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BÖLÜM I 

1. GİRİŞ 

Maden ocağı maden işçisinin olmalıdır, tıpkı denizin balıkçının, toprağın da çiftçinin 

malı olması gibi… Kömür ocakları yüzyıldan beri onca kan ve yoksullukla bedelini 

ödeyen sizlerin malıdır! (Zola, 1990, s. 289).  

Zonguldak Kömür Havzası1 Türkiye emek tarihi içerisinde hem klasik anlamda 

sanayi oluşumu hem de işçi sınıfı hareketleri açısından ilklere ev sahipliği yapmış bir 

coğrafya olmasının yanı sıra, ağır sanayi üretimi için gereken enerjinin kaynağının 

üretilmesi bakımından da Türkiye emek tarihi içerisinde özgün bir yere sahiptir.  

Yaklaşık iki yüz yıldır kömür üretimi yapılan bir coğrafya olan Zonguldak Kömür 

Havzasında çalışan işçiler günümüzde pek çoğu halen devam eden, zorlu çalışma 

koşulları, daha fazla üretim baskısı, düşük ücret, zorunlu çalıştırma gibi tarihsel 

süreçlerden geçmişlerdir. Bu çalışmada işçilerin gündelik, bireysel ya da örgütlü direniş 

biçimleriyle sermayenin karşısında bir sınıf olarak yer alıp almadığı sorusunun yanıtı 

aranacaktır. 

Sınıfların düzenli ve sürekli bir çizgide ileriye doğru gelişen yapılarda olmadıkları 

açıktır. Söz konusu maden işçilerinin de sınıfsal katılımları tarihsel süreç içerisinde 

proaktif değil yer yer kesintiye uğrayan, çoğunlukla örgütlü sınıf hareketinden geriye 

çekilmeye ve gündelik direniş biçimleri çerçevesine sıkışmış eğilimlerden beslenerek 

devam etmektedir.  Bu bağlamda işçi sınıfının bilinçli ve örgütlü bir bütün olarak sermaye 

 
1 Zonguldak Kömür Havzası tabiri günümüzde Zonguldak ve Bartın illerinin içerisinde bulunan taşkömürü 

maden işletmelerinin bulunduğu bölgenin tamamını ifade etmek için kullanılmaktadır. Günümüzde bilinen 

kömür rezervleri Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu illeri sınırları içerisindedir ve işletmeler farklı 

dönemlerde bu illeri de kapsayacak şekilde genişlemiştir. Zonguldak Kömür Havzası tabiri maden 

işletmeciliğine bağlı olarak gelişim gösteren bölgelerin sosyolojik olarak tanımlanması için 

kullanılmaktadır.  
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sınıfına karşı konumlanışı havzanın iki yüz yıllık tarihi boyunca süreklilik göstermemekle 

birlikte, havza tarihinde işçi sınıfı oluşumunda en önemli öğelerden birisi olan mücadele 

nosyonunu gördüğümüz pek çok olay yaşanmıştır. 

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kömür Havzası’nda Türkiye Taşkömürü 

Kurumu’na (TTK) ait Kozlu İşletmesinde meydana gelen zincirleme grizu patlamaları 

sonucunda 263 maden işçisi hayatını kaybetti. O güne kadar hem havzada hem de Türkiye 

madencilik tarihindeki en büyük iş cinayeti olan bu olay sonrası sadece 3 işçi Zonguldak 

merkezdeki eylemlerin yapıldığı sembolik bir alan olan madenci anıtı önünde eylem 

yapmıştı (2. Katılımcı- Yerüstü). Ancak Kozlu grizu faciası yaşanmadan yaklaşık iki yıl 

önce, 1990 yılında 31 Ocak günü 5 maden işçisi Amasra’da, 7 Şubat’ta ise 68 maden 

işçisi Yeni Çeltek’te yaşamlarını yitirmişti; 12 Şubat’ta ülke çapında ölen madenciler için 

iki dakikalık saygı duruşu yapıldı (Oral, 1997, s. 57). 24 Şubat’ta Genel Maden İşçileri 

Sendikası (GMİS) ile madencilik sektöründe örgütlü Türkiye Maden-İş Sendikası’nın 

birlikte Zonguldak’ta “İnsana Saygı” adını taşıyan bir miting organize edildi. Dönemin 

GMİS Başkanı Şemsi Denizer konuşmasında Zonguldak Kömür havzasında yaşayan 

maden işçilerine özelleştirme karşıtı hareket için öncü bir rol biçerek maden ocaklarını 

özelleştirmek/kapatmak isteyen hükümet yetkililerine sesleniyordu: 

İşçiler TTK’yi batırıyor diyorlar. Soruyoruz sizlere sizler verilen işi yapmıyor 

musunuz? Fazlasıyla yapıyorsunuz… Kendi suçlarını size yüklemek istiyorlar… Bunlar 

bile bile zarar göstererek TTK’yi kapatmak istiyorlar. Sizleri de aç bırakmak istiyorlar. 

İşte bunun için miting alanındayız… İş yerlerinden arkadaşlarımız akın akın buralara 

geliyor. Bu baskıları kırıyorlar, bu zincirleri kırıyorlar, kıracaklar. Özgürlüklerine 

kavuşacaklar… Maden işçisi işçi sınıfının öncü gücüdür. Ocakları kapatırız 

düşüncesinde olanların başına 1,5 milyon Zonguldaklı ile Türk işçisi ile Türkiye’yi 

başlarına geçiririz. Zonguldak’ı kimse gözden çıkaramaz. Ama Zonguldak onları 

gözden çıkarmıştır (Genel Maden İşçileri Sendikası, 1992, s. 22-23). 

1990 yılında havzada “İnsana Saygı” mitingi dışında da dayanışma eylemleri 

yapılmıştır. Bunlardan en önemlileri 4 Şubat Türkiye Harb-İş’in Adana’da Amerikalı 
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işvereni protesto, 3 Mart’ta İstanbul Beykoz’da işçi sendikaları ortak eylemi, 26 Mart’ta 

Çimse-İş’in Filyos, Bartın ve Devrek’te başlattığı eyleme ve 23 Haziran’da işçi 

sendikalarının ortak düzenlediği işten çıkarmaları protesto eylemlerine destek ziyaretleri 

ve ortak katılım gösterilmiştir (Çıladır, 1997, s. 70). 

Denizer’in yukarıda verilen konuşmasındaki; eylem, işçi sınıfının birliği ve 

üretimden gelen gücünü gerekirse kullanması yönündeki vurgusu “İnsana Saygı” mitingi 

öncesi ve sonrasında yaşanan diğer dayanışma eylemleri ile bir bütün olarak 

düşünüldüğünde 1990-91 Zonguldak maden işçileri grevine giden sürecin, havzada nasıl 

olgunlaştığı daha açık bir şekilde anlaşılabilir.   

30 Kasım 1990 tarihinde yaklaşık 35 bini TTK, yaklaşık 6 bini ise Maden Tetkik 

ve Arama Genel Müdürlüğü’nde (MTA) çalışan, Genel Maden İşçileri Sendikası’na 

(GMİS) üye toplam 41 bin işçi grev kararı aldı. 4 Ocak 1991’e kadar Zonguldak merkezde 

ve işyerlerinde süren grev 4-8 Ocak arasında Ankara yürüyüşüyle devam etmiş ve 27 

Ocak 1991’de hükümet Körfez Savaşı’nı gerekçe göstererek ülke genelindeki bütün 

grevleri ertelemesiyle 59 gün sonra sonlandı  (Genel Maden İşçileri Sendikası, 1992, s. 

44).  

Sınıf mücadelesinin açık bir şekilde görünür olduğu alanlardan en önemlisi olan 

Zonguldak Kömür Havzası’nda sendikal mücadelelerin incelenmesi, sınıflar arası 

çatışmanın, çıkar farklılıklarının ve kültürel ayrımların anlaşılmasında, sınıfları ayıran 

soyut açıklamalar ile somut sınıfsal ayrımları birleştiren değerlendirmeler yapılmasına 

imkân vermektedir. Salt sendikal mücadele ile değil, Osmanlı’dan günümüze klasik 

anlamda işçi sınıfı dendiğinde ilk akla gelen yerlerden olan Zonguldak Kömür Havzası, 

Türkiye’de işçi sınıfı oluşum süreçlerini anlamak ve açıklamak açısından benzersiz bir 

örnek oluşturmaktadır. Her ne kadar genel bir eğilim olarak Türkiye’de 1950’ler 

öncesinde bir işçi sınıfından ya da sınıf mücadelesinden bahsedilmekten kaçınılsa da 
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Zonguldak Kömür Havzası özelinde, sınıf mücadelesi bağlamında o dönemde de pek çok 

olay yaşanmıştır. 

İşçi sınıfı oluşumunu; sadece sınıf mücadelesinin doğrudan yansıması olarak 

değerlendirilen sendikal mücadeleyle ya da doğrudan iki sınıfın birbirleriyle karşıt 

konumda yer aldıkları çatışma durumlarının araştırılması ile anlamaya çalışmak yetersiz 

kalacaktır. İşçi sınıfı oluşumu; pek çok değişken ve bu değişkenler arasında olgusal 

ilişkiler kurularak, bir bütün olarak kavranabilir. Örneğin, ilk bakışta sınıf mücadelesi ve 

işçi sınıfı oluşumu ile değerlendirilmeyen öğrenci hareketlerinin Türkiye işçi sınıfı 

oluşumu üzerindeki etkisi yadsınamaz. Ayrıca havza özelinde inceleyebileceğimiz, 

Türkiye’de modern anlamda sanayiden bahsedilemeyecek yıllarda -1900’lerin başı- 

havzada maden işçiliği yapılıyor olması ve bu işçilikten doğan tecrübe, alışkanlık ve 

çalışma kültürünün etkilerini, bunların gündelik hayata yansımalarını da tarihsel 

perspektif içerisinden değerlendirmek işçi sınıfının oluşum sürecinin bir bütün olarak 

kavranmasına imkân sağlayacaktır. Bununla birlikte esas olarak işçi sınıfının direnişlerini 

belirleyenlerinin neler olduğu, direnişin öznesinin kim olduğu, direniş biçimleri ve 

havzada tahakküme karşı takınılan tavırların sınıfsal karakteri de doğrudan işçi sınıfının 

oluşum süreçlerini anlamlandırmamızda etkili olacaktır. 

Havza tarihiyle aynı zamanlara denk gelen küresel değişme ve gelişmelerin de 

hem ülkeye hem de havzadaki yansımalarını göz önünde bulundurmak hem havzada hem 

de Türkiye’deki işçi sınıfının oluşum süreçlerini değerlendirmede bizlere daha geniş bir 

perspektif sağlayacaktır. Örneğin havzada işletmeciliğin başladığı kabul edilen 1848 

tarihi, kuzey yarımkürede yaşanan büyük dönüşümlerin de tarihidir ve Osmanlı’da 

kömürün işletilmeye başlanması kuzey yarım kürede 19. Yüzyıldaki diğer kapitalist 

gelişmelerden ayrışık düşünülemez. Kömürün işletilmesi modern dünyanın en büyük 

icadı olmasının yanında onu sürdüren bütün aparatların da temelini oluşturur: 
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Uygarlığımız… kömür üzerine kuruludur, hem de insanın üzerine düşünmeyi 

bırakmadan önce, idrak edebileceğinden daha fazla. Bizi hayatta tutan makinelerin 

hepsi, doğrudan ya da dolaylı olarak kömüre bağımlıdır. Batı medeniyetinin 

metabolizmasında, kömür madencisi önem açısından yalnızca toprağı süren adamın 

ardından ikinci sıradadır. Kirli olmayan neredeyse her şeyi omuzlarında taşıyan bir tür 

karyatiddir2 (Orwell, 2018, s. 26). 

Osmanlı’dan günümüze havzada kömür üretimi aracılığıyla yaratılan sermaye 

birikimi sadece madencilik sektörünün yeniden üretilmesinde değil pek çok sektör ve 

bölgede kullanılmıştır. Özellikle erken Cumhuriyet döneminde çıkarılan çalışma 

hayatıyla ilgili yasal düzenlemelerin neredeyse tamamında havza ile ilgili düzenlemelerin 

olması bölgedeki işçiliğin pek çok anlamda katalizör görevi gördüğünün kanıtıdır. 

Havzadaki kentleşme de maden işletmeciliği ile birlikte ele alınabilecek bir 

olgudur. Kömürün işletilmeye başlamasından, neredeyse 1980’lere kadar havzanın 

kentleşmesi sadece kömür üretimi etrafında organize olmuştur. Tek ya da baskın bir 

sanayi tipinin hâkim olduğu kentlerde, sınıfsal ve mesleki farklılıkların mekâna 

yansımaları, sosyolojik olarak çeşitli kentsel kullanım alanları arasındaki farklılıklar 

gözlemlenerek analiz edilebilir. Kömür havzalarında kentsel mekânın kullanımı 

madenlerdeki sınıf içi farklılaşmalara göre örgütlenmiştir. Zonguldak Kömür Havzası’nın 

kentsel organizasyonunda bu farklılaşma açık bir şekilde görülebilir.     

Her ne kadar sınıf kültürü ve bilinci anlamında tek tip ve bütün dünyadaki işçi 

sınıfına nüfuz etmiş bir şeyden söz edilemese de kömür ocaklarında çalışmanın yapısal 

şartlarının etkili olduğu “çalışma yerine göre” birbirine benzemeyen özelliklerden söz 

edilebilir. Bu farklılıklardan en önemlisi yeraltı ve yerüstü işçiliklerinde görünür 

olmaktadır. Aşağıda daha ayrıntılı olarak bahsedilmekle birlikte yeraltı ve yerüstü işçileri 

arasında kültür ve bilinç açısından birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların 

temel nedeni çalışma yerine göre tanımlanan sınıf içi mesleki bölünmelerdir. Sınıf içi 

 
2 İnsan biçiminde sütün. 
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bölünmeler ve farklılıklarda, kümelenmeye yol açan en önemli etken üretim araçlarına 

doğrudan ya da dolaylı olarak uzaklık ve yakınlık olarak ön plana çıkmaktadır. Örneğin 

yeraltı işçileri yerüstü işçilerine göre kıyaslandığında beden emeği daha yoğun bir iş 

yaptıklarından dolayı, gündelik hayatları da buna göre organize edilir. Gündelik 

hayatlarındaki farklılıklar da genel olarak doğrudan bilinç düzeyinde farklılıklara yol 

açar. Bu farklılıklar sınıf içi bir rekabetin ve ayrışmanın da diyalektik temelini oluşturur.    

Ancak çalışma yerinden kaynaklanan sınıf içi farklılıklar yapısal olarak sınıfın 

bütününe nüfuz etmiş değildir. Tek başına bu ayrışma, değişmez bir biçimde yerüstü 

işçilerini “orta”, yeraltı işçilerini de “alt” sınıfın üyeleri yapmaz. Yabancılaşmış etkinliğin 

bir sonucu olan bu sınıf içi farklılaşma, direniş dönemlerinde ortadan kalkarak tek bir 

sınıf niteliğinde kendisini göstermektedir. Bu noktada toplumsal bölünmeler; Weberyen 

anlamda, maden işçilerinin mesleki farklılıklarından kaynaklanan statüsel konumlarından 

değil, toplumsal çatışma döneminde daha belirgin olarak ortaya çıkan işçilerin sınıfsal 

konumları ve sınıfsal konumlarından kaynaklanan diğer ayrımlardan oluşmaktadır. Bu 

nedenle çalışmamızda işçi sınıfı oluşumu bağlamında işçilerin sınıf içi farklılıklarından 

bahsetmekle birlikte, konumuz açısından önemli olan sınıf kapasitesi ve sınıf çatışmasını 

oluşturan olgular çerçevesinde de değerlendirmeler yapılmaktadır. 

  Mikro düzeyde görülen bu farklılıklar makro düzeyde işçi sınıfını bir bütün olarak 

oluşturmaktadır. Maden işletmeciliğinin yapısal olarak birbirinden farklı görünen pek çok 

“işçiliği” bir arada bulunduran bütünsel bir üretim olması sebebiyle maden havzasındaki 

işçiliklerin bir bütün olarak ele alınması gereklidir. Kömürün bir meta olarak elde 

edilmesi, birbirinden farklı uzmanlıklara dayanan pek çok işçiliğin eş zamanlı yapılması 

sonucu oluşmaktadır. Kömürün yerinin tespiti; maden alanının, yeraltı tünellerinin, 

asansörlerin hazırlanması; ana cevherden parçalanarak çıkarılması, yeraltında taşınması, 

yerüstüne çıkarılması, çeşitli kimyasallarla yıkanarak arındırılması ve yerüstünde 

taşınması süreçlerinin tamamı üretiminde doğrudan bir etkiye sahipken; bütün bu 
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işlemlerde kullanılan makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve mühendislik gibi bu 

işçiliklerin sorunsuz bir şekilde yapılmasına yardımcı olacak diğer bakım ve onarım 

işçilikleri de dolaylı olarak kömürün üretimiyle ilişkili işçiliklerdir. Yeraltı ve yerüstü 

madencilik faaliyetleri; yapılan iş, mesleki yeterlilik/vasıf, gündelik hayatın 

organizasyonu gibi açılardan bakıldığında birbirinden ayrı görünse de üretim açısından 

bakıldığında bir bütünün parçalarını temsil eder. 

Maden işçiliğinin kendisine özgü çalışma şartlarından kaynaklanan dayanışma ve 

direniş örüntülerinin gündelik hayata da yansıyan yönleriyle birlikte, mücadele tarihi 

bağlamında incelenmesi elbette Türkiye’de işçi sınıfı oluşumu sürecinin bütününü 

yansıtmaz ve anlamamızı sağlamaz. Ancak buna rağmen ilk sanayileşme ve işçileşme 

örüntülerinin havzada olmuş olması ve madencilik sektörünün, sanayileşme bağlamında 

neredeyse bütün sektörlerde kullanılması zorunlu olan enerjinin dönem içerisindeki en 

önemli kaynağı olması bakımından önem arz ermektedir. 

Zonguldak Kömür Havzası örneğinde işçi sınıfı oluşumunu inceleyen çalışmanın 

birinci bölümünde araştırmanın problemi literatürdeki sınıf, işçi sınıfı oluşumu ve işçi 

sınıfı kültürü kavramları çerçevesinde ele alınarak, çalışmanın metodolojisi ve saha 

araştırması sürecine dair bilgiler verilecektir. 

Çalışmamızın ikinci bölümü işçi sınıfı oluşumunu, deneyim kavramı üzerinden 

kavrayarak literatürdeki sınıf yaklaşımları ile tartışmaktadır. Çalışmamız Zonguldak 

Kömür Havzası’ndaki işçi sınıfı oluşumunu birbiri ile iç içe geçmiş dört temel üzerinden 

incelerken, sınıfsal güzergahların daha açık bir şekilde anlaşılabilmesi için havzadaki 

emek tarihi kısmı ve sınıf oluşumu uğraklarını ayrı ayrı bölümler olarak ele almıştır. 

Çalışmanın ‘Zonguldak Kömür Havzası’nda Emek Tarihi’ olan üçüncü 

bölümünde havzada kömür işletmeciliğinin başladığı tarihten günümüze kadar geçen 

sürecin tarihsel özeti işçi sınıfına etkiler açısından tartışılmaktadır. Kömür madenlerinin 

işletilmesi, kentleşme, yasal düzenlemeler, zorunlu çalıştırılma ve emek hareketleri gibi 
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konular tarihsel bir izlek çerçevesinden anlatılırken, havzadaki işçi sınıfı oluşumunun 

tarihsel seyri dönemler halinde tasnif edilerek incelenmiştir. 

İşçi sınıfı oluşumunun dört temel uğrağından bir tanesi olan ve sınıfı üretim 

araçları ile ilişkisi bağlamında ele aldığımız dördüncü bölümde işçi sınıfının üretim 

araçları karşısındaki nesnel konumu dolayısıyla edindiği sınıf pozisyonlarını 

açıklanmaktadır. 

  ‘Gündelik hayat ve çalışma koşulları’ bölümünde ise işçi sınıfı oluşumunun 

kendine has özelliklerini anlamamıza olanak sağlayacak çalışma yaşamı ve gündelik 

hayat pratikleri ele alınmaktadır. Bu bölümde sınıfın üyelerinin çalışma hayatıyla 

şekillenen gündelik pratikleri, çalışma yaşamı ve gündelik hayatta mekâna yükledikleri 

anlam sınıf oluşumunun seyri açısından incelenmektedir. 

Çalışmanın altıncı bölümü olan sınıf bilinci bölümündeyse, sınıfın mensuplarının 

üretim süreçleri içerisinde ortak deneyim ve gündelik pratikler çerçevesinden karşıt 

sınıfsal konumlarının hangi konular etrafında oluştuğu incelenmektedir. İşçi sınıfının 

bilişsel ve kültürel olarak yaşamı nasıl algıladıkları ve kendi sınıfsal konumlarını nasıl 

inşa ettikleri bu bölümün temelini oluşturmaktadır. 

İşçi sınıfının bilinçli bir sınıf olarak çıkarlarının peşinde verdikleri mücadelelerin 

ve bu mücadelelerden en önemlisini oluşturan grevlerin nasıl ve hangi etkenler etrafında 

şekillendiğinin incelendiği yedinci bölümde, işçi sınıfı oluşumu örgütlü sınıf mücadelesi 

bağlamında ele alınacaktır. Çalışmanın sekizinci bölümü olan sonuç kısmında ise literatür 

ve araştırma verileri sonucunda Zonguldak Kömür Havzası’nda işçi sınıfı oluşumu 

hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

1.1. Problem 

Bu çalışmada örnek olarak ele alınan sınıf oluşumu örüntülerinin şekillendiği 

Zonguldak Maden Havzası’nda yaklaşık iki yüz yıllık işçileşme sürecinden 

bahsedilebilir. Bütün bu süreçte Havza’da hem maden sektörüne özgü hem de 
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enternasyonal işçi hareketleriyle ilişkilendirilebilecek önemli gelişmeler meydana 

gelmiştir. Şüphesiz bu gelişmelerin hepsi Türkiye’deki işçi sınıfı oluşumu sürecinde ciddi 

etkiler yaratmıştır. Bu gelişmelerden en önemlisi olan 1990-91 Maden işçileri grevi, 

bölgede öncesinde gerçekleşen sadece yaşayanların hatırladığı “küçük” direnişlerin 

birikimleri ve dönemin “89 Bahar Eylemleri” gibi bölge dışında da kitleselleşen sınıf 

hareketlerinden nasibini almıştır. Zonguldak Kömür Havzası gerek Türkiye’de klasik 

sanayi çağının bütün niteliklerine sahip olması gerekse de Türkiye işçi sınıfı tarihi 

içerisinde, katılım oranlarının yüksekliği ve uzun süresi ile dikkat çeken 1990-91 grevi, 

zorunlu çalıştırılma, 1965 Kozlu direnişi, 1966-1973 arasında süren grevler gibi pek çok 

direniş deneyimine sahip bir sanayi havzasıdır. Örgütlü ve örgütsüz işçi sınıfı hareketleri, 

işçi sınıfının yapısı ve kültürü ile doğrudan ilişkilidir. İşçi sınıfı kültürü tek tip değil, diğer 

kültürlerle etkileşime giren ve sürekli değişim halinde olan bir kültürdür; bir süreç olarak 

işçi sınıfı kültürü tahakküm ve hegemonya ilişkileri içerisinde direnme ve boyun eğmenin 

boyutları dikkate alınarak anlaşılabilir (Erbaş, 2017a, s. 20). 

Bu çalışmanın temel problemi; klasik sanayi çağının katalizörü olan kömür 

üretiminin Türkiye’deki ilk ve en istikrarlı üretim havzalarından olan Zonguldak Kömür 

Havzası’ndaki işçi sınıfının oluşum sürecini ve bu sürecin en önemli göstergelerinden 

olan işçi sınıfı hareketlerini oluşturan açık ve gizli direniş örüntülerinin tarihsel, politik 

ve kültürel kaynaklarının neler olduğu ve bu kaynaklardan nasıl beslenildiği sorusudur. 

Sınıfı bir oluşum süreci olarak görmek, işçi sınıfının tarihsel izlek içerisinde 

yapısalcı belirlenimlerin sonucu olarak değil, sınıflar arası mücadelelerin süreç ve 

sonuçlarının bir bütünü olarak değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda 

havzada örgütlü direnişin şahikası olan 1990-91 Zonguldak maden işçileri grevine 

odaklanılarak Zonguldak Kömür Havzası’nda deneyimlenen sınıflar arası ve sınıf içi 

farklılaşma ve çatışmaların tarihsel süreçlerini değerlendirmek ve işçi sınıfını oluşturan 

bireylerin gözünden bu süreçlerin analizini yapmak çalışmamızın temel amacını 
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oluşturmaktadır. Buradan hareketle kendi tarihlerini yapan bireyler olarak işçi sınıfı 

mensuplarının deneyimlerinin, sınıf çatışmasının en çok ön plana çıktığı nesnel 

koşullardan olan grevler sırasındaki beklenti, eylem ve diğer direniş pratiklerinin 

anlaşılması yoluyla işçi sınıfı oluşumu üzerine analizler yapılacaktır. Ayrıca işçilerin bir 

sınıf olarak gündelik hayatı nasıl deneyimledikleri de çalışmamızın temelini 

oluşturmaktadır. Bu problem ve amaç çerçevesinde sonuç ve süreç olarak işçi sınıfı 

oluşumunu anlayabilmek için sınıf içi farklılaşma (yeraltı-yerüstü) ile ilişkilendirilerek 

aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:  

− İşçileşme süreçleri bağlamında işçi olmak, madende çalışmak işçiler için ne 

anlama gelmektedir? 

− Yaşamayı tercih ettikleri yerler ve kentle kurulan ilişki nasıldır? 

− Grevde aktif rol oynamış işçilerin, grev öncesindeki örgütlenme deneyimleri 

nasıldır? 

− Grev ile amaçlanan şey tam olarak nedir? Kendi deneyimledikleri grev ile gerek 

ülke gerekse dünyadaki diğer direnişler ve emek sorunları arasında ne tür 

bağlantılar kurmaktadırlar? 

− Sendika ve örgütlenme işçiler için ne anlama gelmektedir?  

− Günümüzde yapılan işçi eylemleri ile kendi eylemlilikleri arasında ne gibi 

farklılıklar/benzerlikler görmektedirler? 

− Grev sırasında yükselen sınıf bilinci, sınıf çatışmasına yüklenen anlam açısından 

grev öncesi ve sonrasında farklılık taşımakta mıdır? 

− Grevde işçiler arasında yükselen dayanışma duygusu, grevden sonra devam etmiş 

midir? 

− Grevi ve işçi dayanışmasını deneyimlemiş işçilerin Tekel direnişi ve Soma 

olayları gibi doğrudan işçi sınıfını ilgilendiren olaylar karşısındaki tutumları ne 

olmuştur? 
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1.2. Metodoloji 

Toplumsal olgu ya da olayların incelenmesinde sosyal bilimcilerin inceleme 

konusuna dair analiz biçimi önemlidir. Zira sosyal bilimlerin çerçevesinden bakıldığında, 

pozitif bilimlerdeki gibi, doğrudan olay ve olgular arası bir neden ve sonuca bağlı ya da 

‘dış etkenler sabit kalmak koşuluyla’ denilerek öngörüler oluşturulmaz. 

Pozitivist bakış açısına göre yapılan sosyal bilim çalışmalarında model olarak 

doğa bilimlerinin yönteminin benimsenmesinin işlevsel bazı nedenleri vardır. Ancak bu 

yaklaşım, toplumsal hayatın birtakım kuralları olmasına rağmen bunun doğa yasaları 

kadar kesinlik taşımadığı gerekçesinden başlayarak eleştirile gelmiştir. Bu nedenle anti-

pozitivistler öncelikle toplum hayatı ile doğa bilimlerinin araştırma nesnesi arasındaki 

farkları vurgulamış, dolayısıyla sosyal bilimci ile araştırdığı olay ve olgular arasındaki 

ilişkinin doğa bilimlerindekinden büyük oranda farklı olduğunu ifade etmişlerdir (Craib 

& Benton, 2008). 

Eleştirel Okul’un bir burjuva bilimi olarak pozitivist epistemolojiye yönelttiği 

eleştiriler büyük ses getirmiştir. Eleştirel teorisyenler pozitivizmin tarihsel katkısını kabul 

etmekle beraber egemen bir güç haline gelmesi nedeniyle sakıncalı bir boyuta geldiğini 

iddia ederler. Adeta yeni bir ideolojiye dönüşmüş olan pozitivizm, sosyal bilimlerin 

alanını sınırlandırmış, birçok bilgi kaynağını meşru olmayan bir zemine çekmiştir. 

Erken dönem Eleştirel Okul mensupları, pozitivizmin toplumsal dünyayı 

şeyleştirme ve onu ‘doğal’ bir süreç olarak görme eğiliminde olduğunu iddia ederek 

eleştirirler. Bunun yerine Frankfurt Okulu teorisyenleri “insan etkinliği üzerine 

odaklanmayı tercih eder, bunun yanı sıra bu tür etkinliğin büyük toplumsal yapıları 

etkileme biçimlerini de ele alırlar” ve pozitivizmin hem eyleyeni hem de toplum bilimciyi 

edilgen bir konuma iten etkisini aşmaya çalışırlar (Ritzer, 2013, s. 143).  

Tarihsel sosyolojik incelemeler toplumsal yapıların somut bir şekilde zamana ve 

mekâna yerleşimlerine ilişkin sorular sorar. Olay ve olguların zamansal ardışıklığına 
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dikkat eden bu çalışmalar geçmiş ile bugün arasında gidip gelen bir yöntem benimser ve 

toplumsal dönüşümlerde niyet edilen ve edilmeyen sonuçlara odaklanır. Tikel toplumsal 

olayların tarihsel yansımalarının izini süren bir tarihsel sosyolojik araştırma, her zaman 

toplumsal bir genelleme yapma hedefi taşımaz (Skocpol, 1999, s. 2). 

Sosyal gerçeklik hem öznel hem de nesnel koşulları bir ilişki olarak bir arada 

içerir; bu yüzden sosyal bilim kişisel yorumlardan ve gündelik hayat pratiklerinden 

bağımsız olarak analiz yapamaz. Ancak bu durum sosyal bilimin tamamen öznel 

çıkarımlarda bulunduğu anlamına da gelmez. Bu bağlamda bu çalışma araştırma stratejisi 

bakımından nitel bir çalışmadır. Punch’ın (2005) ifade ettiği gibi nitel bir araştırmada pek 

çok farklı kaynaktan edinilen veriler bir arada değerlendirilir ve ‘insan deneyimleri’ bu 

kaynakların en önemlilerindendir. 

Nitel yaklaşım salt var olan bir bilgi stokundan elde edilen verileri kabul etmez, 

onun yerine ‘araştırmacı’ ve ‘araştırılan’ arasındaki sosyal ilişki ile üretilen verilere 

dayanır. Bu, araştırmacının objektif bir duruş benimsemediği ve bilgiyi manipüle ettiği 

anlamına gelmez ancak verinin elde edilmesinde ve yorumlanmasındaki rolünün mekanik 

olmadığını kabul ederek kurallar çerçevesinde veri toplar (Kümbetoğlu, 2008, s. 42-43). 

Hikayeler, anılar ve yaşam öyküleri nitel veri kaynakları olarak yoğun bir şekilde 

kullanılmaktadır. Anlatı araştırmaları bireylerin anlattıkları hikâyeler ve aktardıkları 

deneyimlerden hareket ederek sosyal gerçekliği anlamaya çalışmanın ürünleridir ve bu 

araştırmalarda dönüm noktaları önem arz eder (Creswell, 2015, s. 70-72). Çalışmamızda, 

havzada yaşanan en büyük işçi hareketi olan 1990-91 grevi bu bağlamda 

değerlendirilerek, grevi deneyimleyen işçilerin algı ve anlatıları da önemli veri 

kaynaklarımızı oluşturmuştur. Grevler, öncesi, gelişim süreçleri ve sonrasıyla işçi sınıfı 

bilincinin ve genel politik bilincin nasıl geliştiğine dair önemli veriler içermektedirler. 

Grevlerin oluşum süreçleri, bu süreçler içerinde ortaya çıkan eyleme biçimleri, işçilerin 
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ve patronların bu süreçlerdeki ilişki ve davranışlarının apaçık bir şekilde görünemeyen 

yanları tarihsel ve sosyolojik bakış açılarının bir arada kullanmasıyla ortaya konulabilir. 

Tarihin aşağıdan kavranması sayesinde deneyim keşfedilebilir. İdealler 

deneyimler çerçevesinde şekillenirler ve insan eylemleri doğrudan daha sonraki 

gelişmelere bağlı olarak değerlendirilmemelidir (Thompson, 2012, s. 43). Zira bireylerin 

gündelik hayatta yapıp ettikleri pasif bir sergileyiş değil, etkin bir katılma ile gerçekleşir. 

Bu anlamda bireyler yapılardan eşit oranda etkilenen, tıpatıp aynı davranan ajanlar 

değildirler. 

İngiliz Marksist tarihçilerden biri olan Thompson’da da hâkim tarih anlayışının 

reddiyesi, aşağıdan tarih kavramıyla yerini bulmaktadır. Aşağıdan tarih vakanüvistik tarih 

anlayışının eleştirisine ve deneyimin tarihsel bir gerçeklik olarak kavranmasını 

öngörmektedir. Aşağıdan tarihle yalnızca hâkim sınıfların değil ezilenlerin de tarihi 

tarihsel sürece katılarak bütüncül bir tarihsel bakış yakalanabilir. Aşağıdan tarih; siyasal 

elitler yerine alt sınıflardan insanların, devletlerin aralarındaki ilişkilerin anlatısına 

dayanan tarihsel anlatıya değil de madunların gündelik hayatının da tarihe dahil 

edilmesiyle oluşur (Erbaş, 2017b, s. 231). Aşağıdan tarihsel bakış açısı ve tarihsel 

kavrayışta deneyimin ön plana çıkarılması, sınıfı yapısal bir oluşumdan çok bir süreç 

olarak değerlendirmekle mümkündür. 

1.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

 Çalışma kapsamındaki saha araştırması Mart-Eylül 2016 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Saha çalışması Zonguldak (Merkez, Kilimli, Kozlu, Çaycuma, Gelik, Ereğli), 

Bartın, Ankara (Çankaya) ve İstanbul’da (Kadıköy) gerçekleştirilmiştir.  

Saha araştırması kapsamında, greve katılmış işçiler, sendika yöneticileri, sendika 

çalışanları ve grevi deneyimleyen diğer kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formu (Bkz. Ek-1) aracılığıyla ve tamamında 

izin alınarak görüşmeler kaydedilmiştir.  
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Araştırmacının uzun yıllar bölgede ikamet etmesi ve maden işçiliği hakkında 

birkaç aydır maden işçisi olarak çalışan bir işçi kadar da olsa teknik bilgilere sahip olması 

nedeniyle görüşmelerin işçilerle yapılan görüşmelerde samimi paylaşımlar da olmuştur.  

Yapılan görüşmeler, özellikle o dönem yeraltı işçisi olanlarla köy kahveleri ve 

köydeki evlerinde, o dönem yerüstü işçisi olanlarla ve diğer görüşmeler çoğunlukla şehir 

merkezlerindeki kafeler ve iş yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Greve katılan işçilerden 

bazılarının görüşmelerin yapıldığı tarihlerde halen TTK’de çalışmaya devam 

ettiklerinden, görüşmelerden 5 tanesi işyerlerinde yapılmıştır. Mülakatlar öncesi 

araştırmacının kimliği açık bir şekilde katılımcılara aktarılmış ve görüşmelere herhangi 

bir süre sınırlaması konulmamıştır. En kısa görüşme 25 dakika iken en uzun olan 4 saat 

35 dakika sürmüştür. Çalışma kapsamında toplam 43 görüşme yapılmıştır (Katılımcı 

bilgileri için bkz. Ek-2). Görüşmelerin tamamının deşifresi yapılmış, deşifreler 

“MAXQDA 2018” programında çalışmanın seyrine uygun bir şekilde kodlanmıştır. 

Çalışma içerisinde kullanılan deşifreler içerisindeki açıklamalar “[ ]” ile eklenmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunun yanı sıra saha araştırması sırasında 

düzenli olarak saha notları tutulmuştur. Böylece görüşme kayıtlarına yansımayan 

ayrıntılar ve araştırmacının deneyim ve düşünceleri çalışmaya yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada esas olarak 1990-91 grevine aktif olarak katılan işçilerle yarı 

yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yapılan derinlemesine mülakatla elde edilen 

verilerden yararlanılmaktadır. Grevler işçi sınıfının oluşumu ve sınıf kültürü bağlamında 

sınıf mücadelesinin en somut örneklerini teşkil etmektedir. Dinamik bir süreç olarak sınıf 

oluşumu içerisinde örnek olay olarak seçilen 1990-91 Zonguldak maden işçileri grevine 

katılan işçilerle yapılan görüşmeler aynı zamanda bir sözlü tarih niteliği taşımaktadır. 

Sınıf oluşumu ve kültür, grev içerisinde yer almış (deneyimlemiş), sürece katkıda 

bulunmuş kişilerin bakış açısından yararlanılarak analiz edilmiştir. Çalışma salt 1990-91 

grevinin oluşum süreçlerinin incelenmesi amacını taşımamakla birlikte, havzadaki 
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tarihsel birikimin sınıf mücadelesi anlamında somutlaştığı ve hem nesnel hem de havzaya 

özgü sınıf oluşumu pratiklerinin neredeyse tamamını gözlemlemeye olanak veren bir olay 

olması nedeniyle grev temelinde şekillendirilmiştir. 

Çalışma kapsamında yapılan görüşmelerin yanı sıra araştırmayı zenginleştirmesi 

ve işçi sınıfı kültürü ve bilinci bağlamında gözlemleri arttırması açısından saha 

araştırması süresince, sendikal toplantı ve panellere, işyerlerindeki ve kahvelerdeki işçi 

muhabbetlerine ve özellikle yeraltı işçilerinin yaşadıkları köylerdeki ‘kapı önü 

muhabbetleri’ne katılım gösterilmiş, gündelik ve politik konularda işçilerle tartışmalar 

yapılmış, bu konulardaki görüş, öneri ve bakış açıları da not alınarak çalışmada 

kullanılmıştır. 

Bu nedenle bu çalışma sadece bir anlatı araştırması değil aynı zamanda bir örnek 

olay incelemesi niteliği de göstermektedir. Örnek olay çalışması farklı tanımlamalara 

sahiptir. Bu onun alanının genişliğini gösterir. Bir ya da birden fazla olayın detaylı 

incelenmesi anlamına gelen örnek olay incelemeleri, bir kişi, sosyal bir mekân, bir olay 

ya da bir gruba odaklanarak gerçekleştirilebilir. Bunu yaparken de çok çeşitli veri toplama 

türlerini bir arada kullanmayı gerektirir (Berg & Lune, 2015, s. 354). Bu nedenle 

derinlemesine mülakatlar dışında konuyla ilgili gözlem ve materyaller de 

değerlendirmelere kaynaklık etmiştir.  

1990-91 Madenci grevi, diğer grevler için bir örnek olaydır. Bu örnek olay 

çerçevesinde üretilen işçi sınıfı kültürünün diğer mücadele türlerine genelleşebilecek 

sonuçları da olacaktır. Bu nedenle, direniş ve grevlerin işçi sınıfı kültürünün 

oluşumundaki yeri bakımından teorik yaklaşımlarla örtüşen alanlar göze çarpacaktır. Bu 

kabul, 1990-91 grevinin kendine özgü koşulları çerçevesinde oluşan kendine özgü yönleri 

olmayacağı anlamına gelmez. O halde bazı yönlerden bezer olduğu kadar, işçi sınıfı 

kültürüne etkileri bakımından, bazı yönlerden de diğer mücadele türleri ve grevlerinden 

farklı özellikler taşıyabilir.  
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Grevler elbette işçilerin ailelerini etkileyen ve onlardan etkilenen deneyimlerdir. 

Ancak madenlerin erkek yoğun çalışma alanları olması nedeniyle mülakatlar tamamen 

Zonguldak’taki 1990-91 madenci grevini deneyimleyen erkek maden işçileri ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet etkisi yönünden bir değerlendirme 

yapılamamıştır. Ayrıca çalışmada gündelik yaşam daha çok iş ve işle ilgili ilişkilerle 

sınırlandırılmış, dolayısıyla gündelik yaşamın iş yaşamı ile doğrudan ilişkili olmayan pek 

çok alanı  çalışmanın temel tartışma alanı dışında bırakılmıştır. 
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II. BÖLÜM 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞÇİ SINIFI OLUŞUMU VE SINIF 

KÜLTÜRÜ 

2.1. Sınıf ve Özne Sorunu 

Emek ve çalışma yaşamı ile kültür arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Günümüzde 

ortalama bir insan bütün gündelik hayatını çalışma yaşamına göre organize etmiştir. 

Gerek ev içi gerekse de evin dışındaki edimlerimiz neredeyse çalışma yaşamımıza 

endekslidir. Gündelik hayatta yapıp ettiklerimiz, yani ‘doğal’ halimiz olarak 

düşündüğümüz edimleri yaparken etkisi altında olduğumuzu düşündüğümüz, neyin 

‘doğru’ neyin ‘yanlış’ olduğuna karar verdiğimiz, pek çok şeyi öğrenilmiş olarak 

algılayıp birtakım ‘yapı’lara, değerlere ve normlara göre davrandığımızı hissettiğimiz 

olmuştur. 

Genel olarak, sosyolojik yaklaşımlarda eylem ve düzen çözümlemeleri iki 

kuramsal kutupta kategorize edilmiştir. Bunlardan ilki eylemi mekanik olarak ele alan 

yaklaşımlardır. Mekanik yaklaşımlara göre insanların davranışları dışarıdan gelen 

uyaranlara karşı öngörülebilir nesnel tepkiler tarafından oluşturulur. Burada düzen, 

eylemi dışarıdan etkileyerek belirlemektedir. Bunun karşısında ise düzene ve eyleme 

öznel yaklaşımlar bulunmaktadır. Buna göre eylem kişinin öznel algı ve duyumsamaları 

tarafından düzenlenmektedir, kişisel deneyim ve öznelerin etkileşimleri toplumsal 

olguların hem nedenleri hem de sonuçlarıdır. Kültür kavramı öznenin mekanik bir düzene 

göre eylemediği bir perspektiften tartışılabilir (Alexander, 2013, s. 9). 

Sosyolojik açıklamaların mekanik ve kültürel yorumları arasındaki ayrımı -

sonraki tartışmalara da temel oluşturması sebebiyle- Hegel ve Marx’ın tarihsel gelişim 

üzerine okumaları açısından karşılaştırmak mümkündür. Hegel’e göre evrende her şeyi 

başlatan ve yaratan ve de evrenle birlikte gelişen bilinçsiz bir tin bulunmaktadır. Bu tin 
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tek bir bütün güçten oluşmaktadır. Bu anlamıyla işçi sınıfı gibi bir özneden de üstündür. 

Tin, doğada ve tarihte çokluk halini almaktadır ancak bu çokluk diyalektik olarak 

karşıtlarıyla bir araya gelip sürekli sentezler halinde tekrar bir birliğe dönüşmektedir. 

Hegel evrenin ve tarihin diyalektik süreçler içinde bir birliğe doğru dönüşmekte ve 

ilerlemekte olduğunu söyler. Tinin amacı özgürlüğe erişmektir. Doğada ve tarihte 

aslından farklılaşan tin, kendisine yabancılaşır ancak tarih ve kültür içerisinde kendisini 

tekrar bulur. Hegel insanların özgür bir bilince sahip olduklarını söylemekle birlikte 

tarihin doğal olarak kategorileri olduğunu ve insanların bu kategoriler içerisinde 

eylemlerini gerçekleştirdiklerini söylemektedir (Özlem, 1984, s. 70-79). Öyle ki bu 

analize göre dünya tarihi açısından bazı insanlar diğerlerine göre daha önemli rol 

oynarlar, ancak bu ‘büyük insanlar’ kendilerinin de farkında olmadıkları tin tarafından 

fail olarak kullanılan kişilerdir (Avineri, 2012, s. 232). 

Hegel’in faillerine karşın Marx ve Engels özellikle “Alman İdeolojisi”nde Hegel 

ve diğer filozoflardaki tin düşüncesini özneye yüklenen anlam çerçevesinden temel bir 

eleştiri getirmektedirler: 

Alman filozofları, özellikle de Hegel ve Feuerbach tarafından anlaşıldığı ve 

betimlendiği haliyle kabul ediliyor. Ve bu betimlemelerin arasından yine yalnızca, verili 

amaca uygun hale getirilebilenler ve azizimize geleneksel olarak aktarılanlar seçilip 

alınıyor. Böylece tarih, salt sözde fikirlerin bir tarihi, tinlerle hayaletlerin tarihi haline 

getiriliyor ve bu hayaletler tarihinin temeli olan gerçek, ampirik tarih, sadece bu 

hayaletleri ete kemiğe büründürmek için sömürülüyor. Ampirik tarihten yalnızca, bu 

hayaletleri gerçeklik kisvesine büründürmek için ihtiyaç duyulan isimler devralınıyor. 

Azizimiz, bu deneyi gerçekleştirirken sık sık kantarın topuzunu kaçırıp düpedüz bir 

hayaletler hikayesi yazıyor (Marx & Engels, 2013, s. 110). 

Marx’ın tarihte öznenin kim olduğu ile ilgili tartışmasının temelinde Hegelyan bir 

tin yoktur, varlık ve tarih bir bilinç tarafından belirlenmez, aksine bilinci belirleyen şeyin 

nesnel var oluş olduğunu vurgulamaktadır. Bu anlamda tarih, kitlelerin eylemleri 
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tarafından oluşturulan bir şeydir ve kitleler ile toplumsal sınıflar kastedilmektedir 

(Öngen, 2014, s. 62). 

Marksist yaklaşım, Hegel’in tarihin ampirik desteğe ihtiyaç duymadan gerçeği 

dönüştürebileceği savının karşısına tarihin kendi kendine tinsel bir dönüştürücü gücü 

olmadığını, dönüştürücü mücadeleyi yapabilecek olanın belirli sınıflara mensup insanlar 

olduğunu, dolayısıyla tarihin öznesinin değiştirici, dönüştürücü ve yıkıcı bir kuvveti olan 

sınıflar olduğuna vurgu yapar. Bu sınıfsal çatışmacı merkezli okuması nedeniyle Marx 

kapitalist dönemi vurgularken “kapitalizm” kavramı yerine “kapitalist üretim biçimi” 

“kapitalist sistem” gibi kavramları tercih etmiştir; zira “kapitalist sistemin tarihsel 

momentini kapitalizm yerine burjuva çağı olarak nitelemeyi tercih etmiştir” (Wood, 2015, 

s. 60). 

 Özellikle 90’lar sonrası toplumsal dönüşümleri açıklamaya kalkışan sosyal 

bilimsel analizlerde; toplumsal sınıfları göz ardı eden ya da onları sadece toplumsal 

kategorilere indirgeyen, işçi sınıfını hiçe sayan, üyelerini çalışmayan tembeller olarak 

gösteren ve toplumsal eşitsizliklerin yeniden yaratılmasındaki rolü de göz ardı 

edilemeyecek pek çok çalışma yapılmıştır. İşçi sınıfının öldüğü ya da yerini çoklu sınıfsal 

pozisyonların aldığı söylemi, toplumsal dönüşümü ve değişim için mücadeleyi bireysel 

çabaya masseden bakış açısının hâkim paradigma olmasına yol açmıştır. 

  Sınıflar sadece bir kitle olarak bile düşünüldüğünde (Canetti, 2017, s. 59), belirli 

bir amaç etrafında toplanmış insanların eylemlerinin, özelde grev gibi çalışma hayatı 

odaklı eylemlerin bile toplumsal dönüşüme etkisi yadsınamaz. Elbette toplumsal 

sınıfların yapısı tarihsel olarak değişime ve dönüşüme uğramıştır ancak işçi sınıfının 

tamamen ortadan kalktığını ya da artık devrimci özne niteliğini kaybettiğini ileri sürmek, 

sınıfsal analizleri sınıf indirgemeci yahut ekonomik indirgemeci olarak tanımlamak 

günümüz toplumlarının halen içinde bulunduğu sınıflı toplum yapısının ve sınıflar 

arası/içi ilişkilerin anlaşılamamasına yol açmaktadır. Dahası günümüzde, işçi sınıfını 
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kabul etmekle birlikte hem sınıf içinden hem de sınıf dışından, işçi sınıfını 

şeytanlaştırmaya varan, sınıfın üyelerini tembel, yardıma muhtaç, güncel siyasetin 

dinamiklerini anlamayan, eğitimsiz, sadece vasıfsız işleri yapabilecek kapasiteye sahip 

olan vb. tanımlamalarla ötekileştiren, onları yoksullukla özdeşleştiren düşüncelerden 

beslenen politik söylem giderek yayılmaktadır. 

 İşçi sınıfını sadece kol emeğine indirgeyen ve günümüzde giderek kol 

emekçilerinin sayısının azalmasıyla da işçi sınıfının yok olmaya başladığı savını öne 

süren açıklamalar da günümüz kapitalist toplumlarının en önemli problemi olan 

yoksulluk ve işsizlik gibi problemleri sınıfın üyelerinin bireysel beceriksizlikleri ve 

ahlaksızlıkları olarak görmekte bunların toplumsal değil bireysel sorunlar olduğu 

söylemini üretmektedir. 

 Turgut Özal, ekonominin ciddi krizler yaşadığı bir dönemde, Türkiye’de herkese 

yeteri kadar iş olduğunu ancak işsizliğin beceriksizlik ve tembellikten kaynaklandığını 

basına anlatıyordu (Milliyet Gazetesi, 1986, s. 6). Hem dünyada hem de Türkiye’de işçi 

sınıfının şeytanlaştırılmaya başlanması ve herkesin yeterince çabalarsa iş bulabileceği 

miti bu dönemde yayılmaya başladı (Jones, 2018, s. xv). Toplumsal sınıflar içerisinde 

sınıf içi farklılıkların olduğu gerçeği bu faklılıkların ayrı sınıflara tekabül ettiği, yoksul 

ve işsizlerin kişisel beceriksizlikleri yüzünden yoksul oldukları söylemi ile çarpıtılarak 

günümüz toplumlarında işçi sınıfının devrimci bir özne olmaktan çok uzak olduğu “yeni 

orta sınıfın” zincirlerinden başka kaybedecek çok fazla şeyi olduğu söylenmektedir. 

 İşçi sınıfını yok saymak ya da şeytanlaştırmak, onun değiştirici ve dönüştürücü 

gücünü göz ardı etmek hatta sınıf analizlerinin toplumsal gerçekliğinin kalmadığını 

söylemek aynı zamanda üretim ilişkileri, sınıfsal ortak çıkarlar, kültürel benzerlikler ve 

siyasi davranışlar gibi toplumsal ilişkiler bütününü de yok saymak anlamına gelmektedir. 
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2.2. Kapitalist Toplumlarda İşçi Sınıfının Konumu ve Toplumsal Sınıf 

Tartışmaları 

Sınıf kavramı, sosyal bilimlerde en çok tartışılan ve farklı açılardan ele alınan 

temel kavramlardan biridir. Wood’un (2001, s. 92) da işaret ettiği üzere sosyal teoride 

sınıf kavramını; toplumsal yapıda iktisadi olarak farklılaşan hiyerarşik tabakalar olarak 

gören yaklaşımlar ile artık emeğine el konulanlar ve üretim araçlarına sahip olanlar 

arasındaki ilişkiyi toplumsal ve tarihsel bir kavrayışla okuyan yaklaşımlar olmak üzere 

iki farklı okuması bulunmaktadır. “Sınıf ya toplumsal yapının en önemli belirleyici 

birimidir ya da kapsayıcı bir sistem olarak görünen toplumsal tabakalaşma olgusunun 

kategorisidir” (Öngen, 2014, s. 42). 

Sosyal teorideki sınıf tartışmalarının bu iki farklı okuması temelde Max Weber ve 

Karl Marx’ın sınıf kavrayışları üzerindeki farklılaşmadan kaynaklanmaktadır (Edgell, 

1998) (Öngen, 2014) (Turner, 2000). Her ne kadar toplumsal sınıf kavramsallaştırmaları 

açısından Weber ve Marx teorik açıdan taban tabana zıt olsa da her ikisi de temelde 

modern ekonomi ve toplumun kapitalist organizasyonunu konu edinmişlerdir (Löwith, 

1999). Ancak Marksist sınıf yaklaşımındaki sınıf kavrayışının toplumsal çatışma ve 

değişimin temel belirleyicisi olması Weberyen sınıf kavrayışıyla ayrıldığı en temel 

noktadır (Erbaş, 2017a, s. 13).  

Weber, toplumsal sınıfları tanımlarken doğrudan mülkiyetle ilişkisi olmayan 

bireylerin ekonomik etkenlerinde bu konumu belirlediğine vurgu yapar: 

Bizim terminolojimizde “sınıflar”, “sosyal topluluklar” değildir; yalnızca toplumsal 

eylemin mümkün ve muhtemel temellerini temsil eder. (1) Bir grup insanın, yaşam 

olanaklarının, belli bir nesnel öğesi ortak ise, (2) bu öğeyi, mal sahibi olmak ve gelir 

sağlamak gibi salt ekonomik çıkarlar temsil ediyorsa, (3) bu öğe, meta ve işgücü 

piyasalarının koşullarında temsil ediliyorsa, “sınıf”tan söz edilebilir, [“Sınıf konumu”na 

ilişkin bu noktaları kısaca şöyle ifade edebiliriz. Sınıf konumu, kişilerin mal, yaşam 

koşulları ve kişisel yaşantılar için sahip oldukları olanaklar demektir. Bu olanaklar ise 

verili ekonomik düzen içinde gelir sağlamak üzere mal ya da beceri harcama gücünün 
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derecesi ve türü ya da bu gücün yoksunluğu tarafından belirleniyor olmalıdır. “Sınıf” 

terimi, aynı sınıf konumunda bulunan insanlar grubu anlamına gelir] (Weber, 2011, s. 

291). 

Weber’e göre “sınıfı yaratan etmen doğrudan doğruya ekonomik çıkardır, hatta 

sadece “piyasa”yla bağlantısı olan çıkardır” (Weber, 2011, s. 293). Sınıfsal çıkar 

insanların benzer durumlar karşısında bilinçsizce aynı şekilde davranmalarına yol açar, 

burada sınıf hareketi bilinçli bir hal almaz. Sınıfsal eylem bilinçten değil çıkarlardan 

kaynaklanmaktadır. Weber’e göre sınıfı oluşturan bireyler çıkar çatışmasının nedenini 

sistemin doğasında görürlerse, sınıf harekete geçmez zira insanlar hiyerarşi içerisindeki 

konumlarını belirleyen nedenlere tepki vermezler (Mendras, 2009, s. 229). 

Marksist kuram ise “sosyal hareketi ve tarihsel ilerlemeyi sınıf mücadelelerinin 

ürünü olarak ele alan bir toplum anlayışına dayanır” (Öngen, 2014, s. 61).  Buna göre 

harekete geçecek ve tepki verecek olan sınıftır, sınıfın hareketidir. Marx ve Engels 

“Komünist Parti Manifestosu”nda şöyle yazmışlardır: 

Günümüze dek var olan bütün toplumların tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir. Özgür 

insanlar ve köleler ve plebler, derebeyleri ve serfler, lonca ustaları ve gündelikçiler, 

kısacası ezilenler sürekli olarak birbirlerine karşı olmuşlar, kimi kez açık bir biçimde 

kesintisiz bir savaş sürdürmüşler, bu savaş her keresinde ya toplumun tümünün 

devrimci bir dönüşümüyle ya da savaşan sınıfların ortak yıkımı ile sona ermiştir (Marx 

& Engels, 2005, s. 13-14). 

 Marksist yaklaşıma göre sınıflar birbirleriyle ilişki halindedirler. Sınıflar arası 

ilişkiler antagonistiktir (Marx, 2011). Bir sınıf, sınıfsal pozisyonunu keskinleştirirken 

diğer sınıf ile arasındaki çelişki daha çok ortaya çıkar ve keskinleşir. Marx kapitalist 

birikimin antagonist karakterini şöyle açıklar: 

Burjuvazinin içinde hareket ettiği üretim ilişkilerinin basit, tek şekilli bir niteliği 

olmadığı, ikili bir karakteri olduğu; zenginliğin üretildiği ayni ilişkiler içinde sefaletin 

de üretildiği; içinde üretici kuvvetlerin geliştiği ilişkiler içinde, baskı doğuran bir 

kuvvetin de var olduğu; bu ilişkilerin burjuva zenginliğini yani burjuva sınıfının 

zenginliğini ancak bu sınıfın münferit üyelerinin servetini durmadan yok ederek ve 



23 

 

gittikçe büyüyen bir proletarya yaratarak ürettiği her gün çok daha aydınlığa çıkar 

(Marx, 1966, s. 136). 

Weber’in sosyal teorisi, sınıfsal koşulları toplumsal onur nedeniyle statü 

koşullarından ayırmakta sınıfsal ilişkileri salt malların üretimindeki ilişkilerde 

görmektedir. Buna karşın gündelik hayatta daha kapsayıcı olarak değerlendirdiği statü 

grupları ise malların tüketimindeki ilişkilerine göre şekillenmektedir. Bu bağlamda 

Weber mülk sahibi olan ve olmayan insanların aynı statü grubuna dahil olabileceğini 

söyler (Weber, 2011, s. 299). Bireyin toplumsal yapı içerisinde işgal ettiği konumlar 

anlamında (Turner, 2000) statü Weber terminolojisinde yaşamın bütün biçimlerini 

belirleyen ve bireyler arasındaki farklılıkların nedeni olan temel analiz birimidir. Weber, 

sınıfları sosyal topluluklar olarak değerlendirmezken, her ne kadar dağınık olsa da statü 

gruplarını sosyal topluluklar olarak değerlendirir ve statü konumunu sınıf konumunun 

karşısında tanımlar. Weber’in kavramsallaştırmasında sınıf konumları tamamen ekonomi 

tarafından belirlenirken statü konumları ise sınıfsal konum, toplumsal pozitif ve negatif 

onur ölçüleriyle belirlenir (Weber, 2011, s. 298-299). 

Hiyerarşik tabakada yer alan sınıfsal gruplar, içerilerinde farklılıklar bulunduran 

yapılardır. Weber’e göre piyasa koşulları içerisinde belirlenen heterojen parçalardan 

oluşan sınıflar, ekonomik mübadele temellinde ayrışırlar. Bu ayrışma sonucu ortaya çıkan 

ve mübadele ilişkilerine de sirayet eden toplumsal ilişkiler sonucu sınıfların üyeleri farklı 

hayatlar yaşarlar. Sınıfsal konumların temel kategorileri olan mülkiyet ve mülksüzlük 

sınıfın doğrudan belirleyicisi değilken kişilerin sınıf konumları onların piyasa 

konumlarıdır (Weber, 2011, s. 293).  

Marksizm’in temelini oluşturan Marx ve Engels’in eserlerinde kategorik olarak 

verili tek bir sınıf tanımı yoktur. Kapital’in (Marx, 2015) “bir bütün olarak kapitalist 

üretim süreci” alt başlığı taşıyan üçüncü cildinin sonunda, doğrudan “sınıf “başlığı altında 

kısa bir kısımda bahsedilmesine rağmen sınıf kavramı Marksist kuramın tamamına 
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içkindir. Ancak Marksist kuramın temelinde yer alan materyalist yaklaşıma göre, 

kapitalist toplumlarda üretim biçimine göre konumlanmış ikili (burjuva-işçi) sınıfsal bir 

görünüm vardır. Somut toplumsal yapı düzeyinden analiz edildiğinde ise daha çoğulcu 

bir sınıfsal kategorizasyon gerekli olur (Öngen, 2014, s. 81; Ollman, 2008, s. 197-215). 

