TÜRKİYE'DE İLK SENDİKACILIK
HAREKETLERİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ
Doç.Dr. İsmail Hakkı BİÇER*

a- Bugünkü Anlamında Sendikacılık Hareketlerinin
Başlamasından Önce Türk Toplumunda Çalışma İlişkileri
(1) Fütüvvet Teşkilata
i) ’Fütüvet" Terimi; 'Fütüvvetnameled'
Gençlik, yiğilik ve cömertlik anlamlarına gelen "fütüvvet" kelimesi,
esas itibariyle tasavvufa dayanan, fakat aynı zamanda ekonomik ku
rum lan da kavraması ve sanat erbabını organize etmesi bakımından
ekonomik bir hüviyet de taşıyan "ehl-i fütüvvet" tarafından daha kap
samlı anlamlara alınmış ve bir terim olmuştur (1).
Fütüvvet ehlinin uymaları gereken kurallar, "fütüvvetname" denen
bir nevi tüzük niteliğindeki kitaplarda toplanmıştır. Bu eserler, XII.
yüzyıldan başlayarak Anadolu'da bir meslek ve sanat dayanışma birlik
leri durumuna gelişlerinden sonra bu meslek ve sanatların türlü basa
maklarındaki kişilere standart ahlâk kuralları ve meslek yetenekleri
vermek, onları olgunlaştırmak için kullanılan tüzükler haline gel
mişlerdir (2).
Bu fütüvvetnameler uzun asırlar boyunca meslek disiplinini
sağlamış, çalışanlarla çalıştırılanlar arasındaki sosyal ilişkileri
düzenlenmiştir.

ii) İlk Çıkışı ve Anadolu'da Yayılışı
İlk çıkışı Iran - Sasani İm paratorluğuna kadar dayandırılan;
Islâmiyetin çıkışıyla Islâm ülkelerinde VIII. asırdan itibaren düzenli birkurum halinde yayılıp genişleyen fütüvvetin Anadolu'da yayılışı, Abbasoğullarının son devirlerine rastlamaktadır. Moğol saldırılan doğal ola
rak bir çok fütüvvet erinin de Anadolu’ya akını sonucunu doğurmuştur
ki bu suretle bu yayılma, hem sahasını genişletmiş, hem de Anadolu’da
"fütüvvet erbaba”nın yerleşmesini ve gücünü (nüfuzunu) kuvvetlendir
miştir.
* l.T.Ü. İşletme Fakültesi
Yönelim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Osmanoğulları ile Rumeli'ye de geçmiş, herbiri bir sanat sahibi
olan "fütüvvet ehli", ana kurallarından biri olan dayanışma ruhuyla
yapıcı bir unsur olarak devlet egemenliğinden uzak kalmış, bu güce baş
eğmemeye çalışmış; hatta bazen devlete de etki edebilmiştir (3).

iii) Fütüvvet - Tarikat ilişkisi
Fütüvvetin tarikatle ortak temeli, "mistik" oluşudur. Fakat arada
ki en önemli ve temel fark fütüvvet.ehlinin dünyaya verdiği önemdir.
Helâl kazanmak ve bir sanat sahibi olmak, herkesi kendisinden üstün
tutarak kardeşlere yardımda bulunmak ve dayanışma fütüvvet yolunun
ana kurallarındandır. Tarikatların çoğu, bağlısını dünyadan çekerken
fütüvvet, yolunda olanını dünyaya ve dünyalık kazanca yöneltir. Ancak
bu yönlendirmede amaç, kişisel yarar (çıkar) değildir, halka ve diğer
"ehli fütüvvet" e yardımdır. Mistik inanış, fütüvvet ehlinde de kanaati ön
plana almıştır.

iv) Yapı ve İşleyişi
Bir dereceden üstün bir dereceye geçmek için bilgi şart olduğu gibi
sanatta yetenek - beceri ve sabır da şarttır. Bu bakımdan fütüvvet yolu,
disipline olağanüstü önem veren bir uzmanlaşma yoludur.
Fütüvvet yolunda herşey, sıralıdır ve yasalara bağlıdır. Bu yolun
en büyüğü olsa bile, hiç kimse keyfi davranışta bulunamaz. Bu yönden
fütüvvette bir demokrasi ve düzen hüküm sürmededir. Yeni ve ciddî du
rumlar,ancak bu yol ehlinin genel kararlarıyla karşılanır. Bu yüzden de
fütüvvet ehli, mümkün olabildiği kadar zamana ve zamanın gereklerine
ayak uydurup, uyum sağlayarak yollannı yürütmeyi başarmışlardır.
Bir şehirdeki esnaf kuruluşları, esnaf şeyhleri, kâhyalar kurulu ve
toplantılar aracılığıyla birbirleriyle tem asta bulundukları gibi ayrı
şehirlerdeki esnaf teşekkülleri de birbirlerine helva göndermek yoluyla
ilişkiyi sağlamışlardır. Böylece bu kuruluşlar ayn ayn çalışan, fakat ara
larında sosyal bir birlik bulunan uzmanlık kuruluşları idi.

v) Çöküşü Getiren Sebepler ve Çöküş
Fütüvvetin sağladığı esnaf kuruluşunun gittikçe sönüşü ve esnaf
grupları arasında bu gibi kuruluşun oluşturduğu disiplinin kalkışı, yerli
küçük sanatlarla el tezgâhlarının yerini Avrupa büyük sanayiiyle fabri
ka ürünlerinin alışıyla bağlantılı olaraka yürür. Bu doğal gidişe askerin
esnaflıkla uğraşması da bir hız vermiştir denebilir. Kolaylık ve ucuzluk
da bu temel etkenlere katılınca oymacılık, sedef, gümüş, tel veya fildişi
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işlemeciliği vesaire gibi yerli sanatlar sönmüştür. Bir yandan da Avrupa
ile kaynaşmamız, yaşayış ve düşünüşlerimizle alışkanlıklarımıza etki
etmiş, bu da uzun el emeğine dayanan sanatları ortadan kaldırmıştır.
(2) Ahilik
i) Kavram olarak Ahilik
"Ahi" kelimesi Arabca "kardeşim" anlamına gelen bir kelimedir.
Seyahatnamesinde devrinin Ahiliği hakkında bize canlı bir tasvir veren
tbn Battûta da bunu bu şekilde anlamış görünüyor. Bu arada evvelâ
J.Deny tarafından, eski ve orta türkçede bu kelimenin âlicenab, cömert
manasında ve "Akı" şeklinde mevcut olduğuna işaret edilmiştir. Şu
halde Ahi kelimesinin aslen türkçe bir köke dayanmış olması olasılığı
bulunmuş oluyor; halbuki bizzat Ahi'ler kelimenin arabca manasiyle
uğraşmışlardır. Zira, "uhuvvet" (=kardeşlik) kavramı anlam olarak sufî
anlamda futüvvet kavramıyla akrabadır.
ii) Ahiliğin Fütüvvetçüikte İlişkisi
Fütüvvetçilik bir zam anlar yaşadığı hiçbir yerde tam olarak
sönmemiştir, değişerek başka şekiller almıştır. Bu değişmenin diğer
İslâm ülkelerinde ne şekilde meydana geldiği açık bir şekilde bilinme
mektedir. Fütüvvetçilik Türkiye’de, bilhassa Selçuklu Anadolusu'nda
şehirlerin zenaat erbabı arasında teşkilâtlanmıştır. Bu teşkilatın tem
silcilerine Ahî denilmiş; bundan dolayı da Anadolu'nun bu kendine has
futüvvet teşkilâtına da Ahilik ismi verilmiştir.
u

