanan istihkak raporlarına da yansımış ve
işçilerin ücret alacaklarının müteahhide yapılacak ödemeden öncelikli olarak karşılanması
gerekmişti. Ancak bu sefer de işçilerin karşısına devletin içinde bulunduğu malî sıkıntı çıkmış
ve defalarca Ziraat Bankası’na gittiklerini belirtmelerine rağmen, bankada sadece 5.000 kuruş
miktarında para bulunması, kendi ücret alacaklarının ise 47.000 kuruş olması nedeniyle
mağduriyetleri devam etmişti. Müteahhide parayı vermesi gereken devletin kendisi bu parayı
temin edemeyince, işçiler de ücretlerini doğal olarak alamamıştı.

12.1.3.4. Sosyal Güvenlik Unsuru Olarak Emeklilik Sistemi
Osmanlı’da tekaüd, yani emeklilik maaşı, belli bir hizmet süresini dolduran ya da bu
çalışma hizmeti süresince uğradığı bir kaza ya da hastalık nedeniyle çalışamayacak derecede
malul olanlara olmak üzere 2 şekilde bağlanmaktaydı. Emeklilik maaşı bağlanabilmesi için
gerekli süre farklı meslekler için farklı miktarlarda belirlenmişti. Emeklilik sandıklarının ve
emeklilik sisteminin tarihsel gelişime baktığımızda, erken dönemlerde de belli bir yaşı geçmiş
ya da çalışamayacak derecede malul olan kişilere emeklilik maaşı bağlandığı görülmüştü.
Ancak erken dönemler için bu maaş, tekaüd sandığı gibi düzenli ve sistemli bir uygulamaya
dayanmamıştı. Bunun yerine belli bir yaşı geçen veya işi nedeniyle hasta veya sakat kalan
kişilere bâ şart kayd-ı hayat, yani hayat boyu maaş bağlanması söz konusu olmaktaydı. 1843
yılında bu uygulamadan Darphane’de uzun süre çalışmış olan 437 emekdar ve alîl işçi de
yararlanmıştı.
Emeklilik sisteminin kurumsallaşması 19. yy.ın ikinci yarısıyla birlikte mümkün
olabilmişti. İlk olarak askerî memurlar için düzenlenen emeklilik sandıkları, 1865’ler
sonrasında önce memurlar olmak üzere kamu çalışanları için uygulanmaya başlanmış, daha
sonra çok sayıda işçi çalıştıran imtiyazlı şirketler için de söz konusu olmuştu. 1869’da askerlere
mahsus olarak kurulan emeklilik sandığı uygulaması, sivil memurlar için 1878 yılından itibaren
gümrük memurlarına yönelik emeklilik sisteminin kurulmasıyla başlatılabilmişti. Önceki
yıllarda da emeklilik sandıkları kurulması için birçok kanun teklifi hazırlanmış olmasına
rağmen 1870’lerde bu uygulamaların hala yürürlüğe sokulamamış olması basında da
eleştirilebilmekteydi. Emeklilik hizmeti uygulamaları, 1881 yılında yürürlüğe sokulan bir
düzenlemeyle sivil memurların geneline yaygınlaştırılmıştı.
İşçiler açısındansa, emeklilik düzenlemesinden faydalanan ilk işçiler kamuya bağlı
üretim birimlerinde çalışanlar olmuştu. 1874’te Tersane-i Amire işçileri için kurulan emeklilik
sandığı kurumun sadece daimi, yani kadrolu işçileri için geçerliydi. Geçici işçilerin ya da
günlük ücretle çalışan işçilerin bu haktan yararlanabilmeleri söz konusu değildi. 1890 yılında
İdare-i Mahsusa’ya ait merkezler ve fabrikalarda çalışan memur, katip, hademe, kaptanlar,
çarkçılar, yazıcılar ve dümencilere yönelik olarak kurulan sandık da, diğer çalışanları kapsam
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dışı bırakmıştı. Maaşlarından % 5 kesinti yapılması karşılığında 30 yıllık çalışma süresini
dolduran işçiler emekli maaşı almaya hak kazanmaktaydı. Çalışamayacak derecede yaşlanan,
hastalık veya kazaya maruz kalan çalışanlar da, 30 sene hizmeti doldurması beklenmeksizin
emeklilik sandığından malulin kategorisinde emekli maaşı almaya hak kazanmaktaydı.
1893’te Şirket-i Hayriye çalışanları için 1904 yılında Hicaz Demiryolu Şirketi
çalışanları için, sadece daimi olanlar, yani maaş karşılığı çalışan kadrolu işçilere yönelik
kurulan emeklilik sandıklarından, geçici işçiler ve gündelik ücretle çalışan işçiler yine
yararlanamamıştı. Aynı uygulama Anadolu Demiryolları Şirketi bünyesinde kurulan emeklilik
sandığı için de geçerliydi. Dolayısıyla, Osmanlı’da işgücünün önemli bir kısmı, özellikle de
geçici işçi olan, gündelik işçilik yapan kişilerin emeklilik maaşından yararlanmaları sadece
maluliyetleri kaydıyla sınırlı tutulmuştu.
Bu durum, 1910’lar sonrasında sınırlı da olsa değişmeye başlamıştı. 1913 yılında
İstanbul Şehremaneti memurlar dışındaki sayıları 2.000’i geçen işçilerine yönelik bir amele
sandığı kurmuştu. Bu sandıkla, günlük 20 kuruş alan işçilerin ücretlerinden 1 kuruş, yani % 5
kesinti yapılması, bunun karşılığında da işlerinden ayrılmaları halinde bir gelir elde etmeleri,
yaşları geldiğinde emekli olmaları ve hastalık ya da kaza anında ücretsiz sağlık hizmeti
alabilmeleri mümkün olabilmişti. Ancak Şehremaneti işçileri için geçerli olan bu durum,
Osmanlı işçilerinin geneli içinse bir hak olarak sunulmamıştı.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı çalışma hayatında işçi işveren tarafları arasındaki sigorta, ücret,
emeklilik, iş sözleşmesi, işe girip çıkma ve işten atılma, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi
bireysel iş ilişkilerini düzenleyen yasal mevzuatın tarihsel gelişimini değerlendirdik. Bu
mevzuatın sosyal politika açısından neler ifade ettiğini ele alarak, başta madencilik olmak üzere
çeşitli çalışma alanlarından somut örnekler ve birincil kaynaklara dayanarak bir değerlendirme
yaptık.
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Bölüm Soruları
1. 1876’da çıkarılan ve Osmanlı çalışma hayatına dair çok temel ilkelere yer veren
anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanun-ı Esasi
b) Mecelle
c) İmtiyaz Nizamnamesi
d) Amele Nizamnamesi
e) Ta’til-i Eşgal Kanunu
2. Mecelle’de Osmanlı çalışma ilişkilerine yasal olarak nasıl bir yaklaşımın
varlığından bahsedilebilir?
a) Totaliter
b) Zorlayıcı
c) Liberal ve esnek
d) Bağlayıcı
e) Merkezi planlamaya dayalı
3. Aşağıdakilerden hangisi 1867 yılında çıkarılan ve zorunlu çalışmayı öngören
madencilik yasasıdır?
a) Zonguldak Nizamnamesi
b) Ereğli Nizamnamesi
c) Dilaverpaşa Nizamnamesi
d) Ali Paşa Nizamnamesi
e) Maden Nizamnamesi
4. Osmanlı’da emeklilik hakkının kurumsallaşmasına yönelik ilk yasa memurlar için
hangi yılda çıkarılmıştır?
a) 1865
b) 1876
c) 1908
d) 1848
e) 1838
5. Tunalı Hilmi Bey aşağıdakilerden hangi çalışma alanının Osmanlı işçi ve ailelerine
çok fazla zarar verdiğinden şikayet etmekteydi?
a) Madencilik
b) Tütün
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c) Tekstil
d) Temizlik
e) Gıda

6. Osmanlı’da bireysel iş ilişkilerine yönelik 19. Yüzyılda ortaya çıkan değişimler ne
gibi yeniliklere ihtiyaç doğurmuştur?
7. Osmanlı’da madenciliğe yönelik yasal düzenlemeleri sosyal politika açısından
değerlendiriniz.
8. Osmanlı’da işçi ücretlerinin korunmasına yönelik ne gibi yasal düzenlemeler
yürürlükteydi?
9. Osmanlı’da emeklilik sistemi ve gelişimini açıklayınız.
10. İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları açısından Osmanlı işçilerine
yönelik bireysel iş hukuku anlamında ne gibi düzenlemeler mevcuttu?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)c, 4)a, 5)a
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13. ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER;
TOPLU İŞ HUKUKU

258

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. 1845 Tarihli Polis Nizamnamesi
13.2. 1908-1909 Ta’til-i Eşgal Kanunu
13.2.1. Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun Çıkarılma Nedenleri
13.2.2. Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun Kapsamı
13.2.3. Ta’til-i Eşgal Kanunu ve Sendika Yasağı
13.2.4. Ta’til-i Eşgal Kanunu ve Grevler
13.2.5. Ta’til-i Eşgal Kanunu ve Uzlaşma Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Osmanlı’da toplu iş ilişkilerine yönelik yasal düzenlemeleri genel olarak
değerlendiriniz.
2. Ta’til-i Eşgal Kanunu nedir, Osmanlı’da grevler açısından ne gibi
düzenlemeler getirmiştir?
3. Ta’til-i Eşgal Kanunu Osmanlı’da sendika ve grevleri yasaklamış mıdır?
Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Toplu iş ilişkileri

Ta’til-i
Kanunu
nedenleri

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
Osmanlı’da işçi ve
Okuyarak,
Araştırarak.
işveren kesimlerinin toplu
ilişkilerini
değerlendirebilmek.

nasıl
veya

Osmanlı’da toplum
Eşgal
Okuyarak,
Çıkarılma ve devletin işçi grevlerine Tartışmalara
Katılarak,
Yürüterek,
bakışını değerlendirebilmek. Fikir
Araştırarak.

Ta’til-i
Kanunu Kapsamı

Eşgal

Osmanlı’da grev ve
Okuyarak,
Fikir
sendikaların yasak olup Yürüterek, Araştırarak.
olmadığını öğrenebilmek.
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Anahtar Kavramlar
Sendika: Çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek için
kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan örgütlerdir.
Ta’til-i Eşgal Kanunu: İşçi hareketleri ve örgütlerinin yasal çerçevesini belirleyebilmek
için 1908 yılında Osmanlı’da çıkarılan kanun.
Cemiyet: Topluluk, örgüt. Osmanlı çalışma hayatında işçi örgütleri için kullanılan genel
bir tanımlama.
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Giriş
II. meşrutiyetin ilanı sonrasında yaklaşık 75 günlük bir sürede 120 civarında grev
yapılınca, kamuoyunda da işçi hareketlerine karşı olumsuz bir bakış gelişmeye başlamıştı.
Grevlerin sayısının artması yanında, işçi, işveren ve devlet taraflarını düzenleyen hiçbir yasal
düzenleme olmadığı da fark edilmiş ve devletin de işçi hareketlerini azaltmaya yönelik
politikası sonucu Ta’til-i Eşgal Kanunu yürürlüğe sokulmuştu.
Kanunun grev ve sendikaları yasaklayıp yasaklamadığı, uzlaşma süreci ile hangi
sektörlerde hangi çalışanların kast edildiği vb. konularda literatürde tartışmalar vardır. Bu
bölümde Osmanlı’da toplu iş ilişkilerine yönelik düzenlemelerle birlikte özellikle Ta’til-i Eşgal
Kanununu ele alacağız.
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II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Kanun-u Esasi’de bir takım değişiklikler yapılmıştı.
Toplu iş ilişkilerini de etkileyen bir düzenleme olarak, yeni koyulan 120. maddeyle, yasal
koşulları yerine getirmek şartıyla Osmanlı vatandaşlarının toplantı yapma ve toplanma hakkı
hukukî serbestlik altına alınmıştı. Ancak bu toplu eylemler, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü
ihlal etmemek, meşrutiyet ve hükümeti değiştirmeye teşebbüs etmemek, Kanun-u Esasi
hükümlerine uygun olmak, Osmanlı milletinin çeşitli unsurlarını siyasî olarak ayırt etmemek,
genel ahlak ve adabı olumsuz etkileyecek açık veya gizli cemiyetler kurmamak gibi koşullarla
sınırlandırılmıştı. Bu madde, toplanma, yani cemiyet kurma ve toplantı yapma gibi hakları
yasal koruma altına almıştı. Nitekim bir süre sonra bazı işçi cemiyetlerinin kapatılması ya da
grevlerinin önlenmesi gibi başvurularda, Şura-yı Devlet bu maddeye dayanarak Osmanlı
vatandaşları için cemiyet kurma ya da toplu gösteri yapma haklarının Kanun-u Esasi ile
tanınmış olduğunu belirtecek ve işçiler lehinde karar verecekti. Kanun-u Esasi’den önce ve
sonra da devlet tarafından çalışma hayatına ilişkin örgütlenme ve grev hakkına yönelik çeşitli
düzenlemeler yapılmıştı. Bu yasal düzenlemeler 1845 Polis Nizamnamesi ile başlayarak
1920’lere kadar sürecek ve her biri o gün olduğu kadar, günümüzde de tartışılmaya devam
edecekti.

