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ÖNSÖZ

20. yüzyılın en belirleyici yapısal hedeflerinden biri kalkın-
ma oldu. Birinci Dünya Savaşı sonrası siyasi yeniden yapı-
lanma sürecinde imparatorluklar yerini ulus-devletlere bı-
rakırken, ulus-devletler ulusal egemenlik ve siyasi özerkli-
ği ekonomik alanda kalkınma, kendi kendine yetme ve er-
ken sanayileşmiş ülkelerin kalkınma düzeyine ulaşma hede-
fine uygun politikalarla desteklediler. İkinci Dünya Savaşı’nı 
takip eden süreçte ise dünya sisteminin iki kutbu kendileri-
ne has kalkınma modelleri inşa ederken, bunun dışında ka-
lan eski sömürgeler ve gelişmekte olan ülkeler de bir yandan 
dış desteklerle bir yandan da ulusalcı modellerle kalkınmaya 
yönelik çabalarını yoğunlaştırdılar. Ancak 1970’lere gelindi-
ğinde ortaya çıkan tablo ileri kapitalist, erken sanayileşmiş 
ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının 
ortadan kalkmadığını gösteriyordu. Kalkınma politikaları-
na yönelik eleştiriler ileri kapitalist ülkelerin gerek ekono-
mik gerekse askerî müdahalelerle azgelişmiş ülkeleri kasıt-
lı olarak geri bıraktığını savundu. Bu eleştirilerle eşzaman-
lı olarak ortaya çıkan birikim krizi ise 1980’lerde kalkınma 
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politikalarının yerini büyüme odaklı neoliberal küreselleş-
me politikalarına bırakmasına neden oldu. Böyle bir tarihsel 
bağlam içinde bu çalışma, yaklaşık yüz yıllık bir zaman di-
liminde uygulanan ekonomi politikalarının işçi sınıfı oluşu-
mu sürecini nasıl etkilediğine odaklanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti de kuruluş aşamasından itibaren 
dünya sisteminde geçerli olan kalkınma hedeflerini be-
nimsemiş, çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak üzere ulu-
sal ekonomik hedefler belirlemiş, devlet bu hedeflere uy-
gun olarak ulusal bir burjuvazi ile ulusal sanayi kollarının 
gelişimine öncü olmuştur. Bu öncü konum, işçi sınıfı olu-
şumu ya da geleneksel sektörlerin dönüşümü gibi kitlele-
rin ekonomik dönüşümü söz konusu olduğunda geri plan-
da kalmıştır. Bu zamana kadar ağırlıklı olarak tarımsal faali-
yetlerde varlık gösteren kitleler bu ekonomik dönüşüm çer-
çevesinde işçileşme sürecine dahil olmuşlardır. Ancak bü-
tün bu ekonomik dönüşümün lineer bir tarihsel akış içinde 
sorunsuz bir biçimde ilerlediğini söylemek oldukça zordur. 
Cumhuriyet tarihinde siyasi sistemdeki tarihsel kırılmalar 
ve bunlara eşlik eden ekonomik dalgalanmalar istikrardan 
yoksun birtakım döngülerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Bu koşullar altında izlenen toplumsal dönüşüm de gelenek-
sel ve modern, ulusal ve uluslararası, ilerici ve muhafazakâr 
hatların çatışmasına maruz kalmıştır. Döneminin en önem-
li kalkınma aracı olarak görülen fabrikalar politik arenada 
ve ekonomi politikalarındaki istikrarsızlık nedeniyle bek-
lenen kalkınma sonuçlarını vermemiş, yapısal dönüşümle-
re yol açmamıştır.