Selçuklu devrinin sonuna, yani 1300 yıllarına doğru Ahîlik’in
Fütüvvet ile bağlılığı şüphe edilemeyecek derecede açıktır.
üi) Esasları, Yapısı ve Fonksiyonları
Ahî'lik bir esnaf teşkilâtıdır. Başlangıçta debbağlan, saraç ve kun
duracıları kapsayan bir örgüt olarak görülürse de sonraları bütün esnafı
kapsayan bir sosyal kuruluş olarak gelişmiştir.
Ahilik, dervişlikle sosyal örgütlenmenin birleşimidir. Dervişlikleri
bir hırka, bir lokmaya bağlamadığı gibi kazançtaki gayeleri de
sömürücülükten uzaktır. Üretimde standartlaşma, elde edilen malı pa
zara sürme, eşit malda eşit fiyat ve kalite birliği sağlama hususlarında
özel görüşleri vardır.
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aa) Devrin özellikleri
Bu devirde, genel özelliği ile sanat el sanayiine, tezgâh ve dükkan
faaliyetine dayandığından çalışanla çalıştıran bir arada, karşı karşıya,
omuz omuza iş görürler; bazan bir arada, yani aynı evde yaşarlardı. Bu
bakımdan sosyal ilişkiler bireysel olmaktan ileri gitmez, toplu ilişkiler
bu ekonomik rejim içerisinde meydana gelmezdi.. Dükkân veya tezgâh
sahibi çalıştırdığı kim selerin yalnız mesleksel değil fakat özel
yaşantısının bütün ayrıntılarını bilmektedir, onlarla ilgilenmektedir;
buna karşılık çalışanlar da çalıştırana bağlılık, sevgi ve saygıyla karşılık
vermektedir.
Meslek veya sanata girebilmek için o mesleğe dair fütüvvetnamede
aranılan koşullara sahip olduğunu isbat etmek -o zamanki tabirle
"lâyık-i fütüvvet" olmak* gerekti. Bundan sonra sanata girmek ve sanat
içerisinde kademe kademe ilerlemek bir takım formalitelere ve çok sıkı
koşullara bağlı idi. Herşeyden önce, "lâyiki fütüvvet" olan kimse o sanat
ta uzun bir deneyim devresi geçirmekte idi; bu devrede bulunan kimse
sadece "çırak" tır ve sanata (tarikata) henüz üye olarak kabul edilmiş
sayılmaz.
Bu uzun çıraklık devresinden sonra, ilgili kimsenin "ehli iffetten"
olduğu, yani namuslu, güvenilir, dürüst ve bağlı bir kimse olduğu
anlaşılırsa, bir takım sınavlara tâbi tutulur ve "mazhar-ı kabul bulun
duğu tebeyyün" ederse "kalfa" ünvanını alırdı. Bunun üzerine ancak
meslek kuruluşuna (yani tarikata) üye olarak girebilirdi.
N ihayet uzunca bir kalfalık devresinden sonra da yine
fütüvvetnamelerde aranılan bazı koşullar gerçekleşince ve istenilen
törenler yapılınca, kalfa bir derece daha ilerler ve "usta" olurdu.
i
Esnaf örgütünün başkanına "şeyh" adı verilirdi. Bundan sonra
"nakip" gelirdi; bir kimsenin sanata alınması, derece derece yükselmesi
için yapılan törenleri düzenleyen kimsedir. Bunun yanıbaşında bir
"duacı" vardı. Esnaf ile hükümet arasındaki ilişkileri sağlamak üzere
de yan resmi sıfatı olan bir "kethüda" örgütte görevli bulunurdu.
Ahilerin kurduğu esnaf ve sanatkârlar birliklerinin koyduklan
ana kurallar, daha sonralan bu alanda hazırlanan yasalann, tüzüklerin
temelini teşkil etmiştir. İlk sıralarda ahiler sadece debbağlık ve deri
işçiliği ile uğraşırken, bu sanat kollan sonradan 32'ye varmış, örgütün
kurduğu sağlam, mesleksel ve ahlakî düzen, birbirine bağlılık ve
yardım, onlann, öteki esnaf ve sanatkârlar üzerinde etki ve üstünlük
kurm alan sonucunu doğurmuş, gitgide, Osmanlı ülkesindeki bütün Türk
sanatkârlan, ahi babalanndan ya da onlann yetki verdiği kişilerden
aldıklan yeterlik ve izin belgeleri ile iş görür, sanat icra eder bir duruma
getirmiştir.
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iv)Sönüş
Bu durumun, yani ahiler birliği bağlılarına tezgâh başında sanat,
zaviyelerde edep öğretmenin müsülmanlara özgü olarak sürüp gelmesi
XVII. yüzyıla dek uzanmış, fakat Osmanlı Devletinin, gayr-i müslimler
üzerindeki egemenlik alanı büyüyüp genişledikçe, sanat ve sanatkârlar
çoğalıp dalları arttıkça bu müslüman ve gayr-i müslim ayırımı daha faz
la sürdürülememiş, gayr-i müslim nüfusun artmasıyla oranlı olarak
çeşitli dindeki kişiler arasında ortak çalışma zorunluğu doğmuştur.
Bu, din ayırımı gözetilmeden meydana gelen eski durumundan
büyük farkı olmayan yeni organizmaya "gedik" denmiştir.
(3) Loncalar
i) Terim
Önceleri, ham maddelerin ihtiyaç sahiplerine verildiği yere Lonca
deniliyordu. Zamanla esnaf kuruluşlarına bağlı bulunanların toplantı
yerlerine bu isim verildi. Daha sonraları da Lonca esnaf kululuşlarınıa
adı oldu.
Lonca adının Osmanlı Devletinde, Doğu ülkeleriyle yapılan ticaret
gelişip genişledikten sonra, İtalya ticaret merkezleri ile ilişkilerin kurul
ması üzerine ortaya çıktığı kabul edilmektedir (4).

