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ÖNSÖZ

Elinizdeki çalışma bir doktora tezine dayanmaktadır. Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2009 yılında tamam-
lanan “Paşabahçe Semtinde İşçi Sınıfının Oluşumu Cam İşçi 
Hareketinin Gelişimi ve Yönelimleri” başlıklı tez, Osmanlı’dan 
başlattığı şişe-cam işçilerinin öyküsünü 1966 Paşabahçe Grevi 
ile noktalıyordu. Tezimi kendisine gönderdiğim yayıncımın ve 
çalışmama destek sunan dostlarımın yerinde ısrarı ile çalışmayı 
Paşabahçe Fabrikası’nın kapandığı tarihe, 2002’ye (ve sonrası-
na) kadar uzatmak için tekrar yola koyuldum. Hayat gaileleri, 
yeni kaynaklar, yeni okumalar, tembellik, mükemmelliyetçilik, 
vs. ile uzayan bu yol sonunda nihayete erdi ve 2013’te son nok-
tayı koymayı başardım. Ortaya çıkan metin söz konusu teze da-
yanmakla birlikte onu hem hacim hem de içerik olarak epeyce 
geride bıraktı. Sonuçta tezin temel taşları üzerinde yepyeni bir 
bina inşa edilmiş oldu.

Malzememi bazen “taştan çıkarttım”, bazen de malzeme bol-
luğu karşısında seçim yapma zorluğu yaşadım. Ama genel ola-
rak Paşabahçe’deki şişe-cam üretim faaliyeti geçmişinin göre-
ce iyi belgelendirilmiş olmasının avantaj ve olanaklarını kul-
landığımı belirtmeliyim. Bu olanaklardan emek tarihimize ye-
ni girdiler sağlamak ve alanını genişletmek için yararlanmaya 
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çalıştım. Türkiye işçi sınıfının oluşum tarihine ve işçi hareke-
tinin tarihsel dinamiklerine Paşabahçe’den bir pencere açmak 
için uğraştım.

Bu çalışma Türkiye cam işçilerinin ya da onların kurdukla-
rı sendikaların bütünlüklü bir tarihini içermiyor. Odaklandığı 
coğrafi bir alan (Paşabahçe) ve bir üretim alanı (cam eşya üre-
timi) var. Bazen alanını genişletse de bir örnek olay çalışması 
olarak bu sınırlarda kalmaya özen gösteriyor. Öte yandan fab-
rikada, mahallede ve sendikada gelişen sosyal-siyasal süreçleri 
Türkiye işçi sınıfı oluşumunun genel tarihi içinde okumaya ve 
bir model geliştirmeye soyunuyor. Elbette tüm bu söylenenler-
le ilgili bir başarı iddiam yok. Esasen bir deneme cesareti ve ça-
bası benimkisi.

Diğer taraftan uzun ve yoğun araştırma maceramın dayanış-
manın ve paylaşımın her düzeydeki örnekleriyle dolu olduğu-
nu da belirtmeliyim. Çok sayıda insanın bana sunma cömertli-
ğini gösterdikleri zaman, kaynaklar, görüşler, uyarılar, maddi 
ve manevi dayanışmalar olmasaydı bu kitap oluşamazdı.

En başta sevgili tez danışmanım Prof. Dr. Kuvvet Lordoğ-
lu’nun sunduğu yakınlık, sabır ve anlayışı, gösterdiği bilim-
sel ciddiyeti şükran ve saygıyla anmak isterim. İlk tez danış-
manım olan Prof. Dr. Sema Erder’in değerli katkılarını anma-
dan geçmek istemem. Tez izleme jürilerimde yer alan Yrd. Doç. 
Dr. Berna Müftüoğlu’na başından itibaren izlediği bu macerada 
gösterdiği duyarlık ve ilgiden dolayı ve Prof. Dr. Ayhan Aktar’a 
çalışmanın temel izleğinin oluşturulmasındaki kritik önemde-
ki katkıları için teşekkürü bir borç bilirim. Jürimde yer alarak 
beni bir kez daha onurlandıran ve umutlandıran sevgili hocam 
Prof. Dr. Meral Özbek ve öğretici eleştirel katkıları için değerli 
Prof. Dr. Fuat Ercan’a özel olarak teşekkür etmek isterim. Gös-
terdiği akademik dayanışma ve bilimsel titizliğin yanı sıra yü-
reklendirici tavrı için müteşekkir olduğum Prof. Dr. Ahmet 
Makal’la bu çalışma vesilesiyle tanışmış olmanın bir keyif ve 
gurur kaynağı olduğunu söylemeliyim. Aziz Çelik, Sinan Yıl-
dırmaz ve Erdem Sözen; sağladıkları kaynaklar, yaptıkları oku-
malar, ilettikleri görüşler, eleştiriler ve paylaştıkları zamanları 
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ile tezin ve kitabın ortaya çıkmasında haklarını ödeyemeyece-
ğim üç sevgili dostumdur. Bu çalışmaya düşürdükleri, bilim ve 
dostluğun ışığı yaşamlarından hiç eksik olmasın.

