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Ağaç Bayrarnı Sincon köyünde cdnlı bir |öIenle kullonmış, köy, bi. boyrdn hovğsı içinde qğocın değetini condon
kdvrtyğrğL oğoçlğndırmğ çğhşmalclınd dört e]]e soıılmışiır. Töreni Çğlışııo Bokonı ve Torım Bokonı Vekili Dr. Sodi
Irmok bir konuşm« ile dçmıştıİ, Boliğn, lröYlülerin onlıyğcğğl bil dille iş ve emek birliği yoporok oğğçl.ındıtmo
dğvamızl yürütmemizi qnlğtmış, oğoç ve oImğn sevgisinin oynl1ğcoğl büyük rolİ izğh eimiŞti!. Yukorıdoki ıe-

simleİde töIende bulunqnlqıl ve ].ijYlünün §evinç içinde boyıom yğpışını görüyoİsunuz
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sadİ ıEMAK

/EalıŞmanın verimli ve zevkli rılabilmesi için herşeydeıı önce yaratrcr ol_
}_ması I1zımdır. Yaratıcı olmıyan 

""lrş*u, 
Oug;"İ"rCu. çrO şey kaybe_

der. Yaratrcl çalışma, çok clefa yalnlz zihııi faaliyete müııhasrr sanılır.Gerçekten de ilim ve sanat çalısnalaırnda ya.atıcıüık,-rnl"all""ire bot rast-lanan v6,kraiardrr. !'akat, rnekanik ,uylulr"çulrş.rİr"j"'O" U" yaratıcılıkpayı bulunabilir,. tlatta tekırik ilerlemelerde iu lrlirtıı. vurut,"ırt paylarınınbir araYa gelmesi daima öneııli rol oyıramrştrr,. T;k;;;iıerlemiş memle_

fl'll1"_l::]:l işğsini, meşgul olcluğlı vasrta tl,""llıİu o"İ*" düşünen birUaş nallne gettrmek icin hudutsuz feclakarhklara. katlanılmaktadır. F'akatbu_Jedaka,rlıklar ıneyvalarınl vernıekte gecikriıemektedirl sir aletin, onukullaıraıı ele daha fazla intibak etmesini İgl"-rl. lrİ, vrpılacak küçtik birdeğiştiı nic, }ıjı cihazıu hıııeket istikam"tıiı v"ya ""rıi"jr' vücuda dahauygun hale gelmesini temit] edecek biı. tlüzeltıı"e q"r. İ"İ" ı.andımaıı üze-rine sanıldığındaı-r fitz!a tcsiı eiıııektcclir. tsu türliİ brıluslarıı iki faydasıoluyoı,;

_ 
İşçi, mon<ıton qalısarr biı otomat olmaktan kuıtuiuyor, yani çalışma-sından zevk almağa başlıyor.

Sonra da qalışmanııı verimi yükseliyor.

, 
Görülüyor ki, işçiyi yalatıcı hale getirmekte hem işçinin hem de işve-renin menfaati var<lır. İleri memteketleı.de 

"oyr*, u*t"orro*ik rakamlaravaran keşif patent'leri tetkik edilirse, bunlardan *üİ;";; kısmınrn basitişçiler taraflnclan üieydana getirilcliği görüliir.

İşveren tarafıııdan korıaıı büyiik mükafatiar, .ı,e primler. bu faaliyeti
}:]n.?laTakja.dır. Esaserr prim mekanüma.rrrn n"şlrcu gryesi yaratmayıteşvik etmektir. Ve prim ancak bu ınaksada v.""ıtlİalğı"t"kcirde faydalı_dır,

YARATİCİ ÇALlŞMA
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Bizim memleketi gezip görenlerin dikkatine derhal çaıpacak hio_-
halktabakalarlmrldayalatmakabiliyetininçokgeiişmeye.elverişlioldu.
g;İu". 8rrr" eir enteresan misallerini bu harb içiılde müşahede ettik: Dış

iıu_ı" .iırr""tetlerimizin hemen kAnrilen kesiltliği ve memlekete yeni

-"l.irr. ," motör gelmediği srralarda ınakinist, şoför, hatte basit iştiler

,rr.rrdrr. birçok a=rlamlar improvisation kudretlerinin harikah örneklerini

g-O"İ"""""t harabolmuş teknü cihazların, elektrik santrallerinin, otomo-

İll"rir, U.,, dolaplarrnrn, fabrika ve ziraat makineleriüıin bir müddet daha

Şl"."İ"i sağladılur. Bu harb içinde memleketiır daha fazla srkrntr tek-

,İ"*""lr.a" n"u 1.ilçill< "keşif" terin rolünü küçümsememelidir, I'akat bu

fitri kabiliyeti sistemli bir surette geliştirmek mecburiyetindeyiz, Buırurr

İçİn ol.rllr.r-o gibi f abrikalarımızcla da yaratmayı teşvik_ edecek usuller
-tatbik 

etmelidir. 
"Bunun 

da ilk şartı; herkesi kabiliyetli olduğu iŞde aalış-

trrmaktır.

Psikoteknikrneslekisti§arelerineverdiğiııizvevereceğimizehemmi.
yet bundandrr.

ikiüci mel,hale }:arem ve pi,il[ sistemlerimizi kesif ve Yaratna},ı 1eş-

vik edecek bir manivelA haline getirmektir,

Ügülıcü merhale. okrülaıda başlı},an teknik öğretinıili fabıikalıı,da

aı,asız bİr Surette deYa]ılı(llı" Dei,iıı biı ihtisa,]i,,ıı, alicak bu suretle münl-

küırdür.

Çalışmada 1,aratıcılık, Türkil,e'mizin bül,ük ı,ıreseieleı,inıieı,i biriCii,

T
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ijcretlerin tesbitinde devlet müdaha{esi

Prof. Hizım Atıf KLY['C,\Ii

f

i
a

undan ewelki yazılardat1) ücret me-
selesinin ana hatlarr ve ücretleri han-

gi iktisadi amilerin tayiıı ettiği incelenmiş
ve şu neticelere varılmrştr :

a. Ücret. istihsal amillerinden biri olan

insan emeğinin hissesidir.

b. Bu hissenin tayini inilli gelirin iı]kl_

samiyle ilgilidir,

c. Umumi oiarak iicı.tleı,i İii\-]!,] - icl:
işqileriıı nihai nıüstahsili},€t !,-i].

d. Fakat. işqiler dainra ,iihai n,üsız.i-,-

siliyetin. gerektirdiği ücreti alnıaziar. Bu
da iki sebepten ileri geli, :

1) İşverenlerle işçiler arasındaki 1ıa-

zarlıkta işçilerin pazarhk kabiliyetiıin nis-
beten az olnrası dolayısiyle ücretleriıl brü

seviyeden daha az tayin edilmesi,

2) Devletin, otoritesine dayarıarak, as-

gari ücretleri tayin etme§i dolayısiyle bazı
hallerde nihai ülüstahsiliyetin üstüne çı-
kılmasl.

Son seneleıin içtimai düşünüşlerdeki
gelişmeler neticesi iş ve işçi sahasında üç
esaslı gayenin belirctiği görülmektedir,. Ge-

rek muhtelif mem]eketlerin iq politikaiarı-
nı tesbitte ve gerek ınilletleralasl demeç-
lerde ve anlaşma}arda göze çarpan bu ga-

yeler: tam çalıştırma, içtimai eınııiyet ve

umumi hayat seviyesinin yükseltiimesidir,
İşte bu bakımdandır ki gerek tam çalrştrr-
ma ile ve gerek hayat seviyesinin yüksel-
tilnesi ile yakrırdan ilgisi bulunan ücretle-

rin tesbitine müıiaha]-, meselesi ön safa
geqmis brılurrmaktaclı,.

Bu hususta ileri süıülerr görüş şudur:
"İşçileriır ücreti buır]ara oLdukça müreffeh
bir hayat sağlı}:acak miktarda olmalıdrr"

Esaseıl istihsalde hak ettikleri de budur,

F'akat işverenlere karşı pazarlık kudretle-
ıi 1reter derecede olnıadığınclaı i,Iaklaııx-
]lll: ., ]l ızir,]e iktifa etmeh zoı,uılda kai-

:] :.i:: iı],_e:, B:]:i t].-,]ğ\,]-] -1eı'iet rırüdaha-

- .:,:..: ,-_::.]] a]], i:aıai seçil-es1 sağlı-

],a!,::!i ı]:::::] i::,_ ıiaha az ücretlerle işçi
ku]la:,ııiı::as;"_:_ .-;::iine gec,nrelidir,"

Rlı -^:i!_ bıızi isti seiıdika-
larınıır 

-ıoktai 
n:.zıı,:ıiıı, fakat \-e bilhassa

g..ecen asr,ın soırlar,ındaı,ibeıi biı,cok mem-

leketleıde hAkirı oimağa ı,e kaıruı,ı haliıre
girmeğe başlamrştrı,. Şurası dikkate değeı,

ki ısgari ücret taraftarlarr biitün ücretle-
rin, ortaçağ]arda olduğu gibi, işçiler ve iş-
verenier dışında hir otorite tarafudan
tesbitini (2) değil yalnız muayyen bir se-

viyeclen aşağı ücıetle işçi qalrştrrrlmasrnrn

ııenini istemektedir. Bundan çıkan netice

şudur ki. işqiler asgari bir ücretten emirı

olaı,ak işverenlerle pazarlık yapabilecek-
ler ve, imkAnlarrr-ı müsait olduğu hallerde,

çok dalra yüksek ücretler alabileceklerdir,
Yani işçilerin istediği devletin azamiyi de-

ğil "asgari" yi tesbit hususunda müdalia-
lesidir.

ı

ü

(2) İngiltere'de oriğçğğlğrdğ ücretleri sulh hö-

kihleri iesbit ed6İdi. Fokğt neticeler iyi olmomıştı,

Bu sebepledir ki 1357 ve 1536 tğTihli meşlıur kğnunlor

nihayet i8l3 de ilgo edilmişti..{t) Çğltşmğ mecmu«sr soy, 3 ve 4.
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gari ücI.etlef tesbit o]unduğu zaman eıl
çok randıman .,,ereıı işçileri ararlai:. Brı
suretle de hakiki işsizlerle hiçbir işde kul-
Ianrlamıyanlar meydana qrkar !-e cemivet
de hakikaten işsiz bulunanlara karş, a]a-
cağı tedbirleri tal.i1 

"4"".
Bundan başka asgari ücret sisteminde

ücretleri muayyen bil seviyenin altrna in-
dirmek miimkün olmadığına göı.e isveren-
ler daha fazla kArı. ücretleri indirmekten
ziyade istihsal fandınıanıIıı artrİmakta
arar ve daima yeni makineler ve yeni is-
tihsal metodları bulmağa ça]tşırlar. Ve rıi-
hayet asgari ücretlerir-ı kanunla tesbiti
amelenin hayat sel,j}resinin mı"ıayyen bi1
haddeıı aşağı düsmesini önlediğine göre
umun]i olarak jsci fn]lclımai] lnın artması-
ıra da sebelı oliıı..

Hulisa, asgaı.i i,j.]fet t.tl,aftaf]aü,lülıi.)
düşüncesiııe gör.e. der-leti:ı n:ıar.ı,eıı biı
hadden az ücretle işgi kul]aııı]nrasını nı.::.ı-
etmesi, ],al]11z iyi randın.ıaniı isgilerin ga-
lışnasıı-]ü. isı.ereı]eıjır 1,eıri istihsal usul
ve çasıtaları bulmasını. ı,e umumi olarak.
işci sınıfıı,ııır daha randımanh o]masln]
sağladığırı.lan ııj]li istihsa]i ve milli geliri
ai,tıraı,ı esaslı bir teclbirdir.

Asgari üCretteıl maksat nedi].? Bunu
taıif bitaz güçtüı,. \,'e hel memlekette ve
her içtimai sulfta hayat seviyesi aynı ola-
mıyacağına göre buııu hayat seviyesiyle
izahta da bazı miişkiiiAt vardır, F.akat
Avııtıalya hAkimleriıırlen Higgnis bir ka-

A,.ügafi ücfetieı,in deıiet taıafırıdan te,§-
biti yarım asll.ilk biı taıihe nıaiiktir. 189-1
te ilk asgari ücret kaııununıı cıkara]l mem-
leket Yeni Zeland olmuştur. Bunıı Avus-
tralya de,/letleri ve nihayet 1904 te Avus-
tralya Federal Deııleti takip etmiştir.
İngiltere'cle ilk asgari ücret kaniınu 1909
da dört nevi sanayi şubesi için neşr.olrrn_
mustur. Amerika'da ise Massachusetts
devleti 1912 de ilk asgari ücret kanununu
kabul etmiştir. Bundan sonra gerek İngil-
tere'de ve gerek Amerika'da asgari ücret
kanunları tekemmül etmiş ve bugünkü
ileri dereceye ulaşinlşf11. Bu cereyana baş-
ka memleketler de muhtelif clerecelercle
iştirak etmiş ve bugün asgari ücret. sos-
yal davi,lardan biri olmuştur.

Simdi asgari ücret tesbiti aleyhincle ile-
ı,i sürüien delilleri ve asgari ücret taraf-
taIlart],lıı1 bunlara karşı cevaplarını ele
alabiliıiz: İcldia oluıru1,or ki ..asgaıi ücret-
leı, tesbit edildiği takdirde bazı sanayi şu-
beleri buniarr ödeyemez" buna cevap ola-
rak denilmektedir ki: Esas itibarjyle işci
ye asgari bir hayat seviyesinin temini la-
zıırıdır. Bunu sağlıyamryan sanayi yerini
başkalarına terketmelidir. Katdı ki böyle
bir hayat seviyesinin sağlanmasr bizzat
isçinirı rarrdınaırını art]rmakta ve dolayı-
siyle işr,erenlere de favdah olmaktadır.

Asgafi ücret aleyhtarları, bu sistem
umuıniyetle tatbik edildiği takdirde bütiin
iicretlerin aşgari hadde ineceğini ve uzıııı
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radeli bil hesapla işçilerin bundan zarar
görecegini iddia etmektedirler, Fakat ya,

"r- ,"ru varan tatbikat bu iddianın aksini

ispat etmiş bulunmaktadır.

Diğer bir itiraz da şudur: "Mademki
hiikümet muayyen bir iş için asgari bir
ücret tesbit ediyor o halde o ücret]e de is-

teyene iş bulmasr l6,zrmdrr. Gerçekten, yu-

karda temas edildiği gibi, muayyen şart,
ları haiz bütün yurttaşlara iş bulmak ya-

ni tam çalıştırmayr sağlamak bugün dev-

letlerin üzerlerine alclığı vazifelerden biri.
dir. Fakat asgari ücret bu nokta ile doğ-

rudan doğruya ilgili değildir. Çünkü nasıl
ki devletin muayyen sıhhi şartları haiz o]-

mıyan yerlerde çalışmayı menetmesi ma,

kul ise muayyen haddin altrndaki ücret-

lerle çalışmayı menetmesi de aynr sebep-

lerle makul görülmek icabeder.

Asgari ücretlerin kanunla tesbitinin
leh ve aleyhinde ileri sürüleıı deliller ı,e bu

sistemin elli senetik tatbikati incelenüğl
zaman g6rülür ki deı,letin işqilerle isve-

renler arasındaki münasebetleri ve umu-

mi olarak iş şartlarını (yani emniyet ve

sıhhat tesislerini ve iş saatlerini) tanzim

etmeyi vazifeleri aragna koyması, pek ia-
bii olarak ücretlerle de yakından ilgilen-

mesini icabettirmektedir. Çünkü ücretler
işçilerin içtimai duyguları, ahlAk tellkkile-
ri, ve vatantlaşlık vazifeleriyle ve bilhas-
sa sıhhatleriyle yakından ilgili olan hayat

seviyelerini tayinde başlıca Amildir,

Bununla beraber herhangi bir sahada
olursa olsun devletin müdahalesi hidisele-
rin tabii kanunlarrna uymak gerektir, Su-

suz ve fakat münbit araziyi sulamak içiır

yapılacak bir baraj nasrl su]ara ve toprak-
İara h1kim tabii kanunlara göre yapılryor-

sa iş ve işçi münasebetleİinde ve bilhassa
iicretlerin tesbiti hususunda yap acak mü-

dahalelerde istihsal ve inkısam ameliyele-
rinin tAbi oldukları iktisadi kanunlara rıy-

mak lizııııclır, Çünkü umumi iktisadi dü-

zenin belııi eı h?.-,sas al,aı mekanizması

ücı,et sisıemidi,.



Tıbbi Bakım Sistemleri

iüın i],i bja i;n:uı--: 'c:iı:;,-t sd.:i _:s,_. ]-
,ranatkaa işqilet-]€ inüstah,ieı-!lerln ıies,.li]
öğretimiıııl] esaslı oluşu. 3- ıııüteşebbisleı,-
le iicfet]iierin 5,üksei: meslek ahlAkına sa-
hip bulunuşu ve 4 - Halk sağlığınrn koruır-
ması ve }ıasta bakrmrnrn düzenlenmiş bu-
lunması gibi dört esaslı noktaya dayanır.
Bu dört esaslı noktayı sistematik bir su-
rette kurmadrkça ve onlarla yorulıııak
bilmeden ve büyük bir dikkatle nleşgul ol-
madıkça şark memleketlerinden hiç birisi
kendi iktisadiyatırıda garbrn, Şimali Ame-
rika'nrn ve Avustralya'nrrı muazzam ileri
hamlelerine yetişemez.

1 - Ileri memleketler, kendi halkrnıı,ı
iyi bir umumi bilgiye sahip oluşunu (6 ya-
şındalı 14_15 yaşına kadar)bütün erkek ve
kız çocuklara. 8 i}A 9 yıIlık bir okul mec-
buı,il,etiı-ıiıı _sıkr ve müsamaha kabul etmez
şekilde tatbik eclilişine borçluduriar. Bjr-
çok memleketlerde bu 8 ı,eva 9 sınıflı okrıl-
lara devam mecbuı,i},etinden başka ayr"ıca
bi, de "meslek mektebi"r,ey1 "enstitti" adı
verilen ve yalnız öğleden soııra haftada 6
ili 12 ders saati bulunan okullara 3-4 sene
müddetle devam mecburiyeti vardır. (Zi-
raat islerinde yalnrz krşa rastlıyan altı aya
iııhisar etmek üzere) işverenlel (ustalar,
şefler ve illh) bütün çocukları brı okui]ara
muntazaman göndermekle mükelleftirler.
Bu sistemde ei,kek. kız bütün çocuklar (al-
tı yaşını bitirdiği günden on sekiz yaşrnı
ikmal edinceye kadar) 12 sene müddetle
okula devam mecburiyetindedir. Bu kadar
ileri kültürlü milletler ümmi milletlere na-

Prof. Dr. Gerhard KESSLEIr

:.: ı- :;:: h:.i:ı ,.ıa nıisli ,.iah:ı başarılı oluı-

] S.:]:.:.: i: .s.,:-i],i. ılü_ltahdeın]ere
:csl:]:Lğ:'_ n--ts.,:.-: ,i:':n.. -kseı,ı gal 1,

menrleket]eı,inde sınai ı,e ticaı,i "cırak]ık"
müesseseieıine da},aıüı1,. 1+ - 15 1,aşındaki
erkek vel,a kız çocuğun babası r,el,a relisi
''öğretici usta" ile (usta. şef. firma) 3 iIA

4 sene içiır bir çıraklık mukavelesi alite-
der. Öğretici usta bu mukavelede çırağrnı
mesleğin bütiin sahasında sistemli bir su-
rette yetiştirmeyi üzerine alrr, çırak da
devamr, Qalrşmayl, dikkat ve itaati kabul
eder. Çırakhğın ilk iki yılında çırak ücret-
siz olarak çatışır. Üçüncü yıldan itibaren
öğretici usta çırağın göstereceği başalı-
larla mütenasip ve mütevazr bir ücret ve-
rebilir. Çıraklık müddeti sona erdiği za-
man çrrak kendi branşının meslek teşek-
külü (esnaf cemiyeti, sanayi birliği, sanayi
odasr, ticaret odası) tarafindan srnava tA-
bi tutulur. İmtihanda muvaffak olursa her
yerde yüksek itibarı olan bir "çıraklık dip-
loma,si" alrr. Mesleki te§ekküller öğretici
ustaırrn öğretme kabiliyetine ve faaliyeti-
ı-ıe dikkatle nezaret eder ve kabi]iyetsiz us-
talarla, şefleri ve firmaia|r çırak }.eti§tir-
mekten derhal meneder. Dikkatle kurulaıı
ve dikkatle kontrol edilen bu srnai ve tica-
ri çıraklık sistemi "asrrlardanberidir" kök
saldığı memleketierde iyi yetişmiş sanat-
k6ir işçilerle müstahdemlerin devam]ı bir
kaynağı olmuştur. Sanayi ve ticaretteki
yüksek kaliteli işlerin hepsi bu sistemin
mahsulüdür.

3 - Müteşebbislerle ücretlilerin yük-
sek bir meslek ahlAkına sahip oıuşları,
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gençliklerinde sistemli bir ahlAk terbiyesi
ile 1,etişmelerinin, ve yetişmişlerin meslek
teşekküllerinde kendi kendilerini terbiye
etme]erinin bir neticesidir. Gençliğe ahlA,
ki telkinlerde bulunulmasr bilhassa İngiliz-
ce konuşan memleketlerle İskandinav
memleketlerinde ı,e ııihayet Holanda ve

İsviçre'de umumi bir halk geleneği haline
gelmiştir.

Esnaf heyetlerinin, sanatkAr cemiyet-
lerinin ve müstakil ticaret esnafi cemiyet-
lerinin bulunduklarr yerlerde yetişkin işç!
ler kendi kendilerini terbiye etmek zorırn_

dadrrlar. Bütün üyeleı: "meslek şerefi" niıı
"dükk6,n, tezgAh serefinin" korunmasına
kesin olarak mecbul tutulmuşlardır. "Mes,
lek şerefini" ihlAl edenleı,derhal teşkilAt-
tanatılmaktadırlal,. Böylelikle meslekte
herhangi bir yolsuzluk, meseli: doğrrıluk-
tan ayrılma, hırsızlrk, ihtilAs ı,akaları qok

az vuku bulmaktadır, Brı gibi -volsıızlı.ıiı-

tan ötürü mahkeıııece teza}-:, qaf i]tlr,i i,-,._

lar sanatkAr işçi ıel,a n-ıiistahclen,ı o]aı,a!ı

bir daha pek zorlukla bir işyeri bulabiliı,-
ler. Bu gibiler umurniyetle "acemi" işqi sı-
rasına inmeye mecbr,^rdrrılat. Oular böy]e-

ce srnrflannr da kaybetmiş olurlar.
4 -İleri 

memleketlerde halk sağlığı ve
hasta bakrmı, urnumi hastalık sigortaları
ve tıbbi bakım teşkilatı taıafından sağIa-

nır,. Umumi hastalık sigoftası her yerde

sosyal sigortanııı popüleı, bir şubesidir,
Tıbbi bakım teşkilAtı ise bu 5,azımizııı ha-

kiki konusuııu teşkil etmektediı,.

Halkın tıbbi bakımını teşkilitla nclır-
mak için çok değişik sistemler vaıdıı,, Li,
beral sistem "doktor]arın serbestçe reka-
bet etmeleri sistemi" ile "doktor hizmetle-
rinin devletleştirilmesi sistemi" birbirine
zıd iki ekstrem halinde karşı karşıya brı-

Iunmaktadırlar. Bütün diğer sistemler ise

bu iki ekstrem sistem arasında yeı alrnak-

tadıı,. Biz önce bu iki ekstremden bahse-

cleceğiz ve sonra. da bıı ikisi arasıırda yeı,

alacak olan organizasyoı,ı imkAnlarını ele

alacağız.

Liberal sistem : 19 uncu yüzyılda ta,
mamen gelişmiş olan bu sistem, doktoru
tıpkı bir dükkön sahibi, bir tüccar, bir fab-

rikatör veya bir avukat gibi serbest reka,
bet sahasında sırf kazanmak için saııatı
ile uğraşan bir serbest meslek erbabı te-

Iakki etmektedir. Diğer iş adamlarında o1-

duğrı gibi buııda cla doktorluk sanatınr
kim iyi anlarsa o kolayca yükselir, yüksek
vizite ücretleri isteyebili1, ve zengin olur,
Bu sistemale gerçekten bir bilgiye, ihtisasa
bile o derece iüzum yoktur. Göte'nin
"Faust" undaki şeytan, genç tıbbiyeliye
verdiği kötü nasihatlerle bu hususu çok
iyi bildiğini göstermekteür :

"Siz yine oldukqa iyi yapılrsınrz, Cesa-

ıetiniz de eksik olmasa gerek. Eğer siz sa-

dece kendinize güvenirseniz, başkaları cla

size canrnı emniyet eder. Bilhassa kadrnla-
rr idare etmeyi öğreniniz. Onların bitmek
tilkenmek bi]miyen o bin türiü acıları ve
ahiarı hep aynı tarzda tedavi edilirler,

Yarırn 1-amalak bif hürmet göstefdiniz
mi heıısi açucunuzun içindeılir, İlk önce si"

Zi]] _.r.]]İi]],:]Z1ll biıqok sana!lardan iistün
:,i,juğunı,ı ,:,n]ara !nandııacak bir unvan
!Azım.'

El,et. evet şel,tan bu hususta çok iyi
bir bilgiye sahiptir. O, muhayyel "ıüırap"
larla elegant "kadın doktoru" veyahut
"p6şbı.ır, profesör"' e koşan histerik kadın-
larr taılrmaktadır. O. bu zaaftan büyük biı,

rıaharetle ve biiyiik bir kazançla fayda-
]aııııasıııı bilen bazı cloktorlar da tanımak-
ia,:1,1ı. Liberal si-§temde birçok değerli dok,
tor]afııı söhfet ı,e refahlarını hakkiyle ka-
zanmış olduklaı,ı aşik6ırdır. Fakat en fazla
muvaffak olanlar ekseriya meslek sanatı
qercekten en yüksek olanlar değildif, Bu
sistemcle " büyük " doktoı,ların kapıları
fakir hastalara umumiyetle kapalıdır,
onlar bu doktorlarrn , ;ıiiksek , vizite iic-
ıetlerini tle ödeyemezler. Bundan baş-

ka " liberal sistemde " yüksek sınıflı
,_1oktoı,la"rn ekserisi büyük şehirlerde top,
lanma !<t,ıclır. Böylece taşra halklnın dok-

toj, jhtiyact iyi biı, şekilde karşrlanma
maktad]ı,. Kiiçük şehirler, kasabalar ı,e

köy halkıırdan hasta karrsınr veya has-

ta çocuğunu büyük sehirlere getirip
meşhur tloktorlara gösterebilen bahtiyar,
lar, parmakla sayılacak kadar az olan

zenginlerclir. Halkın tıbbi bakım ihtiyacı,
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nın karşılanmasl bu sistemd,e çok gayri
mütecanistir. Büyük şehirler halkı ile zen-
ginler her türlii ihtiyaçlarını kolayca te-
min edebilirler. Taşralılar ve fakirler ise
doktorun ini ve tesirli ;ıardımındaır da
mahrum kalırlar. Bu sistemde devlet, taş-
ra halkrnrn en mübrem tıbbi bakımrnı kar-
şılamak amaciyle genç doktorlara ödeı,le_
rinin birkaç yılını vilAyetlerde ve tasrada
geçirmek mecburiyetini koyar. Fakat o
zaman da bu genç doktorlardan birqoktaıı
taşradaki,ı,azifelerjn! beıinseneıjeıı :stek
.iz J,aı,eı,]. ] fI-,':;,: .z:.:., ...:...]. _-.
Ce}' gc.::-Z :.:*_r:_ ti'.:.i.=:: b':'.-;ı :-:_: -

lere koşaılar. Taşra ha]\ı da b"cil,ieiikie da-
ima az tecrübeli ve },eni mektepten çıkmıs
doktorlar tarafından tedavi edi]ir. Liberal
sistemde küçük şehiı,leıde ve köylerde ye-
tişkin tecrübeli ve pratiği kur,,vetli doktor-
lar daima ihtiyaca kAfi gelmiyecek derece-
de az bulunur.

Şimdi de diğer ekstremi yani bütün
tıbbi hizmetlerin devletleştirildiği sistemi
inceliyelim. Bu sistemde bütün doktorlar
devlet memurudurlar. Sağlık Bakanlığınııı
vereceği kararlara göre de\ılet, bu memtır

doktorlara §u veya bu çalrşma sahasını
gö§telir. Tıpkı bugün buraya, yarın oraya
"nakledilen" bir jandarma veya adliye me,
muru gibi cloktor da istesin istemesin in-
kryada mecburdur. Fakat doktorlaı.ne
jandarırıa ve ne de adliye nemurudur.
Eğer onların vazifelerini hakki},le başar.
maları isteniyorsa yainız kafaları ile ellerl
ile değil aynı zamanda kalpleri ile de çalış-
maları lizrmdır. Oırlar buluııduklaı,ı şehir
ı,eı,a calıstıklaı,ı saha halkını gerçekten
s:,,-n-ıe]i, .ııı]aı]a iı,ice ka5,ı,ıasmalıdrrlar.
B:i, b;]i:.j.t i,.tI],_ı.]l!ia aitında çalışan bir
i-;:.:,:, tise:,il,a ieııa biı, doktoı, o1rır,. \'e
halk sağtlğı tla istemil,eı,ek ı,apılan bu qa-
iışmadan qok az fatclalaı,ıır. Tıbbi hizmet-
ler güzel olduğu kadar giiq ve ağır olan bıı
mesleğiıı hudutsıız sekilde benjmsenmesi-
ne lüzum gösterir. İstemiyerek ve meslek
aşkr olmaksızıır bu hrıduts].ız benimseme
kolay kolay ger,çekleşemez. Tıbbi hizmet-
lerin tamamen devletleştirildiği bu sistem-
de bir "sağlık jaırdarma" ordusrı vücuda
gelir. Fakat bu ordurıun halkın tıbbi ba-
kımını en iyi biı,sekilde sağlıyamıyacağı
da süphesizdir.



İtldalcı Bir Sendikalizm Örneği

! sverenlere karşı tcl.ılu harehet ederek

l "rrot 
," meslek men[ıallerini koru-

mak gibi bir maksatla kurulmakta ola,n

işçi sendikalarrnrrr faaliyet tarzr, memle-

kelten memlekete değişir. Bazr memleket-

Jerde sermayeye karşı bir savaş silAhr oiaıı

J)rı krırumlar, bazılarrnc{a ameli ıs]ahat is-

temekteD ileri gitmiyen şekilleı, gösterir,

İngilteıe'cie Tracle-I-'ırioıı : Saııat Blr,]iği,

e_dİyle anılaıı krıı,unı]aı,lıı Nazileı,cler_ öııce-

ki Almanl,a'cla kuıulrıu-, ojaıı sendika,laı,

bu ikinci ziimredeııciü,.

Esasen aynr sanatta brılurranların bir
aıaya toplanmasını ifade eden serıdikalar,

tek kaldıkça, kendi sanatlarınrn menfaa-

tinalen başka birşey pek düşünnrezler, Fa-

kat sendikalar, aralarrrıda birleşerek fede-

rasyonlar ve bunlar da biıleşerek tek bir
birlik "Konfederasyoıı" vücuda getirdikle-
ri zaman iş değişiyor. Brı bir]ikler sendika-
]arı. biitün işqi sınrfinrn menfaatini tek bir

-cailatm menfaatiııclen üstiın tutaiı bir zih-

niyet ve esasa cloğru sür,ükliiyor, 1ıe böy,

lece birleşmiş sendikalara clayaüen sendl-

kalizm hareketi ve sınrf mücac,elesi beliri-

.Yor.

Bunrrnla beraber seııdikalizmir , amar-ı-

sız bir srnrf mücadelesine kayması mrıtlak

değildir. Yukarıda da işaret ettiğiıniz gibi,

İnğIitere'de ve Almanya'da itidalci sendi-

kaİara clayanan sendikalizm daha zivade

"ıslahatçı" drr. Ancak sendikaların serma-

veve karşr bir mücadele unsuru sayıltiığı
,,.,,ı.ra" i,ihtııaı"i" bİr mahiyet allyor, \'e
""", 

-"y" sahiplerini altetmek maksadını

eüalen bir savaşa girişiyor, jhtilalci vC sos,

İalist sendikalizm. clilediği şevleri kaırun

Prof, Esat TDKDLi

ü,oliyle, parlamento yoliyle değil, doğrudan

aoğ.uy" işai baıeketleriyle. grevle, itidal
tanımıyan, hasmr yenmekten. basarrlı ne-

ticelere varrıraktan başka birseyi gözönün-

de tutmryan biı, zihniyet ile tatbik edilecek

grevler'Ie ve baltalayrcı faaliyetleıle alnıak,

vani zotla koparmak a1]]ı\,ıs]nr tası},-oı"

\-e ihtilal sa2ti ,ja],]lrğ1 zanıar-i cla umumr

lılı gıel iie se],n-ia},ecj1,: J,i] \-iiZilr],1e]] ka1-

ı::,:::ıl::_.ı::" :

se]ldikaiizn. rınrirııi ola|ak lıarlamen-
tolarla \-e siyasi 1ıartilerle ilgilenmez, Bu
vazımızda bahsetmek istediğimiz Isviçre
İendika Birliği'nin Şubat ],946 da Zürich'-
de toplanan kongresi cte. birliğin statüsüne

şu kİyıtla,rı koymuştul: "Sendika Birliği,
clin ve mezhep baklmından tarafsızdrr ,ı,e

si;ıasi paı"tilercien a},rr vc müsta,kildiı,"

Seııdikalizn-ı. daha zil,ade sendikalarıı
işlemesiı-ıe dayaıran bir hareket ve cere-

yaiı mahiyeti gösterdiği içiır buna iktisadi
İ]r rr-rezhep vasfinr vermek istemiyenlcı
cle ı,archr. Fakat buna kar,şı; sendikalizmi
yarrnın istihsa.l ve riağıtma teşkilAtında
geniş bir sorumlulrık 1iayi alacak yaprcı

İir kur"et gibi kaı:şılıya.nJara da rastlarrrr,

Öte yaıırlan İngiltere de soıı y larda yeni

ııahİyette sendikaIar tiiremiştiı" Gni]d

socia]ism clerıi]en brı "Sosyalist Sanat Bi:ı-

likieri". giiııtlelikr:i}iği kaldrt,arak sıı-ıai ııi,i_

,,sse"ciei,i kontro] r,e iclare etmek üzere bir
sanatıiı butliır calışıcrlarınr bir araya top-

liyaiı 1,e artık işr;iııiu müdafaa" teşkilitı ol-

ııaktaı crkan kurumlardrr"

İzah ettiğimiz gibi, ihtilAlci sendikalizm,

sıı-ııf mücade]esini maısıt edineir bir hare,

kettir. Eakat sendikalizm, daha yaygın
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olan "ıslahatçr" şeklinde ihti},at}ı Ye itidal"
cidir, Bu itidaiin en iyi örneğini de İsviçre
sendikalizmi vermektediı,. Gerçekten. bu
memleketin sedika birliği. "slnıf miıcade-
lesini" çoktanbeli StatüSündeı) silmiş brı-
lunuyor (Journal de Geniıt. 2S subat 1,916

tarihli nüsha) .

Bu birlik, sınıf mücaie,ts_:_: ]ıajd:ı,nıah-
tan başka. çatlsa.: n*:.feal.i]" :z.Lj:.j ::]"-

srnı ve ziimre rı:e:_fa,,l..:: :s::::.'. '-:.:::

menfaatini s:_Ğ-a:-_a1,,: ia -::.:-.- : _\,.:--] ::.-
zetec=]: s_] Sa:::,_ i:,: .::.'- :.:. ,. :-.", ::
'irir"ırır; .-". '_- ]:,,. _:, -=:._

üka Biriiği. kendi ü},eieriniı ı,.eıjaai_e::-
ne uygun hal şeki]Ieri düşünü1,or. İsı,itr.
Köylüler Birliği, Sanayi Birliği, Ticaret ı,e
Sanayi Birliği de başka türlü hareket et-
miyor. Bu çeşitli menfaatlerin bazı c]efa

çatışmasr, sakrnılması mümkün olmryan
bir şeydir. F'akat çok defa bu menfaatleı,
birbiriyle dayanışıyor. Kamu ınenfaati, bu
menfaatlerin hepsine de "haklı oldukları
nispette" "müsavi bir saygi' gösterilmesi-
ni ister. Zürich tartışmaları göstermiştir

ki, İsviçre Sendika Birliği, milli meseleleri
kamu menfaatini geniş ölçüde göz önüne
almak sureti!,ie mütatia etmektedir."