ii) Loncaların Doğuşu ve Hazırlayan Nedenler
aa) Doğuşu
Bazı yazarlara göre XI. diğer bazılarına göre ise XII. yüzyıldan iti
baren dinî özelliği kuvvetli ahi kuruluşları zamanın gereksinimlerine ce
vap vermemeye başlamıştır. Herşeyden evvel müslüman olmayan sa
natkârlar dışarıda kaldığından meslekte bir ikilik meydana geliyordu.
Oysaki meslek veya sanatın ortak problemleri vardı, bunların elbirliği
ile çözülmesi gerekmekte idi. Ve herkes tarafından aynı tarzda uygulan
ması gerekiyordu.
Bundan başka, zamanla meslek işleriyle de din işlerinin birbirin
den ayrılması lâzım geldiği kuvvetle hissedilmeye, zaman zaman
söylenmeye de başlanmıştı. Bilhassa imparatorluğun yayılma yılları
boyunca meslek ve sanatı icra eden müslüman olmayan nüfus pek fazla
çoğaldığından eski meslek kuruluşları sosyal fonksiyonlarını yerine getir
emez duruma gel-meye başladılar.
Bunun üzerine her esnaf çarşısının uygun bir yerinde, zaman za
man meslek erbabı-dîn ve tarikat farkı gözetmeksizin- aralarında resmî
olmayan bir şekilde toplanmaya başladı. Dergâh veya zâviye dışında
yapılan bu toplantılar, sanat ve mesleğin, ticaretin zamanla ilerlemesi
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üzerine daha sıklaştı ve esas meslek kuruluşları bu toplantılarda temsil
edildi, bu toplantı yerlerine "lonca" adı veriliyordu. İşte zamanla bu lon
calar, dinî kuruluşların yerini aldılar ve tam anlamıyla lâik, demokratik
ve sosyal bir görünüm ile ortaya çıktılar.
bb) Loncaların Doğuşunu Hazırlayan Nedenler
Esnafın fütüvvet yolunu bırakıp zaviyelerden vazgeçmesinin iki
önemli nedeni olduğu sanılmaktadır.
Birincisi: Fütüvvet İranlılann icadıdır ve uymayı gerektiren birçok
özellikleri vardır. Bu özelliklere gereğince uyabilmek, değişen günün
koşullan karşısında, pek kolay olmamaktadır.
İkincisi: Fütüvvet yoluna uyarak yapılan toplantılar yalnız
müslüman esnafa ait idi. Halbuki esnafın önemli bir kısmı müslüman
değildi. Bütün esnafı ilgilendiren bir konu üzerinde toplanıp rahatça
görüşebilmek için toplantı yeri dini bir kurum olmaktan çok, alelâde bir
toplantı yeri olmalı idi.

iii) Loncaların Gelişmesi
Loncalar, başlangıçta, tarikat havası ile sanatı birleştiren bir nite
likte iken, giderek, tasavvufî yönünü yitirmiş* tamamen bir meslek kuru
luşu haline gelmiştir.
Osmanlı Devlet yöneticileri, loncaları bütün kurumlan ile birlikte
korumaktaydılar. Çünkü bunlar kendilerine birçok yönden yararlıydılar:
1) Bir kere seferler esnasında orduların donanımı, 2) diğer taraftan da
insan kaynağı olmak bakımından (bazı loncalar doğrudan doğruya or
duya katılmakla yükümlüydüler. 3) Loncalar eski devirlerde devletin va
tandaşlarını koruyup gözetmesi bakımından tek araç durumundaydılar.