13.1. 1845 Tarihli Polis Nizamnamesi
19. yy.ın başları için her ne kadar elimizdeki kaynaklar Osmanlı’da işçi örgütlenmesi
ve hareketlerinin varlığına dair bir açıklık getirmese de, devletin çeşitli yasal düzenlemelerini
değerlendiren bazı kaynaklar karşıt yönde görüş bildirmektedir. Somut olay ve örneklere
dayandırılamayan bu görüş, 1845 Polis Nizamnamesi gibi düzenlemelere dayandırılmaktadır.
Nizamname’nin işçilerin grev yapması ve birlik kurmasının engellenmesiyle ilgili 12. maddesi
üzerinde duran bazı yazarlar Osmanlı’da işçi hareketinin 1850’ler öncesinde de var olduğunu
iddia etmektedir. Ancak bu görüşe karşın, söz konusu maddenin Osmanlı’nın Avrupa’da daha
önce ortaya çıkan ve genellikle ayaklanmalar gibi olaylara da zemin hazırlayan işçi
hareketlerinin varlığına karşı değil de, işçi hareketlerinin hiç ortaya çıkmamasına yönelik
alınmış tedbir nitelikli bir yasal düzenleme olduğunu belirtmek daha isabetli olacaktır.
1845’te çıkarılan ve yeni kurulan Polis Teşkilatı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen
Polis Nizamnamesi’nin 12. Maddesi çalışma hayatına yönelik düzenlemeleri kapsamıştı. Bu
doğrultuda işçi cemiyetlerinin def’i ve izalesiyle ihtilal vukuunun önünün kesilmesi, işini
gücünü terk ederek işlerin durdurulmasını amaçlayan işçilerin cezalandırılması gibi işçi
örgütlenmelerinin ve hareketlerinin engellenmesi polisin bir görevi olarak belirtilmişti.
Maddede işçilerin cemiyet kurmaları ve grev yaparak işlerini terk etmeleri yasaklanmış, aynı
zamanda sendika kurma ve grev gibi hareketler kamu düzenini ihlal edecek benzeri fitne ve
fesat cemiyetlerinin hareketleriyle bir tutulmuştu.
Sadece İstanbul için çıkarılan ve 1 yıl yürürlükte kalabilen 1845 Polis Nizamnamesi,
Fransız yasalarından, 12. madde ise 1 Temmuz 1800 tarihli Fransa’daki benzer kanundan, yani
12 Messidor an VIII’nin 10. maddesinden yararlanılarak hazırlanmıştı. Bu da Osmanlı’nın
düzenlemenin ilgili maddesini değişiklik yapmadan çevirerek aldığı ve düzenlemenin herhangi
somut bir geçmişe dayanmadığı görüşlerine neden olmaktadır. Fransa’daki bu yasa, 1789
devrimi sonrası 19. yy.a kadar uzanan bir dönemde işçi hareketlerinin toplumsal bir sorun
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olarak değil de, bir asayiş ve emniyet sorunu, yani polis sorunu olarak ele alınması sonucunda
hazırlanmıştı. Düzenlemeyle ilgili literatürdeki tartışmalara değinen Gülmez, 1845 öncesi işçi
hareketlerinin var olduğu ve devleti böyle bir yasa hazırlamaya ittiği görüşlerine karşı, bu
maddenin, özellikle o döneme ait tarihi kayıtlardan somut işçi hareketleriyle desteklenmemesi
halinde pek büyütülmemesi ve erken dönemde işçi sınıfının, ya da işçi örgütlenmelerinin
bulunduğuna yönelik bir delil olarak kullanılamayacağı yönünde fikir belirtmişti. Döneme
ilişkin devlet kayıtlarında, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle sızlanma şeklinde şikâyetini
belirten ve bu şikâyeti de herhangi bir eyleme dönüştürmeyen belgeler dışında herhangi somut
bir olaya rastlayamadığımız için, kanımızca Güzel’in görüşü düzenlemenin mahiyeti için
oldukça açıklayıcıdır.

13.2. 1908-1909 Ta’til-i Eşgal Kanunu
Günümüz terimleriyle grev olarak nitelendirilebilecek Ta’til-i Eşgal kavramı; işin
bırakılması, terk edilmesi anlamına gelmektedir. Meşrutiyetin ilanı sonrası esen özgürlük
rüzgarıyla birlikte bir anda işçiler tarafından hızlı bir örgütlenme süreci başlarken, üst üste
grevler yapılmaya başlanmıştı. Özellikle ulaşım, taşımacılık gibi hayati öneme sahip sektörler
ve kamuya yönelik hizmette bulunan şirketlerde çalışan işçilerin birer birer grev yapmaya
başlamaları nedeniyle ekonomik ve sosyal hayat bu duruma hazırlıksız yakalanmıştı. Başta
şirketler olmak üzere, kamuoyu ve halkın da bu duruma tepki göstermeye başlaması üzerine
yapılan grevleri engelleyebilmek, en azından belli sınırlarla kısıtlamak amacıyla Ta’til-i Eşgal
kanunu hazırlanmaya başlanmıştı.

13.2.1. Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun Çıkarılma Nedenleri
1908 Ağustos ve Eylül aylarında gazetelerin hemen tamamının birkaç sütunu grevlerle
ilgili haberlere ayrılmıştı. Dönemin gazetelerinden İkdam’da da belirtildiği gibi, bu durum
önceleri çalışanların haklarını araması şeklinde görülmüş ve haklı bulunmuştu. Ancak grevlerin
hızla artması ve her alana yayılması, çalışanların hak ve çıkarlarını güçlendirmekten ziyade,
grev yapmayı sanki bir adet haline getirdikleri ve grevlerin bir illet haline geldiği şeklinde
değerlendirilmişti. Grevlerin sadece çalışanlar ve şirket yönetimini ilgilendiren bir mesele
olmadığı, toplumun geneli ve ülkenin durumunu da yakından ilgilendirdiği ifade edilerek, grev
kararı alınırken bunların da dikkate alınması talep edilmeye başlanmış ve basının bir kısmında
grevcilere tepki gösterilmeye başlanmıştı.
Yönetimdeki İTC’nin yayın organı İttihad ve Terakki Gazetesi’nde de, hızla artan
grevler sonrası tepki gösterilmişti. Gazete; trenler, tramvaylar, değirmenler, tütüncüler,
pastacılar, garsonlar, sigara kağıtçıları, dericiler ve daha bilinmeyen bir çok işçi grubunun,
sanki grev yapınca, biraz seslerini artırınca talepleri kabul edilecekmiş gibi iş bıraktıklarını
iddia ederek grevci işçileri eleştirmişti. İşçilerin taleplerinin kabul edilemeyecek derecede ağır,
hatta Avrupa’daki eski sosyalistlerin bile talep etmeyeceği şekilde ağır şahsî ve malî istekler
olduğunu ileri sürmüştü. İşçilerin sürekli ve ağır isteklerle grevler yapmasını sendikaların ve
işçi örgütlerinin, yani kamuoyu ve işverenler tarafından laf anlatılabilecek şekilde bir işçi tarafı
muhatabının olmamasına bağlamıştı.
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Yeni Asır Gazetesi ise, her gün onlarca grev haberi yayınladıktan sonra 9 Eylül tarihli
nüshasında, hürriyet sadece ittifak eden işçiler için değildir!... böyle giderse grev yapmamış
hiçbir işçi sınıfı kalmayacak. Artık bu grev oyununa bir son verilmelidir… diyerek yoğun grev
dalgasına yönelik tepkisini belirtmiş ve hükümeti göreve çağırmıştı. Gazetenin bir sonraki
sayısında, ekonomik ve ticarî hayata olan olumsuz etkileri yanında, grevci işçiler ve grevlerin
yürütülmesiyle ilgili aşağıdaki gibi maddelendirebileceğimiz şikâyetler dile getirilmişti:
- Grevci işçilerin greve katılmayan ve çalışmaya devam etmek isteyen diğer işçileri
tehdit ve saldırılarla engellemesi, böylece çalışma özgürlüğüne zarar vermeleri,
- İşverenlerin mallarına ve fabrikalara zarar vererek grevi şiddet içerikli bir eyleme
dönüştürmeleri,
- Önceden haber vermeden ani bir şekilde greve başlanması, eylem öncesinde işveren
tarafıyla herhangi bir müzakerede bulunulmaması,
- Grevcilerin taleplerinin makul seviyelerde olmaması ve şirketlerle fabrikaların
katlanamayacağı derecede ağır maddi yük öngörmesi,
- Yeni bir döneme giren ve istikrar-denge arayışı içinde olan ülkenin şartlarını göz önüne
almayarak, sadece kendi çıkarlarını gözetmek, ülkenin ekonomik durumuna bu yolla zarar
vermek,
- Yabancı sermayeyi, özellikle de ülkede yatırım yapmayı düşünen Avrupa sermayesi
ve girişimcilerini ürkütmek ve ülkeye gelmesini.
Bu tepkilere devletin de katılması sonrası, meşrutiyetin ilanından yaklaşık 2,5 ay gibi
kısa bir süre geçtikten sonra 8 Ekim 1908’de, işçi örgütlenmesi ve hareketlerini kısıtlayıcı
Geçici Ta’til-i Eşgal Kanunu çıkarılmıştı.
Meclis-i Mebusan’da görüşülen layihada, kanunun çıkarılma nedenleri daha geniş
kapsamlı ele alınmıştı. Layihada kanuna ihtiyaç duyulmasının sebebi özetle şu şekilde ifade
edilmişti: Bireysel olarak bir işçi çalışma şartlarından ve durumundan memnun olmadığı halde
işi bırakmakta özgür olduğu gibi, işverenlerle sorun yaşamaları halinde işçilerin bir bütün
halinde de bu hakkı kullanmaları ve grev yapmaları gayet doğaldır. Ancak her ne sebep ve
suretle olursa olsun, ticaret ve ekonomide bir durgunluk oluşturacağı için, bu hakkın kullanımı
belirli kanunî hükümlere bağlanmalıdır. Ayrıca grev zamanında genel asayişin korunması ve
grevciler dışındaki bireylerin serbest hareket edebilmelerinin sağlanması devletin görevleri
arasındadır. Bu nedenle Ta’til-i Eşgal Kanunu’na ihtiyaç olduğu açıktır.
1908’de geçici olarak çıkarılan kanun, meclisin açılması sonrası 1909’da asıl kanun
olarak kabul edilmişti. Ta’til-i Eşgal Kanunu Meclis-i Mebusan’da müzakere edilirken,
Hüdavendigar Vilayetindeki Karesi’de bulunan maden işçileri namına görüşmeler yapmak
üzere Dahiliye Nezareti’ne gelen Anastase, bu kanunun işçi haklarını kesinlikle korumadığını
ileri sürmüş ve işçilerin tepkilerini dile getirmişti. Ta’til-i Eşgal Kanunu’na yönelik işçiler
tarafından en önemli ve organize tepkiyse, sosyalist işçi örgütleri öncülüğünde Selanik’te
yapılmıştı. Sadrazam tarafından “Osmanlı’da ilk defa böyle bir gösteri düzenlenmektedir”
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şeklinde nitelenen bir miting yapılmış ve 6.000 işçi Ta’til-i Eşgal Kanunu’na sendika ve grevleri
engelleyeceği düşüncesiyle karşı çıkmıştı. İşçilerin yaptıkları mitingde ana amacı, daha önce
geçici olarak çıkarılmış Ta’til-i Eşgal yasasının daimi hale getirilmesini önlemekti.
8 Ekim 1908’de çıkarılan Ta’til-i Eşgal Cemiyetleri Kanun-u Muvakkati, adından da
anlaşılacağı üzere, üretim ve işin durmasına neden olan cemiyetleri hedef almaktaydı. Dönem
incelendiğinde, ayrıca ilk düzenlemede işveren cemiyetleri ve sendikalarıyla ilgili herhangi bir
hükme yer verilmemiş olması da hesaba katılırsa, kanunda belirtilen bu cemiyetlerin, işçi
örgütleri, yani grev yapan işçi sendikaları olduğu anlaşılmaktadır.

