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DERNEK-SENDİKA NEDİR?
VE NASIL TEŞKİL EDİLİR?
Bilhassa son aylar zarfında, İstanbul’da mevcut amele teşkilatlarının, büyük bir
tezebzüb ve buhran safhası geçirmekte olduklarına ve hemen bütün amele
hareketlerinin muvaffakiyetsizlikle neticelendiklerine şahit olmaktayız. Hatta bir
sene evvel, teşkilatlarına karşı gayet büyük bir rabıta ve alaka gösteren tramvay
işçilerinin bile bugün, merbut bulundukları fırkanın inhilâlinden sonra ekseriyet
itibariyle, hiçbir teşkilata dahil olmayarak, mütereddit ve intizarcı bir vaziyette
kaldıklarını görüyoruz. Umumiyetle işçilerde derin bir adem-i memnuniyet hissi
var. Meşrutiyet’ten beri bir takım maceraperest insanlar tarafından tesis edilen
amele teşkilatlarının türlü suiistimal ve rezaletlerinden amelenin o kadar canı
yanmıştır ki fırka ve cemiyet işleriyle, evvelki kadar bir alaka ve hâhişle meşgul
olmuyorlar…
Diğer cihetten kumpanyalar ve sermayedarlar, işçilerin bu tereddüt ve
zaafından bilistifade, amele üzerinde icra ettikleri tazyikleri
ziyadeleştirmektedirler: yevmiyeler azaltılıyor, çalışma saatleri çoğaltılıyor, en
mantıksız sebeplerden dolayı işçiler sokağa atılıyor…
İşçi sınıfının bugünkü vaziyetini bu iki üç kelime ile hülasa edebiliriz: bir tarafta:
teşkilatsız, şuursuz ve ittihatsız ve muhtelif
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maceraperest şahsiyetler tarafından aldatılan işçi sınıfı; diğer cihette: teşkilatlı,
şuurlu ve müttehit bir sermayedar sınıfı… Gayeleri ve menfaatleri zıt olan bu iki
sınıf, herhangi bir meseleden dolayı mücadele haline geçtikleri zaman, teşkilat,

şuur ve ittihada malik olan taraf, yani sermayedar ve kumpanyalar kazanıyor ve
bu pek tabiidir.
Bu hal ne vakte kadar devam edecek? İşçiler, sermayedar ve patronların tazyiki
altında ne zamana kadar ezilecek? Bunun cevabı gayet basit. İşçiler de
sermayedarlar gibi teşkilat, şuur ve ittihada malik olacakları zamana kadar…
Bu nasıl kabil olacaktır?
Bunun için bir tek yol vardır: işçilerin hakiki menfaatlerini idrak ederek, hakiki
dost ve düşmanlarının kim olduklarını anlayarak bir an evvel işe başlamaları ve
kendi teşkilatlarını sağlam esaslar üzerine kurmaları.
İşçilerin hakiki dost ve düşmanlarının kim olduğu, son hadiseler, son amele
hareketleri esnasında bütün vuzuhuyla meydana çıkmıştır. Ameleyi müdafaa
etmek, amelenin menfaati, refahı için çalışmak bahanesiyle başa geçenlerin
kimin için ve ne maksatlarla çalıştıklarını, amele bizzat kendi acı tecrübesiyle
bizden daha iyi öğrendiği için, bu nokta üzerinde fazla tevakkuf edecek değiliz.
Zaten fiilen sukut etmiş, ölmüş insanlardan bahsetmek cidden gülünç olur…
Fakat bir teşkilatın başından bir menfaatperest şahsı atıp yerine aynı şerait
tahtında diğer bir şahsı koymakla hiçbir şey değişmiş olmaz…
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İşte bu mühim nokta tamamıyla anlaşılmalıdır, ve bilinmelidir ki mesele, bir
teşkilat meselesidir… Ve bu teşkilatı, gayet sağlam ve ilmî esaslar üzerine
kurmak lazımdır.
İşte bunun içindir ki biz bugün asıl bu teşkilat meselesini mevzubahis etmek
istiyoruz…
Bizim bu hususta, muhtelif memleketlerdeki amele teşkilatlarının kıymetli
tecrübelerinden istifade ve istiane etmemiz lazımdır.
Bu teşkilatlar ne suretle vücuda gelmiştir; ne gibi safhalar geçirmiştir, bugünkü
şekil ve vaziyetleri ne merkezdedir? Ancak bunlar bilindikten sonradır ki
memleketimizde esaslı amele teşkilatları yapmak kabil olabilir…
Ancak bu sayededir ki biz onların düştükleri hataların birçoğuna düşmeyeceğiz
ve onların uzun bir zamanda kat ettikleri mesafeyi biz nispeten pek kısa bir
zamanda kat edeceğiz.

Fakat bu teşkilatların nasıl olması lazım geldiğini düşünmezden evvel, bizde
mevcut teşkilatların esasları, mahiyetleri ve şekl-i faaliyetleri ve elde ettikleri
neticeler hakkında bir fikir edinmemiz lazımdır. Onun için evvela kısaca bu
meseleyi mütalaa edeceğiz.
İstanbul’da mevcut amele teşkilatlarını birkaç cinse ayırmak kabildir:
1- Hamallar, mavna ve salapuryacılar, ekmekçiler ve kömür amelesi… gibi
binlerce ameleyi toplayan Lonca Teşkilatları. Bunlar birkaç ağa veya kâhya veya
patron tarafından, amelenin hukuk ve menafii düşünülmeyerek ve yalnız
onların kendi menfaati gözetilerek idare
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olunmaktadırlar. Bu teşkilatlara; hem amele, hem de patronlar, mal sahipleri
dahil olduğu için, sınıf mücadelesi esası kabul edilmiş değildir. Ve bundan dolayı
bu cemiyetlere dahil olan işçiler, büyük bir yekûn teşkil etmelerine rağmen,
haklarını tasdik ve metaliblerinden ufak bir kısmını bile kabul ettirmeye
muvaffak olamamışlardır. Ve bu şerait dahilinde olmak ihtimali de yoktur.
Fakat son zamanlarda bu teşkilatlara giren amele arasında bir uyanıklık hâsıl
olduğunu büyük bir sevinçle görmekteyiz. Nitekim, son günlerde en iptidai
hakları bir türlü teslim edilmeyen fırın amelesinin usta ve patronlara karşı
seslerini yükseltmekte ve hiç olmazsa ücret ve çalışma şartlarına dair olan iaşe
mukarreratının tatbik edilmesini istemektedirler… O iaşe mukarreratı ki beher
ameleye, günde 9-11 saat çalışmasına mukabil ancak 5-6 lira haftalık tayin
etmiş… Halbuki muhtekir ve gaddar sermayedarlar ve ustalar ameleyi hem
günde 18 saat çalıştırmakta, hem de haftalıklarını tamamen tesviye etmemekte
imişler… Soygunculuğun ve gaddarlığın derecesini düşününüz!
Fakat ekmek amelesi şunu iyi bilsin ki, usta ve patronları ve yalancı rehberleri
içlerinden atıp da bütün manasıyla hakiki bir sendika yapmadıkça, daima
ezilmeye, esir ve sefil hayatı yaşamaya mahkûmdurlar… Zaten şurası
muhakkaktır ki, patron ve sermayedarların kuvvetini yapan, amelenin
ittihatsızlığı ve şuursuzluğudur. Çünkü çalışanlar her halde çalıştıranlardan daha
çok kuvvete maliktirler. Düşününüz bir kere, İstanbul’da mevcut beş bine yakın
fırın amelesi bir sendika içinde toplanmış olsun
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ve bu sendika namuslu ve malumatlı yoldaşlar tarafından idare edilsin.
Muhakkaktır ki böyle bir teşkilat faaliyete başladıktan dört beş ay sonra grev
yapacak olursa, patronlara bütün metalibi kabul ettirmeye muvaffak olacaktır.
2- Mürettipler Cemiyeti, Tütün Amelesi Cemiyeti, Garsonlar Cemiyeti, Berberler
Cemiyeti… gibi patronların vesayetinden az çok kurtulan ve bir amele sendikası
mahiyetinde olan bu teşkilatlar, hakiki bir sendika haline girmediklerinden
dolayı, bazı zamanlar patronlara birkaç metalib kabul ettirmeye muvaffak
olmuşlar ise de bu uzun müddet devam edememiş, birkaç zaman sonra
patronlar verdiklerini kısmen veya tamamen geri almışlardır.
3- Türkiye Sosyalist Fırkası, İşçi Sosyalist Fırkası ve Türkiye Sosyalist Fırkası’nın
inhilalinden sonra teşekkül eden Türkiye Müstakil Sosyalist Fırkası… Bütün bu
teşkilatlar, fırka ismini taşımakla beraber hakikatte bundan evvel saydığımız
cemiyetler gibi az çok sendika mahiyetindedirler. Esaslardan ziyade şahıslara
merbut olan bu teşkilatlar da, hakiki birer sendika değildirler. Ve bunun içindir
ki patron ve sermayedarlara karşı muvaffakiyetle mücadele edemiyorlar ve bazı
metalib kabul ettirseler bile bunun tesiri mahdut ve muvakkat oluyor. Nitekim
bu son zamanlarda Tramvay Kumpanyası ameleye karşı istediği gibi keyfî ve
gaddarane bir surette hareket etmektedir.
Sendika ile fırka arasındaki farkı ve hakiki sendikanın ne surette teşekkül
edeceğini daha ileride mevzubahis edeceğiz.
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4- Bu teşkilattan maada Türkiye İşçi Derneği ve Beynelmilel İşçiler İttihadı
vardır.
Bunlardan, hükümet fabrikaları amelelerini toplayan Türkiye İşçi Derneği,
nizamnamesi ve şekl-i faaliyeti itibariyle hakiki bir sendikadır. Maalesef
hükümet fabrikası amelesinin diğer amele ile kabil-i kıyas olmayacak derecede
sefil vaziyetleri neticesinde bu dernek şimdiye kadar büyük bir mevcudiyet
gösterememiştir.
Beynelmilel İşçiler İttihadı ise Amerika’da mevcut I.W.W ismindeki teşkilat
sistemindedir. Ve bugün yalnız deniz amelesi, marangozlar sendikalarını ihtiva
etmektedir, ve teşkilatını tamamlamaya daha muvaffak olamamıştır.
Bilhassa Amerika’da sarı amele teşkilatlarıyla ve ameleye hıyanet eden yalancı
sosyalistlere karşı muvaffakiyetli mücadelelerde bulunan, ve bütün amele

