
50

20
. Y

Ü
ZY

IL
 T

Ü
R

K
İY

E 
TA

R
İH

İ MODERNİTE VE TÜRKİYE’DE 
İŞÇİ SINIFININ DOĞUŞU 
zafer toprak

Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimler 1960’lı ve 70’li yıllarda Aydınlanmacı bir 

“modernite” paradigması ışığında gelişti. Bu evrede “sosyal”in ayrı bir ağırlığı 

vardı ve “sınıf” kavramı Türkiye ve dünya çözümlemelerinde yoğun bir biçimde 

kullanılıyordu. Batı’da kapitalizm altın çağını yaşamış, Fransızların deyişiyle 

“görkemli otuz yıl” refah devletini belirli bir noktaya taşımıştı. Her türlü sınıf 

çelişkisine rağmen emekçi kesim de görece bu refahtan payına düşeni almıştı. 

Ancak “refah devleti” 70’li yılların başında tökezledi.

19. yüzyılın ikinci yarısında giderek 

güçlenen küreselleşme süreci bir 

yandan sömürge paylaşım kavga-

sını kızıştırıyor, öte yandan emek-

sermaye çelişkisini yatıştırmaya 

yönelik arayışlara neden oluyordu. 

Karl Marx’ın sınıf kavgası öngörüsü 

sermaye kesimini önemli ölçüde ür-

kütmüştü. Nitekim başta sosyoloji 

olmak üzere birçok sosyal ve beşeri 

bilim sermaye-emek çelişkisine çö-

züm aramaya yönelik kuramlar üret-

meye başlamıştı. Emile Durkheim’ın 

ve Max Weber’in çabaları son kerte-

de bu doğrultudaydı.

İngiltere’nin başını çektiği Sana-

yi Devrimi’nin ardından Fransız 

Devrimi’nin ortaya çıkardığı liberal 

ve ulusçu düşünce 19. yüzyılda ka-

pitalizmin küreselleşmesini daha bir 

ivmelemiş, sermaye birikimi sınır ta-

nımaksızın dünyanın dört bir yanın-

da etkisini göstermişti. 20. yüzyılın 

başlarında sömürge edinim süreçleri 

belirli bir sınıra dayanmıştı; sınıfsal 

nitelikte sorunlar kapitalizmin ana 

sorunsalına dönüşmüştü. Küresel-

leşme olgusu 1914’le birlikte kesintiye 

uğrayacak, I. Dünya Savaşı Avrupa’yı 

katastrof evresi diye nitelenen ka-

ranlık bir çağa sokacaktı. II. Dünya 

Savaşı’nın sonuna değin sürgit devam 

edecek bu süreçte kimi coğrafyalar-

da bağımsızlığa yönelik ilk çabalar 

gündeme gelecekti. Böylece Avus-

turya-Macaristan veliahdı Arşidük’ün 

Bosna’da suikasta kurban gitmesinin 

ardından küreselleşmenin ilk evresi 

kesintiye uğruyor, 1914’te Dünya Sa-

vaşı, 20. yüzyılı başlatıyordu.

1914’ü beklemeye tahammülü ol-

mayan Türkiye, 1908 Jön Türk 

Devrimi’yle kendi yeni yüzyılını baş-

lattı. Abdülhamid’e karşı başkaldırı 

23 Temmuz’da anayasal düzenin, 

Meşrutiyet’in ilanıyla sonuçlanacak, 

mutlak monarşi bundan böyle sona 

erecekti. 1908 Devrimi bir dizi köklü 

dönüşümü beraberinde getirecekti. 

Belli başlı temel özgürlükler uygula-

maya sokulacak, görece çoğulcu bir 

siyasal ortam oluşacak, toplumda 

her türlü fikir hareketi özgür ifade 

ortamı bulacaktı. Avrupa’daki liberal 

görüşler geniş bir kesimi etkilerken 

sosyalizm akımının da Osmanlı top-

raklarında gündeme gelmesi kaçınıl-

mazdı. 19. yüzyılın ikinci yarısında, 

Avrupa’da radikal görüşler çalışan 

kesim arasında taraftar bulmuş, si-

yasal iktidarların en büyük sorunu 

gelişen sosyalist anlayışa karşı sos-

yal politika araçlarıyla önlem almak 

olmuştu. 