iv) Yapısı; Fonksiyonları ve İşleyişi
aa) Yapısı
Loncalar dini faktörden sıyrıldıktan sonra, bu örgütte şeyh, nakip,
duacı gibi kimselerin fonksiyonu kalmıyordu. Bütün görev ve yetkiler
kethüdada toplanıyordu. Bunlar önceleri hükümet tarafnıdan atanırken,
Loncalar kuvvet kazanınca esnaf tarafından ve içlerinden seçilirdi. Bu
seçimin onanmasını da esnaf kadıdan isterdi.
ı
Esnaf ile kethüda arasındaki ilişkiler de yiğitbaşı adı vedilen biri
tarafından sağlanırdı. Her esnafın bir yiğitbaşısı vardı ve ileri gelenler
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arasında esnaf tarafından seçilirdi. Reis olmak için, sanatın oldukça
kıdemlisi bulunmak, herkesçe namuslu bilinmek ve en az üç usta
yetiştirmiş olmak gerekmekte idi.
Her esnaf çarşısının münasip bir yerinde, Lonca yönetim kurulu
kethüda veya yiğitbaşısının başkanlığında toplanır, esnafın işlerini
görüşür, kadıya gitmeksizin anlaşm azlıklarını çözümler, yardım
sandığını yönetirdi.
Lonca yönetim kurulu, ustalar tarafından seçilen beş kişiden
oluşuyordu. Lonca toplantılarına ustalar kendiliklerinden gelebilir; kal
falar çağrılmadıkça gelemezlerdi. Alınan kararlardan yönetim kurulu,
bunların uygulanmasından da sadece reis sorumlu idi.
Loncalarda herkesin, meslek uğruna severek katlandığı bir
disiplin sürerdi. Üyeler arasında bir anlaşmazlık çıksa, bu, Pirin huzu
runda çözülürdü. Loncanın yukarıda saydığımız ahlâk kurallarına uyrmayanlar, Lonca heyetince alınan k ararlan uygulamayanlar, davranışlanna göre cezalara çarptınlırdı. Bu cezalar, para cezası, Loncadan
çıkarma ve san’attan alı konulmalardı. Elinden san'at belgesi, izni
alınmış olan bir kimse hiç bir yerde çalışamazdı.
Her san'atın ustalan ve bu ustalann yanında çalışan, yetişen kal
falar ve çıraklar vardı. Bir çırağın kalfa, kalfanın usta olabilmesi, diğer
bir deyimle yükselme, belirli bir hizmet süresi ve bu süre içinde ka
zanılan yeteneğe bağlı olurdu. Yükselmek için san'atta kazanılan ye
teneğin özel bir törende, özel bir sınavla ispatlanması gerekirdi.
Lonca sistemi içinde bir grup ve sınıf farkından ziyade, bir çıkar
birliği mevcuttur. Usta mesleği bütün gücüyle çırağa öğretmek ve onu
yetiştirmek zorundadır. Böylece Lonca düzeni içinde işçi diyebileceğimiz
"çırak" ile, işveren diyebileceğimiz "ustanın" aynı kapalı kuruluşlar
içinde bulunduğunu görüyoruz. Çırak belirli evrelerden geçtikten sonra
kalfa ve ustalığa yükselmektedir. Her yükselişte kendine özgü törenler
bulunmaktadır. Üretim sürecinin niteliği gereği bu sistemde çalışanla
çalıştıran arasında farklılaşmalar mevcut bulunmamakta, ilişkiler do
laysız bir nitelik taşımaktadır. Böylece çalışan işçi, bir yandan üretim
sürecinin her evresinde çalışarak, hammadeden ürünün bitimine kadar
aynı sürecin bir parçası olarak çalıştığı gibi, diğer yandan ustayla olan
ilişkileri de, bir mesleğin çıkarları ortak mensupları olmak niteliği
taşımaktadır. Böylece küçük zanaat hayatında teknik ve ekonomik iş
bölümünün büyük ölçüde sınırlı bulunması, onu fabrika sanayimden
ayıran en önemli özelliğini teşkil etmektedir.
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1) Organları
Sosyal ilişkiler ve devrin yaşayışı bakımından büyük bir önem arzeden bir teşkilat da loncanın "Teavün Sandığı" veya "Orta Sandığı"dır.
Her loncanın böyle bir sandığı vardı; bunu lonca reisi yönetir ve so
rumluluğu altında bulundururdu; her sene yönetim kuruluna hesap verir
ve lonca kurulu da her zaman hesaplan inceleyebilirdi.
"\
Sandığın gelirleri şunlardı:
Her esnafın iktidanna göre her hafta ve her ay ödediği aidat;
çırak, kalfa veya usta olmak için verilen paralar (bir nevi imtihan harcı);
bağışlamalar.
Sandığın Fonksiyonları:
Sandığın sosyal fonksiyonu pek büyüktü. Bundan üç şekilde yarar
lanılırdı: İhtiyacı olan veya işini düzeltmek yahut büyütmek isteyen es
nafa faizle ödünç verilirdi (Kredi fonksiyonu): Faiz geliri aynca hayır
işlerine sarfolunurdu. Yaşlan yüzünden dükkanlarına devan edemeyen,
yahut tezgâhları çalışmaz hale gelen ustalara sandık parasal yardımda
bulunurdu. Bir tü r ihtiyarlık veya işsizlik sigortası yardımı yapılıyor de
mekti. Bu gibilere "aceze" denilirdi. .
Bunlar yanında bir de "malûlin" yani, sakatlar ve hastalar denilen
kimseler de sandıktan yardım görürdü. Bunlar sanatın hangi derece
sinde olursa olsun bir kazaya veya hastalığa tutulunca sandık onlann
bakım ı (tedavisi) çarelerine başvurur; ölen esnafın cenazesini
kaldırmaya yeterli m iktarda parası yoksa sandık bu işi yapardı. Bu da
bir tü r iş kazası, hastalık ve ölüm sigortalarının nüvesini teşkil ediyor
du.
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bb) Fonksiyonları

Loncalar bir inanç ve san'at yuvası idi. Burada bulunanlar birbir
lerini sever sayardı. San'atın görüldüğü, çalışılan yerler kutsal bir anla n
taşır, çalışanların, ekmeklerini kazandıkları yerlere sonsuz bir saygıları
olur, san'atta kullanılan âletler, takımlar, tezgâhlar kutsallık kazanırdı.

cc) İşleyişi
Loncaların, gördükleri işlere göre belli yerleri, iskeleleri, kapan,
kabban denilen büyük kantarları vardı. Gelen mallar o yerin kadısı ta
rafından atanan bir görevlinin gözetiminde tartılır, ölçülür, istenen nite305

likte olup olmadığına bakılır, gerekli denetimden sonra ilgili Loncalara
dağıtılırdı. Loncalar sonra bu malları çeşitlerine göre ilgili esnafa verirdi.
Loncada satış yapacak ¡esnaf Devlet yöneticileri tarafından, satıcı kârı
da hesaplanarak konulan fiyata, "narha" uyardı. Satışta narhtan fazla
para isteyenler, vasıfsız, bozuk mal satanlar, malını satmayıp
saklayanlar yetkililerce izlenir, cezalandırılırdı (5).

v) Aksayan Yönleri
Bu lâik, demokratik ve sosyal kurum bütün iyi taraflarına
rağmen, yapı olarak büyük eksiklikler (aksaklıklar) da taşıyordu. Mes
lek ve sanat çok sıkı bir disiplin ve hiyerarşiye bağlı, üyeleri mevcut ku
rallara o kadar ödünsüz mecbur tutulurdu ki, memlekette sanat ve tica
ret özgürlüğü kalkmış, istenilen yerde ve istenilen şekilde çalışmak
olanağı yok olmuştu. Memleket ekonomik, ticarî ve endüstriyel bir çeşit
fiili tekel altına alınmış ve dondurulmuştu; bir ekonomik ve sosyi.l
düzen sistemi olarak bu usul hükümetçe korunuyor ve esnaf tarafından
da destekleniyordu. Bu sisteme tanzimata kadar devam edildi.

vi) Bozulma
Bütünü ile loncalar, gerek çalıştırmakta oldukları işçiler gerek
girişimciler, gerek tüketiciler için özellikle son zamanlarına doğru bir
baskı rejimi olmuştur (6).
Yapısındaki sertlik hiyerarşisindeki gitgide artan karmaşıklık lon
caların zam anla bozulm alarını hızlandıran nedenler arasında
sıralanabilir.

vii) Çöküş
aa) Çöküşü Hazırlayan Sebepler
Batı’da Endüstri Devrimi'yle ekonomik şanslarını kaybederek
çöken bu sistemin usta ve kalfaları, yeni ortaya çıkan fabrika sanayiinin
vasıflı işgücünü teşkil ederken, Osmanlı - Türk toplumuna fabrika sa
nayii ürünlerinin ‘kapitülasyonların yarattığı imkânlarla rahatlıkla gire
bilmesi, sadece küçük zanaat hayatının çökmesine yol açmıştır.
Osmanlı Türk toplumunda küçük zanaat hayatındaki bu çöküş,
bir endüstrileşme hareketi ile tamamlanamadığı için, zanaat hayatının
işsiz kalan usta ve kalfaları sanayi işçisi haline dönüşememişlerdir.
Böylece Batı'daki organik zanaat hayatından fabrika sanayiine geçiş
moeli Osmanlı - Türk toplumunda aynı örneği tekrar edememiştir (7).
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bb) Çöküş ve Kaldırılış
Lonca ve gedik usullerinin sakıncaları önce "Tanzimat-ı Hayriye"
yöneticileri tarafından hissedilmiş olmakla beraber, bu kurumlar anca.c
"serbettii say ve amel" ve "ferdî akid" prensiplerinin Mecelle yolu ile
yayımına (1860) kadar yaşamakta devam etmiştir. Nitekim 1839-1855
İslahat Fermanlarında Loncaların kaldırılmasına dair hiç bir hüküm
yoktur. Memleketimizde Lonca, gedik ve her türlü tekel ve imtiyaz rejim
leri bir hamlede ortadan kaldırılmayarak, 1912 tarihine kadar uzanan
oldukça uzunca bir devre içinde kısım kısım kaldırılmıştır.