mücadelelerinde daima ön safta yürüyen bu teşkilatlardan iki satırla
bahsetmek, onun kuvvetli ve zayıf cihetlerini göstermek mümkün olmadığı için
bunu başka bir zamana bırakıyorum.
Buraya kadar, İstanbul’da mevcut amele teşkilatlarından ve bunların
kusurlarından, muhtelif amele hareketlerinin muvaffakiyetsizliklerinin
sebeplerinden bahsettik. Şimdi de, işçilerin patronlara karşı muvaffakiyetle
mücadele edebilmeleri için nasıl bir teşkilata malik olmaları lazım geldiğini izah
edeceğiz.
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Her şeyden evvel şu mühim nokta anlaşılmalıdır ki Fırka ve Sendika başka başka
şeylerdir. Yani denilebilir ki fırka; Proletarya-Amele sınıfının siyasi, halbuki
Sendika-Dernek iktisadi teşkilatıdır. Sendikaya girmek için bir tek şart vardır: işçi
olmak… Siyasi, içtimai, dinî akidesi ne olursa olsun, işleyici, amele vaziyetinde
olan herkes sendikaya girebilir… Sendikaya girecek olan her işçinin mutlaka
sosyalist olması lazım gelmez. Ancak sendikaya girdikten sonradır ki, kendinden
daha şuurlu ve malumatlı arkadaşlarıyla daimi temaslar, konferanslar, risaleler,
işçi gazete ve mecmuaları mütalaası neticesi kendisinde sınıf şuuru uyanmaya
başlar ve bunun neticesi kurtuluş için sosyalist esaslarını kabul etmek mecburi
olduğunu his ve idrak eder ve sosyalist olur… Ve ancak, bazen birkaç ay, bazen
bir veya birkaç sene süren bu tenevvür devresinden sonradır ki bir sosyalist
partisine girebilir. Çünkü sosyalist partisine girmek için sadece işleyici vaziyette
bulunmak kâfi değildir. Muayyen bir siyasi program kabul etmek ve ona tevfik-i
hareket eylemek mecburiyeti vardır ki bu programı şu suretle hülasa edebiliriz:
bugün bir avuç muhtekir sermayedar elinde bulunan istihsal ve mübadele
vasıtalarının umum çalışanların müşterek malı olması ve bunun için iktisadi ve
siyasi bir surette teşekkül ve taazzi etmiş olan Proletarya-İşçi sınıfının hükümet
kuvvetini eline alması… Başka şekilde ifade etmek istersek diyebiliriz ki: fırkanın
gayesi; bugün ferdî temellük ve zıddıyet-i menâfi, soygunculuk, yamyamlık
esasları
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üzerine istinat eden sermayedar cemiyetini; müşterek temellük, teavün
tesanüt, kardeşlik ve hak, adalet esasları üzerine kurmaktır. Bu gayeye vasıl
olmak için ise, bugün cemiyete hâkim ve idare mevkiinde bulunan sermayedar
burjuvazinin de elinden siyasi ve iktisadi iktidarı alarak –içtimai sınıflar
tamamen ortadan kalkıncaya kadar– Amele-Proletarya hâkimiyetini tesis
etmektir.
Sosyalist Fırkası, bütün proletarya sınıfının umumi ve müşterek menfaatlerini
nazar-ı dikkate alır ve bütün proletarya sınıfının sefalet ve esaretten kurtuluşu
için çalışır.
Halbuki sendikaların asıl vazifesi, daha ziyade, sermayedar cemiyeti içinde,
amelenin vaziyetini mümkün olduğu kadar ıslah etmek, yani çalışma saatlerini
azaltmak, yevmiyelerini çoğaltmak, bir kelime ile, işçilerin esaret ve sefaletini
tahfif etmek için çalışmaktır… Bu vazifesinde muvaffak olabilmesi için ise, her
halde, amelenin büyük bir kısmını teşkilatı içinde toplamış olması icap eder.
Aksi takdirde, mesela bir grev esnasında, teşkilatına dahil olmayanlar teşkilatın
ilan ettiği grevi pek güzel kırmaya muvaffak olabilirler, nitekim olmaktadırlar.
Bunun içindir ki, sendikaya girmek için bir takım ağır şartlar konacak olursa
gireceklerin adedi pek mahdut kalır ve bu suretle sendikalar vazifelerini
muvaffakiyetle göremezler.
Fakat zannedilmesin ki, sendikaların vazifesi yalnız işçilerin yevmiyelerini
çoğaltmak veya iş saatlerini azaltmaktır. Hayır… Sendikalar, sosyalist cemiyetin
teessüsü için sosyalist fırkasına
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yardım etmek, bu husus için onlarla beraber çalışmak mecburiyetindedirler.
Böyle olmayan sendikalar, burjuvaziye satılmış yalancı amele rehberleri
tarafından idare edilen sarı sendikalardır…
Sermayedar cemiyeti devam ettikçe, sendikaların asli vazifesi, şüphesiz
amelenin vaziyetini ıslah etmektir.
Fakat sosyalist bir cemiyet teessüs ettiği zaman, sendikaların ameleyi müdafaa
etmeye ihtiyaçları kalmaz çünkü bu; bizzat proletarya sınıfını temsil eden
sosyalist hükümetin vazifesidir. O zaman sendikaların vazifesi; iktisadi teşkilat
sahasında olacaktır. Yani, sosyalist bir cemiyetin teessüs etmesi için, istihsal ve
mübadele işlerinin sosyalist esaslara göre yeniden tanzimi icap edecektir. Bu

hususta en ziyade vukuf ve selahiyet sahibi şüphesiz sendikalar olması icap
eder. Bunun için sendikaların şimdiden, sosyalist partilerinin nezareti altında bu
müstakbel vazifelerine hazırlanmaları lazımdır. Bu ise sendikaların yalnız ücret
ve iş saatleri gibi sırf iktisadi ve mesleki meselelerle uğraşmakla iktifa
etmeyerek aynı zamanda, istihsalâtın bütün mekanizması hakkında malumat
edinmelerini icap ettirir. Mesela, istihsalât-ı madeniye sendikasının; falan
fabrikaya mevadd-ı iptidaiyenin, nereden ve hangi vasıtalarla geldiğini, kaça mal
olduğunu, istihsal kuvvetlerini, siparişlerin miktarını, muhtelif mahallerdeki
amele ücretlerini… ilh… bilmeleri ve bu hususta muntazam istatistiklere malik
olmaları icap eder. Bunun için sendikaların metaliblerinden biri de sermayedar
cemiyeti içinde istihsali kontrol etmek olmalıdır. Çünkü sosyalist inkılabından
sonra iş
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başına amele geçeceği ve diğer cihetten eskiden sınai içtimai müesseseleri idare
eden mühendislerin, direktörlerin ve hatta bazı ustabaşların inkılabı ezmek için,
ilk zamanları tatil-i işgal edecekleri tecrübelerle sabit ve muhakkak olduğu için,
sendikaların bu sanayiyi idare ve tanzim ve tensik işleri için hazırlanmış adamları
bulunması elzemdir. Bu ise ancak ve ancak sendikaların şimdiden, mesleki, dar
ve hodbin menfaatlerden yükselerek umum istihsalata ve umum proletarya
sınıfını alakadar eden bu gibi teknik meselelere de ehemmiyet vermeleriyle
kabildir.
Hülasa, sosyalist fırkası ve sendika, yekdiğerini tamamlayan iki kuvvettir… Bu
ikisine de aynı derecede lüzum vardır. Sendikaya lüzum vardır, çünkü
sermayedar cemiyeti devam ettikçe amelenin mümkün olduğu kadar az bir
sefalet içinde yaşaması lazımdır. Sosyalist fırkası da lazımdır. Çünkü proletarya
sınıfı yalnız esaret ve sefaletini azaltmak istemiyor. Aynı zamanda esaret ve
sefaletten büsbütün kurtulmak istiyor. Bunun için fırka ve sendikalar el ele
vererek aynı müşterek gayeye doğru yürümelidirler.
Sendikanın ne olduğunu ve sendika ile fırka arasındaki farkı öğrendikten sonra,
sendikaların nasıl ve hangi esaslar üzerine teşkil edilmeleri lazım geldiğini
anlatalım.
Bu hususta müterakki memleketler proletaryasının yüzlerce seneler süren
tecrübeleri bize rehber olacaktır.