Sayın Yıldırım Koç, İ. Cam-İş Sendikası’nın uzun yıllar baş-
kanlığını yapmış olan Hasan Türkay’la gerçekleştirdiği ve çalış-
mam için kritik ayrıntılar içeren görüşmelerin kayıtlarını be-
nimle paylaşma cömertliği ve inceliğini gösterdi. Kendisine te-
şekkür ederim. Benimle görüşmeyi kabul edip evlerinde ağır-
layarak, Paşabahçe’yi benimle gezerek, sorduğum soruları sa-
atlerce usanmadan yanıtlayarak dostluk gösteren ve hem kita-
bı hem de yaşam görgümü zenginleştiren rahmetli Yusuf (Gör-
müş) ustayı, Ali (Kaya) ve Hüseyin amcaları, Feride (Yanık) 
teyzeyi, Mehmet (Şişmanoğlu), İbrahim (Eren) ve Şirin (Bece-
ren) başkanları, İsmail (Özkan) ve Mehmet (Üner) beyleri ta-
nımış olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu belirtmek ve on-
lara saygılarımı sunmak istiyorum.

Osmanlıca metinleri günümüz Türkçesine çevirerek çalış-
maya ciddi bir katkı sunan Hadiye Yılmaz’a ve Şeyda Oğuz’a te-
şekkür borçluyum. Aynı zamanda, bugün aramızda olmayan 
Kemal Sülker’in ve Lütfü Ak’ın isimlerini, işçi hareketi tarihi-
mize dair çok sınırlı düzeyde olan anı ve yazılı kaynak biriki-
mine yaptıkları kıymetli katkıdan dolayı saygıyla anmak iste-
rim. Aziz Çelik, Can Şafak ve Zafer Aydın tarafından cam işçi-
leri hareketinin farklı kesitleriyle ilgili kaleme alınan kitap ve 
makaleler alanı tanımam ve perspektif oluşturmamda büyük 
katkı sağladı. Kristal-İş kökenli bu üç değerli yazarın cam işçi-
lerinin mücadele tarihine sağladıkları özenli katkı için takdir-
lerimi sunmak isterim.

Araştırmalarımı sürdürdüğüm sayısız arşiv, kütüphane ve 
diğer kurumlarda yardımlarını gördüğüm görevlilere, Paşabah-
çe kahvehanelerinde sohbet ettiğim eski şişe-cam işçilerine, 
çok çeşitli biçimlerde çalışmama sundukları katkılardan ötü-
rü arkadaşlarıma ve kardeşime teşekkür borçluyum. Gösterdi-
ği olağanüstü dayanışma, sabır ve esirgemediği ilgisi için en de-
rin şükran duygularımsa kuşkusuz eşim Döne Yalçın Koçak’a 
yöneliktir. O olmasaydı bu çalışma asla olamazdı. Kendisine ve 
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bu kitapla aynı sıralarda dünyaya gelen küçük kızımız Defne’ye 
sevgilerimi sunuyorum. Tezimi yayınlanmaya değer gören ve 
sonrasında sabırlı, incelikli ve ısrarlı tutumuyla kitaba dönüş-
mesini sağlayan sevgili editörüm Tanıl Bora’ya içtenlikle teşek-
kür ederim. Kendisiyle bu vesileyle tanışmış olmaktan dolayı 
mutlu, işi bu kadar uzattığım için mahcubum...

Ve tabii tarihlerini kan ve ter içinde yaratan şişe-cam işçileri, 
tüm bu öykünün gerçek sahipleri... Onların eseri olan bu mu-
azzam tarihin bir parçasına olsun ışık düşürebildiysem kendi-
mi başarılı ve mutlu hissedeceğim.

M. HAKAN KOÇAK

Aralık 2013, İstanbul
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GİRİŞ

Elinizdeki çalışma, Türkiye’de işçi sınıfının oluşum sürecini, 
bu sürece yön veren temel tarihsel, toplumsal dinamikleri an-
lamaya ve açıklamaya yönelik bir örnek olay incelemesidir. Os-
manlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını devam ettirdiği 
coğrafyada cam işçilerinin tarihine genel bir bakışı ve özel ola-
rak da İstanbul-Paşabahçe’de 1935 yılında faaliyete geçip, 2002 
yılında kapatılan Şişecam Fabrikası işçilerinin mücadele dene-
yimini konu edinmektedir.

