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1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

1990-91 / Zonguldak
BÜYÜK MADENCİ GREVİ ve YÜRÜYÜŞÜ

20.YIL Anma ve Kutlama Etkinlikleri
08.01.2011 Cumartesi • Saat: 10.00 - 18.00
İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu

PROGRAM / Sabah
10.00 - 10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10.45 - 12.45 PANEL
Panel Yöneticisi: Mehmet Torun
Panelistler: Ramis Muslu
Sabri Topçu
Prof.Dr. Ahmet Makal
Yrd.Doç.Dr. E.Atilla Aytekin
PROGRAM / Öğle
12.45 - 13.30 Kuru Katık Molası
13.30 - 14.45 Belgesel Film / Yüzbin Kişiydiler
14.45 - 16.00 Serbest Kürsü / Söz Madencilerin
16.00 - 16.15 Ara
16.15 - 17.00 Tiyatro / Fahri Bozbaş
(Göçük Mehmetle Yeni Sondaj)
17.00 - 18.00 Müzik Dinletisi /Ahu Sağlam
Madenci Fotoğrafları Sergisi
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1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü

SUNUŞ

Ramis MUSLU
Genel Maden İş Sendikası
Genel Başkanı

Madenci Feneri Türkiye’yi aydınlatmıştır.
4 Ocak’ta, Zonguldak’tan Ankara yoluna çıkan
100 binden fazla insan, 4 gün boyunca soğuk kış
gecelerinde, yollarda ve sokaklarda sabahladı.
Birileri “Girdiğiniz karanlık ve uzun bir tüneldir.
Bunun çıkışı yoktur…” diyordu. Oysa karanlık
ve uzun tünellere alışık olan madenciler, tünelden
çıktıklarında kayıtsız kalınamayacak bir güç
olduklarını gösterdiler. Bu büyük mücadele ile
sesimiz tüm dünyada yankılandı. Madenciler,
hükümeti ve ülkeyi yönetenleri uyarmak için
her yolu denemiş; ama seslerini duyuramayınca,
dünyaya parmak ısırtan ve büyük fedakârlıklar
isteyen böyle bir eylemi hayata geçirmişlerdir. Eğer
haklı değilseniz, haklı olduğunuza inanmıyorsanız,
böylesine büyük bir eylemi gerçekleştirmeniz
mümkün değildir.
Madencilere ve Zonguldak halkına, böylesine
örnek ve büyük bir eylemi gerçekleştirme başarısını
sağlayan, onların 1,5 asırlık madencilik kültüründen
aldıkları güçtür. Körfez Savaşı bahane edilerek, tüm
grevler 25 Ocak 1991’de Hükümetçe durdurulmuş,
madenciler de 27 Ocak 1991’de yeniden ocaklarına
dönmüşlerdir. Büyük eylem noktalanmış, ama yeni
bir mücadele sürecine girilmiştir. Nitekim 1994’te,
bazı ocakların kapatılmasını hedef alan 5 Nisan
Kararları’na karşı da, aynı mücadele ruhu yine
canlandırılmış ve Zonguldak’a ve Bölgeye yönelen
saldırılar yine püskürtülmüştür. Bugüne gelinceye
kadar geçen süreç, Zonguldak ve bölge halkının
mücadelesinin ne kadar haklı olduğunu gösteren
örneklerle doludur. Ve haklılığını tarihî sürecin
de kanıtladığı mücadelenin ışığıyla, mücadelemiz
halâ sürüyor ve kararlılıkla sürdürmeye de devam
edeceğiz.
1990-91/Zonguldak’ta hayata geçen; ama
sesimizin bütün dünyada yankılanmasına yol
açıp örnek oluşturan Büyük Madenci Grevi ve
Yürüyüşü’nün öncüsü Genel Başkanımız Şemsi
Denizer’i rahmet ve şükranla anıyor; güçlerini bir
araya getirerek başarıya nasıl ulaşılacağını gösteren
madencilerimizi, Zonguldak ve bölge halkını,
tüm demokrasi güçlerini saygıyla selamlıyoruz.

Zonguldak, Türkiye ve Dünya Sendikacılık
tarihine damgasını vurmuş bir kenttir. Taşkömürü
havzamıza ilk kazmanın vurulduğu 1848 yılı,
mücadele tarihimizin de başlangıcıdır. 160 yılı
aşan üretim kültürümüz, ulusal bilinç ve demokrasi
mücadelesiyle harmanlanmıştır. 4-8 Ocak 1991
ise, mücadele tarihimizin en önemli simgelerinden
biridir. 4 Ocak, maden ocaklarımızı, demir-çelik
sektörümüzü, enerji sektörümüzü ve ülkemizin
sanayisini; yani üretim kültürümüzü hedef alanlara
karşı madenciler ile Zonguldak ve bölge halkının
verdiği büyük bir mücadele günüdür.
Küreselleşme, globalleşme, yeni dünya
düzeni söylemleriyle ülkemizi kuşatmak isteyen
emperyalist ülkeler, ÇUŞ sözcüsü IMF ve IBRD,
ilk hedef olarak Zonguldak’ı gösterdiler. Çünkü
Zonguldak, daha taşkömürü üretiminin başladığı
yıllardan beri onların göz koyduğu önemli bir üretim
merkeziydi. Nitekim, Büyük Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk ve arkadaşları, bu gerçeği görmüş
ve Kurtuluş Savaşı’yla birlikte önce Zonguldak’a
ve maden ocaklarına sahip çıkmışlardır. Maden
ocaklarındaki yabancı şirketler kontrol altına
alınırken, Zonguldak da, Ankara’nın ardından
Cumhuriyetimizin ikinci ili yapılmıştır. Maden
ocakları, KARDEMİR, ERDEMİR, ÇATES ve diğer
fabrikalarıyla Zonguldak, Cumhuriyetimizin sanayi
merkezlerinden biri olarak, ekonomik ve siyasi
bağımsızlığımızın da güvencesi haline gelmiştir.
Alman’ı, İngiliz’i, Yunan’ı, İtalyan’ı, Rus’u,
Fransız’ı bu topraklarda gören ve ulusal kurtuluş
mücadelesine büyük destek veren Zonguldak halkı,
tarihinden ve atalarından aldığı bu kültür mirasıyla,
yeni dünya düzenine ve onların temsilcilerine hiçbir
zaman boyun eğmemiştir.
30 Kasım 1990’da başlayan grevle, 35 gün
Zonguldak caddelerinde “Yanlış yapıyorsunuz.”
diye haykıran ve siyasi iktidarı uyaran madenci ve
Zonguldak halkı, bu uyarıları dikkate alınmayınca
“Artık yeter!” demiş ve 4 Ocak 1991’de Ankara
yoluna çıkmıştır. 4 Ocak 1991, haykırışları
duymayanlara karşı, yüzbini aşan insanla Ankara’ya
yürüdüğümüz ve sesimizi dünyaya duyurduğumuz
tarihtir. 4-8 Ocak 1991 Ankara Yürüyüşümüzle
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SUNUŞ

İnsanlık tarihi; ezenlerle ezilenlerin, sömürenlerle sömürülenlerin, zalimlerle mazlumların, haksızlarla haklıların, kötülerle iyilerin mücadelesinin
tarihidir. Ezenler, zalimler, haksızlar, kötüler; zaman
içinde geçici üstünlükler sağlamış olsalar da, sonunda kazanan hep insanlık olmuştur ve olacaktır. Çünkü insan varsa umut vardır, insan varsa mücadele
vardır.
Zonguldak madencilerinin Büyük Grevi ve Ankara Yürüyüşü barikatlardan geri çevrilse de, ülkemizin işçi sınıfı mücadelesine damgasını vuran
önemli bir adım olmuştur. 15-16 Haziran, TARİŞ vb
eylemler, nasıl yeni bir geleneğin ortaya konulmasında derslerle doluysa; 1990-91 Zonguldak Direnişi de, 80 sonrasında işçi sınıfı ve emekçi halkın mücadelesi için önemli dersler çıkartılacak bir direniş
olarak sivrilmiştir.
1989 yılına gelindiğinde, işçilerin gerçek ücretleri reel olarak çok düşmüş, yoksullaşma had safhaya ulaşmıştı. ANAP-Özal İktidarı süresindeki hak
kayıpları, 12 Eylül dönemini bile kat-kat aşmıştı. Bu
durum, kamu emekçileri (memurlar) ve öteki çalışanlar için de geçerliydi. 1989, kamu kesimindeki
600 bin işçinin TİS Yılı olması yanında, ülke çapında yerel seçimlerin yapılacağı, dolayısıyla da, siyasi
iktidarın kamuoyu desteğinin test edileceği bir yıldı.
Uzun bir yoksullaşma sürecinin doğurduğu tepkiyle
donanmış olan işçiler, 1989 yılına, seçim ortamının
siyasal-toplumsal, oynak-kaygan kinetiğinin etkisi
altında girdiler. Buna bir de, bazı özel sektör işçilerinin geçmiş yıllarda çıktığı grevler sonucunda
–işyeri veya işkolu düzeyinde– elde ettiği hak kazanımlarının getirdiği moral gücü eklenince, 1989
başında hızlanan bir dizi eylemler yaşandı. 1989
Bahar Eylemleri diye bilinen bu süreç; 12 Eylül’de
sendikaların kapatıldığı, 1982 Anayasasıyla birlikte greve gitmenin de pratik olarak imkânsızlaştığı,
yoğun, sancılı ve sakin geçen baskı döneminin sonunu ilan eden bir fırtına mevsimi gibi yaşandı.
1989 baharında, 600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine;
başta İstanbul’dakiler olmak üzere, ülkenin dört bir
yanındaki işçiler eylem sağanağını başlattılar. Daha
çok yürüyüşlerle hatırlanan bu dönemin temposu,
1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve Ankara Yürüyüşü ile doruk noktasına tırmanmıştır.

Mehmet TORUN
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Sadece madencilerin değil, onların önderliğindeki bütün bir kentin birlikte ayağa kalkmasının ve
100.000 kişinin çok zor koşullarda harekete geçip
yılmadan yola devam edişinin öyküsüdür Ankara
Yürüyüşü... Devlet tüm olanaklarını direnişin karşısına çıkardı. Binlerce asker ve polis; madencilerin
ailelerinin ve destekçilerinin, yani bütün bir kent
halkının karşısına yığıldı. İktidarın madencilerin yoluna kurduğu barikatlar, devlet gücünü alabildiğine
zalimce kullanmanın yanında, devletin sınıf yüzünü işçilere göstermesi açısından da çok kavratıcı bir
deneyim oldu. Politik önderliğin olmadığı bir tarih
kesitinde, bu deneyimin yeterince kavranıp sınıf bilincine dönüşmediğini belirtmek gerekir. Ama yine
de, Zonguldak madencilerinin hayata geçirdiği Grevin ve Ankara Yürüyüşü’nün bütün sınıfa bıraktığı
zengin deneyim mirası kesinlikle reddedilecek gibi
değildir…
Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü üzerine
daha fazla söz etmeye gerek yok; çünkü elinizdeki özel yayın, bu şanlı destanı bizzat yazanların birebir, her gün, her saat yaşadıklarını ve
yorumlarını en ince ayrıntısına kadar kapsıyor.
Kestirme bir ifadeyle, madenciler kendilerinin
gerçekleştirdiği tarihi kendi elleriyle yazıyor.
TMMOB / Maden Mühendisleri Odası; demokratik kitle örgütüne dönüşme misyonuyla, sendikalar ve diğer emek örgütleriyle birlikte, demokrasi
mücadelesinin içinde yer almakta ve aktif destek
sağlamaktadır. Bu anlayışla toplumsal muhalefet
saflarında yerini alan Odamız, tarihsel görevini yerine getirmenin mutluluğunu bu özel yayının okuyucularıyla da paylaşmaktadır. Öte yandan, arka sayfada göreceğiniz 20. YIL Anma-Kutlama Etkinlikleri
programı kapsamında taraf olmayı görev addeden
Odamız; bu programın aslî sahibinin Genel Madenİş ve diğer işçi sendikaları ile emek örgütleri olduğunun da bilincindedir.
1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve
Yürüyüşü’nün 20. Yılını Anma-Kutlama Etkinlikleri Programını ve Özel Yayını öngörenler ile gerçekleştirenlere ve başta Zonguldak Şubemiz olmak
üzere, hedefimize ulaşabilmek için destek olan, katkı koyan, emek veren herkese ve kardeş örgütlere,
şahsım ve Odamız adına, çok teşekkür ederim.
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Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel
Dumanı dağıtacak yıldız-poyraz başladı
Bahar yakın demek ki mevsim böyle kışladı
Bu fırtına yarınki sütlimanlara bedel
Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel
Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark
Ve durdu muydu birgün bu kör, avara kasnak
Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak
Sen de o dünyadansın sınıfın bil safa gel
Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel
Köylükler uykusunda döndü dönüyor sola
Güne bakıyor bebek büyüyen yumruğuyla
Başaklar gövderdi bak başkoydular bu yola
Şaltere uzanıyor allaha açılmış el
Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel
CAN YÜCEL
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Peşrev Niyetine
Hep mi ocakta, kuyubaşında, bacaağzında, meydanlarda, sokaklarda, picketlerde, barikatlarda, dağlarda, bayırlarda, ormanlarda yazılacak; dünya lanetlilerinin bu en lanetlisinin tarihi? Hep mi ‘bizimki’lerin
kaderine-kısmetine düşecek ter, gözyaşı, kan ve şlam? Mürekkep bize hepten mi haram? Hiç mi beceremeyeceğiz kazma gibi kalemi de sallamayı? Biz de beceremez miyiz acaba tarihi kâğıt üzerine yazmasını?!...
Aha da madenci taifesi, kendi yaptıkları tarihi kendileri yazıyor; hem de ne biçim kadroyla: Ortak
Özel Yayın’ın yazar kadrosu –profesöründen ajüstörüne, 20liğinden 70liğine, kazmacısından mühendisine, DİSK’çisinden TÜRK-İŞ’çisine, Ahmetçisinden Mehmetçisine, Hasancısından Hüseyincisine ve
Kemalist’inden de Anarkosendikalist’ine kadar uzanan– çok geniş bir yelpaze üzerinde mevzi alıyor... Neeee? Velhasıl, bir tek tarihçimiz mi eksik kalmış?... İşte o da var ya; hem de Avrupası değil, ABD’si bile var
yani… Daha ne istiyorsunuz ki?!...
Ortak Özel Yayın –yazar kadrosunun neredeyse oybirliğiyle vurguladığı gibi, aslında bir son olarak
değil, çok daha uzun soluklu bir menzilin başlangıcı olarak görülmesi gereken– 8 Ocak’ın 20. yıldönümüne ille de yetişmeliydi, yetişecekti… (Ama hiç de gereği yoktu hani; zaten 20 gibi tostoparlak bir
doğal ve tam sayı bile ille şart değildi; e veya π gibi bir transandantal sayı da olabilirdi pekalâ yani…) Öyle
bir hengâmeydi ki, hiç kimseye “Sen şunu yazasın, sen de bunu...” gibisinden bir tertip verecek zaman
bile yoktu. Dolayısıyla, itiş-kakış aynı manşet altına tıkılanlar, hangi altbaşlıkları açarlarsa açsınlar;
tedahül ve tekerrürlerin zuhuru da kaçınılmazdı. (Örneğin, birkaç istisna dışında, hemen-hemen herkes
fena halde takmış kafayı kronolojiye…) Ama varsın, olsun; bu bir kendi kendimizle hesaplaşma değil; bir
nevi iman tazeleme ayini ise, hiç değil; bugün bayram günüdür. 8 Ocak sondu diye düşünenler, işportayı zaten çoktan kaldırmış olsa gerek. “Artık bittiler; tarih de kendileriyle birlikte geberdi gitti…” diye
düğün-bayram eden vampir taifesine inat, bugün –tıpkı sınıf kardeşlerimizin ateşle-kanla yeniden vaftiz
oluşu gibi– bir tür Rönesans, bir tür müteakip Gérminal, bir tür Newroz işte… Binaenaleyh, vaasın ossun
işte. Varsın olsun da, 20 yıl sonra gelen bir düğün-bayramda, davetlilerimiz istediği telden çalsın, çığırsın,
oynasın. Ama takdir yine de okuyucuların elbette…

Usul Gereği
Metinde geçen alıntılardan “” içindekiler, ötekilerden; «» içindekiler ise, ötekilerin ötekilerinden ve
‘’ içindekiler de bizimkilerden aktarılmıştır. İtalik dizgiler –münhasıran ve özel isimler istisna kalmak
kaydıyla– yabancı dillerdeki veya yerel ağızlardaki söz ve ibareler (ve dahi önlü-artlı takılar) için kullanılmıştır. Sadece bileşik isimler, isim tamlamaları ve apostrof koordinatlarının tayini için –TDK bir gün
gelip de “İşte bu budur artık…” diyene kadar– Billy Gates’in kırmızı kodlu “Türkçe Yazım Denetimi ve
Dilbilgisi” kılavuzuna itibar edilmiştir. Billy Gates’in yeşil kodlu “yabancı kökenli sözcüklere ikame önerileri” ve çoğu eşsiz birer Verballhornung örneği olan kırmızı kodlu “düzeltme”leri için söylenecek pek
çok şey varsa da –terbiye elvermediği için– şimdilik ıskalanmıştır. Gerisi ise, sansürcü başını 55 sene
önce eğiten ilkokul öğretmeni Necmiye Bilge ile biraz da –Kemalistliği münakaşadan vareste olan– Attila
İlhan’ın dilbilgisine emanettir… Metinde ve alıntılarda yer-yer rastlanan tombul ve altı çizili hurufat da,
bütünüyle “Ortak Özel Yayın”ın redaktörüne aittir…
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BACAAĞZI ŞARKILARI
Fahri BOZBAŞ
Poyraz, meltem, lodos ya da kestane karası fırtına
esintisi ile bir yanı derya, bir yanı dere tepe orman
“Altı Kara Üstü Yeşil Zonguldak”ın bende yarattığı duygu ve düşünceleri en iyi şarkılarımla anlatmam beni mutlandırıyor. Res’en emekli edildiğim
Temmuz/2002’den bu yana, yeni şarkılar yazmakta
zorlanmam ise, kendimce üretimimi aksatıyor. Gerçi, bu konudaki randıman düşüklüğümün nedenini
anamın ak sütü gibi biliyorum. Çünkü kömüre bulaşmadan yeni tınılar yakalamak, yeni dizeler yazmak, Zonguldak konusunda hayal gücünün sınırlarını zorlamak her ustanın harcı değil. Yazan yazar…
Ben yazmakta zorlanıyorum. Fakat kömür üretirken
yarattığım şarkılarımı söylemeye devam ediyorum.
Bazen mızıka veya flütle, bazen ıslıkla, kendi halimce yollarda boy gösteriyorum.

Kozlu, Kilimli, Asma, Çaydamar ocakları
Sömürü zulme karşı açtılar bayrakları
Boşaldı işçi seli Zonguldak’ın içine
Bir çığ gibi büyüdü işçinin sınıf hıncı
Yürüdüler elde kazma ile kürek
Yürüdüler tek bir yumruk bir yürek

Marş düzeninde yazdığım bu şarkımı arkadaşlarla koro halinde söyledik birçok değişik ortamda. 12 Eylül karanlığında ise, Gölcük’teki cezaevi
koğuşunun duvarlarında yankılandı ilk şarkım 68
Grevi. İkinci şarkım bir ağıt olmuştu… 3 mart 1992
Kozlu’da patlayan grizu faciasından bir ay sonra,
ikinci kez ocakta işbaşı yapmak için Baştarla Eğitim
Ocağı’na girdiğimde, yavaş yavaş dilime dolanan
sözleri kaleme alarak ezgiyi netleştirmiştim:
Bir patlama duydun mu?
Gaz birikmiş toz birikmiş
Bir kıvılcım buna yetmiş
Grizu Kozlu’yu titretmiş
Titremeyle kuyu çökmüş
Duydun mu?

İlk şarkımı, işbaşı yapmadan önce Baştarla Eğitim
Ocağı’nda kurs gördüğümüz 1978’in Kasım-Aralık
aylarında dile getirdiğimi anımsıyorum. İstanbul’da
öğrenciyken –Aksaray çarşısında müzik aletleri satan bir dükkândan aldığım– uzun saplı bağlamanın
perdeleri yol göstermişti, ilk şarkıma kavuşmama.
Lise yıllarında, az da olsa gitar çalmıştım. Flüt ve
mızıkaya da hakimdim. Bu yetilerim, bağlama ile
bazı ezgileri yakalamamı etkiledi. Lacivert amele
elbisesi, siyah çizme ve sarı baretle donandığımızda
usuma ilk gelen: 1965’te jandarma kurşunuyla öldürülen Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar (*) olmuştu.
Fakat ben daha çok 1968 Grevini anımsıyordum ve
iki büyük eylemi düşünerek ahengi yakalamaya çalışmıştım ilk şarkımda:


Ahmet ölmüş, Şaban ölmüş
Domuzdamcı Musa ölmüş
Yeniceli Recep ölmüş
Duydun mu?

Evde mutfaktaki plastik masada, çatal bıçakla;
Çaydamar’ın bölüm atölyesinde cıvata anahtarı ve
çekiçle, metal havalandırma borularında ritim tutarak ağıtı tamamladığımı anımsıyorum. Uzun yıllar
işsiz kaldıktan sonra yeniden işbaşı yaparak yerin
derinliklerinde soluklanırken, en büyük lüksüm,
boynuma bağladığım madenci mendiliydi. Terimizi
mendille siliyorduk. Tozdan mendilimizle korunmaya çalışıyorduk. Yaralandığımızda ilk müdahaleyi
onunla yapıyorduk. Geçmişte yörenin keten dokumasından, şimdi ise Denizli’de sentetik karışımı ipten dokunan yaklaşık 50 × 50 cm’lik kare mendil,
madenci için vazgeçilmez bir materyaldi. Boynuma
bağladığım mendilimden esinlenerek bir haftada
dokudum manimi:

(*)
Kozlu/1965 hadiselerinde ilk taşı kimin attığı, ilk ateşi
kimin açtığı, kimin komut verdiği, önce havaya ikaz ateşi açılıp açılmadığı, Mehmet ile Satılmış’ın kimin kurşununa kurban gittiği, vs. gibi ayrıntılar epey karışıktır.
(Zamanın içişleri bakanına kulak asacak olursanız, olayların arkasında komünistler de vardır)… Gerçi o kadar da
önemli değildir kimin kurşunuyla gittikleri ve gidenler
–netice itibarıyla– kolluk kuvvetleri marifetiyle gitmiştir;
ama ateşi açanlar, J. değil; Ereğli’den vukuat mahalline
takviye olarak intikal ettirilen bahriye neferleridir. Daha
fazla meraklısı için referans: Erol Çatma: Kömür Tutuşunca, 1965 Madenci Direnişinin Öyküsü; 1997. Evrensel Basım-Yayım… (Yayıncının Notu)

8

20. Yıl Ortak Özel Yayını
bir ritim yakalamaya çalışıyordum. Bir gün –50 kotunda hava ölçümü yaparken, eski panolardan sızıp
berrak bir şekilde akan kanaldaki sudan imgeler yakalamıştım. Armoni zenginliği olduğu söylenilen
şarkımı, bir gündüz vardiyasında, ama ocağın zifirî
karanlığında yazmıştım:

Mendilim keten dokuma
Çalışırım soluk soluğa
Ciğerim kömürden körük
Mendilim bağlı boynuma

Oğlum Eren’in piyano veya gitarla eşlik ettiği,
üstat Muzaffer Hoca’nın notalandırarak müzik formatına soktuğu şarkılarımı başta Madenciler Günü
programı çerçevesinde, okullarda öğrencilere, festival ve şenliklerde Havza halkına, direniş alanlarında
emekçilere ve Avrupa’da birçok ülke insanına söylemeye başladım. Kömür üretirken, şarkı üretmeye de
devam ediyordum. Zonguldak Merkez Lavuarı’nın
kapatılması gündeme gelmişti. Tepki amacıyla yazdığım “Katar katar kömür” özellikle lavuar işçileri
tarafından çok olumlu bulunmuştu:

Duru bir su gibi akabilir misin?
Duru, dupduru, berrak, şırıl şırıl akabilir misin?
Akarım diyorsan gel
Çağlayanlardan

“Altta Kaldım” adlı şarkımı 17 Ağustos 1999
Marmara Depremi döneminde yazdım. Kozlu’da
görevli bir mühendis arkadaşımın ve ocakta göçükten yaralı olarak kurtulan bir bacacının yaşadıklarını yazılı olarak iletmesi üzerine; Adapazarı’nda
deprem yardım ekibinde görev yaptığım esnada kaleme aldıklarım ile bacacının kazasını harmanlayarak, ölümle burun buruna gelinen bir anı anlatmaya
çalıştım:

Martopikör tar tar tar, dinamitler güm güm güm
Kazmalar takırdıyor, boşalıyor kömür
Oluklardan tonluğa, tumba hoooop bant kuyruğuna
Katar katar kömür eleniyor lavuarda

Üstümdeki madenci giysileriyle, beden dilini de
kullanarak teatral bir biçimde şarkılarımı söylüyor
olmam, kömüre bulaşmış veya bulaşmamış herkes için şaşırtıcı oluyordu. Havzanın içinden yeni
bir sahne performansı yarattığımın farkındaydım.
Asma’da emniyet servisinde çalışırken, saatlerce
yürüdüğüm galerilerde, traverslere her basışımda

Ne bir ışık ne de bir ses alamadım veremedim
Dünya yükü üstümde doğrulup da kalkamadım
Ağzım burnum taşla doldu kaynar su ile yoğruldum
Azrail gelip gittikçe domuzdamı babam oldu
Altta kaldım göçük oldu altta kaldım
Yandım Allah diyemeden çocuklar sokakta kaldı
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tum. Eren ile gitar eşliğinde, bir gecede ritmi yakalamış ve marş düzenindeki şarkıyı ertesi gün sıcağı
sıcağına Çaycuma’daki 1 Mayıs mitinginde yaklaşık bin kişi karşısında söylemiştik:

Hep hüzünlü şarkılar yapmak istemiyordum.
“Asma’da Osman” esprisinden yola çıkarak, bir öyküyü üç kıtada dile getirdim. Fadime’yi Trabzon’da
tarlada, kocası Osman’ı da Asma’da tanımladım.
Tarı Vapuru ile Havzaya gelen Fadime’yi, Zonguldak Limanı’nda Osman ile buluşturdum. Şarkının
nakaratını ise, Osman’ın kayınpederinin çektiği
telgraftaki şu sözler oluşturdu:

Yürürüm Koç Köroğlu, yürürüm Pir Sultan
Yürürüm Yunus Emre, yürürüm Karacaoğlan

Şair Rüştü Yıldırım’ın, Tuzla’da tersane işçisiyken, madencilerle dayanışma amacıyla yazdığı
“Ankara Yürüyüşü” de değişik melodiler yaratma
fırsatı verdi bana. Şiir şöyle başlıyordu:

Fadime Tariyadur, Tari suyadur,
uç güne orayadur, alasun oni
Bu ne biçim tel? Adres: Asma’da Osman

Şakalı şarkılarımın ilki olan “Asma’da Osman”,
horon ritmi ve Karadeniz Şivesi ile söylediğimden,
çok ilgi gördü. Bunun üzerine, ‘2000 Muamelesi’nde
kura çekimiyle işbaşı yapan genç madencilere ilişkin “Ah Gıymatlum” başlıklı, şakalı bir şarkı daha
yazdım. Bu şarkıda yöresel oyun havası ritmini ve
şiveyi kullandım. Uzunayak başlarında havalandırma ölçümü yaparken, gençlerle sohbet fırsatı bulduğum anlarda, baretime vurarak yakaladığım tınılar
şarkımın ritmini oluşturmuştu:

Posta posta atan yüreğimi
Bir gemiyi denize indirir gibi saldım yollara

Emekli olduğum ilk günlerde dilime doladığım
bir şarkım vardı ki, şu günlerde en çok da onu mırıldanıyorum:
Gözümün yağına bak, kara
Tırnağımın dibine bak, kara
Yutkunduğumu göremezsin,
Ciğerimi bilemezsin
Ben aydınlığım sen kara

Adım çıktı kurada gidiyom ben ocağa
Ocağa da ocağa aklım sende ocağa
Anana haber saldım kavuşur muyuz acaba?!

Kilimli Halkevi’nin düzenlediği bir etkinlikte,
ses düzenini kuran arkadaşlar bana bir kaset vererek
sürpriz yapmışlardı. “Tiyatro Arın”ın genç elemanları ile oluşturduğumuz müzik grubunun etkinlikte söylediği altı şarkının kaydı vardı kasette. Dört
dörtlük bir “Bacaağzı Şarkıları” demeti olmasa da,
istediğim zaman dinleyebileceğim bir kasetim var
ne de olsa artık! Fakat ben kendim çalıp kendim
söylemek istemiyorum. Islıkla veya mırıldanmayla
da bir şey olabileceğini sanmıyorum. Müzik uğraşını meslek edinen yetkin kişilerle, şarkılarımın bir
tamir-taramadan geçirilerek yeni galerilerin açılmasını istiyorum…

“1 Mayıs” şarkım, çocukken söylediğimiz bir
tekerlemenin ritmine söz yazmamla gerçekleşti.
Flütle ara geçişler yaparak alanlarda birkaç kez söylediğim şarkının sözleri çok yalındı:
Sen de gel katıl bize kardeş bugün 1 Mayıs
İşçinin emekçinin şanlı bayramı
Haydi, gel birleş, dayanışalım
Sen ben o biz hepimiz kardeş olalım

“Halkın dostları kimdir?”de, geçişlerini yine
flütle yaptığım, B. Brecht’ten etkilenerek dizelerini
yazdığım yalın bir şarkıdır. Dizeleri önemli şairlere
ait şarkılarım da oldu. Rüştü Onur’un ‘Nostalji’ adlı
şiiri, sesimi hangi oktavlarda kullanabileceğim konusunda da bana yol gösterdi:

Kim yeni bir bacaağzı açılsın istemez ki?!...

Gemi hazır yelken tamam
Fakat neden ölülerim bırakmıyor yakamdan...”

“Yüzbin Kişiydiler” adlı belgesel filmin çekimi sürecinde, şair-yazar Hamit Kalyoncu’nun
“Mengen’den Yalın Yürek” şiirini tekrar okumuş-
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SIRADAKİ GELSİN
Saffet CAN
Kortej Mengen’i geçmişti artık. Hem madencilerle birlikte olmak, hem de bir daha yaşanmayacağı
besbelli ‘an’lar dizinini belgelemek için, yol boyu
gitmeye çalışanlardan biriydim. En iyi fotoğraf karesini yakalayabilmek için hayli koşmak gerekiyordu. ‘Farklı açılar yakalanmalıydı’ filân derken,
bir tepeyi kesmişti gözüm. Tırmanmaya başladım.
Benden önce oranın çamurunu aşmaya çalışan bir
madencinin “....... Şişmanı” sözleri daha bir anlaşılır olunca, teleyi doğrulttum korteje; ama bu çelimsiz adamın yoldakilerden bağımsız ve daha hızlı
olarak ne yapmaya çalıştığı da anlaşılamamıştı. Ona
‘nerelisin’ sorusunu bile sormaya vakit tanımayan
coşkulu ve inançlı kalabalık yol boyu ilerliyordu ve
hemen önümdeki çelimsiz madencinin tek amacı,
yol boyundaki yüz bin kişiyi sollamaktı. Besbelli ki, Çankaya’ya onlardan önce gidecekti; ama
ne yapardı ki?! İşte bu sorunun yanıtı; yıllar sonra yaşanacak “özelleştirme”, “taşeronlaştırma”,
“daraltma”, “kapatma”, “hizmet alımı” gibi sözlerle kendini gösterdi. Bununla da kalmayarak, bir
zamanlar Türkiye Ekonomisi’nin can damarı ve tek
enerji kaynağı olan Zonguldak’ı terk edilmiş bir kasaba olma sürecine getirdi. Dünya şartları, sosyalist
sistemin dağılması ve emperyalist-kapitalist sistemin yeni konumuna, tepeyi aşmaya çalışan çelimsiz

madencinin düşünceleri de karışınca; dizinin yeni
bölümünde daha önce ‘adı çıkan’ tüm iyi artistleri
kapı dışı edecekti yapımcı.
Hiçbir şey altyapı ilişkilerinden bağımsız olarak
ele alınamıyor. Zonguldak’ı çok sevmek, ona tapmak bir kenara, duygusal ilişkiler ağından sıyrılıp
realiteye döndüğümüzde farklı fotoğraflarla karşılaşıyoruz. Kapitalistler veya onların işlevini gören
kimi KİT yönetimleri, az-buçuk da olsa, artık kârzarar hesaplarından anlar oldular. Ama ne işçi sınıfı,
ne köylüler, ne de tüm halkın bundan haberi olduğu
söylenemez. Çünkü onlar günlük çıkarları peşinde
koşarken, on yıl sonrasının hesaplarını akıllarından bile geçiremediler. Aynı körlük sendikalarına
da yansıdığı için, sendika yöneticileri de, seçildikten sonra meslek değiştirip “sendikacıyım” diyorlardı. Kendisinin işçi olduğunu söyleyen bir tek
sendikacıya rastladınız mı hiç? Zaten kapitalistler
veya onların kamudaki uzantıları da, 1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü gibi,
sayısı yüz binleri bulacak kortejleri istihdam etmek
yerine “hizmet alımı” denilen kölelik sistemini
“icat” edeceklerdi işte. Haydi, gel örgütle bakalım “hizmet alımı” işçilerini de, sana “sendikacı”
diyelim şimdi…
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edebileceğiniz bir yol muhabbetinden sonra ayrılık
noktasına geldik. Borçlarını sordular: ‘Bu arabayı
sendika gönderdi size...’ dedim; tepkilerini ölçmek
için. Belki kaçacakları varsa da kaçmasınlar, sabah
için söyledikleri doğru çıksın veya birbirlerini satmasınlar gibi düşüncelerin yalanıydı bu. Onlardan
biri altında kalmadı ikramın. Koynundan bir poşet
çıkarıp “covizli komeç verem sağa” dedi. İşte o an
“Bunların karıları ne çok seviyor grevci kocalarını...” gibi duygulara kapılıyorsun; yavan ekmek
kapışan, üstü-başı çamur içindeki dağdakiler(!) de
hemen araya giriyor... Sanki rüşvet yerine geçermiş
gibi, gündüzden artan cevizli kömeçlerini reddettim; ama ısrar baskın çıktı. Onlar karanlıkta kayboldukları zaman, torbaya bir el attım far gerisinde;
doyardı iki grevci ‘o an’lığına. Sahi, yol ayrımında
inenlerin kadınları, yarın için yeni erzak-katık yapıyorlardıysa eğer; o vakitte benim müşteriler arabadaki poşeti niye bırakmamışlardı arkadaşlarına?!…

Hem işveren, hem de sendikacı olma dönemi gerilerde kalmıştı artık. “Global” filân söylemlerinin
ardından, sadece “hizmet alımı” değil, “mal” da
geldi. Eskinin kömür dolumu yapan limandaki yükleme tesisleri sökülüp, yerine petrolle çalışan boşaltma kepçelerinin yerleştirilmesi de boşuna değildi…
Şimdilerde, o kepçelerin boşalttığı ithal kömür ile
Ereğli’den kalkan vagon vapurları aracılığıyla her
gün Karabük’e aktarılan ithal petrokok için; çevrecilerimizin geçmişteki isyan seslerinden niye tek
çıt duymadığımızı sorgulayanı da bulamıyoruz
artık. Dünyanın başka Zonguldaklarındaki kölelerinden sağlanan ucuz maliyetli kömür için; ne
“kanı aksa da zaferi İslam” olacaklardan, ne de
dağları taşları bayraklarla donatan milliyetçilerden
tık yok haaaalâ. İktidarlar da en ucuz yolu buldular;
don-gömlek-kömür dağıtamazsa beyaz eşya gönderiyorlar. Bütün bunlar, işçilik maliyetleri yanında
vızıltı giderler listesinde olduğu için, “zarar” sayılmıyor haaaalâ. İş, gele-gele ithal kurbanlığa
dayandı da kurbanın dini, yaratanı kimsenin umuru
olmadı 2010 yılında.

Slaytları hızlı geçiyorum şimdi. Önce “resen
emeklilik” denilen ucube başladı. Kırk yaşında
emekli edeceklerdi madencileri. Tepki, basın açıklamalarıyla sınırlı kaldı. Dağları-taşları yaran; barikatları aşan madenci, lideri Şemsi Denizer’in milletvekili olması için nasıl bir sessizlik içine girmiş ve
oylarını esirgemişse, şimdi de başka hesaplara dalmıştı. Yaşı gençti henüz. Bir sürü toplu para alacak,
havadan (!) gelen emekli maaşını çantada bilecek ve
üstelik özel ocaklarda çalışarak “süper emekli” bile
olacaktı ya; yerin altındaki karanlıklarda kim tanırdı
onu ve nereden bileceklerdi özel ocak kazmacısı olduğunu. Yine ağaydı-paşaydı işte. “Başkan seninle
ölüme de gideriz!” sloganıyla yola çıkan yüz bin
kişilik grev kortejinin gündemi, niye anlık değişmeler gösterdi sanıyorsunuz? Peşinden ölüme bile
gidecekleri genel başkanlarına oy dahi vermeyen
madenciler, sıra zorla emekli edilmeye geldiğinde,
niye belirgin bir tepki göstermiyordu sahi?!...

Dönelim ana konuya: Madenciler üretim araçlarına niye sahip çıkamadılar sahi? Buhar enerjisinin şampiyonu kömür ile demir-çelik üretiminin de
ikinci ana girdisi taşkömürünün üretilmesi sürecinde geçen iki asırlık bir zaman diliminde, işveren ve
kumpanyaların köylü emeğini dayanak yapması da
akıllı bir seçim miydi? Neden sanayi proletaryası
yetişmedi Zonguldak’ta?
Yine bir başka zamanda, yüz binlik yürüyüş kortejine ulaşmak için gereken benzin parasını denkleyip yola koyuluşumun dönüşünde, dikiz aynamda
kamp ateşi yakan madenciler vardı. İçim onlarda
kaldıysa da, yol boyu konuşacak birine susamaya
başlamıştım ki; o ateşlerin ufaldığı sırada, birkaç
madenci köylü el salladı uzun farlara... ‘Yürüyüşten mi kaçtılar ki?’ demeye kalmadan sağa çektim
tabii. Doldurduk, “yanından gelmeyen?” yok. Tüm
arkadaşları dağda çalı-çırpıyla ısınmaya çalışırken,
onların niye geri döndüklerini sordum önce. Bu arada gündüz ekmek dağıtan kamyondan ikişer-üçer
kapışanlar için can sıkıntımı belirttiğim zaman,
“onlar arkadaşları için alıyorlar” diyen grev gözcüsünün rahatlatan sözleri altyazı gibi geçiyordu
sanki. “Nereli” muhabbetinden sonra “Zabaanan
erkenden gitcoz apça” dedi biri... Bakacakkadı
yol ayrımında indiler mi, gerisi kolaydı. Tahmin

Yüzde 85’i gecekondu olan Zonguldak gibi madenci kentlerinde; kondular da, madencilik kültürü
de birbirine benzer. “Altına Hücum” filmlerinde
görmediniz mi kovboyları? Önce çadırlarını kurup araziyi parsele alırlar, bu sınırdan giremezsin;
yeridir-yurdudur. Sonra altın bitince, çadırın kazıklarına bir tekme… İşte öyle Zonguldak’ta da kondular. Çocuk bile yıkar, yığma briket; üstü teneke
tipli gördüklerinizin tüm çeşitlerine tek karede ulaşırsınız. Gitmesi kolay olsun diye yapılmışa benzer
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her biri; ara ki, temel bulasın... Ama bu devletin
mimarisidir aslında; onca insanı maden üretimi için
dağlara toplarsan, onların barınak sorununu da düşüneceksin. Öyle yapmamış devlet, göz yummuş.
Kendi başlarının çaresine bakmaları için sırtını dönmüş. Zaman-zaman oy kaygısı yüzünden de olsa
hâlâ sürüyor bu. Hem gecekonduya karşı olup, hem
de ona devletin suyunu bağlayan, yol makinelerini
gönderip belediye otobüsü tahsis eden sistemin ciddiyetinden nasıl söz edersiniz? Olsa-olsa çözümsüzlüğün belgesidir sadece.

Bir kez bireysel kurtuluş tohumları ekilmeye
görsün; gerisi çorap gibi sökülür. Zonguldak’ta yaşanan da bu oldu zaten. İshak Alaton işçi sendikası
salonunda toplanan işçilere hitaben yaptığı konuşmada: “Verelim bunların maaşlarını, otursunlar
köylerinde; böylece kurum zarardan kurtulsun…” dedi mi, demedi mi? Sahi kim ne anladı o
zaman bundan? Özellikle son yıllarda, milyonlarca
kişi –tıpkı madenci için “havadan gelen” o para
gibi– “yoksullara yardım” adı altında kurulan iftar
çadırlarında savaş hali(!) yaşamıyor mu? Haracına
dağıtılan kömürlerle, fabrika atığı defolu giysilerle
bir ülkenin çekilmek istendiği yerin avantacı, üretimden kopuk bir dilenciler topluluğu olduğunu nasıl kavrayacağız? Böyle bir toplum üretim aletlerine
ve kültürüne sahip olamayınca, geriye bir tek şey
kalıyor: Teslimiyet. Ekmek veren, ‘baba’ çünkü...
Ha fırıncı, belki de komşu, hatta emperyalizm ne
fark edecek? İşgal yıllarında da öyle değil miydi?
Devlet erkânı hiç kurtuluş ve karşı koyuşu düşündü mü? Tartışılan tek şey, en iyi mandanın hangisi
olacağına ilişkindi. Atatürk bile yer-yer başlayan
anti-emperyalist halk hareketlerini bastırmak için
Samsun’a ayak basmamış mıydı? Yıllarca bunu bile
niye yutturdular bize dersiniz? Çakma tarih bilgileriyle varabileceğimiz yere kadar geldiğimizi sanıyorum ki, elbette başka yazının konusu.

Yüz bin kişiydiler grevde. Onların sadece erkeklerden oluştuğu yıllarda, Zonguldak’a gelen İsmet İnönü; “Hani bunların kadınları?” demiş bir
keresinde. Sonra aymış ağaç diplerinde birbirine
sokulup yatan madencileri görünce ve “Niye yatıyorlar burada kıvırcık koyunu gibi?” diye sorgulamış. Zonguldak köylüsüne takılan “kıvırcık”
sözünün isim babası devletin başı yani. E doğru.
İşleri madencilik olmasa da, kıvırcık koyunları öyle
değil mi? Bizim ülkemizde önce toklularını keserler
bunların. Kurbanda makbul hayvandır toklu. Oysa
kimse düşünmez kıvırcık koyunu, toklusu olmadan
ne otlamaya gider; ne ahırın yolunu bulabilir. Sürünün temel öğesidir toklu. Sonrası çoban köpeği ki,
sürü sahibi sayılan çobana asalak olmaktan başka
bir şey kalmaz geriye. Sütü toplayan, yünü satan bir
asalaktır çoban. İster sarı sendikacı de, isterse genel
müdür olsun veya onun baş patronu ne çıkar?
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dı her Perşembe. “Keşke müze olsa…” diye not
düşmüş bir arkadaş o karenin altına… ‘Bari Koç
Müzesi’ne versinler, hiç değilse bir 67 plaka olur
orada.’ demeye kalmadı. Anında kaldırdılar sergiyi.
Akıbetini de araştıracak vakit bulamadım henüz.

Gün doğmadan,
Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. (….)
Gideceksin ırıpların çalkantısında. (….)
Ağları silkeledikce
Deniz gelecek eline pul pul; (….)
Heeey, ne duruyorsun be, at kendini denize: (….)
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;
Git gidebildiğin yere...
Orhan Veli Kanık

Kandilli eteklerindeki şiferton ocağından sonra
filmi geriye sarmadan olur mu? Düştük mü Kandilli yollarına. Bir de liseli yıllarımda tiyatro ekibiyle
turnedeydik burada. Çok sosyetik bir yerdi. “Eser
kalmamış”ı bir yana, yılların emeklerine saldırıyordu insanlar. Yol boyu ve bahçe içlerine dizili
lojmanlarını terk eden madenciler, önce kiremitleri
yükledikleri kamyonlara kapı-pencere ne varsa istiflerken, kendi elleriyle ağaç ettikleri erik fidanlarına, üzüm bağlarına dönüp bakmıyorlardı bile… Al
domateslerin kokusunu duyan yoktu sucuk terde.
Biberler bir anda sahipsiz kalışlarına yanarmış gibi
sallıyordu kafalarını. Bununla da kalmayarak, kapı
çerçevelerini bile söküp attı göç kamyonuna madenci, en üstüne de yatak-yorganı serip düştü köyünün
yollarına... Ertesi yıl ve daha sonra da, birçok kere
gittim Kandilli’nin çatısız evlerini görmeye. İncir
köklerinden fışkıran dalların nasıl da ağaç olmaya
başladığına tanık oldum. Yeni ağaçlar yatak odalarından fışkırmış, güneşi gördüğü evin tavanında yarışa başlamıştı. Bir-iki avuç erik topladım çalı diplerinden. Ev sahiplerinden hiçbir taş atılmadı bana.
İşin duygusal yanları var elbet. Ama devletlerin
duygusu yoksa bile, madencilere ne olmuştu öyle?!
Her biri tırnaklarıyla kazıdığı bu bağ-bahçeye, barınak olarak kullandığı mekânlara neden vuruyorlardı
baltayı. Devlet bu lojmanların tahliyesi sırasında
“Evime iyi bakmışsın...” diyerek para bile veriyordu o zaman. O kafadan bu zamana devletin altından
geçtiği gökkuşağının mahareti neydi bu kadar?...

Doksanların ilk yarısında Kandilli’ye gitmiştik.
Amacımız çok daha önce terk edilen madenlerin
fotoğraflarını çekmekti. Kandilli, Kireçlik, Çamlı,
Alacaağzı gibi bölgelerde neler yoktu ki?... Hemen
denizin kıyısında bir mini sahil, sahilde dere miline
benzeyen –ocaktan çıktığı belli– altın sarısı bir ince
kum, ama tam o anda başlayan dağın dipçiğinde
şiferton ocağı. Öyle bağ demiri, maden direği gibi
tahkimat yok. Ne işçisi, ne kölesi, ne de onların başındaki zebanilerden eser kalmamış; ama ocak duruyor, hâlâ ayakta... Gidin bakın oraya. Dikenlerden
ve tüm geçitleri kullanılmaz hale getirmiş olan arazi yapısından bıkmazsanız; dalgalı havada, o ocağı
Karadeniz’in nasıl basmadığını düşüneceksiniz bir
anda. Geçtiğimiz yıl da Filyos Ateş-Tuğla’ya gittiğimde, burası gelmişti aklıma... Yöneticiler şifertonu Çin’den aldıklarını söylediler… ‘Ya Kandilli
sahilleri…’ filan diyecek olamadım; “Amaaaan
kim uğraşacaktı onunla…”.
Marksistler, gelişen teknolojinin insan sağlığı
için kullanılacağını söylerler. Sadece söylem değil,
inançtır da bu. Mesai saatlerinin azaltılması; sosyal hayat ve kişisel aktivitelere daha fazla zaman
ayırabilirsin demek yani. Her nasılsa, emperyalistkapitalist sistemde tersine işliyor olması da “normal” aslında. Bilgisayar teknolojisiyle iletişim
kurabilen, ameliyatlar yaşayan günümüz insanları;
sanayinin ana kollarında köle emeği ile harmanlı
görülüyor şimdilik. Her nasıl ifade edebileceksek,
küresel-küresel dedikleri herhal.

Ne o, ne bu; işin bir yanı Sovyetler Birliği’ne
uzanan yine “küresel” bir gelişmeydi bal gibi.
Konunun neresine sığar bilmiyorum; ama sonraları aydınlanmış bir köylü arkadaşımın aktardığı bir
öykü geliyor aklıma. Gençler bilemeyecek, anlam
veremeyecekler; ama Celal Bayar her sonbaharda
“Bu kış komünizm gelecek!” derdi ya; bunlar fişekleri doldurup dağa çıkarlarmış köyce. Şimdi o
Celal Bayar gibilerin cümlesi bir kurnazlık daha düşünmüşler, öyle anlaşılıyor. Akılları sıra: “Komünizme niye özeniyorsunuz; bedava ev, su, sinema, okul servisi gibi her şey bizde de var işte…”
mesajı vererek, işçi sınıfının tümüne yetemeseler

Yine bu yılın Ekim ayında, bir gezici kütüphane
arabası sergilediler Zonguldak’ın hükümet meydanında. Onu da emekliye ayırmışlar. Üzerine de son
kitap vereceği tarihi yazmışlar. Hüzünlü bir sahneydi sanki. Fotoğraflarını çekip ‘boşa gitmesin’ diye
yaşanmışlıklara ekleyebilmek için bazı internet
kaynaklarında yayınladım. Ne de olsa anısı vardı.
Kırsalın birinde, öğrencilerim onu gördüğünde peşinden koşarlardı. Okul kitaplığından daha havalıy14
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rini dinleyebilirsiniz Zonguldak iskelelerinde... İki
demir-çelik kombinası ile sarılı bu topraklara demir
ve çeliğin her türlü ithal malı boşalıyor ya, okullardaki “yerli malı haftası”nın da bir hükmü kalmamış olmalı artık.

de, onların bir kısmıyla tamponu oluşturdukları anlaşılıyor. Böylece, hangi siyasal görüşte olurlarsa
olsunlar, neye tampon olurlarsa olsunlar, bir kısım
insanlar sosyalizmin nimetlerinden yararlanmışlar
Zonguldak’ta. Diğer KİT’lerde de aynıydı bu. Para
bile bastılar. Yoksa Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte, KİT’lerdeki Yağma Hasan Börekçisi niye işsiz
kalsın?

“Kilimli Bölümü” denilen yer epeyce yoğun
nüfuslu bir yerleşim yeriydi bir zamanlar. Şimdi
korku filmi çekmek isteyen koşa-koşa gelsin. Sahibi de, bekçisi de yok artık. Kireçlik mi? Hurdacılar bile sulanmamışlar kuyu vincinin demirlerine.
Alacaağzı’ndan maden arabalarını almadan, rayları
da sökmeden çekilmiş birileri. Oralarda çektiğimiz
fotoğraflarla, TMMOB / Maden M.O. Zonguldak
Şubesi adına, “Kömürden Sonra Zonguldak” sergisi açmıştık. Ülke çapında yankı bulduydu 1994
yılında.

Çelikel Lisesi’nde öğrenim gördüğümüz yıllarda, Kilimli, Karadon, Gelik gibi merkeze uzak
madenci yerleşim bölgeleri ile okulumuz arasında
öğrenci servisleri çalıştırırdı EKİ… Gece vardiyalarında çalışan, gündüz de okuluna devam eden arkadaşlarımız oldu. İlkokulu bitirenin, okuma-yazması
olanların “memur” sıfatıyla işe alındığı yılları
yaşadı Havza. Şimdi “zarar ediyoruz” diye yırtınanların her biri, yine köşe başındaydı. Üzülmez’de
kurumun at arabasıyla kapı-kapı dolaşarak dağıttığı ekmeklerden çıkan buharı hâlâ anımsayanlar,
Zonguldak’tan göçemediler henüz. Ama büyük bir
göç furyası da yaşandı bu topraklarda. Aç kalıp gidenler, çocukları ardına düşüp terk-i diyar edenler,
baba toprağına dönerek yeniden köylü olmayı göze
alanlar ile “malı götüren”lerin karmasına bakarsanız, ne kadar hızlı bir trafik yaşandığını göreceksiniz. Şimdilerde üniversite yoğunluğu ile dengelenmeye çalışılan kent nüfusunun altyapısında, eskinin
üretim faaliyetini göremeyeceksiniz. Hiçbir şey
eskisinden ileride değil. Ekonominin patinaj sesle-

Neler söylenmedi gitti, ama değişen olmadı. Bu
değişim sözü hem madenci için, hem de işveren ve
iktidarlar için aynı kaldı. O gün bu gün, geri sayılıyor. En azından madencilik politikaları ve Zonguldak açısından, eski hamamın tası bile kalmadığına
göre, Zonguldaklı siyasi tercihlerini neye göre kullanılıyor peki?!... Bütün bunların tarih bilimi açısından da, sosyoloji açısından da araştırılması gerektiğini düşüyorum. Grevden sonraki yıllardan birinde,
altı aylık Vilayet Polis Bülteni bilgilerinden derlediğimiz dokümanları bilgiye çevirip yayınlayınca,
zamanın Valisi ODTÜ’den bir teknik heyet çağırıp
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Merkez Lavuarı, bir Santralistanbul öyküsü
aslında. Orayı görenler anımsayacaklar. Hurdacının elinden alınan, Türkiye’nin ilk TES’i olan ve
kömür yakan Silahtarağa’da, şimdi üniversite
öğrencileri nöbet bekliyor, para kazanıyor ve geçen yüzyılın başındaki teknoloji öyküsünü misafirlerine anlatıyorlar, yaşatıyorlar. Başta lavuar
yıkıcısı Vandallar olmak üzere, yolu düşen herkesi Santralistanbul’u görmeye davet ediyorum.
Buranın İstanbul okullarının gezi programına alınmasıyla, gelecek nesillerin doğru yetişmesinde de
katkı sağlayacağını anlatmaya çalışıyorum.

inceleme başlattıydı. Yayınımız Türkiye intihar
şampiyonu olan Zonguldak’a ait polis kayıtlarıydı. Tablo korkunç görünüyordu. Ölenin anası
ağlardı elbet; ama devletin de vergisi yitmiş olmalı... ODTÜ heyeti –bilimsel yöntemlere dayalı olarak başlatıp bitirdiği– çalışmasını daha sonra kitap
olarak yayınladı. Sonuç korkunçtu ve bizimkiyle
aynı çıktı. Bu rapor ve kitap, ODTÜ arşivlerinde
şimdi.
Biraz sonuçlara kaydıralım kendimizi. İstediğimiz kadar duygusal bağlarla bakalım, istediğimiz
kadar yanlı davranalım veya karşı olalım, bir şeyi
yıkmak bilimsel reçeteler ister. Yoksa katil olursunuz. Tarih, katilleri hiçbir zaman aklamadı. Yakın
zamanlarda ‘Zonguldak Lavuarı Cinayeti’ yaşandı. Dünyadaki örneklerini incelemekten bile aciz
kimi çevreler, “ne olacak o tuğla bina orada?”
diye çullandılar bu emek yoğunluğuna... Hurdacısından –kazanılacak(!) arazide dükkân parselleyen–
yağmacına kadar, herkesin dilinde tek bir slogan
vardı: “Kentin önü açılıyor…” Saldırı süredursun;
o psikolojiyi yaşayan ve yağmadan çeşitli çıkarlar
sağlayacak olan kitleye kısa zamanda bir şey anlatabileceğimizi sanmadığımız için şunu söyledik: ‘İstediğiniz yeri yıkın, ama bizim fotoğraf çekmemize de karışmayın!...’ Kayıtlara bakabilirsiniz;
ilk çıkış aynen böyle başlamıştı: Bir yanda fotoğraf
makinesini kaparak yıkım yerine koşturanlar, öbür
yanda da geçmişin sanayi mirasına saldıran hurdacıların da yer aldığı yağmacı takımı. Olaylar günlük
basında işlendiği zaman, işin ciddiyetini kavrayan
kurumlar başta olmak üzere, bir kısım konu uzmanları inceleme başlattılar. Yıkım devam ederken,
diğer yanda da inceleme sürüyordu. Böyle bir
şeyi nerede gördünüz? Tam arabeski yaşıyordu
Zonguldak. Gelişmeler yıkım zihniyetini haksız
çizgiye oturttuğunda ise, geriye şimdiki yağma hatırası kaldı. Koruma Kurulu olaya el koydu. Şimdi
çeşitli projeler oluşturularak zararın bir yerlerinden
dönülmeye, eskinin yerine de maketinin yapılmasına çalışılıyor...

Aynı müzeyi Zonguldak kentinin orta yerinde,
hem de şimdiki kadar masraf bile gerektirmeden
niye oluşturamadık? Suçlu ararsan çok; ama baş
suçlu, şimdi burada yaşam sahibi olanların atalarının geliş biçimleri. “Almaya Geliş” psikolojisi. İşgal ordularında da aynı ruh hali yok mu? Zonguldak
lavuarını müzeye dönüştürebileydik; Soğuksu kapısından girenler, zamanın teknolojisi ile tanışarak esnafından çayını kahvesini yudumlasaydı, bant boyu
ilerleme şansını yaşayarak Balkaya’dan çıksalardı ne olurdu?... Bunun yanıtını görmek isteyenler
için, devletin resmi rakamlarına bakmak yeterlidir:
Gökgöl Mağarası’nı gezmeye gelenlerin çoğunun,
Zonguldak kent merkezine uğramadan döndüğünü
kanıtlayan sayısal veriler var orada.
Yetmişli yıllardı. Üniversiteye yerleşmiş bir arkadaşımızın eşyalarını götürmek için Eskişehir’e
gitmiştik. Kanalizasyon gibi kokan Porsuk Çayı
kenti orta yerinden geçerek ikiye ayırmış, “Ne var
bunda?”; ama yıllar sonra, yine aynı çayın etrafında –hepsi-hepsi görüş mesafesi düzgün bir kişinin
önderliğinde– nasıl plaj oluştuğunu, niye kentin rütbesinin yükseldiğini Türkiye kadar dünya da görmüş olmalı. Nice oldu bu iş? Gelmiş-geçmiş Zonguldak belediyecilerine bakarsanız, bu perspektiften
hiç eser bulamıyorsunuz. Sağı solu –Cumhuriyetin
ilk yıllarında yaşanan Halkevi ruhuyla– ıslah edilen Zonguldak deresinin haber olmadığı bir tek yerel yayın bulamazsınız Zonguldak’ta. Kimi zaman
–bir kepçeyle dere içindeki taşlarla oynayan operatörlerin işi bitince– betoncular gelir, eskisini söküp
yenisini dökerler tabana da; limanı dolduran bunca
atık maddelerin kaynağına 2-3 baraj ve ızgara sistemi oluşturmak kimsenin aklına gelmez. “Osmanlı
Cumhuriyeti” filmini anımsarsanız, bizim bakış
açımızla olayları ne kadar anlatmamız gerektiğini

“…. Silahtarağa, enterkonnekte sisteme bağlanarak, kendi ürettiği elektriğin yanı sıra, Zonguldak /
ÇATES’ten aldığı elektriği de İstanbul’a dağıtmaya başladı…”
İstanbul Günlük Gazeteleri, 1952
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başlattılar kimsesiz dağlara. Katil ve kan davalılarının, her boydaki cezadan bir şekilde izini kaybettirmişlerin, bölünmüş topraklarında doyamayanların,
her şekilde iş bulamayanların da içinde bulunduğu
ve birbirini tanımayan bu insanlar; bahse konu arazi
üzerinde akrabalık ilişkilerini de yaşayarak sıfırdan
bir kent oluşturmuşlarsa, bir-iki inceleme veya makaleyle işin içinden çıkabileceğimizi sanmıyorum.
“Şimdi kaç kişi İstanbullu?” gibi bir soruya yanıt
veremiyorsak, aynı şeyi Zonguldak için de yüz kez
yaşarız. İncirlik gibileri de böyle değil mi?

de, eksik bıraktığımızı da kavrayacaksınız. Ancak
burada kimseye haksızlık da yapmak istemiyoruz.
Zonguldak yerel yöneticilerinin bildiği halde uygulamadan çekindiklerini söylemedik hiç. Düpedüz,
cehaletin daniskasından kaynaklanan ve toplumun
bütününe yayılan kazık bir fatura bu... Asıl “ucube”, kimi yerel gazetelerde yazıldığı gibi, lavuar
yıkıntılarından kalan birkaç korumalı yıkıntı değil;
bu zihniyeti baba yadigârı gibi saklamayı iş edinmiş
yüreklerdedir. Vaktiyle kese-kese altın dağıtan padişahımız (hangisiydi önemi yok), atlayıp da sandala
“Biraz da balık kullarım sebeplensin...” diye geri
kalan altınları Boğaz’ın sularına saçtı mı, saçmadı
mı? Zonguldak’ta da dereye saçılmış fazla mı? Yeniyi yaratmak, önce kendi zihniyetinde devrimciliği
göze almaktan geçiyor.

“Şantiye”nin altında işyeri, üzerinde ise kentleşme olmasıyla ortaya çıkan şimdiki manzaranın
ifade edilme biçimi her zaman eksik kalacak gibi
görünüyor. Yasalar bile birbiriyle çitişti bu konuda. Yeraltındaki kömür çıkmak zorunda; ama bu da
yukarıda hasar ve zarar demek. Gel de çöz şimdi.
Taşkömürü üretiminden söz ediyoruz. Yerine başkasını koyamadığımız sürece, sorunlar hep devam
edecek. Ama yerel yönetimlerin basiretsizlikleri ile
yap-boz ve deneme-yanılmalar yüzünden ortaya
çıkan zararları hesaplayabilecek biri çıkarsa eğer,
asıl belânın kaynağı da kabak gibi sırıtacak. Henüz
buna yanaşan olmadığı gibi, doğru-belli sorgulama
da yapılamıyor. Ana kanalizasyon tüm evlere bağlı
burada. Çünkü bu kentte yaşayanların dedeleri için
kalıcı bir mekân olamamış ki toprak. Parayı kapmaya gelmiş amcam; kazanacak ve bir süre izini
kaybettirip varlıklanınca memleketine dönecek, hayallerini gerçekleştirecek. Tüm kovboylar da böyle
hücum etmediler mi altına? Aradıklarını buldukları
topraklarda hiç dikili çubukları var mıydı?