Harpten evvel, beynelmilel amele hareketinde, sendika teşkilatı hususunda,
başlıca iki temayül vardı.
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Amele sendikalarını Meslek (profession); İstihsal Şubesi (industriel) esaslarına
göre teşkil ve tanzim etmek. Bunlardan birincisi ıslahatçı ve yalancı sosyalistler,
ikincisi ise hakiki ve Marksist sosyalistler tarafından müdafaa edilmektedir.
Proletarya, sınıf halinde teşekkül etmediği, gaye ve menfaatlerinin birliğini sarih
ve vâzıh bir surette anlamadığı zamanlar, işçiler, hayat şartlarının ıslahı için
evvela küçük gruplar halinde mücadele etmişler ve istihsaldeki rollerine göre
Meslek Sendikaları halinde toplanmışlardır.
Bu esasa göre, mesela sanayi-i madeniye işçileri bir tek sendika teşkil
etmemişler, belki ayrı ayrı makineciler, kazancılar, demirciler, dökmeciler,
ressamlar, elektrikçiler… sendikaları teşkil etmişlerdi… Şu suretle falan sanayi-i
madeniye fabrikasında işleyen demirciler demirciler sendikasına, dökmeciler
dökmeciler sendikasına; [kazancılar] kazancılar sendikasına… mensupturlar…
Halbuki sınai sendikalar (syndicats d’industrie) yekdiğerine yakın meslekler
erbabını, yahut aynı cinsten müesseselerde çalışan bütün işçileri aynı bir idare
altında ve umumi bir teşkilat kadrosu içinde birleştirirler…
Bu esas kabul edilince mevzubahis ettiğimiz fabrikada çalışan bütün amele,
süprüntü döken işçiden mühendise kadar, marangozu da dahil olduğu halde,
hep Sanayi-i Madeniye Amelesi Sendikası’na dahil olacaklardır.
Bu iki şekil sendikadan hangisinin amelenin menafiine muvafık olduğunu
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anlatmazdan [evvel] şunu söyleyelim ki Meslek Sendikaları bütün
memleketlerde gittikçe azalmaktadır ve yerlerini Sanayi Sendikalarına terk
etmektedirler. En çok cins sendikaya malik olan İngiltere’dir. Orada 200 cins
sendika mevcuttur. Fransa’da 60, Almanya’da 40, Rusya’da inkılaptan sonra 23
sendika mevcuttur. Küçük grupların, korporasyonların dar, mesleki ve mahallî
menfaatlerini değil, belki bütün proletarya sınıfının, istihsalâtın heyet-i
umumiyesinin âlî menâfiini nazar-ı dikkate alacak olursak, sendikaların adedini

mümkün olduğu kadar azaltmamız ve binaenaleyh Meslek Sendikaları yerine
Sanayi Sendikaları koymamız icap eder.
Sermayedarlık idaresi devam ettikçe, Sanayi Sendikaları proletaryaya daha çok
faydalıdır. Ve grev hareketlerinde işçilere büyük menfaatler temin etmektedir.
Çünkü bu cins sendikalar yalnız bir meslek amelesini değil, belki bir istihsal
şubesinin bütün işçilerini ihtiva etmektedir, bundan dolayıdır ki, grev ilanında, o
şube-i sanayide çalışan bütün ameleyi birden tatil-i eşgal ettirmek, ve bu suretle
patronlara metalibi kabul ettirmek daha kolaydır.
Mesela bir mensucat fabrikasında, muhtelif işlerde, mesleklerde çalışan
işçilerin, makinecilerin, dokuyucuların, marangozların hepsi aynı bir Sanayi-i
Nesciye Amelesi Sendikası’na mensup olmayacak olursa, o fabrika amelesinin
patronlara müşterek metalebatını kabul ettirmek için müşterek bir grev
yapmaları pek müşkül olur. Çünkü orada çalışan işçiler on muhtelif sendikaya
mensupturlar. Bunların bir araya toplanıp da
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derhal bir karar vermeleri çok müşküldür. Fakat o darü’s-sınaadaki bütün
amele, vazifeleri ve meslekleri ne olursa olsun, hep bir sendikaya mensup iseler,
sendika merkez-i umumisinin bir kararıyla, bir dakika içinde bütün fabrikayı,
yahut fabrikaları durdurmak gayet kolaydır.
Aynı suretle, bir matbaada çalışan işçiler, mürettipler, makineciler, mücellitler,
litograflar, hep ayrı ayrı sendikalara mensup iseler, o matbaa işçilerinin,
matbaacılara metaliblerini kabul ettirmeleri gayet müşkül olur. Halbuki bu
işçilerin hepsi bir Tıbâat İşçileri Sendikası’na dahil olsalar, müttehit surette
hareket edebilecekler ve bu suretle, patronlara karşı daha büyük bir
muvaffakiyetle mücadele edebileceklerdir. Aksi takdirde, yani meslek
sendikalarında dağınık ve küçük gruplar halinde kalmakta ısrar edecek olurlarsa,
patronlar onları, ayrı ayrı ezmekte güçlük çekmeyecekler… Ve nitekim öyle
oluyor.
Müterakki memleketlerde işçiler Sanayi Sendikalarını, gördükleri lüzum ve
ihtiyaç neticesi teşkil etmişlerdir.
Sermayedarlık devrinin ilk zamanlarında sanayi o kadar inkişaf ve makineler
bugünkü kadar terakki ve tekemmül etmiş değildi, istihsalâtta hâkim olan daha
ziyade el işi idi ve bilhassa sermayedarlar, bugünkü gibi, muntazam, müttehit ve

mütearrız teşkilatlara malik değildiler… Fakat makinelerin terakkisi, el işlerinin
yerine kaim olması ve sanayinin harikulade surette inkişafı neticesi patron ve
sermayedarlar gittikçe büyüyen ve kuvvetlenen amelelere karşı onları daha
esaslı bir surette soymak ve bütün hücum ve taarruzlarını kırmak üzere
muntazam ve merkezî teşkilatlar vücuda
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getirdiler. Bu suretle mahallî ve mesleki bütün amele hareketlerini, grevlerini
pek kolaylıkla kırmaya muvaffak oluyorlardı. İşte işçiler, patronların bu azîm
mukavemetlerine tesadüf ettikten sonradır ki onlara karşı küçük ve ayrı gruplar
halinde muvaffakiyetle mücadele etmek imkânsızlığını anlayarak, birleştiler ve
Sanayi Sendikaları, heyet-i ittihadiyeler, ve beynelmileller teşkil ettiler.
Bu ihtiyacı bugün İstanbul işçileri de hissetmektedirler, çünkü onlar da
kendilerine karşı teşekkül ve taazzi etmiş patron ve sermayedarların
mukavemet, hücum ve taarruzlarına her gün daha ziyadeleşen bir şiddetle
maruz kalmaktadır.
Bunun içindir ki muhtelif teşkilatlara mensup olan işçilerde yekdiğeriyle
anlaşmaya ve birleşmeye doğru kuvvetli bir cereyan mevcuttur ve bütün
bunların neticesi, İstanbul’da mevcut başlıca amele teşkilatlarının
murahhaslarından mürekkep olan Birlik Konferansı doğmuştur. Kısm-ı
mahsusumuzda görüleceği veçhile, mevcut teşkilatları ıslah, olmayan yerlerde
teşkilatlar vücuda getirmek ve nihayet bütün amele teşkilatlarını birleştirerek
patronlara karşı müttehit bir amele cephesi teşkil eylemek için sarf-ı mesai
etmektedir.
Bütün amele teşkilatlarının noksanları, ihtiyaçları mevzubahis olduğu, ve bütün
işçilerin şuurlanmaya, hakiki dost ve düşmanlarını anlamaya ve birleşmek
ihtiyacını duymaya başladıkları şu zamanda, biz de elimizden geldiği kadar, işçi
arkadaşlarımızı tenvir etmek, onlara
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gidecekleri yolu, ve gayeye eriştirecek vasıtaları, teşkilatların istinat etmesi
lazım gelen esasları göstermeyi bir vazife bildik.