Bu çalışma, erken Cumhuriyet dönemi kalkınma, ulu-
sal ekonomi inşası ve sanayileşme hedeflerine yönelik uy-
gulanan politikaların işçi sınıfı oluşumu açısından nasıl so-
nuçlar verdiğini inceliyor. Bu inceleme, yaklaşık yüz yıllık 
bir tarihsel süreçte dünya ekonomisindeki gelişmelere pa-
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ralel olarak uygulanan politikaların toplumsal sonuçlarını 
gözler önüne sermesi açısından da önemli. Burada işçi sını-
fı oluşumu, yalnızca tarımsal nüfusun sanayi alanında istih-
dam edilmesini değil, aynı zamanda toplumsal yapıdaki dö-
nüşümleri, maddi koşulların ortaklığına dayalı olarak orta-
ya çıkan sınıf kimliğini ve sınıfsal örgütlenmeyi de kapsar.

20. yüzyılın son çeyreğinde kapitalist dünya ekonomisi 
yeni bir birikim kriziyle karşı karşıya kaldı. Bu krize yönelik 
olarak geliştirilen politikalar bir önceki dönemin görece ko-
rumacı ve düzenlemeci Keynesyen uzlaşısının yerini Was-
hington uzlaşısı olarak adlandırılan serbest piyasaya daya-
lı, devletin ekonomik rolünü en aza indirgeyen ve sermaye-
nin ekonomik olduğu kadar politik olarak da güçlü olduğu 
bir yapıya bıraktı. Liberalizmden neoliberalizme geçiş, kal-
kınma yerine büyümeye, bölüşüm yerine birikime, serma-
ye-emek uzlaşısı yerine sermaye hareketliliğine öncelik ve-
ren bir dönüşüme yol açtı. Bu dönüşümün sonucunda dev-
let, sınıflar arası hakemlik rolünü, piyasa üzerindeki dene-
tim ve düzenleme rolünü kaybederek piyasa aklının düzgün 
bir biçimde işlemesini sağlayacak basit bir idari mekaniz-
maya indirgendi. Devletin politik ve ekonomik işlevleri pi-
yasa aklına hizmet ettiği ölçüde toplumsal uzlaşıyı sağlama 
ve kamu yararı gütme sorumluluğunu da yitirdi. Bir taraf-
tan sınırların küresel üretim zincirlerine ve ticaret ilişkile-
rine izin verecek biçimde geçirgen hale gelmesi, diğer taraf-
tan ise devletin özelleştirmeler, kemer sıkma politikaları ve 
gerileyen sosyal güvenlik ağlarıyla arabulucu işlevlerini kay-
betmesi, olası bir birikim krizine karşı sistemi daha da kırıl-
gan hale getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti gerek ekonomi politikaları gerekse 
politik örgütlenmesi açısından bu dönüşüme en hızlı ayak 
uyduran ülkelerden biri oldu. Neoliberal ekonomi politika-
larını en erken ve en etkin biçimde uygulamaya koyan ülke-
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lerden biri olarak Türkiye, gerek özelleştirmeler, ithalat ser-
bestisi ve Türk Lirası’nın konvertibilitesi gibi uygulamalar-
la gerekse sınıf hareketini baskılayan, solun tasfiyesine yol 
açan siyasi müdahalelerle kapitalist dünya ekonomisinde-
ki pratik ve düşünsel dönüşümleri eşzamanlı olarak hayata 
geçirdi. Ancak söz konusu dönüşüme bu çalışmanın konu-
su olan işçi sınıfı açısından, özellikle de kamu iktisadi teşek-
küllerinde çalışırken özelleştirmeler sonucu çalışma koşul-
ları radikal bir biçimde dönüşen işçiler açısından bakıldığın-
da, kapitalist dünya ekonomisine paralel giden dönüşümün 
ilerlemeci olduğunu söylemek oldukça zor. Neoliberal eko-
nomi politikaları, uygulamaya geçmesinden itibaren bütün 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sorunlara yol açmış, işçi 
kesiminin yoksullaşmasına, gelir dağılımında kutuplaşma-
ya, politik olarak da toplumsal uzlaşının zayıflamasına ne-
den olmuştur.