vii) Lonca - Sendika Bağlantısı
aa) Benzetiş
Loncaları, sendikaların ilk çekirdeğini oluşturan kuruluşlar olarak
sözkonusu eden bazı yazarlar bulunmasına karşın, bu konuda tam bir
fikir birliği bulunmayıp; farklı ve birbirleriyle çelişen görüşler vardır.
Sendikacılık hareketlerinin "işçilerin sistematik organizasyonu"
olarak loncalara bağlanması konusunda eğilimler vardır. Ancak bu ikisi
nin de birer meslek kuruluşu olmasına rağmen, tarihî loncalarla
bugünün işçi sendikaları arasında yapı, fonksiyon, amaç ve araçlar
açısından doğrudan doğruya bir bağlantı kurmağa olanak yoktur. Çünkü
19. yüzyılın ürünü olan klâsik sendikacılık sosyal sınıflaşma ve tabaka
laşma esasına dayanmakta, "sosyal tara f’ durumunda olan topluluk
ların çıkarlarını korumak düşüncesiyle liberal-kapitalist ekonomi rejimi
nin kucağında ve böyle bir rejimin koşulları altında adeta spontane frr
şekilde doğmuş bulunmaktadır. Nitekim bazı yazarlar da modern sendi
kacılığın, ortaçağların statik ve kendi kendini dengede tutan lonca
örgütü ile hiç bir ilgisi bulunmadığına dikkat çekmektedirler.

bb) Bağlantı
Bununla beraber Loncalarla sendikalar arasında doğrudan
doğruya bir ilişki kurm ağa olanak bulunmamakla beraber, Batı
Dünyasında fabrika rekabeti yüzünden çöken küçük sanayiin eski men
supları, endüstriyel faaliyetlerde organik bir gelişmenin meydana gelme
si sonucunda, fabrika sanayii işçisi kimliğini almış, bunlar lonca rejimi
nin organizasyon ve karşılıklı yardım esprisini yeni endüstri sistemi
içinde de devam ettirm ek olanağını bulmuş, bu yolla eski lonca
m ensuplan, modern sendikaların kurulup örgütlenmesi hususunda
önemli roller oynamışlardır (8).

Loncalar bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, ortadan kalkmayıp
Türkiye'nin sanayileşmeye başladığı devreye kadar yaşayabilselerdi,
Türk sendikacılığına belki başka bazı nitelikler, özellikler ve değerler
katabilirler, yine bazı Batı ülkelerinde olduğu gibi, ilk Türk sendika
larının sanayi sendikası olmaktan çok,yapısı, dünya görüşü ve liderlik
özelilkleriyle farklı bir nitelik taşıyan "meslek" sendikaları olarak
doğmalarına temel hazırlayabilirlerdi (9).

b) İlk Sendikacılık Hareketleri
(1 ) Tanzimat'tan önceki Dönem
Loncaların Fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybetmeye başladıkları
bu dönemde Avrupa'nın hızla sanayileşmekte olduğunu (10), buna
karşılık Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileyiş ve hatta çöküş dönemine
girdiği gözlenmektedir. Aslında Osmanlı toplumunun son devresinde,
çalışma sorunlarının niteliğini anlayabilmek için, toplumun Cumhuriyet
öncesi dönemindeki sanayileşme hareketlerini, bu hareketlerin hızını ve
sanayileşme hareketi içinde özel, yabancı ve kamu girişimlerinin
genişliğini bilmek gerekir.
i) Tanzimat'tan önceki Dönemde O sm a n lı

Sanayii

Uzun asırlar egemen olan küçük zanaat hayatı yanında, özellikle
ordunun ve devlet örgütünün gereksinimlerini karşılamak amacıyla dev
let sermayesi ile kurulan askeri görünümündeki fabrikalar ile, yerli özel
kesim ve giderek dışarıya bağlılaşma sürecinde gelişen tekelci yabancı
girişimler dikkati çekmektedir. Osmanlı sanayiini, kömür ve maden
üretimi, tersane işleri, savaş sanayii, dokuma sanayii vb. gibi ana ka
tegoriler içinde görüyoruz (11).
Batı'nm endüstri devrimi sadece küçük zanaat hayatını olumsuz
yönde etkilemekle kalmamış, XVI. asırdan bu yana gelişme çabaları
içinde bulunan sanayileşme hareketlerine de köklü bir şekilde etki
etmiştir. Böylece İmparatorluğun son yıllarında tanm dışı sektörlerde,
üretim biçimi aynı anda dört farklı aşamada bulunmaktadır.
aa) Üretimin büyük bir çoğunluğu hâlâ küçük üretim adı verilen
zanaatkârlık aşamasındadır.
bb) Bağımsız küçük üretimin yanısıraf, ticaret sermayesinin küçük
üreticileri yavaş yavaş egemenliği altına aldığı da gözlenmektedir.
cc) Parça başına iş gördürme sistemi yanında, imalâthane (manifacture) sisteminin de Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında varol
duğu görülüyor.
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dd) Nihayet tarım - dışı kalan alanlarda Osmanlı üretiminin ol
dukça küçük bir kısmı, motor (buhar) gücü kullanılan ve yanlarında işçi
çalıştıran fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. Böylece bu dönemde
"temel sanayii" kurulamamış, sanayi yakın pazar için tüketim mallan
üretecek şekilde oluşum göstermiş ve Osmanlı sanayii ülkedeki üretimi
ve tanm sal üretimle sağlıklı bir bütünleşme gösterememiştir (12). Bu
durum Türk sendikacılığı için gerçek bir tahilsizlik olmuştur (13). Siya
sal ve ekonomik nedenler, özellikle Batı Ülkeleri’nin izledikleri
sömürgecilik politikası Osmanlı İmparatorluğumda millî bir sanayiin
doğmasına imkân vermemiştir. Nitekim XIX. Asnn sonlannda harp sa
nayiinin gereği olan birkaç büyük işletme dışında sınaî kuruluşlann
büyük bir kısmının yabancı firmalara ait olduğu dikkati çekmektedir.
Gayri millî ve yetersiz olmasına rağmen sanayileşme hareketi Osmaniı
İmparatorluğunda da işçi sorununun ortaya çıkmasına yol açmıştır (14).
Ancak istibdat idaresi çok kötü çalışma şartlan da günde 16-18 saat
çalışan işçilerin serbestçe örgütlenmelerine izin vermemiştir (15).