Amelenin âlî menafii istiyor ki artık bu sefer, teşkilatımızın temellerini öyle
sağlam esaslar üzerine kuralım ki, en ufak bir sadmeden müteessir olmasın ve
en şiddetli sermayedar hücumlarına muvaffakiyetle karşı koyabilsin.
Ancak bu suretle, diğer memleketlerde olduğu gibi, doğruluğu tecrübelerle
teeyyüt etmiş ilmî esaslar üzerine kurulan hakiki Sanayi Sendikalarıdır ki bugüne
kadar olduğu gibi bir takım menfaatperest tufeylilerin elinde bir vasıta-i teneffu
olmayacak, ve zaman geçtikçe kuvvetten düşmeyecek, bilakis kemiyeten ve
keyfiyeten kuvvet ve metanet kesp edecektir. Ve işte o zamandır ki işçiler, ne
kadar büyük ve yenilmez bir kuvvet ve kudrete malik olduklarını anlayacaklar ve
şimdiye kadar bu kuvvetleri beyhude yere israf ettiklerine pişman olacaklardır.
Birlik Konferansı’nı teşkil eden murahhas arkadaşlarımız elbet bu cihetleri esaslı
surette düşünecekler, bütün meseleleri ilmî bir surette ve yalnız Proletarya-İşçi
Sınıfının müşterek umumi menfaatini ve müstakbel kurtuluşunu nazar-ı dikkate
alarak halletmeye çalışacaklardır.
Bizde, bu hususa dair yazılmış bir iki küçük makaleden maada tek bir kitap veya
risale yoktur. Ve maalesef arkadaşlarımızın kısm-ı azamı ecnebi lisanlarına vâkıf
olmadıkları için bu mevzulara dair kendilerine rehberlik edecek neşriyat
bulamıyorlar. Bunun için, Sanayi Sendikaları esası kabul edildiği takdirde, bütün
istihsal işlerinde çalışan işçileri kaç sendikada toplamak kabil olduğunu
göstermek istiyoruz:
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Nazar-ı dikkatlerine arz ettiğimiz bu tablonun, bu hususta kendilerine oldukça
esaslı bir fikir vereceğini zannediyoruz. Yalnız şunu ilave edelim ki, bu şekiller
kati bir surette taayyün etmiş değildir. Esası bâkî kalmak şartıyla, millî ve
mahallî ihtiyaçlara göre bazı küçük tadilat da yapılabilir.
1- Vesait-i Nakliye Amelesi ve Müstahdemler Sendikası
Şimendiferciler, tramvaycılar, vapur amelesi, şoförler, sürücüler, arabacılar,
deniz amelesi, kömür amelesi, gümrük hamalları, kayıkçılar, mavnacılar,
kalafatçılar…
2- Sanayi-i Ziraiye ve Mevadd-ı Gıdaiye İşçileri Sendikası
Ekmekçiler, şekerciler, kasaplar, değirmenciler, helvacılar, konserveciler,
İstanbul ve büyük şehirlerdeki bahçıvanlar, balıkçılar…

3- Maden Amelesi Sendikası
Umumiyetle maden ocaklarında çalışan amele, Ayazma, Karaağaç, Zonguldak,
Balya, Karaaydın, Sultançayırı ocaklarında, memlahalarda çalışanlar…
4- Toprak ve Orman Amelesi Sendikası
Bilumum ziraat amelesi, ırgatlar, gündelikçiler, odun yarıcıları, orman bekçileri,
pamuk, palamut, zeytin, susam, afyon, gül işlerinde çalışanlar, çobanlar,
sığırtmaçlar…
5- Sanayi-i Madeniye Amelesi Sendikası
Umumiyetle madeniyât fabrikalarında çalışanlar: ateşçiler, dökmeciler,
lehimciler, ressamlar, makinistler, elektrikçiler, tesviyeciler, tornacılar,
demirciler, motorcular…
6- İnşaat Amelesi Sendikası
Dülgerler, taşçılar, duvarcılar, marangozlar, tuğlacılar, kiremitçiler, taş ve kireç
ocaklarında çalışanlar…
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7- Sanayi-i Nesciye Amelesi Sendikası
Bilumum mensucat fabrikalarında çalışanlar, halı işçileri, dokumacılar,
bezzâzlar, ipek ve iplik darü’s-sınaalarında çalışanlar…
8- Deri Sanayisi İşçileri
Umumiyetle deri işlerinde çalışanlar, kunduracılar, debbağlar, sarraçlar, terlikçi,
yemeniciler…
9- Tütün Amelesi Sendikası
Reji tütün işçileri…
10- Sanayi-i Haşebiye ve Mobilya Amelesi Sendikası
Umumiyetle mobilya darü’s-sınaalarında çalışanlar, sandıkçılar, doğramacılar…
11- Sanayi-i Kimyeviye Amelesi Sendikası
Sabun, ıtriyat, kibrit, mevadd-ı müştaile ve ispençariye darü’s-sınaaları işçileri…
12- Hidemat-ı Umumiye İşçileri ve Müstahdemleri Sendikası

Su, gaz tanzîfât, itfaiye işlerinde çalışanlar, berberler, garsonlar, aşçılar, kundura
boyacıları, fes kalıpçıları, kolacılar.
13- Dikiş Amelesi Sendikası
Erkek ve kadın terzihaneleri, iç çamaşırhaneleri işçileri, fesciler ve şapkacılar.
14- Hidemat-ı Sıhhiye Amelesi ve Müstahdemleri Sendikası
Hastabakıcılar, cerrahlar, eczacılar, doktorlar, hastane hademe ve hadimeleri…
15- Muhaberat İşçileri ve Müstahdemleri Sendikası
Posta ve telefon işçileri…
16- Maarif-i Umumiye İşçileri ve Müstahdemleri Sendikası
Umumiyetle muallimler, mekteplerdeki müstahdemler, preparatorlar, umumi
kütüphane müstahdemleri…
17- Sanayi-i Nefise İşçileri Sendikası
Aktörler, musikişinaslar, dekorcular, tiyatro, sirk, sinema müstahdemleri….
18- Tıbâat İşçileri Sendikası
Mürettipler, mücellitler, makineciler, müvezziler, muhabirler, musahhihler,
kütüphanelerde, gazete ve matbaalarda ücretle çalışanlar…
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19- Devâir-i Resmiye Memurları Sendikası
20- Ticarethane Müstahdemleri Sendikası
Mağazalarda, dükkânlarda, bankalarda, yazıhanelerde ücretle çalışan bütün
işçiler.
İşte, biz de, memleketimizde amele teşkilatlarını ıslah ederken, diğer
memleketler proletaryası tarafından kabul edilen bu arz ettiğimiz esasları nazarı itibara almamız lazımdır.
Biliyoruz ki, yukarıda saydığımız sendikalardan bir kısmını yakın bir zamanda
teşkil etmek kabil olmayacaktır. Ve yine biliyoruz ki, bazı işçiler hakikaten
işleyici, proletarya vaziyetinde oldukları halde (mesala muallimler, küçük
memurlar, küçük mühendisler, hastabakıcıları, eczacıların mühim bir kısmı) bir