13.2.2. Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun Kapsamı
İşçiler açısından bakıldığında Ta’til-i Eşgal Kanunu tüm bağımlı çalışanları
kapsamamıştı. Yasa kapsamına “Hükümetten ruhsat veya imtiyaz alarak demiryolu, tramvay,
liman ve aydınlatma işleri gibi kamuya yönelik bir hizmetle mükellef bulunan her türlü
şirketlerle çalışanları…”, yani kamuya yönelik hizmet veren kuruluşlarda çalışanlar alınmıştı.
Bu şirketler dışında kalan, yani hükümet ruhsatıyla ya da imtiyazla kurulmamış şirketlerde
çalışan işçiler grev yapmak istediklerinde, ya da sendika kurmak istediklerinde bu kanunla
yükümlü değillerdi. İmtiyaz ya da ruhsatlı şirketlerin tümü de yasa kapsamında olmayıp,
demiryolu, tramvay, limanlar ve aydınlatma işlerindeki gibi kamuya yönelik hizmet sunan
şirketler kastedilmekteydi. Ancak bu yorumu kanunun kapsamı çalışanlar açısından çok
sınırlıdır şeklinde de algılamamak gerekir, çünkü Osmanlı’da işçi örgütlerinin daha yoğun
olduğu işletmeler kanunda belirtilen özellikle demiryolu, tramvay, limanlar ve aydınlatma
olmak üzere bu 4 alandaki şirketler olup, grevler de bu şirketlerin işçilerince oldukça sık
başvurulan bir silahtı.

13.2.3. Ta’til-i Eşgal Kanunu ve Sendika Yasağı
Ta’til-i Eşgal Kanunu sonrası kamuya yönelik hizmet sunan işyerlerinde çalışan işçiler
tarafından kurulmuş sendikalar feshedilmiş ve yeni sendika kurulması yasaklanmıştı. Kanunda
demiryolları, limanlar, tramvaylar, aydınlatma işleri gibi kamuya yönelik hizmet sunan işyerleri
ve müesseselerde sendika kurulmasının yasak olduğu açıkça belirtilmişti. Şark Demiryollarında
1908 Ekim ayında işçiler grev yapmak için hazırlıklara başlayınca Dahiliye Nezareti, “ kamuya
yönelik hizmetlerde bulunan demiryolu gibi alanlarda sendika kurulmasının Ta’til-i Eşgal
Kanunu ile yasaklanmış olduğunu” belirterek, Şark demiryollarının Edirne Vilayeti’nde kalan
kısımlarındaki işçilerin kurmuş olduğu sendikanın kapatılmasını belirtmiş ve bu açık yasağa
değinmişti.
Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun Osmanlı’da tüm sendikaları yasakladığı ileri
sürülebilmektedir. Ancak kanun Osmanlı’da tüm sendikaları yasaklamamıştı. Sadece
demiryolu, tramvay, limanlar, aydınlatma gibi genele yönelik hizmetler sunan, yani kamu
yararına yönelik üretim yapan şirketlerde sendika kurulmasını yasaklamıştı. Bu sektörler
dışındaki alanlarda ise sendika kurulması serbestti.
Osmanlı’da işçi cemiyetleri arasında resmî adında, özellikle Osmanlıca adında sendika
ibaresine yer veren cemiyetlere çok az rastlanmaktadır. Bunlardan biri, 1910 yılı sonunda
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kurulan Şemsiye İşçileri Sendikasıydı. Sosyalist işçiler tarafından kurulan sendika, İstanbul
Valiliği’ne nizamnamesini sunarak ilmühaber almıştı. Ancak Beyoğlu Mutasarrıflığı,
ilmühaberin kendileri tarafından verilmesi gerektiğini, Beyoğlu sınırlarında daha önce
kurulmuş cemiyetlerin kendilerine başvuru yaparken İstanbul Valiliği’nin bu başvuruyu kabul
etmesinin yanlış olduğunu iddia etmiş ve ilmühaberi geri almıştı. Sosyalist gazetelerin bu
durumu haber yapması ve mutasarrıfı eleştirmeleri, mecliste de sosyalist vekiller aracılığıyla
konunun gündeme taşınması sonrası, konu Dahiliye Nezareti Hukuk Müşavirliği’nde
görüşülmüştü. Hukuk Müşavirliği, şemsiye işçileri sendikasının kurulup kurulmaması için
inceleme yaptıktan sonra, Ta’til-i Eşgal Kanununun 8. maddesinde kamuya yönelik hizmet
sunan işletmelerde sendika kurulması yasak olduğu yazılı olup, şemsiye işçiliği kamuya yönelik
bir hizmet olmadığı için, işçilerin sendika kurmak için ilmühaber almalarına lüzum
görünmediğinden, ilgililerin bu yönde işlemde bulunması… diyerek, açık şekilde kanunun
sendikaları tamamen yasaklamadığını ilan etmişti.
Ayrıca kanun kapsamındaki alanlarda da sendika kurmanın yasak olmasıyla işçi
örgütlenmesinin sona erdiğini iddia edemeyiz. Ta’til-i Eşgal Kanunu kamuya yönelik hizmet
sunan alanlarda sendika kurmayı yasakladığı için, demiryolu, tramvay, liman, aydınlatma vb.
işlerde çalışan işçiler cemiyetler altında örgütlenmeye başlamıştı. Bu cemiyetlerle ilgili,
işveren, işçi ya da çeşitli devlet makamlarının tamamı, bunların aslında birer sendika oldukları
noktasında ortak görüşe sahipti. İşçiler bazen bu durumu direkt cemiyetlerinin nizamnamesinde
ve yaptıkları faaliyetlerle; işverenler sürekli şikâyetleriyle; çeşitli devlet makamları da
kapatılması istemiyle üst makamlara başvurarak göstereceklerdi. 1909 sonrası, Ta’til-i Eşgal
Kanunu kapsamına girmeyen alanlarda çalışan işçiler tarafından kurulan örgütler de sendika
değil de (şemsiye işçileri sendikası gibi bireysel istisnalar dışında), cemiyetler adı altında
örgütlenmeyi tercih edecekti. Kanun kapsamına girmemesine rağmen bu işçilerin bu yolu tercih
etmesi, sendika kavramına karşı oluşan gizli bir tepkiye takılmamak amacıyla başvurulan bir
yoldu.

13.2.4. Ta’til-i Eşgal Kanunu ve Grevler
Osmanlı çalışma tarihi ve işçi sınıfına yönelik kaynaklarda, Ta’til-i Eşgal Kanunu ve
grev yasağıyla ilgili kanunun maddeleri arasındaki çelişkilerden de kaynaklanan bir tartışma
vardır. Bazı yazarlar yasanın grevleri yasakladığını, bazıları özgür bıraktığını, bazı yazarlar ise
belli oranda kısıtladığını, serbest bırakılanın grev yapmak değil işten çıkmak olduğunu
belirtmektedir.
Birincil kaynaklara ve döneme ait belgeler incelendiğinde, Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun
grevleri yasaklamadığı açıkça görülmektedir. Daha önceki haftalarda Osmanlı’da işçi
hareketlerini incelerken, grevle ilgili birçok devlet kaydında Ta’til-i Eşgal Kanunu gereğince
işçilerin ta’til-i eşgale (greve) muhtar oldukları, yani grev serbestliği tanındığını somut grev
örnekleri üzerinden göstermiştik.
İlk olarak şunu ifade etmeliyiz ki, Ta’til-i Eşgal Kanunu’nda grevlerin yasaklanması söz
konusu olmayıp, böyle bir yasak getiren herhangi bir madde de yoktur. Bunun yerine grev
yapmadan önce, greve giden süreçte devlet aracılığında uzlaşma sürecinin işletilmesi ve
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uyuşmazlığın devamı halinde grev yapılabilmesi öngörülmüş, bu prosedüre uymayanlar içinse
para ve hapis olmak üzere cezai yaptırımlar düzenlemişti (1-3-4-6-7 ve 9. Maddeler).
Ta’til-i Eşgal Kanunu’nda yasaklanan durum, kamuya yönelik hizmet sunan
işletmelerde işçilerin grev yapması değil, belli bir uzlaşı sürecinden geçmeden hemen greve
başlanmasıdır. Dolayısıyla uzlaşma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, grev yapmak
işçilere kanunla tanınmış bir haktı. Bu şekliyle Ta’til-i Eşgal Kanunu, 1936 yılında çıkarılacak
İş Kanunu’na kadar geçecek sürede bir grev özgürlüğü dönemi açmıştı.
1911 yılı Mayıs ayında Şark Şimendiferleri Selanik Makine Deposu işçilerinin
ücretlerinin artırılması, aksi halde grev yapacakları tehdidi ve taleplerinin kabulü için de 15 gün
süre tanımalarının ardından Selanik Vilayeti’ne Dahiliye Nezareti’nden gönderilen bir yazıda,
“… demiryolu gibi umuma müteallik bir hizmette mükellef bulunan her nevi müessesat ile
müstahdemin veya amele beyninde şerait-i istihdamlarına dair ihtilâfın suret-i halli Ta’til-i
Eşgal Kanunu’nda tayin ve tasrih edilmiş olup, işbu kanuna tevfikan müessese ile
müstahdemini tarafından tayin olunan vekiller beyninde i’tilaf hasıl olmadığı takdirde,
müstahdemin ve amele terk-i hizmette muhtar ise de, serbesti-i i’mâle mugayir her bir fiil ve
hareket ikâı ve nümayiş icrası katiyen memnu olduğu gibi…” denilerek, demiryolu gibi
kamuya yönelik bir hizmette işçilerin uzlaşı sürecini değerlendirdikten sona anlaşma olmaması
halinde grev yapmaya serbest oldukları, ancak çalışmaya devam özgürlüğüne engel olmaya
kesinlikle hakları olmadığı belirtilmektedir. Bu da, greve çıkan işçilerin çalışmak isteyen diğer
işçileri, ya da grevci işçiler yerine şirketler tarafından istihdam edilecek yeni işçileri grevcilerin
engellememesini temin etmek için yapılmış bir düzenlemeydi.
Yine 1911 yılında Cibali Reji Tütün fabrikası işçilerinin grev hazırlığı yaptığı haberi
sonrası eylemle ilgili devlet kaydında, Ta’til-i Eşgal Kanunu ameleyi grev yapmakta muhtar
bıraktığı suretle… denilerek, kanunun grevleri yasaklamadığı ve aksine işçileri grev yapmakta
serbest bıraktığı açık şekilde belirtilmekteydi.
Tüm bu örnekler, kapsamı dışındaki alanları zaten ilgilendirmediği gibi, kapsamındaki
işletmelerin işçileri için de Ta’til-i Eşgal Kanunu’nun grevleri yasaklamadığını, uzlaşı sürecinin
olumsuz sonuçlanması halinde serbest bıraktığını göstermektedir.