ii) Sendikalaşmada İlk Çabalar
aa) Karakteri
Daha çok karşılıklı yardımlaşma ve bir hakkın elde edilmesi veya
bir hoşnutsuzluğun iletilebilmesi için geçici olarak kurulmuş olan işçi
örgütlerine ilk sendikalaşma hareketlerini başlatan hazırlık dönemi denibilir (16).

bb) Ortam
Modern anlamıyla, sendikacılığın endüstri çağının doğurduğu b;r
kurum olması nedeniyle, memleketimizde pek yakın tarihlere kadar
meslekî organizasyonlardan bahsedilemiyeceği doğaldır. Ancak sendika
lar, tüzel kişiliğe sahip demekler sıfatiyle o sıralardaki siyasal özgürlük
anlayışının dar veya geniş liberal veya totaliter tutumuna bağlı olarak,
diğer tüzel kişiler gibi bazen yasaklanmış ve kovuşturmaya uğramışlar
bazan da nisbeten hoşgörülü bir özgürlük havasından yararlanmışlardır
(17).

cc) Mevzuâtm Durumu
Osmanlı İmparatorluğunun meşrutiyetin ilanına kadar olan devre
sinde "cemiyef'lerle ilgili hiç bir kanuna, dolayısıyla da olsa hiçbir
hükme rastlanm am aktadır. Mevzuâttaki bu durum o devrelerde
"cemiyet"lerin henüz doğmamış ve hakiki şahısların cemiyet kurmak ih
tiyacını hissetmemiş olduğunu" göstermektedir (18). Yasalarda, değil
sendikalarla, fakat derneklerle ilgili bir hüküm dahi yoktur (19).
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Bu dönemin özelliğini, çalışma hayatının düzenlenmesinde örf ve
âdet hukuku kurallarının kaynak olması oluşturmaktadır. (20).
(2) Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi
Tanizmat fermanı (1839) ile başlayan yeni düzen .kargaşayı bir
nebze de olsa rayına oturtmaya çalışmasına karşın, daha çok, Osmanlı
ülkesine yerleşmeye başlayan yabancı sermaye ve yabancıların egemen
liği sonucunu doğurmuştur (21).
Tanzimat hareketi - Batı'nm ekonomik ve teknik alandaki
üstünlüğünün kabul edilmesine bağlı olarak- Osmanlı Toplumu'nun
diğer alanlarda olduğu gibi sosyal alanda da Batı'daki yeniliklere
kapısını açm asında önemli bir etken olm uştur. îş hayatının
düzenlenmesinde örf ve adet düzeninden hukuk düzenine geçilmiştir.
Kalabalık bir sanayi işçisi kitlesi yalnızca Ereğli kömür havzasında bu
lunduğundan sosyal politika ile ilgili mevzuatın önemli bir kısmı, bu
işçilerin durumuna bağlı kalmış ve iş şartlarının düzenlenmesi konusun
da zorunlu çalışma yönteminin kaldırılması sağlanmakla beraber,
işçilerin toplulukla sahiboldukları haklarla ilgili herhangi bir gelişimin
başlangıcı sayıbilecek nitelik taşmamışlardır.

i) Devrin Karakteristikleri
Tanzimatı takibeden devrede İstanbul'da yabancı sermayenin
iştirakiyle doğmaya başlayan işyerlerinde ve Anadolu-Bağdat demiryol
ları yapımında çalışan işçi kitlesi Ereğli Kömür Havzasında çalışanlarla
beraber, devrin sosyal politik sorunlarının başlıca kaynağını
oluşturmuşlardır.
Bujdönemde her türlü sosyal korunmadan ve örgütlenmeden yokşljSı "Türk işçileri, yabancı kapitalistler tarafından gittikçe ağırlaşan bir
şekilde istismar edilmişlerdir" (22). Ereğli Havzasında çalışan madencil
erin bu yüzden içine düştükleri durum, gerek 1921 tarihli "Ereğli Hav
zası maden amelelerinin hukukuna dair Kanun"un gerekçesiden ve ge
rekse bu durumun yakın zam anlara kadar devam eden izlerinden
anlaşılacağı gibi, sefalet ve hatta işkence görünümü taşımaktadır. Ana
dolu - Bağdat Demiryolları İnşaatında çalışanların da benzer bir dunun
yaşadıklarına dair belgeler mevcuttur. İstanbul'da toplanmış belirli ve
az sayıdaki çeşitli işyerlerinde çalışan işçilerin durumu da bunlardan
pek farklı olmadığı için, birbirini takibeden sosyal çatışmalara neden
olmuştur (23).