 Marksist sınıf okuması/anlayışı maddeci tarih yaklaşımı üzerine kuruludur. 

Ollman (2012, s. 36), Marksist yazında sıkça kullanılan tarihsel maddecilik/materyalizm 

kavramının kullanımını eleştirerek bu kavramsal tanımlamanın kötü bir karikatür 

olduğunu ve “herhangi bir tarihsel koşula içkin olan bir dizi olanağı, daha tarihsel 

araştırma tamamlanmadan sınırlayan kısıtlayıcı ifadeler” olarak tanımlamaktadır. Ollman 

(2012), Marx ve Engels’in “tarihsel maddecilik” kavramından ziyade “maddeci tarih 

anlayışı” ya da “tarihe bakışımız” dediğine dikkat çeker. Maddeci tarih anlayışı, 

kapitalizmi ortaya çıkaran koşulların insanlar arasındaki üretim ilişkileri üzerinden analiz 

edilmesi sürecidir. Bu noktada kapitalist toplum analizi ekonomik temelli değişimlerin 

bir öncülü ya da ekonominin belirleyici olduğu bir toplumsal değişim kastedilmez.  

Marksist anlamda sınıflar, doğrudan ekonomik üst yapının belirleyici baskısına 

içkin bir şekilde ortaya çıkmazlar. Sınıflar bir makinanın herhangi bir parçası değil; 

çarkların sürtünmesi, çıkardığı gürültü, hareketin kendisi, sıcaklığı, makinenin harekete 

geçtikten sonra nasıl çalıştığıdır (Thompson, 1965).  Toplumsal sınıflar ilişkiler 

bağlamında ele alınır. Marx’ın Proudhon’u eleştirirken vurguladığı üzere iktisadi ve/veya 

siyasi bütün inceleme ve kategorizasyon birbiri ardına, oluş tarihine göre sıralanarak değil 

tarihsel ve toplumsal ilişkilerin soyut ifadeleri olarak ele alınmalıdır (Marx, 1966, s. 116-

121). 

Marx ve Engels pek çok çağdaşı gibi kapitalizmi incelemektedir. Maddeci tarih 

anlayışına göre “İnsanlar tarihlerini kendileri yaparlar, ama onu serbestçe kendi seçtikleri 

parçaları bir araya getirerek değil” (Marx, 2013b, s. 30). Verili koşulların insanları, 
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insanların da verili koşulları yaratması süreci (Özcan, 2006, s. 325) materyalist tarih 

anlayışının temelini oluşturmaktadır (Brosius, 2015, s. 21).  

Toplumda var olan egemenlik ilişkilerinin temelinde üretim ve mülkiyet ilişkileri 

bulunmaktadır. Üretici güçler ve mülkiyet ilişkileri arasındaki çelişkiler sınıfların 

ayrışmasına ve çatışmasına yol açacaktır. Marksist kurama göre toplumsal eşitsizliğin ve 

farklılaşmanın en temelinde sınıfsal farklılıklar yatmaktadır, “sınıf eşitsizliğinin ortadan 

kaldırılması, tanım gereği, kapitalizmin sonu anlamına gelecektir” (Wood, 2003, s. 305).  

20. yy.’ın başlarında toplumsal yapıda yaşanan değişimler sonrasında bu “yeni” 

toplumun klasik Marksist terminolojiye göre analiz edilemeyeceğini iddia eden pek çok 

kuram ortaya atılmıştır. Bu kuramların neredeyse hepsinin temelinde Marksist sınıfsal 

perspektifin yeni bir okuması (yeni toplumsal ilişkilere göre güncellenmesi) ya da 

reddiyesi vardır. 

1900’ların başında, Marksizm’i pozitivist bir bilim olarak kavranmasına karşın 

teori ve pratik arasındaki birliği kurmayı amaçlayan (Bağce, 2015, s. 10) Frankfurt Okulu 

temsilcileri kapitalizmin Marx’ın dönemindeki kapitalizmden farklı olduğunu iddia 

ederek, “ileri kapitalizm”, “ileri sanayi toplumu”, “düzenlenmiş kapitalizm” gibi 

kavramlarla kapitalizmin bu yeni formunu açıklamaya girişirler (Dellaloğlu, 2001, s. 41). 

Okulun en önemli temsilcilerinden olan Horkheimer; 20. yy ’da işçi hareketlerinin önceki 

yüzyıldakinin aksine farklı şekillerde oluştuğuna vurgu yaparak, pozitivizmin etkisindeki 

teorinin gerilediğini (Horkheimer, 2013, s. 155) söylerken; okul mensupları genel olarak 

işçi sınıfının devrimci rolünü kaybettiği yönünde düşünceler ileri sürmekteydiler 

(Bottomore, 2013, s. 38). 

 Sınıfsal perspektifin artık toplumsal dönüşümü anlatmadığı savına dayanan bir 

başka düşünür ise Daniel Bell’dir. Bell (2013, s. 34-62) günümüzdeki siyasi yapılanmanın 

ve hatta kapitalizmin birbirinden farklı sınıfların çatışmasıyla açıklanamayacağını iddia 

eder. Şüphesiz sınıf karşıtı söylem popülaritesini 70’li yılların başında yükselişe geçen ve 



26 

 

Sovyetlerdeki sosyalizme alternatifler sunan Avro komünizm ve Avro sosyalizm 

akımlarıyla paralel olarak yükselişe geçer (Erbaş, 2017a, s. 12). Lipset (1960, s. 26) de 

dönemin politik iklimine uygun olarak Marksist sınıf tartışmalarını hâkim siyasal 

çekişmelerin akademiye yansıması olarak değerlendirerek, Marx’ın antidemokratik bir 

kuram öne sürdüğünü ve insan onurunu tahrip edici bir sınıf çatışması önerdiğini iddia 

etmektedir. 

İşçi sınıfı tartışmalarında önemli dönüm noktalarından biri Althusser’in yapısalcı 

tartışmaları olmuştur. Marksizm’in ekonomik, tarihselci ve hümanist yorumlarına 

(Savran, 2006, s. 138) karşı çıkan Althusser, alt yapı yerine üst yapıyı önceleyen 

(Althusser, 2010, s. 46) hukuki ve siyasal mücadele aygıtlarını sınıf mücadelesinin önüne 

koyan teorik bir çerçeveye sahiptir. Başka bir anlamda ise Marx ve Engels’in kapitalizmin 

okumasına içkin olan alt yapı ve üst yapı arasındaki ilişkiyi kopararak üst yapısal 

kurumları özellikle de siyaseti etkili bir konuma taşımıştır. Buna göre, bir taraftan ideoloji 

özneyi yaratırken diğer taraftan da özneler ideolojiyi yeniden üretirler (Althusser, 2010, 

s. 208). Böylece Althusser’in yaklaşımına göre işçi sınıfına mensup olanlar sistem 

içerisinde birer özne değil nesnedirler, artık bir nesne olan işçi sınıfı kendisini ideoloji 

aracılığıyla özne zanneder.  

Poulantzas ise Marx’ın ekonominin nesnel yasalarından doğan ilişkilerin sınıfın 

nesnel konumunu yarattığı tespitine karşı çıkarak Marx’ın ekonomik indirgemeci 

olduğunu iddia ederek ve üretken emek üretken olmayan emek ayrımı yapar. Buna göre 

toplumsal sınıflar salt üretim ilişkileri sonucunda oluşan değil, politik üst belirlenimin 

etkilerine göre de farklılık gösterebilen bir yapıya sahiptirler (Poulantzas, 1992, s. 65). 

Marx’ın sınıfları birbirinden ayıran ekonomik, politik, ideolojik farklılıklarından 

kaynaklı sınıf mücadelesi kavramlaştırmasına karşın Poulantzas politikayı ayrı bir yere 

koyarak Marksist diyalektiği, politika gibi üst yapı kurumlarına devretmiş böylece sınıf 

oluşumunda politikaya ayrı bir rol biçmiştir (Oğuz, 2001, s. 226). Althusser’in bir 



27 

 

takipçisi olarak devleti hâkim sınıfların etkisinden ayrışık olarak düşünür ve siyasal 

olguları birincil belirleyen olarak merkezileştirir. Poulantzas’a göre üretim ilişkileri 

dışında, politik belirlenim çerçevesinde tanımlanan işçi sınıfını dar bir kalıba sokarak 

sayıları giderek artan beyaz yaka işçi sınıfını da analizine katmak istemiştir. Böylece 

Poulantzas yer üstü maden işçileri gibi üretken olmayan kol işçilerini de yeni küçük 

burjuvazi içerisine katmıştır, oysa Marx’ın yaklaşımı farklıdır (Erbaş & Coşkun, 2007, s. 

9). Yer üstü maden işçilerinin tümü üretken olmayan emek kategorisine dahil edilemez. 

Örneğin çıkarılan cevherin yer üstünde bir noktadan başka bir noktaya satış amaçlı 

taşınması sürecine dahil olan ulaştırma işçileri üretken işçilerdir (Marx, 2015, s. 293-

294). 

 Bir üst yapı kurumu olarak politikanın sınıflar üstünde belirleyici etkisi fikrinden 

yola çıkan Laclau ve Mouffe Marksizm’in devrim, sınıf mücadelesinin ayrıcalıklı 

pozisyonu, proletarya diktatörlüğü gibi kavramlar çerçevesince oluşan klasik 

formasyonunu eleştirirler (Kundakçı, 2015, s. 173). Onlara göre sınıf artık tek ve evrensel 

bir bütünü oluşturmaz aksine bir çeşitlilik oluşturur ve sınıfın üyeleri söylemsel kimliği 

kuran bir polifoni (çok seslilik) halindedir (Laclau & Mouffe, 1992, s. 234). Laclau ve 

Mouffe sınıf tabanlı olmayan (Mouffe, 2015, s. 150) hatta sınıfın öncü rolünü reddeden 

(Laclau & Mouffe, 1992, s. 75) kimlik siyaseti etrafında şekillenen agnostik (bilinemezci) 

demokrasi dedikleri bir mücadeleyi salık veren kapitalist mücadele modeli 

oluşturmuşlardır.  

“Elveda Proletarya” eseriyle işçi sınıfı ve sermaye arasında bağlar kurmaya 

çalışan Gorz (1986, s. 32), proletaryanın sermayenin kopyası olduğunu ve işçilerin kendi 

gereksinmeleri için yaptıkları herhangi bir üretimin olanakları ortadan kalkmadığı sürece 

sınıfsal çatışmanın imkânı olmayacağını söyleyerek, proletarya ve sermaye arasında 

Marksizm’in kurduğu yönde bir antagonizma olmadığını iddia eder. 
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Günümüzde kapitalizmin 19. yy. dan farklı seyrettiğini sıkça vurgulayan Hart ve 

Negri, temelde küreselleşmeyle birlikte ortaya yeni bir durum çıktığını ve bu durumun 

emperyalizmi bitirdiğini ve işçi sınıfını yok ettiğini iddia ederek (Hardt & Negri, 2003), 

işçi sınıfının küresel dünyadaki sınıf mücadelesi ya da devrimci bir mücadele olanağının 

bittiğini (Hardt & Negri, 2004, s. 86) bunun yerine “çokluk” olarak kullandıkları, küresel 

düzeyde farklı yerelliklerde oluşan birbirinden farklı dinamiklerle ortaya çıkan direniş, 

taktik ve stratejilerin kendi deyimleriyle imparatorluğu zayıflatacak tek mücadele alanı 

olduğunu söylemektedirler. 

 Bütün bu ‘Marksist sınıf kavrayışının günümüzdeki kapitalizmin hızlı toplumsal 

değişimini açıklamakta yetersiz kaldığı’ düsturunu benimseyen toplumsal kuramlara 

karşılık, klasik diye tanımlanan ve toplumsal ilişkileri üretim ilişkileri çerçevesinde analiz 

eden toplumsal sınıf kavrayışı halen işlemektedir.  

Kapitalist toplum her geçen gün daha kompleks ilişkiler üretmesine, bu ürettiği 

ilişkilerin işçi sınıfını burjuvalaştırdığı ya da yok ettiği yönündeki çıkarımlar belirli bir 

süre geçerli gibi görünse de art zamanlı bir bakış açısıyla geçerli olmadığı görülecektir. 

İnsanlık tarihi elbette düz bir çizgide ilerleyen ve sürekli gelişim gösteren toplumsal bir 

görünüme sahip değildir. Öyle ki günümüzde kır toplumu özelliği taşıyan mekânlar 

giderek azalmakta insanlar kitleler halinde kentlere yerleşmektedir. Kentlerde sermaye 

birikiminin giderek yoğunlaşması istihdam çeşitliliğine yol açsa da kitlelerin yığınlar 

halinde belli mekânlarda yaşamaları yedek işgücü ordusunun da artmasına yol 

açmaktadır. Bu diyalektik döngü sonucunda işçi sınıfı belki de tarihte hiç olmadığı kadar 

görünür bir haldedir. Kapitalizm bir üretim sistemidir ve kendi gibi olmayan üretim 

sistemlerinden farklı üretim ilişkilerine sahiptir. Sınıfın üyelerinin belirli toplumsal 

kimlik aidiyetlerinin olması kapitalizmin bütün zamanlarına yayılan bir durumdur. Bu 

durum hiç değişmemiştir. Bugün değişti gibi görünen şey kapitalizmin giderek 

vahşileşmesi sonucunda ortaya çıkan sınıfsal ayrımın daha da keskinleşmesidir.     
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2.3. İşçi Sınıfı Oluşumu ve Kültürü 

Kültür kavramı, birinin kültürlü bir insan olması, kitap kültürü, Karadeniz kültürü, 

Punk kültürü gibi pek çok farklı anlamda kullanılmaktadır. Birey bu anlamları hem 

şekillendirir hem de bunlara uyar, kültür “özel olarak hiç kimseye ait olmayan, herkesin 

kanaati gibi muğlak bir kendilik biçiminde boy gösterir” (Bauman, 2004, s. 142). 

Kültür; insanın doğayı anlama ya da doğayla mücadele etme sürecinde yapıp ettiği 

her şeydir. Doğa ile girilen mücadelede sadece metalar değil anlamlar da üretilir, bu 

anlamda her şey belli bir açıdan kültürün konusudur. Kültürün ürünleri yine kültür 

tarafından inşa edilmiştir.    

Kültürel çalışmalar ile ilgili hemen hemen bütün eserlerin başında kültür sözcüğü 

tarihin farklı dönemlerinde birbirinden çok farklı anlamlarda kullanıldığı yazmaktadır 

(Williams, 1993; Eagleton, 2011). Diğer bütün kavramlar gibi kültür kavramının da 

tarihsel dönemlere göre farklı anlamlarda kullanılması onun tarih ve gündelik hayat ile 

sıkı bir bağ içerisinde olduğunu kanıtlamaktadır. Toplum, kültür ve ekonomi; modern 

dünyada kendi gelişim süreçlerinde birbirlerinden etkilenerek yol aldılar (Williams, 1990, 

s. 15). 

Kültür, etnografik açıdan insanın sınıfsal alışkanlıkları anlamına gelirken; bir 

yandan iktidarın sınıf davranışları üzerindeki etkilerini diğer yandan da sınıfın 

özgürleşme faaliyetlerinin neler olduğunun göstergelerini anlamamıza yarayacak bir 

düzlemi oluşturur (Demirer, 1998, s. 85-86). Bir sınıfın üyesi olmak ile sınıf oluşturmak 

arasında belirgin bir fark vardır. Sınıfın üyeleri yaşam tarzları, çıkarları ve kültürleri diğer 

sınıflardan ayrıldığı ölçüde bir sınıfın üyesi olurken bu bağ sınıf üyeleri arasında siyasal 

bir örgütlenme yaratmadığında sınıf oluşturmazlar (Marx, 2013b, s. 162). Bu noktada 

sınıf oluşumunda/analizinde “kendinde sınıf” uğrağı, sınıfın üyelerinin üretim ilişkileri 

içerisinde şekillenen nesnel aidiyetlerine işaret ederken; “kendi için sınıf” uğrağı sınıfsal 

çıkarları etrafında örgütlenmiş bir sınıf mücadelesine işaret eder. Sınıf bilinci kendi için 
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sınıf uğrağında bulunur ve işçilerin ortak çıkarları etrafında diğer sınıflara karşı kolektif 

mücadele içerisinde olduklarını gösterir. 

Gündelik hayat pratiklerinin, başka bir ifadeyle toplumsal rollerin insanların 

hayatlarını nasıl kazandığı ile doğrudan ilişkisi vardır. Kapitalist toplumlarda, işçiler 

emek güçlerini ücret karşılığında kapitalistlere satmak durumundadır. Üretim araçlarıyla 

kurulan böylesi bir ilişki sonucu Marx’ın yabancılaşma dediği şey ortaya çıkmaktadır. 

Yabancılaşma en geniş anlamıyla; insanın, insanlığın ortak ürünü olan ve yine insanlar 

tarafından oluşturulmuş olan ortak değerlere, o değerleri yaratanlara ve dolayısıyla 

kendine karşı yabancılaşmasıdır. Bu yüzden yabancılaşmış insan bütün insanlığa ve 

insanlığın özünü oluşturan bütün şeylere yabancılaşmış olur (Özcan, 2006, s. 342).  

“Yabancılaşmanın formları her sınıf için farklıdır” (Ollman, 2012, s. 216). Yabancılaşma 

ya da Lukacs’ın (Lukacs, 2014) söylediği anlamda şeyleşme işçiyi; kendi üretici 

etkinliğinden, üretici etkinliği sonucu ürettiği üründen, diğer insanlardan ve insani 

yaratıcılık niteliklerinden uzaklaştırmıştır (Ollman, 2011b, s. 13).  

Gündelik hayatın bütün öğelerinin ve toplumsal rollerin giderek şeyleşmesi; 

bireylerin verili yapısal koşullar içerisinde, tıpkı daha önceden programlanmış ve kendisi 

için özel olarak tanımlanmış görevleri yerine getirmek olan “gömülü sistemler” gibi 

“programlanmış” bir yaşam sürmek değildir. 

Thompson (2012, s. 40) nesnel sınıf konumlarının üretim ilişkileri etrafında 

şekillendiğini vurgularken, üretim ilişkilerinin sınıf mücadelesine temel oluşturan çıkar 

çatışmaları içerdiği; sınıfın oluşumunun ve sınıf bilincinin keşfinin ise nesnel sınıf 

konumlarının deneyimlenmesinden doğduğuna işaret eder: 

Sınıf deneyimi, büyük ölçüde insanların içine doğdukları ya da iradeleri dışında 

girdikleri üretim ilişkileri tarafından belirlenir. Sınıf bilinci, gelenekler, değer 

sistemleri, düşünceler ve kurumsal biçimlerde somutlaşan bu deneyimlerin kültürel 

terimlerle ele alınmasıdır. Deneyim kesin görünürse de sınıf bilinci görünmez. Benzer 

deneyimleri yaşayan benzer meslek gruplarının tepkilerinde bir mantık görebiliriz ama 
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bundan herhangi bir yasa çıkaramayız. Sınıf bilinci değişik zamanlarda ve yerlerde aynı 

şekilde ortaya çıkar ama hiçbir zaman tam tamına aynı şekilde değil. 

 Üretim ilişkileri sınıf deneyimi aracılığıyla sınıf bilincini oluşturur. Sınıf 

deneyimi; üretim ilişkileri içerisinde şekillenen kültürel, ideolojik ve toplumsal ilişkilerin 

üyeleri tarafından yeniden üretilmesi süreçlerinin tamamıdır. Böylece işçiler kendi öznel 

koşulları içerisinde sınıf bilincine sahip işçi sınıfını oluşturmaya başlarlar. Sınıf oluşumu, 

sınıfın üyeleri arasındaki ontolojik gerçekliğin deneyim aracılığıyla kavranması 

neticesinde epistemolojik bir bağın da oluşmasıyla gerçekleşir, ancak sınıf oluşumu için 

salt üretim faaliyetleri içerisinde olmak yeterli koşul değildir. 

 Bourdieu deneyim kavramı yerine habitus kavramını kullanır. Sosyal bilimlerde 

yaygın olarak görülen nesne yapı ikiliği arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarmaya çalışan bir 

kavram olarak habitus; bireyin öznel algıları çerçevesinde eylemlerine etki eden kalıcı ve 

aktarılabilen eğilimlerdir. “Bu bilinçsiz şemalar sürekli özel toplumsal koşullar ve 

koşullanmalara maruz kalınarak, dışsal kısıtlamalar ve imkânlar içselleştirilerek 

kazanılır” (Wacquant, 2010, s. 61). Habitus bireyin toplumsal refleksleri ve o reflekslerini 

oluşturan, kapsayan koşulların bütünüdür. Özellikle öznelci ve nesnelci yaklaşımların 

birey üzerindeki söylemlerini kapsaması açısından habitus; “bireysel eylemi mevcut fırsat 

yapılarının idame edeceği tarzda biçimlendirme eğilimindedir. Başarı ya da başarısızlık 

olasılıkları içselleştirilir ve bireysel hayallere ya da beklentilere dönüşür; buna mukabil 

bu hayaller ve beklentiler, olasılıkların nesnel yapısını yeniden üretme eğiliminde olan 

eylemde dışsallaştırılır.” (Swartz, 2011). Birey içinde bulunduğu hayat tarzının ona 

dayattığı yapıya uygun davranış sergilemekte, ancak yönelimlerini kendisi 

gerçekleştirmektedir. Bu gerçekleştirmenin bireyin davranışıyla ilişkili olması durumu 

onun yapıyı tamamen içselleştirmesiyle ilgilidir. İçselleştirilmiş olan yapı bireyin 

davranışını ve eğilimlerini şekillendirirken; bireysel pratikler bu eğilimlerin yeniden 

üretime yardımcı olmasını sağlar. Bireysel pratiklerin yapı tarafından belirleniyor olması 
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durumu eyleyicilerin, nesnelci söylemlerin vurguladığı gibi, doğrudan yapının 

hizmetinde olan bilinçsiz varlıklar olduklarını göstermez ancak Bourdieu için bireylerin 

farklı toplumsal konumları arasında sürekli bir çatışma vardır. “Toplumsal eşitsizliklerin 

kökleri, sermaye tiplerinin eşitsiz dağılımına dayanan nesnel yapılarda yatmaktadır. 

Dolayısıyla Bourdieu tabakalaşma konusuna yönelik öznelci yaklaşımlar olarak 

değerlendirdiği görüşlere karşı çıkar” (Swartz, 2011, s. 204).  

 Bu noktada maddi koşullar ve eylemin birlikteliğinden bahsetmek gerekir. Praxis, 

“teori ile pratiğin birliğini, yani düşünce ya da kuramın, eylemin bir sonucu olduğunu ve 

onun eylemler tarafından değiştirilip dönüştürülmesini ifade eder” (Coşkun, 2013, s. 36). 

Özne-yapı ikiliği Marx’ın praxis kavramı çerçevesinde tartışılır. Maddi koşullar 

içerisinde özne olduğunu fark eden, yani bilinçli olan birey, bu bilinci çerçevesinde 

mensup olduğu sınıfın maddi koşullarını kavrar ve karşıt sınıfa karşı bir gerçeklik inşa 

ederler. 

Ancak teorinin yapısal koşullar dışında da bir gerçekliği bulunduğunu ve teorinin 

pratik ile ilişkisinin tarihsel koşullardan bağımsız olduğunu iddia eden düşünürler de 

vardır. Althusser’e (2010) göre, insanlar “özgür” ve “kurucu” özneler değillerdir, siyasal 

ve ideolojik üstyapı kurumları tarafından kendilerine verili rolleri yerine getiren yapısal 

öğelerdir.  

 Marx (1976, s. 25-26) “Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı”nın çok alıntılanan 

önsözünde varlıkların toplumsal üretiminde insanlar arasında kurulan toplumsal, altyapı 

ve üst yapı kurumları arasındaki ilişkiye vurgu yaparak; üretim, toplumsal bilinç ve varlık 

arasındaki ilişkiyi üretim üzerinden açıklamıştır. Marx’ın önsözde anlattığı bu yöntem 

farklı takipçileri ve karşıtları tarafından çeşitli eleştirilere tabi tutulmuştur (Oğuz, 2007). 

Williams’a göre Marksist bir kültür teorisine ilişkin bir açıklama mutlaka altyapı-

üstyapı tartışmasını göze alarak işe başlamak durumundadır. (Williams, 1973). 

Thompson (2015, s. 90-91), Marx’ın bazı takipçileri tarafından benimsendiği şekliyle 



33 

 

üstyapıyı kültür kavramının belirleyicisi olarak gören yaklaşımları eleştirir. Altyapı-

üstyapı modellemesini yetersiz olarak gören Thompson tarihçinin, tarihsel süreçleri 

incelerken insani boyutu gözden kaçırmaması gerektiğine vurgu yaparak klasik altyapı-

üstyapı modellemesinin toplumsal olguları ekonomik yapıya indirgeyerek açıklayan bir 

tarafı olduğuna vurgu yapar. 

Thompson (2012, s. 39) ünlü eseri “İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu”nda hem işçi 

sınıfı oluşumu hem de sınıf bilinciyle ilgili iki önemli tespit yapmıştır: 

 İşçi sınıfı belirlenen bir zamanda güneş gibi doğmadı. Kendi oluşumunda oradaydı… 

Sınıftan, ilişkisiz ve birbirine benzemez gibi görünen bir dizi olayı hem deneyimin 

hammaddesinde hem de bilinçte birleştiren tarihsel bir fenomeni anlıyorum. Bunun 

tarihsel bir fenomen olduğunun altını çiziyorum. Sınıfı bir ‘yapı’ ve hatta bir ‘kategori’ 

olarak görmüyorum. İnsan ilişkilerinde gerçekten olan (ve oluşumu da gösterilebilen) 

bir şey olarak görüyorum. 

“Sınıfın bir nesne olarak kavranabilmesi için, elbette, sınıfı ortaya çıkaran 

toplumsal ilişkiler bir etkinlik olarak anlaşılmalıdır” (Ollman, 2012, s. 319). Bu anlamda 

toplumsal ilişkiler hem sınıflar arası karşılıklılık hem de sınıf içindeki beraberlik ve 

karşıtlık ilişkilerinden doğan deneyim ve tecrübelerin yansıması üzerinden okunabilir. 

Sınıf var olan üretim ilişkileri çerçevesinde oluşan nesnel sınıfsal konumların; sömürü, 

sınıflar arası çatışma ve mücadelesini içeren ilişkilerin bir bütünü olarak oluşur. Bu 

tarihsel süreç içerisinde sınıf yalnızca ekonomik ilişkilerle değil aynı zamanda toplumsal, 

ideolojik, kültürel ilişkilerin diyalektik bir bütünüdür.  

Kapitalist toplumların tarihsel süreci içerisinde sınıf oluşumu süreklilik arz eder, 

sınıflar arasında devamlı bir sınıf mücadelesi bulunmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz 

gibi sınıfın üyeleri üretim ilişkileri tarafından doğrudan belirlenen pasif bir konumda 

değil aksine aynı zamanda onları değiştirip dönüştürme gücüne de sahip olan özneler 

konumundadırlar. Bütün bu oluşum süreci içerisinde işçi sınıfı dinamik bir şekilde sınıf 
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mücadelesini yürüten konumdadır. Bu sebepten dolayı işçi sınıfını özne yapan sınıf 

mücadelesi içerisindeki konumudur.  

Sınıf mücadelesinin en belirgin görünümü örgütlü işçi sınıfı hareketlerinden olan 

grevlerde ortaya çıkar. Sınıfın üyeleri kapitalist sistem içerisindeki nesnel konumlarının 

yanı sıra kendilerini bir özne olarak görmeye ve özne konumlarından kaynaklanan etkin 

rollerinin farkına varmaya başlar. Engels 1844 yılında maden işçilerinin aileleriyle 

birlikte yaklaşık 19 hafta süren maden işçileri grevi için şunu yazmaktaydı: 

Her şeyden önce on dokuz hafta süren bu grev, Kuzey İngiltere maden işçilerini, o 

zamana kadar içinde bulundukları entelektüel ölümden, sonsuza dek çekip çıkarmıştı; 

uykudan uyandılar, kendi çıkarlarını savunmak için artık tetikteler ve uygarlık 

hareketine, özellikle işçi hareketine girdiler. Maden sahiplerinin tüm hoyratlığını gözler 

önüne seren grev, burada sürüp gidecek bir işçi muhalefetinin yerleşmesine neden 

oldu… (Engels, 2010, s. 318). 

Tarihsel analize aşağıdan yukarıya tarih ya da sınıf mücadelesi perspektifinden 

bakışı yansıtan en iyi çalışmalardan biri Hobsbawm’ın (1952) makine kırıcıları üzerine 

yaptığı çalışmadır. Komünist Manifesto’da Marx ve Engels (2005, s. 26) mücadelenin 

teker teker işçilerden fabrikanın bütününe yayılan, oradan da belirli bir iş koluna dek 

uzanan yönünü vurgulayarak makine kırıcılığının sınıf çatışması yönüne vurgu 

yapmışlardır. Engels (2010, s. 271) sınıfsal bir görünüm olarak işçilerin sanayileşmenin 

ilk dönemlerinde burjuvaziye karşı bir sınıf olarak yaptıkları ilk direnişlerin makine 

kırıcılığı olduğunu vurgular. Hobsbawm (1952, s. 63) bu değerlendirmeleri bir adım 

ileriye taşıyarak, en çok işsizliğin arttığı ve çalışanların saygınlığının düştüğü dönemlerde 

makineleşmenin arttığını ve buna karşı makine kırıcılığı eylemlerinin olduğunu 

vurgulamıştır. İşçiler makineleşmeye değil makineleşmenin getirdiği tehditlere karşı bu 

eylemi gerçekleştirmekteydiler. Hobsbawm makine kırıcılığı eyleminin son kertede 

sanayileşmeye bağlı emek sömürüsünde başat bir mücadele yöntemi olmadığını kısmen 
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kabul etmekle birlikte, makine kırıcılığının etkili olduğunu İngiliz işçi sınıfı tarihinden, 

işçi sınıfı lehine bazı örnekler vererek kanıtlar (Kaye, 2009, s. 190). 

İşçi sınıfı oluşumu, sınıfın üyelerinin ortak çıkarlara sahip oldukları bilincine 

ulaşmalarıyla ortaya çıkan diğer sınıflara karşı bir özdeşliktir ve bu özdeşliğin siyasal ve 

endüstriyel örgütlenmede uygun biçimlerinin geliştirilmesidir (Thompson, 2012, s. 249). 

Katznelson (Katznelson & Zolberg, 2012, s. 18-31) Thompson’un sınıf oluşumu 

konusundaki yaklaşımını temel alır ancak onu kültürelcilik ve öznelcilik yaptığı 

noktasından eleştirerek sınıf oluşumu farklılıklarını da kapsayacak başka bir model 

önerir. Buna göre toplumsal sınıf oluşumundaki kendinde sınıf ve kendi için sınıf 

uğraklarını aralarındaki diyalektik ilişkinin gözden kaçırılmaması için birbiriyle 

bağlantılı dört düzey önerir: Buna göre bir toplumdaki sınıf oluşumunu analiz ederken; 

(1) Toplumdaki kapitalist iktisadi gelişimin temel yapısının yani sınıfların nesnel üretim 

sürecindeki konumlarının ne olduğuna (2) işyeri ve işyeri dışındaki sosyal ilişkileri ve 

işgücü piyasalarına daha açık bir ifadeyle sınıfın yaşam şartlarının ne olduğuna (3) 

sınıfların ortak değerleri sistemini, eğilimlerini ve kendilerini sınıf çıkarları ile nasıl ifade 

ettiklerine yani sınıf bilincine (4) sınıf eğilimlerinin kolektif eyleme dönüşümüne yani 

sınıf mücadelesine bakarak tümünün bütünsel bir süreç olarak kavranmasıyla sınıf 

oluşumunun anlaşılabileceğini öne sürer. 

Biz de çalışmamızda Thompson’un (2012) deneyim kavramı çerçevesinde, 

Katznelson’un geliştirdiği işçi sınıfı oluşumunun izlekleri üzerinden Zonguldak Kömür 

Havzası’nda işçi sınıfı oluşumunun birbiriyle ilişki içerindeki dört düzeyi etrafında 

inceleyeceğiz.     
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BÖLÜM III 

3. ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI İŞÇİLEŞME SÜRECİ VE 

EMEK TARİHİ 

Yüz kırk yıldır biriken öfke  

Dişler arasında süzülen sabır 

Umut dolu bekleyişlerde geçen zaman 

Patladı sonunda metan gazı örneği 

Otuz kasım bin dokuz yüz doksan sabahı 

(Karaibrahimoğlu, 1991). 

Zonguldak Kömür Havza’sı tarihinin anlatısı, havzadaki sermaye yapısının 

tarihsel değişimini farklı şekillerde sınıflandıran çalışmalar çerçevesinde incelene 

gelmiştir (Karahasan, 1978) (Oskay, 1983) (Savaşkan, 1993) (Zaman, 2004) (Aytekin, 

2006) (Quataert, 2009). Birbirinden farklı dönemlerde yapılan, birbirini tamamlayıcı 

sermaye yatırımlarının ürünü olan havzadaki maden ocaklarının pek çoğunda üretim 

bugün halen devam etmektedir. Bu anlamda havzada bir yandan sürekli büyüyen, bir 

yandan da ekonomi-politik iklime göre şekillenen bir biçimde işletmecilik faaliyetleri 

gelişim göstermiştir. Günümüzde kömür havzasında üretim hem özel sektör hem de 

devlet eliyle yapılmaktadır. Çalışmamızda, tarih boyunca havzada farklı şekillerde 

teşekkül etmiş sermayelerin kronolojik olarak işletme serüveninden bahsetmek yerine, bu 

işletmelerin tutum ve işletme karakterlerinin, eldeki veriler izin verdiği çerçevede, işçi 

sınıfında nasıl karşılık bulduğu üzerine bir tarih yazımı yapılacaktır. 

Osmanlı emek tarihinin yazımında, günümüz sanayi işçisinin oluşum sürecini 

sömürüye karşı grev hareketleriyle betimleyen ve sanayi işçilerini öne çıkararak analiz 

eden Şanda’nın (1976) çalışması alanında ilk sayılabilir. Kurthan Fişek (1969) ve Oya 

Sencer’in (1969) Osmanlı’da fabrika işçileri ve kapitalist üretim ilişkileriyle şekillenen 
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işçi sınıfı hareketleri konusundaki önemli çalışması da konuyla ilgili önemli 

kaynaklardandır. Vatter (1998) Osmanlı emek tarihi yazınında fabrika dışında çalışan 

zanaatkar ve diğer atölye işçilerinin mücadele ve örgütlenme tarihinin göz ardı edilmesini 

eleştirerek başladığı çalışmasında 1870-1918 yılları arasında düzenli grevlere gitmiş 

Şamlı tekstil dokumacılarına değinmiş, Osmanlı’da işçi sınıfı hareketleri analizini fabrika 

işçileri dışındaki alana doğru genişletmiştir. Uzun yıllar 1838’de Slevne’de 

Dobrikokeslov fabrikasında kadın işçiler tarafından başlatılan makine kırıcılığı eylemleri 

Osmanlı’da modern anlamdaki ilk işçi hareketi (Sencer, 1969, s. 69) olarak gösterilmiştir. 

Emek tarihi yazınında uzun yıllar ilk grevin Beyoğlu Telgrafhane işçilerinin 1872 yılında 

(Sencer, 1969, s. 133) yaptıkları grev olduğu kabul edilir.  Karakışla (1998, s. 30) 

Telgrafhane işçileri grevinin 1873 tarihinde gerçekleştiğini ve Mart 1872 tarihinde 

Yarımvurgaz-Ömerli arasında yapılan demiryolunun yapımında çalışan bazı işçi ve 

ustabaşılarını üç hafta süreyle yaptıkları eylemlerin olduğunu buna ek olarak da Nisan 

1872 tarihide İzmit demiryolu yapımında çalışan işçilerin greve gittiklerini 

belirtmektedir. Ancak sadece bir kaynakta (Anonim, 1989, s. 1797) Osmanlı 

Devleti’ndeki ilk grevin Zonguldak kömür havzasında olduğundan bahsedilmektedir. 

Çelik (1999) “Türkiye’de İşçi Hareketlerinin Tarihsel Gelişimi: 1800-1870” isimli 

çalışmasında Osmanlı’da işçi hareketlerinin başlangıcıyla ilgili kesin bir tarih 

verilemeyeceğini belirtmekle birlikte, 1500’lerde inşaat işçilerinin, 1826’da Elbisehane-i 

Askeri’de çalışan işçilerin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda 

eylemler yaptığını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma Osmanlı emek tarihi yazınında sadece 

sanayi işçilerinin mücadele ettikleri yönündeki yaygın kanının reddedilmesi açısından 

önemlidir.  

Yukarıda sunduğumuz; Sencer’den Çelik’e doğru yığılan emek tarihi yazını, aynı 

zamanda işçinin ne olduğu ve kimlere işçi denebileceği konularındaki tartışmanın da 

zamanla nasıl değiştiğini de göstermektedir.  
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Havza tarihiyle yazılan neredeyse bütün kaynaklarda, havzadaki ilk işçi 

direnişinin 1908 yılında olduğundan bahsedilmektedir. Zonguldak kömür havzasında, 

klasik anlamda kapitalist üretim tarzının uygulamaya geçmesine kadar bölgede işçi 

hareketleri görülmemiştir. Bu durum çok normaldir. Kömür üretimi yapılmaya 

başlamadan önce Ereğli’de görece büyük bir liman bulunmasına rağmen bölge nüfusu ve 

çalışan sayısı çok azdır (Kıray, 1984, s. 43). Havzada çalışan sayısının ve nüfus 

yoğunluğunun artması kömür madenlerinin işletilmeye açılmasıyla olmuştur. 

Havza tarihini işçi sınıfı üzerinden okumak, bir yönüyle de bölgeyi sömürü ve 

egemenlik ilişkileri üzerinden okumak anlamına gelmektedir. “Sınıf ideolojilerinin ortaya 

çıkması farklı farklı toplumlarda özgün tarihsel biçimleri olan ideolojiler ve ekonomik, 

siyasal koşullar çerçevesinde gerçekleşirler” (Therborn, 1989, s. 60). Sermayenin 

egemenliği işçi sınıfını kendiliğinden bir ortak duruma iter ve sermaye kendi karşısında 

bir sınıf oluşturur ancak bu sınıf hala kendisi için bir sınıf değildir (Marx, 1966, s. 193). 

Havza tarihinin yalnızca işletme tarihi üzerinden okunması ve toplumsal sınıfların sadece 

ekonomik ilişkiler temelinde değerlendirilmesi, bir aktör olarak işçi sınıfının değiştirici 

ve dönüştürücü rolünün göz ardı edilmesine yol açacaktır. Emek sürecinde görgül bir 

birim olarak işçinin ne olduğunun ve toplumsal yapının içerisinde bir özne olarak işçi 

sınıfının tarihsel olarak nasıl var olduğunun anlatısı bizlere işçi sınıfının oluşumu 

hakkında bütüncül bilgiler verebilir. Bu çalışmada havza tarihi, işçi hareketlerini daha iyi 

incelemeye olanak veren beş dönemde incelenecektir: 

I. 1843-1865 arası: Havzada kömürün keşfedildiği ve kömür üretimine 

geçildiği dönem. 

II. 1865-1908 arası: Havzada kömür işletmesinin Bahriye Nezaretine 

geçmesi ve çalışma hayatını düzenleyen yasal zeminin oluşturulması ile 

birlikte madenlerde çalışmak üzere havzanın dışarıdan göç almaya 

başladığı dönem. 
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III. 1908- 1940 arası: Osmanlı Devleti’nde 1908 işçi hareketlerinin havzadaki 

yansımalarını içeren gelişmelerden, havzadaki işletmenin tamamen 

devlete geçmesine kadar olan gelişmeleri kapsayan dönem. 

IV. 1940-1980 arası: Havzadaki işletmelerin devletleştirilmesi, işçi sayısı ve 

üretimin arttığı tarihlerden havzanın kısmen ya da tamamen 

özelleştirilmek istenmesine kadar olan gelişmeleri içeren dönem. 

V. 1980-1991 arası: Neoliberal politikaların maden işletmeleri üzerinde 

uygulanmaya geçmesi ve buna karşı işçilerin direnişlerinin yaşandığı 

dönem. 

3.1. 1843-1865: Havzada Kömür İşletmeciliğinin Başlaması 

 19. yüzyılın ortalarında dünyanın kuzeyinde insanlık tarihi açısından önemli 

değişmeler yaşanıyordu. (Marx & Engels, 2005). Özellikle 1840’larda yaşanan 

değişimler toplumsal ve ekonomik alanda somut olarak hissedilebilir hale gelmişti 

(Hobsbawm, 2012a, s. 327). Hobsbawm’ın (2012b, s. 22) “sınırları, ülkeleri, okyanusları 

aşan bir orman yangını” olarak tanımladığı, özellikle Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, 

Polonya gibi ülkeleri etkisi altına alan devrim niteliğindeki toplumsal hareketler; 

Zonguldak maden havzasında kömür üretimine başlanılması sürecine de denk gelen ve 

hatta kurum logosunda da kuruluş tarihi olarak geçen 1848 tarihinde gerçekleşmiştir. 

 Havzada işletmenin tam olarak nasıl başladığı konusunda, taşrada kayıt tutma ve 

bürokratik eksiklikler de düşünüldüğünde uzlaşılan, kanıtlanabilir bir bilgi olmamakla 

birlikte yaygın olarak kabul edilen anlatı, Uzun Mehmet’in kömürü bulması hikâyesidir.3 

Buna göre havzada kömür; donanmadan yeni terhis olmuş ve donanmada askerlik 

yaparken kömürü kullanmış ve neye benzediğini bilen Uzun Mehmet’in, köyüne 

 
3 Ön plana çıkan bir diğer hikâye ise yine terhis olmuş bir deniz subayı olan Hacı İsmail’in kömürü 

bulmasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Quataert, 2009). Ayrıca Ülgen Oskay (1983) Kara Hüseyin’in kömürü 

bulması ile ilgili bir hikâye olduğundan bahseder. 
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(Karadeniz Ereğlisi Kestaneci köyü) döndüğünde bölgede kömür olduğunu fark edip 

askerlere haber vermesiyle bulunmuştur (Savaşkan, 1993). Ancak uzunca bir süre gerçek 

olarak kabul edilen, havzada pek çok yere adı verilen, hatta anıtı bulunan Uzun 

Mehmet’in, kömürü bulmasıyla ilişkili anlatılar gerçeklikten uzak görünmektedir. Havza 

hakkında önemli ve ilk eserler vermiş olan Ahmet Naim (Çıladır) Zonguldak Havzası: 

Uzun Mehmet’ten Günümüze Kadar isimli kitabında (Naim, 1934, s. 14-15) Uzun 

Mehmet’in kömürü bulması ile ilgili rivayetlerden bahsederken, dönemin Halk evi 

tarafından oluşturulan bir heyetin kömürün bulunuşundan 103 yıl sonra bunu ortaya 

çıkardığını anlatmaktadır. İlk defa bu komisyon tarafından ortaya atılan Uzun Mehmet 

anlatısı günümüze kadar kabul edilen bir hikâye olarak süregelmiştir.  

Farklı anlatıları bulunmakla birlikte Uzun Mehmet’in kömürü bulma hikâyesi 

temelde aynı hat üzerinden gider: vatanı için özveri gösteren ve bu uğurda canını bile feda 

edebilecek Zonguldak Köylüsü. Hikâyeye göre, II. Mahmut bir fermanla devletin ihtiyaç 

duyduğu kömürün aranmasını emreder. Bu emre uygun olarak heyetler imparatorluğun 

her yerinde kömür aramalarına girişirler. Bir yandan kömür araştırması devam ederken 

bir yandan da tersanelerde askerliğini yapanlara kömürün nasıl bir şey olduğu ve ne işe 

yaradığı anlatılmaktadır. Böylece askerler terhis olduklarında memleketlerinde kömürü 

arayacaklardır. Bu erlerden biri olan Uzun Mehmet askerliğini bitirip köyüne 

döndüğünde kömür aramaya koyulur. Uzun çabalar sonucu kömürü bulan Mehmet 

havzaya da ilk kazmayı vuran, halktan çıkma bir kâşiftir. Uzun Mehmet bulduğu 

kömürleri İstanbul’a götürür. Keşiften gayet memnun olan padişah Mehmet’i maaşa 

bağlar. Ancak Uzun Mehmet köyüne döndüğünde kendisine karşı kıskançlıkla 

yaklaşanlar ve kin besleyenler olduğunu görür. Dönemin Ereğli kaymakamı kendisi 

yerine bir köylünün padişahın takdirlerini kazanmasından hicap duyar ve Uzun Mehmet’i 

öldürtür (Naim, 1934, s. 9-18). 



41 

 

Uzun Mehmet’in kömürü bulma hikâyesi havzadaki insanların devletini ne kadar 

sevdiğinin ve o “kutsal” değerlere canı pahasına nasıl sahip çıktığının hikâyesidir. 

Hikâyenin ortaya çıkmasının havzada işletmelerin devletleştirilmesi çabalarının başladığı 

1930’lu yılların ortalarına rastlaması ise tesadüf değildir. Bu açıdan Uzun Mehmet’in 

hikâyesi dönemin halkevleri çevresindeki entelektüeller ve devlet yöneticileri tarafından 

kömür işletmelerinin devletleştirilmesinin halka anlatılmasında, potansiyel olarak işçi 

olabilecek bölge halkının kendileriyle özdeşleştirebilecekleri bir karakter olarak 

sunulmasından ibarettir (Bakioğlu, 2014, s. 106). 

Diğer yandan gerek eldeki tarihi veriler ile hikâyedeki ayrıntıların birbiriyle 

çelişmesi gerekse de Uzun Mehmet hikâyesinde yaşananlarla ilgili hiçbir kanıtın 

olmaması, hikâyenin dönemin Halkevi çevresi tarafından ortaya atılan kurgulanmış bir 

anlatı olabileceğine dair kuşkular oluşturmuştur. Örneğin, Sakaoğlu (1984) “Tarihe 

Yerleşen Hayal: Uzun Mehmet” isimli çalışmasında kömürle ilgili ilk resmi yazışmanın 

28.7.1843 tarihinde yapıldığını, anlatılan ve kabul gören Uzun Mehmet hikâyesinde 

anlatıldığının aksine 1829’da Osmanlı Devleti’nin kömüre neredeyse hiç ihtiyacı 

olmadığını, kömürle ilgili asıl ihtiyacın 1848 yılında başladığını belgeleriyle ortaya 

koymaktadır. 

Osmanlı’da kömür üretimine önem verilmesinin ve kömürün sanayileşmenin 

katalizörü olarak kullanılmasının seyri Avrupa’daki seyrinden farklı değildir. Batı tipi 

sanayileşme politikaların Osmanlı’da uygulanmaya başlaması ve imalat sektörünün 

gelişmesi sonucu artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kömüre olan ihtiyaç 

artmış, böylece kömürün üretilmesine önem verilmiştir (Güven, 2015). 

 Havzada taşkömürü işletmeciliğinin başladığı yıl olarak kabul edilen ve kurum 

logosunda da yer alan 1848 öncesinde de küçük ölçekli de olsa, buharlı ticaret gemilerinin 

ve donanmanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üretim yapıldığına dair kanıtlar 

bulunmaktadır (Zaman, 2004, s. 25) (Öğreten, 2006, s. 300). 1840 yılında yabancı 
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sermayeli bir şirket havzadaki ilk üretime başlamış (Çatma, 2006, s. 115), ancak bu şirket 

işletmeye devam etmemiştir. Bu girişimin başarısız olması üzerine 1842 yılında devlette 

önemli idari görevlerde bulunun yöneticilerin ortaklığıyla “Ereğli Kömür Madeni 

Kumpanyası kurulmuştur. 1846 yılında Sultan Abdülmecid’in şirketin yarısına ortak 

olmasıyla şirket kömür üretiminde düzenleyici (Quataert, 2009, s. 75) bir rol üstlenerek 

bölgedeki kömür üretimini taşeronlar eliyle yürütmeye başlamıştır (Öğreten, 2006, s. 

301). Ayrıca Abdülmecid’in şirket ortaklığı sonrasında bölgedeki (Ereğli ve Amasra 

çevresi) kömür işletmeleri Darphane-i Amire’ye (darphane) bağlanmıştır (Kara, 2010, s. 

2). Darphane-i Amire’nin Hazine-i Hassa’ya devriyle birlikte şirket de Hazine-i 

Hassa’nın yönetimine geçmiştir (Genç, 2001, s. 14-15). Ancak bu yönetimin tam 

anlamıyla kömür üretiminden sorumlu olabilecek nitelikleri taşımadığı, padişahlığın 

havzada üretimi düzenlemekten çok bölgede kendi hâkimiyetini göstermek için böyle bir 

atama yaptığı söylenebilir (Naim, 1934, s. 22).  

 Havzada işletmeciliğin ve madencilik kültürünün oluşmaya başladığı bu yıllarda 

işçiler maden ocaklarında en ilkel koşullarda çalıştırılmaktaydı. Tahkimatın4 olmadığı 

maden ocaklarındaki dar bacalara girip çıkmaları kolay olan çocuk işçilerin çalıştırılmaya 

başlanmasıyla madenlerde çalışma talebi yerli halkta yavaş yavaş yayılmaya başladı 

(Çatma, 2006, s. 118-119). 

 Kırım savaşının başlamasıyla (1853) havzadaki kömürün idaresi savaşta Osmanlı 

ile müttefik olan İngiliz ve Fransız donanmalarının ihtiyaçlarının karşılanması adına 

İngilizlere bırakılmış, savaş sonrasında ise yönetim tekrar devralınmıştır (Karahasan, 

1978, s. 224). Ülkedeki ihtiyacı karşılayacak kömürün havzadan çıkarılamaması, 

işletmelerin iyi idare edilememesi ve kömürün çoğunluğunun doğrudan donanma 

tarafından kullanılması üzerine işletme Bahriye Nezareti’ne devredilmiştir (Quataert, 

2009, s. 77). 

 
4 Madenlerde açılan kanalların çökmesini engellemek amacıyla yapılan sağlamlaştırma önlemleri. 
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 Bu dönemde havzada çalışan işçilerin geçici işlerde az yevmiyelerle çalıştıkları, 

ayrıca temel ve tek yaptıkları işin de maden işçiliği olmadığını söylemek mümkündür. 

İleriki dönemlerde de maden işçilerinin bir kısmının madende tam zamanlı çalışmama 

durumları söz konusu olmakla birlikte bu dönemi ayrı kılan özellik, düzenli çalışan 

maden işletmelerinin halen kurulmamış olmasıdır. Maden ocaklarına yakın köylerde 

oturan işçilerin yanı sıra belli dönemler için madenlerde çalışmaya gelen Osmanlı kökenli 

ve yabancı işçilerin çoğu da belli süreli sözleşmelerle çalışmak üzere havzada 

bulunuyorlardı. İşletme sahiplerinin ve siyasi gündemin bu kadar sık değiştiği bir iklimde 

geçici nitelikte olan, ayrı kültürel kodlara sahip emekçilerin sürekli ya da düzenli olarak 

çalışma ilişkilerine katılmaması, bu dönemde havzada işçi hareketlerinin oluşmamasında 

önemli bir etkendir.  

3.2. 1865-1908: Kömürkent oluşumu ve Havzada Kapitalist Üretimin Başlaması 

Osmanlı’da 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren buhar enerjisini kullanan 

tesislerin faaliyete geçmesi, haritacılık ve topografyanın gelişimi  (Tekeli & İlkin, 1999) 

gibi bilim alanında yaşanan ilerlemeler madenciliğin de aynı oranda gelişmesine yol 

açmıştır. Madencilikle ilgili yasal düzenlemelerin de yine bu dönemlere denk geldiğini 

görmekteyiz. 1861 Maden Nizamnamesi genel olarak teknik ve mühendislik 

düzenlemelere sahip olup, madenlerin arama usulleri ile arama ve üretme imtiyazları 

konularını düzenlemektedir (Çatma, 2017, s. 77).  1867 tarihli Dilaver Paşa 

Nizamnamesi, 1869 Maden Kanunnamesi, 1887 ve 1906 Maden kanunnameleri bu 

dönemdeki yasal düzenlemelerdir.  

Bahriye Nezareti döneminin ayırt edici özelliği madenlerin askeriyedeki disiplin 

ve düzene göre işletilmesidir. Bölgede yaşayanların madenlerde çalışmak istememesi ve 

maden işçiliği hakkında gerekli donanıma sahip olmaması gibi nedenlerin önüne geçmek 

ve işgücünü daha ucuz bir şekilde temin etmek amacıyla bölgeden donanmada askerlik 

yapacakların ücretleri karşılığında zorunlu bir şekilde madenlerde çalışmaları 
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emredilmiştir (Koca, 2006, s. 231). Ayrıca daha önceki dönemlerde yurt dışından gelen 

kalifiye işçilerin yanında çalışan kendisini yetiştirmiş işçilerin kendi ocaklarını 

işletmelerine de izin verilmiştir (Savaşkan, 1993, s. 18). 

Havzada planlanan üretimin yapılması ve sermayenin kuvvetlenmesi için gereken 

iş gücü bu dönemde de bulunmamaktadır. Kömür işletmelerinin ilk yıllarında bölgede 

deneyimli işçi olmaması ve bölge halkının yeraltı madenciliği yapmaya yanaşmaması 

(Quataert, 2009, s. 94) üzerine işletmeler Karadağ ve Dalmaçyalı Hırvat işçileri istihdam 

etmişlerdir (Zaman, 2004, s. 26). Kömürün ilk çıkarılmaya başladığı yıllarda birkaç yüz 

yerli ve yabancı işçi bulunmaktayken, bu rakam 1890’lı yıllara doğru 6 binlere, Birinci 

Dünya Savaşı sırasında ise en az 8 ila 10 bin işçiye kadar yükselmiştir (Quataert, 2009, s. 

91). Havzada bu tarihlerde oluşmaya başlayan kozmopolit işçi popülasyonunun diğer 

sakinleri ise Anadolu’da başka madenlerde çalışmış işçilerdir. Trabzon’daki madenlerde 

çalışan işçiler buradaki ocakların kapatılmasından sonra işsiz kalmış ve gelişmekte olan 

bir bölge olan Zonguldak kömür havzasına çalışmaya gelmişlerdir (Çatma, 2017, s. 47).  

Gerek yasal düzenlemeler gerekse de bütün kömür havzasının en verimli şekilde 

işletilmesi mantığının yerleştirilmeye çalışıldığı Bahriye Nezareti döneminde, yayınlanan 

Dilaver Paşa Nizamnamesiyle havzada modern kapitalist üretimin ilk tohumlarının 

atıldığı söylenebilir (Çıladır, 1977, s. 36). 

Dilaver Paşa nizamnamesi öncesinde özellikle bölge dışından madenlerde 

çalışmaya gelen işçiler kendi inşa ettikleri baraka ve kulübelerde ya da kendi 

hemşerileriyle birlikte aynı mahallelerde aileleri olmaksızın yaşamaktaydılar (Çıladır, 

1997, s. 81). Avrupa’da 16. Yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan kömürkentlerin 

yapısına uygun olarak kentleşmeye başlayan Zonguldak kömür havzası sosyal ilişkilerin 

tamamını işe hapseden bir hal almaya başlamıştır. Mumford’un (2007, s. 549) 

kömürkentlerde gündelik hayatla ilgili söylediği “hep iş, hiç oyun; insanı yapar koyun” 
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cümlesi sadece çalışma hayatı odaklı plansız bir kentleşmenin uygulandığı bu ilk yıllar 

içinde etkilidir. 

 Havza’da işçileşme tarihi ve Türkiye’deki çalışma ilişkileri açısından dönemin en 

önemli gelişmesi olan Dilaver Paşa Nizamnamesiyle genel olarak madenlerde çalışma 

hayatının kurallarının belirlenmesi, zorunlu çalışma ve işçilere bazı haklar verilmesine 

yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yüz maddeden oluşan nizamnamede kömür üretimiyle 

ilgili hemen her konuda düzenlemeler bulunmaktadır. Maden ocaklarının nasıl ve kimler 

tarafından idare edileceği, üretilen kömürün nasıl teslim edileceği ve alınacağı, 

madenlerde kullanılacak direklerle ilgili düzenlemeler, havzada çalışan memurların görev 

ve yetkilerinin belirlenmesi gibi pek çok konuda düzenlemeleri içeriyordu. Ayrıca 

nizamname bölge halkının madenlerde zorunlu bir şekilde çalışmasıyla ilgili maddeleri 

de içermektedir. Buna ek olarak havza dışında yaşayanların madenlerde çalışmaları da 

yasaklanmıştır. Buna göre havzada yaşayan 13-50 yaş arasındaki erkeklerden 

çalışabilecek durumda olanların madenlerde zorunlu olarak istihdam edilmeleri kuralı 

getirilmiştir (Kara, 2010, s. 114). Nizamname padişah onayından geçmemiş ve hiçbir 

zaman bir kanun niteliği kazanmamıştır (Yıldırım, 2017, s. 302) ancak havzadaki etkisine 

bakıldığında, madenle ilgili çıkarılan kanunlardan daha etkili olduğu rahatça söylenebilir. 

 Nizamnamede çalışanların haklarını koruyan maddelerin bulunması bir bütün 

olarak çalışma haklarını koruduğu anlamına gelmemektedir. Nizamnamenin temel amacı 

bölge halkı üzerinde üstten bir baskı yaparak bir madenci kültürü geliştirmek ve 

madenlerde çalışmanın düzenlenmesidir. Bölge halkının madenlerde çalışmak istemese 

de zorunlu olarak ocaklara indirilmesi yine nizamnameyle havza dışından işçi istihdam 

edilmesinin yasaklanmasından da çıkarılabilir. 

 Dilaver Paşa Nizamnamesiyle birlikte havzada ilk mükellefiyet yani zorunlu 

çalıştırma uygulaması da başlamış olur. Madenlerde çalışma; cazip hale getirilerek bölge 

halkının ya da dışarıdan gelecek işgücünün tercihine bırakılmamış, zorunlu hale 
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getirilmiştir. Nizamnameyle iş kazalarına tazminat verilmesi, işverenin kusurlu olduğu 

durumlarda cezalandırılması ve işyerlerinde doktor bulunması gibi işçilerin lehine olan 

hükümlerin aslında üretimin devamlı, düzenli ve artarak devam etmesine yol açacak 

düzenlemeden ibaret olduğu açıktır. Dilaver Paşa Nizamnamesi’yle düzenlenen çalışma 

şartlarında Çıladır’ın ifadesiyle, “modern kapitalist işletmeciliğin embriyon halindeki 

‘rasyonel’i ile şekillenen, feodalizmin klasik zorbalığı iç içe geçmiş durumdadır” (Çıladır, 

1977, s. 46). 

 Madenlerde çalışan çoğu işçinin tam zamanlı istihdamı olmadığı bu zamanlarda 

çalışma, gruplu çalışma esasına dayanmaktaydı. Aynı köyden ya da bölgeden gelen bir 

grup işçi 12 gün çalışıyor sonrasında başka bir grup çalışmaya başlıyor, çalışması biten 

grup ise köyüne dönerek tarım işleriyle uğraşmaya devam ediyordu (Quataert, 2017, s. 

100). 

 O dönemlerde madenlerde çalışan ve kendisiyle Ahmet Naim tarafından röportaj 

yapılan, kesin olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık olarak 1886-1931 yılları arasında 

madencilik yaptığı düşünülen Ethem Çavuş madenlerdeki çalışma şartları hakkında 

aydınlatıcı bilgiler vermektedir (Naim, 2014, s. 30): 

Bir yandan ocak korkusu, bir yandan geçim derdi. Her zaman ikincisi ağır basardı… 

istersen çalışma! Fakir bir köylü çocuğuyuz. Babam, katır sırtında öteberi çekmekle 

evin azığını ambara zar zor alıyor. Müretkep amelelik5 sadece bizi değil, Zonguldak 

madenlerine yakın bütün köylerin hayatını değiştirdi. Biz ne tam maden amelesiydik ne 

de rençper. Ayın yarısı madende, yarısı tarlada… işin kötüsü de tarla doğru dürüst 

doyurabiliyor bizi ne de maden! 