Paşabahçe cam sanayii hem tipik hem de özgün yanlarıyla bu 
çabamız için uygun özelliklere sahip bir örnek olay olarak be-
lirlenmiştir. Adını faaliyet yürüttüğü semtten alan Paşabahçe 
Şişecam Fabrikası, Cumhuriyet’in ilk büyük sanayileşme ham-
lesi sırasında kurulmuş, Türkiye işçi sınıfı oluşumunun çeşit-
li veçheleriyle gözlemlenebileceği özgün bir mekân olma özel-
liği taşır. Kurulduğu yerin aynı zamanda Osmanlı dönemi mo-
dern cam sanayiinin geliştiği bölge olması dolayısıyla ortaya çı-
kan mekânsal süreklilik ilgi çekicidir. Kökleri imparatorluğun 
son yüzyılına uzanan milli sanayii oluşturma hedefinin parça-
sı olması anlamında, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolan fik-
rî bir sürekliliğin de ifadesidir. Bu nedenle fabrikanın 1935’teki 
kuruluşundan önceki yaklaşık yüzyıla yayılan Osmanlı cam sa-
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nayiinin ve cam işçilerinin deneyimlerinin de öykümüze katıl-
ması bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Cam sanayiinin ken-
dine özgü yapısal özellikleri, üretim ve emek sürecindeki dö-
nüşümlerin ve bunların işçi hareketinin oluşumuna etkilerinin 
açık biçimde izlenebileceği bir tablo sunmaktadır. Paşabahçe 
örneğinin konumuz açısından özgünlükleri ilerleyen sayfalar-
da işlenecektir. Ama öncelikle orada ne aradığımız ve nasıl ara-
dığımız üzerine konuşmak yerinde olur.

Türkiye işçi sınıfının oluşum sürecini anlamak ve ona yön 
veren dinamikleri açıklamak bütünlüklü ve kapsamlı bir çaba-
nın ürünü olmak zorundadır. İşyerinin içinden çevresine, sen-
dikal hareketten siyasi katılıma, kurumsal olandan gündelik 
olana farklı düzlemlerde birbirleriyle ilişki içinde gelişen bir 
dizi dinamiğin çözümlenmesi gereklidir. Örnek olay inceleme-
sinde ele alınan sınırlı alanda, genel süreçlerin toplumsal öz-
nelerce nasıl deneyimlendiklerini izlemek, genel geçer algı/bil-
gi katmanlarının ötesine geçmek ve genel bilgi alanını, yukarı-
dan bir bakışla görülmesi mümkün olmayan zengin ayrıntılar-
la beslemek mümkündür.

Çalışmamız üç katmanlı bir yapıda şekillenmiştir. Birinci 
katman, Osmanlı’dan Cumhuriyet ve sonrasına, coğrafyamız-
daki cam eşya üretiminin tarihini içerir. Yetersiz ve özensiz ça-
lışmalarla ele alınmış olan bu tarih aynı zamanda resmî tarihin 
bir izdüşümü olarak yorumlanabilecek romantik-milliyetçi ba-
kışla da malûldür. Cam işçilerini hiç konu etmeyerek emek-kö-
rü olması bir yana, ciddi olgusal, maddi hatalar içeren bu tari-
hin genel hatlarıyla da olsa çalışmada yeniden ele alınması bi-
limsel doğruluk açısından gerekli olmuştur. Çalışmanın bu bi-
rinci katmanı aynı zamanda Osmanlı ve Cumhuriyet cam sana-
yiinin ve Paşabahçe fabrikasının ayrıntılı bir tarihini de içerir.

Yöntem ve kaynaklar üzerine

Şirket yönetim kurulu raporları, şirket dergileri, imar plan ra-
porları gibi kimi malzemelerin yanı sıra, emek tarihi yazınımız-
da henüz yeterince değerlendirilmeyen sendika dergi koleksi-
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yonları, sendika ve kurumlarda yer alan arşiv belgeleri, sözlü 
tarih görüşmeleri gibi farklı türde malzemenin çalışmada kul-
lanılması bilgi alanımızı genişletmiş ve derinleştirmiştir. Nice-
liksel ve niteliksel, sözlü ve yazılı, resmî ve sivil kurumlara ait 
farklı özelliklerde malzemenin bir arada kullanımının çalışma-
nın sosyal tarih boyutunu, özne merkezliliğini, ayrıntı zengin-
liğini sağlamak açısından işlevli olduğu da belirtilmelidir.

Kaynak kullanımında salt kaynakların bulunması, bir araya 
getirilmeleri değil, “okunmaları” da önem taşır. Araştırmalarımı-
zın ilk günlerinde kendisine başvurarak, Şişecam arşivlerinden 
yararlanmak için yardımını talep ettiğimiz şirket üst düzey yö-
neticisinin tüm iyi niyetiyle söylediği: “Umduğunuz gibi bir arşiv 
yok. Şirket raporları, dergiler var ama onlarda da sizin konunuz 
açısından pek bir şey bulunmaz” sözlerine karşın, çalışmamızda 
kullandığımız birçok bilginin, tanıklığın ve verinin şirket rapor-
larının, işçi deneyimlerini merkeze koyan bir perspektifle yapı-
lan, okumalarında ortaya çıkmış olması bir örnektir. Yine şirke-
tin yayınladığı Şişe ve Cam dergilerinin ilk yıllarındaki sayılarda 
yer alan “mensuplarımızı tanıyalım” köşesinde yer alan kısa rö-
portajların sağladığı malzemenin, fabrikanın ilk işçilerinin sosyal 
profiline dair umulmadık detaylarla dolu bir tablo oluşturmamı-
za vesile olması diğer bir örnek olarak zikredilebilir.