13.2.5. Ta’til-i Eşgal Kanunu ve Uzlaşma Süreci
Kanunla birlikte yürürlüğe sokulan uzlaşı yöntemi, devletin işçi ve işveren tarafları
arasında bir anlaşmazlığın sonlandırılabilmesi adına yapılacak müzakerelere aracı olunması ve
tarafların anlaşma yönünde ikna edilmeye çalışılması bakımından ilk defa yasallaşmıştı.
Böylece önceki dönemlerde mahalli devlet yetkilileri veya daha üst düzey memurlar tarafından
yapılan ikna çabaları yasal bir zemine taşınmış ve başvurulması zorunlu bir usul haline gelmişti.
Uzlaşma sürecinin işleyişi, işçilerin 3 vekil seçerek talep listelerini Bakanlığa
iletmeleriyle başlayacak (1. Md.), Bakanlık da bu listeyi 3 gün içinde şirkete bildirecekti. Şirket
bu tebliğden sonra 1 hafta içinde 3 vekil belirleyerek Bakanlığa bildirmek zorundaydı(Md. 3).
Bu 1 hafta içinde, aynı zamanda Bakanlık da uzlaşı sürecinde müzakereleri yönetecek bir
memur tayin edecekti. Şirketin vekillerini bildirmesi ve memurun tayin edilmesiyle birlikte (1
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haftalık süre içinde ya da sonunda), uzlaşma süreci kapsamında ilk toplantı 3 gün içinde
yapılacaktı. (Md. 4). Eğer anlaşma sağlanırsa, taraflar bunu onaylayacak ve bir grev
yapılmasına gerek kalmayacak (Md. 5), anlaşma olmaması halindeyse işçiler grev
yapabilecekti. (Md. 6).
Kanun çıktıktan sonra işçiler ve işveren arasında bir anlaşmazlık durumunda grev
yapılmadan önce uzlaşma sürecinin işletildiği birçok örnek vardır. Bu örneklerden biri, Şubat
1910’da İstanbul’da tramvay işçilerinin şirketleriyle yaşadığı anlaşmazlık sonrası görülmüştü.
İşçilerin grev yapma kararı almasından önce Ticaret ve Nafia Nazırı bizzat kendisinin
başkanlığını yaptığı ve işçi temsilcisi olarak 3 kişi, şirket temsilcisi olarak da 3 kişinin katıldığı
bir komisyon oluşturarak taraflar arasında uzlaşı sürecini başlatmıştı. Yapılan görüşmelerin
olumlu sonuç vermesiyle şirket, işçilerin ücretlerine % 10 ila 15 arasında değişen oranlarda zam
yapmayı kabul etmiş ve işçiler de grev başlatmaktan vazgeçmişti.
1911’de ise Haliç Vapur şirketi kaptanları çeşitli memnuniyetsizliklerini dile getirerek
15 günlük süre içinde istekleri yerine getirilmezse grev yapacaklarını belirtmişti. İşçilerin
maaşlarının artırılması, hasta memurların yarım ücretlerinin kesilmemesi, yıllık izin haklarının
olması, çalışma saatlerinin azaltılması, para cezalarının keyfî alınmaması gibi taleplerden
oluşan şart listesi üzerine Ta’til-i Eşgal Kanunu’nda belirtilen müzakere süreci başlatılmıştı.
Aynı gün görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve tarafların orta yolu bulmasıyla, 2 taraf da olası
bir grevin maliyetlerinden kurtulurken, işçiler beklentilerini de karşılamış ve istediklerini elde
etmişti. Geç dönemde, 1921 yılında da Haliç Şirketi ile işçiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle
taraflar arasında uzlaşma süreci başlatılmış, sürecin olumlu sonuçlanmasıyla bir grev
yapılmadan anlaşmazlık çözümlenmişti. İşçi ve işveren tarafındaki her anlaşmazlığın bu
şekilde olumlu bittiğini ve grev yapılmadığını ileri sürmek de imkansızdır.
Ta’til-i Eşgal Kanunu ile birlikte Osmanlı çalışma hayatına giren uzlaşma yönteminin,
tramvay ve vapur işçilerinin şirketleriyle yaşadıkları yukarıdaki uyuşmazlıklarında da olduğu
gibi anlaşmayla sonuçlanmasının birçok olumlu sonucu sayılabilir. İşçiler açısından
düşünülecek olduğunda, bir grev ilanıyla birlikte iş bırakılan sürede ücret gelirinden mahrum
kalmak, iş bırakma gibi işçilerin en son başvuracağı bir eylemi yürütmek ve organize etmek,
grev nedeniyle işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmak ve grevin olumsuz
sonuçlanması halinde süreçten en zararlı çıkan taraf olma gibi olası olumsuzlukların önüne
geçilmişti.
Bunun yanında yapılacak bir grevle umut edilen ücret artışının, iş bırakma eylemine
gerek kalmadan gerçekleştirilebilmesi ise diğer bir avantajdı. İşveren açısından bakıldığında
ise, bir grevle işlerin ve üretimin durması, kamuoyunda işçilerini mağdur eden bir işletme
şeklinde olumsuz anılma, kendi çalışanları ile anlaşmazlıklar yaşama ve uzun süren bir grev
sonrası işçiler karşısında hiç de istemeyeceği şartları kabul etme gibi olumsuzluklarla
karşılaşılmamıştı.
İşçilerle yaşanan ihtilafın olumlu sonuçlanması, şirket ve çalışanları arasındaki bağın
kopmamasını da sağlarken, ücreti artırılan işçilerin daha verimli çalışması gibi dolaylı etkilerle
şirkette bu süreçten bir takım kazanımlar elde edebilme şansına sahipti. Uzlaşma sürecinin olası
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bir grevi engellemesinin, asayiş ve düzenin işlemesini teminle mükellef olan devlet ve bu
şirketlerin müşterileri olan halk açısından olumlu tarafları da sürecin diğer kazanımları arasında
sayılabilir. Tüm bu olumlu sonuçlar da, Ta’til-i Eşgal Kanunu ile gelen yeniliklerin bir getirisi
olup, bu açıdan ilgili kanunun sorunsuz işletilebilmesi halinde tarafların tümü için yararlar
sağlayabileceği görülmektedir.
Uzlaşma sürecinin olumsuz sonuçlanması ve grevin kaçınılmaz olduğu durumlar da
dahil, bu sürecin anlaşma ile sonuçlanması ihtimalinin denenmiş olmasında yarar görmekteyiz.
Dolayısıyla uzlaşma süreci düzenlemesinin tamamen işçi hareketlerine karşı şirketlerin
baskısıyla devlet tarafından vurulmuş bir darbe olmadığını kanaatindeyiz. 1910 yazında
Anadolu Demiryolları Şirketi ile işçileri arasında yaşanan ihtilafta uzlaşma sürecinin
uygulanması için tarafların 3’er vekili ve atanmış bir devlet yetkilisi aracılığında 2 defa toplantı
yapılmıştı. Ancak toplantılarda iki taraf ortak bir noktada anlaşamadığı için görüşmeler
olumsuz sonuçlanmıştı. Bu noktadan sonra işçiler, uzlaşma sürecinin öncesindeki duruma
dönmüş olup, hala grev yapmaya, hem de kanun tarafından kendilerine verilmiş bir hak olarak
yetkileri vardı. Bu açıdan bakıldığında, yani uzlaşma sürecinin hem olumlu hem de olumsuz
bittiği örnekler ele alınırsa, Ta’til-i Eşgal Kanunu ile birlikte gelen ve toplu iş uyuşmazlıklarını
düzenleyen uzlaşma yönteminin işçiler, işveren, devlet ve halk gibi olası bir anlaşmazlık ve
grevden etkilenecek tüm taraflar için yararlı olduğu kanaatindeyiz.
Uzlaşma süreciyle ilgili değinilmesi gereken bir diğer nokta, işçi ve işveren
temsilcileridir. Kanun, tarafların temsilcilerinin o an işçi olması yahut işveren temsilcisi olacak
kişinin şirket yönetiminde olması, şirketin resmî avukat vb. temsilcisi olması gibi şartlar
getirmemişti. Anadolu demiryolları şirketiyle işçileri arasında yapılan yukarıda bahsettiğimiz
toplantılara katılan temsilcilerin kimliğinden de bu durum ortaya çıkmaktadır. Toplantılara işçi
temsilcisi olarak katılan 3 kişiden ikisi şirket çalışanı, üçüncüsü ise şirkette daha önceki seneler
çalışmış ve daha sonra ayrılmış Dr. Gabriel Efendi’ydi. İşveren temsilcilerinin kimliği ise biraz
daha ilginçti. Şirketi temsilen toplantılara katılan vekiller; Selanik Mebusu Emanuel Karasu,
İzmir Mebusu Nesim Mazliyah ve şirket memurlarından Naar Efendilerdi.
Şirket
temsilcilerinden ikisinin mebus olması toplantının gidişatını ve alınacak kararları etkiler mi bu
oldukça tartışmalıdır, ancak işçilere karşı şirket temsilcisi olarak görüşmeye katılan iki vekilin,
halk tarafından seçilmiş kişiler olması yine de ilginçtir. Vekillerin niteliği ve kimliğiyle ilgili
bu durumun, müzakereler esnasında maddi gücü ve nüfuzu daha fazla olan işveren tarafının
lehine, işçilerinse aleyhine olması muhtemeldir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı çalışma hayatında işçi, işveren ve devlet kesimleri arasındaki grev
ve sendika gibi toplu iş ilişkilerini düzenleyen yasal mevzuat ve bu mevzuatın tarihsel gelişimi
üzerinde durduk. Osmanlı’da 1845 yılında çıkarılan yasalar üzerinden grev ve sendika yasak
ya da özgürlüğüne yönelik hükümler vermenin etkinliğini sorguladık. Aynı zamanda 1908
yılında çıkarılan Ta’til-i Eşgal Kanunu’nu ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, sendika yasağı, grev
serbestisi gibi konular üzerinde durduk.
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Bölüm Soruları
1.

Osmanlı çalışma hayatına yönelik 1845 yılında çıkarılan kanun aşağıdakilerden

hangisidir?
a) Polis Nizamnamesi
b) Ta’til-i Eşgal Nizamnamesi
c) Amele Kanunu
d) Sosyal Siyaset Kanunu
e) Umum İşçi Cemiyetleri Kanunu
2.

Osmanlı’da 19. Yüzyılın ilk yarısının sonlarında çıkarılan Polis Nizamnamesi hangi

ülkenin yasaları örnek alınarak hazırlanmıştır?
a) İngiltere
b) Almanya
c) Fransa
d) İtalya
e) İsviçre
3.

Osmanlı’da grev ve sendikaların yasal çerçevesi 1908’den itibaren hangi kanunla

belirlenmiştir?
a) Amele Kanunu
b) Polis Nizamnamesi
c) Ta’til-i Eşgal Kanunu
d) Lonca Nizamnamesi
e) Umum Amele Uhuvvet Nizamnamesi
4.

Ta’til-i Eşgal kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sendikaları tamamen yasaklamıştır
b) Grevden önce uzlaşma süreci getirmiştir
c) Grevleri yasaklamıştır
d) Kamu işçileri için çıkarılmıştır
e) 1913 yılında çıkarılmıştır
5.