 Ahmet Naim’in Ethem Çavuşla yaptığı görüşmelerde Ethem Çavuş, işçilerin gün 

doğumundan gün batımına kadar çalıştıkları; çalışmak istemeyenlerin jandarma zoruyla 

çalışma yerlerine taşındıkları; tecrübesizlik, eğitimsizlik ve gerekli önlemlerin 

alınmaması yüzünden sık sık kaza geçirdikleri; çalışan ücretlerinin genellikle vergi 

 
5 İşçilerin on iki günlük tertiplerle ocaklarda istihdam edilmesi. 
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borçlarından düşüldüğünü bu olmadığı durumlarda ise kumaş gibi ayni ödemeler 

yapıldığı gibi dönemin çalışma hayatına ait detayları anlatmaktadır.  

 Bahriye nezareti döneminde klasik anlamda işçi sınıfı hareketleri görülmemekle 

birlikte bu dönemde havzadaki en önemli direnme pratiğinin firar olduğu anlaşılmaktadır. 

Direniş kamusal alanda cereyan eden her türlü siyasal davranışı içeren eylemler bütünü 

olarak düşünülebilir. Bu döneme ait TTK kayıt defterlerindeki yazışmalarda pek çok firar 

vakasından bahsedilmektedir. Çatma’nın (2017, s. 202-227) bu defterlerden birebir 

aktardığı, dikkate değer olaylardan bazıları şu şekildedir:  

Maden-i Hümayunda yeni kura efradından olup, kardeşi Mehmet’i kendi yerine 

askerliğe göndererek firar eden Mahmut ve kardeşi Mehmet’in başkalarına ibret olmak 

üzere cezalandırılmasına dair. 25 Haziran 1875 (s. 205). 

Madende bol üretim yapıldığı mevsim olmasına rağmen, Bartın amelesi ocaklarına 

gelmediğinden, “öküzü olmayan rençper madene ameleliğe gitsin” gibi sözlerle ocakları 

çalıştırmayıp, boşuna vakit geçirdikleri istihbaratı alınmıştır. Bu durum, cümlemizi 

mesuliyete düşüreceğinden tedbir alınmasına dair. 15 Ağustos 1875 (s. 207). 

Devrek’ten Kozlu’ya gelmiş olan 30 kiracının 4 neferi askere gideceğinden ruhsat 

verilmiş, 14 neferi firar etmiş, firar edenler başkalarına ibret olmak üzere geri 

gönderilirse, firara cesaret edemeyeceklerinden Yoğunhatun ve Çatak divanı 

kiracılarının bu tarafa serian gönderilmesine dair. 24 Ağustos 1875 (s. 209). 

Alaplı, Sinekir divanının amelesinden Fabrikacı Yanko ve Şeriki İstefan ocağına 14 

nefer gelmişse de bir buçuk gün çalışıp firar ederek karyelerine gittikleri istihbar 

olunmuş, firar eden amelelerin sairlerine ibret olmak üzere süreleri kadar çalıştırılmak 

üzere madene gönderilmeleri babında. 4 Eylül 1875 (s. 211). 

 Direniş biçimleri örgütlü hareket etme, grev ya da gösteri şeklinde olabileceği gibi 

firar etme, iş yavaşlatma, vergi kaçırma şeklinde de olabilir. Madenlerin yeni işletilmeye 

başladığı bu dönemde, kültürel ve fiziksel farklılıkların bile çalışanlar arasında ciddi 

ayrışmalara yol açtığı açıktır. Bu nedenle madenlerde çalışanların, işçi konumları 

nedeniyle bir araya gelerek bir direnme pratiği oluşturamadıklarını görmekteyiz. 

Çalışmanın ilk dönemine ait olan ve daha çok bireysel bir tepki olarak gösterilen firar, 
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basit bir işten kaçma hareketi olarak değerlendirilmemelidir. Bir direniş pratiği olarak 

firar etme eylemi ise Scott’ın (2018) “kılık değiştirmiş, dikkat çekmeyen, ilan edilmemiş 

direniş biçimleri” olarak tanımladığı maddi tahakküme karşı gündelik direniş biçimlerine 

örnektir. 

 Dilaver Paşa Nizamnamesi dört yıl uygulamada kaldıktan sonra 1869’da çıkan 

Maden Nizamnamesi ile yürürlükten kaldırılmış, fakat işçiler bu tarihten sonra da uzun 

bir süre zorunlu olarak madenlerde çalışmaya gönderilmiştir (Yıldırım, 2017, s. 64). 

Havzadaki madencilik geleneğinin oluşumunda önemli etkileri bulunan nizamnamenin 

günümüzde halen devam eden bazı uygulamalarda da etkili olduğunu söylemek 

mümkündür. Her ne kadar günümüzde ocaklarda çalışan üretim işçisi sayısı giderek düşse 

de nizamnamedeki ‘mürettep köy’ uygulamasının teamülden devam ettiği görülmüştür 

(Bakioğlu, 2011, s. 73). Buna ek olarak maden işçilerinin günümüz çalışma düzenlerinde 

de askeri disiplin dönemlerinden kalma organizasyonun kalıntıları görülmektedir. Sabah 

madene inmeden “çavuş”ların yaptıkları “içtima”lar buna en iyi örnektir. Kullanılan 

kavramların çoğu askeri jargona aittir.  

 Dönemin hükümeti madenlerde çalışan işçilerin tam zamanlı olarak ocaklarda 

çalışmalarını istemiyor, aksine tarımsal üretimin tam zamanlı yapılması madenlerde ise 

gruplu çalışmanın devam etmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyordu (Quataert, 2017, s. 

101-102). Bunun yanı sıra işçiler de madenlerde gönüllü olarak çalışmıyordu. 

Mükellefiyet koşullarına rağmen madenlerde ihtiyaç duyulan sayıda istihdam rakamları 

yakalanamamıştı (Yıldırım, 2017, s. 64). 

 Bölgedeki madencilik kültürü açısından önemli olan bir diğer gelişme ise 

nizamnameyle ‘maden direği’ sorununun da çözüme kavuşturulması olmuştur. 

Ormancılık faaliyetiyle elde edilen direk ya da bir başka adla maden sütunlarının 

bölgeden tedarik edilecek olması hakkındaki düzenleme ile maden ocaklarında 

çalışmaktan korkan/istemeyen ya da çalışacak durumda olmayan bölge köylülerinin de 
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maden üretimine eklenmesi ve yeraltı üretiminin devamlı hale gelmesi sağlanmıştır. Bu 

yeraltının ve yerüstünün haritalanmasını zorunlu hale getiren bir uygulama olmakla 

birlikte, Havzayı yeraltı ve yerüstüyle birlikte organize eden, bölge halkının zorunlu 

olarak madenlerde çalıştırtarak bölgeyi tamamen maden etrafında şekillenen bir ilişkiler 

bütünü haline getiren ve kendi kendine bu üretimi yeniden yaratabilen bir kömür havzası 

haline getirmiştir.  

 Osmanlı ile Rus devletlerinin 1877-78 yıllarındaki savaşları sırasında savaştan 

etkilenen Osmanlı ekonomisi giderek zayıflamış ve bu durum kömür üretimini de 

olumsuz yönde etkilemiştir (Kara, 2010, s. 19). Her ne kadar Bahriye Nezareti’nin havza 

üzerinde yasal hakimiyeti 1909’e kadar devam etmişse de 1882 yılında fiili olarak 

havzadaki hakimiyetini kaybetmiştir. Ekonomideki bu olumsuz gidişat sonucu 

oluşabilecek enflasyon karşısında kömür fiyatlarında yaşanabilecek artışın önüne 

geçilebilmesi amacıyla kömür fiyatları ve işçilik ücretleri düşürülmüş hatta ücretler ayni 

olarak ödenmeye başlamıştır (Çıladır, 1977, s. 57). Savaş sonrası toparlanamayan 

Osmanlı ekonomisi, havzadaki işletmelerin %90’ına olan borcunu da ödeyemez haldeydi 

(Quataert, 2017, s. 85). Kömür üretiminin durmaması adına, 1882 yılına kadar hükümetin 

belirttiği fiyatta kömürün tümünü alma tekeline sahip olan Bahriye Nezareti’nin  

(Quataert, 2017, s. 84) bu yetkileri iptal edilip havza diğer işletmecilere de açılmış oldu. 

Madenlerde zorunlu çalıştırma uygulaması ve çıkarılan kömürün 1882 sonrası %40’ının 

piyasaya satılmasına izin verilmesi üretimi de ciddi anlamda artmasına neden olmuştur 

(Genç, 2007). Böylece havzada yeni üretim ocakları açılmış ve üretim o tarihe kadar 

görülmemiş bir şekilde artmış, bu artış karşısında havzadaki işçi arzı yetersiz kalmış ve 

artan emek talebi karşısında işçilik ücretleri de artmıştır (Çıladır, 1977, s. 60). O yıllarda 

halen kömür üretiminin merkezi olan Ereğli kasabasının nüfusu da hızlı bir şekilde artış 

göstermektedir. 1840’lı yıllarda 2000 civarında olan nüfus 1890’larda 4000’i 1910’da 

6000’i geçmiştir (Kıray, 1984, s. 43). 
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 Havzada artan üretime rağmen iflası önlemek için alınan önlemlerden en önemlisi 

1886’da yayınlanan İrade-i Seniyye6 ile yapılan düzenlemeyle gerçekleşmiştir. Buna göre 

havzadan çıkarılan toz kömürün %10’unun devlete bedelsiz teslim edilmesi halinde 

%90’ının serbestçe satılabilmesine izin verilmiştir (Özeken, 1955, s. 12-13). Böylece 

havzada özel işletmeler üretime özendirerek kâr oranları arttırılmaya çalışılmıştır. 

 1891 yılında havzadaki üretimin seyrini değiştirecek bir başka şirket olan Ereğli 

Şirketi kuruluş süreci başlar. O dönem Osmanlı’da yabancıların yatırım yapması yasak 

olduğundan önce Osmanlı uyruğundan olan birkaç kişiye verilen bazı imtiyazlar 1896 

yılında yeni kurulan Fransız sermayeli Ereğli şirketine devredilmiştir (Naim, 1934, s. 45; 

Quataert, 2017, s. 89). Şirket; verilen imtiyazlar ve güçlü sermayesiyle havzada giderek 

yayılarak çoğu maden ocağı ve limanının işletmesini üstlenmiş, aynı zamanda havzaya 

pek çok altyapı yatırımı da yapmıştır (Zaman, 2004, s. 51). Fransız hükümeti destekli 

sermayeye sahip Ereğli Şirketi hükümetle vardığı anlaşma gereği neredeyse ödediği 

verginin tümünden muaf tutulmuş, kömür havzasında ciddi yatırımlar yapmaya 

başlamıştır (Savaşkan, 1993, s. 35). Ereğli şirketi havzadaki küçük şirketleri bünyesine 

katmış olmasına rağmen havzada tek büyük şirket değildir, Osmanlı sarayından Ragıp 

Paşa’nın kurduğu Sarıcazadeler şirketiyle kıyasıya bir rekabet içerisindedir (Çıladır, 

1977, s. 83). Ancak yine de 1902 ve 1907 yıllarında Ereğli şirketi havzadaki toplam 

üretimin %79 ve %77’lik kısmını kendisi yapıyordu (Quataert, 2017, s. 91).  

 Ayrıntıları çok bilinmemekle birlikte havzada yapılan ilk grev, uzun süredir 

alınamayan ücretlerin verilmesi için 1895 yılında gerçekleşmiştir (Yıldırım, 2017, s. 217). 

 Havzada farklı şehir ve ülkelerden gelen pek çok işçinin çalışmaya başladığı bu 

dönemde, yerel halk ile dışarıdan gelenler ve Müslüman işçilerle Müslüman olmayan 

işçiler arasındaki gerginlikler olmuştur. 1897 yılında Kürt ve Müslüman olmayan işçiler 

 
6 Padişahın özel ve resmi işler için verdiği yasal nitelikteki emir. 
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arasında çıkan çatışma sonucunda ölenler olmuş bu olay sonucunda Karadağlı işçiler 

havzadan çıkarılarak İstanbul’a götürülmüştür (Quataert, 2017, s. 105). 

 Madenlerde çalışmakla mükellef olan köylülerin hangi madenlerde çalışacaklarını 

tespit eden memurların yolsuzluk yaptıklarıyla ilgili şikayetler üzerine 1906 yılında 

mürettep köy uygulamasına son verilmiş, bunun yerine işçilerin hangi maden ocaklarında 

çalışacaklarına kendilerinin karar vermeleri yönünde düzenleme yapılmıştır (Yıldırım, 

2017, s. 65). 

 1891-1900 yılları arasında havzaya yabancı sermayenin girişiyle yeni üretim 

alanlarının açılması, üretimin daha sistemli hale gelmesi; üretimin tekrar artmasına ve 

buna bağlı olarak işgücü ihtiyacının artmasına yol açmıştır. İşçiliğe yönelik artan talep de 

havzada işçilik ücretlerinde 2-3 kata varan artışlara neden olmuş, bazı şirketler işçilerin 

geceleri yatmaları için ocak girişlerinde barakalar inşa ettirmiş, Ereğli şirketi ise işçiler 

için bir hastane yaptırmıştır (Çıladır, 1977, s. 90). İşçi sayısının 10000’lere yaklaştığı bu 

senelerde halen gruplu çalışmanın devam ettiği hatta işçilerin dörtte üçünün gruplu 

çalıştığı söylenebilir (Quataert, 2017, s. 107). İşçilerin gruplu çalışma şartlarına alışmaları 

üretimin düzensiz olmasına yol açıyordu. Tohum ekme ve hasat zamanlarında 

madenlerdeki üretim %30-40’lara varan düzeyde düşüş gösteriyordu (Quataert, 2017, s. 

111). 

3.3. 1908-1940: Havzada Özne Olarak İşçi Sınıfı 

1800’lü yıllar Osmanlı’da askeri yenileşme hareketlerinin ivme kazandığı yıllar 

olmuştur.  Yine bu dönemde Sened- i ittifak adı altında, ilk anayasa niteliğini taşıyan bir 

belge imzalanmış, devlet yönetimi Avrupa ülkelerine benzer şekilde kendini revize 

etmeye çalışmıştır. Bu belgede padişah, Osmanlıda yaşayan ayanlarla birlikte bir anlaşma 

imzalamıştır. Padişah Sened- i ittifak ile yasalara uyacağını, ayanların sınırlarına saygılı 

olacağını, ayanların da ona karşı saygılı olmasını ve koyduğu kurallara uymasını kabul 
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etmiş oluyordu. Sened-i ittifak ile padişah “iktidarın dokunamadığı sahaların varlığını 

kabul etmiş oluyordu” (Aldıkaçtı, 1973, s. 36). 

Osmanlı İmparatorluğundaki en önemli yenileşme hareketlerinden olan ve hatta 

Osmanlı modernleşmesine ivme kazandıran en önemli hareket ise Tanzimat fermanıyla 

başlayan dönemdir. Tanzimat Fermanı (1839) ya da Gülhane Hattı Hümayunu diye 

bilinen ferman ile padişah devletin idari ve iktisadi yapısının bozulmaya başladığını kabul 

etmiş ve yeni yasalar yapılması gerektiğini söylemiştir. Yine bu fermanda padişah, yeni 

koyulacak yasalara uyacağını da kabul etmiştir (Durukhan, 1991, s. 11). Tanzimat 

Fermanı’ndan on altı yıl sonra modernleşme tarihinde yine çok önemli yeri olan Islahat 

Fermanı açıklanmıştır. 

Tanzimat Döneminden sonraki en önemli gelişme I. Ve II. Meşrutiyetin ilanıdır. 

Bu dönemde yasaların istenen şekilde üstün olduğu bir rejim kurulaması üzerine iktidarın 

daha rasyonel bir zemin üzerine oturtulması adına 1876 yılında Kanun-i Esasi ilan 

edilmiş, böylece Osmanlı’da monarşi dönemi başlamıştır. Aslında bu yasayla padişah 

yetkilerini meclise devretmemişti. Padişahın meclisi istediği zaman kapatma ve yeniden 

seçimlere gitme hakkı vardı. Ayrıca padişah, yürütmeyi tamamen elinde tutuyordu ve 

istediği kişileri ‘kamu yararına’ sürgüne gönderme yetkisi vardı. II. Abdulhamit 1978’de 

meclisi kapatmış ve anayasayı askıya almıştır. Meclis 1908’de gerçekleşecek olan 

devrime kadar kapalı kalmıştır (Giritli, 1974, s. 31). 

Abdülhamit’e karşı muhalefetin artması sonucu 1908 yılında Kanun-i Esasi tekrar 

yürürlüğe girmiş ve yapılan seçimler sonucunda İttihat ve Terakki partisi seçimleri 

kazanmıştır. Bu dönemde Enver, Talat ve Cemal Paşaların etkili olarak yönetime katıldığı 

görülmektedir. Bu tarihler Osmanlı Devleti’nin bir yandan da, Trablusgarp’ta ve 

Balkanlarda savaştığı bir döneme işaret ediyordu. Ve ardından I. Dünya Savaşı’na girildi. 

1918 itilaf devletlerinin baskısıyla parlamentonun kapatıldığı, kapatılmadan yaklaşık dört 

sene sonra da Osmanlı Devleti’nin tarihe karıştığı yıl olmuştur.  
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1908 yılında Meşrutiyet hükümeti havzadaki yetkiyi Bahriye Nezaretinden alarak 

önce Nafia7 Nezaretine, 1909’da Orman ve Maadin8 ve Ziraat ve Ticaret Nezaretine, 

1910’da ise Ereğli Madenleri Müdürlüğü’ne devretmiştir (Savaşkan, 1993, s. 31-33).  

1908 yılı hem madencilik hem de diğer sektörlerde işçi hareketlerinin sık 

görüldüğü bir yıl olmuştur. Daha önceleri bu tarz eylemleri tanımlamak için kullanılan 

“tatil-i mesalih”, “terk-i hizmet”, “terk-i eşgal” gibi sözcüklerin yerine grev sözcüğü ilk 

defa bu eylemler sırasında kullanılmaya başlanmıştır (Güzel, 2016, s. 25). İlan-ı Hürriyet 

Grevleri olarak da adlandırılan 1908 grevleri çalışma yaşamına dair herhangi bir yasal 

düzenlemenin bulunmadığı bir dönemde, sendikal ve yasal düzenlemelerin yapılmasına 

yol açması açısından önemlidir (Kolektif, 1998, s. 175-176). 

 Quataert’ın (2017, s. 113) aktardığına göre 1909 yılında Ereğli Şirketi 

yetkililerinin hazırladığı rapora göre 1908 yılında havzada dört büyük grev 

gerçekleşmiştir.  

 Bu dönemdeki ilk direniş demiryolu işçilerinin, demiryolunun işleyişini kesmek 

için katırlarıyla yaptıkları işgalle başlamış, greve katılan sayısının artmasıyla birlikte 

ellerinde baltaları, kazma ve kürekleriyle birlikte Ereğli şirketinin idare binalarını 

kuşatmışlar, şirketi korumak isteyen polislerin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 

polisler geri çekilmiş ve işçiler idari binaları ve lokomotifleri tahrip etmişlerdir (Çıladır, 

1977, s. 93). 

 Ereğli şirketi çalışanları Eylül 1908’de, keyfi para cezalarına son verilmesi, 

işçilerden hastane parası alınması ve ücretlere %40 oranında zam yapılması, iş bulamayan 

bölge halkının madenlerde istihdam edilmesi, senede bir ay ücretli izin talepleriyle iş 

bırakma eylemi yapmışlar bu eylem diğer şirketlerdeki işçilerin katılımıyla genel greve 

dönüşmüştür (Yıldırım, 2017, s. 234). Şirket yönetimi hastane parasının kaldırılacağı 

 
7 Bayındırlık 

8 Maden 
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sözünü vererek diğer talepleri cevapsız bırakmıştır (Çıladır, 1997, s. 4). Olayların devam 

etmesi üzerine işçileri kışkırttığı iddia edilen öncü işçiler tutuklanmış şirket ücretlere %30 

zam yapmıştır (Özdemir, 1998, s. 566). Bu eylemler sırasında kaymakamlık yerli işçilerin 

bu tarz eylemleri yapabilecek bilinçte olmadıklarını iddia ederek Ereğli şirketini 

suçlamış, şirkette çalışan yabancı işçilerin bu tarz “batılı” eylemleri diğer işçilerin aklına 

sokarak onları kışkırttığını iddia etmiştir (Yıldırım, 2017, s. 233). Zira havzadaki sınıf 

bilincinin oluşumunda batılı işçilerin etkileri yadsınamayacak kadar önemlidir. İşçi sınıfı 

oluşumu çalışma ortamı, eğitim, yaşanılan mahalleler ve kurulan arkadaşlıklardan da 

beslenen süreçlerin bir bütünüdür. 

 Ereğli şirketindeki grev sonrasında bölgedeki bir başka maden işletmesi işçileri 

de büyük bir greve çıkmışlar, eylemleri kışkırttığı iddia edilen 10-15 işçinin tutuklanarak 

şehirden gönderilmesiyle grev son bulmuştur (Yıldırım, 2017, s. 235). 

 Osmanlı devletinde 1908 yılında yaşanan grevlerin sektörel dağılımına 

bakıldığında (Fişek, 1969, s. 47-51; Onur, 1977, s. 282-283; Yıldırım, 2017, s. 264) 

madencilik sektöründeki grevlerin tüm grevler içerisindeki oranının %7 olduğu, yaşanan 

tüm grevler içerisinde çoğunluğun ise sanayi sektörlerinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Osmanlı’da bir işçi sınıfı olmadığı hatta ve hatta 1950’lere kadar Türkiye’de işçi 

sınıfından bahsedilemeyeceği hakkındaki yaklaşımların bu veriler ışığında reddedildiğini 

görmekteyiz. İşçilerin kendilerini bir mesleği icra eden kişiler olarak görmekten çok 

emekçi olarak ifade etmeye (Katznelson, 2012, s. 32) başladıkları ve kitlesel grevlerin 

sıklaştığı bu dönemki işçi sınıfı deneyimleri gelecek nesil işçiler üzerinde ciddi etkiler 

bırakmıştır. 1909-1922 yılları arasında havzada Gelik maden işçilerinin sık sık greve 

çıkmış olmaları, 1965 ve 90-91 grevlerinin de Gelik-Karadon bölgesinde başlaması bu 

birikimin en büyük göstergesidir.    

 Uzun yıllar boyunca Havza’da devam eden zorunlu çalıştırma uygulamaları yasal 

olarak 1906 yılında kaldırılmış olmasına rağmen özel izinler çıkarılarak devam 
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ettirilmiştir. 1909 yılında Harbiye nazırı tarafından bölgede askerlik yapacakların askerlik 

görevlerini madenlerde çalışarak yerine getirmeleri konusunda vermiş olduğu teklif kabul 

edilerek madenlerde zorunlu çalıştırma yeni bir uygulama kazanarak geri dönmüştür 

(Yıldırım, 2017, s. 66). 

 Benzer şekilde, 1909 yılında Ereğli şirketi, işçilerin çalışma sırasında kırdıkları 

küreklerin kendileri tarafından ödenmesi ile ilgili bir düzenlemeye gidince de işçiler aynı 

gün greve gitmişler ve şirketi bu kararından vazgeçirmişlerdir (Güven, 2015, s. 82). 

Yaşanan bu grevler sonrasında şirketin tam olarak talepleri yerine getirmemesi sonucu 

işçiler şirketin ücret, mesai ve çalışma şartlarıyla ilgili olumsuz uygulamalarına karşı 

tekrar greve gitmişlerdir. 1910 yılın şubat ve temmuz aylarında Gelik maden ocaklarında 

çalışan işçiler ücret yetersizlikleri ve keyfi cezai uygulamaları nedeniyle greve 

gitmişlerdir. Bu grevlere yer üstü işçilerinin de katılımı gerçekleşmiş ayrıca işçiler 

kendilerine sert davranan ustabaşı Kaye’nin de ocaklardan uzaklaştırılmasını talep 

etmişlerdir. Şirket içi yazışmalarda işçilerin haklı olduğu vurgusu yapılmasına karşın, 

işveren, grevin önderlerinden olan Tayyar Çavuş’un işine son vermiştir (Çıladır, 1997, s. 

4-5).  

 Gelik işçileri 1911 yılında, işine geri dönen Tayyar Çavuş önderliğinde tekrar iş 

bırakarak greve gitmişler ve ücretlerine 1 kuruş zam istemişlerdir (Çıladır, 1996, s. 6). 

Ereğli Şirketi müdürünün maden müdüriyetine, gerekli soruşturmayı yaptığını söylediği 

raporunda; Kürt işçilerin bu eylemleri başlattıklarını ve grevci işçilerin yerine çalışmaya 

istekli olan diğer işçilere engel olunmaması konusunda taleplerini iletmiştir. Zonguldak 

maden müdürü ise yaptığı araştırmalar sonucunda, Kürt işçilerin zam isteğinin haklı 

gerekçelere dayanmadığı ve olayların Tayyar Çavuş’un kışkırtmasıyla ortaya çıktığını 

belirtmiştir (Çıladır, 1997, s. 6). Şirketin işçileri etnik kökenlerine göre ayırması ve eylem 

yapan işçilerin işten çıkarılarak yerlerine daha “makbul” işçilerin alınmasını salık vermesi 

yanında, yönetimin işçilerin ancak bir kışkırtmayla eylem yapabilecekleri bunun dışında 
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eylem yapabilecek kötü şartlar olmadığı yönündeki görüşleri bir arada düşünüldüğünde 

işçi sınıfına karşı tutumun olumsuz boyutu anlaşılabilir. 

 Ereğli Şirketi uzun yıllardır havzada işletmecilik yapmasına rağmen havzada 

halen ihtiyaç duyduğu istihdam rakamlarına ulaşamamıştı. 1914 yılında İran’dan 

madenlerde çalışmak üzere işçi getirmek isteyen Ereğli Şirketine yerel yönetim yabancı 

işçi çalıştırma yasağı nedeniyle izin vermemişti (Yıldırım, 2017, s. 64).  

Nitelikli maden işçisi sayısı her ne kadar düşük olsa da şirkette 1901-13 arasında 

çalışan işçi sayısı iki kat artmıştı (Quataert, 2017, s. 117). 1913 yılına, havzada kömür 

üretimi için hayati nitelikte olan deniz taşımacılığı sektöründe yaşan grev damgasını 

vurmuştu. Kandilli, Kozlu, Gelik, İnağzı, Kilimli, Çatalağzı gibi günümüzde çoğu hala 

üretime devam eden ocaklardan çıkarılan toz ya da parça kömürlerin karayolu ya da 

demiryolu olanakları olmadığından deniz yoluyla nakliyesi yapılmaktaydı. Ton başı 

taşımacılık ücretlerinden memnun olmayan bu işçilerin greve gitmeleriyle bölgede 

işletmesi olan on iki şirket grevle ilgili çözüm bulmaları amacıyla maden müdürlüğüne 

başvurmuşlar, konu müdürlük tarafından uzlaşma kuruluna gönderilmiştir. Uzlaşma 

kurulu sonuç raporuna göre çalışmak isteyen ve istemeyenlere karışılmaması gerektiği 

kararı alınmış ve grev polisiye önlemlerle kırılmıştır (Çıladır, 1997, s. 10-15). 

 1917 yılında ise Kozlu’da işçiler greve gitmek istemişler ancak bu grev daha 

başlamadan sonuçlanmış, grevi örgütleyen işçiler hakkında soruşturma açılmış ve 

sorumluların Zonguldak’a girmeleri yasaklanmıştır (Güven, 2015, s. 83).  

  Havzadaki sınıf mücadelesinin hızlandığı bu dönemde ülke ve dünya 

gündeminde de önemli gelişmeler olmaktaydı. Sanayi üretiminde önemli bir yeri olan 

kömür üretiminin kalbi olan Havza da bu gelişmelerden en çok etkilenen yerlerden biri 

konumundaydı. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Alman hükümetiyle 

müttefik olunması sonucu Fransız sermayeli Ereği Şirketi havzadan çekilmek durumunda 
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kalmış ve havzadaki kömür Alman ordularının ihtiyaçlarını gidermek üzere kullanılmaya 

başlanmıştı (Aytekin, 2006, s. 39).  

 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kurulduktan sonra 1921’de çıkarılan 151 

sayılı ‘Ereğli Havzayı Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik’ kanunuyla 

Dilaver Paşa Nizamnamesi’nden sonra havzada ilk defa çalışma koşulları ile ilgili yasal 

bir düzenleme yapılarak havzadaki işçilik hakları güvence altına alındı, çalışma saatleri 

8 saate düşürüldü ve kazalarda ölen işçilerin ailelerine tazminat ödenmesi güvence altına 

alındı (Aytekin, 2006, s. 48). Ayrıca bu kanunla Dilaver Paşa Nizamnamesi’nde yer alan 

zorla çalıştırma düzenlemesi son bulmuş, 18 yaşından küçüklerin madenlerde 

çalıştırılması yasaklanmıştı. Madencilerin aralarında dayanışması ve haklarını bir birlik 

olarak koruyabilmeleri için ise cumhuriyetin ilk sosyal yardım kuruluşu olan Amele 

Birliği kurulmuştu (Savaşkan, 1993, s. 42). 

Zonguldak Maden Havzası, Osmanlı döneminde birçok yabancı ortaklıklara sahne 

oldu ve cumhuriyet döneminde ise hem ülke içi “kalkınma” stratejilerinde hem de 

uluslararası alanda belirleyici konumda kalmıştı. Öyle ki; erken cumhuriyet dönemindeki 

emek ile ilişkili yasal düzenlemelerin neredeyse tamamı Zonguldak Maden Havzası ile 

ilgilidir.  Bu önemli konumu nedeniyle Zonguldak’ta işçileşme süreci, birçok kapitalist 

ülkede olduğu gibi ilkel birikim sürecine uygun olarak zorla ve baskı yoluyla uygulanmış 

ve işçileşme ağır koşullarla sağlanmıştır. Bu koşulların da işçilerin direnme pratikleri 

üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.  

Türkiye’de işçileşme süreci tarımsal bölgelerde ve şehirlerde daha yavaş ve üretim 

tarzı birbirine daha girift halde olsa da Zonguldak Maden Havzası’nda işçileşme keskin 

ve ağır bir biçimde gerçekleşmiştir. Bu ağır işçileşme süreci havzanın ana geçim 

kaynağını maden yapmış ve daha sonraki süreçte madenden başka bir çalışma seçeneği 

bırakmamıştır.  
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Havzada 1923 yılında hem eylemlilik hem de örgütlenme anlamında önemli 

gelişmeler olmuştur. Ereğli şirketine bağlı Asma Ocağı’nda çalışan işçiler keyfi 

nedenlerle yevmiyelerinin kesilmesi ve cezalandırılmalarına karşı çıkarak greve 

gitmişler, ancak bu ilk grev işçilerin grevde oldukları süredeki yevmiyelerinin de 

kesmesiyle sonuçlanmıştır. Bunun üzerinden üç gün geçmeden gar şefleri Emin Efendi 

(Laz Emin) önderliğinde tekrar greve giden işçiler, şirketin cezai uygulamalarını protesto 

etmiş, eylemler sonucunda geri adım atmayan şirket Emin Efendi’yi işten çıkarılmıştır. 

İkinci direnişin üzerinden bir ay geçmeden üçüncü bir direnişe başlayan Asma Maden 

Ocağı işçileri; asgari ücretlerinin ödenmesi, kanunen sekiz saat olan çalışma saatlerine 

uyulması, mesai ücretlerinin verilmesi, haftanın bir günü tatil haklarının kullandırılması, 

yabancı uyruklu işçilerin işten çıkarılması ve Emin Efendi’nin işe geri alınması 

talepleriyle demiryolu işçilerinin de geniş katılımıyla greve gitmişlerdir. Dört gün şiddetli 

çatışmalarla devam eden grev haftalık izin talebi dışındaki taleplerin kabul edilmesiyle 

sonuçlanmıştır (Çıladır, 1997, s. 18-22). Bu grevlerin kazanımla sonuçlanmasından kısa 

bir süre sonra Ereğli Şirketi’ne bağlı kömür yıkama ve tasnif işlerinin yapıldığı yer olan 

lavvar9 işçilerinin grevi gerçekleşmiş, greve giden ve gitmeyen işçiler arasında arbedeler 

yaşanmış, olaylar polisiye müdahalelerle sonlandırılmıştır (Naim, 1934, s. 131-133). Bu 

olaylar sonrasında yeni kurulmuş olan Türkiye Umum Amele Birliği Zonguldak’a bir 

heyet yollayarak işçinin durumu hakkında bir rapor hazırlamıştır. Hazırlanan raporda 

gerek çalışma şartları gerekse de sosyal haklar açısından işçinin durumunun çok kötü 

olduğu, Ereğli Şirketi’nin kâr oranlarını arttırmak dışında havzada bir işlevinin olmadığı 

tespit edilmiştir ve işçinin haklarını koruyacak bir örgütlenmenin gerekliliğine vurgu 

yapılmıştır (Tuncay, 2009, s. 119-120).  

Eylemlilik anlamında hareketli geçen 1923 yılında, havza tarihindeki en önemli 

gelişmelerden biri olan ve günümüzde halen faaliyetlerine devam eden Amele Birliği 

 
9 Lavvar: kömür madenciliğinde kömürü zenginleştirmek amacıyla yıkama işleminin yapıldığı tesis.  
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kurulmuştur. Amele Birliği 151 sayılı kanunda da öngörülen biriktirme ve yardım 

sandıkları maddesine dayandırılarak kurulmuştur. 1924 yılında ise havzada çalışan deniz 

işçileri “Havza-i Fahmiye Deniz İşçileri Cemiyeti”ni kurmuşlardır. 

1924 yılında Cumhuriyet hükümeti İş Bankası sermayesini kullanarak havzadaki 

yabancı sermayeli işyerlerini almış ve banka fonuyla kurulan şirketler aracılığıyla 

havzada yeni bir dönem başlamıştır (Koca, 2006, s. 235). 

1926-1934 yılları arasında Türkiye İş Bankası havzada kurduğu dört şirketle 

birlikte üretimde hâkim konuma gelmiş, Dilaver Paşa Nizamnamesi uyarınca 3 aydan 

fazla sebepsiz yere boş kalan ve hükümete devredilen ocakların işletmesini üzerine 

almıştır (Kara, 2010, s. 57). Türkiye İş Bankası, kurduğu şirketlerinden bazılarının 

sermayesini tek başına değil havzada uzun süredir işletmede bulunan Ereğli Şirketi ile 

birlikte karşılamıştır (Çıladır, 1977). İş Bankası’nın bu ortaklık sonrasında havzadaki 

hâkim üretici sermaye olduğu açıkça görülmektedir.  

Ahmet Naim’in (1934, s. 148-152) aktardığı üzere 1933 tarihi itibariyle havzada 

on binden fazla maden işçisi çalışmaktaydı ve bunların bir kısmı geçici, bir kısmı daimî 

olarak çalışmaktaydı. Daimî işçiler genellikle Doğu Karedeniz illerinden gelip kömür 

havzasına yerleşen işçilerden oluşmaktayken geçici işçiler ise yerli halktan oluşmaktaydı. 

 1931 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1936’da çıkarılan İş 

Kanunu devletin çalışma hayatını düzenleme çalışmaları açısından önemli metinlerdir. 

Her iki kanunda da emekçi hakları konusunda işçilere bazı haklar vermekle birlikte toplu 

iş ilişkileri açısından otoritenin yanında yer alan düzenlemeler içermektedir. Yaşanan iş 

uyuşmazlıklarının çözümünü devletin egemenliğine bırakan ve devletin halkçılık 

politikasını yansıtan düzenlemelerle birlikte yasa, işçi sınıfının kendi haklarını koruması 

konusunda sınırlayıcı düzenlemeler içermektedir (Makal, 2007, s. 104). Özellikle 1936 İş 

Kanunu toplumsal sınıfların reddiyesi üzerine temellenen, örgütlenme ve grev gibi hak 

arama mücadelelerini yasaklayan bir metindir. Yasa 1938’de çıkarılan ve toplumsal 



60 

 

sınıflara göre ayrışma yaratabilecek örgütlerin kurulmasını yasaklayan Cemiyetler 

yasasıyla da desteklenmiştir (Işık, 1995, s. 92).  

3.4. 1940-1980: “Patron” Olarak Devlet, Sınıf İçi Ayrışma ve İşçi Sınıfının 

Örgütlenmesi 

Bu dönem havzada devletleştirme politikalarının uygulamaya geçilmesi ve 

bundan vazgeçilmeye çalışılması süreçlerini kapsamaktadır. Süreç yukarıda anlatılan 

tarihin bir özeti niteliğinde olup önce devlet eliyle işletilmeye çalışılan, yatırımların 

arttırıldığı, zorunlu çalışmaya tekrar başvurulduğu bir dönemden neo-liberal politikaların 

uygulamaya geçildiği bir döneme doğru ilerleyen uzun yılları kapsamaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı öncesi havzadaki bütün madenlerin devletleştirilmesi 

yönünde karar alınmıştır ancak bu karar uygulanmamıştır (Erkin, 1999, s. 10). Havzanın 

devletleştirilmesi kararı ancak Ereğli Şirketiyle anlaşılması sonucu olmuş, havzadaki 

işletmeler Etibank tarafından kurulacak bir kuruluşa devredilmesi kararı alınmıştır 

(Resmi Gazete, 1937).  

 Devletin madenleri işletmeye başlaması ile birlikte 1937 yılında mahkumlar da 

madenlerde işçi olarak çalıştırılmaya başlamıştır (Makal, 2007, s. 204). Havzada çalışan 

işçi sayısı 1930’lı yıllarla kıyaslandığında iki kat artarak 21 bine çıkmıştır. İşçi sayısının 

bu derece yükselmesinin sebebi ise havzada yeniden uygulanmaya başlayan zorunlu 

çalıştırmalardır (Çıladır, 2018, s. 22). 

 İkinci Dünya Savaşı sırasında hükümete ücretli çalışanların haklarını da askıya 

alan ve olağanüstü yetkiler veren “Milli Koruma Kanunu” ile havzada ikinci bir 

mükellefiyet uygulamasına gidilmiştir (Makal, 2007, s. 334). Havzada 27 Şubat 1940 

tarihinde başlayan iş mükellefiyeti madenlerde çalışan yerüstü işçilerinin üçer saate kadar 

fazla çalıştırılabilmeleri, hafta sonu tatilinin askıya alınması ve 16 yaşından büyük 

çocukların maden işletmelerinde çalıştırılabilmesi gibi düzenlemeleri kapsamaktadır 

(Makal, 2006, s. 71).  
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 Havzada ikinci mükellefiyet dönemi olarak anılabilecek bu dönemde yeraltı ve 

yerüstü işçileriyle mühendisler arasındaki gündelik hayatta yaşanan uçurum büyümüştür. 

Teknik işlerde çalışanlar, idareciler, denetleyici personel için sosyal konut (lojman) 

projeleri yapımına devam eden şirket, diğer işçileri için bekar odaları olarak tabir 

edilebilecek konaklama imkanları sunmaktaydı. Bu durum, bazı işletmelerde kalacak yer 

bulamadığı için dışarıda yatmak zorunda kalınması, bulaşıcı hastalık ve kötü konaklama 

koşullarıyla (Gürboğa, 2010, s. 199) karşı karşıya olan işçiler ile beyaz yaka işçiler 

arasındaki statü farkının belirginleşmesine yol açtı. 

  Zorunlu çalışma, yetersiz çalışma ekipmanı ve sağlıksız konaklama imkanlarının 

yanı sıra işçileri denetim altında tutmak ve işten kaçmalarını engellemek amacıyla özel 

üniformalı ve silahlı bir kömür alayı kurulmuş işçilerin üzerindeki baskı daha da 

arttırılmıştır (Çıladır, 2018, s. 26). Dönemin zorlu çalıştırma uygulamasına rağmen işçiler 

devlette zorunlu olarak çalışmaktan şikâyet etmiyorlardı. Savaş koşullarında devletin 

kendilerine bir iş tahsis etmesinden memnuniyet duyan işçiler daha çok yetersiz 

beslenme, temizlik, amirlerin sert tutumları, mesai saatlerinin aşılması gibi köleliğe varan 

çalışma şartlarından memnun olmadıklarını belirtiyorlardı (Kara, 2010, s. 145). 

  Havzada uygulanan zorunlu çalıştırma rejimiyle birlikte havzada çalışan işçi 

sayısında ciddi bir artış olurken bu artış üretime doğrudan yansımamıştır. İşçi sayısı 1933-

44 yılları arasında %94,5 oranında artarken yıkanmış kömür üretimi %55,5 artmıştır 

(Gürboğa, 2010, s. 225). Üretimin beklenen düzeyde artmamasının yanı sıra iş 

cinayetlerinde ciddi bir artış olmuştur. Havzada 1 milyon ton üretime karşılık hayatını 

kaybeden işçi sayısı 1941 yılında 25’iken, 1942’de 35, 1947’de ise 75’e ulaşmıştır 

(Çıladır, 2018, s. 30-32).  

 İkinci mükellefiyet döneminin zorlu çalışma şartlarında işçiler, havzada 

işletmenin başladığı ilk yıllarda olduğu gibi işten kaçma şeklinde direniş göstermişlerdir. 

Çalışma yerini izinsiz ya da “geçerli” mazereti olmaksızın üç kez üst üste terk edenler 
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bölgedeki tahkim komutanlığına sevk edilerek Erzurum ve Edirne gibi şehirlere 

gönderilir ve yine ağır işlerde çalışmakla cezalandırılırlardı (Kara, 2010, s. 140). Firar 

edenlere karşı verilen bu çok ağır cezalar da firar edilmesini engelleyememiştir (Gürboğa, 

2010, s. 226). Firar dışında işçilerin madenlerde çalışmamak için kendilerine bulaşıcı 

hastalık bulaştırmak suretiyle iş göremez raporu almaya çalıştıkları, hatta bazı işçilerin 

başparmaklarını keserek kendilerini sakat bıraktıkları bilinmektedir (Kara, 2010, s. 141-

142). İşçilerin işten firar etmek için giriştikleri bu eylemler çalışma şartlarının ne denli 

zor olduğunu bize göstermektedir. Havzadaki zorunlu çalıştırma 1 Eylül 1947 tarihine 

kadar devam etmiştir (Makal, 2007, s. 177). Hükümlü işçilerin madenlerde çalıştırılması 

uygulaması ise 1950’de yürürlüğe giren Genel Af Kanunu’yla sona ermiştir (Çatma, 

1996). 

 1946 yılında havzada ilk sayılabilecek bir işçi sendikası kurma girişiminde 

bulunulmuştur. İlk işçi sendikası Turgut Etingü öncülüğünde geneli yerüstü işçileri 

tarafından oluşan bir ekip tarafında kurulmuştur (Etingü, 1976, s. 129). Maden Kömür 

Havzası İşçileri Sendikası adındaki bu sendika kuruluşu üzerinden geçen üç ayın sonunda 

hükümet tarafından kapatılmıştır (Çıladır, 1997, s. 34). 

 1946 yılında sınıf esasına dayalı cemiyet kurma yasağının kalkması kararına 

dayanarak kurulan ve günümüzde halen havzada yetkili sendika konumunda bulunan 

GMİS ilk olarak Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği adıyla kurulur. Yerüstü 

işçilerinin ağırlıklı olarak kurucuları arasında bulunduğu dernek 1947 yılında Ereğli 

Kömür Havzası Maden İşçileri Sendikası adını alır (Karahasan, 1978, s. 277-293). 

Sendika kuruluş tüzüğünde ideolojik ve siyasi çağrışımlara yer vermemek için sınıf 

sözcüğünün kullanımından kaçınılmış işçilerden üye ve topluluk olarak bahsedilmiştir 

(Çıladır, 2018, s. 45). 

 14 Mayıs 1950 seçimlerinde EKİ işçileri oy kullanmak amacıyla ocakları topluca 

terk etmişlerdir. Siyasal bir amaçla iş yerlerini terk ettikleri anlaşılan işçilerin bu 
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eylemleri grev niteliğinde olup sonuç olarak CHP’den DP’ye doğru bir işçi desteğini 

yansıttığı söylenebilir. Bu desteğin altında yatan en önemli nedenin mükellefiyetin 

kaldırılması olduğu düşünülmektedir (Güzel, 2016, s. 178-180). 

 1952 yılında havzadaki maden işçileri imza toplayarak işverenden ücretlerine zam 

istemiştir. O yıllarda sendika havzada tam olarak örgütlenememiştir. Zam talebi ilk başta 

reddedilmesine rağmen sonradan kabul edilmiş ancak zamlar iş kollarına göre farklı 

oranlarda uygulanmış beyaz yakalılara ve vasıflı işçilere daha çok zam verilmiştir. 

Özellikle 1940 sonrası beyaz ve mavi yaka çalışanlar arasındaki gelir uçurumu bu 

zamlarla birlikte daha da derinleşmiştir (Çıladır, 1997, s. 39). 

Havzadaki kömürün işletme hakları 1957 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu’na (TKİ) geçmiştir. 1958 yılında havzada “Zonguldak Maden İşçileri 

Sendikası”, “Zonguldak Maden Başçavuşları Sendikası”, “Zonguldak Maden Katipleri 

Sendikası”, “Armutçuk Maden İşçileri Sendikası”, “EKİ Yerüstü İşçileri Sendikası” 

olmak üzere aktif 5 sendika bulunmaktadır. Havzada bu yıllarda örgütlülük artmış olsa 

da 1963 yılına kadar sendikal mücadele etrafından cereyan eden herhangi bir olay 

bulunmamaktadır. 1963 yılında yaklaşık 600 kadar maden işçisi sendika yöneticilerini 

kınamak adına yürüyüş gerçekleştirir (Zaman, 2004, s. 126).  

Havzadaki ilk toplu sözleşme yetkili sendika konumunda olan Zonguldak Maden 

İşçileri Sendikası tarafından başlatılmış ve 1 Ocak 1964 tarihinde 1,5 yıl süreyle 

imzalanmıştır (Çıladır, 2018, s. 82). 1965 yılında ise havzada 1990-91 grevinden sonra 

yaşanan en büyük işçi eylemi olan Kozlu Direnişi patlak vermiştir. 

1964’te imzalanan toplu iş sözleşmesindeki hükümlerle eşitsiz bir şekilde verilen 

ücret zamlarının nitelikli ve niteliksiz işçiler arasındaki ücret uçurumunu arttırmasına 

tepkiler büyümekteydi (Karahasan, 1978, s. 626). Gelik ocağında çalışan işçilerin 16 

vardiyasında ocağa inmemesiyle başlayan eylemler, Karadon ve Kilimli ocaklarındaki 

işçilerin katılımıyla kitleselleşmiş, buradaki işçilerin yatıştırılmaya başlandığı saatlerde 
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Çaydamar’daki işçilerin eyleme geçmesi üzerine eylemler Kozlu Ocakları’na sıçramıştır. 

Neredeyse 24 saat içerisinde bütün kentte eyleme geçen işçiler valiyi konuşması sırasında 

tartaklamış, bunun üzerine jandarma işçilere sert müdahale etmiştir (Çatma, 1997, s. 52-

86). İşçilerinde jandarmaya silahla karşılık vermesiyle büyüyen olaylar sonucunda 

Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar isimli iki işçi hayatını kaybetmiştir. Bakanlar kurulu 

olay yerine gönderdiği iki jet aracılığıyla işçilere dağıtılan beyanname ve olay yerine 

gelen içişlere bakanının açıklamaları doğrultusunda soruşturma yapılmayacağı talimatı 

verilmesi üzerine işçiler işbaşı yapmıştır (Zaman, 2004, s. 126). Ertesi gün can 

güvenlikleri olmadığı söylemiyle çalışmak istemediklerini söyleyen mühendisler iş 

bırakma eylemi yapmış, milletvekili ve bakanların mühendislere güvence vermeleriyle 

bu eylem de sonlandırılmıştır (Çıladır, 2018, s. 91). Grevler sonrasında işçilerin ücret 

konusundaki talepleri yerine getirilmiş, ücretlerini alan gruplu işçiler grup değişimi 

yapmak üzere köylerine geri gönderilmiş ve olayları kışkırtmakla suçlanan 46 kişi 

yargılanmıştır. Yargılananlar ve hüküm giyenlerin tamamı 1966 yılında serbest 

bırakılmıştır (Çatma, 1997, s. 120-124). 

1966’da işçiler tarafından sevilen Armutçuk bölge müdürünün EKİ müdürü ile 

aralarındaki sürtüşmeden kaynaklı olarak atamasının gerçekleşmemesi üzerine Armutçuk 

Ocağı işçileri iş bırakmışlardır (Çıladır, 2018, s. 105). Aynı yılın Ekim ayında 1965 Kozlu 

direnişinin üzerinden geçen 14 ay sonunda Kozlu Ocakları’nda çalışan 7800 maden işçisi 

16 saat süren bir oturma eylemi yapmıştır (Zaman, 2004, s. 126).  

1968 yılında Kozlu Ocağında çalışan işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 

uzaması üzerine ocaklara inmeyerek üretimi durdurmuşlar, eylemin ikinci günü ise grev 

Üzülmez, Asma ve Dilaver ocaklarına yayılmış ve işçiler çalışma yerlerinden şehir 

merkezine doğru yürüyüşe geçmişlerdir. 1965 Kozlu direnişinden sonra Zonguldak’ta 
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kurulan toplum polisi10 olaylara müdahale ederek işçileri gaz ve ses bombalarıyla 

dağıtmış ve olaylar polisiye önlemlerle engellenmiştir (Çıladır, 2018, s. 106-107). 

1969 yılında Armutçuk işçileri bir günlük ücretlerinin kesilmesi üzerine iki buçuk 

saat süren boykot eylemi gerçekleştirirler. 1970 yılı eylemler bakımından hareketli 

geçmiştir. 1970 yılının mart ayı boyunca Kozlu işçileri haksız cezalar karşısında sendika 

ve işverene tepkilerini ocağa inmeyerek gösterirler, olaylar aynı gün içinde uzlaşmayla 

çözülür. Nisan ayında Gelik işçileri sendikanın olağan genel kurul sonuçlarını 

beğenmedikleri gerekçesiyle ocağa inmezler ve bir hafta sonra kent merkezine doğru 

işyerlerinden yürüyüşe geçerler. Eylem uzlaşmayla sona erer. Nisan ayı sonunda 

Armutçuk bölgesi işçileri Ereğli Demir Çelik fabrikası işçilerinin sendikal kazanımlarının 

kendileri için de tanınması için eyleme geçer, iki gün süren direniş sendika ve işverenin 

arabuluculuğuyla sona erer. Aralık ayında ise 6 bin maden işçisi iki aylık maaşlarının 

ödenmemesi üzerine ocaklara inmeme eylemi yapar ücretlerinin ödenmesi sözü alan 

işçiler eylemlerini sonlandırır. Bu olaydan günler sonra 1971’in ilk günü ikramiyelerinin 

ödenmemesi üzerine işçiler eylem yapar ve ödeme sözü alarak eylemlerini sonlandırırlar 

(Zaman, 2004, s. 126-127). 

1965 Kozlu direnişinin etkileri havzada halen devam etmektedir. İşçiler işveren 

ile anlaşmazlık durumunda üretimden gelen güçlerini sık sık kullanmışlar ve neredeyse 

bütün pazarlıklardan kazanımla çıkmışlardır. Ancak 1971 yılında ilan edilen sıkıyönetim 

sonrası grev ve işçi gösterileri yasaklanmış, 1973 yılına kadar askıya alınmıştır. 1973 

yılında Armutçuk ocaklarında çalışan münavebeli işçi grubunun sayısının ikiden üçe 

çıkarılmak istenmesi ve dinlenme sürelerinin 15 güne çıkarılmasıyla ilgili pilot 

uygulamanın yapılması üzerine sendikadan bağımsız bir greve giden işçilerin itirazları 

 
10 Toplum polisi uygulaması işçi nüfusunun yoğun olduğu Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Zonguldak’ta 

uygulamaya konulmuştur (Berksoy, 2007, s. 97). 
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sonuç vermeyince sendikanın ceza almayacakları yönündeki garantisi üzerine eylemlerini 

sonuçlandırmışlardır (Engin, 2004, s. 111). 

3.5. 1980-1991: Neoliberal Madenciliğe Karşı Direniş 

 1970’lerde yaşanan petrol krizinden çıkış arayışları sonucunda üretim ilişkilerinde 

köklü değişiklikler olmuş, bu arayış çabaları çerçevesinde yaşanan dönüşümlerden 

Türkiye’de ciddi ölçüde etkilendi. 24 Ocak 1980’de hayata geçirilen düzenlemelerle 

birlikte Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi şartları uygulanmaya başladı. Bu çerçevede 

devletin ekonomideki payını küçültecek önlemler alındı, ithal ikamesine dayalı 

sanayileşme yerini ihracata dayalı sanayileşmeye bıraktı. Bu dönemle birlikte uygulanan 

politikalar devletin küçülmesini hedeflemekteydi. Devletin küçülmesi ve KİT’lerin 

piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmesi için iki seçenek vardı: özelleştirme ya da 

kapatma. 

 1970’li yılların Türkiye’de talebe dayalı ekonomi politikalarının yerini arza dayalı 

ekonomi politikalarına bıraktığı bir dönem olduğu söylenebilir. Dünyada 1970’li yılların 

sonunda kar oranlarındaki artış hızındaki yavaşlama nedeniyle kapitalizmin krize 

girmesiyle birlikte, ihracata dayalı büyüme modeline geçiş yaşanmış ihracata dayalı 

ekonomik politikalar Türkiye’de de 24 Ocak 1980’de açıklanan kararlarla birlikte resmi 

kalkınma politikası olarak uygulanmaya başlamıştır. 

 Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) kapatılması söylemi hem kömür hem de 

demir-çelik sektöründe devlet eliyle sanayileşmenin sembolü konumunda olan 

Zonguldak kömür havzası için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Çalışma hayatındaki 

gerilimler ve işçilerin gelecekleri hakkında güvenceye sahip olmamaları yanında siyasi 

istikrarsızlar da dönemin en belirgin özelliklerindendi. 12 Eylül 1980’de yapılan askeri 

darbe ile daha da otoriterleşen siyaset kurumunun 24 Ocak kararlarını uygulamaya 

yönelik kararlı politikaları, grev ve lokavtın yasaklanması, sendikal faaliyetlere getirilen 

sınırlandırmalar çalışma hayatındaki gerilimi tırmandırmıştı. 
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 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ile daha sıkı bir şekilde uygulanmaya başlayan 

ihracata dayalı sanayileşme politikaları, çalışanlar ve çalışma hayatında ciddi 

değişikliklerin yaşanmasına neden olmuş, darbe hükümetinin işçiler ve gündelik 

hayattaki baskıcı politikaları aracılığıyla da çalışanlar ve sermaye arasındaki gerilim 

giderek artmıştır. Bu ekonomik politikalar çerçevesinde kamu yatırımları kısıtlanmış, 

çalışma esnekleştirilmiş ve kuralsızlaştırılmış özelleştirme ve ticarileştirme uygulamaları 

başlamıştır. 

 Tüm KİT’lerde izlenen tasfiye politikaları 1980 sonrasında Türkiye Taşkömürü 

Kurumu’nda da adım adım uygulanmaya başladı. Kuruma yatırım yapılmadı, üretim artışı 

ya da maliyetleri düşürücü düzenlemeler de uygulanmadı. Üretimde çalışan işçilerle ilgili 

sosyal düzenlemelere de gidilmediği gibi maaşlar da asgari ücret seviyesinde uygulamaya 

devam edildi. Üretimle ilişkili olarak teknoloji yatırımı da yapılmadı. Başta termik 

santraller olmak üzere, kömür diğer sektörlere çok ucuza satıldı. Kurum bir yandan özel 

bankalardan yüksek faizle kredi kullanarak borçlanırken diğer yandan işçileri emekliliğe 

özendirecek düzenlemeler yapılıyordu (Oral, 1997, s. 51).  

 İstikrar politikası olarak sunulan 24 Ocak Kararları ile birlikte işçi haklarında 

önemli yasak ve kısıtlamalar olması bekleniyordu. Bu yasak ve kısıtlamalar 12 Eylül 

sonrası da gündeme geldi. 12 Eylül askeri darbesi ile birlikte toplu sözleşme ve grev hakkı 

da askıya alındı, resmî ideolojiyi savunan sendikalar haricindeki pek çok sendikanın 

faaliyeti yasaklandı. Bu yasaklayıcı tavır devletin resmî ideolojisinden ve işçi 

hareketlerine karşı Osmanlıdan beri alışık olunan politikalardan kaynaklandığı gibi, 24 

Ocak’ta alınan kararların hedeflerine de uyuyordu (Güzel, 1993, s. 328). 

Havzadaki işletmenin tamamı 1983’de, günümüzde halen işletmeye devam eden 

TTK’ye verildi. Ancak unutulmamalıdır ki bütün bu işletme imtiyazlarının yanında tarihi 

boyunca havzada özel işletmeler yasal izinler çerçevesinde üretime devam etmişlerdir. 

Günümüzde “rödevans” sistemi olarak adlandırılan bu uygulamayla TTK işletme hakkı 
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kendisine ait olan kömür ocaklarını belirli yüzdeler karşılığında özel sektörün işletmesine 

izin vermektedir. 

80’li yıllarda yaşanan baskıların bir sonucu olarak, Mart 1989 yılındaki yerel 

seçimler sonrasında olgunlaşan muhalefet kitlesel eylemler yapmaya başladı. Bahar 

eylemleri denilen bu hareketlere sendikaların bazıları destek verirken bazıları eylemlere 

karşı çıktı. Bahar eylemleri kapsamında düzenlenen protesto ve grevlerin çoğu yasalara 

aykırıydı ancak kamu vicdanı açısından meşru eylemlerdi. Bahar eylemleri kapsamında 

pek çok işyerinde direniş, iş yavaşlatma, viziteye toplu olarak çıkma, fazla mesaiye 

kalmama, vezne önünde kuyruk oluşturma, işe geç başlama, ara dinlenmelerini tam olarak 

kullanma, miting ve toplantı yapma, servis araçlarına binmeyerek yürüme, açlık grevi, 

yemek boykotu, dilekçe verme, ücret fişlerini işverene ya da yetkililere yollama, toplu 

olarak mektup gönderme, toplu iş sözleşmesi dışındaki ödemeleri reddetme, sakal 

bırakma gibi eylemler yapıldı (Koç, 2010, s. 328). 

Mesela 1 Mayıs geliyor. Ne yapmamız lazım 1 Mayıs’ta sokağa çıkamıyorsun. 12 Eylül 

üzerinde dedik ki öğlen yemek yiyeceğiz hep birlikte ama şunu da diyeceğiz 100. Yılı 

mıydı 1 Mayıs, o dönem karar aldık sabah dedem 100 yaşında. Hani 1 Mayıs kutlu olsun 

demiyoruz dedem [Marx’ı kastediyor] 100 yaşında, dedemin 100. Yılı kutlu olsun filan. 

Bir kişi anladı. Torna hanenin şefi vardı, şey dedi soralım dedene dedi çekti kenara ulan 

dedi ne uyanıksınız dedi. Ama komitedekiler, dedem 100 yaşında dedemin 100. yılı 

kutlu olsun diye bağırıyor. Hep böyle yaptık bunu yani işte öğlen toplanıp yemek yemek 

işte birlikte bütün atölyeyi davet edip işte orda çaktırmadan 1 Mayıs’ı anlatmak veya 

komite şunu yapardı akşamdan toplanırdık şeyi öyle bir ayarladık ki pazartesi günleri 

sadece spor, çünkü herkes dalmış Fenerbahçe Galatasaray. O haftanın maçlarının 

tartışmasını biz açıyorduk. Salı günü de biraz öyle geçiyordu ondan sonra gündemde ne 

var 12 Eylül ne yapmış işçi hakları bilmem ne. Biz mevzu açıyorduk mesela biri karşıya 

oturuyor biri öbür tarafa oturuyor. Ben başlıyorum anlatmaya öbürü muhalefet yapıyor 

falan (3. Katılımcı- Yerüstü). 