takım ananevi hurafelerin taht-ı tesirinde kendilerini burjuva sınıfından
saymaktadırlar. Biz bunun için gam yemeyiz. Onlar, bizzat kendi tecrübeleriyle
hakikati anlayacaklar, ve er geç kendi hakiki sınıflarını bulup iltihak
edeceklerdir.
Fakat her halde İstanbul’da bugünden teşkilat altına alınması pek mümkün olan
asgari 50.000 işçi vardır ki bu ihmal edilecek bir kuvvet değildir.
Birlik Konferansı bu teşkilatların sağlam esaslarını kurmaya ve kadrolarını
yapmaya muvaffak olursa, herhalde, Türkiye proletaryasının ebedî minnet ve
şükranını kazanacak bir faaliyette bulunmuş olacaktır.
Şimdi, bu sendikaların ne suretle faaliyette bulunacaklarından, bunların mahallî,
millî ve beynelmilel şekillerindeki ittihatlarından bahsedeceğim.
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SENDİKALAR NASIL TEŞKİL OLUNUR?
Bundan evvel, sendikaların hangi esaslar üzerine teşekkül eylemesi lazım
geldiğini izah etmiştim. Bugün de bu suretle teşekkül eden sendikaların tarz-ı
faaliyetleri ve teşkil ettikleri mahallî, millî ve beynelmilel birliklerden
bahsedeceğim.
Memleketimizde amele cemiyetlerinin tarz-ı faaliyeti şu şekildedir:
Bir kongre yapılır, o kongrede ekseriya en şarlatan ve kurnazlar kendilerini
heyet-i idareye intihap ettirirler, sonra yeni intihabata kadar amelenin teşkilatı
ile olan bütün alakası, yalnız aydan aya taksitini vermek ve yukarıdan aldığı
emirleri, lüzum ve ehemmiyeti anlamadan körü körüne icra etmekten ibarettir.
Bu tarz faaliyet neticesi amelede sınıf şuuru uyanmıyor, ve daima emir altında
hareket etmeye alıştığı için kendisinden teşebbüs ve idare kabiliyetleri tenmiye
edilmiyor. Ve mühim bir hareket esnasında, baştakilerin muvakkaten ortadan
kaybolmasıyla bütün hareket akamete duçar oluyor.
Bunun en iyi misalini son tramvay amelesi grevinde gördük. Tramvay amelesi
mütesanit ve fedakârane bir surette mücadele ettiği halde, fırka reisinin
tevkifiyle birdenbire ne yapacaklarını şaşırmışlar ve zaten birçok fena idare
edilen grev hareketi büsbütün bozularak metaliblerini kabul ettiremeden
mücadeleden vazgeçmeye mecbur olmuşlardır. Çünkü bu şerait
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dahilinde teşkilat, yalnız başında bulunan şahısla kaimdir, alakadarları iştirak
ettikleri hareket ve mücadelenin suret-i cereyanı ve safahati hakkında tenvir
etmeden, onların fikirlerini almadan ve bütün manasıyla hazırlanmadan böyle
hareketlere girişmenin neticesi daima amele için felaket olur.
Bu sebeptendir ki, ameleler daha uzun zamanlar bugünkü sefil ve esir
vaziyetlerinde kalmak istemezlerse bu hakikati mutlak idrak etmeli ve şahıslar
etrafında değil lakin “esaslar-prensipler” etrafında toplanmalı ve idare
mevkiine en namuslu, en iktidarlı arkadaşlarını getirmelidirler. Ancak bu
suretledir ki, ta Meşrutiyet iptidasından bugüne kadar olduğu gibi, zavallı
amelenin sırf teşkilatlarının terakki etmesi için ekmeğinden keserek verdiği
paralar, bir takım serserilerin cebine girmeyecek, kâtip veya reis mevkiinde
olanların değişmesiyle teşkilata bir zarar gelmeyecek, veya başlanılan bir
hareket akim kalmayacaktır.
Amele, sendika heyet-i idaresini, reisini veya kâtibini intihap ettikten sonra
vazifesi bitmiş zannetmemelidir. Çünkü, heyet-i merkeziye bütün kuvvetini,
sendikanın azası olan işçilerden alacaktır, ve murakabe edilmeyen her kuvvet az
çok suiistimal etmeye mütemayildir.
Bu nokta-i nazardan heyet-i merkeziye ile sendika azası arasındaki rabıtayı
temin etmek lazımdır.
Ancak bu suretlerdir ki sendika azası merkezin faaliyetini murakabe
edebilecekler ve merkez, azanın arzu ve şikâyetlerinden haberdar
olabilecektir.
Bunun içindir ki sendikanın hücre-i asliyesini Fabrika Komiteleri teşkil etmelidir.
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Darü’s-sınaalarda çalışan bütün işçilerin iştirakiyle intihap edilecek olan bu
fabrika komiteleri, sendikaların temel taşı, en esaslı icra vasıtasıdır. Sendika
kararlarını tatbik ettirecek, heyet-i merkeziyeyi ait olduğu müesseselerin
ahvalinden haberdar eyleyecek, amele ile patron arasında tahaddüs eden
herhangi bir meselede amele ve sendika namına söz söyleyecek olan hep bu
Fabrika Komitesidir. Patron, herhangi haksız bir sebepten dolayı, falan ameleyi
cezalandırdığı veya kapı dışarı attığı zaman, haksızlığın tamiri için bizzat o amele
münferiden müracaat etmeyecek, belki patron karşısında, müessesenin bütün

işçilerini temsil eden ve aynı zamanda bütün sendikanın müzaheretine malik
Fabrika Komitesini bulacak olursa, alacağı kararlar bittabi ona göre olacaktır.
Bu fabrika komitelerinin, bilhassa, müşterek ve mütesanit bir surette,
elbirliğiyle hareket etmeye daha henüz alışmamış olan Türkiye amelesi için
büyük bir terbiyevi kıymet ve ehemmiyeti vardır.
Geçenlerde bir matbaada şahidi olduğum vakayı buraya kaydetmek istiyorum.
Çünkü, haddizatında pek basit görünen bu vaka, bütün müesseselerde, işçilerle
işleticiler arasındaki münasebetin şeklini pek güzel göstermektedir. Mezkûr
matbaada mücellitler çoktan beri verilmeyen yevmiyelerini almak için idareye
müştereken müracaat etmek üzere mürettipleri de davetle geldiler. Fakat
mürettiplerden çoğu bir takım sebeplerden dolayı buna iştirak etmek
istemiyorlardı, bir kısmının o günlük ceplerinde paraları vardı, diğer bir kısmı
kovulmaktan korkuyordu. Bazıları ise pek
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haklı olarak, yarı yolda, yalnız başına kalmak tehlikesini düşünüyorlardı, çünkü
birkaç defalar böyle müracaatlarda, mücellitlerin ön ayak oldukları halde,
idarenin ufak bir tehdidi tesiriyle hareketinden vazgeçerek, kendilerini yalnız
başına bıraktıklarını söylüyorlardı, neticede idareye yekpare bir kitle halinde
müracaat olunamadı, ve tabiatıyla hiçbir şey elde edemeden ve üstelik tahkire
maruz kalarak işlerine dönmeye mecbur kaldılar.
İşte bütün bu muvaffakiyetsizliklerin önünü almak için işçilerin, müşterek
hareket etmelerini temin eden Fabrika Komitelerini teşkil etmeleri ve Sanayi
Sendikaları etrafında toplanmaları lazımdır.
Bu fabrika komitelerinin en mühim vazifelerinden biri, bir kaza neticesi mecruh
veya hasta olan arkadaşlarının fabrika veya müessese hesabına tedavi
edilmesini temin etmektir. Bunu yapabildikleri gün, işçilerin büyük bir kısmını
kendilerine celp etmiş olacaklardır.
Sonra, hepimiz biliyoruz ki, umumiyetle bütün cemiyetlerde azanın taksitlerini
muntazaman tahsil etmek kabil olmuyor. Fabrika komiteleri bu vazifeyi de
azami bir muvaffakiyetle görebilirler Bundan evvelki makalemde izah etmiştim
ki sendikaların vazifesi; sermayedar cemiyeti içinde işçilere azami refahı temin
etmek için mücadele etmekle beraber, aynı zamanda istikbal için
hazırlanmaktır, çünkü, içtimai inkılaptan sonra istihsali doğrudan doğruya işçiler

idare edeceklerdir. Bunun için sendikaların; darü’s-sınaaların kabiliyet-i
istihsaliyesi, şekl-i idaresi, mevadd-ı iptidaiye ve mahrukatı nereden ve nasıl
tedarik ettikleri,
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nerelerden sipariş kabul eyledikleri… meseleleri hakkında şimdiden malumat
sahibi olmaları icap eder ki fabrika komiteleri bu vazifeyi de azami
muvaffakiyetle yapacaklardır.
Fakat tramvayda olduğu gibi, işçiler, muayyen bir fabrikada çalışmadıkları
zaman, komitelerini, hat itibarıyla intihap ederler. Mesela Aksaray hattı, Fatih
hattı, Tünel hattı… gibi.
Sendikaların, bir şehrin veya bir mahallin muhtelif semtlerine göre şubeleri
vardır. Umumiyetle sendikalar, demokratik bir merkeziyetle idare olundukları
için şubeler varidatların yüzde ellisini sendika merkezine vermekle
mükelleftirler.
Bir memleketin muhtelif şehirlerinde mevcut olan aynı sanayiye ait sendikalar
birleşerek Heyet-i İttihadiyeler (Fédératons) teşkil etmektedirler. Mesela, bütün
Türkiye’de mevcut vesait-i nakliye sendikaları birleşerek Vesait-i Nakliye
Sendikaları Heyet-i İttihadiyesi’ni, mesela Ankara’da, İzmir’de, İstanbul,
Trabzon’da mürettipler sendikası olsa ve bunlar millî bir surette birleşseler
Mürettipler Sendikaları Heyet-i İttihadiyesi’ni teşkil edeceklerdir. Bu heyet-i
ittihadiyeler, kendilerini teşkil eden bütün sendikaların murahhaslarından
mürekkep bir merkezî komite tarafından idare edilir. Bu murahhaslar, mensup
oldukları sendikalar tarafından daima tebdil edilebilirler.
Bu heyet-i ittihadiyelerin vazifesi; muhtelif şehirlerde, aynı sanat veya mesleğe
ait sendikalar arasında azami bir vahdet tesis etmek ve umumiyetle o meslek ve
sanatı alakadar eden hususlarda (mesela ücret,
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çalışma saatleri…) patronlara karşı yalnız kısmî ve mahallî değil, aynı zamanda
umumi ve millî mutalebat dermeyan etmektir.
Hiç şüphe yoktur ki patronlar, yalnız bir şehre inhisar eden tatil-i eşgallere pek
kolaylıkla mani olabilirler. Fakat, işçilerin metalibi kabul edilmediği takdirde aynı