Ta’til-i Eşgal Kanunu aşağıdaki işçi gruplarından hangilerini kapsamıştır?

a) Gıda işçilerini
b) Belediye işçilerini
c) Kamu işçileri ve memurları
d) Devlet yöneticileri ve askerleri
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e) Demiryolu ve Tramvay gibi sektörlerdeki imtiyazlı şirket işçilerini

6. 1845’te çıkarılan Polis Nizamnamesi o dönemlerde Osmanlı’da yoğun bir grev
dalgasına işaret etmektedir iddialarını değerlendiriniz.
7. Ta’til-i Eşgal kanunu neden çıkarılmıştır?
8. Ta’til-i Eşgal kanunu hangi işçi gruplarını kapsamaktadır?
9. Ta’til-i Eşgal kanunu uzlaşı sürecini nasıl düzenlemektedir?
10 Ta’til-i Eşgal kanunu sendika ve grevleri yasaklamış mıdır?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)c, 4)b, 5)e.
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14. CUMHURİYET DÖNEMİ ÇALIŞMA HAYATI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Cumhuriyet dönemi çalışma hayatında istihdamın sektörel dağılımı
açısından ne gibi gelişmeler yaşanmıştır?
2. Cumhuriyet döneminde sendikalaşma oranının gelişimini hangi
sebeplerle nasıl değerlendirirsiniz?
3. Kayıt dışı istihdamın yüksek olmasının ne gibi olumsuz sonuçları vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Erken
Cumhuriyet
çalışma hayatı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Türkiye
örneği
dönem
Okuyarak,
dönemi üzerinden yeni kurulan bir Tartışmalara
Katılarak,
Fikir
Yürüterek,
ulus devlette çalışma hayatını
Araştırarak.
değerlendirebilmek.

Tarihsel
bir
Çalışma Hayatında
Okuyarak,
güncel gelişmeler
Katılarak,
perspektifle Türkiye çalışma Tartışmalara
Fikir
Yürüterek,
hayatının
bugününü
Araştırarak.
okuyabilmek.
Çalışanların bugünkü
Çalışma hayatında
Okuyarak,
köklü sorunlar
Katılarak,
sorunlarına uzun dönemli bir Tartışmalara
Fikir
Yürüterek,
bakışla çözüm önerileri
Araştırarak.
sunabilmek.
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Anahtar Kavramlar
İstihdamın sektörel dağılımı: Bir ülkede toplam istihdam edilenlerin tarım, sanayi ve
hizmetler sektörleri arasındaki dağılımı.
Sendikalaşma Oranı: Sendikalaşma potansiyeline sahip işçilerin yüzde kaçının sendika
üyesi olmayı tercih ettiğini gösteren oran
Kayıt dışı istihdam: Legal şekilde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının
gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik
bildirilmesidir.
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Giriş
Osmanlı’dan tarımsal karakteri ağır basan bir ekonomi devralan Türkiye Cumhuriyeti,
bu karakterin kendisini istihdamın sektörel dağılımında da göstermesiyle çalışan gücünün %
90’ının tarımda çalıştığı bir işgücüne dahil olmuştur. Cumhuriyet döneminde ekonomik gelişme
aynı zamanda istihdam ve işgücünün de kırdan kente göçüyle birlikte hareket etmiş, tarımsal
karakterin kırılabilmesi ancak 2000’lerle mümkün olmuştur. Kitabımızın bu son bölümünde
Cumhuriyet döneminde çalışma hayatında yaşanan gelişimi ve bugün temel sorunları
değerlendireceğiz.
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14.1. Genel Eğilimler
1920’li yılların başında Türkiye on üç milyon nüfusa sahip, tarım sektörünün hem
ekonomik hem de toplumsal yapının belirlenmesinde başat unsur olduğu bir ülke
görünümündeydi. İzmir ve İstanbul’da yoğunlaşan sanayi oldukça zayıf bir nitelik
sergilemekteydi. Nitekim sanayide kullanılan tüm motorların toplam gücü 1815 yılında
İngiltere’de kullanılan toplam motor gücünün gerisinde kalmaktaydı. Savaşlar ve nüfus
hareketleri nedeniyle niceliksel ve niteliksel anlamda önemli bir iş gücü kaybı yaşayan
Türkiye’de, sanayi imalatının da geri kalmışlığının sonucu olarak çalışma hayatında tarım
sektörünün egemen olduğu bir yapı mevcuttu. Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda çalışma
hayatında yer alan her on kişiden dokuzu tarımda istihdam edilmekteydi. Bu da ücretli işçiliğin,
beraberinde de işçi sınıfının, işçi örgütleri ve işçi hareketlerinin oldukça zayıf olduğu, tarımsal
üretimin doğası gereği gizli işsizlik ve verimsizliğin de yüksek olduğu bir iş gücü piyasasına
neden olmaktaydı.
Aşağıda Tablo 1’de Cumhuriyet dönemi boyunca istihdamın tarım, sanayi ve hizmetler
sektörü arasında dağılımı ve bu dağılımın 90 yıllık serüveni verilmiştir. Tablodan da görüleceği
üzere, Türkiye’nin tarımsal karakteri ağır basan bir iş gücü piyasasından sıyrılabilmesi oldukça
uzun süren bir mücadele olmuş ve ancak 2000’li yıllarla birlikte hizmet sektöründe istihdam
edilenlerin sayısı tarımı geride bırakabilmiştir. Ancak 2013 yılı itibarıyla hâlen tarım ve sanayi
sektörlerinde istihdam edilen iş gücü aynı oranda olup, her dört kişiden birisi tarımda çalışmaya
devam etmektedir. Tarım sektöründe istihdamın bu kadar yüksek olmasına rağmen tarımsal
üretimin ülke ekonomisi ve millî gelirine katkısının düşük olması, bu alandaki yapısal sorunlar
ve verimsizliğin devam ettiğinin de bir göstergesidir.

Tablo 10: Cumhuriyet Dönemi Boyunca İstihdamın Sektörel Dağılımının Gelişimi
(1923-2013) (%)
Yıl

Tarım

Sanayi

Hizmetler

1923

90

4

6

1930

88

6

6

1940

86

9

5

1950

84

9

7

1960

74

12

14

1970

63

17

20

1980

54

20

27

1990

47

20

33

2000

36

24

40
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2013

25

26

49

14.2. 1923’ten Günümüze Çalışma Hayatının Gelişimi
14.2.1. Erken Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet’in ilk kurulduğu dönemde, 1923 yılında ihracatın %90’dan fazlası tarım
sektöründen elde edilmekteydi. Tarımın millî gelir içindeki en önemli ekonomik sektör
olmasının doğal bir sonucu olarak, toplam istihdamın %90’a yakını da bu sektördeydi. Ülkedeki
tüm sanayi kuruluşlarını kapsayan 1927 Sanayi Sayımına göre sayım kapsamına giren 65.245
işletmede toplam 256.855 işçi çalışırken, işletmelerin %35’i bir, %35’i ise iki ya da üç işçi
istihdam etmekteydi. Beş kişiden fazla işçi çalıştıran işletmelerin oranı sadece %8 iken, yüzden
fazla işçi çalıştıran işletme oranı ise %0,2 gibi oldukça düşük bir seviyedeydi. İşletme başına
düşen ortalama işçi sayısının 2,5 olması, küçük işletmelerin ekonomideki hâkim karakterini
göstermektedir. Bu dönem için Türkiye sanayisinin genel görünümü, istihdam açısından
geleneksel zanaatların, el tezgâhlarının ve küçük sanayinin egemen olduğu bir yapıdaydı.
Sanayi işçileri için çalışma şartlarına bakıldığında ise çalışma süresi, ücretler ve sağlık
şartları açısından olumsuz bir görüntü ile karşılaşılmaktaydı. 1930’lu yılların ortalarında
Amerikalı uzmanlarca hazırlanan bir raporda, Türkiye’de ücretlerin reel ve nominal anlamda
oldukça düşük olduğu ve ancak hayatı devam ettirmeye yetecek düzeyde bulunduğu dile
getirilmekteydi. Bu düşük ücretlere rağmen ortalama çalışma saatleri ise 6 saatten 17 saate
kadar değişebilmekteydi. Düşük ücretler ve uzun çalışma saatleri yanında bu dönem için
çalışma hayatında işçilerin sağlık koşulları da kötüydü. Nitekim 1944 yılında Sümerbank için
hazırlanan bir raporda, “Yoklamamızda Hereke, Karabük, Sivas, Kayseri fabrikalarındaki
işçileri fazla; İzmit, Bünyan fabrikalarındaki işçileri orta bollukta bitli bulduk. Merinos, Gemlik
işçileri bitsizdirler.” denmekteydi.
Cumhuriyet’in erken dönemleri için ülke ekonomisinin geneline paralel olarak işçiler
için de genel şartlar olumsuzdu. Ancak savaş zamanları ile birlikte durum daha da kötüleşecek
ve şartlar daha da ağırlaşabilecekti. Bu durum özellikle de maden işçileri için geçerliydi. Savaş
zamanlarında maden üretiminin devlet için önemi artmaktaydı. Bu da devletin çalışma hayatına
doğrudan müdahale etmesine ve zorunlu çalıştırmaya başvurmasına neden olmaktaydı. Örneğin
Şubat 1940’ta çıkarılan bir yasal düzenleme ile artan kömür talebinin karşılanabilmesi için
Ereğli Kömür Havzası’nda 16 yaş üstü erkeklere ücretli çalışma sorumluluğu yüklenmişti.
Çalışmanın ücret karşılığı gönüllülük esasından ziyade bu şekilde, kamu otoritesinin
zorlayıcılık yetkisine dayanarak yapılmasının doğal bir sonucu iş kazalarının fazlalığıdır.
Nitekim 1 milyon ton kömür üretimine düşen ölümlü kaza sayısı gelişmiş ülkelerde en fazla 2
iken; Zonguldak Havzası’nda bu rakam 1941 yılında 25, 1942 yılında 35, 1943 yılında ise 75
olmuş ve zorunlu çalışma döneminin genelinde 700’ün üzerinde ölüm ve 30.000 civarında
yaralanma ile sonuçlanan iş kazası gerçekleşmişti. 1941-46 yılları arasında en az 5 günlük
çalışma yeteneği kaybına yol açan iş kazası sayısı yıllık ortalama 4.000 seviyesinde, Gerhard
Kessler’in ifadesiyle “korkunç derecede yüksek” oranlardaydı.
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14.2.2. 1945-1960 Dönemi
II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, Türkiye’de 1940’ların ortası ve 1950’lerde
hükûmetler daha liberal ve piyasa odaklı bir kalkınma stratejisini yürürlüğe sokmuştur. Bu
dönemle birlikte toplumda derin sosyal, siyasi ve iktisadi dönüşümler yaşanmaya başlamıştır.
Üretim hayatında makineleşmenin yayılması ile birlikte tarımsal üretim artarken, sanayi sektörü
de genişlemiş ve millî gelir içindeki payı artmıştır. Bu durumun doğal bir sonucu, ücretli
işçiliğin de yaygınlaşması ve işçi sayısının artmasıydı. Devlet teşebbüsleri ve özel teşebbüslerin
sayıları arttıkça ve boyutları büyüdükçe, 1950’lerin başından itibaren kırdan kente göç de
hızlanmış, sınai iş gücü nüfusu önemli ölçüde genişleyerek büyük kent merkezleri çevresinde
toplanmaya başlamıştı.
Köylerden şehirlere işçi göçüne rağmen Türkiye’de bu dönemler için sanayi sektörü de
dâhil olmak üzere çalışanların ekonomik anlamda kırsalla tamamen bağlantılarının koptuğunu
iddia etmek de hatalı olacaktır. Nitekim çalışma hayatı incelendiğinde, mülksüzleşmiş ve ücretli
çalışmaya hazır iş gücünün yetersiz kaldığı, bu durumun bir göstergesi olarak da işçi devrinin
hayli yüksek olduğu anlaşılmaktadır. İşçiler kır ve köylerle olan bağlarını güçlü şekilde
korurken, tamamen mülksüzleşmiyor ve ücretli çalışan hâline gelmiyor, bu nedenle de sanayi
sektöründe işçi devri oldukça yüksek kalıyordu.
1960’lara kadar güçlü bir şekilde devam edecek olan işçilerin mülksüzleşmemiş
çalışanlar oluşu, sanayileşme süreçlerinin ilk dönemlerindeki Avrupa ülkelerinden farklı olarak
Türkiye’de tamamen işçileşmemiş bir “köylü-işçi” tipinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Bu durum sanayi işçiliğini de aile bütçesine ek gelir elde etmek için yılın belirli dönemlerinde
yapılan bir faaliyet hâline getirmekte, işten çıkışların oranını da artırmaktaydı. 1940’larda
madenlerdeki daimi işçi oranının %5-8 gibi çok düşük bir düzeyde kalması; 10.000 kişilik bir
işçi kadrosuna sahip Sümerbank’ta sadece 1940 yılında 7.826 işçinin işten ayrılıp 8.679 yeni
işçinin işe girmesi gibi örnekler işçiliğin istikrarlı ve sürekli yapılır bir faaliyet olmaktan uzak
olduğunu göstermektedir.
1950-60 döneminde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve çalışma hayatına yönelik
koruyucu yasal düzenlemelerin de artmasıyla birlikte işçilerin reel ücretleri ve satın alma
güçleri artmıştı. Tarım kesimindeki çalışanlar için %51 oranındaki bu artış sanayi işçileri için
%60’ları geçmişti. Ücretler dışındaki çalışma koşulları açısından ise teorik olarak her ne kadar
İş Kanunu’nda haftalık çalışma süreleri 48 saat olarak belirlenmişse de, fiili işleyiş oldukça
farklı gelişmekteydi. Örneğin İstanbul’da küçük sanayi işletmeleri için günlük çalışma süreleri
ortalama 12 saat olarak gerçekleşirken, tekstil sanayinde de 9-12 saat arasında değişen günlük
çalışma saatleri söz konusuydu. Bu fazla çalışmalar için fazla mesai ücretinin ödenmeyişi,
işçiler için çalışma koşullarını daha da zorlu hâle getirmekteydi.
Kanunlarda yazılı hükümlerle pratik hayattaki benzer bir farklılaşma çalışma yaşı
açısından da gözlemlenebilmektedir. 12 yaşından küçük çocukların sanayi işlerinde, 16
yaşından küçük çocukların hangi işte olursa olsun günde 8 saatten fazla çalıştırılmaları yasalarla
yasaklanmıştı. 18 yaşından küçükler de yer altında ve su altında yürütülen işlerde ve geceleri
sanayi işlerinde çalıştırılamayacaklardı. Ancak döneme ait kaynaklar bu sınırlamaların
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genelinin aşıldığını göstermektedir. Örneğin TBMM raporlarında İzmir’de bir üzüm
imalathanesinde 7-8 yaşındaki çocuk işçilere, İstanbul’da tekstil imalathanelerinde 9-12
yaşındaki çocuk işçilere, cam fabrikalarında 7-10 yaş arasındaki çocuk işçilere ve daha birçok
örneğe dair bilgi mevcuttur. Aynı raporlarda işçilerin sağlık şartları için daha ağır ifadelere yer
verilmekteydi:
Hususi iş yerlerine gelince: Yine burada hemen ilave edelim ki % 95’inde hıfzıssıhha
kaidelerine riayet hiç yoktur. Bu iş yerleri birer batakhanedir… Bir kaçı müstesna kazaya karşı
emniyet tedbiri yoktur. Hele sıhhi emniyet tedbiri var demek günahtır…
İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1946 yılında 1.638 kuruluşu kapsayacak şekilde
hazırladığı bir anket çalışmasında işçilerin %30’unun 11-12 yaş arasındaki çocuklar olduğunun
ortaya çıkması, bu dönemler için çocuk işçiliğinin oldukça yüksek olduğunu ve bu durumu
engellemeye yönelik yasal yaptırımların çalışma hayatında pek fazla karşılık bulmadığını
göstermektedir. Türkiye’de istihdamın bu dönemler için en fazla tarım sektöründe olduğunu,
her ne kadar kayıtlara pek yansımasa da tarımsal üretimde de çocuk işçiliğin daha yoğun
olduğunu dikkate alırsak, çocuk işçilik sorununun boyutlarının dönem için daha ağır olduğu
anlaşılmaktadır.