Itidalin dereceSine bakrlmalr ki, birliğiıı
kongresinde ihti},arhk sigortası görüşül-
düğü sırada. sigoftalılaı,a temin edilecek
geliri aftlrn]ak nıaksadiyle yapıla.n bir tek
]if. döı,cie kaı,şı 150 oi,la reddedilmiştir.
Çiir,\ü sigo],ıalı]ara ihtil,arliklarrnda ı,eri-
.ecei seliri temin maksadi1,le clevlet de bir,
, :-ı- ,,-:ı-i:ğ: :t,iı koıgı,e ül,eleri. devletin
:-_,_: .::;,-:-,:_,;i:.1,1:-_:-: daha fazla pay Ödeme-

i: :_,.--:,_s]:,::.:.i;ğııı takdiı, ederek a|tır-
rr.a. ıe.:i:::ı: ,.-a],]. je bul amış r,e böylece
kamu nreniaa::._: :akdiı huslısundaki an-
lalışrnın delilini i,el,n i.i rı,.

Her ı-ıe kadaı, isviçre küqük bir n-ıem-

leket ve sendika biı,liğine dahil işqileri de

üç 1,üz biırden ibaı,et ise de itidal T,e anla-
yrş. sayı azhğından değil, milli bünye ve
mizaçtan doğuyol. Nitekim aynı itidali da-
hiı büyü,k bir memleket olan İngiltere'de
de görmekteyiz.

\

)
(
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lş Piyasası ve Üeretler

E 5rg1 köylülerin mevcut oldukları ve

umum İsçilerİn qok büyük bir ekseriyetini
teşkil ettikleri devirlertle, şüphesiz ki bu-

günkll manicla bir iş piyasasından bahs,

!.lil"*"r. Çünkti brı tibi ve esir iş güale-

riyle bunlarrn efendileıi atasında serbest

bir lş akdi yoktur, bir ücret veya iş müd-

deti meselesi. krsaca iş şartiarr babis ınel,-

zuu değildir. Büyiik arazi l]arqajarli!a tı-
sarruf ede,] bey. qiftliğini (",irlefe ekiil,iı-,

biçtiriı,ve iş güqlerilıin iaşe ve ibatelerini

temin eylercli. Hatta bıı bakımdan orta,

çağların küçiik saııayi eı"babı arasrnda da

seİbest bir nıırkavele yoktur, Çünkü biitün

iş şartları en hurda teferruatrna kadar

loncalar tarafından tesbit ve tayin oliınur,

ve bu mese]eler a.rasrra neşrolunan kanun-

larla emniyet altrna alrııırdr (1), Buııa na-

zaran ancak serbest - ferdi iş akdiniıı r,e

hukuk bakımınclan hür işcileriır mevcut o]-

cluklarr yerlerde bugiıırkü manAda bir i,c

1ıi;yasası ı,iicuda geiir.

İş piyasasrnrn. gayi,ü mun,l-azam ve şrı-
ursuz ferdi münasebetlefin ihti},af ve'LeSa-

tiüflerine terkerlllmemesi ııcktaslnda bu-

giin bütün içtimai }ıolitikacr]aı, birleşııek-
İeclirler,. Gerqekten uzun mücldet iş piya-

salarrnın teşkilAtlandıırlması ihrnal edil-

miŞti ve yiı]e uzuı] zamar-r is giicii arzl ile
talebinin 

- 
daha maksada uygırrı r,e daha

rıcuz bir şekil<le karşılaşması içiı,ı alikalı-
laı,hiq bir tedbir almanüşlardı" Buıra nırı-

{1) Meselö ingiltere de i562 yl]ındğ Krğ]içe Eli,

sobolh qirqlmddn isdor gdilen Esnol kqnunu, icığyi

"orro' 'oıaraou 
bokımındqn diklro{e şğYqndtı Mğ"

ınolih b,-ı kqbil mevzlrğtq, Ru§Yğ müste§nğ, büiitı]

mem]ekgtleriı tdrihindg İo,<ilğln«lr İrümkiindiir

sirlerin, toprak bbyine veya toprağa

Yazan: I)0ç, Dr, Orhan TUNA

kabil emtia hareketlerini takip için muaz,

zam cihaz\ar vücucla getirilmiş ve borsalar

her sün \.e hatti her saat emtia ,"e mcılkul

l.ıvrİetlerin hareketlerini bür,ilk biı, dik,

l<aıle miişahede eylemişlercliı" Kendileriııe

bir iş yerİ arayan vığ]ıı hıliı,deki insanlaı -

ı, t, ir.u,,ı.İo ^l,,r hüvük :htil,aq ancak

son zamaı-ılar.da ı,e : d:, kifal,etsiz mikyas-

ta istatistik bai<ınıılrilan toplaınıış ve öI-

cü]niiştiil,. Hrıli Sa bütün 19 uncrı asır bo-

,"uıca hrısusi iş idarehaneleri iş piyasala-

İ,ına hikim olmrışlarclır ı2),

Bununla befaber iş hayatı hakkında bir

fikir eclinmek ve iş piyasasındaki arz ve

talep hareketierini, ücret münasebetlerini

,u *i, iu şartlarııır öğrenebilmek için en

iyi vasıta şüphesiz iş istatistikleridir,

Bu istatistiklerin qeşitli faydaları o]du,

ğu muhakkakt],ı,. Biı kere iş piyasası ista-

İi"tikleri işsizlerin korutrmasında ve mese-

]e bunlaırı1 bir an önce elverişli işlere yer-

ieştirilmesincle iş ı,e işqi brı]ma bürolanna
qok faydalı olmaktadır, Ayrıca yine aynı

adedi 
"malfımat, bizcle çok şükür henüz

mevzuubahs olmamakla beraber, rımumı-

yetle işsiztik sigorta iciarelerinin gerek ku,

İ,ııtus. scr.k faaliyetlerinrle belli başlı isti,

ıat noİıalarıııı teşki] ctmektediı, {3), Ni-

havet multaz11 biı" mesleki istişare ile

l2) B(!k, Dr, L, v. wiese; Ein{rihrung in dic so-

zi«lpo]iiik, Leipzig 192l, s l97 ve dev«mı,

(3) Bildiğimiz€ göre, Atmğnyo'do 1900 seneleıin-

o" is lsldtis]iklerini ilk de1o lonziE eden Prol, [os,

,;r';;; ;, zcıt o devirlerde heı hoItc sonundc işsiz

"."ı"r"ı. boş iş leİlerinin isiü ve miktdrlğrınl, !en,

aİ"' 
''"".rr"U"İ 

İıkoııılon vo odı "iş Piyososı" olqn

hiT derqide no§roderdi

,-
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meslek politikası iQi)i .ie mutlaka nrükem, lerde cie zamanla i§

-"İ İş i-a"ti-titlerİne itıtiyaç vardır" ilk başlannış r,e bun]ar

,,e meslek tahsilleı,ini ikmal etn,ıiş bu]unan nıiştiı"

i statistikleri tertibııle
gittikce tekamül et,

geııqler hangi meslekleı,t- aklıl etnıektedir- Bizde simcllyc kadıı,iki del,ı iş isıatis_

leı,? Han3i ıııeslekl:ı istikbal ı'idet mekIc Lipi taı.]ziııi ve nesredilıııistir. Bunlaı'clan bi-

ve lrangileri faaliyetleriııi dalaltıTaktadrr- ı.i"ncisi 1938 tleki, ikirıcisi ise 1943 deki.va,
lar? HJngi nıeslekleı e yersiz ı'e maksatsrz ziv.tl göstermekiedil,. Bu iki istatistiğin
bir iltifaİ varclıı,: Aqık iş ycıleı,iııin nıik- haı,iı,inct. sanayi istaıisıikleriyle mevkut

tarr nedir,| Münhal buluilaır bıı is yerleli- istatistikler vaidıı,. S:,nayi jstatistiklel'i ol-

nin nevileri neleı.dir is aı,ayanlaı nc ka- ,lııktıı nskinıil, ,,lul l1|?? rarihindeIii Yazi-

,1aı,dır ue buıı]aı,ıı, ı 1L'i$i ı1211lı|11"' N'' r,.ıı ,:,,-t,,: ı,-|,ı,.ii,. .\r,ıı, a 'l!ı32 - l939

nlilı{.ı1 kaltııı. eı,kt].: r,ı g,:]]!ti] ' Iht]-lr: __],.],__ _.]ıj]]:üll, 
,l,,:.."ii:i Saııal,i I(anu-

]aı.ı ııtcliı," H,.ı]i-sı b: .:.-b]] ı'--.-.- -- "- :__ .: -^:,:]_:, ]:] trsiese]el iır faalil'et-
ak .-ğia.]l. ,- :].,:-_:-: : : l, -] ., .,_ ._]: :,,.1,!]:Laİ j(,r _.,e ııihal,et 1936

tenYiİ edilebili],.

Bu kısa izahıta ılaza],iill, iş ist,,ti-,tik-

iel,i qalışan irrsaıılaiırı. f aa] ı,iiilir!,rıt] iktısa-

di hal,atla olan sosyal rnünasebetlerini tı-
vin \,€ tat]zim gaye§iyle ı,ücuda getirilir,

baha kısa bir ifade ile is istatistikleri say

münasebetlerine ait ııdedi vaziyetin tıyini
.]emektil, (4). İŞ istatistikteri, umumi ista-

tistiklel,e nazaran daha ıııuayyen ve daha

mahdut manada işçinin vaziyetini ele alrr

ve bu mesele etrafincla bir çok adedi ma-

lümat ioplar. Eskllelr isçi istatistiği tAbiı,i

krıllanılmaktaydr YanlrŞ olarr ve meseleyi

tamamen ihata edemiyeır bu tibir zanıan-

la terkedilmi§tir. Çünkii topianan malii-

nıat sırf işcilere inhisar ettirilniyeıek ay-

flca iŞ verenlere ait meselelel de göz öniiı]-

de tutulmaktadır. İş istatistikleri iQtimai

siyasct tetlbirleı,irıiıı salinı biı şekilde itti-
hazı maksadil,ie nrı-ıhtelif idaı,e makanrla-

rıırın tavasstıt ı,e 1,ar'tlrml ile tedricen te-

şekkül ve taazzui, .,tııristir, Diğeı, taraftan
bu iclare makamlaı,ırrıır gelişilı seı pilnıesi

ı,e bı-ınlarrn istatistiki f aaliyetleriııiı cie

ııel,kez büı,<ısu is 1ıiyasasrr]ln müşahedesi,

is ve işçiye tavassut, mesleki istişare ve

,jıı,akiık işlerine tavassut, işsiz]ik, tarife
ınukaveleleri. is mücadeleleri ve mes]eki

oıganizasyoniaı, gibi meseleler üzeıinde

riurnruş ı,e geniş ölqüde tetkikler yapmış-

tır,. Buııiı n-ırıvazi olarak diğer memteket-

(4) iş islotistıkleri hoLkındo etİğllü mğlümot için

boL: Hondwrjneıbııch del siootswissenschqltan, İV,

tobl, cili ]. oY cğ wörierbuch der Vo]kswirtschğlJ,

Iv. tğbt, cill l.

:ııı:---_,,::ı,.,,;ı::: :--ii,iis sa},ıı-!r]ıı]1 ıriifusuır

]l]rs]ekie]i ieiczZıii]],,i gdsıereı] tablolaı,ı

üle\,(Llitili, Fakaı 1,ukarıda sal,dığınıız bı,ı

ist ıit ist i k]e i,cleıı hic bi],isi 1938 ve 1943 iş

istatistlklei,i kııclar etrallı değildiı" Çünkü
is istatiŞt]k]el inı:z sırf müessese !e işçi sa-

\lŞll1t göstc},mekle kalmll,arak buııulr haı,i,

"lrd" 
İ.""t. jş kazalaı,ı, calışıIan günleı, ve

saire gibi meseleler hakkında da bir çok
miitefIrri maifimatı ihtiva etmektedir, Bi-

ııaeıraieyh bıı iki 1ş istatistiği hariç, diğer,-

lerinıien iş piyasaınız hakkında urnumi bir

maiüınıt edinmek dahi mümkün buluırma-

raaktadrr".

Her iki istatistilü de aııcak lş Kanunu-

irırızun şürnu!ü içine giren iş yerlerinde r;a-

lısan işçi ve nrüstahclemlerin aldıklarr üc-

rötleri 
-göstermektedir, 

F'akat buıra muka-

bil ziı,ıJat işQileriı,ıin, kiiçük saırayide çalı-

şan kalfalaı,ın ve ev s:ınayii sahasiııda

ırıeşgrü işçilerin alcltklarü iicretleı hakkııı-

ıüa b-u lstatistiklerdelı hiq bif tikiı,edillmek
i-.]ümkiii) 1cımaciığı gibi. buıılaıın aitlıkiarr

ücıetierle fabrika işqileriııiıı ücı,eıieı,inı kı-

va.slamak ve men-ıleketin rırnumi ücret se-

viyesi hakkında bir fikiı, etllnmek de kabil

.legilOil. ly,ıı b],ansta qalışan biı kalfa ile

biİ fabrika işqisi arasında ücret bakrmrn-

tlan ııe gibi faık!aı vaıtlıı,i h-v sanuyiinin

fabrika istiierirıiir urnumi ücret seviyesiıre

nazaı,an arzettiği husrısiyetier nelerdir ?

Ziraat amelesinin reel geçim vaziyeti Ve

ücret haclcli tıedir? Bütün brınlar meçhu-

iümüzdüf. [lu ırıeqhullerin haUi için iictet

mesele}eri hakkınc'la qok genis malümata
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ihti},ar hasıl olduğu aşikardıI,. İş ücreti
meselesi is hayatıırr alakadar eden diğer
bütiıı,ı ııeselelere nazaran fevkalöde bir
ehennriyet arzetnektedir,. Çünküücret,
işçi sıı,ııfrrırn umumi refahı, geçim seviyesi
ile ilgili olduğu gibi, nraliyet fiatının çok
mühim bir urrsurır olrnak ve blzzat iş yer-
lerinin rantabilitesi ile alAkadar bulunmak
ve nihayet milli gelirin tevezzü talzrn1 gös-

termek itibariyle de ehemmiyetlidir. Ücret-
ler hakkında malümat toplarken bittabi
ücret haddi ile ücret geliri aıasında tefrik
yapmak iktiza edeı:. Bütün bunlar hakkın-
da en mühim malfimat kaynağı şüphesiz
tarife mukaveleleri, teftiş raporları, kanu-
ni asgari ücretler, hakem kurullarmrn ka-
rar]arr ve nihayet içtimai sigorta teşltili-
tının prim ve rant hesaplarldır. Fakat ha-
leır biz bunlanır ekserisinden mahrum bu-

lunmaktayız. Bizim istatistikler daha zi-
yade umumİ ıicretleri göstermekte brı üc-

retlerin vilil,etler r-e ıııesiek gıııpları itiba-
rlyle farklarrnr tebarüZ ettirnektc, fakat
ücretler işçileri-ı geçim vazi},etleril{e biı,-

likte nazara alrnmadıkları iqiır. bıttabi reel
ücretler hakklnda bunlardan fazla bir şey-
ler öğrenmek de çok müskül bulunrnakta-
dır. Şiiphesiz bu cihet büyük bir müphemi-
yet ihdas etmekte ve hususiyle zaruri ih-
tiyaç maddeleriyle icar bedellerindeki te-

mevvüqlerin de beraberce ırazara alınmasr
icabettiğindeıı, iicret mürrasebetlerinin tet-
kikinde alikadarlar için birçok hesap ame-

liyelerini zaruri krlmaktadrr.

Bütün memlekette 1943 senesi içinde
3205 iş yerinde çalrşmrş olaıi 275.083 işçi-
ye 138.045.982 lira ve yine aynı sene zar-
finda aynr miktardaki iş yerinde 26.193

müstahdeme 36.351.689 lira ki cem'an ıya-
ni 1943 yılında iş I(anununruza tabi 3.205
iş yerinde çalrşmrş olan 275.083 işqi -l-
26.193 müstııhdem : 301.276 §ahsa)
174.397.67I lira. iicret tediye edilmiştir, İş
yerlerinin 1938 senesine rrazaran 1943 se-

ııesindeki azaiışına mukabi1 işqi ve müs-
tahdem ticretlerinin büyük nisbetler dahi-

linde artmasrnr mucip olan sebepler içinde

1943 senesindeki 1) işçi ve müstahdem üc,

retleriıre yapılmrş olan zamlar ile, 2) bu

sene zarfinda 1938 senesine nazatan daha

fazla işçi ve müstahdem çalıştıııImlş ol-

ması başta gelmektedir.

1943 senesinde bir işçinin senelik ilcret
geliri 502 liradır. Halbuki bu yıl zarfında
işçileı,vasati olarak 235 gün çaiışmışIar,
drr. Buna nazaran her işçi çalı§tığr bir gün

için 214 kuruş almakta ve çalıştığı gün-

ler de dahil olmak üzere günlük ücret va-
satisi 137 kuruşa baliğ bulunmaktadır,
Yani 1938 ile 1943 yılı kryaslanacak olursa
srf çalrşrlan günlerde alrnan ücret vasa-
tisi nazara alındığı ve 1938 de ödenen üc-

ret 100 farzedildiği takdirde, 1943 de va-

sati ücret endeksirıin 157 ye qıkmıs olduğu

gorulur (D l.

Bıı rakarnlaı evvela nren,ıleketimizde
vaSati ücü,et gğeliı,ieriıriır re ortalama üc-

ret hatilerinin ne kadar düşük olduğunu
ga},r,t a.rk olafak gÖstermektedir. Saıljyen
193E senesiı,ıe ııazaıaıı r,iki ü cret tereffüü
cle unlunıi ha},at pahalılığına nazaıarr son

clerece azdrr. Zaruri ihtiyaç maddelerinin
yüzde 300 - 400 nisbetinde aıtması hA,dise-

si kar,şrsrnda ücretlerde vaki 1: 5? artışın
büyük bn,manA ifade edemiyeceği asikar,
drr,.

Diğer taı,aftan işçi ücretlerinin, işçinin
verimi üzerirrdeki tesirleri "modern iş il,
mi" denilen disiplin tarafından riyazi bir
katiyetle ortaya konulrnuş bulunmaktadır,
Bu düşük ücretler işçilerimizin gerek ha,
yat şartlarrrrr gerek çalrşma kabiliyetlerini
esaslr bir şekilde sarsmaktadlr. işçi veri,
minin fazlahğı ücret haddi üzerinde ne ka-
dar müessir ise, ücret haddinin yüksek olu-

şu, d<ılayısiyle işçinin hayat şartlarınrn ıs-
iahı ve yaşama standardrnın yükseltilme,
si de o nisbette verim ve dolayısiyle mem-

leketin sosyal hAsrlasr üzerinde müessir
bulunmaktadır. -\4esela. ıynı sanayi nazara
ahırdığı takciirde, Türk işçisinin istihsa]
kabilil,etini ham maddeler itibariyle 10ü

farzedecek olursak, Amerikan işçilerinin

(5) Bu meseleler hokkındq bakınız: Oıhon Tuno;

Iş istolistikleİi Yeniden Doğuş, Soyı l3.

,2molokok



İşçi Sağlığında Rehabilitation

bir Sebelrter] kaz,.],a nıaı:z ka]ıl, :aie-:]a-
ıraır işqileri tekrar iktisadi ıe s.sJ-ai hf,\-i1-

ı ınrızı],ı bünJ,osine !ı\,Llııı maktıı ,

}fodern fakat henüZ sanat ijyeili kai-
cleleıine kendini riyduramryaıı fabıika sis-
teminin ve burra ilivetelı har,lı)erirı ceııi-
yete yadigörr ıılaır bu sakat 1,e göfüni!şte
bir iŞe ya|amaz gibi duraıı işçiler, tekrar
çalışabiliı bir hale get iri]mezlerse, ceıııiye-
te dairni bir yük o]acaklaıür.

Alınan birqok isabetli tedbirlerle bir-
çok sakat irısanlarrır da bu fizik kusrrriarır
galebe ederek kendi kendilerirıi geçiüdir,-
meğe muktediı olduk]arı göıülmüştüı,. is-
te bu gibi kinrseleıin kabiliyetleriııi iade
etmeğe ve onları tekrar qalışabilecek biı
duruma getirmeğe tekiıik tabiriyie "reha-
biiitation" derler.

kabiliyetieri 35{) 1,e 1,tikselınekt«liı, (6).
Bunda şüphesiz isciieı,iıı kalifiye olulı o

mamalarrnu tesiı,i l.ıı.ılı,ıirciuğtı gibi, te çhi-
zatınriı da verim üzeı,iırt]eki ı,olü aşikarclıı,.
Pakat iiçüncü bir d.mil ıılaı,ak. bizcle ücret
hadleriıiı,ı ve qejiIleı,iılıü1 sorr derece
bir seviyede bulunmasınr da hesaba ]çat-

mak zorundayrz.

{.A) Bun]or bizde Yeni ilode edi]en hokikğtlel
ğildiİ. Bund.ln iom 56 ytrı önce Musa E{endi, ].it

do işçi üc.etle.iYle veIin dİosındğki nünğsebetleİ
hdkkındo dikkğte şoyoıı ıııoltrnot verme[iedir.
Muso; i]m-l servei ve Yqhul ilm,i iktisot, soy{cı

Dr. Cemal KİPDR

Bı:i .ı .ı,i:tı]:-: .ıii keı-,di]eı,i]ıe göfe

',.: _- :__ -]::-ıı-d:iüg]]]:::1i] _.eia]ete (lüşnek-
i.::._<: -\:J] ],_ i:t 'ı,-ll-,]aı,iı,ı nroı,al bakın-ııır-
.iaı-, iığl,aiıkial: _i:^. 

'ctr-i i: kal,boiaır uzuv-
ial rl,iiiaıl başka. b,]zu]i,.t] i,uh nru\.azeılele-
ıiıri cle hasaba katai ji,.k sosl,al bakıırıdaıı
ı-ıe i<aclaı, eheron-ıi},et je üzeıiılc]e duı,ulacak
biı l(oilu olduğu aırlaşıiabiliı,,

Amerika'da harpten sakat dönelr bir,

işçinin tramvayda lrendisine yel: vermek
istiyen bir bayana söylediği "rica ederim
sakat oiduğumu bana bir kerre daha ha-
trriatnayrr-ıız" sözünü psiko - sosyal ba-
kımdaıı dikkatie tahlil etmek icabeder.

Büyük Sanayi memleketlerinde harlı
içinde veya drşında her sene rnilyonlal,cıI
insanın kazaya nıaruz kalarak sa,katlan-
drklarınr ve buırlarrn aiielerine ve cemiyet-
lerine vülr oidrrklarrrır göz öıriirre alan lrü-
kümetler bunlarr işe ;7arar bir l-ıale getir-
mek için rehabilitatioıı merkezleri aQmıs-
lardrr. Iltenrkıketimizle sanayi hayatı gün-
den güıre gelişmeğe başlıycır, işçi sağlığına
önerı veriliyor, Bizim de şimdiye kad,,ıı ı,e

burıdan sorıra geı:ek {abrikalaı,da ve gı,rek
ılei;ı,em ı.esair felAketler neticesi sivil ha-
yatta vukua gelecek irlzalaı,daıı sakat ka-
lanları biı konu olarak ele alrıramız icab-
eder. Buniarı yalırız kazalai,:, karşı sigor,-
ta ederek komparıse etmek kAfi olınayip
mümkün olanlarrnı rehabilite etmek Ça-
lrşrna Bakanhğıniız iciri iizerinde önemle
dur,ulacak biı, "sije" dir,. Herharıgi bir ka-
zaya rnarllz kaiıp da ölmiyenlerin bir [ıs-
mı mı!\ akal bir müddet sonra işleri»e
clöndiikleriı,ıden brrrada bahis mevzuu ede-

ceğimiz ancak daimi sakatlarrn rslahr ve
onlardan istifade meselesidiı-.

ve devğüı!, İstonbui ]316. Ayııco vottiy]e
mizde gen.ş le l k e. yopm]s olon ve is

dd aİl]ştlrrnüş buluncın b;ı A]nelikon heYeti oynı
sele hğkkındğ nozofı dikkotimizi çekmektedir.
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Daimi sakatlaı ba§lıca üc gurupta mü-
tal6a ediliıleı, Biı,inci gurup ağır. ve ileı.i
ıleı ecede 6,ırzaiaıımış kimselerdir ki, artık
hal,atlıtı,ıııı (:alışarak kazanmağa. mukte-
dir tieğillerdİ,. Bunlaı, mesela.; belkemiğin-
ıle kıırk]ık ve onun neticesi felçler, iki
gözde tam körlük, iki kol ve iki bacağın
am]]utaSyonu gibi vakalardıı.. Bunlar mut-
]ak suı,ette iktidarsız addedilirleı,se de re-
habilitatioır metodlarr ile klsmen istifade
kabildil,. İkinci grup; keza oldukça şiddet-
li kazalar neticesi sakatlanmış fakat arı-
zaları birinci gıup kadaı vahim olmıyan
kiırıselerdir. Bir ko} veya bacağın kesiime-
si, bacaklarda kırıkhk ve onuı,ı neticesi kı-
salık. herhangi ınühin bir oynak yerinde
kırıklık ve orrun neticesi ankiloz "oynak
yerinin yapışmasr" ve saire gibi drı,zalar-
dır. Bunlar tamamiyle değilse de bulun-
dukları işlerde çalısma kabiliyetiı-ıi krsıneı
kaybetniş kimse]eı,dir, Bazılaıı er,ı,,elki is-
lerine devama nrukteclir o]nrasalaı bi]e ı,e-
ııi ve rıygı,ıır bir is€ 2ılıstı],ıima j2ıfi kabiidiı,.

Ücüncü grup; sakat]ar ise oldukça ha-
fif Arızalardu,. Blı, parmağı kaybetnıek,
bir mafsalda yanm iltisak, veya oynak ye-
rin hareketinde yavaşhk, bc.lkemiğinde ağ-
rılar, sinir yaı,alarından sonra adale za-
yıfhğı vesair, 6.rızalardır. Bu gibi Arızalı-
larm biı,çoğu işleriıie dönebilirler.'I'ekrar
aynı işte cahŞınağa rnuktedirdirler. !'akat
ekseriya bur,ıların tekrar işe dönmeleıi 1,a
udtabaşıları veya patroırlarr tarafıırclaıı ar-
zu edilnrez. Yahut da işqiler ku,ıdi sakat_
lrklarrnı fazla büyüterek tan]ami},le ise
kabiliyetsiz cilduklaı,ıiıı idclia ederleı.. \'e
bu yüzden tekrar iŞlerine intibak etmekte
müşkülit çekerler. Nedeı-ıse cemiyette
böyle Sakat, malül ve kusurlu insan]ara
karşı acıma hissiyle beraber ayrıca suur-
alti yoldan gelen bir kin ve garez hissi rle
mevcuttur. İnsanlar oniarrn daima fena
oIduğunzı veya. fenalrk yapmağa kabiliyet-
li olduğuna iı-ıaırır, bu çok eski ve primitif
likirlerin değişmeden asrlm]za kadar so-
kulrnası neticesidir. İhtimal ilk iıısanlar
şeytaırı böyle alelacail.ı bir şekilde tasar,-
vur ettikleıirıdeıı ve şeytandan da fenalık
geleceğine kaıri oldrıklarından bu fikir o
zamandaı,ıberi devam edegelmiştir. Bu psi-

ko-sosyal kin ve feııa niyet },üZünden br.ı-

3üıı bir,çok patronlar fabıikalarında saka!
çalıştırmak istemezler. onlaİll,ı istit,]sali
azalta.caklarrıır, çahşma kabili},etlefiıiin
azaldığını ıe kaza|ara normal insanlaı,ılaıı
daha fazla maruz kaldıklarrnı veya sebe-
biyet vereceklerini iddia ederler.

Bu itirazları birer birei, tetkik edelinı.

Çalışma kabiliyetleririn bozulması yü_
zünden istihsalin azalacağı meselesine ge-
lince : hekimlerin bile bir, işçinin çalışma
kabiliyetinin takdir ve tahminde hata et-
tikleri çok vaki ve mümkündür. Yani he-
kimler bile fizik kusurlarrn beden faaliye-
tini tahdit edeceği ve sakat iısanlardaiı
sanayide jstifade ed iIcnri.Vece3 il,]i söl,1et,
ter. Bu düşünüş tarz] çok defa },anlıstıı,.
}'1zik sakat]ık,]:iiı-ııa çalışnıağa kabili],et-
sizliği ilaCe etnıez. Belki bu gibi işçilerin
sal,ü:l\,ide resadüf ettlkleıi iıeı frrsattaü]
IlU|L]ai iı]saüilar kadar istifade edememe-
]eı,i ı,eıa ettirilneiıeleri meselesi doğru
ıılabiliı,. {isal olmak üzei,c Nevyork'ta
vukua gelen biı, hödiseyi veıebiliriz :

Bir boyacrnin çalıştığı iskeleden düş_
mesi ıreticesi belkemiği kırı]ıvor ye mur-
dar iliğin zedelenmesi iki bacakta spastik
le]cier husulr, gö'ıiıiyoı,. Uzuı,ı müddet lras-
tahaırede !,atüıas]ı-ıa ye nrüteal(ip tedaı-ile-
ı,e rağmeıı sakatilğı siddetle de],am ediyoı,
Ye(laiııi nıairıl Vesikası all1ıor. Kazadaıı oı-ı

seiie so)Iı,a Ne\.yoı,k'ta rehabilitatiyon ko-
misyoııuna müracaat ederek iş istiyor. Çok
hayreti mrrcip olan bu dilekçeye komis-
1«ın 6.zası daha ziyade psikolojik bir saik_
l( Ve tec!"übe maksadiylc ceval, Veri) ol,,
Eu adam rehabilite edilivor ve Neılıork'_
uır en vüksek biııalarınrn inşaatını yapa.n
bir, şiı,kette iş veriliyor. Hayrete değer
olaı,ak bu adam rın sene daha bu yeni işte
calışıvor. Ancak sİ{<et herhangi bir se-
beple faaliyetini tatil ettiği zaman tekl,ar.
işsiz kalryor ve elindeki mükemmel bon-
servisleıe rağrnen srrf sakat olduğundan
veniden iş bulamryor,.

Şu vaka; çok ileıi derecedeki bir ma_
liıldeır de istifade kabil olduğunu kendi ha-
1,atını kendi mesaisiyle kazanmasına im-
kin bulunduğunu l,e fakat sırf sakat ol-
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duğu için bu imkAnın her zaman kolay-
hkla verilmediğini gösteren bir misaldir.

Binaenaleyh hükümet ajanlarınıı, sa-
nat hekimlerinin ıııüşterek bir vazifesi de
bu gibiler.e bu imkAnları vermek ve ver-
dirmektir. Pek aşikardr ki, aynr tip sa-
katlık muhtelif şahrslarda başka başka
netice]er verir. Faraza; sağ eiin işaret par-
mağrnın ucunun kesilmesi bir 1ıiyaııist,
bir daktilo, bir kemanist. saatci gibi iıim-
se]er icin mühim biı sı kıt.ık ,. - . ,' ii b,,

s :.: :. ..--.-:,.:-.=.-: j .. .... ....
\Iestle ş ı,e m.es.e\ bai::ıır-ia: b-.,-_t . .-
duğu eib: r(-ti-.Jra:. ihtisa(i i - ..t: b:i-*ı . b:-
kınıdaı cia irğr sahıs kazı]aıa *",sı n:ıü-
teliJ reaksiı.on gösterir. Biı. kiırse heıhaıı-
gi biı kaza neticesi fena haide ümitsizliğe
clüşeıek her şeyi bıraktığı halde başka bir
kimse bil6.kis vaziyetin ciddiyetiıi icli a}:
ederek daha cesaretli ve iimitlidir. Çalış-
maya, kazanmaya karşı daha muhteris
olur.

Binaenaleyh bir sakata işe yarar veya
yatamaz diyebilmek için hACiseyi, tıbbi,
mesleki, içtimai, ruhi, iktisadi bakundan
iyice tetkik ederek hükınetmeliclir. Hatbu-
ki şimdiye kadar bir sakatın hayatrnr ka-
zanarnıyacağrnr yani ikti§adi verimsizliğ!
ne karar verirken daima indi vasrtalar ve
usuller kullanrlmrştrr.

Sırf seriri bir muayerıe, ne sakatın is
kabili;,etinı fenııi ı.e isıbotji bir şekilrlt, ta-
yine, ne de ona u\.gun biı,ceiışmı s,,l:lilıi
te§bitğ kafidiı. Faraza: herhangi bir çalıs_
ma tipinde hangi hareketier şahsa daha
fazla zahmet veya fizik biı, rztır,alı r.er.i-
yor? mutlaka her iş içiıı o işe ıiygulı hu-
susi bir işçi bünyesi mi bulmak icabeder?
Fizyoloji noktasrrıdan bu sual]ere kAfi ce-
vap bulamiyoruz. Endüstri ruhiyatrnda
Peycho - technique sahacla son buluslg.r
ewela iimit Verici görünmüşse d(, yine bu
sualleri aydınlatamamışirr,.

Yalnrz şurası muhakkaktır ki. bir sa-
katın kabiliyetli r eya kabiliyetsizliğ!ııc ait
verilen birçok kararlarrn objektif bakım-
dan tamamiyle yanlış oldukları görülmüş-
tür. Binaenaleyh sanayi hekimliğinde ge-

rek iktisadi ve gerek içtimai ve aatli ba-
kımdan büyük bir ehenımiyeti haiz olan
"sakat bir insarıın işe yararlığı'' konusu
muayyen bir şekilde ve yalnrz bir cephe-
deıı tefsiri kabii olnrıyaır mühim bir prob-
lemdir.

Gelelim ikinci itiraza : sakat bir insan
kazalara daha mı çok marrrzıJrrr? Patroır-
lar tarafindan. ekseriya jtefi sürülen bu
delil de hiç doğru değildir. Gerçi sakatlar
cia ]ıazalar.a sebal;iı-et \-ei,rl]ekteclir. Fakat
t,]ıie ı ıe,,,cut i:tai. j si i k j!-r.i i]i] rjai.an bu ].liS-
::: ]_ ] ],:],:_ :]::::],aı ..ı.i..s1_.d;ki rı;sbeti

_ _ .. (::...: _ İ-jJ_jr:] i.lza-
]:,:,ı:- stiı.ll_.ı,::-_: a;..:.:: 'l-.:. r:--:liı:]e iie izalı
.,jğl ke]] o]:ianı ilz:; .-: _-::._ i.l.,:i:.:.] zil.ade
eio:-,ı,rı-ıik, fizl,cio_iik.,r.ş-,..l .,. saiı. Anıii-
ierdeıı iieri geldiğini iebaf'tiz ettifcc.-ğiz.
Bu arnilleı,saiiat oinri.,.aır bir şahsı da ay-
ııı derecede nrüteessir edebilir. Binaeıra-
leyh bu iddia varit değildir. Bitikis istatis-
tikler sakatlarda d,aha az kaza lıisbeti gös-
termektedirler. Bı.ı doğrudur. Zira sakat
bir insan, sakatlığınr idr6.k ederek ve ev-
velki hAdiseden mütene]:lıih olarak claha
dikkatle çalısır. Esasen uınuıni emraz ba-
kırnından bile norrnal ve alıormal, hasta
veya sağianı, kabiliyetli r.ei,a kabiliyetsiz
mefhumlarr arasnıda çizileır hudutlar iı-
didiı.ler. lfu tAbirler tıbbi oliıaktan ziyade
muayyen bir nümuneden inlıirafa göre ve-
rilmiş zaruri txbir]erdir. Artık sireircer'irı
"en münasip olanlarrn yaşamasr'. nazari-
yesi modern konsepsiyoıılaria tai.ihe ka-
l,rşmrştrr. Zayıf , hasta .ı,e sakat oiıniar" da
ırormal insanlar kadar yaşarııağa lA;.ık-
tır,. \[ükt€sep kusuılarrn öjenik bakınıclan
mahzui,larr sabit değildir. Hasta, hafif sa-
kat olan bir kiıısenin zahireir ııori-ı-ıal. gür-
büz bir insan kadar ve hattA bazaır da_ha
uzun yaşadğı vaki değil miciir? lıIademki
yaşıyorlar; neden onlardaıı iktisadi istifa-
de temin edilmesin; ııecleir on]arrn kerrdi
hayatlarrnr kendiieriniıı kazaıımasına. im-
kAn verilmesiıı.