ii) İlk İşçi Cemiyetleri; İlk İşçi Hareketleri
Türkiye'de anayasa güvencesi altında cemiyet kurma hakkı ilk
defa 1908 m eşrutiyet hareketinden sonra başladığı halde, istibdt.t
yönetiminin bütün baskılarına rağman, bu tarihten önce kurulmuş bazı
işçi cemiyetlerine rastlanmaktadır (24).
Yapılan araştırmalar işçilerle ilgili ilk cemiyetin 187i de kurulan
"Ameleperver Cemiyeti" olduğunu göstermiştir (25). İlk işçi cemiyeti ola
rak faaliyet gösteren "Ameleperver Cemiyeti" ile Avrupa'daki işçi
örgütlerinin ilk kuruluşları arasında da geniş bir zaman süresi
olmuştur. .
.
* ..
Bu arada ücretleri verilmeyen Kasımpaşa Tersanesi işçileri, soa
çıkar yol olarak greve karar vermiş (26) ve hep birden işi bırakan işçiler,
ücretlerini alıncaya kadar işbaşı yapmamışlardır. Böylece bizde bjlinen
ilk grevi 23 Ocak 1873'de Kasımpaşa Tersanesi işçileri yapmış’-bulunmaktadır (27). İşçilerin çalıştığı yabancı şirketlere ait işyerlerinde çok
kötü yaşam koşulları ve işletme düzeni zaman zaman büyük
anlaşmazlıklara ve grevlere yol açmıştır. Bu şartlar karşısında işçiler
"Osmanlı Amele Cemiyeti"ni kurmuşlardır (1895). Cemiyet yöneticileri
Paris'deki fikir akımlarını izliyor, özgürlük savunuculuğu yapıyor,
işçilerin ızdm banı dile getiriyordu. Tophane’de çalışanların üye
yazıldıkları bu cemiyet, gizli çalışmalara da katılıyor, mvitlâkiyet'
yönetimine karşı halkı ayaklandırma çabalarına işçiler de katılmış
oluyordu. Bu çabalan sezilince tevkif edilen Osmanlı Amele .Cemiyeti ile
ri gelenleri sürgüne gönderildiler (1896). Bu arada Reji tütün-işçileri grev
yapmış, grevciler İstanbul'da ağır muamelelerle karşılaşmıştı (1906).
Bu devirde kurulmuş olan siyasî partilerin kendi çıkarlarını savunmadıklannı gören işçiler, meslek örgütleri kurmaya ve işçi-işveren arası
ilişkileri kendi ekonomik güçleriyle düzenlemeye önem verdiler. 1895'le
Osmanlı Amele Cemiyeti’ni kuranlann bir kısmı bu kez Osmanlı Terakkii Sanayi Cemiyetini, matbaa işçileri Mürettibini Osmaniye Cemiyeti'ni
kurdular (1909).
iii) M eşrutiyetle Gelen Özgürlük Havası

°

*

Padişahın, meclisi toplamasına mecbur kalışı, özellikle yerli ve ya
bancı sermayedarlann baskısından bıkan işçilerin birçok grev hareketle
rine başvurm alarına yol açtı. "Bağdat Demiryolları Memurin ve
Müstahdemin Cemiyeti Uhuvvetkârisi" planlı bir çalışmaya başladı.
Grevleri yönetecek ekipleri görevlendirdi. Bunu gören öteki’
işkollarındakiler de aynı çabayı harcamaya başladılar ve muhtelif
şehirlerde bir grev dalgası esti.
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Grev yapan işçilerin bir kısmının yardım sandıkları, yardım
cemiyetleri ve hatta sendika adını kullanan örgütleri vardı. Şirketi Hay
riye'de çalışan deniz işçilerinin, feshane ve Hereke fabrikalarında çalışan
dokumacıların, Şark Demiryollan'ndan çalışan işçi, müstahdem ve me
murların kurdukları cemiyetler en güçlüleriydi.
Bu arada Tramvay işçileri ücretlerinin arttırılması içn greve gittil
er. Selanik'teki tütün ticarethanelerinde çalışan işçiler de ücret attınm ı
istemiyle grev ilan ettiler. Anadolu Demiryolu işçi ve müstahdemleri; he
men arkasından Rumeli şimendifer işçileri grev yaptılar. İzmir'de
işgününün 10 saate indirilmesi ve ücret zammı için tramvay işçileri
greve başladılar. Aydın Demiryolu işçileri grevi; Sigara kağıdı işçileri,
havagazı işçileri, reji tün işçileri birbiri arkasından grevlere başladılar.
Fırın işçileri, tuğla harmanlarında çalışan işçilerin ve matbaa işçilerinin
grevleri de başan ile sonuçlandı.

iv) 'Tatil-i EşgâT' Kanunu
Osmanlı İmparatorluğu ekonomik bakımdan sömürge durumuna
yaklaştığı ölçüde, sosyal alanda da bağımsız hareket etme olanaklarını
yitirmişti (28). Nitekim İttihat ve Terakki hükümeti, Alman sermaye
darların isteği üzerine, Adliye Vekâletinde (Adalet Bakanlığında)
müşavirlik yapan Kont Ostroğ'un önerdiği şekilde sendika kurm a
yasağını hükme bağladı. Tatil-i Eşgal Kanunu muvakkati'ni ilan etti.
(25 Eylül 1324 - 1908). Böylece Cemiyet kurma hakkı ve grev yapma
özgürlüğü yasak edildi. 10 ay sonra meclisi mebusan, bu geçici kanunu
kabul etti (29).
Bu k an u n la im tiyazlı şirketlerle kam u hizm eti gören
işletm elerdeki işçilerin sendika kurm aları yasaklanm ış ve bu
işyerlerinde kurulu sendikalar dağıtılmıştır (30). Koalisyon hakkının ya
saklandığı bu gibi işyerlerinde çalışma şartlan ile ilgili bir uyuşmazlık
çıktığı takdirde, bunun zorunlu uzlaştırm a yoluyla giderilm esi
öngörülmüştür.
v) 31 Mart ve Sonrası
31 M art olayından sonra İstanbul'da sıkıyönetim ilan edildi.
Sıkıyönetim komutanlığı her türlü hareketi yasakladı, işçilerin grev yap
ması, toplanması dernek kurması bu yasaklar arasındaydı. Bunu gören
bir kısım işverenler, grevle elde edilmiş haklan geri alma yoluna saptılar
(31).
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vi) İmparatorluğun Çöküşüne Doğru
İmparatorluğun çöküşüne ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna
yol açan savaşlar sırasıda işçi sendikaları ulusal kurtuluş hareketini de
steklemişler ve zaman zaman bu uğurda grev eylemlerine girişmişlerdir
(32).
Cumhuriyet dönemine kadar olan devredeki endüstri ilişkileri
gelişme seyri bakımından ana hatlanyla şöyle sıralanabilir (33).
aa) İşçi hareketleri sanayileşmeden soyutlanamıyacağma göre,
imparatorluğun hudutlu sanayileşmesi içinde,işçi haraketleri de gerek
nicelik ve gerek nitelik yönünden sınırlı kalmıştır,
bb) Devlet karışımı esas olarak maden üretiminde büyük ölçüde
üretimi arttırm aya yönelik sınırlı bir yasalaştırmadan öteye gideme
miştir,
cc) Devletin gerek kamu, gerekse özel ve yabancı şirketlerdeki
çalıştırma kçşullanna uzak kalışı, bireysel hizmet ilişkisinin esas itiba
riyle çalışanlar aleyhine sonuçlar vermesine yol açmıştır,
dd) Bu koşullar zaman zaman siyasal - doktriner cereyanlardan
etkilenmekle beraber, esas itibariyle kötü istihdam koşullarından doğan
işçi direnişlerine, dernek, cemiyet ve benzeri şekildeki işçi
örgütlenmelerine neden olmuştur,
ee) Siyasal rejimdeki nisbî hürriyet havasının etkisiyle daha da
yoğunlaşan işçi hareketleri, sistematik bir iş yasasının kamu karışımı
yoluyla çalışanlar lehine hazırlanıp çıkarılması yerine, grev ve sendika
yasaklarına dönük bir yasa düzenlemesine yol açmıştır,
ff) Böylece işçi hareketlerinde, meslekî amaçlar yerine, siyasî
eğilimler nisbî kuvvet kazanmıştır,
gg) Bu nitelikleriyle işçi hareketleri Batı'daki örneklerine, ilk kuru
luş yıllan itibariyle benzerlik gösterme eğilimi taşımıştır,
f
Üst düzeydeki (işçi-işveren) sendika yöneticileri arasında yapmış
olduğumuz bir anket çalışmasında (34) sendika tepe yöneticileri
(Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter... gibi) nin Türkiye'de sendikacılık
hareketlerinin "doğuşu" ve "gelişme seyri" hakkındaki görüşleri şöyledir:
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Tablo 1: Sendika Yöneticilerinin Türkiye’de Sendikacılık Hareketi
nin Gelişme Seyri Hakkındaki Görüşleri
İşçi Sendika
Yöneticisi %
a) İşçilerin mücadelesi neticesi
b) İşçilerin hiçbir rolü olmaksızın
c ) Hem işçilerin istek ve çabalan
hem de devletin desteğiyle bu
günkü durumuna ulaşmıştır
Cevaplandırmayan