Kuşkusuz, tarihin değişik evrelerinin 

kendilerine özgü emek sorunları ve 

mücadele yöntemleri görüldü, ama 

sermayenin hâkim olduğu evreyle 

birlikte emeğin hak arayışı farklı bo-

yutlar edindi. İşçi-işveren ilişkileri, 

grev-lokavt türü yaptırım güçleri, 

sendikalar ve toplu sözleşme anlayı-

şı kapitalizm denen üretim sürecinin 

ayrılmaz bir parçası oldu. Nitekim 

Batı’da da çalışma yaşamının çağdaş 

mücadele yöntemleri 19. yüzyılla bir-
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likte kristalleşti. Fikir düzeyinde de 

emek-sermaye ilişkileri 19. yüzyılla 

birlikte sosyal ve beşeri bilimlerin 

ana kaygılarından birini oluşturdu. 

II. Meşrutiyet Türkiye’de işçi hare-

ketlerinin ve sendikal tarihin dönüm 

noktalarından biri olarak bilinegel-

di. Türkiye’de emek-sermaye iliş-

kileri Jön Türk Devrimi’yle yeni bir 

evreye girdi. Kavala’dan Hayfa’ya, 

Samsun’dan İzmir’e ülkenin dört bir 

yanında baş gösteren grev hareket-

leri günlük yaşamı önemli ölçüde et-

kiledi. Ancak tatil-i eşgal mevzuatı ve 

birbiri ardı sıra girilen savaşlar işçi 

hareketlerine ket vurdu. Mütarekey-

le birlikte işçi taleplerinde yeni bir 

evre açıldı. Bu dönem kabaca 1927’ye 

kadar devam etti. Takrir-i Sükûn er-

tesinde her türlü muhalefet zaptu-

rapt altına alındı. İşçinin en güçlü si-

lahı olan grev hakkı kırk yılı aşkın bir 

süre boyunca gündem dışında kaldı. 

1960’lara kadar yasa dışı eylemler 

olarak nitelendi.

Kuşkusuz, Osmanlı topraklarında 

1908 öncesi birçok çalışanı bir araya 

getiren yapılanma ve işçi eylemi göz-

lendi. II. Mahmud döneminden itiba-

ren Osmanlı topraklarında o günkü 

ölçeklerle fabrika sayılabilecek gi-

rişimler görüldü. 19. yüzyılın ikinci 

yarısında Babıâli –sınırlı da olsa– 

sanayileşmeyi özendirici önlemler 

almıştı. Sanayi odaları kurma girişi-

minde bulunulmuş, sanayi mekteple-

ri açılmış, Islah-ı Sanayi Komisyonu 

deneyinin ardından girişimcilere im-

tiyaz tanınmış, fabrikaların kuruluş-

ları sırasında Avrupa’dan getirtilecek 

makine, araç ve gereçlerin gümrük 

rüsumu ödenmeksizin ithaline izin 

verilmiş, bu fabrikalarda üretilen 

mallar dahili ve harici gümrüklerden 

muaf tutulmuştu. Bu arada sanayi 

alanında bazı düzenlemelere gidil-

mişti. Babıâli 1862 tarihli nizamna-

meyle fabrikalarda kullanılacak sabit 

buhar makinelerine belirli standart-

lar ve kurallar getirmişti. Bu geliş-

meler ışığında tabii ki Osmanlı’da bu 

işyerlerinde çalışanlar “işçi” kimliğini 

kazandı. Zamanla, 1860’lı yıllardan 

itibaren işçi yardımlaşma ve tekaüt 

cemiyetleri ya da sandıkları, işçilere 

yönelik hayır ve yardım dernekleri 

kuruldu. Bunların bir kısmı devlet 

tarafından gerçekleştirildi.  Zaman 

zaman grev olarak nitelenebilecek 

işçi eylemleri de görüldü.