14.2.3. 1960-1980 Dönemi
1960’lı yıllarla birlikte Türkiye ekonomisinde planlı kalkınma dönemi başlamış ve
kamu sektörü öncülüğünde sanayi yatırımları artmıştır. Bu durumun çalışma hayatı açısından
doğal bir sonucu ise ilk olarak istihdamın sektörel dağılımının değişmesi, ikinci olarak işçi
sayısının artmasıydı. İstihdamın sektörel dağılımı açısından 1960 yılından 1980 yılına kadar
geçecek 20 yıllık süreçte tarımın toplam istihdam içinde payı %74,8’den %54’e inerken, sanayi
sektörünün payı %11,5’ten %14,4’e, hizmetler sektörünün payı ise %13,7’den %31,3’e
yükselmişti. 1960 yılında 621.000 olan SSK’lı işçi sayısı ise 1980 yılında 2.200.000’e çıkmıştı.
Bu dönem içinde gerçekleştirilen grev sayısı ve grevlere katılan işçi sayıları da artmıştı. Bu da
60’lardan sonra çalışma hayatında işçiliğin yerleşmekte olduğunu göstermektedir. Nitekim
daha önce işçi devrinin yüksekliği ve kırsalla olan bağlantı nedeniyle çalışma şartlarından
duyulan rahatsızlığın işçiler için işten çıkma ile sonuçlandığını belirtmiştik. Yıllar geçtikçe
artan grev sayısı ise çalışma ve yaşam şartlarındaki olumsuzluklara karşı işçilerin artık çalışma
hayatının kendi çerçevesi içinde kalarak, iş bırakma eylemleri ve grevler gerçekleştirerek
karşılık verdiklerini göstermektedir.
1960-80 döneminde Türkiye ekonomisinin tarımdan sanayiye doğru yaşadığı bu
dönüşüm aynı zamanda sosyal yapıda yaşanan önemli bir dönüşümün de göstergesidir. Bu
dönüşümle birlikte işçilerin köyle bağlantıları gittikçe daha hızlı bir şekilde koparken, köydeki
gayrimenkullerin satılmasıyla birlikte kentteki çalışma ve yaşama koşulları kötüleştiğinde köye
dönebilme alternatif ve umudu da ortadan kalkmıştır. Köyle bağın azalması ve kopması, köyden
sağlanan ek gelir desteğini de ortadan kaldırmakta, ücret talebi ve ücrete bağımlılığı artırmakta
ve ücret değişikliklerine karşı işçileri daha duyarlı hâle getirmekteydi.
Bu dönemde gittikçe hız kazanan bir diğer gelişme, Türkiye’den yurt dışına işçi
göçüdür. İlk olarak 1957 yılında 12 zanaatkârın ailesiyle birlikte devletler arası bir anlaşma ile
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Almanya’ya gönderilmesinden sonra 1960’larla birlikte işçi göçü giderek hızlandı. 1973 yılına
gelindiğinde resmî yollarla yurt dışına giden işçi sayısı 775.000’e yükselmişti. Yurt dışına giden
işçiler bu dönem için Türkiye’deki iş gücü fazlasını %40 oranında azaltırken, işçilerin
Türkiye’ye gönderdikleri kazançlarının gittikçe önem kazanmasıyla “işçi dövizi gelirleri”
kavramı da ekonomi literatürümüzde yer edinmiş oldu.

14.2.4. 1980-2000 Dönemi
1980’ler sonrasında çalışma hayatında istihdamın sektörel dağılımında tarım aleyhine
yaşanan gelişim devam etmiştir. Ülke geliri ve ihracata olan katkısı açısından değer yitiren
tarımın istihdamdaki payı ise daha yavaş gerilemiş ve ancak 2000’li yıllarla birlikte hizmetler
sektörünün gerisinde kalmıştır. 1980 yılında istihdam edilenler içinde tarımda çalışanların oranı
%57,9 iken bu oran 2000 yılında %36’ya düşmüştür. Bu da tarım sektöründen 2.300.000 kişilik
bir iş gücü kitlesinin çekilmesi anlamına gelmektedir.
Hizmetler sektörünün bu dönemin sonunda istihdamdaki payı açısından tarım sektörünü
geride bırakması Türkiye’nin sanayi ötesi bir topluma dönüşümü şeklinde de algılanmamalıdır.
Tarihsel süreçte gelişmiş ülkelerde tarımdan sanayiye ve sanayiden hizmetler sektörüne doğru
istihdamın kayışı, gelişmişlikle birlikte daha az fiziksel güç gerektiren ve böylece kadınların
istihdam edilebileceği alanların da daha fazla artması şeklinde gerçekleşmiştir. Hâlbuki Türkiye
açısından bu gelişim tam tersine kadınların istihdam ve iş gücüne katılım oranlarının azalması
gibi farklı bir şekilde gelişmiştir. Kadınlar tarım sektöründe daha fazla istihdam edilirken bu
alanda yaşanan çözülme, kadınların iş gücüne katılım oranlarını da olumsuz etkilemiştir.
Ücretsiz aile işçiliği statüsü altında kırda çalışan kadınlar iş gücü içinde değerlendirilirken,
kentte ise kadınlar önemli bir oranda ev kadınlığı statüsü ile iş gücü ve çalışma hayatından
dışlanmıştır. 2000’li yıllarda Türkiye geneli içinde her dört kadından ancak biri iş gücüne
katılırken, bu oranın hizmetler sektörünün görece daha yoğun olduğu kentlerde beş-altı kadında
bire düşmesi de bu durumun göstergelerinden birisidir.
Hizmetler sektöründeki yığılma, kendini daha çok kayıt altına alınamayan marjinal ve
enformel sektörde göstermektedir. Dolayısıyla sektörün istihdam açısından bu gelişimi, sağlıklı
ve verimli olmaktan uzak olup yapay bir özellik arz etmektedir. Bu sektördeki iş gücünün
genellikle niteliksiz oluşu da, hizmetler sektöründe yaşanan istihdam artışının gelişmiş ülkeler
ile Türkiye’deki farklılığını yansıtmaktadır. Gelişmiş ülkeler ve Türkiye arasında yaşanan
benzer bir sürecin bu şekilde farklı sonuçlara yol açmasının nedenleri, biraz da 80 sonrası
Türkiye’de uygulanan iktisadi politikalardan kaynaklanmaktadır.
80’lerden itibaren dünyada uygulanan neoliberal politikalara paralel olarak Türkiye’de
de 24 Ocak 1980 Kararları hayata geçirildi. Böylece devletin ekonomik hayatta, dolayısıyla
istihdam açısından kamunun çalışma hayatındaki ağırlığının azalmaya başladığı yeni bir sürece
girildi. Bir yandan özelleştirme uygulamaları giderek hız kazanırken, diğer yandan maliyetleri
azaltabilmek amacıyla çalışma hayatında da kuralsızlaştırmaya varabilecek şekilde esneklik
uygulamalarına yer verildi. Ekonomide ihracata dayalı sanayileşme ve liberal ağırlıklı
politikaların öne çıkmasıyla birlikte maliyetleri azaltma gerekliliğinin sonucu olarak işçilerin
ücretleri ve beraberinde satın alma güçleri de düşmeye başladı. İmalat sanayinin istihdam
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içindeki payı azalırken, buna koşut olarak hizmetler sektörü büyüdü. İstihdam içinde
deneyimsiz, işten çıkma ve iş değiştirme oranları yüksek, eğitimsiz genç işçilerin payı artarken,
geçici emek istihdamı, kısmi (yarı) zamanlı istihdam, alt işveren (taşeron) kullanımının
yaygınlaşması gibi bugün de devam etmekte olan uygulamalar hız kazandı. Tüm bu
uygulamaların sonucu olarak 1980’li yıllarda yaklaşık %20 dolaylarında seyreden sendikalı
işçilerin toplam ücretli işçilere oranının 2000’lerle birlikte %8’lere düşmesiyle çalışma
hayatında işçi örgütlenmesi çözülmeye başladı.
Ekonomik büyümenin öncelikli tercih olmasıyla birlikte “üretimi yapanlardan ziyade
üretimin kendisinin” daha değerli hâle gelmesi, işçiler için çalışma saatlerinin de artmasına
neden oldu. Nitekim şehirlerde imalat sanayinde 1988 yılından 2001 yılına kadar geçen sürede
erkekler için haftalık ortalama çalışma saati 5 saat artarak 55 saate yaklaşırken, kadınlar içinse
6 saat artarak 47’ye çıktı. 2004 yılı itibarıyla AB üyesi 15 ülkede ortalama haftalık çalışma
süresi imalat sektöründe 38.5 iken Türkiye’de ise 52.1’di. Bu da işçilerin çalışmayla geçen
sürelerinin fazlalığını ve iş dışındaki sürelerinin daha kısıtlı olduğunu göstermektedir. Türkiye
çalışma hayatında yaşanan bu gelişim, aslında kadınların ve gençlerin düşük oranlarda iş
gücüne katılmalarının en önemli, ancak sürekli göz ardı edilen sonuçlarından birisidir. Nitekim
çalışan erkek nüfus, ailesinin geçimini sağlamak için ücret gelirinin tek kaynağı hâline gelmekte
ve bu geliri temin edebilmek için de normalden daha uzun süre çalışmayı da kabullenmek
zorunda kalmaktadır. Çalışma sürelerinin bu şekilde uzamasının doğal bir sonucu da, iş kazaları
ve meslek hastalıklarının da beraberinde artış göstermesi olmaktadır.
1980 sonrası ekonomik büyümede yaşanan olumlu sürece rağmen artan çalışma saatleri
sebebiyle Türkiye’de istihdam yeterli düzeyde artırılamamıştır. 1980 yılından 2004 yılına kadar
nüfus artışıyla birlikte çalışma çağındaki nüfus 23 milyon kişi artmasına rağmen, sadece 6
milyon yeni iş yaratılabildi. “İstihdamsız büyüme” olarak nitelendirilebilecek bu gelişmenin
doğal bir sonucu ise çalışma hayatında artan işsizliktir. İşsizliğin en yüksek olduğu illerin
Şırnak ve Hakkari gibi terörün de yüksek olduğu bölgeler olması ise düşündürücüdür.
Ekonomik olduğu kadar sosyal ve psikolojik sonuçları ile de toplumsal yapı için ciddi bir tehdit
oluşturan işsizliğin engelliler, yaşlılar, kadınlar ve özellikle genç nüfus arasında daha fazla
yaygın olması, çalışma hayatında işsizliğin yıkıcı etkilerini de artırmaktadır.