İşçi sınıfının devletçi kapitalizmden liberal ekonomiye ve 
bunun devamında neoliberal ekonomi politikalarına geçişte 
verdiği tepkiler sınıf dinamikleri açısından önemli bir gös-
tergedir. Bu tepkileri daha bilindik bir yaklaşımla sermaye 
ve emek ikiliği çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. 
Bunun ötesinde, devlet ve sermaye arasındaki karşılıklı ba-
ğımlılık ilişkisi de devlet ve işçi sınıfı arasındaki inişli-çıkış-
lı, kısa vadeli çıkarlarla yozlaşan ilişki de sınıf dinamikleri-
nin çok boyutlu ve karmaşık yapısını göstermesi açısından 
önemlidir. Bu çalışma, kapitalist üretim ilişkilerinin bir so-
nucu olarak ortaya çıkan ve genellikle ekonomik ilişkilerin 
toplumsal sonuçları bağlamında değerlendirilen sınıf ilişki-
lerini, devlet müdahalelerini de denklemin içine katarak de-
ğerlendirmeyi hedefliyor. Devletin bir süreç olarak işçi sı-
nıfı oluşumuna, bir toplumsal kesim olarak işçi sınıfına ve 
onun örgütlü mücadelesine müdahalesi, piyasaya yönelik 
denetleyici veya düzenleyici müdahalelerinden, makroeko-
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nomik politikalarından farklı politik ve ideolojik unsurlar-
la şekillenir. Sınıf dinamiklerinin ortaya çıkışında ve sürek-
liliğinde rol oynayan maddi koşullar, çalışma şartları, ücret-
ler, iş güvencesi ve işgücü piyasasındaki rekabet de sözü ge-
çen neoliberal dönüşümün sonuçlarını analiz etmek açısın-
dan önemlidir. Bu göstergeler bir bütün olarak ele alındığın-
da, sınıf dinamiklerinin hangi yönlerden yapısal olarak sey-
rettiğini ve hangi yönlerinin konjonktürel bir biçimde yük-
seldiğini açıklamak mümkün olacaktır. Bunun için yöntem-
sel açıdan çok katmanlı ve uzun dönemli bir tarihsel analiz 
inşa etmek gerekir.

Çalışmanın Birinci Bölüm’ü, Türkiye iktisat tarihine da-
ir genel bir bakış sunarak Nazilli Basma Fabrikası’nın kurul-
duğu tarihsel bağlamın politik, ekonomik ve toplumsal dö-
nüşümlerine değinecektir. Bu bölüm, çalışmanın tamamın-
da incelenecek başlıca değişkenleri ve bunların temel gös-
tergelerini ortaya koyması açısından önemlidir. Çalışma-
nın İkinci Bölüm’ü, emek tarihinin bir çalışma alanı olarak 
ortaya çıkışını ve temel dönüm noktalarını ortaya koyacak 
ve Türkiye’deki emek tarihi çalışmalarının alandaki yerini 
saptamaya çalışacaktır. Türkiye üzerine yapılan çalışmalar, 
dünyada Batı-dışı emek tarihi çalışmalarıyla uyumlu bir bi-
çimde iktisadi teorinin belirleyiciliğine kıyasla daha çok ta-
rihsel bağlamın özgün koşullarıyla şekillenir. Üçüncü Bö-
lüm, emek tarihi çalışmalarında yöntem konusuna odakla-
nıyor. Burada temel mesele araştırma nesnesinin derinleme-
sine ve bütüncül bir analizine imkân sunacak yöntemsel ter-
cihlerin sunulmasıdır. Yönteme dair temel konulardan biri, 
çalışmanın interdisipliner boyutuyla ilgili olsa da en az bu-
nun kadar önemli bir başka soru da verilere ulaşma konu-
sundaki pratik zorluklardır. Dördüncü Bölüm’de Nazilli’nin 