Çalışmanın ikinci katmanını emek tarihi yazınımızla geliştiri-
len eleştirel diyalog oluşturur. Her şeyden önce uzun yıllar için-
de oluşturulmuş hayli zengin emek tarihi yazınının birikimine 
yaslandığımız belirtilmelidir. Bu yazına ilişkin değerlendirmeler-
de, genel ve makro düzeyde çalışmaların sayısal fazlalığı karşı-
sında, mikro ve yerel düzeydeki çalışmaların, monografik örnek-
lerin yetersizliğine vurgu yapılmıştır. Çalışmada, bir örnek olay 
incelemesinin anlamlı sonuçlara ulaşabilmesinin ancak makro 
düzeydeki veri ve analizlerle diyalog içinde mümkün olabilece-
ğini göz önünde tutarak; makro ve mikro düzeyleri birleştirme-
ye, bir arada düşünmeye ve incelemeye gayret edilmiştir.

Kaynaklara erişim ve birinci el kaynak kullanımı olanakla-
rının gelişkinliği, çok farklı türden kaynakların bir arada kul-
lanılabilmesi ve belli bir alana yoğunlaşmanın getirdiği ayrıntı 
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zenginliği mikro alan çalışmasının sunduğu başlıca avantajlar 
olarak kaydedilmelidir. Böylece, tarihsel bağlantı, neden-sonuç 
ilişkisi ve öykü kurma gibi konularda elde edilen olanakların 
altı çizilmelidir. Sınırları belli olan bir alana odaklanmak; bir-
çok kılcal damarı, dip akıntısını, alt katmanlarda olup bitenleri 
görebilmeyi (hatta kimi zaman “sezebilmeyi” demek daha doğ-
ru olacaktır) sağlar. Kullanılan malzemelerin ve verilerin bir-
birlerini bütünleme düzeyi yükselir. Aynı alana dair çok fark-
lı amaçlarla, farklı öznelerce ve farklı formlarda üretilen bilgi-
nin aynı potada işlenmesi, bulgulara dönüşmesi mümkün olur. 
Bu noktada çalışmamızda kullandığımız malzemenin çeşitliliği 
daha da anlam kazanır.

Tarihsel sosyolojinin açtığı yol

Theda Skocpol, tarihsel sosyolojik incelemelerin temel karak-
teristiklerini şöyle sıralar: “Zamana ve mekâna somut bir şekil-
de yerleşmiş toplumsal yapı ve sonuçlarla ilgili sorular sormak, 
süreçleri zaman içinde ele alıp sonuçların nedenlerini açıkla-
mada zamansal ardışıklığı ciddiye almak, önemli eylemlerin 
ve yapısal bağlamların etkileşimine dikkat etmek ve özgül tür-
den toplumsal yapıların ve değişim kalıplarının tikel ve değişik 
özelliklerini aydınlatmak.”1 Tüm bu özellikleriyle tarihsel sos-
yoloji geleneği, tarihi bilinegeldiği tarzda, geçmiş olayları ak-
tarma edimi olmaktan kurtaran, ona sosyolojinin temel sorula-
rıyla yaklaşan ve böylece yine sosyolojinin temelinde yer alan, 
sosyal olayların oluşumu ve gelişimine dair nedensel bağlar 
kurma arayışına hizmet eder. Farklılıklar, çatışmalar ve uyum-
lanmaların sahnesi olan geçmiş toplumları da sosyolojik araç-
larla incelemek gerekir. Kuşkusuz bu arayışın arkasında, top-
lumları egemenlerin gördüğü/görmek istediği gibi; yekvücut 
ve bir amaca yönelmiş/yönelmesi gereken bütünler olarak gör-
meye/göstermeye itiraz eden aşağıdakilerin, ezilenlerin sesleri-

1 Theda Skocpol, “Sosyolojinin Tarihsel İmgelemi”, Theda Skocpol (ed.), Ta-
rihsel Sosyoloji: Bloch’tan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler içinde (1-21), 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999, s. 2.
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ni tarihe yansıtma/dahil etme ihtiyacı vardır. Hem iktisadi, sos-
yal temel yapısal etkenlerin açıklanmasına hem de geniş top-
lulukların deneyimlerine kapalı “büyük tarihler”in; doğallaştı-
rıcı, eşitleyici, soru sormayan/sordurmayan yapıları karşısında 
tarihsel sosyoloji umutlu bir patika açar.