 Bahar eylemleri, hakları elinden alınmış bir işçi neslinin isyanıdır. 1980 sonrası 

uygulamaya konulan politikalar, çalışanlar ve sermaye sahipleri arasındaki uçurumun 

derinleştirirken çalışanlar arasındaki statü farklarının da azalmasına yol açtı. Güvencesiz 
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çalışma, kamu ve özel sektörde çalışanlar arasında hem maaş hem de hak temelli farkların 

kalmaması gibi faktörler, işçilerin sınıfsal bir farkındalıkla hareket etmesine neden oldu. 

Eylemlerin kitleselleşmesinde Mart 1989 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nin 

%20’ye yakın oy kaybetmesinin etkisi büyüktür. Bu durum eylemlere yasal zemininden 

farklı bir meşruluk kazandırmıştır. 

Asgari ücretin altına düştük biz. Ki maden işçileri asgari ücretin altında 

çalıştıramadıkları için mecbur bize toplu sözleşme gelmeden yüzde 10 zam verdiler de 

1-2 puan geçtik o zamla şeyin asgari ücretin üstüne çıktık. Artık geçinemez haldeydik 

elimize 3 simit 3 bardak çay maaşı geçiyordu. Bunların hesaplarını yapıyoruz o kadar 

kötü duruma düştük yani grevleri hiç kimse önleyemezdi yani. Bize verilecek zam bizim 

hiçbir işimize yaramıyordu sendika da artık onu bilincinde, komitelerden de böyle bir 

basınç oluşunca grev kararını aldı Şemsi [Denizer]. Oradan da dönüş olmadı tabi orda 

komitelerin büyük etkisi var o grev kararının alınmasında. 3 günde bir 4 günde bir 

sendikaya gidiliyordu toplu halde (3. Katılımcı- Yerüstü). 

 90-91 Zonguldak grevleri, 89 bahar eylemleri diye geçen eylemlerin son halkası ve 

en büyüğüdür. Yukarıda bahsettiğimiz düzenlemelerin toplumsal etkileri olan bu 

eylemler, özellikle kamu çalışanları arasında ciddi eylemler meydana getirmiş, 

yasaklamalara ve baskılara rağmen pek çok işçi grev yapmış ve ciddi kazanımlar elde 

etmişlerdir. 

Bahar eylemlerinin emin ol mayası Zonguldak’ta atıldı, bunu tartışmam bile. Çünkü biz 

87- 88’de 89 Bahar eylemlerindeki eylemlerin tamamını Zonguldak’ta hayata geçirdik. 

Dekont yakma, açlık grevi yapma falan, bir sürü eylemler yaptık. Zaten bu şöyle, bu 

basına yansıyor, duyuyorsun işte işyerinde işçiler eylem yapıyor. Bu müthiş bir şey 

bizim için inanılmaz, çok küçük bir işçi eyleminin haberini almamız bile bizim için o 

dönemde büyük bir umut kırıntısıydı, korkunç bir şeydi. Bizim içimizdeki ateşi 

harmanlayan bir şeydi ya o dönemde (7. Katılımcı- Yerüstü). 

 Yukarıda bahsettiğimiz tarih boyunca elde edilen deneyimler, zorunlu çalıştırma 

koşulları, köleliğe varan çalışma şartları, farklı ücret uygulamaları vb. durumlardan eylem 

yaparak çıkmış havzadaki işçi sınıfı, darbe dönemi baskı ortamında da sinmemiş, 
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varlığını korumak için mücadele etmiş bir anlamda eski eylemlerin ruhunu yeniden 

çağırarak günün şartlarına uyarlamıştır:  

O çalışma koşulları içinde madenci kendine bir mücadele alanı bulamadı… Bahar 

Eylemleri aslında madencinin eski reflekslerini tetikledi, yine geriye giderek anlatayım 

65'teki refleksi 68'deki refleksi tetikledi. O dönemki mesela… 5 kuruşluk zam üzerine 

çıkan bir eylem ve iki işçinin öldüğü bir eylem Kozlu'da. Oradaki refleksler 89 Bahar 

eylemi reflekslerini bir anlamında tetikledi (8. Katılımcı- Yerüstü). 

  Havza tarihi boyunca örgütlü olsun ya da olmasın yaşanan grevlerin sadece ikisi 

yasal grev niteliğindeydi. Havzadaki ilk yasal grev kararı 1972 yılında TKİ İşverenler 

Sendikası ile Zonguldak Maden İşçileri Sendikası ve Garp Linyitleri Maden İşçileri 

Sendikası arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında yaşanan 

anlaşmazlık üzerine alınmış ancak grev başlamadan dönemin devlet bakanının araya 

girmesiyle görüşmede anlaşma sağlanınca grev kararından vazgeçilmişti (Engin, 2004, s. 

111-112). Uygulamaya konan ilk yasal grev ise 1990-91 grevidir. Havzadaki eylem 

pratiklerinin tümüne bakıldığında 1990-91 grevinin bütün bu eylemlerden edinilen 

birikimlerin bir yansıması olduğunu görülmektedir.  
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BÖLÜM IV 

4. ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NDA İŞÇİ SINIFININ 

NESNEL VARLIĞI 

Yukarıda bahsettiğimiz ve Türkiye emek tarihiyle birlikte ele aldığımız 

Zonguldak Kömür Havzası’nda işçileşme ve emek tarihi kısmında havzada işçi sınıfının 

tarihsel koşullar çerçevesinde oluşumundan bahsedilmektedir. İkinci bölüme ek olarak, 

bu bölümde, işçi sınıfı oluşumunun temel uğraklarında olan kendinde sınıf uğrağı saha 

verileri ışığında ele alınacaktır. Kendinde sınıf en basit anlamıyla kapitalist üretim 

ilişkilerinin dolayımsız bir sonucu olarak işçi sınıfının ortaya çıkmasıdır. Bu uğrakta işçi 

sınıfı, üretim araçlarına eşit nitelikte ilişkisi olan insanlardan oluşur. 

Kapitalist toplumlarda insan doğa ilişkisi ve sermaye birikimi arasında kuvvetli 

bir bağ bulunmaktadır. Bu bağ insanın pasif bir şekilde doğaya ayak uydurmaktan çok 

onu değiştirme, dönüştürme ve ihtiyaçların doğa ile karşılıklı mücadele sonrasında 

karşılanması olarak özetlenebilir. Lefebvre insan ve doğa arasında simbiyotik bir ilişki 

olduğunu söyleyerek; insanın doğa ile bir yandan mücadele ederken diğer yandan onu 

yeniden yarattığına ve bu diyalektik ilişkinin sonuçlarına göre geliştiğine vurgu yapar 

(Lefebvre, 2010, s. 56). Engels insanları hayvandan ayıran ve onlardan daha üst bir 

konuma getiren şeyin temelde yaşam için gereksinmelerini üretmesi olarak 

tanımlamaktadır (Engels, 1979, s. 53). Ancak insanın varlık gereksinimlerinden birinin 

doğaya tamamen hükmetmesi olduğu düşüncesi “insanın insan üzerindeki tahakkümü ve 

sömürüsünden kaynaklanmaktadır” (Bookchin, 1996, s. 45). “İnsanın doğayı boyunduruk 

altına almak çabalarının tarihi, insanın insanı boyunduruk altına almasının da tarihidir” 

(Horkheimer, 2013, s. 128). 
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Yer üstü işçisi bir katılımcı, insanın doğa ile mücadelesini ve iş birliğini, doğanın 

sömürü sonucu isyan edeceğini ve sonrasında kendisi için mücadeleye katılacağını 

Yüzüklerin Efendisi filminden alıntı yaparak anlatıyor:   

Dünya bir düşüş dönemi yaşıyor, bu açık ve net yani. Bu düşüş devrini birtakım ruhlar 

diyelim veya vicdanlar diyelim yani bu şekilde tarif edebiliyorum. Bunu matematiğe 

vuramıyorsun. İnsanı matematiğe vuramıyorsun yani… Bir yandan doğa tahribi yüksek. 

Doğa intikamını alır yani…Ünlü film vardı, Yüzüklerin Efendisi. Mesela orada bir 

sahne vardır. Ağaçları kesiyor kötü büyücü. Ama ağacın haberi yok. İlk önce biz 

mücadele etmeyeceğiz diyorlar. Yani kafa çalışmıyor. Görmeden inanmıyor. Şimdi 

doğa böyledir. Ondan sonra izlediysen orada savaşa katılıyor. Mücadeleye katılıyor. 

Doğa böyledir. Dönecek sana eninde sonunda dur bakalım diyecek yani. Ne yapıyorsun 

dayı. Çünkü dünya bizim değil (18. Katılımcı- Yerüstü). 

Polanyi’nin (2010) belirttiği gibi dünyanın yaşadığı büyük dönüşüm toprağın, 

paranın ve emeğin metalaşması sonucu doğmuştur. Kapitalist toplumlarda sermayenin 

oluşumu meta üretimine bağlıdır. Metalar doğrudan kullanım için değil de satılmak için 

üretilen mal ve hizmetlerden oluşurlar. Sermaye meta üretimi arttıkça artar ve hızlandıkça 

hızlanır, aralarında doğrusal bir ilişki vardır. Özellikle doğal kaynakların metalaşmaya 

başlamasıyla birlikte sermaye birikimi hızlanmış ve sermaye güçlenmiştir. Toprak, insan 

faaliyetlerinden bağımsız olarak da insan emeğinin temel ve ilk nesnesidir. Marx (2011, 

s. 182-183) emek ve madde arasındaki ilişkiyi şöyle betimler:  

Emeğin yalnızca evreleriyle dolaysız ilişkilerinden kopardığı her şey, doğanın 

kendiliğinden sağladığı emek nesnelerdi. Yaşadığı ortam olan sudan çıkarılarak avlanan 

balık, ormandan kesilen ağaç, topraktaki damarından ayrılan maden cevheri bunun 

örnekleridir. Buna karşılık, emek nesnesi olan her şey, deyim yerindeyse daha önce 

harcanan emeğin eleğinden geçmişse, ona ham madde diyoruz. Örneğin çıkarılmış 

bulunup yıkanmaya hazır olan maden cevheri böyledir. Her ham madde emek 

nesnesidir, ama her emek nesnesi ham madde değildir. Emek nesnesi ancak daha önce 

harcanan emekle bir değişiklik geçirdikten sonra ham madde haline gelir. 

 Sermaye kavramı her ne kadar iktisadi bir kavram olsa da sosyolojik olarak 

sınıfsal ilişkileri işaret eden bir yapısı da vardır. Sermaye değişen ve değişmeyen sermaye 
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olarak iki biçimden oluşur. Değişmeyen sermaye hammadde ve makineler tarafından 

temsil edilirken değişen sermaye emek gücünden oluşur (Yılmaz, 2013, s. 61). Sermaye 

birikim süreci basit bir üretim sürecinden öte, toplumsal ilişkilere sirayet eden, tarihsel 

bağlamdaki üretim ilişkileriyle şekillenen toplumsal bir süreçtir. Sermaye büyüdükçe 

proletarya önce çoğalır zira sermayenin büyümesi için de daha fazla ücretli işçiye ihtiyaç 

vardır. Ancak üretimde kullanılan teknolojinin gelişmesiyle proleter sayısı da azalır ve 

sistem işsizlik üretmeye başlar: 

TTK’de benim işe girdiğim zaman Dilaver işletme müdürlüğünde 3 tane 5 tane 

mühendis vardı şimdi nasıl söyleyeyim sana müdürlük mühendisle dolu. O zaman 

çalışıyordu 50000-60000 işçi şu anda çalışıyor 2000-3000 kişi, yani bizim zamanımızda 

hazırlıklarımız iyiydi. Bir ayakta göçük olduğu zaman o işçi hemen diğer ayağa geçip 

üretimi hiç kesmeden devam edebiliyordu, hazırlıklarımız iyiydi yani, kömür açığı 

vermiyorduk. Mesela burada ayakta göçük oldu hemen hazır ayağı var, onda göçük oldu 

bir hazırı daha var. 3 tane 5 tane kartiyenin11 ayağı hazırdı, birine sürekli üretim 

çalışıyordu, arıza oldu hemen geçiyordu öbürüne. Bu tarafı onarıyordu oradan bu tarafa 

yani üretimde hiçbir aksaklık olmuyordu (40. Katılımcı- Yeraltı).  

Kapitalist sistemde metaların kullanım değerleri için değil değişim değerleri için 

üretiliyor olmaları sermayenin özünde yatar. Sermayenin elde ettiği kar, üretim 

sonucunda elde edilen ürünün değeri ile, üretim sürecinde kullanılan emek gücünün 

yerine konma değeri (ücret) arasındaki farktan ortaya çıkar.  

Maden işçileri yukarıda açıkladığımız sermaye ve kâr arasındaki ilişkiyi, 

işletmenin zarar etmesinin mümkün olmadığı şeklinde açıklama eğilimindedirler. 

Özellikle 1980 sonrası TTK’nin zarar ettiği ve özelleşirse ya da kapatılırsa devletin bu 

zarardan kurtulacağı yönündeki hâkim söylemi bir katılımcımız şu cümlelerle reddediyor:   

Bir vagon 5 ton kömür ediyor. Yüz vagon verirdik bir vardiyada, üç tane vardiya var, 

hatta iki vardiyasını şey yap gündüz tahkimat var. Ondan da kömür çıkıyor. Yani en 

azından gece vardiyasından gündüz vardiyasına kadar yirmi-otuz ton kömür çıkar. 

Diğer vardiyalarda beş yüz beş yüz, bin ton. 1000 ton bir ocağın kömürü bu bin ton. 

 
11 Kartiye: Kömürün üretildiği yer, ayak başı. 
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Şimdi yeraltında kömürü çıkaran kaç kişi yirmi yirmi kırk eder. Kırk kırk da nakliyesi, 

biz yüz kişi diyelim. Dışarda kaç kişi var işe gelmeyen, işten kaçan, kaç kişi var bu ayrı 

soru. Ama gene de işçilikten zarar etmez (26. Katılımcı- Yeraltı).  

Üretimde kullanılan emek bir yandan üretim için kullanılan hammaddenin 

değerini yaratılan ürüne aktarırken diğer yandan da kendi değerini bu ürüne ekler. 

Emekçiye bu üretim karşılığında verilen ücretin, emekçinin hammaddedeki değeri nihai 

ürüne eklediği değerinden fazla olması sonucu artı değer ortaya çıkar ki bu karşılığı 

ödenemeyen emek kapitalist sistemlerde karın temelini oluşturur (Ghosh, 2015, s. 53). 

4.1. Sınıf İçi Farklılıklar 

İnsanlar kendi sınıf konumları hakkında ne düşünürlerse düşünsünler onların 

üretim süreci içerisindeki yerleri nesnel sınıf konumlarını ifade eder. Üretim araçları 

üzerindeki rol ve üretim ilişkileri içerisindeki karşılıklı maddi ilişkiler sınıf konumları 

hakkında temel göstergedir. Meslek içi statü farkları ise yine bu sınıf içi bölümlere 

dayanır ve ayrı bir sınıfa tekabül edebilecek farklılıklar yaratmaz:  

Şeyde fark yok, böyle görünümde. Buradan hepimiz işçiyiz ama işyerine vardığı zaman 

amele usta orada ayrılır. Usta, usta kazmacı oldu mu domuzdamcı12 oldu mu mesuliyeti 

artar. Amelenin öyle bir mesuliyeti yok. Amelede elini küreğini bilir ama kazmacı olsun 

domuzdamcı olsun hem kazmanın hem baltanın hem de işinin sorumlusudur arkadaş. 

İşçi bu şey bu usta işçi, hepimiz işçi hepimiz buradan girişte amelesi yedeği ustası yok, 

hepimiz işçiyiz (38. Katılımcı- Yeraltı).  

İşçi sınıfının üyeleri arasındaki farklar, ister aynı iş yerindeki statü farklarına 

isterse de farklı sektörlerde olmalarından kaynaklanan statü farklılıklarına dayanıyor 

olsun; bu farklı statüsel pozisyonlar, üyelerinin sınıfsal pozisyonlarında bir değişikliğe 

yol açmaz, onları işçi sınıfının üyeleri olmaktan çıkarmaz. Elbette bir sınıfın üyesi olmak, 

o üyelerin hepsinin her anlamda benzer olacakları anlamına gelmez. 

 
12 Domuz Damı: Madenlerde tavanın çökmesinin engellenmesi için dikdörtgen ya da kare prizma şeklinde 

hazırlanan özel tahkimat yöntemi. 
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Tıpkı serbest piyasa ekonomisi içerisinde sermaye sahipleri arasındaki rekabetin 

bir benzeri işçi sınıfı içerisinde de vardır (Marx, 2013a, s. 124). Nasıl ki farklı sermaye 

guruplarının birbirleriyle çelişir gibi görünen çıkar çatışmaları sonucu oluşan rekabet 

ortamında ayrı sınıflar olarak tanımlamıyorsak, işçiler arasındaki rekabet ya da çalışma 

mekânından, iş deneyiminden, eğitim düzeyinden vb. kaynaklanan statü farklarından 

kaynaklı ayrımları da ayrı sınıf pozisyonları olarak değerlendiremeyiz. Ancak işçi sınıfı 

oluşumunda bu sınıf içi farklılıkların sınıf oluşumunda ciddi etkileri vardır. Sınıfın 

üyelerinin nesnel sınıf pozisyonları sınıf bilinci olmaksızın tek başına sınıf oluşumu için 

gerekli icapları yerine getirmez. Bizim örneğimizde de maden işçilerinin işçi sınıfını ve 

işçi kavramını tanımlarken sadece kendi mesleki deneyimlerinden yola çıkarak örnekler 

vermeleri bunun en önemli kanıtıdır. Maden işçileri, işçi kavramının ne olduğunu 

tanımlarken genellikle kol emeği ile çalışan işçileri betimlemektedirler:    

İşçi dediğin alın teri ile çalışan gerek yeraltında gerek yerüstünde, e biz buna amele de 

deriz. İnşaatta da çalışan birine de ücret karşılığı çalışan herhangi bir şahsa işçi denir. 

Bize işçi diyorlar. İşçi sıfatıyla zaten biz TTK’ye girdik. Bir inşaat da yapmaya gitsek 

ben çalışırım. Ama sorsalar aa işe gitti diyorlar. Bizde buna işçi denir yani (24. 

Katılımcı- Yeraltı). 

 Nesnel sınıf pozisyonları sınıf bilinci taşımayan üyelerinin kendi sınıfsal 

pozisyonlarını bir bütünün içerisinde görmelerini engeller. Maden işçileri özelinde de bu 

durum böyledir. Maden işçileri gündelik yaşamları farklı olsa da bütün maden işçilerini 

kendileri gibi görme eğilimindedir. Özellikle yeraltı işçilerinde bu eğilim daha fazladır. 

Yeraltında kol emeği ile çalışan bütün işçiler onlarla aynı sınıftandır:  

Ben Almanya’ya gittim bir madenci olarak, Dünya Maden Kongresine, ocağa indik 

dünyanın dört bir tarafından madencilerle. Çıktık yukarıya hepimizin eli yüzü kapkara. 

Kömürün karası bütün, dil din ırk farklılıklarımıza rağmen hepimizi kömürün karasında 

birleştirdi. Altına da yazmıştım, hepimiz kömür karası denen aynı milletteniz diye (7. 

Katılımcı- Yerüstü).  
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 Sınıf içi farklılıkları sınıfın dışında okumak, yaşam tarzı, mikro kültürel öğelerden 

kaynaklanan farklılıkların ayrı sınıflara tekabül ettiği anlamına da gelmektedir. Dahası 

günümüzde sınıfın yok olduğu ve artık bu farklılıklara dayanan ayrımlardan oluşan 

toplumsal bir yapının varlığını iddia etmek anlamına gelir. Sınıf içi farklılıklardan 

kaynaklanan çatışmaların ortaya konması ve özellikle de işyerlerinde sınıf içi farklılıklara 

dayanan tabakalar yaratmak bir sermaye stratejisidir. Sınıf içi farklılıklara dayanan 

çatışmalar aynı sınıfın üyeleri arasındaki ilişkisellik çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

4.2. Astlar Üstler Arası Üretim İçi İlişkileri: Üretimin Denetimi 

Sınıf içi farklılıklar üretim ilişkileri tarafından değil üretim içindeki ilişkiler çerçevesinde 

şekillenen (Burawoy, 1978, s. 266) ayrımlara dayanır. Üretim içerisindeki ilişkilerde aynı 

nesnel sınıfsal pozisyona sahip proleterler arasında farklı sınıf içi pozisyonlar olabilir. 

Maden işçilerinin işçi sınıfı oluşumlarında nesnel sınıf pozisyonları ile çelişkili 

görünen en önemli mesele çalışma yerindeki statü ilişkileridir. TTK gibi devlet 

işletmesinde olan yerlerde sermaye ve emek arasındaki çelişki daha örtüktür. İşçilerin 

havsalalarında bu tarz işletmelerde sermaye sahibi patron yerine yöneticiler ve amirler 

vardır: 

Bizim patron yoktu. Bizim amirler vardı.  Patron diye bir şey yok… Büyük başlar onlar. 

Patron demezdik, müdürdü onlar, müdür amir (25. Katılımcı- Yeraltı). 

Şimdi biz kamuda çalıştığımız için onu [patronu kastediyor] pek tarif edemeyiz. Onu 

özel sektörde olanlar, daha detaylı şey yapar ama. Kamuda çalışanlar en fazla müdür 

görür, o da bir kamu çalışanıdır. Bir cezai uygulama şey yapsa, son zamanlarda zaten o 

cezai uygulama, işte ne bileyim… O yüzden yani baştaki müdür de kamu çalışanı ben 

de kamu çalışanı olduğum için, özel sektörle o farkı bizim tarifimiz yanlış olur yani (15. 

Katılımcı- Yerüstü). 

 Ast üst ilişkileri çalışma yerinde yapılan işin niteliği, çalışanın vasfı, ürünün 

değeri gibi değişkenler tarafından şekillenmektedir. Bu değişkenler gündelik çalışma 

ilişkilerinde yarattığı uzmanlaşma neticesinde sınıfın üyelerini aynı iş yerinde 

çalışmalarına ve sınıf pozisyonları bariz bir şekilde aynı olmasına rağmen bölmüş gibi 
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görünür. Bir katılımcı yeraltındaki iş bölümüne dayalı statüsel ayrımı ve kendi statüsü 

tarafından diğer işçiler hakkındaki eleştirilerini şu şekilde anlatıyor:  

Ayaklara ya da bacalara giderken, ayak çavuşu ve ayak posta başı. İşçi girmeden ayağı 

kontrol eder, bacalarını kontrol eder, ondan sonra çevirmeli telefonuyla. Alo şef, her şey 

normal falan. Ondan sonra yukarıda tertip olanlar aşağıya inerdi. Vardiya bitimindeki 

en son çıkacak adam ayak çavuşudur. Ayak çavuşu en son çıkar, yani yeni vardiyanın 

girmesine yakın çıkar, raporunu verir, gazını ölçer, şeyini ölçer. İşte der; ayak sağlam, 

göçük varsa baskı varsa şu sarmada şey var, basma var. İşte raporunu verir, adamlar 

girer. Şimdi öyle bir şey yok. Ne çavuş giriyor ne başçavuş giriyor ne vardiya mesulü 

giriyor, şef 10.30’da giriyorlar, 10.30’da giriyorlar. İşçiye 07.45’te gireceksin diyor, şef 

10.30’da geliyor. Gerekçesi de ne biliyor musun? Yazışma oluyormuş. Ben hiçbir 

yazışma olurken görmedim. Sabah kahvaltı yapıyorlar orada cümbüş cemaat, bazen 

denk geliyoruz bizi de çağırıyorlar da biz katılmıyoruz yani. Bir tarafta işçiyi sen ocağa 

yollamışsın, sen bir tarafta da kahvaltı yapıyorsun. Çıkarken de 1’de çıkıyorlar. Ötekini 

2 buçukta çıkartıyorsun. Buna şey yap o zaman? Senin çavuşunda şeyinde. Her şeyi 

ölçüyor, sana vermiyor. Dursun başında o zaman senin. Ona müdahale et. Benim iş 

güvenliğimi niye aksatıyorsun diye ona müdahale et. Erken çıkamazsın diye. O 

çıkıyorsa ben de çıkıyorum.  O çıktığı zaman da müdür de diyor ki işte, ben ona 4 kart 

hareketi yapıyorum. İdari iş de yaptırıyor falan. İdari iş yaptıracaksa 5’e kadar çalıştır, 

3 buçuktan 5’e kadar 1,5 saat boşun var. Böyle konuşunca da sen faşistsin diyorlar. 

Devletçisin demiyorlar, sen faşistsin diyorlar. İşte böyle böyle geç gir, erken çık 

kurumun anası ağladı. İstersen soralım büroya kaç ton şey gelmiş? Kömür. Lavvarlara 

sorayım, telefon edeyim arkadaşlara, dün akşam kaç ton gelmiş? Böl, 3200 kişi var 

Karadon’da. Sonuç ortada yani (15. Katılımcı- Yerüstü). 

Madenler yapıları gereği çalışma şartları açısından zor yerlerdir. Madenlerde 

sağlıklı bir çalışma; sürekli takip, düzen ve dikkate dayalıdır. Buna ek olarak havzadaki 

madenlerin uzunca yıllar askerler tarafından işletilmiş olması, hatta kapitalist üretim 

tarzının havza askerlerin işletmesindeyken yapılıyor olması, Zonguldak Kömür 

Havzası’ndaki işletmelerde çalışma ilişkilerinde askeri bir disiplinin oluşmasına etki 

etmiştir: 

Disiplin olmayan yerden hayır gelmez, herkes yerini haddini bilecek. Benim mesela ilk 

işe girdiğim zaman … bir ustam vardı ve sabahleyin tertibe gelirdim; belimde ip elimde 

kürek. Bunları ben derken hani bizim gibi sade ben değil yani, ben kendimi şey yaparak 
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şey yapmıyorum. Yani o zamanki şartlarda bizim işe girdiğimiz o zaman ki şartlarda 

bizim işe girdiğimiz arkadaşlar hepsi böyleydi. Ustası önünde amele arkada belinde ip 

kürek çekmeye elinde kürek tertibe öyle çıkardık biz. Ve şef tertibe gelirdi oğlum sen 

falan yerde çalış sen falan yerde, senin işin şu senin işin şu, herkesin işinin dağılımını 

yapardı giderdi. Şimdi şef tertibe çıkar işçi şeften sonra gelir. Bizim zamanımızda şef 

içerde ve çıktı olay bitti o gün yevmiye gitti. Sen oraya gelip de bir daha şef ben falan 

gideyim çalışayım yok. Tertibe niye gelmedin. Saat kaç ha! Ölüm kalım hastalık olayı 

istisna. O zaman sana başındaki amirlerde yardımcı olur ama sen keyfine oraya tertibe 

geç gelirsen senin hiçbir şansın yok. O günkü yevmiye gitti. Mazeret izin kağıdını 

yaptıracaksın gideceksin. Nereye gidersen git (40. Katılımcı- Yeraltı). 

Yedek ustaya karşı gelemezdi mesela (34. Katılımcı- Yeraltı). 

O zaman bizim ilk işe girdiğimiz zaman çavuş geliyor deyince biz gerçekten böyle hazır 

ola geçerdik dövüyordu daha sonra bizi vallahi ciddi… En ufak bir şey görse seni 

dövüyordu orada o zaman çavuşun şefin çok şeysi vardı, bildiğin gibi değil yani çok 

forsluydu çok yetkisi vardı (38. Katılımcı- Yeraltı). 

Madenlerdeki hiyerarşinin en önemli nedeni üretimin denetlenmesidir. Kapitalist 

işletmelerde emek süreci üzerindeki denetimin asıl işlevi artık değerin gerçekleşmesidir 

(Öngen, 2014, s. 202). Bu nedenle çalışma sırasında ve mekânındaki statüsel pozisyonlar 

her ne kadar çalışma dışı yaşamda da devam etse de bu statü ve hiyerarşinin çalışma 

sırasında daha belirgin olması, çalışma yerindeki hiyerarşik bölünmenin gözetim ve 

denetim işlevinin en önemli göstergesidir:  

O zaman pavyonlarda13 kalıyordu genelde amirler. İşçilerle iş çıkışı kahveye 

geliyorlardı. Şeflerden bazıları mesela evli olmayıp çoluk çocuk hanımı köyde olup da 

kendisi de pavyonda kalıyordu. Oturuyorduk çay içiyorduk konuşuyorduk sohbet 

ediyorduk gülüyorduk kaynaşıyorduk… Ama sabahleyin işe gittiğinde o şeftir o 

çavuştur o posta başıdır o ustadır ben işçiyimdir. Herkes yerini biliyordu yani… Benim 

mesela bir şefim vardı işten çıktığımız zaman zevkli bir oyun oynardık gülmek 

kaynaşmak için, o kadar bir muhabbetimiz vardı. Ama iş elbisesini giydiğimiz zaman 

olay şırak kesilirdi yani. Ve ben de onu çok severim daha hala da görüşüyorum giderim. 

Bir de Ustam vardı benim. Bir gün, şef dedi, ocağa işte ustalığa çıkıyorduk. Bunu kendin 

 
13 Köylerden gelen ve çoğunlukla gruplu/ münavebeli çalışan işçilerin toplu şekilde konakladıkları otel 

benzeri yerleşkeler.    
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gibi yetiştir. O ustam öyle bir adamdı ki bir ay çalışıp emekli olacaktı ocağa girdiğim 

zaman o yaştaki adam işi bitirip teslim etmeye çalışırdı ben de derdim ki abi sen yapma 

sen şurada otur ben hata yaptığım yerde benim kulağımdan tut bunu niye böle yaptın de 

bana (40. Katılımcı- Yeraltı). 

 İşçiler ve amirler de denetim mekanizmalarının artı değer üretiminin arttırılması 

ya da sürdürülebilir olmasından kaynaklandığını bilmektedirler. Yönetici ve amirler 

üretim işçilerinin daha fazla ve düzenli üretim yapmasını, işten kaçmamasını sağlamak 

için vardırlar. Madendeki üretim birbirine bağlı pek çok üretim ve nakliye sürecinin bir 

arada yürütülmesinin sonucudur. Yöneticiler ve amirler de bu sürecin organizasyonu ve 

denetiminden sorumludur: 

Şefler sert adamlardı, yüzleri hayatta gülmezdi, kömür gelsin derlerdi ama orda çalışanı 

çalışmayanı bilirlerdi. Çalışmayan adama göz dikerdi bana üçkağıtçılık yapma işini yap 

ben senin ne yaptığını biliyorum derdi yani (39. Katılımcı- Yeraltı).     

Şimdi herkes kendine göre düşünüyor. Şimdi adam işi sevmiyor bana mana buluyor. 

Şimdi burada bizim amacımız ne çalışmaya geliyoruz. Öncelikle ne yapacaksın işini 

yapacaksın. İşini aksatmazsan sana amirin bir şey demiyor ki. E sen işe gelmiyorsun. 

Bu işe girerken yılbaşı iş başı yapacağım diye girmişsin. Birkaç saat sonra kaçmaya 

bakıyorsun. E amirin ne yapacak şimdi sana. Seni yatıracak mı? … Amirin dediği işi 

yapacaksın. Buraya amir niye geliyor? Sen işini yaparsan amirin sana bir şey demiyor. 

Ben ona inanmıyorum. Biz burada iki tane kuyunun montajında çalıştık, şimdi ben 

onları kıyaslayınca şu anda biz bakımlarını yapıyoruz ama montajda da çalıştığım için 

onları ben biliyorum. Burada da amir bir şey demiyordu işini yaptığın sürece (16. 

Katılımcı- Yerüstü). 

 Üretimin denetiminin yanı sıra ast üst ilişkileri içerisinde üstlerle iyi geçinmek de 

işyeri huzurunu sağlayan önemli bir faktördür. Yetkililer ve yetkisizler arasındaki gerilim 

üzerinden yürüyen bu sömürü ilişkisi astın korkularından beslenir. Yetkinin karşısında 

astlar mütecaviz tavırlar yerine daha uysal davranır.  

Şimdi önceki müdürü mesela şimdi ona saygı göstermezsen, zaten çayı çorbayı senden 

istiyor. Bir şey olduğunda ilikleyip de giriyorsun önünü. Öyle saygısızlık yaptığın 

zaman o seni zaten, tutar mesela bu adamı beğenmedi değil mi o gider şeye puantöre 

amire telefon eder. Bunu buradan al der. Tamam gidersin başka yerde çalışırsın. Ona 
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değişen bir şey olmaz. Bizi oraya alıp oraya…Ama ben sevildiğim için 15 senenin 

içinde 2 tane yer değiştirdim (25. Katılımcı- Yeraltı).  

 Kömür madenlerindeki ast üst ilişkisi yerüstündeki arkadaşlık, akrabalık gibi 

bütün kişisel ilişkileri aşan bir haldedir. Emeğin yeniden üretiminin denetimi çalışma 

şartlarındaki gelişmelerle birlikte yıllar içerisinde daha yumuşak ve rızaya dayanır hale 

gelmiştir: 

Benim ilk girdiğim amirlerimiz bizim çok sert ve mertti, iyiydi. Tertibe gittiğin zaman 

da kendi köylüm olduğu halde çoğu kişi böyle birbirimizin gözüne bakardık. Yani… 

böyle yani hazır olurduk (24. Katılımcı- Yeraltı).  

Bu örneklerde işçilerin bahsettiği amirleri şefleridir. Şefler de madenlerde çalışan 

beyaz yakalı ya da diğer yerüstü işlerde çalışan mavi yakalı işçilere nazaran yeraltına inen 

maden işçileri ile aynı çalışma mekânına sahiptir. Burada bahsi geçen şefler yeraltındaki 

çalışma planını mühendislerle planlayan ve işçileri çalışma planına göre yönlendiren 

kişidir yani doğrudan işçilerin üretiminden sorumlu amirdir. Ancak işçiler üretimi 

doğrudan kendileri yaptıklarından, amirlerin üretimle ilgili müdahalelerini eksiksiz 

yerine getirmezler. Bu durum bir yandan artı değer üretiminin üst bir sınırla 

belirlenmemesi anlamına da gelir. Amirlerin ve diğer yöneticilerin işlevi artı değer 

üretiminin devam etmesini sağlamaktır. Göçük yaşanan bir madende, göçüğe müdahale 

etmesi için iş yerine çağrılan bir yeraltı işçisi amirleri ile olan bu ilişkiyi şöyle özetliyor:   

Şimdi gittim göçük olan yere yukarıdan aşağıya indim göçüğü buldum. Alta indim 

aradaki mesafeyi tahminen ben şey yapabiliyorum. Göçük olayı ayak yukarıdan aşağıya 

10 sarmadan kapatmış 6 sarma kapatmış. Bunu aşağıdan şişlemeyle geçeceğiz. Şimdi 

işletme müdürümüz dedi ki buradan baca koyuvereceğiz tamam koyuverelim müdürüm 

bacayı koyuyorduk ve nasıl çalışıyoruz biliyor musun? Bir an önce orası açılsın da 

üretim devam etsin! Affedersin insan mısın kömür müsün yani nesin belli değil. Bir 

pazartesi günü sabahleyin işletme müdürü, kartiye mühendisi ve bir topografçı benim 

yanıma geldi. Ben dedim ki şimdi yukarıdan aşağıya ayak koyacak ben buradan girdim. 

Ben şimdi buradan girdim göçük hizasını geçtim ben. İşletme müdürüne diyorum ki, 

bak müdürüm ben göçüğü geçtim, göçük burada kaldı ben buradan gidiyorum. O dedi 

ki bana devam et. Müdürüm ben göçüğü geçtim ben bunun hesabını yaptım ayaktan 
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göçüğe kadar yukarıdan aşağıya geldim aşağıdan yukarı mesafeyi biliyorum şu anda 

gittiğim yeri biliyorum ben göçüğü geçtim. İşletme müdürü dedi ki göçüğü geçmedin 

sen dedi topografçı var burada bizden iyi mi biliyorsun. Bak mücadeleye bak. Ben 

geçtim o geçmedin diyor, devam et o düz devam et diyor. Ben şimdi onlar gitti kendi 

kafamdan ne yaptım bak ben çalışanım o kalemle yürütüyor. O gittikten sonra ben 

tamamen sola 90 derece dönüş verdim habersiz. Riski gözümün önüne aldım. 90 derece 

dönüş verdim iki tane bağ yaptım gündüz vardiyası normalde bir bağ yapar sağlı sollu 

arını sağlama alıyorum gelecek 4 vardiyasına hazırlar gece vardiyasına hazırlar. İki tane 

bağ yaptım sağlı sollu sağlama aldım benim üzerime vardiya geldi payton gitti ben 

işçilerimle beraber yürüyerek gittim. Benim ekibim vardı. Ve vardiyaya dedim ki bakın 

dedim iki bağ sen yapıyorsun 2 bağ gece vardiyası yapıyor burası bu akşam delinecek 

yoksa dedim beni müdürlük asar ben bu işi bunlardan izinsiz yaptım… . Ya olay bu yani 

çalışan üreten bir kademe daha bilir yani (40. Katılımcı- Yeraltı).  

Çalışma mekânında amirlerle olan ilişkiler üretim istenen şekilde devam ettikçe 

çatışmasız bir şekilde sürdürülmektedir. Çalışma yerindeki hiyerarşiye göre çatışma 

yaratması muhtemel denetim mekanizmaları yine ast üst ilişkisiyle çözülür. Üretimin 

aksamaması kaydıyla üretimde çalışan bazı işçilerin çalışmaması durumu yine üretime 

yakın olan amirleri tarafından idare edilir. Doğrudan üretim yapan, doğrudan üretimi 

denetleyen ve bütün üretimi denetleyen arasındaki bu sıralı hiyerarşi ilişkisi birbirine 

yakın olan çalışanlar tarafından idare edilir. Bu durum üretimin aksamaması kaydıyla bir 

dayanışmaya dönüşür. Bu dayanışma yine artık değerin sürdürülebilir olması işlevini 

yerine getirir:  

Adamın eli uzun oluyor. Güvenemiyor. Seni amire şikâyet ediyor. Böyle arkadaşlarımız 

vardı. Mesela bir yere gidemezdik. Ya şimdi yanındaki arkadaşın iyi olsa köye varıp 

gelebiliyorsun bir gün. Güveneceğin adam tabii ama amirden de izin almak şartıyla. 

Puantör duymayacak. Puantör duyduğu zaman olmaz. Puantör nasıl 

duymayacak…puantör senin gelmediğini hissetmeyecek. Oradaki arkadaşın seni, 

diyelim mesela o banka işlerine giderdim ben, o işleri yapacak işleri aksatmayacak. O 

işi aksattığında senin orada yokluğun belli olur. Yokluğun belli olur. Zaten bir amirden 

izin alıyorsun, orada çalışandan. Aşağıdaki puantör iş yerimiz başka. Sorumlu yerimiz 

başka. Çalıştığımız yer başka (25. Katılımcı- Yeraltı).  
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 Ast üst ilişkilerinde vurgulanması gereken bir diğer nokta da yeraltı yerüstü işçisi 

ayrımıdır. Ast üst ayrımı yeraltı yerüstü işçisi ayrımı değildir. Hem yeraltında hem de 

yerüstünde bu ayrım mevcuttur. Hatta aynı birimin yeraltı ve yerüstü olarak ayrıldığı 

mesleki uzmanlaşmalar da mevcuttur. Yeraltı nakliye ve yerüstü nakliye birimleri bunun 

en iyi örneğidir. Her iki birim de çıkan kömürün nakliyesinden sorumludur ancak çalışma 

mekânı, yapılan işin riski, yapılan işin disiplini gibi pek çok açıdan ayrışmakla birlikte 

rahatlıkla yeraltı işçileri yerüstünde, yerüstü işçileri de yeraltında istihdam edilebilirler. 

4.3. Yeraltı Yerüstü İşçileri Arası Üretim İçi İlişkiler 

Maden işletmelerinde astlar ve üstler arasındaki ayrımın yanı sıra yeraltı ve 

yerüstü işçileri arasındaki ayrım da önemli bir sınıf içi ayrımı oluşturmaktadır. Yeraltı ve 

yerüstü işçisi ayrımı “üretken emek” ve “üretken olmayan emek” biçiminde yapılan 

ayrımının maden işletmelerindeki yansımasıdır. Kafa ve kol emeği arasındaki ayrıma 

vurgu yapan bu kavramlar aslında madenlerde üretim için birlikte çalışmaları gerekli ve 

birlerinden ayrılması mümkün olmayan iki emek biçimini tanımlamak için 

kullanılmaktadır. 

 Maden işletmelerinde yeraltı cevherinin çıkarılması asıl üretimi oluşturmakla 

birlikte, cevherin çıkarılması öncesi ve sonrası bütün sürecin planlanması gerekmektedir. 

Bu planlama cevherin çıkarılması süreçlerinden daha fazla bilgiye dayanan ve 

uzmanlaşma gerektiren süreçlerin bir bütünüdür. Bu süreç maden işletmelerinde açık bir 

şekilde görülmektedir. Ne kafa emeği ne de kol emeği kendi başına değil belirli bir 

hedefe, sermayenin kâr etmesi hedefine yönelik üretim süreçleridir. Kafa ve kol emeği 

arasındaki bu ayrım üretici güçlerin gelişmesine bağlı olarak üretimin gerçekleşmesine 

dönük iş bölümünün sonucudur (Öngen, 2002, s. 22). 

 İşçi sınıfının üretim süreçlerindeki kolektif varlığı, nesnel işçi sınıfı pozisyonu 

açısından işçi sınıfını bir bütün halinde sermaye karşısına koyarken, üretken emek ve 

üretken olmayan emek içerisinde tarif edilen işçi sınıfı üyelerinin gündelik hayatlarına da 
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sirayet eden farklılıkları nedeniyle bu ayrımlar sınıf içi farklılıkların gündelik hayatın da 

etkisiyle sınıf içi bölünmeye yol açmasına neden olmaktadır. 

 Poulantzas (1992, s. 65) işçi sınıfının tanımının sadece üretim ilişkileri 

içerisindeki konumuna göre yapılamayacağını, “sınıf bölünmeleri, sınıf erimleri, sınıf 

kaynaşmaları” gibi durumların yarattığı konumların da üretim ilişkileri ile birlikte 

değerlendirilmesi gerektiğini vurgular. İşçi sınıfının bu yeni ilişkiler hesaba katılarak 

sınıflandırılması için de üretken emek ve üretken olmayan emek arasındaki ayrımın 

yapılması gerekir. Ona göre üretken olmayan emek artı değer üretmez sadece emek 

gücünü satarlar ve yeniden üretime katkı sağlarlar (Poulantzas, 1980, s. 247). 

 İşçi sınıfının sınırlarının çizilmesi ya da tanımının yapılmasındaki çabanın bir 

sonucu olarak üretken ve üretken olmayan emek arasında bir ayrım yaratılmaya çalışması 

sınıf içi ayrımdan ziyade farklı sınıf pozisyonlarına işaret eden bir vurguya sahiptir. 

 Üretim süreçlerinin günümüze doğru geldikçe daha karmaşık biçimler alması 

maddi emek ve maddi olmayan emek tartışmalarını doğurmuştur. Poulantzas ve 

Altusser’in takipçileri sayılabilecek Hart ve Negri yaptıkları çalışmalarda (Hardt & Negri, 

2003; Hardt & Negri, 2004) klasik Marksist yaklaşımın kullandığı kavramların ve 

çözümlemelerin günümüz kapitalizmini açıklamakta eksik ve yetersiz kaldığını 

belirterek, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin emeğin formunun değişmesinde önemli 

bir yeri olduğunu belirtmiştir. Ekonomik ve siyasal mücadele temelli sınıf ayrımının 

günümüz sınıf pozisyonlarını anlamamızda sorunlara yol açtığını belirten Hardt ve Negri 

(2004, s. 119) sınıfın aynı anda hem ekonomik hem siyasi hem de biyopolitik bir kavram 

olduğunu ileri sürer. 

 Gerek Hardt ve Negri gerekse de Poulantzas’ın sınıf tanımı işçilerin nesnel sınıf 

posizyonlarını kabül etmekle birlikte, işçi sınıfını sadece doğrudan üretim süreçlerinde 

yer almasından tüketime varana kadar geniş bir skalada bölümleyerek incelemektedir. 

Ancak Shaikh ve Tonak (2012, s. 49) yalnızca üretime yakın olan emeğin üretken olarak 
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tanımlanamayacağını; sermaye koşullarına göre üretim, dağıtım ve toplumsal idame 

alanlarının hem üretken hem de üretken olmayan emeği barındıracak koşulları içerdiğini 

belirtmişlerdir:  

Üretim, hane ya da topluluk (community) içi üretimde olduğu üzere, dolaysız kullanım 

için örgütlendiği ölçüde, sırf kullanım değeri üretir. Öte taraftan, küçük meta üretiminde 

olduğu üzere, getiri (gelir) karşılığı satış için örgütlendiği ölçüde, aynı zamanda değer 

(soyut emek zamanı maddeleşmeleri) olan kullanım değerleri üretir. Nihayet, üretim kâr 

karşılığı satış için olduğu ölçüde, sırf kullanım değerleri ve değerler değil, bir de artık 

değer üreten kapitalist meta üretimini temsil eder. 

   Maden işletmelerinde çalışan işçiler sermaye yapısı nedeniyle üretken emek 

kapsamında değerlendirilmelidir, üretim bütünsel bakılması gereken bir süreçtir. 

Doğrudan kömür çıkaran yeraltı maden işçisinden ona hangi ayakta ne kadar ve nasıl 

üretim yapacağını söyleyen şefine, yeraltındaki kömür damarlarının yönünü tayin edip 

mühendise bildiren topograyacıya kadar bütün bu süreçte yer alanlar doğrudan ve nihai 

olarak kömür üretiminde katkı sağlarlar.  

Yeraltı yerüstü işçisi ayrımı maden işçilerinin nesnel sınıf pozisyonları açısından 

bir ayrım teşkil etmese de sınıf içi bir ayrım yarattığı açıktır. Bu ayrım “kendinde sınıf” 

ile “kendisi için sınıf” arasındaki ayrımda yerini bulur. Maden işçilerinin bütün bir sınıf 

bilincine sahip olmaları yönünde süreci zorlaştıran, sınıfın bütün olarak görülmesini 

engelleyen, sınıf içi farklılıkları sınıfsal çelişkiler olarak gösteren bir ayrımdır bu. İşçi 

sınıfı içinde diğerlerine göre daha “ayrıcalıklı” konumlara sahip olma, mesleki statü, yaş, 

etnisite gibi pek çok ayrım bu çelişkileri beslemektedir. Maden işçilerinde ise sınıf içi 

farklılıkların en belirginleştiği yer ise yeraltı yersütü işçisi ayrımıdır. 

Yeraltı işçileri yersütü işçileri, yersütü işçileri ise yeraltı işçilerini işçi olmamakla 

itham ederler. Diğer mesleklere görece daha ağır şartlardaki çalışma yaşamı ve işbölümü, 

işçilerin kollektif bir iş yaptıklarını unutmalarına, sınıf pozisyonlarına karşı 

yabancılaşmalarına ve sınıfın kendi içerisinde katagorilere ayrışmasına yol açmaktadır. 
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7. Katılımcı yerüstü işçisidir ve işçi sınıfını bilinçle tanımlamaktadır. Buna karşın 23. 

Katılımcı yeraltı işçisidir ve işçiyi beden gücüyle çalışan kişiler olarak tanımlamaktadır: 

Yerüstündeki işçi genel olarak işçi olma eğilimi, tırnak içerisinde, işçi olma eğilimini, 

bilinçli işçi olma eğilimini çok daha fazla gösterir. Çünkü yerüstündeki işçiliklerin 

tamamı belli mesleki bilgi gerektiren işlerdir. Pek çok endüstri meslek lisesi mezunu 

vardır içlerinde. Bizim gibi çırak kursu mezunları vardır. Hayata bakışları, farklı 

kültürlerle tanışıp haksızlıklara başkaldırmaları daha kolaydır ama yeraltı işçisi de 

yerüstü işçisinden çok daha kararlıdır. Bir eylem kararı aldığı anda onu hayata çok hızlı 

bir şekilde geçirir ve mücadelesinden de asla taviz vermez, ödün vermez (7. Katılımcı- 

Yerüstü).  

Beden gücüyle çalışan insanlara işçi denir mesela bir sanat üzerinde çalışanlara sanatkâr 

sanatçı denir, işçi ise sırf beden gücüyle çalışanlara denir (23. Katılımcı- Yeraltı). 

Yerüstü işçilerinin eğitim seviyelerinin yeraltı işçilerine göre yüksek olması ve bu 

nedenle ileri gelen pedagojik vasıflarını sınıfsal bir kültürün ayırt edici bir avantajı olarak 

kodladıkları söylenebilir. Kendilerini eğitimle ve bilgiyle özdeşleştiren yerüstü işçileri 

bunu diğerlerinin sahip olmadığı bir kazanım olarak görmekte ve bu durum aynı 

sektördeki sınıf içi bölünmenin nasıl işlediğini bize göstermektedir. Bu bölünme aynı 

zamanda felsefe tarihindeki akıl-beden karşıtlığının emek sürecinde yeniden üretimidir. 

Yerüstü işçileri kendilerini akıl ile özdeşleştirdiklerinden zihinsel emeğin bedensel 

emekten daha üstün bir konum olduğunu ima etmektedirler: 

Ülkenin geri kalmışlığının sebebi de o. Meslek sahibi insan yok, meslek sahibi insan 

akıllı olur. Mutlaka hep sürekli araştırmaya başlar. Araştırırken okur. Şunu da 

söyleyeyim: çırak kursunda mesela biz iş hukuku dersi görüyorduk. O zaman daha 

çocuksun 13-14-15 yaşındasın tamam mı? Bizim bu derslerle ne alakamız var ama biz 

orda öyle şeyler öğrenmişiz ki kalmış yani. Ki benim de en kötü dersim oydu. Ama iş 

başı yaptıktan 3-4 yıl sonra lan ben dedim neler öğrenmişim ya. Orda mesela sorun 

oluyor işverenle alakalı tak ben biliyorum onu. Burada işveren hatalı veya işçi hatalı 

diyebiliyorduk biz yani. O çırak kursundaki oradaki hocalar şey değil böyle normal 

öğretmen okullarından şuradan buradan üniversiteden tamam üniversiteden yetişmişler 

ama makineci adam mesela veya ressam okulunu bitirmiş ki bu adamlar gelip bize ders 

anlatıyordu ve hayatın içinden geliyorlar bunlar (3. Katılımcı- Yerüstü). 
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Madencinin bir okuma yazma düzeyi var. Yani genel olarak madencilik tarım işçiliğine 

eş değerdir. Aynı aletleri kullanırlar, aynı algılar dünyasına sahiptirler. Sonuçta kır 

toplumunun bireyleri gibi davranırlar bir işçi olmalarına rağmen. Biz ise görece onların 

içinde daha eğitimli olan insanlardık. En azından her birimiz bir ortaokul mezunuyduk 

en kötü ihtimalle. Biz onlardan farklı olarak meslekle ilgili kimi teknik bilgilerle de 

donatılmıştık. Ölçü biliyorduk, alet kullanmayı biliyorduk. Daha teknik donanımımız 

da yüksek olduğu için hayata bakışımız onlardan görece olarak daha farklı idi. 

Dolayısıyla bu sol hareketlerin içerisinde, bu grevin örgütlenmesinde falan bizim gibi o 

okuldan mezun olan insanların daha fazla yer alması olağan bir durum bence yani (7. 

Katılımcı- Yerüstü). 

Benzer bir sınıf içi farklılık vurgusunu yeraltı işçilerinde görüyoruz. Buradaki 

avantaj ve üstünlük vurgusu ise akla ve bilgiye değil bedenin emek sürecindeki pratik 

deneyimine yöneliktir. Yeraltı işçilerine göre deneyim, bilginin çözemeyeceği sorunları 

çözme gücüne sahiptir ve bu nedenle eğitimle edinilemez. Üretime daha yakın olmak, 

daha riskli ortamlarda çalışmak ve üretim deneyimi eğitimle elde edilemez. Yeraltında 

çalışan 39. Katılımcının aşağıdaki sözleri deneyimin bu gücüne olan inancı vurgular 

niteliktedir: 

Şef olmuş ama oradaki tecrübeyi bana soruyor ustam mesela. Mühendis okumuş ama 

ustam burayı nasıl yapacağız diye bana soruyor. Vardım iki saatte emniyetini aldım, 

göçüğü açtım (39. Katılımcı- Yeraltı). 

Buradaki kritik nokta zihin -beden, bilgi-deneyim, okullu-alaylı üzerinden 

kurulan bu karşıtlığın aslında kapitalist toplumlarda yabancılaşmanın yarattığı çarpık 

sınıf algısının işçiler üzerinde nasıl işlediğini açıkça göstermesidir. İşçiler karşıtlıklara 

yaslanarak kendilerini diğer işçilerden farklılaştırdıkça üzerlerindeki tahakkümü yeniden 

üretme çıkmazına düşebilmekte ve dayanışma ve mücadele güçleri zayıflamaktadır. 

Farkı vurgulayan bu bölünmenin aslında sınıfı bölen yabancılaştırıcı ideolojinin 

penceresinden yapılan bir okuma olduğunu üretim sürecine indiğimizde görebiliyoruz. 

Zira üretim süreci yeraltı-yerüstünü bütünleştiren bir emek pratiğine yaslanmaktadır. 

Maden işlerinin hem üretkenliklerini arttıran hem de can güvenliklerini sağlayan da 
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üretimin tüm işçileri birbirine bağımlı çalışmaya sokan bu gücüdür. Yeraltında çalışan 

23. Katılımcının aşağıdaki sözleri üretim sürecindeki bu birbirine bağımlı çalışmanın 

kaçınılmazlığını vurgulamaktadır: 

Makine bakımı şöyle ki eğer makine ustası en ufak bir aksaklık bir iş becerisi olmasa 

ocak yatar müessese ta baştan aşağı taranır niçin? kömür çıkmıyor sebep? Mesela şu 

telefonun bir arıza giderilmezse işe yaramaz bizim de aynı eğer o makinenin arızası 

giderilmezden sonra kömür çıkma şansı hiç olamaz tabii yani o işte elinde yara da olsa 

şu bu bütün kömürün çıkması o makineye bakıyor ama o makine rahat çalışırsa belli 

görev yerleri vardı bizim atıyorum trafo gibi ayakçı gibi arıza olduğu zaman müdahale 

yapıp arızaya giderdik (23. Katılımcı- Yeraltı). 

 Yerüstü işçilerinden bazıları çıraklık okulu mezunudur. Bu okul ortaokul 

seviyesinde eğitim veren bir meslek okuludur. 14 yaşında okula giren öğrenciler iki yıllık 

teorik ve pratik eğitim sonucunda, madenlerdeki ihtiyaca göre yetiştirilip okul biter 

bitmez TTK’de çalışmaya başlamaktadırlar. 

Çocukken yani 7-8-9-10 yaşındayken sonrasında işte çırak kursuna TTK’nın çırak kursu 

diye bir okulu vardı 2 yıllık yatılı. 2 yıl yatılı orda okuduk torna tesviyeci olarak 

yetiştirildik biz orda ondan sonra 2 yıl sonrasında motor atölyesine iş başı yaptık (3. 

Katılımcı- Yerüstü). 

İşçiliğin ne olduğunu çocuk yaşta öğrenmeye başlayan yerüstü işçileri 

çocukluktan gençliğe geçiş sürecinde madenciliğin kurumsal süzgecine girmektedirler. 

Bu noktada EKİ önemli bir işlev üstlenmektedir ve çırakları gerçek maden işçilerine 

dönüştürmektedir: 

15 yaşında EKİ’nin çırak kursuna girdim. Orada 2 yıl okudum. 82’de Ereğli kömür 

işletmesinde iş başı yaptım, o zaman adı Ereğli Kömür işletmesiydi. 2012 yılında da 31 

yıllık hizmetin arkasından emekli oldum.(7. Katılımcı- Yerüstü) 

Yerüstü işçilerinin işçileşme sürecinde çıraklık eğitimi ne denli kritik ise yeraltı 

işçileşme sürecinde madendeki konumları kritiktir. Örneğin madendeki en vasıfsız 

pozisyon olan ve bedensel bir gücü ifade eden kazmacılık maden işçisinin emek yaşamını 

kırılgan hale getirme riskini taşır: 
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Kazmacı olarak işe başladım 6 ay kadar bir zamanda yedeklik yaptım amelecilik yaptım. 

6 aydan sonra bizim gibi daha önce madende çalışmış tecrübesi olanları ustalık belgesi 

verdiler ustalığa çıktık. Yaklaşık bir 9 yıl usta olarak çalıştım üretimde, daha sonra iş 

kazası geçirdim. İş kazasından dolayı ikinci sınıf işlere verdiler bizi (40. Katılımcı- 

Yeraltı). 

Yeraltı işçilerinin ustalaşma süreci çalışma pratiği içerisinde gerçekleşir. 

Kazmacılık burada bir başlangıç noktasıdır. Bedenen güçlü olan işçi madenin ağır 

işlerinin başında gelen kazmacılıkta başlar ve çalışarak ustalaşırken bu rolü sonraki 

işçilere devreder: 

Aslında ben daha önce kâğıt fabrikasında çalışıyordum SEKA’da. Taşeronlar, Almanlar 

alana kadar. O ara askere gittim, o zamanlar rençperlik işleri para getiren işler değildi. 

Orda devamlı çalışırdım. Ocakta bir ay çalışıyorsun bir ay evdesin. Hem o işi görecen 

hem o işi görürsün [Bir ay devlette bir ay da bağ bahçe işlerinde çalışabileceğini]. Hatta 

biraz da ben vücuttan güçlüydüm. Biraz da el becerimizle, biraz makine işi. Hafif usta 

işi anahtar işi ama diğer işler kazı kazma kürek işleri, 4 yıl çalıştım, azmettik, o işi de 

öğrendik yani çıraklık gibi bir dönem geçirdim. Çünkü makinenin ne olduğunu 

bilmiyorsun ki, ustaların yanında çalışa çalışa öğreneceksin biz de zamla usta olduk biz 

de arkadaşlar yetiştirdik (23. Katılımcı- Yeraltı). 

Maden işçiliği birbirine bağlı farklı çalışma sistemlerinin bir arada yürütülmesine 

dayanır. Farklı kömür üretme yöntemleri olmakla birlikte, Zonguldak kömür 

havzasındaki kömürün yeraltından yeryüzüne çıkana kadar bir bütün olarak kabul 

edilmesi gereken üretim süreci, dikkatle yapılması gereken ve her biri birbirine sıkı sıkıya 

bağlı üretim bandı benzeri teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Üretimin ciddi bir düzen 

gerektirmesi ve mekanizasyonun çok az olması yapılacak işlerin dikkatle yapılmasını 

gerektirmektedir. Bu durum çalışma sırasındaki dayanışmayı arttırmaktadır: 

İşi yapmayan adama da işi yapan gibi davranırsan o doğru olmaz, etik olmaz. Çalışanı 

da küstürürsün ben yaptığım halde bununla aynı işi görüyoruz dersen o zaman çalışma 

hayatı riskli olur yani (14. Katılımcı- Yerüstü). 

Bizim oralarda ilişkiler iyidir işçilerimizin arasında ya. Öyle kötü bir arkadaşa hiç denk 

gelmedim mesela nereye gidersem gideyim (25. Katılımcı- Yeraltı). 
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Yeraltında dövüşen biri dışarı çıktığında biter… veyahut da dışarı çıkınca içeri girince 

unutulur. Mesela çoğu kavga dövüş ederdi iş yerinde dışarı çıktığı zaman aynı kahvede 

masada çay içerdi (26. Katılımcı- Yeraltı). 