günde, aynı saatte memleketin bütün şehirlerindeki on binlerce, yüz binlerce
amelenin, heyet-i ittihadiye merkez komitesinin ufak bir iş’arı üzerine tatil-i
eşgal eylemeleri tehlikesi karşısında, çok daha itilafkârane hareket etmek
mecburiyetini hissederler.
Bu kadarlıkla da kalmaz… Muhtelif memleketlerdeki sendikalar heyet-i
ittihadiyeleri zaman zaman beynelmilel kongreler halinde toplanarak,
sanatlarını alakadar eden meseleleri müzakere etmekte, ve müşterek karar
almaktadırlar. Fakat maalesef, muhtelif memleketler heyet-i ittihadiyeleri
arasında bu müşterek çalışma sahasında kâfi derecede bir tesanüt hâsıl olmuş
değildir. Bu yüzden ameleler büyük zararlara ve felaketlere duçar olmaktadırlar.
Bunun en vâzıh misali son aylar zarfında, bütün Amerika’yı baştanbaşa sarsan,
milyonlarca amelenin iştirak ettiği maden amelesi grevidir.
Amele hareketleri tarihini tetkik edenler bilirler ki, muhtelif meslek ve sanatlara
mensup işçilerin yekdiğerinden ayrı yaşamaları ve umum proletaryanın bütün
işçi sınıfının müşterek menfaatini nazar-ı itibara almayarak yalnız kendi mesleki
ve hususi menfaatleri icabatına göre hareket eylemeleri, kendilerinin sefalet ve
esaretlerini uzatan ve içtimai inkılabı tehir eden sebeplerden en mühimidir.
Buna mani olmak için bir şehirdeki
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her cinsten bütün sendikaların birleşmesiyle Mesai Borsaları (Rourses de
travail) teşekkül etmiştir.
Tatil-i eşgallerde, hayat pahalılığına karşı yapılan nümayişlerde, ve bütün
işçilerin iştirak etmesi icap eden sair hareketlerde bu Mesai Borsalarının büyük
bir vazifesi vardır. Çünkü bu zamanlarda Mesai Borsaları; mücadeleye atılan
işçilerin birleştiği, müşterek kararların verildiği, teavün ve tesanüdün temin
edildiği müşterek işçi evidir.
Tatil-i eşgal eden bir kısım ameleye müzaheret olmak üzere, diğer bir kısım
ameleyi tatil-i eşgale sevk etmek, veyahut lüzum gördüğü takdirde umumi tatil-i
eşgal yaptırmak bu müessesenin vazifesidir.
Bu mesai borsaları da, kendilerini teşkil eden bütün sendikaların gönderecekleri
birer murahhastan mürekkep bir meclis-i idare tarafından idare edilirler.
Her memlekette amele hayatında bu müesseselerin büyük bir mevki ve
ehemmiyeti vardır. Mesela Fransa’da, ilk zamanlar, belediye dairelerinin bir

köşesine sığınan mesai borsaları, sonraları, hükümetin bu vesayetinden
kurtulmuşlar ve birçok şehirlerde ayrıca büyük binalara sahip olmuşlardır. Hatta
komşumuz Bulgaristan’ın payitahtında gayet mükellef ve on binlerce işçiyi istiab
edecek derecede büyük bir iş evi vardır. Bütün umumi konferanslar, mitingler
burada yapılır.
İstanbul işçileri, bilhassa şu son zamanlarda, birçok defalar bu mesai borsasının
eksikliğini pek acı tecrübelerden sonra hiss
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etmişlerdir. Tramvay, vapur, tütün, fırın amelesinin patronlara karşı
metaliblerini kabul ettirememekte bunun büyük tesiri olmuştur.
İstanbul amelesinin pek şedid bir surette hissettiği bu ihtiyaç taht-ı tesirindedir
ki İstanbul Amele Teşkilatları Birlik Konferansı doğmuştur. Bunun gayesi
İstanbul’da da, yukarıda izah ettiğimiz şekilde bir mesai borsası vücuda
getirmek ve bu suretle birleşen ve anlaşan işçilerin patronlara ve
sermayedarlara karşı daha ziyade bir muvaffakiyetle mücadelelerini temin
etmektir.
Fakat maalesef, bu konferansı teşkil eden murahhaslardan bir kısmının,
amelenin menafiine katiyen muhalif garip zihniyetleri neticesi, arzu ve ümit
edilen neticenin istenilen kısa bir zamanda hâsıl olamayacağı anlaşılıyor. Bütün
şuurlu işçilerin vazifesi, kendilerini temsil eden veya temsil etmek iddiasında
bulunanları, kendi hakiki menfaatlerinin icap ettirdiği şekilde harekete mecbur
etmek, aksi takdirde, yerlerine başka arkadaşları geçirmektir.
Bu sendikaların, sendika heyet-i ittihadiyelerinin, ve mesai borsalarının fevkinde
bir de Mesai Müctemia-i Umumiyesi (Confédération générale du travail) vardır
ki, bir memleketteki bütün amele teşkilatlarını ihtiva ve onların heyet-i
umumiyesini temsil eden bu müctema-i umumiyenin vazifesi; muhtelif
şehirlerde bulunan ve mütenevvi mesleklere mensup olan sendikalar arasında
azami ahenk ve ittihadı temin etmek ve her hususta, yalnız bir meslek veya
sanat veyahut yalnız bir şehir işçilerinin değil, belki bütün amele sınıfının
müşterek menfaatlerini müdafaa eylemektir.
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Müctema-i umumiye herhangi mesleği veya mahallî bir grev münasebetiyle
lüzum gördüğü takdirde umumi tatil-i eşgal yaptırmak salahiyetine maliktir.
Patronlara karşı bundan büyük ve müessir silah olamaz.
Harpten evvel bile sendikalarda beynelmilel bir surette birleşmek temayülü
vardı. Çünkü grevler esnasında sermayedarlar amelelere karşı aralarında
birleşmişlerdi ve diğer komşu memleketlerden amele tedarik edebiliyorlardı.
Fakat bu Sendikalar Beynelmileli Harb-i Umumi’ye kadar gayet ehemmiyetsiz,
ikinci derecede bir rol oynamıştır. Çünkü yalnız, mütekabil mali muavenetlerin
tanzimi ve amele hayatına ait istatistikler tertibi ile meşgul olmuş, fakat bütün
memleketlerdeki amele teşkilatlarını birleştirmeye, onların müttehit bir surette
hareket etmelerini temine gayret etmemişti. Çünkü o zamanlar bu sendikaları
idare eden rehberler, sendikaları inkılapçı hareketlerden men etmek için
ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı.
Harb-i Umumi esnasında, burjuvaziye sadık kalmış amele rehberlerinin takip
ettikleri milliyetçi ve askerci harp siyaseti, o zamana kadar az çok mevcut olan
beynelmilel rabıtaların çözülmesine sebep oldu, ve Beynelmilel Kitabet ve
mevcut olan bütün sendikalar beynelmilel heyet-i ittihadiyeleri (sanayi-i
nesciye, sanayi-i madeniye….), memleketlerine göre iki hasım gruba ayrıldılar.
Harbin ilanından evvel, sınıf mücadelesi, millicilik, askerlik aleyhtarlığı, içtimai
inkılap… propagandası yapanlar, işçilerin vatanı olmadığını söyleyenler, bu sefer
işçileri, İttihad-ı Mukaddes bayrağı altında ebedî düşmanları olan burjuvalar ve
bankerlerle teşrik-i mesaiye davet
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ediyorlardı. Onlar, bu vazifelerinde gayet muvaffak oldular… Ve bu gayretlerine
mükâfat olarak bazıları nazır ve müsteşarlıkla taltif edildi, diğerleri cepheye
gitmekten kurtuldular…
Bütün Harb-i Umumi esnasında, sendikalar umumi uyku ve atalet devresi
geçirdiler.
Fakat mütarekeden sonra, bütün sendikalarda yeniden bir canlanmak ve
faaliyete geçmek temayülü hâsıl oldu…
Harbin tevlit ettiği sefalet ve ızdıraplar, içtimai zıddıyetlerin şiddetlenmesi,
istikbal endişesi, gittikçe ziyadeleşen işsizlik buhranı ve hükümetlerin verdikleri
bütün ümit ve vaatlerin boşa çıkması… geniş işçi kitlelerinin fevç fevç