Bir olgunun nasıl oluştuğunu anlamak için, öncelikle onun 
ne zaman oluştuğunu anlamamız gerektiği ilkesini esas alarak, 
Tilly’den hareketle “önceki olayların daha sonraki olaylar üze-
rindeki toplam etkisini” basitçe patika bağımlılığı (path depen-
dency) olarak tanımlayan Ergut ve Uysal, bu basit görünen ta-
nımın yol açacağı yöntemsel sonuçların oldukça radikal oldu-
ğuna dikkat çekerler:2 “Eğer toplumsal, siyasal, iktisadi süreç-
ler belirli bir noktada girilen patikaya bağımlı ise toplumsal de-
ğişimin önceden kestirilebilir ve kaçınılmaz bir yönü olamaz. 
Tarihsel sosyolojinin en güçlü yanı, tam da tarihsel bilgiyi diğer 
bilgi türlerinden ayıran bu patika algısını merkeze almasıdır.”

Bir kez daha Ergut ve Uysal’a başvurarak söylersek; tarihsel 
sosyolojinin en önemli üstünlüğü: özneleri, yapıların içinde ve fa-
kat onların esiri olmadan, kendi seslerini duyurabilir halde görme-
mizi sağlamasıdır.3 Söz konusu özneler düşünen, kendi dene-
yimleri hakkında akılcı değerlendirmeler yapan ve bunların so-
nunda eyleyebilen öznelerdir ve tam da böyle oldukları için ge-
liştirdikleri stratejiler önem kazanır. Yapmak istediğimiz, ta-
rihsel sosyolojinin, ancak çok genel hatlarıyla özetlediğimiz bu 
yöntemsel açılımlarından yararlanan bir işçi hareketi tarihi de-
nemesine girişmektir. Amacımız, işçi hareketinin değişen tarih-
sel koşullarda, değişen temel yapılarla ilişki içinde girdiği patika-
ları bulmak ve izlemektir. Çabamız, işçi hareketinin tarihini ku-
rumsal bir tarihe indirgememek, bizatihi hareketin kendisini de 
bir mücadeleler alanı olarak, kendisini oluşturan öznelerin ger-
çek deneyimleri ve rasyonel eylemleriyle şekillenen ve yeniden 
şekillenen bir alan olarak analiz edebilmek yönünde olacaktır.

2 Ferdan Ergut-Ayşen Uysal, “Tarihsel Sosyoloji Ne Yapar? Nasıl Yapar?”, Fer-
dan Ergut-Ayşen Uysal (der.), Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Para-
digmalar içinde (11-34), Dipnot Yayınları, Ankara, 2007, s. 12.

3 Ergut-Uysal, s. 12.
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Emek tarihçiliğimize bakış

Yakınlarda, erken cumhuriyet dönemi emek tarihçiliğine iliş-
kin gelişen tartışmada, bu dönem emek tarihçiliğinin, bir ha-
reket tarihi olarak gelişmiş olması eleştirilmiş, bunun işçilerin 
tarihsel anlatıda özcü ve indirgemeci biçimde kurgulanması-
na neden olduğu iddia edilmiştir.4 Oysa sadece erken cumhu-
riyet dönemi için değil, emek tarihimizin geneli için asıl sorun; 
“hareket tarihçiliği” yapılıyor olması değil tersine; işçi sınıfının 
kendi deneyimini ve eylemini merkeze koyan biçimde gerçek 
anlamıyla yeterince yapılmıyor olmasıdır. Şimdiye dek yazılmış 
işçi hareketi tarihleri büyük ölçüde; istatistiki dökümler5 (iş-
gücü, grev, sendikalaşma rakamları/oranları vb.), tanıklığa da-
yalı anlatımlar6 ve kurumsal belgelerle7 kurulmuştur. Bunların 
tümü de bütünlüklü bir tarih oluşumu için gerekli ve önem-
li olmakla beraber, içlerinden sadece birisine yaslanan çalış-
malar bütünsel bakış açılarının geliştirilmesine yeterli olama-
maktadır. Söz konusu yetersizliğin sadece bize özgü olduğunu 
da düşünmemek gerekir. Munck’un: “Hindistan’daki emek ça-
lışmaları, şimdiye kadar endüstri ilişkileri, resmî sendika tari-
hi, emek verimliliği ve emek istatistikleri üzerinde odaklanmış-
tı” diyerek yaptığı saptama çarpıcı benzerliğe işaret eder.8 İşçi 
araştırmalarında küresel düzeyde getirilen açılımları, “Ulusla-
rarası Yeni İşçi Araştırmaları” başlığı altında değerlendiren Ro-
naldo Munck’un çizdiği çerçeve bu noktada yararlı olacaktır:9

“İşçi araştırmaları yalnızca emeği biçimlendirenin sınıf müca-
delelerinin dinamiği olması ölçüsünde, işçi sınıfı diğer sınıflar-

4 Akın, s. 77.
5 Örneğin bkz. Tüm İktisatçılar Birliği, Türkiye İşçi Sınıfı ve Mücadeleleri Tari-

hi, TİB Yayını, Ankara, 1976.
6 Örneğin bkz. Kemal Sülker, Türkiye Sendikacılık Tarihi, 3. baskı, Tüstav Yayı-

nı, İstanbul, 2004.
7 Örneğin bkz. Yıldırım Koç, Türkiye’de İşçiler ve Sendikalar, Yol-İş Sendikası 

Yayını, Ankara, 2000.
8 Ronaldo Munck, Uluslararası Emek Araştırmaları, Cenk Aygün (çev.), Öteki 

Yayınevi, Ankara, 1995, s. 168.
9 Munck, s. 41.
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la ilişkileri içinde çalışılırsa yararlı olabilir. Küresel yaklaşımı-
mız sendikaların ya da diğer formal işçi sınıfı örgütlerinin in-
celenmesine indirgenemez; emeğin toplumsal, kültürel ve po-
litik ifadelerinin bütün bir dizisini kucaklamalıdır.”