 Gündelik çalışma ilişkileri açısından eğitim ve ailenin sınıfsal kökeni bir yandan 

sınıf içi bölünmede diğer yandan da sınıf bilincinin oluşmasında temel kaynakları 

oluştururken, iş tecrübesi ve çalışma sırasındaki özveri kendi emeğine yabancılaşmanın 

göstergesini oluşturmaktadır. Dayanışma gibi örüntüler de çalışanların kendilerini aynı 

sınıfın üyesi olarak görme ihtimallerini arttırmaktadır. Çalışma sırasındaki dayanışmanın 

en çok görüldüğü durumlar ise “iş kazaları”dır. Maden işçisinin çalışma hayatı pratiği, 

üretim yapmaktan çok bir bakıma kaza yaşamamak için dikkat etme üzerine kuruludur: 

Dikkat çok önemli. Bak şimdi yeraltında ne yapacaksın, anında göçer, altı boşluk olur 

bilemezsin. Burada kömür atarken bir anda gidersin. Bunlar olmuş mesela, bir gün şu 

karşıki köyde, baca sürüyor14 adam ama altında boşluk varmış (39. Katılımcı- Yeraltı). 

 Diğer taraftan “iş kazaları” yeraltı ve yerüstü işçilerin sınıf içi farklılıklarından da 

bir tanesidir. Yeraltındaki ve yerüstündeki kaza ihtimalleri birbirinden farklıdır çünkü 

çalışma her ne kadar birbirini destekler nitelikte bir bütünü oluştursa da yeraltındaki 

işçilerin daha riskli bir ortamda çalıştıkları şüphesiz bir gerçektir: 

Yeraltındaki çalışma mesela daha ağır yerüstünde çalışırsan havanı alıyorsun mesela 

yeraltında öyle bir şansın yok zor şartlar atıyorum kafana bir taş düşer ummadık yerden 

veya iş kazaları yeraltında yer üstüne oranla çoktur (23. Katılımcı- Yeraltı). 

 Yeraltı ve yerüstü işçileri arasındaki statü gerilimi çalışma yaşamındaki başat 

problemlerden biridir. Yerüstü işçisi için yeraltı işçisi çoğunlukla yaptığı işin icapları tam 

olarak yerine getirme kapasitesinden yoksun ve eğitimsiz kişiler olarak 

değerlendirilirken; yeraltı işçilerine göre yerüstü genellikle işçileri işten sürekli kaçan, 

emek göstermeden ücret kazanan ve yeraltındaki çalışma koşulları hakkında bilgisiz ve 

yeteneksiz kişiler olarak görülmektedir. Aslında karşılıklı güvensizlik durumu, birbirine 

 
14 Baca sürmek: Kömür damarı içerisinde kömürün çıkarılması için yapılan galeri açma hazırlıkları. 
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bağlı süreçlerin bir araya gelmesiyle oluşan kömür üretiminin daha da dikkatli yapılması 

ve kazalanmaların azaltılması konusunda önemli bir işlev görmektedir:  

… bir 100 metre gittik oradan galerilere geçişler var işte hadi çekin filan yaptı şimdi 

orada bizle ilgilenen teknik arkadaş, işte taş temizliyorlar beyaz taş var ocaktan çıkan 

çekin ya bunları dedi. Ya dedim madende dedim beyaz taş çekilir mi, dedim biz üretimin 

yapıldığı yere gidelim, orası hazır değil dedi. Şimdi bir madenci hele ki teknik personeli 

orası hazır değil diyorsa aslında orası hazırdır. Neye hazırdır biliyor musun, orada iş 

cinayeti yaşanmaya hazırdır. Hazır değil dediğinde mutlaka grizu vardır çünkü biz oraya 

elektrikli araçlarla gireceğiz patlatabiliriz. Hazır değil dediğinde orada muhtemelen 

tahkimat sıkıntılıdır göçük olabilir, oranın her an hazır olması lazım (8. Katılımcı- 

Yerüstü). 

Yeraltı yerüstü işçileri arasındaki bu güvensizlik ilişkisi yeraltı ya da yerüstü 

özelinde grup içi dayanışma örüntüleri çerçevesinde incelendiğinde yerini tam güvene 

bırakır. Her ne kadar kendilerini ayrı sınıfın üyeleri olarak görme eğiliminde olsalar da 

üretim nesnel olarak bir bütün olduğundan çalışma pratiği sırasında oluşan dayanışma 

örüntüleri yeraltı ve yer üstü işçisini bir araya getiren en önemli unsurdur.    
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Bölüm V 

5. ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NDA GÜNDELİK HAYAT 

VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Yaşam tarzı ve gündelik hayat pratikleri sınıfsal ilişkilerin doğrudan yansımasıdır. 

Üretim ilişkileri ve gündelik hayat birbirlerini sürekli ve karşılıklı olarak etkileyen ve 

dönüştüren iki dinamiktir. Sınıfsal ilişkiler gündelik hayatın her alanına sızarak pratikleri, 

davranışları ve tutumları etkiler. Üretim ilişkileri sınıfın mekân ile kurduğu ilişkiyi, 

mekân algısını ve mekânsal pratiğini de yapılandırır.  

Çalışma mekânı, düzeni ve zamanı yansımalarını gündelik hayatta bulur. Bireyin 

üretim ilişkileri içerisindeki konumu, yaşadığı mekân ve mekânı kullananlar arasındaki 

sosyal ilişkilerin nasıl şekillendiği diyalektik bir süreçtir. Maden işçileri özelinde, örneğin 

bir yer altı işçisinin konut tercihi çalışma yerine ve çalışma sırasında yaptığı işin niteliğine 

göre değişecektir.  

İşçilerin sınıf içerisindeki konumları iş ve iş dışı yaşamın ortak ilişkisine göre 

şekillenir. Kültürel pratik ve tercihler gündelik hayatta anlamını bulurlar. İşçilerin 

kapitalist toplum içerisinde çalışma ve gündelik hayatlarında nasıl bir yaşam sürdükleri, 

şehirlerin oluşumu, mübadele ilişkileri, işçiliğin yeniden üretimi, toprakla kurulan ilişki, 

konut ve çalışma alanının nasıl ayrıştığı gibi temel göstergeler işçi sınıfı oluşumu ve 

varlığı açısından bize önemli bilgiler vermektedir. 

 Maden işçileri özelinde üretim süreçlerinde var olan ayrımların gündelik hayattaki 

ayrımların da temelini oluşturduğunu görmekteyiz. Sınıfsal mekânların farklı olması, 

sınıf içi bölünmelerin ve çalışma mekânından kaynaklı statüsel farkların da gündelik 

hayatta mekân kullanımı ve mekân algısında farklılıklara yol açması sonucunu 

doğurmaktadır. Örneğin yeraltında kazmacı statüsünde çalışan işçiler genellikle belli 

köylerde yaşayan akrabalardan oluşmaktadır. Yerüstü işçileri ise genellikle çalışma 
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yerlerine bir vesaitle ulaşabilecekleri aynı zamanda şehir merkezine de bir vesaitle 

ulaşabilecekleri mahalleleri yaşam alanı olarak tercih etmektedirler. Mühendisler ve 

bürokratlar ise şehir merkezinde oturmaktadırlar.  

 Farklı yaşam alanları sınıf içi farklılıkların yeniden üretilmesine yol açmaktadır. 

Mekânın sınıfsal organizasyonu sınıfın yeniden üretiminde etkili olduğundan sınıf 

oluşumu açısından da önemli bir faktördür. Maden üretiminin yapıldığı mekân ve işçiliğin 

yeniden üretildiği yerler olan yaşam alanları arasındaki diyalektik ilişki, sınıfın 

mensuplarının yeniden ve yeniden belirlenen üretim ilişkilerinden kaynaklı sınıfsal 

ilişkilere sıkıştıkları anlamına gelmez. Katznelson’un (2012, s. 25) ikinci düzeyde işçi 

sınıfı oluşumunu incelediği gündelik hayat ve çalışma yaşamı arasındaki ilişki, değiştirme 

ve dönüştürme bilincine sahip işçiyi dışlamaz. Ancak bu noktada yapacağımız analiz, 

bize üretim ilişkilerinin mekâna ve gündelik yaşama nasıl etki ettiğini açığa çıkarma 

olanağı verecektir. Takip eden bölümlerde sınıf bilincine sahip işçilerin değiştirici bir 

özne olarak işçi sınıfı oluşumunda aktör olduklarından ayrıntılı bahsedilecektir.  

Sıradan bir yaşam süren ortalama insanların gündelik hayatları mücadele, strateji 

ve taktiklerle doludur. Çalışmamızın öznesi olan maden işçilerinin gündelik hayatları da 

bundan ayrışık değildir. Certeau (2009) sıradan bireyin gündelik hayatında kurnazlık ve 

hileleri gibi küçük zaferler kazanarak nasıl stratejiler inşa ettiğine vurgu yapmaktadır. 

Ancak gündelik hayattaki bu mücadeleler sınıf bilinci ile birleşmediğinde sınıf 

mücadelesi ortaya çıkmaz. Sınıfın mensupları elbette belli kazanımlar elde ederler ancak 

bu kazanımlar bireysel zaferlerden öteye geçemez.  

5.1. Kömür Madeni İşçisinin Çalışma Yeri Rutinleri 

Bölge insanları madenlerde işçi olmak için istekli bir şekilde uğraş gösterse de 

yeraltı maden işçiliği yerüstündeki diğer işçiliklere göre farklı deneyimleri barındırır. 

Yeraltı bir çalışma mekânı olarak denetlenmesi ve düzenlenmesi zor çalışma şartlarını 

içerir. Yerüstündeki asansörlerle yeraltına inilmesinden itibaren kömürün çıkarıldığı yere 
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varana kadar da yeraltı çalışma mekânları farklılık gösterir. Kömürün doğadan koparılıp 

vagonlara yüklenmesinden taşınmasına kadar farklı birimlerin çalıştıkları, birbirine çok 

benzemeyen ancak yine de hepsinin yeraltında olması kaynaklı ortaklaştıkları 

mekânlardır bunlar. İstenildiği zaman yerüstüne çıkma imkânı olmayan, iletişim 

araçlarının neredeyse hiç olmadığı, yer yön tabelaları bulunmayan, karanlık, nemli, 

birbirine benzeyen dehlizlerle dolu bir çalışma mekânı. Belli bir süre yeraltında 

madencilik yaptıktan sonra işten ayrılan yıllar sonra tekrar yeraltına inen bir maden işçisi 

gerginliğini şu şekilde dile getiriyor: 

Ben 12 yıl sonra ocağa iniyorum ve gece rüyama giriyor benim ocak. 12 yıl sonra ocağa 

iniyorum o ocağın nemli havası, kokusu böyle bütün rüyalarıma giriyor. Sabah 

kalkıyorum ocağa gireceğim, 2 gün giremedim zaten işte, ondan sonra da girince de 

bana bu görevi verdi şef. Hiç unutmam, iyi dedim taktım lambamı indim ben 100 

kotunun asansörüne, oradan 100'den eski yollar, grizuların patladığı yerler tek 

başımayım sulardan geçiyorum, bağ demirlerinden geçiyorum, göçüklerden geçiyorum 

eski yerler 12 yıl önceki yerler terkedilmiş yerler meğer. Ve ben tek başıma gidiyorum, 

işte malzemeleri yazıyorum, şurada boru var burada ray var falan 200'e indim 200'den 

250'ye indim o gün orada kimse çalışmıyordu. 200'e indiğimde balta sesleri duydum 

bağ yapıyorlarmış göçen bir bağı sen nereden geliyorsun dediler bana. 3 kişi çalıyordu. 

Dedim şeyden, yukarıdan 100'den ya sen manyak mısın sen ne yaptın ya oralardan 

kimse geçmiyor. Yapma ya e dedim ben geçtim bir şey yok orada, su bastı orası göçtü 

dediler yok dedim ben geldim, hepsini aştım geldim (9. Katılımcı- Yerüstü). 

 Yeraltı madenciliği çalışma koşullarının taşıdığı riskler, her ne kadar gerekli 

güvenlik önlemleri alınsa da işçileri gündelik hayatlarında da tedirgin edecek boyutlarda 

gerginlik nedenidir. Bu tedirginlik zamanla alışılabilecek, geçici ya da deneyimle 

atlatılabilecek bir şey değildir. Çalışma yeri aynı gibi görünse çalışma mekânındaki en 

ufak değişiklikler, çalışmanın taşıdığı riskleri ve çalışma organizasyonunu 

değiştirmektedir. Bu nedenle yeraltına inilmeden çalışma düzeniyle ilgili gündelik 

toplantılar yapılmaktadır. Bütün bu alışılması imkansıza yakın çalışma şartlarına ve 

mesleki risklere rağmen görüşme yaptığımız işçilerin neredeyse tamamı madenlerde 

çalıştıkları için mutlu olduklarını dile getirmişlerdir. Ancak bu memnuniyet yine de 
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yeraltında çalışmanın zor olmadığı anlamına gelmemektedir. İşçilerin asıl memnun 

oldukları erken emeklilik, vasıflarıyla kıyaslandığında görece yüksek maaş, mesleki statü, 

düzenli maaş, devlet garantisinde düzenli istihdam gibi koşullarda çalışıyor olmaktan 

memnundurlar: 

Bizim önceki çalıştığımızda biz 8 saat fiilen çalışıyorduk. Anama dedim, ağlardım anne 

beni neden çıkardın, beni dünyaya getirdin derdim. Elimde sarma15 böyle 10 kilo, böyle 

gece geldim mi eve hanımın yanına yatarken valla eller böyle [şişti anlamında iki elini 

açarak gösteriyor], bu şekil. Böyle çalışıyordum yani. Böyle sıçrardım, korkardım, 

zıplardım. Göçerdi üzerime, uyurken hemen fırlardım atardım üzerime sarma düşerdi. 

Çok zor şartlar vardı. Çünkü fazla iş veriyorlardı. Kömür çıkarmak için amirlerimiz 

başımızdaki amirlerimiz 8 metre şöyle 3 metre yükseklikte bir koridor açıyorsun. 800 

metre boyunda 3 metre yüksekliğinde bir koridor, buradan çıkıyor kömür. Bu hep millet 

de çekiyor böyle. Daha iyi diye yani beraber çalışıyoruz. O zaman tabii zordu. Şimdi 

ama o zaman hakkımızı alamıyorduk. Ya burada 50 ton 30 ton çıkaran adam yani 80 

lira maaşımız vardı o zaman. Yeterli olur mu, olmaz (24. Katılımcı- Yeraltı).  

Yeraltı ve yerüstü işçilikleri arasında alınan risk ve harcanan emek açısından ciddi 

farklar olmasına rağmen yeraltından yerüstüne geçme şansı olanların da neredeyse 

hiçbirinin yerüstüne geçmedikleri görülmektedir. Yerüstü işçileri emekli olmak için daha 

çok prim günü çalışmak zorunda olmalarının yanında daha da düşük maaş almaktadırlar. 

Yeraltı işçilerinin mesleki memnuniyetlerinin ya da çalışma mekânındaki zorlu şartlara 

katlanmadaki başat etkenin erken emeklilik faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Yeraltından 

yerüstüne geçme imkânı olan bir işçi yerüstünü boş gezilen bir yer olarak tanımladıktan 

sonra devam ediyor: 

Yer üstüne geçmeyi düşünmedim mi. Hiç de düşünmedim ya kaza anında o arada bir 

yerüstüne çıktım tekrar yeraltına girmeye müracaat ettim ve yeraltına girdim. Çünkü 

yeraltı yevmiyesi bizim çalıştığımız zamanında 20 yıl 4000 yevmiye prim günü 

olduğunda emekli olabiliyordun o yüzden. Ben öyle ayaküzeri gezmeyi de sevmezdim. 

O yüzden yeraltında çalışmayı tercih ettim (40. Katılımcı- Yeraltı). 

 
15 Yeraltında tahkimat amacıyla kullanılan bir çeşit direk. 
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İçinde yaşadığı İngiltere sanayi toplumunu kusursuz gözlemlerle eserlerine 

aktaran (Williams, 2017, s. 425) George Orwell İngiltere’de yaşayan maden işçisinin 

gündelik hayatı ve çalışma koşullarını incelemek üzere 1937 yılında yayıncısı tarafından 

görevlendirilerek, genellikle maden işçilerinin yaşadığı, Lancashire ve Yorkshire 

bölgelerinde araştırmalar yapar. Gözlemlerini aktardığı Wigan İskelesi Yolu isimli 

incelemesinde maden işçilerinin, günümüzde Zonguldak Kömür Havzası’nda neredeyse 

aynı olan, iş yerlerindeki rutin çalışma hayatlarını kısaca şöyle özetler:  

Bir madencinin işgününün sadece yedi buçuk saat sürdüğünü düşünmek büyük bir hata 

olur. Yedi buçuk saat fiilen iş başında geçirilen zamandır, ama… ‘seyahat’ ile geçen 

zamanı da hesaba katmamız gerekir, ki bu da nadiren bir saatten kısadır ve sık sık üç 

saati bulduğu olur. Ayrıca çoğu madencinin ocağa gitmek ve ocaktan dönmek için de 

kayda değer bir zamana ihtiyacı vardır. Sanayi bölgelerinin tamamında şiddetli bir ev 

sıkıntısı mevcut ve yalnızca köyün maden ocağının çevresinde toplandığı ufak maden 

köylerinde, madenciler işlerinin yakınında oturabileceklerinden emin olabilirler 

(Orwell, 2018, s. 43-44).   

 Orwell’in de vurguladığı üzere, özellikle yeraltı maden işçileri, çalışma yerlerine 

uzak köylerde oturduklarından çalışma yerine gelmek için yaklaşık bir buçuk saati yolda 

geçirmek durumundadırlar. Zonguldak Kömür Havzası’nda ortalama bir yeraltı maden 

işçisi işe gelişi ve gidişi olmak üzere en az üç saatini yolda geçirmektedir. İşe geliş 

mesafesi çok daha uzun olan yeraltı maden işçileri de vardır:   

Bartın Arık’tan buraya 2.5-3 saate yakın geliyor, 2.5-3 saate yakın gidiyor. Şimdi 6 saat 

yolda. 7 buçuk saat burada. Dinlenme? Giderken adam alışmış. Oturdu mu koltukta 

uyuyor. Gelirken de evden otobüse bindi mi veya servise bindi mi orada uyuyor, burada 

uyandırıyorlar artık… İşte onlar, günü geldi mi yevmiyesi ne zaman dolduysa hemen 

emekli oluyor (15. Katılımcı- Yerüstü).  

 Yerüstünde iş yerine gelmek için yapılan yolculuğun yanı sıra yeraltında çalışma 

yerine gitmek için izlenen yol da bir hayli uzundur. Bazı işletmelerde bu mesafe bir saati 

bulmaktadır. Yolculuk esnasında işçilerin kalın kumaştan yapılmış iş kıyafetleri, ucunda 

demir koruma olan çizmeleri, kaza anında kullanacakları maskeleri, baretleri, lambaları, 
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kazma, kürek vb. aletleri, tahkimat için kullanacakları direkler, yemekleri, suları gibi 

yükleri de yanlarındadır.  Bu durum yerüstü işçilerinde daha farklıdır. Yerüstü işçilerinin 

neredeyse tamamı çalışma yerlerine yakın kent merkezlerinde ikamet etmektedirler ve 

kısa bir araç yolculuğuyla iş yerlerine varmaktadırlar. İş yerinde kullandıkları malzemeler 

de iş yerlerinde hazır bir şekilde durmaktadır. Ayrıca yeraltı maden işçiliği ve yer üstü 

maden işçisinin çalışma ortamı da birbirinden farklıdır. Yerüstü işçilerinin çalışma 

yerleri, yeraltındaki arızalar ve diğer düzenlemelerle ilgilenen ve gerektiğinde yeraltına 

inen işçilerin dışında, tamamen yerüstündedir. Kömür madeni işçiliği, yeraltından yerüstü 

işçiliğine oradan da mühendislik ve genel müdürlüğe doğru giden iş bölümü, başka bir 

ifadeyle üretimin doğrudan yapılmasından, denetlenmesine giden bir süreçler bütünüdür. 

Yeraltı ve yerüstü işçisi arasındaki çalışma mekânı farklılıklarını iş katliamları üzerinden 

anlatan 31. Katılımcı kömür madenlerindeki çalışma şartlarını şöyle anlatıyor:    

İşçi ne yapar sabah kalkar yemeğini yer, giyinir. Biz iş elbiselerimizi giyiniriz ocağa 

gideriz. Bizim başımızda çavuş vardır, şef vardır, mühendis vardır ondan sonra işletme 

müdürü, müdür, genel müdür böyle gider. Zavallı işçi ocağa girdi, mecbur girecek 

ocağa. Onun girdiği ocağın emniyetini sağlayan emniyet mühendisleri de var, emniyet 

çavuşları var emniyet şefleri var. Bunlar sorumlu bunlardan. Hem üretimden hem benim 

canımdan. Siz bilhassa mühendisler neden kontrol etmediniz kardeşim. İşçinin ne suçu 

var gariban işçi, ekmek parası için işte girdiler çıkamadılar. Sorumlular kim o 

işletmeden işletme müdürü sorumlu, çalıştıran sorumlu. İşçiler can verdi (31. Katılımcı- 

Yeraltı). 

 Uzun bir servis yolculuğundan sonra çalışma yerlerine gelen yeraltı işçilerini, asıl 

işlerini yapacakları mekânlara inmeden önce bazı hazırlık süreçleri beklemektedir: İş 

kıyafetlerini giymek, lambalarını ve maskelerini almak ve o vardiyada yapacakları işlerle 

ilgili genel bilgileri alarak yeraltına inmek.  

Çalışma yerine gelen işçiler iş kıyafetlerini giyerek o vardiyadaki çalışma 

düzenleri hakkında bilgi almak üzere şefleriyle kısa bir toplantı yapar. Bu sırada özellikle 



97 

 

ayaklarda çalışan yeraltı işçilerinin bir önceki iş günü çıkışında kurusun diye astıkları iş 

kıyafetleri halen kurumadığı için nemlidir.16   

İşçiler her sabah askeri düzeni aratmayacak bir şekilde, yine askeri bir terim olan 

ve tertip ya da içtima diye tabir edilen günlük çalışma düzeni hakkında kısa bilgilendirme 

toplantılarında lambaları ve maskeleriyle hazır bulunurlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 

madenlerin uzun süre askerler tarafından işletilmiş olması ve çalışma şartlarındaki riskler 

askeri düzenin ve jargonun günümüze kadar gelmesine yol açmıştır. İşçiler bu düzeni 

genellikle askeri kavramları kullanarak betimlerler: 

Sabahleyin şeyde içtimada hizada duruyorlardı. Böyle amele arkada usta önde hazır ol 

vaziyette (38. Katılımcı- Yeraltı). 

Biz zaten şefi çok görürdük, çavuşları da böyle nadir gelirdi. Gelirdi posta başları vardı. 

Tertip yapardı giderdi, biz işi aldık mı iş bitinceye kadar zaten yerinden 

kımıldayamazsın. Çavuş gelirdi mesela, bir aksaklık olursa, büyük aksaklık, çavuş gelir 

şöyle bir kolaçan eder çeker gider. Şef böyle çok büyük bir şey olursa, mesela göçük 

olurdu, bakar gündüz vardiyasından şöyle bir ayağı kontrol eder nerede ne yapılması 

gerekir onların tertibini verirdi. Vardiya mesulleri vardı, vardiya mesulü çavuşa 

aktarırdı çavuşta posta başına aktarırdı böyle silsile yoluyla devam ederdi ama ben 

işçiyim işçiyle yedek arasında da uçurum vardı (34. Katılımcı- Yeraltı).  

 Tertip sonrası günlük yapılacak işleri yerine getirmek üzere genellikle kafes diye 

tabir edilen asansöre binilerek yeraltına inilir. Çoğu işletmede bu asansörler iki katlıdır 

ve toplam dört bölmeden oluşurlar. Üst katlarında işçi taşınırken alt katlarında kömür 

vagonları taşınır. İşçi taşınan üst kısımlarda güvenlik amacıyla telden bir kapak 

eklenmiştir. Kafes tabiri de buradan gelmektedir. Kömür çıkarma işlemi yeryüzüne daha 

yakın yerlerde yapılan bazı işletmelerde ise yeraltı işçileri yürüyerek iş yerlerine giderler. 

 
16 Kıyafetlerin nemli olmasının iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi kömürün üretilmeye başlaması için 

onunla temas edilmesiyle birlikte oksijenle buluşması sonucu ortama belli bir ısı yaymaları ve bu durumun 

yeraltını çok sıcak hale getirmesinden kaynaklanan terleme. İkincisi ise yeraltı sularıdır. İşçiler yeraltında 

her ne kadar dizlerine kadar çizme de giyseler yukarıdan damlayan ve yerde birikmiş olan pek çok yeraltı 

suyuna maruz kalma durumunda kalırlar. 
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Yerüstü işçileri makine tamiri, nakliye ve diğer malzemelerin bakımlarıyla 

ilgilenir. Çoğu işletmede nakliye, makine gibi bölümlerin kendilerine ait ayrı çalışma 

mekânları vardır. Yeraltına inen işçiler çalışma yerlerine malzemeleriyle yürüyerek 

varırlar ve kömür üretimine başlarlar. Çıkardıkları kömür vagonlara yüklenerek yerüstüne 

çıkarılır ve çoğu kömür yıkanmak üzere bantlar aracılığıyla lavvarlara gönderilir. Çalışma 

sonrası yeraltından çıkan işçiler yıkanmak üzere asansörlerin yakınında olan banyolara 

gider ve bütün bedenlerine yapışmış olan kömür tozundan kurtulmaya çalışırlar. Pek çok 

yeraltı maden işçisi eve gittiğinde de yıkanır. Kömür havzasında, sokaklarda gözleri 

sürmeli gibi siyah olan işçiler yeraltı işçileridir. Bu işçilerin göz kapaklarının altındaki 

kömür tozu uzun süre çıkmaz.  

5.2. İşçileşme Deneyimleri: Madenden Gelip Madene Gitmek 

Havzada mücadelelerle geçen 170 yılı aşkın süre boyunca, madencilik sektörünün 

hâkim sektör olması, havzanın kentleşmesinin madencilik üzerine kurulu olması, 

madencilik dışındaki sanayi ve hizmet sektörlerinin de madencilikle doğrudan ilgili 

olması durumu katılımcıların mesleki yönelimlerinde ilk tercihlerinin maden işçisi olmak 

yönünde olduğu ve maden işçisi olmanın hem bir istek hem de bir zorunluluk olduğu bir 

durum yaratmaktadır. Özellikle TTK’de çalışan işçilerin tamamına yakınının ve eşlerinin 

babalarının çoğunluğunun madenlerde çalıştıkları ya da madenlerden emekli oldukları 

bilinmektedir (Bakioğlu, 2011, s. 79). Havzada madencilik nesilden nesle aktarılan bir 

meslektir ve madencilik deneyimi pek çok kişi için ortak aile kültürüdür: 

Dedem madenciydi, babam madenci ve bir maden mahallesinde madencilerin işçi 

lojmanlarının olduğu bir mahallede büyüdüm ben aslında (8. Katılımcı- Yerüstü). 

Benim babam kurumdan emekli, amcalarım kurumdan emekli. Abilerim kurumdan 

emekli. Ailede madenci çok yani (15. Katılımcı- Yerüstü). 

Babam madenciydi mesela tüm biz buradan aşağı yukarı o zamanlarda 40-45 kişi 

madene giderdik arabalarla trenlerle giderdik ilk zamanlarda, son zamanlarda bu araba 

nakliyatları falan (23. Katılımcı- Yeraltı).  
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Atalarımız dedelerimiz hep madende, askerliklerini burada yapmışlar. Türkiye taş 

kömüründe, Fransızlardan sonra ocaklarda çalışıp askerliğini orada yapıp devlete kömür 

çıkartıyorlarmış. Ondan sonra madencilik bu muhitte Zonguldak vatandaşı olarak kim 

doğarsa doğsun babası dedesi büyük dedesi torunu vs. hepsi bunlar madenci. Böyle 

başka bir alternatif yok amma ki biz 90’na gelene kadar böyleydi yani 60.000 varmış 

[maden işçilerinin sayısını kastediyor] 80’lerde 60.000 yani… Dur dur bak şimdi 

şuradan giden abim Almanya’da madenci, yanında yine amcam Almanya’da madenci, 

Hasan abim burada madenci, ben burada madenciyim, bu arkadaş [karşı masadaki birini 

gösteriyor] Kütahya’da madenci. Burada bir tek madenci olmayan Hüseyin abi var. 

Onun da iki kardeşi var madenci, hepimiz madenciyiz biz, yani bu memlekette madenci 

olmayan insan yok. Ama yani diyorum ya her doğan bizim burada. Zaten okutmazdı 

çocuğunu okutmadan zaten madene girer mülakata girer (34. Katılımcı- Yeraltı). 

Bu ortak kültür sonucu, şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, görüştüğümüz pek çok 

işçi, aile bireyleriyle birlikte uzun yıllar aynı ocaklarda çalışmışlardır. Ancak burada 

ilginç olan, yeraltındaki üretim ilişkileri hiyerarşisi ile aile yaşamındaki ataerkil kültürel 

kodlardan kaynaklanan hiyerarşilerin çatışmaya girmesidir. Eğitim oranının artmasıyla 

birlikte yeni nesil işçiler eski işçilere göre daha kıdemli olabilmektedirler. Örneğin 

kazmacı olarak çalışan bir baba ile şef olarak çalışan bir oğul gündelik hayatta bu statü 

çatışmasını hissederler. Zira havzadaki gündelik hayatta da madenlerdeki statüler geçerli 

ve etkilidir. Bu çatışmaya girmemek için genellikle çocuklar babalarından daha alt 

pozisyonlarda çalışmayı tercih ederler. Zira kıdemler başvuruya ve sınava dayalıdır ve 

sorumlulukları fazladır:   

 Altı sene çalıştım babamla. Babam mesela a grubuydu ben b grubuydum. Babam 

nakliyattaydı ben ayaktaydım. Nakliyat servisine düşmüştü yani biz de mesela 

ayakçıydık. Amcam başçavuştu. Amcamla 17-18 sene çalıştım. Amcam başçavuştu. 

Maden şefi oldu amcam. Şeflikten falan emekli oldu yani (30. Katılımcı- Yeraltı). 

Bazı katılımcılar madende çalışmadan önce farklı mesleklere yönelmişlerse de ilk 

fırsatta madenlerde işçi olarak çalışmaya başlamışlardır. Havzada hem devlete ait hem 

özel firmalara ait çok sayıda ocak işletmesinin yanı sıra kaçak (ruhsatsız/izinsiz) olarak 

işletilen kömür madeni ocakları da mevcuttur. Havzada maden işçiliği talebinin bu kadar 
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fazla olması, gelirinin aynı vasıfla yapılan diğer işlere göre daha fazla olması gibi 

nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerden ötürü bölgede genç yaşlarda maden 

işçiliği yapılmaya başlanmaktadır. Bunun yanı sıra çocuk işçiler okuduktan sonra 

madenlerde çalışmak yerine hiç okula gitmeden maden işinde tecrübe edinmeyi daha 

önemli görmektedirler:  

Tabii okumadığım için ilk işe girişim bu oldu. 13 yaşında girdim. Maden vardı. 

Madenden geldim madene gidiyorum (16. Katılımcı- Yerüstü). 

 1990-91 grevine kadar TTK’de işçi alımları sık aralıklarla yapılmaktaydı. 

Genellikle başvuranlardan, çalışmakta sakıncası olmayan işçilerin çoğu istihdam edilir 

hem bölge halkının istihdamının maden işçisi olmak yönünde istekleri karşılanır hem de 

üretim belirli bir seviyenin altına düşürülmemiş olurdu: 

Benim o zaman yaşım 22-23 o ara başladım, bizim o zamanlar şöyle oldu 18 yaşını 

ikmal eden vücudu mesela işe biraz elverişli olan biriyse bölüme müracaat ediyorsun 

ve herkes işe girme şansı buluyordu (23. Katılımcı- Yeraltı). 

TTK maden işçisi alımlarını 2009’a kadar sözlü ve uygulamalı mülakatlarla belirli 

aralıkla yapmaktaydı. Mülakatlarda torpil yapıldığı iddiası, işe giriş taleplerinin istihdam 

ihtiyacından çok fazla olması gibi nedenler dolayısıyla işçi alımları 2010 sonrasında 

Kamu Personeli Seçme Sınavıyla (KPSS) yapılmaya başlanmıştır. Bu sözlü ve 

uygulamalı sınavlarda işçilerin madenlerde çalışma becerileri ve bedensel yatkınlıklarına 

bakılırdı. Her ne kadar mülakatlar şeffaf ve herkesin önünde açık bir şekilde yapılıyor 

olsa da aday işçiler arasında sınav ve mülakatlarda torpil yapıldığına dair genel bir inanış 

vardır: 

Bildiğimiz şeyler mesela Atatürk’ün nerde öldüğü, nerde doğduğu, kaçta öldüğü. Onun 

gibi şeyler, orda işte sonra mülakat günü vardı mühendisler bakardı seçerdi işçi hali 

olanı…ele bakılıyordu boya bakılıyordu en azından o zamanlar öyleydi... Torpil gibi 

şeyler derlerdi bilmiyorum ben torpili olana hiç rasgelmedim. İnanmıyorum da yani 

torpil olduğuna (26. Katılımcı- Yeraltı). 
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 Paul Willis (2016) İngiltere’de işçi sınıfına mensup kişilerin çocuklarının nasıl 

işçi olduğu konusunda yaptığı çalışmasında okul karşıtı kültürün toplumsal yeniden 

üretimi üzerine odaklanır. Çalışmada ‘hergeleler’ olarak tanımlanan işçi sınıfı 

çocuklarının, okulun onlara vermeye çalıştığı değer ve beceriler karşısında gündelik 

hayatlarından bildikleri işçi sınıfı kültürünü okul karşıtı kültür yaratımında kullanarak 

yaratıcı ve direngen tavırlar sergilediklerinden bahseder. Bu çalışmada da sonrasında işçi 

sınıfına katılacak  olan çocukların okulda mücadele etmek yerine okula gitmeyi tümüyle 

reddederek ileride yapmayı düşündükleri meslekte tecrübe edinmek istediklerini 

görmekteyiz. Madende çalışmanın zor ve korkutucu olduğu zamanlarda ise yine onları 

madencilik mesleğini yaparken tecrübeli hale getirecek diğer işleri tercih ettiklerini 

görmekteyiz. İşçilerin madenlerde çalışmadan önce yaşadıkları farklı işçilik deneyimleri 

madencilik gibi vasıfsız işgücünün istihdamına dayanan geçici işlerdir. Yeraltı işçilerinin 

neredeyse tamamı kır hayatındaki çalışmayı da deneyimlemiş olup, çocukluğunu kentte 

geçirmiş olanlar da eğitimlerinden kalan vakitlerde çalışma hayatı içerisine girmişlerdir:  

Çeşitli yerlerde kahvelerde, bakkallarda, fırınlarda çeşitli yerlerde çalıştım işçilik 

olarak. Köyde de çiftçilik hayatımız oldu. Maddi manevi durumumuz biraz yoktu. 

Maddi manevi durumumuz zayıftı. Ondan sonra tabii 18 yaşım bittikten sonra 

inşaatlarda çalıştım. Lokantalarda uzun boylu çalıştım, aylık ücretli olarak. Çok ezildim, 

çok çalıştım. 18 yaşında evlendim. Askere gittim. Askerlikten sonra geldim. Bir sene 

sonra yine boş durmadım bir sene zarfı içinde kendim lokantalarda çalıştım. Bir sene 

sonra mülakat oldu. Mülakatlara girdik, TTK mülakatına (24. Katılımcı- Yeraltı). 

İlkokuldan çıktıktan sonra iş hayatına atıldım işte, traktörümüz vardı sağda solda ondan 

sonra ben yazın traktörle çalışırdım, Edirne uzun köprü kaçak ocaklarda çalıştım ne 

bilem, madeni seviyordum yani işimi severek yaptım (40. Katılımcı- Yeraltı). 

Ocağa girene kadar ne yaptım; tuğla yapanlar vardı ateş tuğlası. Filyos'ta çalıştım 1 ay 

yani 20 tuğlayı üstümüzde koyarlardı çekerdik, fırına çıkardık. Karabük eski pazarda 

vardı Halköy gibi bir yer vardı Karabük'e bağlı orada çalıştık. Ondan sonra önce Bolu'ya 

giderdik, Bolu'da maden var (42. Katılımcı- Yeraltı). 
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 Günümüzde görece gelişmiş teknolojik üretim koşullarında, maden işçilerinin 

halen yüz yıl öncekine çok benzer şartlarda üretim yapıyor olmaları, dışarıdan bakanlar 

ve günümüz modern çalışma ortamlarına alışmış çalışanlar için şaşırtıcı olabilir. Keza, 

çalışma şartları ve sosyal hakları konusunda tarihinde sayısız mücadele vermiş bir 

kültürel birikimden de yukarıda söz etmiştik. İşçiler çalışma şartlarından, eski teknoloji 

ile iş görmekten, iş kıyafetlerinin yetersizliği ya da lamba ve maske gibi güvenlikleri için 

önemli olan teçhizatlarının yenilenmesi yönünde istekleri olmasına karşın madenlerde 

çalışma şartlarının zor ve iyileştirilemez olduğunu kabul etmiş görünmektedirler. Devlet 

güvencesinde çalışıyor olmak, maaşın düzenli yatması ve diğer özlük hakları yukarıdaki 

eksiklikler ile karşılaştırıldığında işçiler için önemsiz görünmektedir. O günden bugüne 

doğru gelindiğinde maden işçiliği, giderek güvencesizleşen çalışma koşullarında sigortalı 

ve erken emekliliği olan bir işte çalışmanın vermiş olduğu görece belirli koşullar altında 

çalışmayı diğer olumsuzluklara tercih etmektedirler: 

Benim 28 sene yani 11.700 12 bin küsur yevmiye var bende ama yevmiye alırken 

düşünmek lazım yani bu hangi şartlarda yaşanmış diye mesela biz öyle şartlarda çalıştık 

ki ben şu burnumun deliklerini çubukla açtığım zaman oldu (34. Katılımcı- Yeraltı). 

Ocakta çalışmamızın sebebi sigortamız vardı elimizde. Başka bir tahsilimiz yok. Başka 

işimiz yok. Ağır çiftçiliğimiz öyle Konya gibi orası şurası gibi bir çiftçiliğimiz yok. 1-

2 dönüm yerin mahsulünden ürününden ne olacak? Ama burada devlet parası diyoruz. 

Allah’tan saadet devletten aylık diyorduk alıyorduk 3-5 kuruş para. Hem orada çalışma 

adımız olduğu için her yerde bir kredimiz oluyordu yani. Bankaya git kredi ödüyorsun... 

Zengin bir arkadaşım para alıp sende para var mı abi deyip söyleyip para veriyordu. 

Ama sen çalışmazsan devlet güvencen sigortan yoksa evde hanımın bile adamı 

tanımaz… Bizim de çalışmamızı orada neticesi 20-25 sene çalışmamızın neticesi 

amacımız en güzel yıllarımızı ben 1978’de 23 yaşında girdiğimde çakı gibi adamdım. 

Pırıl pırıl delikanlıydım. En güzel yıllarımı 25 senemi orada geçirdim. Zor şartlar altında 

48 yaşında emekli oldum oradan. Yani Zonguldak’a diyecek bir sözümüz yok… Ama 

çalıştığımıza değdi. Orası olmasaydı ne bunun anası babası kardeşi tanırdı ne beni ailem 

çoluk çocuğum tanırdı. Çok yaşadım örnekleri. Adam babasına ocakta çalışmamış 

babası şahit oldum buralarda oğlum al bu beş lirayı diyor bir paket sigara al gel. Birinci 

sigarası diyor. O da diyor ki babasına; isim lazım değil. Evde diyor kadınının yanında 
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yatacağına diyor çalışsaydın ya diyor yani. Onun için biz bunları bildiğimiz için 

sabrettik çalıştık (24. Katılımcı- Yeraltı). 

5.3. Havzanın İşçileşmesi- İşçilerin Kentlileşmesi 

Zonguldak Kömür Havzası kömür üretiminden önce, görece ufak sayılabilecek 

birkaç limanı bulunan bir bölgeyken, kömür üretimi sonrası kentleşmesini bu üretime 

göre oluşturmuş bir kömürkenttir. Havzadaki kömür üretiminin işgal devletlerinden ve 

özel işletmelerden alınarak devletleştirilmesi sonrasında ivme kazanan kentleşme süreci, 

bir yandan Zonguldak kent merkezini kömürün üretilmesi ve taşınması gibi işlemlerin 

organizasyonunun yapıldığı bir merkez haline getirirken bir yandan da kenti, işçilerin 

sosyal hayatlarını da geçirdikleri bir yere dönüştürmeye başlamıştır. Zonguldak’ın 

merkezini oluşturan Gazipaşa mahallesinden yıllarca tren geçmiştir. Dükkanların, 

pastanelerin, bakkalların olduğu sokaktan geçen yük vagonları sokağın sonundaki 

limandan gemilere kömür yüklemesi yapmaktadır. Günümüzde çok az değişikliğe 

uğrayan kent merkezini Zonguldak’a çalışmak için 1940’lı yıllarda gelmiş olan Mehmet 

Seyda şu şekilde tasvir ediyor: 

Yakın günlere kadar Ereğli Şirketi ileri gelenlerinin oturduğu ‘Yayla Mahallesi’ni 

(eskiler, dil alışkanlığı, hala ‘Plato’ derler) iskele başındaki Genel Müdürlük önünden 

şehre bağlayan taş basamaklı yol inilirken, ana cadde bir insan kalabalığı ile 

kaynaşıyordu. Uzaktan, yukarıdan bakan, bol kasketli bir ‘İstiklal Caddesi’nin 

ortasından, Merkez Atelyesi’nin önüne gelir gelmez birden sağa kıvrılarak şehre giren, 

ta limana, limanı geçip taa mendireğe kadar uzayan, betona gömülü çift hat üzerinde 

çalışır trenler gelip geçerdi; çoğun beyaz dumanlar salarak, düdük yerine çan çalarak, 

ağırdan yavaştan pof pof, peşine takılı kömür vagonlarının dolusundan lavvarlardan 

yıkanmış kömürlerin suları akarak, boşundan, alt kapakların kapatılması unutulunca 

tangır tungur sesler çıkararak, trenler gelip geçerdi. Karşıdan karşıya geçişler bir 

süreliğine kesilirdi. Köylüsü, şehirlisi, vagon aralarından birbirlerine: ‘Dur hele tren 

geçsin!’ diye seslenirdi (Seyda, 2016, s. 23-24). 

Sadece kömürkentlerde değil aslında bütün kentlerdeki hâkim sektörün gündelik 

hayata bariz yansımaları olur. Kent sakinleri gündelik hayatının belirli bir kısmını 
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çalışarak geçirirler ve gerek çalışma yaşamında gerekse de sosyal yaşantılarında kamusal 

pek çok alanda karşı karşıya gelirler. Bu karşılaşmaların önemli bir kısmı mesleki iş 

bölümüne dayanan toplumsal ilişkileri içerir. Zonguldak gibi kömür havzasının merkezi 

olan, kentsel sermaye birikiminde açık ara hâkim tek sektör ilişkileri bulunan kentlerde 

bu mesleki iş bölümüne dayalı ilişkiler diğer kentlere nazaran daha belirgin bir şekilde 

görülebilirler. 

Havza merkezi ilk yıllarında tamamen kömür üretimi odaklı bir kentleşmeye sahip 

olmakla birlikte zaman geçtikçe diğer sosyalleşme mekânlarının açılmaya başlamasıyla 

mesleki ve sosyal hayatın birbirini belirleyen, tamamlayan ve değiştiren etkisi örtük bir 

görünümden daha açık bir görünüme bürünmüştür. Özellikle havza işletmelerinin 

devletleştirilmesi süreci sonrasında kent merkezleri kömürün üretilmesi ve taşınması 

organizasyonunun yapıldığı yerler olmanın yanı sıra işçilerin aktif olarak sosyal 

hayatlarını da organize ettikleri mekânlar olmaya başlamıştır:  

Zonguldak’ın en büyük burjuvası bile bir şekilde kömürle ilgili olan işlerden geçimini 

sağlar. Bakkalı bile madenciye ekmek satar. Yani böyle bir kenttir Zonguldak. 

Dolayısıyla da benim çevremde de madenciler, madenle ilişkili olan insanlar, o dünyaya 

gönül vermişler. Hiç madende çalışmamış olmakla birlikte duygu olarak kendini bir 

madenciden çok daha madenci hissedenler vardır (7. Katılımcı- Yerüstü). 

 TTK havzadaki ekonomiyi yöneten üretimin merkezi bir kurum olması 

dolayısıyla özellikle 1980 öncesinde, havzada sadece kömür üretimini değil aynı 

zamanda gündelik hayatı da organize eden bir kurum niteliğindedir. Tüketim, sosyal 

yardım, eğlence hayatı vb. gibi gündelik hayatta ihtiyaç duyulabilecek bütün alanlarda 

TTK’nin etkisi görülmektedir. Sendikanın (GMİS) ve TTK’nin satış kooperatiflerinden 

sinemalarına kadar kentlilerin boş zamanlarını ve tüketim faaliyetlerini de kapsayacak 

şekilde düzenleyen işletmeleri vardır:  
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TTK demek Zonguldak’ta devlet demekti ya. Bugünkü marketler “ekonoma17”…. Daha 

düne kadar şurada da vardı [sokağın karşısındaki boş dükkânı işaret ediyor]. Ben buraya 

92 yılında geldim Karadon’dan şurada “madenkoop18” vardı. Kolonyasına kadar bir 

sürü şey vardı… ya şimdi ilk zamanlarına bakarsan TTK ilk kurulduğunda adliyenin 

önünde de fırın vardı, TTK’nin. Çok ekmek alıp yemişimdir ben oradan vardiyaya 

giderken orada TTK’nin fırını vardı… Hatta şöyle söyleyeyim, biz çocukluğumuzda 

TTK evinde oturuyorduk. Sular gelirdi eve. Su servisleri yapılıyordu… TTK’nin 

sinemaları vardı (16. Katılımcı- Yerüstü). 

Kapitalist gelişme kentsel nüfusun tarımsal olmayan bölgelerde yoğunlaşmasına 

yol açar (Yılmaz, 2013, s. 55). Çoğu yerüstü maden işçisi kent merkezlerinde ikamet 

ederken yeraltı işçilerinin neredeyse tamamına yakını köylerinde ya da kırsal bölgelerde 

ikamet etmektedirler. Yukarıda da bahsedildiği gibi yeraltı maden işçisi, madenlerde 

çalışmaya karşı ilgisinin alışkanlıklar, devlet güvencesi, erken emeklilik, maden işçisinin 

kentteki ve kırsal alandaki statüsünün görece yüksek oluşu gibi nedenlerden 

kaynaklandığını belirtmiştik. Özellikle emekliliğin diğer mesleklere göre erken olması 

kırdan kopmayı engelleyen bir faktördür. Zira 13-15 sene için işçiler düzenlerini bozmak 

istemezler. Ayrıca madenlerde günlük çalışma mekânlarında tanıdıkları işçilerle 

çalışmanın verdiği güvenlik duygusu ve dayanışma ise kırda yaşamın devam 

ettirilmesinin bir diğer nedenidir: 

Tabi ki tanıdık. Bu bölgeden muhabere yaptırıyorsun, sen işçi olarak çalışıyorsun, 

ustalık yapıyorsun sana ihtiyaç duyuluyor çavuş kursuna gidip çavuş oluyorsun. İlerde 

şef oluyorsun yani. Hani herhangi başka bir yerden gelip de birisi çok nadir uzaktan 

gelip de madende çalışan çok nadir hep köylerden yani (42. Katılımcı- Yeraltı). 

Günümüzde artık çok fazla üretim yapılmamasına karşın, havzanın merkezi 

konumundaki Zonguldak ilinde kent merkezi yeni mahalle kurulabilecek bir imar iskân 

 
17 Ekonomalar, pek çok işletmenin devletleştirilmesiyle birlikte çalışanlarda sanayi kültürünü ve işçi 

olmanın konforlu taraflarını hissettirmek amacıyla açılan sinema, market, kütüphane, lokal, lojman, 

dinlenme ve tatil tesisleri gibi pek çok işletmeyi yapan ve işleten kurumsal yapılardır. EKİ işletmesi 

zamanında kurum ekonomalarda kullanılmak üzere kendi parasını da bastırmıştır. 

18 GMİS’in kurduğu ve işçilerin ortak oldukları kooperatif.  
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kapasitesini çoktan kaybetmiştir. Zonguldak’ta artık üretilen maden ve kent karşı karşıya 

gelmiş durumdadır. Kömür üretiminin devam etmesi halinde kentleşme, kentleşmenin 

artması halinde de kömür üretimi azalacaktır. Bu çatışma TTK’ye ait sosyal tesislerin, 

lojmanların, arazilerin satışa çıkarılmaya ve kömür üretiminin sembolü olarak şehir 

merkezinde duran merkez lavvar yıkılmaya başlanması süreciyle ivmelendi: 

Şu an gelinen nokta da artık hiçbir sosyal haktan söz edilemez hale gelmiş. Artık 

Zonguldak’ ta kömür üretilemez hale gelmiş. Zonguldak’ ta kömüre yatırım yapılamaz 

hale gelmiş. Zonguldak’ ta kömürün geleceği yok. Bu sadece bu olaya bağlı değil tabi 

ki. Bu tek boyutlu bir konu değil. Hani bu olaydan kaynaklanıyor demek de yanlış. Şehir 

bu arada gelişirken, gelişen şehir de kömürü yuttu. Şehir gelişti. Şehir gelişince 

kömürün üstündeki şehir, altı kömür üstü şehir. E çevre yasaları var. E şehrin içinden 

kömür taşıyamazsın, şehrin altını oyamazsın. Bunlar da kömürün yatırımına engel teşkil 

etti (21. Katılımcı- Mühendis). 

 Üçüncü bölümde tarihsel izleğinde bahsedilen işçileşme deneyimlerinin yanı sıra 

maden işçilerinin kişisel işçileşme deneyimleri de işçi sınıfı oluşumu açısından önemli 

veriler içermektedir. Havzada üretim araçlarının giderek sermayeleşmesinin karşısında 

işçilerin giderek mülksüzleşmesi durmaktadır. Sermaye birikimi salt iktisadi bir birikim 

sürecinden ibaret olmadığından, bu sürecin oluşturduğu toplumsal ilişkiler işçileşme ve 

işçileşme sonucu değişen gündelik ilişkiler işçi sınıfının oluşum sürecinin seyrini 

etkileyen başat dinamiklerdendir. 

5.4. Toprakla Kurulan İlişki 

Saha çalışması sırasında pek çok katılımcı yeraltı ve yerüstü işçileri arasındaki 

temel ayrımın kentlilik ve köylülük arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı savını ortaya 

atmışlardır. Buradaki birinci ayrım yeraltında ya da yerüstünde çalışmayı tercih ederken 

oluşan farklılıktır. Bu savlara göre köyden gelen işçiler kır hayatına uygun kültürel 

pratiklere sahip olduklarından yerüstü işçiliği gibi uzun yıllar çalışmalarını gerektirecek 

bir işte tutunamazlar. Kır kökenli işçiler hali hazırda çalıştıkları yere görece yakın 

yerlerde oturduklarından emekliliklerine kadar geçecek sürede kente yerleşip masraf 
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yapmak istemezler. İsteseler bile kırda yapılacak işleri vardır, o işlerini bırakıp kentte 

sürekli ikamet edemezler. İkinci ayrım ise sınıf bilinciyle alakalıdır. Bu savın temeli ise 

kır kökenli maden işçilerinin köyleri ile ilişkilerini kesmedikçe işçileşemeyecekleridir. 

Yeraltı işçisinin toprakla kurduğu ilişki yüzünden yerüstünde çalışan kentli işçiden 

ayrıldığı ve proleterleşemediği vurgusu yapılmaktadır. Bir yerüstü işçisi olan 8. Katılımcı 

bu durumu şöyle özetliyor:   

Zonguldak işçisi yarı köylü yarı feodal diyebiliriz. Bir ayağı toprakta bir ayağı da 

sanayidedir, özellikle atölyelerde çalışan işçi kişisi tam bir sanayi işçisidir… Kazmacı 

çalışan işçisiyse toprağa bağımlıdır. Onun sebebi de şudur: bir ay çalışır bir ay köyünde 

dinlenir. Köyünde dinlendiği zamanlarda da tarımla uğraşır, işçileşemez (8. Katılımcı- 

Yerüstü). 

 Proleterleşme temelde bir toplumsal değişim sürecini betimlemektedir. 

Zonguldak kömür havzasında yabancı devletlerin işgaliyle başlayan bu süreç, zorunlu 

çalıştırma ile devam etmiş ve yerini bağımsız sanayileşmeye doğru bırakmıştır. Havzada 

yaşanan bütün bu proleterleşme sürecine rağmen maden işçilerinin tamamen kırla 

ilişkileri kesilmemiş aksine üretim işçilerinin kır ilişkisi kuvvetli bir şekilde devam 

ederken yerüstündeki üretime daha uzak olan işçilerin neredeyse kırla bütün ilişkileri 

kesilmiştir. Her ne kadar işçilerin yarı-köylü yarı-proleter oluşları sınıf kapasitelerini 

sınırlandıran bir faktör olarak görülebilecekse de işçilerin bu kökeni işçilerin 

oluşturdukları toplumsal bağlara katkısı açısından ele alınmalıdır (Özuğurlu, 2008, s. 69-

70). Kırla ilişkisi devam eden işçilerin neredeyse tamamı yeraltı işçileridir ancak yeraltı 

işçilerinin tamamı kırda yaşamamaktadır: 

Şimdi bak dediğim gibi bunlar tam işçi olamamışlar. 1 ay işyeri 1 ay köy burayı sadece 

gazını suyunu tuzunu almak için gördükleri için. Ama o köy olmasaydı belki o bilinç 

belki yükselirdi. Ve hala öyle biliyor musun hala öyle. Yerüstünde çalışan insanların 

birçoğu da öyle. Geçinemiyor adam ama geçinemediğini fark edemiyor çünkü 

köylerden domatesi geliyor pırasası geliyor işte bilmem nesi geliyor bir şekilde idare 

ediyor. Ya asgari ücretle çalışan adam bile öyle (3. Katılımcı- Yerüstü).  
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Çalıştığı işyerinde yerüstü işçisi olarak çalıp da köyde oturan var mı diye 

sorduğumuz 23. Katılımcı köyde oturmak ile kentte oturmak arasındaki farkı kol emeği/ 

kafa emeği ikiliğine indirgeyerek, kentte oturmayı neredeyse bir hakkediş olarak 

algılamakta, nezaretçiler gibi kol gücüyle çalışmayan kişilerin kentte oturduğunu 

söylemektedir:   

Kazı işlerinde yoktu sadece nezaretçi çavuşları vardı… Çok nadir 3 kişiydi arasındaki 

insanlar. Mesela nezaretçi mühendislerle birlik, adamın görevi ne, kazmacı. Nezaretçi 

olarak veya postabaşı olarak bir yerlerde sağda solda gözükür esas alın teriyle çalışan 

kazmacıdır çünkü, şartlar ağır (23. Katılıcı). 

 Kırda yaşayan işçiler 1980 öncesinde kır ile kent arasındaki kalkınma 

uçurumunun yüksek olduğunu ancak günümüzde bu uçurumun kapandığına vurgu 

yapmışlardır. Buna ek olarak tarım gelirlerinin bütün dünya ölçeğinde düşmüş olmasını, 

işçileşme oranlarının artışıyla birlikte düşündüğümüzde yeraltı işçilerinin halihazırda 

sahibi oldukları ve uzun yıllardır süren mesleki ve akrabalık dayanışma ilişkilerini tarım 

gelirinden daha fazla önemsedikleri sonucuna ulaşırız. Kırda ikamet eden yeraltı 

işçilerinin işyerlerine ulaşımda zorluk yaşamamaları, yaşadıkları toprakların hali hazırda 

sahibi olmaları ve emeklilik sürelerinin diğer işçilere oranla görece erken olması gibi 

nedenler kır hayatını kent hayatına nazaran cazip kılmaktadır. Yeraltı ve yerüstü işçisini 

statüsel olarak ayıran kır-kent yaşamı halen varlığını korumakla birlikte kırda kalan 

işçiler kır yaşamının avantajlarını öne sürerek buradaki yaşantılarını 

meşrulaştırmaktadırlar:  

Biz o zamanlar işe girdiğimiz zaman bu hayat o zaman başka bir hayattı. Ben memur 

gördüğüm zaman şu rahata bak, şu işe bak derdim. Biz telefon mu gördük. Köy 

hayatıyla şehir hayatı birleşmiş durumda şimdi kısmen şehirde ne varsa köyde de var 

aynıları, biraz eğitim şeysi var köyde mesela. Bizim herkes şu an en fazla ilkokul 

mezunu bu köyde, ama okuyanlar hep gitmişler gurbete (23. Katılımcı- Yeraltı). 

 Zonguldak kömür havzasındaki kır yaşamından bahsettiğimizde bu köylerdeki 

sakinlerin uzun süredir madencilik yaptıklarını da unutmamak gerekir. Havzada 
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madenciliğin ilk yıllarında barakalarda ve pavyonlarda konaklayan işçiler, günümüzde 

ulaşım imkanlarının artmasıyla birlikte gruplu/münavebeli de çalışsalar – ki 

gruplu/münavebeli çalışma TTK için artık geçerli değildir- servislerle köylerinden iş 

yerlerine gidip gelmektedir. Kırda yaşamaya devam etmedeki bir başka temel etmen de 

yeraltı maden işçilerinin diğer işçilere göre erken emekli olmalarıdır. Emeklilik sonrası 

çalışma ilişkileri olmaksızın kent merkezinde yaşamak zor olacağından işçiler kırda 

yaşama devam etmekte ve belirli süre kentte ikamet etmek yerine kırdaki konforlarını 

arttırmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle yaşamları içerisinde 15-20 yılı alacak olan 

çalışma hayatları boyunca kentte yaşamayı gereksiz bir çaba olarak görmektedirler. 

Yeraltı işçilerinin kentte yaşamayı tercih etmemelerinin bir başka önemli nedeni ise kırda 

süregelen ailevi ilişkilerdir:   

30 milyona o zaman Mithat Paşa mahallesinden [Zonguldak Merkezde bir mahalle] yer 

pazarlığı yaptım. Sormadan bir şey yapamazdın o tarihlerde. Ona [babasına] dedim ben 

ev buldum pazarlık ettim 30 milyona ev yapacağım dedim. Şu anda 500 bin liraya 

burada. Bana yapamazsın dedi deli misin sen dedi zor olur dedi... Mesela babam karşı 

gelmeseydi şu anda o mahallede benim 3 katım olacaktı (39 Katılımcı). 

 “Aileyi çiğnememe”, “geleneklere karşı gelmeme”, “alışılmışın dışında bir şey 

yapmama” gibi kültürel kodlar kırdan kentte geçiş sürecini olumsuz yönde etkileyen 

etmenlerdendir. Görüştüğümüz yeraltı işçilerinden kent merkezine taşınmak isteyenlerin 

aile büyükleri bu fikirlerinden vazgeçirmiştir. Kente taşınma fikirleri genç ve tecrübesiz 

olmalarıyla ilişkilendirilmiştir. Kente taşınmak isteyip aile büyüklerinden izin alan 40. 