Zonguldak’ı şehir sanmak da yanlış aslında;
“Şantiye” burası şantiye... Bir ilin toprak büyüklüğünden daha fazla bir alanda kurulu bir şantiye.
Zorluklar da, kolaylıklar da buradan kaynaklanıyor.
Güzellikler doğa vergisi; ama çirkinlikler insana
özgü. Yıllardır çöpünü denize boca etti madenci
kenti. Sonra deniz denilen büyük suyun da kendisi için nimet olduğunu kavrayınca, şimdi zararın
‘orası’ndan dönmeye çalışıyor. Burada, genelde
yerel yöneticilerin yankeeciliği vardı; kent yapılanma tarzının doğal bir sonucu olarak bunu hep hissedeceğiz. O zaman veya bu zaman, önemi yok;
kömür üretimi başlayınca kovboylar “hücum”u

Ancak bu defa senaryo başka türlü gelişti Havzada. Ölümün ağzından kömürü alabilmek, dere
boylarında altın cukkalamaya benzemedi... Bir
anda mezarlıkları oldu madencilerin! Dikili çubuklarına da, belki ilk kez ve bir çırpıda, orada
sahip oldular. Buhar gücünün ana enerji kaynağı
olmasıyla birlikte başköşeye oturan Havzanın geçmişine bir parça ilgi duyanlar, daha iyi kavrayacaklardır ki; grizu hep aniden patlar. Madencinin
öfkesi de, tepkisi de, grizusuna çekmiştir bir
parça. Kimse şimdilik patlamayan o lanet yeraltı
gazını yok saymasın; 1990-91/Zonguldak Büyük
Madenci Grevi ve Yürüyüşü de, 1923’de yaşanan grev de aynen öyle patlamıştı!…
Sıradaki gelsin artık...
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DEMOKRASİYE YÜRÜYÜŞ
								

Sabri CEBECİK
Geçimini kömür işçiliğine bağlamış, 1.200.000
nüfuslu, tek coğrafyalı bir kent idi Zonguldak,
Türkiye’nin tek taşkömürü havzası: Zonguldak,
Maden ve Madenci... 160 yıldır kömür üretilen bir
havza ve Türkiye’nin taşkömürü ihtiyacının %30’u
buradan karşılanıyor. Bu üretim o günün koşullarında 42.000 işçinin alın teri, göz nuru ve el emeği
karşılığıdır. Her yıl 200 işçinin meslek hastalıklarına tutulduğu, yılda ortalama 69 işçinin kazalarda yaşamını yitirdiği, 6.621 işçinin yaralandığı bir yerdir
Zonguldak. Bu oran İngiltere’deki emsalinin 10
katı. Zonguldak’ta son 50 yılın toplam yaralı sayısı 330.000 kişi. Maden, Madenci ve Zonguldak’ın
gerçeği bu idi.
IMF daha önce Arjantin’e, Meksika’ya ve Afrika ülkelerine gönderdiği ekonomik paketi bu kez
Türkiye’ye önerdi. 24 Ocak 1980’de Türkiye ile
IMF arasında, ekonomik içeriğinin yanı sıra kurumsal, toplumsal ve siyasal alanlarda yeniden yapılanmayı gerektiren bir anlaşma imzalandı. Artık
Türkiye’de ithal ikameci politikalar yerine, ihracata
yönelik sanayileşme esas alınacak, dünya ekonomisine entegre olunacak, kemer sıkma politikası uy-
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gulanacak, ücret artışları en aza indirilecek, KİT’ler
özel sektöre devredilecektir. Bu yönelme toplumsal
sorunları ve tepkileri de beraberinde getirecektir. 24
Ocak kararlarının uygulanabilmesi için sendikasız,
derneksiz, örgütsüz bir toplum yaratılmalıydı ve yaratıldı.
12 Eylül 1980’de Türkiye’nin yönetimine beş
faşist general askeri marşlarla geldiler. Geldiler ve
önce hayatı durdular, parlamento feshedildi, anayasa askıya alındı, beş general yasama ve yürütme
yetkisini bir gecede devraldı, siyasi partiler de feshedildi. Generaller işbaşına geldiklerinin dördüncü
gününde tüm grevleri durdurdular. Grevdeki 51.000
işçi iş başı yapmaya zorlandı. 950 sendikacı gözaltına alındı ve tutuklandı. TÜRK-İŞ dışındaki iki
konfederasyonunun yöneticilerine teslim olmaları
için duyuru yapıldı. TİS görüşmeleri artık doğrudan
hükümetin kontrolündeki 9 üyeli YHK tarafından
yapılıyordu ve bu kurulda temsilci olarak sadece
2 işçi üye vardı. Göstermelik parlamenter rejime
geçilmeden önce, 1983’te çıkarılan yasalarla tüm
sendikal özgürlükler sınırlandı. Bir işkolunda TİS
masasına oturabilmek için, o işkolundaki bütün işçi-
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lerin % 10’unu, işyerindekilerin ise yarıdan bir fazlasını temsil etmek gerekiyordu. Sendikalara siyaset
yasağı getirildi. Malî kontroller dört bakanlığın denetimine tabi tutuldu. Örgütlü iş gücünün en önemli bölümü grev yasakları kapsamına alındı. Dayanışma grevi, genel grev, iş yavaşlatma yasaklandı.
Uyuşmazlıklar YHK’ya gönderiliyor ve sorun mecburi tahkim yoluyla çözülüyordu. Grev hakkının
kullanılması Anayasa ile sınırlandı. Olağanüstü
hal yasalarıyla sendikalar tehdit edildi; toplantı
ve gösteri yürüyüşleri, grev girişimleri DGM’nin
görev kapsamına alındı.
24 Ocak kararları ile dayatılan politikaların uygulandığı 10 yıl boyunca bu haksız düzenlemelerde hiçbir değişiklik yapılmadı. ILO kendi yasasına
ve Türkiye’nin onayladığı uluslararası sözleşmelere aykırı olan bu düzenlemelere son 10 yılda en
az 25 kez karşı çıktı. Bu dönemde, 650.000 kişi
gözaltına alındı. 1.683.000 kişi fişlendi. 210.000
dava açıldı. 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı.
23.700 dernek kapatıldı. 10 yıl sonra bile hapishanelerde halâ 52.000 kişi vardı. Gözaltında ve
hapishanelerde 229 kişi öldü. İşkence sonucu
ölenlerin sayısı 171’di. 1982’deki Devlet Bak. İhsan Öztırak, AI’nın 60 işkenceden ölüm iddiasından 15’inin doğru olduğunu açıkladı. 39.000 ton
gazete dergi ve kitap yakıldı. Darbenin 7. gününde
1402 sayılı yasada yapılan değişiklikle, sıkıyönetim
komutanlarına çalışanları gerekçesiz ve savunmasız
görevden alma yetkisi tanıdılar. Bu yetki çerçevesinde, 4.891 kamu görevlisinin ve binlerce işçinin
işlerine yargılamasız, savunmasız son verildi.
ILO bu uygulama nedeniyle 1989’da Türkiye’yi
kara listeye aldı.
Beş general 13 ayda 229 yasa yaptı. Anayasa
halk oylamasına sunulduğunda, sadece övmek serbest idi. Anayasaya “evet” diyen herkes aynı zamanda Kenan Evren’i 7 yıllığına cumhurbaşkanı seçmiş
oluyordu. Anayasa oylandı. Kenan Evren cumhurbaşkanı oldu. Bu dönemde, yasaları eleştirmek
anayasayla yasaklandı. Daha önce yayınlanan bir
kararla pek çok şey yasaklandığı gibi, yasakların
tartışılması da yasaklandı. Bu ölçüsüzlük dalgadalga yayıldı. O kadar ki, TİSK Bşk. Halit Narin,
12 Eylül’ü “Bugüne kadar biz ağladık onlar güldü,
şimdi sıra bizde…” diyerek değerlendirdi.
Seçimlere katılmak için kurulan 16 siyasi partiden 12’si yasaklandı. 750 kurucudan 435’i, 1.682
milletvekili adayının da 672’si veto edildi. Seçimle-

ri aynı yıl kurulan ANAP kazandı. Eski MESS Başkanı Turgut Özal artık başbakandı. 10 yılda iç ve dış
borçlar hızla arttı. Enflasyon yükseldi, gelir dağılımı emekçiler adına bozuldu, rant ekonomisi oluştu.
Üretim kapasitesi geriledi. Sanayi yatırımları azaldı. Tarımsal gelişme yavaşladı. ANAP, 1989’daki
yerel seçimlerde 3. parti durumuna düştü. T. Özal
sadece parlamento çoğunluğuna sahip olan ANAP
oylarıyla cumhurbaşkanı oldu. ICFTU Genel Sekreteri John Vanderveken, bu on yılı değerlendirirken “…. Reel ücretler önemli ölçüde düşmüş, çalışma şartları artan bir biçimde güvensiz hale gelmiş
ve işsizlik giderek yükselmeye devam etmiştir…”
dedi. Sistem milyonlarca işsiz yarattı. İş adamları
bu dönemde iş bulanları mutlu azınlık ilan ettiler,
TÜRK-İŞ “Bu anayasa iş adamlarının isteğine göre
hazırlanmıştır, işte ispatı…” dedi, bununla da yetinmeyip muhalefetini 67 ilde 200’ü aşkın kapalı
salon toplantısı yaparak yaygınlaştırdı. TÜRK-İŞ,
düzenlediği bir dizi açık hava toplantısıyla, içinde
bulunulan koşulları protesto etti; 1986’da Balıkesir,
İzmir, Eskişehir, Samsun, Kocaeli ve Seydişehir’de
düzenlenen mitinglerle herkesi temel hak ve özgürlüklere saygı göstermeye çağırdı. 1982’den 1987’e
kadar, Türkiye’deki çalışma koşullarını ve iş yasalarını beş kez inceleyen ILO Sendikal Özgürlükler
Dairesi Başkanı William Simpson, “…. 2821 ve
2822 sayılı yasalar, işçi örgütlerinin normal koşullarda devlet müdahalesinden bağımsız olarak yapabilecekleri her çeşit faaliyete, devlete müdahale
imkânı veren, hatta kontrol altına sokan birer deli
gömleğidir…” dedi.
1989’da yoksulluk sınırının altına düşen kamu
kesimi işçileri değişik eylemler koydular. Emekçiler 8 yıl aradan sonra ayaktaydılar. Yemek boykotları, toplu vizite, çıplak ayakla yürüme gibi protesto
biçimleri ile 89 Bahar Eylemlerine başladılar. Bu
dayanılmaz süreçte, ancak 12 Eylül’e direnenler,
emekten, bağımsızlıktan, insan haklarından yana
olanlar, yeni bir dünyanın ve geleceğin habercisiydiler.
Sen aziz şehrim,
Uykusuz yaşadığımı bilmelisin,
Bütün işçilerin,
Saçak altında uyuduğu bir saatte
Ben mızıka çalarak
Geçiyorum Sokaktan
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Sen aziz şehrim,
Ellerin, gözlerin kadar,
Benim’sin
				

Siyah akar Zonguldak’ın deresi,
Yüz karası değil, kömür karası,
Böyle kazanılır, ekmek parası
Orhan Veli KANIK

Rüştü ONUR

Nihayet, “Bu ilde grev var…” diyen Zonguldak
madencileri ve örgütlü gücü GMİS; bir pankart Akçakoca girişine, bir pankart da Devrek çıkışına asıyor ve 30 Kasım 1990 günü, yaşaması zor ölmesi
kolay iş kolunun emekçileri, artık ekonomik mücadelenin demokratik mücadeleden ayrılamayacağını
söylüyor ve şanlı grevini ve direnişini başlatıyordu.
GMİS, 17 Kasım 1990’da düzenlediği “Zonguldak
Kurultayında, KAMUSEN’in uzlaşmaz tutumunu
tartışmaya açıyor ve geleceğini Zonguldak’a bağlayan örgütlü-örgütsüz herkese, madencilerin içinde
bulunduğu durumu anlatıyordu. Dönemin GMİS
genel başkanı Şemsi Denizer; madenci durunca,
yalnız ocaklarda değil, tüm Zonguldak’ta da hayatın
duracağını söylüyordu. Gerçekten de, grevle birlikte yerin altı ve üstü ile iki koca şehir birden durdu.
Madenciler; insanlığın sıcaklığını, birliğin kardeşliğini, paylaşılan ekmeğin tadını duyarak 59 gün
yürüdüler. Ülkeyi yönetenler şaşkınlık içindeydi. Çünkü tarihi unutturduklarını sanıyorlardı.
Oysa ki, madenciler sınıfa önderlik ederek kendi
tarihini yazıyordu...
Emeğin sömürüldüğü bu ülkede; eğer TTK 160
yıldır kötü yönetilmişse, eğer kömürün kaymağını
yabancı şirketler almışsa, eğer teknoloji yenilenmemiş ve uygun donanım kurulmamışsa, eğer Zonguldak –tek geçim kaynağı olan kömür ile– affedilmez
bir yalnızlığa terk edilmişse, bunun suçunu tek başına madenciye yükleyemezsiniz. Madenciler, 10
yıldan beri baskı altındaki suskun topluma, hakkın
yasasını haklıların yazacağını gösterdi. 10.000’lerce
insan her gün artan bir coşkuyla yürüdüler. Sendikalarının bilinçli önderliğine inandılar ve destek verdiler. Tüm Türkiye’nin nabzı artık Zonguldak’ta
atıyordu. Bu coşkuya katılmayanlar yıllardır işçi
sınıfına kan kusturan 12 Eylül faşist generalleriyle onların uzantısı olan ANAP Hükümetiydi
ve onların borazanı TRT’ydi. Kadınlardan sonra
çocuklar da babalarının yanında yer aldı. Çocuklara
göre, grev yürüyüşe geçmektir; sokaklarda bağırmak demektir; babalarının haklarını vermediği için,
Şişman Çankaya’ya karşı direnişe geçmektir.
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Türkiye’de ortalama yaş 60-70’dir; madencide
45-55’tir. Yani her madenci diğer insanlardan 15 yıl
eksik yaşar. Madencilerin onurlu başkaldırısı karşısında, önce Çalışma Bak. İmren Aykut ve sonra
da diğer yetkililer; 10 gün önce T. Özal “Madenlerin kapatılması gerekir…” direktifine rağmen, bu
söylemden vazgeçiyor, maden ocaklarının kapatılamayacağını ve yeni yatırımlar yapılacağını kamuoyuna açıklamak zorunda kalıyorlardı. Zonguldak’ta
ne olduğunu soranlar, aydınlar, yazarlar, sanatçılar,
meslek kuruluşları, DKÖ’ler, yerel yönetimler madencilerin yanında yürüyüşlere katılarak destek verdiler.
24 Aralık, 31 Aralık, 1 Ocak günleri; uzlaşma
zemini aramak zorunda kalan hükümet yetkilileri
ile biz sendika yöneticileri arasındaki görüşmelerle geçti. Savaş rüzgârlarının estirildiği bu günlerde,
yetkililer her görüşme sonrası birbirleriyle çelişen
ücretler açıkladılar. Artık madenci sloganlarına
“Savaşa Hayır”ı da eklemişti. Madencinin sesi
yükselmeye başlayınca, TÜRK-İŞ’e bağlı diğer sendikaların üyeleri de, 03 Ocak 1991’de bir günlük işe
gitmeme eylemi koyarak destek verdiler. Madenciler de bu dayanışmayı bütün Zonguldak’ı bayram
yerine çevirerek cevapladılar. Madencinin sürekli eylemi, Türkiye sınırlarını aşıp dünyanın öteki
ucundan, taaaa Sydney’deki destek yürüyüşüyle
ses getirdiğinde; İzmit ten Cizre’ye, Türkiye’nin
muhtelif yerlerinde de destek yürüyüşleri başladı ve aynı günlerde Çankaya panzerler ve polislerle kuşatıldı. Zonguldak’taki üretim 160 yıldır
yeni eski teknolojiyle yapılmaktaydı; yıllardır ciddi
bir yatırım yapılmamıştı ve IBRD’nin TTK için tahsis ettiği 70 M$ yatırım kredisi de üç yıldır ANAP
hükümetince bloke edilmişti.
ICEF, MIF ve ICFTU yetkilileri; TİS’in sonuca
bağlanması için hükümet yetkilileriyle görüştü ve
sonuç alamayınca, uluslararası dayanışma desteği
vermek için Zonguldak’a gelerek sendikamızı ziyaret ettiler.
Madencilerin demokrasi talebi dalga-dalga tüm
ülkeye yayıldı. Zonguldak, artık madenciye dar
geliyordu. Madenciler için gönderilen otobüslerin
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değil!” sloganlarıyla barikatı aşıp Mengen’e ulaştı.
Devrek halkının gösterdiği sıcak ilgiyi Mengen halkı da madencilerden esirgemedi; evlerini, işyerlerini
açtı. Ekmek fırınlarını açık tutup madencileri aç bırakmayarak iki gece ağırladılar.
1980’de hayatı durduranlar, Zonguldak madencisinin örgütlü gür sesini duyduklarında çaresizdiler. Ve artık yürüyüşte 1. gün, 2. gün, 3. gün diye
saymaya başlamışlardı. Başbakan Yıldırım Akbulut,
TİS görüşmeleri için 5 Ocak 1991 günü yeniden bir
araya gelebileceğimizi çıtlattı; ancak, “…. bu eylem
ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir, görüşmelerin başlayabilmesi için madenciler Zonguldak’a
dönmelidir…” diyerek de koşullu görüşme talebinde bulundu. Kimse koşul dinlemedi; günler boyu
yürüdüler, kararlılıklarına sahip çıkarak yollarda
uyudular… Rüyalarında grev gördüler, uykudan
kalktıklarında da yürüyüşe devam ettiler.
Deller Köprüsü’nde dozerlerle kurulan ve ardına binlerce polis ve asker yığılan yeni bir barikatla
karşılaşıldı. Madenci durdu… Mengen; dağ, taş,
yollar, havadan ve karadan abluka altındaydı.
Sokaklarda ve dağ yollarında geceleyenlerin yaşama direncinin, amansız kış koşullarında kırılmaması için; ülkenin değişik kesimlerinden yardım ve
dayanışma amacıyla gönderilen yiyecek, içecek,
ilaç ve battaniye gibi acil ihtiyaç maddelerinin

kente girmesi devlet eliyle yasaklandı. Ama100.000
kişiydik, engel tanımadık. 4 Ocak’ta Ankara Yürüyüşünü başlattık. Ankara Yürüyüşü, savaşa karşı bir
protestoydu da aynı zamanda… Yağmur, kar, soğuk
demeden, yitirilen 10 yılın hesabı da sorulacaktı.
Türkülerle, halaylarla omuz omuza davul zurna eşliğinde bir şölene dönüştü büyük yürüyüş. Madenci disiplini görkemliydi. 100.000 kişi 5.000 kişilik
grev komitesince yönlendiriliyor, disipline ediliyor;
işçiler, komiteler aracılığıyla, sendikalarında söz ve
karar sahibi olma hakkını kullanıyorlardı. Sendika
şubelerince oluşturulan grev komiteleri, en küçük
bir disiplinsizliğe meydan vermiyor; işçi-sendika
bütünlüğü ciddi bir hiyerarşik yapı içinde hareket
ediyordu. Bu güvenle çıkılan yolda, hak aramadaki
kararlılık ve moral üst düzeydeydi. Madenci, artık
hükümet için bir tehdit unsuru oluyordu. Hükümete
de demokrasi taşıyordu.
Devrek halkı 100.000 madenciyi ve yakınlarını
da, ilk gece 10.000 nüfuslu bağrına bastı. Duyarlı
madenci, ertesi gün Mengen’e ulaşmak üzere yola
çıkarken “Madenciler Devrek’i Unutmayacak…”
sloganıyla, tüm Devreklileri selamladı. Dorukhan
Tüneli’ne gelindiğinde, binlerce askerden oluşan
barikatla karşılaştılar. Mengen’e ulaşılmasını barikatlarla kesmek istediler. Ama 100.000 madenci,
ellerindeki nüfus kâğıtlarıyla “Burası Türkiye, İsrail
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madencilere ulaşması bile devlet eliyle engellendi. Ş. Denizer; Kızılay’a, Kızılhaç’a, insan hakları
savunucularına ve tüm demokratik kuruluşlara çağrıda bulunarak, madenciler için acil insanî yardım
talebinde bulundu…
Alınan önlemler savaş hali önlemleriydi. Ama
madenciler savaş değil barış istiyorlardı. Madenciler
güçlerini, inançlarını tüm ülkeye ve dünyaya gösterdi; ama böyle bir savaşa girmeyi göze alamadılar.
Sağduyularını kullandılar, sendikalarına güvendiler
ve nihayet barikattan döndüler. Çünkü sendikalar siyasal örgütler değildi ve iktidara yürümüyorlardı...
Bu kadar eziyete katlanan, bunca cefayı çeken madenciler ne istiyorlardı?...
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği sağlanmış; “muasır
medeniyet”in gerektirdiği teknolojiyle donatılmış ve
çalışma koşulları insan onuruna yakışır ocaklar istiyorlardı.
• İnsan onuruna yakışır bir ücretle, açlık sınırının altında kalmadan ve çocuklarının geleceğinden de endişe duymadan çalışmak istiyorlardı.
• Ekmek tekneleri olan ocaklarının kapatılmasıözelleştirilmesi yerine, madencilik bilim ve teknolojisinin gerektirdiği idame yatırımlarıyla yaşatılmasını
istiyorlardı.
• Dahası, madencilerin ürettiği taşkömürü sobalarında
ateşti, sofralarının da aşıydı; ne bu ateşi söndürtmek,
ne de aşlarını kaptırmak istiyorlardı.

MADENCİ FENERİ SÖNMESİN,
HEP YANSIN İSTİYORLARDI…
Madencilerin sabırla ağır-ağır başlatıp; inatçı,
kararlı, sağlam adımlarla sürdüğü hak arama eylemi Zonguldak’tan Ankara’ya yürüyüş aşamasına
geldiğinde, unutulmaz bir boyut kazanmıştı. O ne
coşkulu bir eylemdi. O ne görkemli bir başkaldırıydı. İşçi sınıfı tarihine madencinin eklediği bu altın
sayfayı anlatmak pek kolay olmuyor. Açlık, soğuk
dinlemeden saatlerce, günlerce yürüyüşler; sokaklarda geçen uykusuz kış geceleri; tüm engellemelere rağmen, barikatlara karşı onurlu direnç; sendika
disiplininden sapmadan, baskılardan korkmadan
hedefe ilerleyiş; dayanışma, kardeşlik, arkadaşlık,
can yoldaşlığı; Velhasıl, daha ne söylesek, kelimeler yetersiz... En iyisi, biz iliklerimize kadar yaşadığımız, onurla ve övünçle tanık olduğumuz bu
tarihi olayı yeniden anlatmayı bir tarafa bırakalım.
Eylemi dişiyle, tırnağıyla yaratan halkımızın kendi
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sesine kulak verelim. Grevler, mitingler, toplantılar, yürüyüşler sürecindeki değişim ve gelişmelere
göre; her gün ürettikleri ve gür sesleriyle haykırdıkları özdeyişlerini anımsatmakla yetinelim. İşçi,
memur, öğretmen, avukat, mühendis, doktor, gazeteci, esnaf, köylü demeden; genç-yaşlı, kadın-erkek
ayırımı yapmadan; bütün bir kent halkının gönül
birliğiyle sergilediği Zonguldak gerçeği ve şanlı
direnişi, tüm işçi sınıfına armağan ve mücadelelerinin rehberi olsun. Madencinin eşi ve çocukları,
anası ve babası ve tüm yakınları ile el ele tutuşarak,
tüm Zonguldak’ta yaşayanlarla birleşerek, emek ve
özgürlük güçleriyle bütünleşerek yazdığı Demokrasi destanının 20. Yılını Anma-Kutlama Etkinlikleri
programını düzenleyen Odamıza şükranlarımı sunuyorum…
Geliyor, Geliyor; Kara Elmas Geliyor! İşte
Madenci, İşte Sendika! İşçi-Sendika Omuz Omuza! Çankaya’ya Karlar Yağdı Üşümedin mi, Sen
Bu İşin Sonunu Düşünmedin mi?! Gemileri Yaktık; Geri Dönüş Yok! Demokrasi Yolumuz, Ölüm
Olsa Sonumuz! Yolumuz Ankara, Hedefimiz
Çankaya! Çankaya’nın Şişmanı, İşçilerin Düşmanı! Çankaya Şaşırdı, Sabrımızı Taşırdı! Savaşa Hayır; Savaş Değil, Hak İstiyoruz! Yağmur
Yağsa da, Kıyamet Kopsa da Yürüyeceğiz! Ölmedik, Ölmeyiz, Boyun Eğmeyiz! Madenci Feneri, Demokrasi Önderi! Maden İşçisi, Demokrasi
Bekçisi! Madenciden Korktular, Barikatlar Kurdular! 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak, 4 Ocak; Zafer
Bizim Olacak!

20. Yıl Ortak Özel Yayını

1990-91 BÜYÜK GREV VE YÜRÜYÜŞÜ ÜZERİNE
BİR DENEME
Erol ÇATMA
Bu yazı, Büyük Grevin birbirinden ayrı her
yönünü kronolojik sıralı bir akış içinde anlatmayı
değil, grevin içerik ve biçimini belirleyen
nedenlere –sonucu etkiledikleri ölçüde– açıklık
kazandırmayı amaçlamaktadır.
Sosyalist/komünist harekette, sınıf eylemlerini
inceleme eğilimi güçlüdür. Bir eylem iki nedenle incelenebilir. Birinci neden, olanları kayda geçirmektir. İkinci ve asıl neden ise, eylemin yapısını ve dinamiklerini inceleyerek, daha sonraki eylemler için
dersler çıkarmaktır. Ancak, Türkiye’de işçi sınıfı
tarihiyle ilgilenen ve özellikle eylemler konusunda
çalışanların büyük çoğunluğunda, eylemi övme ve
yüceltme eğilimi ağır basar; eyleme ilişkin bilgiler
doğru olarak aktarılmaz; eylemin sağlıklı bir değerlendirmesi yapılmaz.
“Her zaman belirleyici olan, nereye bakıldığı değil,
nereden bakıldığıdır…”
		

P. T. de Chardin

Bir eylemin “sağlıklı” değerlendirmesi nedir?
Eylemin amacına/programına, biçimine ve sonucuna bakmak gerekir. Eylemin amacına ulaşıp ulaşmadığı hususu ile bu süreçte ödenen bedel de incelemede dikkate alınmalıdır. Tarihteki eylemler bu
biçimde incelenmeyince, efsaneler ortaya çıkar. Ne
yazık ki, sosyalist/komünist hareketin işçi/memur
eylemlerine ilişkin yazdıklarının büyük bölümü, bu
tür efsanelerden oluşmakta ve siyasal mücadeleye
yol gösterici ipuçları verememektedir. Eylemlerin
doğru yaklaşımla incelenmesi, aklı öne çıkararak,
coşku boyutunu ikinci plana iter, ouvriériste eğilimleri engeller ve sınıf potansiyelinin daha sağlıklı
olarak değerlendirilmesini olanaklı kılar (1).
Türkiye işçi sınıfı direnişlerinde çok önemli bir
yeri olan 1990-91/Zonguldak madenci direnişi konusunda da, aradan 20 yıl geçmesine rağmen, çok
farklı bir bakışla ele alınmış bir inceleme yoktur.
Genellikle, sınıf hareketinde bir dönüm noktası;
madencilerin 12 Eylül’e tepkisi veya ekonomikdemokratik mücadelenin büyük bir ivme kazanması
ve bazılarına göre de devrimci bir duruşun yenilgisi
gibi iddialar var. Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı

Şükran Soner ise, madencilerin direnişini “Özalizmin Sonu” olarak yorumluyor...
1990-91 Kışı epizodunda, sendika ve madenci
açısından bilinmeyen yönlerin iki sırdaşı vardı:
Önder Aker ve Şükran Soner… Bu kişileri direnişin baş aktörü Şemsi Denizer’in menajeri olarak kabul etmek, gerçek dışı bir düşünüş sayılmaz.
Devlet kanadının baş aktörü olması gereken Çalışma Bakanı yerine, kimi zaman Başbakan Yıldırım
Akbulut görüntü verdiyse de; karşı taraftaki baş
aktör, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dı. Özal’ın
sırdaşı da, menajeri de yoktur. Özal’ın tek kılavuzu
liberalizmdir. Friedman’dan veya diğer liberallerden bahsetmenin bir anlamı da yoktur. Özal, liberalizmin Türkiye versiyonudur ve başlı başına bir
fenomendir. Dolayısıyla, Ş. Soner’in “Özalizmin
Sonu” yorumlaması, Özal açısından doğrudur. Direniş, Ş. Denizer’in ve sendika yazınında olmayan
‘Şemsendikalizm’in de sonudur... Bir diğer yandan
da, 1990-91 Direnişi Zonguldak madencilerinin ve
sendikalarının da sonu olmuştur… GMİS ve madenciler, henüz son nefesini vermedilerse de, mevcut
durum ölecek bir hastanın son günleri gibidir. Asıl
üzerinde durulması gereken konu ise, bu ölümün
veya sona gidişin nasıl durdurulacağı olmalıdır.
Geçmişten Birinci Hatırlatma
Sınıfı hareketinde bilinen büyük direnişlerden birisi, Kemal Türkler başkanlığındaki Madenİş sendikasının MESS’e karşı yürüttüğü “Büyük
Grev” başlığıyla anılan grevdir. O grevin baş aktörlerinden biri K. Türkler, diğeri ise MESS’in
YK Başkanı T. Özal’dır. Hatırlanacağı gibi, grevlokavt sürtüşmesiyle başlayan söz dalaşları sendika
üyelerini hızla motive etmiş; 1 Mayıs 1977’de atılan
“DGM’yi ezdik, sıra MESS’te” sloganı diğerlerini bastırmış ve “Büyük Grev” vazgeçilmez bir tutkuya dönüşmüştü. Zaten sınıfın en güçlü silahı ve
sermayenin korkulu rüyası da grev değil miydi?!...
Daha sonra, bazı tahriklerle ve lokavt tehdidiy-
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le, Maden-İş MESS tarafından greve doğru itildi.
MESS ile Maden-İş arasında 9 ay süren TİS görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, 30 Mayıs’ta on binin üzerinde işçi greve çıktı.
“DGM’yi ezdik, sıra MESS’te” sloganıyla yürütülen grev, iki sınıf arasında ortaya konan tez ve karşı
tezlerle sert bir çatışma ortamına sahne oldu. Grev
3 Şubat 1978’de sendika taleplerinin önemli oranda
kabul edilmesiyle sonuçlandı.

Asıl ‘Büyük Tartışma’, Aziz Nesin’in ‘Büyük
Grev’ başlıklı bir öyküsünden çıkıyor... Maden-İş,
toplumsal mücadelenin en dinamik bir döneminde,
MESS’e karşı grev örgütlüyor; çok geniş katılımlı
ve sert geçen bu grevin altıncı ayında, A. Nesin’in
yazdığı “…. işçilerin kandırıldığı, (….) kabaran
ürün stoklarının tüketmesi için, işverenle işbirliği
içerisinde olan sendika patronları tarafından örgütlenen bir grev…” öyküsü, yani ‘Büyük Grev’ Vatan
Gazetesi’nde yayınlanıyordu. A. Nesin’in verdiği
mesaj basitçe böyleydi. K. Türkler’in, T. Özal’ın
oyununa gelip gelmediğini veya işçiyi satıp satmadığını kesinlikle bilmiyorum. Ama İlhan Akalın’ın
bu konuyla ilgili gayet ikna edici ve sayısal anlatımını okuyunca, insanın düşünceleri karışıyor (2).
1977’de madenî eşya işkolunda görülen yaygın
grevlere ve çekilen hammadde yetersizliğine karşın; aynı yılda beyan edilen kurumlar vergisine ilişkin sayısal veriler –aynı işkolunda grev yaşayan ve
grevde geçen süreleri de ortalama bir yıla yaklaşan–
işletmelerin ödediği kurumlar vergisinin, geç24

miş yılların üzerinde olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla da, aynı işyerlerinin 1977 kârlarının,
önceki kârlarından daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır (2). “Büyük Grev” sonrasında, Özal’ın
yıldızı parlarken K. Türkler ve Maden-İş için sonun
başlangıcı oluyor; Özal Başbakanlık Müsteşarlığına
getiriliyor ve Kemal Türkler ise 22 Temmuz 1980
tarihinde öldürülüyordu…

24 Ocak Kararları
Türkiye ekonomisi dibe vurmak üzere... MC hükümetleri, çok başlı iktidarın kadrolaşma istemlerine her iktidara geldiğinde cevap verebilmek için,
her şeyi altüst ediyor. Türkiye’de ekonomik denge
kalmadığı gibi, insanlar da cephelere bölünmüş
vaziyette… Bir kör dövüşü başlıyor ve sonra da
kan davasına dönüşüyordu. 24 Ocak kararlarından
çok kısa bir süre sonra, Özal Amerika’ya gidiyor;
IBRD’den(*) 300 milyon $ kredi istiyor ve IBRD de,
paranın verilmesi için karşı garanti olarak, ekonominin kendi denetimine geçmesini istiyordu.
Her türlü ekonomik karar, artık IBRD’ye danışılacağı gibi; sanayi sektörüne yatırım da yapılmayacak
ve devletçi politikalar tamamen terk edilecekti...
Özal böyle bir belgeyi imzalayanı ipe götüreceklerini ima etse de, 300 milyon $ hatırına anlaşmayı
imzalıyordu...
Ekonomik istikrar sağlayabilmek için, bir takım
tedbirler denenmeliydi ve denediler de... Ortaya

20. Yıl Ortak Özel Yayını
“24 Ocak Kararları” diye anılan tedbir paketiyle
çıktılar. Bunun için IMF’den onay almak gerektiği gibi, TSK’dan da almak gerekiyordu. 8 Ocak’ta
Genelkurmay’a ilk briefing verildi. Özal, bütün hünerini ortaya koyarak, sanki elinde sihirli bir değnek
varmış gibi anlatıyor; her şeyin düzeleceğini, sabırlı olmak ve halka gitmek gerektiğini söylüyordu.
Özal’a göre her kötülüğün başı KİTler ile sendikalar
ve dolayısıyla da emekçi sınıflardı. Önce bunların
defterinin dürülmesi konusunda anlaşmış gibiydiler…
24 Ocak Kararları, BAKKUR’da görüşmeye
açılsa da, kimsenin duruma ciddi olarak karşı çıkacak cesareti de, gücüde yoktu. Ufak tefek tartışmalardan sonra alınan ilk karar ‘kur ayarlaması’dır.
TL’nin $ dolar karşısındaki değeri, 48.-’den 70.-’e
düşürülmüş; birçok mala zam yapılıp çok sert tedbirler alınmıştı. Olayın düğüm noktası dış yardımlara bağlanmıştı. T. Özal ilk haberi IMF’ye verdi;
çekilen teleks kısaca şöyleydi (3):
“…. Mr. Larosiere ve Mr. Woodward’ın dikkatlerine:
Hükümetimiz bu akşam yaptığı toplantıda, ana esasları üzerinde daha önce IMF ile mutabık kaldığımız
ekonomik istikrar programını kabul etmiştir. (….) Bu
durumda, iş umduğumuz dış yardıma kalmakta ve bunun da hızlandırılması gerekmektedir…”

24 Ocak Kararları açıklandıktan bir hafta sonra, Genelkurmay’a Başkanlığında paşalara ikinci
briefing veriliyor; çünkü asıl yük askerin sırtında…
Özal, 30 Ocaktaki toplantıda; Özellikle KİT’lerin
ülkeyi batırdığından ve işçilerin kıdem tazminatından bahsediyor ve aşağıdaki sözleriyle de çok ince
bir mesaj veriyordu (3):
“… Bence hak kuvvetlinin değil, haklının olmalıdır.
Aslında Türk işçisinin bu yönde çok iyi ve uysal olduğuna inanıyorum. Ancak aralarına karışmış birkaç
kişi işi berbat etmektedir…”

Daha sonra, konuyu Zonguldak Havzasına getiren Özal, çıkartılan kömürün maliyetini başka ülkelerle kıyaslıyor ve TTK maliyetlerinin aşırı yüksek
olduğunu vurguladıktan sonra şöyle diyordu (3):
“…. Zonguldak Havzasında bir grev olsa, belki daha
da rahatlarım. Böylece kömürü ithal eder ve maliyeti
büyük ölçüde düşürürüm...”

Söz grevlere gelince de, Özal görüşlerini aşağıdaki gibi ifade ediyordu (3):

“…. Grev alanları ve grev mevzuatı mutlaka gözden
geçirilmelidir. Grevler ve anarşi, yatırımları birlikte
önlemektedir. Demokrasi bir başıbozukluk değil, disiplin rejimidir...”

Elbette ki, TSK Komuta Kademesi ikna edilecekti. Çünkü 24 Ocak Kararları ile getirilecek
ekonomik model hiçbir ülkede demokrasi kuralları içinde uygulanamamıştı. Bu modelin yaratıcısı
Friedman’ın, demokrasi hakkındaki görüşleri; “….
Demokrasinin en büyük kusuru, seçmenlerin baskısı nedeniyle onlara çok şey vermek; böylece pazar
ekonomisinin serbestçe işlemesini engellemek…”
mealindeydi. Anılan zat, sendikalar hakkında: “….
Sendikaların emek piyasasında tekel oluşturup bu
piyasanın sağlıklı işleyişini engelledikleri…” gibi
görüşler ileri sürmekteydi. Ayrıca işçiler için de;
“…. işgüçlerini istendiğinde satın alıp, istendiğinde işten çıkartılmalarını sağlayacak mekanizmalar
yaratılmalıdır…” şeklinde düşünmekteydi. “Ekonomik İstikrar Paketi”nin, yani 24 Ocak Kararları’nın
temelinde de işte bu mantık yatmaktaydı. Kendini
savunan bir işçi sınıfı karşısında, bu modelin uygulanmasına imkân yoktu. Özü itibarıyla bir tür sermaye transferi olan bu modelin işlevi, GSMH’dan
işçi sınıfının aldığı payı kısıtlayıp, tekelci sermayeye aktarmaktı. Bu programın emekçiler için anlamı
açlık, yokluk ve dolayısıyla da ölümüne direniş demek olduğundan; Özal’ın işaret ettiği “işçi sınıfının
arasına karışan bir kaç kişi”, bir kaç yüz bin olarak
ayıklanmalı, hapsedilmeli, teslim olmayanlar ise
öldürülmeliydi… Bunun için de komuta kademesinin ikna edilmesi gerekti ve komuta kademesinin
ikna olmaya zaten ihtiyacı yoktu. Yüksek komuta
kademesi, Yüce Türk Milleti adına(!) ABD çıkarları
doğrultusunda görev yapmaya her zaman hazırdı.
12 Eylül 1980’de: TSK, Yüce Türk Milleti adına,
idareye resmen el koydu.
Tarihe Geçen 12 Eylül Vecizeleri
İdamlar alelacele başlatıldı. Neredeyse önce asıp
sonra hukuka uydurmaya başladılar. Bazılarını da
asmadan veya yargılamadan infaz ettiler. İşkencede
ölenlerin veya kaybedilenlerin sayısı belli değildi.
Korkunç bir tutuklama ve işkence kampanyası başladı. 18 yaşından küçük Erdal Eren’i dahi astıklarında için dile gelen serzenişleri durdurmak için,
“Asmayıp da besleyelim mi?” diyerek, asma mantığının ekonomik nedenlerini ileri sürüyor, “Dengeli
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asıyoruz; iki soldan, iki de sağdan…” diyerek, adaletin nasıl uygulandığını(!) izah ediyorlar; bir başkası ise; “Niçin cop sokalım, taş gibi askerlerimiz
var…” diyordu. En büyük işveren örgütünün başkanı da: “Şimdiye kadar hep bizim anamız ağladı,
şimdi onlar ağlayacak, şimdi kartlar bizim elimizde,
bu düzen bizim düzenimiz, artık biz düzeceğiz…”
diyerek, Faşizmin sermaye birikimi ile barbar sömürü arasındaki ilişkiyi açıklıyordu. Yasakçı zihniyetin
ürünü olarak doğan 2821 ve 2822 sayılı yasalar, işçi
örgütlerini cendereye arasına sıkıştırmıştı. Sendikalaşma, grev ve TİS hakları kâğıt üzerinde kalmış ve
bu düzenlemeye hükümette bakan düzeyinde temsil
edilen TÜRK-İŞ de sessiz onay vermişti...

du (şimdi durum daha da berbat)... Büyük holdinglerin cirosu(*), giderek daha da katmerlenen sömürüyle 25-30 trilyon TL/yılı aşıyor; bunlar, çalıştırdığı her işçi başına 20-25 milyon TL/yıl kazanırken;
çalışan her işçisinin eline ise, sadece 4-5 milyon TL/
yıl geçiyordu (5). Ulusal gelirden İşçilerin ve tarım
emekçilerinin GSMH’dan aldığı pay günden güne
düşmekte, işçi ve emekçilerinden gasp edilen paylar
ise holdinglere kaydırılmaktaydı (5):

Sendikalaşma, TİS ve grev haklarının kısıtlanacağı baştan belliydi ve ilk sinyali veren anayasacı
profesörü Orhan Aldıkaçtı da, işçi haklarıyla ilgili
olarak şunları söylüyordu (4):

Faşizm, yönetime el koyduğu anda, yürüyen bütün TİS görüşmelerini durdurdu. Zonguldak madencilerinin 9. Dönem TİS toplu görüşmeleri, 9 Temmuz
1980’de başlamıştı; 6 Ekim 1980’de resmen kesildi.
Bir süre sonra KHK uyarınca görüşmeler tekrar başladı. Sonucu YHK belirliyordu. YHK’nın verdiği
ücret artışı birinci yıl için % 75, ikinci yıl için seyyanen % 10 ve 100 lira da zam şeklindeydi.

“…. Düzene sokulacak tabii. Sanmayın böyle kalacak, böyle bir şey dünyada yok. Geliyor işçi sendikası ‘Ben % 200 zam istiyorum” diyor. Adam diyor ki:
‘Ben % 100 veririm.’ Haydi greve. Ya da ‘Ben % 30
isterim’ diyor. Adam % 10 diyor. Grev. Bunun sonu
yok…”

Temel amaç 24 Ocak Kararlarını eksiksiz uygulayabilmekti... Askerlerin bir süre sonra iktidardan
uzaklaşmış gibi görünmeleri bir şey ifade etmiyordu. Onların yerini 12 Eylül Anayasası ile baskıcı
kanunları almıştı. En önemlisi, T. Özal Başbakan;
Kenan Evren de Cumhurbaşkanı olmuştu.
1980-90 Onluğundan Seçilmiş
Ekonomik Göstergeler
Ekonomistlerin “Şampanya Kadehi Endeksi”
diye tabir ettiği GSMH dağılımı göstergesinin, 12
Eylül’ü izleyen ilk onyılda, ülkemizdeki seyir rotası
izlendiğinde şunu görüyoruz (5):
“…. Nüfusun en yukarıdaki 1/5’i, GSMH’nın %
60’ını götürdükten sonra, ardından gelen diğer üç
1/5’lik nüfus dilimleri –yukarıdan aşağıya doğru sıralamayla– GSMH’nın % 20, % 10 ve % 7’sini paylaşıyor ve en altta kalanlar ise, sadece arda kalan % 3
ile yetiniyorlardı…”

Velhasıl, GSMH aynen “Bir bana, bir ona, bir de
sana; ne kaldı Kel Hasana…” usulünde paylaşılıyor-
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12 Eylül Faşizmi Sürecinde
Zonguldak Madencileri

Yıllar su gibi akıp geçmedi… Madenciler boğaz tokluğuna çalıştı. 7 Mart 1983`te de, o zamana
kadar Havza’da yaşanmış olan faciaların en büyüğü
gerçekleşti ve Kandilli’deki 103 madenci, üretim
zorlaması neticesinde, “grizu+toz infilakı”nda hayatını kaybetti. Üç haneli telefat rakamlarıyla ilk
defa yüzleşen Havza, 80’lerin ortasından gerisin
geri 30’ların Avrupası’na dönüyordu. Bu faciadan yaklaşık bir ay sonra, Kozlu’da başgösteren
bir yangına müdahale etmek üzere tertip edilen 10
kişilik baraj kapatma ekibinin tamamı da, malzemenin eksik ve kalitesiz olması nedeniyle, barajın
tam kapatılması aşamasında başlarındaki emniyet
başmühendisi Ahmet Hilmi Kurul ile birlikte ölmüşlerdi.
1984’teki TİS, YK’nın haberi olmaksızın, bizzat
GMİS Genel Başkanı Mehmet Tezer eliyle imzalanıyor ve Şükran Ketenci, 22 Kasım 1984 tarihli
Cumhuriyet Gazetesi’nin “İşçinin Evreninden” köşesinde, şunları yazıyordu:
“…. İşverenin getirdiği yeni barem sistemi sayesinde,
resmen % 30 + 3.000 TL lira olarak açıklanan zamlar,
fiilen % 27’de kalmış oldu. Koordinasyon Kuruluna
direnemeyen sendikacıların işçi öfkesinin hedefi olacağı….”

20. Yıl Ortak Özel Yayını
Zonguldak madencilerine sadece çok düşük ücretli TİS imzalattırılması yoluyla saldırılmıyordu.
Ocaklarının yasal sahibi olan devlet, kendi kanalı
olan TRT’nin yayınlarıyla, madencileri “hiçbir şey
üretmeyen bir asalak sürüsü” ve tekmil Zonguldak’ı
da “milletin sırtındaki kambur” olarak kamuoyuna
takdim ediyor ve bu tür propagandalarla madencileri psikolojik olarak çökertmeye çalışıyordu. Bu
tezlerin en hararetli savunucusu İshak Alaton’du.
Liberalizmin savunucusu veya iktidar yanlısı olan
bir takım yazarlar da bu saldırıları gönülden destekliyordu.
İ. Alaton, Zonguldak gündemine bomba gibi
düşüyor ve “…. Madenciler ülkeyi batırıyor, hiç
çalışmasınlar, evlerinde otursunlar; madenleri kapatalım, işçiler maaşlarını alsınlar, somon balığı
yetiştirsinler,vs., vs…” diyordu. Zonguldak’ı yok
etmek, madencileri silmek istiyorlardı. Liberalizm
gereği TTK’nin küçültülmesi ve istikrar tedbirleri
gereği de kendi kendine yeterli olması isteniyordu.
Yedek parça sıkıntısı, ikramiyelerin ve ücretlerin
zamanında ödenmemesi, işçiyi psikolojik bir savaşa hazırlıyordu. Linyit işletmelerinde grev yasağının sürekliliği konusunda ısrarlı olan Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hiçbir talep olmadan, Havzaya da konmuş olan sının grev yasağını
Nisan/1988’de kaldırdı. İşyerlerinde pasif dire-

nişe bile müsaade etmeyen hükümet, Zonguldak
madencilerini büyük bir greve çekiyordu. 1988
TİS sürecinde sendikacılarla görüşmeyi kabul etmeyen işveren karşısında, GMİS grev kararı aldı.
ANAP iktidarınca kurulan tezgâh gayet açıktı.
Uzun vadeli bir grev sonucunda yeraltındaki panoların göçmesi, su baskını, gaz birikmesi, büyük yangınların başlaması kuvvetli olasılıktı. Uzun sürecek
bir grev neticesinde ücretlerin ödenmemesi, sosyal
masrafların sıfırlanması, çalışılacak yerlerin göçmesini bahane ederek madencilerin işten çıkartılması,
bir takım iktidar yanlılarının kömür ithaliyle büyük
paralar kazanması ve büyük miktarda ithal kömür
stoklanabilmesi için uzun vadeli satış sözleşmeleri
bağıtlanması büyük tezgâhın bir parçasıydı. Nihai
hedef ise, Zonguldak’ın ve madencilerin yok edilmesiydi.
10 Ekim 1988 tarihli Şafak Gazetesi, “TTK
işçilerini greve iten gizli güç, Köksal Toptan ve
arkadaşları bu konuda meclis araştırması isteyecekler…” şeklinde bir haber yayınladı. K. Toptan,
gazetecilerle yaptığı görüşmede: 13. dönem TİS
görüşmelerinin neden iptal edildiğini; KAMU-SEN
ile GMİS arasındaki müzakerelerde Devlet Bakan
Cemil Çiçek’in nasıl kayıtsızlık içinde olduğunu;
TİS’den sorumlu Devlet Bakanı Kazım Oksay’ın
sendika liderleriyle konuşmak istemediğini, bazı
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ANAP yanlılarının G. Afrika ve diğer ülkelerden
taşkömürü ithal etmek için bağlantı kurduklarını
ve tüm bunların meclis araştırmasının özünü teşkil
edeceğini anlatıyordu.

maya başladı(*). Sendika ile bilinçli işçiler arasında
bir köprü kuruldu. TTK’nın her üretim bölgesindeki
ve her işyerindeki erkek veya kadın tüm bilinçli işçiler sendikaya sahip çıkmaya başlıyordu...

GMİS’in grev kararı, grevin başlamasına 8 saat
kala, TİS’in % 126 zamla imzalanması sonucunda
kaldırıldı. Bu TİS, 12 Eylül sonrasında kamuda yapılanların en iyisiydi. Madenciler “hiç yoktan iyidir” şeklinde bir memnuniyet belirtisi de gösterdiler. TİS 12 Eylül sonrasının kayıplarını kapatmasa
da, en azında korkulan olmamıştı. Bu sözleşmenin
ardından M. Tezer genel başkanlıktan ayrıldı, yerine
Ş. Denizer geldi ve sendikada yeni bir dönem başladı…

31 Ocak 1990’da Amasra’da grizu patladı. Kazanın nedeni; “…. bir pervanenin yedek malzemesinin, istikrar tedbirleri yüzünden alınamaması…”
olarak açıklandı. Kazada 5 işçi yaşamını yitirmişti.
7 Şubat 1990’da ise, Yeni Çeltek’ten de bir grizu faciası haberi geldi: 68 madenci ölmüştü…
Kurtarma ekibi bütün çabalarına rağmen bir netice
alamayınca, bacaağzına baraj kurarak bütün ocağı kapattı. Kurtarma çalışmaları için Almanya’dan
gelen bir ekibin söylediği “Bu ocaklara köpek bile
sokulmaz!” sözü ise, grizudan da beter patladı. Bu
sözler, bazı çelişkileri açık seçik ortaya koyan ve
cuk oturan bir anlatımdı.

GMİS’de Yeni Dönem
16-19 Kasım 1989’daki kongrede, “Yenilenmenin önünde kimse duramaz…” sloganıyla birlikte,
eski yöneticilerin bir kısmı değişti. Gençlerden oluşan dinamik bir kadro yönetime geldi. Bu kongrede
Ş. Denizer ve Teşkilatlanma Sekreteri Ali Akgün birer kitapçık yayınladılar. Denizer’in “Türkiyede İşçi
Hakları ve 12 Eylülün Getirdikleri” isimli kitapçığında 12 Eylül faşizmi, bunun getirdiği sendikal yasaklamalar ve işçi sınıfı tarihinden kısa bir kesitle
birlikte, Türkiyede İşçi Sınıfı Haklarının gelişmesi
anlatılmıştı. Ali Akgün’ün “konuşma metni” olarak
çıkardığı kitapçıkta ise, Zonguldak madencilerinin
durumu, 12 Eylül ve ANAP’ın işçi sınıfına bakış açısıyla birlikte, sendika nasıl olmalı sorusunun yanıtları ve Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı’nın
ilkeleri anlatılmıştı. Ekonomik mücadelenin yetersizliği ile siyasi mücadelenin de gerekliliğine her iki
kitapçıkta da değinilmesi ilginçtir...
Yeni yönetim, ilk önce 26 Ocak 1990’da,
merkez ve şube yöneticileriyle geniş katılımlı bir
toplantı yaparak, sendikal anlayışın ve TİS hedeflerinin belirlenmesini sağladı. Bu toplantıda alınan ilk
karar “Tabanın söz ve karar sahibi olması” ilkesiydi. TİS için belirlenen hedef ise, “…. son 10 yıllık
baskı ve sömürü döneminde gasp edilen haklarımızı
söke söke alacağız….” ibaresiyle şekilleniyordu (6).
Öncelikle, seri bir eğitim programı hazırlandı. Bu
eğitim programı ile birlikte; sendikanın ciddiyetini
anlayan ve 12 Eylül’den sonra kıyıda köşede kalıp
pasif duruma düşmüş bilinçli işçiler, ön plana çık28

24 Şubat 1990’da Genel Maden-İş ile Türkiye
Maden-İş’in ortaklaşa hazırladığı ‘İnsana Saygı
Mitingi’ yapıldı. Bu miting, her iki sendikanın da
tarihinde gerçekleştirdikleri en büyük eylemdi…
Kalabalığın insanı etkilememesinin mümkünü yoktu. Mitinge sadece işçiler değil, Türkiye’nin her
tarafından gelen sol örgütlenmeler de katıldı. Bu
miting aynı zamanda ANAP iktidarıyla yapılacak
büyük kavganın ilk göstergesiydi de... Ş. Denizer’in
miting konuşması, 1980-90 döneminin bütün olumsuzluklara karşı ilan edilen bir savaş çağrısıydı. Konuşmanın girizgâhı aşağıdaki gibiydi:
“Köylüler, işçiler, memurlar, dul, yetim, işsizler,
analar, bacılar, aydınlar, demokrasiden yana olanlar,
bugün buraya niye geldik? Dün Amasra’da 5 işçi kardeşimizi, Yeni Çeltekte 68 işçi kardeşimizi iş cinayetlerine kurban verdik. İşte onun için buradayız, onun
hesabını sormak için buradayız. Madenci, işçi sınıfının öncü gücüdür. Ocakları kapatırız düşüncesinde
olanların başına 1,5 milyon Zonguldaklı ile Türk İşçisi ile binip Türkiye’yi başlarına geçiririz…”

Sendikanın iç toplantıları devam ediyor; hemen
hemen hergün, merkez yöneticileri bölgelere gidiyor, madenciler ile yüz yüze toplantılar yapıyor
ve büyük bir kavganın ön hazırlığı başlatılıyordu.
Madenciler dertlerini açık açık söylüyor, çevresindekileri, ailelerini, kendilerni psikolojik bir savaşa
hazırlıyordu. Hiç bir koşulda hiçbir şüphe getirmeksizin, “tabanın söz ve karar sahibi olması” ilkesi hayata geçiyordu. Günlük olarak sendikaya gelip
gidenlerin sayısında korkunç bir artış vardı.

20. Yıl Ortak Özel Yayını
Devlet Cephesinden Gelen Tahrikler
Tabii ki, Özal’da boş durmuyordu. Devletin her
türlü imkânıyla madencileri tahrik ediyor, onları
greve doğru çekiyordu. Özellikle TTK’nın bilanço
verilerine kafayı takıp, “…. TTK zarar ediyor, kapatabiliriz; Türkiye’nin milli gelirini gasp ediyorlar…” gibi açıklamalarda bulunuyordu. Tam bu sıralarda İshak Alaton’un ismi sıkça duyulmaya başlandı. Alaton, aritmetik açıdan, görünürde mantıklı
teoriler ileri sürüyordu; yaptığı hesaba göre, madenci hiç çalışmasa ve aylığı da her ay verilse, TTK
kâr ediyordu… Taktik olarak taşkömürünün maliyetini fazla gösteriyor, bunu yaparken de yalan ve
iftiraya başvuruyordu. Çok saf birisini kandıracak
hesaplarla, madencilerini birer asalak, birer hırsız,
devlete baskı yaparak kendine baktıran bir haraççı
gibi gösteriyordu. Ama taşkömürünün Türkiye ekonomisinde yarattığı artı değere hiçbir koşulda değinmiyordu(*)...
Hâlbuki işin aslı Alaton’un dediği gibi değildi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müh. Ergin
Arıoğlu’nun araştırmasına göre: Türkiye’nin
Zonguldak’a 1960-80 döneminde taktığı borcun
toplam tutarı 5,6 milyar $. Bu borç, koklaşabilir
taşkömürünün anılan dönemdeki küresel piyasa
fiyatı 100 $/t iken, TTK’nın –BAKKUR kararları zoruyla– aynı kalitedeki kömürü KARDEMİR,
ERDEMİR ve İSDEMİR’e 30 $/t fiyatla satması
nedeniyle birikmişti (7). Yani anılan dönemde Zon-

guldak inek gibi sağılmıştı (hem de hiç yeterince
beslenmeden)… Yani Türkiye’nin –sırtında kambur olduğu ileri sürülen– Zonguldak’a, sadece vefa
borcu değil, dağlar gibi dikilen bir nakit borcu da
vardı…
İlk bakışta bir karşı duruş gibi gözüken, ama biraz yaklaşınca çok daha ince ve sinsi bir plan hedeflediği anlaşılan ve Tınaz Titiz eliyle hazırlanan bir
diğer raporda ise şunlar belirtiliyordu (8):
“Hemen başlangıçta arz etmek istediğim husus, Zonguldak çözümünün sadece bir kömür işletmesini kapama kararı olamayacağıdır. Bu yörede yaşayanların
üretim kültürlerini heba etmeden, bir yandan kısmen
çağımızın yeni üretim konularına yönlendirmek, bir
yandan da ihtiyacımız olan taşkömürünün bir kısmını
da olsa, daha yüksek rekabet gücüyle üretmek Zonguldak için 2000’li yılların hayat felsefesi olacaktır...”

T. Titiz, daha yumuşak bir geçiş süreciyle,
TTK’yi küçültüp, yılların ‘kara balta usulü’ çalışan üretici gücünü çağdaş teknolojiye uyarlamak
istemekteydi (her nasıl yapılacaksa)...
Grev Öncesi Hazırlıklar
GMİS’in ikinci çıkışı ‘Zonguldak Kurultayı’
oldu. Kurultay; madenciye insanca yaşama hakkı tanınması, ocaklarda can güvenliği sağlanması,
yatırım yapılması, üretim artışı, iş ve ekmek kapısı
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açılması ve emeğe saygı duymayanların da uyarılması amacını taşıyordu. 17 Kasım 1990’da toplanan
kurultayın açılış konuşmasında, Havza’nın başat
problemleri şöyle sıralanmıştı: Nüfus artışının,
işçi sayısının, taşkömürü üretiminin, yerli kömürün toplam ülke tüketimdeki payının ve Zonguldak ilinin GSMH’daki payının düşmesi… Bu kurultay ufukta görünen büyük grevin belirtilerinden
biriydi.
TİS taslakları işçi anketleriyle hazırlandı. Hedef,
“on yıllık kayıpların geri alınması” şeklinde belirlendi. Madencilere sürekli grev telkini başlamıştı.
Olay, ANAP’tan veya devlet mekanizmasından
daha çok, Özal ile Denizer arasındaki bir düelloya dönüşmüştü. GMİS “Zonguldak düşmanlarından
hesap sorulacak…” diyordu ve mesele TİS olmaktan çıkmıştı. Hiç kimse sistemden bahsetmiyordu,
bütün olumsuzlukların başında ve hedefte T. Özal
vardı.
Geçmişten İkinci Hatırlatma:
1984-85/Britanya Büyük Madenci Grevi
Britanya’daki işçi hareketi, 68 Baharı sonrasında yükseliş dönemine girmiş; 1972 ve 1973’teki
madenci grevleriyle de zirveye ulaşmıştı. Tam 1,5
milyon madenci ayaktaydı. Grev yasal mevzuatı
yıkarak gelişti. Madencilerin taban örgütlenmeleri,
diğer işkollarında çalışanlara da dalga-dalga yayılıyordu… Özellikle de 1973’te, muhafazakâr hükümetin “…. Bu memleketi kim yönetecek; biz
mi yoksa madenciler mi?!...” mealindeki restini
(daha doğrusu, küçük burjuvaziye göz kırpan ültimatomistik şantajı), madenciler aynen gördü ve
grevle yanıtladı. Grev oylaması sandıklarından %
80 üzerindeki bir çoğunlukla çıkan grev kararı, madencilerin en militan kadrolarının gözlerini bile yuvalarından fırlatıyordu. Dünya tarihinin tanık olduğu en büyük madenci grevi olan 1926 yenilgisinden
½ yüzyıl sonra, nihayet aklı başına gelen sınıfın diğer kesimleri de madencilere kitlesel destek sağladı
ve sonuçta Başbakan Edward Heath de, hükümeti
de paldır-küldür tumba oldu (9). BKİP de, 1968-74
döneminde gelişen bu militan mücadele sürecinin
muzaffer atmosferinde nefes alarak iktidara gelmişti...
BKİP, sendikal bürokrasi aracılığıyla, sınıfı bü30

tünüyle denetlemeyi ve düzenle bütünleştirmeyi
hedefliyordu. Özellikle kritik sektörlerde (enerji,
demir-çelik, maden vb.), sınıfın gücünü kırmak
için, toplu işten çıkarma ve işyeri kapatma gibi
taktikler geliştirdi. Muhafazakârların bile cüret
edemediği ekonomik politikalar, artık BKİP eliyle
uygulanıyordu… 1974’ten sonra işsizlik oranı hızla
arttı. Birçok hastane, okul, kreş, kütüphane kapandı. BKİP Hükümeti ücretleri dondurma kararı aldı,
fiyat artışlarını serbest bıraktı. Grev ve direnişler
yayıldı. BKİP Hükümeti, grev ve direnişlere karşı sert önlemler aldı. Özellikle belediye işçilerinin
grevi, anakentlerde hayatı felç etti. BKİP Hükümeti, grevi kırmak için orduyu devreye soktu, çöpleri
askerlerin toplaması için organizasyonlara girişti.
BKİP hükümeti, sınıf mücadelesinin düzen dışı kanallara akmasından korkmaktaydı. Bundan dolayı,
işçi sınıfının devletten, sermayeden ve burjuva siyasal partilerinden bağımsız bir güç olarak gelişmesinin zemini olan taban örgütlenmelerini dağıtmak
BKİP Hükümeti’nin ilk hedefi oldu. Bu hedef doğrultusunda, sendikal bürokrasinin etkisini artıracak
düzenlemelere girişti ve sendika temsilcilerini bürokrasinin içine çekerek eritti. BKİP’in sistematik
olarak uyguladığı sınıfı kontrol etme, etkisizleştirme ve bürokrasiye tabi kılma taktikleri etkili sonuçlar verdi. Sınıf hızla moral bozukluğuna uğradı ve
örgütsel refleksleri zayıfladı. İdeolojik kirlenmeler
yaşadı (10).
Neo-liberalizmin militan uygulayıcısı olan
Thatcher, 1979’da iktidara geldi ve sınıf düşmanı politikalarını hızla hayata geçirdi. Sınıf, 5 yıllık
BKİP iktidarında, zaten zayıflamış ve moral olarak
çökmüştü. Thatcher, bu zemin üzerinden saldırılarını yoğunlaştırdı. Hızlı özelleştirmeler, toplu tenkısat ve işyeri kapatmalarıyla işsizlik kısa zamanda
4 milyona ulaştı. Thatcher’in mahsus üzerine yüklendiği ve sınıfın en radikal ve militan unsurlarının
çalıştığı madencilik ve diğer ağır sanayi sektörlerinde, yüz binlerce kişi işsiz kaldı. Sınıf; direniş, grev
ve fabrika işgali eylemleriyle, Thatcher’e yer yer
cevap verdi; ama bu tepkiler yetersizdi. İşçiler birbiri ardına yenilgiler yaşamaya başladı. Thatcher,
sınıf düşmanlığını son derece ustaca planlanmış bir
stratejik programla hayata geçirdi; daha önce zaten
işkollarına parçalanmış olan işçileri iyice birbirinden yalıtarak sınıfa saldırdı. Bir grev sürerken,
bir başka işkolunda greve çıkılmasına izin vermedi;
hemen anlaşmaya oturarak grevleri izole etme tak-

20. Yıl Ortak Özel Yayını
Bu grev, ne ücret artışı elde etmeye, ne de çalışma
koşullarını iyileştirmeye yönelikti. Thatcher’in,
“İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hükümetlerin karşılaştığı en önemli savaş…” olarak tanımladığı madenci grevi, nükleer enerjiye dayalı yeni
bir yapılanma (veya kömür madenciliğini bitirme)
stratejisinin yarattığı tehdidi durdurmaya çabalayan
bir direnişten ibaretti… Bu direniş, 1979’da iktidara
gelen ‘yeni sağın’ işçilerin söz hakkını gasp etme
projesine karşı, ülkenin en güçlü sendikasının neredeyse tek başına kaldığı sonu belli bir kavganın da
sembolüydü. Thatcher, önceden kömür stoklayarak
greve hazırlanmıştı; böylece 1972 örneğinin aksine,
hiç elektrik kesintisi olmadı. Grev sırasında polisin
uyguladığı vahşi yöntemler, insan hakları savunucularının tepkisini çekse de; madencilerin grev kırıcılarına şiddet kullandığını gösteren fotoğrafların
basında yer alması, kamuoyunun grevcilere karşı
dönmesini sağladı. Sonuçta, yenik düşen NUM herhangi bir kazanım elde edemeden grevi kaldırmak
zorunda kaldı. Grevin yönetimindeki stratejik hatalar, Thatcher’in yıllar öncesine uzanan stratejik hazırlıkları, sınıfın madencilere elle tutulur bir destek
sağlamaması vb. gibi –tarihsel-yapısal olduğu kadar, konjonktürel olgular üzerine de oturan– çeşitli nedenlerin her biri yenilgide etkili oldu. Yenilgi
üzerine, Thatcher –15’i hariç– Ada’daki bütün
ocakları kapattı ve kalanlar da 1994’te özelleştirildi (10; 11)...

tiği uyguladı. Saldırılarını ekonomik dalgalanmaya
göre planladı ve çok sayıda işkolunu birlikte karşısına almaktan sürekli kaçındı… İlk olarak çelik işçilerine saldırıp örgütsel güçlerini dağıttı, ardından
basın işçilerini hedef aldı. Basın işçilerinden sonra,
sıra dok işçilerine ve madenciler geldi. Sınıf sermayenin hücumlarına karşı birlikte harekete geçemedi. Esas problem ise, sınıfın birlik ve dayanışmayı
sağlayacak donanımdan ve moral gücünden yoksun
olmasından kaynaklanıyordu. 1983 seçimleriyle
tekrar iktidara gelen Thatcher’in bu dönemdeki saldırıları, ideolojik bir boyut da kazandı. Özelleştirmeler hızlandırıldı, işyeri kapatmaları ve toplu işçi
çıkarmaları yaygınlaştırıldı. Sosyal devlet kavramı
da başat bir taarruz hedefi oldu. Bu süreç İngiliz
ırkçılığının körüklendiği bir dönem de oldu. İkinci
Thatcher dönemine damgasını vuran esas gelişme,
1984-85 Büyük Madenci Greviydi. Bütün Ada’daki
işçi hareketinin en önemli tarihsel eşiklerden biri
olan son madenci grevi, sınıfın stratejik ricat sürecini de işaretledi (10).
Büyük Madenci Grevi, Thatcher’in sermaye militanı ve patolojik bir işçi düşmanı olduğunun somut göstergesi oldu. Grev, sistematik baskı, terör
ve son derece ahlaksız operasyonlarla yenilgiye
uğratıldı. Madenci grevi, aynı zamanda sınıfın direnci, öfkesi ve hüznü olarak da iz bıraktı; 358 gün
devam etti ve ülke tarihinin en uzun grevi oldu.
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1990-91/Zonguldak Madenci Grevinde
Birinci Aktör: Cumhurbaşkanı T. Özal

önce Ord. Prof. Baban Zade Şükrü’nün aşağıda aynen tanımladığı gibidir (13):

Bizim büyük grev akla gelince, elbette ki, T.
Özal göz önüne gelmektedir. Alışılmışın dışında
davranan, çizgi dışı devlet adamı, devletin bildiğimiz tanımını değiştirmek isteyen Özal. “Ben zengini severim” diyen, önce Zonguldak halkının, sonra
tüm işçilerin “Çankaya’nın şişmanı işçilerin düşmanı” diye tarihe yazdıkları Özal. Özal, İTÜ mezunu
Elektrik Y. Mühendisi. Kamuda çalışıyor. AP döneminde hep Süleyman Demirel’in yanında. 12 Mart
1971 öncesi DPT’de; bir süre Sabancı Holding’de,
sonra da yurtdışında Dünya Bankası’nda. 1978-79
CHP iktidarı döneminde MESS Başkanı. 1980’de
AP döneminde Başbakanlık Müsteşarı. 24 Ocak
1980 kararlarında da başrol oyuncusu... IBRD
destekli bürokrat olarak, 24 Ocak Kararlarının teorisyeni. Sonra 12 Eylül Faşist Cuntası ile birlikte
öne çıkıyor ve tartışmasız, kabul edilen 24 Ocak
Kararlarını, Ulusu Hükümeti’nin başbakan yardımcısı olarak, doğrudan uygulamaya koyuyor. Banker
skandalından sonra istifa ediyor. Daha sonraları tekrar Amerika’ya gidiyor ve dönüşünde parti kurup
1983 seçimlerinde ülke yönetimini ele alıyor (12).
İktidarı döneminde nevi şahsına münhasır bir liberalizm uygulaması sergileyen Özal’ın tarzı, yıllar

“…. Herkes kabiliyetine, dirayetine, zekâsına, kurnazlığına, hilekârlığına, dürüstlüğüne, hüsnüniyetine veya habasetine, yalancılığına, sermayesine veya
sermayesizliğine göre kazanır kaybeder. Belki en
dürüst ve namuskârlar altta kalır, en düzenbazı üste
çıkar. Halkın en mübrem ihtiyaçları tesviye edilmez
ve o mevad istihsal olunmaz, fakat ona mukabil tali
ehemmiyette ve az fakat paralı zümrelerin istedikleri fantezi istihsalat elde edilir. Bu yolda birçok milli kudretler israf ve heba olur. Amerikalıların dediği
gibi “alttakiler şeytana” sözü ile karşılanır…”