14.3. Türkiye Çalışma Hayatında Güncel Gelişmeler
Nüfusunun yarısından fazlası 29 yaş altında olan Türkiye’de, geçmişteki hızlı nüfus
artışı ve yüksek doğurganlık oranlarının bir sonucu olarak 2000’li yıllarla birlikte işgücü
kapsamındaki nüfus sürekli artmıştır. Aşağıda Tablo 2’de de görüleceği üzere 2000 yılından
2013 yılına kadar geçen sürede iş gücünde 5.5 milyondan fazla bir artış yaşanmıştır. Ancak
ekonomik büyümenin istihdam yaratma kapasitesinin zayıflığı, çalışma hayatında işsizliği de
önemli bir problem hâline getirmiştir. Nitekim işsizlik oranları %10’lar civarında seyrederken,
gençler arasında ise bu oran çok daha yüksektir ve her 5 gençten birisi çalışmak istemesine
rağmen iş bulamamaktadır. Kayıt dışı istihdam Cumhuriyet dönemi boyunca en önemli
sorunlardan birisi olmaya devam ederken, özellikle kadınlarda iş gücüne katılma oranlarının
çok düşük düzeylerde seyrettiği görülmektedir.
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Tablo 11: Türkiye Çalışma Hayatında Temel Göstergeler (2000-2013)
2000

2005

2010

2013

İşgücü

23.078

22.455

25.641

28.785

İstihdam

21.581

20.067

22.594

26.099

İşsiz

1.497

2.388

3.046

2.686

Kayıt Dışı istihdam

10.925

9.666

9.772

9.917

İşgücüne Katılma Oranı

% 49,9

% 46,4

% 48,8

% 51

Erkeklerde İşgücüne Katılma Oranı

% 73,7

% 70,6

% 70,8

% 72

Kadınlarda İşgücüne Katılma Oranı

% 26,6

% 23,3

% 27,6

% 31

İşsizlik Oranı

% 6,5

% 10,6

% 11,9

% 9,3

Genç İşsizlik Oranı

% 13,1

% 19,9

% 21,7

% 19,2

% 53

% 48,2

% 43,3

% 37,9

Kayıt Dışı İstihdam Oranı

Temmuz 2013 itibarıyla toplam istihdam içinde 16.498.000 ücretli (%63,2) vardır.
İstatistiklerde kendi hesabına çalışan sayısının 4.8 milyon ve ücretsiz aile işçisi sayısının 3.5
milyon olması, toplam istihdamın %32’sinin de bu iki kalemde toplandığını göstermektedir.
Özellikle ücretsiz aile işçilerinin yoğunlaştığı tarım sektörü, bu şekliyle işsizliğin daha fazla
görünmesini engellerken, 3.5 milyon gibi önemli bir topluluğun çalışma hayatına ücret almadan
katıldığını göstermesi açısından da dikkat çekicidir.
Artan ekonomik büyümeye rağmen istihdamın bu büyüme ile paralel artış
gösterememesi, tarım dışı sektörlerde tarımdan ayrılan nüfusu emecek kadar iş yaratılamamış
olmasından kaynaklanmaktadır. Yeni istihdam alanları oluşturulamaması, çalışma kapasitesi ve
gücüne sahip önemli bir nüfusu da iş gücüne katılımdan uzak tutmakta ve üretici gücünden
faydalanılmasını imkânsız hâle getirmektedir. İş gücüne katılım oranlarının bu kadar düşük
düzeyde seyretmesi, genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de
demografik fırsat penceresi avantajını iyi değerlendiremediğini, nüfusunun yarısına yakınının
gelir getirici aktif bir işte çalışıp ülke ekonomisine katkıda bulunamadığını göstermektedir.
Dünyada 16. büyük ekonomi olmasına, 2000’ler sonrası yaşanan hızlı büyüme, yapısal
değişmeler, sanayileşme ve kentleşme politikalarına rağmen tarım sektörünün istihdamdaki
önemi, kayıt dışı istihdam ve yüksek genç işsizlik oranlarıyla Türkiye hâlen gelişme hâlindeki
bir ülkenin istihdam özelliklerini yansıtmaktadır. İstihdam yaratma kapasitesi zayıf bir büyüme,
şüphesiz büyümeden sağlanacak faydaların toplumun tüm kesimlerine dağılımını da
sınırlandırmaktadır. Genç nüfusun iş gücü piyasaları ile olan ilişkisinin sağlanmasında yaşanan
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güçlükler, özellikle de eğitim hayatındaki gençlerin iş piyasaları ve çalışma hayatı ile
bağlantılarının kopuk olması, bu sorunun ana nedenlerinden birisidir.
Günümüzde küreselleşmeyle birlikte yabancı sermaye ve üretim birimlerinin emeğin en
ucuz olduğu ülkelere kayması, sadece gelişmiş ülkelerde değil, Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelerde de ekonomilerde bir yeniden yapılanma süreci başlamıştır. Bu süreç beraberinde iş
gücü piyasalarında da önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu değişimlerin özellikle 1990 ve
2000’li yıllarda farklı bir görünüm kazanarak istihdamın istikrarı ve iş güvencesi alanlarında
odaklandığı gözlemlenmektedir. Esneklik uygulamalarıyla ücretlerin gerilemesi, yeni istihdam
biçimlerinin yaratılması ile iş gücünün vasıflı ve vasıfsız işler arasında kutuplaşması bu sürecin
ortaya çıkardığı sonuçlardan bazılarıdır. Özellikle eğitim seviyesi düşük vasıfsız işçiler, bu yeni
dönemde istikrarsız, kırılgan, güvencesiz, geçici nitelikler taşıyan ve “eğreti istihdam” olarak
ifade edilen bir yapılanma ile karşı karşıya kalmaktadır.
Küresel ekonomide yoğun bir rekabetin yaşanmakta olması, Türkiye ve benzeri
gelişmekte olan ülkelerde de üretim maliyetlerinin kısılmaya çalışılmasına neden olmaktadır.
Bu kesintiden ilk etkilenen unsurlardan birisi ise emek yoğun üretim sürecinin en temel bileşeni
olan işçilerdir. Bu süreç işçiler için daha düşük ücretlerle, daha belirsiz iş süreleriyle ve iş
güvencesinden yoksun olarak çalışmayı olağan hâle getirebilme tehlikesi taşımaktadır.
Türkiye’de sadece 2013 yılında iş kazaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edilebilen işçi
sayısının 1.235 olması da bu güvencesizliği açıkça yansıtmaktadır. Bu da sendikasız, örgütsüz
ve güvencesiz çalışma koşullarının ölümlü kazalara daha açık olduğunu göstermektedir. Tüm
Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’yi en fazla ölümlü iş kazası yaşanan ülke hâline getiren bu
rakamlar, ekonomik büyüme hedefinin çalışma hayatına bakan yönü ile güvenlik açısından da
güçlendirilmesi gerekliliğini ve denetimlerin artırılmasına yönelik ihtiyacı ortaya koymaktadır.