Ancak “ilân-ı hürriyet”le birlikte kit-

lesel nitelik kazanan ve dağınık da 

olsa o günün ölçeğiyle genel grev 

niteliği taşıyabilecek bir evre önce-

kilerinden farklı bir ortamla karşı 

karşıya olunduğunu kanıtlıyordu. 

1908 Devrimi’nin tetiklediği kitle 

hareketleri Osmanlı’nın geleneksel 

kabuğunu kırdığının somut kanıtla-

rıydı. Çalışanların “yabancılaşma” 

sürecinden giderek arındığı, çalışan 

kesimin kendi geleceklerini belir-

leme kaygısıyla eyleme giriştikleri 

bir dönem doğal olarak bilinçlenme 

sürecini başlattı. Bir diğer deyişle 

1908’le birlikte çalışanların sınıf bi-

lincinin belirginleştiği bir evre ya-

şandı. Bu süreçte “işçi” sözcüğü de 

literatüre girdi. O güne kadar reaya, 

amele, ırgat, müstahdem, bekâr uşa-

ğı hatta uğraşına göre esnaf, memur 

olarak nitelenen bir kesimin Weber-

yen boyutuyla “statü” kazandığı bir 

evrede “işçi” sözcüğü icat edilmişti. 

Sanayi Mecmuası bu konuda başı 

çekti. Tabii terimin geniş kesimce 

benimsenmesi zaman aldı. 1920’ler 

radikal işçi örgütlenmesinin adı hâlâ 

Amele Teali Cemiyeti’ydi. 

1946 yılı Türkiye emek tarihi açısın-
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dan farklı bir dönemin başlangıcını 

oluşturdu. Artık çokpartili bir döne-

me geçiliyordu. Türkiye’de siyasal 

demokrasiye yönelik ilk adımlar atı-

lıyordu, ancak emek tarihi açısından 

1946 önemli bir dönüm noktasıy-

dı. 26 Nisan 1946’da Millî Şef İsmet 

İnönü CHP’yi olağanüstü kurultaya 

çağırmış, bu kurultayda Cemiyetler 

Kanunu’nda değişiklik yapılmasına 

karar verilmişti. 5 Haziran 1946’da 

kabul edilen yasayla sınıf esasına 

dayanan örgütlerin, sendikaların, 

partilerin kurulmasına olanak tanın-

dı. Böylece işçilerin özgürce örgütle-

nebilmesi için yasal dayanak doğmuş 

oluyordu. Haziran, Temmuz, Ağustos 

aylarında sosyalist siyasal partilerin 

de desteğiyle işçiler hatırı sayılır öl-

çekte örgütlendi; sendikalarını kur-

dular. Bu evrede hükümet de kendi 

çapında bir çaba göstermiş, bir yan-

dan II. Dünya Savaşı’nın zor koşulla-

rında gittikçe yoksullaşan işçi kesi-

minin yaşam koşullarını düzeltmek, 

bu arada Batı’yla olan ilişkileri doğ-

rultusunda Batı demokrasilerine yak-

laşmak kaygısıyla Çalışma Vekâleti’ni 

kurmuştu. İki dünya savaşı arası Mil-

letler Cemiyeti’nin belki de tek ba-

şarılı olduğu alan, çalışma yaşamına 

yönelik girişimleriydi. Uluslararası 

Çalışma Ofisi Türkiye’de de yankı 

uyandırmış, Tek Parti döneminde 

Ofis’in toplantılarına hükümet bilfiil 

katılmıştı. Daha I. Dünya Savaşı erte-

sinde, savaşın neden olduğu yıkım ve 

kıyım, hükümetleri sosyal sorunlara 

eğilmeye zorlamıştı. Yetimler, savaş 

gazileri, çözülmüş aileler, işsizlik 

devlete yeni görevler yüklüyordu. 