Özal döneminde de para kazanmak için her yol
mubah tutulmuş, “kazan da nasıl kazanırsan kazan”
anlayışını destekler gibi, “Benim memurum işini bilir…” düsturuyla da her türlü rüşvet ve talana açık
tutulan bir devlet bürokrasisi yaratılmıştır.
1990-91/Zonguldak Madenci Grevinde
İkinci Aktör:
GMİS Genel Başkanı Ş. Denizer
Şemsi Denizer 1951’de Zonguldak’ta doğdu. Gelik Özel İlk Okulunu bitirdikten sonra Kilimli ortaokulunu bitirdi ve lise öğrenimine başladı. 1970’de
henüz öğrenciyken, Gelik’te kazmacı yedeği olarak işbaşı yaptı ve 2-3 yıl tabancı, lağımcı, rambleci gibi çeşitli sanatlarda çalıştı; 1974’te askerliği
bittiğinde de GMİS’te büro işçisi olarak çalışmaya
başladı. 1976’da Gelik’e dönen Denizer, yevmiyeli
hesap memuru olarak yeniden işbaşı yaptı. Bu arada
açılan topograf kursuna katıldı ve yeraltı topografı
olarak aynı işyerinde görev aldı;1983’te GMİS’te
araştırma uzmanlığına atandı ve ilk olağan genel
kurulda da Genel Araştırma Sekreterliğine seçildi.
İkinci olağan genel kurul toplantısında Genel Başkan Vekilliğine seçilen Denizer, 4 Temmuz 1989’da
YK oy birliğiyle, Mehmet Tezer’in istifasıyla boşalan Genel Başkanlık görevine ile getirildi. Son genel kurulda da aynı göreve seçilen Denizer evli ve
bir çocuk babasıdır (14).
Eylül/2008’de Ş. Denizer’in kız kardeşi Şennur
Sarıbaş ile yapılan bir röportajda, Büyük Madenci
Grevi ve Yürüyüşü’nün önderinin yaşam kesitlerine
ilişkin daha fazla bilgi bulunuyor (15):
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Ş. Sarıbaş: “Babam Hüseyin Sarıbaş madenci, bizler
Kilimli-Gelik tarafında doğduk, büyüdük. Madenci
çocuklarıyız. Biz güzel çocukluk geçirdik. Babam
sağ olsun bizi hiç kötü yerlerde yaşatmadı. Kardeşlerimin maalesef şu kötü özelliği vardı; hiçbirinin
okul hayatı olmadı. En tahsillisi Şemsi içlerinde, o da
ortaokul mezunu. Okumadıkları için babam hepsini
EKİ’de işe koydu ve hepsi de işçi statüsünde büyüdü.
Babamın o zaman sendikacı olması, işçilerin çok iyi
para kazanmaları; kardeşlerimin rahat ve yokluk çekmeden büyümelerini sağladı.”

kurarak sendikacı olmak istedi ki, bunu da başardı.
(….) Bence o grev Şemsinin hırslarının ürünüydü;
böyle bir olaya girdiği zaman çok şaşırdım. Nasıl yani
dedim. Hani bir insana rol verilir, bence Şemsi burada rolünü yapıyor, sonra kendine dönecektir dedim.
Gerçekten de öyle, birileri Şemsiye bir rol verdi, o rolünü en güzel oynadı. Ve sonra da (….) özüne döndü.
Çünkü greve gelinceye kadar sabahlara kadar kumar
oynayıp, içki içen biriydi. Böyle bir adamın nasıl olur
da işçi hakları, grev gibi toplumsal konularla ilgisi olurdu? Kumarbaz kahraman oldu dediler kumar
arkadaşları sonra peşinden. (….) Sendika hayatına
babasının sayesinde girdi. Önce sendikada müdürlük
verildi ona Mehmet Tezer tarafından. Sonra da (….)
genel başkanlık... Mehmet Tezer’in Şemsi’nin babasına minnet mi desem, diyet mi desem, borcunun karşılığıdır Şemsinin sendikadaki yükselişi… Dediğim
gibi Şemsiye bir rol verdiler, o da rolünü çok iyi oynadı ve greve gitti. Kötü mü oldu greve gitmesi böyle
muhteşem bir olayın yaşanması? Asla ve asla... İyi ki,
birileri ona görev vermişler de, iyi ki onun hırsları
varmış da, böyle muhteşem bir olay gerçekleşti. Sonrası mı? Valla yazık etti derim kendine, hem de çok
yazık. Ne uğruna? Para. Değer miydi?... Asıl üzülmesi gereken konu bence bu… (….) Grevden önce TTK
lojmanlarında oturuyordu, bir tek eviniz bile yokken
birden para sahibi olursanız, bu herkesin gözüne batar ve çeşitli rivayetler dolaşır ortada. «…. Grevden
gelen paraları hesabına aldı deniyor (….) kooperatifi
batırdı, vs., vs. deniyor…» (….) Değer miydi bütün
bunlara, kendisini ziyan etmeye, yazık, günah değil
miydi? Çok üzücü çok!... (….) O kadar çok hatası

Ş. S. (kardeşinin soyadını değiştirmesinin nedeninin
sorulması üzerine): “Niye olduğunu bilmiyorum. Biz
de şaşkınlık içinde kaldık. Kendi iç dünyası ile ilgili sanırım. Adı Şemsettin Sarıbaş’dı. Artistik olsun
diye olmuş olabilir. Şemsi severdi artistliği… (….)
Çok içine kapanık bir çocuktu Şemsi. Kendi halinde
de, aile içinde de öyle. Ortamda bulunmayı severdi
ama sosyal bir çocuk değildi. Sol kimlikli büyüdü
(….) dönemin koşulları onu gerektiriyordu. İşçilerin
solcu olması gerekiyordu sanırım ama benim babam
sağcıydı. Yani o kadar bir tezattı ki, ben babamın hiç
solcu olduğunu bilmem. Babam Demirel hayranı bir
insandı, sonra da Özalcı. (….) Komik bir durum var
ortada sanırım. Bir de 70’lerde solcu olmak çok modaydı. Şemsi de modaya uymuştur sanırım. (….)”
Ş.S. (değişik sorulara verdiği cevaplar): “Şemsi hayalleri, hırsları olan bir çocuktu. İçe kapanık ama
müthiş hırsları olan biri. Sendikacılık babamdan geliyor. Bence en güzeli okulunu bitirseydi, okul hayatına
devam edebilirdi ama bu yolu seçti. Babasıyla irtibat
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vardı ki, sonunun böyle olmasına neden olacak kadar... Ben derim ki, hep Şemsi yanlışlarının bedelini
canıyla ödedi. (….) Arkadaşlarını doğru insanlardan
seçmedi mesela. Yanındaki dalkavukları, yalakaları
arkadaşı sandı; (….) sonunu da hazırlamış oldu maalesef. Katili Cengiz Balık türü adamlarla ne işi olur,
bir sendika başkanının hala anlamış değilim, şaşkınlık ve üzüntü içindeyim (….) Akıllı adam dolduruşa
gelmez. (*) Maalesef bunlar (….) çok çabuk dolmuşa
geliyor (….) büyük hatalar yapıyorlar...” (15)

1990-91/Zonguldak Madenci Grevinde
Asıl Aktörler: Madenciler ve Kadınları
12 Eylül darbesi sonrasında, Zonguldak madencileri sadece ekonomik bir darbe yemedi, iş kazalarına ve ağır kayıplara da uğradı; yetersiz beslenme ve
yetersiz işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirleri nedeniyle de, akciğer hastalıkları başta olmak üzere birçok
hastalığa maruz kaldılar. Ekonomik ve demokratik
talepler ötesindeki başka taleplerin ve uzun yıllardır
şu veya bu şekilde bastırılmış, bilinçaltına kakılmış
bir takım tepkilerin etkisini düşünmeden; bunlara
ilişkin –kısa da olsa– bir ön bilgi sahibi olmadan,
bu grevin asıl aktörlerinin direncini anlamak zordur... Çünkü1990-91 direnişinin asıl aktörlerinin
psikolojik yapısı, böyle büyük olaylarda belirleyici
önem taşımaktadır. Ayrıca grevin asıl aktörleri arasındaki Kadınların (ve Zonguldak Halkının); meydanlara ve sokaklara (yani tarih sahnesine) ilk defa
çıkarak, devletin baskılarına karşı tepkilerini dışa
vurmaları madencilerin içinde bulunduğu durumu
(açlık ve sefalet kadar, ölümlü kazaları da) açıklığa
kavuşturmak açısından da çok önemlidir. Bu insanları taparcasına sevdikleri devlet babasından, devlet
anasından soğutan ve isyana sevk eden saikler nelerdi? Pazara gitmek dışında, evinden hiç çıkmayan;
tatil nedir bilmeyen, sosyal yaşamın bile farkında
olamayan kadınları sokaklarda –pimi çekilmiş el
bombası gibi– dolaştıran neydi? Oysa ki, ne kadar da uysaldılar; ne kadar saygılı, cefakâr ve
dayanıklıydılar...
İki tane baş aktör; biri devletin, diğeri de emeğin kahramanı... Bütün mesele daha fazla alınacak
zam mıydı, yoksa –madencilerin işçilerin yüzde %
90’ınının tarifini bile yapamadığı– ‘demokrasi’ talepleri miydi?! İki tane baş aktör; biri “zeval” verilmesini istemediğimiz devletin başı da, yoksa di-
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ğeri bir kanun kaçağı; nizam, devlet, büyük, küçük
bilmez bir vatan haini miydi?! Vatan haini bilinen
bir kişinin ardına 150 bin kişi takılıp da Ankara’ya
yürüyüş yapar mıydı?! Mao’nun büyük yürüyüşüyle özdeşleştirilen bir yürüyüşün Lech Wałęsa ile
özdeşleştirilen lideri; Mao veya Wałęsa gibi devlet başkanı olamasa da, 150 bin kişinin dörtte birinin oyunu alarak milletvekili de olamaz mıydı?!
Ankara’ya yürüyen önderinin ardında devlete kafa
tutan ve kararlı bir şekilde ölüme gitmeyi bile göze
alan 150 binin dörtte biri; sandığa gidince, liderlerinin istediği yere oy basamazlar mıydı?! Böyle
soruları çoğaltmak olasılıklı... Ama cevap vermek
için, Zonguldak halkının kalıtımsal özelliklerini iyi
bilmek lazım...
Havzadaki Özgün Madenci İstihdam Tarzı
Havzada veya Osmanlı’nın diğer madenlerinde
çalışanların feodal üretim ilişkilerine bağımlılığının sürmesi, kadınların madenlerde de çalışmasını
engellemekteydi. Oysa ki, Avrupa’daki ocaklarda,
erkekler ile kadınlar –yeraltında da, yerüstünde de–
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birlikte çalışmaktaydı. Osmanlı zamanında ise, sadece Tanzimat’tan sonra fabrikalarda –yaşı büyük
veya küçük– kadın işçi istihdamı görülmekte ve bu
yenilik devlet tarafından teşvik edilmekteydi…
Kadınların madende çalıştırılmamasının nedeni
konusunda konan ilginç bir teşhis, aynen aşağıda
aktarıldığı gibidir (16):
“…. Proleterizasyona mani olmak. (….) 23 Sefer 982 tarihli 31’inci vesikaya göre: «…. Silivri
civarındaki kazalarda eskiden beri otluk vazifesi
gören reayanın madenlerde çalışmakta oldukları
anlaşıldığından, bu kabil reayanın eskiden beri
otluk hizmetini gördüklerinden, yine çiftliklerinde ve topraklarında tutularak madenciliğe gitmelerine mani olunması…» emrediliyor. Osmanlı
zaman zaman bu nevi tedbirler almak mecburiyeti duymuştur. Kanuni Sultan Süleyman kanunlarında da, İzmir civarındaki köylülerin şehirlere
gelmeleri yasak ediliyordu. Bunun sebebi tamamen iktisadîdir. Köylerin boşalmasının önüne
geçmektir…”
Yukarıdaki yaklaşım konumuza da açıklık getirmektedir. Ziraat işiyle uğraşan bütün işgücünün,
madene zorla sokulması da sorunu tamamen çözümsüzleştirmektedir. Toprağından zorla kopartılarak madene sokulanların, aldıkları ücretle geçi-

nemeyecekleri muhakkaktır. Bu insanlar mülksüzleştirildikleri için, açlık ve sefaletleri kaçınılmazdır.
Üstelik köylerinden koparak özgürleşmeleri halinde, madenden firar etmeleri de olasılıklıdır. Bu tercih daha büyük yıkımlara neden olacak sonuçlar da
doğuracaktır. Tarımdaki 13-50 yaş arası erkek işgücünün madenlere çekilmesi, köylerdeki kadın
işgücüne de olağan üstü bir ekstra yük bindirmiştir. Kadın artık tarlanın, çiftinin, çubuğunun esiri de olacaktır. Osmanlı madenlerde çalışanları vergilerden (hazariye, seferiye, nal, kaftan baha, öşür,
vb.) muaf tuttuğu halde, Havza’daki köyler aşar
vergisi için sürekli baskı göreceklerdir. Havza’nın
maden gelirleri ve ayrıca aşar tahsilâtı da, dış
borçlara karşı teminat olarak gösterilmiştir. Bu
nedenle, köy çiftçileri daha fazla çalışıp üretmek ve
hem aşar borcunu ödemek, hem de kendi iaşelerini
temin etmek mecburiyetindeydiler. Dolayısıyla da,
köydeki kadın işgücü; kendisine ayırdığı ve/veya
kendisi için çalıştığı zamanı bile tarlaya ve çifte
harcamak zorunda kalacak; yani kadın işgücü bütünüyle ırgatlaşacak ve kadın estetiğinden de eser
kalmayacaktı...
Havza tarihinde, madende çalışan erkeklerin
ekim ve hasat mevsimlerinde ocaklara gelmediği
veya zorla getirilenlerinde de firar ettiği hususu, 1950’lere kadar uzanan bütün yazışmalarda
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görülmektedir. Ayrıca 1865’te Dilaver Paşa Nizamnamesi hazırlanırken; Osmanlı yöneticileri,
Avrupa’da 1848’de patlak veren proleter devrimlerini göz ardı etmemiş olabilirler. Avrupa’nın
üzerinde kol gezen “Komünizm Heyulası”nın baş
aktörlerinin, yoğun emek sömürüsüne maruz kalan
işçiler ile açlık ve sefalet içinde yaşayan lumpen taifesi olduğunun göz ardı edilememesi de önemli bir
neden olabilir. Osmanlı Kanunnameleri’nde “Kaçgun Dönem”inde şehirlere üşüşen levent birikintilerinin neye mal olduğu zaten bilinmektedir. Dilaver Paşa Nizamnamesiyle –devlet zoruyla ‘madenkeşleştirilen’ erkek işgücü ocaklarda guruplumünavebeli çalıştırılarak ve kadın işgücü de, köyde
tutulup ziraî işlerde çalıştırılarak– köyün erkekleri,
iki farklı üretim ve/veya istihdam tarzına da bağımlı hale getirildiği gibi, çiftlerini çubukların
ardında bırakıp firar etmeleri de engellenmiştir.
Ayrıca, köyün erkek nüfusu –hem aşar yükümlüsü olmaları, hem de madende kazandıkları aynî
ve/veya nakdî ücretlerin çok düşük olması nedeniyle– çifte sömürüye de maruz bırakılmıştır…
Dilaver Paşa Nizamnamesi, neresinden bakılırsa
bakılsın, Havza’da sömürülmeyecek bir işgücü bırakmamıştır.
Havza’da hem –istihdam tarzı açısından–
iki farklı madenci alttürünün oluşması, hem de
–Avrupa’daki genel manzaranın tam tersine– hiç
kadın çalıştırılmaması nedeniyle, isyan mertebesine kadar tırmanan direnişlerde bile, tarihin hiçbir
döneminde kadın görüntüsüne rastlanamamaktadır.
Dolayısıyla da, kadınların demokratik mücadelede
ve sosyal alanda hiç görüntü vermemesi nedeniyle, Havzanın kırsal kesimindeki kadınların herhangi
bir sosyal ilerleme kaydettiğini söylemek mümkün
değildir… Bu manzara, çok önemli bir değişime uğramaksızın, Osmanlı’dan günümüze kadar netliğini
korumuştur. Kayda değer tek farklılık, Cumhuriyetin ilk evrelerinde aşarın ilgası ve kadınların –teknik
eleman veya memur olarak– haricî işlerde çalıştırılmasıdır.
1990-91 Grevinde, kadınlar –Havza tarihinde
ilk defa– madenciler (yani babaları, kocaları, kardeşleri ve oğulları) ile birlikte yürümüşlerdir. Havza
tarihi boyunca ezilmişliğin, horlanmışlığın, sefaletin, yokluğun, ayrılığın gözyaşlarında boğulan ve
ölü yasına da herkesten erken ve sık tutan bu kadınlar; ilk defa meydanlara çıkıp sokaklara dökülmüş-
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lerdir. Havza’da ilk defa kayda geçen bu vaka, yani
kırsal kesim kadınlarının özgürlük, demokrasi ve
emek mücadelesinde yer alması, en önemli sosyal
gelişmedir ve 1990-91 Grevinin bu veçhesini hiç
göz ardı etmemek gerekmektedir.
Büyük Grev Arifesinde Madencilerin
Durumu (aynen kendi ifadeleriyle)
1990 TİS süreci öncesinde, madenciler GMİS
öncülüğünde büyük bir mücadeleye hazırlanıyor;
kendileri de “Artık yeter!” demedikleri sürece, çıkış
yolu bulamayacaklarını biliyorlardı ve olumlusuyla
olumsuzuyla patlayacak büyük bir ‘müdahale’ grevine hazırlanıyorlardı... 1950 Seçimlerinde “Artık
yeter, söz milletindir…” sloganıyla ortaya çıkan
DP’ye oy atmak için, işini gücünü terk edip 100150 km yol yürüyerek sandığa giden madenciler,
bir defa da kendi kaderlerini belirleyeceklerine inandıkları grev için ölümüne kararlıydılar. Farkında
olsalar da olmasalar da, bu kararlılık ekonomik ve
demokratik mücadelenin özünü teşkil ediyordu.
T. Özal, medya aracılığıyla işçileri tahrik ediyor;
“% 500 zam istiyorlar, ocakları kapattıracaklar…”
gibi beyanlarıyla, madencileri daha da kararlı hale
getiriyor ve hepsini birden büyük bir greve doğru
çekiyordu. Büyük grevin birinci aktörü T. Özal’ın
hesabı gayet açıktı...
T. Özal ve Ş. Denizer arasındaki sürtüşmeler
ocaklarda, karolarda, merkez atölyelerinde ve köylerde; T. Özal’a karşı net ve olumsuz bir tepki doğurdu ve ANAP’tan daha çok T. Özal düşmanlığı
had safhaya ulaştı. Zonguldak’taki madenci kahvelerinde ve evlerde, Özal’ın sesinin duyulduğu anda,
küfür ve hakaretler dinmek bilmiyor, TV’ler kapatılıyordu. Zonguldak’ta, Osmanlı ve TC dönemi de
dahil, devletin başı ilk defa düşman bellenip hedef
haline geliyor; 150 yıl gaddarca-hunharca ezilen
bütün kuşakların torunları intikam ateşiyle tutuşuyorlardı. Madenciler, ANAP iktidarının ve Özal’ın
gitmesi için, her türlü mücadeleye gönüllü olduklarını bildiriyordu. Madencilerin günlük basına döktüğü dertlerinin kimi seçilmiş örnekleri aynen aşağıdaki gibiydi:
“Bende üçü çocuk beş nüfus var. Ayda yüz bin lira
kira ödüyorum. Her ay açık veriyorum. 150 bin lira
ortaokulda okuyan iki kızımın yol ve okul parası tutuyor, 150 bin lira da benim öğlen erzağım ve şahsi
masraflarım var. Gerisi ile beş nüfusun yemesi, içme-
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si, giyimi nasıl çıkar. Hanım ev sahibinin verdiği bahçede bir şeyler ekiyor. Akşamın ucuz saatinde pazardan ne alabilirsek alıyoruz. Kardeşlerim para yardımı
yapıyor, yine de borç yığıldı. Bugünkü durumda, her
madencinin ortalama birkaç milyonluk borcu birikmiştir. Bu kadar iş yapıyoruz, boğaz tokluğuna bile
çalıştığımızı söyleyemiyoruz. Çalışmaya mecburuz.
Korka korka, çaresiz ineriz ocağa... Ocakta bağıra
çağıra konuşup şaka yaparak korkumuzu yenmeye
çalışırız. Ailelerimiz de korku içinde yaşar, işten geç
kaldık mı hemen telefonlar konuşmaya başlar.”

“İşveren bize uygun ücret vermezse, sendika greve
gitmeli. Şu durumda iki ayda 550 bin lira alıyorum.
50 bin lira kira veriyorum. Kaldığım yer oturulmayacak halde, 50 bin liraya ancak böyle yerde oturulur.
Ücretim düşük olduğu için yetişmiyor. Guruplu olarak dinlenmem gereken ayda dinlenmeyip çalışıyorum. Ücretlerimiz çok düşük. Bu paraya bu iş yapılmaz. Her an ölümle burun burunayız. Sendikamızdan
taleplerimiz için kararlı olmasını bekliyoruz.” (17)
“Her işçinin kömürle bir kan davası vardır. Bizim
burası savaş alanı gibidir. Acılar süratle unutulur.
İşçimiz acılarla yaşamaya alışmıştır. Burada herkesin bir yakını madende ölmüştür. Yani, her işçinin
kömürle bir kan davası vardır. Burası anlatılamaz,
burası yaşanmadan anlatılamaz. Hangi ilgiden bahsedelim burada bilemiyorum. Yani meseleyi neresinden
tutalım bilemiyorum.” (17)

Soru: “Cumhurbaşkanı ocakların kapatılacağından,
TTK’nın büyük zararlarından söz ediyor. Grevden,
işsiz kalmaktan korkuyor musunuz?” Cevap: “Biz
grevi, grev yapmış olmak için istemiyoruz. Hükümeti
insanca yaşama ücretine razı etmenin başka yolu olmadığını gördüğümüz için istiyoruz. Hükümet daha
biz grev yapmadan madenleri gözden çıkardı. Gözden çıkarmamış olsa yatırım yapardı. Kömür ithali yerine üretim artışına giderdi. İşletmeyi biz zarar
ettirmiyoruz. Biz eskisinden de ağır koşullarda çalışıyoruz. Ama üretim düşüyor. Çünkü yatırım yok.
Çünkü TTK’nın zarar etmesi TTK’ya politika sokulmasına bağlı. Biz grevi TTK’nın, madenlerin, maden
işçisinin, Zonguldak’ın gözden çıkarılmaması için
istiyoruz. Yaptığımız iş aldığımız ücret ortada. Bizim
kaybedecek hiçbir şeyimiz yok!...” (Şükran Ketenci: 2 Aralık 1990 tarihli Cumhuriyet Gazetesi / Pazar
Konuğu)

“Meyhanelerde veresiye defteri tutulmaya başlandı. Fiyatlarda artış çok hızlı, geçen toplu sözleşme döneminde tüp 2.100’dü, şimdi 19.000, ekmek 100’den,
500 Türk lirasına çıktı. Yine füze hızıyla artan sigara
300, şeker 270 Türk lirasıdır. Bu fiyat artışları karşısında alım gücümüz kalmadı. Şimdi hiç hesapta
olmayan “Körfez Krizi” zamları çıktı. Sendikacı
arkadaşlar bunları da hesaba eklesinler istiyoruz.
Geçen akşam televizyonda “ sıradan bir işçi” haberiyle karşılaştık. Aynı gün biz topyekun ocaklara girmediğimiz halde, bizden hiçbir haber yoktu televizyonda. Vallahi inanın, çocuğu «Baba çanta aldın mı?...»
diye soracağı için, çocuğu uyuyunca eve giden pek
çok arkadaşlarımız var içimizde.”(17)

“Bizde sekiz kardeşten ikisi erkek, aynı evde mutfak
ayrı yaşıyoruz. Benim evde anne, baba, çocuk yedi
nüfus var. Bir ay pavyonda (yatakhanede) yatıp, çalışırken sigarayı da kestiğim halde, şahsi masraflarım,
izin gününde köye ziyaret, yol masrafı, erzak gideri,
sosyal tesislerin yetmeyen yemeğine ek olarak yediğim yemekle de beraber, en az 250 bin lirayı buluyor.
600 bin liradan kalanla iki ay geçineceksin. Bizim ailede en büyük gelirimiz madenden emekli babamın
maaşı, babam ölürse biz tamamen aç kalırız. Babam
bütün emekli madenciler gibi meslek hastalıklı. Şu
an hastanede yatıyor. Babama bir şey olursa aklıma
ilk gelen şey, çoluk çocuğumun aç kalacağı oluyor.”
(Aynı gazeteden)

“Altı yıldır ekmek arasına et koyup da ocağa inemedim. 570 bin lira maaş alıyorum. Evim yok, ev
yapmayı düşünemiyorum bile. Zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayabilmem için dinlenmem gereken aylarda
bile çalışıyorum. Bünyem dayanmadığı için bazen
mecburen boş ayımı köylerde geçiriyorum. Köyden
hiçbir gelirim yok. Altı aydır ekmek arasına et koyup
da ocağa inmedim. En iyi yemeğim ekmek arasına
yumurta koyduğum zaman oluyor. Sabah saat 08’de
iş alıyorum, akşam saat 17’de madenden çıktığımız
oluyor. İş bol para yok, üstelik işimiz çok zor. Henüz
ev eşyamı dahi alamadım. Bu toplu sözleşmede eksiklerimi tamamlayacağıma ve boş aylarımda çalışma
ihtiyacı duymayacağıma inanıyorum.” (17)

“Bizler kömürle doğup kömürle ölen bir şehrin insanlarıyız. Karaelmas bizim her şeyimiz. Ölümümüz
elinden de olsa, kömürü çocuğumuz gibi severiz.
Kömür tozu içinde çalışırken, eşimizi, çoluğumuzu,
çocuğumuzu daha iyi yaşatmayı düşleriz. Emeğin
hakkını isteriz ama sesimizi duyuramayız. Bu kez
birlik beraberlik içinde hareket edip, sefalet ücretine
karşı çıkacak, emeğimizin gerçek karşılığını alacağız. Çoluk çocuğumuzun önüne yalnız çorba değil,
et de koyacağız. Bunun için mücadele ediyoruz. Tüm
sendikaları ve Zonguldak halkını dayanışmaya çağırıyoruz.” (1 Aralık 1990 tarihli Günaydın Gazetesi /
İnceleme-Araştırma)

“Ayda bir eve gidiyorum. Boş aylarımda da çalışıyorum. Çünkü çoluk çocuğu geçindiremiyorum.
550 bin lira maaş alıyorum. İşçi yurtlarında kalıyorum, sabahları kahvaltı yapmadan ocağa gidiyorum.
Ocakta iki domates bir salatalığı tozla birlikte yiyorum. 1978’de kursiyerken, 27 günlük kurs parasıyla babamla birlik bayram yaptık. Şimdi 12 yıllık işçi
olduğum halde “bayram yapmayı”(*) düşünemiyorum
bile. 1980 öncesi her şey kuyruktaydı ama param
vardı, bekleyip alıyordum. Şimdi her şey var di37
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yorlar ama param yok, hiçbir şey alamıyorum.
Bence seksen öncesi daha iyiydi. Yemin ediyorum
ağzımda takma diş patladı hava alıyor, bir gün izin
alıp doktora gidemiyorum. Bu toplu sözleşmede 80
öncesini yakalamamız şart. İnsanca yaşamak, çoluk
çocuğumuzu görmek ve onlara gelecek hazırlamak
bizim en doğal hakkımız.” (17)
“Aldığım para ile ancak köye çay, şeker, tuz alabiliyorum. TTK zarar ediyor deniliyor. Kömürü kazan
biziz. Aldığımız parayı da biliyoruz. Zarar varsa açıklasınlar. O paranın nereye gittiğini biz de öğrenelim.”
(17) (….)

Madencilerin grev arifesi koşullarındaki ekonomik ve psikolojik durumları, aynen kendilerinin bodoslama ifadeleri gibi, gayet net ve açıktır. Özellikle
boş gurupta çalışanların beden ve ruh sağlığı giderek berbatlaşmaktadır. Aşırı yorgunluğun ve stresin
iş kazalarının oluşumunda oynadığı rolün önemini
bilmek için, ille hekim olmak da gerekmez. Madencilerin 1980 öncesindeki ekonomik durumlarından
özellikle bahsetmeleri, hiç de yersiz-haksız değildir.
24 Ocak Kararlarıyla ve bunların pratik uygulanma
zemini olan 12 Eylül 1980 faşizmiyle gelişen uğursuz süreçte; en çok madencilerin mağdur olduğunu
ve en çok onların sağlık erozyonuna uğradığını ileri sürmek, hiç de abartılı değildir. Bu konuda biraz
daha ayrıntıya inilmesi, galiba zorunlu gibi görünüyor…
Zonguldak Madencilerinin Psikolojik
Yapısının Oluşumunda Rol Oynayan
Etkenler
Havzada 15 yıl akıl ve ruh sağlığı hekimliği yapan Aslan Ebiri’nin madencilerin durumuna ilişkin
tesbitleri, dikkate son derece şayan olmaları nedeniyle, aşağıya aktarılmıştır (18):
“…. Zonguldak köylerinde doğan çocukların yazgılarında, genellikle olağanüstü benzerlikler bulunmaktadır. Şöyle ki:
•
Doğum kontrolü/nüfus planlaması üzerine hiç
bir şey bilmeyen; ya da bunu günah sayan, ya da
“daha çok madenci / daha çok gelir” amacıyla çocuk
yapan, çok çocuklu bir ana babanın çocuğu olarak
doğarlar.
•
Dede-babaanne, amca-karısı-çocukları, ağabeykarısı-çocukları ile dolu kalabalık bir ortamda, annebaba ve kardeşleri ile evin bir odasında yatıp kalkarak
0-6 yaş, oral, anal ve fallik dönemlerini geçirirler.
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•
Bu evde hiç de seyrek olmayan gelin-kaynana;
büyük elti-küçük elti, anne-baba kavgalarına yakından tanık olarak, psikoseksüel gelişme dönemlerinde
küçük depresyonlar yaşar.
•
Genellikle yine bu yaşlarda, ya evinde, ya yakın
komşusunda, ya da köy içinde, olanca acı tablolarla
yaşanan bir göçükte kalma, grizu patlaması sonucu
ölüm ya da ağır sakatlanmanın izlerini belleğine yerleştirirler.
•
Evin madende çalışan erkeklerinin getirdikleri
para bölündüğünde, onun basit isteklerini bile yerine
getirmeye yetmez.
•
Köyde bir ilkokul varsa, yüzeysel, kalıcı olmayan ve geleceğe yönlenmemiş bir öğrenim görür.
Çünkü gelecek madendir.
•
İlkokul çağında ve hemen ilkokuldan çıkınca;
bir-iki yıl süreyle yoğun korku eşliğinde verilen ve
tüm yaz tatili boyunca süren bir kuran kursu/dinsel
öğretim alır.
•
12-13 yaşından başlayarak evlenmesi gündeme
gelir; evlenince, eve tarla işlerinde ve hayvan bakımında iş yapacak bir kız gelecektir.
•
14-17 yaşları arasında, genellikle kendinden 2-5
yaş büyük bir kızla, ailenin tüm birikmiş varlığı verilerek evlendirilirler.
•
Artık evli olduğu için, bir işe girmesi gündeme gelmiştir. Ancak meslek seçme hakkı yoktur. İlgi
alanları, bilgi durumu ve becerisi ne olursa olsun; kesin olarak kömürle ilgili bir iş yapacaktır.
•
Bu arada birbiri ardına çocukları olmaya başlamıştır. Askerlik görevi gelir, köy dışındaki dünyayı
bu nedenle tanımaya başlar. Maden işçiliğinden başka meslekler olduğunu görür. Ama kendi deyimiyle
bunlar yazgısını değiştirmez.
•
Aldığı ilk maaşın oldukça az olduğunun görür,
ama başka seçeneği yoktur. Kalabalık ailenin en büyük erkeğine babaya ya da büyük babaya maaşın tamamını verir ve bütçeye katkısı başlar.
•
Kendi çocukları da bu çarkın içine yavaş yavaş
girmeye başlamıştır.

Bu kısır döngü soydan soya akıp gitmektedir.
Her geçen sene hastalığın ve sefaletin gittikçe büyümesine neden olur. Soydan soya intikal eden hastalıklar babalarının ve annelerinin cılız bedenlerinden
daha ana rahmine düşer düşmez kendilerine yapışmaktadır. Sadece hastalıklar mı, hastalıklı bedenlerle hiç de lehte olmayan bir yaşam savaşı verirler.
Şayet ölmezlerse, o hastalıklı ve cılız bedenleriyle
16-18 yaşında karanlık ve ölümcül maden ocakları
onları beklemektedir. Çocuk haklarını boş verdik;
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normal bir insan hakkını bile bilmeden yaşayarak,
madenlerde göçükte kalmaz, hastalıktan ölmez
veya sakat kalmazlarsa, ortalama yaşama ömrü 3545 arasıdır. Kendilerine göre bu onlar için takdiri
ilahidir (18)…

“…. Ne kadar dikkat edilirse edilsin, madencilerin
kazaya uğraması kaçınılmazdır. Bu nedenle, madencilerin diğerlerinden farklı davranışlar göstermesi, kaçınılma olanağı az, yaralanma ve ölüm
tehlikeleri ile dolu bir ortamda sürekli bulunmak
zorunda olmasında aranmalıdır...”

Ebiri, Zonguldak madencilerinde teşhis ettiği
yoğun stres birikiminin en önemli iki nedenine, aşağıdaki gibi değinmektedir (18):

Ayrıca, “…. madencinin tüm ilgisi destek vurma
üstüne toplanmıştır. Gerçekten de, madencilerde
bir nevi destek vurma(*) kompleksi gelişmiştir.” mealindeki gözlemiyle, Gouldner –madencileri diğerlerinden ayıran en karakteristik özelliklerden biri
olan– ‘dayanışma ruhu’na açıklama getirmektedir
ve “…. ocaklarda çalışanlar arasında yüksek derecede bir dayanışma bulunmasının maddi nedenleri de,
bu tehlike ve komplekste, yani maddi çevrede yatmaktadır.” hükmüyle de, dayanışma izahatını noktalamaktadır….

“…. İş güvensizliği, işsiz kalma korkusu: Türlü nedenlerle işinden olma korkusu, az da olsa aileyi geçindirecek bir aylıktan yoksun kalma paniği bir stres
nedenidir. Tehlikeli ortamda çalışma: Hekimliğini
yaptığımız iş yerinde, bu madde hep önde gelmektedir. Yeraltında çalışan işçi, ocakların en uç noktalarında, ayak dediğimiz yerlerde kazma ile çalışırken,
ölüm korkusunu sıklıkla hissetmektedir…”

Yukarıda değindiklerinin dışında beş minör neden daha irdeleyen Ebiri, yoğun stres birikiminin
madenci bünyesi üzerinde –er ya da geç, baş gösterecek ve iş kazalarına da yol açabilecek olan– patalojik sonuçlarını aşağıdaki gibi sıralamaktadır (18):

Aynı çalışmada, maden işçilerinin kişilik özellikleri de aşağıdaki cümlelerle vurgulamaktadır (19):
“…. Madenciler haşin, sert, kaba-saba görünümlerinin altında, genellikle engin bir insan sevgisi taşıyan; iş arkadaşlarına çok bağlı olan, kendi işiyle
övünen, ama başka işleri de küçümseyen, onurlugururlu kişilerdir. Madencilere disiplin(**) ve ceza
uygulamak, özel yapıları nedeniyle, fazlaca etkili
olmaz. Bu tür uygulamalar ters bile teper. Bu nedenle, madenciler güdülmekten, gözcülerden hiç hoşlanmazlar. Patronların sertliği ve haşinliği, madencilerin
üretimi arttırmaları yönünde bir etkide bulunmaz…”

•
Bedensel Tepkiler (sırt ve baş ağrıları, kas ağrı
ve krampları, hazımsızlık);
•
Ruhsal Tepkiler (yorgunluk, gerginlik, depresif
düşünce biçimi, sıkıntı, dikkati toplayamama);
•
Davranış Düzensizlikleri (ani öfke nöbetleri,
duygusal davranışlar, sigara ve alkol bağımlılığında
artış)...

Madencilerin Evrensel Ortak
Karakterlerinin Oluşumuna Dair
Kısa Bilgiler

Gouldner, madencilerin kendine has “özgüven”
ve “özyeterlilik” hasletlerini ise, aşağıdaki şu saptamalarla açıklamaktadır (19):
“…. Madenci ocağın derinliklerinde çoğu zaman
yalnızlık içinde çalışmaktadır. Bu nedenle her
gücü, yetiyi de, kendinde aramak bulmak zorundadır…”

Maden işçilerinin psikolojik yapısı hakkında incelemelerde bulunan İbrahim Türk, ABD’li sosyolog A.W. Gouldner’in kimi gözlemlerini aşağıdaki
gibi aktarmaktadır (19):
“…. Maden ocakları, işçiler için korku ve kaygı kaynağıdır. Karanlık madenlerin boş ve terk
edilmiş oyukları dayanılması güç, işçiyi yıldırmaya yeterli, sıkıntılı bir ortam yaratır. Madenci
her an ölüm ve sakatlanma korkusun içindedir…”
gibi evrensel çalışma koşulları anımsatılarak, aşağıdaki genel tesbitler vurgulanmaktadır:

Geçmişten Üçüncü Hatırlatma:
Polonya Vukuatı
4 Haziran 1989 günü, Polonya’da ekonomik ve
siyasal değişimlerin başlangıcını ve HC döneminin
sona erişini simgeleyen bir tarihtir. Bu değişimler
sayesinde, Polonya; özgür ve özerk bir ülke haline gelmiş, demokrasi yolunda ve ekonomik alanda
önemli adımlar atmış; 1999’da NATO’ya ve 2004’te
de AB’ye üye olmuştur.
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1945-89 dönemi boyunca komünist sisteme karşı yükselen bir dizi siyasî muhalefet hareketinin ve
işçi protestolarının her daim ateşle-kanla bastırıldığı
Polonya’da, 68 Baharında düzenlenen öğrenci protestoları da milis terörüyle dağıtıldı. Birçok Yahudi
İsrail’e göçtü. 70’lerden itibaren hızla derinleşen
ekonomik bunalımla birlikte de, Gdańsk ve Szczecin gibi kıyı şehirlerinin tersanelerinde, kitlesel grev
dalgaları kabarmaya başladı; yaralananlar ve ölenler
oldu. 1976’da ise, Varşova’da hükümeti hedef alan
protestolarda yaşanan olaylara tepki olarak, muhalif
çevreler “İşçileri Koruma Komitesi”ni kurdu. 1980
Ağustosu’ndaki ekonomik krizin patlattığı grevler
bütün Polonya’ya yayıldı. 31 Ağustos 1980’de hükümetle yapılan görüşmelerin sonucunda, “Ağustos Anlaşmaları” bağıtlandı ve tersane işçileri ile
“Solidarność” (Dayanışma) adına da Lech Wałęsa
eliyle imzalandı… “Solidarność” 17 Eylül 1980’de
“Bağımsız ve Özerk Dayanışma Sendikası”nı kurdu; başkanlığa da Wałęsa getirildi. “Solidarność”
çok kısa sürede dünya çapında bir fenomen haline geldi. 12/13 Aralık 1981 gecesi, General Wojciech Jaruzelski önderliğindeki darbe gerçekleşti ve
Polonya’da sıkıyönetim ilan edildi. Muhalefet liderleri ve bağımsız sendikanın öncüleri tutuklandı.
Sendikal faaliyetler, grev ve protestolar, yurtdışına
çıkışlar ve ülke içinde serbest dolaşım yasaklandı.
Sıkıyönetim 595 gün sürdü (20).
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6 Şubat 1989’da, her iki kamp arasında –“Yuvarlak Masa Mütarekeleri” diye anılan; eşitliğin ve bir
uzlaşmaya varma doğrultusundaki samimî tercihin
sembolü olan– görüşmeler başladı… Bu görüşmelere yüzlerce temsilci katıldı ve sonuçta epey uzunca
bir temel dönüşümler listesi üzerinde uyuşma sağlandı. Hükümet kanadı; politik gruplar oluşturulması ve etkinleştirilmesini, “Solidarność” ile işkolu
sendikalarının yasallaşmasını, yargı bağımsızlığını,
fikir özgürlüğünü ve sansürün kaldırılmasını kabul etti. Muhalifler kitle iletişim araçlarında sesini
duyurma hakkını kazandı; iktidarın demokratik
yolla seçimi ve serbest piyasa işleyişi hususunda
anlaşıldı (20).
4 Haziran 1989’da, Doğu Bloğu tarihindeki ilk
“serbest” seçim Polonya’da yapıldı. Daha önceden
kararlaştırıldığı üzere, kurulacak meclisin % 65’lik
bir kontenjanı iktidar tarafınca atanan adaylara;
kalan % 35 ise, gerçekten serbest seçimle gelecek
olanlara tahsis edilecekti… Senato ise, herhangi bir
kontenjan tahsis edilmeksizin, % 100 serbest seçimle gelen muhalefet ve iktidar kampı temsilcileri
tarafından oluşturulacaktı. Seçimler % 62,7’lik bir
katılım oranıyla gerçekleşti. Oylamanın ikinci turunda “Solidarność” mecliste 161, senatoda da 99
sandalye kazandı ve iktidar kanadı bariz bir yenilgiye uğradı. Sonuçlarının açıklanışının ardından,
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Joanna Szczepkowska, “Sayın Bayanlar, Baylar,
bugün Polonya’da komünizmin sona erdiği gündür!...” demişti. 4 Ağustos 1989’da eski muhaliflerden Tadeusz Mazowiecki’nin başkanlığındaki ilk
koalisyon hükümeti oluşturuldu. “Cumhurbaşkanı
Sizden, Başbakan da Bizden” ilkesi gereğince ilk
Devlet Başkanı General Wojciech Jaruzelski oldu
(20).

dunu taşıyan işçi-emekçi kitleler, derin bir hayal kırıklığına sürüklendi. Güçlü bir çekim merkezinden
yoksun kalan gurup ve hareketler de, hızla etrafa
savrulmaya başladı. Kısa zamanda, devasa KP’lerin
neredeyse tamamı ya tasfiye oldu ya da reformizme
iyice yaslanarak kof bir kabuğa dönüştü. Çok yönlü
bir saldırı başlatan küresel burjuvazi, 80’lerde hayata geçirdiği neo-liberal politikaları alabildiğine derinleştiriyor; beri taraftan ise, zafer naraları eşliğinde yoğun bir ideolojik bombardımana girişiyordu:
Artık komünizm ölmüş, sınıf mücadelesi bitmiş ve
tarihin sonu gelmişti(!) Buna mukabil, kapitalizm
ebedîydi ve topluma sonsuz bir bolluk ve barış sunacaktı(!) Gerçekten de burjuvazi büyük bir zafer
kazanmış ve neredeyse mutlak ideolojik üstünlük
kurmuştu. (20)

20 YIL önce, Polonya’daki “Solidarność” hareketinin zaferi, “Yuvarlak Masa Mütarekeleri”, ilk
defa gidilen ve değişimin başlangıcını simgeleyen
“kısmen serbest” seçimler; SSCB’ye de barışçıl değişimin yolunu göstermiş ve eski sistemin zaaflarını
açığa çıkartmıştır. Bu süreç; özgürlük uğruna savaşma, dışarıdan dayatılmış politik sistemlerin reddi ve
demokrasi yoluna girilmesi konusunda, bütün diğer
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için de ilham kaynağı
olmuştur (20).

Dünyada İdeolojik Deprem ve
Zonguldak Madencileri

SSCB’nin Dağılması ve Çöküşü

1990-91/Zonguldak Grevi esnasında, dünyadaki
en önemli gündem SSCB’de yaşanan dönüşüm süreciydi; gerçi, Sovyet iktidarı henüz kâğıt üzerinde
mevcuttu, ama yolun sonu da ucundan-kıyıcığından
görünmüştü; Zonguldak madencilerinin barikattan
dönüşünden 6-7 ay sonra, 19 Ağustos operet darbesi(*) uvertür olacak ve ardından da son perde açılacaktı… SSCB’nin ayrışması ise sıradan bir parçalanma değildi; çünkü çift kutuplu dünyada, SSCB
“Sosyalist Kutup” veya “Sosyalist Blok” diye anılan kutbun dinamosuydu ve işçi sınıfının iktidarın
ile sosyalizmi resmen temsil ediyordu!...

ABD, Japonya, Almanya gibi liberal metropollerin giderek zenginleşmesi, güçlenmesi ve bir araya
gelerek bloklar oluşturması, hala katı merkezî planlama uygulayan ve bu yüzden de ekonomik verimlilik elde edemeyen SSCB’yi içten içe çürütüyordu.
Silahlanmaya, uzay çalışmalarına inanılmaz harcamalar yapan, ama devasa bir coğrafyaya yayılmış on
milyonların en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan SSCB yönetimleri; bu çürümeyi yok saydılar.
Öte yandan, komünist sistemin insanların temel hak
ve hürriyetleri konusunda getirdiği katı ve kontrolcü tavır da, bu hürriyetlerin alabildiği yaşandığı karşı dünyanın sıcağı karşısında erime sürecine girdi.

Ekim Devrimiyle 1917’de başlayan süreçle
ABD ve Avrupa burjuvazisi, proleter devrimlerinin
önüne geçebilmek için, belirli tavizler vermek zorunda kalmıştı. Kendini “Yaşayan Sosyalizm” diye
adlandıran SSCB’nin İkinci Dünya Savaşından galip çıkmasıyla, Sovyet Ordusu’nun işgal bölgesinde
kalan ve savaştan ağır hasarla çıkan bazı kapitalist
ülkeler ile bir blok oluşturulmuştu. Bu gelişmeyle
birlikte –kendini sosyalist olarak ifade eden; ancak,
sosyalistlikleri de teorik olarak geçerli olan veya
olmayan– bütün bu ülkeler SSCB yardımıyla hayat
bulmuş ve “Sosyalist Blok” (veya “Doğu Bloğu”)
diye bir alternatif doğmuştu. Anılan blok, uluslararası arenanın ekonomik cephesinde COMECON
ittifakıyla ve askerî cephesinde de –NATO’nun zuhurundan sonra, bir karşı tepki olarak örgütlenen–

SSCB’nin çaresizlik içinde yüzdüğünü ilk
defa dile getiren Gorbaçov oldu. 1986’da uygulamaya koyduğu Glasnost (şeffaflık) ve Pyerestroyka
(yeniden yapılanma) politikalarıyla birlikte, önce
merkezî planlama, sonra da düşünceye ve hürriyetlere getirilen kısıtlama çatırdamaya başladı.
“Utanç Duvarı”nın yıkılmasıyla ivme kazanan süreç, sonunda SSCB’yi tamamen parçalandı.”(35)
Bu önemli tarihsel dönemeç geçilir geçilmez, sınıfta ve “öncü”lerinde küresel ölçekte endüklenen
bir moral çöküş süreci de başladı. SSCB’nin kurulu
düzenini sosyalizm olarak gören ve kapitalizmin de
SSCB’nin bekasıyla kendiliğinden yıkılacağı umu41

1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü
Varşova Paktı ittifakıyla temsil ediliyordu. Bu süreçte oluşan güç dengesi (ya da ılımlı diplomatların
tabiriyle “dehşet dengesi”) çerçevesinde; özellikle
“Batı Bloğu”nun Avrupa kanadındaki işçi sınıfı,
küçümsenemeyecek ekonomik-sosyal kazanımlar
sağlıyor; ama burjuvazi karşısında politik mevzilerine girerken –salt kendi gücüne güvenerek değil– anılan bloklar arası güç dengesine daha çok
güvenerek çıkıyordu… Ancak, SSCB’nin tarih
sahnesinden çekilmesiyle bu denge bozuldu.
1990-91/Zonguldak Grevinin üçüncü aktörleri
–kendileri fark etse de, etmese de– kapitalist sisteminin en büyük iddiasını çürütmüşlerdir. Sınıfsal
bir mirasa karşı başlatılan saldırıları, sınıftan gelen
güçlerini ortaya koyarak göğüslemişler ve geri teptirmişlerdir. Manifestonun son cümlesi olan “Bütün
ülkelerin işçileri birleşin!” vasiyetinin haklılığını
yaşayarak bir kere daha öğretmişlerdir. Madenciler, TC Burjuvazisine yenilmiş olsalar da, dünya
kapitalist sistemini ideolojik açıdan yenmişlerdir. 1990 Grevinin en büyük kazanımı, madencilerin tarihsel misyonlarını ifa etmeleridir.
Zonguldak Madencilerin Grevi Başlıyor…
Genel Maden-İş yöneticilerinden oluşturulan bir komisyon, TİS sürecini gündeme alarak,
Temmuz/1989 sonundan itibaren toplantılara başlamıştı; ama hükümetin uzlaşmaz görüntüsü karşısında net bir karara varamamıştı. Sendikanın ücret rakamlarına, hükümet “Mümkün değil.” diyordu. Genel Maden-İş Kurultayında, daha fazla beklemenin
anlamsız olduğu, hükümete eylemli bir tepki vermenin gerektiği sonucuna varılarak, madencilerinin 30
Kasımda greve çıkması kararlaştırıldı. Kurultayda
sorunun sadece madencinin değil, tüm Zonguldak’ın
sorunu olduğu vurgulandı. Ayrıca, gündemin sadece
ücretle sınırlanmaması ve ocakların kapatılmasına,
küçültülmesine, özelleştirilmesine karşı gür ve tok
bir sesle “Hayır!” denmesine kadar genişletilmesi
hususunda da mutabakat bağlandı. Ortak sorunlara
sahip çıkıp kararlılık sergilenmesi sonucunda, Zonguldak madencileri ilk kez bir grev yaşayacaktı. Bu
heyecanı yalnız madenciler değil, desteğini sonuna
kadar esirgemeyen tüm Zonguldak da birlikte yaşamaktaydı…
Hükümet propagandası –sürekli olarak– ocakla42

rın işçi taleplerini karşılayacak kadar kâr etmediğini
ve özelleştirilmeleri gerektiğini tekrarlıyordu. Grev
kararına karşı, 4 Aralıkta başlamak üzere lokavt kararı da alınmış ve Zonguldak’a jandarma, komando
ve çevik kuvvet yığılmaya başlanmıştı. 30 Kasım
sabahı ilk grev pankartı Gelik’e asılıyordu. Bu heyecanlı an yaşanırken, TÜRK-İŞ’in pek çok sendika
genel başkanı da işçilerle birlikte Gelik’teydi. Fakat
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Şevket Yılmaz, bu tarihi grevin açılışında yoktu... İşçilerin tam desteğini
alan Denizer, “Biz madenciler olarak ilk kıvılcımı
çaktık. Grevimiz tarihin en büyük grevlerinden
biridir. Biz üretmiyoruz. Türkiye İşçi Sınıfı da
üretmesin!...” diye seslenerek genel grev çağrısında da bulunuyordu. Denizer, Gelik’teki konuşmasının ardından, işçilere evlerine gitmelerini ve kendisinden haber beklemelerini söylemişti.
Üzülmeze Grev Pankartının Asılması ve
Sendikaya Yürüyüş
Grev pankartlarının iş yerlerine asılması konusunda, GMİS Teşkilatlanma Sekreteri Ali Akgün
tarafından, Üzülmez Şube Yöneticisi Mehmet Ali
Uzun’a yardımcı olmakla görevlendirildim(**). Atölyeye grev pankartının asılmasından sonra, Asma’ya
gidip, bir diğer şube yöneticisi olan Ramazan
Karakök’e yardımcı olmam da söylendi. Atölyenin
giriş kapısına, bütün haricî servis işçilerinin katılımıyla, M. A. Uzun tarafından grev pankartı asıldı.
M. A. Uzun alkışlar arasında konuşmaya başladı.
Konuşmasının sonunda da, hiç kimsenin dağılmamasını isteyerek, Asma’ya geçip oradaki arkadaşlara
destek vermemiz gerektiğini söyledi. Hiçbir itirazla
karşılaşılmadığı gibi, 12 Eylül öncesi bazı örgütlenmeler yaşayanların öne geçmesiyle, Asma’ya yürüyerek gittik; Asma’ya vardığımızda grev pankartı
asılmıştı. R. Karakök bizim gelmemizi bekliyordu.
Karakök, nizamiyenin betonu üzerine çıkıp:
“Arkadaşlar grevimiz hayırlı olsun. Şimdi hep beraber yürüyerek, genel merkezimizi ziyarete gideceğiz ve onlara moral vereceğiz…”

diyerek, bizi yürümeye davet etti. Yürüyüş, hiç
itirazsız, bir anda başladı. Ben sadece yardımcı
olmakla görevlendirilmiştim ve yürüyüşten haberim
yoktu. Hatta M. A. Uzun’un da haberi yoktu. Karakök en önümüzde yürüyordu. Bir müddet sonra
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polisler bizi gördülerse de, durduramayacaklarını
anlamışlardı...
MAZ önüne geldiğimizde, atölye işçileri pankartlarını asmış, dağınık düzende bekliyorlardı.
Onlar da yanaşık düzene geçip ayrı bir kortej oluşturarak, bizimle birlikte genel merkeze doğru yürümeye başladı. Çok geçmeden, Çaydamar tarafından
davul-zurnaya karışan sloganlar duymaya başladık.
Şube Başkanı Yılmaz Tezer madencilerin önünde
yürüyordu. Genel Merkez önünde, Üzülmez’den
gelenlerle buluştuk ve ortalık bir anda ana baba
gününe döndü. Büyük Madenci Grevi’nin kaderini değiştiren an, işte tam bu andı… Bu andan
sonra her gün yüründü ve slogan atıldı. Kent
merkezi madencilere teslim edilmişti. Hiç kimse
bir şey kırıp dökmüyordu; ama geleneklerinde kırıp dökmek de vardı…
Grevin ikinci günü Havzadaki bütün bölge ve
bölümlerden akın-akın madenci geldi. Hiç kimse
evinde değildi, herkes sokaktaydı. Madenciyi uzun
soluklu bir süreli greve sürükleyip ocakların çöküşünü planlayanlar, işte bunu hesaplayamamıştı… İş amirim olan Ali Akgün’e sorduğumda: “İşçilerin geleceğinden genel başkanın bile haberi yoktu.
Gelik’te herkesin eve gidip beklemesini söylemişti.” diye cevapladı. Yürüme kararının Selahattin
Ataman ile R. Karakök’ün fikri olduğunu söyledi;
kendisine de bir pay çıkartmadı… Yürüyüşün başlayacağını S. Ataman ile R. Karakök’ün haricinde,
Y. Tezer’in ve kendisinin bildiğini söyledi. Genel
merkezin önü, hiç de beklenmedik bir kalabalığın
sloganlarıyla inlemeye başlamıştı. Denizer, aileleriyle birlikte akın-akın gelenlere bir konuşma yapmak zorunda kalmıştı.
Binlerce işçinin katıldığı düzenli yürüyüşler,
daha grevin üçüncü gününde, artık rutin hale gelmişti. Dördüncü güne gelindiğinde; esnaf kepenk
indirmiş, belediye işçileri madencilerle omuz omuza
vermiş ve sokaklardaki kalabalık 70 bine ulaşmıştı
(20). Grev üçüncü haftasına girdiğinde ise, etkisi
çevre illere de yayılmış, destek akmaya başlamıştı.
Şehir merkezinde düzenlenen mitingler, Zonguldak
halkının bilincinde çok olumlu etkiler bırakmıştı.
Eylemler istenen sonucu vermeyince, sendikaların
bastırması sonucunda, 20 Aralıkta’ki TÜRK-İŞ başkanlar kurulu toplantısında, 3 Ocakta Türkiye çapında bir günlük “Genel Grev”e gitme kararı alındı.
4 Ocakta ise Ankara yürüyüşüne başlanacaktı.

“Genel Grev” kararının ardından, BAKKUR’un
tehdit genelgeleri yağmaya başladı. Genel grevin
yasalara aykırı olduğu, o gün işe gelmeyenler hakkında soruşturma başlatılacağı ve işten atılacakları
duyuruldu. Bu arada süren TİS görüşmelerinden de
bir sonuç alınamamıştı. Hükümet sürekli çelişkili
rakamlar açıklıyordu. Yevmiyeyi 64 bin TL’nin üzerine çıkarmıyordu. 3 Ocakta, işçiler Türkiye çapında
iş bırakırken, Zonguldak madencileri de Ankara’ya
yürüme hazırlığındaydı. Hükümetse, her yolu deneyerek, Denizer’i yürüyüşü ve grevi durdurmaya
ikna etmeye çalışıyordu. Ama bir defa sokağa dökülen madenciyi, istediğini almadan ocağa sokmak
hiç de kolay değildi.
4 Ocak Sabahından Gözlemler
3 Ocak gecesi, sabah erkenden sendikada olmam istendi. Yaklaşık 7 km yürüyerek genel merkeze geldim. Yolda gördüklerime inanamadım. Ben
görevliydim ve benden başka sokakta kimse olmayacağını düşünüyordum. Oturduğum mahallede ilk
gördüğüm işçi evden çıkıyor, hazırlanan bir torba
yiyeceği eline almış bir yandan da eşi ile helalleşiyordu. Besbelli ki, küçük çocuğu vardı, hanımı
gelemiyordu. Daha aşağıda karı-koca evden çıkmış,
ellerinde yiyecek torbaları Zonguldak’a doğru yürüyorlardı. Mahalle duraklarına gittiğimde, bekleyen işçi kalabalıkları gördüm. Akşam anlaşmışlar,
duraklarda buluşuyorlardı. Sendikaya ulaştığım zaman, erkenden orada olmam istenmesine rağmen,
benden çok önce gelenler genel merkezin önünü
doldurduğu gibi, ana caddede de yürüyecek yer yoktu. Sınıf mücadelesi içinde bulunduğum uzun yıllar
boyu zaman-zaman umutsuzluğa düştüğüm aklıma
gelince, umutsuzluğun yılgınlık olduğunu düşünüp,
o kadar uğraşıp didinmemizin hiç boşa gitmediğini
anladım. Sabahın erken saatleriyle birlikte, Zonguldak, çevre ilçe ve köylerden de gelen madencilerle
işgal edilmiş bir şehir görünümüne bürünüyordu.
Yürüyüş saat 10’da başladı. GMİS yönetimi 1000
otobüs tuttuğunu açıklamıştı, ama polisin engellemeleri nedeniyle hiçbiri işçilere ulaştırılamamıştı.
Plana göre Ankara’ya otobüslerle gidilmesi gerekirken, bu engel işçilerin yürüyerek yola çıkmalarına
yol açtı. Mücadelenin kaybı da tam bu noktada
başlamıştı…
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Yaklaşık 34 gündür bölgelerden akarak, hiç bir
engelle karşılaşmadan, Zonguldak içinde yürüyüp
slogan atarak taleplerimizi bildiriyorduk. Hemen
her gün aynı kalabalığı topluyorduk. Madenciler,
eşleri, çocukları; evden işe veya pikniğe gider gibi,
her gün sendikanın önüne geliyorlardı. En ufak bir
tartışma, şiddet yaşanmıyordu. Bütün dünyanın
dikkatini çekmeyi başarmışlardı. Dünyanın hemen
hemen her yerinden eşya, gıda ve para yardımı akıyordu. Zonguldak’ta yürüyebilen hemen-hemen
herkes, çoluk, çocuk ve yaşlılar mutlaka yürüyüşlere geliyordu. Madencinin bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi dışa vuruyordu. Ülkenin birçok yerinden yürüyüşü görmeye gelenler olduğu gibi, maddi
durumu iyi olmayanların bile dişinden tırnağından
artırdığı paralar GMİS’e akıyordu. Her nedense TTK, alacaklarımızı da, ikramiyelerimizi de
muntazam ödüyordu. Kent yürüyüşleri madencinin güvende olduğu ve bildiği bir alanda oluyordu;
hiçbir güvenlik gücünün Zonguldak’ta işçiye müdahale etme şansı da yoktu. Geçmişteki acı tecrübeler,
elbette ki, hatırlanıyordu. Yukarıda kısmen aktarmaya çalıştığım “madencinin psikolojik yapısı”nı,
elbette ki, devleti yönetenler de biliyordu. Ölümden
korkmayan, ölüme karşı bağışıklık kazanmış bu
insanların yanlarında, şimdi eşleri de yürüyordu.
Miting ve yürüyüşlere önceleri sıkılarak gelen kadınların yerel şiveyle attıkları sloganlar, hemen fark
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ediliyordu. Çocuklar en önde; arkalarında anneleri,
ablaları, teyzeleri, halaları; arkada babaları, amcaları, dayıları, büyük babaları, dedeleri yürüyordu.
“Bıkarlar, eve giderler, bir daha yürümezler…” düşüncesi de gittikçe zayıflayıp kırılıyordu.
Önceleri madencileri tahrik edenler, günler geçtikçe işin mahiyetini kavramaya başlamışlardı. Bu
yürüyüşün Zonguldak’ta baskıyla durdurulmasının
da mümkünü yoktu. En ufak bir fiziksel baskı büyük kayıplara neden olurdu. Dünya TV ekranlarında, “öldü-bitti” denilen işçi sınıfının ölmediği gösteriliyordu. Ayrıca, madencilere istediği parayı vermek de çok kötü olurdu; yıllardan beri emekçiden
çalıp kendi yandaşlarına aktardıkları sermaye birikimi geri ödenir miydi? Devlet, devlet olalı, böyle
bir yenilgiye müsaade etmiş miydi? Bu potansiyel
il dışına çıkartılmalı ve orada çaresine bakılmalıydı. Zonguldak, kendi güvenli mevzilerinden başka alanlara çekilmeliydi. Ve işte bunu “Geliyoruz Ankara!” sloganıyla başardılar... Ocak ayında
Ankara’ya yürüyerek gidilecekti.

Ankara Yollarında
Korteji bir türlü harekete geçirmeyen sendikayı,
on binlerce madenci ve yakınları, ellerindeki yolluk-
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larını havaya kaldırarak “Ölmek var, dönmek yok!”,
“Yolumuz Ankara, hedefimiz Çankaya…” sloganlarıyla harekete geçmeye zorladı. Yürüyüşün disiplini
gereği, her ocağın madencisi kendi kortejinde yürüyecekti. Yürüyüş kolunun geçtiği yerleşim yerlerinde yaşayan emekçiler, yürüyüşçülere yiyecek,
içecek ve alkışlarıyla moral destekte bulunuyordu.
Kortejdeki kadınların rahat yürüyebilmeleri için,
terlik ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Akşam karanlığında Karamanlar beldesine varılmıştı.
Kortejin bir kısmı vasıtalarla Devrek’e ulaştı. Köyleri yakın olanlar köylerine gittiler. Sabah erkenden
Devrek’te buluşulacaktı.
5 Ocak sabahı, kortej yeniden oluşturularak
Devrek’ten yürüyüşe geçildi. Devrek’ten sonra, yürüyüşçülerin sayısı da yeni katılımlarla birlikte epey
artmıştı. Sayısal artışın coşkusunun da eşlik ettiği
kortej, Dorukhan Tüneli girişinde askerlerin büyük
bir barikat kurduğu haberini almıştı; tünelin çıkış
ağzı, Zonguldak il sınırının da sonuydu. Tünelin
önünde Zonguldak iline bağlı jandarmalar bekliyordu. Zonguldak jandarmasının şiddet kullanması
halinde, Zonguldak’ta yine kan gövdeyi götürürdü.
Olası bir durumda yapılacak en ufak bir baskının,
zaten gergin olan madenciler üzerinde nasıl bir etkide bulunacağı konusunda; hiç kimse bir şey söyleyemezdi. Dorukhan Tüneli geçilip Zonguldak il
sınırları terk edildi ve kortej Mengen’e doğru yürüyüşe devam etti. Bu arada, Denizer görüşmeye çağırıldı; Denizer’den gelen “…. görüşüyoruz, görüşmeler bitene kadar Mengen’de bekleyin…” haberi
üzerine, Yürüyüş durdurularak bekleyişe geçildi.
Denizer nihayet Bolu’dan döndü; ancak, madencilerin beklediği haberlerle gelmemişti: “Görüşme
falan yok; görüşmek için şart öne sürdüler. «Yürüyüşü bitirin öyle gelin; para filan vermeyiz, teklif
de sunmuyoruz. Yürüyüş sırasında olabilecek her
şeyden de siz sorumlusunuz» dediler…” diyerek,
görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıklamıştı.
Belli ki, madencileri kendi bölgelerinden çıkartıp
dağıtma ve sindirme planları tutmuştu... Zonguldak dışına çıktığımız an yenilgi mutlaktı. İktidar
madencilerin iradesini sendika üzerinden kırmaya
çalışmaktaydı. Bu nedenle de, kendi cephesinden
oldukça net ve uzlaşmaz bir tavır sergileme çabası
içindeydi. Mengen’de bekleyiş sürerken, gece boyu
sabaha dek ormana askeri yığınak yapıldı.
6 Ocak sabahı Denizer kadınlara Zonguldak’a

dönmeleri çağrısında bulundu. Gece yola barikat
kurulduğu haberleri alınmıştı. Ne var ki, o güne kadar yürüyüş kolunun en ön saflarında yer alan ve
madencilere moral desteklerini hiç eksik etmemiş
olan kadınlar; bu öneriyi reddederek sonuna kadar
yürüyüş içinde yer alacaklarını belittiler. Sabah yürüyüşe geçen kortej, 12 km kat ettikten sonra devasa
bir barikata tosladı. Buldozerler, su sıkma araçları,
binlerce asker ve polisle takviyeli barikat, hükümetin madencileri daha fazla yürütmemeye son derece kararlı olduğunu gösteriyordu. Barikatın 50 m
önünde duran kortej beklemeye geçti. Madenciler
–barikatın birkaç km gerisindeki yol boyunca ve ormana yayılarak– halaylarla, türkülerle, ateşler yakarak geceyi geçirdiler.
7 Ocak sabahı, asker ve polis madencileri caydıramayınca, “barikatın zorlandığı” bahanesiyle
201 kişi sabah uykudayken gözaltına alındı. 8 Ocak
sabahı, Mengen belediye binası önünde toplanan
madenciler, “Ölmek var, dönmek yok!” sloganıyla
meydanı inletiyorlardı. Saat 11 sularında pencerede görünen Denizer, meşhur etkileyici konuşmasına
başladı. Önce “Canlarım” diyerek ve överek dinleyenleri kendine iyice bağlayan Denizer, sonunda
tarihî açıklamasını yaptı:
“İşçiler hak arama mücadelesinin dışına çıkmazlar.
Aramıza kışkırtıcılar sokulsa da, işçi-sendika bütünlüğü içinde disiplin kurarak kenetlendik. Başarı, disiplin, güven, bunu siz yarattınız. Türkiye işçi sınıfı,
emekçi halk, sizinle övünüyorum. Yürüyüş planımız,
anlaşma ortamı yaratmaktı. Bugün yönetim kurulu ile Ankara’ya gidiyorum. Üç gün Zonguldak’a
gelemiyorum. Yürüyüş eylemi bitmiştir. Sizler
Zonguldak’a dönüyorsunuz. Ben böyle istiyorum.
Suçlayacaksanız beni suçlayın. Genel başkan olarak konuşuyorum. Anlaşma ortamı yarattık. Kışkırtıcılar (eliyle «Geri dönüş yok!» diyenleri işaret
ederek) seslerini kessin. Madenciler oyuna gelmez…”

Böylece Denizer, «Geri dönüş yok!» diyenleri
“kışkırtıcı” ilan edivermişti. Böyle bir suçlamanın
ardından ne yapacağını şaşıran işçiler, hüngürhüngür ağlayarak birbirlerine «Nasıl olur?» diye
soruyorlardı. Ama sonuçta sustular ve geri dönüş
için getirilen araçları beklemeye koyuldular. Yürüyüşçüler o gün otobüslerle Zonguldak’a taşınmış ve
eylem apar topar bitirilmişti. Artık hükümet de rahattı. Çünkü Zonguldak madencileri yenilmişti...
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dak madencilerini ilgilendiren TİS de imzalandı.