14.4. Çalışma Hayatında Köklü Sorunlar
14.4.1. Düşük Sendikalaşma Oranları
Türkiye’de işçilerin sendikalaşma ve örgütlü hareket etmeye yönelik meyli geçmişten
beri düşük olup, bu eğilim günümüzde de azalmaya devam etmektedir. Sendikalı işçi oranı
oldukça düşük düzeylerde seyretmekte ve işçiler örgütlü hareket etmeye sendika üyeliği
bağlamında pek yanaşmamaktadır. Tüm işçiler içinde sendikalı işçi oranı 1955 yılı ve 1960
yılında %11 gibi düşük düzeylerde seyrederken, 2000’li yıllara doğru ve sonrasında artan
ücretli işçi sayısı ve işçi kültürünün yaygınlaşmasına rağmen sendikalaşma oranı düşük
kalmaya devam etmiştir. Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) hesaplama kriterleri doğrultusunda
hazırlanan bir çalışmada işçiler için sendikalaşma oranının 2000 yılı itibarıyla sadece %10,1
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da her on işçiden yalnızca birisinin sendika üyesi olduğunu
göstermektedir. Kamu görevlilerinin sendikalara olan ilgisi daha fazladır. Bu doğrultuda
işçilerle birlikte memurlar da hesaba katılırsa Türkiye’de toplam sendikalaşma oranı 2004 yılı
için %15,1 olmuştur. Aynı yıl için memurlar dışındaki işçiler için sendikalaşma oranı ise %8,1
olarak gerçekleşmiştir ki bu durum, 2000’li yıllarla birlikte sendikalara olan işçi ilgisinin
giderek zayıfladığını göstermektedir. 2013 yılı itibarıyla sendikalı işçi sayısı sadece
1.001.671’dir ve işçiler arasında sendikalaşma oranı %9,2’dir. Bu da Osmanlı’da olduğu gibi,
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Cumhuriyet döneminde de işçilerin örgütlü hareket etmeye ve sendika üyesi olmaya uzak
durmasının çalışma hayatının köklü bir gerçeği olarak devam etmekte olduğu anlamına
gelmektedir.
İşçiler arasında sendikalaşma oranının bu kadar düşük olmasının ekonomik sebepleri
yanında çeşitli sosyal-psikolojik sebepleri de vardır. Nitekim bir ankete katılan sigortalı, ancak
sendika üyesi olmayan işçilerin %36’sı işten atılmaktan korktukları için sendikaya üye
olmadıkları cevabını vermektedir. İşçilerin %17’si ise kendilerinin niyetli olduğunu, ancak
şirketteki diğer çalışanların sendika üyeliğine yanaşmadığını belirtmektedir. Bu iki oranın
toplamı, işçilerin yarısından fazlasının sendika üyeliğinden uzak durmasının altında işsizlik
korkusu ve psikolojik bariyerlerin etkili olduğunu göstermektedir. Ancak sendika üyeliği
açısından asıl önemli olanın bu durumun nedenlerinden ziyade sonuçları olduğunu
söyleyebiliriz. 2004 yılı itibarıyla sendikalı işçiler için ortalama aylık ücret 904 TL iken bu
rakam sigortalı sendikasız işçiler için 450 TL ve sigortasız işçiler için 407 TL’ye kadar
düşmekteydi. Fazla mesailer dâhil olmak üzere haftalık çalışma saatleri sendikalı işçiler için
ortalama 49 saat iken, sendikasız işçiler için 55 ve sigortasız işçiler için 59 saate kadar
ulaşmaktadır. Ücretler ve çalışma sürelerine yönelik bu rakamlar, sendikasız ya da kayıt dışı
çalışmanın oldukça yoğun olduğu Türkiye’de çalışma hayatında da işçiler için ayrı dünyalar
oluştuğunu ve çalışma şartlarının oldukça farklılaşabildiğini ortaya koymaktadır. Sendikasız ve
sigortasız işçilerin neredeyse yarısına yakınının ücretlerini zamanında alamaması, üçte birine
yakınının ise fazla mesai ücretlerinin eksik ödenmesinden şikâyet etmesi, sorunun boyutlarını
daha da artıran gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor.

14.4.2. Kayıt Dışı İstihdam
Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye çalışma hayatının en önemli sorunlarından birisi
de kayıt dışı istihdamın yüksekliğidir. Tarım ve hizmetler sektörünün toplam istihdam içindeki
yüksek payı, tüm sektörlerde hâkim işletme tipinin küçük işletmeler olması, bölgesel
dengesizliklere bağlı göç, çarpık kentleşme, işsizlik ve düşük gelirli işler, enflasyon ve gelir
dağılımı sorunları, standart dışı çalışma ilişkileri, çalışanların bilgi düzeyinin yetersizliği gibi
nedenlere bağlı olarak yüksek düzeylerde seyreden kayıt dışı istihdam özellikle kadın, çocuk,
yaşlı ve yabancı çalışanlar gibi marjinal kesimler için daha önemli bir sorun hâline gelmektedir.
Kayıt dışı istihdamın yüksek olması sendikalaşma ve örgütlü hareket etmeyi zayıflattığı gibi,
diğer taraftan kayıt dışı ekonominin rekabetiyle karşı karşıya kalan kayıtlı ekonomiye dâhil
sendikalı iş yeri ve işçi sayısı da azalmaktadır.
Kayıt dışı istihdam edilenlerin sosyal güvenlikten yoksun olması ise bu tarz çalışanlar
için olası bir risk karşısında tehlikenin boyutunu daha da artırmaktadır. 1980’ler itibarıyla
%60’lar gibi yüksek oranlarda gerçekleşen kayıt dışı istihdam 2005 yılı gibi geç bir dönemde
dahi %50 gibi yüksek bir seviyede seyretmeye devam etmiştir. Her iki çalışandan birisinin kayıt
dışı çalıştığı anlamına gelen bu oran 2005 sonrası istikrarlı bir şekilde düşmektedir. Ancak
oranın 2013 yılı itibarıyla %37,9 olması, yaklaşık olarak her üç çalışandan birisinin kayıt altına
alınamadığı, sosyal güvenlikten yoksun olduğu anlamına gelmektedir. Kayıt dışı çalışmanın bu
kadar yüksek olması, çalışma yaşamındaki yaygın güvencesizlik ile birlikte çalışma hayatına
yönelik yasal düzenlemelerle gerçek işleyişin birbirinden kopukluğunu da ortaya koymaktadır.
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Bu nedenle de Türkiye’de gelişmekte olan ülkelerin çoğunda görülen “çalışan yoksullar”
olgusu güçlü bir şekilde varlığını hissettirmektedir.
Her üç kişiden birisi kayıt dışı istihdam edilmekte, dolayısıyla bir tür “istihdamda
işsizlik” sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Tarım sektörü, inşaat sektörü, küçük çaplı
işletmeler ve geçici-mevsimlik işlerde daha yüksek seyreden kayıt dışı istihdam, işsizler, eğitim
seviyesi düşük vasıfsız çalışanlar, çocuk işçiler, yabancı ve kaçak işçiler ile emekliler arasında
daha fazla görülmektedir. Bu tarz çalışanlar sağlık yardımı ve iş kazası ile meslek hastalığı gibi
temel sigortalardan yararlanamazken uzun vadede emeklilik hakkına da kavuşamamakta ve
ekonomik olduğu kadar sosyal sıkıntılarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Toplanamayan
sigorta primleri nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde yaşanan açıklar ve kayıtlı işçiler
üzerindeki prim yükünün artırılması ise Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’nin karşılaştığı
önemli problemlerden birisi olarak bugün dahi tartışılmaktadır.

14.4.3. Mevsimlik İşçiler
Türkiye çalışma hayatının önemli gerçekliklerinden birisi de mevsimlik işçiliktir.
Tarımsal üretimde özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte az gelişmiş bölgelerden tarımsal
üretimin yoğun olduğu bölgelere büyük bir geçici işçi göçü yaşanmaktadır. Bu şekilde çalışan
işçilerin önemli bir çoğunluğu ise kadın ve çocuk işçilerdir. Mevsimlik işçilerin niteliğine
yönelik araştırmalar, bu şekilde çalışan kadın işçilerin genelinin düşük eğitim seviyesine sahip
olduğunu göstermektedir. Şanlıurfa’daki mevsimlik kadın işçiler üzerine yapılan bir araştırma,
kadınların %79’unun ilköğrenim seviyesinde veya altında eğitimli olduğunu, %13’ünün ise hiç
okuma yazma bilmediğini ortaya koymaktadır. Kadın işçilerin %56’sı aile bütçesine katkıda
bulunmak için mevsimlik çalışma yaptığını, %55’i çalışma kararını aile büyüklerinin verdiğini
ve kendi tercihleri olmadığını, %96’sı ise yaptıkları işle ilgili herhangi bir eğitim almadıklarını
belirtmektedir. Bu da mevsimlik tarım işçiliğinin özellikle niteliksiz çalışanlar için geçerli
olduğunu göstermektedir.
Rize, Giresun, Ordu, Ankara, Eskişehir, Konya, Adana, Aydın ve Manisa’yı kapsayan
daha geniş çaplı bir araştırmada ise mevsimlik kadın işçilerin %54’ünün okuma yazma
bilmediği ortaya çıkmıştır. Kadın işçilerin %66’sı sosyal güvenlik kapsamında değildir. Bu da
olası meslek hastalıkları ve iş kazaları karşısında tamamen korunmasız olduklarını, yaşlılıkları
veya maluliyetleri hâlinde de bir emeklilik gelirinden yoksun kaldıkları anlamına gelmektedir.
İşçilerin genel aile büyüklükleri 5-6 bireyden oluşurken, mevsimlik çalışma süresince ortalama
6-8 metrekarelik çadırlarda, yani kişi başına bir metrekare yer düşecek şekilde yaşamaktadırlar.
Tarımda mevsimlik işçiliğin kadın işçiler dışındaki bir diğer boyutu çocuk işçilerdir.
Bu şekilde tarımsal üretime yönelik çalışan çocuk işçi sayısı 400.000 civarında olup, çocuk
işçilerin geneli eğitim çağında olan 15 yaş altı çocuklardır. Osmanlı’dan bu yana devam eden
tarımdaki çocuk işçiliği özellikle ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaygındır.
Mevsimlik çalışan çocuk işçilere yönelik bir araştırmada çocukların %30’u önemli bir hastalık
geçirdiğini ve günde ortalama 12 saat çalıştıklarını ifade etmektedir. Yukarıda 1940’lı yıllarda
çocuk işçilerin durumuna değinilmiş ve çalışma şartlarının zorluğu üzerinde durulmuştu. Bu
olgunun aradan geçen uzun süreye rağmen halen devam etmekte olması, sorunun sadece
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çalışma hayatı kapsamında değil, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele
alınmasını ve çocuk işçiliğinin asgarî düzeye indirilecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini
ortaya koymaktadır.
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Uygulamalar

294

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Cumhuriyet dönemi Türkiye çalışma hayatının genel bir çerçevesini
çizerek, 1923 yılından başlayarak 2010’ların ortasına kadar geçen yaklaşık 90 yıllık bir süreç
içinde işgücünün, istihdamın, çalışma hayatına yönelik yasal düzenlemelerin ve diğer ilgili
konuların alt dönemler itibariyle nasıl geliştiğini değerlendirdik. Daha sonra Türkiye çalışma
hayatının sendikalaşma oranlarının düşüklüğü, mevsimlik işçilik ve kayıt dışı çalışma gibi
köklü sorunlarına eğilerek bu sorunların tarihsel gelişimlerini ve yol açtığı tahribatı inceledik.
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Bölüm Soruları
1. Cumhuriyetin ilk yıllarında aşağıdakilerden hangi sektör en fazla istihdamı
barındırmıştır?
a) İmalat
b) Hizmetler
c) İnşaat
d) Tarım
e) Sanayi
2) Türkiye işçi sınıfının niceliksel ve niteliksel anlamda en fazla güçlendiği dönem
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 198-1993
b) 1960-1980
c) 1923-1945
d) 1950-1960
e) 1945-1961
3) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye çalışma hayatının güncel sorunlarından birisi olarak
gösterilemez?
a) tarımda istihdamın yüksek olması
b) Genç işsizliği
c) İşçi sayısının azlığı
d) Yüksek oranlı işsizlik
e) Kalifiye işgücü yetersizliği
4) Genellikle tarımda çalışan ve emeği için bir ücret almayan işçi tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Yevmiyeli işçi
b) Kayıt dışı istihdam
c) Çırak
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d) Kendi hesabına çalışan
e) Ücretsiz aile işçisi
5) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye çalışma hayatının köklü sorunlarından birisi olarak
gösterilemez?
a) İşçi ücretlerinin ödenmemesi
b) Mevsimlik işçilik
c) Kayıt dışı istihdam
d) Sendikalaşma oranlarının düşüklüğü
e) Yaygın tarımsal gizli işsizlik
6. Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde istihdamın sektörel dağılımını değerlendiriniz.
7. Türkiye’de işçileşme süreci hangi dönemde başlamış ve güç kazanmıştır?
8. Türkiye’de kentteki sanayi işçilerinin kırsalla olan bağlantılarını ve gelişimini
değerlendiriniz.
9. Türkiye’de çalışma hayatının temel sorunlarını açıklayınız.
10. Cumhuriyet döneminde çocuk işçiliğinin boyutlarını ve temel sorunları
değerlendiriniz.

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)e, 5)a.
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