Çimai; sakat bir incan keııdini yeniden
Yişine veya yepyeni bir işe nası! adapte

eder? Fizik kusurlarına rağmen fizyolojik
adjustmeııt'larını nasrl yapar? Hastalık
veya sakathğına rağmen hayatını nasıl
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idame eder? Bu suallerin cevabr, bünye-

sinde ınevcut fizyolojik emniyet faktörle-
ı,i1,le bazı ruhi imillere dayanır.

Fizyolojik emniyet faktörleri: Uzviyet
hasiahk veya salüatlık gibi herhangi bir
tehlikeye maruz kalrnca normal faaiiyetini
muhafaza etmek mecburiyetiırdedir. Aksi
takdirde ölmeğe mahkümdur. Bü faaliyeti
temin için lizrm olan krrwdt ve kudreti yi-
ne, kendi bünyesinden alrr. Faraza bii,in-
san akciğer sahasrnrn dörtte biriyle, bir
böbreğin üçte biriyle, lraraciğeriıı dörtte
biriyle, pankreasın onda biriyie, tiroit gud-

desiniır üçte biıiyle, böbrek iistü ınahfa-
zasr bezinin olıda biriyle, kan hacrniıir]
nrsfr'ile, he,moglobiıin ytizde yirmi beşi

ile yaşayabilir. Keza midesiz, kaiıır bağır-
saksız yaşabilir. Bazan }ıazinı ci}raz laa
bir gıdayı diğer bir grciıı yerine i<ainr eıl.;-

bilmek için mal,aların aıttığı, böbrriiin
icabrr]da ıı ornıalrlei,i fazla i,ifa], siiz,.i]i:,]i-

ği. atlııtitın lüzrır,ruırda norıı:ılı1.,ıı ı ]: . ;-

ia calısabilcliği ıakidiı,. Biıız,ıı, çe:.,ı. i-,iı

nesiq diğeri na]fi]]ia i,eJ,a rliğeı, biı, uzı,,:

telifi edecek şekilde çatışabilir. Faraza t:il:

kısnrtn böbreğin vazifesi:ıi görebiiiı. jşt,.,

bütüır bunlar rüzviyetin "eınniyet f üiktör]e-

ri" yani ırz..ıiyetin eıniliyet ve selinıctini
temin eden iıırillerdir. İşte bir uzvrrn: te-
vessü, dahame v3 termim gibi muavezeki)ı
yollarla başka bir uzvun vazifesini yüklen-
mesi gibi xmiller sayesiııde rizviyet iııIıi-
tiyle mücadeleye deyam gdg1, 1:9 n6i,lıli11

fonksiyonlarrrır idame ettiriı. Biyolojik ve
tabii bir vetire ile uzviyet yeniden harici
hayat şartlarına uyar. İşte sakat bir işçi-
nin rehabilitation'unda yai,ıi ondan yeni-
den ekonomik istifade meselesinde bu
d.daptasyon kefiyeti mühim bir Aınildir.

Ruhi faktörlere gelince; sakat bir işçi-
nin yeniden çalrşabilinesi meseiesillde fjz-
yoiojik f aktörter kadar mühirndirteı,.,'iğer
işçi kendisini yeni işe uydurabiliyorsa ya-
ni adjustement yapabiliyorsa yeiri işinde
muvaffak olur. h'izik kusurlardalı müte-
vellit mahcubiyet, kendini küçük ve iciz
görme (inferiority complex) bizzat fizik
kusurlardan daha ziyade tehlikelidir. Ça-
lışma kabiliyetsizliğinin başlıca sebebidir.

Bilikis sakathk fazla galışmağa bir mü-

ııebbih olmalrdır. İçimizde lrenüz inkişaf
etmemiş veya edemerniş "pote tie]" bir çok
kabiliyetter, istidatlar gizlidir: İhtiyaç
bunlarr karıçrlryabiiir. Nitekim ecCatiü]lrz

pek basit aletlerle, r,asrtalarla zar"Jl,et kar,-

şrsında clihiyanetekııik yai,atm_rş}arılıı"

Fizik kusurları bulunanlarda bu 1,anm kal-

mış kabiliyetlerini inkişaf ettirebili,]er,
Belki biraz ilaha fazla dikkat sarfetıırek,
tlaha uzun bir acemilik devresi geçiınıek
icabğcler. F'akat ıleticede gerek ruhi ve ge-

rck fizyolojik aınillerin yardımr ve devam-

|ı egzersiz r,ıeticesi çok büyük muvatfaki
yetler gösteretıiliı:ler. Sa-katIarıiı ihtjl,ıic-
ları: hatt6. sairayii coi,: ilerlen,;iş nrcmle-

ketlerde lıiie soıı z:in-ra,ılar,:i kadar malül-
iere kai,sı alrı-ıan ııi-ıı.rı:ı,i,"azir-et ihmalden
ibaıci- lialıi-,ııtıi, 3i, zi ııtessese sahip!eı,i,
patrorrlı,,r, t i: gib:i,:-ı,e tekrar iş veriyoriar-
sa rlı b,_i sıı-f nıeilrı,.ııeten çer i]r,ır, a]dıkla-
] i l ;:.] .: :]. ji]ll]],:i.,ı,e 3alri kiii. dıha doğ-

i us.J :ss;z biı ,,,;ı:,,i-,l_en baska bir şey de-

$iciiı,, l-eticed,. ı üci:ı r.ı -sakat cl:tıı bu işqi
.:uheı,ı de inhitıii-. uğı,yaııik bii rakını 1ısi-
xc-ııevrozlar gösierııekte ve rıilıayet hiç
arzu eclilmiyeı bir haie geld,iği için büs-

bütüu ka;_,ı ıli§ar;, edi]rnekterlir. Birçok mü-

esseseleı ise :tıic.ıi< n-laliıl işçiye rıa.hkerne-

niıı ve;va sigorta kıııırilıi,rlliı-i 'cayin ettiği
tavizaLr veıei,ek tekıai, i:l jlld:ina yatlaş-
mazlar. Hatne hüküııtte ait fabrika ve

riüessesatta bile rretice aynıdır. Şinıdi
mem]eketimiziil de dahil oiduğu ve işcile-
rin sigcııtalarııııası Lıı tlı] |üi} ıiii tatiıik edil-

diği yerlerde sakatlarrn \,:üzi.,y'eti krs]ıeil
ıslah ecliimis ise de meselc c§a§jtaı] ]iırle-

di}memiştir. Kanun ica-iılarii,ıa göre -^al<at-

lanan işçiiere nıuayyen bif inikt-ar ta_?:].rıi-

nat verilir. Bri paı,a vakasiıı:i göre ya top-

tat] veya mua},yen Zamıni3.ra l:iksim edi-

lerek ta-ksitle y3iliit hayatınrn sonıır]a ka-
da-r aylık olarak ödenir. Toptan verileı-ı
tazminat bitince sakai kimı;e ailesini ge-

qindirmekteıı yiıre icizdir ve sefalete rnah-
kümdilr. Taksitle verilen veya maaş oia-

rak bağlanan miktar ise ekseriya geçin-

ırıesine kAfi gelmiyecek kadar azdrr. Yani;
birçok memleketierde sigorta karıunları,
Qalrşmasr kabil (kabil olmadığı zanı,ıedilip
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de hakikatte muayyeıı usullerle çalrşmala-
rııra imkAn olanlar) sakatlanan yine eski
işiı]e veya yeni bir işe başlamasını temin
edecek maddeleri ihtiva etmemektedir. Bu
kanunlar, arrcak yaprlaır bir zaraıı tazmin
eder]er. Halbuki sakatlarrür istedikleri re_
habilitation davAsrdrr. Tekrar işlerine iade_
leri ve tekrar hayatlarınr temin için çalış-
ma imki.nlarrnrn verilmesidir. Rehabilita-
tion sakat bir şahsın cemiyetteki rol ı,e
muvaffakiyetiniıı 1.eni biı. ifaclesiciıi., İıısıiıı
kur,ı,etiıli k,:,ıuıla i.._..i.s ::-_.,_.: :]] :, : . :i!:-_
b_:, ::.İ:._:::_: ::"::: .: , ..':..=_ '-.:._
du_ı,ı:ja_ı r.riıa-Et t.= i; :.l.:.: :! : ::: Ğ: :_ğ- : c -

tine §ine insaıı anlalışı r-e aiakaşı iie izale-
siıre doğ,u atılmış bir adrn)dıI. l_iakat in-
sanların fizik kabiliyetieıini itrde, i iıhi r.e
bedeni kuvvetlerini inkişaf ettilneir srır.e-
tiyle onların enerjisinden tekraıı istifade
imkAnlarınr verir_

Bu tedbir yalnrz sanayitle sakatlaıran
işqilere değil, meslek harici kaza|ara ma-
ruz kalmış herkese, hükümet ve devlet
hizmetinde hastahk veya kaza rıeticesi ma-
lül kalmış asker, memur ve müstahdemle_
rin hepsine tatbik edilmelidir. Bu sayede
sokaklarda sürünen malül dilenci]erin ade-
di otomatik olarak azalacağ gibi devletiıı
malfıl maaşı ödemek gibi büyük bir yükü-

nü de hafifletir ve malü] maaşı ile geçin_
mek mecburiyetirıde kalan birçok aileler-
deki içtimai ve iktisadi sefalet ve faciala-
rı da izale eder. Memlelçetimizde iıüfus pek
fazla değildir. Her sahada kalkınmak için
umumi bir is seferberliği yapmak iazımdır.
Iierkes, her fert sakat veya sağlam, aza-
mi kapasitesi nisbetinde çahşarak ve çalış-
tırrlarak memleketin imar ve iler]emesin-
de yardrnrcr o]mahdır. Bu mühim mediko-
sosı,al nıesele aırcak hükünret ıırakamlarr-
l:l:l el .,-e 1,aı.dınrı ile ha]ledilir. Aııelika'-
i : i.::-_::: i::i,].: _.. ıı: z a..Jıihrı].il,eti11 he]];in-
ı: :l-,:_]:-..::::: ]::ı,at]ıılıı kazaninalarını
temln edecek ı,.üğ::a.iieı. aajllnllştlr çe
aqlln]aktadlı. BI n ii€ :,res.iL.1.. sakatlığın
ciı-ıs ve şüırıuiüne gör.e onu nünasilı bir işe
hazlrlanrak, fizik kabilil-et ieı.iir i iade et_
mek, lüzuınuna göre n]irhtelif suni AzA -
protez - lerle çalışma imkAnlarr temin et-
mek, ve sair usullerle çalışrnakta ve çok
iyi neticeler airnmaktadrr.

Sakatların vaziyetlerini ıslah için mü-
racaat edilen usuller başlıca iki türlüclür.
1 - Fizik kabiliyetin iadesi ''Restoration
physique", 2- malülü yeni bir işe yarrya-
cak şekilde edüke etmek ''acljustement
Vocationel" dir. İşin buradan öteki saf_
haları teknik rnesele]erdir. Ayrıca balıis
mevzuu edilmelerine lüzum yoktur,
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Milli Kalkınma ve Teşklldtçı Ruh

bu imkaniarı değ:l,ieııd j;ebi lı:re_.i. .].;,ıiü,-
lresiz i.ı tla1-2|1nın ilel.i irsul]er]r. ele aiınılı
teşkilatlandııılabilmesiıe bağlıclıı,. İç] ..,e

iieri bir teskilitçılık. iş hayatımızda yertes-
miş tetAkki ı.e alrşkanltklar yeriıre yeııi te-
lAkki r.e alışkaırlıkları getirecek eıı tesir.li
Yasltadır.

Tiiı:ki5,g'yi şarlia bağlıyan ve istihsal!
mizin özlediğimiz verim seviyeleriıre çiIıa;
mamasına sehep olaıı i.nıi]]erin başında
teknikçe geriliğimiz gelir. }.akat veıim-qiz
istihsa]in tek sebelıi geri telrnik değildir.
Bir ba,krmdan geri tekniğe ba.ğlı oiı::ıakla
beraber ondan müstakil olarak ele alrrıma-
sı mümkiin o]an kötü iş teşkilatı r.e iptidai
calışma rrsrrlleri de iş krrwetlerimi zi vgl.inı-
lc,ndiren sebelier ara.sıırda<i.ır. Asırlarclaıı
ürüira§ ka]mış bir vazif]e telAkkisi. gereği
gi bi cleğe;,lend i r.ilı-o eclen geçtn z\manz k ar -
şı kayıtsızlık ı-e iı: iı:,tvatıııriı ](iit haliı]c]e
iyi teşkilA.tlanciıi"ılırı sı, ]-ıı(rir]lekeLinrizde
biiyük enerji ve zaülai} iı;ı.a[laiıira sebe1-;
cıJmakta, üstüne titrente]-.ı jz geı,ı].:eıı ı.ı-,ii]i
kalk:nmı, hamleieriırıizi. gecikiirnrektedi..

Henl.iz der,let dair.elerimizde bile cağdaş
cıılışııra usullerini gereği gibi yei.]eştireme-
nli jc bLı]unu}-cruz. B esmi m ııarnelelerde bü-
yük zarnaıı kayiplarrna sebep olan usulle;.
esas]ı biı. tasfiveyc uğı,amamrs, bürokrasi
asgari ölçiilei,e iııdiı.ilememiştir., Cu,mhuri-
yetten sonıa kııi.c]ı-ığumuz hazı iktisaıli te-
şe]<küller ve ]--.aiıkaiarımızı]a ki titiz ve ve-
ıimii galışma usr,.l ve ııizarıjarı;ıin, en mü-
hinr ve hayati işleı,inıizin sorurırluluğunu
iistüne almrs bjr cok deı,Iet daiı,eleriruizde

§alihattin RATI]

]:. ]],i: :,.]: :]]i].].l,.it]]S .iıiuğı biı gel'qekti1..
_:::.:'_-:,:,,:_;:.:.,,::::_::.. i]:l.i cijtı\,a görüsü
i;: i-:ıj]] ğ:,,:_:. ::::]_:.,et: ur-gı:n bir 1.el.ıi
ıle,;]et tesk;latcı]ıİ::,: :-,:._:hl:.cız. \-e öırii-
ıı,iızıieki inıki:ıı 1,ıliarııda, en nıühin-ı ka]-
]ıınnı:i haııı]ı,l..ri;ıizi ser.k ı,e idare edecek
olaı1 biı t€şki]aii. çağdas biı. ırih r.e nıüsa-
rnahasız biı. disiııliırle ciiiaziamak zarr.ıreti
ı,ardrı_

Devlet teşkiliAtl dışuıda bütün işleı,in;
zirai istihsal, ticaret ve hususi teşebbüsün
eski alışkanlıklardan kurtalllmasr ve yeni
bir ruhla caiılandrrılma,sı, hiç şüphesiz her.
seyden önce bir milli eğitim davdsrdır. Bu-
ııunla beı.aber büyük memleket işlerinin
devletçe ele alrnarak iyi çahşan teşkilAt-
larla yürütüimesinin bu alandaki büyük
terbivevi tesiri de inkAr edilenıez.

Türkive gibi kaybedilmiş asrrları telAfi
etmek zorunda olan bjr memlekette yemiş-
]e]:i yüz}rrl.Iar sor,ıra der]enecek metod,la r
yaırııda yeni rıe tesirli yollar düşünmek
Zarureti vardrr. Biz milii eğitim yaırında
Halkeı..leıi yoliyle i.ıasıi büyiik çalıta biı
hallr eğitirni daı,i.srırr eie a]nak zorunrla
isel<, aynr şekilde milli ka]kıııma alanında
da ele alacağrınrz biiyiik meırıieket işlerini
en iieri teşkititlar ]rrııar.ak gei"cekleştir-
mek; halk ve kövIü r_lecliğiııjz büyiik kala-
balığı lıu iyi kunılmuş teski]i.tlarrır havasr
ı,e clisiplini icinde rıığuı.uıak zorundayız.

Bıı itibaı:lıı" bütiiı.ı cleı,let işleri ve devlet
teşebblisJeriude saat gibi işleyen bir tesk!
letcı!ı]i ruhitnu gerçekieştirmek, vazife
dtrygrrsrıııu miisaııahasız işteyen bu teşki-
l6"tların emrinde şekillemek, bizi milletçe

I|İ-
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başka biı, millet haline getirecek en mii-
him imillerden biri olacaktır.

İleri teknik yanrnda Avrupalr usulleri;
ipticl.ai vasıtalarla çalışrrken bile ileri sevi-

_r;ecle bir disiplin ve bıınları sağlryacak, ger-

qekleştirecek iyi teşkilit, miili kalkınma-
nrrzrn öncle geleıı en mühim davAsıdrr, Ve
biz, kamuca ele alclığımu, devletçe sevk
ve ida,re ettiğimiz memleket işlerinde teş-

kil5tçr ruha ve onun nizamlarına saclrk ka-

iabilcliğimiz takilirde kısa zamanda çok bü-

yük işlrcin hakkından gelebiliriz,

Tür,k ha]kmrn en basit köylüsünden şe-

hir ve kasabalardaki esnaf ve tüccarına
katlar bütün tabakalarınr doldurarr olgun
bir ruhu vardrr. Bu halkm ortlu teşkiletı
içinde gösterdiği eşsiz başarılar dünyayı
hayretlere sevkedecelç ölçüleri bulabilmek-
te; claha dün uzak bir mem]eket parçasrn-

ilan gelmiş bir köylii qocuğu. biraz him-
ınet ve clikkat]e. eır ince ilet -t,e Yasltaları
kullanabilecek kabiiil-etlerie gelismektedif ,

Devlet çe memleket işletinde al,dın kacl-

romuzun bu halkın ruhuna ve bu köylünlin
kabiliyetlerine 16yık bir vazife duygusiyle

çalrşmasr ve kamuca ele alrnan işleri en

ileri teşkilatları kurup idare ederek başar-
masr lXzrmdr. Bugün milli kalkınma işle-

riınizde özleiliğim iz hızlara varamryorsak,
bunun günahr büyük ölqüde aydm kadro,
muzrın omuzundadır. Aydm kadromuzun
eksiği ise teşkiletçıhktaki zaaflarrnda, va-

zife duyugsunun yetersizliğinde belirmek-

te; kurduğumuz müesseseler bu yüzden

tam verimle çalışamamaktadır.

Şrr noktayı milletçe ve aydrnca bilme-
miz |B.zımdır : Biz, bütün zorluklarr yen-

mek, ve büvük kalkınma işlerinrizi say ı
yıllar içinde başarmak zorundayız, Bu da
-her 

ele aldığımız işi, Xzami ciddiyet, izami
çalrşkanlık ve dzami ahl5kla başarırsak
miimküıı olabiliı,. Cicldiyetin de, çalışkanlı-
ğıı da, ahlAkrn da kök tutup gelişeceği

macldi muhit, iyi işleyen teşkilA,tlardır, Iş

haı,atrrı-rızı jyi işieyen teşkil6,tların qerçe-

l,eleri icine sokabilcliğimiz ölgiide kalkına-
biliıiz.
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Tarlada ,Çalışan Kadının Himayesi

Bu ır,iihin i-e sür.ıuiiü :r:e:-ı-ie1,: ını,_i-
mi şekilde tetkik ve ha-lietneğe imkaır i,ok-
trır,. Zira lreı ceniyet keııdine gör,e ten,ıa-

1,,ülleıe, tarihi1.le ; mistizni!,ie 1,akındaiı il-
gili ve keııdisiıe mahsus kanunlara malik-
tir. Bu kaıııırılar kuvvet ve istikamei]eriıri
cemiyetin kuvvet ve sitikametlerindeıı alır-
lar, Bu; hür ve müstakil siyasi birliklei,de
de böyledir. Siı,asi 

'ol,rr'r.Uon 
ihtiyaç ve

temayüllerine aykrrr olan ka,nunlatrn müs-
tebit idareleriır ferman ve iradelerinden
farkl yoktur.

Bir ceıniyetc uygrrıı müessese ve ka-
nun, o cemiyetin temayülleıine, tarihine,
mistik krıdretine eır uyglın olanrdrr. Bu iti-
barla Fraıısa. Ameı,ika veya Rusya gibi te-
mayül, tarih ve mistizm bakımlndan cemi-
yetirıizden fark]r olan cemiyetlere bakıp
makaleıriziıı mevzuuı]u tetkik ve mütalia
etmeğe inıkiıı r,oktıı::,.

İnsan tarihini tetki]ı etlecek olıır.sak ög-
t,tirüz ki, i]k insaıı göqebc ).:iı. hı].le yaşa-
na](tayd]. Kadın]a eı,kek aı,asıiııia ]ıic biı
faı,k yoktu. Kadrn tlı, r:r,keLle döğüşe gi-
(lcr,. aylaclıklar] sevltı,i qi1, ci\, \,eı.lerdi.

Ateşin ke§fi insanın hayatiı;da mülrim
ve ıııiisbet bjr rol o_vnamıştır. Eu keşifteıı
sonı.,a ilk iül§a]ıırr gıdasr r;oğaldı ve ceşit-
]endi. Öııceleri vıliıız qiy et ı,c roeyva yi.vilı
göçebe bir baltle vaşıvan iırsan müstakar
bir hayat tesisiıre başladı. Bu sırretle ka-
dın, erkeğiır gögebe hayatlndaıı kurtrıldu
lıe yanan ateşin ale\reli karşrsında erkekle
kadırr arasrnda içtimai hakıınlardan ilk
fark teessüs etti.

Safaetldiır KARANAKÇI

Iii-,:l-,:::]] .] i:ei gibi Amnıe hiznıetlerine
:s:::,;.r ı-,-::l t-iıler,ıesi. iktisadi sahada bir
niiistahsi] olu1, ,ı:naması ilk, orta l,e son
qağ filozof ve mütefekklflerinin tetkik
n]etztru o]mıısttı],.

Kaclını] qalışıl-ı qallşmamasl hakkında
öı-ıe siiı,iijeıı telikkileri iki kısma avırabili-
ı,iz :

Bazı telAkkilere nazaran, cemiyet ara-
srnda ya_sryan kadın, çalışmak mecburiye-
tindedir. Oiııın srr{ kadın oluşu, çahşma-
ması ve cemiyet içinde tufeyli bir müsteh-
lik lıalinde yaşamasr icin bir hak teşkil et-
mez. Madem ki kadrn, cemiyet arasında ya-
şamakta; cemiyetin bir çok nimetlerinden
istifade etmektedir, onun da cemiyet haya-
tınm istilzam ettiği zahmet ve meşakkat-
leri kabrıl etmesi, erkekler gibi calrşması
l6-zrmdır.

D.iğer telAkkilere göre, kadın çalışma-
nralrdrr,. Kadrnrn yaradrlışr itibariyle er-
kekten zayıf, meşakkat ve zahmetlere da-
lıa az mukavim oluşu ve fizyolojik teşek-
küliinü.ıı icaplarr erkek gibi çaiışmasıııa
ıiıiı,ı jilir,. Bu itibarla kadrn lıer ne sahac'la
olursa olsıın Amme hizmetlerine iştirak
ec'lemiyeceği gibi iktisadi ınandda ıııüstah-
sil de olamaz. kadınrn Amme bakrııırıdan
r.asfı (karı) ve (ana), iktisadi bakımdaır
vasfi da (müsthelik) olrnakdrr. Diğer ta-
Iaftan kadrnın erkekten ayrı bir terbiye
ve yaşayrş tarzına tAbi tütuluşu çalışma-
masr aleyhiı-ıe serdolunan mileyyedelerden
biridir.

Yabancı memleketlerde kadrn ça"lrşma-
lr mr, çalışmamalı ml? Bu; bizi a]ikadar
etrnez. Zira yukarıda da işaret ettiğimiz

..ciı,: ._..:-- .: , .. :-::: ,.. :. :
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gibi iqtinlai müesseseleI cemiyetin temayü-
iü, taı,ih ve mistizmle mukayyettir. Biz bu
vazın]izcla Türkiye'de kadrn çalrşmalr mr;
calı:ırıanıalı mı'l onu 1elkik edeceğiz.

TüIkiye'de kadrrırı çalışrp çalrşrnanıasr
hakkında bir hüküm verebilmek için Tiirk
tarihinin ve bugünkii Türk cemiyetinin; iç-
timai ve iktisadi temayülleri bakımından
Türk kadınını tetkik ve mütalda etmek
icabeder.

Eski Türk tarihinde; kadrnla erkek
arasrnda bir fark olmadığınr; kadrnrn er,
kek gibi iktisadi sahada bir istihsal uzvu
olduğunu, Amme hizmetlerine iştirak etti
ğiııi ve hattA erkekler gibi muharebeye git-
tiğini görüyoruz,

Milattan binlerce sene ewel İskit ka-
drnlarr erkeklerle beraber döğüşe gider-
lerdi. sümer kadınları iktisadi rnanAda tam
bir müstahsil r,asfiıır }raizdiier. TezgAhlar-
da qahşmak sureti1-le küçük saıratlaı,la.
mağazalarda çalışmak sureti1,1e de ticaret-
le meşgul olurlardr,

Eti kadınları bütün bunlardan başka
ömme hizmetleri de kabul ederlerdi. Eti
kadrnlarr- arasrnda hAkimlik yapanlar çok-
tu. Kraliçe Kral kadar nüfuz sahibi idi,
Kral bir sefir kabut ettiği zanraır kraliçe
de lıazır bulunurdu.

Mrsr hükümdarr II nci Ramses'le ak-
dolunan meşhur muahecle Ramses ve Eti
kralı Hatusil'in imzalıarı yanında Eti Kra-
liçesi Buduhi;ıa'nrn da imzasr vardı.

Hicretten 46 sene sonra, Arap kuman,
danlarından Kuteybe'nin ordusiyle yapılan
teması müteakip rnüslüman olan Tiirkler
pek krsa bir zamanda kendi rrklarrna has
vasrf ve örfü idetleri terk ve müslüman-
lığın imperatif (Xmirane) olan ahkAmrna
intibak ettiler.. Bu suretle Türk cemiyeti
dini bir maiıiyet, Türk ailesi de dini bir
aile halini aldı ve Türk kadıırı iş ha5rllp-
dan uzaklaştr.

ugünkü aile iktisadi bir teşekkül ha-
lini almrştrr. Çağdaş telAkkilerin istil-

zam ettiği icaplar ehli hayata müteallik
ihtiyaçların çoğalmasınr intaç etmiştir. Ce-

çALışMA

miyetin kültür seviyesi yükseldikçe fertle-
rin masraflarr aı:tmr§tır. Binaenaleyh ka-
drnrn da erkek gibi çalrşmasrnı; ailenin
muhtaç olduğu şeylerden bir kısmrnr teda,
rik ve temin etmesini tabil ve hattx zaruri
görmek mecburiyetindeyiz.

1908 inkılAbını müteakip Türk kadını
posta idaresinde ve mülga letefon şirketin-
de vazife almak suretiyle Amme hizmetle-
ıine intisap etmiştir. Kadrnrmrzın serbest
hayata atılış daha eskidir. Türk ka<iını

çok eski zamanlardan beri tarlada çalış-
mkatadrr. Mülga Reji şirketi fabrikaların-
da birçok Türk kadrnlarr çalışmıştır.

Türk iııkılibiyle diinün dar tel6.kki ve

sıkı ba.ğlanndan kurtulan Türk kadını bu-
gün en'ileri kültürlü bir cemiyet kadını-
clu,. Harpten evvelki Fransa gibi yüksek
ınecleniyetli cemiyet kadınlarrnın bile ma-
lik olmadığı birqok hakları Türk kadtnı
haizdir. Fransız n-ıel,zııatı kadrırdan mebus
o]n-ıak hakkını esirgemiştir. İçtimai iı-ıkı,
]a]ı]arrni bizrien 1ı}laıca ı,e hatti asırlarca
evvel 1,apan birgok cemil-etierde hikin-ı ka-
dın }roktuf, Hatbuki bizde, askerlikten t,aş-

ka bütün Amme hizınetleri ı,e seııbest mes-
lekler kaclrnlanmız için açıktrr.

856 sayıIı Ticaret Kanırnumuzun 4 ün-
cü maddesi; ahk1mr sabıkamızın şahitliği
biie çok gördüğü kadrna, Medeni Krrun mu-
cibince emvali hakkındaki kavli tasarruf-
laır mlrteber olmak, şahsı veya yaptğı ti-
caret hakknda kanuni bir memnuiyet bu-
lurrmamak şartiyle ticaret yapmak hakkı,
nı bahşetmiştir.

Medeni Kanunumuzun 159 uncu mad-
desine göre, evli kadın, kocasrnın sarih ve-
ya z:mni müsaadesiyle bir iş veya sanat
tutahilir. Ilocanrn izin vermekten irntinaı
halinde, kadrn, bu iş ı,eya sanatla iştiga-
lin aile menfaati icabr olduğunu isbat ede-

rek hAkimden izin a]abilir.
Bu krsa izahaİtan anlaş ryor ki, Türki-

yemizde kadının çalrşıp çalrşmaması hak-
kında bir davA yoktur.

Kadın çalışacaktır. Fakat nasıl ve ne-

rede?
1927 senesinde yapılan sayıma nazaraı

(nüfusumuz 13.648.000) qalışan 5,351,215
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vatandaştan 3,594,496 sü erkek, \,757,719 ıı
kadındr. Umum lıüfusta çalrşaır erkelile-
rin nisbeti % 54,8, kaclıniarınki % 24.8 çlj-,..

1935 yılında yapılan tahrire göre (nü_
fusumuz 16,157,000) çahşan 7,921,000 va-
tandaştan 4,635,000 i eıkek, 3,286,000 i
kadındır. Umumi nüfusta çalışaıı erkekle-
rin nisbeti % 58, kadınlarınki % 40 tıı.
miIyon'.

Tipik bir ticaret merrıleketi olaiı Yııııa-
ııistaırda 1928 seı-ıesiı.ıtle 1-21ıl]n;; \1ı. :ır.ı-
ma gÖ.e l iljifr!s,.i 6 f; l.ıl,-jı] ı_]l:;,..
2.7{5.000 kişjden ;;3.ı]ı_k]; ke_,i::ı. 1 l:i].|ııı,.
erkektir. Umum niifusta caiisan eı ke]i]e--
rin nisbeti i,l64,1. kadınlarınki .. 24.71 diı.,

Ziraat tekniği en ileri biı- nıernleket
olan Hollandada 1930 tarihine nazaıan (ılii-
fusu 7.936,000) çalışan 3.J80.000 kişidcıı
768,000 i kadın, 2,418,000 i er]rektir. IImu-
mİ nüfusa nazaran qalışanların .| 6],3 ii
erkek. % 19.2 si kıdıııdır.

Bu iki misalden anlryoruz ki. memteke-
timizde umum nüfusa nazaran çairşan ka-
dınların nisbeti ileri bir ticaret memloketi
olan yunanistandan vc mütekdınil bir zi-
raat memleketi o]an Holandac'lan fazladri.

1927 senesinde çahşan kadınlarrrrrlzda].ı
I,689,324 ü zirai işIetmelerde (toprak ve
toprakla a]akattar bütün \ıtidai iş!eı,)
32,47 4 ii sınai, 8,843 ü ticari müesseseler.
de, 7,476 sr selbest mesleklerde, 16,947 si
muhtelif işlerde qalısmaktadrrlar.

Bu tarihte imme hizmetlerinde n]iistah-
dem kadrnlarrmrzın adec]_i'aırcak 1?15 tir.

1935 senesinde çalışan kaclınlarınıız-
dan 3,096,799 u zirai işietmelerde. 129.0?6
sI sana},i ve kiiçük sanat nıüesseselerinde;
11,602 si ticaret müesseseter,.incle. 2.858 i
nakliye ve muvasala vasıtalarında,27,488 i
ev, iktisadi ve şahsi hizmetlerde müstah-
dem olup anca.k 1?,854 ü Amme hizmetleri
ve serbest mesleklerde çalışmaktaclırlar.

1935 sayımınııı verdiği rakamlara ba.-
kacak olursak gşrürüz ki, 1935 senesincle
çalışan kadınlarımrzrn acledi 1927 senesin-
dekilere nazaran cok artmıştır.

Bu tezayüdü bariz o]arak görüyoruz,

Faı:aza 1927 senesinde, 1,689,324 kadın
zirai işletnclerde çalrsmaktayken bu adet
1935 seıreı;iriıle 3,090,799 a cıkmrştrr. Bunu
ziraı iş hecmiırıizin genişlemesinden müte-
ı,ellit tabii bir tezayücle atfedemeyiz. Zira,
tarıada ca"ii§s_n eIjtek nüfusumrız avnr nis-
bi.tle a |i manrl§Lrr,

Meiı]elıetiııizde kıdrnın cahşmasr içt!
mai ve jktjsadi bakımiardan biıı tetkik
]ıveziır] ,1]]acakra biıırrr, bürolarla bir. ta-
kııı,ı sı;ııi tısıbl.ıiiıılt,irle ı.;ı]ısaı-ı kadııı]ara
:., :].i,. ].|. isıb,.t ..-o]itı]].,

T:ı.,::-.-. :.. ; ı,!]|],;!ı; hı.iiııı ziı,ai işlet-
:,ı. :: .ı ] j!, , ı , d .,:a.lıı: sanavi re küçük
saırai nıi:;_.s.:s.,_..l::l,:i.,. calışmaktadıı.lar.
Bİraenalel-h bjzi;ıl iıill tetkik ne\-Zuu ola-
cak kadııılar, iıe:: şeyden evvei bunlarclır,.

Ci:_iısmağiı mecbur olan kadrnın erkek-
icırieıı rlaha hafil saı.t]ara tibi tutulması
volııidaki ternei.]i.]i ve mücadele, iş tarihi
]<adar eskidir.

Buqiin demri<ra.t rejimlerde kaclın işç!
]ei,in mesai saatlan, çalı§ma yerleri, do-
gum ve erırzikli zaınaniarrnda hafif işlerde
]iu]ianilnıa!aıı kanrınlar,]a teyid edilmistir.

1593 iı_ıırnaralr Limumi Hıfzıssıhha Ka-
nununıin 177 iıci.3008 say ı kanunumu-
zın 25, 26, 4Cü, 49, 50 ve 61 inci maddcleri
r.e bu kalırına clayaıılaıak yaprlan nizam-
name, talina tna::-ıelerle sonraclan kabul
ediien kanirnlar. işçi kadınlar lehine bazı
hü]<ümleri il]tiva etınektedir.

J irııt a],l, vo yorucrt bir iştir. yoı,ucu
kis. [ızia kuvi.et ister.. Uzun harlılerin

tesi:"i a-ltucla ihmai e<lilen Anadolu toprak-
]:ıı,r;ıde.; tıiınnal bir. veı:im ternin edebilmek
için brıha.ı" kıivvetiıe, lıiq olmazsa pulluk
ve ata rırui,ıtacız. Hıılbuki Türk kö;zlüsiinün
malİ siası r,e Tür.]ç ziraatının bugiinkü ge-
]irj_ buıra ır-iiisa it cleğitclir. Köylü ekmealiği
nrühiın bir ]ıısıı:ı arazisiıri mer'a olarak
krıllir ırmıkte-dır.

ifürk ziraatiniıı bu ağır şartlari tarlada
çalrşan kadlılı ycrmakta Ve hırpalamakta-
c'!ıı. Mederri irieıriel<etlerde kdrn hasat ve
devşirrae gibi ırislıeten lrafif işler yapmak-
ta. ve ağrr isjeri makine görmekteür. Hal-
buj<i bizr].e kacli;ı tarlada, kara sapanla çift
biie ,sürmektedii.,

,
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Bazı zeıg\n vilöyetlerimizcleki nümune
işletmelerini istisna edecek olursak (kara-
sapan) klAsik bir ziraal aeli olarak hAlö
yaşamaktadır. Çorak ve step olan bir kr-
srm arazimizin kara sapanla siirülmesi ka-
drnr yormaktadr.

Memleketimizde kadın qalışması yalırrz
zirai işletmelere inhisar etnemekteclir.
Anado]rr'da kadu,ı eı,ı kabadayı şehirli er-
keğin bile yapamıyacağı işleri görmekte,
dir. Arkasında yirmi yirrnibeş kilo ağırlı-
ğnalaki yükiiyle ki lometrelerce yollardan
kasabanrn pazarna gelen, getirdiğini satan
ı,e kasabadaıı aldığı öteberi ile gene yayan
köyüne döıreır kadrnlalrm]z çoktırr. I\(em,

leketimizdelri yol vaziyetlerini de dikkate
alacak olursak tarlada qahşan Tiirk kadı-
nlnın ne zor durumda olduğrınu anlıyabi
|iriz.