Ankara yürüyüşü boyunca yaşananlar, sendikanın hiçbir ciddi hazırlık yapmaksızın işe soyunduğunu gösteriyordu. Denizer, madencilerin sevgisini
kazanmış bir genel başkan olarak, tartışmasız bir
otoriteye sahipti. Ne var ki, bu otorite her söylenene
madencilerin boyun eğmesini de beraberinde getiriyordu. Yürüyoruz deyince yürüyenler, asla geri
dönmeme kararlılığı içindeyken dahi, Denizer’in
bir konuşmasıyla, homurdanarak da olsa geri dönebiliyordu.
Ankara’da Bakan İmren Aykut’la yapılan görüşmenin ardından; Denizer, anlaştıklarını ve görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Hükümetin
çeşitli manevraları sonucunda, görüşmeler günlerce sürüncemede bırakıldı. 16 Ocak gecesi ABD ile
Irak arasında Körfez Savaşı başlamıştı. 21 Ocakta
başlayan ve iki gün süren görüşmelerden bir sonuç
çıkmadı. 25 Ocakta 1991’de, MESS ile Türk-Metal
Sendikası, İ. Aykut’un da bulunduğu bir toplantıda
anlaşmaya vardı ve 85 bin işçiyi kapsayan bir TİS
imzaladılar. Aynı gün toplanan BAKKUR, “milli
güvenlik” nedeniyle tüm grevleri 60 gün süreyle ertelediğini duyuruyordu. Böylece çeşitli sektörlerde
devam eden ve 115 bin işçiyi kapsayan grevler, fiilen
bitirilmiş oluyordu. 6 Şubatta 1991’de ise Zongul-
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Sonuçta, yürüyüş öncesinde talep edilen 98.000
TL yerine 49.905 TL’ye imza atıldı. Böylece hükümetin grevin kırılmasından önce teklif ettiği 64.000
TL’den de geri düşülmüş, 2.900.000 TL için yola çıkan Zonguldak işçisi 1.100.000 TL ücrete mahkûm
edilmişti. Ama yine de, madencilerin eline gecikmiş
farklarla birlikte bir milyon nakit para geçince “Her
Mahallede Bir Tane Milyoner Yaratma” projesi de
hayata geçmiş oldu.
Grev Sonrasında Çöküşün Başlangıcı
Grevin bitmesinden sonra Ş. Denizer Zonguldak’a
hemen dönmedi. Döndüğü zaman, ilk açıkladığı ise:
Sarıyer’de bir evimiz olsun projesiydi. Madencilerin de böyle güzel yerlerde oturmayı hak ettiğini
söylüyordu; çok geçmeden, madencilerden kesilen
aidatları % 1,5’ten % 2’ye çıkartmak için olağanüstü kongre toplanmasını emretti. Bu kongrede, delegeler maalesef Şemsi Denizer’i dinlemedi.
Artık sendikada YK diye bir şey yoktu. Sadece
Ş. Denizer ve kendine göre tertip ettiği bir takımı
vardı. Her dediği anında yapılıyor, kimse de giden
paraların ne olduğunu soramıyordu. Maden-Koop
kısa zamanda iflasın eşiğine geldi. O kadar güçlü bir

20. Yıl Ortak Özel Yayını
ekonomisi olan sendikada, personel zaman zaman
maaşını alamaz oldu. Özellikle yardım paralarının
akıbeti konusunda soru sormak yasaklandı. Dedikodular almış başını gidiyordu. Bu dönemde Denizer
basının gözdesi olmuş, her gittiği yerde resimleri
çekiliyor ve baş sayfalarda görüntüye geliyordu.
Wałęsa olarak ünlenen Ş. Denizer Ekim/1991
seçimlerinde SHP’den milletvekili adayı oldu. Çok
iddialı olmasına rağmen seçimi kazanamadı. Gazetelere verdiği beyanatta ise: “Meclise sarı sendikacılar girdi…” dedi...
Bu dönemde, GMİS Teşkilatlanma Sekreteri Ali
Akgün, Denizer’e karşı tek başına muhalefete başladı. “…. GMİS’in Mafya tipi sendikacılığa kaydığını…” ileri süren A. Akgün, olağanüstü kongre
öncesinde yayınladığı kişisel bildirisini aynen
aşağıdaki gibi sonlandırıyordu:

1997’de GMİS çalışanları ve yöneticileri maaş
alamaz durma düştü. Daha önce A. Akgün’e “bozguncu” diyen bazı sendika yöneticileri, 12 Ekim
1997’de toplanacak olağanüstü kongre öncesinde:
“Belgeler Şemsi Denizer’i Yalanlıyor” başlıklı bir
yolsuzluklar dosyası ile suç duyurusunda bulundu.
Artık sendika içinden çıkılmaz bir duruma düşmüştü. Yolsuzluklardan korkan YK üyeleri, kendilerinin de hapis yatmasından korkarak karşı duruş
sergilediler. İşin en ilginç yanı ise; 13 Ekim 1997
tarihli Cumhuriyet’teki “İşçinin Evreni” köşesinde,
Şükran Soner’in Ş. Denizer’i eleştiren bir yazısının
da, anılan dosya kapsamında madencilere sunulmasıydı. Şükran Soner’in yazısında, aşağıdaki ifadeler
yer alıyordu:
“…. İşçilerin en büyük, en ünlü lideri Walesa’yı
anımsıyor musunuz? Polonya’da yıllarca milyonları peşinden sürükleyen bir uzun soluklu direnişin
kahramanı... Fabrika direnişlerinden ülke çapında
grevlere, yıllarca dünyanın en çok üyeli gizli sendika
örgütlülüğünü yaşatmaya uzanan bir büyük kavganın
liderliğinden, ülkesinde rejim değişikliğine öncülük
yapmaya ve devlet başkanlığına yükseliş. Özgürlük
ve demokrasi mücadelesi nedeniyle, Nobel Barış
Ödülüne layık görülmüş, özellikle batılı kaynakların,
medyanın pompalaması ile dünyanın gelmiş geçmiş
en büyük liderlerinden biri olarak ilan edilmişti.

“…. Her türlü baskıya ve dönen dolaplara rağmen,
sizlerin temsilcisi olarak, aşağıdaki noktalar aydınlık
kazanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğime söz
veriyorum:
1- Antalya’daki otelin satılışı tamamen aydınlığa çıkıncaya kadar;
2- Ankara’daki ve Muğla’daki tesislerimiz bitirilinceye kadar;

Walesa’ya ne oldu? Yıllarca her türlü baskı ve işkenceyi göze alarak peşinden sürüklenen milyonlar, (….)
seçimlerde Walesa’ya oy vermeyerek başkanlıktan
düşürdüler. Walesa’nın gelişi, yükselişi ve gidişi üzerine bugün daha serinkanlı yapılan değerlendirmelerde bakınız neler söyleniyor:

3- Peşkeş çekilen matbaamızın parası tahsil edilinceye kadar;
4- Grevde gelen yardım paraları, faiziyle beraber işçiye dağıtılıncaya kadar;
5- Arsa mafyasına verilen paramız geri alınıncaya
kadar;

«O halktan biriydi ve hak ettiği yere gelmeliydi. Nitekim geldi de. Geldikten kısa bir süre sonra, alçak
gönüllülük yerini örneği görülmemiş bir kibre bıraktı.
Liderliğini karizmasıyla elde etmiş çoğu siyaset adamı gibi, yönetici olarak bir fiyasko idi. Kibri, belki
de sınıf atlama olgusu, onu en yakın arkadaşlarından
kopardı. Güvenilir kamuoyu yoklamalarında yüzde
8’lerin altına indi…»

6- Bütün yolsuzlukların ortadan kalktığı, bütün yolsuzlukların açıklandığı bir sendikaya kavuşuncaya
kadar;
7- Tabanın söz ve karar sahibi olduğu bir sendikayı
inşa edene kadar, mücadelem sürecektir….”

1 Mart 1992’de toplanan olağanüstü kongrede,
salona sadece delegeler ve Denizer’in korumaları
alındı. A. Akgün ve Mali Sekreter Hasan Yaman
sendikadan uzaklaştırıldı.

Walesa devrildi. Ama kirliliklere bulaşmadığı bilinerek, hırsızlık yapmadan, namusu ile. (….) Sadece
(….) medyanın “Türk Walesa”sı adını taktığı Şemsi
Denizer’den söz etmek istiyorum. (….) dünyanın en
büyük işçi kitleli, aralıksız en uzun süreli direnişin,
Zonguldak direnişinin lideri Ş. Denizer (….) yarattığı efsanenin hemen arkasından, önce siyasete girmek uğruna çizdiği zikzaklarla prestij kaybetti. Sonra
sendika kasasından lüks yaşam özentisi, çapkınlıkları, Jaguar’ı, harcamaları ile gündeme girdi. (….)

Mart/1992’de Kozlu Bölgesinde, Havza’da kaydedilen en feci grizu felaketi yaşandı. 263 işçi hayatını kaybetti. Bazı TTK sahaları taşeronlara verildi.
Resen emeklilikle, eski kuşak madencilere çıkış verildi. Bu emeklilik furyasıyla, hemen-hemen bütün
muhalefet işten ayrıldı…
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Denizer’in siyası iktidarı, düzeni sarsan işçi lideri
kimliği, hızla eriyip gitti. Diğer sendika liderlerinin
kıskançlığı ve aralarındaki kavga da bitti. Şimdi aynı
hamurdan başkanlar, işçi haklarından yana kavgadan
koptukları ölçüde, düzenin ve sermaye cephesinin en
yakın müttefikleri olarak kabul görüyorlar.
Artık kimseye işçi parasıyla hovardalıklar, lüks harcamalar batmıyor. Kimse sendikaların mal varlıklarının yağmalanmasıyla bile ilgilenmiyor. Sendikal
yaşamda akıl almaz bir kirlenmedir gidiyor. Ağzını
açamayacak konumdaki sendika lideri, siyasetçinin
pek hoşuna gidiyor.
Ve işte bu tabloda gazetelere doğru dürüst haber bile
olamayan bir gelişme daha. Denizer aynı zamanda
başkanı olduğu Zonguldak Spor adına, sendikanın
aidatlarına ipotek koydurabiliyor. Hesabını vermeden
kurtulmak üzere, sadece seçim maddeli, olayın görüşülüp tartışılamayacağı bir genel kurul kararı alabiliyor. Zonguldak büyük direnişini yapan işçiler ayağa
kalkmıyor… Türk Walesa’sının hiçbir şeyi Polonya
Walesa’sınınkine benzemiyor. Sonu ise henüz bilinmiyor…”

1992 ve 1995’te, TÜR-İŞ Türk-İş Genel Sekreterliği görevine seçilen Ş. Denizer, Zonguldak’ta 6.
Olağan Genel Kurulun toplandığı 6 Ağustos 1999
günü, gece yarısı evinin önünde kurulan bir pusuda,
silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Daha yukarılarda değinilen 1978’deki MESS
karşıtı Maden-İş Grevi, Polonya’daki işçi hareketleri ve 1984-85/Britanya madenci grevi örnekleri dikkatle incelendiğinde; Zonguldak 1990-91/Zonguldak grevi ile sendikal ve siyasal açıdan birçok benzerlik bulunduğu görülecektir. Bunların en önemlisi
ise, liberal ekonomilerin uygulanmasını yerleştirmek ve buna karşı doğacak direnci kırmak için yapılan taktiklerdeki benzerliktir. Önce sendikaları çok
ince bir şekilde değişime uğratıyorlar. Genellikle
de, kalabalık üyeli sendikaları ucu açık bir greve
sürükleyerek, her türlü yöntemi kullanıp yenilgiye uğratarak moralleri çökertiyorlar. En büyük
handikap ise: “Ne yaparsan yap devletin dediği
oluyor…” mantığının ağır basması. Bu aşamanın
ardından da, önce liderleri ve sonra da sendikayı
hamur gibi yoğuruyorlar. Tabii ki, militan işçileri de ıskartaya çıkartıyorlar. Türkiye işçi sınıfı
tarihinde de, bu hep böyle yapılmıştır. Dünyada da
böyledir. Benzerlik, sanayi devriminden beri gelen
kapitalist üretim ilişkilerini yaşayan devletlerin deneyimlerini kullanmaktan geçiyor. Tabii ki dengesi bozuk, kompleksli, sınıf atlama hevesi ve buna
48

bağlı düşünsel ve sosyal travmanın yarattığı kişilik
bozulması ve yabancılaşma; sendika liderlerinin en
fazla uğradığı hastalıklardır.
Sonuç
8 Ocak 2011 grevin tam 20. yılı olacak. Grevle ilgili biriktirdiğim yaklaşık 6 koli belge vardı.
Grevi olduğu gibi yazmayı tasarlıyordum. Bir
takım nedenlerden dolayı, duygusal davranacağımı ve tarihi yanıltacağımı düşünerek o belgeleri olduğu gibi yaktım. Çünkü o belgeler bende
kalmaya devam etseydi mutlaka yazardım. Denizer ve yönetimi tarafından aidatların yükseltilmesi için toplantıda olağanüstü kongrede olumsuz
karar çıkınca, yenilgiden sorumlu tutulup işten
atıldım. Bu nedenle yazdıklarım şüpheli bulunabilir veya bir kin ürünü olarak görülebilirdi.
Elinizdeki yazıda çok az yorumum var ve yazdıklarımın arkasındayım
Zonguldak deneyiminin de gösterdiği gibi, 1980
darbesi sonrasında çok önemli işçi eylemleri gerçekleşmiştir. Ancak, bu deneyimler yakın bir tarihte
gerçekleşmiş olmasına karşın, 1990-91/Zonguldak
Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü buruk bir
yenilgi acısıyla hatırlanmaktadır.
Bugün konuşulan konu; Zonguldak’ın, madencilerin ve GMİS’nın eski gücüne kavuşup kavuşamayacağıdır. Sınıf iradesi ve bilinci, imkânsızlığı
hiç bir koşulda kabullenmemektedir. Değişim her
koşulda olabilir. Zaten süreğendir. Durdurulamaz.
İşbirlikçiler, sınıf düşmanları; zaman-zaman değişimi geriye doğru sürükleyebilirler, ama bu kısa
dönemlidir, süreğenliği yoktur. Mutlaka ve mutlaka
değişim ileriye döner ve sınıf misyonunu yerine getirir. Bu bilimsel açıdan mutlaktır.
Türkiye İşçi Sınıfı ve Zonguldak Madencileri,
zaman-zaman yenilmişler, zaman-zaman da büyük
zaferler kazanmışlardır. Tarihimiz, yenilgilerle olduğu kadar zaferlerle de doludur. Acılarla dolu
olduğu kadar olmasa da, mutluluk tattığımız
anlar da vardır. Sınıf mücadelesinde yenilgi ile
zafer kardeştir. Yenilgi acısını tatmayınca, zafer
kazanmak da olası değildir. Her zaferin arkasında; yılgınlığa düşmemek, yenilgilerden ders
almak vardır. O nedenle, Lenin’in şu sözlerini
unutmamak gerekmektedir:

20. Yıl Ortak Özel Yayını
“…. Bırakın, liberallerin ve dehşete düşmüş entelektüellerin özgürlük adına verilen ilk gerçek kitle muharebelerinden ödleri kopsun; bırakın korkaklar gibi,
dövüştüğünüz yere tekrar gitmeyin, ölüme giden yola
bir daha ayak basmayın desinler. Sınıf bilincine sahip proletarya onlara şöyle cevap verecektir: Tarihte,
bütün devrimlerin büyük sorunları, sadece ileri sınıfların tekrar-tekrar saldırılarıyla çözülmüştür. Ve onlar
yenilgi derslerini öğrendikten sonra zafere ulaştılar.
Yenilmiş ordular iyi öğrenirler…”
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SATILMIŞ TEPE ile MEHMET ÇAVDAR’ın Aziz Hatırasına...
Tutanak

Zonguldak Ağıtı

kanlı bir gömlekti omuzlarında Mart güneşi
düşünüyordu ozan
plâstik yerküreyi bir çocukbaşı gibi okşayarak
bir başka şafağın irkiltisiyle çoğul
düşünüyordu ozan
vietnamı kongoyu ve kendi ülkesini
bir çocukbaşı gibi okşayarak
1965 sularında
ellerinde çiğdem çiçekleriyle çocuklar
demirin kömürün petrolün kahrından uzak
işyerlerinde grev
gazetelerde kürk ve kadın
ve kadillak
evcil bir güvercin gibi sokulgan
sıcak
1965 sularında yoksulluk

Bir kömür, bir uzak, bir kara, bir derin,
Ellerin, yeraltında yitmiş kocaman ellerin.
Yıllarca çalışırsın, gündeliğin on lira,
Açsın, susar kuyular bağıra bağıra
Ko yamyassı ayakların balçık toprağa girsin,
Kim yürürse öldürürler bilirsin.
Zonguldak ölü iki gecede gecede diri bir,
Zonguldak bir Türkiye, bir aç Türkiye değil midir?
Tanrı yeryüzünündür, bir pay düşmez sana,
Sen yeraltındasın, Tanrısızsın, anlasana.
		

Hasan Hüseyin Korkmazgil

Fikret Otyam
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Fazıl Hüsnü Dağlarca

20. Yıl Ortak Özel Yayını
“…. Kozlu’daki madencilerin direnişi sırasında, Mehmet Çavdar ve Satılmış Tepe yaşamını kaybetti. SBF
Fikir Kulübü, olayı protesto için, 17 Mart 1965`te çeşitli öğrenci derneklerinin ve işçi sendikalarının da
katılımıyla, Ankara’da bir sessiz yürüyüş düzenledi. Aynı gün, mitinge katılan demokratik kitle örgütleri
aşağıdaki ortak basın bültenini yayınladı…”				
(Günlük Gazetelerden)

İşçi-Üniversiteli Ortak Bildirisi
İnsanca yaşamak hakkı hiçbir kişinin hiçbir sınıfın tekelinde değildir.
Çalışan ve üreten herkes mutlu olmak hakkına sahiptir. Köleler ve onların
efendileri devri, insan aklının ve ahlâkının zayıf çağları olarak her gün
biraz daha geride kalmıştır, kalmaktadır ve kalacaktır. Türkiye büyük
meselelerle karşı karşıyadır.
Milli gelir dağılışındaki adaletsizlikle, okuma yazma bilenlerin azlığıyla,
hastalık, ölüm, pahalılık ve işsizlik oranlarıyla çağdaş dünyanın en geri
kalmış ülkelerinden biridir. Türk insanı yoksulluğun ve çaresizliğin
bunalımıyla kıvranmakta. Türkiye iktisadi ve ahlaki bir buhran içinde
bulunmaktadır.
İşçileri kurşunlayarak hiçbir şey halledilemez. Hiçbir meseleye çözüm
getirilemez. Ancak içinde yaşadığımız buhran artırılır. Haklarını arayan
insanları kurşunlamak hiçbir demokratik düşünceyle bağdaşamaz. İkide bir,
birtakım esrarengiz tahriklerden bahsetmek, oyunların temelinde yatan
derin gerçekleri kavramamak demektir. Türk işçisi vatanseverdir. Yıllar
yılı savaşlarda onun kanı akmıştır. Gözümüzün gördüğü her şeyi; yolları,
evleri, fabrikaları, yediğimiz içtiğimiz her şeyi onun akan terine ve kanına
borçluyuz.
Kendi maaşlarına bir çırpıda zam yapıveren efendiler, toprağın
derinliklerinde kan ter içinde çalışan, ciğerleri kömür tozuyla dolu insanın,
bir günde üç çocuğu birden kızamıktan ölen ananın, iş bulamayan sapasağlam
işsiz delikanlının acısını ve çaresizliğini anlamak zorundadırlar. Görevleri
bu acılara ve çaresizliklere çözüm getirmektir.
Türk halkı her şeye rağmen uyanmakta, meselelerine çözüm istemektedir.
Tarihi uyanış kurşunla durdurulamaz. *(*)
Türkiye Petrol İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Mehmet Kılınç
Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü adına Ümit Hassan
S. B. F. Talebe Cemiyeti Başkanı Ömür Sezgin
Türkiye Basın-İş Sendikası Genel Sekreteri Hasan Hüseyin Korkmazgil
Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği II. Başkanı Erol Ertuğrul
Türkiye Yapı-İş Federasyonu Başkanı Tahir Öztürk
Pancar-İş Sendikası Genel Başkanı Hilmi Kasım
Türkiye Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Fatih Kuzudişli
Türkiye Motor-İş Sendikası Başkanı Fikri Altay
Bildirinin dibine oturan nomenklatura tertibinde görüldüğü gibi, Satılmış Tepe ile Mehmet Çavdar’ın üyesi olduğu ZMİS (Zonguldak ve Havalisi Maden İşçileri Sendikası) da dahil olmak üzere, TÜRK-İŞ’in birçok sendikası ortalıkta yoktur. Bu bildiri, son
½ yüzyıl boyunca siyasî tarihimizde zuhur eden sürüsüne bereket ilklerden sadece birisi –yani, kimi talebe ve amele taifesinin
ilk defa örgütlü bir ortak tavır takınması– olmanın fersah-fersah ilerisindeki bir belgedir. Anılan belge, devlet yüce katında dahi
fevkalade tehlikeli bir gelişme olarak addedilse gerek ki; artık ‘fikir kulüplerinde jimnastik’ –tatilin de ötesinde– hepten paydos
edilmiş; kampanalar-kösler vurulmuş, borular-düdükler üflenmiş ve devlet kimi talebe taifesi üzerine paramilitair kuvvetler salmakta hiç bir beis görmemiştir. Ama bu kampanya, aradan tam iki yıl bile geçmeden (Şubat 1967’de), TÜRK-İŞ’in yarılmasını ve
DİSK’i doğurmasını da engelleyememiştir. İlk’e imza atan sendikaların DİSK’in de ilk kurucuları arasında bulunduğu göz önüne
alınırsa; aynı ilkin siyasî tarihimizde bir büklüm noktası olduğu yargısı hiç de abartma sayılmamalıdır. Günümüzde, sendikalar ile
ortak bildiri imzalayacak resmî-legal bir öğrenci örgütü yoktur (biraz aykırı bir mefhum-u muhalif olacak; ama gayrıresmî-illegal
öğrenci örgütlerine bildiri imzalatacak bir sendika da ha keza yoktur); “tiyatro, foto, sinema, satranç, folklor, spor, vs. kulüpleri”
ise, fisebilillah mevcuttur (Yayıncının Yorumu)

(*)
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Büyük Madenci Yürüyüşü'nden Çıkarılamayan Dersler
Aydın ÇUBUKÇU
30 Kasım 1990’da GMİS Üyesi yaklaşık
40.000 madenci ve MTA işyerindeki 6 bin işçi
greve çıktığında, bunun Zonguldak tarihindeki
diğer grevlerden çok farklı sonuçlar doğuracağını
tahmin etmek güçtü. Ne var ki, grev yalnızca
ocaklarda kalmayıp yürüyüş ve gösterilerle her gün
Zonguldak sokaklarına taşınmaya başladığında,
öncekilerden çok farklı bir direnişin gelişeceği
de artık belli olmaya başlamıştı. Madenciler, her
gün –yalnızca Madenci Anıtı’nın önünde değil–
kentin her yerinde, sokaklarda, kahvehanelerde
de toplantılar düzenliyor; madenlerin kaderinin
herkesin geleceğini ilgilendirdiğini anlatıyorlardı.
Çünkü grev karşısında hükümetin cevabı, zarar
ettiği gerekçesiyle maden ocaklarının kapatılmasını
gündeme getirmek olmuştu. Bütün tarihi, geleceği,
kuruluş gerekçesi ve ülke çapındaki önemi,
maden ocaklarında saklı olan Zonguldak; bu
saldırıyı kent olarak göğüslemek zorundaydı.
4 Ocak 1991 günü başlayan “Büyük Ankara
Yürüyüşü”, direnişin kenti de aşarak bölgenin
direnişi halinde büyüme gücünde olduğunu gösterdi.
Yol boyunca geçilen Devrek, Mengen gibi ilçelerde;
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halkın destekçi tutumu gelişmenin yönünü işaret
ediyordu. Ayrıca, iki günlük yol boyunca ülke
çapındaki ilgi ve destek de, madencilerin kısa
zamanda birikmiş bütün muhalefet unsurlarının
sözcüsü durumuna yükseldiklerini gösteriyordu.
12 Eylül 1980 Askeri Darbesinin etkileri en
ağır biçimde kendini hissettirirken ve Turgut
Özal’ın başlattığı neoliberal politikalar, toplumsal
hayatta ve ekonomide, etkilerini en ağır biçimde
göstermeye başlamışken gerçekleşen bu yürüyüş,
kuşkusuz ki, sınıf hareketi bakımından pek
çok önemli ders barındırmaktadır. Zonguldak
eylemlerinin ilk önemli uyarısının özelleştirmeler
konusunda olduğunu söyleyebiliriz. Henüz belli
başlı sanayi dallarında proje halinde tartışılırken,
ilk kez Zonguldak’ta bir program ve tehdit olarak
dile getirilen özelleştirme politikaları, böylece
işçi sınıfının ve halkın gündemine de sokulmuştu.
Yeterince değerlendirilemediği ve sınıfın bütününü
hedef alan bir tehdit olarak anlatılamadığı için boşa
düşürülmüş bir uyarıdır bu… Sendikalar, meslek
odaları, neoliberal politikalara karşı olan çeşitli
siyasal akımlar ve partiler; Zonguldak eylemini

20. Yıl Ortak Özel Yayını
en dar sınırlar içinde değerlendirmiş ve geleceğe
ilişkin bir perspektif geliştirmek için bundan
yararlanmamışlardır. Oysa ki, maden işçilerinin o
gün karşı karşıya kaldıkları ücret sorunu ve çalışma
koşulları hakkındaki talepleri ile özelleştirme
projesi arasında, Özal ve ekibi tarafından kurulmuş
bir bağlantı vardı. Sendikaların ve siyasi partilerin
bunu anlayacak ve anlatacak kadroları bulunmasına
karşın, bu konu işçi sınıfının gelecekteki saldırılara
karşı uyarılması için kullanılmamıştır.
Aynı aymazlık, sendikalara karşı geliştirilmekte
olan politikalar konusunda da görülmüştür.
Sendikaları giderek işlevsizleştirmek, üye ve yönetim
arasındaki bağı çürütmek, işçileri sendikalardan
soğutmak ve sendikasız da çalışılabileceği fikrini
yaygınlaştırmak için; Zonguldak direnişinin kırılışı
bir dönüm noktası olmuştur. Sendikaları yöneticileri
ile özdeşleştirme gibi bir alışkanlığı olan işçiler;
demokratik sınıf sendikacılığının ilkelerinden
tamamen habersiz bırakılmış, kararların alınmasında
ve uygulanmasında “Başkan”a sınırsız yetki
verirken, kendileri ise, izleyen ya da ve onaylayan
bir sürü durumuna düşmüştür. Şemsi Denizer’in
karizmatik önderliği, bu direnişte işçileri daha da
inisiyatifsiz bırakmıştır. Bileşimi bakımından 15-16
Haziran 1970 hareketinden farklı olan bu hareket,
sınıfa özgü özelliklerin en açık demokratik biçimler
içinde ifadesine ve kullanılmasına imkân tanımasına
rağmen, Denizer’e “Öl de ölelim!” sloganıyla ifade
edilen bir bağlılık içinde donmuştur. Sonuçta,
eylemin bitirilmesini gözyaşları içinde kabullenen
100.000 insan, işçiler ve aileleri; TİS pazarlıklarına
otururken, hükümetin kendilerine önerdiği ama
o zaman kabul etmedikleri ücretten daha da azına
razı olarak, sendika başkanın çağırısıyla evlerine
dönmüşlerdir. Bu olaydan sonra, Türkiye’deki
sendikal hareket; ciddi kayıplara uğramış, üye
sayılarını bir türlü toparlayamamış ve gittikçe daha
geri hatlara çekilmiştir. Özelleştirmeler karşısındaki
direnişler birbirinden kopuk ve cılız olmuş, hiçbir
ciddi kazanım elde edilememiştir.
Aynı süreçte Irak üzerine başlatılan ABD
saldırısı (Körfez Savaşı) ile birlikte, başta metal
işkolundakiler olmak üzere, yüz binden fazla işçiyi
kapsayan grevler ertelenmiş ya da yasaklanmış;
bu şartlar altında da, TİS’ler en alçak düzeyde
imzalanmıştır. TÜRK-İŞ, savaşa karşı genel eylem
kararı almayı tartışmış, alamamıştır. Bu bakımdan,

Zonguldak eylemlerinin olumsuz sonuçları
uzun sürece yayılan bir kırılmanın başlangıcını
oluşturmuştur.
Bu büyük eylemde öne çıkan en önemli sınıfsal
özelliklerden biri, kadınların üstlendiği rolde
kendisini göstermiştir. 15-16 Haziran’dan başlıca
farkı ve ileri yönü, kadınların ileri düzeyde katılımı
olan Zonguldak eylemleri; bu zenginliğiyle,
direncin ve daha ileri hedeflere yürüme azminin
de önemli kaynaklarından birini yakalamıştır. Bir
sonraki örneği Tekel Direnişi’nde görülecek olan
bu özellik, sınıfın kendi eylemi içinde eğitimi için
büyük olanaklar yaratmış; bireysel bakımdan da
büyük değişimlere, ilerlemelere yol açmıştır. Bu
eylemden sonra, işçi sınıfı hareketinde kadınların
rolünün büyüdüğünü görebiliriz. Bizzat kadın
işçilerin eylemlerinde ve bunların toplumsal
etkilerinde, Zonguldaklı kadınların izlerini görmek
mümkündür. Büyük Yürüyüşün üçüncü günü
olan 6 Ocakta, Denizer, kadınlara Zonguldak’a
geri dönmeleri çağrısında bulunmuşken ve yolun
barikatlarla kesildiği yolunda haberler gelmişken;
kadınlar, bu çağrıyı kitle halinde geri çevirmiş
ve sonuna kadar yürüyüş içinde yer alacaklarını
haykırmışlardır. Bu tavır, hem sendikaların, hem de
işçi sınıfı içinde politik faaliyet sürdüren herkesin
üzerinde önemle durmaları gereken ve bugün de
öne çıkan bir özelliktir. Kadınların eyleme katılımı,
sayılarından bağımsız olarak, eylemin gücünü ve
niteliksel düzeyini önemli oranda yükseltmektedir.
Böylece, sınıf hareketinin bileşenleri bakımından
önemle ele alınması ve değerlendirilmesi gereken
bu gelişme, özellikle de konfederasyonların
yönetiminden başlayarak, sendikaların ve bütün
örgütlerin bileşiminde ciddi gözden geçirmeleri
gerektirirken, böyle bir düşünce hayat bulmamıştır.
Büyük Yürüyüş henüz Mengen civarındayken,
devlet kuvvetlerini Çankaya Köşkü önlerine askerpolis barikatları kurmaya kadar götüren bu yiğit
direniş; sayısız olumlu özelliğiyle, işçi sınıfımızın
tarihinde kuşkusuz önemli bir yer tutmuştur. Ancak,
ders almayı bilmediğimiz ve bunu sınıf bilincinin
bir parçası haline yükseltmediğimiz sürece,
1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve
Yürüyüşü, gelecekte yalnızca bir kahramanlık
destanı olarak hatırlanacaktır.
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ZULMÜN ADI MÜKELLEFİYET…
Metin KÖSE
ra da görsel medyada yer alabilecek bir çalışma yapmak istedim. Doğankitap tarafından Nisan/2010’da
yayınlanan MÜKELLEFİYET romanım böyle ortaya çıktı.

“.... Her kim ki, çalışamaz duruma gele
Eşeğe bindirilip köyüne gönderile…”
				

Dilaver Paşa

Zonguldak maden tarihinin, özellikle de Dilaver
Paşa Nizamnamesi’nin bilinen bir romanı olmayışı
büyük bir eksiklikti. Zonguldak, neden edebiyatımızda yeterince yer almaz, buna hep üzülmüşümdür. Ülkemizin gelişip bugünlere gelmesinde en
önemli paya sahip –adeta Cumhuriyetimizin lokomotifi– olan, dört bir yandan göç alan, birçok sosyal olgunun bir arada bulunduğu Zonguldak, neden
sanatın tüm dallarında yeterince yer almaz. Neden
sık sık madenle ilgili bir kitapla, filmle, TV dizisi ile
karşılaşmayız. Önce bu soruyu sormalıyız. “Emeğin
Başkenti” deriz, ancak bu sözde kalır. Zonguldak,
tıpkı coğrafyasında olduğu gibi, sanatın tüm dallarında sıkışıp kalmıştır. Bugüne kadar anlatılmamıştır. Koskoca bir kent kendini anlatamamıştır. Zonguldak kömürünün parasıyla yıllarca Kâbe’nin kandilleri yandı. Cumhuriyetimizin iki önemli fabrikası
ERDEMİR ve KARDEMİR hem Zonguldak’ta kuruldu, hem de Zonguldak’ta üretilen kömürle üretim
yaptı. Açıkçası TC’nin lokomotifidir Zonguldak. Bu
lokomotifin yükünü çeken de Zonguldaklı madencilerdir. Bu noktada, “…. maden ile birlikte Mükellefiyet de Zonguldak’ın Kaderi olmuştur…” diyebiliriz. Ve bu kader, 1867’deki Dilaver Paşa Nizamnamesinin Mükellefiyeti ile yazıldı. Nizamnamenin
çalışma şartları insanların ufuklarını daralttı, gözler
madenden başka bir şey göremedi, beyinler madenden başka bir şey düşünemedi. Nizamname tam 21
yıl uygulandı. Köylüler zorla tarlalardan ocaklara
sokuldular. İnsanlar, jandarma dipçiğinden kurtulmak için bilerek ellerini, ayaklarını kestiler. Bunları
artık anlatmak gerek. Zonguldaklı neden madenden
başka bir şey düşünemez, sorgulamak gerek. İşte bu
düşünceyle Mükellefiyeti yazdım. İki tane mükellefiyet vardır tarihimizde: Dilaver Paşa’nın Birinci
Mükellefiyeti ve Milli Koruma Kanunu (MKK) ile
1940’ta başlayıp 8 yıl süren İkinci Mükellefiyet. Sürekli konuşulan ancak üzerinde yeterince basılı eser
bulunmayan Mükellefiyet hakkında, önce yazılı son-
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Mükellefiyet Zonguldak’ı köleleştirmiştir. Şartları çok ağırdır. Bu ağır şartlar yüzünden, Osmanlı
Nizamnameyi resmen kabul etmemiş ancak 21 yıl
fiilen uygulamıştır. 1848’de başlayan üretim hiçbir
zaman 30 bin okkayı geçmezken, 1867 Nizamnamesiyle birkaç yıl içinde 250 bin okkaya çıkmıştır.
Artış oranı % 850... Konuya üretim açısından bakarsanız müthiş bir şey, ancak bir de emek açısından
bakmak lazım. Çalışma şartlarının köylü-madenci
insanımızdaki travmasına bakmak lazım. Bu üretim
ne pahasına artmıştır, onu irdelemek lazım. Bugün
açıkça söylüyorum ki, daha çok kömür üretmek uğruna madenci-köylüye zulmedilmiştir. Tarlalarda
çalışan insanları döverek, zorla madene sokuyorsunuz. Nizamnamenin 21. Maddesi:
“Ereğli Sancağı’nın 14 kazasından 13-50 yaşındaki
erkeklerin sağlam olanları ocakta kazmacı, küfeci ve
direkçi olarak çalışmakla mükelleftir.”

Düşünün bir kere, siz 13 yaşındaki çocuğu zorla
madene sokuyorsunuz (ki, araştırmalarda 12 yaşındaki çocukların da çalıştırıldığı ortaya çıkmıştır).
Çalışmak mecburi, kurtuluş yok. Ocaktan kaçanlar
için de Madde 31 konmuş:
“Bir işçi ocaktan kaçmayı teşvik eder veya birini kaçırırsa, ibret olarak kaçanın yerine iki kat süreyle çalışır.”

Dikkat ederseniz “ibret olarak” diyor. Bu ceza
–ki, çoğu zaman kırbaç cezasıdır ve işçilerin gözü
önünde uygulanır– nedeniyle, madenden kurtulmak
imkânsız... Zaten madde 30’da diyor ki:
“Her kim ki çalışamaz duruma gele, eşeğe bindirilip
köyüne gönderile…”

Çalışamaz duruma gelmek”, “ölmek veya sakatlanmak” demek. İşte bu yüzden madenciler kurtuluş
için bile-bile ellerini ve ayaklarını kesiyorlar. Açıkçası mükellefiyet, madenci-köylüyü köleleştirmiştir.
İkinci Mükellefiyet ise daha büyük bir utanç-
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tır; 1940-1948 döneminde MKK ile “…. siz zaten
atalardan mükellefsiniz…” mantığıyla, yeniden
uygulanır. 15 yaşından itibaren köylüler madene alınır. Devrek’te bir tugay ve buna bağlı olarak
Zonguldak’ta da bir takibat taburu kurulur. Bu taburun görevi madenden kaçanları yakalamaktır. İnsanlık dışı uygulamalar vardır. Jandarma, madenden
kaçanın karısını-kızını-anasını döve-döve rehin alıp
götürür. Sırf bu yüzden Zonguldak’tan başka şehirlere kaçıp göçenler vardır. Bu iğrenç uygulama
tam sekiz yıl sürmüştür. Bir yandan “Köylü milletin
efendisidir…” derken, diğer yandan köylüye zulmedilmiştir. Köylü, sindirilmiş, ötekileştirilmiştir. Çok
acı olaylar yaşanmıştır. Tek kelimeyle iğrençliktir,
büyük bir utançtır.
Mükellefiyetin madenciler üzerinde, neredeyse
genetik yapılarına işleyen, çok derin etkileri olmuştur. Yaşanılan üzücü olaylar neticesinde madenciler
devletten korkar hale gelmiştir. Örneğin, köylerde jandarma gelirken insanlar panikleyip kaçarlar.
Büyüklerimiz “Karakola düşen adam iyi adam değildir…” derler. Peki neden? Karakol adaletin ilk
kapısı değil mi? Sebebi şu: Devlet, “Köylü milletin
efendisidir.” dese de, köylüye sırf üretimi artırabilme uğruna her türlü eziyeti yapmıştır. Şöyle bir
düşünün; madenden kaçtı diye birinin karısının rehin alındığı dünyanın neresinde görülmüştür?... Bir

de, devletin madencilerde yarattığı bu travmadan
faydalanan uyanıklar var. 1970’te adamlar dernek
kurmuşlar; “Bilmem ne derneği…” işçilerden birer
yevmiye kesiyor, ama işçilerin bundan haberi yok.
Nereden olsun ki, işçiler maaş bordrosuna bakmayı
bilmiyorlar. Bordroda kesinti yazıyor o kadar. Ama
bu kesinti nedir, nereye kesiliyor, ne zamandır kesiliyor, bunları bilen yok. 1972’de ben 12 yaşındayken, köyümden tanıdığım işçilerden biri, nasıl olduysa bunu bir yerden duymuş; “Dilekçe verlim de,
bi taa kesmesinle…” diyor. Diğeri de, “Hiç garışduma! Buna şükür, gene eyi ki bi yöğmiye kesiyalla,
hepisini kessele napacuz?!...” diyor. Gördüğünüz
gibi işçi dilekçe vermeye korkuyor. Sene 1970 hala
korkuyor. Çünkü daha önce hak aramak için dilekçe
verenler dövülmüş, horlanmış bunlar biliniyor. Yani
“korku” nerdeyse madencilerin genetik kodlarına
işlenmiş. Mükellefiyetler, madencileri köleleştirmiştir. Bununla ilgili maniler halkın dilinde dolaşır.
Mükellefin urganı
Terli olur yorganı
Mükelleften kurtulan
Çifte kessin kurbanı
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Zonguldak’ın treni
Bir ileri bir geri
Kör olasın Mükellef
Dul ettin gelinleri

Mükellefin malayı
Yağsız misir unundan
On okka kömür çıkar
Mükellefin donundan
Zonguldak’ta sendikal çalışmalar konusunda
rahmetli Bülent Ecevit çok emek vermiştir. Hatta
sendika çalışmaları yüzünden, Çalışma Bak. olduğu
1961-65’te, kendi partisi CHP’den bile ağır eleştiriler almıştır. Kendisiyle Filyos Vadisi Dergisi için bir
söyleşi yapmıştım. Zonguldak’a geldiğinde işçiler
“Sanduka istiyoruz.” demişler, CHP’deki MV ise,
Ecevit’e: “İşçileri başımıza bela edeceksin, yoksa sen komünist misin!” diye tepki göstermişler.
O zaman röportajda teybe kaydetmiştim, halâ ses
kayıtları bende duruyor. Yalnız bu olayın ilginç bir
tarafı daha var. Sayın Ecevit, o zaman madencilere
havlu ve sabun dağıtmış. Zonguldak İşçisi bunu hiç
unutmaz, yıllardır anlatır durur. Şimdi köylerde bir
yaşlıya sorsanız hemen bunu söyler. Bakın aradan
tam elli sene geçmiş yine de unutmaz. Birkaç yıl
önce bir MV Bartın’da konuşma yaparken, emekli
madencilerden biri “Ecevit, bize sabun vedi…” deyince MV bozuluyor, “Ne bitmez sabunmuş be! İki
kalıp sabun elli senedir bitmedi, gitti…” diye tepki
gösteriyor. Aslında burada işçinin unutmadığı, zulüm gördüğü anlarda Ecevit’in uzattığı o dost elidir.
Yoksa iki kalıp sabun değil. Tabii MV bu ince mesajı anlayamadığından işçiye kızıyor.
Mükellefiyet’i yazarken beni en çok etkileyen madenci-köylülerin onüç gün gündoğumugünbatımı çalışıp hiç yıkanmadan barakalarda, dere
kıyılarında, ocaklarda yatmasıdır. Hatta bir dönem
vahşi hayvanlardan korunmak için ağaçların tepelerine barakalar yapmışlardır. Çalışma şartları çok
ağır. Sözde maaş var ama nadiren maaş alıyorlar,
aldıklarında ise köye giderken eşkıya parayı ellerinden alıyor. Çünkü jandarma, eşkıya ile ortak çalı56

şıyor. 1867’de mükellefiyet başlayınca, muhtarlar
köylüleri iki gruba ayırıyor; insanlar madende onüç
gün kömür kazıyor, sonra köydeki diğer grupla yer
değişiyorlar. Münavebeli çalışma sistemi ta o zaman başlıyor. Devrek’ten Kozlu’ya, Çaycuma’dan
Gelik’e yürüyerek bir günde varıyorlar. Kömür taşırken dökersen suç, tozu bile yere dökülse suç,
kazma-kürek kırılırsa –ki, mutlaka kırılıyor– parasını işçiden alıyorlar. Yani devlet bir yandan da
işçisine malzeme de satıyor. Yazarken tam üç yerde ağladığımı itiraf etmeliyim. Bir grizu sahnesinde
kendimi kaybettim, çünkü o sahneyi ben çocukken
yaşamıştım. 1972’de Kozlu’daki grizu olayında, annemle birlikte kuyunun başında babamı bekleyişimi
unutamam. Kadınlar, çocuklar yalınayak toplanmış,
yakınlarının ocaktan çıkmasını bekliyorlar. Herkes
perişan, dövünenler, çığlık atanlar, ortalık mahşer
yeri gibi. O sırada 1 No.lu kuyunun kulesindeki molet sağa dönüyor, kafes yukarı çıkıyor. İnsan düşüp
bayılacak gibi oluyor, beyni zonkluyor, boğazınızda
bir şeyler düğümleniyor, acı-acı yutkunuyorsunuz
çünkü ocakta babanız var. Babanız kafesten sağ mı,
ölü mü çıkacak?! Korkuyorsunuz, herkes korkuyor!
Bir ümit ışığıyla, yanınızdakilere bakıyorsunuz, onlar da korkuyor. Çaresiz ve acizsiniz. Yıllar sonra
bu olayı şiirleştirmiştim.
Allahım yaşamayan bunu nerden bilecek
Bilmem sağ mı ölü mü babam nasıl gelecek
Baba gel artık derken bir ölü mü gelecek
Annemle ben çaresiz babamı bekliyorduk
Bir ceset çıktı geldi ama babam değil
Hayatımda ilk defa bir ölüye sevindim
Arkadaşım ağlarken ben umutla dirildim
Annemle ben çaresiz babamı bekliyorduk
Saatler durdu artık dualar da tükendi
Umut kalmadı derken sonunda babam geldi
Boğazım düğümlendi ama sevinemedim
Babasız kalanlara ağladım gülemedim
Annemle ben çaresiz babamı bekliyorduk
O zamanki çaresizliğimiz, annemin gözyaşları
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halâ gözümün önündedir. Zaten etkilenmeden yazamazsınız. O duyguları yaşamadan yazamazsınız.
Roman açısından baktığımızda, madenci çocuğu
olmam benim için bir şanstır. Sürekli, işçileri dinleyerek büyüdüm. Köyümüzün işçileri mutlaka bize
gelirlerdi. Babam, Kozlu otuz numarada (*) Baş Madenciydi. Emekli olalı 33 yıl oldu, sicil numarası
304575, halâ aklımdadır. Bazı akşamlar onun yevmiye defterini doldururdum. Ereğli’nin Kestaneci
ve Yukarı Hocalar köyleri aklımdadır. Domuzdamcı, kazmacı yedeği, lağımcı, amele, ajüstör (işçiler
acostor derdi), ramble teli, yedi kaburgalı kürek;
Zonguldak Radyosu’nun (**) “Kazmacı arkadaş, domuzdamcı arkadaş…” anonsları, halâ aklımdadır.
Şu an bile ne zaman köyüme gitsem emekliler hep
madenden bahsederler. Geçen yıl babamı Devrek
Dedeoğlu Köyü’ne götürdüm. 1950’deki grizuda
Dedeoğlu Köyü madencilerinin hepsi birden şehit

olmuşlar. EKİ, onların anısına köyde bir cami yapmış, orada Fatiha okuduk.
Zonguldak’ta yaşanan acı olaylardan bir diğeri
de, 1965’te Jandarmanın Satılmış Tepe ve Mehmet
Çavdar’ı şehit etmesidir. 1965’in 10 Mart günü önce
Gelik’te sonra da Kozlu’da işçiler yürüyüşe geçer,
performans zamlarının adil olmadığını protesto ederler. Zamlar gelişi güzel yapılmıştır. Aynı işi yapanların arasında farklar vardır. Kozlu Dispanseri’nin
önünde jandarma işçileri durdurur. Tartışma giderek
büyür, işçiler bir mühendisi döverler. Bunun üzerine
jandarma işçilere ateş eder. İşçiden ve jandarmadan
yaralananlar olur. İki maden işçisi: Satılmış Tepe ve
Mehmet Çavdar olay yerinde can verirler. Başbakan
Suat Hayri Ürgüplü hemen şehre gelir. Jetler uçuşa
geçip şehre bildiri atarlar. Hükümet kararıyla radyo
ve gazetelerde olaya yayın yasağı getirilir. Devlet,
olayı “komünist ayaklanma” olarak değerlendirir.

Firari köylü madencilerden oluşan “iş taburu”, En sağda İhsan Soyak (Kadri Yersel Arşivinden)
Füzyon Kanunu öncesinde, her ruhsat (ve dolayısıyla her
ocak), rakamlarla kodlanırdı; daha sonra ocaklara ad takılmış, ama ocakların simgesi olan kuyulara numara verilmesi geleneği sürdürülmüştür. Burada anılan “otuz numara” da,
bugün halen faal durumda olan ve nefeslik olarak kullanılan
Ali Soydaş Kuyusu’nun kodudur. Ali Soydaş, 70’lerin başında
İncirharmanı’na ilhak edilmeden önce, Kozlu Bölgesi’nin üç
kartiyeden ibaret müstakil bir bölümüydü. (Yayıncının Notu)

(*)

(**)

Madenci kanı dökülür. Burada bir konuyu özellikle
belirtmek istiyorum; bizim devletimiz Cumhuriyet
kurulduğundan beri vatandaşın hak arama adına
yaptığı her türlü gösteriyi; bölücülük olarak yorumlamıştır. Asla vatandaşı dinlememiştir. Elindeki
tankla, topla, tüfekle ezip geçmiştir.

Herhalde EKİ Radyosu kast ediliyor… (Y. N.)
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Mükellefiyet’i okuyanlar çok etkilenmişler. Arayanlar oluyor, okurken ağladıklarını söylüyorlar. Bu
gayet normal, çünkü ben romanı yazarken ağladım.
Detaylı bir tarih araştırmasının yanı sıra, duygu
yüklü bir roman oldu diyebilirim. Zaten yayınevi de
kitap kapağında “Kemal Tahir-Yaşar Kemal çizgisinde bir roman,” ifadesini kullandı. Ayrıca İkinci
Mükellefiyet’i ve 1992 yılındaki Büyük İşçi yürüyüşünü de yazmamı da onlar istediler. Mükellefiyet’i
yazmış olmaktan çok mutluyum. Bunu kelimelerle
tarif edemem. Eskilerin “93 Harbi” dediği 18771878 Osmanlı-Rus Savaşında, Rus ordusuyla birlikte Erzurum’a kadar gelen(*) ve bunu Erzurum
Yolculuğu öyküsünde anlatan şair-yazar Aleksandr
Puşkin, kendi köyünü anlatan “Goryuhino Köyü
Tarihi”ni yazınca öylesine mutlu olur ki, “Büyük
bir görevi yerine getirdim, artık huzur içinde köşeme çekilebilirim…” der. Benimki de böylesine bir
mutluluk işte. Böyle tarihsel bir olayı anlatabilmek
büyük bir onur benim için...
Zonguldaklı sürekli üretmiş. Atatürk’ü 19 Mayıs
1919 da Samsun’a çıkaran Bandırma Vapuru’nun
kazanında Zonguldak taşkömürü yanıyor. Cumhuriyetin ilanıyla Atatürk Zonguldak’ı 1 Nisan 1924’te
İl ilan ediyor. Cumhuriyetin ilk ilidir Zonguldak.
Böylesi bir kentin yaşadıkları Edebiyatımızda uzun
uzun anlatılmalı. Bunlar tarihe düşülecek notlardır.
3 Mart 1993 de Kozlu’daki grizuda tam 263 madenci birden şehit oldu. Bu olayların tarihe not olarak
düşülmesi gerekmez mi? Ereğli’deki “Evlendiriciler Cemiyeti”, Ankara’nın Tunalı Hilmi Caddesi’ne
adını veren Tunalı Hilmi Bey’in Zonguldak Milletvekili oluşu anlatılmalıdır. Kemal Tahir, 1937’de
Zonguldak’ta Ambar Memuru’dur. Oktay Rıfat askerliğini Bartın’da yapmış, Orhan Veli onu ziyarete
gelince meşhur Zonguldak şiirini yazmıştır. Ülkemizin ilk Maden Mühendis Mektebi Zonguldak’ta
kurulmuş, yetmiş mezun verdikten sonra da kapatılmıştır. Madenci Marşının yazarı Behçet Kemal
Çağlar bu okuldan mezun bir mühendistir. Sevgi
Şairi Behçet Necatigil, Zonguldak Çelikel Lisesi Edebiyat Öğretmenidir. Muzaffer Tayyip Uslu,
1825 Dekabrist tevkifatının vartasını sayfiyemsi bir sürgünle atlatan A. S. Puşkin –tıpkı denizleri aşıp derede boğulma
hesabı– genç yaşta girdiği bir düelloda pisipisine vurulup,
40’ını bile göremeden ölmüştür. Puşkin nasıl olur da “18771878 Harbi”ne katılır?!... Anlaşılır gibi değil. Ya müellif tarihi karıştırıyor; ya da “Goryuhino Köyü Tarihi”nin mütercimi
“ozan-çevirmen” Ataol Behramoğlu… (Yayıncının Notu)
(*)
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Rüştü Onur gibi yirmisinde veremden ölen büyük
şairlerin ve Kemal Uluser’in anlatılması gerekmez mi? Bölgede Milli Mücadeleye öncülük eden
ve ilk mecliste vekillik yapan Hacı Abdullah Sabri
Efendi’nin, Milli Mücadeleye katılan Devrekli Muharrem Çetesi’nin bilinmesi gerekmez mi? Bunları
biz anlatmazsak kim anlatacak!
Zonguldak, artık günden güne eriyen bir kent...
Her yönüyle eridi. Ekonomi, sosyal yaşam, spor;
her yönüyle... Bir zamanlar birinci ligde oynayan
Zonguldakspor bile bugün amatör ligde. Hâlbuki
1945 yılında ilk kurulduğunda adı Kömürspor’du.
Bir zamanlar Kâbe’nin kandillerini yakan kent,
şimdi karanlıklar içinde. Mükellefiyet madencilerinin çocukları bugün özel ocaklarda asgari
ücretle çalışıyorlar. 1960’larda nerdeyse 60 bine
varan işçi sayısı bugün 10 bin. Bir zamanlar göç
alan kent, şimdi göç veriyor. Bütün bu olayların
Zonguldak insanına etkilerini incelemek gerek. Sosyolojik, psikolojik etkilerini araştırmak gerek. Ve
150 yıldır kömür üreten bir kentin, edebiyatımızda
neden yeterince yer almadığını sormak gerek.
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ZONGULDAK VE ÖZELLEŞTİRME
Kadir TUNCER
Havzada İlk Kapatma Darbesi Kilimliye
Vuruldu…
Daha 1980... 12 Eylülden hemen birkaç gün sonra, TTK Yönetimi işe ilk önce Kilimli Bölümünü
kapatarak başlamak istedi. Başlamadan önce de,
Kilimli’deki yemekhane ve yatakhaneyi kapatarak,
işçilerin Karadon’da yatıp, orada yemek yemelerini
sağlamaya çalıştı. 12 Eylül’ün sıcak günlerinde,
bu duruma vardiya girişlerindeki 1-2 saatlik direnişlerle karşı çıkılabildi. Ancak, sıkıyönetim ve
işveren tehditlerine sendikacılar da katılınca, madenciler bir süreliğine bu uygulamaya boyun eğdiler. 1982’deki TTK yönetimi, bu sefer Kilimli’deki
soyunma dolaplarını ve banyoyu da kapatarak, tamamen Karadon’dan girip çıkmayı sağlamak iste-

yince, madenciler de bu defa 4 saat süren bir direnişe geçtiler. İçeriden bacaağzını kapatarak kendileri dışarı çıkmadılar ve gelen vardiyayı da ocağa
sokmadılar. Bu direnişten(*) sonra, işveren soyunma dolaplarının ve banyonun Kilimli’de kalma şartını kabul etti. Aynı direniş biçimi; 1 Mayıs 1984’te
2 saat, 1 Mayıs 1985’te 3 saat ve aynı 16 Haziran
1985’te de 4 saat süren bir dizi halinde devam etti.
Ocağa sığınma eylemi, içeriden bacaağzı kapısının
arkasına kamalar sürüp kapının açılmasına engel
olarak yapılıyordu. Tabii ki, içeriden kapı açılmayınca, bekleyen vardiya da ocağa giremiyordu. 16
Haziran 1985’teki günü 4 saatlik direniş sonrasında,
polis soruşturma açtı ve 1.200 kişinin ifadesi alındı.
18 Ekim 1988’de, 4 günlük bayramın arifesinde
ocağa girenler, saat 14.00 sıralarında ocaktan çıktık-

“Bu direniş…” tarzı (orijinal tabiriyle ‘sit-in and stay-down’), kelimelerin 24 ayar anlamıyla, nevi şahsına münhasır bir
madenci eylemi olup, ilk defa XIX. Yüzyılın İngiltere, İskoçya ve Galya ocaklarında baş göstermiş ve sonra Ada’dan bütün
kıtaya yayılmıştır. Bu öfke kasırgasının ne zaman (birkaç saat, vardiya, gün ve hatta hafta) dineceği, karşı tarafın taarruz gücü
ve kararlılığıyla belirlenir. Madenci taifesinin –kazmasını, baltasını, barutunu, azığını, suyunu da toparlayıp– tam bir ömür boyu
akıllarına estiği her an ağız dolusu sövüp saydıkları bir mekâna, özü özlerini, öz elleri ve ayaklarıyla hapsetmeleri, dışarıdakilerin
akıl erdirebileceği bir insan davranışı değildir. Belki de –tıpkı kadim zamanlardaki gibi– teslim olmak yerine, iç kale surlarının
ardına çekilme taktiğini andıran bir öz savunma tepkisidir; bir tür ültimatom beyanı, bir tür diş gösterme ya da bir tür ölüm
orucudur işte. Besbelli ki, Kilimlidekilerin tepesi de fena atmış… (Yayıncının Notu)
(*)
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larında, temiz elbise dolaplarının soyunma yerlerinden alınmış olduğunu gördüler. İşçiler ocağa girer
girmez, elbise dolapları da alelacele kamyonlara
yüklenerek Karadon’a taşınmıştı. Bu durum karşısında, işçiler kısa süreli bir şaşkınlık geçirdiler;
ancak, işverenin zamanlaması çok isabetliydi ve
direnişi imkânsız kılacak bir anı seçmişti. Çünkü
4 günlük bayram tatili olduğundan, gündüz vardiyasının peşine vardiya gelmeyecekti. Üstelik aynı
gün aylıklar da ödeniyordu. Böylece Kilimli işçileri, Karadon’daki temiz elbise dolaplarını aramanın
telaşına düştüler. Dolaplar bulununca banyo sorunu
ortaya çıktı. Banyodan sonra, aylıkların hangi tediye
binasından alınacağı derdine sıra geldi. Ve Kilimli
madencilerinin “ tek yürek, tek yumruk” birliği ilk
dağınıklığı yaşamış oldu. En son söyledikleri “İlk
defa Kilimli kapatılacak, ama bu son olmayacak.
Sıra diğer ocaklara da gelecek…” sözleri sonradan doğrulandı. Bu sözler ve çırpınışlar karşısında
sağırlığı tercih edenler, duymazlıktan gelenler oldu.
Kilimlinin peşinden İhsaniye, Çaydamar ve Dilaver bölümlerindeki birçok ocak daha kapatıldı; işçileri başka bölgelere dağıtıldı. Kapatmalarla
birlikte, ocakları taşeronlar işletmeye başladı ve
Zonguldak tarihinin başlangıç günlerine dönüldü. Bu dönüş, aynı zamanda, o dönemin ilkel ve
vahşi sömürüsüne de dönüştür.

Rödövanslı Sahalardaki Özel/Kaçak
Ocaklarda Yaşam ve Çalışma Koşulları
Havzada 200’ün üzerinde madencilik şirketi
var; ama bunların çoğunun gerçekte madencilikle
bir ilgisi yok... Aynı çoğunluğun meşguliyet alanı
temizlik, turizm, gıda, nakliyat, inşaat, pazarlama,
vb... Gerçek anlamda madencilik yapanların sayısı ise 10-15 civarında. Görünüm, 150 yıl öncesinin
Amerika’sındaki “altına hücum” çılgınlığını anlatan
filmleri hatırlatmakta. Aynen yüz küsur yıl önce olduğu gibi, kumpanyayı kuran kömür alım-satımına
dalmakta, saha kapatmakta. Bazıları TTK’dan kiraladığı sahaların ruhsatını almış; daha pahalı bedellerle başkasına devretmeyi beklerken, bazıları
da üretime geçebilmek için, eline büyük sermaye
geçmesini bekler gibi... Türkiye’nin sermaye için
bir “fırsatlar ülkesi” haline geldiği dönemde, böyle
beklentiler mümkündür. Kaldı ki, ruhsatı elinde bulunduranın yarın, öbür gün, elinde sermaye bulunan
birileriyle ortaklık kurması da olmayacak şey değil.
60

Kandilli’den Kozlu’ya, Kozlu’dan Zonguldak
Merkez’e, Merkez’den Üzülmez, Asma, Dilaver,
Kırat üzerinden Sapça’ya, bu hat üzerinden Çaycuma sınırlarına ve buradan da Göbü sahiline kadar
uzanan, yaklaşık yarım ay şeklinde olan ve karadan denize uzaklığı da 150 km olan bir alan içinde
kalan ormanlık bölgede faaliyet gösteren; küçüklü
büyüklü, en az 400 ocaktan kömür çıkarılmaktadır.
TTK bu sahaları özel sektöre kiralarken, kendinin
ve kiracısının sorumluluklarını da belirlemiştir.
Bunlardan birkaç tanesi şöyledir: TTK saha sınır
koordinatlarına ve uygulama projesine uyulup uyulmadığını kontrol edecek ve rödövanslı sahalarda
faaliyet gösterenlerin KEDAŞ ve Belediyelerle ilgili sorunlarını (Çevre, Yerleşim Birimleri, Orman
İşletmesi vb.) çözecektir. Sahada Fennî Nezaretçi
bulunduracaktır. Bu nezaretçinin kim olacağı, rödövansı üstlenen tarafından belirlenecek; çünkü ücretini kendisi verecektir.

Rödövanslı Sahalarda Sistem Nasıl İşliyor?
TTK’dan sahayı kiralayan şirket, gerekirse sahayı bir diğer taşerona veriyor. Kendi kiraladığı saha
içinde kalan aile ocaklarına şartlı olarak göz yumuyor. Şirket sahibi, yasa gereği, ilk önce bir fennî nezaretçi atıyor. Bu elemanları, TTK’nın aynı bölümlerinde çalışmış olanlar, özellikle de emekliler arasından seçiyor. Çünkü buralarda daha önceden (sahalarda TTK’nın kendi faaliyet gösterirken) çalışan
mühendisler, kömür damarının yapısı ve geometrisi
konusunda bilgi ve deneyim sahibidir. Ama işçilerin
tamamı, daha önce hiçbir deneyim kazanmış olmaksızın ve hiçbir madencilik eğitimi de almadan, doğrudan ocak içinde çalışmaya başlamaktadır. Lamba,
martopikör, lağım makinesi, burgu, direk, bağ demiri, kompresör, istim borusu-hortumu, ray demiri,
sac oluk, 1 veya 5 tonluk araba, vs. gibi makine, donatım, araç ve gereç ise; TTK hurdalarını satın alıp,
biraz tamirle tekrar çalışır duruma getirmek yoluyla
tedarik ediliyor.
Rödövansçı işverenler, ocakta çalıştıracağı işçileri özellikle emekli madenciler arasından seçmektedir. Bu çalışanların 3/4’ünün sigortası yok. Sigortalı görünenlerin bir kısmı ise; fiilen üretimin içinde
olmayan, çoğu zaman sahanın korumalığını yapan
puantör, nezaretçi, odacı, güvenlik görevlisi olarak
çalışan ve çoğu da ruhsatlı silah bulunduran işveren
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döküntü malzemeyle üretime girişilmektedir. Bu
çalışma koşullarının çok sayıda kazaya zemin hazırladığı ortadadır. Emekyoğun üretim yapıldığından,
verimli bir üretim organizasyonundan da kaçılmaktadır. Üretim öncesinde, uzun vadeli çalışma gerektiren hazırlıklar yapılmamaktadır. Sadece en çok
kârın değil, hemen en çok kârın da peşindeler.
Bu nedenle sığ mostra madenciliği tercih ediliyor,
derin işletmeden kaçınılıyor. Havalandırma sorunu
doğuracağı ve ayrı bir yatırım gerektireceği için,
fazla uzun galeri sürülmüyor; direk sarfiyatı çok
oluyor diye, domuzdamları da kurulmuyor. Özel
şirketlerin bir kısmı, 100 yıl önce kumpanyaların ve
son da EKİ’nin işlettiği eski imalatlarda çalışmakta; ama çoğunluğu bakir mostralarda sığ madencilik
uygulamaktadır.

akraba ve hemşerileri... Göstermelik olarak, biraz
daha iyi çalışma koşullarını sağlayan ve 300-500
kadar işçiyi sigortalı çalıştıran bir-iki şirketin işlettiği ocakların dışında kalan tüm ocaklardaki çalışma
ve yaşam koşulları çok ilkeldir.
Şirketlerin tamamına yakını; yatakhane, yemekhane ve banyo olarak, TTK’nın terk ettiği eski bina
ve ambarları kullanmakta. Eski TTK binalarına
uzak yerlerde ocak çalıştıran şirket sahipleri ise;
derme çatma tuğla ve briketten, gecekondu tipi hangarlar inşa ediyor ve yemekhane, yatakhane, banyo
olarak işçileri buralarda barındırıyor. Bu hangar ve
barakaların iç ve dış cephelerinde sıva dahi yoktur.
Şirket sahiplerinin doğrudan kendilerinin işlettiği
ocaklarda çalıştırdıkları işçilerin toplam sayısı 2 bin
kişiyi geçmektedir. Taşeronlar eliyle işletilen ve dolaylı olarak rödövansçı şirket sahibine çalışan aile
ocaklarındaki işçilerin sayısı bu rakama dahil değildir. Ocaklarda kullanılan tahkimat direklerinin bir
kısmı, rödövanslı sahaların bulunduğu ormandan
kesilmektedir. Parayla maden direği almak zorunda
kalındığında ise, çoğu zaman, madenlerde kullanılması yasak olan ucuz ağaçlar tercih edilmektedir. Bunlara ek olarak, saha çevresine yakın TTK
ocaklarındaki malzemeyi söküp kendi ocaklarında
da kullanmaktalar.