sendikalara girmelerine sebep olmuştur. Harp dolayısıyla millî şubelere ayrılan
bütün memleket amele kitlelerinde, uzun harp seneleri zarfında boğulan hisler
büyük ve yeni bir kuvvetle tekrar canlanmışlar, ve en geri ve en şuursuz işçiler
bile, beynelmilel tesanüt rabıtalarını tekrar tesis etmek lüzum ve ihtiyacını
insiyaki bir surette hissetmişlerdir.
Kurnaz ve hain amele rehberleri işçilerin bu umumi ve kuvvetli temayülünden
istifade ederek Enternasyonal-Beynelmilel’i tekrar tesis etmeye teşebbüs
etmişler ve burjuvaziye yardakçılık vazifelerini daha iyi yapabilmek için bu
hareketin tekrar başına geçmişlerdir.
1919 Şubat’ta Bern ve Temmuz’da Amsterdam şehirlerinde Sendikalar
Enternasyonali resmen teşekkül etmiştir. Yeni Enternasyonal’in ilk işi, bütün
dünyada demokrasinin galibiyeti!... neticesi teessüs eden Cemiyet-i Akvam’ın
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bir şubesi olan Mesai Enternasyonal Bürosu’na iltihak etmek oldu… Amele
murahhaslarından, 6 patron ve 12 burjuva hükümetleri mümessillerinden
mürekkep olan bu büronun vazifesi, sa’y ile sermaye, çalışanlarla çalıştıranlar
arasında tehaddüs edecek olan ihtilafları sulh ile ve tabiatıyla burjuvazi lehine
halletmek, ve böylece işçileri avutmak suretiyle içtimai inkılaba mani olmaktır.
“Sarı” tesmiye edilen ve merkezi Amsterdam’da bulunan bu Sendikalar
Enternasyonali ameleyi inkılapçı hareketlerden uzaklaştırmak için kabil olan her
şeyi yapmaktadır ve mütarekeden beri muhtelif memleketlerde zuhur eden
büyük grevlerin hiçbirinde, işçilerin lehinde çalışmamıştır.
Bu teşkilatın başında bulunanlar, Alber Toma’lar, Joho’lar, de Mulen’ler,
Apelton’lar, Odkest’ler… burjuvalardan aldıkları yol paraları mukabilinde, işçileri
aldatmak ve yaldızlı vaatlerle avutmak suretiyle sermayedarlara muhafızlık
vazifesini görmektedirler.
Fakat, uzun seneler, memleketlerinin işçilerini perakende veya toptan satan bu
yalancı amele rehberlerinin nüfuzu günden güne kırılmaktadır. Her
memlekette, sınıf mücadelesi ve içtimai inkılap esaslarının doğruluğunu ve
lüzum ve ehemmiyetini acı tecrübelerle idrak eden işçiler; hain rehberlerin
idare ettikleri bu Sarı Sendikalardan ayrılarak ayrıca Kızıl Sendikalar teşkil
etmeye veyahut bu sarı ve ıslahatçı sendikaları içinden fethetmeye
çalışmaktadırlar…

Bu bahsi burada kesiyorum. Şüphesiz, sendika meselelerine ait söylenmesi icap
eden her şeyi söylemiş olmaktan pek uzağım…
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Mamafih, bugün İstanbul işçilerini her zamandan ziyade bir şiddetle alakadar
eden bu mühim meselenin esaslı noktalarını izah etmiş olmak suretiyle
kendilerine faydalı olduğumu zannediyorum. Bu hususta daha tenvir edilecek
noktalar varsa, arkadaşlardan rica ediyoruz, bizi haberdar etsinler de, arzularını
yerine getirelim.
22 Ağustos 922
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SOSYALİST PARTİSİ VE SENDİKA
Amelenin siyasi teşkilatı olan Sosyalist Fırkası ile iktisadi teşkilatı olan SendikaDernek arasında esaslı farklar vardır. Filhakika Sendikanın gayesi; bir meslek
veya bir sanata mensup bütün işçileri, daha ziyade iktisadi ve mesleki haklarını
müdafaa etmek üzere bir araya toplamak ve patronlara karşı müttehit bir cephe
teşkil etmektir… Bir amele, sendikaya girmezden evvel yalnız müteferrik bir
surette ameleleri görür, amele sınıfını görmez; mahrumiyet ve sefalet içinde
yaşadığını duyar, bunun sebeplerini bilmez; yalnız kendini soyan patronu tanır,
bu soyuculuğu icap ettiren sermayedarlık sistemi hakkında hiçbir fikri yoktur.
Fakat bir kere sendikaya dahil olduktan sonra birçok şeyler öğrenir. Başka
fabrikalarda çalışan ve başka patronlar tarafından soyulan diğer sefalet
arkadaşlarıyla tanışır. O zamana kadar ehemmiyetini ve büyüklüğünü idrak
edemediği işçi âlemini, işçi sınıfını keşfeder ve anlar ki işçi sınıfı cemiyetin bel
kemiğidir, temeli ve esasıdır. Bu işçiler sınıfı olmaksızın hiçbir şey meydana
gelemez. Her şeyi yapan, hayatı idare ettiren amele sınıfıdır… Fakat sermayedar
cemiyetinde onun hiçbir mevkii yoktur. İşçiler, tembel zenginlerin hesap ve
menfaatine çalışan yeni zaman esirleridir… Diğer cihetten, şunu da öğrenir ki,
kendinin de dahil olduğu işçiler sınıfı; her türlü silahlar
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ve vasıtalarla mücehhez olan sermayedarlar ve patronlar sınıfı karşısında bütün
silahlardan mahrum, gayet zayıf ve âciz bir mevkidedir.
Hakkın da, kuvvetin de kendi tarafında olduğu halde böyle âciz bir mevkide
kalmalarının sebeplerini araştırır ve bulur: sefalet, cehalet ve kendi
mukadderatlarına karşı büyük bir kayıtsızlık göstermeleri – halbuki
sermayedarlar ve patronlar dişlerine kadar müsellahtırlar. Para da, ilim de,
teşkilat da hep kendi ellerindedir…
Sendikaya girmezden evvel bir tevekkül-i miskinane ile sadece talihine küsen
amele, bu vaziyet karşısında, böyle devam edemez, der ve sendikasına büyük
bir merbutiyetle bağlanır, dahil olmayan arkadaşları arasında propaganda
yapmaya başlar; işte bu suretle sendikalar büyür, ve kuvvet ve ehemmiyet kesp
ettikçe patronların işçilere karşı vaziyetleri değişir, daha mülayim bir tavır
takınırlar, onların metalibini artık ceff-el-kalem reddedemezler, işçileri temsil
eden sendikalarla müzakerelere girişirler; işte, bugüne kadar işçiler lehinde
yapılan bütün kanunlar ve nispi refahlarını temin eden bütün ıslahat, hep bu
sendikalarda toplanan işçilerin mütemadi ve müşterek mücadeleleri sayesinde
elde edilmiştir.
Sendikaya herkes serbestçe dahil olabilir… Sendikaya girebilmek için aranılan
bir tek şart vardır: ecîr olmak. Siyasi akidesi sosyalist olsun, demokrat veya
muhafazakâr bulunsun her işçiye sendikaların kapıları açıktır. Sendikaların
patronlara karşı azami muvaffakiyetle mücadele edebilmeleri için mümkün
olduğu kadar hiçbir amelenin teşkilat haricinde kalmamasını temin etmek de
lazımdır.
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Şunun için ki bir tatil-i eşgal vukuunda patronlar ve sermayedarlar, hariçte
kalmış ameleyi grev yapan sendikalı ameleye karşı kullanamasın…
Hulasa amele, Sendika-Derneklere, perişan olan hal ve vaziyetlerini ıslah etmek,
hayat pahalılığına tekabül edebilecek bir ücret temin eylemek… gibi
sebeplerden dolayı girer. Fakat sendika içinde, dinlediği konferanslar, okuduğu
risaleler ve amele gazeteleri, sosyalist arkadaşların mütemadi propaganda ve
irşadatı neticesi anlar ki: bunları temin etmekle ücretli esir vaziyetinden çıkmış
olmuyor ve sermayedar cemiyeti bâki kaldıkça kendisinin zenginlerin hesabına
soyulmaktan ve ezilmekten kurtulması imkânı yoktur. Bu kurtuluşun hâsıl