Nüfusurnuzun bir aır evı,el goğalması
lizımcirr. Brınrıı bizim iqiir en hayati bir
mesele olduğuırı_ı biliyoruz. Brı. biı haki-
katken bu hrısrrsta ne yal:ııyoruz ?..

1934 senesiııde otuz bir vilayet merke-
zinde tam sıhhatli olarak doğan yavrular-
tlan (bir yaşına kadar) 6,038 i ölmüştür.
Yeni doğan çocıığun cılu ve ölüme müsa.it
oluşu aııa rahmindeki vaziyetiyle şiddetle
alAkadardir. Hamil esnasrnda ananııı mad-
di bir imilin tesiri aitrnda kalışı çocuğu
crlız ve ölüme müsait yapar.

Tar]ada kara sapanla çift süreı,ı, yirnri
yirmi beş kilo ağırlığırdaki yükü döı,t beş
saatlık yoldan kasabaya getiren kadının
doğurduğu çocuğun yaşamasrna, farzr mu-
hal olarak yaşa§a bile güıbüz olmasıııa
imkA.rı var mrdır ?

Köylümüzün sıhhi bilgileıden n,üa}rrum

olduğruıu ve kadrnın bazan doğu,acağı aııa
kadar tar]ada çahştığını \,e hatta kll{arda
doğurduğ-ı"ınu nazarr itibara alacak olur-
sak zirai işletmelerde çahşan kadınlarrnıı-
zın vaziyetiniıı ne kadar ağu oldrı;ı.ınrı aır-

larrz. Tür,k kadiılıılı talladaki meşakkatli
jşlerdeır kuı,taıabilmek, her §e_vden e\,1,e1

kö1,1ü erkeklere çazife çe qalışma hisleı,i
vermek, bunun için de onlarııı kiiltüı,-cer-i-
yelerini yükseltmek lA.zımdır.

Bugünkü aile iktisadi bir birliktir. Bu-
nu kabul ediyoruz. !'akat bu, hiqbir zaman
kadının fizyolojik kabiliyetleriyle rTlüteıla-

sip olmıyan işleri yapması ve bazr yerlerde
olduğu gibi erkeğin kahvelerde miskin mis-
kin oturrrp dedikodu yapmas] değildir. Ka-
dmın tarlatla çallşmasr iqtimai bakımdan
olduğu kaclar iktisadi bakımdar,ı da mah-
zrrrludur. Türk kadınrnın fizyolojik kudre-
ti vaptığı ziraatte beklenilen iıaclı getii"-

nreğe kAfi gelnremektec-lir.

Bu hususta :

A 
-Ameli 

,ı,e tatbiki suı"ette Türk kijy-
lüsünün kültür seviyesini yükseltmek,

B - Bir kanunla çalışabi]ecek biı hal-
de olduğu halde karrsrnr zirai ağr islercie

çalıştrran erkek]eri cezalandrrmak,
C - Hususi bir kanunla kağnrn yıpa-

bileceği isleri tayiır ve tahdit etmek,
D - Hiç o]mazsa hamle tekac'lclüm

eclei,i ve hamli takjp eden aylarda kadrnı
qalıştrrmamak,

E - Hamil dolayısiyle çalrşamryaıı
muhtaç kadına, çaiışmadğı aylara müır-
hasrr olmak üzer"e yardım etmek tiiişünii-
lebiliı,.

]



ıre geti],meS sağlrj,ali b;ı, iısaı]ı'ıı ı-ı.siı.-i.::.
Ha;n-aıılarrı tabii diiftiilerdeül doğan dina-
mizmasr basit 1,2şnlrla ihtil,agları:-iı teıı-ıii-,
içindir. Buna mukabil insarı; qalrşııası i1,:

tabiatın birçok srrlarınr çözmek, birçok ta-
biat olaylarına hAkirı olmak imkAnlarınr
kazanmrştrr. Bu sebelıtenciiı, ki, iırsanlığııı
en belirmiş vasfi cahşnradır diyebiliriz.

Günlük hayatta ve fikir calışmalarında"
insan emeğini daima daha bol verime gö-
türmenin sırrr; o çalrşmadan zev]r alabil-
me, haz duyabilmededir, Memnrrnluk vc
zevk vermeyen bir çalışma bilim alanındı
olsun, kol tezgihlarında olsun kısır ve gü-
dük kalmağa mahkiımdur.

Refah ve güvenlik içinde yaşayan, mil-
li var]ıklarınr sağlam temeller üstüüe ku-
ran, her yurdun tahlil olunamağa değer
toplum özellikleri ı.ardır.

Gerçekten iısanlık taıihinde devir, cle_

vir yer yer görülen sosyal başarıları, kal-
kınma ve ileri srçramaları tesadüfleı,e yor.
mak saflık olur. Toplumca yaşayışın h9f
başarısı daima ve yalrrız bilgili, ölçülü ta_
hşmalann ürünüdür.

İyi bir atasözü vardır. Bir elin nesi, iki
elin sesi vardır, diye.., Gerçekten bencil
düşünce ve isteklerin ön ptAnda geçtiği, ce-
miyet ve çalışma terbiyesinin aksak, krt ol-
duğu topraklar üzerinde güneş bile kavu-
rucu ve soldurucu iken, ötede, sağ duyular-
la; el ve yürek birliği ile çalışan insanla-
nn yaşadığ yerlerde yemyeşil bir ufuk ve
ma§mavi bir gökyüzü vardır. Buralarda

Dr, CeIA.I ERTUĞ

.- -,., ... ],: ,,- i.i] !. , :is]ii.tiir. Şüphesiz bu
s:lt11,1ar. \,ei_i,.,. .iı!],u]mad]k hakikatleri
iiarle iciıı },? zılnanl 1ştır,. Biliııen. 1,iizlercc
defa tekı,arİanan lıice geıçekler ıardrr ki.
bunl:,ıı keııdjmjzc nral etmek yaşayı_sımrza
sokma ]i yetk jsi tamaıl._,n elimizde değildir.
Belli biı, zamanrn geçmesi bazı şartlarrn
uyg,.rlaşrrıa.sinı beklemek zorundayızdır.

İşte (qalışma zevki) ni bir topluluğa
maletmeırin, o topluluğun fertleri arasrn-
da çalışmaya }ra.rşr bir zevk duygusu uyar-
manln güclüğü de brı tiirlü bir gerçektiı,.
Bir babanrn tenbel ve haylaz olan evlidına
durmaksızm, çalı-s diye söylenmesi onu bu
yüzden kolkutmasr, cezalaıdırmasl, ona
so]ıuclınlın kötüye varacağını tekrar tek-
rar anlatmasr, o çocuğu yola getirmek için
kat'i bir care değildir.

Oysaki bu çocuğa. terbiye çağıırııı ilk
giinleriırde, qallşmayl bir zevk olarak ta-
nrtmak ve bu hissi ona aşılamak onu cemi-
1,ete kaziıniirrmak için gidilecek tek yol-
drır. ]i'akat bı: da kolay değildir. Bilgi, sa-
bir ı,e uğr,aşma ister.

Şimdi lrendirıize şöyle bir soru sora_
lırn; acaba iıısan icin doğuştan bir çalışma
zevki va,r, mıdr? Yoksa bır sonradan ka-
zanılan bir vasrf mıdr? Bu iki ihtimalin
varhğnı da iddia etmek mümkündür. Çün-
kii her insanııı çahşmaya karşı istğ, ve
enelji potınsiyeli a5,ni değildir. Mademki
her insan için doğuştan bir bünye, bir ya-
pl kabul ediyoruz, o halde hayata karşı
alöka, çevreniır icaplarına uyma ve sosyaı

İlim ve Hayatta Çalışma Zevki

ı
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düıtüieı, tel,ki verme yetkisi de başka baş-
ka olacaktıı,,

Siniı,leri. iradesi, adale ve kemikleri,
zehisı sağlam olaı-ı bir insan fazla enerji
harcıl,arak. hal,a1 ini rU" daha kuwetli du-
ıur. güclükierden çabuk bezmez, diri ve
pektir.

Öte yanda zeki, muhakemesi iş|ek fa-
kat yapısı narin, iradesi ve sinirleri aşrn-
mış, yorulmuş bir insan, güçlükler karşı
sında daha tez yrlar, bir durumdadrr.

Bir başkası da sağlam yapılıdır. müş-
küllerclen kolay kolay yılmaz fakat zekica
geridir.

Demek oluyor ki, bir cemiyetin fertleri-
nin maddi ve psikolojik seviyeleri, hem
doğuştan, hem de gelişnre bakımından hiç
de eşit değildir. Peki; toplrım yasalarr btr

durum karşısrnda işe yanyanları tutu]r,
bir tarafı veya, bütünii biraz zavıf ve ak-
sak olan insaırlai,r biı, keıraı,a nrı atacak-
tır ? Tabiati1,le hal,ır.

Heı iıısanıı,ı cemi],ete kaı,şı nasıl biı,-

çok ödevleri varsa. cemiyetin de her insanı
elinden tutmak, onun eksik taraflarınr des,

teklemek ödevi vardır.
Bir millet hiçbir zaman yalnrz, seçkiır

kaliteli fakat sayrsı a.z insarrlarla yücele-

mez.. Ortalama kalitenin de iyi olması za-
rureti vardrr.

Şuras muhakkaktt ki, ancak oltala-
ma kültür seviyesi, iyi kaliteye u]aşmış iır-

san toplulukları sağlam ve kuıı,etli millet-
leri doğurur. Aksi halde, yani iyi vasıflı
yetişkin fakat sayrsl az insanlarla kurul-
mak istenen cemiyetler, çabuk koşup yo-
ru]an bir özellik gösterirler. Çalışma terbi-
yesi betirmiş, sistemli ve sağlam prensip-
lere dayanarı iyi bir iş bölümü sağlanmış,
fertlerine çalrşma zevki asılanmış insa,ı
topluluklarr tabii bir olgunlaşmayı bünye-
lerine sindirmiş cemiyetlerdir.

Çalrşma zevkinin manAsını belirtmeğe
çalıştrktan sonra, çal§ma zevkinin nasıl
sağlanabileceğini ele alalrm.

(Çalşma ze,ıki) teşekkül etmiş buhı-
nan her insan bir memnunluk havası için-
de daima bol verimliiiir. İşinde kavrayışlı-
drr, araştırma ve yenileştirmeye güçlüdür.

Doğuştan çalışma zevkine sahip olarr in,
sanlarrn başrnda sanatçrlar gelir. }Iesela:
günlerce, sürekli çalışmalarla yoı,gunluk
duymailan uğraşan ve bir eser yarataıı bi,:

müzik sanatçısı, bir romancr, bir şair, bi;,

ressam (Qalışma zevkini) en iyi duymuş
kimselerdir ve böyle bir sarıatçr, konusunıı
canlandrrmak içiır yedek kuwetlerini bile
harcasa; ortaya çılİaracağr eser ka,rşısrn-
da bütün yoıgunluklarrnı bir lihzada unu,
tacaktır.

Memurlar ve iş adamlarr için ayıri şey
varittir. Parlak başarı ile biten qok ağır ve
ezici bir çalışma ne kadar az 1,orııcu isc, az
emeğe mal olan fakat muvaffakiyetsizlikle
biten çalışma o kadaı, güç ve bezdiı,jcidir,.

Hatt6 bu fikir şu sekilde ve daha acrk
olarak ifaiie edilebilir, : "Hal,at bol,rıııca
Irer başaı,ısızJık. insaı,ı e::eı, jisiııclen biı,paı,-
calr kopaı:u,. insanin ces2.:et, teşebbts va

aıılgııı!ık gibi rasıflaıını 1ıı i,"':ı." ii,: cı,
]!sn-ia},j.: ihtaı, ı,e1,:. başka cezalar, ı,eırnek-
le ul,arılaır psikolojik tesil,le, iyi çalışani
okşamaclaı,ı. onu değersiz bile oisa bir şey
ile sevindirmeden alrnacak scnuç ar:asında
dağlar kadar fark vardrr. Her çalışmada
ufak başarrlarr bile, gözden kaçrrmadan
gereken takdiri kıskanmryan iş güdücüler
daima kullandıklarr insanlardan en son \ıe-

rimi ahr]ar.
İnsanlık tarihini aqınız.. en parlak ve

eıı r,ahat çağlarda, çalı-sanr destekleme oaıı
ya|drmlarda brılunma, kıymetleri hatır gö-
ırül istekleTine tercih etme, gibi sağlam
prensiplerle çevrelenmiş bir karaktel, gö-

r eceksiniz. İptidailik ve gerilik dönemleıin-
de ise, çalışanı krskanma, onun önüııe bir-
biri ardrrra engeller koynra, liyakatlari ne
pahasrna olırrsa olsun körletmek ternayül-
leri vardrr. '

İnsan insanlrğını daha çok ruhi kudret-
leriyle ispat eder. Bu tarafimrzı filizlendi-
recek, yeşertecek en esaslr grda da mane,ıi
hazlar, bir ke]ime ile (memnunluk) dur.
llalinden, gördüğü işin soırucundan mem-
nunluk duyabilen insan lüzumlu olguıılrı,
ğunu elde etmiş insandlr. Çoğu insanların
saadet mefhumunu bir türlü anlatamayıg-
larr, onun ne olcluğunu bilmeyişlerindeııdir,
Çünkü bu insanlarrn ölçüsüz ve renksiz ih-

"I
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tiras]arı hiçbir kalıba hiçbir ölçiİye sığma-
1,acak kadar hudutsuzdur. Bir insana saa-
deti tanıtmak krsmen de onun mensup ol_
duğu cemiyetiır ödevidir. Şöyle ki; her ce-
miyet eğitim programlariyle, aile terbiyesi
sistemieriyle nihayet, gençlik yetiştirme
preırsipleriyle, fertlerine bir ülkü bir de
çalrşnıa zevki aşr]ayacaktrr.

Hayatında bir ülküye Sahip olmıyaıl
çalışmanın zevk olabileceğine inanmryan
insanı bir saniye dahi mesut görmek güç-
tiiı,.

İ]irrl(i.. ol:ur]. öteki is a]aılaı,inda eıisrı,,.
iıı:a:,i eııtı,jısiııi ıianıia damla ölçiiere]i, hii
biı lsıafa meydaıı r-ermeksizin kullanmak
bugüıriin batı ilemini ortaya qıkar"rnıştır.
Fikii, hayatında nrilletlerarası ün alan nic.,
biiginleı,, nice saııatçrlaı taruyoruz ki, gök-
ten iıime yetki sahibi değildirler. Hepsi yü-
ı,iiclükleri yolda bir ülkü sahjbidirler ve bu
ülküye ulaşmak için nasıl çalışacaklarrnı
biiiyorlar, çalrşrnalarndan da zevk duy-
muşlardır. Yoksa bu şöhretlerin hiç birine
yrldrzlardan ilham inmeıniştir. MeselA bu-
gün hekimlikle bir döneme( noktası o]aı:
peııisilin agağı yukarı yirnri senedenberi
süregeien iıratçı bir çalrşmanrn ürüuüdür.
Dünyanın gidişinde yüzde yüz devrim ya-
par,ı atom eneriisi de yine uzun yıllardan-
lıeri erinme ve yorgunluk bilrneyen bir ça-
irşma zevkinin sonrıcu değil midir? İnsan-
hk bu keşfi Pier Curie i]e Madam Curie'-
nin 458 defa başarısrz sonuç veren ve 4,5
sene Siil,en. ırihayet zaferle biten deneyle-
rine ve oııların tiikeıımez calışma zevkinc
medyrrrıdur.

İlimde çalışma zevkinin kökü, araştır_
rıra ve umumi kriteriumleri özel sartlara
uvgulanıa esasına davatıtr.

Büyük şark medeniyetinin özeltiğini
ka5,betlişi brr temel zihniyetten ayrrlma-
siyle başiar. Bu değişimiıı sebebi, ilmin
basrııa kalıp ölçüler içine sokulmasrdır..
Oü,saki ilimde srııır olarnaz, ilim bir hAfı2a
isi değildir, ilim bir klişe değildiı.. İlim bir
anahtardrr. Onun]a ancak açmak istediği-
niz kapıyı bulursunrrz. Ve ilim alanınilaki
okullann her birisi kendine göre bir usulle
bu anahtarı kullanır. Usulsüz ve yolsuz

olarak ilim yapmak; biitün kapıları kilitli
olan bir evin koridorlarında dolaşmaktaıı
başka bir şey değildir. Çalrşma zevki olail
insan için ilim sihirli bir anahtardır. Görüş
ve bili§ alanımıza kapalı olan, nice vaıılık-
lar ancak bu sayede açrk saçık olurlar. Me-
todsuz ve zevksiz çalrşan insan uğraştrğı
konunun etrafinda dolaşır fakat içine gire-
mez. Bu yüzden yorulur, brkar fakat aradı
ğı yine onca meçhul kahr.

ilinrde çalışma zevki, çalrşma terbiyesi,
aıcak ustaı]lt-l ciıağa öğretmesiyle gözle
Eöl,ü jüf bil ı]eticeJ-e 1,arır,

Fık:ı,,,,e i,ıl rezgihlaı,ııda her ustanrn,
el ı-e kafasında]ıi bütün mahaIetleı,i çrra-
ğına (ierretmesi de top,luın Yasavışına kar,
sı bir borc.,tur. o çırağına diyecektir ki :

- İşte ben bu kadai,ını öğrenebildim,
yapabildirn. Seır bundan iyisini becerecek-
sin.. Hepimizin hayata karşı o]an vazifemiz
elimizdeki bayrağı daha ileriye götürmek
orada başka başka ellere teslim etmektir.
Ve bu teslimi yaparken de, önümüzdekile-
rin ötelere doğru atıldığını görmemiz lA-
zımdır. O zaman bütün yorgunluğu unu-
tuı,. Ve rahat rahat uyuyabiliriz.

Hakikaten medeni insan için yaşamaırrn
saadei,i işteb udur. Size verilen bayrağ
götüı:meniz gerekerr mesafeyi koştuktan
sonra başka bir ele teslim etmek ve onun
da daha ilerilere doğru çıkış yaptığını gör_
mek.. bu benzetişin daha açık manAsrnr çr-
karalrm: Hayatrnrz boyunca iyi çalışmış;
çalrşmanızdan memnunluk ve zevk duy-
muşsunrız.. afi\acüiza ulaşmış, istediğiniz
eserleri verrııişsiniz.. artık sizden mesut
kim vaıdır.. Hülasa; çaiışma zevki verimli
olmak isteyeıı, yüce]meyi amaç edinen her
toplum için en kur,,vetli dayanaktrr.

Bunu sağlamak isteyen cemiyet insan-
larr arasında adilet ve eşitliği tanıyacak,
qalrŞanr kayrracak, çalışmryanı QahştıITna-
nın sırrınl bilecektir..

Zorla değil, içten gelme bir çalışmayı
tabii alrşkanlıklarl arasına sokan topluluk-
lar çok uzaklardan bi|e başka bir görlinüş-
tedir]er, Manevi ve maddl değerleriyle yı-
kimaz bir kale gibidirler.

İ.'
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,Milleilerarası Çalışma Sözleşmeleri
u

(Bğş Ça]ışno'nln 4 üncü sğylsındğdı!)

1? No. lı Sözleşme

Unvan: İş kazalarının tazmini hakkur-
da sözleşme (Kabul tarihi: 7016i!925),

Arıa hükümler: Üye Devletier, resmi
ve özel mahiyetteki müesseselerde çalışan
bedeni ve fikrİ işçilerden iş kazasına rrğrr-

yanlara en az aşağıda yazı!ı ölçüde tazmi
nat sağlamağı deru!-ite edecekieıdir :

a) Ölümıe. l,ahut daimi i-" göı,emeziikle

neticelenerr kaza halleıiırie. btl kazal,a rığ-

rıyanlara veyahut oırlariır hak sahilieı,in"
geiir şeklinde biı, ödenek ,"eıi]ecektir" Bu
ödenek, uygun bir iş biih,ınmak şartiyle
tamamiyle veya krsnren seImaye şeklinde
de verilebilir.

b) Kazaya uğriyanlar aynr zarnanda

tedavi ve lüzumunda a;meliyat edilecek,

kendilerine gerekli iliçlar verilecektir,
. c') Kazaya uğrryanlara, protez ve orto-
pedi cihazları verilecektir. Bunlarrn yeri-
ne, bede]leri nispetinde para yardrmı ya-

Llılmasi da caizdir.
İstisnalar: 1 - Her Üye Devlet, \{illi

kanunlarla aşağıda sayılr kimseleri bu söz-

leşme hükümlerindçn ırüstesiia tutabilir, :

a) İşverenin esas iştigal mevzuuna ya-

bancı arızi işler gören kinrseler,
b) Kendi evleriııde çalışaıı işçilei,,
c) Münhasıran kendi aile reisleri hısa-

bına çalrşan aynı bir aile efradı,
d) Kazancr, tesbit edilerı biı rııilrtaı,-iııı

yukarı olan fikri işçiier.
2 * a) Deniz adamları ile bahkçılar,

b) Bu sözleşmede yazılı rejinıden daha az

olmamak üzere menfaatler temin etlen bit
özel rejimden faydalanan kinrseler. c) Ta-
rım işçileri hakkıııda bu sözleşme uygrr-

lanamaz.

l. Hakkı YEI§İAİ--

Onamalar : Bu Sözleşmeyi 1940 Martı-
na ka.dar 19 Hükümet onamıştır.

18 ve 42 No. lrr Sözleşmeler

unvan ; Mesleı<i hastalıklarrn tazmini
hakkrnda sözieşme. Kabul tarihi : |0/6/
1925 (18 No. 1rı sözleşme) , 27i61'|934 {42

No. lrr SözleŞme).
Ru iki sözleşmeden {2 No. lusu 18 No,

]ı_ıı;rtiru tadil ettiğinden burada yalıırz mu-

adtlel şekit hakkında izah]arda bulunula,
caktrr.

Ana hüküm : Her Üye Devlet, iş kaza-
larrnrn tazmini hakkında mevcut kanun-
Jarclaki genel prensiplere uygun bir tazmi-
natı meslek hastalıklanna tutulanlara da

sağlaınayı taahhüt eder,. Sözleşmede, han-

gi işlerde hangi hastalıkların meslek has-
talığı sayıltlığına dair bir ]iste vardır,

Onamalar : 1940 Martına kadar söz-

lesmeyi 30 Hükümet orıamıştrr,

19 No. lu Sözleşme

Uırvan : İş kazalarrnın tazmini husu-
sunda yabaırcr ve yerli isçilere eşit mua-
mele yaprlmasr hakkında sözleşme, (Ka-

blıl tarihi : 5/6/1925) .

Ana hüküm ı Her Üye Devlet, bu söz-

leşııreyi onamış bulunan başka bir Devlet
uyruğrı olup kendi ülkesi içinde iş kazasr-

ıia uğrayan işçilere, bu nevi kazalaın taz-
miiri meselesinde kendi uyruğu işçilerin
gördüğü muamelenin aynmr sağlıyacaktır,

Onamalar : 1940 Martma kadar bu
siizleşmeyi 35 Hükümet onamıştrr,

. 20 No. lu Sözleşme

lrnvaıI ; Ekmek firınlarında gece ieleri
hakkırıda sözleşme.

*
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Ana hüküm : Ekmek, pasta ve benzeri
unlu maddelerin geceleyin yapılmas ya-
saktır. Yasak gerek işçiler, gerek bizzat,
çalışan patronlar hakkında caridir. l'akat
kendi ihtiyaçları icıin imalitta buiunan bir
a.ile efradr hakkında uygularımaz.

"Gece" tabiıi, saat 23 ile 5 veya 22 i|e
4 arasındaki devreyi ihtiva etmek üzere
arasrz 7 saatlik bir zaman ifade eder.

İstisııalar : Sözleşme, toptan bisküvi
imaline şamil değildir.

Özel hükiimleı : :ı ) 18 1,asıııdaıı aşağı
geıC]ğr kiı]la],,r]an]:.l: r,e c-alt,cacakla.rıı sa-

],rsı ]hti}-aaiü.. :=:,ei:tiı,j,iğ: a.ıaı,: ıa j:i: a_.-

nıaniak şaıtil,ie. haaı,]a,nra ı,e ianran,ıiııı:a
isleriri sağiamak.

b l Çok sıcak mem]eketlerdeki özel
sartiarrı-ı icalılarındaır doğan ihtil,açlarıııı
karşıIamak,

c) Hait.a tatilini sağlamak ü.zere de-
vamlı şekilrie ve

d) olağanüstii ihtiyaçları karşılamak
üzere, muvakkat zaman|ar için, gece çalış-
ma yırsağrrrın uygulanmarrrasr hakkında,
İİyc Hükümetler özel tüzükler yayınlıya-
bi]ir]er_

c) Kaza, biı arrza vukuunda veya vu-
kuunurı melhuz olmasr lralinde, yahut ma-
kineler üzerinde acele oiarak bir iş yapıl-
ııasr lözrnı geldiğinde, işyeriııin faaliyeti_
ı,ıt halel gelmeyi önlemek üzere, yasak mu-
vakkateı,.ıygulanmayabilir.

Ciıamalar, : 1940 Martına kadar söz-
lesı]ıc_i,i 1f Hiikünret olıaınıştır.

?l No. lu §özleşme

urıvan : Gemilercleki mulıaciılerin tef-
tişini sadeleştirrnek hakkılıda sözlesme-
i ](abul tarihi : 5 , 6 ,1925 ) .

Ana hükiim : Muhacir gemilerindeki
]n!ıhacirierin resnri şekilde teftişini yalnız
bir l{üktimet iizerine aJacaktır. Ancak,
baska bir Hilkümet, kendi muhacirlerine,
nrüsahit sıfatiyle bir temsilci terfik ede-
biiir. Pı.eırsip olarak, resmi müfettiş, gemi
hangi hükiirnetin bayrağnr taşrmakta ise,
o hükümet tarafindan tayin edilecek ise
de, karşılıklı anlaşnra ile, bu müfettiş ge-
mide nıuhacirleri bulunan memleketlerden
birinin veya bir kaçının hükümetleri tara-

fından da tayin edilebilir. Resmi müfettiş,
donatıcı ile bir ilişiği bulrrnmryan kimseler
arasrndan seçilecektir.

Resmi müfettişin ödevi, gemide bayra-

ğı taşınmakta olan hükümetin kanunlarr-
nrn yahut daha ba§ka kanunlarrn ve mil-
let]erarası anlaşmalarrn, muhacirlere sağ-
ladığ hakların korunamsrna nezaret et,
mektir.

Onaına]ar : 1940 Martına kadar söz,
lesme]ıi 21 hÜkümet onamrştlr.

']! -ı*tı. lu Sözleşme
L'ıır,ııiı : Gen,]i adam]aflıırı hiznret ba-

ii:-el.] ıai]i]],]da siizlesme. ıKabul tarihi :

:] 619]6,.
Ana hükürıiel, : a , Her gemi adamr işe

alıı,ııı,keır onuıria tıir hizü1ret bağıtı imza
ediiecektir.

Hizn-iet bağrtt beiiı,li. be]iı,siz bir nrüd-
det. ],ahrıt bir te],a biı,kac sefer icin im-
zalanabilir.

b) Bağıtın ihtiva eedceği, maddeler
Şunlİırdlr :

1- Gemi adamının adı, soyadı, doğum
yeri ve tarihi. 2 - Bağıtın yapıldığı ve im-
zalandrğr yer. 3 - Gemi adamrrürn çalışma-
ğı kabul ettiği gemi veya gemilerin adları.
4 - Şayet, ııiili kanurrlarca bu lrususta bir
rıecburiyet koırulmuŞ ise, gemi Inürette_
batrnrn sayrsr. 5 - İşe alınırken tespiti ka-
bil ise, yap acak seferler. 6 - Gemi adamı-
nın tahsis edileceği hizmet. 7 - Kabil oldu-
ğu takdirde; işe başlamak için gemi ada_
ınınrlı ne zarr.an re nerede hazır bu]una-
cağı, 8 - Mil]i kaırunların, başka bir hük-
mü ihtiva etmeleri hali müstesna, gemi
adamına veı,jiecek erzak. 9 - Ücretin mik-
tarı. 10 - Bağıtın ne suretle sona ereceği.
11 - Miili kanunlar bu hususta bir mecbu_
riyet koymuş ise, gemi adanrrna verilecek
iicretli yıllık iziı. 12 - \{illi kanunların em-
redeceği diğer kayıtlar.

c) Gemide bir sicil defteri tutulması
içiıı kanuni mecbrrriyet varsa, ]rizmet ba-
ğıtı bu deftere kaydolrınacaktrr.

d) Milli kanunlar, gerek donatan veya
kaptanın, gerekse gemi adamının ne gibi
şar,tlar içinde ihbar mühletini beklemeden
bağrtr derlıal feslretmeğe hakları olduğu-
na dair hükümleri ihtiva eylemelidir.

Q.|
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e ) Eğe!, gemi adamı, doıiatana, yahut
vekiline. bir gemiıriır komutasrlır elc alabi
ler,ek. ı,ahut siıbaylık veya makine sıbay-
lı$ 1,apabilecek, ya}ırıt kendi isi;,ıderr daha
1,iiksek biı görevi başarabilecek bir dulu-
ma geldiğini, yahut ayrrlmasıırırı kendisi
için esaslı bir menfaat sağhyaca.ğını ispat
edebilirse, kendi yerine, donatan veya ve_
kili tarafındau kabu] ediln,ıok şartiyle, eh_
liyetli diğer birini bulmak suretiyle, işini
bırakmak isteğinde brı 1una bi]j i,.

İstisnalar : Sözteşme, harp genrilerirıe,
ticarette kullanilmıyan Devlet geınilerine,
kabotaja mahsus gemilere, teılezzüh yat-
larına, balıkçr gemilerine, 100 tonilitor]aiı
daha küçük gemilere samil değiklir.. Oııa-
malar : 1940 Martrna lıadaı, söz]es-.ı-ıevi 24
Hükümet onamrştlr.

23 No. lu Sözleşme

Unvan : Gemi adanı]arlilrl] ]ü,]g-11le](et-

lerine geri gönderiiııresi jı,ıkkıııcla :,j:^, s
nre, (Kabult taı,iIli : 2,3 6 i!,-.j |,

Ana hükümler : a) Bağtt müddeti iciıı-
de veya sonunda karaya cıkarılan hez ge-
mi adamı, Mi]li kanıınlarııı bu bakrmdan
ve hususiyle geri gönderrne masrafınrn ki-
me ait olduğu hakkında ihtiva ettiği hü-
kümlere göre, ya kendi r!ıen eketine, ya
hizmete alındığr limana, yahut geminin
kalktığı lirnana kadar getiriiecektir.

Gemi adamrna. yukarrda sıyılı linıaı-
lardan birine gitnrekte ciai-ı bir gemicle
uygun bir is bulunduğu takdiı,de, ]ıei-ıdisi-
nin geri gönderilmesiııe sağlanrı-ırş gözii iie
_bakrlır,' b) Şayet gemi adarnı, aşağıdeki sebep-
lerle bırakrlmış ise, geri c]öııme rnasıafi
hiçbir suretle kendisine yükleiilemez :

1 - Ğemide hasrl olan bir irıza. 2 - Ce-
minin kazaya uğramasr. 3 - Genıi adanır-
nrn kusurundan ileri gelmiyen bir lıasta-
lrk. 4 - Gemi adamrnm suçii olııı_tla.n keıi-
disinin işine son verilmesi.

c) Geri gönderme masrar]an içinde, se-
fer esnasrnda ırakil, yatac:ık ve viyecek
ücretleri avrdır.

İstisnalar : Sözleşme, harp gemilerine,
ticarette kullanılmayan Deıılet gemi}erine,
kabotaja mahsus gemilere, tenezzıh vat-

çAtIŞMA

larına, balıkçı gemilerine, 100 tonjlitodan
daha l<üçük gemilere şamil değildir^.

Onamalaı : 1940 Maıtına kadar söz-
le.*nıeyj l7 hükiimet onamrştrr.

24 No. lu Sözleşme
Unvan : Saırayide, ticarette ve ev hiz-

metlerinde çalrşanlarrn hastalık sigortala-
rı hakkında sözleşme. (Kabul tarihi : 15'
6./1927).

Ana hükümler : Her Üye Hükümet en
az aşağıda yazılı hükümleri sağlamak üze-
re sanayide, ticarette ve evlerdğ çalışan
bedeni ve fikri işçiler için bir mecburi has-
tahk sigortasr kurmayı taahhüt eder.

a) Bedeni veya fikri bakımdan sağlı-
ğ,ııı iıalel geiııelı yüzüırden çalrşamaz du-
Iuma düserr sigortalr, eı az 26 hafta müd-
d..tie bif öcleı-ıek almak hakkına malik bu-
l |t ı,ü; c a jit ı i,,

_\şağdaki halleı,de ödenek ı,erilmez :

r. - Sigortah. alnıı hastaiık için, kanun
i.]cğİll.E ba..ka taraftan bir para yardı
ını göıüı, ise, 2 _ Sigortah, isinin sağladığ
ırorrnal kazancr kaybetmez veya sigorta
miiessesesi tarafrndan bakılır ise. 3 _ si.
goftalr, mevcut tıbbi tedbirlere ve talima_
ta riayet etmez işe.

b) Sigortalı keııdisinin kasde makrun
bir haiisı yılzünden hastalanrrsa, ödenek
hic verilrniyebilir veya azaltılabilir.

c) sigörtalı en az. ödenek aldğı müd-
.let zarfında, paıasız olarak ehliyetli bir
}ıekim tarafindan bakılmak, ilXç ve tedavi
vasrtalarrndan faydalanmak hakkına ma-
liktir. Mamafih milli kanunlarla tespit
edilen şartlar içinde, sigortalr tıbbi yardım
masraflarına iştirake mecbur tutulabilir.
l-akat sigortalr, mevcut tıbbi tedbirlere ve
talimata riayetsizlik ederse, sağlık yardı-
mıııda ıı mahrum bırakılabilir.

d) Milli kanunlar, sigortalının evinde
oturup, orrrın bakmakla mükellef bulundu-
ğiı aiiesi efraünrn da sağlık yardrmrndan
f a.ydalarıması hrısusunda hükümler koya-
biljr.

e) sigorta işleri, hükümetin idari ve
mali kontrolüne tibi ve hiqbir kazanç ga-
yesi gütmiyen muhtar bir müessese tara-
fından yürütülecektir. Sigortalrlar, milli
harıunların çizdiği hudut içinde sigortanın

--i"
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idaresine iştiı.ak ettiıilecekie],.liı,. \,t uhtaı.
idareleı:in faydali ohrıı_ı.at:ı§ı aıiışıldığı
hallerde, sigolta işi:li Derict .1oği,tt.]i1]1
doğruya kerıdi eliıre ıı]abiliı.

f ) SigoılJlrla: \-ğ ]jğ\.:i:...ğ: ::.:, :1 . \ğ-
liı"leriıriır tesisiı]e i:,til,ak .-tiir._ ] E.e]i le].d i ü,.

Hükümetiıı \'bı,., .ıg] -.,a: ..:j.,1j: :-.ı ,:

ınillİ kaıırınlar i b:ı a-ıı.ı:-__.: _:

gı Eu söz.-:::. j. : :. .:.
ei,l,el

o;] suİci_i :_._.. :-::]::*.,: :,-::,.
İ.:_.:_.."_ : _\jj_,_. j _: _._:. _:_

]ilrü a!,a2] paı çalaı ir,ı. r.;ji :.-jj-Irt-L;:.
gerek bu ııüfrıs azlrğ, gerek uiaştııııa va-
sıtalariıırıı yete],sizliği yüzünderı. sigoı.ta
teşkilatı kurmaktaki giiçtükler clolayısi1.
le, topraklıırrııın bu k§lmlarrnda sözle.cng
hüküııleriıri uygıilamak rnecburiyetinden
vale§te tutulabilirler.

h) Milli kanunlarla, aşağıdaki i§çiler.,
sözlesme hükmüııe ti-bi tutulmıyabilir, :

1 - Millİ karıunla tes1ıit etlilecek ın;-ld-
dette.ıl daha kısa bir rnüddet icin işe alı-
nanlarla işverenirr a§rl iştieal riıevzuir ıir-
şrnda çalrştrlrlaııiar.. 2- Kazancı. miiiİ ka-
nuııla tespit edilen ntiktar.iaıı fazla iılan-
lar. 3 -Ücretlerini nakit olarak almryan iş-
çiler. 4 - Ücretti işci sayılmıyaıak şekilde
evlei"de çalısaıılar. 5 - Milli kanuiıla. tııhdit
edileıı yaştan aşağı veya yukalı bil yaşta
ıı]an]aı.6 - İsverenilı ke]Icii ailesi ef]:acjrn-
dalı ol:ııl işqileı . Clııı..]alar : iglL} §İaıt a
kadar sözleşnlel,i 16 H,.ikLil-nea !]lırnisti]..