İşçiler 10-12 saat çalışıyorlar. Lağım sürülürken
de, kömür kazılırken de, su kullanılmadığı için, ortamdaki taş ve kömür tozu yeterince bastırılamamakta ve solunabilir incelikteki toz miktarı da ayyuka çıkmaktadır. Toz konusundaki tek güvenlik
önlemi(!), işçilerin ağız ve burunlarını kapatmak
için kullandığı kendi mendilleridir. İşverenler iş
elbisesi, çizme, baret, vb. vermiyor. Madenciler bu
tür kişisel koruyucu malzemeyi kendileri temin ediyor. Şirketlerin hemen-hemen tamamı, çoğu zaman
aylıkları zamanında ödemiyor. Ödeme gecikmeleri
3-4 ayı buluyor.

Görüldüğü gibi yatırımdan kaçılmakta, en az
masrafla en çok kâr elde etmek için, derme-çatma
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Metan kaptajı yok; kılavuz sondaj uygulayan
sadece bir-iki tane şirket var. Kömür çıkartımı
kazma, kürek, tokmak, balta, bıçkı, sivriç, dinamitle
ve nakliyatı da el arabası, çuval, yağ tenekesi, vs.
gibi alet-edevat, malzeme kullanılarak, bütünüyle
insan gücüyle gerçekleştiriliyor. Arabalar elle itekleniyor. Yeraltı aydınlatması telefon kablolarıyla
ve 220 V gerilim altında sağlanıyor.
“…. Şimdi anladım rödövansın ne olduğunuuuu;
adam öldüğü zaman «kaçak ocak» oluyor, adam ölmediğinde ise «rödövanslı ocak» oluyor…”
Zonguldak İl Emniyet Md. Mensuplarından Biri

Koruyucu hekimlik yok. Kazalarda yaralanan,
acil durumlar dışında, kendi başının çaresine bakmakta, çoğu zaman hastane kapısına kadar getirilip yalnız başına bırakılmakta ve getirenler de
oradan kaçmakta. Yaralanma sonucunda uzun
süre çalışamayacak duruma gelenin sadece tedavi masrafları işveren tarafından karşılanmakta
(o da, eğer işveren ile arası iyi ise)... Bunun dışında, yaralanana “iş göremediği” süre içinde hiçbir
ücret ödenmemekte. Sakatlanma ile sonuçlanan
kazalarda, önce sakat kalana sus payı olarak iş
verilmekte; belli bir süre sonra da, eline biraz
para tutuşturup işine son verilmektedir. Ölümle
sonuçlanan kazalarda ise, tüm defin ve hastane
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masrafları karşılanmakta, ancak kaza genellikle resmi makamlara bildirilmemektedir. Geride
kalan aile bireylerinin SGK’dan aylık alabilmesi
için, hemen sigortaları yaptırılmakta ve ölümlü
kaza sonradan bildirilmektedir. Ailelere de biraz para verilerek, iş cinayetlerinin örtbas edilmesi yoluna gidilmektedir. Ocakta ölen madencinin cesedi dışarı çıkarılarak, “ağaçtan düştü”,
“traktörden, arabadan düştü” vs. denildiği, bulunan şahitlerle bu iddiaların ispat edildiği(!) örnek vakalar çoktur. İş kazasının olduğu baca-ayak
eğer verimli görünmüyorsa, ceset dışarı alındıktan
sonra, adlî makamların keşif yapabilmesini engellemek için, kaza olan ocak göçertilmekte ve
kaza yeri olarak, işverenin daha iyi durumdaki
bir başka ocağı gösterilmektedir. Olayın şahitleri;
gerek maddî teşvikle, gerekse korkutularak, işverenin istediği tarzda ifade vermeye ikna edilmekteler.
Geniş sahalar kiralayan şirketlerin sınır koordinatları resmî evrak üzerinde belirlenmiş olmasına rağmen; TTK şartnamelerinde yazılı esaslara uygunluğu
denetlenmemektedir. Şirketler daha fazla kömür için
daha fazla işçi çalıştırmak gerektiğini bilmektedir.
Ama fazla işçi demek, kendileri açısından daha fazla
problem demek. Örgütlenir, direniş yapar, sendikaya
üye olurlar. Bu yüzden, kendi ocaklarında çalışanların sayısını belirli bir sınırda tutarak, sahanın bir kısmını da taşerona vermekteler.

20. Yıl Ortak Özel Yayını
Şirketlerin taşerona çalışan madenciler karşısında hiç bir sorumluluğu yok. Sahanın en çok kâr getirecek damarlarını kendi elinde tutan şirketler, taşeronla anlaşmakta ve sözleşmeleri de genellikle sözel olarak kotarılıp kâğıda dökülmemektedir. Çünkü taşeron, genellikle saha sahibinin kardeşi, yakın
akrabası, hemşerisi ve güvendiği kişilerdir. Şirket
ile taşeronlar arasında bağıtlanan anlaşmalara
göre, resmî makamların kontrollerinde yakalanmayacak ve devamlı erkete bulunduracak ve
yakalandıkları takdirde de, rödövansçı şirketten
izin almaksızın, kaçak çalıştığını itiraf edecekler.
Bu durumdaki sorumluluk ise, o anda ocakta çalışırken yakalanan işçilerin üzerine yıkılmakta; sonradan
da, şirket ve/veya taşeronları bu işçilerini iş resmiyete dökülmeden kurtarmaktadırlar. Örneğin, herkes ocağı terk ettikten sonra, ocak dinamit atılarak
kapatılıyor ve “…. yakalanan kaçak ocak dinamitle
kapatıldı…” diye rapor tutuluyor. Taşeron, anlaşma
gereği, ya çıkartılan kömürü çok düşük fiyatla rödövansçı şirkete satıyor; ya da dönüm başına belli bir
bedelle anlaşmışlarsa, parasal eşdeğeri kadar kömür
veriyor. Taşeron, şirketten bağımsız olarak kömür
satacak olursa, şirkete irsaliye ödüyor. Bu anlaşma
biçiminde, şirket hiçbir riske girmeden çıkarılan kömürün yarısını alıyor. Kendisine sahanın belirli bir
bölümü tahsis edilen taşeron, bu işe kendisinin
ve/veya madencinin emeğinden başka hiçbir katkı koyamadığından, önce TTK’dan emekli olmuş
ustalar buluyor; sonra, bu ustalardan ocak ekibi
kurmalarını da istiyor.
Ocak çalışması özveri, disiplin ve ekip çalışmasına yatkınlık gerektirdiğinden; hiç kimse,
ocak gibi tehlikeli bir yerde, tanımadığı insanlarla –değil çalışmak– birlikte olmak bile istemez.
Bu durum, özellikle ustalar için önemlidir. Bir tehlike anında ustanın dediğinin yapılması, can güvenliği açısından çok önemlidir. Bu kural, madenciler
arasında şöyle dile getirilir: “Denizde kaptanın,
mezarlıkta imamın, ocakta da ustanın sözü geçer…” İşverenler çalıştıracağı kişileri ya tanıdıkları
arasından bulur; ya da tavsiyeyle gelenleri işe alır.
Zonguldak köylerinde “işçi simsarlığı” kurumuna
pek rastlanmaz. Şirket ve taşeronlar, tanıdık biriyle
çalışma kuralının önemini iyi bildikleri için, çalıştıracakları ustaya özel bir önem verirler. Örneğin,
ustanın malî sıkıntısı olduğunda para; işi çıktığında,
ücretli izin; para ödenirken de öncelik, hep ustanındır… Usta, yanında getirdiği kişinin işverenle olan

ücret sorununa, genellikle hiç karışmaz. Şirketin,
taşeronun, ustanın veya çevrede çalışanların tanıyıp
bilmediği hiç kimseye, ocaklarda iş verilmez. Hatta
saha civarında tanımadık biri görüldüğünde, o kişi
–gerekirse zorbalıkla– uzaklaştırılır.
Her rödövansçı şirketin ortalama 8-10 taşeronu
vardır. Taşeronların çalıştırdığı toplam madenci sayısı ise, yaz-kış mevsimine göre, 2.000-2.500 kişi
civarındadır. Taşeronun çalıştırdığı işçilere karşı
hiçbir sorumluluğu yoktur. Çalışanlar kendilerinden
sorumludur. Sigortalı olanlar taşeronun, hısım, akraba veya mesul usta durumundaki kendi adamlarıdır. Hastalık, yaralanma, sakat kalma gibi durumlardaki tedavi masrafı, taşeronun insafına
kalmıştır.
Taşeron da, tıpkı şirketler gibi, madencilerin ücretini kömür sattıkça ödüyor. Ödemeler genellikle
3-4 ayı bulan gecikmelerle yapılıyor. Sekiz, on günlük yevmiye alacağı olanlar, defalarca taşerona
gidip geldikten sonra, “lanet olsun” diyerek vazgeçiyor. Taşeron, bu kolpayı şöyle zamanlıyor: Kısa
süren bir pano hazırlığı sonrasında, tam da kömür
alınacakken, “Hastam var, malzeme bitti, kömürü
satacak yer bulamadım, resmî görevlilerin baskın
yapma durumu var” vb. gibi sudan bahanelerle,
günlerdir çalıştırdığı madencileri ücretlerini ödemeden ocaktan uzaklaştırıyor. Gerekirse taşeronun
kendi de birkaç gün ocağa gitmiyor. Tabii bu arada
da, başka bir gurup işçiyle, hazırlığı tamamlanmış
kömürün çıkartılmasına başlanıyor ve kömürü çıkartanların ücreti ödeniyor. Damarın dibi görününce, bu defa kömürü çıkartanlar da, başka bir damarın pano hazırlığına götürülüyor. Kömür çıkartanlar,
bir süre düzenli ücret aldıkları için, gittikleri müteakip hazırlıkta ücret alamayacaklarını hiç akıllarına
getirmiyorlar. Yeni hazırlık tamamlandığında, bu
defa onlar da aynı kolpayla ocaktan uzaklaştırılıyor.
Böylece hazırlık işinin ücretleri devridaim halinde gasp ediliyor… Tabii ki, ustalar bu tezgâhın dışında tutuluyor ve ücretleri sürekli ödeniyor.
Taşeronlardan sermayesi biraz daha yeterli olanları; banyo, yemekhane, yatakhane olarak kullanılmak üzere, gecekondu tipi barakalar inşa ediyor.
Salaş barakalardaki ranzalar genellikle TTK’nın
kendi pavyonlarından hurdaya çıkarttıklarıdır. Taşeronların büyük çoğunluğu ise, madencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için, tavanı naylonla kaplı
“çadır barakalar” kuruyor. Ocaktan yorgun-argın
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çıkan madenci, çoğu zaman banyo da yapmadan,
kirli elbiselerini bile çıkarmadan ranzaya yatar.
Ranzalarda çarşaf yoktur. Ocaktan çıkan aynen
yatağa girer ve uyur...
İşveren tarafından –güya ücretsiz– bir öğün yemek verilir. Yemekleri genellikle köyden işçi getirenler veya çok yaşlı biri ya da işverenin bir yakını
pişirir. Yemek çeşitleri: Çorba, bulgur pilavı, domates veya marul salatası, kuru fasulye, nohut, mercimek, taze fasulye, üzüm, karpuz ve ekmek… Bazen
işçilerden et almak üzere para kesilir ve yemeklere et katılır. Sebze ve meyveler, mevsimine göre
en bol bulunan ve en ucuz olanlarıdır.
Rödövanslı ve/veya Kaçak Ocaklarda Maden
İşletme Teknolojileri
Baca ilk sürülürken, kazıyı üç kişilik takımın ustası yapar. Bir yedek çıkan postayı el arabasına veya
yağ tenekesine doldurur ve diğer yedek de postayı
bacaağzının biraz ilerisine tumba eder. Bu işlemleri
yürütenlerin sayısı, ocakta ilerleme geliştikçe, 7-8
kişiye kadar çıkar. Çıkartılan kömür, eğer bacaağzına kadar kamyon-kamyonet gelmiyorsa, çuvallara doldurulur ve araçların erişimine müsait
bir harman yerine kadar madencilerin veya katırların sırtında taşınır.
Eğer baca ilerlerken taşa toslarsa, şirketten kiralanan kompresörlerle veya 220 V gerilim altında
çalışan, uzatma kablosu olarak da telefon teli kulla64

nılan “Hilti”(*) ile lağımlar delinir. Dinamit lokumları sıkılanır ve patlatılır. Taşeronun şirketten aldığı
dinamitler özel ambarlarda değil; ortalık yerde
veya yatakhanelerin bir köşesinde muhafaza edilir. Lağım atanlar ya deneyimli ustalardır veya ustanın yanında birkaç ay çalışmış, 18-20 yaşlarındaki deneyimsiz madencilerdir. Taşeron ocaklarında,
ateşlemenin “barutçu ehliyetine sahip” kişiler eliyle
yapılması, patlayıcı maddelerin muhafaza ve taşınmasından da ehil kişilerin sorumlu olması yönündeki tüzük, yönetmelik, vs. hükümlerine hiç aldırış
edilmemektedir. Patlatma rast gele icra edilmektedir. Bazen, dinamitler usulüne uygun sıkılanmadığı
için lağımdan çıkmakta ve çevreye zarar vermektedir. Taşeronlar için fennî nezaretçi şartı yoktur. Zaten hiç bir yasal zorunluluğa uyulmayan koşullarda,
bu konuda hassas davranılmamasına şaşılacak bir
durum da yoktur. Ama ender olarak, bazı taşeronlar
TTK emeklisi fennî nezaretçileri çalıştırmaktadır.
Rödövanslı sahalarda, şirketler (keza taşeronları
da) en az üç ocağı sürekli faal durumda tutmaktadır.
Yani bir ocakta üretim yavaşlar veya durursa eğer,
diğer ocaklardaki kömür çıkartımı devam etmektedir. Taşeron ocaklarında genellikle oda-topuk yöntemi uygulanmakta ve kömürün yarısından fazlası
yerin dibine terk edilmektedir. Bu yöntem sadece
millî servetin israfına yol açmaz; terk edilen topukların kurtarılması için panolara yeniden girilmesi
gereken hallerde, çok büyük tehlikelerle de karşılaşılır. Uzak geçmişte kumpanyaların oda-topuk
tarzıyla çalıştığı panolara, 70’ler ile 80’ler arasında
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tekrar girildiğinde, anî çamur veya posta deşarjıyla
temayüz eden kimi kazalarda birçok madenci can
vermişti. Böyle yerlerde çalışmadan önce, sürekli
kılavuz salınması* gerekir.
Taşeron ocaklarında, havalandırma sorunu genellikle elektrikli “körük fan”ları ile çözülmeye çalışılır veya arına elektrikli bir pervane konur. Kâr
marjları taşerona kakalanacak kadar düşük olan
ocaklarda, damar kalınlıkları da 0,8-1,0 m mertebesindedir. Usta –çoğu zaman– ya yatarak ya da
diz çökerek kazma sallar…
Hiçbir taşeron çocuk emeğine ilgisiz kalmaz.
Maden taşeronları da daha 15’ine varmamış çocukları bile yeraltında çalıştırmaktadır.
Şirket fazla kömür satabileceği bir bağlantı kurmuşsa, kendi ocağından zamanında çıkaramadığı
kömürü taşeronlarından alarak açığını kapatır. Tabii
ki, şirket kömürü taşeronun piyasaya sattığı bedelin
üçte bir fiyatına alır. Şirket taşeronun kömürüne ihtiyaç duymadığı zaman, taşeron da saha dışına çıkaracağı kömürü istediği yere götürüp satabilir; ama
sahanın giriş çıkış yollarını tutan şirket görevlileri,
sevk ve irsaliye fişini –sözel anlaşmada mutabık kalınan bir rayiç birim bedel üzerinden– kestirdikten
sonra... İrsaliye fişi kestirmeyen veya rödövansçı
şirket ile anlaşmadan kömür sevkiyatına yeltenen
taşeronların dolu kamyonları, kontrol noktalarından
asla geçemez. Geçseler bile, devlet görevlilerinin
denetimlerinde yakalandıklarında, “kaçakçı” muamelesi görüp adlîyeye sevk edilirler. Kaçakçı muamelesi görmemek ve istedikleri yere serbestçe kömür nakledebilmek için, TTK’nın şirkete zimmetlediği irsaliye fişi koçanlarından her kamyon için bir
yaprak yoldurmak zorundadırlar.

Taşeronların Taşeronları
Eğer taşeron; işçi bulup ocağı çalıştırmakta zorlanıyorsa veya daha çok kömür satabilecek bağlantılar kurmuşsa –yine “çok işçinin çok sorun yaratacağı” düşüncesiyle– tanıyıp bildiği ve her zaman
ihtiyaç duyabileceği işçilere –yine sözel mutabakatla– şirketin kendisine tahsis ettiği ocakların dışında
uygun bir yer gösterir. Böylece taşeron da taşeron
tutmuş olur. Şirketle taşeron arasındaki sözel anlaşma ile taşeronla ast taşeron arasındaki anlaşmanın farkı, üste para alınmamasıdır. Kömürün paylaşımında, ast taşeron üst taşerona üçte bir verir. Bu
* Herhalde, iskandilli ilerleme kast ediliyor… (Y. N.)

kesene usulde kömür çıkaranlar, kömürü veya parasını kendi aralarında genellikle eşit olarak pay ederler. Bunların çalışma sürelerinin belli bir sınırı
yoktur. Kömüre girdiklerinde, hiç dinlenmeden
7-8 saat çalışırlar. Sonra, ayaküstü karınlarını
doyurup tekrar çalışırlar. Çok yorulduklarında,
birkaç saat barakalarında uyur, sonra tekrar çalışmaya devam ederler. Bu tempoyla günde 1617 saat çalışırlar. Çünkü ne kadar çok çalışırlarsa,
o kadar çok kömür çıkartacaklar ve kendilerine düşen pay da aynı oranda artacaktır. Aralık/2010 carî
değerleriyle, yukarıda vurgulanan koşullarda çalışanların 24 saatlik ücretleri kişi başına ortalama
50.- TL’yi geçmez. Burada karşımıza çıkan, işçiden
daha farklı bir üretici tipidir. İşçilikten çok küçük
üreticiliğe yakındır.
İkinci el taşeronların araç ve gereçleri yine el
arabası, kazma, kürek, sivriç, tokmak vb. gibileridir. Aydınlatma için diğer ocaklara gelen elektrikten
kendi ocaklarına, telefon kablosuyla bir hat çekip
ışık sorununu çözerler.
İkinci el taşeronlar, taş veya kömürü parçalamak için deldikleri lağımlarda genellikle dinamit
kullanmaz. Patlayıcı olarak halk arasında “patos
gübre” olarak bilinen** “azotlu gübre”yi kullanırlar. Bu patlatma yönteminde, lağımlara önce bir
çay bardağı dolusu kadar bu gübreden akıtılır, sonra da bildiğimiz metal bulaşık telininin iki ucundan
1,5’luk kablolar bağlanır ve lağıma tıkılıp üzerine
tekrar gübre dökülür. İstenilen miktara geldiğinde,
çamurla iyice sıkılanır ve uzak bir mesafeye çekilen
kablolara doğrudan 220 V akım verilir. Kısa devreyle aşırı ısınan metal bulaşık telin sıcaklığı da gübreyi
patlatır. Bu tarz patlama sonucunda, ocak içinde
çok ağır ve pis bir koku oluşur. Bu pis havanın
dağılması beklenmez ve çıkan postayı kaldırmak
için hemen çalışmaya başlanır…
Hemen her taşeronun –yarıcı bile olamadan ça** Aslında, “patos gübre” olarak bilinen maddeyi (yani
KNO3) ‘gübre’ yapan unsur, ‘azot’tan ziyade, “patos”un
ta kendisi (yani, bitki besleyici katyonların en pahalısı olan
K+)... Ama köylü maden patronları; patlatmanın gerçek failinin
gübredeki “patos” değil de NO3 radikali olduğunu, aynı işi çok
daha ucuz (El Kaide’nin de favorisi) olan ve “azotlu gübre”
olarak bildikleri maddenin de (yani NH4NO3) gördüğünü
belleyene kadar, Türkiye’de çok mevsimler geçmesi gerekti.
Gelelim sadede: kömür ocağı beri dursun, ipini koparan her
yeraltı ocağı da sırasını beklesin, NO3 radikali içeren (yani,
“gübre” olarak bilinen) patlayıcıların tünellerde kullanımı
bile yasaktır. Hay sen çok yaşayasın Reha Muhtar…
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lışan– ast taşeronlar marifetiyle işlettiği 8-10 tane
ocağı vardır. Yüzlerce kişi bu koşullarda çalışır.

Son Söz Niyetine
Rödövanslı sahaların tümünden 1,5 Mt/yıl kömür
çıkartılır. Bu miktarın düz hesap üçte biri ÇATES’e
satılır; geri kalanı da ısınma amaçlı talepleri karşılar
veya değişik sanayi işkollarına satılır. Yani, mevsimine göre 4.000-4.500 madencinin –iş bulma ve
can güvenliğinin kesinlikle sağlanmadığı– rödövanslı ve/veya kaçak ocaklardan çıkarttığı kömür, TTK’nın yıllık satılabilir kömür üretimine
eşittir. TTK aynı üretimi 10 bin kişiyle yapmaktadır.
Taşkömürü madenciliği; Zonguldak Havzası
verimsiz ve kâr marjı düşük olduğu için değil, bugünkü durum bir geçiş dönemi olduğu için, sadece maceracı (hatta mafyatik) ve sermayesi yetersiz
işverenlerin ilgisini çekmektedir. Havzada özel işletmecilik istikrar kazandıktan sonra, sahaların
hukuku da el değiştirmeye başlayacak ve nihayet
büyük sermaye de gelecektir. Çünkü Havza büyük
bir yeraltı zenginliğine sahiptir. Havza Türkiye pazarına karadan, denizden ve demiryolu ile bağlıdır.
Taşkömürüne ihtiyaç var ve bu ihtiyaç devam ediyor.
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Havzada istikrar hangi çerçevede sağlanacak?
Yani emeğin yok pahasına çalıştırıldığı, madencinin
emeği gibi, canının da ucuz olduğu, sendika, sigorta gibi “baş ağrılarının” bulunmadığı bir çerçevede
mi? Yoksa işçinin 150 yıl boyunca kazandığı hak ve
özgürlüklerin belirlediği bir çerçevede mi?... Şimdilik, işçi örgütlendi sendikalı oldu diye, Havza genelinde ocağını kapatan işveren yok. Çünkü var olanlar “öncü, maceracı” sermaye. Onların ayakaltından
çekilmesiyle, işsizlik daha fazla büyümez. Bu geçiş
döneminin nasıl biteceği, kimin bitireceğine bağlı...
Madenciler bütün Havzada örgütlenerek sermayeye
hak ve kazanımlarını dayatır ve gelecek sermaye de
bunu bilerek gelir. Veya sermaye bugünkü olumsuz
şartları kurumlaştırır ve madenciler de ocaklara boyun eğerek, teslim olarak inerler.
1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve
Yürüyüşü, işçi hareketinin tertemiz rüzgârını
bütün Türkiye’de estirmiş; bir avuç asalak dışında, bütün Türkiye’nin özgürlük, adalet ve güven
ihtiyacına cevap olmuştu. Bu ihtiyacı –bir umut
olarak değil de, gerçek, elle tutulur bir cevap olarak– yine işçi sınıfı karşılayacaktır. Madenciler,
sadece kendi geleceğine değil, bütün Türkiye’nin
aydınlık geleceğine katkı koymak durumundadır. Ve bu katkıyı bir gün mutlaka koyacaktır…

20. Yıl Ortak Özel Yayını

Dorsal Omur Törpüsü 1929 / Britanya Özel Ocakları

Dorsal Omur Törpüsü 2010 / Zonguldak Özel Ocakları
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Yirmi Yılın Ardından Bakınca...
1982’de “Çırak Kursu” mezunu, bıyıkları
henüz terlemeye başlamış bir delikanlı olarak işbaşı
yaptığımda, TTK’nın adı EKİ (Ereğli Kömürleri
İşletmesi) idi. 12 Eylül’ün tiranları henüz “Milli
Tipte Sendikacılık” yasasını çıkarmamış; ZMİS de
(Zonguldak ve Havalisi Maden İşçileri Sendikası),
yasal zorunluluk nedeniyle, GMİS (Genel Maden
İşçileri Sendikası) olarak değiştirmemişti adını…
Bir yıl önce emekli olan babamın yerine sendikanın
kütüğüne adım düştüğünde, Nazım Hikmet’in
“.... Tepeden tırnağa ümit ve inançtan ibaret…”
dizesindeki “Canım ciğerim İşçi Kerim”dim adeta.
“Güneşli güzel günlere” olan inancın doruklarında,
her yana dağıttığımız bildirilerdeki “öncü, utkan,
savaşkan” güç işçi sınıfının genç bir üyesiydim
artık. Ülkenin aydınlık yarınları bizim ellerimizle
şekillenecekti, ne mutluydu bana. Bir taşla epeyce
kuş da vurmuştum hani. Geçimimi sağlayacak
bir işim olduğu gibi, mücadelem için bir alan da
yaratmıştım kendime... Henüz sevgili eli tutmadan
anahtar tutmaya başlayan ellerimdeki nasır, utanç
değil gurur kaynağımdı bu yüzden...
Korku imparatorluğunun egemenliğini tüm
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haşmetiyle sürdürdüğü o günlerde, 12 Eylülün kılıç
artıklarını bir araya getirip, inancı diri tutmakla
başladığım siyasî mesai, sınıf mücadelesindeki staj
yıllarım gibiydi adeta. Bizim Radyo’nun cızırtıları
arasından derlediğimiz yayınları dağıtmak, 1
Mayıslarda en azından beyaz bir gömlek giyip
yakamıza bir karanfil iliştirmek, 82 Anayasasına
karşı yazılama yapmak gibi bugün için son derece
“küçük” görünen şeyler, “büyük umutlar”
çoğaltıyordu içimizde... Legal yayın yapan muhalif
tek sesin Cumhuriyet Gazetesi olduğu o karanlık
günlerde, bir de iyi bir şey yaptı general eskileri.
Yürürlükten kaldırdıkları 274 sayılı Sendikalar
Kanunu’nun yerine koydukları 2821 sayılı yasa ile
sendikal kademeleri tabana yaydı ve böylece geniş
bir alan yarattı bize. GMİS’in yeni örgütlenme
şekline koşut olarak, “sendikal komiteler”
kurmaya başladık yavaş yavaş. Oluşan her işyeri
komitesinden bir temsilci ile “üst komiteler” de
oluşturduk, örgütlü bir güç oluyorduk artık biz de...
İlk nüveler, Havzanın o zamana değin gördüğü en
nitelikli sendikal muhalefet olan “Tabanın Sesi”
içinde yer alan ağabeylerimden oluşuyordu… Benim

20. Yıl Ortak Özel Yayını
gibi epey genç de vardı içimizde… Doğrusu ya,
zorlu görevler vardı önümüzde. Bir yandan Mehmet
Tezer başkanlığındaki sendikayı dönüştürmeye
çalışıyor, diğer yandan da, saflarımızı tahkim edip
mücadeleyi daha ilerilere taşımaya çalışıyorduk.
Sendikal Komiteler Faaliyette
Örgütlenmemiz için de elverişli koşullar
oluşmaya başlıyordu bir yandan. Son TİS (Toplu
İş Sözleşmesi) görüşmelerinin serbest yürütülen
pazarlıklarla değil de, Yüksek Hakemler Kurulu
kararıyla bağıtlanması, büyük hak kayıplarına
uğratarak, son derece yoksul duruma düşürmüştü
bizi. Birçoğumuzun aldığı maaş çay-simit
hesabına bile yetmeyecek kadar azdı. Merkez
Servisleri’nde yaktığımız ateş tüm havzayı sarıyor,
Kozlu’da, Karadon’da, Üzülmez’de de yeni sesler
katılıyordu sesimize. Diğer yandan, tüm ülkede de
bir kıpırdanma başlamıştı. İlkin NETAŞ işçileri
yaktı direniş ateşini. Ardından Kazlıçeşme Deri,
SEKA, Demir-Çelik grevleri geldi art arda. Bahar
eylemleri, umuda yeşeren tomurcuklar gibi ülke
gündeminde patlayınca, eylem sırasının bize geldiği
belli olmuştu artık. Aslında her yönüyle hazırdık da;
sendikal komiteler iyice büyümüş, binlerce işçiyi
harekete geçirecek bir güç haline dönüşmüştü en
başta...
Her defasında daha da kalabalıklaşan sendika
ziyaretleri ile başlayıp, basın açıklaması, bordro
postalama eylemleri ile devam eden ve açlık grevi
ile zirve yapan zengin bir deneyim de biriktirdik
zaman içinde. En önemlisi de sendikal kademelerde
güçlü bir değişim rüzgârı esmişti. Mehmet Tezer
gitmiş, Şemsi Denizer başkanlığında yeni bir
yönetim gelmişti iktidara. Danışman kadrosu,
yayın politikası da değişmiş, “sarı” ne kelime,
“gangster” sendikacılığın en koyusunun yapıldığı
GMİS’in yayın organında “sınıf, mücadele” gibi
sözcükler yazılır olmuştu. Şubelerle genel merkez
yönetiminde Tabanın Sesi hareketi içinde şöyle ya
da böyle yer almış pek çok insan vardı artık, pek
çoğu da işyeri temsilcisi olmuştu. Sendikal komiteler
yüzlerce insanın katılımıyla toplanıyor, uzun
tartışmalar sonrasında alınan kararlar aksamadan
geçiriliyordu yaşama. Ülke değilse bile bizler, kendi
12 Eylülümüzü yenmiş, demokrasi mücadelesinin
en ön safında yerimizi almıştık coşkuyla...

Tansiyon Giderek Yükseliyor
1990 sonlarına doğru yaklaşıldığında, Zonguldak
kıpır kıpırdı; direniş ruhu sarmıştı her yanı. O yılın
1 Mayıs’ında, madenciler yıllar sonra ilk kez tüm
programı işyeri komitelerinde yapılan bir eylemle
sokağa çıktı, yüzlerce işçinin katılımıyla bir korsan
gösteri yaptı kentte. Abartılı önlemlerle kentte
olağanüstü bir durum yaratan polisin, gösteri
sonrasında, bir de GMİS’e baskın düzenlemesi bir
geleneği daha yıkıyordu Zonguldak’ta. Elli yıla
yaklaşan tarihinde, sendika ilk kez polis baskınına
uğruyordu, o zamana değin yalnızca bilgi almak için
giderdi oysa... Hiçbir şey yetmiyordu bize, azmimiz
hiçbir engel tanımıyordu, gecemizi gündüzümüze
katıp, durmaksızın körüklüyorduk ateşi... Grevdeki
SEKA işçileriyle dayanışma için, vagonlar dolusu
işçi arkadaşımızla gittik Çaycuma’ya. Kimse
farkında değildi, ama 12 Eylülcülerin –binbir
yasakla dolu– meşhur “Grev Tüzüğü”nü ilk kez
biz yerle bir ettik bu eylemle. Asker takviyeli
polisin şaşkın bakışları arasında, istasyondan
SEKA fabrikasına kadar yaptığımız davullu zurnalı
yürüyüş, bilenip, militanlaştığımız bir coşkuyu da
taşıyordu içinde... Kabuğunu kırmıştı madenci,
GMİS’in düzenlediği mitinglere on binlerce insan
katılıyor, kent dışındaki mitinglere onlarca otobüsle
gidiliyordu. Sözün kısası bir eylemden bir eyleme
koşan Zonguldak, başka bir havayı soluyordu o
günlerde...
Bir dizi eylem ve kuşku dolu bekleyişle süren TİS
süreci anlaşmazlıkla sonuçlandı. Fotoğraf sanatçısı
sevgili arkadaşım Birol Üzmez’in oğlunun doğduğu
“O gün” (20 Kasım 1990) grev kararı aldı sendika.
Daha önceki dönemlerde, yasal süreler sonuna kadar
kullanılıyordu; ama bu kez kestirmeden gidildi ve
30 Kasım olarak açıklandı grev tarihi. Açıklandı,
ama bana sorarsanız, Şemsi Denizer de dahil hiç
kimse grevin olacağına inanmıyordu. Bir önceki
TİS grevin başlamasına dakikalar kala bitirilmişti,
bu kez de aynısı olabilirdi. Herkesin beklentisi bu
yöndeydi zaten. Ama beklenen olmadı; son akşama
değin süren pazarlıklardan da bir sonuç alınmayınca,
grev kaçınılmaz olmuştu artık.

69

1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü
Grev Başlıyor
Şemsi Denizer’in Karadon’da verdiği startla
başladı grev. Son komite toplantısında, grev
başladığında topluca sendika önüne gelme kararı
aldık, uygulamaya koyduk da. Grev gözcülerinin
dışında, hepimiz yola dizildik ve polisin engelleme
çabasını boşa çıkararak Merkez Servisleri’ndeki
işyerlerimizden kısa sürede GMİS önüne geldik.
Denizer’in konuşmasının ardından dağılmak
üzerdeydik ki, Karadon’dan binlerce işçinin
yürüyerek geldiği habere ulaştı bize. Bana sorarsanız,
kent içi yürüyüşleri doruklayan bu haberdi galiba.
On, on iki km yolun ardından, GMİS önüne gelen
Karadon madencileri, bir bayram yerine çevirdi
ortalığı. Diğer bölgelerin de katılımıyla oluşan
müthiş kalabalık, grevin taban desteğini açıklıyordu
bize. Maya tutmuştu ve artık hiçbir şey bozamazdı
bu birliği...
Kent içi yürüyüşler bir akşam önceki komite
toplantılarının ürünü olarak gerçekleşiyordu.
Atılacak sloganlardan yürüyüş güzergâhına kadar
her şey, o toplantılarda belirleniyordu tümüyle.
Kritik bir adım daha atmış, sendikal komiteleri
işyeri temsilcilikleri ile birleştirerek “grev
komiteleri” haline dönüştürmüştük… GMİS’ten
bağımsız kurulan ve o zamana değin tümüyle
özerk bir şekilde hareket eden sendikal komiteler,
GMİS emrine girmiş oluyordu böylece. Bugün
aklıma çengellenip kalan “doğru muydu acaba”
sorusunu, hükümetin yoğun saldırısı altında
olduğumuz o ateşten günlerde soramazdık elbette.
Çok keskin bir savaşıma girmiştik ve farklı her ses,
saflarımızda zafiyet yaratabilirdi. Kimilerini yanlış
da bulsak, GMİS’in aldığı kararları harfiyen
yaşama geçirmenin başka türlü olanağı da yoktu
zaten.

sergileniyordu tüm ülkede. Yalnız emekçiler değil,
yüreği emekten yana olan tüm sanatçılar, aydın ve
yazarlar, bilim insanları, gazeteciler; buldukları her
fırsatta dayanışmalarını göstermek için giriyordu
kolumuza. Yurtdışından destek mesajları, nakdî
yardımlar, dayanışma eylemleri dalga dalga
geliyordu... Bununla da kalmıyor, Türkiye’nin dört
bir yanından kamyon kamyon erzak yağıyordu
Zonguldak’a. Dağıtım esaslı bir sorun halini almıştı.
Belediyeye ait büyükçe bir yer depo olarak tutuldu
ve oradan dağıtımına başlandı gelen yardımların. Hiç
unutmuyorum; adil olma gayretkeşliği epey iş de
açtı başımıza. Çuvallarla gelen bir kamyon unu,
işçi sayısı kadar poşete bölmeye çalışınca, baştan
aşağıya una belendik bir keresinde. Arkadaşının
yüzünü görüp kahkahalarla gülen, dönüp aynada
kendi yüzüne bakınca daha çok gülüyordu. Az
miktarda gelen erzakı grev çadırlarındaki nöbetçilere
bölüştürüyorduk. Ne kadar uğraşsak da, ufak
tefek suiistimallerin önüne geçemediğimiz gibi,
“malın iyisini kim alıyor” sorusunun kafalarda
uyanmasını da engelleyemiyorduk bir türlü...
Galiba en göz yaşartıcı dayanışma çabaları
da cezaevlerinden gelenlerdi. 12 Eylül tutsağı
pek çok siyasî mahkûm henüz çıkamamıştı demir
parmaklıkların ardından, oralarda grevimize
duyarlık çok yüksekti bu yüzden. Gelen yığınla
mektubun, mesajın, gazetelerde yayınlanan
ilanın yanı sıra, yaptığı el işlerini gönderen
mahkûm sayısı da oldukça çoktu. Birkaç siyasî
mahkûmun cebindeki son kuruşları da grev
fonuna bağışlamasını hiç unutmuyorum; çok
duygulandırmıştı herkesi. Tüm bunlar grevin
direncini artırdığı gibi, büyük bir coşku ve özgüven
de yaratıyordu işçiler arasında... Belki de bu yüzden,
4 Ocak günü Zonguldak Kapalı Cezaevi’nden geçen
yürüyüş kolu, “Zindanlar boşalsın, genel af”
sloganını coşkuyla haykırıyordu, herkesi şaşırtacak
bir şekilde…

Yaşasın Sınıf Dayanışması!...
Bir Kara... İki Kara... Geliyoruz Ankara
Zonguldaklı madencilerin ilk yasal greviydi
bu. Daha önceleri pek çok direniş, iş bırakma eylemi
yaşanmış, bunların kimileri çok ciddi olaylara sahne
olmuştu; ama bu çapta bir grev hiç yaşanmamıştı
havzada. Bunun coşkusu sarmıştı her yanımızı.
Öte yandan, göz yaşartıcı bir dayanışma örneği
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“Grevin bu derece görkemli olmasındaki en
büyük pay kimin?” diye sorulsa, ‘Cumhurbaşkanı
Özal’ın’ yanıtını veririm hiç tartışmasız... Bulduğu
her fırsatta madencilere saldırması; TTK’yi
Türkiye’nin kamburu ilan edip, kapatılacağını
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GMİS yönetimince o yönde atılmış ciddi bir adım da
yoktu ortalıkta. Sabahleyin araçların Zonguldak’a
sokulmadığı söylendi; ama denilenin dışında, o
yönde en küçük bir bilgi ulaşmadı hiç kimseye.
Kentin her yanında toplanan kalabalığa “Madem
ki, araçlar gelmedi; ayaklarımız var, yürüyoruz o
halde…” diyerek ilk adımı atan Ş. Denizer yürüyüş
kolunun en başına geçmişti bile. Yürüyorduk
artık… Yürüyorduk, ama varacağımız yerde
ne yapılacağı konusunda da en küçük bir fikri
yoktu hiçbirimizin. Hedefimiz belliydi yalnızca:
Ankara...

söylemesi; başka türlü bir motivasyon sağlıyordu
bizlerde. Zamanlı zamansız yaptığı çıkışlar,
bilincimizin daha da bilenmesine neden oluyor,
militanlaştırıyordu hepimizi. Adı madencilerin
arasında “Çankaya’nın Şişmanı”na çıkmıştı zaten.
Herkesin ağzındaki slogan tekti: “Çankaya’nın
şişmanı, işçilerin düşmanı...” Ş. Denizer de sıkı bir
ajitatör olup çıkmış; tansiyonu sürekli yükseklerde
tutan konuşmalar yapıyordu, her gün sendikanın
önüne gelen on binlere... Grevin ilerleyen günlerinde
“Ankara Vurgusu”nu öne çıkarmaya başladı.
Sorun burada çözülmezse, haklarımızı hep beraber
gidip Ankara’dan alacağımızı anlatıyordu ısrarla.
Belki de bir tehditti bu. Ya da elindeki son kozu ileri
sürüyordu... 1991 yılbaşında Abant’ta Başbakan
Yıldırım Akbulut ile bir görüşme yapıldı. Tüm
işyeri temsilcilerinin de katıldığı bu son görüşmeden
de sonuç çıkmayınca, hedef belli olmuştu artık:
“Bekle Ankara geliyoruz...”

Şimdilerde ağzı salyalı saldırganların linç
girişimlerinin hafifletici sebebi sayılan zafer işaretli
ellerimizle, ağız dolusu sloganlarımızla yollara
düşerken, nasıl da umut doluydu yüreklerimiz…
Elimizde bir yol haritası yoktu, nereye ne zaman
ulaşacağımızı, ulaştığımız yerde ne yapıp, ne kadar
kalacağımızı bilmiyorduk; ama yürüyorduk
inançla… Bir gece önce gelmesi gereken otobüsler
gelmemiş, önümüzde bizleri eksi bilmem kaç
derecelerle karşılayacak karlı dağlar varmış, ne
gam?! “Bekle Ankara Geliyoruz!” haykırışı bir
kez çıkmıştı ağzımızdan. Gemileri yakmıştık artık,
gidecektik, çaresiz. “91/4 Ocak, Hesap Günü
Olacak”tı... On binlerle sesle, kentin sokaklarını
arşınlarken oluşturduğumuz kavil böyleydi çünkü:

Doğrusunu söylemek gerekirse, ne Ş.
Denizer’in kafasında vardı Ankara Yürüyüşü,
ne de bizlerin… Madencilerin böyle bir yürüyüş
yapacağını hükümet de düşünmemişti bence. Ne
yapacağımızı bile bilmiyorduk dahası. Bu yüzden
tam bir muamma olarak başladı yürüyüş. Otobüslerle
gidileceği söylendi ilkin. Ancak, o kadar insanı
taşıyacak otobüsü bulmak mümkün olmadığı gibi,
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“Bir kara, iki kara, üç kara / Geliyoruz Ankara /
Ha ninna, ha ninna” diyordu çoğul türkümüz…
Deller Barikatının Önünde
“Ankara’nın yolları taştan / Özal sen çıkardın
işçileri baştan” türküsüyle çınlattığımız dağları,
hiç de yabancısı olmadığız zifirî karanlık tünelleri
aşıp koca bir kent olarak geldik; Deller Barikatı’na
dayandık… Çoban ateşlerinin ışıttığı dağlarda
sabahladığımız geceler, yüreğimizin başka türlü
kabardığı anlardı. Dondurucu soğukta, teneke
ile tutulan ritimle halaya dururken de aynı duygu
vardı içimizde; her biri “Madenci Özel Sayısı” gibi
çıkan gazetelerde kendimizle ilgili haberleri iştahla
okurken de… Başaracaktık. “Ankara yolumuz,
ölüm olsa sonumuz” haykırışlarıyla kutsadığımız
Nirvana’ya ulaşınca, fanî olan her şeyden
arınarak özümüze kavuşacaktık sanki. Ama
olmadı… Kabul etmek gerekiyor ki, yenildik…
Yooo hayır, ne Deller’de önümüzü kesen
buldozerlerin üzerinde ilan edildi yenilgimiz,
ne de geçit vermez Gerede Dağlarını tutan
jandarma barikatında... Hançerimiz yırtılıncaya
kadar haykırdığımız “Ölmek Var Dönmek Yok”
sloganının daha ağzımızdaki yankısı bile bitmeden,
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Mengen’den boynu bükük çocuklar gibi geri
dönüşümüz bile, kazanılmış bir başka utkunun
adıydı gerçekte. “…. Pişkin ekmekleri bölüp de
paylaşır gibi, su gibi, ateş gibi…” geldiğimiz bu
yerlerden; dağılmış, yorgun, umutsuz ve azalmış
olarak değil de, söylediklerimizi yeni kulaklara
duyurup daha bir çoğalarak dönüyorduk
sonuçta. Kazanımların en büyüğü de buydu
galiba…
Geç de olsa, yaşayarak öğrendik ki, toplumsal
mücadelede savaş tek bir cephede kazanılmazmış
meğer… 1990-91 grevinde kazanan bizdik
gerçekten; ama acıyla öğrendik ki, yenilen de
bizmişiz meğer… Bugünden bakınca anlamak
daha kolay belki, barikatı aşamadığımız için
değil; örgütlülüğümüzü, gücümüzü, bilincimizi,
yaratıcılığımızı, en muzır yanımız olan isyancı
ruhumuzu Mengen Dağlarında bıraktığımız
için yenildik ve bu yüzden boynumuz bükük
döndük kentimize... Dahası var; savaşım vere
vere kazandığımız sınıf önderliğini, öncü fikirlerle
destekleyip, örgütsel yapımızı yeni duruma uygun
bir biçimde yapılandıramadık devam eden süreçte.
Eski çuvallara yeni mızrakları sığdırmaya
çalışıp, önder işçilere öncülüklerine yakışır yeni
fikirler kazandıramadığımız gibi; dahîyane
bir yaratıcılıkla ortaya çıkardığımız sloganları

20. Yıl Ortak Özel Yayını
içselleştirip, onları yaşamın bir parçası haline
dönüştürecek bilinci de ortaya koyamadık
ne yazık ki. Sonuçta yenilmekle de kalmayıp,
“Emeğin Başkenti” yakıştırmacasının altında
ezildik tüm kent halkıyla birlikte…

Bu Şiir Kömür Kokar

Pirus Zaferi mi?

Öyle insanlar gördüm ki
Ölüm peşlerine düşmeye korkardı

Binyıllar ötesinden süzülerek gelen bir meseldir:
280’li yıllarda Epir Kralı olan Pirus, girdiği tüm
savaşları kazanarak topraklarını genişletmektedir
sürekli... Asculum Savaşı’nda, Roma Ordusu ile
karşı karşıya gelir ve büyük bir zafer kazanır.
Ancak, bu zaferi kazanırken o kadar çok kayıp
verir ki, sonunda tahtını bırakmak zorunda kalır.
Tahtını kaybeden Pirus’un ölümü de bu durumuna
yakışacak niteliktedir. Adıyla eski dünyayı titreten
muzaffer komutan, Argos’taki bir sokak kavgasında,
kızgın bir kadının, başına kiremit vurması sonucu
yitirir yaşamını… 1990-91/Zonguldak Büyük
Madenci Grevi ve Yürüyüşü üzerine, daha çooook
konuşacağız elbette. Bu konuda sayısız yazı yazılıp,
onlarca araştırma yapılacak. Sizi bilmem; ama ben
elde kalanlara bakınca, başlangıç olarak “Kazanılan
bir Pirus Zaferi miydi acaba?” diye bir soru
cümlesi kurmadan edemiyorum ne yazık ki…

Kılları uzamış hayvanların yanı sıra
Ya kuyulara iniyorlar
Ya kuyulardan çıkıyorlardı
Kazmaları kürekleri lambalarıyla
Ya insanlar gibi toprağın üstünde
Ya köstebekler gibi toprağın altındaydılar

Bir düdük sesinde bütün şehir ayaktaydı
Dağlara tepelere doğru bir ayaklanmadır
başlıyordu

Öfkeli, ama bir o kadar da umut dolu biçimde,
daha güzel yarınlara doğru başlattığımız coşku
dolu yürüyüşün üzerinden koskoca yirmi yıl
geçti. Geçen zamandan daha çok, Zonguldak’ın
geldiği nokta şaşırtıyor beni. Daha dün kendisine
biçilen deli gömleğini –yüz binlerce elle birlikte–
parçalayarak ülkenin umudu olan bir kent,
aradan geçen bunca zaman içinde dayatılan
her şeye büyük bir tevekkülle nasıl boyun eğer,
anlamak zor gerçekten... İçinde bulunduğumuz
edilgin durumdan bakarak sormadan edemiyorum:
“Güneşi zapt etmek” için olmasa bile, geleceğini
kendi elleriyle kurmak için Ankara’ya doğru
yola çıkan o düş insanları bizler miydik
geçekten? Emek düşmanlığında sınır tanımayan bir
hükümeti sallayıp, Özalizmi yıkarak emekçi halkın
umudunu çoğaltan o kentle –iyice mecalsizleşen ve
mecalsizleştikçe de içine kapanarak pısırıklaşan–
bu kent, aynı kent mi?...

İkinci düdüğe kadar bütün şehirde tıs yoktu
Uyudum uyandım hep aynı seslerdi
Anladım insanlar bir vardiya giriyorlar
Bir vardiya çıkıyorlardı
Anladım en kısa ömür insanoğlunundu
Sonra kurtlar böcekler ve tarla farelerinindi

İlhan Berk

Var mı bir yanıtı olan?!...
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Büyük Madenci Yürüyüşünün Işığında,
Yeniden Kamusallık için,
Antikapitalist Bir Mücadele Programı Gereklidir…
Çetin UYGUR
Zonguldak Halkı 1991’de dört gün boyunca
Ankara’ya doğru yürüdü... TTK işyerinde 30 Kasım 1990’da ilan edilen grev kararı sonrasında;
madenciler, her gün şehir içinde gerçekleştirdikleri yürüyüşlerinin rotasını, soğuk kış günlerinde
Ankara’ya çevirdiler. Sadece madenciler değil,
yürüyüşü uzaktan yakından takip eden herkes biliyordu ki, bu basit ve güncel bir TİS mücadelesi
değildi. Daha yürüyüş yapılmadan herkes derinden
hissediyordu ki, bu yürüyüş tarihe düşülen bir dipnot olacaktı ve dünya durdukça Zonguldak Madencilerinin yazdığı bu dipnot da asla unutulmayacaktı.
Çünkü yürüyenler, sadece ücretlerine zam isteyen
madenciler değildi: Esnafı köylüsü, yaşlısı genci,
kadını erkeği, memuru ve seyyar satıcısıyla, tekmil
bir şehir yola çıkmıştı. Bir şehir kolay kolay ayağa kalkmaz, kolay kolay yürümez; bir kere ayağa
kalkınca da, artık ne şehir o eski şehirdir, ne de
yürüyenler.

Zeki Taşçı

Grev Komitesi’nin üyesi olan “Mektepli” lâkaplı
Alaaddin Kara’nın Yürüyüş Günlüğü’nde aktardığı
aşağıdaki anekdot, Zonguldak insanının ruh halini
göstermesi açısından önemlidir:
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“…. Taşçılı ve çevre köylerinden yürüyüş
koluna yeni katılıyorlardı... Bu bölgede oturan
guruplu arkadaşlarımı yeni görüyordum. A.
Dayı’yı, Parmaksız’ı, Akbıyık’ı, Çeküç Dayı’yı,
sağ ayağını sürükleyerek giden Topal Ş.’yi görüyorum. Çoğunun takma bir adı vardı. Takma
adı olmayanlara da ad takarlardı. Bana da bir
ad bulmuşlardı. “Sende mi Ş. Dayı?” diye takılıyorum. “Sen de mi hükümete başkaldırdın?
Vatan haini diyecekler sana!” Yanındaki köylü
arkadaşları gülüyorlar. “Hökümata selam çakıp
geri döneceğim!” diyor. “Topal Ş. de geçti bu
yollardan desinler yahu! Benim gibiler de yaşıyor bu dünyada! Bizi niye hiç hesaba katmazlar
ki?...”
Körfez Krizi’nin tozu dumanı arasında tıkanan
kamu kesimi TİS sürecinin, Zonguldak madencileri
için özel bir anlamı daha vardı. 1989’da ilan edilen
BAKKUR kararıyla, TTK Rehabilitasyon ve İşgücü
İyileştirme Projeleri kapsamında, Havzanın sınırları yeniden belirleniyor; ocakların rödövans yoluyla
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parça parça özelleştirilmesinin ve işçi sayısında da
ciddi bir azaltmaya gidilmesinin yolu açılıyordu.
1965’ten 1985’e kadar, TTK kömürü demir-çelik
fabrikalarına dünya piyasalarının altındaki bir fiyatla satılmış; bütçedeki yatırım payının önemli bir
bölümüne el konulmuş; alınan dış kredilerin aslan
payı yine uluslararası tekellerin kurduğu proje şirketlerine aktarılmış; Kurum ağır bir borç yükü altına sokulmuş ve zarar ettirilmişti. Hemen ardından
da “TTK Ocakları zarar ediyor”, “Ocakları kapatalım, somon çiftlikleri kuralım” iddiaları yağmaya
başlamıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Turgut Özal, daha
da ileri gidip, “…. ocakların tamamını kapatıp madencilere maaşlarını ödesek bile, daha az zarar ederiz…’ gibi veciz bir laf ediyor; madencileri asalak
derekesine indirmeye çalışıyordu. Bu tarihten sonra, bütün diğer KİT’leri de hedef alan aynı iddiaların –bizzat Özal tarafından– sık sık dile ve gündeme
getirilmesi ise, uygulanmak istenen programın ne
denli merkezî ve kapsamlı olduğunu gösteriyordu.
IMF ve IBRD eliyle tezgâhlanan ve kamu madenciliğinin ÇUŞ çıkarları doğrultusunda tasfiyesini
hedefleyen program, 1980 sonrasında bütün KİTler
için yürürlüğe sokulmuş ve bir yıkım uygulanmaya
başlanmıştı. TTK bu programın ilk halkalarından
biri olarak seçilmiş ve hemen uygulama kapsamına sokulmuştu. 1990’da kamu kesimi TİS sürecinde yaşanan tıkanıklığın önemli nedenlerinden biri
de aynı özelleştirme programının hedefiydi. Diğer
yandan, sanayi bölgelerinde yaşanan 89 Bahar Eylemleri ve KİT işçileri hareketinin bütün işkollarında uç vermesi, emekçi kesimlerde bir direnme ve
mücadele azmi yaratıyor; ancak, bu eğilim kamu
kesimi sendikalarının genel merkezleri tarafından
görmezden geliniyordu. Özelleştirme programının
yarattığı tehdidin, bu dönemde sendikacılar tarafından anlaşıldığını söylemek zordu; ancak sonradan
uyandılar… Ama Zonguldak’ta durum böyle değildi. Herhangi bir kamu işçisi için henüz söylem
düzeyinde olan program bilinen-yaşanmış bir tehlike oluşturmuyordu. Ama Zonguldak ocaklarının kapatılmasının dile getirilmesi, Zonguldak halkı için
aynı uzaklıkta değildi. Çünkü madenler Zonguldak halkı için sadece bir işyeri, bir ekmek teknesi
değildi; bir yaşam biçimiydi, bir yurttu. Atalarının dedelerinin mezarları, çocuklarının istikbaliydi. Atalarının kömür çıkartsın diye süngü zoruyla
sokuldukları, yıllardır ekmeğini yedikleri ocakların
artık zarar eden bir işletme derekesine düşürülmesi

ve madencilerin memleketin sırtına yapışan bir kene
gibi tarif edilmesi; herkesin onurunu ve gururunu
derinden yaralıyordu. Sadece madencilerin de değil,
Zonguldak ve köylerinde yaşayan herkesin geçmişigeleceği ocaklara sıkı sıkıya bağımlı olduğu içindir
ki; TTK istatistiklerine göre 35 bin madencinin
çalıştığı Zonguldak’ta, bu sayının iki katından
fazla insan 1990 Aralığının bıçak gibi soğuğunda
kent yollarına düşmüş ve en az dört katı da Ankara Yürüyüşü’ne katılmıştı. (2010 rakamlarına
göre, 1.408 genel müdürlük çalışanı ve 1.823 de
memur ve sözleşmeli personel olmak üzere, toplam
TTK personel sayısı 13.369’dur…)
Taşkömürü Madenciliğinde Mevcut Durum
TTK işvereni eliyle hazırlanan “Taşkömürü Sektörü Raporu”na göre, Mart/2010 itibarıyla, mevcut
durum aşağıdaki alıntılarda aktarıldığı gibidir:
“Dünya primer enerji arzının yaklaşık %
25’ini ve elektrik üretiminin de yaklaşık %
40’ını oluşturan kömür, artan enerji ihtiyacı
karşısında, dünya enerji sektörünün karar mekanizmasında önemli bir ayak olarak yerini korumaktadır. 2050’lerde güneş enerjisi kullanımının çok ileri düzeyde artacağını öngören oldukça iddialı projeksiyonlarda bile, kömür,
bugünden daha az olsa da enerji kaynağı
çeşitliliği içinde yer almaktadır. (….) Dünya
fosil yakıt kaynaklarının tükenme eğilimlerine
bakıldığında, petrole 40-50 yıl, doğalgaza 6080 yıl, kömüre ise 200 yıl ömür biçilmektedir.
(….) Kömür ithalatının ivme kazandığı 80’lerin
başında, ülkemizin taşkömürü tüketiminin %
80’i, sonlarında ise % 45’i yerli kaynaklardan
karşılanırken; 2008’de 22,7 Mt olarak gerçekleşen taşkömürü tüketiminin sadece % 12’si
yerli kaynaklardan (Havza üretiminden) karşılanmıştır. 2009’daki 2,9 Mt Havza üretiminin
1,0 Mt kadarı özel sektör eliyle üretilmiştir.
(….) Ülkemizin taşkömürü ihtiyacının % 8,2’si
TTK’dan, % 4,4’ü de rödövanslı sahalardan
olmak üzere, sadece % 12,6’sı Havzadan karşılanmaktadır. (….) Kömür ithalatına; 2001’de
345 M$, 2003’de ise 983 M$ ödenmiştir. 2008
maden ihracatımızın toplamı 3.200 M$ ol75
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muş; sadece kömür ithalatı için ödediğimiz
ise, 2.049 M$ mertebesine tırmanmıştır…”
TTK raporunda yer alan bugünün gerçekleşmeleri, 1990’da henüz bir proje durumdaydı.
Bu projeye göre, işçilik giderleri çok fazla olan
TTK ocakları; kiralama, taşeronlaştırma ve kaçak
ocaklara göz yumma suretiyle, özel sektöre devredilecekti. Artan taşkömürü ihtiyacı kabaran ÇUŞ
stoklarından karşılanacak; Havzanın taşkömürü ise,
özel şirketlerin rödövanslı/kaçak ocaklarında –her
an ölümlü kazalara da teşne olan– insanlık dışı koşullarda çalışan madenciler eliyle çıkartılacak; personel giderleri düşürülecek ve böylece “iş verimliliği” de sağlanacaktı.
“…. şimdi anladım rödövansın ne olduğunuuuu; adam öldüğü zaman «kaçak ocak» oluyor,
adam ölmediğinde ise «rödövanslı ocak» oluyor…”
Zonguldak İl Emniyet Mensuplarından Biri
“…. Özel sektöre de madencilik kapılarını
açan özel kanunla birlikte “rödövans” tabiri, 1954 sonrasında, Türkçe madencilik jargonuna her nasıl girdiyse; nihayetinde –TC
sınırları içinde ½ yüzyıldır zaten hükümferma
olan– maden mevzuatına ancak 80’lerin sonunda biat eden ‘Havza-yı Fahmiye Muhtar
Mıntıkası’na da aynen öyle girdi…”
Abdal Ali Alangurî
Rödövans* usulü, 1988 itibarıyla Havzada da deneme yayınlarına başlamıştı. TTK’nın bugün itibarıyla öngördüğü gelecek vizyonu ise, anılan raporda
aynen şöyle ifade edilmektedir:
“…. TTK’nın yüksek ticarî maliyeti içerisin* Aslında, toprağı işleyen müstecirin, oturduğu yerde para kesen toprak ağasına ödediği bedelin Fransızcasından başka bir şey
olmayan ‘rödövans’ tabiri, özel sektör madenciliğinde 60 yıldır
kullanılıyor. Özel madencilik raconunda; rödövans, müstecirin değil, saha sahibinin katlandığı bir zillettir aslında.
Havza’nın dili bile dönmüyor henüz rödövansa… En başında
da, 1½ yüzyıllık Osmanlı İmtiyazı’nı –kıçı kırık koalisyonlara çizdirip– elin oğullarına yediren TTK üst yönetimleri;
imlasını bile beceremiyorlar. Doğrusu bu dense, “…. yerleşti
artık…” diye ukalâlık da zulada alestadır. ‘Yanlışın yerleşiği mi
olur, görüldüğü yerde düzeltilse gerek…’ beri dursun; 55 yıldır
özel sektöre bile yerleşmeyen, TTK üst yönetimine 15 yılda
hemen yerleşmiş galiba… (Yayıncının Notu)
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deki en önemli payın işçi giderlerine ait olması,
zararın azaltılması çalışmalarında işçilik verimlerinin arttırılması ve Kurumun asli görevi
olan kömür üretiminin dışındaki faaliyetlerde
hizmet alımı uygulamasının yaygınlaştırılması
önem arz etmektedir. (….) TTK tarafından 5
Mt, özel sektör tarafından 5 Mt olmak üzere,
toplam 10 Mt/yıl üretim gerçekleşecektir…”
Bugün TTK bünyesinde –düz hesap– 10.000 ve
rödövanslı/kaçak ocaklarda ise 5.000 madenci çalışmaktadır (1). Bu şirketlerin çoğu madencilik ile
doğrudan ilgisi bulunmayan temizlik, turizm, gıda,
nakliyat, inşaat, pazarlama vb. alanlarda faaliyet
göstermektedir. Gerçek anlamda madencilik yapanların sayısı ise, 8-10’u geçmemekte ve 500’e yakın
sayıda ocaktan kömür çıkartılmaktadır (2). TTK’nın
vizyonuna göre, önce kamu ve özel sektörde çalışan
madenci sayıları ve üretim miktarları eşitlenecek ve
giderek madencilikteki kamu payı ve işçiliği sıfırlanacaktır. Nihayetinde de, rödövanslı/kaçak ocaklarda çalışanların içinde bulunduğu koşullar,
gelecekte bütün Zonguldak madencilerine reva
görülecektir. Bu koşullarda** yapılan madencilik,
son zamanlarda sıkça yaşanan iş kazalarına, göçüklere ve grizu patlamalarına da davetiye çıkarmakta;
her yıl onlarca madenci özel sermayenin kâr hırsına
kurban verilmektedir.
Özelleştirmenin diğer bir yöntemi de “kaçak”
ocaklara göz yumulmasıdır. Bilindiği gibi, kaçak
ocaklar uzun yıllardan bu yana faaliyettedir. Daha
önce TTK tarafından kaçakçılık olarak değerlendirilen ve cezai işlem uygulanan bu işletme tarzı,
rödövans uygulamalarıyla birlikte, alt taşeron işletmeciliği postuna bürünmüş ve böylece hem yatırım,
hem de işçilik maliyetlerinden kesinti sağlanması
hedeflenmiştir. 1999’da MİGEM görevlileri eliyle
hazırlanan bir tetkik raporunda, aşağıya aynen aktarılan gözlem ve tesbitler vurgulanıyor:
“…. Rödövansçılar, kaçakçıları taşeron adı altında işlendirmiştir. Taşeronlar hakkında TTK
ve diğer kamu kuruluşlarına tam ve düzenli bir
bilgi ve kayıt verilmediği için, kaçak kömür
üreticileri kendilerini taşeron olarak tanıtabilmiş ve kamu kurumlarını yanıltmışlardır...”
**Kadir Tuncer’in ön sayfalarda yazdığı makalede, anılan
“koşul”ların ıcığı-cıcığı zaten hepten çıkarıldığı için, Çetin
Uygur’un aynı “koşullar” hakkında yazdığı diğer satırlar makas
yedi… (Sansürcünün Notu)
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Zonguldak Madencilerinin Başarısı
1990’da Zonguldak madencilerinin ve yetkili
sendikaları GMİS’in karşısına dikilen ve program
hedeflerine de –artık açık seçik görülebildiği gibi–
bugün üçte bir gerçekleşmeyle ulaşan melanet ve
habaset projesi, kaba hatlarıyla yukarıda çerçevelendiği gibiydi. Bu projenin uygulanmaya başlanması, Zonguldak madencileri ve halkı açısından
yaşamsal bir önemdeydi. Bunun içindir ki, ülkenin
her yanındaki kamu işçileri ve sendikaları, her iki
yılda bir yaşanan TİS tıkanıklığını rutin hamlelerle aşmaya çalışırken; Zonguldak madencileri grev
komiteleri kurmuş; bir yandan 1908, 1923, 1965,
vs. direnişlerinin anılarını tazelemiş; diğer yandan
da, gözlerini ülkenin her yanında ayağa kalkan işçi
ve KİT çalışanlarına dikmişlerdi. 30 Kasım 1990’da
grev ilan edilmesiyle birlikte, her gün GMİS kapısına dikilerek oradan “Çankaya’nın Şişmanı”na ses
duyurmaya çalışmışlardı.
Zonguldak madencilerinin ve halkının gerçekleştirdiği Büyük Grev ve Yürüyüş, Türkiye İşçi
Sınıfı açısından, dün olduğu gibi gelecekte de büyük bir önem taşımaktadır. Sadece madencilerin
değil, bütün halkın bir mücadele içinde örgütlenmesi; mücadele önderliğinin, grev komiteleri
aracılığıyla, üretenlerin de içinde yer aldığı bir
genişliğe ulaşması; Havza’da yaşanan sorunun

ekonomik-demokratik çerçeveden politik bir boyuta taşınması ve siyasi iktidara yönelik bir cephe hattı olarak ele alınması, işçi sınıfı tarihi açısından önemli bir köşe taşı oluşturmaktadır. Yürüyüşün Deller Barikatı’na toslayıp geriye dönmesi
de, Havza için tasarlanan özelleştirme ve kapatma
programının –engellenmesine değilse bile– ertelenmesine yol açmış; bütün emekçilerin örnek alması
gereken bir mücadele deneyimi olarak, tarihte hak
ettiği yeri almıştır.
Barikattan dönüşün nedenleri birçok açıdan irdelenebilir. Nedenlerin başında da, o zamanki GMİS
Genel Başkanı Şemsi Denizer’in –Ek-1’de tam
metni aktarılan bir röportajında– ifade ettiği gibi,
düzenin siyasi partileri ve sendikaların o zamanki durumu gelmektedir. Ne yazık ki, 1990’daki
işçi örgütlenmeleri ve politik örgütlenmeler, bu denli kapsamlı bir politik mücadeleyi göğüsleyebilecek
ve ileri taşıyabilecek yapılar değildi. GMİS’in hükümeti yıkma ve parlamentoyu değiştirme gibi
bir politik hedefi gerçekleştirmesini beklemek
mümkün değildi. Ne Zonguldak madencilerinin,
ne de Türkiye işçi sınıfı hareketinin, o günkü koşullarda böyle bir hedefe ulaşabilecek örgütlenmesi olmadığı gibi, varolan politik yapıların da
böyle bir hedefe ilerlemeye olumlu yanıt verebilecek mecali ve ufku bulunmuyordu.
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Hatırlanacağı gibi, Havza için uygulamaya sokulan özelleştirme programı, 80’lerde bütün dünyada
birden dillendirilmeye başlanmış; bu uygulamaların
en sertini de Thatcher Hükümeti gerçekleştirmeye
girişmişti. Britanya madencilerinin –diğer emekçilerin sadece çok ufak bir porsiyonunun desteğini
alarak– 1984-85’te gerçekleştirdiği grev ve direnişler, başarıya ulaşamamış ve özelleştirme karşıtı
mücadele de önemli bir yenilgiyle yüz yüze kalmıştı. Bu dönemde, Britanya madencilerinin grev ve
direnişleri, Thatcher’in bizzat kendi inisiyatifiyle,
ağır saldırılara maruz kalmış; hatta bu saldıralar,
sendikaların malî kaynaklarına el konmasına kadar
ilerlemişti. BK hükümetinin ‘İsterseniz madenleri
size verelim…’ resti, bizimki gibi en az 10 tane
havzası bulunan Britanya’da, sadece Galya’nın
küçük bir kasabasında görülmüş ve bu tarihten sonra da ocak ve yan sanayi madenciler eliyle yönetilmeye başlanmıştı. Bu küçük kasabanın madencileri,
kısa sürede ocağı verimli bir biçimde çalıştırmaya
başlamış ve giderek kasabanın sağlıktan eğitime,
yerel yönetimden bütün hizmetlerine kadar bütün
yönetim süreçlerine hakim olmuşlardı. Bu başarılı
özyönetim deneyimi, ne yazık ki, Ada’nın geneline
yayılamadı….
Zonguldak madencilerinin –iktidarı değiştirme
gibi bir hedef yerine– Havzadaki ocaklara el koyarak, tıpkı Galya’daki yoldaşları gibi, bir ‘Zonguldak Meclisi’ eliyle işletme ve geliştirme seçeneği halâ var (o zamanlar, Özal’ın “…. alın da siz
işletin…” lafını aklına her estiğinde tekrarladığını
hatırlayın)… Böyle bir kamusal madencilik için zorunlu olan koşulları yaratma seçeneği, o gün olduğu
gibi, bugün de çok önemli bir hedef olarak önümüzde durmaktadır. Böyle bir girişim, Türkiye için hiç
de bir ilk değildir. Zamanın koşulları değişik olsa
da; 1969’da Alpagut’ta ve 1980’de Yeni Çeltek’te,
madenciler ocaklarına yöre halkıyla birlikte el
koyarak işletmiş ve kısa sürede başarıya da ulaşmışlardı. Bu örnek özyönetim vakaları, Türkiye işçi
sınıfı açısından unutulmaması gereken deneyimler
olduğu gibi, bugünkü özelleştirme karşıtı mücadele
açısından da çok ciddi bir çözüm seçeneği olarak
önümüzde durmaktadır.
Liberal kapitalist politikaların AKP hükümetleri eliyle ve görülmedik bir vahşetle uygulandığı bir
zamandan geçiyoruz… Yakında yürürlüğe girecek
olan ve emeğin daha da esnekleştirilmesini ve gü-
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vencesizleştirilmesi hedefleyen yeni Sendikalar Yasası, Ulusal İstihdam Yasası, vs. gibi torba yasalarla
yüz yüze olduğumuz bir konjonktürde, politik mücadeleyi göz ardı edersek giderek köleleşeceğiz. Bu
mücadelenin anti-kapitalist bir içerikte ve bütün çalışanları kapsayan örgütlenme biçimleriyle yürütülmesi, ülkemizin ve halkımızın geleceği açısından,
hepimizin önünde duran büyük bir sorumluluktur.
Madencilerin 1990-91 Kışı epizodunda kazandığı mücadele deneyimi ve öğretisi, günümüzün çok
daha berbat somut koşullarında, çok daha şaşmazsapmaz bir kılavuz gibi rağbet görmek zorunda...
Bu itibarla, sadece madenciler değil, ülkenin bütün
işçileri de; ne tür bir örgüt çatısı altında barındıklarına hiç aldırış etmeksizin, tek yürekten ve tek yumruktan ibaret bir beraberlik-bütünlük içinde, artık
politik arenaya doğrudan müdahale etme noktasına
varmıştır. Türkiye işçi sınıfı, bu tür bir siyasî müdahaleye, her zamankinden daha fazla mecburdur.
Bugün, 20 YIL önce ulaştığımız menzilin daha da
ırağını hedeflemek zorundayız…
Kaynaklar
(1) E. E. Kilim:
Madencilik Sektöründe Taşeronlaştırma ve
Özelleştirme Yöntemi: Rödövans.
esrakilim.blogcu.com
(2) K. Tuncer:
Tarihten Günümüze Zonguldak’ta İşçi Sınıfının
Durumu, 1998. Göçebe Yayınları
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Ek-1
Bir Şemsi Denizer Söyleşisi
(Eylem Günlüğü - Metis 1992)
Sevkuthan Nevsuhan KARAKAŞ
Soru: Bu kadar geniş bir eylemlilik istemenizdeki amaç neydi?
Denizer: Demokrasi mücadelesi. Türk insanının, Türk çalışanının isteklerinin gerçekleşmesi mücadelesi.
Şunu hesapladık... Türkiye’de sömürü çarkının ters dönebilmesinin tek yolu, halkın kendi oylarına, kendi
yönetimine el koyabilmesi ile mümkündü ve bunun yolunu açmalıydık…
Soru: Yani bir iktidar mücadelesi mi?
Denizer: Elbette... Çünkü demokratik talepleri kazanmadan ekonomik talepleri kazanmak mümkün değildir, ya da kalıcı olamaz. Toplumun ekonomik ve demokratik haklara kavuşabilmesi Cumhurbaşkanı Turgut
Özal ve Anavatan Partisi (ANAP) ile mümkün değildi. Ekonomik hakları alabilmek için iktidar mücadelesinin şart olduğu noktasından hareket ettik. Bunun için siyasi iktidarı hedef aldık. Baştan itibaren zaten siyasi
sloganlar atılıyordu. Bizim tasarladığımız da belli bir zaman sonra ekonomik talepleri bir kenara bırakıp
sadece demokratik talepleri dile getirerek, bir yoğunlaşma, bir yönlendirme oluşturmaktı. Ve de zaten böyle
oldu.
Soru: O zaman grev, hak almak için değil, iktidarı değiştirebilmek için başladı...
Denizer: Tabii ki öyle… (…)
Soru: Peki şartların hepsi beklediğiniz gibi gerçekleşseydi ne umuyordunuz? İktidar nasıl değişecekti,
yerine kimler gelecekti?
Denizer: Özal istifa edecekti, ortaya yeni bir şekil çıkacaktı.
Soru: Ne tür bir şekil?
Denizer: Yeni bir parlamento.
Soru: Yani bir seçim mi?
Denizer: Evet... Yeni bir parlamento, emekten yana, demokratik bir parlamento. Yoksa diğeri için
Türkiye’nin her tarafında örgütlenmek ve bir siyasi hareketin içinde olmak gerekir. Bizim de öyle bir aktivitemiz yoktu.
Soru: Ve bunun da Zonguldak’tan başlayacağını düşünüyordunuz...
Denizer: Zaten biraz sağlıklı bir örgütlenme olduğunu görebilseydik, bu iş bitmişti. Uçak hazırdı. Özal
kaçıyordu.
Soru: Nerede hazırlanmıştı uçak?
Denizer: ANA uçağı hazırlanmıştı. Kapıda bekliyordu.
Soru: Nereden biliyorsunuz?
Denizer: Güvenilir kaynaklar söylediler. Bakanlar da gidiyordu. Sabaha kadar toplantı yaptılar, “istifa
edelim mi, etmeyelim mi” diye tartıştılar. Sonunda tabii ki barikat kuruldu. Barikat kurulduğunda da düzenin siyasi partileri, sendikaları, düzene sahip çıktılar. O güne kadar ANAP’a karşı olanlar düzen değişikliğinde kendilerine yer bulamadılar. Barikat olayın son noktasıydı.
Soru: Barikata yüklediğiniz önem ne?
Denizer: Barikat orada düzenin temsilcisiydi. Ya barikat aşılacaktı, düzen bozulacaktı, ya da barikat kalacaktı, düzen korunacaktı. Barikat aşılabilirdi. Zaten aşılmıştı da. Barikat kurulmadan önce 10 bin işçi E-5
karayoluna çıkmıştı. E-5’e çıkmak değildi orada problem. Problem Hükümete talip olunma meselesiydi.
Hükümete sahip olma durumunda bir siyasi örgütlenme olmadığını gördük. Barikatın öbür tarafı insanlarla
dolduğunda, Mengen / DellerDeresi’nde demokrasi kurulur, ANAP gider, yerine yeni bir parlamento kurulurdu.
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Ek-2
ÖZELLEŞTİRMEK-KAPATMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR! İŞTE ÇÖZÜM İŞTE ÇARE***

Köyleriyle, ilçeleriyle ve merkeziyle Zonguldak tam bir maden şehridir.
Madenlerde 44 bine yakın madenci çalışır ama bir milyondan fazla nüfusu
olan Zonguldak’ta madenlerle ilişkisi olmayan yok gibidir. Bundan dolayı madenlerdeki en küçük bir gelişme tüm Zonguldak’ı derinden etkiler.
Yeraltındaki en küçük bir sarsıntı yerüstünde depremler yaratır. Bundan
dolayı madenlerle ve madencilerle ilgili her türlü politika Zonguldak’ın
tümünü göz önünde bulundurmalıdır, herkesin geleceğini garanti altına
almalıdır. Bu yüzden maden ocaklarının kapatılması, halkın malı olan madenlerin tekellere satılması asla düşünülmemelidir.
• Ocakların verimsizliği TTK’nın zarar etmesi, istihdam fazlası gibi
tarihsel ve siyasal temellere sahip noktaların açıklığa kavuşturulması,
şok bir yatırım ve üretim planının oluşturulması ve uygulanması, tüketim
ve dağıtımın denetlenmesi için Zonguldak halkının tümünü temsil edecek
bir Zonguldak Meclisi oluşturulmalıdır.