Munck’un ifadesini tersinden de okumak mümkündür: Sen-
dikaların tarihte ya da bugün incelenmesinin; “emeğin top-
lumsal, kültürel ve politik ifadelerini” kapsayacak bir bütün-
lükle yapılması gerekir. Sosyal tarih disiplininin öncü isimle-
rinden Hobsbawn; “amacımızın basitçe geçmişi keşfetmek de-
ğil, aynı zamanda geçmişi açıklamak ve bu suretle şimdiyle bir 
bağ kurmak” olması gerektiğini söylerken haklıdır. Bizim bil-
mek istediğimiz der Hobsbawn; neler olduğu kadar niçin ol-
duğudur.10

Ahmet Makal “emek tarihi alanına ilişkin çalışmalar nicelik 
ve nitelik yönünden eksik olmakla ve alan yeterince gelişme-
miş olmakla birlikte, ‘sefalet’ sözcüğünü hak etmeyecek bir bil-
gi birikimi sağlanmış”tır demektedir.11 Şimdi bu ciddi birikime 
yaslanarak; kuramsal arayışları da olan, işçi sınıfı oluşumunu 
çok boyutlu olarak resmetmeye yönelmiş, öznesi işçiler ve on-
ların örgütleri olan bir sınıf tarihini oluşturmak için daha faz-
la olanak vardır. İşçi hareketinin tarihini anlamak sadece sen-
dikaların kurumsal düzeyde ürettikleri belgeleri bir araya getir-
mekle –her ne kadar henüz bu da hakkıyla yapılmamış olsa da– 
olmayacak, onun toplumsal altyapısını anlamak için işçileri; si-
yasal katılım, göç, kentleşme gibi deneyimleri içinde ve günlük 
mücadele alanında araştırmak gerekecektir. Yanı sıra, makro ya 
da mikro düzeyde işçi hareketinin gelişimini belirleyen; iktisa-
di, sosyal, ideolojik vb. dinamikleri anlamak, hareketin tarihini 
bunların içine yerleştirmek gereklidir. Bu durumda farklı alan-
larda üretilen bilgi kümelerini bir araya getirmek, işçi sınıfının 
oluşum sürecinin bir parçası olarak yeniden okumak gibi bir 
görev karşımıza çıkacaktır.

10 Eric Hobsbawn, Tarih Üzerine, Osman Akınhay (çev.), Bilim ve Sanat Yayın-
ları, Ankara, 1999, s. 326. 

11 Makal, Erken Cumhuriyet..., s. 29.
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Kitabın genel yapısı

İş Bankası tarafından sanayileşme hamlesi içinde, milli sanayi-
nin örneklerinden biri olarak kurulmuş olması, Paşabahçe fab-
rikası ve Şişecam şirketine etkileri bugün de devam eden “yarı 
kamusal” bir imaj kazandırmıştır. Paşabahçe fabrikası neredey-
se ulusal kalkınma ikonlarından birisi haline gelmiştir. Bu ima-
jın geçerliliğini sorgulamak bize resmî tarihin iktisat tarihimiz 
üzerindeki etkilerini sorunsallaştırma olanağı sağlar. Öte yan-
dan, toplumsal sınıf farklılıklarını reddeden halkçılık düşün-
cesi ve “milli kalkınma” söyleminin görmezden geldiği emek-
çilerin tarihini ısrarla görünür kılma çabası bizi; “herkesin is-
tekle katıldığı, el ele verdiği” bir ulusal kalkınma tarihi mitiyle 
hesaplaşmak durumunda bırakır. Nitekim Paşabahçe fabrikası-
nın sosyal tarihi; sınıfların milli kalkınma ve/veya şirket çıkar-
ları temelinde uzlaşmasının tarihi olarak gelişmemiştir. Tersi-
ne bu tarih bir yandan işverenin/yöneticilerin ve devletin uygu-
ladığı açıkça otoriter ya da inceltilmiş yönetsel stratejilerle yap-
tıkları hamleleri; diğer yandan işçilerin, bazen örtük ve sürekli 
bazen de açıktan ve keskin örneklerle ortaya koydukları sınıf-
sal direniş deneyimlerini içerir.