Nitekim savaş öncesi gayrisafi yurtiçi 

hasıladan yüzde 10 dolaylarında pay 

alan devlet savaşla birlikte payını 

yüzde 40, hatta 50 dolayına yükselt-

mişti. Bu oran bir daha düşmedi, zira 

devletin “pasif” konumdan “aktif” ko-

numa geçmesi gerekiyordu. Öte yan-

dan savaş yıllarında kapitalist düzen 

önemli ölçüde yara almıştı. Çarlık 

Rusya’sında yeni bir “işçi” düzeni ku-

rulmuş, işçi hiç olmazsa söylemde baş 

tacı edilmişti. Türkiye’de ilk kez Mül-

kiye Mektebi’nde Milli Mücadele’nin 

hemen ardından “içtimaî iktisat,” 

bugünkü deyişle sosyal politika 

dersi okutulmaya başlanmıştı. 1929 

Buhranı emeğiyle geçinen kesimin 

durumunu daha da vahimleştirmiş, 

gelişmiş ülkelerde yüzde 25-30 arası 

oranda işsizlik baş göstermiş, ABD’de 

Roosevelt’le birlikte “New Deal” 

dönemi sosyal kaygılara öncelik ta-

nımıştı. Türkiye’de de uzun yıllar 

Meclis’te tartışılan Mesaî Kanunu en 

sonunda 1936’da İş Kanunu olarak 

yasallaşmıştı. Aynı tarihlerde 1929 

Buhranı’na panzehir olacak bir ikti-

sat kuramı, John Maynard Keynes’in 

Genel Teorisi, kuramsal bağlamda iş-

sizliğe çözüm aramıştı. Bundan böyle 

en azından 1970’lerin stagflasyonuna 

kadar ekonomilerde belirleyici olan 

arzdan çok talep olmuş, devlete libe-

ral iktisadın ötesinde istihdam yarat-

maya yönelik yeni görevler yüklen-

mişti. Türkiye el yordamıyla benzer 

bir noktaya varmış, devletçiliği bir 

iktisat politikası olarak benimsemişti. 

II. Dünya Savaşı ertesi Bretton 

Woods’ta benimsenen ilkelerle gü-

dümlü piyasa ekonomisi hemen tüm 

Batılı ülkelerde “sosyal devlet” ilkesi-

nin benimsenmesine neden olmuştu. 

Bu tür bir ekonomik model devletin 

işçi-işveren ilişkilerine de dahlini 

gerektiriyordu. Türkiye’de zaten 

devletçilik adı altında işçi-işveren 

ilişkilerinde bir tür vesayetçi anlayış 

hâkimdi. 1936 İş Kanunu bu kaygılar-

la yürürlüğe sokulmuştu. Ancak II. 

Dünya Savaşı ertesinde beklenmedik 

bir gelişme yaşandı. Büyük ölçüde 

Marksist çizgide olan ve 1946 Sendi-

kacılığı diye tarihe geçecek örgütlen-

me girişimleri Ankara’da yöneticileri 

büyük ölçüde tedirgin etmişti. Savaş 

ertesi, iç ve dış politikada sorunlu bir 

evreydi. Türkiye’nin savaşa girmeyişi 

ve faşizme karşı savaşta yükün büyük 

ölçüde Sovyetler’in sırtına yüklen-

mesi, Türk-Sovyet ilişkilerini çıkmaza 

sokmuştu. Savaş sonrası Sovyet ta-

lepleri Türkiye’yi köşeye sıkıştırmış, 

bu arada sola her türlü meyil komü-

nizm tehdidi olarak nitelendirilmişti. 