• Bu meclis; üretim sürecinin bilgisine sahip olan madencileri gerçek
anlamda temsil edecek sınıf ve kitle sendikal anlayışının ilkelerini hayata geçiren bir sendikal örgütün temsilcilerinden, madencilik bilimine
sahip olan ve bilimi halkın ve madencilerin yararı için madenlere taşıma
amacını ilke edinen mühendis ve teknik adamların temsilcilerinden, tüm
Zonguldak halkının gerçek temsilcilerinden oluşan ve tüm Zonguldak’a hizmet götürmekle yükümlü olan; Amasra’dan Alaplı’ya, Devrek’ten Yenice’ye,
Zonguldak’tan Çaycuma’ya, Kozlu’dan Kilimli’ye kadar tüm belediye yönetimlerinin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmalıdır.
• Bu Meclis’in bileşimi ve çalışma tarzı Zonguldak halkının çıkarları
doğrultusunda ve bağımsız olarak belirlenmelidir.
• Zonguldak havzasıyla ilgili bütün yatırım ve üretim planları ilk elden
iptal edilmeli, sermayenin değil havzanın ve emekçilerin ihtiyaçlarını
esas alan, kısa zamanda etkili olacak bir “şok plan” yapılmalı ve uygulanmalıdır.
• Yeni bir istihdam ve kurum içi işbölümü politikası Meclis tarafından
gecikmesizin belirlenmeli ve uygulamaya sokulmalıdır.
• Üretimden nakliyata, iş emniyetinden can güvenliğine, lavuarlardan
yüklemeye kadar her çalışma alanında yeni ve verimli teknolojiye yönelmeli ve “şok plan” dahilinde gerçekleştirilmelidir.

• Karo tesisleri, elektromekanik servisler ve tüm atölyeler geliştirilmeli ve üretken hale getirilmelidir.
• Başta demir-çelik sektörü olmak üzere, taşkömürünü girdi olarak kullanan tüm kuruluşlar için TTK’nın ürünlerini gerçek değeriyle satınalma
zorunluluğu getirilmeli ve devlet temsilcileri bu zorunluluğun yerine
getirilmesi noktasında Zonguldak Meclisi’ne karşı yükümlü olmalıdır.
*** DİSK / Yeraltı Maden-İş’in yayınladığı ve Aralık/1990’da kuyubaşlarında, bacaağızlarında, kent içi yürüyüş kortejlerinde
ve köylerde dağıttığı basın bildirilerinden birinin virgülüne bile dokunulmamış suretidir.
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• Siyasi iktidarlar, her planlama yılının üç ay öncesinden ülkenin
enerji gereksinimlerini Zonguldak Meclisi’ne bildirmeli ve Meclis’ten
alacağı yanıta göre genel enerji ihtiyacını karşılayacak bir planlamaya
gitmelidir.
Ancak, böyle bir yapılanmaya gidilirken, siyasi iktidardan tarihi bir talebin yerine getirilmesi istenmelidir. Bu da, en az 20 yıllık bir süreden
bu yana dünya ve Türkiye piyasalarının altında kömür satılmasından doğan
farkın ve her yıl bütçeye konan ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen yatırım paylarının siyasi iktidar tarafından borç olarak kabul edilmesi ve
bunların işletme kasasına hemen konmasının garanti edilmesidir.
Somut durumları göz önünde tutulmak kaydıyla, özelleştirilmesi düşünülen
tüm KİT’ler için önereceğimiz bu yapılanma, bir yanıyla yıllardır sermayenin çıkarları için zarara sokulan bu işletmelerin halkın yararına ve
daha verimli olarak işletilmesini sağlayacaktır. Diğer yandan ise, biz
işçi sınıfını her türlü değer ve zenginliği üretenleri, gelecekte yönetme bilinci ve alışkanlığı kazanmaya götürecektir. Daha insanca, daha
hakça ve daha güzel bir dünya için her zaman her yerde sınıflar mücadelesi
içinde yer almalı ve haklarımızı kazmanın ucuyla kömürü sökercesine koparıp almayı bilmeliyiz. Eğer üretenlerin, mutlaka yöneten de olacağına
inanıyorsak, bugünden sarmanın altına belleme çekmeyi bildiğimiz kadar
yönetmeyi de öğrenmeliyiz.
DEMİRİ ERİTEN KÖMÜRÜN ATEŞİ İKTİDARI DA ERİTECEKTİR…
ZONGULDAK BİZİMDİR BİZİM KALACAKTIR…

BİZ ZONGULDAKI KİMSEDEN ÖDÜNÇ ALMADIK.

ZONGULDAK BİZE ATALARIMIZDAN MİRAS, ÇOCUKLARIMIZA BORCUMUZDUR…
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OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MADENCİLER ve DEVLET
Zonguldak Kömür Havzası (1822-1920)
Tayfun ÖZUSLU
“.... Hep bir maden ‘müstahrici’ olarak mı kalacaksınız / kalacağız / kalacaklar? Başınızda lambalı baret, kömür
ocaklarına inip volfram, manganez, potasyum sülfat, amerikyum ve en çok da ‘ottomanium’ madeni istihraç ede
durmak sizin aslî göreviniz mi? Bunca yığılan maden ne işe yarıyor? Birilerinin bunu işlemesi, hayata geçirmesi,
küpe-kolye-yüzük-bilezik yapması gerekmiyor mu? Korkarım kendinizi, elde kazma-kürek maden iççiliğine kaptırmaktan, kuyumculuğunuz ve sanatkârlığınız dumura uğrasın; daha da korkarım iğdiş olasınız... (....) Zinhar küçümsemiyorum!: ‘Rükneddin Sami’nin İttihad-ü Terakki Merkez İcra Komitesi’nden Nuri Gıyaseddin’e Paris’ten
Gönderdiği İki Hafî Pusula’ gibi bir belgeyi araştıran, bulan, transkripte eden, şu gözlüklerimin camı gibi şeffaf
ve ‘renksiz’ bir bakış açısından inceleyip, yayımlayan araştırmacı, çok ama çok önemli bir iş yapıyor. Gerekli,
işin raconu da bu. Ancak, Eeee, ne?! Bütün bunlar ne demek oluyor? Birilerinin de –buradan yola çıkarak– tarihi
yorması (hayra ya da şerre) gerekiyor...” (1)

Oktay Koltan*, 1994
Azıcık Tarih Yazımı Üzerine (grizgah niyetine ve iki mini örnek vaka bağlamında)
Kimileri için tarih (daha doğrusu, vukuat tekmili) yazmak huzur ve inşirah verici (ayrıca, epey de bereketli) bir iş olsa gerektir. Örneğin, “…. Güneşin oğlunun (….) torununun oğlu Haşmetli Firavun II. Ramses
Efendimiz Hazretleri; Kadeş’te, Hatti Kralı’nın gözünün üstüne öyle bir çaktı ki, herifi kıçının üzerine
oturttu. (….) Muvattaliş’in salya-sümük ebedî barış ve dostluk dilenmesi üzerine, Efendimiz insafa geldi;
(….) aşağıda bir sureti bulunan işbu muahedenin –gümüş varak üzerine çift nüsha nakredilmiş– bilingual aslı, taraflarca imzalandığı Fi MÖ 127? tarihinde bağıtlanıp yürürlüğe girdi....” veya “…. Herkesin
bildiği gibi, Ulu Önder Yoldaş Lenin’in ideolojik-politik rehberliğinde ve sarsılmaz bir beraberlik içinde
ilerleyen şanlı partimiz; Fi 1917 Şubatı’nda Polonya-Lituanya Kralı, (….), Kırım Girayı, Kazan Prensi,
Türkistan Lordu ve Bütün Rusların Çarı, sa majesté impériale et samodyerjavnıye II. Nikala Aleksandroviç
Romanov’u öyle bir benzetti ki, müstebit vampir şallak-mallak olup anında tarihin çöplüğünü boyladı…”
gibisinden halt edenler de, aynen abat olup ömür boyu keyif sürmüşlerdir.
İlk örnek vakada anılan ‘birinci suret’, bugün, Abu Simbel’deki granit bloklar üzerinde, olanca haşmetiyle halâ dikilip duruyor. Ama ‘muahede metni’ dışındaki yorum-palavra manzumesinin faş olabilmesi
için, önce düz hesap 32 yüzyıl geçmesi gerekti. Sonra da hiper-entelektüel bir komutanının maiyetindeki bir
Prof. Onbaşı’ya: “…. Sen muharebeye falan bulaşma da, git karargâhta ense bir yer bul, kendi işine gücüne
bak; senin hizmetine, sa majesté apostolique, impériale et royal Franz Josef’in ordusundan ziyade, bütün
insanlığın ihtiyacı var…” diye buyurması gerekti. Mauser kurşunu, schrapnell, kan, çamur, toz, buz ve bit
deryasından kurtulan Prof. Onbaşı da sonunda Hatti Dili’ni söktü. Prof. Onbaşı** ve ardılları, yüz yıl içinde,
sadece –Osman Hamdi Bey’in müzesinde, azametli bir tevazu içinde, okuyucu yolu gözleyip duran– pişmiş
çamurdan, kırık-dökük ‘ikinci nüsha’nın değil, diğer kilit yazışmaların şifrelerini de kırdı: Başı göğe eren
obelisk azmanları üzerinde “…. barış dilendiği…” iddia edilen zattan, “…. bir dahaki sefere, hediyelere 3-5
kg da demir katıştırması…” hususunun istirham edildiğini de; 3-5 kg demirin o zaman 25-40 kg altın eşdeğerinde olduğunu da, ancak düz hesap 33 yüzyıl sonra ve o adsız komutan sayesinde öğrenebildik. Peki,
gümüş üzerine nakredilen ‘asıl nüsha’ acaba nerede midir?!... Olsa olsa, define avcılarının zula izabehane* Oktay Koltan, aslen bir “Toplumsal Tarih” uzmanı olup, madencilikle uzaktan-yakından alâkadar değildir.
** Besbelli ki, XX. Yüzyıl Avusturyası’nın kurmayları, tek bir kulun bile konuşmadığı kadim dilleri (velev ki, “kutsal toprak”
coğrafyasının dili olsun) sökmek için çabalayan akademik zevata “ipsiz-sapsız, deli-bozuk, boşta gezer taifesi, vs.” gözüyle bakıyordu veya celp sırası gelen adam kıtlığı had safhadaydı...
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lerinde, varak formatından külçe formatına çoktan
dönüşmüş olsa gerektir… (2; 3)

Kadeş Antlaşmasının
(Bizde Kalan Nüshasının) Resmidir
İkinci örnek vakadaki palavranın faş olabilmesi
içinse, değil 33 yüzyıl, 33 gün geçmesi bile gerekmezdi. Zira, Ulu Önder’in partisinin [RSDİP(Б)]
kalburüstü kurmaylarından (ve hanesinin de baş
kurmayı) olan zat, gara bastığı ayağının tozuyla: “…. V. İlyiç haberi önce ev sahibinden duydu;
ama adama bir türlü inanamadığı için, bir koşu İsviçre gazetelerini topladı; hepsinde de (Almanca,
Fransızca, İtalyanca) aynı sürmanşet vardı: «Çar
Tahtından Ferağ Etti»… Sonra da «Nedir yahu bu
keşmekeş, ne olacak bu partinin hali?» burcundan
nihayet çıkıp, memlekete nasıl döneceğinin derdine
düştü; yine uykuları kaçtı…” diye, olup biteni bütün Rusya’ya zaten ifşa etmişti. Ama nasıl olurdu
da, devrimin önderi devrimden bihaber olurdu (haddizatında, kendi ömrünün böyle bir tanıklığa vefa
edeceğine kendi aklı da pek kesmiyordu), olacak iş
miydi yani?! Bu kadar korkunç ve acımasız bir gerçek; katlanılmaz bir zillet olmanın da ötesinde, hem
Önder’in (= partisinin) itibarının sakınımı ve bekasının (hatta, firavunlaştırılmasının) ve ayrıca gelecek nesillerin androidleştirilmelerinin de ilelebet
temini açısından, şüyuu vukuundan beter sakıncalar
taşımaz mıydı acaba?! Tarih –alt tarafı, hane vukuatına müteallik sıradan bir avrat dırdırından ibaret

olan– bu sineğimsi ayrıntıyı ıskalasa (ve/veya tahrif
etse), kime ne zararı olurdu ki?!...
Gün olur, devran döner; tarihin bizzat kendi cilveleri, tarihi yazanların katır cilvelerini bile sollar.
Bir de bakarsınız ki, daha aradan tek 1 yüzyıl bile
geçmeden, “tarihin çöplüğünü boylayan” haşmetli
zat; metropolit marifetiyle, bütün Ruslar nezdinde
St. mertebesine eriştirilmiştir (bu tescilin Fener
cihetinin tensibine mazhar olup olmadığı hususu
halen meçhul). Velhasıl, II. Nikala bugün –sadece
sa majesté impériale et samodyerjavnıye değil– sa
éminence da olmuştur artık… Kaganoviç’in redaksiyonuna uğramış metinlerde, ilk paragraftaki
alıntıya 1/1 uyacak bir ibare aramak için beyhude
zahmet çekmeyesiniz. Ama St. Petersburg ve Moskova (veya İstanbul ve Ankara) günlüklerinin köşe
yazarlarına kulak asarsanız, hiç de abesle iştigal
olmaz; aynı mealde, ısmarlama iş gibi hırp diye “”
içine oturmasa bile, sürüsüne bereket konfeksiyon
işi bulabilirsiniz. “Tarih”in gidişatı bu kadar oynakkıvrak bir minvalde devam ederse, İsa Mesih’ten
20 yüzyıl sonrası beri dursun, 22 yüzyıl sonrasında
bile, taze müseccel azizlerin zuhuruna tekrar tanık
olabilirsiniz. Bir de bakmışınız ki; sa éminence métropolitain hazretler, bu defa Bizans’ın sa éminence
œcuménique rızalarını da alıp –aslında sadece samodyerjavnost ve KD icadı bir şipşak asparagas olduğu halde, bütün Rusya’ya epidemi hızıyla yayılan
“Alman Casusluğu” epizoduyla, tarih gündemini
seksen yıl sonra (ve hem de CNN, BBC, vs. gibi azman ekranlarda) yeniden şenlendiren– Ulu Önder’i
de bir çırpıda St. ilan edivermişler. İhtimaldir Haşmetli Hünkârım; ola ki, derya tutuşa ve saka kuşları
da, kendi tarihlerini kendileri yazıp, işi atmacalara
havale etmeye…
İyi de, resmî tarihin alternatifi hiç mi yazılamamıştır? Haşmetli, ulu, veli, pir, önder, genel sekreter, reis-i cunta, vs. taifesinin arzusu hilafına tarih
yazmak, herhalde yeğin çetin bir iş olsa gerek. Önce
devasa taş blokların istihracı, biçilmesi, yontulması,
tesviyesi ve nihayetinde de madırgayı küskünün tepesine indirecek kalifiye zanaat erbabının istihdamı
için elzem olan tekmil masarife katlanmak gerek. Ya
da çamurda çivi oynatabilecek kertede mahir kadrolar toparlayıp, seramik fırınları tasarlamak, inşa
etmek, donatmak, yakmak, soğutmak ve her deşarj
sonrası yeniden ateşlemek için bol zaman (ve/veya
para) gerek. Ayrıca, hem nakkaş darbelerine direne-
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bilecek mukavemete, hem de kalem işleyebilecek
mülâyemete haiz metalik evrakın imali için farz
olan eritme, dökme, dövme, tavlama, haddeleme,
vs. gibi sıcak-soğuk izabe teknolojilerine sahip olmak da gerek. Sadece sa majesté veya sa éminence
taifesi değil, hiç kimse kargacık-burgacık hurufata,
hiç anlamaksızın bakıp durmaktan hiç mi hiç haz
etmez. Dolayısıyla, kamışı veya fırçayı mürekkep
hokkasına daldırdığı gibi, elini tek milim bile titretmeksizin, kâğıdın üzerinde –bir kuğunun olanca
zarafeti ve kıvraklığıyla– gezindirebilecek kertede hüner sahibi olan üstat kaligraf veya hattatların
istihdamı da gerek. Ya da linotip, entertip, daktilo,
teksir makinesi, PC, vs., vs., vs. sahibi olmak gerek.
Ayrıca, devlet arşivlerinin kilitlerini berhava edebilecek kallavi torpiller veya güçlü “arama motorları”
da gerek; o, bu, şu da gerek; ama hiçbiri yetmez…
Her şeyden önce –öz canını işkence “destgâhı”na
bağlatmaktan da öteye; ailesinin, sülalesinin ve hatta tekmil aşiretinin kökünü kazıttırmayı dahi göze
alacak kertede– bütün insanlığa vurulmuş olan mecnun bir yürek gerek. Velhasıl, öteki tarihi yazmaya
yeltenmek, zordan da öteye, bela bir zanaat olsa gerek… Vesselam!...

sal kıssanın tarihîn hiçbir evresinde vaki olmadığını
varsaymaktadır. Burnunun ucundan ötesini dahi göremeyen bu mübarek ulema nazarında, ezelden ebede
doğru binbir anaforla köpürüp çağıldayan dördüncü bir boyut yoktur; salt kendi işleri ile kendi
sığ, kısmî ve statik yöntemlerini kullanarak uğraşırlarken, sanki zaman ırmağı da kendileri ile birlikte
aynen buz gibi donup kalmıştır ve sanki tarih hiç
yaşanmamıştır.

Donald Quataert
ABD pasaportu taşıyan müellif Donald Quataert,
kendi beyanıyla bir “emek tarihçisi” ve ayrıca –beynelmilelliği hiç su götürmez olan– “Zonguldak’ı
Yazanlar ve Zonguldaklı Yazarlar” Kulübü’nün de
11 yıllık bir üyesi. Görünen odur ki, anılan mümtaz
kulübün ilk yabancı üyesi olmadığı gibi, sonuncusu da olmayacak. Zira Zonguldak, yaşına-başına
izafeten, üzerinde en fazla bilimsel araştırma (yerliyabancı) yapılan illerimizin başını çekse ve bu tesbitte de zerre kadar abartma bulunmasa gerektir.
Araştırmacıların çoğunluğu gibi, “Zonguldak’ı Yazanlar ve Zonguldaklı Yazarlar”ın ezici bir çoğunluğu da –madencilik, metalürji, elektromekanizasyon,
sosyoloji, ekonomi, tarih, vb. konuların hangisi üzerinde uzmanlaşmış olursa olsun– aşağıdaki üç majör
kümede kalem koşturur:
• Genel inceleme-araştırma kümesindekilerin büyük
bir çoğunluğu, ele aldıkları konuya ilişkin olarak, ibret alınıp hisse çıkartmaya değecek herhangi bir em-
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• Konu olarak tarihin bizzat kendisini seçenlerin kimileri ise, inceleyip araştırırlarken, makinenin yağı,
sokağın çamuru, debbaghanenin boku veya ocağın
şlamı kendi üstlerine-başlarına da sıçrayacak diye
ödleri kopar. Örneğin, bu kümeye mensup olan ve
“madencilik tarihi” yazmaya soyunan ulema alttürlerinin nazarında, madenciler sanki hiç doğmamış,
ocağa inmemiş, sarma kaldırmamış; belleme çekmemiş; lâğım atmamış, boşları verip doluları almamış;
paydos etmemiş; hodala, malay, keş, soğan yememiş;
içeride tütün çiğneyip tükürmemiş ve dışarıda da zilzurna olup duvara işememiş; hiç gerdeğe girmemiş,
doğurtmamış; ana-avrat sövüp saymamış, çoluğuçocuğu sopadan geçirmemiş, birbirleriyle ve düzenle
dalaşmamış, direnişe geçmemiş, greve de çıkmamış;
grizu, göçük, uçuk, toz, gaz, su baskını, bahriyeli süngüsü, Mauser kurşunu tifüs, pneumoconiosis, vs. illetler yüzünden hiç ölmemiş; velhasıl, bu gezegende
madenciler sanki hiç yaşamamıştır. Germinal’i bile
okumaya tenezzül etmeden “madencilik tarihi” yazmaya soyunan bu mübarek alttürler; sanki tarih değil
de, peri padişahının oğlunun kırdığı (veya kızının yediği) cevizlerin hesabını tutan pembe dizi senaryoları
kaleme almaktadırlar.
• Hem işlediği her konuya –azıcık ucundan da olsa–
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tarih katıştırabilen; hem de tarihin bizzat kendi ile uğraşırken, tarihi bizzat yapanların rollerini asla göz ardı
etmeyen; yani derin, bütünlüklü ve dinamik yöntemlere rağbet gösteren kimileri ise (hatta kimi profesyonel tarih uzmanları dahi), maalesef, senkronizasyon
cihazını işletecek kudretten mahrumdur. Bu yoldaşlar da, kendi sınırlarını Δ(x,y) kadar öteleyecek vizeyi bile bir türlü alamamakta ve sanki koca gezegen
üzerinde başka bir ülke ve sınıf (veya başka bir havza
ve madenkeş taifesi) yokmuş gibi davranmaktadırlar.

Müellif D. Quataert Zonguldak’taki ocakların ve
bizimkilerin tarihini yazıyor. Ama Müellif, tarihi
yazarken –salt tarih yazmak için yola çıkıp, arşiv
tozuna ve mürekkebe bulaşmakla yetinmekten ziyade– tarihi bizzat yaratanların açısından ele alıyor ve
ocağın şlamına bulaşmaktan da hiç ürkmüyor... Müellif, ‘biz’den biri olmasa ve ‘bizim’ gibi konuşmasa bile, ‘biz’i yazıyor ve ‘bizim’ gibi düşünüyor;
daha da ötesi, bizimkileri Peru’dan Avrupa’ya, oradan da Çin’e kadar uzanan engin mekân koordinatlarına öteleyip, oralardakiler ile bizimkileri –ortak
yaşanmış zaman koordinatlarında– hemhal etmeyi
de beceriyor.*** Başka dinlere inanan, başka diller
konuşan, ama her dakika başı –tıpkı bizimkiler gibi–
ağız dolusu söven; başka azıklar yiyen, başka içkilerle kafayı bulan, ama aynı yer kabuğunun içinde
–yine tıpkı bizimkiler gibi– kazma sallayıp vardiya
savuşturan yoldaşları ile bizimkileri paçallıyor bu
müellif. Yani, bodoslama ifade edilirse: Haysiyet ve
vicdan sahibi bu müellifin yazdığı tarihte, artık sadece patronlar değil, madenciler de küreselleşiyor.
Velhasıl, yukarıda anılan üç kümenin de dışında kalan bir azınlığa mensup olan Müellif –ne kendine, ne
de yayıncısına beş para getirmeyecek bir işe soyunarak– savrulacak başka hiçbir koordinat kalmamış
gibi, Havzanın dipsiz gayyasına dalıyor. Görünen
odur ki, Müellif ya “…. bir kişi bile okusa yeter…”
*** Bütün kuzey yarımkürede, “kömür madencisi” diye bir tabir; sadece K. Amerika İngilizcesinde (coal miner ve/veya collier), Rusçada [şahtyor (ki, zaten Almancadan aşırma)] ve bir de
bizim altkıta cücüğü coğrafyamızda kullanılır. Geri kalan bütün dillerde (örneğe hiç gerek yok, meraklısı gitsin araştırsın),
‘madenci’ kelamı edildiğinde ise: Zifirî suratları yıkandıktan
sonra ortaya çıkan ‘Haktan sürmeli’ gözlerinde, hüzün ve
endişe yükü biraz hafiflediğinde, derhal çakmaya başlayan
öfke şimşekleriyle; tütün çiğnemekten yamulmuş ağızlarından
–“tıpkı bir tür bağlaç gibi”– hiç eksik etmedikleri küfürleriyle;
sırım gibi vücutlarıyla, iflah olmaz ayyaşlıklarıyla ve ayıkken
bile patolojik sendrom arz eden yürüyüşleriyle birlikte, hemen,
anında görüntüye girenler ise sadece ‘onlar’dır… Bu metnin
her yanında değinilen ‘bizimki’ler de aynen ‘onlar’ işte; ‘onlar’ (“…. ki, toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar…”
çoktular bir zamanlar…

havaları çalan, aykırı bir tıynetin sahibidir; ya –özellikle ABD gibi bir habitatta, münkariz olmaya çoktan yüz tutmuş– endemik alttürlerden biridir; ya da
–yine özellikle ABD’de hükümferma değer yargıları çerçevesinde– zırdelinin tekidir ve her halükârda
acilen koruma altına alınsa gerektir... Vesselam!...
Evveli yüzyılın ortasındaki Zonguldak, Müellifin tabiriyle, “…. bir çarşı, iki cami, bir kilise ve bir
hamamdan ibaret****…” küçük bir kasabadır; ama o
çarşıdaki dükkanlarda, sadece zeytin-ekmek değil,
“Marsilya Şampanyası, Metaksas Konyağı, vs. de”
satılmaktadır. Düz hesap bir yüzyıl sonrasında (veya
montaj sanayisi illeti ülkemize bulaştırılmadan önce)
ise, Zonguldak, sanayi ana sektöründeki GSMH üretiminin illere göre sıralamasında ilk üç içine rahat
girse gerektir ve Orta Doğu ile Balkanların en büyük
ağır sanayi merkezidir... Hatta Büyük Grev arifesinde bile –1989 carî değerleriyle– 1,84 trilyon TL
tutarındaki GSYİH derecesiyle, Zonguldak aynı sıralamada halâ yedinci (1,90’lık İçel’in ardından)
sıradadır (4). Bu tarihten sonra Zonguldak’ın hızla
savrularak ötelendiği nokta ise, yürekler acısıdır ve
12 Eylül rejiminin iktidara getirdiği siyasî zihniyetin
melanet, habaset ve cezalandırma projelerinin eseridir. Bugün Zonguldak berden-berdan yok ediliyor
ve 1½ yüzyıl öncesine doğru geriliyor; ama birilerinin yoğun talebi olsa gerek ki; Fransız Şampanyası
da, Dimple Viskisi de, Havana Purosu da aynı çarşıda
eksik değil halâ… Müellif de, tıpkı bugünkü Zonguldak gibi, zaman tünelinde: Hedef o küçük kasaba,
tam yol tornistan, viya böyle…
Müellif, “Tarih Yazımına Dair Düşünceler” başlıklı 30 sayfalık girizgâh faslının yarısından fazlasını Uzun Mehmet mitosuna hasretmiş. Lakin –adına
modern kuyular (hem de 1¼ km × Ø 6,5 m) inilen,
azman anıtlar dikilen, Santa Barbara yortusuna alternatif bayramlar ihdas edilen, destanlar dizilen,
ağıtlar yakılan– Uzun Mehmet diye birinin hakikaten yaşayıp yaşamadığına dair bodoslama bir beyan
yok. Bu husus, sadece satır aralarında irdelenip,
bütünüyle okuyucunun ferasetine havale edilmiş...
Ancak, her ne hikmetse, Uzun Mehmet’in aslında
67 (Entelijansiya + Eşraf) icadı bir “hayal” olduğu tezini herkesten önce vazedip savunan Necdet
Sakaoğlu, dört sayfalık kaynaklar faslında hiç mi
**** Hiç meyhane, kumarhane, kerhane bulunmayan bir madenci kasabası, acaba dünyanın neresinde görülmüş?... Besbelli
ki, Müellif efendi kişi; ama “madencilerdeki zührevi hastalıklar”
üzerine satır-satır döşenmeyi de ihmal etmemiş yani, yoksa o
hastalıkları “iki cami” ile “bir kilise”de mi kaptı o herifler?!...
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Bahr-i Siyah Ere÷li'sinde Kozlu nam mahalde Gürcü kumpanyasnn bu defa küúad eyledi÷i
kuyu vastasyla ihraç olunan kömür madeninin oca÷ ve teferruat- sairesinin hududat bahre
kadar demiryolu hatt ve saireyi irae eder resimdir.
(1) büyük resmin sagir mikyasnda görünüúü.
(2) ve (3) ve (4) ve (5) krk iki sene istimal olunup badehu metruk kalan kömür ocaklarndan
bâki toz kümeleri.
(6) Amelenin istirahine mahsus ebniye
(7) Biçkihane
(8) Demirhane ve tu÷la fabrikas
(9) Depo
(10) Lokomotiflerin muhafaza mahali
(11) Sahil-i bahrde kömür oca÷
(12) Kozlu Çay
(13) Kozlu karyesi.
Emekli Amiral Cevat Ülkekul’un “Taşkömürü Havzasında
148 Bahriye Nezareti Yönetimi ve Dilaverpaşa Nizamnamesi başlıklı çalışmasından alınmıştır.
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hiç anılmıyor (5). Bu ihmalin vebali, Müellif’in
değil –taaa 1966’da basılan “Çeşm-i Cihan Amasra” kitabı, bugün ancak mezatlarda ele geçebilen;
ama Uzun Mehmet gibi bir veliye dil uzatınca, kaka
çocuk diye yaftalanan– N. Sakaoğlu’nu Müellif’e
ilamdan çekinen güzide 67 Entelijansiyası’nın boynuna binse gerektir... Girizgâh aynen aşağıdaki gibi
noktalıyor:
“…. Bu çalışmada kullanılan belgeler (….) tam yerinde, maden havzasında oluşturulmuştur. Yani (….)
İstanbul odaklı bürokrasi içerisinde değil, vilayetlerde ortaya çıkmışlardır. (….) Esas aktörlerine daha
yakın bir bakış açısı sunmaktadır. (….) Osmanlı tarihçilerine (….) eşraftan olmayan gruplara en yakın
bakış açısını verirler. Ne var ki, bu belgeleri işçilerin
değil de, devlet görevlilerinin yazdığı da bir gerçektir. Nüfusun % 85-90’ının okuma-yazma bilmediği
düşünülecek olursa, ilk elden işçiler tarafından bırakılan belgelerin yokluğu da çok da şaşırtıcı değil. Dolayısıyla, işçilerin sözlerini “” içinde sunan müfettiş
raporlarını okuyor olsak bile, (….) kullanılan belgeler, ancak belli bir mesafeden tanıklık eder (….) “”
işaretlerine Osmanlı belgelerinde çok az rastlanması
da şaşırtıcı değil. Ancak son tahlilde, tarihsel kayıtlar
bize sadece (….) bir maden nazırının kaydetmeyi seçtiği şeyleri anlatır. Özetle, alternatif zengin kayıtların
yokluğundan dolayı, devlet belgelerini temel almak
zorunda olduğu için, bu çalışma mevcut literatürle
bağını tam olarak koparmış sayılmaz. (….) İşçilerin
tarihinin yazılması Osmanlı bağlamında özellikle zor
bir iştir. (….) Bir çok araştırmacı için işçilerin tarihinin yazılması polemik yaratan bir tarih olarak
görüldüğü halde, seçkinlerin tarihi normal ve polemik yaratmayan bir tarih yazımı olarak değerlendirilmektedir…”

Müellif D. Quataert, girizgâh faslı ile sonuç bölümü arasındaki brüt 363 sayfalık ana metnin –net ve
düz hesap– yarısını (ve ayrıca, sonucun da neredeyse tamamını) Birinci TBMM’nin ilga ettiği “Birinci
Mükellefiyet”in tahliline hasretmiş... Münavebeli
çalışma ile katışık mükellefiyet uygulaması, sporadik habitatlarda arz-ı endam eden ve olağan durumlarda tam angarya ile buçuk angarya arasındaki
bir genlikte dalgalanan; ancak, savaş gibi ultimopolitik konjonktürlerde ise, derhal angaryadan imtiyaza –hem de zor-bela ele geçirilebilecek bir imtiyaza– da dönüşebilen (keza, yoğun ve müzmin bir
işsizlik ortamıyla temayüz eden carî konjonktürde
zaten çoktandır dönüşmüş olan); kelimelerin tam
anlamıyla endemik ve sui generis bir istihdam
alttürüdür. Hiçbir “emek tarihçisi”, böyle bir istihdam tarzının dayanılmaz cazibesinden asla alarga

geçemez. Müellif dahi fena kaptırmış kendisini ve
konunun üzerine öyle bir eğilmiş ki –eğilmekten de
öteye– paldır-küldür, tumba-fonda, aynen dibi bulmuş… “İşbaşındaki Kömür Madencileri”, “Müstemlekelerdeki Orta Zaman Irgadı Gibi”, “Bir Arada
Tutan Bağlar”, “Askerlik ve Maden İşi” başlıkları
altında, mükellefiyet ve münavebeli çalışma fenomeni sanki bir cendereye girmiş gibi, ıcığı-cıcığı
çıkmış, ahı gitmiş, vahı kalmış... Öyle ki, münavebeli çalışma tarzının “tarihi materyalizm açısından”
lâyığınca açıklanabilmesi için, mümbit 67 topraklarında boy atan vulgaire Marksist (veya Şair’in dediği gibi, “zavallı, acemi solcu”) taifesince vaktiyle
estirilen ve epidemi süratiyle bütün vatan sathına
da yayılan, “…. köylülerin proleterleşmesini engellemek için, emperyalistler (Fransız-İtalyan) ile
kompradorlar (ekalliyetten-ekseriyetten)ve dahi
kendilerine göz yuman Erkân-ı Hümayun (askerîmülkî) eliyle hassaten tezgâhlanan şeytanî bir
komplo…” mealindeki teorik üfürüklerin de alayı
birden anılan cenderede usturmaçaya dönmüş. Buyurun: “Sonuç” kapsamında vazedilen tezlerden sadece birkaçı –tombul hurufat vurgulamaları hariç–
aynen aşağıdaki gibi:
“…. Münavebeli işgücünün hakimiyetine karşı çıkılmıyor değildi. Özel girişimciler, birçok vesileyle
münavebeli işçileri proleterleştirme veya bunların
yerine zaten proleterleşmiş işçileri getirme çabaları
olarak değerlendirilebilecek önlemler alıyorlardı.
(….) Ragıp Paşa’nın yaptığı kulisler sayesinde tam
zamanlı ücret alan bir işgücü oluşturmak amacıyla
münavebeli işçilerin tekeli kırıldı. (….) Son kertede birçoğu madenlere gelmeyi tamamen reddediyordu…”

Bu naçiz satırları karalayan külüstür kalemin
hakir ve fakir sahibinin de vaktiyle aralarında bulunduğu “acemi” taifesi, bugünlerde ‘60½ - 70¼’
aralığındaki köhne koordinatları idrak ediyor. Artık
“Meğer yaptığım bütün alıntılar yanlışmış!” itirafları da kesmez oldu. Ayrıca, ‘Şaşmaz sandığım tarih,
çoktan istop etmiş saatlerden farksızmış!’ diyebilecek; ama ‘Bu kadar vulgarisation, olsa-olsa, ya
bizde olur, ya da Burkina Faso, Myanmar, vb.’de
olur…’ gibi ucuz horlamalara da tevessül etmeksizin, cehaletimizi bodoslama teslim edebilecek fazilet, haslet, cesaret, izzet, ikbal ve kemal dahi gerek... Göçüp gitmeden önce, tez vakitte cümlemize
müyesser ola!…
Her tarihçi veya madenci (ya da her iki işi birden
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becermeye yeltenenler) beri dursun; ipini koparan
her şeytanın bile rahatça ıskalayabileceği birkaç ayrıntı daha var ki, hiç değinmeksizin geçilmesi bundan böyle –en azından meraklı taifesine karşı– fevkalade ayıp olacak gibi görünüyor:
• Eğer 4. Bölüm’ün girizgâhındaki tercüme sadıksa,
Müellif’in dili birdenbire (gelecek zaman + birinci tekil şahıs) kalıbına dökülüveriyor: “Bu bölümde (….)
anlatacağım, (….) ele alacağım, (….) göz atacağım,
vs...” Gönül isterdi ki, bu ani değişim hiç de sıradan
bir tesadüf eseri olmaya ve ölümsüz pirimiz Georgius
Agricola’nın ½ binyıl önceki girizgâh üslubunun tıpkısının aynına selam gönderile...
• Anılan girizgâhın hemen peşinde ise (Sayfa 137140), anlaşılmaz bir nedenle, Müellif aniden çok narin bir teknik ayrıntıya dalıyor: Yeraltında uygulanan
‘oda-topuk’ ve ‘uzunayak’ yöntemlerinin mukayeseli
anatomisi (ABD kaynaklı tam sayfalık bir krokiyle
de takviyeli)… Sıradan birisi olsaydı, ‘…. aklının
ermediği işlere bulaşmış…” diye geçiştirmesi kolaydı; ama ‘bizim gibi düşünen’ biri, “oda-topuk versus uzunayak” gibi dipsiz anaforlarda debelenirken,
tarihî bir vakıadan yola çıkıp da ucube genellemelere
varırsa, buna herkesten önce ‘bizim’ gönlümüz razı
olmaz. Dolayısıyla, Müellif’in salimen tahlisiyesini
teminen, aynı anafora ‘bizim’ dahi dalmamız artık
farz oluyor.
“…. Kan içme pahasına kâra doymayan ÇUŞ patronları (….) halâ hayatta kalan son birkaç ocağın
da özelleştirilmesi için, ABD, Kanada, Avustralya ve
G. Afrika’da uygulanmasında sakınca görülmeyen;
ancak, Britanya’daki yürüyen tahkimatlı mekanize
uzunayaklara göre çok daha emniyetsiz olduğu için,
ölümlü kazalara yol açan –ayrıca muazzam miktarlarda rezerv zayiatına da neden olan– oda-topuk kazısını ve tavan saplamalı tahkimatı yasaklayan BK
Maden Emniyet Mevzuatı’nın tadilini istedi. Şanlı Majesteleri’nin hükümeti de patronların dediğini
ikiletmedi ve oda-topuk yöntemi ile tavan saplamaları, ucundan kıyıcığından, Britanya’nın havzalarına
da girmeye başladı (6). Tam mekanize uzunayakların ferah koşullarına alışkın olan İngiltere, İskoçya
ve Galya madencileri, oda-topuk + tavan saplamalı
tahkimat dayatmasına karşı uzun müddet direndiler.
Ancak her ne hikmetse (!), saplamaya gönüllü olarak ilk önce domalanlar –NUM yöneticilerinin aşırı
“militan” olduğu gerekçesiyle, öz sendikalarını terk
edip– öz yoldaşlarına ihanet eden Nottinghamshire
Havzası’nın madencileri oldu…” 			
			
Abdal Ali Alangurî, 2000
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“…. uzun-ayak (….), XIX. Yüzyıl Avrupasında kullanılan ama ABD’de kullanılmayan bir yöntemdi ve
(….) Osmanlı döneminde hiç kullanılmıyordu. Ekonomi, jeoloji ve işçilerin niteliği kömürün çıkarılma
biçimini zorunlu olarak belirliyordu: «…. uzun-ayak
madenciliğinin ekonomik fizibilitesi yalnızca fiziksel
ve teknolojik etmenlere değil aynı zamanda piyasa
koşullarıyla uyumlu ve disiplinli bir işgücünün bulunmasına bağlıydı.» (….) *****(*) yetersiz sermaye
ve uzun-ayak madenciliğinin gerektirdiği kesintisiz
çalışma (….) için ihtiyaç duyulan yeterli sayıda ve
disiplinli emek arzının olmayışı bir araya gelerek bu
yöntemin Osmanlı döneminde (….) yaygınlaşmasını
engelliyordu…”
Donald Quataert, 2009

Birinci
epigrafta
anılan
‘Majesteleri’,
Abdülhamid-i Sanî’nin senkronik analogu olan
Victoria Sultan değil de, onun torununun kızı
olan Elisabeth-i Sanî; öz hükümetinin başı da
M. Thatcher. Velhasıl, anılan ‘Britanya’ da hepitopu 15 yıl öncesine ait…
Müellif, Avrupa’nın XIX. Yüzyılda, oda-topuk
burcundan çıkıp, uzunayak burcuna girdiğini kendisi ikrar etmekte. Öte yandan, günümüzde bile
Avrupa’nın en geri teknolojisiyle işletilen Zonguldak Havzası ise, oda-topuk rezilliğini gömeli 30
seneyi de geçmekte… Ama nasıl oluyor da, dünyanın teknolojik birikim şampiyonu olan, “yeterli
nicelik ile niteliğe sahip” ve dahi «disiplinli» bir işgücünün de şahını istihdam eden ABD ve BK, odatopuk zilletine XXI. Yüzyılda bile haaalâ katlanabiliyor? Uzunayağın ABD’de dahi “yaygınlaşmasını” haaalâ engelleyen nedir acaba? Müellif,
bu anakronik paradoksu ne edecek? Ola ki, “Ben
günümüzü değil, evvelki yüzyılı yazıyorum...” gibi
ucuz bahaneler bulunacak. (Gerçi, Havzanın neredeyse yarısı zaten 150 yıl öncesine döndü diyorlar;
ama bu husus esasa müteallik değil…)
Elbette ki, bir maden işletme yönteminin nasıl
seçileceği önce okullarda öğretilir. Ama oda-topuk
uygulaması ise; teknoloji, jeoloji, “nitelikli ve disiplinli” emek arzı, fizibilite, temizlik, diş koruma, vs.
ile hiçbir ilgisi olmayan ve doğrudan patron eliyle dikte edilen bir tercihtir. Sadece Osmanlı’nın
Havza-yı Fahmiye’sinde değil, Kadim Yunan’da da
değil; kalûbelâdan beri uygulan oda-topuk rezilliğinin ne evveli-ahiri, ne fakirliği-zenginliği, ne
***** Burada geçen «» içindeki alıntılar, Müellif’in kendisine
değil, [Keith Dix, (1977)]’ye ait.
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de tarihi-coğrafyası olamaz. Önce insan hayatına, sonra da emeğe ve milli servete, beş kapik bile
saygısı olmayan; ama köşeyi bir an önce dönme
sevdasıyla yanıp tutuşan tek bir maden patronu
bile yeryüzünde yaşadığı sürece; “mukaddes teşebbüs hürriyeti” hangi zaman ve/veya mekân koordinatlarında kullanılırsa kullanılsın, yerkabuğu
da bu arkaik rezillikten asla kurtulamaz. Aslında
–halis-muhlis madenci tabiriyle– bir nevi “yokluğun bokluğu” veya “zar-zor” olan oda-topuk uygulaması; salt “Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur!” zaafı nedeniyle, tarih ve coğrafya beri dursun,
hal ve gidiş notunun dahi ilelebet sıfırlanmasına yol
açacak bir teknik(!) tercihtir. Velhasıl, oda-topuk
rezil-rüsva bir istihraç tarzıdır; el Hak doğrudur
da… Lakin bu rezaletin vebali, madencilerin değil;
bütünüyle patronların ve dahi –onları her daim denetlemekle yükümlü olduğu halde, onlara her daim
göz yuman– devletin boynundadır. Vesselam!...
Son olarak, Em. Prof. Dr. Montan Ing. Günter
B. Fettweis üstadımıza kulak asarsak: ABD’deki
oda-topuk uygulamaları nedeniyle, kimi ifrat hallerde % 90’a kadar tırmanabilen toplam
(Abbauverlußte + Gewinnungsverlußte) işletme
kayıplarının vaki olduğu (hem de 70’lerin göbeğinde) bildiriliyor (hem de USGS arşivlerine atfen)
(7)... İşte –sermaye-teknoloji + süper kalifiye işçilik
birikiminin şampiyonu olduğu halde– müzmin odatopuk illeti 1½ yüzyıldır bir türlü deva bulamayan
ABD; işte yokluğun anlamının bile bilinmediği,
ama –özellikle de kömür kaynağı söz konusuysa–
varlıktan kudurmanın gırla gittiği ABD******(*) ve
işte emperyalist-kapitalist ekstravagansın şahikası;
velhasıl, işte 24 ayarlık bir “Kel merhemi bol buldu,
gözüne de çaldı.” örneği ve işte artık lafın tükendiği
nokta!…
• Tarihçi taifesi, genel olarak, ya “…. melun düşman
çekirge sürüsü gibi kalabalıktı, biz ise sadece (,,..) kişiydik…” gibi kuvvet kıyasları ya da “…. Fi Şevvalin bilmem kaçı…” konu edildiğinde rakam kullanır.
Müellif ise, kimi mühendislik parametreleri de dahil
olmak üzere, her tür sayısal veriye gırtlağına kadar
batmaktan hiç ürkmüyor (aslında olması gereken de
bu ve bunun için kendisine çok şükran borcumuz
var); ama rakam bataklığında öyle bir debeleniyor ki,
boğulmasına ramak kalıyor. Örneğin 204. Sayfada;
****** Bereketli topraklarına 19,44 kg/m2 kurtarılabilir kategoride kömür rezervi düşen ABD, anılan tarih itibarıyla, gezegenin tekmil (Antarktika ve Kalaallit Nunaat hariç) karalarına ait
olan 4,46 kg/m2 mertebesindeki ortalamayı dörde katlamaktadır
(7).

aşırı ondüle ve çok kesif ormanlarla örtülü bir topografik güzergâh üzerinde piyadece yol alan köylülere
2 m/s gibi –neredeyse cyborgoidal mertebedeki– bir
ortalama adi adım hızı biçen Müellif, hemen ononbeş satır aşağıda, eserinin favori tanığı olan Ethem
Çavuş’un ta kendisinden okkalı bir tekzip yiyor:
“…. köyler işçi gönderdikleri madenlerden 36-50 km
kadar uzaklıkta bulunuyorlardı ki bu da muhtemelen
5 ila 7 saatlik bir yürüyüş mesafesiydi. (….) Ethem
Çavuş, dağlardan aşağı doğru 50 km’lik ilk yolculuğunu şöyle naklediyor:
(….) Devreğin Çomaklar köyünden Zonguldak’a ineceğiz. (….) kara kış bütün şiddetiyle ortalığı kavuruyor…. (….) O zaman yol filan olmadığı için üç gün
deyince madene vardık…”

Ayrıca, 372. Sayfadaki Tablo 9.2’de ise (kaynağı ED Arşivi), altı ocağın –“kg/gün” birimiyle aktarılan– “İşçi Başına Üretkenlik Seviyeleri” [herhalde, ‘umumî (içeri+dışarı) randıman’ kast ediliyor]
toplanmış… Haddizatında, tıpkı elmalar-armutlar
gibi, “kg/gün” birimli nicelikleri de toplamak aritmetik açısından hiç yanlış değildir; ama mühendislik açısından, abesle iştigaldir. Aglebî ihtimal
görünen odur ki, bu abuk-sabuk işgüzarlık, ne
Müellif’ten, ne de mütercimlerden değil, bizimkilerden (belki de evvel zamanın muhasebe servisinden) kaynaklanmaktadır.*******
*******Aslında, konumuz aritmetik değil, Türkçe Madenci
Jargonu… Şöyle ki: Müellifin ağaç kurdu misali dadandığı ED
belgelerinin hiçbirinin üzerinde “kg/gün” diye bir şey yazmaz.
Her kim, her ne demek istediyse o “işçi başına üretkenlik seviyeleri” kelamıyla, onun birimi de dünyanın hiçbir mühendislik
notasyonunda “kg/gün” olarak değil; mot-a-mot tercümeyle
‘kg/adam.vardiya’ olarak anılır. Parametre için epey uzun bir
ifade tarzı olsa da, bütün dillerde işte aynen öyle anılır. Cennet
mekân ağabeylerimizin mübarek kısa konuşma kültürü, aynı
ifadeyi ‘kg/yevmiye’ olarak kısaltmış ve ne demek istendiğini
artık herkesin anladığı bir hale getirmişti. Zira oradaki ‘yevmiye’ kelimesi, aslında, hem “adam” –yani, ‘vardiyasını adam
gibi tutup günlük ücretini hak eden kişi’– hem de “vardiya”
kavramlarının ikisini birden kapsamış ve artık kelimeden tabire
terfi etmişti. Bugün her madencinin (yani, düpedüz hÂlkınızın)
halâ kullandığı ‘yevmiye’ [daha doğrusu(!), “yöğmiye”] kelimesi, hangi “aydın”a battıysa; ‘Türkçeden’ “Türkçeye”,
oradan İngilizceye ve oradan da tekrar “Türkçeye tercümeler
mecrasının baş döndürücü türbülansında, ‘kg/adam.vardiya’
da mutasyona uğrayıp “kg/gün” ucubesine dönüşmüş. Sadece
ucube değil; ayrıca, muğlâk ve her daim yanlış anlaşılmalara da
alesta. İlle örnek vaka mı gerek? İşte buyurun: “Tablo 9.2”ye
bakan ve aklı azıcık hesaba eren her madenci, tecrübeyle de
sabit olduğu gibi, ne müellif-mütercim tanır, ne de mühendis;
besmele niyetine, önce yazanın sülalesinden girer, sonra da
kendi yoldaşlarından çıkar; nihayetinde de, yerden göğe kadar haklı olarak: “Ula ha bu kadar kömürü karınca bile bilmemnesiyle kazar; koskoca 6 tane ocaktan 1 günde çıka-çıka 3 araba
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Velhasıl, rakamlarla haşır-neşir olmak bela zanaattır. (Bereket ki, bütün bunlar –hafiye romanı misali– bir solukta okuyup geçen birinin gözlemleri;
yoksa, daha ne zalim avcılar var, hafazanallah…)
“OSMANLICA BELGELERDEN YAPILAN
ALINTILAR ÜZERİNE KISA BİR NOT”
ile “Kaza Raporları Üzerine Ek Birkaç Söz”
Fasılları için Mini Zeyilname
“…. Osmanlıcadan İngilizceye tercüme etmem sırasında bir dizi hata yaptığımı fark ettim. Bu yanlışların bir kısmı metnin anlamını değiştiriyor ve
tabii ki bu üzücü bir durum; bunlar metnin içinde
belirtilmekte (….) baskının bir ikincisi olduğunda bu
hataları düzelteceğim. Ayrıca Osmanlıca belgeler
ile Türkçe birincil kaynakların asıl imla ve noktalama özelliklerini olduğu gibi bırakmaya gayret
ettim…”
Donald Quataert
(“…. KISA BİR NOT” Faslı’ndan)

Lafa başlamadan hemen önce, epigrafta ayanbeyan görünen bilim haysiyeti ve etiğinin, öncelikle
herkese, sonra madencilerimize ve tarihçilerimize
(veya her ikisini birden becermeye yeltenenlere) de
örnek olmasını dilemek gerek… Hesapta, laf uçar
mı çıkarmış?!...” gibi galiz sualler eder... Dilciliği sözlükleri
sansürleyip fakirleştirme olarak algılayan, ama 80 yıldan bu
yana Türkçenin etimolojik sözlüğünü hazırlayamayan; bir
toplantısında, bir öncekiyle çelişen kurallar koyup imlayı içinden çıkılmaz hale sokan; şapkaları bile ikide bir takıp, tekrar
çıkaran; tamlamaların bitişik mi, yoksa ayrı mı yazılması konusunda devamlı karar değiştiren ve apostrofun koordinatlarını
haaalâ tayin edemeyen allâmelere ve onlara sorgusuz biat
edenlere yakışanı da işte budur!... Ey –tıpkı Dördüncü Şube
Memurini gibi– kafasına göre yabancı kovalayıp, kimine göz
yuman, kimine de sınır-dışı cezası kesen TDK ve ey onun
müridi “aydın” taifesi, işte size ihbarımdır: İkamet iznini
iptal edip sınır-dışı cezası kestiğiniz Arap ‘yevmiye’, kendine dandik bir TC Pasaportu uydurdu, kimliğini de değiştirdi;
“yöğmiye” artık yeraltının kırklarına karıştı, kaçak çalışıyor,
yaşıyor ve haaalâ savaşıyor… Sığ kafalı itirazlara da peşin
cevap var: Gündem ‘yevmiye’nin doğru karşılığının “günlük,
gündelik, vs.” olmasını bilip-bilmeme hususu, yani cehalet
değil; “…. tuvönan prevü: 600 t/gün…” ibaresindeki “gün”
yerine ‘yevm’ kullanılsın gibi bir öneri de yok (zinhar, kimin
haddine), sadece bizim “yöğmiye” çizilmesin, yeter... Epilog
yerine de bunu buyurun: O “kg/gün” var ya, sadece osuruk,
uyduruk, ucube ve muğlâk olmanın ve yanlış anlamalara yol
açmanın ötesinde –artık tek vardiya çalışan ocak kalmadığı
için– ayrıca, mühendislik açısından düpedüz yanlıştır da!...
Kim bilir ki?! Belki sadece Arap Pasaportu taşıyan ‘yevmiye’
değil, Ceneviz Pasaport’lu ‘vardiya’ da batıyordur birilerine...
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gider, yazı ise bakidir ve her zaman yazılan gelir
başa da; bazen de yazılanın başına neler gelir, hiç
düşünen var mı acaba? Hiçbir zabıt kâtibinin kalemi
(veya daktilo); nöbetçi zaptiye (veya J.) kumandanı,
kadı, savcı, hakim, ehl-i vukuf, müfettiş, emniyet
baş mühendisi, vs. tarafından alınan tanık ifadelerini, kâğıda mot-a-mot aktaramaz. İfadeyi alanın
bizatihi kendi ifade dili (ve dahi üslubu) illa ki araya girer. Dolayısıyla fezleke, zabıt varakası, ifade
tutanağı, dahilî tahkikat raporu, bilirkişi raporu,
iddianame, ara karar, nihaî karar, vs. gibi her türlü
inzibatî-adlî vesikanın asıl nüshası da, kendini bu
dolaylı aktarımın türbülansından asla kurtaramaz.
Örneğin, bir adet ifade alıntısı buyurun:
“…. üç nefer müteveffa arkadaşlarım tavanı bitekim
etmek üzere (….) vazi etmeğe meşgul ederken (….)
kömür küfesi doldurmakta idim ve ocak-ı derine girmek istemedim; zira tavandan birkaç parça kömür
düşdüğünü işittim ve bunu bir çöküntüye mukaddeme addiyle arkadaşları da sakındırdım. Fakat onlar
tehlikeyi memul etmeyenler [umursamayanlar] az
müddet sonra ocak ansızın yıkıldı ve üç arkadaşım
kaçamadılar…”

Yukarıdaki gibi –emsallerine göre, çok daha
“arı-duru” bir dille kaleme alınan– bir “görgü
tanığı ifadesi” bile; ne Zonguldak’taki (keza başka
bir yerdeki) köylünün, ne de herhangi bir diğer madencinin ağzından asla dökülmez... Geçelim tahlile:
İfadeyi alan, besbelli ki, madencilikten anlamıyor
(ne malûm olduğu da meslek sırrı olarak kalsın).
İfadeyi alanın ifadesini de zabıt kâtibi doğru anlamıyor olsa gerek ki, imla yanlışları var ve belgeyi
“Osmanlıcadan İngilizceye” tercüme eden********
Müellif –epigrafta da açık-seçik duyulduğu gibi
–bunlara elini bile sürmediğini zaten tebarüz ettiriyor. Belgeyi İngilizceden Türkçeye aktaran mütercimler ise, [] içinde tulûata geçiyor [elbette ki,
halisane niyetlerle; salt hÂlkımızın da anlayabilmesi
amacıyla (sanki hÂlkınız ötekilerin alayını da zaten
anlamıştı yani…)]. Ve nihayet, “(….)” kümesi de bu
******** Müellif, transkripsiyon-transliterasyon sürecinde
nasıl çalıştığının ayrıntısına girmemiş; dolayısıyla da, orijinal
metinlerin doğrudan İngilizceye mi aktarıldığı, yoksa, önce
Türkçeye aktarılıp, sonradan İngilizceye mi tercüme edildiği
hususunda açık bir beyanı da yok. Ama kendi ikrarından ve
mütercimlerin belgeler üzerindeki ‘iyi niyet’ izharından anlaşılan odur ki, belgelerin sağlam birer Türkçe transkripsiyontransliterasyon nüshaları vardır. Bu ayrıntının niye o kadar
önemli olduğunu anlatabilmek için, ayrıca transkripsiyon ile
transliterasyon arasındaki farkın da izahatına dalmak lazım ki,
hiç dipnota sığacak gibi iş değil.

20. Yıl Ortak Özel Yayını
satırlara karalayana ait (yine iyi niyetle, salt alıntıyı
mümkün mertebe kısa kesmek amacıyla halt edildi
yani). Daha ne demeli ki? Velhasıl –gerçi sonuncusu
ufacık bir ayrıntı, ama yine de– Allah biçare tanığın
ifadesini bir altıncısının şerrinden koruya…

“sinonim tamlaması” mucitleri [yani, azman kanallarda icra-yı halt eden anchor(man+woman),
spiker, muhabir, sunucu, mütercim, tercüman, vs.
taifesi], memlekette kol geziyor ve haaaalâ tutuklanmıyorlar.