2,5 ^\-iı. Iu Söileşnıe
Unvan : 'Iarırn işcilel.jliiil haüsiiii]k Si-

gor,tasr hakkı]ıda söz]esme. ı l(itbiıi .Laı ii]i:
15 6 1927 ).

Ana hiiküııieı. : Bu sözlesnıe sanavi-
de. ticarette \e ci.]ğide .;aIış.ın i5l,ilp,İ.,,
hastaiık sigor.taları hakkındaki 2-1 ııuına-
|alı, sözleşııe hükümlerini tırım iscileriıre
ıle al,nen tesmi] ederı nraddeleri mühlevi-
dir.

Onanralar. : ]940 }lartına kadaı. söz-
leşnıeyi 'i 1 Hükiin,eı onaıntşLrı .

26 No. lıı Sözlesıne
Unvan : Asgari ücretler tesbiti icin

usuller konu]ması hakkiıırla söz!eşrr,.e. 1Ka -
bu] tarihi : 6/6/7928] .

Ana hükümleı. : a) Her Üve Hükümet
ınüsterek sözleşnıelerle veya başka biı,şe-
i:jlde ücı.etleliıl tssbiti iciir rrüüessif bir sis_
tem i!,üe\.cut clııadığı hallertle ve ücretle-
r,]n cok clüsük bu]und,.lğu saırayide veya
ja]ii,\,i sube]eljtl,ig,b:lh:ışsa ev sanayiin_
.iel ,::ailsall i;c;ic: :c-:l asgari Ücret tesbi-
Ii]--- n]iltuf usul]tı }.:.,.r-rıia.çı taahhüt e<ie-
,_"":i]i.. 

',iri 
1alr§: sai]a].j kejinesi asıl sana-

. ]. :: _, ] ..:: i|:. ]* .ii,.l .

] :::: ..,. .j:.i::ı].t bii usulü harrgi
j:_ ::-,,, ,.:-. _- ;:::!:.-_ .i,-.lnlja].ı iai]l tesis et-
_:-:: ::.:_,]::._]i :_.|:!ı:,,i; kaı,aılar ala-
;.: l:i

c, Hğü L].ğ i] jt,:].]]al d--9ı1l ] ii(t.et]e].iı1
.c_qbiti jt.!!l ııünasip gcireceği usulteri k.ıy-
ira}itx l,e'bunlarıı uyguiaııa şekiini tayin-
de se],l]esttii,. Priıunla beiabel. brı usuller
uyerılııınraziJ:iıı evr.ei iigili işveıen ve işçi
ti.ırlsiicileliürin ve tıreslekieri icabı olarak
bu hususta yetkili brılunan diğer şahısla-.rlli n-!üta.laaiar: sorulacaktrf. Diğer taraf-
tari bu usulleriıı rrygulanlrıasırra eşit sayı-
ria, işVereüt ve isçi temsilcileri iŞtiIak eiti-
i,iiecektir.

,i ) Tesi)it edilen asg-a.ri ücı.etler işve-
reiıle], ve işçiier içiıı ıneeburi olacak ve
buırlar şa}ısi anlaşrnalaria daha aşağı had-
de indiriieııi_vecekierılir.

e) Keıiclisiııe tespit edilen a.sgari had-
cien daha az icl,eL veriimiş olan her işçi
ıdii veya ,liğer kanrııi yollar.la, millİ mev_
zue,tia tayitı ediieceit bir mühlet içinde,
eksii ödeıren ]]arasrrrl almak hakkrıra ma-
lik buluıracaktrr. Oırama]ar, ; 1940 lvlartı
ıra k:ıcl:rr sözleştneyi 22 Hükürıet cıraırıis-
tlİ,.

i7 No. lu §özleşnre
Urrvan: Gemi ile ııakledilen büyük par-

calarn üzerine ağır,iıklarınin işaret edi!
rıesi hakhnCa ıözleşır-ıe. (Kabu] tarhi :

27,,6,,!929).
Aıia hiikiiın : Üye Hükümetlerin bifi-

nin a].azisinden deıriz veya nehir yolu ile
rrakledilecek hel.hal.ıgi bir eşya bi ton veya
d,aha fı,zlı, ağıı"lıkta ise iizerine ağırlığınııı
göriiiecek şekilde isaret edilmesi mecburi-
diı,.

Onamaiar : 1940 Mar.tına kadar söz-
leşmeyi 35 Hükünıet onam!strı,.
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Tatbiki Sınai Psikoloji

Q ınai psikolojinin konusu, insanlarrn,
9 meşıuliyetleri bakrmrndan inceleırme-

leridir. Bu mevzuun maksadr da insan eme-

ğinin en iktisacli şekilde harcanmasınl sağ-

İamuk, ,e bu husustaki verimiiliği azaltan,

kendini srkma ve zorl,ama, ve müşküllt

çekme gibi engelleri ortadan kaldrrmaktır,

ıdare müdüründen daire hademesine

kadar herkesin sağlı$nı ,ı,e halindeıı n;en_

ıiuıı olmaslnı temin etmek, bu araştlrma
alanınrn başlıca mevzuudur, İyi sonuçlar

sağlıyacağı tecrübe ile sabit olan smai psi-

kJojİinin millet hayatındaki mühim roliin-

den 
-şilplıe 

edilemez. Çünkü işine zevkle sa-

rılan işcinin sıhhati ve neşesi yerinde ve

başarı kabiliyeti fazladır, Refahı ve sıh,

haİi korur.an, işinden memnuniyetsizlik
göstermiyen, ve çalrşmasrndan dolayı bit-

İi, h.l" gelmiyen işçi şüphesiz ki üstün

başarılr, ve hic olmazsa iyi bir işçidir,

Bu yazıda. işçilerin qalışnıa verjmini

azaltan bütün iımillerin üzerinde tabii ola-

rak durulamıyacaktır. iş saatlerinin uza-

trlmasr ile işçiden claha çok faydalanılabi
İ"""ğİ l.unruİi"i" yanlşlığı, Mühimmat iş-

çileiinin Sağlığı Komitesi tarafrndan ge-

İen lr.rp esnasrirda açıkça meydaıla kon-

muştu.
O zamandanbeı,i, sürekli çalrşmalara

ünlennre fasılaları ile ara vel,menin, ten-

vir, rsrtma, ve havalandrrma iş]eriıiin iyi
vaorlmasınrn. işçiye iyi ve uygun atetlerin
İeİarik ediimesinin, ve işçinin vücuLqa ve

kafaca emek israfınr önliyecek iyi çalışma
usuilerinin bulunup tatbik edilmesinin bü-

yük önemi, açrk olarak anlaş mıştır, Bu
""lh"tl"r, Sınai Sağlık Araştırma Komitesi

Çeviren : Dr, Ayilın §AYILI

ve Milli Sınai Psikoloji l!]nstitüsü tarafıır-

Orn ltr" edici bir şekiltle izah edilmişler- }
dir. Bu konular üzeıinde epeyce ese| },a-

vlnlanmıs[ıı,, r,e bu sına i ysikolo ji çalışma,
İarı, endüstriye çok tal,cialı bilgiler toplan-

.u.rr" ""t"p 
olmuştur, Endüstri, bu bil-

_*ileı,aen gittİke bür,ül-en ölcülerde f ayda-

}arımakıadrr.

Heı, işin kentlisine mahsus özeltikieri

bulunur. ı,e bir işi ilıi yapabilmek için fi,

zü ve psikolojik bazr vasrfların mevcudi-

ır"İirr" 
'ltiru.-rardrr, Bir işçi, kendisine

İaııtıırlan işin gerektirdiği kabiliyet ve i§-

tiaatlara malik değilse. o işi matluba uy-

gun bir şekilde yapamaz,

Bir işçi bariz olaı,ak bir işde muvaflak

o1amryor*a, bunu fark etmek kolaydır,

Barışİa böyle işqiler ya başka işe veriliı,-

ier, yıhuı da işten çıkarılrrlar, Bir işde

-"rutrul. oiamıyacak bir işçiye o işi öğ-

retmek için boşuna emek sarfindan başak,

bu usuldeki zaman ve malzeme israfrnr da

dikkate almak icabeder; ayrrca bu muvaf-

İakivetsizliğin, calışıp da muvaJfak ola-

mıyan işqi üzerindeki tesirjni de gözönün-

de bulundurmak liızrmdrr,

Öğrenmcye çalıştığı bir işde muvaffa-

l<ivetİizlik, hic olnra,sa işçinin cesaretinin

kıİılmasına sebep olur; bir işe girmek is-

tiverı kimseııin başrnclan böyle birkag tec-

.üb" g"q".".. onuıı ümitsizliğe düşmesi ve

kendiİine itimadınrn krrıimasr qok mulıte-

meldir. yalnız bu cihetleri dikkate aimak-

la, işçileriıı kendilerini çeşitli işlerde dene-

ırıelr suretiyle hangi işin kendilerine en uy-

*un otduğunu seqebilecekleri ve aıılayabi-

ıecekleri İikrinin },anlışlığr meydana qrkar,
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i,a jüt,a. kadrolar.ına biı. sınai psikoıog ila-
\ e etnişlerdiİ. E]kseri kumpanyalar d.a, bu
]rsikoioglaıdan yalnız istİŞare ve danışma
sek]inde fa_vdalaırmrşlardır. F'akat bun]aı.
da. bu işi daimi surette vazife görebilecek
biı şahsa tevdi etmeyi ilaha uygun bul-
]]]aktad11,]ar.

Bu usulüıı büyük muvaff akiyetinin gü-
]ğ] b:ı lıri,ii]t]i biı. bol-a ı-ıaddeleri firmasrn-
:.,.l :,__::::-_:;iıl . Filrülr, },etiştirmek Üzere
.-,._.r': _:: -,_-]- :r,:İi.!r,-e ;ıüçlü]tlerle kar-

..-:__i:]-_:_i. l-: ..,.l __a:. isi tah]ii, r-e işe alına_
...:.,: _ :.-_a_.: e,l_inıtsi gel,ekeır deneme

ısr,i].ğ] _i_] t.__'-1_: .iı].l.ıi icin }Iilli Slnai
PsiLoioji Eı-.srıtüsüı_e Lo.- .. ı: n:uşlu. Bu
]l]üi,aicaattaüi dört sene sonra alınaıı neti-
ceieı,ıı cleğeı.i açık r.e aşik;irclı. Deneme
usiiiüniill tatbikj sı.ıreti]ıle kabul eclilen 1O2
accn-ıicieiı hiçbiri muvaffakiyetsiztik gös-
telü)emiş, ve hepsi de başarr göstelrnişler_
di.

Bu misal beiki bir deleceye kadar is-
tisnai sayıiabiliı^. _Fiihakika sınai psikolog_
lar, usulleriniıl yanrlırıazliğnr iddia etme-
ınektedirler. l.akai ş.rrası muhakkaktır ki,
işiıı esaslr bii, tahli]ire istinad eden dene-
me usul]er.i ile alınan neticeler, müIAkat
yalımak suretiyie elde edilememekteclirler,
L]üılutila beraber rnüllkat usulü, namzedin
n,:iza.ı, tatbika.tı. ve ruhi vasıflarr hakkın-
da deneme usuileri i]e elde ediiemivecek
ı ı:kiide fayr{alı fikirler vercliği için. bu usu-
liiıı {aydasıııı da küçünısememek lizımdır.

Har1; şartlarr altınc!a önem]i olan cihet,
Iüu2yyen bir işe eıı uygun kirrrselerin se-
.]iinieıiülden fazlıı. lse alınabilecek kinisele-
ıiil haiıgi siierde daiıa iyi nıuvaffak olalıi-
iecekle],ilıi tesbi.L etnek, r,e bunların muh-
telif işlere taksim ve tevziini uygun şeki]-
de yapalıilmekiir,. Eııkat tek bir iş için seç-rıe ve ınrıtrteiif iş]ere tevzi meselelerinin
esası bir.ve aynıdrl. Sınai psikolojinin de_
neİlJ(. u::tl]ij. sanayide uldl.ığ1 ça6r, *r-
baı,ip sııııfJarın seçijme ye tevzii işinde tle
lüzun udur, .ı.e içinıle bııiundıığumuz harb
için bu hrısı-ısta büyüit faydalar sağlamak_
tadır,.

Her işqiliğin bir alıştııma ve yetiştiril-
me safhası vardır. Çok basit işlerde birkaç

Fakat ğözönünde tutü.-ılacak baska biı.
nokta da ızardır. Pek lıarız b- =ı:i__:İİitİe_rin teşhisi kolay olnakla bt] ao.r. :izii ka_
lan beceriksizlik]er tle r.:}, P, rİ ı., ı,-_
rin durumrr öbüıleıin kıı, i.-:, ,.,,,._. ,",_o ,,,.

_ _§anayide bu usulüıı uygulanması, işçi
deglstit ı)le ll]ccburiyetiniıı aza]ması. r,e lta-
zaiarın, hıstalığıı.ı. ve devamsızlığın eksi!-
mesi gibi önemli faydaiar sağianmıştır. İş-
çmııı ışe göre secilabilnıe".i. sti!:sıl haı..ııı-
nin büyümesiıre ve is ka]itesini!ı vüksei_
mesine sebep olmu kta,lır,

Harbin patlan)asından virmi 1.ıl ı.ını t.-
sirıdenbeı,i bu alandaki çalüşr!alara clevum
edllmekte idi, trğitim mütehassıs Ve otori-
teleriııden bzızılarınrn .Vaptığü deneme ne-
ticeleı,i göstermiştir ki. okul mezunlarına
ne gibi işleı.e giretjilecekleri ve ııe gibi iş-
lerde en çok basarı sağlıyabilecekleri hak-
kında..yapı]an taVsiyeler ve yol göStorme-
ler. büyük fa.vdalar sağlanmasına sebtp
oiur. Birçok firnıalar bu metoddan favda-
lanmrşlardır,

,. 
Bu 

1eni usulden fayılalanma halen ha1-
Ji yayllmış bulunmaktadül.. Birkac kum-



dakika bu nıaksat iqin kifayet edebilir;
fakat a1,larca öğrenme ve talime ihtiyac
gösteren işlel de çoktur. Yapacağı işin du-
fuıTtu ve çalışma şartlar,ı, para alnra yer,i,

za.nıan kayrt sekli, disiplin kaideleri, isti-
rahat ve sağlrk vasıtalarr, \,.s. gibi, acemi
işçinin öğrenmesi ve alışmasr icabeden di
ğer bir sürü cihetler de vardr. Bütün bun-
lardan başka, işçilere, çalıştıkları kumpan-
yanın tarihi, iş esaslarr ve r;alışma usulle-
ri, imal veya istihsal ettiği maddeler, har-
be ne suretle yardımcr oldrığu, v.s. gibi hu-

suslar hakkında muhtelif bilgiler verilirse,
bunun da faydaları görülür.

Sınai psikoloji esaslarrna göre. acemi
iş.jinin işiııe münasip bir şekil ve rıretoüa
airştrrrlinasr, büyük eheır-ırniyettedir. İyice
yabancısr olduğu yeni bir nruhite gelen ve

bilmed!ği biı, işe başlamakta olan işçiırin
cesaret lrırıci <lurumlara düşmemesi qok

lüZrımlu bil sarttrl.

İşlerinl terkeden!eriır qoğrırıı.ın. bir işte
iiç aydan az bir zaman icin çalışmrş oiaır-
iar arasrndan çlktıkları tesbit edilnıiştii,.
Bu gibi kirrıselerin işleriııi terketrnelerin-
de, istidat noksanhğı mühirn bir sebep ol-
ırrakla beraber, :iyguıı şekildc işe ılıştırıl-
rnama]aıının da bu hususta önemli biı,
imil olduğu açrğa vuı"uimuştır,.

Öğretme ve yetiŞtirmerıin fer.a olrnasi,
büyük öiçüde insan enıeğinin ve techizatııı
israfınıı- sebep olıır. İş çok kolay ve basit
tie olsa, teierruath bilgi verilmesi ve insaf-
h ı.e sabırlr bir sekilde ııezaret ediimesi
§arttrr.

Bunu bir nıisa]le tasrih edelim. Acemi
bir işçi, bir levha iizerindeki deliklerin ba-
sit bir masdarla ölqülmesi işine kabul edil-
mişti. Bu işqi yalıız başına qairşır vaziyet-
te idi. İşçiye şu lcekilde bir izahat verildi:
"Bu levhalarrn üzerindeki delikleri göı,ü-
yorsuıl ya! Bu maş<iarr bu deliklere soka-
ı:iksıır, I\iasdar deliğe girerse ne ilA; giı-
rnezse işin doğnı yapılmanrış olduğu anla-

şılır."
Yarim saat sonra, ustabaşt döndüğü za-

man, işçinin masdarr eğelemekte olduğunu
hayretle göi,dü. Ne ya},tüğıüıü sorunca. işçi.
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md.scların deliklere büyük geldiğini, ve
bundan dolayı onu eğeleııekte oiduğunu
söyledi.

Öğretilecek iş ne kadar zor oluı,sa, öğ-

retimde sarfedilecek gayret ve ihtimam da
o derece büyük olmahdır,. Brı işin iki cep-

hesi varclrr. Birincisi işçinin yapacağı işiıı
mahiyeti hakkıırd:r bilgi edinn,ıesi ve lü-
zumlu tekırik terimierle ünsiyet kazanma-
sıdrr: kullanrlan maddeler, burrların ne su-
retle elde edildiği, imal edi!.en parçalar ııe-
reye konmalrdıi", rrrakine nasrl çalrşır, ma-
kiriede karşüasıla}ıilecek trıtukluk ve ak-
sakliklar, bunlarrn ı-ıı i,e delAlet ettiği, ve
brinlarrıı nasıl gideıiiebilece]<leri rı: önle-
ı,ıebilecekleıi. İkinci eephe ise, iyi ve emni-
yetli rısullerin tatbiki ile ve gerekli neza-
i,et altında, işçiye yapacağı işi öğretmek ve
bıi işde yeter derı,cede mümar,ese ediırme-
sini sağlamaktır.

Çaiısma yerinin temiz, r,ahırt, ve feıah
oiması. öğreıımenin kolaylaşmasrna ya1"-

dım eder,. Acemileriır halinden anlryan in-
safh ve sabrrlr biı,öğretmeır bu işi daha
iyi basarabiiir. Bu öğretmene başka işler
yü klet ilmenıeli, ve bütün zamanını işçi ye-

tişiirme hususuna verebilmesi temin edil-
nrelidir,. Biinrı yapmak kabil olmadığı hal-
ler,,.ie, hi.; olmazsa cn ırıühim ödevinin işci
yetiştirmek olmıısı sağlaırmalıdrr,.

Sııiai psikoloji, işqi ye}iştirme metodla-
ı,ınıır ıslahını da nıümkün krlmrştrr. Hare-
ket iıücelenmesi metodlannın tatbiki ile,
bu iş sistemli ve teı,hid edilmiş usullerle
y;ıprlıırakta, ve bu sayede öğretme ve alrş-
trrma zaiıanl da çok kısaltıiabihnektedir.

Sistemli ve ilmi şekilde öğretmenin sağ-
ladığı fayda hakkında bir fikir eCinmek
için aşağıclaki misale bakalrrn. Bobin dola-

ma işiııin öğretilmesi, bu usıller sayesiır,
de, beş haftadan beş güne indirilmiştir.
Zaman,lan kazarrma ne?icesiıııle, alrnan ba-

şarının düşmediği de aşikArdır; bilikis ve,
riın ve başaı,ı aı,trnıstır. Saatta işç! başına
yapılaıl iş i 65 oranınca artmış, Ve israf
edileıı malzemede de % 25 kaılar bir azal-
ma ve düşme kaydedilmiştir,.

İşçilerin münasip yoliarla ve tesirli şe-
kilde teşvik edilmeleri, buniann işlerine
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karşı olan ilgilerinin artmasrna sebep olur.
Yaprlan işin harbin kazanrlmasıı.Ia ola.n
yardımınr belirtmek. şüphesiz ki ekseri
fabrikalar için tesirli teşvik vasrtasr olur.
Mamafih, işçi, tek bir fert olarak yaptığı
işin ehemmivetsiz oldrığunu clüşünebilir.

Fabrika barış yrllarında vaptığI i§i de-
ğiştirmemiş olabilir. Meseliı aşağı voltajda
lnmba]ar imal etmekte olabilir. F'abrika,
isqilerine ivice aır]atmalıdiı, ki. baııs r,ı]la-
ııılcla srrf s jı.i] ı,t,_ın],,bi1 jei.ıi: iı ; : i aıı :aı biı
lAnıbala: .:: :: : l: .; ı. ı.: .. :.;:: . : ::.
,ıan t<:,ı.b;::. ::.:-ıa,'ı*rt -..r.,,a.a,,. .. - a,,
sürü başka harb ütiı-açlaıı iqin tüzurniu-
dur. Bu izahat kendilerine verilmezse. bü-
tün gün fabrikada kapalı kalan isqiler. bu
cihetleri kendiliklerlnden düşünemezleı.,

Büyük ve karışık bir makineniır küqük
bir parçasıır yapan bir tornactyr gözümü-
zün önüne getiı,elim. Büyük bir ihtimalle,
bu işçi, yaptığ parçanrn nerede kullanıl-
dığı hakkında hiçbir malümat sahibi ol-
maz. Mesel6., yaptığı şey, bir topun kama_
sının küçük bir parçasr ola.bilİr. Bu ııokta-
nın kendisine izah edilınesi icabeder.

İşçiye yaptığı parçanrn ne suretle ku]_
lanıldığı, diğer aksamla birieştirilmiş hali,
ve tarıkın veya topurı neresiııde ne vırzife
gördüğü gösterilmelidir. F'akat süphesiz
bu fikri her zaman tatbik etiıek mümkün
o|maz,

Fakat herhalde işqiye },aptığı işin ehem-
miyeti anlatılmalı,. ve onuır bu suretle isi-
ni daha iyi ve daha verimli bir şekiltie 1,ap.
ması sa.ğlanmalıdır. İmal edilen malzeme
sayesinde başarılan işin, meselö o malze-
menin kullanıldığü cephe kesiminde clüş-
manın ıığradığ yenilginin a,ıılatılması. is_
cinin grıı,uı,unu oksar, ve işinc daha büyiik
ilgi ile sarılmasını temin eder. Fabrikanıı
muhte]if kısımlarındaki imalAt lıacmi ve
hurda toplama ve geri kazanma işlerinde-
ki muvaffakiyet, levhalarla ilnn editirse.
işçilerin dostça rekabet hisleri kamçrIana-
bilir, ve bu gayretlerde şuurlu ve istekli
bir şekilde işbirliği yapmalarına yardım
edilmiş olur.

Araştırma ve inceleme]eı: göstermiştir
ki, işçilerin hosnutsrrzluğunun en büyük
sehepleriııden Jıiri kusurlu rıezaretçilik ve
fena a.mirlerdiı,. İttimas ve kayrrma, hr-
palama .ı,e husrımet, ve fazla gevşeklikten
dola5n vukubulan şikAyetler, ustabaşr ve
kısım Amirlerinin tavur ve hareketlerinin
işçiııin zihniyeti ü7erinde ne derece mües-
sir olduğunu gösterir.

Kısım amirierlniİü \.e ıezaretçi ustala-
ı,ııı husıısi c,]aı ai bu ı-azife]er iqin yetişti-
:,ılı:ejeı! us,.ılü ih,jas edileli qok olmamış-
ıı:,, -.,: 'ou 1,:s:sta öğ,enilecek ve tatbik
edilecek daha q,ıi: se1,!er ı,ardır. Eskiden
en usta işcinin ustabaşı 1-apılması idetti
İnsanları idare edebi]mek için liizumlu hu5.
ı,e karakterler hic dikkate alınmıı.ordu.

Mtistakbel ustabaşilatı 1.etiştirme me-
selesinden başka. haleır istihdam edilmek-
te olan ustabaşıları da düşünmek l6.zımdır.
İşini pek iyi yapamıyan bir ustabaşınrn ıs-
lahı ve kendi eksiklerini takdir edebilme-
sini temin etmek de pek kota,y bir iş değil-
diı,. Kendisine bu hususlarr açmak ve ken-
disi ile doğrudan doğruya konuşmak ekse-
riyetle faydasızdrr. Bunlara, insanları ida_
reden öciz oldukları söylenirse, bunu ken-
dilerine bir hakaret te]Akki ederler,

lnsan]arın idaresi icin tecrübe sahibi
olmak ve bazı öze| vasıfları haiz olmak li-
zımdrr. Srnai psikologların uygun gördük-
leri usul, ustabaşılarla vasıtalı bir şekilde
temasa geçmektir. Nezaretçiler arasrnda
toplantılar tanzim edilerek, bunlarrn her
türlü günlük mesele]erini (teknik ve iclari)
bu toplantılarda konuşmaları temin edilir,
Bunların konuşmaları ve yapttklalt teklif-
leri din]emek, kendilerinin tetkiki için eıı
iyi usuldür. İdare imiri veya vekili bu top-
la,ııtılarda hazrr bulunmalı. r,e ortaya bazı
muhayyel vaziyetler atarak bunlarrn halli
için ne şekilde Iıareket edilmesi icabettiğ!
ni münakaşa ettirmelidir.

Bu münakaşalarda, i§lerinde iyi muvaf-
fak olan ustabaşl]arından diğerlerinin fay-
dalandığ görülüı,. Fabrikalaİcla bazı us-
tabaşıların iyi muvaffak old,ukları ve ida-
relerindeki işçilerin kendilerinden mem-
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nun kaldıkları herkes tarafindan bilinir.
Bunlar nruvaffakiyetleri ile temayüz eder-
ler ve şöhı:et kazanrrlar. Bu ustabaşrlar
tarafından teklif edilen fikirlere diğer us-
tabaşılar kıymet verirler; fakat idare he-
yetinden olan Amirlerin kendi işleriırden
anlayamıyacaklarr, ve içinde bulurımadrk-
ları bu işin inceiiklerinden haberdar olma-
dıkları kanaatini bested_ikleri için, bu Amir-
lerin vereceği nasihatları aynr samimiyet-
le telikki edemezler,.

İşçi ve ustabaşı arasrnda anlaşmazhk
olduğu za.man, karşılıklı bir itimatsızlık,
işlerin aksarnasrrıa sebep olrır. iler iki ta-
raf da kendisinin haklr olduğuna kaılj ola-
rak, kendisini müdafaa zitrniyetine kapı,
lır. En iyi müdafaa da Iaaıruz olduğuna
göre, her iki tarafi ilgilendiren meseleler-
de bunlarrn birbirlerinin tersine ve dikirıe
gitmekte ısrar etmeleri ı,aziveti hasll oluı,.

Sınai psikolog bu karşı}ıkli itimaisıZ,
lığın sebeplerini tahiil etmeğe qalrşrr. ı,e
bu sebepler üzerinde idareye tavsiyelerde
bulunur. Çünkü bunların aralarının bu-
lunmasr, ve işlerin aksamasrıIr önlemek
üzere bunlarrn ahenk dairesinde çalrşma-
larını sağlamak, ancak idalenin ı,asıtahğı
ile kabildir. Psikologun ilk öğrenmesi ica,
beden şey, işçilerin, işleri ve çalrşma sart-
ları hakkındaki fikirleridir,.

Bu cihetledn tetkiki için en iyi usul,
mahrem mülAkat usulüdür. işçiler psiko-
Iogla mülikat yapmaya ve bu miilAkatlar-
da şahsi meselelerini ve teknik bakımdan
yapmaya lüzum gördükleri tavsiyeleıd
kendisine söylemeye ciavet edilirler. İşçi-
nin kendisi, admın idareye bildirilmesini
isterse, arzusu yerine getirilir; fakat aksi
takdirde, işçiırin fikirleri idareye bildiri]-
mekle beraber, adı idareden gizli tutuiur.
Işçilerin bu cihetten iyice haberdar edil-
meleri ve kendilerinde itimatsızhii kalma-
masrnın sağlanmasr lAzımdrr.

Böyle biı, usut ihdas edilince, sonu gel,
miyen bir süTü şikayetlere yol aqıiaca$
akla gelebilir; takal vaziyet böyle olma-
mıştır. ŞikA.yetçi işçiler şikayetlerini söy-
lemişlerdir. Sırf dertlerini dökebilmeleri

ve dertlerinin dinlendiğini hissetmeleri de

bunlarrn ferahlamalarrna yaldm etmekte-
dir. Fakat bahis mevzuu edilen ekseri me-

seleler, faydalı tavsiyeler şeklinde olmuş,

ve teknik veya itlari işlerde, gözönünde tu-
tulmasr gereken nokta]arı tebarüz ettir-
mişlerdir.

Bu mülAkattarda toplanan malümat,
idareıIin zararlr cihetleri bertaraf edebil,,
mesini temin eder. En çok rastlanaı şikA,
yetler, haksızlrk iizerinedir, ve küçük ve
mevzii meseleler şeklindedir. Bun]ara te_

ker teker bakr]ırsa, ehemnıiyetsiz gibi gö-

fiinebi]irler. Eakat brııların üst üste birik,
rnesi, önemlerinin artmasina sebep olmak-
tadrı,.

l,Iülikatlarda edindiği bilgiye dayana-
rak, psikolog. idaİeye. miistakbel münase-

betlerin hangi esaslar üzerinde tanzim edil-
nıeleri icabedeceği hakkmda sarih tavsi-

1,elercle bulunabilir. Per:sonelle meşgul dai-
reniıı, yalnız işgilerin alınması, işçi §icille-
ı,inin tr-ıtrılmasl, refah ve sağhk şartlarını
kontrol, v.s. gibi işlerle meşgul olmamasr,
aynı zamanda kumpanyanrn personel siya-
setini işçilere anlatıp izah etmesi tavsiye
edilmektedir.

işçilerin idare ile ve idarenin işçilerle
terTlaslnı sağlamak için bir istişare meclisi
kurulrnasr uygun görülmüştür. Bu suret]e
işçi talimat ve siyasetindeki değişiklikler
işçilere en uygun şekilde'izah edilebilir, ve

her türlü anlaşmazlrklaıın önüne geqilebi-

1ir.

Fakat bütün bu hususlarcla iyi bir usu-
lürı kabulü ve uygun teçhizatırı tedariki,
ahenk dairesinde çalışmayı ve iyi münase,
bet tesis ve idamesini muhakkak surette
temine kifayet etmez. Bundan daha mü,
him olarak, işçi ile ustabası arasındaki te,
maslaı,cla anlayışlı bir zihniyetin h6.kim ol-
ması li zrmrlıı,.

Postabaşrlarınrn ve ustabaşrların seçil-
meleri şu bakımdan önemlidir ki, işçiler
bunlara idarenin mümessilleri gözü ile ba-

karlar. İdare adamlarr da iyi idarecilik ve
anlayışlı bir zihniyetle hareket etmelidiF
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-39ler. Mesai saati harici çalışma, disiplin ka-
ideleri, ücret işlerine ait tafsilAt, ve bun_
lara benzer nreseleler üzerinde işçilerin ka-
fa yormasr, birçok anlaşmazhkların ve
memnuniyetsizliklerin önüne geçebilir. Bir
şeyiıı ırasıl yapıldığı, ekseriyetle ne yapıl-
dığından d,aha fazla ilgiyi çeker.

Sermaye sahipleri ile işçinin menfaat_
]arının birbiri ile çatıstiğı düşüncesi uzun
zamandanberi mevcuttur. Fakat son za-
mar]Iarııl hidiseleri, bu meııfaat qatışma-
sınlü1 muhakka k suı,ette n,]e\-crı: .,]n:a,:irSı-

ırı ..,e brı iki gru; :.: a-.iıdahi teza,ıl: hl _ lı.
eskiden zannedildiği kadar ga}-n kabüi re-
lif olmadı$nı göstermiştir. Budann ikisi-
ne birden bir bütün olarak bakmak. ve el-
de edilen neticelerin ve ferimin iyi olma-
sının her iki grubun müşterek menfaatr
icabı olduğu kanaati gittikçe kuvvetli bir
şekilde yerleşmeie başlamıştır. Fuzuli

müşkülitla boğuşmak için işçi vücutça ve
kafaca enerjisini israf ederse, ve tam bir
ahenk dairesinde çalrşılmasrna engel olan
cihet]er bertaraf edilmezse, işden iyi neti-
celer Ve yüksek Verim beklenemez,

Sınai psikolog, gerek harbde ve gerek
barışta, sıhhat bozukluğu, memnuniyetsiz,
lik, ve israfın büyük ölçüde önüne geaebil-
miş old_uğunu daha şimdiden iddia edebi-
lir. Gerek şimdiye kadar ortaya konmlış
bulunan hakikatleri 1,al,nıak ve gerekse
al?.stırnalari ıie jleride bu mevzuu daha
aı-,lı:^-iat ma k bakımından. istikbalde başa-
:Jaıaiı birco!: isieri de olduğunun farkın-
dadır. İngiJteı e ı,ıin harpsonrası sınai geliş-
mesinde, sınai psikologun rolü. az önemli
olmıyacaktrr.

Pıoduciion qnd Engineerrng Bulietin, 2, 10, 433-

r
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Ziraatta Sosyal Meseleler

Mübeccel BELiK

Milletlelorosı Çclrşmq Bü.osu torohndan tir, Ancak sanayi için ele ahndığ halde

]938 de YğYınlğıron (sociol Plobtem§ ziraat için henüz bir karar konusu teŞr<ıı

in Aqricuitur) isimli kit«pıon hü!6§o etrnemiİ olan iş miidd'tleri, hafta,lrk din-

ediımişiil lenme; ücretli izin, asgari ücret tesbiti gibi

Bugün bütüür dünyacta- ziraata, ait sos, meseleleri de kaydetmek lAzımdrr,

yal problemler ehemmiyet ou,,n*,t" "o Buıııınla beraber birQok memleketlerde

bunlann halledilmesi için iıerı aJimlar atıl. bu husrrsta kanunlar yayrnlanmrştu" f,akat

maktadır. Miilet]erarasr Çalışma Büro- sanayi ile meş8u1 kimseter] ]şv.eJ":_"" iş.:i

sunda kurulmrış claır ı,e bitQıık ziıaat rıla;ıak jki grupa ayrılabildikleri halde, çift-

mütehassrslai,rnı. işl,efeır re 
- 

is,.,ı tenrsll_ qi halk, birçok kategori teşki, ettiklerin_

cilerini ihtiya eden Damii İ}uat l<o- İen. iş nreseielerl, sanayie ıazaran, zit_aat-

misyonu brı meselelefin iııceienmesi ile te çok daha az müsait şekilde rımumİ bir

meşgul oimaktadır,. Fakat ,,.uut ","""l"- tan-zime müsaittirler, Diğer taraftan, ziıa-

lerininhallindeherzamanbuişleremah.atteçalışmaşartlarrmemleketleregöre
sus bir takım güçlüklerle ı<arşııaşıoığı tıayli değişik olduğrıncİan bu şartların iyi-

bir hakikattir. Çünkü bu ;;;;, ";_ leşiiriımisını bir milletlerarasr mesele ola_

nayide görülen yeİnesa.lrlık yoktıır, Ve iş- rak eie aimak gtiçtüı:,

te bu güclükler dotayısiyledir ki qa}ışnıa is nıiiıltletleri :

hayatının ber kısmıı,ıCa qalısaııla rın bııiun-

ciukları şartlarr düzenlernek amaciyle mli- ,Uilietleraıasr Çalışma Teşkilti!''ll d_*

zakereler yapan Milletl,:ru*", 
" 

Ö,la*u inri Ziraai I omisyonunrın meşgul olduğu

TeşkilAtı, ayrı bir hususiyet arzedeİ ziraat meseleierin ilki heniiz hiçbir sözleşme veya

meselelerinin incelenrnesi iqiıaB- i, T, (Miı- ta,vsiye İle karara ba§lanmamrş olan is

let]erarasr çalışma Biirostı) içir.,J", ,r*rn_ müciiietle_ridir. Brı mesele yalııız gündelik_

lard,an mürekkep ilainrİ biı. z-i*ri xo.i"_ Qileri tleği], bütün çiftçileri ilgilendirmek,

yonu kurulmasına 1935 yılı konferansrnda teclir, Soı,ıra ziraatta iş müddetleri tabii

karar evrmiştir. İrer ne ı<aoar nu teşı,iıa- şa,l,tlara olduğu kadar teknik, s9:Iul lu
tın ilk konferarr"rrOu "",,,y,iae 

işslzliğe ekoıomik şartlara da bağhdır, Tabii Şart,

karşı koyma, kadü 1,e ço.,-rÜu",,,, ko"Ğ- Jar arasinda, mahsrılün ekilip biçildiği mev-

ması, teşkilitlanma ,e bırıeşme hal<larlnln simler, memleketin buiunduğu an:z derece-

tiınınmasr, keza hastalık .]"- ll,tiv,"l,ğ" si, clolayısiyle sünlerin uztınluğu ve hava-

kar,şı sigorta, iıayat seviyelerlnl" vtil,"]l nın istıkrarh 
"olup olmaması _sayılabiliı"

tilmesi ve teknik yetiştiritm"l""ini" t"_ını Sosyal ve ekonomik şa.rtlara gelince: Zira_

hakkında alrnan kararlarr" ,ir".t iiçıi".ı_ atin entansif veya ekstansif oluşuna, gör,e

nedeteşmilidüşünülmüşı*o"_u,,ıu,,"işmüddetlerinindeğişmesigerelıir..Eks-
aynen uygulanamıyacağ gö,ü;"k ,i,",t tansif ziraatta işlerin fazla olctuğu bir ve-

işçileri için gayet umumi *İiJ;";ök;, ya iki mevsim vartlır, Ha]buki entansif zi

manilosyonlar (tavsiypler) l,uÜol 
"Ol1,1ş- 

ıaatta hem güntük iş mllddetlerinin fazla
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olmasr hem de çalışmalarrı,ı ırıuhtelif mer,,

simlertle yer almasr zaü:],ıfidiı, Çiftlikle de

az insan, çesitli işlerde intizamsız qalrşrr,

Büyük çiftliklerde ise işieı 1,6 i_:qilçı ci,ga-

nize edilmişlerdir: buı,a]a],iia henı zınra,ıı_

dan hem enerjiden tasat,ü,uf e|-ıiiil. Zifa atta

halkın hayat se,ı,il,esiniı-i de iş nüd,jetle-

rine büyük tesiri ı,aıdır. Z:ıa;t nıahsulLeı:i

çok rrcuz oldrığu iqi:l :ec-::--]el,i:-,i ziraıtte
temin edenler bil, ı :.:,ı ı :z': _z t;-z'.a. kzza,
ılıbilnıeli \ğ l ,:.,,t .t-,,:"--:,... ',:, : , ,

1.iik,.el tebi ine\ -.: ze|.. : :.:-.-,:,,: : _, ı :] ::,' :_ i ı,:

çok claha faz]a l,:^l.ı,-:.-],: ::-:,,]b"::::"i:]: ji-

tlirIer.