Özellikle Türkiye Sosyalist Emekçi ve 

Köylü Partisi’nin ve Türkiye Sosya-

list Partisi’nin İstanbul başta olmak 

üzere ülkenin birçok kentinde kur-

dukları sendikalar kısa sürede çok 

sayıda işçiyi örgütlemişti. Sosyalist 

partilere ve sendikalara gösterilen 

ilgi, iktidarı köklü önlemler almaya 

sevk etti. Savaş sırasında yürürlüğe 

sokulan sıkıyönetim, sendikaların 

kuruldukları yıl sonlanmadan söz ko-

nusu siyasal partileri ve sendikaları 

kapattı. Birkaç ay sonra 1947’de ale-

lacele bir Sendikalar Yasası çıkarıldı 

ve CHP’nin çatısı altında bir tür ve-

sayet sendikacılığı dönemi başlatıldı. 

Bu arada artık Türkiye’de bir “işçi 

sınıfı” doğmuştu.

Türkiye sosyal ve beşeri bilimleri, 

1960’lı ve 70’li yıllarda Aydınlanmacı 

bir “modernite” paradigması ışığında 

gelişmişti. Bu evrede “sosyal”in ayrı 

bir ağırlığı vardı ve “sınıf” kavramı 

Sanayi 
mecmuasının 
30 Eylül 1333 
(30 Eylül 1917) 
tarihli nüshası.

5 Haziran 1946’da kabul edilen yasayla sınıf esasına 

dayanan örgütlerin, sendikaların, partilerin kurulmasına 

olanak tanındı. Böylece işçilerin özgürce örgütlenebilmesi 

için yasal dayanak doğmuş oluyordu.
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Türkiye ve dünya çözümlemelerin-

de yoğun bir biçimde kullanılıyordu. 

Batı’da kapitalizm altın çağını yaşa-

mış, Fransızların deyişiyle “görkemli 

otuz yıl” refah devletini belirli bir 

noktaya taşımıştı. Her türlü sınıf 

çelişkisine rağmen emekçi kesim de 

görece bu refahtan payına düşeni 

almıştı. Ancak “refah devleti” 70’li 

yılların başında tökezledi. Bu tökez-

lemede birçok faktör rol oynamıştı. 

1944’te Bretton Woods’ta dünya ti-

caretini I. Dünya Savaşı öncesi ko-

numuna getirmek ve serbestçe işle-

yişini sağlamak amacıyla bir tür “al-

tın standardı”na dönüş sağlanmıştı. 

Doların altına orantılandırılması ve 

diğer ülke para birimlerinin dolara 

göre konumlandırılması işe yaramış 

ve dünya ticareti savaş sonrası hızlı 

bir biçimde gelişmişti. Ancak 1960’lı 

yıllarda ABD’nin Vietnam Savaşı ne-

deniyle kesenin ağzını açması, Bret-

ton Woods’un da sonu oldu. Nixon 

bundan böyle doların altınla bağını 

kesti ve dilediğince dolar bastı. Bu 

karar dünya para düzenini alt üst 

etmeye yetmişti. Öte yandan Arap-

İsrail Savaşı sonucu Arapların yenil-

gisi OPEC aracılığıyla dünya petrol fi-

yatlarını belirleyen Arap ülkelerinin 

bir tepkisiyle karşılaşmış ve petrol 

fiyatları 1973-74 arası dört kat yük-

selmişti. Bu doğal olarak maliyetlere 

yansıyacak ve enflasyonu körükle-

yecekti. Ve nihayet “sosyal devlet”in 

yükü giderek altıdan kalkılamayacak 

bir düzeye ulaşmış, sürdürülebilirlik-

ten uzaklaşmıştı. Bu koşullar altında 

Keynes’in öngöremediği bir yapı or-

taya çıkmıştı. Bunun adı stagflasyon-

du. Kapitalist ülkelerde hem fiyatlar 

yükseliyor hem de işsizlik giderek 

ayyuka çıkıyordu. İşte bu ortamda 

II. Dünya Savaşı’ndan beri görüşle-

ri bir köşeye atılmış olan Friedrich 

Hayek’e 1974 yılında Nobel İktisat 

Ödülü verilecekti. İki yıl sonra da 

onun görüşlerini savunan Şikago 

ekolünün baş temsilcisi Milton Fri-

edman aynı ödüle layık görülecekti. 