Katılımcı yaşadığı durumu şöyle anlatıyor:  

Ben o zaman o zamanki dönemlerde işte buradan baya bir pasolu gelip gittim o zaman 

bu Çaycuma’nın yeni yolu yoktu, eski yoldan indir bindir otobüslerle indir bindir çok 

yoruluyordum. Rahmetli babama dedim ki baba dedim böyle yorucu oluyor dedim ben 

dedim çoluk çocuğumu alıp gitsem … Bizim çağdakiler kendi kafasına hareket 

edemiyordu, büyükler bir şey demeyince. O da tamam oğlum dedi. Zonguldak’a 

yerleştim çoluk çocuğumu da orada okuttum. O imkânım da oldu belki burada olsaydım 

o derecede çocukları okutma fırsatım olmazdı (40. Katılımcı- Yeraltı). 
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 Çalışma hayatları boyunca kentle ilişkileri de sınırlı olan işçiler çalışma yaşamı 

dışında kent merkezlerinde ekonomik bir ilişkiye girmemekte, geçimlik olarak yaptıkları 

tarım ve aile ilişkilerini devam ettirdikleri köylerinde gündelik hayatlarının neredeyse 

tamamını geçirmektedirler. Kent merkezinde hiç vakit geçirip geçirmediğini sorduğumuz 

42. katılımcı nesilden nesle bu durumun farklılık gösterdiğini belirtmekle birlikte genel 

olarak kentle ilişki kurmadıklarını belirtmiştir:  

Abi yani çoğu, mesela biz giderdik bizim biraz yaşlılarımız zaten hiç çarşıya inmezdi 

yani. Yani işten banyoya, banyodan yemekhaneye, yemekhaneden koğuşa, pavyona 

(42. Katılımcı- Yeraltı). 

 Özellikle TTK’nin eski zamanlarındaki pavyonlarda konaklayan işçilerin de 

kentle kurdukları ilişki neredeyse yok denecek kadar azdır. Her ne kadar havzadaki kent 

merkezleri kömür ekonomisine göre kurumsallaşsa da çalışma yerlerinin kendisine ait 

ayrı bir sosyal çevresi bulunmaktadır. Bu sosyal çevre işçilerin çalışırken ve çalışma 

öncesi/sonrası ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecekleri hizmet sektörleriyle doludur:  

Onların şirket kahvesi de var, işçilere ait çok ucuzdur. Onlar şirket kahvesinde otururlar 

orada çay ucuz o zaman. Onlar orada oturur, oyun moyun oynayacağız ya biz diğer 

kahvelerde otururduk. Genel konusu biz ocağa şey götürürdük kurukopan derlerdi bize 

puantörler, ocağa dilim ekmek, peynir veya zeytin veya helva gibi ve de kuru yiyecekler 

ocağa getirirdik yani… Şimdi iş çıkışı bizim bir kahveciliğimiz var o zaman. İşten çıktık 

bir banyo yaparsın, yemek yersin doğru kahveye. Kahvede oyun var, bizim mesela o 

taraf düşkün içkiye. Kahvede oyunla bira oynarlar, bir kısmı da kendi aralarında 

eğleniyorum diye ufak tefek kumarda vardı kahvelerde. İşte çarşıya ancak işimiz 

olduğunda çıkardık yani (42. Katılımcı- Yeraltı). 

Yıllar içerisinde tarım sektöründe istihdamın azalması durumu bütün dünyada 

olduğu gibi Zonguldak Kömür Havzası’nda da etkili olmuştur. Kırda yaşayan yeraltı 

işçileri önceleri para kazanmak için yaptıkları tarım ve hayvancılığı geçimlik olarak 

yapmaya başlamışlardır. Bu durum bir yandan da maden işçiliği yapmak konusunda 

istekliliği arttırmaktadır. Köylerinde ikamet edip servislerle işyerlerine gelen işçiler de 

yerüstü işçilerinin genellikle iddia ettiğinin aksine, proleterleşmiş ücretli işçilerdir. 
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5.5. Eğlence Zamanları 

Çalışma temposu ve yapılan işte kullanılan kol emeğiyle ters orantılı bir sosyal 

yaşamı olan maden işçileri, iş çıkışlarında evlerine, servisleri gelene kadar kahvelere ya 

da arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri başka yerlere giderler. Yeraltı yerüstü 

ayrışmasını kuvvetlendiren grup içi dayanışma çalışma hayatı dışında işçilerin sosyal 

hayatlarında görülmektedir. Yerüstü işçileri nadir de olsa kentsel boş zaman 

aktivitelerinden olan tiyatro, sinema gibi aktiviteleri gerçekleştirdikleri görülmektedir. 

Yerüstü işçileri yeraltı işçilerine göre bedenen daha az yoruldukları ve yine yeraltı 

işçilerine göre kente daha yakın oldukları için hem vakit hem de enerji açısından yeraltı 

işçilerine göre boş zaman aktiviteleri için daha çok zamanları vardır. Çalışma yerine göre 

konumları işçilerin boş zamanlarını doğrudan etkilemektedir. 

Mesela önceden işten çıktın, herkes evine uğrar, kaçta çıktın 3 buçuk, 4. Herkes evine 

uğrar, 5 buçuk 6’da herkes en azından bir kahveye giderdi. Okey oynar, bir yandan çay 

içer. İşte karşısındakine laf atar, kızdırır. Veya işte oyun bitti hadi bir eğlence merkezine 

gidelim, birahane olur, pavyon olur, meyhane olur. Oraya gittiğin zaman illaki yan 

masada bir avukat vardır, bir doktor vardır. İşte ne bileyim bir mühendis vardır. Onunla 

diyalog kurarsın, derdini anlatırdın. O sana yarın gel de görüşelim işte, ben sana 

yardımcı olmaya çalışırım falan der. Ama şimdi böyle bir şey yok. Adam işten çıktı mı, 

direk dizi seyretmeye veya survivor izlemeye gidiyor. Ya da işte Twitter’a, Facebook’a, 

giriyor. Hiçbir sosyal olay yok yani. Adı sosyal ağ diyorlar ama bunlar anti sosyal yaptı 

bizi (15. Katılımcı- Yerüstü).  

Diğer mesleklerle kıyaslandığında emek yoğun bir çalışma ortamı içeren maden 

işçiliği, işçilerin gündelik hayata aktif bir şekilde katılımlarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Yeraltı ya da yerüstü işçisi olsun görüştüğümüz çoğu işçi hangi sosyal 

aktiviteleri yaptıklarını sorduğumuzda kahveye gitmek, arkadaşlarıyla iş çıkışı bira içmek 

vb. aktiviteleri yaptıkları cevabını vermiştir. Sosyalleşme imkânlarının tamamının yerin 

üstünde olması ancak işçilerin emek yoğun çalışma pratikleri nedeniyle yerüstünü fazla 

deneyimleyemedikleri görülmektedir: 
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Liman arkası, dolaşmak… Öyle bir heves bir şey… Öyle yürüdük (25. Katılımcı- 

Yeraltı). 

İşi hafif olan arkadaşlar gidebilirdi mesela, işi ağır olanlar mesela ben. Ayaktan 

gelmişim 8 saat bilfiil bedenle direk çek öyle yerler oldu ki lamba sırtta lambalarla 

geçemediğimiz yerler de oldu… Anayollarda işin ağır tarafı da var, ağır tarafında işçiyi 

zaten kandırmışlar. Mayışmış yorulmuş adam oraya zaman ayıramaz, ama hafif iş o 

kadar yorulmamışsa adam uykusunu da almış bu insanın gezme şansı veya şeyleri 

olabilirdi (23. Katılımcı- Yeraltı). 

Biz grupluyken pavyonda kalıyorduk. Pavyonda kalırken pavyondan işe gidiyorduk. 8 

saat sonra işten çıkıyorduk. Çıktığımız zamanda gidip banyolara duşumuzu alıyorduk. 

Yemekhane yemeklerimizi veriyordu. Yemekhanemiz vardı. Çok güzel yemekler 

çıkıyordu, bol. Dolmasının tadını alabiliyordun. Yemekleri öyle yiyorduk. Ondan sonra 

ayrıca şirket kahvehanesi vardı. Çay orada… dışarıda 50 kuruşsa orada 5 kuruştu. 20-

30 tane çayı böyle tepsiyle alırdık, getirirdik çayı içerdik. Yatardık orada. Ondan sonra 

giderdik pavyondan…. Pavyonlar o zaman 40-50 kişilikti. Sonra bir iki sene sonra beşer 

kişilik hale getirdiler. Küçülttüler yani böyle daralttılar. Yani kalorifer sistemleri iyiydi, 

rahatımız iyiydi. Oradan uyanıp kalkıp giderdik şeye kahvehaneye sivil kahveye 

giderdik. Orada arkadaşlarımızla otururduk muhabbet ederdik, lokantalarda yemek 

yerdik, gezerdik canımız sıkılır…tabi 16 saat ya 16 saat geçmiyor. Aşağı deniz kenarı 

sahile giderdik gezmeye giderdik. Oralarda balık yerdik çevrede. Gezerdik (24. 

Katılımcı- Yeraltı). 

Madenciliğin emek yoğun bir iş olmasının sosyal hayatı olumsuz etkilemesinin 

yanı sıra işçilerin yerüstünü gündelik hayatlarında fazla deneyimleyememeleri de 

sosyalleşme tercihlerinde önemli bir etkendir. Certeau (2009, s. 187-188) kentin günlük 

uygulayıcılarının aslında bir körlükle kenti tanıdıklarını, kendilerini aktif birer katılımcı 

olarak kent içerisine katmak için faklı uzam ve izlekleri deneyimlemek adına kentin 

körlemesine bildikleri yerlerini yürüdüklerini söylemektedir. Maden işçilerinin 

sosyalleşmek ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek adına yürümesi; kendi elleriyle var 

ettikleri, çalışma süresi ya da çalışmada harcanan yoğun emek dolayısıyla yeterince 

zaman geçiremediklerini düşündükleri kenti hızlıca deneyimlemek isteğidir. Zonguldak 
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kömür havzası gibi sanayi göçü ile şekillenmiş neredeyse bütün kentler için bu tip 

sosyalleşme araçlarının yaygın şekilde kullanıldığını görmekteyiz.  

Yeraltı işçileri arasında çok sık görülen ve genellikle ikramiye dönemlerinde 

yapılan en yaygın eğlence, topluca gazinolara gitmektir.  Maden işçilerinde gazino 

kültürü daraltılmış bir sosyal çevrede uzun süre zaman geçirmenin vermiş olduğu eğlence 

isteminin dışavurumudur. Çoğu küçük yaşlarından itibaren aynı mahallelerde büyümüş 

ve çalışma hayatlarında da aynı yerlerde çalışan, gündelik hayatlarında sürekli, düzenli 

ve çoğu dışarıdan verili ilişkiler içerisine giren bu işçiler gazinoda hesapsız para 

harcamayı bir sınıf atlama olarak değerlendirmektedir, aslında onlar için olan farklı ve 

aykırı bir sosyalleşme deneyimidir: 

Biz şimdi köleyiz. Kartı bastın mı köleliğe geçiyoruz. Kartı şey yaptın mı en güzel 

meyhaneler bizim oluyor. Maden işçisi olarak. Bir anda sınıf atlıyoruz. İşte aybaşı 

günleri bankamatikten güzel para çıkarsa o gün en yüksek sınıfta biziz. İşte 

alemlerdeyiz. Geçen gün adamlar şeye gitmiş, geçen gün dediğim ne zamandı? Marttaki 

ikramiyede gazinoya gitmişler. 3 kişi. Aşağıya yukarı 5’er bin lira para almışlar. 

Yetmemiş 15 milyar. Kredi kartından cırt yaptırmışlar. Hepsini birleştirmişler (15. 

Katılımcı- Yerüstü). 

Dinler (2014, s. 102-104) atık kâğıt işçileri üzerine yaptığı etnografik 

çalışmasında işçilerin pavyona19 gitmelerinin anlamını ‘itibar’ kavramıyla açıklıyor. 

Maden işçisi için gazinolar belirli bir süre değer gördükleri ve bu sebeple itibar 

kazandıkları yerler değildirler. Kâğıt işçilerinden farklı olarak maden işçileri yalnızca 

gazinolarda değil havzada gittikleri her ortamda itibar görmektedirler. Havzada başta 

maden mühendisleri olmak üzere madenlerde çalışan işçiler sosyal hayatta halihazırda 

itibar görmektedir. Kentleşmesini sanayi kapitalizmi çerçevesinde oluşturan bir havzada 

bunun olması normaldir. Havzada mesleki statüler gazinolar dahil her ortamda itibarlıdır, 

 
19 Havzada pavyon kelimesi işçilerin geçici süre ikamet ettikleri pansiyonlar anlamına geldiğinden maden 

işçileri pavyon kelimesi yerine gazino demeyi tercih etmektedirler. Havzada pavyon kelimesi işçilerin 

geçici süre ikamet ettikleri pansiyonlar anlamına gelmektedir. 
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gazino ortamında sendikacılar, mühendisler, şefler, çavuşlar ve diğer işçiler bir arada 

eğlenip para harcayarak kendilerini eşit hissetmektedir. Hesapsız para harcayabilmek, 

sendikacıyla, şefi, çavuşla, kazmacıyı eşitler. Böylece işçiler ‘sınıf atladığı’ hissini 

deneyimler. Bu noktada sınıf atlama yeraltında çalışma ile kıyaslandığında yaşanan bir 

duygudur. Yerüstündekiler yeraltında çalışanların tam olarak hangi şartlarda çalıştıklarını 

tahayyül edemezler ancak onların çok zor şartlarda canları pahasına çalıştıklarını bilirler. 

İşçiler devlet güvencesinde düzenli bir işte çalıştıklarından, kredi kartlarıyla yaptıkları ve 

bütçelerini aşan harcamalar yapmakta bir beis görmezler. Yeraltındaki ezilmişlik hissinin, 

yerüstündekilerin acıma hissini bastırması olarak yapılan bu hesapsızca harcama 

davranışı, işçileri yerüstünde ‘güçlü’ gösteren bir eğlenceli rahatlama ritüeli olarak 

düşünülebilir. 

5.6. İşten Ayrılma ve Emeklilik Sonrası Hayat 

Bir mesleği uzun yıllar icra etmek, uzun yıllar o meslek etrafında organize olan 

toplumsal bir hayat yaşanmasına yol açar. Çalışanlar emekli olduklarında mensup 

oldukları toplumsal sınıfları değişmez (Savran, 2008b, s. 12) aksine emeklilik hayatı 

çalışma yaşamının bir parçasıdır. Çalışma karşılığı alınan ücretin önemli bir kısmı 

emeklilikle ilgili düzenlemeleri içerir. Özellikle de neredeyse bütün kentleşmesini kömür 

madenleri üzerine bina etmiş bir havza olan Zonguldak Kömür Havzası’nda yaşıyorsanız 

emeklilik sonrasında da maden işçisi olarak hatta çalışırken ki titriniz neyse onunla 

anılırsınız. Her ne kadar 2000’li yıllar sonrası havzada çalışan maden işçisi sayısı düşmüş 

olsa da kömür madenlerinden emekli olan azımsanmayacak kadar çok emekli maden 

işçisi halen havzada yaşamaktadır. Katılımcılar tarafından bu durum sık sık dile 

getirilmiş, Zonguldak için ‘emekli kent’, ‘emekliler kenti’ kavramları sık sık 

kullanılmıştır. Madencilerin oransal olarak fazla olduğu köylerde de bu durum kent 

merkezinden farklı değildir. 
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Özellikle kömür madenlerine yakın köylerinde ikamet eden yeraltı maden işçileri 

için madenlerde çalışmak ve hızlı bir şekilde emekli olmak; gençken daha kolay 

yapılabilecek bir iş olan madencilik sonrası kırdaki işlerle ilgilenmek ve bir yanda da 

emekli maaşı almak anlamına geliyordu: 

Maden burada ekstraydı, hiçbir yere gitmiyordu. Benim dedem maden emeklisi amcam 

maden emeklisi ben madem emeklisiyim. Bizden sonrası benim oğlan demircilikte 

çalışıyor. Biraderim emekli oldu. Madende çalışan 20-21 senede emekli oluyor geliyor. 

Sonrası köy işleri (30. Katılımcı- Yeraltı). 

1994’te evet emekli oldum tabi bu zaman içerisinde emeklilikle geçim şartlarını köy 

tarımla birlikte imkanları zorlayarak şu anda yaşantımızı devam ettiriyoruz. Emekli 

olduktan sonra çalışmadık aynı gene şunu düşündük bir 76-78 doğumlu iki oğlum var 

ceviz işine döndük. Şuandaki oğlumla 500 kök ceviz hedefimiz var 350’sini 

tamamladık. 150’sini bu sene yani ben de takipçi yardımcı olmak istiyorum 

ilaçlamasında sulamasında falan. Şu anda esas fikrimiz ceviz üzerine çalışmak çünkü 

bu bizim yapmış olduğumuz işte verim alacak bir şey yok. Zaten çalışmıyor eskisi gibi, 

eskiden  öküzle  çalışırdık, şimdi traktör var makineler var çalışırız (23. Katılımcı- 

Yeraltı).  

Uzak köylerden yeraltında çalışmak için kömür madenlerine gelen işçiler için 

emekli olmak neredeyse çalışmanın temel amacını oluşturur gibidir. Kömür madeni 

işletmelerinin neredeyse her duvarı tebeşirle yazılmış emeklilik hesaplarıyla doludur. 

Zorlu koşullarda çalışmaktansa emekli olmak en hesaplısıdır: 

Şu anda zaten bizim gibi eskiler hep yerüstünde kaldı. Üretimde olanların hiçbiri yok. 

Üretimde olan günü geldi, 4000 yevmiyeyi tamamladı. Yüzde 20’de  yıpranma primi 

veriyorlar. 5500 yevmiye falan. Onunla adam emekli oluyor. Mesela şu an burada 4000 

yevmiye ile emekli olan bir kişinin aldığı emekli maaşı ne olur? İşte 2600 lira civarında. 

2600 lira emekli maaşı alır. O cebinde. Buraya gelirken aşağı yukarı Bartın’dan gelen 

şey 320 lira 350 lira civarında. 350 lira. Adam servisten indi. Lokantada sabah yemeğini 

yedi. Nereden bakarsan bak 15 lira. İşten çıktı, bir yemek daha yedi. 15 de onu say, 30 

lira. Bir paket sigara aldı. 40 lira. Günlük 50 lira. 26’dıydı çalıştığı gün, 22’ye düştü. 20 

olsa 1100 lira yemek parası. 300 lira 350 lira da yol parası. 1500 lira parası adamın 

cebinde. 2600’de emekli şeyi alıyor. Adam 4000 liraya geçinmiş oluyor. Burada 3300 

lira alacağına, 3300 liradan 1500 lira çıkardığında 1800 lira kalacağına, 2600 lira. Onu 
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düşünerek herkes emekli oluyor yani. İki tane de hayvan bakarım diyor. Kurbana 

satarım. 8-9 bin lira. İkramiyeleri de oradan çıkartırım. Bu şekilde yani (15. Katılımcı- 

Yerüstü). 

Zonguldak Kömür Havzası gibi kentsel yapılanmasını kömür sanayi üzerine bina 

etmiş bir coğrafyada gündelik hayatın da kömür üretimi çerçevesinde organize olması 

olağan bir durumdur. Kır ve kent yerleşimleriyle havza, yerleşiklerinin bir şekilde 

kömür üretimiyle ilişkilendiği, gündelik hayatlarının kömür üretimiyle kesiştiği bir 

yerdir. Maden işçilerinin gündelik hayatlarının önemli bir kısmını kaplayan çalışma 

hayatı ve çalışma hayatına bağlı ilişkileri kentin bu dokusu nedeniyle çalışma hayatını 

aşan iş dışı yaşamlarına sirayet eden bir niteliğe bürünür. İş gücünün yeniden üretildiği 

mekanlar olarak gündelik hayat koşullarının havzada bu kadar belirgin bir şekilde 

maden işletmeleri çerçevesinde organize olmuş olması havzadaki işçi sınıfı 

oluşumunun mekâna ve gündelik hayata büyük ölçüde nüfuz ettiğinin göstergesidir. 
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Bölüm VI 

6. ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NDA SINIF BİLİNCİ VE 

KÜLTÜRÜ 

 Toplumsal yaşam belirli toplulukların üyesi olmayı gerektirir. Kolektif yaşamın 

örgütlenmesi amacıyla dolaylı ya da doğrudan kurulan toplumsal ilişkiler aracılığıyla 

oluşan topluluklar, ortak kültür, ideoloji ve bilinç yaratımının oluşmasına da olanak 

sağlayan alanlardır. Toplumsal sınıflar üretim ilişkilerinden kaynaklanan, ekonomik 

üretimin, bir bütün olan çalışma ve gündelik hayatta yeniden üretiminden kaynaklanan 

ilişkilerin bütünüdür. Soyut bir kategori olmaktan çok somut insan ilişkilerine dayanan 

toplumsal sınıflar, emeğin toplumsal örgütlenmesinin toplumsal yansımasıdır. 

 Kültürün içeriği ideolojik olarak inşa edilir. İdeolojik bir inşa süreci olarak sınıf 

kültürü, sınıf bilinci ve çatışması çerçevesinde şekillenir. Hegomonik kültür ve direniş 

kültürü arasındaki bu ikilik, hâkim sınıfların kültürü ve direniş kültürü olarak kendisini 

gösterir. Direniş kültürü işçi sınıfı kültürüdür.    

  Marx ve Engels çalışmalarında kapitalist sistem içerisinde toplumsal ilişkilerin 

gelişimini açıklarken yabancılaşan işçi sınıfının özgürleşmesi için devrimci bir teorinin 

izleklerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Sınıf ve sınıf bilinci tartışmaları Marx ve 

Engels sonrası Marksist literatürde temel tartışmalardan birini oluşturmaktadır. 

 Kapitalist sistemde insanın emek gücünün metaya dönüşmesini sadece emeğin 

niceliğiyle açıklanmasını eleştiren Marx (1966, s. 57-58) sadece ürünün niteliğinin değil 

de onu üreten emeğin de toplumsal niteliğini hesaba katan bir açıklama geliştirir. İnsanlar 

üretim sürecinde ücretli emek olarak yer alırlar ve kendi emeklerinin toplumsal niteliğini 

kendi emeklerinin nesnel nitelikleriymiş gibi görünür böylece emek ürünleri duygusal 

olarak değil metalar olarak kavranır ve şeyler haline gelirler (Marx, 2011, s. 82). Meta 
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fetişizmi kapitalizmin iktisadi biçimlerinin toplumsal ilişkilere gömülü olduğunun en açık 

biçimidir.  

 Klasik Marksist teoriye göre maddi altyapı fikirsel üst yapıyı belirler. Bu 

belirlenim doğrudan ve baskıcı bir şekilde olmasa da mevcuttur. Üretimin yeniden 

organizasyonu da kasten üretilmemiş olsa da yönetici sınıfın hegemonik kültürüne göre, 

başka bir ifadeyle ideolojiye göre şekillenir. İdeolojiler etkisini dolaylı olarak gösterirler, 

doğrudan sistemi övmek ve avantajları ön plana çıkararak bir anlamda kapitalizm reklamı 

yapmak yerine sistemi kabul etmeye teşvik ettirici bir işleve bürünür. Maddi dünyanın 

sömüren gerçekliğini çarpıtarak ilgiyi başka yöne çeker:  

Fikirlerin, tasavvurların ve bilincin üretimi, başlangıçta, insanların maddi faaliyetiyle 

ve aralarındaki maddi temaslarla, yani gerçek hayatın diliyle doğrudan bağlantılıdır. 

Tasavvur, düşünme, insanlar arasındaki zihinsel ilişkiler, bu aşamada hala onların 

maddi davranışlarının dolaysız ürünü olarak ortaya çıkar. Bir halkın siyasal dilinde, 

hukuki, ahlaki, dini, metafizik vb. dilinde ifadesini bulan zihinsel üretim için de aynı 

şey geçerlidir. Sahip oldukları tasavvurları, fikirleri vb. üretenler insanların kendileridir; 

yani, üretici güçlerinin belirli bir gelişim düzeyi ve bu düzeye karşılık gelen -en ileri 

biçimlere varıncaya kadar- maddi ilişkileri tarafından koşullanan gerçek, aktif 

insanlardır. Bilinç, asla bilinçli varlıktan başka bir şey olamaz; insanların varlığı da 

onların gerçek yaşam süreçleridir. Eğer bütün ideolojilerde insanlar ve onların ilişkileri 

bir camera obscuradaki gibi baş aşağı duruyor görünüyorsa, bu olgu da tıpkı nesnelerin 

gözün ağ tabakası üzerinde ters çevrilmesinin onların doğrudan fiziksel yaşam 

süreçlerinden ileri gelmesi gibi, insanların tarihsel yaşam süreçlerinden ileri gelir (Marx 

& Engels, 2013, s. 34-35).  

 Klasik Marksist teorinin ekonomik determinist olduğu yönündeki eleştirilere karşı 

Lukacs ve Gramsci, Hegelyan bir vurguyla siyaset ve felsefe arasında bağ kurarak, klasik 

Marksizm’in altyapı üstyapı modelini bütüncül olarak ele alarak (Lunn, 2011, s. 40) 

analizin yönünü politik koşullara doğru çevirmiştir. Lukacs kültür ve bilinç arası ilişkiyi 

daha sıkı bir biçimde kurarak “meta fetişizmi” kavramı üzerinden açıklar. Artık her iki 

sınıfın da toplumsal ilişkilerine sirayet etmiş bir yanlış bilincin varlığından söz eden 

(Lukacs, 2014, s. 171) Lukacs, işçi sınıfının doğru bilince ulaşmasının örgütlü sınıf 
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mücadelesinden yani partiden geçeceğini belirtir (Lukacs, 2014, s. 104). Lukacs’da 

sınıflar faildirler ve kendinde sınıftan kendi için sınıfa doğru bilincin zorunlu dönüşümü 

aynı zamanda kapitalizmin de kaçınılmaz sonucudur. 

 Bu noktada Williams’ın sınıf kültür ilişkisini açıklamakta kullandığı “toplumsal 

bağlar” kavramından bahsetmek gerekir  (Williams, 1989, s. 161-162). Williams’a göre 

ancak örgütlü bir işçi sınıfının oluşumu toplumsal bağları kuvvetli bir işçi sınıfıyla ortaya 

çıkabilir. İşçi sınıfı bilinci, bütün sınıf içi farklılıklarına rağmen ortak düşünce etrafında 

birleşerek dayanışmaya dayalı bir kültürün eseridir. 

 Michael Mann (1973, s. 13) sınıf bilincinin oluşumunun farklı aşamaların bir 

araya gelmesi şeklinde tanımlar: sınıf bilinci ilk olarak kişinin kendisini sınıfın üyesi 

olarak tanımladığı ‘sınıf kimliği’ ile başlar. İkinci aşama olan ‘sınıf karşıtlığı’nda sınıfın 

üyeleri kapitalist ve kendi sınıfı arasındaki çıkar farkının neler olduğunu kavrar. Üçüncü 

aşama ise birey kendisini ve sınıfını oluşturan diğer üyeleri ‘sınıf bütünlüğü’ çerçevesinde 

kavrayarak, kapitalist sistemdeki sömürü düzenine karşıt bir düzenin inşası için 

oluşturulacak birliğin kavranmasıdır. 

 Sınıf kimliği, sınıf karşıtlığı, sınıf bütünlüğü ve tümünün kavranması sonucu 

ortaya çıkan alternatif bir toplum düşüncesi Gramsci’de de Mann’ın paralelinde uğraklar 

halindedir. Gramsci’ye göre sınıf bilincinin ekonomik-korporatif aşamasında ilişkiler 

yapısal belirlenimlere göre oluşur (Gramsci, 1983, s. 66). Bu aşamada örgütlenme aynı iş 

kolu ile sınırlı olur. İkinci aşamada çıkar birliği bilinci oluşur. Çıkar birliği aynı toplumsal 

gruba ait olanların birliğidir. Sınıfsal çelişkilerin ön plana çıktığı bir aşama olmasına 

rağmen yine ekonomik alanın belirleyiciliğine mahkûmdur (Gramsci, 2014, s. 294). Son 

aşamada ise siyasal bilinç aşamasıdır. Burada diğer aşamalardan ayrı olarak sınıfın 

üyeleri üstyapısal bir belirlenimle siyasal bir bilince erişir ve bu süreç grubun hegemonya 

kurmasına dek sürer (Gramsci, 2014, s. 295). 
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 Giddens (1999, s. 142-143) sınıf bilincini sınıf farkındalığı olarak kullanır. Sınıf 

bilinci bir sınıfın üyesi olduğunun farkına varmaktır. Giddens’a göre sınıf bilinci üç 

aşamadan oluşur: sınıf aidiyeti (kimliği), sınıf çatışmasının farkında olunması ve 

devrimci sınıf bilinci. Giddens’ın sınıf bilinci düzeyleri aşamalıdır; sınıf aidiyeti olmadan 

sınıf çatışmasının farkına varılamaz, sınıf çatışmasının farkına varmadan da devrimci 

sınıf bilinci geliştirilemez.   

 Ollman’a göre (2008, s. 228-239) bireyin bir sınıfın üyesi olarak ilgi ve talepleri, 

kendi sınıfına yönelik dayanışma duyguları, bu dayanışma duygularının başka bir sınıfa 

karşıtlık biçiminde olması, kapitalist toplumun işleyişi hakkında bilgili olma, sınıf 

çatışması içerisinde bireyin kendi konumunu bilmesi ve sınıfın üyesinin daha demokratik 

ve eşitlikçi bir toplumu yaratmak için mücadele vermesi sınıf bilincinin bileşenlerini 

oluşturur.  

 Thompson, kendinde sınıf kendi için sınıf ayrımının da mekanik bir ayrım 

olamayacağını bunların da tarihsel koşulları içerisinde şekillendiğine vurgu yapmaktadır. 

Thompson’un deneyime yaptığı vurgu, bir yandan maruz kalan bir yandan da müdahale 

edilebilene bir sınıfsal deneyime işaret eder. Sınıf pozisyonundan çok sınıfın oluşum 

sürecine odaklanan bu yaklaşım, sınıf oluşum süreçlerinin incelenmesinde, sınıf oluşumu 

ile sınıf bilinci arasında doğrusal bir bağlantı kurulmamasını bu ilişkinin daha girift 

olduğunu ve oluşum süreçlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyler: 

Biri diğerini izleyen iki varlık olarak ‘sınıf’ı buraya, ‘sınıf bilinci’ni şuraya koyamayız; 

ikisini birlikte ele almalıyız- belirleme deneyimi ve bunu bilinçli bir şekilde ‘ele alma’. 

Sınıfı statik bir ‘kesim’den de türetemeyiz (çünkü sınıf zaman içinde bir oluştur) ve 

üretim tarzının bir işlevi olarak da alamayız; sınıf oluşumları ve sınıf bilinci, açık uçlu 

bir ilişki-diğer sınıflarla mücadele- süreci içinde zamanla oluşur (Thompson, 2015, s. 

238). 

 Thompson (1995, s. 136) sınıfların içine doğdukları dünya ile mücadelelerinde 

kendilerini sınıf olarak fark ettiklerini ve bu fark edişin bir bilgisi olarak sınıf bilincinden 
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bahsedilebileceği tespiti çalışmamadaki sınıf bilinci yaklaşımımızda etkili olacaktır. Bu 

bölümde gündelik ve çalışma hayatında sınıf bilincinin işçiler tarafından nasıl 

deneyimlendiği anlaşılmaya çalışılacaktır.  

6.1. Meslek Bilincinden Sınıf Bilincine 

 İşçi sınıfı dendiğinde maden işçileri bazı ortak noktalarda birleşmekle birlikte 

birbiriyle çok farklı anlamlara gelecek çıkarımlar yapmaktadırlar. Saha araştırması 

sırasında işçi sınıfı nedir ve işçi kime denir diye sorduğumuzda cevapların temel kesişim 

noktasının maden işçiliği olduğunu görmekteyiz: 

İşçi, bedenle çalışan, alın terini akıtan, emekçi (15. Katılımcı- Yerüstü). 

İşçi çalışana denir kime denecek işçi.  İşçi işçidir ya tabi, patron değil patron olsa 

akşama kadar oturur (43. Katılımcı- Yeraltı). 

İşçi işini bilen, işini sağlam yapan kişi. Kazması küreği olan. Kürek amelede olur ama 

genelde ustadan sorulur, işçiden sorulur iş, işini yapabilendir işçi, işini dürüst yapan (38. 

Katılımcı- Yeraltı).  

 İşçi kavramının kol emeğiyle özdeş tutulması yanında olumsuz bir tınıya da sahip 

olduğu söylenebilir. İşçinin sadece kol emeğiyle tanımlanıyor oluşunun sürekli çalışmaya 

ve beden sağlığına işaret etmesi ve maden işçilerinin bu anlamdaki işçilik durumlarının 

sürekli risk altında olduğu yeraltı madenciliği yapıyor olmaları çocuklarının maden işçisi 

olmalarını istememeleri sonucunu doğurmaktadır. Maden işçileri çocuklarını onlar gibi 

işçi olmasınlar diye daha üst düzey eğitim almaları yönünde yetiştirmektedir:  

Çocuklarımın maden işçisi olmalarını istemedim. Çünkü işin ağır şartlarını biliyorum, 

işçiliği en zengin işçilerdir halk içerisinde ama işçi her yerde emrivakidir emir almaya 

vakidir. İşçi bundan kurtulur tabi, okuması lazım bilinçli olması lazım ama ilkokul 5 hiç 

okumamış veya üniversite gibi okula gidip başarılı olamamış bu işçi emir almak 

zorunda kalır (23. Katılımcı- Yeraltı).  

Mesleki bilinç sınıf bilincinin en temel öğelerindendir ancak tek başına sınıf 

bilincini oluşturmaz. Maden işçilerinin çalışma hayatı, tıpkı diğer işçilerinki gibi, kendine 
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özel pek çok dayanışma örüntüsüne sahiptir. Ancak mesleki dayanışma sınıf bilinci 

kaynaklı bir dayanışma değildir. Mesleki dayanışma iş yeri sınırlarıyla çerçevelenmiş bir 

haldedir. Her ne kadar madenlerde çalışmanın kendisi bir direniş biçiminde olsa da bu 

direniş biçimi de sınıfın çıkarları ile birlikte düşünülmediğinde, hatta sınıf bilinciyle 

birleşmediğinde ortak bir sınıftan bahsedilemez. Buna rağmen mesleki bilinci olamayan 

işçilerde sınıf bilincinin oluşması da mümkün değildir. Mesleki bilinç sınıf bilinci 

oluşumunun hem bir aşaması hem de bir bileşenidir. Sadece çalışma hayatı ilişkileri 

çerçevesinde oluşan mesleki bilinç sınıf bilinciyle birleşmediğinde, işçiler sadece kendi 

yaptıkları işi işçilikten sayarlar. Sadece sınıfsal bakış açısının gelişmesi bağlamında değil, 

sınıf bilinci ile birlikte düşünülebilecek dayanışma örüntülerinin oluşması bağlamında da 

salt mesleki bilinç bu örüntüleri baskılar:  

Maden işçisinin yerini hiçbir işçi tutamaz, hiçbiri yapamaz yani yapması için de zaman 

geçmesi lazım… Belki iyi bir inşaat işçisini iyi bir maden işçisi yapabilirsin nasıl 

yaparsın tabi onu belirli bir şeyler gösterdikten sonra yaparsın şimdi mesela şu kahvede 

iş yapan adam bunu ben ne kadar ocağa koyduysam yer altına soksam benim yapacağım 

işi ona türlü türlü imkanları sağlasak benim yaptığım işi yapamaz ben ocakta yeraltında 

domuzdamı yapıyordum. Domuzdamı gördün mü ocakta, şimdi her adam bunun içinden 

çıkamaz, şişman kahveci çıkabilir mi? Çıkamayacağına göre demek ki herkesin harcı 

değil o iş (43. Katılımcı- Yeraltı). 

İşçi kavramından işçilik ya da meslek anlaşılmasının bir diğer nedeni ise maden 

işçiliğinin kol emeği içeren doğasının hemen herkes tarafından açık bir şekilde görünüyor 

olmasıdır. Bir büro işçisinin emeği maden işçisine göre çok örtüktür. Bu yüzden maden 

işçisi işçiliğin en somut hallerindedir, işçi dendiğinde ilk akla gelen, elinde kazması kol 

gücüyle işini yapan kişidir. 

Maden işçileri işçi tanımı yaparken her ne kadar mesleki bilinç çerçevesinde olsa 

da direniş ve dayanışmaya da vurgu yaparlar. Hemen her katılımcımız kendileri gibi 

yeraltında çalışan işçileri değil de bölgede çalışan işçiliklerden örnekler vererek kendi 

mesleki bilinçlerini anlatmaya çalışır. İşçi olduğu kimse tarafından tartışılmayacak maden 
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işçisi, kendisini bölgedeki diğer sektörlerde çalışan işçilerden de emek yönünden üstün 

görmektedir. Mesleki bilincin sınıf bilincine doğru dönüştüğü yer kendisini dayanışma 

örüntülerinde gösterir. Ancak kendi bakış açılarından maden işçisi öncelikle havzada 

sonra bütün ülkede işini en zor şartlarda yapan, diğer sektörlere can veren işçilikleri yapan 

kişilerdir: Nasıl ki madenden çıkan kömür olmadan çelik eritilemezse, elektrik 

üretilemezse, hatta ve hatta havzada ekonomi olamazsa; maden işçisi olmadan da diğer 

işçiler haklarını alamazlar: 

Maden işçisi, demir-çelik işçisi gibi sanayi tipi bir işçi değildir. Sanayi işçisi gibi 

değildir hani, madenciliğin şöyle bir özelliği vardır. Sosyolojik açıdan son ana kadar 

durur, harekete geçtiği zamanda önünde hiçbir güç duramaz bütün eylemlerinde böyle 

olmuştur sonuna kadar gider bu sefer 1990 grevindeyse bir hazırlık dönemi geçirdi 

İnsana Saygı Mitingi’nden sonra (8. Katılımcı- Yerüstü). 

Kömür madenlerinde zanaatçı ve işçi ayrımı da meslek içi farklılaşmada etkilidir. 

İşçi kime denir sorumuza bu ayrıma vurgu yapan cevaplar da verilmiştir. Havzada zanaat 

işçisi yerine sık kullanılan kavram sanatçıdır. Sanatçı kavramının kullanımı aynı zamanda 

yapılan işin bilgi ve becerinin bir arada kullanılmasına ve kişinin yeteneğine bağlılığına 

vurgu yapmaktadır. Sanatçılık yetenekle diğer işçilikler ise deneyimle öğrenilir: 

Yani nakliyeci işçisine işçi denmez, kaynakçıya işçi denmez. Onlar sanatkâr olarak 

geçer. Geçen mesela şurada bir boru patlamış, o kazacak, kazma kürekle toprağı 

atılacak, onu yapan işçi. Ama gelmiş adam boruları ek yapan usta çünkü onun becerisi 

ayrı ama işçinin işi ağırdır herkese zorlayarak yapar (23. Katılımcı- Yeraltı).  

İşçi herhangi bir işyerinde çalışan vatandaş. İşçi ama buranın ki değişik olur mesela.  

Madende kazmacı var domuzdamcı var tulumbacı var elektrikçi var ajestör var bunlar 

genelde branşları ayrı ayrı olan çalışan kesime işçi denir benim gördüğüm şeye göre 

(39. Katılımcı- Yeraltı).  

İşçi en alt seviyedeki üretimde çalışan ne bileyim, bu anayollarda, bu kömür işlerine 

nakliyatlarda, düğmelerde bu tür çalışanlara işçi denir (40. Katılımcı- Yeraltı). 

Katılımcılar arasında işçi kavramını sınıfsal olarak değerlendirenler de vardır. 

İşçilerden bir sınıf olarak bahsedildiğinde dayanışma, patron, çalışmak, emek, gibi pek 
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çok kavramın tanımlamalarda kullanıldığını ve bunlara ek olarak çıkarımlarda karşıt bir 

sınıfın imlendiğini görmekteyiz. 14. katılımcı değişen işçi sınıfını dayanışma kültürüyle 

birlikte anlatırken bir yandan da değişen işçi sınıfı kültürüne de vurgu yapıyor: 

İşçi diye bir şey kalmadı artık herkes yoğun. Üst kademede yönetici gibi oldular, işçiye 

sen işçisin kardeşim bu işi yapmakla mükellefsin desen onu kabul etmez. İşçi gibi bir 

şey yok yani aslında, bizim sınıfımız işçidir. Sınıfımızda işçilik var biz böyle yetiştik, 

böyle geldik, hala öyle gidiyoruz. İşçilikten geldik, işçilikten gidiyoruz. İşçi şudur: işini 

severek yapan, yanındaki olanlara destek olan, bildiğini anlatan, yapması gerekeni 

öğreten insandır ama şu anda o yok. Herkes işini bitirip çıkar gider, yanındaki ezilmiş 

büzülmüş bakmaz. Buna işçi denmez bu işçilik değil yani (14. Katılımcı- Yerüstü).  

Katılımcıların sınıf bilincini nasıl kavradıkları aynı zamanda patronları ve 

sermayeyi nasıl gördükleriyle de doğrudan ilişkilidir. Bir sınıfın üyesi olmak kendini 

başka bir sınıfa karşı konumlayanlarla bir arada olmak anlamına gelir. Katılımcıların 

sermayeyi ya da patronları şans eseri ya da fazla emek göstermeden sermaye sahibi olmuş 

kişiler olarak tanımlaması, kendi sınıflarını ise çalışma ve emekle özdeşleştirmeleri, bu 

değerler etrafında organize olmuş iki farklı sınıfa vurgu yapmaktadır: 

Bazen oluyor patron mesela, adamın işi gücü yok deyip 10 lira verirlerken 3 lira veriyor. 

Yani garibanın durumları zor, çalıştırıyor yani. Adam mecburiyetten çalışıyor. Taa 

bakmış adam Kars’tan kalkmış gelmiş fındık topluyor. Günde 40 liraya fındık topluyor 

30 liraya fındık topluyor mesela. Yazık günah. 30 liraya 40 liraya günde 15 saat fındık 

toplanır mı, toplanmaz. Hiçbirimiz toplamayız. 70 lira 80 lira olması lazım. İnşaatta 

çalışanlar bizim bu inşaatta çalışanlar 100 lira yevmiye alıyor yani 8-10 saatte. 

Patronluk sıfatı burada kendini gösteriyor; ne oluyor benim çitim var, iş yerim var, 

gazinom, restoranım var burada müşteriler adına almış 5-6 tane garson bay bayan, 

çalıştırıyor. Tabi o kâğıdı köşeden babadan bulmuş gelir kaynağı bulmuş öyle. Aradaki 

fark, o patron yani babasından bulmuş zenginleşmiş iş yeri açmış, kurmuş. Yerden gelen 

babadan gelen bir varlığı vardır. Varlığı ile bir iş yeri kurmuş, çalışmış. Nasıl şu an 

benim oğlan kahvehane açtım, ben çekildim böyle benim oğluma verdim. Ben çekildim, 

kenardayım (24. Katılımcı- Yeraltı). 

Patron işin kaymağını yer, işçi ne alacak işçi günlük yevmiyesini bilir. Mesela patron 

bu işin maliyetini atıyorum 150 milyarsa 75 ona kalır gerisini işçiye dağıtır (23. 

Katılımcı- Yeraltı). 
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 Havzada sınıf bilincini oluşturan temel itki mesleki bilinçtir. “Sınıf bilinci her 

zaman tarihsel sürecin başında değil sonunda yer alır” (Thompson, 1995, s. 136) bu 

nedenle sürekli oluşum sürecinde olan sınıfın, üyeleri tarafından sınıf bilincinin nasıl 

deneyimlediği, sınıf bilincinin sınıf oluşumu sürecinin anlaşılması açısından önemlidir.  

6.2. İş ve İş Dışı Dayanışma 

 Yukarıda da bahsettiğimiz üzere kömür madenleri emek yoğun çalışmanın olduğu 

yerlerdir. İş genellikle beden gücüne dayanır ve çalışma mekânı diğer işyerleriyle 

kıyaslandığında riske daha açıktır. Ancak her ne kadar kendine özgü çalışma kuralları 

olsa da kömür madenlerinde çalışma pratiği, ülkedeki genel çalışma kurallarına bağlıdır 

ve onlar tarafından düzenlenir. Örneğin bir büro işçisi ile maden işçisinin çalışma saatleri 

neredeyse aynıdır. İşin ayrıcalıklarına özgü ayrıcalıklı çalışma düzenlemeleri 

getirilmemesinin en önemli nedeni madenciliğin neredeyse sanayileşmenin ilk 

dönemlerinde düzenlenen kurallara göre işletilmesidir. Üçüncü bölümde de yer yer 

bahsedildiği üzere kömür işletmelerinin açılmasının ilk döneminde sadece madenlere 

özgü çalışma şartlarını düzenleyen yasalar ve diğer düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin 

uçaklarda bulunan güvenlik önlemlerinin benzerleri yeraltı madenciliği için geçerli 

değildir. Bu yüzden çalışma sırasındaki dayanışma hayati öneme sahiptir. Gerek işin 

organizasyonu gerekse de iş güvenliği açısından işçiler arası dayanışma neredeyse hiçbir 

iş kolunda görülmediği kadar kuvvetlidir. Gündelik çalışma güvene dayalı dayanışma 

duyguları ile yürütülür; çalışma mekânında deneyim, dikkat ve dayanışma bütün meslek 

içi farklılıklara rağmen herkesi ortaklaştırmaktadır: 

Göçük var dediler, ayak başı denen yer vardı arkadan gürlerdi, göçük var yani. Arka 

düşüyor, benim durduğum yerin yanında kalın bir direk vardı tam makinenin başında. 

Oraya yüklenince o yanımda duran direk ikiye ayrıldı. Arka tam göçmese oturmasa beni 

de alacak. Mümkün değil yani kaçamazsın. Ben durdum kaldım, göçtü yani. Ondan 

sonra ben bir mühendisin yanından geçerken aşağıda lağım20 var dediler oradan 

 
20 Kayalar içerisindeki kömürün gevşetilmesi amacıyla patlatılması anlamında kullanıyor. 
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mühendis geçiyormuş. Lambadan ensesini kaptım mı? Daha yeni girmişim işe. Nereye 

gidiyorsun bir adım daha atsa gidiyordu (26. Katılımcı- Yeraltı). 

Güvene ve dayanışmaya dayalı iş ilişkileri ve mükellefiyet dönemi belli köylerden 

belli yerlerde çalışma zorunluluğu olması nedeniyle aynı ya da birbirine yakın köylerden 

gelen işçiler bir arada çalışmaktadırlar. Ancak bu günümüzde çok yaygın bir durum 

değildir. Artık işçiler arasında farklı kimliklere mensup ve kimlikleri dolayısıyla gündelik 

hayatta çatışma yaşayan işçiler bir arada çalışmaktadır. Yer üstünde işçiler arasında çıkan 

kavgaların yer altında bittiğine dair pek çok olay anlatılır. Yeraltındaki çalışma koşulları 

işçilerin farklılıklarını masseder ve onları dayanışmaya iter: 

Bir iş yerinde çalışıyorsan çingene diye bir şey yok. Hepsinin bir şeyi var, çalışırlar. 

Birisi sana yeraltında küfretse mesela, ağzından kaçırıyor. İşten dolayı o, mesela bazı 

küfreden alışkanları olan da var onlar hariç. Ama adam sana kolay kolay küfretmez. 

Adam sana bağırmadığı, şey yapmadığı müddetçe küfretmez (30. Katılımcı- Yeraltı). 

Ocakta kavga ettiğimizde, o dışarı yansımazdı. Baca ağzından çıktık mı biterdi çünkü 

oradaki atmosfer böyle gerektiriyor. Ocakta küfredenler ayrı kavga edenler çok olurdu 

ama o anda o andaki performansın o andaki atmosfer onu gösteriyor… O adam orda 

küfretmezse deşarj olmazsa adam keser çünkü. Adam bak, baltayı çıkarıyordum, 

baltayla böyle teri buradan aşağı alırdım. Bu karnımdaki teri baltayla alırdım çünkü 

başka baş olmuyor sıkıyorsun giyiyorsun yine 10 dakika sonra göl gibisin. Şu anki 

çalışma bir gözler bir dudaklar görünür gerisi yok. Ocakta milletin birbirine ettiği küfrü 

dünyanın hiçbir yerinde görmezsin. Ama bak ocaktan çıktın gelsin, etsin küfür adam 

öldürürler o anlık bir şey o oradaki deşarj işte… Şimdi yeraltında bir tanesi kanlı bıçaklı 

dövüş etti, e kazalandı. Kim kurtaracak, ondan üstünde ben varım altında sen varsın o 

kavga bitti artık herkes o arkadaşı tutacak onu dışarıya çıkaracak. Yarın aynı sen bu 

duruma düşeceksin öyle bir şey yok çünkü biz orda hep beraber kardeşiz yani (34. 

Katılımcı- Yeraltı). 

Yeraltındaki mesleki dayanışmanın diğer meslekleri icra eden, sınıfın diğer 

üyeleriyle yapılması sınıf bilincinin bir diğer göstergesidir. İşçi sınıfının üyeleri, giderek 

vahşileşen emek piyasası içerisinde sınıfının üyeleri ile hem dayanışma hem de rekabet 

halindedir. Her ne kadar konumuzun muhatabı olan maden işçileri kamuda çalışsa da 

işsizlik, emeklilik ya da ek iş arama gibi durumlarda sınıfının üyeleri ile rekabet içerisine 
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girmek durumunda kalacaklardır. Sınıflar nasıl çıkarları çerçevesinde organize 

olmuşlarsa sınıfın üyeleri de tek tek çıkarlarını bilirler ve çıkarları ile çelişen durumlarda 

kendilerine uygun pozisyonu alırlar.    

Görüştüğümüz işçilerin neredeyse tamamına yakını emekli işçilerden 

oluşmaktadır. İşçilerin Türkiye işçi sınıfıyla ilgili gündeme gelmiş önemli gelişmelerle 

ilgili düşünceleri, işçilerin kendi sınıflarına yönelik dayanışma duygularının ne derece ön 

planda olduğunun anlaşılması için değerlidir. 

  Zonguldak kömür havzasında özel ocaklarda çalışan pek çok işçi yeraltı emeklilik 

yevmiyelerini tamamlamak üzere başka madenlerde çalışmaya giderler. Bu maden 

havzalarından birisi de Soma kömür havzasıdır. Zonguldak Kömür Havzası’nda yaşayan 

pek çok işçinin Soma kömür havzası ile dolaylı bağlantısı bulunmaktadır. Soma katliamı 

Zonguldak kömür havzasında çalışan işçiler için devlet-özel sektör karşılaştırmasının 

açık bir şekilde göründüğü bir olaydır:  

Yahu benim siyasete aklım ermez, ben bir işletmenin idaresine bakarım.  Bir işletmede 

olamaz, çalışırsan çalışmazsın da Soma’da yangında çıkan şeyde çalıştıramıyorsan 

defol git! Adam zaten bir kırık ekmek için çalışıyor. Gerçi nereye gidecek kredisi var 

derdi var borcu var gidemez. İşletme sahibinin ve oradaki emniyetçilerin hatası hepsini 

atacaksın ömür boyu çıkartmayacaksın. Hepsinin hatası enerji bakanlığının orası enerji 

bakanlığı ortak çıktı orası. Nasılmış biliyor musun sistemleri, adamların ayakta kömür 

gözlüyor. Ya ayakta göz olan kömür bandına atıldığı zaman direk kamyona yükleniyor 

dışarda kamyon altında hazır. Adam belki karını kaça katlamış biliyor musun?  İnsanlara 

kömür dağıtılıyor bu işin siyasi boyutu çok derin bu insanlara kömür dağıtılıyor şimdi 

bizden Zonguldak ‘tan da yapılıyor bu ama Zonguldak’ın bakış açısı farklı olduğu için 

buraya pek bizim kömürü fazla dağıtıma sokmadılar (34. Katılımcı- Yeraltı).  

 Katılımcılarımızın çoğu madencilikten emekli tecrübeli işçilerdir. Ülke genelinde 

ya da kendi çalıştıkları ocaklarda yaşanan kazalar sonrasında olayların nasıl yaşandığını 

bilecek deneyime sahiptirler. Yapılan açıklamalara karşın katılımcılar Soma’da katliamla 

sonuçlanan ihmallerin kar hırsından kaynaklandığını düşünmektedirler: 
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Yer altında kesinlikle taş ören olmaz. Oradaki şey, adam 57 liraya mal ediyormuş şeyi, 

tonunu. 110 liraya 118 liraya satıyormuş, 57, 118. Yüzde yüzden fazla kar… Oraya 

giden, arama kurtarmaya giden arkadaşlar diyor ki, plastik pano diyor işte elektrik şeyi 

falan. Dedim la nasıl? Bildiğimiz plastik kablodan çekmiş diyor. Tesisatı falan. Adam 

hiçbir şey yapmamış. İş güvenliği şeylerine uymamış. Kurallarına. Zorlama yapmış 

işçiye, zorladığı halde ücretini de vermemiş. Orada iki ayak varmış. U şeklinde.  Bir 

taraftan da suyu basmış, alçakta olan ayaktakiler kurtulmaya giderken, su dolunca 

peşine de kül pompalamışlar, güzel çimento yapmışlar, oradan işte o kadar diyorlar 

ama… O üretim zorlaması. Adamın gözünü para hırsı bürümüş, o yüzden 1 liraya 

aldığına 2.25’e satmış, ama işçiye yine şey vermemiş. Ne tesisatını vermiş ne çalışma 

şartlarını iyileştirmiş (15. Katılımcı- Yerüstü). 

 Zonguldak limanı yakınlarında 2003 yılında GMİS tarafından yaptırılan ve 

Zonguldak Kömür Havzası’nda yaşanan maden katliamlarından hayatını kaybeden beş 

bine yakın madencinin adının yazılı olduğu bir anıt bulunmaktadır. Bu anıt madenlerde 

çalışmanın ne kadar riskli olduğunu değil gerekli önlemler alınmadığında insan 

ölümlerinin ne kadar fazla olabileceğinin göstergesi niteliğindedir. Türkiye madencilik 

tarihinde Soma katliamı öncesinde yaşanan en büyük katliam olan Kozlu grizu 

patlamasını deneyimlemiş katılımcılarımız, Soma ve Kozlu katliamları arasında bir bağ 

kurmaktadırlar:   

Kaza diye bir şey yoktur kader de yoktur ben şimdi inanmıyorum da şimdi bizim bir 

inancımız var bizim. Temelden beri inandırmışlar kaza demişler. Ya Allah’a inanan 

insanlar Allah’a iftira atıyor diyorlar. Böyle bir şeyde insanlar onu Allaha yıkıyorlar. 

Allah yapmaz. Allah’a iftira atıyorlar. Ya senin orada bir iş güvenliğin yok. Ha bizde 

de olmadı mı mesela Kozlu’da. 263 kişi öldü zamanında. Belki onun nedenleri 

çözülseydi ve önlem alınsaydı belki bunlar olmayacaktı. Teknolojiden yararlanılırsa. 

Olur olmaz da doğal bir iş kazası olabilirdi. Paraya bağlı sermayenin karına bağlı iş 

güvenliğinin olup olmaması. İş şeyine önem verilmemesi şimdi bak en basit bir şey 

vereyim; şimdi iş güvenliği uzmanları geldi dolaştılar. Şu korkuluğumuz yoktu bak 

şurada. Şunu yapacaksın dediler. Gittik yaptık biz de. Daha önce demek ki bunlar 

önemsenmemiş. Kapatıldığı için bu işler… O bir de belki 301 kişi olmasa öyle ses 

getirmeyecekti, toplu ölüm olduğu için (16. Katılımcı- Yerüstü).  
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 Kilimli’de özel ocaklarda çalışan maden işçilerinin maaşlarını alamadıkları için 

yaptıkları açlık grevine diğer işçiler kitleler halinde bir dayanışma geliştirmemişlerdir. 

Grev sırasında bir gurup emekli işçi ve aileler yeraltındaki grevcilere destek vermiştir. 

Buna rağmen görüşülen işçiler Kilimli grevi katılımcılarını ve eylem şekillerini doğru 

bulmaktadır.    

Haklı buldum onları da. Haksız bulduğum eylem de yok aslında.  Her yapılan şey hiçbir 

kişi şurada otururken ben sana haksız yere bir şey demem. E muhakkak haksız bir tarafı 

olursa sana sert cevap veririm ve sert söylerim. Şimdi orada adamlar haklı olmasa 

adamlar gece gündüz orada Kilimli’de çamurun içinde karda kışta orada sıcakta 

yatmazlar. E aç kaldılar. Açlık grevine gittiler 10 gün. Kimisi bayıldı hastaneye 

yetiştirdiler ölen var mı bilmiyorum. E çünkü hakkımı verin diyor bana. Hakkının 

emeğinin karşılığını almak gerekiyor (24. Katılımcı- Yeraltı). 

Onlara mesela 10 gün paralarını vermedi. Niye hemen vermez? Onu merak ediyorum. 

Yani devlet niye. Şimdi senin hakkın, susamışsın ya suya ihtiyacın var su istiyorsun. 

Ben niye 10 gün senin yüzüne bakmıyorum, süründürüyorum. Bunu niye yaparlar yani 

sence? Bunu merak ediyorum (25. Katılımcı- Yeraltı). 

O meşru, o iş yerinde bak seyrettim onu yeraltında kaldılar. Onların hakkı meşru ona 

bir şey diyemezsin işyerinde yapılan greve hiçbir zaman karşı değilim. İş yerinden 

çıktığın zaman o başka olaylara girer. İş yerinde o meşru bak haklarını aldı adamlar (31. 

Katılımcı- Yeraltı). 

Türkiye emek tarihinde en uzun süren grevlerden birini yapan Zonguldak Kömür 

Havzası maden işçileri 1990-91 grevi sonrasında yaşanan en büyük grev olan Tekel 

grevine karşı iki temel görüşü savunmaktadırlar. Bunlardan birincisi tekel işçilerinin tam 

olarak işçi sayılamayacağı ve işçilerin iş yerleri kapatılmadan önce iş yapmadıkları 

yönünde. Maden işçisi TEKEL işçisini üretimde çalışmayan, bu yüzden de nerede olsa 

orada çalışabilecek işçiler olarak görüyor. Bu düşünceye göre işçilerin işten atılmaması 

iş güvencelerini kaybetmelerinden daha önemlidir. İkinci görüş ise tekel işçilerine karşı 

çok sert müdahale yapıldığı, işçilerin haklarını aradıkları yönünde görüşlerdir.  
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Tekel işçileri ayrı bir versiyon. Tekel işçilerine zaten 24 ay süre vermişti o. 24 ay içinde 

ya emekli olun ya da başka bir iş bulun. Ben size kolaylık sağlayacağım, bunlar ne 

yaptı? 22 ay devletten maaş aldılar. Geçenler geçtik, geçmeyenler… Bir %60’lık 

bölümü geçmedi. Bankamatik işçisi oldular. Son 2 ayda da eyleme başladılar. Hükümet 

de ne dedi? Ben sizin emekliliğinizi verdim, bankada hesabınızda paralar. 1 ayınız var 

ya gider bankadan parayı çekersiniz ya da ben kendime iş buldum, gidip bu kurumda 

çalışacağım dersiniz dedi (15. Katılımcı- Yerüstü). 

6000 küsur işçi çalışıyormuş. Kapatılmış. Sordum niye ... çalışan yok ki dedi. İşe giden, 

üreten yok ki dedi onun için kapatıldı. Burası 20 küsur bin nüfusluymuş şimdi düşmüş 

6 bin küsura (14. Katılımcı- Yerüstü). 

Onlar hakkını alamadılar. Onlar da baya bir darbe yediler orada. Onlara canım sıkıldı. 