Bunlardan başka. teknik teşkileİ çe

teçhizatın rolünü rle küçümsememek la-

zlmdır. İşçinin i..qiııi ko]aylaştıran kiiqük
makinele]., akar su ve elektrik tesisleli,
muntazam qiftlik binalan iş müdCetjnin
krsalmasrna doğrudan doğruya tesir ecier"

Fakat, tarlalarda kullanrlan büyük maki-

neler iş saatlel,ini kısattmaktan ziyade ça-
lıştrrılan işçi sayrsınr azaltmaktadlr,

Birçok memleketlerde senenin muhte,
lif zamanla.rrnda ziraaita iş müddetleri de-

ğişir. Buntarın vasati hadleri aşağıda gös-

terilmiştir. italya'nın bazı bölgeierinde sa-

bit {8 saat) kalmasrna kar,şı diğer bazı
memleketlerde sadece 7 ile 9 saa.t aras:n-

tladrr. Bazı yerlerde isebu müddetin, 6 ila
1], saat arasrnda değiştiği, yani yazrn. lirş-

taır jki n-ıis]i fazla çahşıldrğı r,akidiı" Brı

vaziyet sadece giii-ılerin kısa 
",eya 

uz,,ın ol-

masına bağlı cteğilclir. İskaııdinav.v-a gibi
günleriıı ı:zunluğrr qc,k değiştiği ı,e nebat
ha].atınrn çok kısa o]dr:_ğu nrenrleketiercle
tek]]ik ileü,lemiş olduğu i(:in. eıı uzı,ın gii:ı-

lerde biie calrşma saat]eri daha giineydeki
memleketler(_]eı,ü kısaclıı,- A}manya icinde
de iş miidcletleıi kuzeytleir güıreye doğru
tleğit cit-ığurJan batıya dcğru azah|,. Ziıaa-
tin sanayi ile temasta olduğu garp bölge-

]erinrie de catışna müdcletteri eıı azdrr, Bir
sanayi memleketi olan İnglltere'de de yaz
mevsimiııtle qalışnıa saatleri merkezi ve

batr Avrupa'daki diğer bütün mem]eket-

lerden daha krsadrr.

Ziraatte iş müddet]eri Arjantin,
slovakya, italya ve ispanya'da sekiz

lik is eüniiııc ait umumi kaıırınlar]a; Al-
ma j]ya* ve İsveq'in ba zı ııııntakalarrnda ya} -

n " İiraate tatbik eciilen hususi kanunlar,
la ; Avustı.ırya, Çekoslovakya, Danimar,

ka. !'ransa, Hollanda, Norı,eq, Poloııya ile

Almanya, İtalya ve İsveç'in diğer bazı böl,
geleı,jnde ayrı(,a koliektif anlaşmalarla: wc
"Aı,ııstralya. İrlaiıda. Yeni Zelanda ve In-

eiltele'de asgari iicı,e'.i tespit eden işqi, jş-

,-"."n .,o hiirxmet mümessillerirrden müte-

.ekkij k.,n,ıite]el,ie tayin ı,e tanzim edilmek-

i i.lil',
B,::_:ai,ın bazılaı,ıı,ıda eıı basit şekilde

..ce :srıIı_i,.ti:ıiı,ı asgari iızuırluğu ile giin-

İü, rlinle,lnleie.iı,ıiı asgarl uzı,ıılrrğı,r tes-

pjt e.liIir. Diğeı bızılaı ııl,ia :eııeniıı muav-

1,"rr ru-unlr., icin vasati çalr§n-ıa saatieri

uy", ,r., tesDit eı:lilir: 4 ai, sekiz saat, 4

oy ll 
"uut 

gibi. i-'nrrınril,etle kollektif aır-

laşmalaı,da hem diıl]enmelerin uzunluğu

hem de işin başla.yıp biteceği saatler tespit

edilmektedir.

Eakat zirı-atte iş müddetlerinin tanzi,

mine teşebbüs etmiş olan brı memleket]ere

bakarak meselenjn milletlerarasr bir plin-
cla balli için hangi ;-olun trrirrlrnasr l6zım

gelcliği henüz kat'iyet]e söy]enemez, Çünkü
İl"tl.;rO" a'ıınan teclbirierin tam olarak ye-

te-i,liği iddia edi]emez.

vılhk iicretli izinler :

Daimi Komisyonda ele alııan ikinci me-

sele yıilık iicretli t:ı-ti]lei, koıtıs-ııdur_

Ziraat işçi]eıi iciıı viilı]< ücretli tatille-

rin a._vrı bir eheamiy€ti rıardtr, T_Tzrtn iŞ

miiCıİeileri, çiftiikteı,in sehir,]ere, rnerkez-

lcrc hatti hirbirleı,ine ıızak o]ma-qı, ulaştır,-

ma inrkO.nsızlıkları, a,ıa,da biı işqinin şahsi
işleri iqir,ı izin a]masrnr zaruıi kılmaktadır,
Brınun i;iır ziraattp ücıet]i tatiller öteden-

beri 1det ola.gelmistir.

son zamanların s,]syal anlayrşrna göre

tatil \,eri!miş olaıı yerlerde iŞçiler, lıunu

kencli topraklai,ına \,€ evleriıre bakmak

içiıı, genç işçiler ise clinlenmek ve eğlen-

mek icin kullanrrlırr.

Çeko- Euşçün oıı yedi memiekette ücretli ta,

.saat- tiller nizam altrna, a,lrnmrştır, Bu memle"

ı
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kıtierin 1,1 
,noa 1rnşnlarla lÇekosiovak-

i.ll Hİ";;;;, ;ıan"s. lletsll,a, Peru, ls-

;,.;".,;,;.İ: İ. R. cla ziraat ,-,e sanav; iş,

;İ.İ,'^r]*.-"Uİr*eden bütü n işqilere şamil

;;;;";;r, Avusturya, Danimarka, Eston-

İ,'r. ,"'V".İ 
'a,nda'da 

ziraat işçileri içiıı

,r", nir-l.rr", vard,ır, ) 5 irıde kollektif an-

İj=*"İrr" 
'İ*lya, 

Hollanda, Norveq, Po-

İ:i,# İ;;", ;;bir tanesinde kollektit ni,

)rrİ"rİ" İl'-"nva) tanzim olunmakta-

drr.
Ekserivetle bir senelik hizmete mukabil

g g.-ürİtİ; iri" "",i]mekteclir, 
Estorrya, Fran-

.İ P""u, U, S, S, R, de izirı müddeti ] 2

"İraİ". el*"rıva, italya ve Ho]landa'da

İ"tiİİl.' u, güne kada, iner" Bunlarda ga,

"". 
nr"İ"r*& olduğu için umumiyetle bö-

İ'İ.J".U 
" 

U"''",ılmlsı istenmez: mamafih

'l"i"i, 
..l-ı"l işleri için arada bir izin aima-

.r." o l.rOr. alışılrnıştır ki tatilteri parqa,

İ;"; ;;;;,,, bir hale seimişı jı" Sonra iş-

İ".* ale"';,g, nre.sim]erde 
T,e zamanlar-

O]'au'i-u?""İ'"" izin vermek istemezler,

İlıİ" ""lrr.t 
ziraat işqileri tle, diğer işçi-

İ"r'rİUi. izl. esnasında mutat gündelikle-

rinihırlar. Fakal çalrşırken krsmen aynı

oıaral< alaıtları ücretierinin tatil zamanın-

UJr.", "l,*' 
öd,enmesinin prat,ik baklm

daıı imk6,nı bulunamam§,tlr-

yetişkin bir işçi biitün ailesi ile beraber iş

ul'"ro 
dr"o*du aynr şardara t6,bi tutulan

""";; 
;;;İ;i;in",yg"n olmıyan vaziyet,

[# *'İr,İ"lg;' ,""[", kalır, Mamafih

n''rİ.O=l*""İ" emeği mukabilinde ücrel

.İr" ç""rl. işçl gruplarr da vardır,

kısaca denilebilir ki, uml'lmi prensip

aaraİlİc.etll yıllık tatiller sanayi kı,ıdaı

ziraatte de 1,el,leşmiştir,

Cocuk işçilerin ziraatte görclük]eri iş-

'*.İİr" 
l.İ"rİ"" yardrm etmekter-ı, hayvan-

Şİ;İ";;;;;;;, entansif 
. 
ziraatin muhte-

İ} ],İ^İn,"l."ir" iştirake kadar değismek,

İ'J.İ;. Hİ;;;o'yupıan bir araştlrma'la

;:;;;;;;i. eniansit ziraatte en fazla

:;;;;r;;;;., ekiminde, pamuk tonlama ..e

:::;;";,:,;;". 1ütünün ise tohum yatak-

İ#;';;;İ;,,oasıntlan, 1,a 1ırakıa rın top-

İh;';;;;r;İ;,sına kadar bircok ameli-
'-':^" 

"'-; 
_.ti^*.1i!;ı ".örj]lmüstür. 

Bu işler-
velel'oe ^LüıIdı]rrg,t), 

5,

İ:'.;',.;;;;"iu,iNi,u,,,da" Aralığa ka-

]İ J .-.rı*al<tadır. Bu araşt]rman'ıl so-

"r,r#'""l"U,l"" 
iqin kümes. hayvan]arına

İ"", *l""" başka diğer biitün ziraat işle-

İ#'rr"İ "U.""k, 
caİalamak, bicmek, top-

İr*rİ. 
'İUy-U 

hayvanlar.a. bakmak gibi

"l-.'r.ı"l*i" zararlr ve tehlikeli olduğu tes-

İİHİ;İ;".- ,sasen hem Aımanya,da

İİİ- El"'}."*,'da yaprlan muayenelerde

Ş; #;İ;; sılıhai]erinin şehir qocuJr-

İ,",İ^Xffi ;,];;inaen aarıa bozuk oıduğu

mevclana qrkmrştrr,

Rırqiin ziraatte qocuğun çalrşmasrnr

, ,nn'İİa"n vegine şey okula d,evam mec-

':,*İİ;. 
İ'"İ,t l'", yer<Ie bunun kifi

]]İ"İ"İİİİ'"*ul*üştür Aileler ilk tahsilin

İ."*'İİ'"Jl..a", anlamış olurlarsa olsun-

l;;ş];; ;;ğ;il,ğ, zaman yardım etsin diye

a"..tİr.İrr' ""U" 
alrkoyarlaı" Okul tatil'le-

;,;;";, sıkı olduğu zaman]ar.a c":ll]I::l
o*,lti* ,," o-"k ihtiyu", düzen'lenmege

"İU",İ*,a',". 
Fakat bu 1ol, işleri çocukla-

,."J""r.'.:".rn'vecpk bir hale getinnekteıı

::fi;;;';;, 
"'İ"l 

dışr çalışmalar heııiiz hic

;;; ;. nizam 0ltlı,]a alınamamıştır,

'Liraattt asgari ücret testıiti usulleri :

Ririnci dünya harbinden sonra tanzim

-di;";;;;İ gidilen.diğer ti,r tıilsui a.a

;;;;;;- iic;t]e; meseıesidir, Bugün tan-

İİ',jİ"r" İr"İlJi" antaşmalarla veyahut

Çocrık işciler :

Ziraatie çocuk işçileriır kullanılmasi

*""l'lJ l,"nİ, halledjlmiş c{eğilclir, Haki-

Or-*r-rİ""rt bugünkü hali ile qonukların

İJlra*u""r" qok müsait bir sahadır, Rir qo-

İ"l. 
"Xrl" 

giderken f ab:ıi kada ca] ıstıır] m ıı -

dığı halde. ziraatte çalıstır]lubil ir,

insiltet,e, Amerika Riılesik Dp\,{et]eri,

r, orJ" gilrİ en ileri memleketleı,dı ılahi

;;;#; qocuklarrn sayrsr gayet f azla-

drı.
Çocuklar her yerd-e, daha pek küçük

",asİa 
iken; ailesine yarı, oyırn şeklinde yar-

İlrİ- uİ*"*" nrulu., zamanla yaptrklaTı

İ"- nİ" lu t rli"e gelir, Onun için qoğu üc-

""İj'lunİ 
u*ou'r, }'akat birçok yerlerde
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clevletin mü<iaha]esi ile temin olunmakta-
dır. Bu iki usulden başka bazr mem]eket-
lerde ikisi arasr şekiller kullanılmaktadır.

Danimarka, Hollanda, Eransa, Norveç,
Polonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da
ücretler kol]ektif anlaşmalarla tesbit edil-
mektedir. Henüz bu memleketlerin hig bi,
rinde bütiiı ziraat işçilerine şXmil bir işçi
birliği organizasyonu kurulmamıştır, Bu-
nun iqin bazrlarında bir]ikler. organizas-
yona girmemiş işçilere 1,ol göstermek için
umumi prensipleri ı,e asgari iicret mikta-
ı,ını neşredip bıldiriıler.

AljaDtin. Uruguı,a1-. Küba. Eston},a.
Macaristan, İngiltere ve Almanya'da hü-
kümet asgaü ücretin tayininde teşebbüsiı
ve kontrolü elinde tutmaktadır. Bu mem-
leketierde muhtelif bölgelerde işçi mümes-
silleri ile işveren mümessilleri hükümet me-
murlan ile beraber bir komite teşkil edip
muhtelif kategorilerdeki işçiler için ayrı
ayn asgarl ücret tesbit ederler. Ru bölge

" komiteleri en iyi şekilde İngiltere'de işle-
' mektedir. Bunun sebebi işçi ve işverenle-

rin çok iyi otganize edilmiş olmaları ve ko-
mitelere böylece iştirak etmeleridir. Ücret-
ler işçi birlikleri tarafindan tespit edildiği
ı,akit mütecanis ücretler uygulanmakta
olup bu teşekküller hükümet komitelerin-
den daha çok muvaffakiyet kaydetmekle
beraber birliklere iştirak etmiş işçiler bun-
dan faydalanamamaktadrr. Bu suretle aqık
kalan boşluğu hükı^ımetlerce kurulan ücret
tanzimi mekanizması doldurrır gibi görünü-
yorsa tla vikıalar Üunrı tevit etmemekte-
dir.

Bundan başka hükümetin tespit ettiği
iicret asgari, birliklerüı tespit ettiği ücret-
lerse bilfiil ödenen ücretlerdir. vAkıalar.
işı,erenlerin resmi ücreti hiçbiı, zaman as-
garı di]ıe almayıp bilfiil ödeneıı üciet ad-
dettiklerini göstermiştir ki, bu da işçileıriıı
aleyhine bir netice vermektedir. Bu mesele.
nin işçiler ]ehine en iyi hal şekli, oı,ganizas-
yona bağlı işveren ve işçi mlimessillerinin
de iştirak ettikleri hükümet komiteleri ta-
rafından ücretlerin tespil edilmesidir.

Uygulanan muhtelif usullerin 1ııkarıda
sayılan mahzurlarına, rağmen ücretlerin

tanzimi işi ile iş müddetleri ve ücretli izin-
ler meselesj muayyen hrıdutlar içinde ya
idarl yahut kollektif anlaşmalar yolları ile
halledilmeğe çalışıimıstır, Geri kalan zira,
at işçilerinin hayat seviyeleri, bilhassa
evlerinin tıali, ziraatte çoctık emeği ve sos-
yal sigorta meseleleri üzerinde epey dü,
rulrnuşsa da bunlann halli için çok az şev
yapılabilmiştir.

Bütürü bu meseleierin gözden geçirilme-
sinden a]ınan intjba. heıriiz ziraatte sosyal

1ıroblemlerin hai]i iqin organik bir politika
nıel,dana setiriln!en, iş olduğudur.

B, j. T. Da]:i Ziıaat Komis;,onuntın
müzakereleı,i heı, ha]de böyle bir politika-
nln lüzumrrnrt_ te},it eülecek ve Milletlerarası
ÇaiıŞma Teşkilatrnın bu hususta yardrm,
larrnın derece ve şümuliinü beljrtecektir.

Bu 1,azıl,ı B. i. T. Daimi Ziı"a.at Komis,
yonunun, 1938 Şubat ayrnda Cenevre'de
yaptığı ilk toplantıda hazırladrğr,,:aporuıı
bir hülAsasını ı,ermekle bitireceğiz.

a'ü Ziraatte iş müddetleri :

Ziraatte çalışma müddetlerinin tahdidi
lüzumu ha}<kında bilhassa komisyonda
meYcııt işçi tem§ilcilerinin bir krsmr tara-
fından ileri sürülen mütal1a münakaşa
edildikten sonra konıisyon bu husrrsta şu
kararr vermiştir, :

"Komsiyon ziraatin genel menfaati için
ziraat işçilerinin çalışma müddetlerinin
tanz|mi |6,zım geldiği fikrinde ise de ziraat.
işlerinin pek değişik bıılı.ınması dolayısiyle
böyle biı, nizamrn uygulanma§rnda rastge-
linecek güçlükleri de takdir etmektedir,.
Bu sebeple komisyon bu meseleırin Nfillet-
lerarası ÇaIışma- Konferansının gündemirıe
almadaıı evvel brı huststa B. İ. T. ı-ıin daha
etraflı ince]emeler ya}]nraslııı teklif eder."

b) tjcretli izinler :

komişvon ücretli vıllık izin usulünüıı
11 ınemlekette kanuırla meeburi tutrılduğu-
nu .,,e 6 memlekette ise kol]ektif anlaşma-
larla uygulandığrnı müşahede ettikten son-
ra bu meselenin konferans gündemine alın-
masını İdare Mec]isine tek]ife karar ver-
miş ve ücretli yıllık izin için en iyi şeklin
bunu müşterek mukavelelerle ha]letmek
olduğu neticesine varmıştıı.

L
i

l
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c) Çocuk işçilerin korunması :

Ziraatte çalıştırılan çocuk işçilerin bazı

l,,all""J" 
"rt 

t,.tl"rine ve fikri gelişmelerine

,""rrİ"""ul. clurumlarla karşılaştık]arı
," 

"oao1.1u"rn 
en iyi korunma şeklinin, on,

İ*r]r- .""U*l Oğrctim çağuıın bitmesinclen

"*"l 

--J 
l."nrİedilmemeleri, ctiğer taraf-

İun 
-İ* 

.tit"ttlşleri vasıtasiyle yerinde ya-

"rİr"İt 

-İ"İİlul"" 
sonunda haklarında sıhhi

İ"-ati"l* tatbik ettirilmesi olduğu müna-

l."İ" 
"aİlOil.t", 

sonra komisyon bu mesele

İ;;; B. i. T. nin ctaha geniş ve etraflr

bir inceleme yapmasrnı teklife karar ver-

miŞtir.

il) Ücretler :

Bazr memleketlerde müşterek anlaşma-

ırr. bazıla"ıntla komiteler vasıtasiyle zira-

atte cahşanlann ücretlerinin tespit edilctiği

"İ""tr"a, vapılan müzakerelerden sonra

;;;j"*" bu İıeselenin de B, i, T, tarafin,

;;;İ; etratlı tir incelemeye t6ıbi tutul-

masınr teklife karar vermiştir,

e) Diğer meseleler :

Komisyonun müzakere ettiği dğer_ me,

-"l"l"" lrJ""a, ziraat işçilerinin yattıkları

"."İJn "" umumiyetle bulundukları mu-

İİt'Jİn 
"rt 

t l şu,tları haiz o]mamasr, ziTaat

İ""ll*i lal" bir işsizlik sigortası kurulması,

J":.lrİ İ*ciı""i"" nazaran çalrşma şartlarr-

,İ" l" İrİ"' 
"",iyelerinin 

claha düşük ol-

;;-r;ü;İ;"" k6y halkının şehirlere göQ

;;.İ --tbt .""j", da vardıi fakat ko-

;İ;;;, İ" hususta hiçbir karar almamış-

tlr.

l

l

.
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lçtimaT Siyasetin Büyük Simalarından Albert Thomas

_ı._
ıl-t\nvtdinci ve onsekizinci asııla, bovun-
\J"o o.tuyo qıkaıı \'aii,asse. }llorelty vt
Rousseau gibi ilütefekkirlerinderı, keza

XVIII inci asım fiziyokıaLlaı,rndan soura
!'ranslz İhtiiet'nin ferdasıırdaki Saint-Si-
ınorr, Fourrier gibi sosyalist müelliflere
kadar ahenkli bir bütün halinde tag,zzııv

eden Fransız sosyailzmi, XIX uııcu asrn
ikiılci yarlslıic.a sosyoioji kültür.üırün tes!
ı,iıie rııarrız kaldı. Tabiat hicliseleı,iııi düşıi-
ıreıı alşiırıi'niır birden şinıi haiiıre giı,n,ıesi

gibi sr.ısyalizm de biı ı,evi iüjıiiılai aişimi ol-

maktan kurtuld,.r. Bu hususta I1,ıeşhur

I.'r,aİrsız §osyoloğu Durkheim ve talebeleri
ile onların paris yiihsıik lluallin nekte-
tirıden arkadaşiar,ı olan Aibert Thomas'-
nın büyük lıizmeileı I d,,kuniJuştur.

Bu iki mütefekklıden cv,,,elkisi ilır-ıi

araştırmalarin Zahiİen c€miyetLen uzak
havasr iQiıde, }:endi ileniinde yaşarken
ikincisi, yaıri Albert Thoııas, sosyal şe'-
niyet ile tema.srnı dzıha yakından muhafa-
Zaya, Çahştr. Sa,cece tenas değil, tıu şe'ni-
yetiı içine gireıek onun güıiük hiclisele-
İiyb haşrüneşroiılıak istedi. Kaıakteı, psi-

kolojisi, şü].ıhesiz burra sebeli olarak A.
'llromas'nrn seciyyesini iieıi sürecektir-
}]öyle bir iteri sül,iiş doğrudur da. A. Tho-
mas sosyal l,eaiite]]iıl en gir,ift, icraata en

çr-ık talip o]arr sahasr iqiue girecek bir mi-
zaca sahipti. Yakıır aıkadaşı Jaurös ile
biı,likte "ilmi hücre" yerine "fabrika lıaya-
tınııı bilgisi" ne a.trldr ve bütün dünyada
qalışrna hayatınrı iliın i]e mücehhez ilk fe-

claisi diye taılüldü. Türkiye'de bedeııleriyle
ve kafalariyle çalrşaniaırn çalrşmasrı-ia dü-

zen ve l<rymet verilrnesi yolunda kuwetli
adrmların atıldığı lıir zamarıda F'ransız

Pıof. Dr. FINDIKOĞL[]

sosyalizm taıihinin fantazist tasawurla-
riyle değil, realite ile mücadele eden savaş-

lariyle tanrrımiş biiyük bir simasrnrn yad-

edilmesi, menıleketirnizde de iş hayatlnı
yakından tetkik edecek ve araştlrmalart-
na millet ve insanlrk sevgisinden katreler
katmak suretiyle "hücre ilmi yapmak"tan
kurtulacak cemiyet iilmi tiplerinin göfül,
ırıesine hizmet edecektir.

-n._
1932 stıresiıriıı baiıarı icli : tahsilinıi

yzıpınakta otduğum İstrazbuı,g tlıriversite,
sinde sosyoloji profesörü olan ve şimdi
İkinci Dünya Harbiniıı kötü cilvelerine
kurban gitmiş buluna.ıı Prof. M. Halb,
wachs bir ders sonunda acr bir haber: ve,
receğini söylemiş, sonra derin bir teessür,

icinde kısaca "Thomas öldül" demişti. O

Z..ü;I\|arilar, A. Thomas lrakkında bütün bil-
dikierim, onun Cenevre'deki "Milletlerara-
sı İş Bürosu" nun müdürü olmaSından iba-
ıetti. lçtimaivat pıofesörünün teessür,üne

vesi|e teşkil eden şahsiyetin hıyat ve fi-
kirleriyle sorrradaı,ı alAkadar oldurn. Bu
alika bana, fikir ve hayal iie değil, iş ve
aksiyon ile içtirnai adilet yolunda yüıüyeıı
büyük bir feylesofu tanıttı. Türkiye'de
1936 da "İş Kanun" unun neşı,ine, daha
soirr,alarr iş hayatınl düzenliyecek kanun
projelerinin yerli ve ecnebi salAhiyet sa-

lıipleri t:ırafindan hazrrlandığrna, nihayet
bunlartlaır "İçtirnai Sigortalar" ve "İş ııe
İşçi Bulma" meselelerirre ait olanlann ted,

vin edildiğine her §ahit oluşumda gayri ih,
tiyari "Milletlerarasr İş Bürosu" ırun ku-
rucusunu, onun ölümiinü haber ı,eren içti-
maiyat profesörünün hayali ile karıştıra-

,
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rak hatırladım. Nasll hatırlanmasın ki,
ıyıedeni dünyanırr hemerı her tarafında is
ve işçi hayatııın tanzimi hususunda atİ-

lan ıslahat adlnılar,r ve tıukuki tedviııler,,
hep onun nazari sahada olduğu kadar ameli
alanda cla devam edeır enerjik hareketle-
riııirı eseridiı,. Bu yüzden milli veya millet-
lerarasr çapta bir sosyal politika tedbiri
nin ittihaz edildiği her yerde A. Thoıras-
ıın hayali bütün azan]et ve heybeti ile
kendisini Eöstereüektir,,

- Il t, -
!:..ş''] j .: _', t:_:_- !: ..." ,:

düıl}a baiırıınü.:: :r_:_.:_, :.: --. -.. -,.'",
kaht'aınanı olan 'oö1,!e b:ı 1aiısi.r.ı;: b:r, ,

grafisi ders Yl,İici oISa geİektil., o hajd.
hayatıırı takilı etlelinı.

Albeiı, Thoııas 16 Haziraır 1878 de Fraı.-
sa'da C}üarnpigne'de doğdu. Brıbasi ekmek-

çilik ile geçinir,di. Oi"ta haıiiye yal<ın bir

tabaka mensubu olarr Albert, tahsiliıii Pa-
ıis'te ivlichelet lisesinde yaptı. 1898 de

üniversiteye ve yüksek rl]uallim iııektebi-
ıre girdi, taıih tahsiline bajladı. İlk seııü-

lerdeki muvaffakiyeti cıra bir se)raiıa-l.

rnasrafi vern]e nrüki.fatılıl tenıin ctti. ken-
di muhitinin ıealitesi iqinde yaşanıak ile
iktifa etmiyen genc üniversiteli, bu ııüke-
fat sayesinde bir Rusya seyahatine çrktı.
Döııüşte "Müstemiekeci lrk olıır,ak Rusya"
kitabıııı yazclı. Üniversiteyi bitirince ikiıi-
ci bir, ınükifat daha kazandr. Bu defa da
Türkiye'yi, Cirit'it, İstaı}ıul'tı giir,-lü. Da-
ha sonİa _A.lnrarıya'ya g;itti. Daha Yirrl;
beş yaşına giı,merıiş ulaıi deliliaı-ılıırın bil-
gi dağarcığı. ca.nlı realite 'ı+maslar,iyie ilo-
lupı taştı. "1832-183,1 ııasrııda içtiinai re-
fofın eti,afında popüler fikiı,ler" ile "Ai-
ıııaı-ı sendikalizini" isıırindeki eserleı, brr

rnüŞahetleieriır mahsulü olarak 1900-] 902

aı,asıırda intişaı: etrniştiı,.

Ilayata al"ılaıü A. ?homas biı,ırıüddet
koliej }ıocası oldıı. F'akat mizaQ ve kaıak-
teri, sakin biı, mualliırılik hayaiııra miisait
değildi. Yaşadığı devir,, 1,-r,ansa'ıitn sosyal
politika ıneseleleı,iniır en haraı,etli surette
münakaşa edilen bir zamanıdır. 1904 te biz
Onrı gazeteci göl.üyorrız. Nleşhur "İnsani

yet" gazetesine girdi, "So§yalist Mecmua",
"İstihbarat" mecmualaftnda çalıştı, kelıdi,
si de ayr,rca "Sendika Mecmuasr" nr kur-
du. 1910 da sosyalist fırka namrna Seine

mebusu seçildi. Mecliste lrrkanrll progİ,ıt-

nrrnr hazrrlamak 1,e izah, mtidafaa etmek
işi hep kendisir.j bır"akrldl. Ayrrca parlA-
rr1entonuil bütçe, rrafia eı-ıcümenlerinde ça-
lıştı. İş ve çalişma hayatrn] düzenliyen bir-

çok kanun projeleriıi bizzat hazrrlamrştrr"

A. Thoü]ıas. ıuil]etlerai,ası iş hayatını
tı.ıızjıı,ı eıier, ırillelleı,tır,ası s].ilhuır tenel-
i: i]:: i_l:Z]]::,] },.-ı |Iilii hassa,ciü'eti heçeca-

:]_l :::-]:., :i:_: .r .(, 1.,]lriia ]-ıadiselc-ri kaı,-

si.i],_::n : :.:_.::.:;'.:,-: as]a iı]-ıutı]an]ış biü

s,)S],lii!jaı:r,. B::,:.r_ L,illlj,a Haı,biııde bu
s]iaı i]. bü,.,ijk E.],j-:,riieı saifeiti. sana},i

ıii:*:_:eseleı ini ,. t' ml]ii Ft,ııns]z ]ş güciinü
har;ı gal-eleıiı,ıe gore t:inzirı-i işi keıclisine
ı,erildi. 191ö de töl]culuk vğ teçhizat isieri
nriisteşarlrğına, 1916 da ise silAhiaııma na-
zırlrğrna getirildi. Frar,sa ile Rusya ara-
sırıdaki siyasi ve askeri iş beratierliğini
kuvyetleı,]dirniek için Rrısya'da bir $eya-

hat vaaifesiyle vazifelendirildi, daha son-

ıa 19i? de F'raırşa'nıı,ı Rusye büyükelçisi
cıltiu, Rus inkılhbının iik safhasında ke-
rensky'ye büyük yarclıınlzıri]:rin dokunduğrı
arIlaşliıfıaktad]r. Faka.t Kere]rsIrj, idai:esi-
ni takiir edeıi ve bolı;evikleri iş başıııa 3c-
tiı,eıi hülüün]et dar,-ııesi, A. 1'lıoliıas'rıırı da
serrıpatisini kazaıl:ın sosya_]ist ihtililirıe
fiihayet vei:miştir.

!'i,aIIsa'ya ar.det edeı ;l. Tlrönıas'yi1,
1!17 soııurıdaki kabiıie değişikiiğiırtie bir
sandalya verildi ise de fikii, ihtiiiifitiı i yii-
züırden kıibul etmi1,6r 1,g iş, çalışnrır lraya-
ütna ar.ılarak nıücadeieleıin.- başiıyoı,. Bii,
taraftaı gali| !'.arı§a'irln da hazırladığı
suth mual-ıedeleliııin daha iü-ısani olrnaslnr
teinine qaiışırken öbür taraftan 1919 seqi,
minde Jaur,ös'in ye|ine'farı-ı ılrebusu seçi-
iiyor. Çok geçıneclen Washiıgton'da top-
j.anan ilk "Miliıjtief a],asr İs Konferansr"
taı:afırrdan "iı4illetlerarası,iŞ Bürosu" mü-
düı{üğüııe tayi.ı e.-lilniş, kendisi de bu
''Büro" yrr 1920 de Loı1dra'da kurmuştur.
Ancak "Millet]eraıasr 1ş Bürosu Sarayı"
binasınrıı 1ç]26 da ikmaliirden sonradır ki
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A. Thomas'nın zati eseri ölarak teskilat
Ceııevre'r,e nakledilmistir. İşte oıı iki se-
ııeiik fasılasrz bir hizmetiu herı ruh, heırı
de teknik tarafını teşkilitlandrrarı A. 'Ilro-
nıas. 1932 seılesiıliır ilkbaharında bı_ı r,a,ci-
fe basrnda ikeır hayıita gözlerini k:ı;ııyor.