:

.12
.09

işveren Sendika
Yönetici %
_
.33

.73
.06

.67

İşçi sendikalarının ve işveren sendikalarının yöneticileri aşağı
yukarı aynı oranlarda ve çoğunlukla Türkiye’de sendikacılık hareketinin
hem işçilerin istek ve çabalan, hem de devletin desteğiyle bugünkü dummuna geldiği görüşünü serdetm işlerdir. İşveren sendikalarının
yöneticilerinin 1/3 ü Türkiye'de sendikacılık hareketinin kurulup
gelişmesinde işçilerin hiçbir rollerinin bulunmadığını belirtmişlerdir.
Tablo 2: Sendika Yöneticilerinin Türkiye’de Sendikacılığın
Doğuşunu Batı'ya Nazaran Gecikmiş Olarak Kabul Edip Etmemeleri

a) Türkiye'de sendikacılığın doğuşu
Batı'ya nazaran gecikmiştir
b) Gecikmemiştir
Cevaplandırmayan

İşçi Sendika
Yöneticisi %

İşveren Sendika
Yönetici %

.92
.06
.02

.83
.17

Cevabı "Evet" (yani "gecikmiştir") olanlar, sebep olarak aşağıdaki
alternatifleri, 1., 2. veya 3. sıraya koymuşlardır.

İşçi Sendika
Yöneticisi %

İşveren Sendika
Yönetici %

t

Boş 1.
2.
3. Boş
1.
Bırak Sıra Sıra Sıra Bırak Sıra

i) Sanayi Devrimini
gerçekleştiremeyiş : .18
ii)Kamu yöneticileri
nin olumsuz
: .32
tutumları
314

.73

.07

.21

.32

.13

3.
2.
Sıra Sıra

.13

.53

.07

.40

.07

.13

.13

iii) Türk toplumunda ihtiyaç
duyulmayışı
Cevaplandırmayan

Diğer

: .52
: : -

.03 .09
.02 .02
- .03

.34 .27
.02 .04 -

.13
_
.27

.13
_
2.1

.20
_
.27

Türkiye'de sendikacılığın Batı'ya nazaran gecikmiş olduğunu gerek
işveren sendikalarının yöneticilerinin hemen hemen tamamı
kabul etmekte ve bu gecikmede en önemli sebebin (işçi sendikalarının
yöneticilerin de .73 + .07 işveren sendikalarının yöneticilerinin ise .53 +
.07 = .60) sanayi devrimini zamanında gerçekleştiremeyiş olduğunu be
lirtmektedirler. '
İŞÇİ, gerekse

Sonuç
Modern manâda çalışma ilişkilerinin başlamasından önce Türk
Toplumu’nda iş ilişkileri ilk çıkışı Îran-Sasani İmparatorluğuna kadar
dayandırılan "Fütüvvet Teşkilâtları" ve yarı mistik bir görünüm arzeden
"Ahî Ocakları" eliyle yürütmekte idi. Dinî temelli olan bu ocaklar zaman
la Osmanlı Devleti'nin büyüyüp gayr-i müslim teb'anın artması netice
sinde fonksiyonlarını yerine getiremez olmuş ve yerini meslek esasına
göre kurulmuş, oldukça katı disipline sahip "Lonca"lara bırakmıştır. Za
manla iş hayatına uyguladıkları gelişmeyi önleyici tekelci tutumlarıyla
Loncalar antipatik olmaya ve güçlerini kaybetmeye başlamışlar,
varlıklarını -Batı’dakinin aksine- ilk sendikalara kadar devam
ettiremeden tarihe karışıp gitmişlerdir.
Sınırlı sayıda sanayi işçisinin bulunduğu Osmanlı Devleti'nde ilk
sendikacılık hareketleri ve ilk sendikalar 1870'li yıllara kadar
dayandırılırsa da; bunlar o devirde yaygın olan yardımlaşma cemiyetleri
ve hayır kurumlarına; yapılan eylemler de "arz-ı hâl" etmeye daha çok
benzemektedirler.
İlk işçi cemiyetleri yabancı sermayedarların yoğun baskıları ve
devlet kademelerindeki yabancı uzmanların telkinleriyle şiddetli kanunî
takibatlara maruz kalmış; her türlü koruma ve güvenceden -Bu devirde
bilhassa maden işçilerini koruyucu bir kaç "nizâmnâme" çıkartılmışsa
da, bunlar çok yetersiz kalmıştır- yoksun Türk işçi kitlesi adeta Avru
pa’da Sanayi Devrimi'nin başlarında görülen sefaletin içine itilmiştir.
Avrupa'daki Sanayi Devrimi Osmanlı’nın çöküş dönemlerine rast
ladığı için, bu devirlere kadar kendi kendine yeterli -hatta dışsatım bile
yapabilen- Osmanlı el sanayii, kapütülasyonların da tasiriyle fabrika
sanayiine istenilen sürede geçiş yapamamış, dolayısiyle köklü bir işçi
kitlesi oluşamamıştır.
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Köklü ve organize bir yapıdan yoksun işçi kitlesi, haliyle kendileri
ni korudukları bir m ücadele aracı olan kuvvetli sendikaları
oluşturamamış ve güçlü sendikal hareketlere girememiştir.
Günümüz sendikacıları da bu gerçeğe tesbit etmiştir.
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