olması için cemiyetin esaslarının değişmesi, bütün istihsal vasıtalarının, asıl
alakadarları olan işçiler eline geçmesi lazımdır.
Bu ise ancak İçtimai İnkılap ile hâsıl olabilir. Sendikalizm, patronlara karşı bir
mücadele teşkilatı esasıdır, fakat siyasi ve içtimai bir mezhebe, bir programa
malik değildir…
Sendikalizm, yalnız başına İçtimai İnkılabı temin edemez… Sendikalar, herhangi
bir siyasi fırka elinde bir alet olabilirler. Bilhassa müttehiden Amerika’da, amele
haini Gompers’in idare ettiği amele teşkilatı buna en güzel misaldir.
Sendikaların müracaat ettikleri sınıf mücadelesi, tatil-i eşgaller, sabotajlar… bir
gayeye vasıl olmak için kullanılan vasıtalardır. Bu gaye yalnız biraz daha fazla
gündelik almak, biraz daha az çalışmak değildir. Belki say’ın; sermayenin
tahakkümünden, çalışanların; zenginlerin esaretinden kurtulmasıdır… İnsanların
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mesut ve kardeş oldukları insani bir cemiyetin kurulmasıdır. Bunu ise bize vaat
eden Sosyalizmdir. Şu halde diyebiliriz ki sendikalar, amele sınıfının bedenini,
sosyalist fırkası dimağını teşkil eder; sendikalar amele sınıfının ordusu, sosyalist
fırkası erkân-ı harbi mevkiindedir… Amele sınıfı; muvaffakiyet şartlarını,
mensup oldukları sendikalarda, patronlara karşı yaptığı mütemadi
mücadelelerle kazanır. Bu idmanlar kendilerini muzafferiyet-i nihaiye için
hazırlar. Halbuki sosyalist fırkaları bütün amele sınıfını, bütün bu
mücadelelerinde takip eder ve ona daima gaye-i nihaiyeyi hatırlatırlar. Onları
bütün amele sınıfının yüksek menfaatlerine mazarrat verecek, İçtimai İnkılaba
mani olacak bütün hareketlerden alıkoymaya çalışırlar.
Ve muhtelif amele mücadelelerinde, yalnız bir sanat, veya mesleğe veya bir
memlekete mensup olan amelenin hususi veya mahallî menfaatlerini değil,
belki bütün işçilerin, bütün proletaryanın müşterek menfaatlerini müdafaa
ederler…
İşte görüyoruz ki sosyalist fırkaları daha ziyade istikbali düşünüyorlar, bütün
insanların mesut, kardeş olacakları müstakbel cemiyeti hazırlayacak surette
hareket ediyorlar… Halbuki Sendikalar-Derneklerin esas vazifesi; her şeyden
evvel, işçilerin bugünkü sefalet vaziyetlerine çare-sâz olmak, onları –mümkün
olduğu kadar– patronların, sermayedarların zulüm ve istibdatlarına karşı
korumaya çalışmaktır.

Bu nokta-i nazardan, bu teşkilatların ikisi de amele sınıfı için
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aynı derecede lüzumlu ve ehemmiyetlidir… Şüphesiz, her bir işçiden, yakın ve
uzak bir istikbalde tahakkuk edecek olan bir gaye için bugün açlık ve sefalet
içinde kalmasını istemek çok haksız olur. Fedakârlığın bu derecesine tahammül
edecek, sıhhat ve hayatlarını mukaddes gördükleri yüksek bir gaye için feda
eyleyecek olanlar her memlekette çok nadir yetişen muhterem şahsiyetlerdir.
Bunun için her amele, mutlaka sendikasına girmeye ve yalnız olarak hiçbir şey
yapamadığı patrona karşı diğer sefalet arkadaşlarıyla müştereken, müteazzi bir
surette mücadele eylemeye mecburdur.
Fakat kendi sınıf şuurunu, tarihî vazifesini idrak eden hiçbir işçi yalnız bununla
iktifa edemez… İzzet-i nefis ve idrak sahibi hiçbir amele, zenginlerin sofrasından
merhameten döktükleri artıkları ilelebet kabul edemez, velev bu artıklar gittikçe
çoğalsın… Onun isteyeceği şu; işçilerle beraber bütün âlemin; sermayenin ve
sermayedarların istibdadından kurtulması, sa’y ve fazilete layık oldukları
muhterem mevkiin verilmesidir... Bunun için, sendikaya dahil olan işçiler,
oldukça uzun bir hazırlık devresinden sonra, sosyalist fikirlerine nüfuz etmeye
ve onları büyük bir tehalükle kabul etmeye başlarlar. Ve o güne kadar yalnız
sendikacı olan amele artık aynı zamanda Sosyalist olur, ve sosyalist fırkasına
yazılır…
Maatteessüf muhtelif tesirat dolayısıyla, her işçi sosyalist hakikati aynı
kolaylıkla, aynı zamanda idrak etmez. Ve işçilerin büyük bir ekseriyeti birçok
zamanlar bu hakikate kulaklarını tıkarlar.
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Bunun içindir ki bütün memleketlerde sendika azaları sosyalist fırkaları
azasından sekiz on defa daha çoktur. Mesela, Fransa’da 200.0000 sosyaliste
karşı bir milyondan fazla sendikalist vardır. Almanya’da muhtelif sosyalist
fırkalarının mecmu-i azası birçok milyonu geçmez, fakat sendikaya dahil olan
amelenin adedi 10 milyonu mütecavizdir. Ancak sendikaların içinde, sosyalizmi
candan kabul etmiş yoldaşların pek uzun ve çetin mücadeleleri, propagandaları
sayesinde yavaş yavaş hakikate karşı kapanmış gözlerini ve kulaklarını açmaya
başlarlar…

Bunun sebebi gayet basittir. İşçilerin gerek ailelerinde, gerek burjuva
mekteplerinde aldıkları terbiyenin, okudukları burjuva gazetelerinin ve
kitaplarının, gördükleri burjuva sinema filmlerinin tesiratıyla fikirleri, siyaha
beyaz diyecek kadar, taglit ve tagyir edilmiştir. Sonra, gıdasızlık yüzünden maruz
kaldıkları fizyoloji[k] sefalet de kendilerinde kuvvet ve kudret menâbiini
kurutmuştur.
Diğer cihetten, patronlarının malik oldukları servet ve kuvveti gözlerinde o
kadar büyütmüştür ki, bir gün gelip de onları mevkilerinden tard edip kendileri
o mevkiye geçebileceklerine bir türlü akıl erdiremezler. Aldıkları terbiye; hakkın
da kuvvetin de kendi taraflarında bulunduğunu, patronların kuvvetinin kendi
aczlerinden, idraksizliklerinden, teşkilatsızlığından ileri geldiğini göstermez.
İşte görüyoruz ki: sendika bir Meslek Gurubudur: halbuki sosyalist fırkası bir
Fikir ve Mezheb-i İçtimai Grubudur. Sendikaya
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girecek bir kimseye siyasi, içtimai fikir ve düşüncesi ne olduğu sorulmaz. Hatta o
zat burjuva fikirlerini kabul etmiş olabilir… Elverir ki bir işçi, Proleter olsun.
Çünkü sendika, ecîr sınıfını patron sınıfına karşı müdafaa edecek bir meslek
teşkilatıdır ve sendikanın azası ne kadar çok olursa bu müdafaa ve mücadeleyi o
kadar kolaylıkla ve muvaffakiyetle yapabilir. Halbuki bir amelenin sendikaya
girebilmesi için muayyen bir fikr-i siyasi ve mezheb-i içtimaiye malik olması şart
koşulursa, onun sosyalist olması istenecek olursa, yalnız midesi değil, aynı
zamanda dimağı ve zekâsı da burjuvaların esareti altında bulunan amelenin
kısm-ı azamı sendikalara girmekten çekinir, ürker. Bu suretle sendikalara pek az
amele dahil olabilir.
Halbuki Sosyalist Fırkaları için iş büsbütün başkadır. Bir sosyalist fırkasına
girmek isteyen bir kimsenin sadece işçi olması kâfi değildir, hatta şart bile
değildir, herkesin malumudur ki sosyalist fırkaları azası arasında fabrikada
çalışan amele, bir muharrir, bir darülfünun müderrisi, hatta zenginler bile
bulunur. Bununla beraber sosyalist fırkasına girmek sendikaya girmekten daha
güçtür. Çünkü duhûl şeraitinin en başında fırkaya girecek aza mutlak bir surette
Sosyalizm kelimesiyle ifade edilen mezheb-i içtimaiyi esasat ve icabatı ile
beraber kabul etmeyi ve başka hiçbir siyasi fırkaya mensup olmamayı taahhüt
eyleyecektir. Hatta bazı sosyalist fırkalarında bu kabul meselesi o kadar sıkıdır ki

fırkaya girmek isteyen bir zat tamamıyla kabul edilmezden evvel altı [ay], bazen
bir sene tarassut altında bulundurulur,
sayfa 40
sözleri, hareketleri, yazıları hülasa bütün faaliyetleri tetkik edilir, birçok
imtihanlardan geçirilir… Ve neticede sosyalizme muhalif bir harekette
bulunmadığı tahakkuk ettiği zaman ve ancak o zaman fırkaya kati bir surette
kabul edilir.
Böyle olması gayet tabiidir. Çünkü, biraz evvel arz ettiğim veçhile, sendikalar
bizzat amele ordusunu, sosyalist fırkaları ise bu ordunun erkân-ı harp heyetini
teşkil eder. Hiçbir yerde lalettayin herhangi bir zabiti erkân-ı harp heyetine
kabul etmezler. Aynı suretle İçtimai İnkılap hareketini idare etmek ve sosyalist
cemiyetin esaslarını kurmakla mükellef olan fırkaları, bir takım teminat almadan
herkesi teşkilatı içine kabul edemezler.
İşte sendikaların, sosyalist fırkalarının mahiyetleri, suret-i teşekkülleri, faaliyet
vasıtaları, gayeleri ve içtimai vazifeleri hakkında verdiğimiz bu malumatın, sınıf
şuuruna malik ve sınıf menfaatini müdrik her işçi tarafından mutlaka bilinmesi
lazımdır…
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