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından Cumhuriyet’in 
kuruluşuna kadarki süreçte geçirdiği dönüşümler, Nazilli 
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Basma Fabrikası’nın kurulma aşamasının arka planı ve fab-
rikanın işleyişi makroekonomik göstergelerle ortaya kona-
caktır. Beşinci Bölüm’de ise Nazilli Basma Fabrikası’nda iş-
çi sınıfı dinamikleri, çalışma koşulları, işçi sınıfının yapısı, 
sendikal hareketler gibi unsurlara odaklanılacaktır. Dördün-
cü Bölüm daha çok ikincil kaynaklar ve arşiv bulgularından 
oluşurken, Beşinci Bölüm saha çalışması ve mülakatlardan 
elde edilen verileri analiz edecek. Altıncı Bölüm’de, Nazilli 
Basma Fabrikası’na dair bulgular ve değerlendirmeler bir üst 
analiz düzeyine taşınacak ve kalkınma tartışmalarının içine 
yerleştirilecektir. Fabrika ya da işletme düzeyinde yürütülen 
bir analiz ancak belli oranda açıklayıcı olabilir. Altıncı Bö-
lüm’ün en önemli amacı, araştırmanın analizini daha geniş 
bir kavramsal çerçeve içinde anlamlandırmaktır.

Bu çalışma Nazilli Basma Fabrikası örneğine odaklana-
rak, Türkiye coğrafyasındaki modernleşme sürecinin eko-
nomi-politiğini mercek altına alıyor, bu örnekte işçi sınıfı 
oluşum sürecini inceliyor. Yöntemsel olarak kapsamlı bir ar-
şiv çalışmasının yanı sıra ikincil kaynaklardan da yararlanı-
lıyor, ancak özellikle bir sözlü tarih çalışması sayesinde ana-
litik bir zenginlik hedefleniyor. Bu çalışma iki yıllık bir sü-
re için Ege Üniversitesi tarafından Bilimsel Araştırma Proje-
si olarak desteklenmiştir. Bu çalışma sürecinde bana destek 
olan çalışma arkadaşlarımı ve öğrencilerimi burada anmak 
isterim. Tarihsel araştırma, sosyal bilimlerin diğer alanların-
daki güncel çalışmalara kıyasla verilere ulaşmanın daha zor 
olduğu, sıklıkla teknik zorluklar ve kaynak eksikliğiyle kar-
şılaşılan bir alan. Tarihsel verilere dayalı bir araştırma yü-
rütmenin zorluklarıyla ilk defa karşı karşıya kalmama rağ-
men bana yardımcı olan, yolumu kaybettiğimde sükûnet-
le beni destekleyen çalışma arkadaşlarım Elif Yeneroğlu ve 
Onur Kınlı’ya teşekkür ederim. Nazilli’de yürüttüğüm arşiv 
çalışmasında bana destek olan öğrencim Berfin Tutku Öz-
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can’a, mülakatlar sırasında bana zaman ayıran ve görüşmele-
rime katılan Aydan Yolcu’ya, Rusça kaynaklardan aktardık-
ları için öğrencim Farid Hasanzada’ya emekleri ve yoldaşlık-
ları için teşekkür ederim. Araştırmanın ilk bulguları 2019’da 
Tarih Vakfı IV. Emek Tarihi Konferansı’nda sunuldu; bura-
daki geri bildirimlerin çalışmanın seyrindeki katkısının altı-
nı çizmek isterim. Araştırmam sırasında katkılarını esirge-
meyen Prof. Dr. Hulusi Doğan’a, Nazilli Sümerbank’ı Yaşat-
ma Derneği kurucularından İlhan Öden’e destekleri için te-
şekkür ederim. Kitabın yayıma hazırlanmasında geri bildi-
rimleri için Tanıl Bora ve Kerem Ünüvar’a, titiz okuması ve 
düzenlemeleri için Merve Öztürk’e teşekkür ederim.