Onlara baya bir kaldı orada. Kış mevsimi miydi neydi o da. Hakkını vermedikleri için 

adamlar hakkını aramak için tabii içimden dahi geldi böyle kınadım yani. O sebep 

olanlara, o haklarını vermeyip o vatandaşları, o bayanları, memurları, o personeli 

sokaklara dökenlere tabii gücendim yani. Ya Rabbim bunlar bir son bulsun diye 

yalvardım. Çünkü çok çile çektiler… Bizim canımız yandı [1990-91 grevini 

kastediyor]. Onlar da hakkını alamadıkları için 3 ay paralarını alamadı…. 3 aydan beri 

işçi adam parasını alamazsa, işçi demek demin başta konuştuğumuz gibi ne demek işçi, 

ücret karşılığı çalışan bir adam işçidir. Ücret karşılığı çalışan amele, işçi. Bu adam 

çalışacak ki evde o parayla çocuklarına bakacak. Hanımına bakacak. E sen 3 ay çalışma 

4 ay çalışma para almamışsın eve gel hanım aç buzdolabını kapat boş kapat buzdolabını 

kapatamıyorsun. Hanımın yerine koyacaksın illa bu yat kalk ile bitmez. Çalışıyorsan 

hakkını alacaksın (24. Katılımcı- Yeraltı). 

Sınıfın üyelerinin gündelik ve mesleki pratikleri arasındaki ilişkileri sırasında ortaya 

çıkan dayanışma örüntüleri bir bütün olarak işçilerin sınıfsal pratiklerinin bir ürünüdür 

(Balibar, 2000, s. 213). İşçilerin gerek aile gerekse de mesleki çıkarları amacıyla 

yarattıkları dayanışma ağlarının mecburi sınıfsal uğrağı örgütlü sınıf mücadelesindeki 

gibi doğrudan sınıf çıkarına hizmet etmese de sınıf pratiklerinden ve deneyimlerinden 

kaynaklanmaktadır. 

6.3. Sendikal Örgütlenme 

Savran (2008a, s. 27) kapitalizmin kriz dönemlerinde sendikaların üye 

kaybettiğini belirtir. Bu durum Zonguldak kömür havzasındaki sendikalaşma oranlarına 
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bakıldığında ilk bakışta tam tersidir zira TTK’de çalışan bütün işçiler sendikalıdır. Ancak 

havzada işçi sayısının giderek düşmesi ve özel ya da kaçak maden ocaklarında çalışan 

işçilerin değil sendikalı hatta sigortalı bile olmamaları, durumu daha net ortaya 

koymaktadır. Her ne kadar sendikalaşma oranı bu değişkenlere bağlı olarak düşmüş olsa 

da Zonguldak Kömür Havzasında GMİS’in ciddi bir ağırlığı vardır. 

GMİS Zonguldak kömür havzasındaki en etkili örgütlenmedir. Havzanın ana 

karakterinin kömür madeni sanayinden oluşması ve bu bağlamda maden işçilerinin en 

temel ekonomik özne olmaları, sendikanın tarihi içerisinde işçilerin hakları doğrultusunda 

kazanımlarının olması ve örgütlenmesinin havza geneline yaygın olması gibi nedenlerden 

dolayı GMİS gündelik hayata da sirayet eden güçlü bir sendika konumundadır.  

Her ne kadar günümüzde etkileri azalsa da sendikalar işçi sınıfının kapitalist 

sömürü baskıları karşısında bir bütün olarak haklarını koruyabilecekleri en temel 

örgütlenme biçimidir. Havzadaki işçilerin sendika hakkındaki görüşleri genellikle 

eleştireldir. Ancak bu eleştirel tavır işçilerin sınıf bilincinden uzak oldukları anlamına 

gelmemektedir. Zonguldak kömür havzası maden işçileri üzerine bir araştırma yapan 

Coşkun (2013, s. 164) bu durumu şöyle özetliyor: 

…Maden işçilerinin sendikadan genel hoşnutsuzluğu olduğunu gözlemlemek mümkün. 

Aslında bu, işçilerde bir bilinç ve sınıf kültürü olmadığını değil, fakat tam tersine, 

sendikayı kendi çıkarları çerçevesinde işlemesi için zorlamaları anlamına da 

geldiğinden bir bilinç durumunun varlığının da kanıtı olarak düşünülmelidir. Bu nokta 

önemlidir, zira sınıf kültürü, sadece işçilerin kolektif, iş birliğine dayalı ve dayanışmayı 

içeren sendikalar ve siyasal partiler yaratmaları değil, aynı zamanda bu kurumları kendi 

çıkarları doğrultusunda geliştirme, gerektiğinde ortadan kaldırma ve yenilerini 

oluşturma yetenekleri anlamına da gelir. 

 Özellikle 1990-91 grevinden sonra neoliberal politikaların da etkisiyle sınıf 

mücadelesinin “aşırı” ya da “ideolojik” denilerek sendikal mücadelenin mesleki 

kazanımlarla sınırlandırıldığına şahit olmaktayız. Ancak işçilerin buna karşı tavır 

takındıklarını bu tavrın da sınıfsal olduğunu söylemek mümkündür: 
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Geçenlerde bir sendika seçimi oldu, sendikacıya dedim ki; ‘Ya ben seni hiç mitinglerde 

falan görmedim’. Yani mitinge gidiyoruz, şehir dışında, şehir içinde. Bana dedi ki: ‘O 

ideolojik’. Nasıl dedim ideolojik? İdeolojisi olmayan bir hayvan dedim. Herkesin bir 

ideolojisi vardır. Bir düşüncesi vardır dedim. Ya dedi onlar işte komünistlerin işi falan. 

Dedim ya komünist, faşist hiç fark etmez. Sen şimdi çıkıp hangi yüzle maden işçisinin 

önüne geçeceksin de buna önderlik yapacaksın? İşte onlar hala diyor, adam ideolojik. 

Şimdi ideolojik, 70’li yıllardan 80’lere. İhtilal olmuş, şey olmuş falan, buraya kadar 

gelinmiş. Oradaki şeyler hep birilerinin birilerini kırdırmasıyla gelen şeyler. Normalde 

her şey ortak. Sağcısının da solcusunun da her şeyi ortak. Atatürk’ün ilkelerine hepsi 

bağlı, aşırıları saymıyorum. Ya da din gruplarını işte (15. Katılımcı- Yerüstü). 

 Havzada maden işçileri uzun süredir bir sendikal örgütlenme şemsiyesi altındadır. 

Bu örgütleme sayesinde işçiler pek çok kazanım elde etmişlerdir. Sadece ücret 

kazanımları değil, çalışma koşullarını kolaylaştıracak kazanımlar elde etmişlerdir. Yıllar 

geçtikçe ayni sendikal kazanımlar para ile ifade edilmeye başlanmış, işçilerin bu 

ihtiyaçlarını almaları için ücretlerine eklemeler yapılmıştır. Bu durum yüksek enflasyon 

gibi durumlarda işçilerin çalışma konforunu arttıracak ihtiyaçlarını maaşlarıyla 

alamamaları sonucu doğurmuştur:   

Grevden önce de başladı. Şimdi 81-82’lerde başladı kumaşla beraber. Kumaşla işte 

sabun gitti. İşte ne bileyim diğer şeyler gitti. Otobüsler 97’de sonra gitti gerçi. Böyle 

yavaş yavaş. Göze ne battı? Adam şimdi mesela Sümerbank’tan kumaş alacaksın. Kaç 

metre? Bir takımlık kumaş. 3 metre kumaş. Adama diyorsun ki ben sana fişimi vereyim 

de sen bana parasını ver. Kumaşın metresi atıyorum 100 lira, sana 25 liradan şey veriyor 

adam. Yani bunlar tespit edilince, malzemeler sana lazım değil. Her şey kesilmeye 

başlandı (15. Katılımcı- Yerüstü). 

GMİS’in “yerel” bir sendika olması, yerel kültür ve dinamiklerle ilişkilerinin 

sınıfsal ilişkilere göre daha fazla olması sonucunu doğurmuştur. Sendika seçimi 

dönemlerinde daha belirgin olmakla birlikte, sendika, işçilerin haklarını aramaktan çok 

gündelik hayatlarında işlev gören bir konuma doğru dönüşmüştür. İşçilerin sendika ile 

ilgili en çok eleştirdikleri durum da budur: 

En lümpen işçiler bak söylüyorum sana TÜRK-İŞ'in de her zaman bu gerçektir en 

devrimcisi bile lümpendir. En lümpen devrimcilerden seçilip oraya gelmiştir. 
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İşçilerinde öyle bir tavrı vardır çünkü bir sendikacı ne işe yarar ki kardeşim; arada bir 

ona rakı söyler, sigarasını alır, parası olmadığı zaman cebine para koyar bir sıkıntısı 

olduğunda ona şey bulur söyle misafirhane bulur tamam mı dışarıdan olmadı en fazla 

ne olur uşağına[çocuğuna] burs verir. Yani belli kurumlardan burs ayarlar filan başka 

bir beklenti yoktur ya da ocakta bir ceza yaptılar mı o cezayı kaldırmaya yarar. Başka 

ne işe yarar ki bir sendika işçiler de böyle bakar o yüzden en lümpenlerini tercih eder 

(8. Katılımcı- Yerüstü). 

 İşçiler sendikanın işverenle aralarında duran bir kurum olarak değil işçilerin 

yanında işverene karşı duran bir kurum olarak konumlanmasını talep ederler. Bu talepler 

örgütlü sınıf bilincinin bir yansımasıdır. Zamanla sendikaların işlevini yitirerek işçinin 

yanındaki pozisyonunu işverenin (devlet) yanında bir pozisyona dönmesi havzadaki 

işçilerin sendikayı eleştirdikleri konular arasındadır. Sendikalar yöneticileri tarafından 

siyasi bir sıçrama tahtası ya da kişisel rant sağlamak amacıyla kullanılabilecek aparatlar 

olarak görülmektedir. İşçiler sendikacıların siyasi kariyer yapmalarına karşı değildirler 

aksine bu siyasi kariyeri yaparken işçi sınıfından taraf olmalarını talep etmektedirler: 

Sendika başkanları bilirsin, seçimler olur ya 3 senede bir. O da biliyordu ondan fazla 

veremeyeceğini ama işçinin gözüne girmek için her yolu denerler hükümete karşı grev 

kararı alırlar işçi derler paraları yetmiyor, sendikacının görevi odur zaten. İşçinin 

gözüne girmek, işçiye beş kuruş daha fazla para alabilmek onların görevi o başka bir 

şey yok. Sendika demek budur. İşçileri beş kuruş fazla alırsan bak ben size şu kadar 

para aldım devletten ona göre kariyerini yükseltiyor yani seçimlerde, sendikacının 

görevi budur (31. Katılımcı- Yeraltı). 

Sendika akıllı olacak masada olacak masayı terk etmeyecek arkadaş masada olacak 

masada olacağız bu (38. Katılımcı- Yeraltı). 

 Diğer bir eleştiri konusu da sendikaların eylemden ve yüksek ses çıkarmaktan 

çekinen tavırlarıdır. Maden işçileri 1990-91 grevinden sonra sokağa çıkarak hak aramanın 

kendilerine maddi açıdan ciddi bir kazanım sağlamadığını düşünmekle birlikte 

özelleştirme ve ocakların kapatılmaması konusunda kazanım elde ettiklerini 

düşünmektedirler. Doğrudan amacına yönelik mitingler ve özellikle TİS 

görüşmelerindeki müzakerelerde sendikacıların yeterli mücadeleyi vermediğini düşünen 
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maden işçileri, kendi kişisel çıkarıyla işçi sınıfının çıkarı arasında denge kuran 

sendikacıları talep etmektedir: 

… Ya o zaman bize karşı haklarımızı savunacak şekilde mitingler yapıyordu. Bar bar 

bağırıyordu sendikada, bizi devamlı koruyordu, yanımızdaydı izliyorduk. Artı şimdi 

detaylı şekilde ben bu şekilde yapayım da bir üst makama gideyim diye gösteriş yaptı 

(39. Katılımcı- Yeraltı). 

Tek başına ne yapabilirsin ki yani. Bir sendika grev olmazsa. Nasıl mücadele vereceksin 

ki. Kendini bir birey olarak haklayamazsın ki… öyle hareket edemezsin ki sırtüstü 

düşersin (16. Katılımcı- Yerüstü). 

Son zamanlarda sendika hiçbir sıkıntı çözmez oldu. Çünkü çözecek yetkisi kalmadı. İlk 

zamanlar grev yaparım cart yaparım curt yaparım hükümeti bir şekilde zorluyordu ama 

şimdi şu anda öyle bir şansı yok (40. Katılımcı- Yeraltı). 

İşçi sınıfı sermaye sınıfı gibi çıkarlarının peşindedir. Sınıfın üyeleri olan işçiler 

sınıf bilincine sahip olmadıklarında kendi çıkarlarını düşünürler. Bir siyasi figürü 

kendilerine yakın görmeleri ve desteklemeleri de kendi çıkarlarıyla ortak davranıp 

davranmamasıyla ilgilidir. Zonguldak Kömür Havzası maden işçileri uzun yıllara 

yayılmış kararlı bir sınıf mücadelesi içerinde kendilerine özgü, madencileri önceleyen bir  

kültür inşa ettiler. Bu kültür aynı zamanda gündelik çıkarlarının peşinde koşan bir hali de 

barındırmaktadır. Kişisel ya da mesleksel çıkarları için tüm işçi sınıfının çıkarlarından 

vaz geçmeyi gerektiren bu hal bazen sağ partilere de oy vermeyi, sağ partileri 

desteklemeyi de içerir. İşçilerin sınıf bilinci taşımadığının göstergesi olan bu davranışı 

34. Katılımcı şu şekilde özetliyor: 

Başında çok iyi bir lider var sen bu lideri kaybetmek ister misin? Sen sendikacısın o 

gözünü budaktan sakınmayan bir adamdı [Şemsi Denizer] çarşıda caddede geziyordu 

adam tek başına. Tayyip şu an hep korumasıyla mesela. Bütün dünyanın Amerika’nın 

başkanları sokakta halkla geziyor, Şemsi de aha aynen böyle oturur çay içerdi senle, 

Allahtan başka kimseden korkmazdı artı sol görüşlü bir adamdı bütün sendika sol 

görüşlüydü. İşçiler sol görüşlüdür hiçbir emekçi sağ görüşlü olamaz ama ben bir sol 

emekçi olaraktan Erbakan’ı taktir ederim niçin, çünkü bana ekmek verdi, ekmek vereni 
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tepemezsin nankörsündür o zaman, ama bu işçi bunu tepti dışladı (34. Katılımcı- 

Yeraltı). 

 Maden işçilerin gündelik hayatlarıyla mesleklerinin ne kadar iç içe geçtiğinden 

yukarıda bahsetmiştik. Kömür madenlerinin gündelik hayata nüfuz eden tarafı sendika, 

aile, ekonomi gibi diğer örgütlenmeye dayanan yapılarla birlikte düşünüldüğünde daha 

da ön plana çıkmaktadır. Madencilerin bu yapılar ile karşılıklı etkileşimi havzadaki 

gündelik hayatı şekillendirmektedir. İşçilerin sınıfsal manada örgütlendiği yapı olarak 

sendika da bu gündelik mücadelenin net bir şekilde görünür olduğu bir alandır. Maden 

işçilerinin sınıfsal kimliklerinin dışındaki kimlikleri ile bu alanda var olmaya çalıştıkları 

görülür. Bu anlamda sendikalar sınıf kimliğinin baskın olduğu alanlar olmasının yanında 

diğer kimlik aidiyetlerinin de temsil edildiği yerlerdir. Zonguldak Kömür Havzası 

özelinde GMİS tarihinde Zonguldak’ın yerlisi sendikacıların gözle görünür bir şekilde 

yönetimde oldukları görülmektedir:    

En basit sendika seçimlerinde. Dünyayı da gezsen eğer buranın yerlisi değilsen 

sendikaya girmen çok zor (16. Katılımcı- Yerüstü). 

Hemşerilik olayı vardı. Sen mesela bir grup kuruyorsun şube başkanlığına adaysın, bu 

listeden Kozcağız’dan kimin sözü geçer, o listeye onu alıyorsun. Çaycuma’da kimi sözü 

geçer onu da alıyorsun. Yani her yöreden o şeye listeye adam koymaya çalışıyorsun. 

Herkes şimdi kendi hemşerisini ne bileyim, kendi arkadaşını, tabi eğer dürüst bir insansa 

üst düzey olmasa da ister yani. Ha bunun içinde kendi hemşerisini tutmayıp gerçekçi 

olanlar da var. Ha şimdi mesela sendika şubeye kim aday, bu adam Perşembelidir, bu 

adam Trabzonludur Giresunludur bu adam Türkiyeli mi ya hakikaten bu adam bu işi 

götürür bizim böyle bu kurumun bu tür bir insana ihtiyacı var deyip de kendi 

hemşerilerine hemşericilik yapmayan kişilerimiz de var, ama çok az (40. Katılımcı- 

Yeraltı). 

Sınıfın üyelerinin diğer sınıflara karşı bir arada politik bir bilinç etrafında 

örgütlendiği alanlar olan sendikaların yerel kimlik çatışmaları etrafında organize olması 

durumu söz konusudur. Bu mücadelelerin sınıf mücadelesinin önüne geçmesi gibi 

işçilerin bir yandan şikâyet ettikleri ama diğer yandan da sürdürdükleri kimlik temelli 
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siyasi organizasyon, sınıfın çıkarına işlediği sürece işçiler tarafından sürdürülebilir bir 

yapıdadır. Zonguldak Kömür Havzası’nda kurulan diğer sendikalarla birlikte 

düşünüldüğünde, sendikacılık bölgedeki maden sektörünü orada yaşayanlarla birlikte 

korumak durumunda kalmıştır. Sınıf içi rekabetin ve havzaya dışarıdan gelerek yedek 

işgücü ordusu oluşturan işçi sınıfının diğer üyelerine karşı da üyelerinin çıkarlarını 

korumaktadır. Bu anlamda özellikle sendika seçiminde kendisini gösteren kimlik siyaseti 

bölge halkının madenlere sahip çıktığının, madenciliğin sürdürülebilir olması isteğinin ve 

dışarıdan maden işçisine karşı sermaye tarafından kullanılabilecek yedek işgücü ordusuna 

karşı işçileri korumaktadır. Böylece yerel kimlikler üzerine kurulu siyaset de sınıf 

çıkarından çok mesleki çıkarlara hizmet etmektedir.  

6.4. Zonguldak, Siyaset, Devlet 

Zonguldak Kömür Havzası Cumhuriyetin ilk sanayileşme deneyimini yaşayan 

kentlerden birisi olmasına rağmen günümüzde diğer illerle kıyaslandığında altyapı 

bakımından gelişmemiş kentlere ev sahipliği yapmaktadır. Kömür havzasındaki kalkınma 

ivmesi Cumhuriyetten günümüze giderek yavaşlamış ve bugün havzadaki kentler kömür 

sanayinden başka bir şey üretememiş, büyük sanayileşme ivmesini sürdürememiş 

durumdadır. Havza halkı 1990-91 grevi sonrası havzanın cezalandırıldığını ve bu yüzden 

yatırım yapılmadığını düşünmektedir. Devletin havza tarihi içerisinde yatırım konusunda 

politik tavrındaki değişikliğini mühendis olan 21. katılımcı şöyle özetliyor: 

Tarihten bu zamana gelen o çöküntü, bir herkesin mutlu olduğu yeraltında üreticisiyle, 

kömürün satışıyla, Türkiye’nin dünyanın en iyi doktorlarını getireceksin dimi? Çünkü 

burada en iyi öğretmeni getireceksin, en iyi mühendisi getireceksin. Avrupa’dan yatırım 

yapacaksın … TTK gibi dev bir kuruluş oluşturacaksın... O dev kurumun spor alanları, 

sosyal yaşam, sosyal tesisler, misafirhaneler, Kardemir’iyle Erdemir’iyle birlikte düşün. 

Böylesine bir sosyal kilitlenmiş yaşam, ha altta kalanın canı çıkmıyor muydu? İki katlı: 

üstte mükemmel bir yaşam, altta da gariban hakikaten ölüyor… Kendi teknolojimizi 

kuramadığımız için, kendi tekniğimizi teknolojimizi oluşturamadığımız için hep 

dışarıya hevesli böyle özen duyduğumuz için, kendi tekniğimizi kurup üretimimizi 

arttıramadık. Türkiye’nin ihtiyacı olan kömürü de sağlamak zorundaydık. Bir taraftan 
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yukarda müthiş bir sosyal yaşam gelişirken, ha diyeceksin ki bundan işçi çocukları 

istifade etmedi mi?... Zonguldak’ta yaşayan köylülerin, orman köylüsü dışında herkes 

bir şekilde belli bir tarihte, biri öbüründen daha önce Zonguldak dışından göç gelmiştir. 

Ekmek parası için gelmiştir. Ve buraya gelen de ekmek parasını kazanmıştır. Çocuğunu 

da okutmuştur. Sıkıntılı olanlar olmuştur şüphesiz. Ekonomik sıkıntılar yaşayanlar 

olmuştur, bunlar farklı konular ama burada bir kültür, medeniyet, sanatıyla, sporuyla 

müthiş bir medeniyet vardı. Esas sıkıntı bundan sonra… Şimdi artık yaşam sorunları 

var. Bu insanların nasıl geçimlerini sağlayacağız? Nasıl mutlu edeceğiz? O üretim 

kültürü varken, o medeniyet varken, o kalkınmış Türkiye varken, o Cumhuriyeti 

kuranların yaşadığı Türkiye varken Zonguldak yaşarken, Türkiye’nin ihtiyacını 

karşılayan Zonguldak varken sorun, çözülebilen sorunlardı. Şimdi daha büyük sorunlar 

başlayacaktır, bu insanımızın sorunları bunlar... 17 tane termik santral yapıp da 

Zonguldak’ı cehenneme çevirmemiz gerekmez. Zonguldak kendi haliyle cennettir 

zaten, Kandilli, Akçakoca’dan Amasra’ya kadar. Bunu bütün güzelliklerini 

koruyacağız. Zaten insan olmanın özü de sana bahşedilmiş güzellikleri korumaktır. 

Bunun başka yolu yoktur. Bu insanların mutlu olması için ne yapılmalıdır? Ülkeyi 

yönetenlerinin görevi de budur (21. Katılımcı- Mühendis).  

Zonguldak’a 1990-91 grevi sonrası devlet yatırımının gelmemesi bir yönüyle 

devletin işletmecilikten elini çekmesi ve bütün yatırımların özel sektör eliyle yapılması 

politikalarından kaynaklanmaktadır. Bu politikalardan havzadaki kentlerin ve 

emekçilerin payına düşen erken emeklilik, güvencesiz çalışma, işsizlik gibi durumlar 

olmuştur. İşçiler ocakların özelleşmesi konusu ele alınırken, ocakların zarar ettiği 

yönündeki savlara işçi çıkarıldığı için ocakların zarar ettiği karşı savıyla cevap 

vermektedir. Ocakların işçi çıkarıldığı için zarar etmesi durumu üretimin düşük kalması 

nedeniyle maliyetlerin tamamının karşılanamamasını içermektedir. İşçiler üretim 

yaptıklarında ortaya çıkardıkları artı değerin kâr oranlarını arttırdığının şüphesiz 

farkındadırlar. Ocakların zarar etmesi yeterli sayıda işçi çalıştırılamamasına bağlıdır. 

Özelleştirme politikaları, sosyal haklarda azalmaya, çalışma sürelerinin artmasına, 

ücretlerin düşmesine, işçilerin temel ihtiyaçların için bile saatlerce çalışmasına yol açacak 

geniş bir projedir:  
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Fabrikalarda düğmeye basan, şalteri indiren, bantta akortlara göre zamanla yarışan 

insanlar devam ediyor çalışmaya. Ne oluyor dönem dönem, işte TEKEL yaşanıyor 

diyelim ki işte çay işçileri yolları işgal ediyorlar veya işte Renault işte veya metalde 

bilmem otomobil işçileri eylemlilik devam ediyor, sınıf öyleydi sınıf devam ediyor…. 

Hepsi asgari ücretinde altında bir çalışma şeyine zorlandılar işte şimdi görüyorsunuz, 

torba yasa geçti, kiralık işçilik bilmem büroların kurulması taşeronlaşmanın şöyle 

olması böyle olması bu kadar yasalara da değiştirebilecek bir gücü elinde bulunduran 

hükümetler o zaman asgari ücretin altında işçilerin de çalıştırılabileceğini. (9. Katılımcı- 

Yerüstü).  

Katılımcıların neredeyse tamamı Zonguldak Kömür Havzası’ndaki kentlerin 

1990-91 grevinden sonra cezalandırıldığını düşünmektedir. İşçilere göre devlet işçilerin 

bu hak arayışlarına havzaya yatırım yapmayarak cevap vermiştir. İşçilerin ücret 

kazanımları onlara işçi çıkarma, yeni işçi almama ve alt yapı yapmama olarak geri 

dönmüştür. Devletin havzaya karşı bir kini vardır. 1990-91 grevi sırasında Turgut Özal’a 

karşı atılan sloganlar yüzünden Özal’ın maden işçilerine kötü muamele yapmaya devam 

ettiğini düşünen bir işçi, devletin havzadaki süreklilik politikalarını şöyle anlatıyor: 

E şimdi Türkiye’deki olayları görmüyor musun benim babam. 78 puanla polisliği 

kazandı da polisliğe gidemedi delilendi yavru, kime hesap soracaksın. Hani tabiri caizse 

bir laf var ananı kovalayan kadı, kadı kadıya şikâyet olur mu kimi kime şikâyet 

ediyorsun. Ama şu bir gerçek bu memleket bitti yani bitirildi. 80’den sonra Özal 

döneminden sonra bizim işçimizin yanlış attığı propagandalar [grev sırasındaki 

sloganlar] yüzünden Özal burayı bitirdi, ondan sonra gelenler de buna da devam ettiler. 

Bazı kurumları elden çıkarmaya aynı Tayyip gibi tasfiye etmeye başladı düşün ki bugün 

Erdemir dünyanın en kâr edenlerinden bir tanesi Telekom dünyada en son özelleşecek 

kurumlardan birisi, onu özelleştirdi (34. Katılımcı- Yeraltı).  

Hem ulusal hem de uluslararası gelişmeler kömür endüstrisi özelinde kapatma ve 

özelleştirme politikalarının uygulanmasına yol açmıştır. 1980’lerden bu yana dünyada 

gelişen kömür alternatifi enerji kaynakları ve Avrupa’daki ESCS’nin (European Coal and 

Steel Community) sonlanma sürecine doğru girmesi gitmesi önemli gelişmelerdir. Özal 

sonrası hükümetlerin bir devlet politikası olarak havzaya aynı politikaları uyguladığı bir 

gerçektir. TTK’nın tamamı özelleşmese bile pek çok kömür sahası rödevans sistemiyle 
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özel sektörün çalıştırdığı bir yapıya büründürülmüştür. Özellikle üretimde çalışan işçi 

sayısı emekliliğe sevk edilenlerle birlikte düşürülmüş, emekli işçiler yerine daha az sayıda 

işçi alınarak işçi sayısı kademeli olarak düşürülmüştür. Çoğunluğu üretimde çalışan 

yeraltı işçi sayısı 2010 yılında 9330 kişiyken 2019’da 7580 kişiye düşmüştür. Buna karşın 

yerüstünde çalışan işçi sayısı ise 2126 kişiden 1358 kişiye düşmüştür (Türkiye 

Taşkömürü Kurumu, 2019). İşçiler kurumun küçültülmesinin bir devlet politikası olarak 

1980’li yıllardan itibaren uygulandığını düşünmektedir:   

AK Partinin bugünkü yapmaya çalıştıkları şeyi başlatan Özal'dır. Asıl benzerliği orada 

aramak lazım yani. Özal’ın neo-liberal politikaları, kafası oradan doğru basar. IMF'den 

gelmiş ve direk gelmiş bir adamdır. Neo-liberal politikaların tohumlarını atan köprüyü 

de satacağım diyen, hatırlıyorsun (8. Katılımcı- Yerüstü).  

O gündür bugündür hep aşağı gidiyoruz. Hiç kimse destek çıkmıyor bunun yanında hadi 

Özal gitti, rahmetli oldu gitti. Ondan sonra Doğru Yol Partisi geldi, Sosyal Demokratlar 

geldi ondan sonra işte Sadet miydi? Refah partisi geldi, onun peşine MHP koalisyonu 

geldi onun peşine AKP geldi ne oldu hani burası. Hangisi bir çivi çaktı (14. Katılımcı- 

Yerüstü). 

Kesinlikle değişen bir şey yok. O zaman da özelleştirmeler vardı, belki bu kadar yoktu 

ama hepsini hallediyorduk. Özelleştirdiler Avrupa’ya doğru inanmıyorum ben devam 

eden bir şey yok. Aynı şekilde gidiyor. Ha ne olur bu biraz daha dinci olarak şey yapıyor 

(16. Katılımcı- Yerüstü). 

TTK’nın zarar ettiği, hatta işçiliklerin pahalı olması nedeniyle zarar ettiği söylemi 

işçilerde karşılık bulmamaktadır. Yıllar içerisinde emekçilerin hak kayıpları yaşaması, 

çalışmanın esnekleşmesi, iş bulmanın zorlaşması, kaliteli eğitime erişimin paralı hale 

gelmesi vb. gelişmeler işçiler tarafından devletin sürekliliği olarak algılanmaktadır. Bu 

süreklilik içerisinde hali hazırda yerin altında duran madenler ve çalışmaya istekli işçiler 

varken kömür üretilmemesi devletin ısrarlı özelleştirme politikalarına bağlanmaktadır. 

1980 sonrası bütün dünyada adım adım uygulanmaya başlayan özelleştirme temelli 

kalkınma politikalarını 16 katılımcı şöyle anlatıyor: 
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Aslında o değil ya madenler şimdi özelleşince bana göre madenler Özal’dan başlamadı. 

İngiltere Teacher’dan başladı ya. İngiltere’de demir leydisi vardı ya oradan başladı bu. 

Ondan sonra da dünya genelinde bunu yaydılar. Çünkü sermaye yönlendiriyor herkesi. 

Orada başladı yani kapatmaya falan. Ben ona bağlıyorum aslında. Küreseldi. Daha çok 

da sermaye grubu istediği gibi yönlendiriyorlar insanları (16. Katılımcı- Yerüstü). 

Maden işçileri özelleştirmeye genel olarak karşı bir duruşa sahip olmakla birlikte 

iki açıdan özelleştirme taraftarı olduklarını görülmektedir. Bunlardan birincisi devlet 

işletmelerinde var olan siyasi torpilin özel sektörde olmadığını düşünmeleridir. İkincisi 

ise özel sektörün kâr etmek için daha çok üretim yapacağı ve böylece daha çok işçi 

istihdam edeceği düşüncesidir.  

Özel olsa şöyle özel olması lazım özel sektörün zihniyeti bu kamudaki çalışan istihdam 

olan yerlerde ben özel sektör zihniyeti olmasını istiyorum… Zihniyet dedim sadece, 

yani özel sektör olsun demedim. İyi yönü şöyle çalışmayana ekmek yok. O adam nasıl 

ayakta kalıyor işçisini çalıştırarak, üreterek ürettirerek ayakta kalıyor. Biz niye bu kadar 

zarar ediyoruz. İşçiyi doğru düzgün çalıştıramayız. (14. Katılımcı- Yerüstü).  

Katılımcılara göre kurumun zarar etmesinin ve işçilerin eskisi gibi çalışmamasının 

en önemli nedenlerinden birisi çalışanların siyasi partilere angaje olmalarıdır. Liyakate 

dayanmayan, siyasi parti üyelikleriyle ya da benzeri ilişkilerle madenlere işçi alımı, bu 

yollarla girenlerin çalışmaması durumunu ortaya çıkarmış, partizanlık üretimin önüne 

geçmiştir:   

Zarar etti, neden olacak siyaset. Şimdi bir a partinin adamı müdürü öyle bir hazırlığını 

yapmış tabanlar sürmüş lağımlar, sürmüş bacalarını koymuş, anayolda hazırlığını 

yapmış, üretime hazır. Abi o parti gidiyor b partisi geliyor onu oradan alıyor. Yahu sen 

niye alıyorsun bu adamı. Bu adam görevini dört dörtlük yapıyor, … Özal döneminden 

sonra, 2000 yıllarından sonra daha da yaygınlaştı disiplin kalmadı. Şu an şimdi sana 

samimi söylüyorum eğer ocakta göçük olsun göçükte adam kalsın alacak adam çok az 

ya ben kendim buradan doğru biliyorum ya. Bizim zamanımızda kurum işçi sayısı 

fazlaydı gruplu çalışıyordu sen on numara bir ustasın bak on numara bir ustasın sana 

her dönem boş grup yazıyordu seni anayollarda kömür attırıyordu onu tutuyordu hazır 

kıta, joker olarak kullanıyordu. Adam şimdi ocağa giriyor ne iş verdiler şu iş 

yapabiliyorsa yapıyor yapamazsa saati dolduğu zaman söküyor kartı takıyor hadi oğlum 
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dışarı bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu o iş bitecekti abi. Ha hasta olursun kazalı 

olursun istisna (.40. Katılımcı- Yeraltı) 

Bu düşünceye göre TTK devlet tarafından işletilmeye devam ettikçe, hükümete 

gelen partinin üyeleri olan işçiler işten kaytarmaya devam edecekler ve ocaklar 

siyasallaşma sonucunda üretim yapamaz ve sürekli zarar eder hale gelecektir. Bu düşünce 

yaygın olmakla birlikte siyasi parti üyeliğinin işçilerin gündelik çıkarlarına hizmet ettiği 

açıktır. Siyaset kurumunun güçlendiği dönemlerle siyasilerle kurulan ilişki sayesinde 

işçiler kendileri çözemedikleri sorunlarını parti üyelikleri aracılığıyla çözmektedirler: 

Ondan sonra istifa ettik ki biz şu yakın dönemde de AK Parti’ye üyeliğimi açtım mesela.  

Şimdi AK Parti derken gördük mesela gerek sağlıkta gerek yollarda hani bilhassa köyde 

bir işin düştüğü zaman parti kanalıyla bu işler yürüyor, bir işimiz olursa yürütebiliriz 

gibi düşüncelerle (23. Katılımcı- Yeraltı). 

İşçilerin çoğunun geçmişinde bir siyasi parti üyeliği bulunmakta hatta halen siyasi 

parti üyesi olan işçilerle de karşılaşılmaktadır. Ancak işçiler genel olarak TTK’nın siyasal 

iktidarın değişmesinden sürekli etkilenen durumundan rahatsızdırlar. Yukarıda 40. 

Katılımcının çekincelerine ek olarak siyasi parti üyesi olmak, sadece çıkarını partiler 

aracılığıyla yaptırmaya değil de partinin çıkarına göre davranmaya geldiğinde, işçiler 

parti üyeliğini olumsuz bir şey olarak görmektedirler.   

Çünkü insanlarımız o gibi insanlara meyilli mesela bir insanın bir bakış açısı vardır 

senin güttüğün bir parti vardır beyninde ama kendi çıkarı için oraya kim başa geldi 

falanca ha bu nedir biliyor musun etek öpmedir. Yani kula kulluktur. İşte biz çoğunlukla 

buradan kaybettik bizim için madenlerimizde belki bizim köyde bir kişi var değil mi 

(34. Katılımcı- Yeraltı). 

İşçilerin zorlu çalışma koşullarını rasyonelleştirmelerinde en etkili düşünce devlet 

için çalışma durumudur. Devlet güvencesinde çalışmanın yanı sıra, madenlerin ilk 

işletmeye açılmasından itibaren devlet olarak ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanması için 

kömür çıkarıldığını, hatta Cumhuriyet sonrası Uzun Mehmet hikayesiyle madenlerde 

çalışmanın ne kadar erdemli bir şey olduğu inşasından bahsetmiştik. Pek çok işçi 
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madenlerde çalışarak hem kendi geleceklerine yönelik hem de ülkenin kalkınması için 

çalıştıklarını düşünmektedir: 

O benim kardeşim bu benim amcam bu benim dayım yok öyle bir şey. Herkes aybaşı 

maaşını alıyor evine gidiyor. O parayı hakkedecek devleti bak doğuda bir sürü şehit 

veriyoruz su gibi gençlerimiz gidiyor. Burası bir kamu kuruluşu burası bir devletin 

kurumudur buradan bir lokma haram yemek 70 milyon insanın hakkı var onda (40. 

Katılımcı- Yeraltı). 

 Siyasi partilerin programlarına uygun davranılmasının olumsuz bir şey olması 

işçilerin siyasal partileri kendi çıkarları için çalışan kurumlar olarak görmediklerinin en 

önemli kanıtıdır. Siyasal partilere angaje olmuş olan işçilerin tamamen kendi çıkarlarına 

ya da partinin işçi sınıfının çıkarına olmayan çıkarlarına hizmet ettiği düşünülmektedir. 

Özellikle ast üst ilişkilerinde siyasal angajmanın belirleyici gücü işçilerin ortak bir sınıf 

bilincinden saparak parti kimlikleri üzerinde girdikleri bir çatışma ortamını 

yaratmaktadır. İşçi sınıfı çalıştığı işyerinin sürekli çalışıyor olmasını ister ve bunun 

sürdürülebilir olmasının da devlet düzenine bağlı olduğunu düşünür. Sınıf bilincine sahip 

olmak bunun tam tersi için mücadele edilmesi anlamına gelir. Buradan hareketle işçiler 

maden ocaklarının kâr etmeme durumunun siyasal angajman olduğunu düşünmekte ve 

devletin buna karşı genel politikalar belirleyerek üretimi sürekli kılması gerektiğini 

düşünmektedir:  

Bir işletmeyi mahvetmek için ne yapacaksın? Bak çok basit; yeteneksiz adamları oraya 

idareci yaparsın kardeşim. Tamam mı? Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. O orayı 

bitirir. Bir de onu destekleyeceksin, aferin iyi yapıyorsun. Bitti. Bitti yani (18. 

Katılımcı- Yerüstü). 

Posta başı çavuş nezaretçi ben onların hiçbir tanesine inanmıyorum. Ya posta başı işi 

bilir ondan sonra çavuş işi bilir onlar hep hikâye. Abi bir adam işe giriyor ama partiden 

ama müdürlükten ama işletme müdürlüğünden torpilini yapıyor gidiyor çavuş oluyor. 

Ben nezaretçi kursuna ilk defa katıldım, ilk sefer katıldım 68 puanla yedekte kaldım. 

Benim yanımda oturan çocuk soruları yapıyor son soru İstiklal Marşı’nın yazarı kimdir. 

İstiklal marşının yazarı kimdir bana sordu ben ona söyledim ve bu adam İstiklal 

Marşı’nın yazarını bilmeyen adam 76, 86 puanla nezaretçi oldu. Ben 68 puanla yedekte 
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kaldım. Bu işler hep formalite ha o zamanki yıllarda şu an var mıdır bilmiyorum (40. 

Katılımcı- Yeraltı). 

TTK özelinde havzadaki üretim politikalarının özelleştirmeye dayanıyor olması 

en temel belirleyendir. Hükümetin kurum müdürü gibi yönetici kadroları atama yetkisine 

sahip olması özelleştirme politikaları ile bir arada düşünüldüğünde kurumun daha fazla 

üretim yaptırılarak karlı hale gelmesinden çok maliyetlerini karşılayabilecek, fazla kâr 

etmeyecek, özelleştirilmeye hazır bir şekilde işler halde olması temel amaçtır: 

Şimdi onlar çalışma şatlarımız o zaman 8 saatlikti ama kömür verimimiz çok iyiydi. 

Yani bir akşamda 3000 ton diyelim kömür veriyorduk, yani bir akşamda. Sabah panoya 

yazılırdı böyle şey gösterirdi ışık. O zaman kömür çoktu Fransızlardan kalma 

İngilizlerden kalma çok güzel çalışmalarımız vardı. Verim iyiydi. Şimdi tabi zamanla 

ocaklar dağıtıldı özelleştirildi. Özelleştirildi ne oldu burada? Özelleşince verim kısaldı. 

İşçi azaltıldı. İşçiler çıkartıldı (24. Katılımcı- Yeraltı). 

 Havzadaki ocakların işletmeleri özelleştirme politikalarıyla birlikte tamamen 

devlet elinden alınıp özel sektöre devredilmemekle birlikte, rödevans sistemi ve yeraltı 

hazırlık işlerinin bir kısmının özel sektöre verilmesiyle kömür madeni işletmeciliğinde 

özelleştirme politikaları uygulanmaya başlanılmıştır. Hazırlık işlerinin taşeronlara 

verilmesi yeni üretim yerlerinin açılmasını özel sektörün kâr etme mantığıyla birlikte 

işletilmesi anlamına gelmektedir. Örneğin 2010 yılında Karadon işletmesinde yaşanan ve 

30 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciası taşeron firmanın 

sorumluluğunda olan bölgede gerçekleşmiştir 15. Katılımcı bu olaya vurgu yaparak 

taşeronların çalışma sistemini anlatıyor:  

Taşeronun girmesi başlı başına bir saçmalık. Yeraltında taşeron olmaz. O taşeron da en 

ucuza nasıl çalıştıracağım diye kurumdan emeklilere yani miadı bitmiş insanları 

çalıştırmaya çalışıyor. İnsanları sömürüyor, şey yapıyor, ihtiyaçlarından faydalanıyor 

onun. Çalıştırırken de hiçbir ek önlem almıyor. Burada gördük mesela şeyde, 

patlamalarda gördük. Hiçbir önlem almıyor. Ve patladığı zaman, sorumlu 3 tane müdür, 

4 tane müdür, bak şimdi hapis yatacak (15. Katılımcı- Yerüstü).  
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İşçilerin oy verme eğilimleri de sınıf bilincinin oluşum sürecinde önemlidir. 

Coşkun’un aktardığına göre (Coşkun, 2013, s. 188-189) 1999 genel seçimi dışında 1983-

1999 arasında bütün genel seçimlerde Zonguldak’taki genel eğilimin Türkiye 

ortalamasının üzerinde merkez sol eğilimler taşımakla birlikte, merkez sağ ve merkez sol 

arasında dengeli bir şekilde olduğunu görmekteyiz. 2002 ile birlikte bu eğilimin merkez 

sağa kaydığını söylemek mümkündür.  

1990-91 grevinin sembolik isimlerinden olan dönemin GMİS başkanı Şemsi 

Denizer 1991 genel seçimlerinde SHP’den milletvekili adayı olmasına rağmen 

seçilememiştir. 1991 Genel seçiminde Kömür Havzası’nda en çok işçinin çalıştığı il olan 

Zonguldak’ta sırasıyla DYP %30,1, DSP %24, ANAP %18,6, SHP %14,9, RP %11,9 oy 

almıştır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2012, s. 245-246). Denizer’in milletvekili olarak 

seçilememesinde sendikayı bırakırsa yerine o kadar etkili bir sendika başkanı gelmeyecek 

olması da vardır: 

Onu neden işçi oraya gidince bizi bırakacak, böyle biri gelmez hesabı da vardı. Onu 

meclise göndersek, oraya ne olacaktı bizden ayağını kesecekti. Oraya gelen başkan bizi 

onun kadar taşıyabilir miydi havası vardı (14. Katılımcı- Yerüstü). 

 Şemsi Denizer’in en popüler zamanında milletvekili seçilememesinde bir diğer 

etkili neden de işçilerin21 meclise gitmiş diğer sendika liderleri hakkındaki 

deneyimleridir. Hemen her seçim döneminde milletvekili olan işçi liderleri vardır ancak 

işçilerin tecrübesi milletvekillerinin işçilere sendika liderlerinden daha uzak olduğu 

yönündedir: 

Bayram Meral de bir zamanlar çok büyük liderdi, T.C. başbakanına kafa tutacak kadar 

büyük bir adamdı ve konuşuyordu da oraya girince ne oldu? Susturuldu korktu Şemsi 

 
21 Havzada hâkim seçmen kitlesi maden işçileri olmamakla birlikte havza ekonomisi ve madencilik 

sektörüyle ilişkili diğer sektörler düşünüldüğünde havzada madencilerin ve madencilerin tümünün üye 

olduğu sendikanın etkisi daha iyi anlaşılabilecektir. Bu yüzden maden işçilerinin politik yönelimleri 

havzadaki politik atmosferin temel ve nihai belirleyicisidir. Maden işçilerine rağmen maden işçisi olmayan 

seçmenlerin politik düşünceleri bu açıdan bakıldığında etkili olmadığı görülecektir. 
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ama korkmadı konuştu, konuştu ve bedelini ağır ödedi, hayatıyla ödedi (34. Katılımcı- 

Yeraltı). 

 Kömür havzasında en sevilen siyasi figür Bülent Ecevit’tir. İşçiler 1961-65 yılları 

arasında Çalışma Bakanlığı yapan ve bakanlığı döneminde maden işçilerini ziyaret eden, 

maden işçileri lehine kararlar alan bir siyasi figür olması nedeniyle sevilmektedir: 

Bülent Ecevit Çalışma Bakanı olduğu zaman İLO Kararlarını uygulamaya başlıyor işte. 

Madencinin daha refah düzeyine gelmesini şey yapıyor. İşte normal çalışma şartlarını 

koyuyor. Ne bileyim yeraltına girerken ekstra yiyecek veriyor. İşte işçinin her şeyini 

karşılıyor. Bu yüzden pek seviliyor. Onun koyduğu o şeylere, benim için neden takım 

elbise giymesin demiş, al sana kumaş demiş. Sümerbank’ın en iyi şeyinden. Benim 

işçim banyodan çıkınca niye doğru yıkanmıyor? Al sana sabun demiş. Biz ne yapmışız? 

İşte zengine kumaşı satmışız, bakkala sabunu satmışız, yeraltına girerken aldığımız 

peynir zeytini başkasına satmışız. İşveren de bunu gözleye gözleye ne yapmış? Kırpmış. 

Şu anda mesela kömürü satıyor millet. Ben evde kömür kullanmıyorum işte, kalorifer 

var diyor. Doğalgaz var diyor. Kömürü satıyor. Şimdi sata sata bir kömür kaldı. Yakında 

o da gider mi gitmez mi belli değil. Ecevit’in sevilme şeyi bu. İnsanca yaşamayı 

öğretmeye çalışmış ama biz insanca yaşamayacağız demişiz. Niye takım elbise giyelim 

işte? (15. Katılımcı- Yerüstü). 

 Zonguldak Kömür Havzası’nın ekonomi-politik yapısı düşünüldüğünde maden 

işçileri ve maden kaynaklı sermaye arasındaki çatışma ve uzlaşma, havzadaki politik 

atmosferin en temel oluşturucusudur. Maden işçilerinin çalışma pratikleri gündelik hayat, 

kentleşme vb. gibi sınıflarını deneyimledikleri alanların neredeyse tamamının maden 

işçiliği merkezli olması onların mesleki bilinçlerinin ön planda olması sonucunu 

doğurmuş gibi görünse de yapısal olarak işçi sınıfının tek bir belirleyen tarafından 

yönlendirilmediği açıktır. Mesleki bilincin ön plana çıkarmasında etkin olan faktörlerin 

işçi sınıfındaki yansıması dayanışma örüntülerinin güçlenmesi, sendikal örgütlenmenin 

yaygınlaşması ve havzada politik muhatap öznesinin maden işçisi olması şeklinde karşılık 

bulmuştur. İşçiler bir bütün olarak bu politik atmosferin içerisinde genellikle işçi aleyhine 

sonuçlanan ekonomik kaybedişlerle karşı karşıyadır. İşçiler yine bir bütün olarak sınıfsal 

bağlamda bu değişimlere karşı dayanışma ve mücadele içerindedirler. Her ne kadar 



146 

 

yeraltı işçileri ve yerüstü işçileri arasında sınıf bilinci bağlamında açık bir fark görülse de 

işçiler örgütlü sınıf mücadelesi verme yolunda önemli adımlar da atmışlardır.  
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Bölüm VII 

7. ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NDA ÖRGÜTLÜ SINIF 

MÜCADELESİ 

İnsanların gündelik hayat pratikleri toplumsal yeniden üretim süreçlerinin 

organizasyonu ile ilişkilidir. Toplumsal yeniden üretim ilişkileri içerisinde organize olan 

sosyal konumlar sınıf ilişkileri çerçevesinde yeniden üretilirler. Bu yeniden üretim biçimi 

doğrusal ve sürekli ileri bir hareketten ziyade, rakkas halinde, kendisine uygulanan 

enerjiye verilen karşılıkların yansıması gibi karşılıklı ve sürekli değişen, hareket halinde 

olan, etkileyen ve etkilenen haldedir. Sınıf mücadelesi olarak tanımlayabileceğimiz bu 

rakkas hareketi sınıfın kendi içinde mücadelesi ve sınıfların birbirleriyle mücadelesi 

şeklinde görünür olur. Sınıf mücadelesinin en örgütlü ve görünür olduğu grevler, ister 

ücret isterse de çalışma koşullarının düzeltilme isteği ile oluşun karşıt bir sınıfa, sömürüye 

ve sınıf çıkarını korumaya yönelik sınıfsal direniş pratiklerinin bütünüdür. 

 Sınıf kültürü ve sınıf bilinci topluluk kültürü ve bilincinden daha kapsayıcı ve 

sınırları daha geniş bir haldedir. Gerek toplu iş sözleşmelerinde gerekse de grevler 

sırasında kapsayıcılık hali kendisini daha görünür kılar. Çalışma mekânında işçiler kendi 

çalışma arkadaşlarıyla oluşturdukları küçük grupları içerisinde diğer çalışma 

arkadaşlarına karşı farklı dayanışma örüntülerine sahip olabilirler ancak yukarıda da 

bahsedilen sınıf içi farklılıklara ve mücadelelere dayanan bu ayrımlar sınıf karakterine 

sahip olaylarda ortadan kalkar. Bu durumlarda işçi sınıfının onu bir sınıf yapan 

dayanışma, direniş, sınıf çıkarlarını savunma gibi özellikleri görünür olur. Örneğin 

Zonguldak Kömür Havzasında yeraltı-yerüstü, Laz-kıvırcık, kazmacı-nakliyeci, köylü-

şehirli gibi işçi sınıfı içerisinde farklı topluluk kültürleri kaynaklı farklılıklar ve 

klikleşmeler mevcuttur. Ancak havzadaki en büyük işçi hareketi olan 1990-91 grevi 

sırasında bu farklılıklar kaynaklı ayrımlar yerini dayanışmaya ve ortak mücadeleye 
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evirmiştir. Bütün sınıf mücadeleleri siyasal mücadelelerdir çünkü siyaset sosyal varlığın 

ve toplumsal yeniden üretim için öznel gereksinmelerin bilincine varmaktır (Everling, 

2010, s. 157). Öte yandan, sınıf bilinci ve kültürü bir görünüp bir kaybolan; sadece grev 

ve direnişlerde ortaya çıkıp, durağan süreçlerde yerini rekabete, çekişmeye bırakan bir 

şey de değildir. 

 Ollman’a (2008, s. 216-266) göre sınıf bilinci birtakım duygu ve düşüncelerden 

oluşan farkındalıklar bütününden çok sınıf bilincine sahip kitlelerin eylemlilik halidir. 

Daha doğru bir ifadeyle sınıf bilinci; sınıfa üye olanların teker teker birey olarak sınıfına 

yönelik ilgileri ve taleplerini, diğer sınıflara karşı dayanışma duygusu ve karşıtlıklarını, 

kapitalist toplumun dinamiklerinin özümsenmesi aracılığıyla ve daha eşitlikçi bir toplum 

için çaba göstermeleridir.  

1970’lerin sonlarına doğru sanayi kapitalisti ülkelerde kapitalizmin krizi etkisini 

göstermiştir. Hem ekonomik hem de kültürel anlamda yaşanan bunalımlar beraberinde 

rekabet koşullarının şiddetli bir hale gelmesine yol açmıştır. Ayrıca teknolojik 

gelişmelerin de ivme kazanması ve küresel düzeyde iletişimin yaygınlaşması ile birlikte 

sermaye, yeni ve gelişen alanlardan anlık bilgi sahibi olmaya başlamıştır. Kriz 

ortamındaki rekabetin sermayeyi çok uluslaşmaya itmesi, sermayenin yeni ve gelişeceği 

düşünülen pazarlara doğru kayması, çok uluslu şirketlerin kuvvetlenmesine ve dünya 

çapında bir pazar yaratılmasına yol açmıştır. Pazarın yeni alanlara doğru kayıyor olması 

da ülkelerin ihracata yönelik bir biçimde yeniden yapılanması gerekliliğini doğurmuş, 

üretim sürecinde maliyeti fazla olan tüm ürünler üretimden dışlanarak, üretim süreçleri 

maliyeti daha düşük olan bölgelere doğru yayılma göstermiştir (İçli, 2003, s. 109). 

 Küreselleşme olgusu kapitalizmin bu son dönemine tekabül eden, hızlı teknolojik 

değişmelerin ve sermayenin dünya genelinde serbest ve erişilmesi kolay bir şekilde 

dolaşımının yaşandığı dönemdir. Yukarıda da anlatıldığı üzere, kapitalizm yaşadığı 

krizlerden çıkabilmek için sürekli bir yenilenme sürecine girmiştir. Bu yüzden dönemsel 
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kırılmalar kriz dönemlerinin ardından yaşanan değişmelere işaret etmektedir. Sermaye 

birikimi kriz dönemlerde önündeki engellerle başa çıkarken sorunları tamamen ortadan 

kaldıramazlar bu yüzden kapitalist gelişmenin her “yeni” dönemi daha önceki 

çelişkilerden bir kısmını bu dönemine taşır (Wright, 2009, s. 210). Kapitalizmin bu yeni 

döneminde madenlerin işletilmeye devam edilmesi ancak devlet eliyle değil de özel 

sektör aracılığıyla yapılması planı bu yeni döneme özgü bir kalkınma planıdır ancak eski 

dönemin neredeyse bütün çelişkilerini taşır. Maden işçileri dünyanın çeşitli yerlerinde bu 

geçiş dönemine isyan etmişler, çalışma koşullarında güvencesizliğin yanına bir de 

istihdam konusunda güvencesizliğin eklenecek olmasına karşı çıkmışlar, sermayeye karşı 

direnmişlerdir. 

 1970-1990 arası neoliberal politikaların uygulanmaya başladığı dönemde 

dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen maden işçileri grevleri dikkat çekicidir. 

ABD’de 1977 yılında altı işyerinde başlayıp yaklaşık 109 gün süren (Ackermann, 1979) 

1977-78 maden işçileri grevi kapitalist sınıfın genel saldırısı altında işçi sınıfının kendini 

koruması olarak ortaya çıkmıştır (Green, 1983, s. 322). 1977’de Romanya’nın Jiu 

vadisinde 35000 madencinin katıldığı grevde fazla mesai saatleri, düşük ücretler ve 

emeklilik yaşındaki yükseliş protesto edilmiştir (Kideckel, 2004, s. 45). Zonguldak grevi 

sırasında en çok anılan ve Şemsi Denizer’in sık sık benzetildiği Lech Walesa önderliğinde 

yapılan ve Walesa’nın devlet başkanı olması ile sonuçlanacak liman işçileri ile başlayarak 

ülke genelindeki maden işçilerini kapsayan büyük Polonya grevleri de dönemin en etkili 

grevleri arasındadır.  

 Yukarıdaki grevlerin bağlamından farklı olsa da aynı dönemlerde SSCB’nin 

dağılma sürecinde 1989’da Kuzbass, 1990’da ve 1991’de Donbas’ta büyük madenci 

grevleri olmuştur (Marples, 2013).  

Bu grevlerden en bilindik olanı ise 1984-85 yılında bütün İngiltere’yi etkisi altına 

alan İngiltere maden işçileri grevidir. 1973'teki petrol fiyat şokunun ardından, yükselen 
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enflasyon, reel ücretlerdeki sert düşüş, işçiler arasında çatışmaya yol açmış, 1980’e kadar 

grevlerde bir düşüş yaşansa da 1980 sonrası grev sayısında ciddi artışlar olmuştur 

(Lyddon, 2007, s. 339). Madenciler özelinde işçi sınıfı, çalışma hakları için Margaret 

Thatcher’a karşı savaşıyorlardı (Leeworthy, 2012, s. 837). Maden işçileri grevleri dahil 

İngiltere’deki bu grevlerin genel amacı devletin özelleştirme politikaları, sendikalar 

üzerindeki baskıcı politikalarına ve işçi sınıfının direnme gücünü elinden almaya çalışan 

genel politikalara karşı çıkmaktır (Steber, 2017, s. 69).  

  1990-91 Zonguldak Kömür Havzası grevi de dünyadaki diğer grevlerin ruhuna 

uygun olarak neoliberal politikaların işçi sınıfı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması 

amacıyla sermayeye karşı kendilerini koruma amacıyla yapılan bir grevdir. 

7.1. 1990-91 Grevinin Örgütlenmesi 

  1980 askeri darbesi koşullarında örgütlü sınıf hareketinin, dernek ve siyasi parti 

faaliyetlerinin yasaklandığı bir dönem sonrası işçi sınıfı devletin zoru ile karşı karşıya 

mücadele alanı daralmış bir haldeydi. Havzada sinik ve mücadele kapasitesi zayıflamış 

işçi sınıfını neoliberal kalkınmacı mantık çerçevesinde daha fazla sömürmeye dayanan 

özelleştirme politikalarının uygulanacak olması, işçi sınıfını mesleki kazanımlarını 

korumaya ve sınıf mücadelesi yönünde bilinçlenmeye itmiştir: 

Özelleştirme politikası başlayınca TTK’nın da özelleştirilmesi gündeme geliyor o daha 

çok bize faydalı oldu, işçi bu adam ne yapacak yani özelleştirildiğinde işten atılacaklar 

falan. O basıncı daha da yükseltti Özal. Özellikle konuştu şimdi bu arada İngiltere’de 

de o Thatcher döneminde maden ocakları kapatıldı orda bir sürü eylemler falan oldu. 

İşçi takip ediyordu o dönem şimdiki işçi gibi değil dünyayı takip ediyorlardı. Onun da 

etkisi var mesela o İngiltere’deki şeyi maden ocaklarının kapatılmasının da etkisi var. 

Burada ocaklar kapatılırsa ne olacak burası o da müthiş bir basınç yaptı ve sendika grev 

kararını almak zorunda kaldı. Hatta hiç öyle bir grev düşünmüyorlardı (3. Katılımcı- 

Yerüstü). 

 Grevin bu çerçevede daha kararlı bir şekilde sürdürülmesini üç temel değişken 

belirlemiştir: neoliberal politikaların uygulayıcısı olarak işçi sınıfına yönelen baskıcı 
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politik söylem antagonizmin artmasına yol açmış, karizmatik liderlik etrafında organize 

olmuş sendikal örgütlenme ve tabandan örgütlenmenin örneği olarak işçi komiteleri 

örgütlenmesi oluşturmaktadır. 

Bir kere işçi ben açım diye kenetleniyor. Hiçbir siyasal fark gözetilmeksizin işçi 

kenetleniyor. Birbirine kenetleniyor. Diyor ki, ya biz ekmek mücadelesi veriyoruz 

emeğimizin karşılığını istiyoruz hepimiz. Dolayısıyla o bir türlü bitmeyen toplu 

sözleşmenin sonu greve kadar giden bir sonuç dayatıyor. Belki toplu sözleşmede verilen 

rakamla sonradan aldığı maaşı mukayese ettiğiniz zaman arada çok büyük bir fark 

yokmuş gibi görebilirsiniz ancak burada tabi ki kırpılan, yıllarca gelinmiş bir ülkenin 

enerji ihtiyacını sağlamış, çocuğunu babasız bırakmış ülkesini kömürsüz bırakmamış 

bir topluluk var sizin karşınızda ve siz diyorsunuz ki o topluluğa kapatırım ben orayı 

diyorsunuz.  Şimdi böyle bir dayatma da var. Politik güç ile o insanları küçültüyorsunuz, 

küçümsüyorsunuz. Ve birbirine kenetliyorsunuz. Bir ölçüde de siyasal iktidar artık grevi 

kaçınılmaz hale getiriyor. Bunlar grev yapmalıdır noktasına getiriyor (21. Katılımcı- 

Mühendis). 