_ Iv.:
Son yirmi altrülcr toplantüslna Türk mu-

rahhaslariyle Türk işqileriııiır de iştira.k
ettiği "Milletlerırası İş KonIeraıisı" rıı ter-
tip eden "Milletlei,;ırasr İş Bürosu", biliı_
riiği üzere Veısay .\Iua|ıedesinin iiqünt,ü
krsml]ıln 396 rnci nıaddesi ile ortay.ı etıl-
mış ie haJ-atlıır anlattlğrnülz A. Thomas
tarafindan teşkil6.tlandııılmrş bir rniiesse-
sediı,. Mezkiır irıadde :

l - Her taı,afta gerr;eklen irrsaıri oian
lıir iş ve çalışma, diizc*i kurrnak, lıütüıı
dünyıı işq,ileıi için nriiırıhiin okluğu kadaı,
ıııiiıaıi ttılışnra şa rtlıırı 1,a,-ıtıı,ıak ;

2 * İs re a:ılışnla lraı,atıııirr a(ieia ltlr
"cİeariııg iıousö" ti oiarak ;rliilt.tleritıasl
ljir Biiro tesis et*ıek, iş lıaıeketlerine ait
ilmi müt:ıtarı bııı,:ıda loplamak:
1rususlarııra işa;ıet ediyoıd,!ı. A. Tlırıınas
kadar bu iki iıi ııuvaffakiyetle başa!.§bi_
lecek şahsiyet rlu]tınanaz(ir. 19],9(lıi.lii
Washingtoıı koııit.ı,aiısıı;ıı, ıı ı,iıni b,ı .rü;:-

den ı]ok isabetli clciu. zira irer Şeyd.n ijirce
Tliornas'rriri miül€jtler psikOiojişiİi aüiaİ)ı1!
kabiliyeti, büyük biı, kazaırc teslıil eCi;,oi-
du. Mütefekkire gör,e her rrıiiiet, instıııi biı
çalrşma düzeııi kabul etmeğe hazıı,dır ; Su
şai,tla ki, "ikıra" edilsiı. Mılleı:ier. bu ]ii_
zuııu kendilikieıinderı aıiadrklari takciii-
de is kolaylaşacaktır. Irakat "İş Büıo_
srr" nda topla.naı rıümessillerie bıı iş lıa-l-
ledilemez. Orı_ıı içiırdir ki A. Thiııias. "el-
de asir, sırtta ab,i" tıii, derviş gibi kıta kii.a.
memleket nremleket doiırsıııı"kta, ceşitli
merrrleketlerin deviet ve ilin aıi_aııiariyle.
hatta halk muhitieriyle teıııs etıırektedii,
I(endisi şöylo divordu : "Kıtalar r/e ı]]e*1-
leket)er i.,rasındiı kosLlp durüyorum. üu-
gün Eerlin'de, yarrıı Neıv-York'ta, bir gün
Bükreş'te, bir gün -Euencs- Ayres'te... Göz-
liiğüm ve çantam ile başkaları alay ede-
drrisrıılar; eğeı" gözlüğüm ıIilii ve miilet-

lerarasr vaziyetleri daha ayün görmekliği-
mi kolaylaştırır,sa, çantama da dünyaırıı
idil ve sulhtııı bir istikbale doğru küçük
bir adıın attığını göstelen belııelrnilel bir
rnukavele veya amele hayairnr düzeııleyici
heüangi milli bir kanun süreti koyabilir-
serrr kencliiıii bzılrtiyar sayarım." Kendisin-
dtn bı],lsedeil muharrirler, şahane bir ik-
ııa ve ir,şat kuwetine ınalik olduğunu. dost
ve muiralif herkesin takdir ve sempatisiııi
kazaııdığınr, onurıla konuşanrn L-lilletlera-
rıısı bir iş \ıe çaiışma nizaıımın gerçekle-
şebileceğine §üphe edemiyeceğini aniati-
yorlıir. "N(illetieı,:ırasr İş Biirosu"nun hic
bir, ırazari müıakaşasr, hiqbir teknil( isi
yı;l-ııiır ki cııuii nrucizoii ten:rsiyle hen-ıeüı

h ıllelIiln.._,-:i;i, Hatta i.;l.,,ııı, \e lrüii.sseSe-
lerine bağlı eır egoist }tapitalistleı, biie
oiruıı ideatizmi karsısırıda "ciaha çok in-
ı;aıi oiınak" lüzrrrıri kuı,lisıııda kaidrkları-
nl hissederie|di. Ölümüııclei,, bı-hseden But-
ier,. celıızesi aıkıısı srra sayü]ı i]atfoillai,lı-i
]ıiiü-uk l;iı \iiıııe ieski1 e"ttiğini de lrikiye
e},]en]ekledjı,-

_v._
İkini]i Dü ya Harbiniıı tanıamiyle bi-

t.ji, gjbi i..örürıdi'lğii bir sıı,ıda Türiiiye'nİı
iş ve qalişına ha;ı111,,,, dlizenieffe yolunda
adım ,.tlsı, oil dört serre e,,ıvel öierr A. 1'hı;-
rnas'ıııi rııhunu şad ecleı:ek bir hidisedir.
l'iiirk iti-jrıai poiitikacıiaıı, enısırlsiz bir
!'i,aü]sız,Jatanüiir;r ııil{ıığu iqirı rıümunesiz
biı, itsalilrk dos'ru Y(j calrşan srılf Aşıkr da
olail A. Tiromas'iııır ııazai,i fikiı,Ieri kadar
.ırneli davrai-irşiarri,ıdarr da derg alabilii,]eı,.
-[fu deı,slei:iır başında 1914 - 191E }-ı€!n-
sa'sırrrn sosyalist mebusrrnuir ruhundaki
Fransa ve Fı,aıısrziık sevgisi geiiyor. Fa-
irat iiü rıiilet mııhabbeti, onır insanlığa ya-
barrcı krimrva:ı hazrnedilrıriş bii, sevgidir.
J 924 te neşr,ettiği "İc';inrı"i Aci$iet ve Dün_
yıı Sulhu" isim}i et,ijdüricie mütefekkirin
dediği gibi ıre su.lhsuz içtime^i nizam, ne de
ictimai ciüzeısiz devamlr biı barış olabilir.
tju iki forınillüıı beraberiiğini bütün mi!-
letler gönülden kabu} etmedikce milli hu-
tlrıtlar içiııde huzur ilissetrneğe imkan yok-
tlır. 192ü de muhtçlif ıneııleketierdeki iş
r,e Qalışrıa hayatrnr tetkik iaiıı "İş Eüro-



Nasıl Genç Kalmalı

Gençlik, yalnız hayatın bir cağı ileğildir. Gençlik, zihnin bir drrrumu, irailenin
bir tecellisi, muhayyileıin irir haslet!, |ıeyecanların bir ktıdreti, korkrrya karşı ce-
saretiı! hakiırri),eti, kolırılrii ı,e rıhat!ık ıne1,1inır l<iırşı yeni ve eiir'etli işlere atıl-
nıık i.ı ir ı k ıılı r,

JIriıı.ı.reit -pı]_leIiıı 1",,ııı"-iı i,, iıı-!ı| \.r.liıiıt]ijt tı!iriız: insaıılai, arıcali ideal-
lrrini irr!i ı. ka,ı l+deri.rr. ihıiı ıılı;]:ır- \, nri.I ilt,ri\ j lıııııı*tıırtlıiliı,, fakat ga}'Iet
ve he§ecanı eldtn tııraknık i:< ruhu 'iiiıruliuru_r. Lndj.r. .ui)iıe. kendine itinıat-
sızlık, Aoiku, l,e iinıitsizlik, işte lrep bunlı;r insarrın lrir,.rnı iİıiir,.n ie büliiyen rıı-
hunu nıezaıa siiıükliyen lrzulr, tıZtln ıene!,,ıdir.

İster onaltı ister },etnriş }aşırıda olsııir, irerkeıin tiıl'uinde biı ıııacerı ışkı, }1l-
dızlara ıe 1,ıldızlara benzeyetr şe1,!ere ve tiklrlerc lıidiseierin kıırku nedlr bilrniyerr
ınel,dan okuyuşuna, (joeuklarlİki gibi ardı aıası kesilnrişen tecessü§lere, lra},attn
oyun vo neşesine kırşı tatlı bir hayraıılık vardıı. ,

Siz ancak inancınrz kadar geırç v€ şllphcüıiz l<adar ihtiyarsıııız. Kendinize iti-
madrnrz ni§beiiııtie ılinq, korkunıız derece§inde 3,:ışk i ünriüiniz kada,r taze, ve me'-
yusiyetiniz deıiırliğince çökmiiş sayılıısıııız.

Kalbiııiz bu tt_ıpraktan, insanlarılan, r,e Li,yezi!ıled giiztıllik, neş'e, oesaıet, bü-
yiiklük, ve kuvvot ilhamiarı alilıkça siz ge:ıç sal,ı!ıı:sıııız.

Fakat, sinirler gevşeyiııee, ve bütiin kıliıiırizi ııe\imidinilr kariarı ve istihfaf
hiletinin buzlan kaplayınca işte asıl ıl riana ihtil,arlınıış olırrsun z, ve Allah size
ü zamaır yaraırm ğtsin.

Bu şozıl,ıı bir levh« ha]inde Generol Moc Aİthuİ'ün mosğstndğ
kcle, Reodeıs' Digest Mecmuosüntn 1945 A!qlı]. oyı nüşhosln]n
TüIkçeye çevirelr : Keınot Korodoyı.

su" tarafından heyetleriır seçildiği sıı utLı
F.usya'nııı böyle biı,heyeti Rrısya'ya sck_
n-ıak isternemesi, mütefekkiri derin bir
bedbinliğe sevketmiş, bunurrla beraber ide_
aliznri bu mümarıaatten daha kuwetli çık-
mış idi. Her şeye rağmen dev]et adarıları-
ırrn iı:şat ecli]melerine, aydrnlatrlmalarrna
ehemmiyet ı,ermekteıı geri kalmüyofdu.
Hatti miili ve miiletlerarasr is ve çalışma
hayatınr tanzinr etieı-ı karrunların ve mııka-
velelerin sadece yapılmasını da kAfi göı-
ınilıgn 4. Thomas. nievzu ve ırıiispet ka-
irunlardan ziyade brı kaııuırların geı.celı

bqşr üzerinde ğsü]l buluamcİktğdlİ- Ma-
8i iııci sğyl«stndğn iktibğs tdliıniştir,

latbikatrıia ehemrıriyet l,ernlekte, yine bu-
iru ırrüşalıede etmek içiıı yıimak bilmiyen
bir gayret ile diyar, diyar seyahat etmekte
ve müşahedeleı, toplamaktn idi. Kanaatim-
ce iş ve çalrsma ilnıiniı-ı sosyoloğu olan
mütefekki,i saygı ile yad ederken en çok
üzerinde duracağrıırz nokta, bu son nok-
tadır. Keırdisiııin cie dediği gibi sadece
"metinleri ile meı,crıt olan iş ve çalışma
kanunlarr" uın Inevcut oluş ve olmayış-
ları birdir. Daha ziyade "bu kanurrlarrn
nırıhtevası olaır 1ıroblernierin realitede ger-
ı:ekiesnıjs rılrırı,isr" lAzrnrilrr,.

l



Türkiyede Esnal Teşekkülleri
ıı

Tarihçe - Devreler - Mevzuat
İıhan TARUS

Cemiyetler ve otlalar Devri I gayeleri ihtiyaca uygun şekilde tespit et-

Küçük Sanatlar tarihçemizin üqüncü ve miŞlerdir'

son devresi (Esnaf Cemiyetlel.i Talimatna_ Nümune olmak üzcre bu hususta bir_

mesi) ile başlamlştır (4). kaç misat zikretmeyi faydalı bulduk :

Medeni Kaı]unlın 2 inci faslında zikre-
dilen (Cemiyetler) hükilmlerine istiıraüi
eden ve modern kurum mefhun,ıunu ifade
eyliyen bu teşekküllerle, denilebilir ki, Tür-
kiYe'de küciik sana],i ha}ıatı, tanıanlel] nlo-
dern ve maksada uygun biı },ola gifnristii,.
Kararnamenin genei h ü künıIeriıığ iıazaraı:

Esnaf cemiyetleri, evvelemirde resnri
Devlet makamları o]an Ekonomi ve Tica-
ret Müdürlüklerinin, ikinci derecede Tica,-

ret ve Sanayi odalarırrın, üçüncü derece(ie
belediyelerin mürakabe ve nezareti altın-
daaıır. (3) üncü maddede içtima" mahalle-
r-ine, (5) inci madıiede idare heyetleri seci-
mine, (6) rncr maddede seQimin tasdik vi:

tesci]ine, (10) unr:u maddede muamelatın
sureti teftiş ve mürakabesine, (11) inci
macldede suiistimal olduğunda müdahale
şekillerine, (12) inci maddede sarflara,
(13) üncü madde iç talimatnamenin tetkik
ve tasdikine, (16) ıncı ınaddede hesau lıü-
lXsasr incelerııelerine, (17) lnci maddede
cemiyetin geırel kararlarına, (20,22, ?3)
üncii maddelerde cemiyetin ınuslih sıfatiy-
le vercliği karar]ara ve (25) inci maddede
ihtilifların çözümlenmesi şekline dair hü-

kümler-vardır. Her tesekkülün ayrr a}ırı
tanzim ettiği dahili nizamnameler, görev ve

(4) Mülsğ Ticoıei Odo]on Konununun (i0) uı-
cu ve Nizdmnğmesinin il35) inci mğddelerine 1evli

kon tonzim deilen Tğ]imotnome. (Rsemİ Gdzete No

224l .

Bakkallar ve Müstahdernini cemiyeti
dahili ta]in-iatnamesir]iıı 2 inci ınaddesi :

ü GaVe I

( _1,zasındaır olan bakkajlııla bakkaliye-
\,. eit t!-]]rti.tı \.,!, i]erakeıIde mal sataıilaı,ı
tanıştlraf ak. :,.iılastır,ar.ak birleıt ırip arala-
rrnd.a iqtirırai. iktisadi hususal,ta tesanüt
ve teavün hususunu tenıine mütevakkıf
umurun kiillisini ifa etmek; i.zasına kredi
temin eylemek; heyeti umumiyesini sami.
mi bir aile haliüle getirmek; tarafi hükü-
metten teli.kki oiunacak evamir, mukarre-
fat ve vesayayr Azasına tebliğ ve Azasınrn
müst€diyat ve temenniyatrnı iblAğa delA-

let ile devairi hükümetle olan rnuamelele-
rini teshil ve tesrie çalışmak; izası araşln-
da gayrime§ru rekabete neydan verme-
mek: bakkallık [mur ve muanrelatına mfi-

tedair idari ve iktisadi bilürnum hrısusatta
izasını irşad ile asrrn icabatı müterakki
yesiyle müterrasip bir seviyeye yükselt-
mek; kendi izası arasrnda esnafhk umu-

rundan müteve]lit ihti]Afatı muslih sıfatiy-
le halletmek; gibi hususattan ibarettir.)

Debağlar talinatnamesiniıı 3 ürıcü

maddesi: (Gaye)

(Birieşip anlaşarak aı,alannda tesanüt
ve vifakı tam: fikren ve slyen, iktisaden
tek5mül ve intizam husulüne çahşmak;
cemiyete dahil esnafın hrrkuk ve menafi-
inin muhafazasr emrinde kanrrni vesaite
tevessül ile teşebbüsatı lizımede bulun-
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mak; ve tarafı hükümetten telakki olrıira-
cak evamir, tebligat rıe vesaya)ı cemiyete
dahil esııafa tebliğ r,e cemiyete dahil esna-
fın hükümete v6.ki oiacak temerrniyat ve
müstediyatını kavaniııi mevzua dair.esirı-
de mercii aidine ibl2ğına delaletten ibaı,et-
tir. )

Saraçlar cemiyeti talimatlıamesiııin 2
inci maddesi :

(Sarac sanat}:aı,iuı,ıırın iı,ıkişıfı, faali-
1,eti. cenılı,et |e sil1-1ati]l \.e ll1el]stll t]ar.]

,.|,l:lnl:]? t,5a::i:: ,.,ğ ::_j..-,,t::İ' ..,.'..: ,b-
_(. ::L:];.. :. :j'.: ğ:::...: ,1 .l.. .':: ' 

..

bc.\-nııLii Ial'l w.il.usi i'__)].-_ci::(_ l. _.:..j:.
jhtilafatı Esnaf Cemır,e,.ır1 ı iğjıı];..:i]:!...-
si veçhiie sureti musliha ecle ha] ı,e keıcli
sJ]ıatIa),ınün tel,si Yr mt,-,ıfiini \ i,l"}=. tp-
r,ırkki ve tevessüüİrü temiır eylemek ve brı
hilsusta müttefikan hasrı mesai etil]ek-
rir. )

Bu devr-e içiı-ıde. küçük sanatlarrn ve
s..irlatI(arların hinrayesi maksadına yöne]-
tilmiş, ı;ok öneırıli biı. harekete tesadüf
ediycıruz. Bu hareket, 2007 sayılr kaırunia
ifade edilmiştir,. Brı kaııuıı lıiiliiimieriıc
giire, meriyete girctiği 1933 yıir Hazirarrı_
ırııı 12 inci güıründen itibaren, küçük sıı-
nıtlarla bazr iş sahalar,ının tamamerı 'Iürk
vatundaşlarına lıasrı cihetirıe gitlilmekte-
clii,. I(ücük sanatlarııı hemen hiıpsi, Türk
Yataıidaşl:lnnm geçimirre hasr.edilnriştir.
Tathdit sahasi disııda 3ene bazi kü(ük sa-
n:ıtlar, }<alnra}ıla b.-]abeı. l)ü)7 sıyılr kır-
nun, uzun asırlardırı soıııa. Tüı,k kiiciik
saııat]arına qeYi,ileıl iigi göZti!lii ifıde et-
mektedir ki, deliiet ettiği nrana ]tibali},]e.
ön eıır li cl i ı-.

Dsas itibari1-Ie I'iirk .,,-ataırdaşiaı.rna

hasrertiği küqük saııai sahalar.rnrn tevsii
Saiahi}-etini, (3) üncıi maddesiyle Bakan-
laı Kuruiu'na ııeren kanun. (1) inci maıi"
desinde tlasfedilen sanatliırr sövlece tadat
etmektedir;

Cemiyetlerin brı vıslflall, teşekküller-
de birlik ve nrüşterek menfaat hususunda-
ki eski törelere avdet tenrayiilünü açrkca
gösterdiği gibi, de.4etiı1 ilk defa olarak ise
müdahale prensibini bellrtrırektedir.

ll007 salılı kaıırın :

A -- Aya1( sıtücrlığr, çalgıc ık, fotoğ-
raft;ılık, berberlik, müı,ettipiik, simsarhk,
elbise, kasket ve knnclura imalciliği, bor-
salarda rnübayaacrhk, devlet inhisarrna
tAbi maddelerin satrcıiığr, seyyahlafa ter,-

cümanlrk ve rehberiilı, inşaat, demir ve
ahşap sanayii işqilikleri, umui nakliye ve-
saiti ile su ve tenvir ve teshin ve muhabe-
ıe işierinde daimi veya mlıvakkat işçilik,
kaiaıla tahmi! çt] talıli}ıe işleri, şoförlük
, ğ !,irit?,.. i]rliği. i aleiiınunr aınele]ik), her
.'' : li ,]_...]_-ji_.i]li(l,]. tlcaaeihalre. ai)al,tl-
:::_-.:: ]::.:,_ :-- ,.-. :_: !:.t].l ıle bekcilik. ka-
ı ıcıiı;;. , ,jabası.:.:. _:.i, h:.ı. haıııam. kah-
ı,e.hanı-. :.ziı:r_,,, i(:-:s :,,:.,.-,.. b:.ı,iaı,_ia kadıır
r e erkek hizmetçilil: ü garsUil i,-e Serçalüt ) .

bar o1,uııtii r-e saı,kır,ılığı.

B-- Ba!,taı,iık Ye kinıl,agerlik. ayırca
iuhsatı nıaiisusa ita edilmedikçe ecnebiler
f"alafııldan icra edilemiyecek olan :

a - Tayyare nıakinistliği ve pilotluğu.

b - Devlct veya viliyetlere merbut mü-
esseı]at veyrr beled:iyeier ile bunlara rrıer-
but tesisat hizme'tleri iLladde; 2).

(Alelümum amelelik) fikrasiyle ifade
cdilen umumi üeretli nresai ve esas itiba-
riyle ticai,cte (simsarlık) veya dalıa ziya-
de miili mairsat}ara matuf (seyyahlar reh-
berliği) hizmetler istisna etiilecek olursa
brı kanurr, aslolarak, memlekette (kücük
saiıı.tiar,) ın himayesiıi kendisinb gaye it-
r.ihaz etni§tir. İktisadi hayatımızda öırem-
ii i,rılier oyııayaır büyük sanayie bir,çok
ırııafiyet ve lrimaye 'tedbirleriyle yaıdım
eiiiJcliği ı,c rcırçberlere esaslı yardinılaı,la
faydalı iılabilmek yollarr araırdığı bir sira-
da kilqük sanayiimizin uırutulmıyacağr ta_
bii idi. Aııcak 2007 sayılı kanunla ele alı-
ilın iş büsbütün başka bir ııanA taşrmak-
ta ve Tüd< topraklarrnda geçmişi hakika-
ten başarı ve sanla do]u olan bir ekonomi
sahasına taa}lük ctmektediı.

Bu koiru üzerinde bir fikir vermek üze-
re küçük sanıtlar alanrnda eski ve yeni
durumumuzu rııukayeseye medar olabile-
cek şu enteresaır cet,,ıelleri aşağıya sırah-
yorum:
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Rugüı ıiiıen ::T]1"|*.' 
buluıran kü' 

i::;::J,il|',.§:İXİ:lİTİİ:] _§İH.
,Jti k sanatkirların saylsr :

] : Aİabacrlar, 2 _ ayakürablcllar, 3 - ran (balmurnu vapanlar), Şekerfii ı'rıŞa lı,

tız.iıtır,an vc çiçekqileı,, n- n,Oİ"İ'",l" ", 
ıtlat,aıı, IJiısıt, i,,t,stsı ,:sı]ai], iğ!lt-cr\-iti!,

1,1ıtıiaı,.5 - celeplcr," OeUaglu", Ö - jol"- me5,vaJüruşın, ,l""İmal{ürusan, abafiiı ıı,

*u u" y,,m,",ıur, 7 .ekmek il;,li.],:; :;,i,;:.lr_,l_,,iaxT.İ,llff;?;İ"JJl?:::
,,"ori i," frrrocııar, ,.-c,i-:"1_1",..:_'İ111_ l:'iİİ'Jİi;,1T;il";;;X;"ğ"a:",, 

'iti,

la.r. 10 - inşaat ustalarü, " 
-''llİ;":;;:İ. 

;:"; 
'*;"r, 

naıbanda,,. süü,ürgcc:r'aıı,
malları, 12 _ ka}ıveci ," |*,i':,i:::i:,,, 

,i::;";"ffi;eaıJ 
"snatı, 

bozacryan, des_

Ş;; l.uİİ", ," oclıcılar, l } - kasap- bezzazistanr c,

;; *,:";;;i"#!*" ]9,:g:lit# *",l;ıl,j,miil;İilİ-'al,ff:iŞŞ
:iTj:iliT:}Xffi;,f ,İjil;:;;ffi i|ui,ti,*ıu,ı, ıiokkubo"n, katıı,cı,vaıı,

Hi],i" ;,;;;;i.*_,," t,ı,#v"İl;İ*". ;:*}:iffi:,,l.'"1i"}',i:: İ:],İ:j,':-J,J:.

ilİ;lTr'-'t""1i;:;,i: ;J':'=:;;",,-,ö'_ nriıci]eı) bı]sıııcll,ai, g,ılbalka.a" ıkıl_

saraqlar,.2? - sütçüier,:g - ş*İ""] " 
n"i burculaı ı, s,ı"betçiraı], baiL,azb'yaır, '.,r:ı

vacıIar,29 _ tütün işçileı,ı. ,ö,:r.;;,;;,;i_ ı,azekiraıl. sjhtiYaY,.füruşa]r, } l]smaP,l,u|"ii_

biseci]er. 31 - yorg^,ancı * Oİ",""'*," 
"- 

;aiı, ıi_rıık-, i,i,i]n(lü; usb,: teski r'lemiı, v,

il;;;-n"v,",,,, * u,,il|ili","," *, 
li*lru", _;*il}i,;",,liil"i,,#];,İ";

çolcu]arı ı5 ı. .. .t.,, ,ıh,.,1' 
Fu liste.le ki]r,iik .ltııı.1 "e 

i:ü,ili: ı",,ı- 1\,,lIi,:r:U1:, 
l":,!;:jH::",l..:;#;:1,];

.", *.y,İ,,*^",k oü^i i: 
':ii,,] i-,,",]:,:i; i::;il:",;:;_;,,il,,l;,",i,.";l;_ satan}r,ı ı,

bi,bt bulunmasına r,aSnıeıı, saüı 
;j:il i,:: _uoi".u",,"". iikö_kr.o,, ırlizgiıı yal,a,ı_

İ:;,J},;j*"i"H:lİil :i,,,];:l"İil,;;. llİ; l*İl;il, i]iT,llfİjjJ; illliiil]l
ki cetvelden alilaŞtla('i-tı(Lll ^... ,_ j^^l..^ ,la,,:,n { bastonc..ılaı, ). ıntlrgoaZi'l!

Üçüncii Murad zamanlnd,a fiileiı çalı- de§tcciJba,iın ( bastoncular ), rniirgbazajü

san ve alaVlara katılan sanatkaı, zümi,ele- hJ,rjıamyan, sarıkçıvun, sağııtıyun, gıncnı

.ini,ı aceoi { ı48ı dir "*rli;;' 
""''_ 

: ",.*ll[Ş::ri;,J',;*X:'#,.:l]-i;;
Takkeciyalr, hayyıtaıı, sakayan, tau- 

,_,.i*,,a"ı.a.r,,, kebabclyın, *ernhal],lza_lı

bahan. (izmeciyan. mestçiyaiı. Sernazi-ıll, ]i,.l,*.ı kırma.,, keıpicharJn. SUı,g,j\I(a-

canbazan. penbeciyan (halla(lar,),,ut]gı:i'l- ,.İ" u, u,ouarrrn. tıamrnalaı,. ma!.'1ı_anfiiru-

karan {hamtnıçıla,,i, şirılreşa;ı, lleiVa]yarj, 
""", ı.".t "t,;,ruşdrı. 

şel)Ctköı,ı,ün, hekkakaıı,

tasbazan, (soytafü]aü ı, bahdrlurşan, rı(,y- il""."i""". horasancıyan, Saİ,ra[an, dükka_

veciyan, hatibaıı, iınalğan, gu,"u1"|; _|i_ ,,^. 
-iğ1l,ı.*çiı"r ı. mürekkepciyan, ı)ahıı_

raca-n, ce]lAl,an ı quthacrlar l 'r"-yi: ulr,rn. 
-urı"*ur.an. 

bahaı,füruŞanl mlsrl"

([ıekqiler), ezherfüruşan, ,]i'"i_llİ}_§].- o.ri.*a"o", Eu.'sa. bezirgıiııanr arapyan"

tenıalbazan, bezzazistanı J,iıy,, ı-ııuyL,ivarı, 
ı^ı

li;I,ff,llJİ::[#}#i,ıl:,ffi ::;;;:,,:. TjiiIİiİ;,,İ:]#I", iil;THİi,
füruşan (tarakçlu,), uy1,1-,""u-n, tjrkl- şılamağa çaİıştığı cirırumıı aÇlkqa göster-

"].-İ.tq"l"l, "f'igi""," 
cinifüi'uşan, bu- nrek;edir,

hurkö.raİı, boyacıyan, nızekİri'an. o":1::- Iisıııf Odaları :

#İ..-İjrl#l';";;H;'İ#: İ,*İ,; tr,lenltketicıizcıe esııal resekklillei,inc

mahi, kürkçüya,, ilitçlv,İ,"'İ,"#';;;;;, *,,:., 
:"_Y""_rneri 

olaıı en son ,sekil,

a 
..-"*.r"'l"",", 

Müdijrlüğü Esno{ MüıaLobe

BiiTosündon ğlmlnltrr,

(6) (Eammer) - Devleli Osmaniye Tcrihi -
Aı6 lercüme§:.



çAtIşMA

]l

(4355) sayılı karıuııla tesis edilıııiş rılau
(Esılaf Odalar]) dır. 18.1.]943 gününden-
beri yürürliilrte brılunaıı bu kaıırın hüküm_
lerine göre :

Odalarrn maksat ve gayeleri : Mesleki
ahI6k ve tosairüdü. halkın ihtiyaç ı,e men-
faatleriyle ahenkli olarak muhafaza ve in-
kişaf ettirmelr maksadiyle kurulmuş olan
Ticaret ve Sanayi Odalarıırrır vazifeieri
şunlaldır : (tr4adde : ]0ı

A }te.r,,ı !1hIi\.ğ:]pı]] ,. ıı. .].,..:.
]ar hakkııı.ia i'...;:]]:}:]-,:..: .. :_:...: ..-,.,: f.-
lr.l.r,.i-:; :. .:.:: ,..: :. :.-- ::.-: :, :. .. . .

nıak:
B - İslerine nIiiteal]ik her tür.iü tet-

kikleıi valınrak. resmi makamlaı.ca isteni-
]eır ma]üma'ıı ...ernrek. \'ekiil j kleıin kanuı.ı-
lara nüStelrideır verecekteri vazifeleri gör-
nıek:

C - Vasrfların ve tipleı.iır koı.]trolüne
müteallik mel.zuatın tatbiki için l§.boratu_
Yar ve büılolar tesis ve idaı,e etmek veya
bunlara iştirak eylemek;

D - Bölgeleriııdeki iktisadi ve ticari
faaliyetlere ait her nevi eıırleks ve ista.tis-
tikleri ve fiat rayiclerini kaydetmek ;

E - Dış memleketlerdeki Konsrılos-
luklar. Ticaret Mümessillikleri ve mesle]<i
teşekküllelle muhabere ve müıra.sebette
bu_lunarak icaheden malİlmatı alrp verIı-ıek
ve Tic:ıret lzekilliğinin muvafakatiyle mil-
]i ve ırrilletlerarasr mesleki teşekküllere
i.za o]nrak veva bı L-ıbil tesckkülleri kur-
mak:

F - trlahalli l,eya bölge sergiteri, pa-
ııa,yırlar, fıraı.laı, umumi mağazalar, riepo-
lar,. mevzularr dahilince kulüpleı,. müzeler
re kiitüphaneler açmak. milli ve milletleı,-
:lrası serg,i ı,e panayırlara iştirak etmek
,.,e bu;ılaııır vek6.1et, mümessil]ik ve muha-
birliğini deruhte ve ifa eylemek;

G -- Ticaıet ve sanat kurslarr acmak,
ıııevzıı]arı clahi]iıtle memleket iqinrle ve
dışında talebe okı.ıtmak, memleket ticıire-
tini ilgileı-ıdirei-ı ıresriyat yapmak.

Bu gal,g]q1. esas itibariyle mesleki bir-
liği ve ahlAki ziimre düzenini hedef ittihaz
etmekle beraber. Dev]etin teşekkiile mü-
daha]esini biraz daha ilerletmekte ve bü-
ti.iır esnafiıı Odaya Jraydoluırmasmı mec-

buri k maktadır. Bunun haricinde teşek-
kiillere Amme hizmetleri de yükletilmekte
Ve açık bij. Şekilde takip olunabilen kendi
içine kapanma ve i§tiklal kurallarını kö-
künden baltalamaktadr. Bu, ekonomi ha_
yatının .Jiğer bütün sahala.rında kendini
gösteren hi:ı zaruretin esnaf teşekkülleri
iqine de girnresini ifade eder.

Bıı kaırrınun Oda teşIrilatııra miiteallik
hiikiiı]]el,i jcii,ıde bilhassa ınıtslek heyet-
'ıl,: ;ıii,,-]e 'ı]ı ,fga],]]]] \,ef]estifilmiş ol-
::-:.: .:,:_.:].: ii.;.',]:_].:_ re kiiqük ticarete
-, :-_. .:::i: z,_:ı:ı=ı: iciııde bir şahsir.et ver.
:ı-_i isieği::r: ]:ei'!esr,lir, Bu iııce nokta].a
dikkat etmiş c,jaI., kanuı] r-allrcrsınıı] hare-
ketini alkışlarnak lazımdıı. Amn,ıe kur"u]rı
o]mağa doğru giden. bunda kesin sos1.5|
Zarrıletlere tAbi o]aıı esnaf teşekkülleıi,
son sığlnak }:eri olarak, meslek teşekkül-
leri oıganrna sarrlmalı ve bundan fayda-
lanmayı bilmeJidirler.

4355 şayiı kanunun en enteresan nok-
talarından biri de esnafi, geııel bir tarıfe
bağlamış olmasrdrr. Bu tarif şuclur : Tica-
reti nakdi selmayesindeır ziyade bedeni
mesaisine istina.t edeıı,ıe kazancı maşetini
temine kAfi olacak derecede az olan sanat
ve ticaret sahiplerine (esnaf) derler.
(Madde: ],'son.)

Soır şekiller ve karariar :

Eslıaf teşekküllerine taalltıku olma-
makla beraber, esnaf haklarrnrn ve bilhas-
sa çıraklarrn haklarını korumak gayesiyle
(İş kazalariyle meslek hastalıklarl r.e ana-
hk sigortaları kanunu) nun (7) irici mad-
desiyle genel bir hüküm koırulmuŞtuİ. Bu
madde şöyledir : (7)

(ödeneklerin hesabrna esas tutula!ı
günlük kazançlarrn en çok ve en az hadle-
ri Bakanlar Kurulu kara.riyle belli olur.

En az gündelik kazanqtan daha aşağı
miktarda günlük }azancı olanlarla ücret-
siz çalışanlarrn ödenekleri en az had üze-
rinden hesa.planrr. )

Açık bir, şekilde çırakları kasteden bu
ma-ddede bu küçük sarıatkarların srfatia-
rrnrn zikredilmesi daha çok isteğe değerdi.

17) 4772 sayılı kanun, Mddde i 7
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loncalar halinde teşkilatlandlğını biliyoruz.
Meslek. menfaat bağjariyle olduğu kadar
c'lini ve şahsi bağlarla da esnafi birbirinc
bağlar, böylece sanatçılar birçok bakım-
Iardan birbirine bağlanmış bir kitle haline
gelirJerdi. Eıı küçüğünden eıı büyüğüne
kadar bütün saılatçllar birbirlerine karşı
sevgi ve saygı tluyarlar, yaşa dayanan bir
terbiye alışkanlığiyle küçük büyüğü kesin
bir şekilcle sayardı. Çrraklar kayıtsız şart-
sız ustalarına bağlı olduğu gibi ustalar da
yaşlılara. sanatrn krdemlilerine karşr aynr

bağlılığı duyarlardı.
Esnaf arasrnda ekonomik bir anlaşma

vardı; bir aeşit şirket durumunda idiler.
Meselö il}r madde]er birlikte alınara.k eşit
bir sekilde bölüşülür, faz|a veya eksik f!
yatla satış yapılamaz, irşlrı bir rekabete
meytlan verilemezc'li.

Bu özellikleri kastamonu bakrrcr esııa,
fında görmekteyiz. Esnafin Yiğitbaşı de-

nen bir k1hyası vardı. Kihya çarşınrn ba§-

lıca sayrlı ustasr r.,eya en ya§lrlarından bi-
ri olup hati vakti yerinde. sanatı ileri, sö,
zü dinlenir, bütün esnafa kendini saydıru,
bir kimse idi. Esnafı ilgileırdiren m,eselele-

riır çöziilmesinde son sözü o söyliyeceği
için esnaf arasrndan seqilen. çarşrnrn en

hatrrh ve nüfuz]rr adamı olarak görünü-
yor.

Çarşrnın idaresi Yiğitbaşı'na aitti. Rüz-
gArlı ha-,ıalarda yangın tehlikesini önlemek
için ocaklarrn söı:ıdürülmesi lAzımdı. Böyle
zama.nlarda kAhya çarşı başından:

Bugün ocak |,.

diye bağırır. Bunu duyar duymaz bütün
esnaf ocak]arı söndüriirdü. KAhya çarşıyı

Küçük Sanatların Sosyal Bünyesi

Çndüstri. der-t,jnden öı]ceki zamanla fün
Lsanat hayatrnın. bugünkiindeu qok

farklı olduğu bir rnahiyette olduğu bilin-
mektedir. Loncalar halinde teşkilatlanan
çeşitli sanat kollarr, meslek kadar şahsi ve
dini bağlarla birbirine bağlı kitleler viicu,
da getirdi. Ortaçağ kültürümüzün zengiır
kaynakiarından biri olaı,ı el sanatlarında
bunuır qok dikkate değer örne]i]erjııi bııl-
ırıaktayız. Eugün hAti üaşam3jita olall ba-
krrcrlık bulılardaıı biıiıliı,. Kastamoiırı'da
son derece gelişen l,e bütiiıı Aaı:dolu'l,u
kavrıyabilen bu sanat, eır çok tlövme, yani
kazan gibi bu büyük parcalaı,r bile bir par-

ça halinde yapma iizelliğiyie ya,ygıır bir,

şöhret kazanmştrr. Fırkat fabrika bakır-
cılrğI karşrsııIda. yıkılmağa mahküm bir
hale gelen Kastamonu tıakırcılığı, ileri
teknik vasıtaiarla venile"smedjği iqin bu-
gün ancak birkaç dükkina iııhisar etme]<-

tedir. Bu yazıda, bakrrcr ustalarınclan top-
ladığımız bilgilere dayanarak sarıatrır sos-
yal kuruluşunu krsaca belirtmeğe qahşa-

caflz.
Ortaçağ'da küçük sanat adamlarrnrıı

Esnaf teşekküllerinin tlbi o]dukları re-
jimleri, iktisadi gelişme vetiresi iqinde,
muhakkak ki kısa ve noksaıı bir, şekilde,
belirtmiş bulunuyoruz. Bu gelişme, brıra-
da durmryacak ve kuvvetli bir ibtimalle
1ıek yakın bir zamanda yeni şekillere bü-
ı,iinecektir. Harpsonrası iktisat şartlarına
göre esnaf teşekkülleri rejiminin daha sür-
atli kararlarla ilerliyeceği ve genel liarak-
ter olarak 6.mme kurumu vasfinın gitgide
daha mütebariz bir şekil alacağı şüphesiz-
dir.

|-i--



l-
,.ALışMA

dola§ır, yanmakta olan ocak görürse su
dökerek söndürürdü. Buıra karşılık kimse
bir şey söyliyemezdi. Dükk6nlar.ııi ön ka-
prlarında birer delik bı,ılunrrrdu. Geceleri
çarşıyı dolaşan bekciler bu deliklerden ba-
karak içerde ateş olup olmadığını anlarlar.
Böylece yangın tehlikesi önlenmiş olurdu.