Yeni bir çağ doğuyordu. Bunun adı 

neoliberalizmdi ve neoliberalizmin 

faturası büyük ölçüde çalışan kesim-

lere çıkarılacaktı.

Dünya ekonomik düzeninde bu den-

li köklü dönüşümlerin yaşandığı 

bir evrede sosyal ve beşeri bilim-

lerin bundan etkilenmemesi ola-

naksızdı. Böylece “modernite”den 

“postmodernite”ye geçildi. Tüm dün-

yada olduğu gibi Türkiye’de de bu-

nun etkileri görüldü. Postmoderni-

teyle birlikte “sosyal”den “kültürel”e 

kayılıyordu. Artık “sınıf” kavramı 

dışlanıyor, yerini “kültür kodları”, 

etnik ve dinsel ayrışmalar alıyordu. 

Bu, sermayenin de işine gelen bir 

süreçti. Artık işçi kesiminin örgütsel 

yapısı gücünü yitiriyor, sınıf bilinci 

yerini dinsel ve etnik kimliklere bıra-

kıyordu. Ülkenin hemen hemen tüm 

sosyoloji bölümlerinde kültürel sos-

yoloji tezleri yazdırılmaya başlan-

mıştı. Modernitenin “makro” analiz-

leri bir kenara bırakılmıştı ve “mikro” 

ile yetiniliyordu. Modernitenin tek 

boyutlu nesnel gerçeğinin yerini, her 

araştırmacının kendi gerçeği almıştı. 

Kuşkusuz, postmodernitenin günde-

me getirdiği kimi olgular sosyal bi-

limlere önemli katkıda bulunmuştu. 

Sivil toplum kavramı, kişi özgürlükle-

ri, bunlara yapılan vurgu önemliydi. 

Ancak örgütlenme olgusu, bu arada 

sendikal örgütlenme geri plana itil-

miş, demokrasi salt sandık sonuçla-

rına odaklanmıştı.

İşte yukarıdaki veriler ışığında 

Türkiye’de İşçi Sınıfı 1908-1946 

başlıklı kitabımızda dönem olarak 

bir bilincin oluştuğu 1908-1946 ev-

resini kapsadık ve özellikle “sınıf” 
    

1 Mayıs için, 
Ey İşçi!..
Bugün hür yaşamak hakkı seninken
Patronlar o hakkı almış senin elinden.

Say’inle edersen de “tufeyli”leri zengin,
Kalbinde niçin yok ona karşı yine bir kin?

Rahat yaşıyor; işçi onun emrine münkad;
Lakin seni fakir etmede günden güne berbad.

Zenginlere pay verme, yazıktır emeğinden
Azm et de esaret bağı kopsun bileğinden.

Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün
Bir parça da evladlarının çehresi gülsün

                                          ***
Ey İşçi!..

Mayıs Bir’de; bu birleşme gününde
Bî-şüphe bugün kalmadı bir mani önünde.

Baştanbaşa işte koca dünya hareketsiz;
Yıllarca bu birlikte devam eyleyin siz.

Patron da fakir işçilerin karnını bilsin
Ta’zim ile hürmetle sana başlar eğilsin.

Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi
Bak fabrikalar uykuya dalmış gibi şimdi.

Herkes yaya kaldı, ne tren var, ne tramvay
Sen bunları hep kendin için şan ve şeref say.

Bir gün bırakınca işi halk şaşkına döndü
Ses kalmadı; her velvele bir mum gibi söndü

                                          ***
Sayende saadetlere mazhar beşeriyet;
Sen olmasan etmezdi teali medeniyet.

Boynundan esaret bağını parçala, kes, at!
Kuvvettedir hak. Hakkı haksızlara anlat.

Yaşar Nezihe [Bükülmez], “1 Mayıs İçin”, Aydınlık-Bütün 
Dünyanın İşçileri Birleşiniz, sayı 15, Mayıs 1339 [1923], s. 337.

kavramını kullanma gereği duyduk. 

Bu, “aydınlanma”ya olan inancımızın 

gereğiydi. 