Adını kurulduğu semtten alan fabrika günümüzde dünya-
nın önde gelen cam üreticilerinden olan Şişecam Şirketler Gru-
bu’nun gelişiminin de temelini oluşturmuştur. Yarattığı ser-
maye birikiminin yanı sıra üretim bilgisi, yetişmiş işgücü, özel 
cam ürünleri tasarlayıp üretebilen ustaları ile şirketin ve ül-
kedeki cam endüstrisinin öncüsü olmuştur. Türkiye’de cam 
ürünleri, Paşabahçe semti ve onun adını alan fabrikanın adıy-
la anılır. Dolayısıyla fabrika ve çevresi derin bir üretim bilgisi-
nin biriktiği mekân olarak da önem taşımaktadır. Fabrika, ku-
rulduğu yerin karakterini ve gelişim seyrini de belirlemiştir. 
Paşabahçe semti, Şişecam fabrikasının yanı sıra çevredeki di-
ğer fabrikaların gelişimine de paralel olarak İstanbul’un en ti-
pik işçi havzalarından birisi olarak belirmiştir. Kentin ilk gece-
kondu bölgelerinden birisi olan Paşabahçe, tipik işçi sınıfı yer-
leşimi özelliğini gösteren, sosyal dokusunu fabrika işçilerinin 



27

ve ailelerinin belirlediği bir semt karakteri taşımıştır. Aynı za-
manda yukarı kesimlerine ve çevresine doğru belirli hemşehri 
gruplarının yoğunluklar oluşturarak yerleştiği mahalleler sem-
tin alanını genişletmiştir. Bu mahallelerin hemşehrilik temelin-
deki kültürel sosyal örüntüleri de fabrika içindeki sosyal orta-
mı ve burada gelişen işçi hareketini belli ölçüde etkilemiştir. 
Sonuç olarak semtin ve fabrikanın tarihleri birbirleriyle ilişki 
içinde ele alınmayı gerektirmektedir.

Fabrikada gerçekleşen cam eşya üretimi; farklı üretim biçim-
leri, aşamaları, modelleri ve farklı emek kullanım biçimlerini 
bir arada barındırması nedeniyle özgün niteliktedir. Fabrikada, 
el emeğini temel alan zanaat etkinliği, modern teknoloji esaslı 
makine üretimi ve vasıfsız emek yoğun işler zaman içinde oran 
ve biçim değiştirseler de varlıklarını bir arada sürdürmüşlerdir. 
Bu durum, çalışanlar arasında çalışma koşulları, ücretlendirme 
biçimleri ve düzeyleri gibi konularda ayrımlar, gerilimler oluş-
masına, bir iç hiyerarşinin gelişmesine neden olmuş, çoğu kez 
farklı dinamiklerle de eklemlenerek sendikal hareket içindeki 
mücadeleler ve fabrika içindeki çalışma ilişkilerinde belirleyi-
ci hale gelmiştir.

Paşabahçe Şişecam Fabrikası’nda 1947 tarihinden itibaren 
sendikal örgütlenme mevcut olmuştur. İşkolundaki sendikalar 
tarih boyunca hem isim değiştirmiş hem de sık sık birden faz-
la rakip sendikal örgütlenmeler ortaya çıkmıştır. Bunlar işçi ha-
reketimizin etkin bir parçası olmanın yanı sıra çeşitli uğraklar-
da, hareket içinde sembolik öneme sahip bir gelenek de oluş-
turmuşlardır. Fabrikada gelişen sendikal örgütlenme ve müca-
dele, ülkedeki işçi hareketinin bazı tipik özelliklerinin izlene-
bileceği bir zemin olmanın yanı sıra önemli kırılma noktaları-
na ışık tutacak analizleri geliştirmek için de uygun malzemeyi 
sağlayacak özelliktedir.

Türkiye’de cam işkolundaki sendikal mücadele özgün ka-
rakterdedir. Neredeyse tek işveren ve tek sendika arasında 
çok uzun yıllara yayılmış bir endüstri ilişkileri tarihinin da-
ha uyumlu olması beklenebilecekken, tersine sürekli grev er-
teleme, sendikal rekabet, yetki davaları, fabrika kapatma, semt 
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çapında dayanışmalarla desteklenen grev ve direnişlerle dolu, 
hayli sert bir endüstri ilişkileri tarihi oluşmuştur.

Şişecam Fabrikası’nın kurulduğu Paşabahçe-Beykoz havza-
sının öncesi ve sonrası da incelenmeye değer özellikler taşır. 
Paşabahçe ve bağlı bulunduğu Beykoz İstanbul’un (dolayısıy-
la Türkiye’nin) ilk sanayi bölgelerindendir. Tanzimat sonrası 
devlet eliyle deri, mum, kâğıt, cam gibi ürünlerin imalatı için 
planlanan ilk sanayi tesislerinin kuruluş yeri burasıdır. Dolayı-
sıyla bölgede 150 yılı aşkın süredir devam eden bir sanayi faali-
yeti söz konusudur. Türkiye’nin 150 yıllık modernleşme süre-
cinin alternatif bir okuması burada sanayileşme, proleterleşme, 
emek hareketinin gelişimi ve gecekondulaşma temaları üzerin-
den yapılabilir.