Turgut Özal’ın doğrudan Zonguldak Kömür havzasını hedef alan ve işçilerin 

çalışmadıkları, yan gelip yattıkları ya da kömür işletmelerinin zarar ettiği yönündeki 

söylemleri grev kararı alınmasında, grevin kararlı bir şekilde sürdürülmesinde etkili 

olmuştur. Özal’ın işçinin direncini kırmaya yönelik karşıt söylemi işçilerin devletin 

sermayenin yanında saf tuttuğu yönündeki şüphelerini doğrulamış böylece işçiler bir 

arada kendilerine karşı cephede duranlara karşı örgütlü bir sınıf mücadelesi olan grev 

kararı almışlardır: 

Özal'a kızgınlık şudur: Bir Zonguldak olmasa ne olacak dedi, olmasa ne olur dedi. 

Zonguldak'ı sildim anlamında. İşte kıvılcım o yani (14. Katılımcı- Yerüstü). 

Zonguldak bitti dedi yani. Hepsini dediler maaşlarını verelim evde otursunlar dediler. 

O şekil gözle bakıyordu yani. Öyle Zonguldak gitmiş, batmış, Zonguldak olmasa ne 

olacak dediler o zaman (25. Katılımcı- Yeraltı).  

Özal’ın uzlaşmaya yanaşmayan tavrı karşısında sınıfsal pozisyonlarının farkına 

varan işçiler eylem deneyimleri çerçevesinde devlete ve sermayeye karşı güçlerinin 
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ayırdına vararak sınıf içi farklılıkların bir tarafa bırakıldığı, sınıf bilinci çerçevesinde 

organize olmuş grevi gerçekleştirmişlerdir:  

Grev sürecinde Özal’a biz şey yaptık, taşladık. Taşladık derken şöyle yani bize dedi ki 

alırsanız şu kadar para dedi bize. Başka vermem dedi. Ankara’ya geliyoruz dedik 

Özal’a. Gelmekle yollar aşınmaz dedi, derken bize para vermedi. Biz de ne yaptık 

sendika olarak sendikanın yönetimi altında haklı mücadelemizi, hakkımızı almak 

amacıyla kendi aramızda bir şey yaptık yani. Yani birlik beraberlik, Laz’ı Kürdü hepsi. 

O zaman kızdık çok. Bizi yordu. Ta Zonguldak’tan 150-200 km yürüyerek gitmek kolay 

mı (24. Katılımcı- Yeraltı) 

Sendikal liderliğin de grevin örgütlenmesi ve kararlı bir şekilde devam ettirilmesi 

anlamında önemi vardır. 1990-91 grevinde ön plana çıkan lider Şemsi Denizer’dir. İşçiler 

grevin başlamasından sonuna dek Denizer’in liderliğinde örgütlenmişler ve bu sayede 

sendika neredeyse bütün havzaya hâkim bir şekilde, tek ve kapsayıcı bir güç olarak 

sermaye karşısında konumlanabilmiştir. Karizmatik bir lider olarak Şemsi Denizer’in 

maden işçisini toparlayan ve duygulandıran, işçi sınıfının ortak değerlerine atıf yapan 

konuşmaları da grevin kararlılığını ve disiplini arttırmıştır: 

Şimdi Şemsi Denizer konuşma yaparken kimisi ağlardı kimisi gülerdi. Bizi 

duygulandıracak şeyler konuşuyordu. Mesela canlarım benim dediği zaman Mengen 

yerinden oynardı, mesela Şemsi Denizer Mengen’de balkon konuşması yaptı, hani şu 

an yapıyorlar ya balkon konuşması, yer yerinden oynadı. Mengen yerinden oynadı 

canlarım benim dediği zaman Mengen yerinden oynadı millet ister istemez duygulanan 

da oldu ağlayan da oldu bağırarak ağlayan da oldu (43. Katılımcı- Yeraltı). 

 GMİS yönetimi tarihi boyunca “profesyonel sendikacı” kadrolar tarafından değil 

de işçilerin kendi içlerinden çıkan halihazırda işçilik yapan kişilerden oluşmaktadır. 

Sendika bürokrasisi Denizer döneminde diğer sendikalara kıyasla daha azdır. Denizer’in 

işçilik ve politik örgütlü geçmişi işçiler arasında daha fazla sözünün dinlenmesine yol 

açmıştır: 

Denizer'in geçmişte İGD ile TKP'nin gençlik örgütlenmesi yapısı içerisinde olması işte 

bir boksör olması, iri kıyım işte böyle lafı geçen sendikanın işçi kökenli güya kazmacılık 
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da yapmış gibi hani ocağın dibinde en dipten geliyor arından22 gelen bir adammış gibi 

söylemlerle sendikanın en üst noktaya kadar çıkması ona bir karizmatik liderlik 

özelliğini verdi ve bu bunu gördü zaten. Bir de açık kartlar var yani 24 Ocak kararlarıyla 

birlikte ocakların kapatılmasına varıncaya değin bir takım devletin aldığı kararlar var. 

12 Eylül sonrası birikmiş bir sürü ücret farklılıkları var. Sosyal hakların gaspı var. Bunu 

kolaylıkla karşı taraftan talep edebileceğini ve bu talebinde muhakkak yerine 

gelebileceği noktasındaki kozları elini geçir mi durumda zaten böyle bir gerçeklik var. 

Bu karizmatik kimliği ile o günkü bu objektif şartları birleştirdiğimizde yani hani derler 

ya devrim için objektif ve sübjektif şartların olması önemlidir derler. Objektif şartlar 

var orada, sübjektif şartlarsa Şemsi Denizer'in karizma kimliği yoksa örgütsel yapısı 

şusu var onlar tabi şekilleniyor yavaş yavaş ama Şemsi Denizer'in karizmasında 

şekilleniyor çünkü o ne derse o oluyor. Hadi yürüyelim diyor yürüyorlar, dönüyoruz 

diyor dönüyorlar yani (9. Katılımcı- Yerüstü). 

Grev süresince Şemsi Denizer bütün gelişmeleri birinci ağızdan işçilerle 

paylaşmaktaydı. Bu bir yandan işçiler arasında dedikodu ile yanlış bilgilenme olmasını 

ve direncin kırılmasını önlüyordu diğer yandan da sendika liderliğine bağlılığı 

arttırıyordu: 

Şimdi mesela herkes saat 4 buçukta sendikadaki o rampaya dikilir [sendika binasının 

önündeki yokuş]. Gelen ön sırada. O da çıkar camdan şey yapardı. Görüşmeleri işte. 

Birinci ağızdan. Şimdi mesela temsilci veriyor. Bugün şu oldu bugün bu oldu işte. 

Sendikacıya soruyor. Onun anlattığı gibi değil böyle böyle. Öyle şey olmasın diye 

herkes birinci ağızdan çıkardı, kendi odasının camından işçileri aydınlatırdı. Ve işçiler, 

evde kaç kişisin? 4 kişisin. 4 kişi giderdi oraya. Öyle ben gideyim, evde hanım dursun. 

Şimdikiler gibi değil yani. Hanımın orada ne işi var? Öyle şey yok. Herkes cümbür 

cemaat oradaydı (15. Katılımcı- Yerüstü). 

 İşçiler grev süresince çalışma yerlerine göre sendika şubelerinin çatısı altında 

toplanarak greve katılım göstermişlerdir. Sendikal örgütlenme doğal olarak işçilerin 

çalışma mekânlarındaki sendikal şubeleşmeye bağlı olarak gerçekleşmiş bu çerçevede 

işçiler günlük planlar çerçevesinde grevi sürdürmüşlerdir: 

 
22 Ayak, taban veya galerilerde kömürün ilerleme çalışmalarının yöneldiği dikey yüzey parçası. 
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Sendikanın her yerde şubesi var. Her işyerinin belirli temsilcilikleri var, temsilcilikler 

işçileri aktarıyor falan gün toplantı var maden işçilerine veya biz Ankara’ya yürüyüşe 

gideceğiz veya… (23. Katılımcı- Yeraltı). 

Grevin örgütlemesinin diğer sac ayağı da işçi komiteleridir. İşçi komiteleri çoğu 

1980 öncesi örgütlü olan işçilerin oluşturduğu yapılanmalardır. Grev sırasında grev 

komiteleri şeklini alan bu komiteler belli bir siyasi örgütün etkisinde olmaktan çok pek 

çok siyasi örgütün üyesi ya da sempatizanı olan işçilerin ortaklaşa oluşturdukları, maden 

işçilerinin haklarının tabandan örgütlenme yoluyla savunulabileceğine inanmış kişiler 

tarafından oluşuyor olmasıdır. Komitelerdeki işçilerin tamamına yakını yerüstü 

işçilerinden oluşmaktaydı. Yeraltı işçilerinden komitelerde yer alanlar ise daha önceden 

örgütlü bir siyasi geçmişi olan işçilerdi: 

81’de askerden geldikten sonra yavaş yavaş 12 Eylül’ün şeyi kırılmayı başlandı biz iş 

yerlerinde komiteler kurmaya başladık gizli gizli. Mesela karar aldık her gün 

Cumhuriyet Gazetesi, Milliyet o dönemde yürüyüş diye bir dergi vardı. Gün diye bir 

dergi vardı bir de Alınteri diye bir dergi vardı. Biz Cumhuriyetle Milliyet gazetesini her 

gün düzenli alıp atölyenin belli yerlerine dağıtıyorduk sabah erken gelip olum bu gazete 

nerden geldi falan diye millet soruyor tabi bilmiyorlar kimin bıraktığını 3-4 tane gazete 

alıp şeyler de dergiler de geldiğinde hemen tezgahlara dağıtılırdı. Bu 6 ay falan devam 

etti, dedik bunun bir sonu olmadı bakalım ne olacak 6 ay sonra dağıtmayı bıraktık biz 

ne dergi ne şey. Herkes Alınteri dergisini sormaya başladı neden sormaya başladı. Dedik 

biz hedefimize ulaştık. Sonra çaktırmadan gene biz bu sefer Alınteri dağıtmaya 

başladık. Mesela o dönem komiteler ne yapıyordu? Hem toplu sözleşme çalışmaları 

hem mesela kömür verilmiyor. Adam Aralık ayındayız Haziran’a sıra vermişler o tip 

örgütlenmeler işte şubeye baskı yapma sendikanın şubesine baskı yapmak gibi. 

Komiteler yavaş yavaş oturmaya başladı (3. Katılımcı- Yerüstü). 

Komiteler, grev öncesi komitelerde yer alan işçilerin Leninist bir saikle işçileri 

dışarıdan bilinçlendirmeye çalışma çabası olarak başlamıştır. Grev sırasında komitelerin 

sendika bilgisi dahilinde grev komitelerine dönmesi süreci yaşanmıştır. Ancak bu durum 

komitelerin sendikanın bir organı olarak işlediği anlamına gelmemektedir. Komiteler 

sendika ile birlikte çalışmakla birlikte sendika yönetiminin kendilerine göre yanlış ya da 
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stratejik olarak hatalı gördükleri kararına karşı bir baskı mekanizması işlevini de yerine 

getirmektedirler.  

İşçi komiteleri 1980 öncesi farklı işletmelerdeki işçilerin birbirlerinden haberi 

olmaksızın kurdukları, arkadaşlık ve güven ilişkisine dayalı gizli örgütlenmeler olarak 

başlamış sonradan politik geçmişi olan işçilerin yönlendirmesiyle daha disiplinli bir hale 

bürünmüştür. Komite üyeleri 1980 sonrasından grevin başlangıcına kadar olan süreçte, 

sendikaya güveni kalmayan ve sendika aracılığıyla işyerindeki sorunlarını çözemeyen 

işçilere yardımcı olarak varlığını diğer işçilere kabul ettirmiş ve giderek daha açık bir 

şekilde mücadele eder hale gelmiştir. Kurumdan kömür alamayan işçilerin kömür alması, 

ikramiyelerin zamanında yatırılması gibi pratik işyeri sorunlarını komite üyeleri 

tarafından çözülüyor olması işçilerin komite üyelerine güven duyması ve sendikanın 

işlevsizleştiği zamanlarda işçilere yine işçiler tarafından örgütlü bir model sunulmuş 

olması greve giden süreçte önemli işlevler yerine getirmiştir.  

O komitelerde bir ana ilkemiz şuydu bütün kararları biz o komitelerde alıyorduk. Evet 

daha önceden kuşkusuz kendi aramızda yaptığımız özel diyaloglar oluyordu. Kimi 

konularda ortak tutum almalıyız, şu konuda şöyle demeliyiz gibi oluyordu ama bize 

rağmen komite bir karar almışsa bile komite kararı deyip biz bunu uyguluyorduk.  Çok 

olmuyordu onu da söyleyeyim ama kimi zaman oluyordu yani. Ve orada çok işler 

yaptık, grev komiteleriyle. Birlikte hareket ediyoruz ve saatlerce tartışıyoruz, bir komite 

toplantısı beş saatte zor bitiyordu. Artık o kadar şeyi almıştık ki elimize, bir saat 

tartışıyorduk 15 dakika sigara molası veriyorduk (7. Katılımcı- Yerüstü). 

 Yukarıda bahsedilen, işçilerin sendikayı eleştirmesindeki gibi, komiteler de 

işlevini yerine getirmeyen sendikalara, işçi sınıfı yerine sermayenin yanında olan devlete 

karşı sınıfının çıkarlarını savunmak temel amacını taşıyorlardı. 

Siyasal amaçları, iktidar kimse karşındaki oydu. Sendika senin dediğini yapmıyorsa 

sendikaya muhaliflik yapıyorsun. İktidar senin dediğini vermiyorsa… Buradaki ortak 

amaç ne? İş, aş, ücret. Ortak amaç o. Komitenin için de sağcı olan da vardı solcu olan 

da vardı. Ama ortak nokta (15. Katılımcı- Yerüstü).  
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Grevin kararlılığını oluşturan bu üç sacayağı (politik karşıt söylem, karizmatik 

sendikal liderlik ve tabandan örgütlenme) grev sırasındaki düzenin sağlanması için hayati 

önem taşımaktadır. Greve maden işçileri dışında madenci aileleri, memurlar, esnaflar, 

sanatçılar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler vb. katılım göstermiş ancak işçiler kendi 

kortejlerine diğer katılımcıları hiçbir zaman sokmamıştır. Grevin son dört gününde 

gerçekleşen Ankara yürüyüşü de dahil olmak üzere işçiler her gün kendi işletmeleri ve 

çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşlere katılmışlardır. Grevin ilk günlerinden itibaren 

işçiler iş yerlerinde ya da şehir merkezi girişlerinde toplanarak kortejler halinde sendika 

binası önüne doğru düzenli yürüyüşler yapmışlardır. Grevdeki düzen direncin kırılmasını 

engellemiş ve kararlılığını arttırmıştır. İşçiler başka işletmeden ya da aile üyeleri bile 

olsalar çalışma yerlerinden olmayan hiç kimseyi kortejlerinin içerisine katmamışlardır: 

Grev komiteleri mesela her gün şu anonsu yaptığımı biliyorum: arkadaşlar 

tanımadığınız kimseyi yanınıza almayın. Her gün yapıyorduk bunu hatta bütün kortejler 

bizim garajın kortejini komple dolaşırdık biz. Neredensin kardeşim tanıdık değilse 

neredensin o zaman doğru Üzülmez’e kendi kortejine gideceksin. Kimse alınmıyordu. 

Ya o disiplin öyle sağlandı. Mesela o grevin içinde büyük bir miting yapıldı dışardan 

yüzlerce insan geldi ama hiçbirini biz kendi kortejlerimizin içine almadık. Hatta şöyle 

bir şey çıktı ortaya o kasetlerde falan da izliyoruz videolarda bunlar darmadağın yürüyor 

önde disiplinli yürüyen bir ekip yani işte maden işçileri sloganlar da belliydi. O slogan 

en arkaya giderken ön taraftan başlıyordu işte ama en ufak bir karışıklık olmuyordu 

sloganlarda (3. Katılımcı- Yerüstü). 

Her kartiyenin adamları ayrı, mesela biz Çaydamarız Çaydamarla beraber yürüyoruz 

Karadon Karadon’la yürüyor Amasra Amasrayla yürüyor yani içimizde kopma başka 

kartiyeden adam girmiyor. İçimize yok herkes kendi bölümüyle o zaman Çaydamar 

müessesesi işletmesi üzülmez müessesesi dilaver işletmesi Karadon, Gelik, Amasra, 

Armutçuk, Kozlu bunlar içeresindeki kartiyeler her kartiyenin kendi adamlarıyla 

yürüyorsun dışardan içine girip böyle şeylerin imkânı yok gırtlağını sıkarlar. Anında 

belli olur şimdi 40 tane adamın içinde 1 tane askeriyede adam toparlansa ne olur yanlış 

adım at tak diye çıkar o da aynı yanlış kişi giremedi içimize girmezler çünkü bizim 

başımızda o şeyi organize yapan adamlar var (34. Katılımcı- Yeraltı). 
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 Havza’da 1990-91 grevi öncesindeki dönemde, işçi örgütlenmesinin sendikal 

örgütlenmeyi de kapsayan ancak karşılıklı arkadaşlık ilişkisini aşan, kuralları ve disiplini 

olan bir komite örgütlenmesini oluşturduğu görülmektedir. Sermayenin siyasal alanda 

kendini göstererek işçi sınıfına karşı uyguladığı politik baskı karşısında, 1980 darbesinin 

örgütlenmeyi kırıcı baskı iklimi sonrası bir dönemde işçilerin sınıf çıkarları çerçevesinde 

sendikal örgütlenme dışında işçi komiteleri oluşturarak örgütlenmeleri, grevin başlaması, 

disiplini ve yürütülmesi süreçlerinde maden işçilerinin daha güçlü bir birlik olarak 

mücadele etmelerine yol açmıştır. Bunun yanı sıra karizmatik liderlik özellikleri taşıyan 

dönemin sendikal yönetiminin grev sırasında grev komitelerine dönüşen komitelerle 

birlikte karar vermesi sendikal bürokrasinin grev sırasında azaltılması sonucunu 

doğurmuştur.  

7.2. Bilinç Şahikası: Eylem Deneyimleri 

Çalışma sırasında pek çok katılımcı Süleyman Demirel’in “yollar yürümekle 

aşınmaz” lafına vurgu yaparak grev sırasında yürüyerek haklarını elde edebileceklerini 

gördüklerini ama yine de son sözü devletin söylediğini söylemişlerdir. Aslında 

Demirel’in bu sözü -pek çok işçi öyle olduğunu düşünse de- Zonguldaklı madencilerin 

yürüyüşü için söylenmemişti. Hatta grev sırasında muhalefette olan Demirel hem greve 

hem yürüyüşe destek vermiş, Zonguldak’a eylemler sırasında gelerek bu desteğini 

açıklamıştır.  

Havzadaki tartışmasız en önemli sınıf mücadelesi deneyimi olan 1990-91 

Zonguldak Kömür Madeni Havzası işçileri grevi, katılımcısı olan işçilere ve onların karşıt 

pozisyonunda olan hükümet ve sermaye sahiplerine varıncaya kadar Türkiye emek 

tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Havzada bitimsiz bir şekilde devam eden işçi sınıfı 

oluşumu süreci, işçi sınıfı kompozisyonundaki bütün değişmelere rağmen sınıf 

mücadelesinin açık bir şekilde ortaya çıktığı grev zamanlarında en üst noktasına ulaşır. 

Her ne kadar işçiler ücretleri için mücadele ediyorlar gibi görünse de temelde üretmeye 
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ve kâr getirmeye devam etmek yerine üretimi durdurarak sermayenin karşısında açık bir 

şekilde çıkarlarını savunmaya başlamaktadırlar: 

O anki performans diyeyim, o anki yaşanan dedim ya bunu anlatamazsın, yaşanır yani 

bin kişi, iki bin kişi, on bin kişi yok ki. Burada bir düşün Bartın var Karabük var 

Çaycuma var Zonguldak var yani bütün iller bunlar. Zonguldak, Amasra var yani Ereğli 

var burası olduğu gibi yürüyor artık. Yani bu maden yürümüyor artık. Halk yürüyor 

halk. Yani sana örnek vereyim bir on kilometre yirmi kilometre uzunluğunda insan seli 

var. E-5’e girseydik Türkiye Cumhuriyeti yanmıştı. Tam Mengen’e geldiğimizde 

Yeniçağ’a geldiğimiz de kepçeler yoldan çekildi, askeri durdurdular. Asker bize silah 

doğrulttu yani benim evladım bana silah doğrulttu. Düşünebiliyor musun? Yani biz E-

5’e girseydik bittiydi yani söndüydü Türkiye. Yürüyor diyorum sana bir on kilometre 

yirmi kilometre uzunluğunda bir insan seli var ya ses ta arkaya varana kadar slogan 

atılırdı. Öyle yankı yapıyordu. Yok yani böyle bir şeyi anlatılmaz yaşanır denizle 

mürekkep olsa yazılmaz yaşanır, yani biz onu yaşadık (34. Katılımcı- Yeraltı). 

Gündelik çalışma koşulları içerisinde yukarıda bahsedilen yeraltı ve yerüstü 

maden işçileri arasında var olan sınıf içi farklılıkların grev sırasında ortadan kalktığı 

görülmektedir. Pek çok katılımcı eylemler sırasında tek bir sınıf kimliğine sahip 

olduklarının açık bir şekilde fark ettiklerine vurgu yapmıştır. Sınıf içi farklılıklar aynı 

sınıfın üyelerinin karşıt bir sınıfın saldırısı ile karşılaştıklarında, yani sınıfsal çatışmanın 

daha görünür olduğu dönemlerde tek bir sınıf olarak, ortak kültürel davranışlar 

sergilemişlerdir.  

 Maden işçilerinin sınıf çatışmasının ve sömürüsünün daha az görünür olduğu 

zamanlarda yapmayacakları birtakım davranışları sergiledikleri görülmektedir. 30. 

Katılımcının greve neden katıldığı ile ilgili soruya verdiği cevap sırasındaki tereddüdü 

normalde devlet kurumlarına karşı herhangi bir itirazda bulunmayacak bir işçinin eylem 

yaparken ki akıl yürütmesini açık bir şekilde özetliyor:    

Şimdi greve niye katıldın? Şimdi 40 kişi buradasın gitmezsen ne olacak, kim hakkını 

verecek senin zaten buraya kayıtlısın.  Sen buraya kayıtlısın .... Sen benim hakkımı 

alasın diye. Sana diyor ki gidiyoruz. Gitmek mecburiyetindesin gitmezsen ne olacak? 

Şimdi sen işe gidemiyorum diyemezsin. Onu diyemezsin. Madem .... O zaman .... Ne 
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yapıyorsun? Türkiye’yi kim yönetiyor başbakan yönetiyor. Ocağı kim yönetiyor? İşçiyi 

kim savunuyor (30. Katılımcı- Yeraltı). 

 Eylemlilik sırasında işçiler arasında var olan siyasal farklılıkların da belirgin bir 

çatışmaya yol açmayacak seviyede önemsizleştiğini görmekteyiz. Bir devlet işletmesi 

olarak TTK işverenine karşı yapılan grevin hükümette olan partiye karşı da yapılıyor 

olması işçiler arasında bir tereddüde yol açmaktadır. Ancak yapılan eylemlerin hükümete 

değil de hükümetin sermayenin yanında yer alan tavrına karşı yapıldığı gerçeği de yine 

eylemlilik sırasında farkına varılan bir gerçektir. İşçi sınıfının yaptığı eylemdeki 

dinamikleri nelerle tanımladığı bunun için çok önemlidir. Temelde işçiler ortağı ve 

uygulayıcısı olduklarını düşündükleri devlete karşı vatandaşlık bilinciyle 

çalışmaktadırlar. Ancak sınıfsal pozisyonları, kendisini en net sınıfsal pozisyonlarından 

kaynaklanan sömürü ilişkilerinde hükümetler tarafından dışlandıklarında gösterir.  

 İşyerinde çalışma mekânındaki tehlikelerden kaynaklan dayanışma davranışları, 

grev sırasında da ortaya çıkmıştır. Mesleki hayatta üretmek için dayanışan işçiler bu sefer 

başka bir çıkarları için sınıf dayanışması davranışı göstermişlerdir. Maden işçilerinin 

kentin diğer sakinleriyle sınıfsal pozisyonları dolayısıyla yaşadıkları örtük dayanışma 

ilişkileri tıpkı diğer sınıf içi ilişkilerde olduğu gibi, grev sırasında görünür sınıfsal 

kimliğine bürünmüş olur. Havzada yaşayanlar madencilik etrafında organize olmuş bir 

kentte yaşadıklarını ve madenciliğin kompozisyonundaki herhangi bir olumsuz 

değişmenin herkesi olumsuz etkileyeceğini bilmektedirler: 

Bizdeki battaniyelerin yarısını verdim yani. Şöyle büyük bir şehir düşün yüz yirmi bin 

kişilik. Eski terkedilmiş Amerikan kasabaları vardır ya o halde ya. Ve çok dikkat 

çekicidir, bütün evler boş. Şehrin %80’ni yürüyüşte. Bir tane hırsızlık olmadı. Hırsızlar 

böyle zamanı bekler yani. Bir tane olmadı. Yani çok ilginçti. Yani çok şeyler… her gün 

yürüyüşler oluyordu zaten (18. Katılımcı- Yerüstü).  

 Sınıf mücadelesi sadece işçi sınıfı eylemleriyle düşünemeyeceğimiz kadar geniş 

kapsamı olan bir kavramdır. Geniş anlamıyla sınıf mücadelesi işçiler ve kapitalistler 



160 

 

arasındaki çelişkilerin toplamını ifade eder (Ollman, 2011a, s. 44). İşçilerin gündelik 

mücadelelerindeki sınıfsal tını grev gibi sınıf mücadelesinin daha görünür olduğu 

alanlarda kendisini daha belirgin şekilde gösterir. Grevler sırasında karşıt sınıfa karşı 

geliştirilen stratejiler daha örgütlü bir görünüm kazanır. Grevler, örgütlü sınıf 

mücadelesinin yasal ve politik bir düzlemde yürütüldüğü, işçilerin kendilerini sendikal 

örgütlenme içerisinde bir bütün olarak ifade ettiği ve sınıf bilincinin önce sendika üyeleri 

arasında sonra da diğer işçilerle dayanışmaya doğru yol aldığı toplumsal olaylardır.    

7.3. 1990-91 Grevi Sonrası Zonguldak Maden İşçileri 

 1990-91 grevi; öncesinde havzada gerçekleştirilen miting ve destek eylemleri, 

grev kararı sonrası işçilerin yaklaşık bir ay boyunca kent merkezinde toplanarak 

gerçekleştirdikleri mitingler, dört gün süren Ankara yürüyüşü ve Ankara yürüyüşü 

sırasında Körfez Savaşı nedeniyle grevlerin yasaklanması sonrası Ankara’da yapılan TİS 

görüşmelerini kapsayan süreçlerin bütünüdür. Bütün bu süreçler boyunca maden işçileri 

iş yerlerinden başlayarak Ankara’ya yürümeye kadar varan eylemlilik deneyimleri 

boyunca zaman zaman yükselen zaman zaman düşen tempolarla işçi sınıfı kimliklerini 

deneyimlemişlerdir. Her ne kadar grev kazanımla sonuçlansa da grev sonrası hem 

havzada hem de Türkiye’deki ekonomik politika değişiklikleri işçi sınıfının genel olarak 

farklılaşması yönünde sonuçlar doğurmuştur. 1989 bahar eylemleri ile Türkiye işçi 

sınıfının neoliberal politikalara karşı giriştiği mücadeleler 1990-91 grevi ile son bulmuş, 

bütün bu süreçlerin sonunda sendikal yapı, KİT’lerin sayısı ve ömür boyu istihdam gibi 

konularda işçi sınıfı bazı kazanımlarını kaybetmiştir. 

 Anlaşılacağı üzere grevin hem kazanımları hem de kaybedişleri olmuştur. Grevi 

takip eden ilk yıllarda maden işçilerinin ücretlerinde ciddi artışlar meydana gelmiştir. 

Maden işçileri uzun yıllardır alamadıkları düzede bir zam almışlar buna ek olarak grev 

sürecinde deneyimledikleri dayanışma pratikleri grev sonrasında çalışma hayatlarına 

döndüklerinde de devam etmiştir:  
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Hakkımızı versinler istedik bize o zaman zamanında inan ki ben orada daimiydim 

çalışıyordum ev kirasını zor ödüyordum 450 lira para alıyorduk o zaman ondan sonra 

grevden sonra 1100-1200 lira almaya başlayınca biz rahatladık şöyle nefes aldık 450 

lira alıyorduk belki 450 lira. Eve gidip gelirken bize ancak yetiyordu evimize gidiyorduk 

haftada ya da 15 günde bir. Ben pasolu da geliyordum bu böyle bu hayatımız böyle oldu. 

Ondan sonra biraz insan hakları geldi, işçi hakları geldi insan hakları derken sendika 

biraz bir şeyler konuştu o eskiler de gitti yeniler gelince biraz biraz rahat nefes aldık 

daha iş çok yürümeye başladı. O kötü davranmalar gitti kötü sözler de gitti hep arkadaş 

gibi olduk çavuşlarla şeflerle sade ben değil hep arkadaşlar (38. Katılımcı- Yeraltı).  

 İşçiler birlik olduklarında, sınıf içi farklılıklarını bir tarafa bırakarak ortak 

çıkarları için mücadele ettiklerinde istediklerini alabileceklerini deneyimlemişlerdir. 

Grev öncesi işçilerin “isyan” olarak tanımladıkları ve olumsuz gördükleri sınıf çıkarları 

için savaşma eylemi, grev sürecinde “mücadele” kavramıyla tanımlanmaya başlamış, 

işçiler sınıf çıkarlarına uymayan hegemonik söylemler karşısında kendilerinin de bir güç 

olduğunun farkına varmışlardır:  

Benim düşündüğüm kadarıyla biz biraz daha ileriyi görme daha iyi tecrübe daha iyi 

cesarete sahip olduk mesela direndiğin zaman alınıyormuş hak istedin mi veriliyormuş 

gibi bunları öğrendik hani yatarak sözle istemek başka mücadele şey ederek başka 

haklarımı ben şahsen öğrendim (23. Katılımcı- Yeraltı). 

Grev sonrasında yapılan TİS görüşmeleri sırasında GMİS başkanı Denizer’in 

günlerce bekletilmesi, hükümet yetkililerinin masa başında pazarlık yapmaya çok istekli 

olmaması ve yasama gücünün işçiler üzerindeki belirleyici gücünün hissettirilmesi gibi 

durumlar işçilerin aleyhine olmuştur. Grevi takip eden yıllarda kuruma yeni işçi alımı 

yapılmamış, grev komitelerinde yer alan deneyimli işçiler erken emeklilik 

düzenlemeleriyle iş yerlerinden uzaklaştırılmış ve kuruma yeni işçi alımlarında 

sınırlamaya gidilerek işçiler arasındaki sınıf içi farklılıkların ortaya çıkarılmasına yol 

açacak sınıf içi rekabet koşulları yaratılmıştır: 

Toplu sözleşme 10 gün 15 gün boyunca yanılmıyorsam tabi sendikacıların burnunu 

sürttü hükümet yetkilileri görmediler, salladılar tam bir rezillikti aslında çünkü orada 

söz verip toplu sözleşmeyi ertesi günde imzalayabilirlerdi. Ama yapmadılar niye çünkü 
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devletin gücünü göstermek zorundaydı dolayısıyla en son 15 gün sonra yanılıyor 

olabilirim tabi tarihleri konusunda ama yanılmıyorsam 15 gün sonra toplu sözleşmeyi 

bağıtladılar. Görece tabi eskiyi düşündüğümde ciddi bir toplu sözleşme oldu yani iki 

katına yakın bir rakamdı ama herkese ne verdilerse yani maden işçisine de onu verdiler 

aslında çok abartılı bir ücret ödemesi yapmadılar ama orada devletin asıl pazarlığı 

liberal ekonominin bir sonraki dönemde inşa sürecinin zemini hazırlayan bir süreçti. 35 

yaşında 36 yaşında insanlar emekli edildi yani resen emeklilik denilen karın ağrısı bu 

şehrin toprakları altındaki kömürü çıkartmak yerine dışarda kömür ithal edecek olan 

sistemin zeminini hazırlayabilmek için resen emekliliği buradaki sendikacılar onayladı 

yani bir ay içinde yanılmıyorsam tabi afaki söylüyorum ama bir 20 bin insan emekli 

edildi yani 60 bin sayısı 30 binlere 35 binlere düştü. 25 bin kişi emekli edildi ve bu bir 

şey aldı çalışma biçimi haline dönüştü. Ne demek o 25 yılını dolduran 20 yılını dolduran 

emekliliği hak etmiş yaşına bakılmaksızın ve teşvikten yani işte kıdem tazminatının 

%30 fazlası diyerek emekli edildi (8. Katılımcı- Yerüstü). 

 Grev sonrasında işçilerin sınıfsal olarak elde ettikleri kazanımların en önemlisi 

örgütlü mücadele deneyimidir. Havzada yaşanan iki büyük madenci eylemi olan 1965 

Kozlu direnişi ve 1990-91 grevi sermayenin maden işçilerinin talep ve isteklerine karşı 

kayıtsız kalamayacağı kritik tarihsel kırılmalardır. 1965 grevinde işçilere silahlı müdahale 

eden devlet 1990-91 grevinde işçilere herhangi bir fiziksel müdahalede bulunamamış 

aksine hükümet yetkilileri ve sendika yöneticileri sürekli diyalog halinde olmuşlar ve 

hükümet yetkilileri sendikacıları eylemlerinden vazgeçirmeye çalışmıştır. Buna ek olarak 

1989 bahar Eylemlerinin de son aşaması olarak görülebilecek 1990-91 grevi işçilerin 

temel taleplerini oluşturan ücret zammı taleplerinin genel olarak sağlanması sonucunu da 

doğurmuştur. Bütün bunlara rağmen grevin bütün bir kazanımla sonuçlandığı da 

söylenemez. Küresel ekonomideki neoliberal dönüşümlerin neredeyse bütün etkileri 

havzada da hissedilmiştir. Ocaklar özelleşmemiştir ancak belli işçilikler özel sektör eliyle 

taşeronlara yaptırılmaya başlanmıştır. 
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BÖLÜM VIII 

8. SONUÇ 

Bu çalışma, yaklaşık iki yüz yıldır kömür üretimi yapılan Zonguldak Kömür 

Havzası’nda işçi sınıfı oluşum süreçlerinde etkili olan yapısal ve öznel şartların anlaşılma 

çabasının bir ürünüdür. Sınıfı bir oluşum süreci olarak kabul etmek, sınıfın bir sonuç değil 

süreç olduğu anlamına gelmektedir. İşçi sınıfı oluşumu kendinde sınıftan kendi için sınıfa 

doğru ya da yanlış bilinçten sınıf çatışması temelinde devrimci bir sınıf bilincine doğru 

evrimsel bir doğru üzerinde ilerlemez. Sınıfın üyelerinin toplumsal ve tarihsel süreçler 

içerisinde bu uğraklardan herhangi birinde ya da aynı zamanda faklı uğraklarda bulunma 

biçimleri görülebilir. Bu süreç onu oluşturan kitlenin kültürel deneyimleriyle ilgilidir. Bu 

deneyimlerdeki farklılıklar işçi sınıfını birbiriyle benzemez topluluklardan oluşan bir 

bütün yapmaz. Aksine, işçi sınıfını burjuvadan ayıran ve kendi içinde ortaklaştıran bir  

sınıf kültüründen bahsedilebilir. Üretim araçları ile ilişkileri bağlamında bütün işçiler 

benzeşmektedir. Ancak Çinli bir maden işçisi ile Zonguldak Kömür Havzası’nda çalışan 

bir maden işçisi arasında ciddi kültürel farklılıklar da vardır. 

İşçilerin bireysel deneyimleri, havzada yaşanan yapısal değişim ve dönüşümlerle 

etkileşim halinde işçi sınıfını oluşturmaktadır. Zonguldak Kömür Havzası’nda 19. 

yüzyılın ortalarında kuzey yarımkürede yaşanan sanayileşme dalgasının bir benzeri 

yaşanarak, ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanması temel amacıyla kömür üretimine 

başlanmıştır. Havza’da kömürün işletmesi, ilk yıllarında yabancı nitelikli işgücünün 

havzaya dışarıdan getirilmesi yoluyla yapılmış, takip eden yıllarda ise bölge insanı maden 

ocaklarında çalıştırılmaya başlanmıştır. Madencilikle ilgili yasal düzenlemelerin ilk defa 

yapıldığı 1861 yılıyla birlikte, maden işçiliği devlet denetiminde yürütülmeye 

çalışılmıştır. Havzada madencilik yatırımlarının artması ve işçiliklerin belirli kurallar 

çerçevede yapılıyor olması, madencilik tecrübesi olan diğer işçilerin yoğun göçüyle 
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birlikte havzanın tamamen kömür üretimi etrafında organize olduğu süreci başlatmıştır. 

Yürürlükte olmasa bile havzadaki gündelik çalışma pratikleri ve iş disiplini üzerinde 

etkili olduğu görülen Dilaver Paşa Nizamnamesi (1867) ile kapitalist üretimin ilk 

örnekleri oluşmaya başlamıştır. Yine bu dönemde havzanın merkezi ve en büyük kenti 

olan Zonguldak’ta kentsel yapılanma da şekillenmeye başlamış kentte sınıf içi 

bölünmeleri de kapsayan sınıf temelli yerleşimler oluşmuştur. 

Havza tarihinde proleterleşmenin başladığı ilk yıllarda, zorunlu çalıştırmaya karşı 

bir direniş pratiği olarak iş yeri firarlarının yaşandığı görülmektedir. Bu durum bir yandan 

proleterleşmeye karşı bir direniş biçiminde seyrederken diğer yandan da çalışmanın 

rızaya dayalı olarak yeniden organize edilmesi ve çalışma saatleri ve koşullarının 

düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur. İşçilerin kendi tarihlerini yapmadaki özne 

konumları gerek çalışma yaşamında gerekse de gündelik hayata içkin sınıfsal ilişkilerde 

anlamını bulur. İşçiler, Nizamnameyi takip eden yıllarda ücretlerinin ödenmemesi ya da 

düzensiz ödenmesi, çalışma saatleri, düşük ücret, istedikleri ocaklarda çalışmayı tercih 

edememek gibi durumlar karşısında çeşitli eylemlilikler içerisinde bulunmuşlar ve 

kazanımlar elde etmişlerdir. Osmanlı’da işçi hareketlerinin yoğun olarak görüldüğü 1908 

yılında havzada da çalışma şartlarını düzenlenmesine yol açacak karşı direniş örnekleri 

görülmüştür. 1909 yılı sonrası havzadaki işletmelerde genellikle şeflerin ve çavuşların 

önderlik ettiği, keyfi ceza uygulamaları, ülke dışından eylem kırıcı işçilerin işveren 

tarafından işe başlatılmak istenmesi ve düşük ücret karşıtı eylemler yaşanmıştır. Yine bu 

yıllarda havzadaki kömür üretiminin mekanizasyonu ve nakliyesi için modern yatırımlar 

yapılmış, havza tam anlamıyla kapitalist üretime geçmiş, işçi sayısı ciddi oranda artmıştır.      

TBMM’nin kurulması sonrası ilk defa çalışma haklarını düzenleyen yasanın 

havza için çıkarılması, yeni kurulacak cumhuriyetin proleterleşme yönündeki çabalarının 

göstergesidir. Cumhuriyet’le birlikte madenlerde çalışmanın “faziletleri” Uzun Mehmet 

hikayesi çerçevesinde anlatılarak bölge halkının proleterleşme süreci rızaya dayalı bir 
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şekilde hızlandırılmaya çalışılmıştır. Tek partili dönem, havzada işçi hareketleri 

bağlamında önemli gelişmelerin yaşandığı, grevlerin, iş bırakma ve iş yavaşlatma 

eylemlerinin görüldüğü ve eylemler sırasında çatışmaların yaşandığı yıllar olmuştur. 

1940’lı yıllarla birlikte havzada devletleştirme politikaları uygulanmaya 

başlanmışken bu dönemdeki en önemli gelişme zorunlu çalıştırma düzenlemesidir. 

Havzada ikinci kez uygulamaya konulan zorunlu çalıştırma döneminde sınıf içi 

ayrımların arttığını ve havzada sınıf mücadelesinin sönümlendiğini görmekteyiz. 1946 

yılında sınıf esasına dayalı örgüt kurma yasağının kalkmasıyla havzada sendikal 

örgütlenmenin başlamış, ağırlıklı olarak yerüstü işçilerinin oluşturduğu farklı sendikalar 

kurulmuştur. Sendikal örgütlenme ile birlikte havzada hem sınıf içi bölünme artmış hem 

de sınıfsal direniş mekanizmaları daha etkili hale gelmiştir. 1964’te imzalanan TİS ile 

havzada işçi sınıfı çıkarlarının örgütlü savunusunun yapılmaya başladığı yılların hemen 

sonrasında havza tarihi açısından önemli olan 1965 Kozlu Direnişi yaşanmıştır. Kozlu 

Direnişi havzadaki işçilerin, devletin bütün zor mekanizmalarını kullanmasına rağmen, 

sınıfsal saikle hareket ettiğinde çatışmanın kazanımla sonuçlandığının deneyimlenmesi 

olarak kaydedilmelidir.  

1970’ler sonrası neoliberal politikalar çerçevesinde havzadaki işletmelerin 

özelleştirileceği ya da kapatılacağı söylemi, 1980 darbesi koşullarında örgütlenmeyi 

engelleyen baskıcı politikalar olmasına rağmen işçi sınıfında olumsuz karşılık bulmuştur. 

Özellikle 1989 Bahar eylemleri ile kamu çalışanları neoliberal politikaların 

uygulanmasına karşı kitlesel direnişlere girişmişlerdi. İşçilerin sözü edilen neoliberal 

politikalar karşısında direniş göstermelerine rağmen, sonuç olarak kazanım elde 

etmedikleri açıktır. Ancak bu süreç sonucunda işçi sınıfının kazanılmış haklarının bir 

kısmını kaybedilmesi de sınıf oluşum sürecinin bir uğrağı olarak değerlendirilmelidir. 

Saha verilerinin de işaret ettiği üzere bu dönemi deneyimlemiş işçilerin güvencesiz 

çalışma, özelleştirme, esnek çalışma gibi neoliberal politikalar ile ortaya çıkan yeni 
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durumlar karşısında madenci kimliklerinden kaynaklanan dayanışma örüntülerini 

gündelik hayatlarına yansıttıkları, sınıf çatışmasının yerini sosyal diyaloğa bıraktığı 

görülmüştür.  Sınıf çatışmasının sonucu olarak kazanılan hakların kaybedilmiş olması, 

işçi sınıfının tarihsel koşullar içerisinde geri sayılabilecek sömürü koşulları içerisine 

çekilmesi durumu da sınıf oluşumu içerisinde değerlendirilmelidir. Buradan sınıfın yok 

olduğu ya da artık sınıf ile açıklanamayacak ilişkilerin ortaya çıktığını savunmak tarihsel 

olarak işçi sınıfı oluşumu sürecini yapısal şartlara bağlamak anlamına gelecektir. Sınıfı 

bir oluşum süreci olarak görmek; sınıf bilinci ve sınıf oluşumu arasında belirlenen-

belirleyen ilişkisi kurmaktan çok, sınıf oluşum sürecinde, sınıf ve sınıf bilincinin girift 

ilişkisinin nasıl olduğuna odaklanmak anlamına gelmektedir.  

  Sınıf üyelerinin aralarındaki farklılıklar ayrı bir sınıf oluşumuna değil sınıf içi 

farklılıklara işaret eder. Sınıf içi farklılıklar eğitim ve yaşam tarzı gibi mikro kültürel 

farklardan kaynaklanacağı gibi çalışma yeri statüsü gibi iş yeri kaynaklı da olabilir. 

Örneğin yerüstü ve yeraltı işçileri ya da ast üst örgütlenmesi nedeniyle oluşan ve hem iş 

yerine hem de gündelik hayata yansıyan farklılıklar işçileri ayrı sınıfların üyesi yapmaz. 

Bu farklılıkları sınıfın dışında okumak sınıfın üyelerinin kültürel ya da iş yeri kaynaklı 

farklı pozisyonlarının üretim ilişkilerinin üzerinde bir etkisi olduğu kabulüne yol açar. 

Havza tarihi boyunca farklı şekiller alan sınıf içi bölünmelerin işçilerin örgütlü bir sınıf 

oluşturmalarının önündeki en büyük engel olduğu görülmektedir. Maden işçileri arasında 

sınıf içi farklılıklar yeraltı-yerüstü ve ast-üst ilişkilerinde belirginleşir. Madenciler 

arasındaki ast üst ilişkilerinde temel ayrım iş yeri disiplinidir. Havzadaki gündelik hayatın 

madencilik sektörünün neredeyse tamamen etkisinde olması dolayısıyla işyeri statüleri 

gündelik hayatta da etkilidir. Madenlerin yapısı itibariyle riskli çalışma ortamı, 

sermayenin üretim üzerinde gözetim ve denetim kurması gibi nedenler dolayısıyla ast-üst 

ilişkileri özellikle yeraltı işçileri arasında belirgindir. Bir diğer sınıf içi farklılık ise yeraltı-

yerüstü işçisi ayrımıdır. Temelde üretken emek, üretken olmayan emek ayrımına dayanan 
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bu farklılaşmanın gündelik hayattaki yansıması ast-üst ilişkilerindeki kadar keskin 

değildir. Madenlerde üretimin bir bütün olarak işlemesi ve işçilerin bunu somut olarak 

görüyor olmaları sebebiyle yeraltı-yerüstü işçileri arasındaki sınıf içi farklılıklar çalışma 

yerinde iş bölümünün doğal sonucu olarak kendisini gösterir ve sınıf içinde büyük bir 

farklılaşmaya yol açmaz. Ancak yeraltı-yerüstü işçisi arasındaki sınıfsal farklılığın en 

önemli yansıması gündelik hayat pratikleri ve sınıf bilincinde kendisini gösterir. Yeraltı 

işçilerinin yerüstü işçilerine kıyasla kırsal bölgelerde yaşama eğilimleri daha yüksektir. 

Yerüstü işçilerinin tamamına yakını kentlerde ikamet etmekte ve sosyal-gündelik 

hayatlarını kentsel saikle geçirmektedir.  

Sınıf oluşum süreci temelde; örgütlenme, sınıf mücadelesi, sınıf kültürü, sınıf içi 

bölünme ve sınıf bilinci çerçevesinde şekillenmektedir. Bu süreç sınıfın, sınıf içi 

farklılıklarıyla birlikte bir bütün olarak içerisine alır. Ancak saha araştırması boyunca 

madencilerde yeraltı ve yerüstü işçileri arasında birtakım farklılıklar olduğu görülmüştür. 

Bu farklılıklar ayrı bir sınıf pozisyonuna tekabül etmemekte sınıf içi farklılık düzeyinde 

kalmaktadır. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, saha verilerinin kodlanması 

sürecinde yerüstü işçilerinin yeraltı işçilerine oranla sınıf oluşumunu kapsayan bu 

değişkenlerle ilişkili daha çok ifade kullandıkları görülmüştür.  

 



168 

 

Sınıflar sınıf mücadelesi içerisinde şekillenir. Sınıf mücadelesi gündelik hayata da 

içkin yönleriyle birlikte sınıf oluşumuna etki eder. Zonguldak Kömür Havzası’nda 

gerçekleşen 1965 Kozlu Direnişi ve 1990-91 maden işçileri grevi gibi Türkiye emek 

tarihinin önemli uğrakları, işçi sınıfının oluşum sürecindeki önemli deneyimlere işaret 

eder. Bu deneyimler gündelik hayatta mekânın oluşumu, işyerindeki çalışma kültürünün 

değişimi, ailevi ilişkilerdeki değişim vb. çalışma yaşamı ve gündelik hayatla etkileşimleri 

çerçevesinde işçi sınıfını meydana getirir. Havzada kömürün işletilmesine 

başlanmasından günümüze kadar gerek iş gerekse de iş dışı yaşamda işçilerin deneyimleri 

sonucunda değiştirip dönüştürdükleri hayatları, karşıt sınıf pozisyonları ile anlamını 

bulur. Gündelik hayatta ve mesleki hayattaki dayanışma ve direniş deneyimleri işçilerin 

verili koşullar karşısında özne olarak takındıkları tavırlara göre yeniden şekillenir ve 

kendi sınıf pratiklerinde anlamını bulur.  
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Bu çalışma Zonguldak Kömür Havzası’ndaki işçi sınıfı oluşum sürecini toplumsal 

ve tarihsel dinamikleriyle anlama ve açıklama çabasıdır. Çalışmanın temel problemi; 

Zonguldak Kömür Havzası’ndaki işçi sınıf oluşumunda, işçi sınıfı hareketlerini oluşturan 

açık ve gizli direniş örüntülerinin tarihsel, politik ve kültürel kaynaklarının neler olduğu 

ve bu kaynaklardan nasıl beslenildiği sorusudur. Çalışmanın temel amacı, Zonguldak 

Kömür Havzası’nda deneyimlenen sınıflar arası ve sınıf içi çatışmaların tarihsel 

süreçlerini işçilerin gözünden değerlendirerek analizini yapmaktır. 

 Saha çalışması Zonguldak (Merkez, Kilimli, Kozlu, Çaycuma, Gelik, Ereğli), 

Bartın, Ankara (Çankaya) ve İstanbul’da (Kadıköy) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

ampirik bulgular tezin iddialarının somutlaştığı Zonguldak Kömür Havzası’nda işçi sınıfı 

oluşumunun tarihsel süreci içerisinde kuramsal çerçeveyle birlikte sunulmaktadır. 

İşçilerin gündelik hayatı; emek süreci içinde ve dışındaki deneyimleri, sınıf 

çatışmasının ön plana çıktığı nesnel koşullardan olan grevler sırasındaki beklenti, eylem 

ve direniş pratiklerinin işçi sınıfının oluşum sürecinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Sınıf, İşçi Sınıfı Oluşumu, Sınıf Kültürü, Zonguldak, Maden 

İşçileri 

 

 



170 

 

SUMMARY 

Working Class Formation in Zonguldak Coal Basin 

Bakioğlu, Akın 

PhD Thesis, Ankara University Institute of Social Sciences 

Department of Sociology 

Advisor: Prof. Dr. Hayriye Erbaş 

November 2019, 196 pages 

The aim of this study is to understand and explain the process of working class 

formation in Zonguldak Coal Basin through the perspective of social and historical 

dynamics. The main problem of the study is the question of what the historical, political 

and cultural resources of the declared and undisclosed form of resistance patterns 

constituting the working-class movements in the process of working class formation in 

Zonguldak Coal Basin are, and how it is nourished from these resources. The main 

purpose of this study is to evaluate the historical processes of interclass and intraclass 

conflicts experienced in the Zonguldak Coal Basin from the workers’ perspective. 

The field study was conducted in Zonguldak (Center, Kilimli, Kozlu, Caycuma, 

Gelik, Eregli), Bartin, Ankara (Cankaya) and Istanbul (Kadikoy). Empirical findings are 

presented along with the theoretical framework within the historical process of working 

class formation in the Zonguldak Coal Basin, where the claims of the thesis are embodied. 

It has been concluded that the daily life of the workers- their experiences in and 

out of the labor process- and the expectation, action and resistance practices during 

strikes, which are the objective conditions in which class conflict stands out, are effective 

in the formation process of the working-class formation. 

Keywords: Class, Working Class Formation, Class Culture, Zonguldak, Mine Workers 
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EK-1: Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu Soruları 

• Kendinizi tanıtır mısınız? 

Doğum tarihi ve yeri  

Şu an nerede yaşadığı (mahallesinin özellikleri, ev sahipliği, memleketiyle 

ilişkileri, varsa göç hikayesi). 

Akraba ve aile ile ilişkileri (nasıl evlendi, kaç çocuğu var, aile bireyleri neler 

yapıyorlar). 

  Nerede ikamet ediyor (yaz kış aynı yerde mi, kirada mı ev sahibimi, mülkü var 

mı)? 

• İşe ne zaman/nerede/nasıl başladınız? 

Çalışmaya ne zaman başladı. 

İlk yaptığı işten son yaptığı işe kadar çalışma deneyimleri nelerdir. 

Emekli olduysa, emeklilik sonrası neler yaptı. 

Farklı meslek gruplarından arkadaşları var mı, hangi meslekleri yaparlar. 

• İşçi olmak hakkında ne düşünüyorsunuz? 

  İşçi kime denir. 

 İşçi ile patron arasındaki bir fark var mı, varsa nedir. 

 Çocuklarının işçi olmasını ister mi, neden. 

 Başka bir ülkedeki işçi ile Türkiye’deki ya da maden işçisi ile başka sektörde 

çalışan işçi aynı mıdır? 

 Çalışma arkadaşlarını seçme imkânı olsaydı hangi özelliklerde arkadaşlar seçerdi 

 İş arkadaşlarıyla iş yeri dışında ilişkisi var mı? Ailece görüşürler mi? 

• (TTK’den emekliyse), çalıştığı süre boyunca çalışma hayatı nasıldı? 

  İşçiler arasındaki ilişkiler nasıldı. 

 Ücretler dönem ve şimdi ile karşılaştırıldığında nasıldı. 

 Çalışma şartları nasıldı. 

 Çalışma arkadaşları ve amirlerle ilişkiler nasıldı. 

 İş dışı ilişkiler nasıldı. 

 TTK’de çalışırken iş ve iş dışında bir günü nasıl geçerdi.  

• Grev öncesinde/sırasında herhangi bir örgüte (parti/dernek/komite vs.) üyeliğiniz var 

mıydı?  

Siyasi partilere/derneklere/sendikalara yaklaşımı nasıldı. 

90-91 grevi öncesinde herhangi bir eylem ya da protestoya aktif olarak katılmış 

mıdır? 

Hem o zaman hem şimdi kendisini hangi siyasi oluşum(lara) yakın hisseder. 

• Sendikalar ve genel olarak işçilerin örgütlenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Sendika üyeliği nasıl oldu. 
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Sendikalar dışında, komite ya da başka bir işçi örgütlenmesi içinde yer aldı mı? 

• Sizce grevi başlatan etkenler nelerdir? 

  90’lı yıllarda Zonguldak’ta ve Türkiye’de siyasi yaşam ve işçilerin durumu 

nasıldı. 

Grevin temel nedeni nedir. 

 Kendisi neden greve katıldı. 

• Grev öncesinde/sırasında GMİS’in ve diğer sendikaların rolü nedir? 

Çalışma ile ilgili sorunları olduğunda kime başvururlardı 

Sendika yayını/eğitimi vb. faaliyetleri var mıydı? 

• Şemsi Denizer hakkında ne düşünüyorsunuz? 

  Denizer yerine başka bir lider olsaydı grev seyri farklı olur muydu? 

 Denizer’in öldürülmesini nasıl değerlendiriyor. 

• İşçi komiteleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Komiteler nasıl kuruldu? 

Komitelerin grev sürecindeki etkiler nelerdir. 

Grev sonrasında komiteler ne gibi faaliyetler yaptılar. 

• Grev nasıl örgütlendi, sizin grevin örgütlenmesinde nasıl bir rolünüz vardı 

• Grevden beklentiniz tam olarak neydi? 

  Maaş artışı ve çalışma koşullarının düzeltilmesi dışında beklentiler var mıydı? 

• Esnaf ve halk greve ne tür destek verdi, hatırladığınız spesifik olaylar var mı? 

Bugün aynı çapta ya da daha küçük çapta bir direniş/grev yaşansa esnaf ve halkın 

tepkisi ne olurdu? 

Esnaf ve halk greve neden destek verdi. 

• Yürüyüşe hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?  

Yürüyüşe katıldı mı, neden. 

Yürüyüş kararı nasıl verildi. 

Yürüyüş sırasında barınma ve gıda ihtiyaçları nasıl karşılandı. 

Mengen ve Devrek arasındaki farkı anlatır mısınız? 

• Grev öncesi ve sonrasını düşündüğünüzde, grev düşünce dünyanızda ne gibi 

değişikliklere yol açtı. 

  Grev sonrasında işçi hareketlerine bakış açısı değişti mi? 

 Grevi deneyimlemiş birisi olarak benzer hak arayışlarının işlevi hakkında ne 

düşünüyor. 

 Grev dışında alternatif hak arama araçları neler olabilir. 

 Grevden daha etkili hak arama araçları var mıdır? 

• Çankaya Köşkü’ne kadar yürünememesinin nedeni nedir? Köşke kadar yürünmeli miydi? 

Hükümet ya da Özal’ın istifa etmesi/ettirilmesi gibi bir beklenti var mıydı? 
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Hükümet ya da Özal’ın istifa etmesi durumunda nasıl bir değişiklik olurdu. 

• Grev sırasında atılan sloganlardan hatırladıklarınız nelerdir? 

Belli yerlere göre ya da siyasi örgüte göre farklı slogan atılır mıydı? 

Farklı bir fraksiyona ait sloganları atar mıydınız? Neden. 

• Grev sonrasında ekonomik olarak kazanım elde edilebildi mi? 

• Grev sonrasındaki sosyal kazanımlar nelerdir? 

• Tekrar Zonguldak’ta bu çapta bir grev olması mümkün mü? Neden? 

  Bugün havzada benzer bir grev yaşansa tavrınız ne olurdu? 

• Genel olarak düşündüğünüzde grev başarıya ulaştı diyebilir misiniz? 

• AKP’nin şimdiki politikaları ve Özal dönemi arasında benzerlik kuruyor musunuz? Özal 

dönemi siyasetini sonraki dönemlerle karşılaştırır mısınız? 

• Tekel Direnişi, Soma, Yatağan ve Ermenek hakkında neler düşünüyorsunuz? 

• Gezi Parkı eylemleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Gezi Parkı eylemleri kim tarafından yapıldı. 

Eylemlerde işçiler aktif bir rol oynadı mı? 

Eylemler başarıya ulaştı mı? Neden. 
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EK-2: Katılımcıların Bilgileri 

Katılımcı No Meslek Doğum Tarihi 

1    

2 Yerüstü Maden İşçisi  

3 Yerüstü Maden İşçisi 1960 

4 Yerüstü Maden İşçisi  

5    

6    

7 Yerüstü Maden İşçisi 1965 

8 Yerüstü Maden İşçisi 1971 

9 Yerüstü Maden İşçisi 1956 

10    

11 
Sendika Yöneticisi/ 

Yeraltı 

 

12 Sendikacı  

13 Sendikacı  

14 Yerüstü Maden İşçisi  

15 Yerüstü Maden İşçisi  

16 Yerüstü Maden İşçisi  

17 Yerüstü Maden İşçisi  

18 Yerüstü Maden İşçisi  

19 Yerüstü Maden İşçisi  

20 Yerüstü Maden İşçisi  

21 Mühendis 1956 

22 Sendika Yöneticisi  

23 Yeraltı Maden İşçisi 1949 

24 Yeraltı Maden İşçisi 1955 

25 Yeraltı Maden İşçisi 1962 

26 Yeraltı Maden İşçisi 1956 

27 Yeraltı Maden İşçisi  

28 Sendika Yöneticisi  

29 Yeraltı Maden İşçisi  

30 Yeraltı Maden İşçisi 1951 

31 Yeraltı Maden İşçisi 1950 

32 Yeraltı Maden İşçisi  

33 Yeraltı Maden İşçisi  

34 Yeraltı Maden İşçisi 1965 

35 Yeraltı Maden İşçisi  

36 Yeraltı Maden İşçisi  

37 
Sendika 

Yöneticisi/Yeraltı 

1948 

38 Yeraltı Maden İşçisi 1949 

39 Yeraltı Maden İşçisi 1957 

40 Yeraltı Maden İşçisi 1966 

41 Yeraltı Maden İşçisi 1951 

42 Yeraltı Maden İşçisi 1951 

43 Yeraltı Maden İşçisi 1963 

 