Ey –salt madenci olduğu için madencilik tarihini de yazmayı becereceğini sanan– amatör taifesi, şimdi söz –ne müellife, ne de mütercimlere değil– kafadan size adreslidir… Orijinal nüshasının
tek harfini bile anlamadığınız (bu gidişle, daha
da anlayamayacağınız) bir belgeden aktardığınız
alıntılar üzerine, kafanıza göre meşruhat (ya da
Hilal-i Ahmer menfaatine tercüme) karalama huyunuzdan vazgeçin. Türbülansın gerçeği hangi kayaya çarpacağı belli olmaz; İyi niyetin sonu ise, hiç
mi hiç belli olmaz; aniden baskın yediğinizde, “….
teessürümden ne ettiğimi biliyor muyum ki?...” gibi
mazeret beyanlarına muhtaç kalırsınız…

Ayrıca, “…. çatı, dikey derinlik, duvar, gedik,
kararsız madde, (galeri + kuyu + şev) madenciliği, kaya tüneli, kereste sütunu, massif, şaft, tahrif
olmuş katman, taş tünel, teleferik, telesiyej, tünel,
uzun-ayak, yıkılma ve nihayet ille de buhar pompası…” gibi anlaşılmazlar da var. Ama varsın, o da
olsun… Değil mi ki; sırf sözlük kapağı kaldırmaya
üşendiğinden, ‘Maça Kızı Operası’ yerine “Spades
Kraliçesi Operası”, ‘keşif kolu’ yerine “araştırma
sütunu”, ‘istihkâm bölüğü’ yerine “mühendislik şirketi”, ‘vs.’ yerine de “vs.” diyen kimi “mütercim”
taifesi, memlekette halâ ‘tercüme-yi halt’ ediyor ve
halâ tutuklanmıyorlar. Değil mi ki; TDK Sözlüğü
kapağı kaldırmaya bile üşendiğinden, “florit, turkuaz, turkuvaz, vargel, varagel ve ille de –sonca-demce
nevzuhur– grizü, vs…” diye yazan sürüsüne bereket
Gn. Md., D. Bşk., Şube Md., Düz Müh. ve maalesef
“MO Redaktörü” ve ille de Prof. taifesi var (kimileri de doğrusunu yazan astlarını veya öğrencilerini
fırçalayıp inadına yanlış yolu gösteriyor)… Ve bunlar dahi halâ yönetiyor, eğitiyor… Hatta kimileri
de “terim (madencilik, jeoloji, kimya, “metalurji”,
vs.”) sözlükleri” bile yazıyor ve bunlar haaaalâ
tutuklanmıyorlar. Değil mi ki; “lavvar, rödevans,
rödavans, tüvenan, tuvenan, tüvönan, tüvönen, tüvönün ve ille de metallurji ile metalurji********, vs…”
diye yazan mühendis taifesi de var (ama bu fakirlerin adam gibi bir jargon glossaireleri yok galiba)…
Değil mi ki, öz dilinden ve dahi jargonundan bihaber olan aydın taifesi, münhasıran ülkemize
(ya da yabancı dilde yüksek eğitim-öğretim verilen
diğer sporadik ‘kültürel dominyon’ habitatlarına)
mahsus… Mütercimler daha ne etsin; hiç olmazsa
lavuar, varagele, grizu, vb. gibilerini inadına doğru
imla etmişler; daha ne olsun?!…

Nilay Özok Gündoğan ve
Azat Zana Gündoğan
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nin bastırdığı kitabı tercüme eden N. Ö. Gündoğan ve A. Z.
Gündoğan –yaşlarına kıyasla– çok zengin sayılmasa bile, hali vakti epey yerinde bir dille yazıyorlar. Böyle Türkçe ile kalem sallayabilmek için; ya
80’lere merdiven dayamak, ya 30’larının ortasında
allame olmak, ya da 40’ların ortasında matbaadan
çıkmış bir Redhouse nüshasına itibar etmek gerek
(ve bu cümlede hiçbir sarkastik atıf da bulunmasa gerek)… Gerçi, bu meyanda “…. münavebelinöbetleşe, tabaka-katman, lavuar-kömür yıkama
tesisi, ateş nefes yoklaması-muayenesi (ve dahi
kontrolü), vs.-vs…” gibi sinonim ikiletmelerinin
zuhuru da eksik kalmıyor. Ama varsın, olsun…
Değil mi ki; bir sinonimin Mağripte ve bir diğerinin de Maşrıkta********(*) kullanımı beri dursun; “….
ABD Merkez Bankası Federal Reserve, sumen altı,
gümüş sim işlemeli, aborijin yerlileri, pas geçme,
bir başka türlü versiyon, fûl dolu, ufak-tefek nüans
farkları, otorite sahibi yetkili, Vatnajökull Buzulu,
vs. vs.si ve illa ki DONBAS Havzası” gibi ucube

******** ‘Cerrahîye’ yerine “Şirürji Kliniği”ne rağbet eden
ve Fransızca fonetiği röper alan TDK; hangi kurala uyarak,
onyıllardır imla edilen ‘metalürji’ yerine, “metalurji” gibi
piçleşmiş (yani ne İngilizce, ne Almanca, ne de Fransızcanın
fonetik DNA’sına uyan) bir imla ihdas ettiyse, hiç akıl-sır
erecek gibi değil. Aynı baskıda hem “şirürji” var (yani “şirurji” diy bir şey yok), hem de “metalurji”... Yoksa? “Yazım
Kılavuzu”nda dizgi hatası mı var?? Eğer öyleyse; vay hawar
ki, ne hawar! Bunun ötesinde, belsoğukluğu bile kürdan gibi
kalır ki; birkaç iğneyle deva bulacak gibi de değil, aynen HIV
gibi, Ebola gibi bir illettir işte!...

******** Aha da TDK yüce orununa ihbardır: Münavebenin
de, nöbetin de aynı Arapça kökten (nwb) türeyerek metamorfizmaya uğradığı ve “ünlü uyumu” kılığına bürünüp tebdil gezindiği hususu, bilvesile, nihayet saptanmış olup; gereğinin yürütümü de, ihbaren, arz olunur. Alawere, dalawere, Kürt Mehmet
were nöbete; nöbet dahi derhal derdest ile sınır dışı edile ve
Orta Asya lehçelerinin engin-dipsiz deryalarına tekrar dalına…
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Heykeltraş Constantin Meunier’in yorumuyla: Le Grisou

Bildiğini (ve dahi öğrettiğini) sananların aslında
bilmedikleri hususu, bodoslama faş edildiğinde; bahane de hemen hazır: “Eh, yerleşti artık”[(!)(?!)]…
(Esasen, bahane de değil bu; sırf sözlük kapağı kaldırmaya üşendiği için, öznel hafızasına yamularak
kayda geçenin herkese de aynen yerleştiği zehabına
kapılması, bir tür sanrı işte…) İşin en hazin yanı da,
öğrendiğini sananların yanlışı yüzlerine vurulduğunda beyan ettikleri klişe mazeret (ya da öz savunma tepkisi demeli): “Ama bize böyle öğretildi!...”
12 Eylül’ün sağladığı huzur ve güven ortamı içinde,
yeniden yeşeren müderris-molla ilişkilerinin bundan daha çarpıcı bir örneği de olamazdı zaten…
“Çoğunluğun küstahlığı ve ukalâlığı ile Ablamovesque******** rehaveti ve umursamazlığı, engin
cehaletinden neşet eder.”
Abdal Ali Alangurî
******** İvan Aleksandroviç Gançarov’un ölümsüz kahramanı
var ya; hani şu çoğunluğun “Oblomov” diye tanıdığı pamyeşçik, onun ta kendisi işte bu Ablamov…
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Ezici bir çoğunluğun yanlışı yüzüne vurulduğunda ise, ne mazeret, ne de bahane beyanına hiçbir gerek duymaksın, verilen tepki aynen şöyledir:
“N’olmuş yani, o kadar da önemli mi ki?...” Ey
çeyrek aydınlar ülkesinin yerleşik mi yerleşik ezici
çoğunluğu yani, mutfak elden gidiyor, dil (ve dahi
jargon) elden gidiyor; daha n’olsun ki yani, geriye
ne kaldı ki yani? Bir tek bayrak mı?... N’olacak ki
yani, onu da tam 365 yevmiyenin her üç vardiyası
–sizin anlayacağınız dille, around-the-clock yani–
devair-i devlet binalarından nasıl indirmiyorsanız;
onu tıpkı sıradan bir dekorasyon malzemesi, bir tür
dış tefriş elemanı gibi görüp, nasıl kutsiyetini aşındırıyorsanız yani; günün birinde –tıpkı Yankee taifesinin yaptığı gibi– don niyetine kıçınıza yerleştirmeyi de aynen öyle kanıksattırırsınız ve o da sürgit
yerleşir artık yani!...
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Keza Zonguldak’ta da, istim çoktan basınçlı hava
Sadece Meraklılar İçin, Intermezzo Niyetine

ile kaim olmasına rağmen,
bir nevi galat-ı meşhur
(Zira dipnota kışkışlanacak kadar kıtıpiyos bir

formatında haaaalâ yaşıyor
bildiğiniz istim: İşte
ayrıntı değil; kaldı ki, yerleşmez de…)

‘islim borusu’, ‘islim vinci’,
‘islim pervanesi’ ve
Tarihî misyon itibarıyla, Bahriye-yi Hümayun’un (halâ yetmediyse eğer) işte

de ajüstöre selam: ‘….
azman kazanlarını her daim sıcak tutmaya program- lay islim yerişmeya, nerede


bu laaaay!!’
lanan, 40 küsur yıl Bahriye-yi Hümayun’un biza- İyi ama, niye ‘islim tulumbası’
veya Müellif’in

tihi kendi (yani hem baş patron, hem de en yağlı tabiriyle “steam pump” (ya da Mütercimlerinkiy
müşteri) eliyle yönetilen ve tekmil çıktıları –düz le de “buhar pompası”) 
diye bir şey yok acaba?!
hesap, tam 1½ yüzyıl boyu– denizyoluyla pazara Çünkü o mübareğin horultusu, fokurtusu, hışırtısı,

sevk edilen bir havzada konuşulan jargonun da fısıltısı uzaktan-hafiften kulağa çalınmaya başladığı

Bahriye tahakkümü altına girmesi, elbette ki, ka- gibi, İngiliz’in birinde çağrıştıracağı ilk özlem, nasıl

çınılmazdı. Öte yandan, Türkçede gemici (ve hatta horul-horul uyumaksa; Türk’ün
birindeki ise, aynen

kayıkçı) jargonu diye bir şey yoktu, olamazdı ve ha- nargile keyfi çatmaktır da;
işte onun için ‘islim tu
len de yok… Donanma-yı Hümayun dönemindeki lumbası’ diye bir şey yoktur,
binaenaleyh, ‘nargile

(yani yelken, kürek, halat, vs. armadura zamanında- tulumba’ (“snore pump”) vardır…
O horultuya ve/


ki) jargonun dağarcığı –neredeyse bütünüyle– Ce- veya fokurtuya kulak kesmiş olan kaç tane
ABD

neviz, Yunan (Elenika ve/veya Romeika), Venedik (ya da BK ve Kanada) madencisi
ve/veya ‘bizimve çok az da Katalan ile Arap dillerinden transfer ki’ kaldı ki acaba; galiba,
çoktan endemik envanter
olup, kimileri aynen ‘bizimki’ne de ilhak edilmiştir. kapsamına kaydırıldılar. 
Demek “buhar pompası”
Örneğin: Aganta, alabora, alangur, alesta, algarina (“steam pump”) haaa? İnsan
soyu, Geronticus ere
(alkarna), avara, avarya, boca, bocurgat, bodosla- mita sürüsüne gösterdiği şefkatin kırkta birinin beşma, borda, caraskal, filika [daha doğrusu (!), “fe- te birini kendi alttürlerinden esirgiyorsa eğer; Müelleke”], fonda, iskandil, kasara, konşimento, laçka, lif ne etsin, Mütercimler ne etsin?... (O yeni yetme
maçuna, makara, matiz, meramet (meremmet, me- “madencilik terimleri” sözlükleri beri dursun, çok
remet), ordino, palanga, payanda, pusula, seren, sin- muhkem bir mining glossary bulamazsanız eğer; o
tine, tahlisiye, tambur, tumba, varda, vardiya, vira, horultuyu da, fokurtuyu da, hışırtıyı da, fısıltıyı da
viya, volan, volta, vs., ve ille de tulumba… [Bu naaaah duyarsınız!…)
tabirleri (hepsi olmasa bile, ezici çoğunluğunu) yeni
Dahası, “yarda” gibi –Anglosakson taifesinin
yetme “madencilik terimleri” sözlüklerinde aramak
kendilerinin bile artık terk ettiği– birimler kimi yeriçin, hiç beyhude zahmet çekmeyesiniz. Ama ikinci
lerde öylece duruyor (üstelik de metre ile yarda %
bir ağızdan duymak ya da okumak, ille de şartsa; ya
90 kafa kafaya yani)... Daha da dahası, dizgi ve imla
EKİ arşivlerinin ya da eski kartiyelerin tozuna behataları da var. Gerçi, bunların vebali Mütercimlenmek gerek]… Bahriye-yi Hümayun döneminde
lerin değil, bütünüyle “Yayına Hazırlayan” (her
(yani buhar gücü, sanayi devrimi çağında) ise, İnne demekse ooo) taifenin boynunda. Ama varsın,
gilizce de ufak-ufak sızma harekâtına başladı; ama
o dahi olsun… Değil mi ki; hangi ‘de’nin (veya
dermanı –zamanın HI-TECH ürünü olan birkaç istis‘ki’nin) ayrı, hangisinin bitişik yazıldığını bilmena dışında– fazla ilerlemeye yetmedi, güverteye bile
yen (ve öğrenmeyi de halâ umursamayan), fil tirajlı
yerleşemedi ve kazan-külhan dairesine tıkılıp kaldı.
gazetelere çöreklenmiş “genel yayın yönetmeni”,
Örneğin: uskuna (schooner), şalopa (sloop), tornis‘sermuharrir’, ‘sermürettip’, ‘sermusahhih’, vs. tatan (turn astern), fayrap (fire up), uskur (screw), şaft
ifesi ile aynı ülkede yaşıyoruz ve bunlar haaaalâ
(shaft)******** ve ille de istim (steam)…
tutuklanmıyorlar(artık bir kısmı ufak-tefek tutukFilvaki, ‘bizim’ üç-beş İngilizce kökenli tabirin lanmaya başladı; ama ortalıkta ciddi bir itham yok,
biri olan istim [daha doğrusu(!), ‘islim’], cismen ipe sapa gelmez, dandik iddianameler var)…
çoktan tarihe karıştı; ama canı bir türlü çıkmadı ve
Varsın o da olsun, bu da olsun, şu da olsun…
düz Türkçede bile kullanılıyor (“kazan istim tutTercüme, transkripsiyon-transliterasyon, tekrar termadı, istim arkadan gelsin, istim kebap, vs.”)…
cüme mecrasının sersemletici anaforlarında şallakmallak olup; sadece sentaks, fonetik ve imla değil,
******** Bu ‘şaft’ başka şaft, Müellifin ve Mütercimlerin değindiği “şaft” değil…
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mana ve meal yamulmalarına da uğrayan metinlerin
tercümesi –üstelik konu da kömür madenciliği
gibi bir kara belaysa– düpedüz lanet bir zanaattır
ve her önüne gelen babayiğidin harcı da değildir. Bu
itibarla, huysuzluğun bu kadarı artık kifayet etse gerek. Sadece Havza-yı Fahmiye ehli değil, bu uçukkaçık satırları currente calamo karalayan deli bozuk
da dahil olmak üzere, ülkemizdeki tekmil madenci
taifesi; bu kadar özgül ve ciddi bir eseri ele alıp da,
kendi önsözlerini yazmayı ihmal etmekten başka
hiçbir ele avuca gelir kusuru olmayan Mütercimlere –Müellifin eserini Türkçeye de kazandırdıkları
için– medyun-u şükran olsa gerek. Vesselam…

nereden eseceği hiç belli olmaz; biz yine işimizegücümüze dönüp sadede gelelim: O kazma var ya, o
kazma, öyle olmaz; işte aynen böyle olur:

Kerem Yeğin
“Osmanlı İmparatorluğunda Madenciler ve
Devlet”in kapak tasarımcısı Kerem Yeğin olmazsa, bu şenlik –hilafsız– bir kişi eksik kalacak. Ey
Kerem, canımız-ciğerimiz, gözümüzün nuru; tekmil madenkeş taifesi senin boyuna bosuna kurban
ola... O kazma var ya; o kazma, ön kapağın göbeğini katır çiftesi misali mühürlediğine göre, hiç
de yabancı sayılmazsın. Besbelli ki, ‘bizden’ biri
olmadığın halde, ‘bizim’ gibi düşünen ve davranan birisin. Ayrıca, 110 yıllık bir fotonun böylesine
olağanüstü net ve duru basılması da, galiba senin
marifetin olsa gerek ki, işinin ehli ve hüner sahibi
birisin de… Zaten siz sanatçı taifesi olmasaydı eğer;
şu kavanoz dipli dünya da, hepten kayıp ve melun
son yüzyılı da –dibinden başına– çekilmez, durulmaz ve artık hiç yaşanmaz koordinatlara dönerdi.
İyi, has da; o kazmayı nereden buldun ya da İrlanda Denizi’nin berisindeki hangi madencinin elinde
gördün acaba? Ne Havzayı ziyarete, ne Germinal
karelerini taramaya, ne de internet deryasına dalmaya gerek vardı; senin kapağa kurulan baş çorbacı
H. Hallaçyan Efendi’nin bir adım gerisinde dikilen
kazmacının sağ omzuna bir göz ataydın, işi anında
bitirirdin… [Bu meyanda, yine ön kapağa müteallik olarak, kafalara takılacak bir şey daha var; Sayfa
183’te, Müellif de ön kapağa atıfta bulunup, Digin
Hallaçyan ile sair aile efradının koordinatlarını aynen şöyle tarif ediyor: “…. Hallaçyan Efendi, (….)
madenin önünde muzaffer bir edayla oturuyor (fotoğraf 2.4). Eşi (soldan üçüncü), küçük biraderlerinden biri ve onun eşi de…”; acaba Müellif (belki
de tekmil Yankee taifesi) mi sağını-solunu sapıtmış,
yoksa kapak fotosu mu ters basılmış?!...] Belanın
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Epilog Niyetine
En başta –bu değersiz satırları karalayan külüstür kalemin fakir ve hakir sahibi de dahil olmak üzere– tekmil “Ol mahiler ki, derya içredir; ama deryayı
bilmezler.” Familyası mensuplarının Müellif’ten öğreneceği çok şey var. Örneğin, “sütün ve sütunkeş”
gibi Dilaver Paşa tabirlerinin vaktiyle kullanıldığını
da, ‘bizim’ ‘pestil ve çatma’ gibi kadim kelamları da,
Daday’ın Vakt-i Hümayun’daki adının “Tataî”********(*)
olduğunu da ve daha birçok şeyi de Müellif sayesinde
belliyoruz.
“…. birincil kaynakların neredeyse tamamı günümüz Zonguldak’ında bulunmaktadır. Büyük bir
kısmı KÜ ve TTK Eğitim Dairesi’ndedir. Ne yazık
ki ED’deki belgelerin bir kısmı 1997’deki ilk ziyaretimden sonra ortadan kayboldu…”
D. Quataert
(“KAYNAKÇA” faslının girizgâhından)
Görünen (ya da Müellif’ten bellenen) odur ki,
konu başlığında Zonguldak bulunduğu takdirde,
Ethem Çavuş gibi canlı belgelere (veya ifadeyi alan
Ahmet Naim Çıladır’a) biat etmek de –velev ki, bunun
bir istisna oluşu bizzat Müellif’in kendince vurgulan******** Eğer kronik bulmaca hastası değilseniz, tat (daha
doğrusu, Tat) kelimesinin sürüsüne bereket homonimini öğrenmek için, TDK yayını Büyük Türkçe Sözlük’e bir göz atasınız.

20. Yıl Ortak Özel Yayını
sın– kaçınılmazlaşıyor ve bu çaresizlik giderek daha
da berbatlaşmakta… Bu meyanda, Çingene Mahallesindeki “atık kâğıt emekçileri” taifesinin SEKA sevkiyatına atmaca misali dalıp “Bak. a., Genel Kurmay
Bşk.a., vs. a.” imzalı “kâğıt hurdaları” için, cebindeki
son 3-5 kuruşu da saçan Erol Çatma’ya da mahsus
selam olsun!… Mütekait ayak ajüstörü, sabık ‘amatör müellif’ ve aziz dostumuz Erol Çatma çoktan okumuştur bu kitabı (dolayısıyla da, artık hiç kimse tek
başına değildir); Müellif nezdinde “ikincil kaynak”
olarak itibara mazhar olmasından ziyadesiyle bahtiyar olmak ve kendisini gönülden kutlamak gerek. ‘….
Tanık beyanlarının soyut, sübjektif, tarafgir, müphem,
muğlâk, bulanık ve ayrıca –hepsinden önemlisi– nisyanla malûl da olması nedeniyle, hatırat kümesini belgeden saymanın sakıncaları…’ hususunda vaktiyle yediği fırçalar içinse, okuyucu taifesi huzurunda, ayrıca
kendinden özür dilemek de gerek…
Ey maden mühendisi yetiştirmekle mükellef akademik taife ile ‘maden emniyet uzmanı’ meslektaşlar,
eğer gündemde ölümlü kaza verilerinin tahlili varsa; bu işi topunuzun % 90’ından bile daha iyi becerebilen Müellifi, herkesten önce, sizin okumanız seza
olsa gerek; her daim el atabileceğiniz okkalı bir istatistik kaynağının başucunuzda bulunması da caba…
(Nasıl olsa, herkes kendini bakiye % 10 kapsamında
addedeceği için, artık hiçbirinden ses çıkmayacak.
Madencilerin ölümüne, tıpkı borsa brokerleri gibi,
“4 çeyreklik” uzun mu uzun vadelerden yaklaşan
(ve ayrıca ABD’nin dışındaki dünya coğrafyasından
bihaber olmakta da hiçbir beis görmeyen) allame taifesi içinse, zaten söylenecek laf yok!…)
Ey okumaz-yazmaz, kitapsız-deftersiz madenkeş
taifesi ve/veya yetkili sendikası Genel Maden-İş; bu
kitap daha önce yazılan Zonguldak Tarihlerine
hiç mi hiç benzemiyor… Bu kitapta yazılanlar,
890’lara kadar resmî kayıtlara sadece “felekeci, merametçi, küfeci, grizu ateşçisi, vs.ci” kimlikleriyle
geçen; yani öz adıyla bile anılmayan ve sanki hiç
yaşamamışçasına yok sayılan tekmil meçhul madenkeş taifesinin, dedelerinizin dedelerinin ta kendilerinin hikâyesidir. Ula hiç olmazsa bunu okuyun
ve/veya okutturun haaaaa... Ama kazara bir okurlarsa
–ister hayra yorula, isterse de şerre– sonunda ne diyeceklerini tahmin edebilmek için, ille kâhin olmak da
gerekmez hani:
‘…. Eeee, peki biz n’etceğuz hincik?!...’
Ana fikrin ana zikri de şu: Zonguldak Havzası, tıpkı ezelî patronu olan Hanedan-ı Hümayun gibi
ağır-ağır batıyor... 1990-91 Kışı Epizodunun 20

YIL sonrasında, sadece bir sınaî kültür mirası değil,
bir kent kültürünün mirası ve serapa özgül bir tarih
ile bir hayat tarzı da Havzayla birlikte –aniden yüklenince, diş göstermesinden korktukları için olsa gerek
ki– ağır-ağır, berdan-berdan tahrip, imha ve yağma
ediliyor. Ama “…. ocakların sıçanlı suyu denize boşaltılıyor…” diye vaveylayı ayyuka tırmandıranlardan
da, sanat tarihçilerinden de, şehir planlamacılarından
da, sair entel-dantel taifesinden de hiç çıt çıkmıyor.
Maden Müh, için durum daha da berbat; meslek
kültürleri işkence altında ve halâ –birkaç cılız feryat
istisna kalmak kaydıyla– kulaklar da sağır, yürekler de kör, beyinler de mefluç! Oysa ki, Zonguldak
onlar için, sadece –öz şairinin tabiriyle– bir “aziz şehir” değil, kültürlerinin ve özellikle jargonlarının
beşiğidir de... Zonguldak düşmanlığından hiçbirisine
hayır gelmez; zira her tür Zonguldak düşmanlığı
her ne kadar akademik, ne kadar yaldızlı ve kalın
cilalarla kaplanırsa kaplansın, o cilalar kazındığında veya döküldüğünde, altından mesleklerinin düşmanlarının suratı sırıtmaya başlayacaktır!...
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ZONGULDAK MADENCİLERİNİN MÜCADELESİ
Serdar Ömer KAYNAK
Politika’yı belirleyen şey, toplumsal ve sınıfsal
güç dokusunun ta kendisidir. Toplumsal güç dokusunun en büyük bileşeni ise işçi sınıfıdır. İşçi sınıfının geçmişten bu günlere kadar gelen mücadelesi, var olan politikaların da belirleyicisi olmuştur.
Türkiye’deki madenciler ve mücadeleleri de, “tek
partili” ve “çok partili” diye adlandırılan dönemlerdeki toplumsal güç dokusunun yadsınamayacak bir
bileşenidir. Bunun en belirgin örneğini ise, ‘199091/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü’ başlığı kapsamındaki mücadeleler manzumesidir. Özellikle de Büyük Yürüyüş, ülkemizde daha
sonra gerçekleşen birçok deneyimin yemleyici
örneği olmuştur. Zonguldak madencilerini bir mücadeleye sürükleyen etmenler nelerdir? Bu soruya
cevap vermenin yolu, her şeyden önce madencilerin
mücadele tarihini, geleneklerini ve eylem biçimlerini anlamaktan geçer. Tarih, ‘bugün’ü yaratmış olan
‘dün’ün bulunabileceği biricik alandır. Bu sürece
ilişkin olarak, tarih denen deryanın içerisine biraz
sığ düzen dalalım (ki, boğulmayalım)…
İttihat ve Terakki, 1908’de 21 pare top atışıyla
Manastır’da İkinci Meşrutiyet’i ilan eder. Yeni oluşumda, Haşmetli Hünkâr’ın yanında, bir de Meclis-i
Mebusan vardır. Mecliste ise, İttihat ve Terakki Partisi çoğunluktadır ve hükümeti de aynı parti kurar. İttihatçı siyasî zihniyet 8 Ekim 1908 tarihinde “Tatil-i
Eşgal Kanun-u Muvakkatı”’nı çıkarır; Kanun, alelacele hazırlanarak, Meclis’e bile sevk edilmeden,
Heyet-i Vekile kararıyla iki gün içinde yürürlüğe
girer. İttihat ve Terakki, “Hürriyet, Adalet, Müsavat” sloganını iktidarının erken döneminde de kullanır; ancak, görece “hürriyet” dönemi çok uzun
sürmez, bu tezin en belirgin kanıtı da Tatil-i Eşgal
Kanunu’nun ta kendisidir. Bu kanunla, daha önce
kurulan sendikaların alayı kapatıldığı gibi, yeni
sendikaların kurulması da yasaklanır. Sina Akşin, anılan kanuna getirilenlere ilişkin olarak şunları
aktarmaktadır (1):
“…. Devlet işyerlerinden başka, Düyun-u
Umumiye’de, Reji’de, sonra demiryolları, liman, rıhtım, tramvay, su, havagazı, elektrikte de grev yapılmayacaktı. Maden sahipleri de, madenlerin Nizamname
kapsamına sokulmasını isteyince, buralarda yapılacak
grevlere de “nazar-ı bikaydi ile” bakılamayacağı kabul
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edilmişti. Buna rağmen rıhtım işçileri grev yaptıkları
gibi, kayıkçılar, arzuhalciler, İdare-i Mahsusa (Adalar
Hattı yolcu vapurları idaresi) işçileri taleplerini sokak
gösterileriyle açıklamaktan geri kalmıyordu…”

1923’te Cumhuriyet ilan edilir. Bu dönem işçi sınıfı açısından oldukça hareketlidir. TC’deki işçiler,
tek örgüt çatısı altında birleşmek için yoğun bir çaba
içine girerler. Bu dönemin işçi örgütlerinden olan ve
20 Aralık 1922’te kurulan İstanbul Umum Amele Birliği ile –daha önce mevcut madenci örgütleri
olan– Zonguldak, Ergani ve Balya amele birliklerinin oluşturduğu “füzyon” da “Türkiye Umum
Amele Birliği’nin doğumuna yol açar. Bu oluşuma
ilişkin bir gazete haberini aktaralım (2):
“Amele arasında dünkü senelik kongre içtimaında
şiddetli münakaşalar ve sahneler… Dün sabah saat
11’de İstanbul Amele Birliği senelik kongresi akd-i
içtima etmiştir. Rey-i hafi ile muvakkat reis olarak
Mehmet Bey ve iki zabıt kâtibi intihap edilmiştir.
Bilahare heyet-i idarenin senelik raporunun kıraatine
başlanmış ve senelik bilanço tetkik edilmiştir. Nihayet muaddel nizamnamenin kıraatine iptida edilmiştir.
Bu geceye kadar sürmüştür. Bu nizamnamenin birinci
maddesi mucibince İstanbul Amele Birliği, Türkiye
Umum Amele Birliği namını almıştır. Bu nizamnamenin birinci maddesi olarak kabul edildikten sonra,
Zonguldak, Ergani, Balya/Karaaydın şirketleri
amelesi, alkışlar arasında Umum Amele Birliği’ne
iltihak etmişlerdir.”

Ancak, bu birlik de 1924’ün ilk aylarına kadar* yaşar. 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat
Kongresi’ne işçiler tek örgüt halinde katılmak ister;
işçilerin Kongre’den bazı istekleri vardır. Devlet
sermayeden yana ağırlığını koyar, işçi istekleri geri
plana atılır. 1924’te, yine tek bir örgüt çatısı altında
toplanabilmek için, Amele Teali Cemiyeti kurulur
ve bu örgüt işçi sınıfı adına başarılı çalışmalar yapar. Bu çalışmalara tahammül edemeyen hükümet;
1927’de Amele Teali Cemiyeti’ni de kapatır, gerekçesini de “Şark İsyanı”na dayandırır ve nihayet
Takrir-i Sükûn Kanununu çıkararak sıkıyönetim uygulamasına geçer.
Madenciler, kumpanyalar döneminde ve sonrasında, insan dayanma gücünün en üst seviyesinde* Dahiliye Vekâleti, “Birlik”lerin Cemiyetler Kanununa muhalif
olduğu cihetiyle, suret-i katiyede ilga olunması bildirmiştir…

20. Yıl Ortak Özel Yayını

ki horlanma, sömürü ve çalıştırma koşullarına tabi
tutulmuştur. Ethem Çavuş’un anıların bakarsak,
kumpanyalar dönemindeki cehennemi daha iyi
anlarız (3):

— Al. Bir, İki, Üç… Tamam mı?
— Efendi bu para eksik.
— Defol ulan pis herif, para tamamdır.
— Çorbacı yalvarırım, bir daha bak hele…

“… Bu gün sevinçliyiz. Yüzlerce metre toprak altındaki çalışmalarımızın yorgunluğunu, iş başlarında
yediğimiz tokatların, tekmelerin acısını hep unuttuk,
sıfır edilen yevmiyelerimize, vara yoğa vurulan cezalara da aldırdığımız yok. Çektiğimiz bütün eziyetler
umurumuzda değil. Çünkü ay sonundayız. Kumpanya maaş verecek. Kasadar efendi yarın geliyor.
Ay sonu geldi ses çıkmadı Üç gün geçti yine ses
yok. Bir hafta geçti bekliyoruz. Para alamadığımız
için köye gidemiyoruz. Köye gidemeyince de ocakta çalışma karşılığında kumpanya bir hodala (mısır
ekmeği) veriyor. Yevmiye yok. Ama çalışmayınca
hodala da yok. Sekizinci gün paradan ses çıktı. Ama
kendi yok. Kumpanya müdürü o gün yaş günü kutladığından emri imzalayamamış. Nihayet onuncu gün,
ocakta para verileceği günlere has işaretler belirdi.
Önce uzak köylerden gelen abani sarıklı ağalar atlarını avluya bağladılar. Tahsildar yerini aldı. Yemişçiler,
köfteciler, ıspanaklı mısır böreği satıcıları, mühürcüler hep ocağın dışını kapladılar. Beklenen an geldi.
Kasadar efendi soruyor:
— Adın ne?
— Recep

— Başkalarına engel oluyor, at kavas şunu.
Arnavut kavasın fil sinirinden kamçısı kalkıp iniyor.
Cesaretin varsa itiraz et. Hakkımızın onda bir bile
karşılığı olmayan parayı böyle dayak yiye yiye küfür
işite işite aldıktan sonra hemen orada köy ağalarına
da hesap vermek zorundaydık. Yoksulluk yüzünden
pazar fiyatının çok üstünde veresiye aldığımız tohumluktan, hayvandan ve benzeri şeylerden borçlu
olduğumuz ağalara derhal alacaklarını öderdik. Bizim borcumuz onların alacağı ise hiç tükenmezdi. Bir
tertiplik çalışmamızın sonunda kazandığımızı böyle
kaptırınca köye dönemezdik…”

Yukarıda aktarılan koşullar altında çalışan ve yaşayan madenciler, ilk grevi 14 Eylül 1908’de başlatırlar. Şimendiferci taifesinin kıvılcımını çaktığı
grevin gerekçesi tek maddedir: ‘İstihkaklardan
hastane parası kesilmemesi...’ Ereğli Şirket-i Osmaniyesi(!) ve diğer kumpanyalar bir hastane yaptırmış, hastane giderlerini de madencilerden kesmeye başlamıştır. Grev başlayınca, Fransız Şirket-i
Osmaniye olaydan büyük bir korku duyar ve diğer
yabancı kumpanyalar ile beraber hükümete baş97
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vurarak olayların bastırılmasını ister. İttihat ve Terakki hükümeti, derhal harekete geçip, şimendifer
işçilerinin ve madencilerin üstüne asker sevk eder.
İlerleyen yıllarda Şirketin Asma ocağında da greve
çıkılır. 7 Temmuz 1923 tarihli bu grevin gerekçesi
yevmiye ve ceza konularıdır. Asgari ücret konusunda kanun olmasına rağmen; şirket, yevmiyeyi ‘araba kesenesi’ olarak ödemekte ve arabaları da kendi
memurlarına saydırmaktadır. Sayımın doğru-dürüst
yapılmadığını bilen madenciler, kendi temsilcilerinin de sayımda hazır bulunmasını isterler. Ayrıca
şirket yöneticileri keyfî ceza da uygulamaktadır.
Grev sonucunda madencilerin istekleri kabul edilir.
Ancak, şirket işçiyi bildiği gibi çalıştırmaya devam eder; bu tutum karşısında, Havza’daki tekmil
madenci taifesi 5 Ağustos 1923’te aynı anda işi
terk eder; istekleri de şunlardır (4):
• Amele Kanunu’nun 11. maddesi gereği asgari ücret
ödenmeli;
• Günlük çalışma 8 saat olmalı ve fazla mesai halinde
çift yevmiye verilmeli;
• Havzada ecnebiler çalıştırılmamalı**;
• Şimendifer işçilerine ve madencilere önderlik ettiği
için işine son verilen Laz Eminzade Laz Emin Efendi
görevine iade edilmeli;
• Ücretsiz hafta tatili Havza’da da ihdas edilmelidir.

Direnişin yegâne hedefi, sadece ve sadece, işverenin yürürlükteki bir kanunun hükümlerine
riayet etmesini gözetmekteydi. Sonunda, şirket
işçi temsilcileri ile masaya oturmak ve son iki madde dışındaki bütün isteklerini*** kabul etmek zorunda kaldı…(4)
Selam olsun 1923’ün bütün madencilerine, şimendifer işçilerine ve ille de Laz Eminzade Laz
Emin Efendi’nin aziz hatırasına!...
** Ereğli Şirketi işçilerin direnişini kırmak istedi. Limandaki
yabancı gemilerden, yabancı atölyelerden yabancı işçilerle bir
kadro meydana getirmek istedi.
*** İlk TBMM eliyle yürürlüğe konan 10/9/1337 tarih ve 151
sayılı “Ereğli Havza-yı Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanun”un 8. Maddesi: “Mesai-yi yevmiye alelıtlak
sekiz saattir. Bu müddetten fazla çalışmağa hiç bir işçi
icbar edilemez. (….) Tahtezzemin mesafede nüzul ve suut için
geçen müddet de sekiz saate dahildir.” hükmüyle, yeraltında
çalışma süresini zaten 1920’de kısıtlamıştı. Görüldüğü gibi,
Fransız hükümetinin Millî Mücadele karşısında nötralizasyon
politikalarına kayıp müttefiklerinden uzaklaşmasının üzerinden
yıllar geçmesine rağmen, Fransız Patron savaş kazanan bir parlamentonun kanunlarını 1923 sonunda bile kaale almıyor; iyi
cesaret doğrusu… (Yayınlayanın Notu)
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1935’te toplanan CHF Kurultayı’nda, dönemin
yönetimi sermayeden yana tavrını şu şekilde özetler:
“…. Türkiye Cumhuriyeti bir parti devletidir. Bütün
zümre sınıf ve tabakalar parti içinde kaynaştırılmıştır.
Devletçilik sosyalizme kaymayı engelleyen bir düzende tek kalkınma yoludur. Bu sistemde milli devlet
vardır. Sınıf devletine ve sınıf kavgalarına yer yoktur.
Amelenin grev hakkı yoktur…”

Sınıfa karşı bu tür bir anlayış, beraberinde daha
sert yasalar getirir: 1938’de Cemiyetler Kanunu
çıkar ve muhtelif yasaklar yanında sendika kurmayı da yasaklar. 1939’da çıkan Millî Koruma
Kanunu’na göre de, aşağıdaki düzenlemelere hükmedilir:
• İşçi ve hizmetlilerin, makbul bir özürleri olmaksızın, işlerini habersizce terk edemeyeceği;
• Zorla çalıştırılanlara emsaline uygun ücret ödenmesi; ancak, ücretin işverenin keyfine göre belirlenmesi;
• Gerekli görülmesi halinde, iş süresinin günde 3
saat uzatılması...

1940’ta da çıkan diğer bir yasa ile ücretli haftalık tatil hakkı kaldırılır; 1944’te çıkan bir diğeri
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ise Osmanlı’nın mükellefiyetini hortlatır. İkinci
Mükellefiyet’i getiren yasa, mükellefiyete tabi kimselerin ocaklara sevki için zabıta kuvvetleri kullanılmasını ve sevk sırasında firar edenlerin yakalanıp
yeniden sevki için harcanacak masrafın çalıştıkları
müessesece karşılanmasını getirir. (Ve tabii ki, müessese de aynı masrafı madencinin yevmiyesinden
keser.) Havzadaki madencilerin % 80’i, bu sui generis istihdam tarzıyla, yani mükellefiyetle istihdam
edilmiştir… Havzada İkinci Mükellefiyet, yöneticilerin madenciyi kırbaçladığı bir dönemdir; işçi
hakları, çok daha geriye gitmiş ve “Kumpanyalar
Dönemi”ni aratır hale gelmiştir****. Mükellefiyeti
yaşayanlar, o yıllara ait anılarını, isimlerini bile
vermekten ürküntü duyarak şöyle anlatırlar.
“…. Mükellefiyet Daireleri vardı. Buralarda nüfusa
kayıtlı 18-50 yaş arasındaki herkesin ismi yazılıydı.
Jandarmalar köylere bu listelerle giderlerdi. Listede
yazılı olanları alıp getirirlerdi. Gelmemek mümkün
değildi. Dayak ve işkence her zaman tatbik edilirdi,
gelmek istemeyen ve saklananların ailelerine, yakınlarına baskı yapılırdı. Jandarmanın ırza geçmesi rastlanan bir olaydı. Köyden getirilenler şehre
gelince tıraş ettirilirdi. Sonra da (….) Acılık mahallesindeki belediye hamamına sokulurdu. Bu hamam pis
ve kötü bir hamamdı.
**** DP döneminde “Devletçilik ve Sosyalizm”in kötülemesi yapılırken, Zonguldak’taki DP propagandist ve ajitatörleri, mükellefiyet uygulamalarını demirbaş örnek vaka olarak
işlemişlerdir.

İşbaşı yapan işçinin ocaktaki işi bitmeden paydos
etmesi mümkün değildi. Hatta herhangi bir derdini amirine söyleyemezdi. Bölgelerde asker işçi de
çalıştırılırdı. Bunların yatakhaneleri ayrıydı. Ve yatakhane çevresi tel örgü ile çevrilmişti. İş yerinden
firar edenler de bu yatakhaneye yollanırdı. İşten çıkan yatakhaneye giderdi. Çarşıya inmek bile mümkün değildi. Firar eden birisi bu firarını tekrarlarsa,
yakalanıp Trakya’ya “tahkimat”a yollanır (….) tank
maniası kazdırılırdı. Gruplu işçi 45 gün çalışırdı. Acil
durumlarda izin alamazdı. Anası da ölse, çocuğu da
ölse 45 gün dolmadan köye gidemezdi. İşçinin haftalık tatili yoktu. Yani anlayacağınız zor, kötü ve rezil
bir dönemdi…”

1946’da Cemiyetler Kanunu değiştirilir; tek parti
dönemi de biter ve işçiler hızlı bir örgütlenme içine
girerler. Aynı yılda kurulan ZMİS, eşzamanlı olarak
kurulan sendikaların en güçlüsüdür. İktidar için istenen sendika tipi, menfaatlerin çatışmadığı uzlaşmacı bir sendikadır. Bu amaçla hazırlanan ve yürürlüğe
giren Milli Sendikalar Kanunu’nda, sendikaların
TİS ve Grev yetkileri yoktur. Sendikacılar göstermelik bir işçi temsilcisi durumundadır. 1963 yılına
kadar, Havza’da doğru dürüst bir sendika çalışması
da yapılamamıştır.

9-14 Mart 1965 tarihi, madencilerinin hiç unutmadığı ve unutamayacakları bir ilktir. 9 Mart 1965
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günü, Gelik’te 1.500 madenci ocağa inmez, direnişe
geçer; gerekçeleri de “Liyakat Zamları”nın hakça
dağıtılmadığıdır. Gelik’te başlayan direniş, kısa sürede bütün bölgelere yayılır. Karadon, Üzülmez ve
Kozlu’da da direniş başlar. Binlerce madencinin eylem birliği, devlet katında büyük bir tepki yaratır ve
civar illerden Zonguldak’a takviye askerî birlik sevkiyatı başlar… Direniş bölgeleri kuşatılır, askerlere
hakikî mermi dağıtılır, jandarma ve deniz erlerinin
madencilere müdahalesi ortalığı karıştırır ve çatışma çıkar. Ve Satılmış Tepe ile Mehmet Çavdar öldürülür. Bu arada avcı jetleri de alçak uçuşa geçer
ve madencilere ocağa inmelerini ihtar eden bildiriler
atarlar. Beş gün süren olaylar; ardında 2 iki ölü,
22 yaralı ve 14 tutuklu bırakarak sona erer.

Madenciler: Liyakat zamları ne olacak? Haksızlık
var.

Olayların ardından, sermaye sınıfının temsilcileri, hemen bir gerekçe bulurlar: “Tahrik”… Ama
Zonguldak’a gelen İçişleri Bak. İsmail Hakkı Akdoğan ile madenciler arasında geçen konuşmada, “tahrik unsuru”na ilişkin olarak verilen yanıt ise gayet
nettir:

M.: Sizin gibi bakan ve böyle hükümet istemiyoruz.”

“Bak. Akdoğan: Şu anda sizlerden beklediğimiz,
hak ve hukukunuzun kanunlarımızın teminatı altında
bulunduğuna ve bu vazifeyi şerefle ifaya azimli olduğuma itimat etmenizdir. Hükümetimiz yüce Türk
milletinin ve Türk işçisinin emrindedir. Haklarınız
korunacaktır. Sizlerin de haklarınıza razı olmanızı istirham ederim.

1967’de TİS sürecinin uzaması ve Asgari Ücret
Komisyonu’nun ücreti 20.- TL olarak saptamasına
rağmen, işverenin buna yanaşmaması üzerine; 6
Şubat 1968’de Kozlu’daki madenciler tekrar direnişe geçer, peşlerinden de Dilaver ve Üzülmez’deki
6.000 madenci ocaklara inmez. Dilaver’den hareke-
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Bak.: Dertlerinizi halletmekte ben yetkili değilim.
Durumunuzu da bilemem.
M.: O halde sen niye geldin? Dertlerimizi halledecek nerede?
Bak.: Kanuna karşı gelenlerin başı ezilecektir. İşbaşı
yapmazsanız, derdinizi hükümete götüremem.
M.: Bizim gündeliğimiz 11 lira, bizi köle gibi çalıştırıyorlar. Başçavuşlar 5 lira biz işçiler ise 50 kuruş
zam aldık.
Bak.: Burada kimin ne konuştuğu belli değil, yapılan
hareketler millete azap vermektedir. Bunları yapanlar komünistlerdir. Böylelerin ağzını tıkayın.

Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar, sadece madencilerin değil, bütün işçilerin ekmek kavgasının da
şehitleridir ve asla unutulmayacaklardır…
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te geçen bir grup ise, yolları da kapatarak şehre kadar yürür. Cumhuriyet meydanını dolduran işçiler,
ZMİS binasına girerek yöneticileri tartaklar. Meydanda konuşma yapan bir işçi şöyle der:
“…. Bizi zam vereceğiz diye hayale düşürdüler. Bizi
aldattılar. Bu kömür bizim. Ne cana, ne de mala ziyan
gelmeyecektir. Hakkımızı aramak için sessiz olarak
üretimi ve nakliyatı durduracağız...”
Üç gün sonra ocaklara dönen madenciler, bu kez şöyle demektedirler: “Haklarımızı alacağız. Aramızda
verdiğimiz söz üzerine işe dönüyoruz. Ama grevimiz
bitmemiştir.” (5)

1965 ve 1968 olayları madencilerin mücadelesinde bir yenilgidir. Ancak, yılgınlık, çaresizlik değildir. Yenilgi ise, inatçı ve pahalı bir öğretmendir. Bu süreçlerden geçen madenci mücadeleyi
daha iyi öğrenir...
Türkiye’de 1965-80 dönemi, sosyalist fikirlerin
her alanda yaygınlaştığı ve kök saldığı bir süreçtir.
Sosyalizm ve sınıf mücadelesi fikirleri, bütün ülkede olduğu gibi, Havza’da da yayılmakta, ete kemiğe
bürünerek vücut bulmaktadır. Bundan en fazla etkilenenler de, MAZ’da çalışan işçilerdir; Havza’nın
bu işyerinde, politikleşme en üst seviyededir. 1976
Martında, MAZ işçileri; kendi aralarından seçtikleri
sekiz öncüden kurdukları komisyonla, TİS konusundaki görüşlerini EKİ’nin bütün madencilerine
duyurmaya çalışırlar. Bu sesleniş şöyledir (6):
“ İşçiler, Arkadaşlar,

Bizler Merkez Atölyelerinde çalışan işçileriz. Bu yıl Temmuzda
yapılacak yeni TİS konusundaki görüşlerimizi
anlatmak
istiyoruz.
EKİ’de çalışan 50 bin işçi arkadaşımızı birlikte mücadele etmeye
çağırıyoruz.
İşçiler, Arkadaşlar,
Bugüne kadarki sözleşmeler bize
layık değildi. Aslında 50 bin işçi
olarak, bizler çok önemli bir iş
yapıyoruz. Bütün Türkiyenin maden
kömürü ihtiyacını bizler karşılıyoruz. Kimimiz yeraltında çalışıyor.
Kimimiz yerüstünde çalışıyoruz. Ancak hepimizin çalışması sonucunda
yılda 5 milyon ton kömür çıkarıyoruz. Fabrikalar bu kömür ile işle-

tiliyor. Vapurlar, trenler kömürümüzle işliyor.Hem bu kadar önemli
bir iş yapıyoruz. Hem de çok ağır
şartlarda çalışıyoruz. Her gün arkadaşlarımız yaralanıyor. Ölüyor.
İşçiler, arkadaşlar,
Bu kadar eziyet görüyoruz. Bu kadar fedakârlık yapıyoruz. Ama ücretimiz az. Sosyal haklarımız az.
İş güvenliğimiz yok. Kısacası ne
insan gibi çalışıyoruz, ne de insan gibi yaşıyoruz. Bütün bunların
sebebini iyi anlamalıyız. Bu güne
kadarki sözleşmeler hep bizden habersiz yürütüldü. Bizim adımıza 3-5
sendikacı karar verdi. Bizim haklarımızı işverene yedirdiler. Onları
bizim için çalışmaya zorlayamadık,
sendikamıza sahip çıkamadık.
İşçiler, arkadaşlar,
Artık haksızlığa karşı çıkalım.
Sendika
yönetimine
ağırlığımızı
koyalım. Sendikacıları başıboş bırakmayalım. Kendi sözleşmelerimizi
kendimiz hazırlayalım. Bizler mücadele etmez isek haklarımızı alamayız. Bunu kafamıza koyalım. Bu yeni
sözleşme için hepimize görevler düşüyor. Bu sözleşme için hepimiz çalışalım. Bütün isteklerimizi ortaya
koyalım. İsteklerimizi duyuralım.
Sendikacılar bizim adımıza kapalı
kapılar ardından karar veremesinler. Çalışan biziz. Sözleşme için
kararı da biz vermeliyiz. Sendikacılardan günü gününe haber sormalıyız. Sözleşmeyi başından sonuna
kadar Zonguldak’ta yaptırmalıyız.
Çoğumuz evet demeden hiçbir madde
kabul edilmesin.
İşçiler, arkadaşlar,
Merkez atölyesinde çalışan işçiler olarak isteklerimizi tespit ettik. Biz diyoruz ki bütün bölgelerdeki arkadaşlarımız da bizim gibi
hazırlık yapsın. Daha sonra bütün
bölgelerdeki arkadaşlar bir araya
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gelsin. En sonunda hepimizin ortak
görüşlerini bildiren bir sözleşme
taslağı ortaya çıksın. Ve bu taslağımızı sonuna kadar savunalım.
Sendika yöneticilerine bu taslağı
kabul ettirelim. İsteklerimizi işverenden almak için hepimiz beraberce mücadele edelim.
İşçiler, arkadaşlar,
Biz işçiler birleşirsek yıkılmaz bir güç oluruz. Kimse birleşen
işçilere baskı yapamaz. Yapamayız,
edemeyiz demeyelim. İşçi sınıfının
gücüne inanalım. Hep beraber meselemize sahip çıkalım. İşçilerin
gelip geldiği her yerde bu meseleyi
konuşalım. Kahvelerde, lokallerde
bu meselemizi konuşalım.
Biz 50 bin işçi el ele verirsek
yenemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.”

Sendika içi sol muhalif olan “Tabanın Sesi”
hareketi, havza’nın her yanında duyulmakta, öfke
ise sınıf bilinci ile yoğrulmaktadır. Ancak, 12 Ey-
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lül Darbesi, tüm ülkede olduğu gibi, Havza’da da
terör estirir. Tüm ilerici güçler, öncüler, soruşturmaya uğrar, tutuklanır. Hareket susturulur. Ama
ekilen tohum da yeşermeye başlar.

1986 NETAŞ Grevi ve devamındaki, ‘1989
Bahar eylemleri’, dipten gelen büyük bir dalganın
habercisidir; 1990 ise, kamu kesimi TİS görüşmelerinin yılıdır. GMİS kurultayında, uzayan TİS
sürecinde daha fazla beklemenin anlamsız olduğu
düşüncesiyle, madencilerin greve çıkmaları kararı
alınır ve 30 Kasım sabahı da, ilk grev pankartı Gelik
İşletmesi’ne asılır. Üye tabanının tam desteğini alan
Genel Başkan Şemsi Denizer, sadece madencilere
değil, bütün sınıfa da aynen aşağıdaki gibi seslenerek genel grev çağrısında bulunur:
“Biz madenciler olarak ilk kıvılcımı çaktık.
Grevimiz tarihin büyük grevlerinden biridir.
Biz üretmiyoruz, Türkiye İşçi Sınıfı da üretmesin!...”
Grevin üçüncü gününde, binlerce madencinin katıldığı yürüyüşler artık düzenli ve sürekli bir tempo
kazanır. Emniyet güçlerinin yürüyüşleri engelleme
çabaları ise boşunadır. Greve, sadece yurtiçinden
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Kaynaklar

değil, dışından da destek gelir. Üstelik, enternasyonal destek lafta da kalmaz; Avustralya’daki liman
işçileri, Türkiye destinasyonlu bütün gemilere
kömür yüklemeyi fiilen durdurur… Eylemler istenen sonucu vermeyince, sendikaların bastırması
sonucunda; TÜRK-İŞ, 20 Aralıkta yaptığı başkanlar
kurulu toplantısında, 3 Ocakta Türkiye çapında bir
günlük “genel grev” kararı alır. 3 Ocakta bütün
Türkiye’deki işçiler iş bırakır. Bu arada, madenciler de Ankara’ya yürümenin hazırlığına başlar.

(1)

Sina Akşin :

Jön Türkler ve İttihat Terakki, 2005. İmge Kitabevi
Yayını.
(2) Mete

Tunçay :

1923 Amele Birliği, 2009. Sosyal Tarih Yayınları /
Belge Dizisi

4 Ocakta madenciler Ankara’ya doğru yürüyüşe
geçer; Devrek öncesinde, güzergâhın ilk barikatıyla karşı karşıya gelir ve fazla zorlanmadan aşarlar.
Devrek sonrasında, katılım daha da kalabalıklaşır
ve Dorukhan Tüneli’nde mevzilenen ikinci barikat
da aşılıp Mengen’e ulaşılır. Mengen’de geceleyen
yürüyüş kolu, ertesi gün akşama doğru E5’e 20 km
kala, Deller Köprüsü mevkisinde mevzilenen son
barikata toslayıp durur; gece barikat yöresinde ve
Mengen’de geçirilir. Madenciler, Bolu ve Ankara
görüşmelerinin bitimine kadar Mengen’de bekler
ve Ankara’daki görüşmelerini tamamlayan Denizer,
8 Ocakta yürüyüşe son verildiğini açıklar. Ülkenin
dört bir yanından destek bulan Büyük Yürüyüş
–madencisi, işçisi, köylüsü ve “misafirleri” ile birlikte– 100.000 kişiyi aşan bir kitlesellik yakalayarak 4 gün sürer ve en ileri nihayetinde de ANAP
İktidarı ilk seçimde paldır-küldür tumba olur…

Oya işler gibi örgütlenen 1990-91/Zonguldak
Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü, 12 Eylül
sonrasının en önemli işçi direnişidir. Madencilerin bu mücadelesi asla bir yenilgi değildir ve
gelinen nokta son kertedir. Buradan sonrasını
yüklenecek olanlar sınıfın başka dinamikleridir. Bu
dinamiklerin ne olduğunu anlayamayanlar ise, sınıf hareketinin çok gerisinde kalmaya mahkûmdur.
Madencilerin şanlı mücadelesi, sınıfın yeni mücadelelerinde, direnişlerinde, eylemlerinde de etkisini
göstermiştir. Türkiye’deki işçi eylemlerin çoğunda
hedefin “Çankaya” olarak belirlenmesi, Ankara’ya
yürümek istenmesi de hep madenci pratiğinin sonucudur.
Tarih maddecidir. Madde ise asla kaybolmaz.
Tarihte de hiçbir olay kaybolmaz, biçim değiştirip
evrilir, dönüşür; doğrudan veya dolaylı da olsa, bir
gün mutlaka etkisini gösterir; ya da birikir, ilerleyen süreç içinde yeni ve daha canlı gelişmelere
hem gѐrminal, hem de gübre olur...

103

(3)

Ahmet Naim Çıladır:
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DÜN ZONGULDAK, BUGÜN TEKEL,
YARINLAR ELLERİMİZDE!...
Kemal BULUT
Aradan tam 20 yıl geçti. 20 yıl sonra bu süreci
hatırlayıp yazmak, hele hele 50’sini aşmış bir beyin için ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Yine de
hafızamı zorlayarak, olabildiğince eksiksiz, olayları
ve duygularımı paylaşmaya çalışacağım.
Öncelikle Büyük Madenci Yürüyüşünün yaşandığı koşullara bakmak gerekir. 12 Eylül faşist darbesi ülkenin üzerinden buldozer gibi geçmiş; tüm sol,
sosyalist, muhalif, sınıfsal örgütlenmeler dağıtılmış;
insanlar işkencelerden geçirilmiş, cezaevlerine atılmış ve idam edilmiş, öldürülmüştu… Askeri darbe
muhalefeti yok etmiş; yasaklarla dolu Anayasa, halkoyuna sunularak büyük çoğunlukla kabul edilmişti.
Bu süreçte siyasal yasaklar yaşanmış, darbe öncesi
siyasi partiler kapatılmış, yeni kurulan kimi parti ve
adaylar veto edilmiş, darbenin yapılış gerekçelerine
uygun siyasal yapıların işbaşına gelmesini sağlayacak zeminler hazırlanmıştı. Artık 24 Ocak kararlarını uygulayacak siyasi iktidarlar işbaşına gelmeye
başlamıştı. Türkiye ilk defa neo-liberal politikalarla tanışacaktı. İşte böylesi bir süreç sonrası Turgut
Özal sahneye çıktı.
12 Eylül, emek mücadelesini zayıflattığı gibi,
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ücretleri ve sosyal hakları bir biçimde dondurmuş,
kimi hakları da budamıştı. Özal iktidarının icraatına
da aynı zihniyetle devam edildi ve işçilere rutinin
dışında hak taleplerinde hep en azı uygun görüldü.
Her defasında işçi sayısının fazla olduğundan, çok
ücret aldıklarından, yeterince çalışılmadığından,
yatıldığından, KİT personeli ücretlerinin fazlalığından, zarar etmeden dem vuruldu. Bu tutum tüm
ANAP iktidarlarına hakim oldu.
Özal zihniyetinin memurların güvencesini kaldırmak amacıyla çıkarttığı 399 sayılı KHK’ye tabi
bir sözleşmeli olarak, 1987’de Kozlu’da işbaşı yaptım. İşçilerin ücretleri eriyor, alım gücü azalıyor,
TİS’den yeterince hak elde edemiyor; her geçen gün
fakirleşiyorlardı. Bıçak kemiğe dayandığı yıllarda,
kimi kıpırdama ve eylemler baş göstertiyordu. 89
Bahar Eylemleri böyle bir sürecin devamıydı. Bahar eylemleri, sınıfın üzerindeki ölü toprağını aralamıştı. TİS görüşmeleri böyle bir süreçte başladı.
Burada en sıkıntılı sendika GMİS’ti. Zira madencilik ağır, riskli ve çok fazla emek harcanan bir işkoluydu. Madencilerin ücretleri o kadar düşüktü
ki, beslenemez hale gelmişlerdi. Ocaklardaki öğle
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yemeklerinde, aynı birimde çalışanlar evden getirdikleri kumanyaları paylaşırdı. Ekonomileri o kadar
bozulmuştu ki, aynı masayı kullanmaktan utanmaya
ve getirdikleri yiyecekleri birbirlerinden saklamaya
başlamışlardı. Yalnızca suda haşlanmış kestane,
patates ile ekmek yiyen, hatta soğan ile ekmek
yiyen bile oluyordu. TİS görüşmeleri işte böylesi
bir dönemde başladı. Sendikanın talepleri doğal ve
haklı olarak yüksekti. Süreç greve doğru gidiyordu…
Bizler de işçi arkadaşlarla sohbetimizde süreci
değerlendiriyorduk. Genel kanı yine az bir rakamda
uyuşulacağı yönünde olmasına rağmen, Sendikanın
kabul etmemesi yönünde için-için sesler yükseliyordu. Özellikle eski siyasal, sendikal kültür üzerinden
gelen kadrolu işçiler, tartışmalara katılıyor, hem de
tepkiyi tartıştırıyordu. Süre daralıp zaman ilerledikçe, Sendikanın taleplerde diretmesi, gerekirse de
greve gidilmesi yönündeki görüş ağırlık kazanıyordu. Artık herkes, her yerde tartışmaya geçmişti.
Hiç kimse tartışmadan azade kalamıyordu. O kadar ki, tüm sözleşmeli personel ve yöneticiler de
tartışmalara katılmak zorunda kalıyordu. Kimi
zaman amirlerimiz, bizlere “…. siz bu işe karışmayın…” gibi telkin ve talimatda bile bulunuyorlardı.
Madencilerin yüzlerinde, gidişin bir eyleme dönüşebileceğinin ipuçları görülebiliyordu. Nitekim
süre daralıyor grev kararı alınıyordu. Grev kararı
alınacak, aykırı ses gelmeyecek ve greve uyula-

caktı. Kadroların öncülüğünde, birçok yerde işyeri
komiteleri ve temsilcilikler oluşmaya başlamıştı.
Sendikanın kendi organik temsiliyetleri ile işyerinde fiilen oluşan temsiliyetler arasında zamanzaman tartışma çıkıyordu. Ancak, sonradan bu
problemler de aşıldı. Artık grev herkesçe içselleştirilmiş ve çalışmalar olabildiğince programlanmıştı.
Bunun için sürekli toplantılar yapılıyor. Her birimdeki madencilerin nabzı tutuluyor, aykırı seslere müdahale edilip ikna ediliyordu. Fiilen içinde
olmasak bile, bizler de tartışmaları izliyor, zamanzaman içinde de oluyor ve işçileri destekliyorduk.
Bu çalışmalardan korkunç haz alıyordum. Grev bir
an evvel başlasa da hükümete bir ders verilse diye
düşünüyordum. (Kamu emekçilerinin sendikal mücadelesi sürecinde de kimi zaman yaşadığım haz ve
mutluluğun ya da duygunun, o zaman yaşadığımla
aynı olduğunu yıllar sonra anlayacaktım. TEKEL direnişi boyunca benzer duyguyu yeniden yaşadım.)
Bir taraftan grev hazırlıkları sürerken, bir taraftan da “.... anlaşırlar, satılırız, hükümet grevi yasaklar...” gibi tartışmalar da hep yaşanıyordu. Açıkçası
ben grev koşullarının olgunlaştığını ve grev kararı
alınacağını düşünüyordum. Ancak hükümet grevi
erteler ya da sanayi güvenliği nedeniyle yasaklar
sanıyordum; ama korkum gerçekleşmedi. Zira o
günkü iktidar zihniyetinin farklı hesapların peşinde
olduğunu görebiliyorduk. Zaten kambur olan, zarar
eden bir kurumda en yüksek maliyet olan işçilikten
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kurtuluyorlardı. İşçiler buna dayanamayacaktı, zira
Sendika’nın kasasında grev ihtiyaçlarını karşılayacak kadar para yoktu. Ya da “…. fazla dayanamazlar,
işçiler sendikaya kazan kaldırır, greve son verirler,
biz de daha az vererek atlatırız…” diye düşünmüş
olacaklar ki, grev kararına erteleme, yasaklama gibi
bir işlem yapmadılar.
TTK yetkilileri ve mühendisler olarak, biz grev
olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyorduk. Grev
olduğunda kimlerin çalışacağına karar veriyorduk.
Zira grev süresince işyerleri ayakta tutulmalıydı.
Tamir, tarama gerektiren işler, ocakların açık bulundurulması, kuyu, mekanizasyon, tulumbalar, pervaneler, havalandırma vb. işler çalışmalı, emniyet
kontrolleri, gaz ölçümleri vs. daha sıkı yapılmalıydı. Greve gitmeden önce tüm üretim birimlerinde,
işyerlerinin uzun süre ayakta kalmasını sağlayacak
takviye tahkimat yapılmıştı. Grev süresince ocakta
kalacak işçileri belirlerken, kimi sorunlar yaşadık.
Aile sorunlarını gerekçe göstererek çalışmak isteyenler çıktığı gibi, greve katılmak ve arkadaşlarıyla
birlikte eylemde olmak isteyenler de çıktı. Herkes
greve hazırdı. Hükümet ile Sendika arasında sürekli görüşme yapılıyor, trafik olanca yoğunluğuyla
sürüyor, Zonguldak’taki grev basında birinci konu
oluyordu. Herkes her an bir anlaşma olur diye bekliyordu. Sendika ve komiteler de son hazırlıklarını
tamamlamışlardı. Nerede ne pankart asılacak, nerelerde nöbet yerleri olacak, ilk nöbeti kim tutacak?
Nöbet çizelgeleri, diğer nöbet kademeleri her şey
hazırdı…
Grev sabahı işyerime gidip de “Bu işyerinde
grev vardır.” pankartını gördüğümde hayatımın en
özel günlerinden birini yaşamıştım. Gece boyunca
kafamda hep değerlendirdiğim ve sabahı zor ettiğim
bir duygu yoğunluğunun üzerine, sabah gördüğüm
durum karşısında boğazım düğümlendi, duygularım
peak yaptı. Sanki bayram sabahı gibi sevindiğimi,
gözlerimin dolduğunu, yıllar sonra şimdi bile duygulandığım o anı hiç unutamam.
Böylesi bir durumda ocağa girip çalışmanın burukluğu ise, olayın beni üzen yanıydı. Zira işyerinde grev dışında kalan arkadaşların hepsinde aynı
duygu vardı. Tertip salonları bomboştu; yüzlerin,
binlerin olduğu o salonlar birkaç kişinin yalnızlığına tanık oluyordu. Çalışacak tüm arkadaşlarda burukluk vardı. Yine de, gönülsüz de olsa kimi işler
programlandı. Çalıştığım ocaktan çıkartılan kömür,
dışarıya bantla naklediliyordu. Kalorifer yakıtı için
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stok düşünülmemiş olacak ki, kömür ihtiyacı doğdu. Ocaktan ısınmaya yetecek kadar kömür çıkartmak gerekti. Kömür çıkartma esnasında aramızda
şakalaşıyorduk, “grev kırıcıları...” diye. Bu arada
üst yönetimlerden, yazılı ve sözlü olarak, grevde
kesinlikle taraf olmamamız gerektiği, aksi halde
hakkımızda idarî işlem yapılacağı gibi telkin ve
yasaklamalar gördük.
Grev sürecinde, kamu emekçilerinin sendikal
örgütlenmesi de tartışılıyordu. Açıkçası, böyle bir
beklenti ve çalışma içinde olan bizleri de, bu eylem ayrıca etkiliyor, kapsıyor, duygulandırıyordu.
TMMOB / Maden MO Zonguldak Şubesi’nin yönetim kurulunda yedek üye olarak görevliydim. Oda
olarak süreci çeşitli toplantılarda tartıştık. Nasıl
tavır alacağımızı ve dayanışma içinde olacağımızı
kararlaştırdık. Mesai dışında madencilerle sohbet
ediyor, tartışmalarına katılıyor, grev gözcülerini ziyaret ediyor, bazı yerlerde önlük giyip onları anlamaya çalışıyor, hatta hatıra fotoğrafı çektiriyorduk.
Grev bir taraftan devam ederken, işyeri komiteleri
de tartışmaya devam ediyor, şubelerde toplanıyor,
şehirdeki genel merkezle ilişki kuruyor, bilgi almaya gidiyordu.
Tam olarak nasıl kararlaştırıldığını bilmiyorum; tam olarak hangi gün başlandı onu da bilmiyorum; ancak, günün belli bir saatinde Kozlu’dan
Zonguldak’a yürümeye başladılar. Önceleri belli
sayıda olan bu yürüyüşler, gün geçtikçe arttı. Sonra diğer tüm bölgelerin aynı şeyi yaptığını duyduk,
gördük. Yürüyüşler büyüdü, büyüdü, büyüdü.
Bizi bile kapsamaya başladı. Devasa mitingler
yapıldı. Her gün belli bir saatte Zonguldak’ta buluşulup, GMİS Genel Merkezinin önüne yürünüyor,
Genel Başkan Şemsi Denizer yoksa, başka bir yetkili bilgi veriyor, konuşma yapıyordu. Sloganlarla
saatlerce eylem yapıyorlar, ertesi gün aynı saatte
daha kalabalık olma sözü vererek dağılıyorlardı. Bu
eylemler büyüyerek günlerce sürdü. Her gün işçiler
biraz daha bilinçleniyor, biraz daha bileniyordu.
Adeta çeliğe su veriliyordu. İktidarın esnememesine ve kimi olumsuz söylemlerine karşı, kin ve nefretle dolup taşan bir birikim oluşuyordu. Bu arada
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden temsilciler, yazarlar,
gazeteciler, aydınlar, sendikalar, kitle örgütleri, siyasal yapılar da akın-akın Sendikaya gelip destek veriyorlardı. Grev artık Zonguldak’tan taşmış, Türkiye
işçi sınıfının ve emek hareketinin eylemi, sosyalist
yapıların özlemi olan bir eylem haline gelmişti.
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Denizer ve Sendika sürekli zorlanıyordu “Ankara” diye. “Bekle bizi Ankara geliyoruz…”,
“Bir kara, iki kara, üç kara, geliyoruz Ankara…”,
“Çankaya’nın Şişmanı, İşçilerin Düşmanı” sloganlarıyla Ankara’ya gidiş zorlanıyordu. Nihayet karar
çıktı: 4 Ocak’ta Ankara’ya gidilecekti… Bu esnada en çok tartışılan konulardan birisi: “Ankara’ya
gidip gelinince gaz alınacak, sonra ne olacak?!”
belirsizliğiydi. Kimileri de “…. gidilip dönülmeyecek, kalınacak orada…” diyordu. Ancak Ankara’ya
otobüslerle gitme kararı alınmıştı. Eylem gününden
bir gün önce, Ankara üzerine harekete geçme olayı
tüm medyada yine ilk sıradaydı. Yetkililer karşılıklı açıklama yapıyor, gardlar alınıyordu. “Otobüsler
şehre sokulmuyor, Ankara’ya gidişe izin verilmiyor
söylentileri” de yoğundu.
Ankara’ya gidilecek gün geldi çattı. Ben de
Ankara’ya gitmeliydim. Kaç kişilik araç anlaşması
yapılmıştı bilinmez; ancak şehirde öyle bir kalabalık var ki, tarifi mümkün değil. Ortada tek bir araç
yoktu. Araçlara el konulduğu, izin verilmediği
haberi; haberleşme zayıf olsa bile, Zonguldak’ın
en tenha yerine bile anında ulaşmıştı. Ortalığa
bir anda belirsizlik ve dağınıklık hakim oldu.
Herkes bir açıklama ve karar bekliyordu; ama o
kalabalığa duyuruda bulunabilecek bir seslendirme
düzeneği yoktu. O kontrolsüz kalabalık, belli bir
süre sonra, bölge-bölge, birim-birim gruplaşma-