Kapitalist fabrika söz konusu olduğunda mikro alan (fabri-
ka) makro süreçlerin (sermaye birikim süreçleri ve sınıf müca-
delelerinin) yansıdığı bir alan olmanın ötesinde makro sürecin 
özünü, temelini (sömürü ve buna karşı direnişi) bizzat üreten 
ve yeniden üreten mekân olarak da görülmelidir. Benzer bir yo-
rum fabrikanın çevresini saran, işçilerin yeniden üretim alanı 
durumundaki semt mekânı için de yapılabilir. Üretim ve yeni-
den üretim mekânında işçilerin öznesi olduğu toplumsal ilişki-
ler ve bizzat deneyimledikleri çelişkiler, onların sınıf kültürü/
bilinci geliştirmelerinin koşullarını oluşturur. O halde tüm bu 
toplumsal ilişkileri ve deneyimleri karmaşıklıkları içinde ele al-
mak, genel süreçlerle ilişkisi içinde yorumlamak gereklidir. Bu 
da, işçilerin hem bir sınıf olarak örgütlenmeye ve mücadeleye 
giriştikleri, hem de bu türden girişimleri etkin ve yaygın olarak 
ortaya koymadıkları dönemleri ele almayı gerekli kılar. Her iki 
dönemde de, yüzeyde görülen genel yönelimlerin altındaki kat-
manları, gündelik düzeyde işleyen mekanizmaları görmeyi ve 
anlamlandırmayı gerektirir.

Çalışmanın üçüncü katmanında, örnek olay bağlamında iş-
çi sınıfı oluşumunun dinamiklerini kavrama çabası yer alır. Bu-
rada ana sorunsalımız işçi sınıfı oluşumunun temel gösterge-
si, kurumsal ifadesi olan işçi hareketinin gelişiminin kendisi-
ni oluşturan iktisadi, politik ve sosyal süreçler bağlamında iz-
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lenmesi, bu dinamiklerin işçi hareketini nasıl şekillendirdiği-
nin belirlenmesidir. Sonraki bölümlerde ayrıntılı biçimde te-
mellendirmeye çalıştığımız yöntemsel yaklaşımımız, tüm bu 
süreçlerin işçilerce deneyimlenme biçimlerine, onların bu de-
neyimler üzerinden geliştirdikleri uyum ve direniş stratejileri-
ne odaklanan bir anlatı kurmaya yöneliktir.

Biz işçi hareketini, siyasi ve emek tarihimizdeki yaygın açık-
lama biçimlerinden farklı olarak; siyaset alanındaki ve/veya 
hukuksal mevzuattaki değişimlerin ya da iktisadi dönüşümle-
rin otomatik olarak belirlediği bir sonuç olarak görmüyoruz. 
Bu süreçleri deneyimleyerek sınıfsal bölüşüm mücadelelerinde 
konum alan işçilerin biçimlendirdiği, öznel ve nesnel, içsel ve 
dışsal dinamiklerin çarpışarak karakter kazandırdıkları bir alan 
olarak görüyoruz. Dolayısıyla giriştiğimiz şey özünde, işçi ha-
reketinin oluşumunu ve gelişimini sosyolojik bir oluşumun ta-
rihsel nedensellikleri temelinde açıklamak, sınıf oluşumunun 
kurumsal ifadesi olan sendikal mücadelenin, onun etrafında ve 
ötesinde oluşan diğer sınıfsal dayanışma biçimlerinin tarihsel 
sosyolojik çözümlemesini yapmaktır.

Kitabın ilk bölümünde yaklaşımımızın kuramsal temelleri 
ortaya konacaktır. Burada sınıf oluşumu, fabrika rejimi, emek 
sürecinde denetim gibi tema ve kavramlar farklı veçheleriy-
le ele alınarak kitabın kavramsal çerçevesi çizilecektir. İzleyen 
bölümde cam eşya üretiminin ve cam işçilerinin tarihine genel 
bir bakış geliştirilecek, ardından coğrafyamızdaki cam sanayi-
inin ve cam işçilerinin tarihi özetlenecektir. Cumhuriyet dö-
nemine gelindiğinde yeniden ortaya çıkan ve sanayi planı ça-
lışmalarında gündeme gelen yerli cam eşya sanayii kurma fik-
rinin ve bunun Paşabahçe Fabrikası’nda somutlanma süreci-
nin ayrıntılı serüveni aktarılacaktır. Fabrika’nın faaliyete geç-
tiği 1935’ten, sendikanın kurulduğu 1947’ye ve daha ötesinde, 
ilk toplulukla iş ihtilafının çıkartıldığı 1951 yılına kadar süren 
bu dönem, rızadan çok zorun etkin olduğu milli fabrika rejimi 
başlığı altında incelenmiştir. Ardından, ülkede yaşanan yapısal 
dönüşümlerle ilişki içinde fabrikada gelişen hegemonik karak-
terli rejim ele alınacaktır.