ya başladı. Madencilerin arasında bir an içinde
dolaşan “…. gerekirse yaya da gideriz…” önerisi, hakim görüş haline geldi. Belli bir süre sonra
da yaya gitme kararı verildi ve kortej oluşmaya
başladı… Kortejin oluşumu ve yürüyüşe geçmesi
saatler aldı. Bir taraftan araçlar gelir, binilir, gidilir
düşüncesiyle yürüyüş devam ediyordu. Nereye kadar yürüneceği belli olmamasına rağmen, yürüyüş
kolu oldukça kararlı yürüyor ve kat edilen her metre
kararlılığa kararlılık ekliyordu.
Ocak ayına rağmen, hava oldukça güzel olduğundan, araçla gitmeyi düşünen çok sayıda yürüyüşçü
yazlık ayakkabı, ceket veya hafif giyimle yola çıkmıştı. Bu tutum, Ankara’ya otobüsle gidilseydi bile,
günübirlik olacağının da algısıydı aynı zamanda.
Uzun yol yürüyecek ya da Ankara’da günlerce kalacak gibi bir kıyafet seçilmemişti. Devrek ilçesine
akşam hava karardıktan sonra varıldı. Devrek, büyük bir ilçe olması nedeniyle, yürüyüş kolunu bağrına bastı; adeta yuttu ve konuk etti. Bir seferberlik
hali vardı o akşam Devrek’te...
TTK’da çalışan eşim 25 Mart’ta doğacak çocuğumuza hamileydi. İkinci gün Devrek’te üç kişilik
ailemle birlikte yürüyüş koluna katıldık. Yürüyüş
kararlılığını gören, duyan çok sayıda kişi de ikinci
gün yürüyüşe katıldı. Biz kadınların yoğun olduğu
kortejdeydik. Sabahın o erken saatinde, katılanların
gözlerindeki mücadele ışığı görülmeliydi. Başta ça-
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lışan kadınlar olmak üzere, madenci eşi olan kadınların da büyük katkısını bir kez daha selamlıyorum.
Kortejdeki işçiler, en küçük birim bazında bir arada
duruyor; kol kola giriyor ve aralarına kesinlikle yabancı almıyorlardı. Tanıdık kortejlerden birinde yerimizi aldık ve yürümeye başladık. Bazı madenciler
bizim de yürümemizi yadırgıyor; hem seviniyor,
anlayışla karşılıyor, hem de yine yadırgıyorlardı.
Desteğe gelen diğer yabancıların, öğrencilerin ve
bizlerin de kendileriyle beraber yürümelerini yadırgamaları, sendikacıların güvenlik açısından
telkini ve kendilerinin bilinç düzeyiyle ilgiliydi.
Kadrolu işçiler, temsilci ve öncüler bu yabancılaşmayı kırmak için efor sarf ediyorlardı.
Dorukhan* Tüneli’nde barikatla karşılaşıldı. Artık eylem Türkiye’nin eylemi olmuştu. Tünelin girişi
panzerle kapatılmıştı; gelen kalabalık birikiyor, kortej akın-akın gelmeye devam ediyordu. Panzerlerin
önünde sayılamayacak kadar çok jandarma safları
dizilmişti. Adeta sıkıyönetim vardı. Bolu Valisi ve İl
J. Komutanı ile görüşmeler yapılarak yürüyüş tekrar başladı. Anlaşma olunca, üç taraftaki tepelerde
kamufle olmuş binlerce askerin dağlardan inmesi,
alınan önlemin ne kadar büyük olduğunun göstergesiydi. Neredeyse ormanın her m2’sinde bir asker
* Bilmeyenler için: Dorukhan Tüneli 903 m rakımda, yüksek ve
sarp tepelerden oluşan haşin bir coğrafyada. Ankara-Zonguldak
karayolu da, tünel çıkışından sonra, 40 m rakımlı Devrek’e alçalana kadar kanyonları izleyerek inişe geçiyor.
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mevzilenmişti. Kortej Mengen’e ulaşmış ve gece de
orada konaklama kararı alınmıştı. Mengen 10 bin
nüfuslu, çok küçük bir yerdi. Yüzbin kişinin Ocak
ayında nerede, nasıl barınacağı düşünüldüğünde,
donup kalınacak bir durumdu. Çok sayıda insan donup ölebilirdi. Zira, daha önce de bahsettiğim gibi,
madencilerin çoğu, havanın güneşli olması nedeniyle yazlık denebilecek giysilerle yola çıkmışlardı.
Akşam Zonguldak’a döndüm. Maden MO şube
yönetimi ve diğer örgütlerle görüşme yapılarak,
giysi ve battaniye bulma kampanyası başlatıldı ve
zamanın haberleşme olanaklarının elverdiği kadar
duyuruldu. Aracı olanlar ev-ev dolaşmaya başladı.
Belediye hem şehre anons ediyor, hem de kendi araçlarıyla sokak-sokak dolaşarak battaniye, yorgan, kilim, elbise gibi ne varsa topluyordu. Yaklaşık 2 saat
boyu, limandaki Oda lokaline kamyonlarca malzeme yığıldı. Kimi esnaf dükkânındaki yeni battaniyeleri verdi. Kimi örgütler parayla satın aldı. Öyle
bir seferberlik vardı ki, bu kampanya Mengen’de
ürperen, üşüyen ruhumu biraz olsun ısıtmıştı. Kamyonlar yola çıktığında; yürüyüşte olmanın, sokakta
yatmanın huzuru kadar, görevimi yapıp sorumluluğumu yerine getirmenin huzurunu da duyuyordum.
En son battaniyeleri, Ankara’ya giden 01.00 otobüsüne, bütün bagajı dolduracak şekilde yükledik.
Battaniye kampanyasında ilginç olaylara da
şahit oldum. Birisinde, yaşlıca bir kadın çuvala
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doldurduğu malzemenin ağzını bağlamış ve üzerine oğlunun ismini yazmıştı. Malzemeyi ismi yazılı oğluna teslim etmem için benden söz istedi. Ben
de çuvalı alabilmek için, teslimat sözü verip yalan
konuşmak zorunda kaldım. Bir başka evde kapı açılmadı; TTK müfettişi olan bir vatandaş, camı açıp
“…. verecek bir şeyim yok, bana mı sordular, vatan
hainleri…” ifadelerini kullanınca, kavgamızı son
anda komşuları engelledi. Bir başka evde ne kadar kilim, battaniye varsa, “Ben sonra alırım...”
diyerek verenlerle karşılaştım. Ankara’dan yola
çıkan ve Maden MO Merkezi’nce yüklenen bir battaniye, kazak-yelek-atkı kamyonunun da, Kızılcahamam çıkışında polis marifetiyle müsadere edildiğini duydum daha sonra….
Dördüncü gün tekrar Mengen’e gittim. Bir kısım
madencinin Eskiçağa girişinde kurulan barikatı aştığı ve bazılarının gözaltına alındığı söylendi. Görüşmeler devam ediyor; Büyük Yürüyüşün Türkiye
işçi sınıfını hareketlendirmesinden korkuluyordu.
Madencilerin E-5’e çıkması halinde, hükümetin düşeceğinden bile bahsediliyordu. Bence Türkiye işçi
sınıfı, bu eyleme gereken desteği sağlamadı ve iyi
bir sınav veremedi. 89 Bahar Eylemleri ardından,
bu yürüyüşle yükselen çıtaya sahip çıkıp, iktidara
daha büyük bir darbe vurulamadı.
Artık Türkiye’nin dört bir yanından yardım geliyordu. Yardımların dağıtımında tam bir dayanışma
örneği yaşanıyordu. Stokçuluk yoktu, paylaşım en üst

düzeydeydi. (Bu paylaşma örneği TEKEL’dekinden
daha sağlıklıydı diyebilirim.) Siyasî iktidar tehlikeyi
görmüştü. Beşinci gün, Başbakan’ın Bolu’da Sendika ile görüşüp anlaştıklarını duyduk. Mengen’de
ise, madenciler toplanmış, kararı bekliyorlardı. Fırtına öncesi sessizlik vardı; geri adım yoktu, talepte
ısrar hakimdi. Karar geldi, açıklandı; işçiler bir anda
ikircikli bir duruma düştüler. Kimileri itiraz ediyor,
kimileri susuyor, kimileri tartışıyor; tam bir kaos
hali vardı... Sendikacılar olabileceğin en iyisinin
olduğunu ısrarla tekrarlayıp kitleyi yatıştırdı; ama
herkes buruktu, geri dönüldü,,.
1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve
Yürüyüşü, emek tarihine önemli bir not düşmüş
oldu. Unutturulan sınıf dayanışması ihtiyacını
yeniden hatırlattı. Kimi sendikal yapıların kaypaklığını gözler önüne serdi. Hükümeti zayıflattı
ve ilk seçimde düşmesine katkıda bulundu. Kamu
emekçileri hareketine moral kattı, deneyim oldu.
Hepsinden önemlisi, salt ekonomik hakları için
mücadele edildiğinde bile, başarıya ulaşılabileceği
ispatlandı. Bu deneyde, karar süreçlerinin mümkün
olduğunca çok kişi ile paylaşılmasının, kitleselleşmenin genişlemesi açısından en önemli faktör olduğunu öğrendim. İşyeri komiteleri ve konseyleri
benzeri bir örgütlenme tarzının çalışmanın başarısını gördüm. Bu mücadeleyi verenlere bir kez daha
selam olsun!...
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1990-91/ZONGULDAK
BÜYÜK MADENCİ GREVİ VE YÜRÜYÜŞÜ
Erşat AKYAZILI
“Üç bin yıllık tarihini sorgulamayan insan, günü
birlik yaşayan insandır.”
J. W. von Göthe

Önemli problemlerimizden biri de toplumsal belleğimizin çok zayıf olmasıdır. Toplumca çok çabuk
unuttuğumuz ve ortak bilincimizin her geçen gün
biraz daha azaldığı, hatta yok olduğu söylenebilir.
Toplumsal bellek; geçmişten gelen birikimin toplumun ortak bilinç ve davranışlarına etkide bulunması, geçmişin bir anlamda geleceğe taşınması olarak
değerlendirilebilir. Bir toplumun köklerinin derinliği, sağlamlığı toplumsal belleğiyle ölçülebilir ve bu
yanıyla toplumsal bellek gelişkinlik ölçütü olarak
düşünülebilir. Modern devlet, bireyin toplumsal belleğini eritip, bütün niteliklerinden soyutlayarak onu
bir kitle (yığın) hâline getirmiştir.
Gustave Le Bon, modern insanın geldiği durumu
anlatırken, toplumsal bellek ile ilgili iki çarpıcı yargıda bulunur: Birincisinde “…. kitlelerin başı çok
ama beyni yoktur…” derken, ikincisinde ise “….
kitleler çobanından vazgeçmeyen bir sürüdür…”
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der. Bu saptama ve değerlendirmelerin tümü, toplumu oluşturan farklı sosyolojik yapılar için de geçerlidir. Yani bir toplumun belleği zayıfsa, o toplumu
oluşturan çeşitli sınıf, katman, topluluk vb. yapıların da belleği zayıftır. Bu zayıflığın temel nedeni,
söz konusu sosyolojik yapıların kendilerine özgü
felsefe, ideoloji, kültür, siyaset vb üst yapı değerlerini taşıyacak örgütlülükten yoksun oluşlarıdır. Bu
saptama, her şeyden çok, ülkemizin işçi sınıfı için
de geçerlidir. İşçi sınıfımız, tarihi süreçlerden gelen
birikiminden habersiz, kendine yabancılaşmış, sınıf
özelliklerini kaybetmiş, sonuç olarak da sınıf belleğini yitirmiştir. Sınıf belleğinin etkinliğini yeniden
kazanması, her ne kadar bir örgütlenme ve mücadele
işi olsa da; geleceğe dair önemli etkilerde bulunmuş
geçmiş deneyimlerin hep birlikte anımsanması ve
anımsatılması son derece önemli bir iş olarak görülmelidir. Bu bağlamda, işçi sınıfı ve biz madenciler
açısından, son derece önemli geçmiş deneyimlerden
biri olan “1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü”nün yirminci yılında anımsanması
ve anımsatılması oldukça anlamlı olmuştur.

20. Yıl Ortak Özel Yayını
Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüşü Öncesi: 1989 Bahar Eylemleri(1)

sonra, TÜRK-İŞ yönetimi; 22 sendika ve 478 bin
işçi adına, 22 Martta pasif direniş kararı aldı.

1980 askerî darbesiyle oluşturulan faşist düzen,
tüm toplumsal mücadeleyi bastırdığı gibi işçi sınıfının
mücadelesini de sindirdi. Bu dönemde önemli hak
kayıplarına uğrayan işçi sınıfı, bu kayıplarını geri
kazanmak için mücadele etme gücünü gösteremedi. Bu dönemi tanımlayan en iyi cümle, dönemin
TİS Başkanı Halit Narin’in “Bundan önce işçi
güldü, artık gülme sırası bizde.” sözüdür. Ancak
1986’dan itibaren işçi sınıfının mücadelesi yeniden
canlanmaya başladı. 1986’daki NETAŞ Grevi bu
hareketlenmenin başlangıcı oldu. Tüm Türkiye işçi
sınıfı adına mücadele etme bilinciyle hareket eden
NETAŞ işçilerinin ortaya koydukları mücadele, 89
Bahar Eylemleriyle devam edecekti...

 4 Nisanda “Haklarımızı alamazsak, Türkiye’yi
karanlığa boğarız.” diyen 86 bin TEK işçisi, yemek boykotu yaptı.

1989’a gelindiğinde, işçi sınıfının mücadelesi,
kamu emekçilerinin sendikalaşma mücadelesinin de
önünü açan önemli bir aşamaya ulaştı. 1989 Baharı
farklı bir bahardı ve Can Yücel’in dediği gibi, hava
dönmüştü, işçiden esiyordu yel. 1989 Baharında sayıları 600 bini bulan kamu kesimi işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerin tıkanması, “Bahar Eylemleri”
olarak bilinen ve Mart, Nisan, Mayıs ayları boyunca
süren eylemlere neden oldu. İşçiler kazanmak için
Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli eylem biçimlerine başvurdu ve 3 ay süren mücadeleleri boyunca
sık sık devletin kolluk güçleriyle karşı karşıya geldiler. Maruz kaldıkları şiddet karşısında geri adım
atmayan işçiler, bu mücadele sürecinde sınıf özelliklerini yeniden kazandılar. Eylemler öncesinde %
35 ücret artışı öneren hükümet, eylemler sonrasında
geri adım atarak, % 142’lik bir artışı kabul etmek
zorunda kaldı. 12 Eylül darbesinden sonra ücretlerde yaşanan olağan üstü kayıpların az da olsa geri
alınması bir başarıydı. İşçiler haklı olarak “Biz bu
toplusözleşmeyi sokakta imzaladık.” diyorlardı.
İşte 89 Baharında yapılan bazı eylemler:

 13 Nisanda Taşkızak Tersanesi, Sahil Güvenlik
Bakım Onarım işçileri ile Camialtı Tersanesinden işçiler, Haliç Tersanesi işçilerinin de katılımıyla daha da kalabalıklaştılar. İşçilerin önünü
kesen polis, yürümekte direnen işçilere saldırdı.

 24 bin çelik işçisi, 9 Şubattan itibaren 3 ay boyunca, kesintisiz iş yavaşlatma, vizite, yürüyüş,
sakal bırakma, yemek ve servis boykotu gibi eylemler gerçekleştirdi.
 21 Martta Haliç ve Camialtı tersane işçileri,
yemek boykotu yaptıktan sonra yürüyüşe geçti.
İşçiler Kasımpaşa Meydanı’nda toplanarak gösteri yaptılar.
 Bahar Eylemlerinin başlamasından bir süre

 12 Nisanda Cibali ve Cevizli Tütün, Üsküdar
ve Bomonti Bira, Mecidiyeköy Likör, Paşabahçe
Rakı, TEKEL Genel Müdürlüğü, Vergisiz Satışlar işyerlerinden 15 binden fazla işçi aynı saatlerde viziteye çıktı.
 Cevizli TEKEL fabrikasında çalışan 8 bin işçi,
Kartal SSK Hastanesine kadar yaklaşık 4 kilometrelik yolu 4 saatte yürüdüler. Yürüyüşleri
boyunca halktan büyük destek gördüler. TEKEL
işçilerini Karayolu işçileri karşıladı.

 Mayıs ayında 1.500 TCK işçisi Diyarbakır’da
açtıkları toplu boşanma davasıyla; Siverek TCK
96. Şubede çalışan 120 işçi ise, çocuklarını toplu
satışa çıkararak hükümeti protesto ettiler.
 Askerî bir disiplinle yönetilen dikimevlerinde
çalışan işçiler eylemlere başladılar. Eylemler
kısa zamanda ülkenin diğer bölgelerindeki askerî
işyerlerine de yayıldı.
 1989, 30 bin kişinin katılımıyla en fazla kamu
işçisinin greve çıktığı yıl oldu. KARDEMİR ve
İSDEMİR’de çalışan 20 bin demir-çelik işçisi,
tarihlerinde ilk defa çıktıkları grevi 137 gün sürdürdüler.
Bu dönemde yapılan eylemler, yalnızca hükümet
ve işverenlere değil, mücadeleye önderlik etmeyen
ya da her fırsatta mücadeleyi engellemeye yönelen
sendika yönetimlerine de yöneldi. Böylece mücadelenin işçilerin iradeleri dışında sonlandırılmasının
da önüne geçildi.

1990-91/Zonguldak Büyük Madenci
Grevi ve Yürüyüşü
1989’da mücadelenin yükselmesi, hak kayıplarının durdurulması, TİS’lerin imzalanması işçi sınıfı
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içinde önemli etkiler yarattı. Mücadele bayrağını bu
kez madenciler devralıyordu. Tüm dünyada sınıfın
en keskin mücadelelerini yürüten madenciler, bu
kez bu mücadeleyi Zonguldak’tan yükseltiyorlardı.
Madencilerin eylem süreci, muazzam bir kitleyle gerçekleşen ve 4 gün süren bir yürüyüş de içermekteydi. Eylemler, bir süre sonra yapılan genel
seçimlerde iktidardaki partinin değişmesine neden
olacak boyutta bir etkiye sahipti. Elbette ki, böylesine görkemli bir eylem, Zonguldak’ın ve Zonguldak madencilerinin mücadeleci tarihinden bağımsız gerçekleşemezdi. Zonguldak Havzası, kömür
üretiminin başladığı 1848’den bugüne kadar geçen
sürede, çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi
için mücadele eden madencilerin eylemlerine sahne
olmuştu. Havzadaki ilk eylem 1908’de gerçekleşti. Bu tarihte bir Fransız Şirketi tarafından işletilen
madenlerde çalışan şimendifer işçileri ve madenciler, kendileri için kurulan dispanserin masraflarının
işveren tarafından karşılanması talebiyle greve çıktılar.
1965 Martında Kozlu’da büyük bir direniş yapıldı. İki madencinin öldüğü eylem yenilgiyle
sonuçlandı.1969’da bu kez Alpagut’ta çalışan ma112

denciler, ücretlerinin aylardır ödenmemesi nedeniyle ocakları işgal etti ve 35 gün süren eylem sonunda
mücadeleyi kazanarak taleplerini kabul ettirdiler.
Önemli önemsiz bir dolu mücadeleye önderlik
eden Zonguldaklı madencilerin mücadele pratiği,
12 Eylül darbesiyle yaratılan baskıcı ortamda bir
süre kesintiye uğradı. Ancak 1986’dan itibaren yeniden hareketlenmeye başlayan işçi sınıfı, 1990’da
Zonguldak’ta deprem yarattı.

Büyük Grev Başlıyor
1990, Zonguldak madencilerini de kapsayan
kamu kesimi TİS’in imzalanacağı yıldı. TÜRKİŞ’in yılın ilk yarısında imzaladığı TİS işçileri hiç
tatmin etmemişti. Madencilerin de aralarında bulunduğu diğer bir grup işçinin TİS’i ise, yılın ikinci
yarısında imzalanacaktı. TİS sırası gelen Petrol-İş,
Genel Maden-İş, TEKSİF, Selüloz-İş ve Hava-İş
başkanlarından bir alt komisyon oluşturuldu. Süreç
sonunda sendikalar aylık ücretin net 2,5 milyon TL,
yevmiyenin asgari 85 bin, azami 95 bin TL olmasını isterken, hükümet bu rakamların kabul edilemez
olduğunu söylüyordu. Bu dönem toplanan Genel
Maden-İş Kurultayında; daha fazla beklemenin
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anlamsız olduğu, eylemlere başlamanın gerekliliği
belirtilerek, 30 Kasımda greve çıkma kararı alındı.
Kurultayda sorunun sadece madencinin sorunu olmadığı, madene bağlı bir il olan Zonguldak’ın ve
Zonguldaklının da sorunu olduğu vurgulandı. Grev
sadece ücret artışıyla sınırlı değildi. Maden ocaklarının küçültülmesi, özelleştirilmesi ve/veya kapatılmasına karşı çıkmak da amaçlanıyordu(2).
Kömür ocaklarının işçi taleplerini karşılayacak
kadar kâr etmediğini, bu ocakların özelleştirilmeleri
gerektiğini söyleyen hükümet ise, grev kararına
karşılık, 4 Aralıkta başlamak üzere lokavt kararı
aldı. Grev başlamadan birkaç gün önce, Zonguldak’a
jandarma, komando ve çevik kuvvet yığılmaya
başlandı.
İlk grev pankartı 30 Kasım sabahı Gelik’e asılacaktı. Bu tarihi anda, TÜRK-İŞ’e üye birçok
sendikanın yöneticisi de oradaydı. Fakat dönemin
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Şevket Yılmaz, bu tarihi
grevin ilanına katılmadı. Diğer ocaklara da grev
pankartlarının asılmasından sonra; GMİS, işçilere
evlerine gitmelerini ve haber beklemelerini söyledi.
Ancak, işçiler –evlerine gitmek yerine– GMİS genel
merkezinin önünde toplanarak, coşkularını gösterip
taleplerini haykırdılar. Grev boyunca atıl beklemeyi
reddeden madenciler, yürüyüş eylemlerine başladılar. Binlercesinin katıldığı bu yürüyüşler düzenli bir

hale geldi. Polis, tüm çabalarına karşın, yürüyüşleri
engellemeyi başaramadı.
Grevin ilerlemesiyle beraber, Zonguldak halkı
da greve müdahil oldu. Grevin dördüncü günü,
Zonguldak esnafı kepenk kapatarak; diğer işçiler ile
öğrenciler de eylemlere katılarak greve destek veriyor, yürüyüşçülerin sayıları onbinlere ulaşıyordu.
Greve uluslararası destek de geliyor; başta Avustralya ve G. Afrika olmak üzere, çeşitli ülkelerin madencileri ve liman işçileri Türkiye’ye kömür gönderilmesini engelliyorlardı. Zaman ilerledikçe grevin
etkisi tüm Türkiye’ye yayılıyor, başta öğrenciler olmak üzere, çeşitli illerden Zonguldak’a destekçiler
gidiyor; gidemeyenler ise, şehir merkezlerinde mitingler düzenleyerek greve destek veriyorlardı. Grevin uzaması üzerine; TÜRK-İŞ, 20 Aralıkta yaptığı
başkanlar kurulu toplantısında 3 Ocakta Türkiye
çapında bir günlük “genel greve gitme” kararı aldı.
4 Ocakta ise, Ankara üzerine yürüyüş başlayacaktı.
“Genel grev” kararı üzerine hükümet, genel grevin
yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle, işe gelmeyenler hakkında soruşturma başlatılacağını ve işten
atılacaklarını duyurdu. 3 Ocaktaki “genel grev”
kararı bir günlük iş bırakma biçiminde yaygın
olarak gerçekleştirildi. Zonguldak’ta ise, madenciler Ankara’ya yürüyüş hazırlıklarını yapıyorlardı.
4 Ocak sabahı, destek için diğer yerlerden ge113
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lenlerle birlikte, madenciler muazzam bir kalabalık
oluşturmaktaydı. Sendika, yürüyüş için 1.000 otobüs tuttuğunu açıklamış; ama otobüsler polis engeli
nedeniyle işçilere ulaştırılamamıştı. Bu durumda,
Ankara’ya otobüslerle gidilmesi yerine yürüyerek
gidilmesi kaçınılmaz olmuştu. Yürüyüş madencilerin oluşturduğu grev komitesince yönetilecekti ve
saat 10’da Ankara Yürüyüşü başladı...

Büyük Madenci Yürüyüşü
Grev komitesinin aldığı karara göre, her ocağın
işçisi kendi kortejinde yürüyecekti. Bunun nedeni,
çok sayıda MİT görevlisinin kitlenin içine sızacağı
ve yürüyüşü provoke edeceği bilgisiydi. Yürüyüş
kolunun geçtiği her yerde, yürüyüşçülere müthiş
bir destek veriliyor. Kimi zaman sloganlar ve alkışlar yağıyor; kimi zaman da, içecek-yiyecek vb gereksinimlerin karşılanması için yöre halkı seferber
oluyordu. Sınıf dayanışmasının bütün güzellikleri
gösterildi.
Hükümet bu yürüyüşü engellemek için elinden
geleni yapıyor, bir yandan sendika yöneticileriyle
görüşürken, diğer yandan da yürüyüş yoluna barikatlar kuruyordu. İlk barikat Devrek yolu üzerindeydi. Ancak bu barikat yüzbine yakın madenci ve
madenci dostu tarafından kolayca aşıldı. Devrekliler madencileri büyük bir coşku ile karşıladı ve
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hiç kimseyi dışarıda bırakmadan ağırladılar.
5 Ocak sabahı, yürüyüşe kaldığı yerden devam
edildi. Devrek’ten sonra yürüyüşçülerin sayısı 100
bini aştı. Bu muazzam kitle, Dorukhan Tüneli girişinde ordu birlikleri tarafından durdurulmak istendi.
Ancak bu barikat da kitleyi durduramadı. Yürüyüş
Mengene ulaşmıştı. Şemsi Denizer, Mengen Belediyesi binasında yürüyüş komitesini topladı. Toplantı
boyunca dışarıda kötü hava koşulları altında bekleyen madenciler, kararlılıklarını attıkları sloganlarla
ifade ediyorlardı: “Ölmek var, dönmek yok!”, “Gemileri yaktık, geri dönüş yok!”, “Yağmur yağsa da,
kıyamet kopsa da yürüyeceğiz!…”
6 Ocak sabahı yürüyüş yeniden başladı. Bu kez
karşılaştıkları barikat, dozerler, basınçlı su araçları, panzerlerin de olduğu, binlerce asker ve polisten oluşan muazzam bir barikattı. Barikatın önünde
duran madenciler geceyi halaylarla, türkülerle, bekleyerek geçirdiler. Geri dönüşü sağlayamayan hükümet 7 Ocakta, “barikatı zorladıkları” gerekçesiyle, kitleyi yönlendiren, onları motive eden 201 işçi
önderini sabah uykudayken gözaltına aldı. Böylece
yürüyüşü durdurmayı planladı. Aynı gün TÜRK
İŞ’e bağlı bazı sendika genel başkanları bir toplantı düzenlediler. Denizer toplantı sırasında Çalışma
Bakanı İmren Aykut’tan ertesi gün için bir görüşme
daveti aldı. Toplantı sonunda “işçilerle konuşup on-
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ları geri dönmeye ikna etme” kararı alındı.
8 Ocak sabahının erken saatlerinde belediye binası önünde toplanan işçiler, “Ölmek var, dönmek
yok!” sloganıyla tüm meydanı inletiyorlardı. Denizer işçilere bir konuşma yaptı. Konuşmada işçilere
anlaşma zemini yaratıldığını, Zonguldak’a dönmeleri gerektiğini söyledi. Böylece Büyük Madenci
Yürüyüşü sonlanıyordu. İşçiler o gün otobüslerle
Zonguldak’a taşındı ve eylem bitmişti(3).
16 Ocak gecesi ABD ve müttefikleri ile Irak arasında Körfez Savaşı başlamıştı. Metal işkolunda bir
aydır grev devam ediyordu... 25 Ocakta MESS ile
Türk-Metal Sendikası, hükümet aracılığıyla anlaşmaya vardı ve TİS imzalandı. Aynı gün Bakanlar
Kurulu, “milli güvenlik” gerekçesiyle tüm grevleri
60 gün süreyle ertelediğini açıkladı. Böylece çeşitli
sektörlerde devam eden ve 115 bin işçiyi kapsayan
grevler fiilen bitirilmiş oldu. Bu kararın ardından
TÜRK İŞ Başkanlar Kurulu toplandı. Toplantıda
“savaşa karşı genel grev” talebi kabul edilmedi ve
savaş karşıtı bir bildiriyle yetinildi. 6 Şubatta ise,
TTK ve MTA işyerlerindeki madencileri de ilgilendiren TİS imzalandı. Sonuçta, yürüyüş öncesinde
talep edilen 98.000 TL yerine 49.905 TL’ye imza
atıldı. Böylece, hükümetin grevin kırılmasından
önce teklif ettiği 64.000 TL’den de geriye düşülmüş
oldu.

Sonsöz
İşçi sınıfının ortaya çıkmasından bu yana, birçok
ülkede büyük işçi eylemleri olmuştur. Bu eylemler,
kimi zaman sadece gerçekleştiği ülkede, kimi zaman
da tüm dünyada önemli etkiler yaratmış; insanlığı
daha özgürlükçü, daha eşitlikçi, daha adaletli bir düzene yöneltmiştir. İşçi sınıfının “Birlik, Dayanışma
ve Mücadele Günü” olan 1 Mayıs ve “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olan 8 Mart da bu türden iki büyük direnişin sonucunda kazanılmış günlerdir.

suru olan kamu emekçileri sendikal hareketi, böyle
bir sürecin sonucunda somutluk kazanmıştır.
Bu yanıyla iddia edilebilir ki, işçi sınıf var oluşuyla, talepleriyle, mücadelesiyle tüm toplumun
çıkarlarını savunan biricik sınıftır. Ancak, işçi
sınıfının sınıfsal özelliklerini yitirdiği, kendi öz
siyaseti yerine, varlığına aykırı ırkçı-gerici siyasal
yönelimlerin egemenliğine girerek siyaset sahnesinden çekildiği günümüzün koşullarında; işçi sınıfı
sadece kendine zarar vermemekte –tüm toplumun
eşitlik, özgürlük, adalet taleplerinden uzaklaşmasıyla– toplumsal gericiliğe de yol açmaktadır.
Kaynaklar
(1) Bu altbaşlık altında aktarılan kronoloji ve
diğer sayısal veriler; Cem KESKİN’in “Zonguldak
Madencilerinin Grevi ve Büyük Ankara Yürüyüşü”
başlıklı çalışmasından aktarılmıştır. (http://www.
marksist.com/cem_keskin/zonguldak_madencilerinin_grevi_ve_buyuk_ankara_yuruyusu.htm)
(2) Madencilerin basına ve DKÖ’lere gönderdikleri bir metinde şu talepler de yer alıyordu:
“TİS ve grev bittikten sonra; 1) Erken emeklilik ve
işsizlik tazminatı, 2) 6’şar saatlik 4 vardiya sistemi,
3) İş akdi tazminatı ödenerek başka işkollarında da
istihdam”…
(3) Aktaran: Sevkuthan N. Karakaş, Eylem
Günlüğü - Zonguldak Maden Grevi ve Yürüyüşü,
Metis Yay., Şubat/1992

Ülkemizin işçi sınıfı tarihi açısından, 15-16
Haziran direnişinin ardından gelen en büyük mücadele deneyimlerinden biri, “89 Bahar Eylemleri” ve bu eylemlerin bir devamı ve şahikası olan
“1990-91/Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve
Yürüyüşü”dür… Bu eylemler, ülkemizde de demokratik ilerlemenin önünü açmış, toplumsal eşitlik
ve özgürlük mücadelesinin yükselmesine neden olmuştur. Toplumsal mücadelenin çok önemli bir un115
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Büyük Madenci Grevine Giden Süreç
Ekrem Murat ZAMAN
Cumhuriyetin öncesinde ve ilk yıllarında örgütsüz olan maden işçisi, örgütlülüğün bilincinde olmadığı gibi, iş kazaları sonucu can vererek ya da
sağlıklı yaşam hakkını kaybederek ocaklarda çalışmak zorunda bırakılır. Bu iki katlı kent de, saygılı,
uysal ve özverili o insanların emeğiyle kurulur.
Osmanlı topraklarında, 1908 sonrasında başlayan hak ve çıkarların savunulması hareketleri madencileri de etkiler. Cumhuriyet öncesindeki madenci eylemleri, işverene tepki olarak başlar. Cumhuriyetin kuruluş döneminde Kömür Havzası Amele
Kanunu’nun sağladığı haklarla devam eden örgütsüz işçi hareketleri, Amale Birliği Kanunu’nun çıkış
nedenini de oluşturur. Havzadaki madencilerin iş
güvenliği ve sosyal güvenliği, sadece, Amale Birliği
Yasası kapsamında ele alınır. Ekonomik-demokratik
hak mücadelesine tepki olarak, işçi eylemlerini zayıflatmak ve ortadan kaldırmak amacıyla ilk yasaklamalar, 8 Ekim 1908’de yürürlüğe giren “Tatil-i
Eşgal Cemiyetleri Hakkında Kanun-i Muvakkat”
ile başlatılır. 27 Temmuz 1909’da çıkarılan ‘Tatil-i
Eşgal Kanunu’ ile de “Genel hizmet yapan kuruluşlarda sendika kurulması yasaktır...” şeklinde bir
düzenleme yapılarak işçi örgütlenmeleri kısıtlanır.
1925’te çıkarılan Takrir-i Sükûn Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, işçi örgütlerinin ve sendikaların varlığını sürdürmesi olanaksız hale gelir.
İki dünya savaşı arasındaki Ekonomik Bunalım’ın
ardından, 40’lı yıllar da İkinci Dünya Savaşı’nın
acıları ile geçer. Bu dönemde, Zonguldak madencisi
karın tokluğuna ve zor koşullarda kömür üretmekle Mükelleftir. Hatta çalışma koşullarının güçlüğü
nedeniyle ölümüne çalıştı da denebilir. Sendikalar
konusundaki kısıtlamalar 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu’nda da varlığını sürdürür.
Cemiyetler Kanunu’nun –17 Kasım 1946 tarih ve
4919 sayılı yasa ile değiştirilen– 9. Maddesiyle sınıf esasına dayalı dernek kurma yasağı kaldırılır. Bu
kısıtlamanın kaldırılmasından sonra ‘Ereğli Kömür
Havzası Maden İşçileri Derneği’ kurucu üyeler tarafından kurulur. Derneğin ilk Genel Kurulunda 26
maddelik dernek tüzüğü kabul edilir ve Yönetim
Kurulu başkanlığına Memduh Süer seçilir. Bu der-

neğin kuruluş tarihi, Zonguldak’ta sendikacılığın başlangıcı olarak kabul edilir.
26 Şubat 1947’de 5018 sayılı –ayrıca grev ve siyaset yapma yasaklı– “İşçi ve İşveren Sendikaları ve
Sendika Birlikleri Hakkında Yasa” yürürlüğe girer.
Bu yasayla her türlü ad altında faaliyet gösteren işçi
ve işveren derneklerine, sendika hüviyetine sahip
olma hakkı tanınır. ‘Ereğli Kömür Havzası Maden
İşçileri Derneği’, yürürlüğe giren sendika yasası gereğince, 9 Nisan 1947’de yapılan olağanüstü genel
kurulda, gerekli tüzük değişikliğini yaparak ‘Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Sendikası’ adını
alır. Sendika başkanlığına Mustafa Koçer’i seçilir.
1948’de sendikanın adı Zonguldak ve Havalisi Maden İşçileri Sendikası (ZMİS) olarak değiştirilir. Adı
sendika olmakla birlikte hiçbir sendikal hakka sahip
değildir. 18 Ağustos 1958’de merkezi Zonguldak’ta
olmak üzere, ZMİS, Maden Başçavuşları Sendikası, Maden Kâtipleri Sendikası, GLİ Tunçbilek Sendikası, Ergani Bakır İşletmeleri Sendikası, Divriği
Demir Cevheri Sendikası; Armutçuk Maden İşçileri Sendikası olmak üzere 7 sendikadan oluşan ve
40 bin civarındaki üye ile ‘Türkiye Maden İşçileri
Federasyonu’ kurulur. Federasyonun Kurucu Genel Başkanı Ömer Karahasan’dır. Genel merkezi
Ankara’da bulunan ve ilk genel kurulunu 1959’da
gerçekleştiren Federasyon hızla genişler. İlk genel
kurulunda Maden İşçileri Federasyonu Genel Başkanlığına Kemal ÖZER seçilir. Maden Federasyonu
20 Temmuz 1960’ta, 35 sendikayı bünyesinde barındıran 80 bin üyeli sahip bir federasyon olarak, 31
Temmuz 1952’de Ankara’da kurulan TÜRK-İŞ’e
üye olur. Sendika vardı, fakat TİS hakkı yoktu. Grev
de yasaktı.
1959’da ZMİS ikinci başkanı olan Mehmet Alpdündar, TÜRK-İŞ’e bağlı Maden Federasyonu’nun
genel sekreterliğini de yürütmektedir. Aynı yıl,
sendika talepleri doğrultusunda Zonguldak’ta oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu’nun aldığı kararlar, EKİ Yönetimi tarafından uygulanmayınca;
Alpdündar’ın, komisyonu üyesi ve sendika yetkilisi olarak yaptığı “…. grev yasaktır, fakat üretimi düşürmek yasak değildir…” şeklindeki açık-
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laması, işveren ve bakanlık tarafından şiddetle
tepki gördüyse ve Alpdündar bedel ödediyse de,
kazanan işçi örgütlülüğü olur.
1961 Anayasası ile TİS hakkı tanınmasından
ve 15 Temmuz 1963 tarihli 274 Sayılı Sendikalar
Kanununu ile 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanunu’nun çıkarılmasından sonra, 1
Ekim 1963’te başlayan 1. TİS görüşmeleri 1 Ocak
1964’e kadar sürer. İlk TİS bağıtlayan sendikanın
üye aidatlarını yükseltmesi ve sendika gelirlerini aniden dört katına çıkarmasıyla, profesyonel
sendikacılığa geçiş de başlar. Bu yapılanmanın da
etkisiyle, 1963’ten sonra sendikalı işçi sayısı giderek artarken, sendika içi çatışmalar da artar. ZMİS,
kuruluşundan sonra birçok olağanüstü ve olağan
genel kurul düzenlemek zorunda kalmasına karşın,
muhalefeti hiç bir zaman dindiremez.
1960 sonrasındaki ilk madenci eylemi 1963’te
olur. 1965 ile 1968 arasında ilki kanla bastırılan, dört
işçi hareketi daha yaşanır. Bu hareketler 70’lerde de
devam eder. 60’ların başında yapı kooperatifçiliği
ile başlayan tüccar sendikacılık anlayışı, bu kez de
Maden Mağazasını kurar. Maden Mağazası, üyelerine “ucuz emtia temin etmek gayesiyle” mağazalar
zincirine dönüşünce, bir bölüm üyenin ciddi tepkisine neden oldu. Giderek boyutu büyüyen olaylar,
sendika aleyhine sokak gösterilerine kadar vardı.

Daha sonra da üyeler arasında olağanüstü genel kurul için imza toplanmaya başlandı. M. Alpdündar,
1964’te toplanan ve gayri nizami saydığı olağanüstü kongrede başkanlıktan uzaklaştırılınca, aynı
işkolunda yeni bir sendika kurma girişimi başlattı ve 5 Temmuz 1966’da Türkiye Maden İşçileri
Sendikası’nı kurdu.
Havzada yetkili olan ZMİS dışında; Teknik
Maden Makine Elektrik Sanayi İşçileri Sendikası,
Armutçuk Sanayi İşçileri Sendikası, EKİ Motorlu Taşıtlar Sendikası, Türkiye Maden Barutçuları
Sendikası, EKİ Ulaştırma Demiryolu Bakım Sanayi İşçileri Sendikası, Maden Kâtipleri Sendikası,
Türkiye Maden Başçavuşları Sendikası, Kozlu Bölgesi Maden İşçileri Sendikası, EKİ Merkez Atölye
Sendikası, EKİ Demiryolu İşçileri Sendikası, EKİ
Yerüstü İşçileri Sendikası, Üzülmez Bölgesi İşçileri Sendikası, EKİ Yevmiyeli Memurlar Sendikası, Elektromekanik Memurları Sendikası, Kilimli
Maden İşçileri Sendikası olmak üzere; 20’ye yakın
TİS yetkisi olmayan, dernek niteliğinde sendika
bulunmaktaydı... Sendikanın yan kuruluşu gibi
faaliyet gösteren bu dernekler, ZMİS’i muhaliflerinden koruyor ve delege tabanını oluşturuyordu.
1960-90 arası, Zonguldak’ta sendikacılık çok
güçlüydü. Bunun en önemli nedeni de, sendikanın
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50.000’in üzerinde üyesi bulunmasıydı. Sahip oldukları oy potansiyeli, sendikacılara politik güç
de kazandırıyordu. İktidarlar değişse de bu güç
değişmiyordu. Atamalar bu politik güçle yapılıyor; bu güce karşı çıkan yöneticiler ya çeşitli
ikna yöntemleriyle yola getiriliyor ya da görevden alınıyordu.
Zonguldak’ta kurulup Türkiye çapında hızla örgütlenen Maden Federasyonu’na bağlı 34 sendika
ve 70 bin üye bulunmaktaydı ve üye sayısı 1977’de
100 bini aşmıştı. 1983’te çıkarılan 2821 ve 2822
sayılı yasalarla yapılan düzenlemeye bağlı olarak,
Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu da, 3
Temmuz 1983’teki olağanüstü genel kurulunda Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türkiye Maden-İş)
adını aldı. Daha önceden Federasyona bağlı olan
sendikalar da Türkiye Maden-İş’in şubeleri oldu.
22 Temmuz 1983’te, sendikalar yasasına uygun olarak, ZMİS de adını Genel Maden İşçileri Sendikası
(GMİS) olarak değiştirdi.
Sendikalı dönemde, Havzada 3 kez yasal grev
ilan edildi. İlk olarak, 5. TİS dönemindeki ücret anlaşmazlığı üzerine, 18 Kasım 1972’de grev kararı
alındı. Ücretlerde anlaşma sağlanması üzerine, grev
kararı kaldırıldı. İkinci olarak, 13. dönem TİS esnasında ücretlerde anlaşmazlığı çıkması üzerine, 29
Kasım 1988’de grev kararı alınmış; ancak, grev ta-
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rihinden bir gün önce anlaşma sağlanması üzerine,
grev kararı kaldırılmıştı.
Özelleştirme–taşeronlaştırma–
sendikasızlaştırmanın temellerinin atıldığı 24 Ocak
1980 Kararları ile birlikte “Serbest Piyasa Ekonomisi” uygulamalarına girişildi. Bu uygulamanın
eksik yönlerini 12 Eylül iktidarının tamamlaması
bekleniyordu. KİT’lerin ıslahıyla başlatılan uygulamalarla gelişen sürecin sonunda, sektörümüzde
üretilen değerlerin % 80’ini gerçekleştiren madencilik KİT’leri de “Devletin Küçültülmesi” söylemi
ve “Özelleştirme–Kapatma” dayatmaları ile karşı
karşıya bırakıldı.
Bağımsızlığın ve Devletleştirmenin sembolü
EKİ (TTK) “1 verip 7 alan” kurum konumuna düşürüldü. Kömürün nereden olsa alınacağı, stratejik bir
maden olmadığı savunularak, “en zararlı KİT’ler”
içinde yer alan TTK, özelleştirme ya da tasfiye girişimlerinin başlıca hedefi haline getirildi. Bu plan
büyük ölçüde tuttu, TTK “hazineden geçinen bir
asalak” olarak görülmeye ve gösterilmeye başlandı. Sözleşmeli personel yasasıyla memur ücretleri
giderek artarken, işçi ücretleri kabul edilebilir bir
düzeyde değildi. Ücretlerin kabul edilir bir düzeye
çıkarılması için, işçiler yüksek oranda zam beklentisi içindeydi. Böyle bir dönemde, Mehmet Tezer’in
istifasından sonra, 4 Temmuz 1989 tarihli yönetim
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kurulu kararıyla Şemsi Denizer GMİS Genel Başkanı oldu.
24 Şubat 1990’da tüm sivil toplum örgütlerinin
katılımıyla yapılan büyük miting, daha sonra olacakların da habercisiydi. Maden işçisinin “onurlu ve
insanca yaşam” isteyen haklı talebi, 1990 boyunca
direniş, toplantı, söyleşi, paneller ve tüm DKÖ’lerin
ortak katılımıyla oluşan Temsilciler Kurulu tarafından, ‘Zonguldak’ın, Türkiye’nin kamburu olmadığı…’ tüm Türkiye’ye duyuruldu. Bu dayanışma,
madencinin haklı ücret mücadelesinin yanı sıra,
Hükümet’in gözden çıkarmaya kararlı olduğu TTK
ve Zonguldak’ı yaşatma çabasıydı da... Bu nedenle,
siyasi farklılıklar kalkmış; Zonguldak halkı birbiri
ile kenetlenmişti.
Yılların birikimiyle, bilinçli bir “Tabanın Sesi”
hareketine de sahip olan GMİS üyesi 48 bin işçi,
TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine, 30 Kasım
1990’da greve başladı. İşveren de 4 Aralıkta lokavt
ilan etti. Zonguldak halkı da grevi aktif olarak destekledi. Bu destekle 4 Ocak 1991’de Zonguldak’tan
Ankara’ya yürüyenler 100 bin kişiydiler. Barikat
ve tutuklamalarla engellenen ‘Ankara Yürüyüşü’,
8 Ocak 1991’de isteklerin yerine getirileceği sözü
alınarak, Mengen barikatında bitirildi. Grevin 57.
gününde, 25 Ocak 1991’de “bir koyup beş alma”

senaryolarının yazıldığı Körfez Savaşı nedeniyle,
grevin 60 gün ertelenmesi kararı alındı. 6 Şubat
1991’de ise TİS imzalandı. Havzanın iki ay süren
ilk grevine giden süreç de böylece sonuçlandı ve
‘Büyük Madenci Grevi’ olarak tanımlandı. Grevin efsaneleşmiş ismi Şemsi Denizer ise, 1991’de
SHP’den Zonguldak milletvekili adayı oldu, fakat
seçilemedi. 1992’de TÜRK-İŞ Genel Sekreterliğine
seçilen Denizer, GMİS Genel Başkanlığı ile birlikte
bu görevi de yürütüyordu. Denizer, Türkiye’deki
sendikal hakların ILO’nun belirlediği alt sınırlara çıkarılması isteminin dile getirildiği yıllarda, 6
Ağustos 1999 Cuma günü henüz 48 yaşındayken
evinin önünde öldürüldü. Türkiye ve Zonguldak
işçi örgütlülüğü açısından büyük bir kayıp...
1980’de 3 milyon SSK’lı işçinin yarısı sendikalıyken; 2010 başında 9,5 milyon SSK’lının
ancak % 6’sı sendikalı!... Zonguldak Havzasının
bugün geldiği nokta da, sendikal örgütlülüğün
içinde bulunduğu durumun en önemli göstergesi…
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ÇOK BÜYÜK ŞİŞMAN ADAM
									
Bir kentin gelişiminde ve eylemlerinde,
en belirleyici yön halkın aklı mıdır?
O kentin insanları kendi yönlerini bulabilmek için,
sadece akıllarını mı kullanır?
Bu akıl her zaman o kentin çıkarlarına uyar mı?
Yoksa o kent, kendini bir isyanla da var sayar mı?
Gelelim sadede:
İsim vermeycem sadece…
Memleketin birinde bir zamanlar,
mesela 20 yıl önce falanmış;
çok büyük şişman bir adam yaşarmış
ve şöyle sallarmış:
Benim halkım çok akıllı,
memleket kalkınmalı!...
Yerli ya da yabancı malı,
sonuçta hepsi yurdun malı,
halk bunları almalı
ve benim olmalı halkın malı
ki, memleket kalkınmalı…
İşte bu çok büyük şişman adam,
deyince memleketi kalkındırcam;
bir dolu şarlatan,
sömürü ustaları ve onların ortağı yerli çırakları,
meydana çıkmışlar heman.

Cemalettin SAĞTEKİN

Almaya başlamışlar madenleri, fabrikaları, malları,
şirketleri, holdingleri, anonimleri, bankaları…
Bu çok büyük şişman adam,
amele takımını da severmiş her zaman,
haklarını da pek gözetirmiş(!)…
Hiç kimsenin hakkını vallah-billah yemezmiş…
Ne kendi hakkının bir işçiye,
ne de bir işçi hakkının da başka bir işçiye
geçmesini istemezmiş.
İşte bu kadar iyi ve namuslu bir adammış.
Bir de özel uzmanlar çalıştırırmış…
Amele takımının nasıl
daha çok sağılacaklarını,
pardon çalıştırılacaklarını
araştırmak için, pazarlamacılar, pazarcılar,
tezgâhlamacılar, dolambaççılar…
Pırıl pırıl gençlermiş hepsi,
sanki aynı tornadan çıkmışlar…
Ülkenin burjuvazisi,
koparmış var olan bağları
devrimcilerle işçi sınıfı arasındaki.
Yanılmıyorsam,
Eylül ayının onikisi…
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Çok büyük şişman adam da
dönemin en büyük artisti,
Her şey onun istediği gibi.
Yüzlerinden ışık saçan,
aynı tornadan çıkan,
hiç su katılmayan
halis inek sütü içmiş,
pırıl pırıl bu gençlik
değiller ya hayvan;
Efendileri ne derse o zeman
Yerine getiriyorlarmış heman
Bu arada fabrikalardaki amele takımı,
çalışıyorlarmış üç vardiya durmadan.
Ahali de tüketmeye devam ediyormuş;
şişman adam ve ortakları mutluymuş
bu durumdan…
Üretim sürekli artmaktaymış,
kendi malları da arttıkça artmış;
ama yetmemiş.
Onlar tükettikçe tüketmiş,
sonra halka yetmiş;
halk üretime yetişememiş.
Şişman adam düşünmüş, kaşınmış,
anlamış ki, üretim durdurulamaz;
ama halkın tüketimi de az.

Zaten üretilen her maldan,
her eve girmiş iki tane en az;
taksitle de olsa, daha üçüncüsünü
neresine sokacak, bre utanmaz…
Sömürü ustaları
ve çıraklar;
arkalarına aldıkları
Eylül 12’deki yasaklar:
Unutturulan grev, mücadele,
örgütlülük gibi kavramlar.
Artık bulunmaz nimet oldular
Boğaza köprüyü medeniyet sananlar.
Herkeste bir yanılgı:
“Böyle gelmiş böyle gider…”
Bu işçilerden adam olmaz;
kimseye güvenme arkadaş,
işsiz kalırsın karnın doymaz
diye halkı korkutanlar;
NE-ydi-o-TAŞ greviyle biraz sarsılmışlar:
Bizim yasaklarımıza nasıl karşı koyarlar?!...
Bir müddet sonra da ülkenin kuzeyindeki
amele takımı da azmaya başlamııııış…
Tuh size işçi gibi;
Bakar mısınız, grev kararı da alınmış,
kömürcü tayfası greve gidecekmiş.
Şişman adam bağırmış, çağırmış;
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ama bilmediği bir şey varmış:
O kuzey kenti çoook direniş yaşamış,
Sendika grev istiyormuş
Sendikanın başındakiler:
‘”Grev işçinin tek silahı!” diyorlarmış,
Sonunda sendika kazanmış:
Grev başlamış...
Görülecek şeymiş.
O ne görkemmiş.
Gencecik gencecik,
ufacık tefecik,
anası danası,
kadını yaşlısı,
işsizi esnafı;
bütün kenti içine çekmiş
bu grev denen baş belası…
Grev gözcüleri önlüklerini takmışlar,
Hepsi birer-birer nöbete durmuşlar.
Ötede yiğit işçiler öbek öbek olmuşlar;
davul zurna mı desem, ?? mi, diyemem,
sonra hangi kent olduğu anlaşılır…
Her neyse işte, çalıp-çığırıp,
halay çekiyorlarmış
oyunlar oynuyorlarmış.
Eşleri, çocuklarını ellerinden tutmuş,
işçilere yiyecek getiriyorlarmış,
sevgi getiriyorlarmış,

yüreklerine güç getiriyorlarmış.
İşçi kocalarına gelen kadınların kimi gebe,
kiminin kucağında ve elinde bebe,
öyle geliyorlarmış.
Karıkoca işçi olanlar, nöbeti
birlikte tutuyorlarmış,
birlikte yürüyorlarmış.
Hem gebe, hem kucağında,
hem de elinde bebe bir kadın,
grevci kocasına: “Dayan adamım, diren
adamım, arkanda ben varım…” diyormuş.
Sömürü ustaları ve çırakları,
Bu görkemli grevi seyrediyorlarmış
ve o olağanüstü görünümden
pek çok duygulanıp ağlıyorlarmış.
Kimi ipek, kimi kâğıt mendilleriyle
gözlerini burunlarını siliyorlarmış.
Yazık ki ağlamaktan yüzlerinin
gözlerinin, boyası akıyor,
salya-sümük-gözyaşı,
alayı birbirine karışıyormuş.
Greve giden kentin her tarafına
gazeteciler doluşmuş,
çat çut resimler çekiyorlarmış.
O ülkenin çok yaman şairleri varmış.
Hele o yazarlar, onlar da grevi destekleyip,
dokunaklı yazılar yazmışlar…
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Şimdi burada nokta koyup
bu görkemli ve göz yaşartıcı görünüme,
gelelim o çoook büyük şişman adama.
Çok büyük şişman adam ve
çevresinde durum belirsizmiş;
onlar için bekleme dönemiymiş,
Ama hiçbiri çok beklememiş…
Öte yanda yürüyen işçiler,
bağırıyorlarmış durmadan:
Şişman adamı dize getireceğiiiz,
hakkımızı alıp dişini sökeceğiiiz!...
Yiğit işçiler, yorgun ama onurlu;
yürüyüp durmaktalarmış,
halâ alkışlanmaktalarmış.
Mengen miydi neydi,
oraların dağlarıymış;
tarih de 8 Ocakmış…
30 Kasım 90
almışlardı hani grev kararı
çıkmışlardı sokaklara
bir kent direniyordu
şişman adam ve tayfasına

Yüzyılımızın en sıra dışı eylemlerinden biriydi,
çok sayıda işçinin katıldığı, bu büyük grev ve
yürüyüş sonunda,
işçilerimiz haklarını elde etmişler ve büyük bir
zafer kazanmışlardır…!
Ya büyük şişman adam ne mi demiş gazetecilere?
Bu kent insanı
kullandı aklını
Neymiş bu zamanda
amele isyanı
Döndüler geriye,
aldılar haklarını!...
Yıl ikibinonbir; gelin görün şimdi:
O kente nelerle karşılaşacaksınız;
kaderine terk edilmiş
bir altın kasabası bulacaksınız…
Bir meddahî kapanış yapalım:
Arif olan, leb demeden leblebiyi anlar.
Hödük olan ise; sen hanya desen, o Konya anlar.
Gerisi sizin izanınıza kalmış, Baylar, Bayanlar…

Sendikanın başkanı,
Gazetelere şöyle bir demeç vermiş,
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Genç Madencinin Gözünden
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Uğurcan BAYER


Aradan 20 sene geçmiş. Daha tek kanallı yıllar emekçi kesimlere de zerk etmeye çabaladıkları de
(özel kanallar tek-tük piyasaya çıkmış), karartmalar magojiler suya düşüyor.
Ve Ankara’ya gitmek, ken
altında güç bela duyuluyor Zonguldak madenci- dilerini sevmediğini söyleyen Cumhurbaşkanına ta
lerinin ve de halkının, birlik olmuş tok sesi; ama leplerini iletmek istiyorlar.
Otobüsleri engelleniyor.
” 
duyuluyor. Henüz 4-5 yaşlarındayız biz, bugünün “Biz de yürürüz o zaman,
diyor ve yola
gençliği, maden mühendisliği öğrencileri...
çıkıyorlar…


Tonton bir amca (ya da madencilerin tabiriyle
Ankara Yürüyüşü
de engellemelerle karşılaşıyor,
duruşuyla barikatlar aşılı“Çankaya’nın Şişmanı”) görülüyor ekranlarda, rad- ama madencilerin kararlı

yolarda; ‘Ben yoksulu sevmem, zengini severim!’ yor. Devrek halkı madencileri bağrına basıyor, bir

diyor (ekrandan gözümüze doğru mütemadiyen tek yürüyüşçüyü bile aç-açık terk etmiyor Ocak ayı
dürttüğü kalemi de altın mıydı ne?!).... İdrak ede- nın ıslak, çıplak ve bıçak
gibi gecesine… En sonun
miyoruz o zamanlar, doğrudur diyoruz; çok sevimli da, tam E-5’e çıkılacakken, Deller Köprüsü mevki
bir barikatla; buldozerler,
geliyor bize. Çok sonra anlayabiliyoruz o göbeğin inde, çok daha muhkem

kaynağının, emekçinin alın teri olduğunu ve artık polis ve jandarma komandolarıyla
durduruluyor
gözaltılar ve Körfez
Savaşı
bir bakma ihtiyacı duyuyoruz madencilerin grevine madenciler. Saldırılar,


ve yürüyüşüne.
bahanesiyle iptal edilen
grev hakları; ocaklarına

geri döndürüyor 
madencileri. Ancak madenci
12 Eylül 1980 darbesinin kasıp kavurdu- lambasının ışığı hiç
sönmüyor…
ğu zamanlar hafiften geçmeye başlamış; Taksim

Biz genç madenciler, halk yararına işletilmesi
Meydanı,1 Mayıs kutlama çabasında; Mehmet Akif
Dalcı katledilmiş, 89 Bahar Eylemleriyle emek güç- gereken yeraltı kaynaklarımızın, bugün ayrıcalıklı
leri tekrar harekete geçmişti. İşte böyle bir ortamda zümreler elinde, kâr maksimizasyonu ve sömürü
başlıyor madencilerin onurlu direnişi... Başladığı amacına dönüştüğüne tanıklık ediyoruz. Kariyerist
andan itibaren de, karalama kampanyasına maruz telkinlerle, maden işçilerinden uzaklaştırılıyor
kalıyor. Zonguldak Havzasındaki “zarar”ın kendi ve maden emekçisi kimliğimizden koparılmak
ekonomik-politik yanlışlıklarından kaynaklandığı zorunda bırakılıyoruz. Baskıların çok daha zalim
gerçeğini çarpıtan iktidarlar, hedef olarak maden- ve ceberut, insan hayatının değerinin çok daha ucuz
cileri gösteriyor. TRT’den “…. işçilerin, ülkemizin olduğu bir zaman ve mekân koordinatlarında hayazenginliği olan koklaşabilir taşkömürünü ziyan etti- ta geçirilen 1990-91/Zonguldak Büyük Madenci
ği…” mealinde propaganda sağanakları savruluyor Grevi ve Yürüyüşü, biz gençler açısından, çok
yüzümüze. Ancak, yılmıyor madenciler; mühen- engin-derin bir öğretici-eğitici deneyim birikidisiyle, esnafıyla, memuruyla bütün Zonguldak’ı midir; asla reddedemeyeceğimiz bir sınaî kültür
da katıyor kendi mücadelelerine. Bu sıralarda, mirasıdır. Bu direniş, ayrıca, teknik bilgiye sahip
Cumhurbaşkanı’nın Ereğli seyahatinin –“güvenlik” olan biz mühendis adaylarının hangi kritik noktada
gerekçesiyle– iptal edildiğini de duyuruyor ekranlar, durması gerektiğini gösteren bir ölçüttür de...
entertipler, rotatifler bütün ülkeye… 80’lerde hayatı
Havzada yaşanan bu epik direnişin, başkaldırının
durdurup emek güçlerine işkence edenler ise korku, endişe ve dikkatle izliyorlar grev sürecini. Evet, asıl sebebini bugün de çarpıtmak isteyenler mevcutkorkuyorlar, gerçeklerden ve emeğinin hakkını so- tur. Grevleri işçilerin arsızlığıyla açıklamaya çaran maden emekçilerinden. Yıllarca sermaye yanlısı lışan, emekçilerin yoksulluğa ve açlıktan ölüme
politikaların acısını çekmiş, ölümüne kazma salla- mahkûm hallerini doğal olarak nitelendiren kamış bir halk, bir şehir topyekûn ayaklanıyor. Diğer pitalizm ve onun yardakçıları; şu gerçeği bir türlü
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göremiyor: Bilim ve teknolojiyi kullanan mühendisler ve biz mühendis adayları, dün olduğu gibi
bugün de, bütün gücümüzle madencilerin yanındayız, omuz-omuza dimdik duruyoruz. Bilimsel ve teknolojik gelişmenin önünü kişisel-sınıfsal
kâr ve çıkarları için tıkayanlar, yaratılan “zarar”ın
da tek sorumlularıdır. Onuru ve gururuyla direnen,
hakkını almaya çalışan, daha yaşanılabilir bir dünya isteyen emekçileri karalama kampanyaları; bugün de, yarın da, gelecekte de eksik olmayacaktır...
Benzer koşullar altında yaşanılan bu epik direnişin,
tıpkı bizim için olduğu gibi diğer toplum kesimleri
için de öğretici-eğitici olmasını dileriz.

Sonuç olarak: Genç Madenci, yani geleceğin
bilim-teknik üreten mühendisleri, egemenlerin işçileri kontrol ve ezme mekanizması olmayacak.
Bizlere vardiya çıkışlarında mesai kronometrajı tutturamayacaksınız! Bizlere “…. işçiyi daha
fazla nasıl sömürürüm?...” projeleri yaptıramayacaksınız! 1990-91/Zonguldak Büyük Madenci
Grevi ve Yürüyüşü’nün ışığında, sizin korktuğunuz o güzelim dünyayı, biz beynimizle tasarlayacak, kalemimizle çizecek ve ellerimizle yaratacağız!...

Geliyor, geliyor, genç madenciler geliyor! Vardaaaaaaaaaaaaa!!
Selam olsun bahriyeli süngüsüyle dürtülerek kara ölümün ağzına tıkılan madenkeşlere!
Selam olsun grevlerde-direnişlerde yalçın kayalar gibi dikilen madenci ağabeylerimize!
Selam olsun karaelmas ve ekmek uğruna yitip giden maden şehitlerine!
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