Bütün bu tedbirler de gösteriyoı. ki.
bakırcı dükk6.nılıcla vaırgın tehlike.ıi çok-
trı. Duvarlafln heı tarafı tıızlu olduğu iciıı
ocaktan,clcırı-aıl \'e toZl?.ü, arasılıcla sak-
laııaı,ı rifak C]i,ı ,- .:ı.,-ı]cııı, ]ı: 'ı:ıkı.,.
gün sonra bile 1,angır. c.ıkarabijiı.]eıi. B..:
sebeple yangın tehlikesine kaİSı C.,k titiz
davranılır, rüzgarlı havalarda calışılmaz-
dı. Sabahleyin rüzyir olmazsa galışmal,a
baslarIardr. Öğledeıı soırra k5.hı,a :

- Ocak:..

derse ustalar çıraklarrna :

-_ Ocağı kaçırın|. (Ocağı sönctürün. )
diye emir verirler, ocaklar söner; bazan
sekiz gün çalışılmadığı olurmuş.

ıkindi namazınilan sonra ocalilar sön-
dürülür, dükklnlar kapanrr, esnaf camiye
giderdi. Bu da yukarda anlatılan şekilcle
kdhyanın idaresi altında olurdu.

İzin almacian, loncadan iziı-ısiz dükkAır
açan olursa kihya onların kepengini kapı_
yabilirdi; buna karşrlrk kimse bir şey söy_
liyemezdi.

Dini törenler l.eya diğer izin verme. us-
ta çıkma törenleri için k5.hva hoca getirtir,
çarşıda dükkinlar önünde veya camide be-
raber dua edilir, şerbet içilirdi. Bayram
gibi mübarek günlerde de Mevlüt okunur.
dua edilirdi. Brınun için okuyucu (clellAl)
qrkarrlır:

_ Mevlüt var] Buyurunl..
diye esnaf cağıriırdı. Bazr cumalarr pil5.v
r.erilerek gene bir ç€şit dinİ tören yapİdığı
da olurmuş. TopIantılar yapmak, bu tören_
leriıı şekliı-ıi. gününü tayin etmek hep kih-
yaya aittir.

Esnaf arasrııdaki yardırnlaşma orta
parası denen para ile sağJanırdı. Bu para
esna,f arasında toplanaıı, çıraklıktan usta-

lığa geçenlerden ha]i vakti yerinde olaır-
lardan alrnan gelir{erdelı meydana gelir,
bir çeşit yardım sandığr durumunda idi.
Bu para güvenilil kimselerde durur, biri
hesabrnr yapar, biri de gereken yerlere
harcardr. Bu para çarsıırın genel işlerinde,
esnafa ve esnaf aile]erine yardım yapma-
da kullanılırdı. Mübarek günlerde yapllaı
dini törenler, mevlüt, şerbet. piliv için ge_
ı,eken masraflar hep bu paradaı,ı qıkaıdr.
Çai,_sıı,ırıı cami. he]a gibi geı-ıel kurumları-
::ıı_ nıasraf]ar: tia bu ı,ara ile görüiürdü.
B,.ıı-.,:iaı b:.,:i;a J,ei]] usta olaniara. alet al-
ı-:oi:. _.tı,:--^aı,e sağ]amak. esnaf ve esnaf
ai!elerinde!i hasta r_ıianla.ra. ı-eni eı.lenen-
lere. doğuran fakiı kadıniaı.a. küqük co-
ı uklara. ihtiü-arlaı 

^. sermatesi az r eı.a
çok olsun ilk madde alan-ııvanlara toptalı
ilk madde alarak dağıtmak hep bu para
ile yapılırdı.

Esnafin yardım sandığı olan orta pa-
rası ]onca teşkilAtının dağılması üzerine
parçalanmış. borq alanlar geri vermemiş,
para şunun bunun elinde dağılıp gitmiştir.
Bugün ayni işier, ihtiyar ustalara, hasta-
lara yardrm, genel iş]er esnaf arasrnda Da-
ra toplamak suretiyle yapılınaktadır.

Esnaf teşkilatı esnafin özel hayatla-
ıiyle mesgul olur, aile geçimsizliklerine ka-
16rr, aile hayatrnrn düzenli bir şekilde git_
mesine son derece gayret gösterirdi. Sa-
ıratçrların acılr, sevinçli günleri birlikte
yaşanılr, öliim hallerinde, düğünlerde çok
defa çalrşrlmaz, cenaze törenine, veya dü-
ğüne gidilirdi. Böylece aradaki bağlılık her
firsatta kendini gösterirdi.

Doğum olduğu zaman herkes ziyarete
gider, hediye götürürdü. Esnaftan biri ev
aldığ zaman herkes evi bakmağa gider,
kepçe, bakır tas, laşpa (saplı su kovası)
gibi hediyeler götürürdü.

Bütün bu gelenekler bugün tarihe mal
olmuş bir de.ı,rin soıı izlerini teşkil eden,
bir kısmı ancak bir ııesil daha yaşıyabile_
cek, bir kısmı da ancak yenileşerek, yeni
şartlara uyarak devam edebilecek olan dö-
küntülerdir. Bir zamanlar yüzlerce dük-
ki,ndaıı meydana gelen bakırcılar çarşısı



YabancıGörüşlere Rağmen Türk Gemiyetinde Çalışan Kadın

lumhuriyete gelinceyedek Türkün bü-

\-'İiln ur.lr1,1uİı gibi Türk ka,dını da

ctünvanrn meqhulü idi, Bir ikj se},yah, bir

il.i taüem sahibj Osman]ı Türküırün garı1,

*l *iiltra taraflarrırı be]irterek şöhı,et

;;#;;. calışırken Türk kadınını da ele
'uİn,ştl. tşt" bu 1,üzdendir ki dünün Avrı"-

İrrlr*İ Çilrl. kaCınrna ve onun Cemivet va-

İuyrur,,u ait bitgileıiı-ıdeı,ı çoğrınrı,ır sel,aiıat

busüır çok daralmış, kapanan,iükkaıı]arı

1r"İirc Ö"l"Oiye Bahçesi yapılmış"i:., İ:,İ"run"İl.. nrm ile rekabet eclemez hale

lirken diğer yarıdan yeni elemanlarla,
lenmek imkAıılarını kaybetmiştir,
esnaf kabiliyetli gırak bulmakta
qekiyor.

Her ne kadar ikiırci Dünya İ{arbi fab,

rika bakırcılığınr durcluraıak küçiik el sa

"ul, 
olun bakırcılığa biraz ka]kınmak irn

kinrnr verrniŞse de b arpten sonra bainI

"noii"tri"i 
karşısıncia kol kuwetiyle isli

,"n 
-'lru.l.rr",l, 

g, c]aha rtık geiişmek i,ınka
"nr,., nrla"o l.'siUi gsriin m üyoı,, Şiiphe i,ol

ki makine geniş ve ucuz istihsalleriyle o

geride braka.caktlr. Bugün T<astamonl

İakırcılar çarşısıncla pek az çalışarak, gii

nünii daha çok sed,ire ü,aslanmr§ bir haldı

kenclini istikbalden ziyade parlak mazisi

olduğu halde clalan,ıi, eski neslin son yı
Oigar, "lun ihti:var ıtstalarla biı,likte di;"c

niİiriz lçl, aftrk bakırcr]ık sanatr taı:ihe ma

olmuştur. Bunrlan soıra ortadan_ kalkma

.u tlL nlçiil. toplrılukların bazı belli ihti
yaçlurrrrı karşılamaktan ileri geçemiyecek

tr'ahamet GÖrDL

ve sergüzeşt romancJsı ıPiyerloüi t nirı

i .\ziyade ı sinden öğreı ımiştı,

Bu ıonraudaki Tüi,k kadını tipi, sa,

bahtan atşan a kadar sedire uzanan, trr-

;;İ;rr, t"u,uncı reng" boyay.n, durrira-

;;;';;,, çiğneyeı,ı acıi_v\, seslerle sarkı-

İ*'rr*lO.r"". kafes aı,kasıırda-n bos göz-

İ],,l"'^ -."'.,r".' gözetliyen biı, za'ı'al]', idi,

İrrl. l."C,rr" (Loti) ve (Farer) adesesi_v-

İ" ."ra"* bahtsrzlığünJ ıığı ıvan dünl,a,

."İ"-.rr'i mücadeleileki ıe Cıımhuri:ıet

a"""l.a"O' başarrlarrnı gör,iince §ansırdı,

'"*""' 
bir Türk kadrnı ile karsr karsıya

olduğunu sandı,

Milletlerarası Çalışma Teşkilitmır] ya-

yrnl;;ğ, ı Le Stalut L6gal des Travail-

İ*""sl- l.iton,"r" özetirıde ı sayfa 660)

661) şu satııları göıüyoruz :

(Kad,ının cemiyelteki ro]ii ve oile teldkki,

l"ri n-"r ^u^l"kİtin 
femel 6detterini ieştil

eder. Adet]eı ise konuni hükiimlar ve nizğm,

İ-. ınrlrt.lll derece ve toızloıdo müesşir

oİr.lor, llrl...la Şimcıl Awupah biı kqdın eı"

t.t'İ. "uU 
hoktordoı, foydolonır, Siyosi

İ"tl"ra"., sendiko leşekkül]eıinden, kendi

-""i"li rn.rl"olerjnden erkekle aynı dete,

""J"-'Orra. 
edeı, Kcllektif hoyotın her türlü

İJoİı',rr',. olışı]<tıı, ytıdııgom az, Böyle biı

t"Jr,, ıılrr."i hayata motıktm şorkiı biı

hemcinsi ile kıy aslıy alım,

Sorx]ı ,kodın sosyol konunloıdon hobeı,-

,,r. {", 1';,],l horici iaaliyetlerden uzok, di,

,rr, ," gninn.ğin boskısı aliındadır, Bu bo"

U,-j""' Ş'-"İ ,qvrupa'do yoşıyon todınlo

;;;; ;;,"," mesiek hoyotını düzenliyecek

İ"rr"r". bilbifinden elbelie pek lorkh oio,

nin tath hi'ı-rrasrna clalarak eli şak

tir.
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cqkt|I. BurtunJq berober öyJe de.,,rjm.ler, fe-
k1müller vu&uo gdlmişiiı.kı biıkoq senecle
hoitd bjrkoç oydo osırü,k onqnevi leldkki]or
kci]<ünden yıkılmışh ı.

İıonlı ,kodın peçesini 1ıoldırıp oimışfır,
ve ya,vaş yovaş do lüı.iü e,konomi.k isieıde
yel ğlmıştü. Tüı.L ,kodını pğ aİr.entodğ mev-
,Li sohi.bidiı. O1du.kço yüksek id,ciı.e m<ıkam
1crını do .işgal etmekled )

Brı göi.iiste hakikat faııtazi.,.e sa]ir]tir
ama Tjirk kı,.]:ı;ırı: ill j| 6.,--11,;, ., .1,...-.,.
eclegelen basaııiı qalısıı-ıaJafıı1 in\i1. a.je:i,
Türk kadınının cemil-et geıeliesni hi!-e si]-
yan bir eda vardlr. Daha aÇıkqasl bazı A-!--
rupa]ılar ?ürİ lqclınını biri<oç senede,hoiıi
birİoç oydo o§l..llt 1eldtkjjeri kökijıden olon
biı inkılEp ye ie&6müJün lesodüll tohıomonı
sonıyoı.lor. (Piyerloti) nin şalclivana ıızanılı.
kafes arkasrırdan se]viliklere bakarak saı.
kılar mırıldanan gü]ünC tipi nasjI dünüıü
Türk kadınııı ifade etmekten uzaksa brr-
gün hayatın her ko]unda mevki sahibi olan
kadİır da çrrlışon 7üık kodınının ilk k<ıdemc,
si değ.ildir.

Bu iki yabancı görüşün birincisi ıre
kadar yanlış ve gülünç ile ikincisi de o ka_
daf §akat ve çarprktrr. Taassubun büyük
TürIr şehirlerincle en ağır bastrğr zamaır-
larda dahi - çünkü köyler hatt6, kasabalar.
hiçbir zaman büyük şehirlef gibi dinin sof-
la 

_kalıbına dökülmüs rlar cenberine girıııis
değildir - Tiirk kaclını clör,t cluvar arıisıi.ı-
cla bile keııdiıre clüşeır öclevleı,i vekar.la ba-
sitrmjşt]r. Her sevdeıl önce cocuğunuıı
:ınasr, erkeğinin yardımcrsı, feragat l,e ka_
ılaıtiıı tirnsali o]arak aile lıaJ.atııılıı temeI
direği,_ıJniustuı,. Rüyük coğun]tlglln yaşa-
dığı Anadolu'da ise Türküıı ezeii geleneği
hayatiyetiıri muhafaza etmiştiı.. Aııadolu
köyiincie harenr selimlrk biliıımemis, iki
cins aı,asıııa tluvar qekilmemistir.

_ Tarlacla erkeği ile çalışa.D. değirmen_
de nöbet bekliyeı.i Türk kaduıı tesettürün
miirai kisvesine bürünmedi. Dinin parmak
ucunu hatta sesi namahrem saydlğı çağlar-
da dahi Türk kadını erkek kalaba]ıkları
önünde sıı,anm§ etekleri, çrplak ayakları
ile bağbozumlarıncla tüfkiiler söyliyerek

üziimler çiğnedi. Pestemalıiıı arkasına ata-
rak döven Sürdü. Ve a|ada lıir. qocuğlınlı
göğsüne dayıyarak, güırdetik işieri yapma-
ırın tabiiliğiyie emzirdi.

Türk İnkiAbı kadına çok büyük hak-
lal tanrdr. Ancak bu hal Türk camiasrnııı
Türk kadınına; ini<ılAptan evvel tarih bo-
yunca I]iç hok tonımomış, yer vermemiş oI-
duğunıı qöslermez.

L]iinıallı!,] hicbir ce:ııivetiııtie kaclııı-
taassubııı]u]] ezici taz.;ikiırcien c]ırceki Türk
cemiçeiinıie c,l,Juğu kadar mer.ki, hizmet.
,,-e şı,ef sahibl i,jan-lantşt,if ,

Tarihiır inaı-iılıı kar.ıiaklaı,ı bjze brıırı
bütüı1 aclklığirle bejirtırıektedir :

Allahabat Üniveı,sitesi Hiııt taı,ihi ı_ırrı-
fesörü l İşı,aı-pfa sar ) . Hislo]y ol -"di"-val endiya adlr eselinde yeciinci asır Türk
Kölemen suItaniarrndan Altamışln kendi-
§ine ha]ef soran nectimlerine verdiği ce-
vabı kaydeder: (Saltaiıata oğullarım ehil
değildir. Kızım Raziye'.ııi halef tAyir ecl!
yolum). Raziye'nin kabiliyeti ordrıca da
biliııdiği için bu veraseti tanımak istemi-
yeıı kardeşlerine rağmelr Saltanat hakiilnı
kazanmış. ve sonıı .la cplıtül) tJiııt fütuha-
tmı yapmıştrr. Son tlevir,]eı:inin en giizeJ
hümai-ıist mücacleieleı,iırclen birini yalıaıı
yalnız hükiimdar:n tleğil. Aliairın kııliuğu-
nu bile kabul €tmemiş (BAbilik mezhebiı-ıe
öııcüiiik eden idea"li u_ğrıııia Tahran sur]arı
üzerinde (Ates böceği gibi, pervane gibi
şuursuz değil bile bile erkekçe yan) cliye-
rek atese atılan (Kurretülayn) Tiirt ]<atlı-
i,üıirın d6ya ve inkıl&pto erkekteıı mülrinı
- icabırıda - yer alabileceğinin giizel bir
delilidir.

Yine tarih mahiyetincle mühim kıy-
meti r_ılan {İbııi Batuta) seyahatnamesiır-
de, Orhaır Gazi devriı-ıde (Eildn ) hatrınun
Haymana'da ''Erbabı mesalilıi kabul ve
umur.rr dev]etj tedviı, ettiği'' kaydoiuır_
maktadır. On ikinci asırcla Ceırgiz zama--
ııında Türk kadıninın kocası evdc yokkeıı
erkek misafiri kabul ettiği, gece yatısrna
clahi ahkoyabitdiği tarihierin kayıtlaı,rnclan
be]li olmaktadır. (Bugün tle Yör.ükler.de,
Türkmen]erde aynı güzel müsamaha biı



cemi},et geleneği olarak yaşamaktadır. )

Türk erkeğ iptidai olmadığınr kadınrna
bül,iii bir emniyet beslediğini, ahlikın me-

tanetine sarsıImaz imanr olduğunu kabile
hal.atrndan bugüne kadar büyük şehrin
karrşık ve müteassrp tesirinden uzak kal-
dıkça ispat edegelmiştir. Neden sonra di-
nin softalar elinde istismar edilmiş kayıt-
lariyle kcdın inkıliplrın evvelki saltonat yıI,

Iqıındoki ho:zin hale düşmüş, esirJeşm.iş, eş-

ycloşmışlır.

Şerefnamenin anlattığı, Bitlis Hanı Ek-
ber'in karrsr Karakoyunlrı Yusuf'un krzrna
ait vak'a tarih boyunca Türk cemiyetinin
kadına verdiği hakkrn ve şerefin biı ger-
cek ifadesidir.

Bitlis Hanı Ekber yalvarma ve yakar-
malardan sonra günlerce şenlik ve diiğün
yaparak Karakoyunlu Yusuf'un kızını Bit-'
lis'e gelin getiriyor. Etbeı Türk töresini
bilmediği için hür yaşamtya alışnıış Türk
kızını sarayrn yüksek duvarları içiıre kapa-
tryor,. Krzrn yunuşak seclirler üzerinde ve
sarayrn konforu içinde hayatından mem,
nun yaşıyacağnı sanlyor. Bir hafta sonra
Türk kızı kocasrna niçin kapatılmış oldu-

ğunu hayretle soruyor". I{ükümdar tabii
bir suretle "Kadrnrn sarayda yaşaması dı-

şarıya Qrkmaması gerektiğini" anlatarak
atına binip işine gidiyor. İkinci hafta so-
nunda sabrı tükenen kadrn. Hanı Ekbcr'in
karşrsına dikiliyor ve diyoı, ki:

"Ben Türk krzıyrm, ata binmeden, cirit
oyıramadan, babamla, kardeşimle, kocam-
la işe katışmadan yaşıyamam." O zamana
kadar kadına bu haklarr tanrmayr aklrn-
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clan bile geçirmiyen Han. bu isyana beıızeı,

halden şaşırarak elinin dürüşt biı hareke-
tiyie kadınm ağzını kapamak isterken diş-

lerind,en birinin düşmesine sebep oluyoı"
Kız bir mendil ucuna bağladığı bu dişi ba,
basına gönd.eriyor. Karakoyunlu TiiT k beyi
bir Türk krzrna koca olmıya liyık olmıyan
Hana Bitlis'i tle çok görüyor. Kızrnr kur,
tarmakla kalmayıp Hanın elinden memle-

ketini de alıyor.
Yine altıncı asrrda Mısrr Eyübi Hane-

danrnrn son prensi Melik salih babasının
ölümünde yecli sekiz yaşlarşnda bir çocuk-
tu, Emirler bir hükümdar seçmek istedi
ler. Reyler "Şeceretüddür" ismindeki bjr
Türk kadını üzerinde toplanü. Türk Ce-

miyeti çalışmalarrnda ün salmrş, erkekler
arasrnda temayüz etmiş birçok kadınlar
olmalıydı ki, bunlardan biri hükümdar ola-

rak Emirlerin aklına gelmiş olabilsin.

Hül6.sa. Cumhuriyet; saltanatm ve ta-
assubun körletilı uyuşturamadığ Türk ka-
drnının bu asil karakterini gürriin şartları-
na ve qağrn icaplarına göre yeni bir hayat-
la hamleleştirdi.

Türk kadını. Türk tarihinin göğiisleri
kabartan medeniyetiniır eşit yollarında
bu medeniyete erkeği kadar hizmet ve yar
drmr o]an ve zihni intişoiını osııioı boyrı
eıiştiği iekdmüie boıçiu oloı biI şohsiyefti,,

Bugün iş hayatının her alaıında başa-
rı gösteren Türk kadını, asırlar boyrırrca

çalışan analarının torunu o]duklarını bü-
tün dünyaya göstermiş bulunuyor. Şu
farkla ki bugün daha rasyonel, daha ı,e-

rimli ve daha şuurlu çalrşryor.
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ılasıl hakim kaldığııı aşağıki satırlarda.
daha i].,i bir ı,rızuhla görebileceğiz.

Kanunun müzakeresi srraslncla veya
ondan sonra.Danıştay'da h6.kim fikir ve
zilrniyet "istihsal alanmda çalıştırılan işçi
Ierin bedeni çalışmalrini,ıı insani sayılacak
bir halde bu]undurmak ve işçileri serlnaye
sahibiııin tegallüp ve tahakkiirr,,iinden ktr-
ta.rmak maksadı.-." ırı ihtir.a eder:.

Esasen, sosyaI ve ekonomik alandaki
ihtiyaqları gidermek ve boşlukları doldur-
mak maksadiyle birçok memleketlerde
(Cı;de de travail]e) Jar yapılmış ve ondan
,sonradrr ki, bu menleketlerde büyük ve
iktisa.di hareket]er bu kı.nunlarla iıiare
edilerek geliştirilebilmiştir. Batr memle-
ketlerinin endüstriyel calışmalarrnrn ba§a.-

rısınr]a bu kabil kani:nla.rııı çok geniş öl-

çiide tcsirlerji olmırştur,. B,.r miinasebetle.
İş Kanrrırumuz,ın ta1,]zlrıijlde gerek \ra-

şirgtrın Krıııgresi mrrkaı,i:eratıı-ıdarı re ge-

rekse Versa"v Aııdlı.şmasıırıı XIII üı,ıcü
f aslr nıuhteı.asıırda i-ı zi;ıacleseyile istif ade
edilmiş olnıakla berabeı, biı, taraftair da
kanun hükümleriırin menr]ekctimizin öze|,
]iklerine ve millet psikolojisi gereklerine
uyar esaslarr cla ihtiva etmesine dikkat
olunmuştur.

Tasarırrın Danıştay'Ianzirrat -Daire-
siı,ıdeki müzakere ve incelemeleri sırasrnda
kanuntrn "teşmil" sahası üzeriı,ıde cok ,l,_ı-

rirlmus. Devlet İnh jsarıırda bulunaı,ı biitüıı
işlertle çal:şaıı iscilerirı. İş Kanunıınuıı şü-
mulü drşında brakrlması tel<lifi karsısııı-
da şöyle, bir fikir cle Liıın sürü]miistür; İş
I(aırununun çıkarrlma,slııdaıl maksat, isçi-
leriı,ı ve isverenlerin katsılık]ı haklalrnliı
emıliyet altına alrrrmasr demek oldrığun-
dan bu haklarrıı emniyetiı-ıi rnuhafaza ise
bizzat Devlet tarafindaır yaprlacağından.
Devlet müesseselerindelri işcilere cle biı
hükümleıi tesmii etme]r oııun emniyetiııi
tekeffül ettiği bu lraklarr yeriü-ıe getiırni-
yeceği man6.sını tazammuı eder mahiyet-
te görülmüştüı. F'akat, Geiıel Heyet tara-
fından incelenen bu miitalia kabul edilmi-
yerek kanunun bütün endüstriyel iş yerle-
rine bu yerlerin işçilerine teşmili faydah
ve lüzrımlrı sayllmlştır.

Ve yine bu arada biır;oi: '1_ıi];,.ı]iqlı rıg

iclarecileriıı diişiincel.:rine göı,€ ke.ıiılr hij,
kümleriniıı bütün Türk işqilerine te:nıil
edilmesi ve bu işçilerin hayat ve menlaat-
]erinin Eıözöniinde bulundurulması l.rer_r.,
bi ileri sürülmiiş ise de, işin ve zamanıı:
icaplar:ndan doğan }ıazı düşünceler, daha
cloğrusu ziraat işlerinin durum ve özellik-
leri böyle bir kanurıun bu alanda tatbikine
müsait görülmemiştjr. Bu hususta o za-
maııki hAkirn fikir şöylece hulAsa edilebi-
lir:

"Çiftçilik iŞleri, mahiyetleri itibariyle,
topraktan herhangi bir şekilde mahsril a]-

n-ıak gayesiyle yaprJan ve mahsulüır idra-
ki ile sona eren ı,e aslı zirai sayılabilecek
iptidai maddeleri hanı bir ha]de elde et-
rıek ı,olunda viirijtü,]eı,ı işlerdir." denil-
miştir.

Diğer ta,raftan, deniz işqileıine ait biı,
tıkııı meselelerilı de esaseıı Deniz Ticaret
Kaıırıı-ıivle muayı,eir brıh.iı-ııırası, deniz işle-
rinin miiiıhasıraıı denizde. iskele ve ]iman-
lar arasrnda yolcır ,ı,e eşya taştnmas] ile
iza.h edilir mahiyette olmasr ve hava işle-
rinin cle bazr öze]Ukleri jhtiva etmesi ba-
krmrndaı-ı kanunun, deniz, taı:rm ve hava
işQilerine teşmil edilmernesi uygun görül-
müş r,e bu yo]da tasarlya bir takım istis-
ırai hiikümler konmuştur.

Daııışta1, Taızimat Daiı,esi müzakere-
lerinc]e tasarrdaki işçi, işveren ve iş sahi-
biııin vekili gibi esaslı un§urlal, tam bir
surette tarif eclilmiş, diğer ta}aftan da ka-
nunıın tatbik sahasına girnıesi gereki:ıı
bütün sanayi yerleri ayrı ayrı kayclolun-
muştur,. Bu arada, teiefon, telgraf, telsiz
telgra.f ve telefolı tesisatı 1,e işletmesi işle-
ı,iı-ıe de tesııili faydah görülmüştür. An-
cak bütiin biı hiikümler kaiıunun şümul
alaı,ıınr "er-ı az on işci çalıştıran" müesse-
selele kadaı, yayİırıs oluyor. Bı.ılıdan anla-

şıldığıiıa göre. Iralıuııun başlıca hedefi sa-
ilal,i hayatırır esas şaltlarrnı ihtiva eden
fabrika ı,e irna,16.thaıre gibi verler ve bııra-
lardaki işvereıılerle işçiler arasındaki du-
rumu düzenlemektir.

Fakat, gerek I)anl§tay'da ve gerekse

kaıırın tasaı,ısı iizerinde incelemeler yapa.ıı
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diğer strllhiyetli teşı-kkiil!ıı.tle iratıgi iı!e.
riı-ı bu kabil sanayitleiı sa_v-ılatıilece;]i r'le
:ıyılca tasriiı o] un rn ıı ıJt tı ü..

Tasarrda l)evle., Vilayet ve belediy€le_
],iü1 idari teskili,tlilda müstahdt]i[ bulrnıaır-
lar,ıır bu kairunuı,i hüilünrleriıe ti.bi tutırl-
ıiriyacaklarr meselesi gözörrünc alriıarak
bu yolda Büyük Miilet l,fectisitlt 1? hlayls
1928 tarihli bir kırarırıa göü,e mrükai,eie-
sjZ qalişan ve istihıİaıil saltiıiı l-'Jl:j]i iıjlTrı
vıırı ı,ıır,i".t ıı h ,.ienı]t ı ]ıa]ıl;ııı,l.ı \!r,.:ltııi Iiı-
!iıl}]uı]iı.al]: ıH::ııı-: :.]: |:. ]. ]]:] .,. 

",I:...:.::..ı _ - ; _

: li]. -_._i:-: :. ::._ ,] ] : :. 
:

bil müstahdemleı, için koııuinıaıı iazıı-ıgc-
]eı: hi-ıkümieıiıı lFdvin sai]aslülıı1 i: t ,,.,,_
ııiı olmadrğı hanaaii iıası] o]iı-ir.iştııi. ]ji]
arada yalııız flki,en calısaır işçileı,iıı de b..i
kanıınuıı sümulti düsln(lx kaldı]i]aı.ı ııııiıi-
sıin]aktadıı.

lsçi ücretieı.iıclen ı-ıc miktarrnın hacze
tabi trıt..ilacağı konusu üzeriııde yıpilai.ı
inc€leneler ve }ıu ücıetieıin ayda elli lira-
ya kadai. o]arrın]ı ",. ]U ırrıdair fızl:ısinırr
del,iı ve teiııiiki nıeseiesi, Dairıstay'da bir
lıayli taı,tışıralıırı mucilı oiırırrştur.. İşçi-ye
veriiecek olan bn kı,bii inrtiyaziar clolal,ı
,silde kredi sai.asıırır tiaı{asşııtıağ-ı ve iiizıını
1rr sermayenin ted:ırikinde ilgiiilele eüc-
iıiklcı cıkacag: ı.e bizziı[ i;,çi iqin cle zaİaı-
Jı olacağı ve bu sur.etle geıiiş öiçüde siıiis-
timaiicı,iır oltiiva (jlkacağı ve biırırrıi işçi-
ııin a]ı]iiıi (luü,,!ıı-ült] liz,,ı.iiıaic tie biı tzikııır
bozukluklaı. husu_ie getireceg.i nıüli}rı,.za
edileıek claha ani.li biı kar.ar a vaı.ı]mrs ve
isı-i iiı:,,etleı iiiin t]yda eIii iiıal.a kacla: ,,la-
ıınıil ]l ]0 uırclan fazlasrnıı cleyi| 1,e tem-
iiki caiz gör,ülnıeıııiştir. Ancak; ileride gö_
receğiiniz vechile bş ı]iesele sonracİan Bü-
,vük Iiİillet İvIeciisiıııie iırce]enirken bir iscj_
nin geciııı ö]cüsii aı8ari otuz ]ıı.ı ojaı.ak
hesalıianmı,_s Ve bri miktar üzerinden haciz
l,eya temlikin caiz olabileceği kabui olrı-
İaİak ka]irüüla ılıı:i şçöre hükünr lıoıımus-
trır,.

Bu a|ada, ınemleketimizrle lrerneıı ].ıer
vakll. serrnayeııiıı sa'yi ezdigi bazılaı,ınca
ilei,i siirüleı,ek is mukavelesiniıı fcshiııde
iş sahiplerinin isciye biı.tazmiııat vermesi

İikri cle ortaya irt]imıştır. Ancak. mücbiı.
biı, sebelıie iş ve lıizmet rnııkavelesini fes-
iletnel( zorunala kı]an is sahibiı]iıı i§çi}ıe
tazlılinat vermesi. ]iabırhatsiz seırrrayedaı.
iarr hırpalıyacağı .ıe nüş]rül c'lrrı,umlaıa
düşüreceği ve bilhassa işçi haklarıııı tes_
1,iit ve himaye eden brı kanun liyihasııda
ııynr zaınanda işvereiıin hakiarırrn da göz-
önülıde trrtuirnası gerekli görüldüğünden
biirıic lıjı, tck]if kabiıl edilmenıiştir, Diğer
1iüı,.ı]'r"r]ı habc-ı, ı,eımeksıziiı iş akdini bo-
.:l.ı lıl,ıla:l ilezı: :l]ı:lııası iijıiııiilı tle lin-
,,,,.: :,.,,tl,clılcl iı:iıl tllihiki ilabıj tıiuil ıı,

I-J\,.1a g.,ü,iiiemtili istir, -\nc.ı}.: biitiiıl b!ı ka.
bji nles,.]e]e: j(.]t] tajjilr.rJ,iü avf1 ayi1 ],,c! ce_
siili l,ef ıe zar-ıüaıla] L]:r t:ıtbika uvgıııı
rnadde]er. 1(onmustur..

Muayyen müCdetli iş akitlerincle işci-
ıin öılı:yeceği clamga resmi üzeriııdeki ko-
lllışllıa]üt da cı:ıcıesşali t,imtıs, is Kaııuiıı.i-
rııın vıtz'rndaki rnaksatlardan biriniiı de
iscinin hiinayesi o].1uğundan bu kahil mu-
kaveicleı, iqin işqiıin fazia b.,r külfet yük-
leıımesi rıygı,i:ı görüimerı-ıiştir. E.raset] ai-
lcsiyie bilikte isçirıiıı geçiıırnesirıc yetise-
ceği şilipheJi bulrıiıaır iicr.ctjnclen eiine ge-
çecek 1laraıııı biraz daha eksilnesine se-
bebiye-L vereeeği ve bııırun irdeti. mııksatlı
ilılil eı_ieccği riüşiiiıcesiyle ırı iıabi] ufak
iefek ııuafiyelieıin isci icin çok göı-üiiiıe-
irıeşi ireticesinc r,,t,İlhıiŞtt|. IJununla beı.a-
ber meseleı]in diğer taraltaıi .i21 bı. biitce
ve var.idat meselesi olduğu gözönüııe :rlı-
ıraıalç bu cihetin takdiri vazır kaııun oiaır
Büyük lliilet iı{eclisiniı tes.,,ibiıre bııakı]_
masr uyguıl görülnriistiiı,.

Tasarl},a işçi ücretlerinin eır geç ayda
biı: ödeıımesi ve lraftaclaı-ı fazla taahhüt-
]erde ise isteyeır isaive işleırıiş ücıetiniıı
en qok 3 4 mikt:rrüİıtr irı.ans şekliride ve-
ri]Tılesi iscl ii-ıtiyaçlarıırııı giderilmesi ve
lrimayesi bakrmmdaıı liizumlu görüldü.

Xadın isçilerin gebelik ve ]ohusalık
h:ullerinde burrlara yerilecek izin meselesi.
Danrştay'da geıiş ölqiide biı. tetkika tAbi
trıtulmuş ve bu hususta Adilet, Sağlık,



Tarını. Dışişteıi Bakanlrklariyle Askeri
Fabi,ikalaı, Genel N{üdürlüğündeır gelen

İekiifieı incelenmiştir. Dışişleri Bakanlığı
bu nresele hakkıırda, Genel Hrfzıssrhha
Kanunuı,Iun 155 inci maddesi gözönünde

tutularak aynı zamanda milletlerarası aı,I-

laşnıalar gereğince gebelik ve iohusalık
zamaıırnda altı hafta müddetle işai kadın-

ların izinii sayrlmasrnın forrrıü]e edilmesi

teklif ediinıekteycli. IJaı-ııştay, dcğrrmclan

ewci üq ve doğumda-n soııra üç hafta ol-

mak üzeıe işqi kaCrniar,ıir bu devre içinde

altl hafta müddetie ve yarım ücret nruka-

bilinde izinli say{malarrrrr rıutlak olarak
tespit etmişt.ir. Bu altı hafta müddetiıı lü-

zumrr halirrde oı-ı iki haftay.ı kad,aı, çıkarıl-
ma.ııı tla Hükümetin Meciise yapınış oldu-

ğu teklifiı-ı 20 iırci maddesinde yazrlmiştrr,,

Brırıdan başka Danrştayca, hastalığı üc

güncien fazia siirerı işçilerirr üç günliik
yevrniyeleriilin tam olar,al< r,erilinesi ile tır-

sarıda tasrih cılurrıırusl,ıır,.

Tas.,.ri,iı:-ı bir natlciesİ-ıci,-:. i:r_veıleriııde
(ekolronla) ıtq!jEIasl merntlui},eti nl,\,cut
olrrrıılila beraber iş sahibiııin klr gözet-

meksizirr işçileı,e eşya tedarik etmesi şartr
kabul edilnıiş olan "akit" lerde bıışka tür-
lü kon,biııezoniaırn yasak eclilmiş oldrığrr,
na işa-ret e.lilmişiir. Bayındlrlık Bal(ınll-

ğınrn bu rıtıscle ]ıakkuda. öıre siirdüğü fi-
kir,, bu yoicia ihtikira ııeyıian veIrniyecek
bir fornıül ha]iırile ııütai6.a ediimiş. iş sa-

hiplerinin işçilof. satırcakiarı eş_T iı fiııti-
nrn evvclden ilin edihııesi le nı;halli hü-

i(üııetin koi]trolt! altrıida b,.ılrıııcirıruiırıasr

Danrştayca da nııvafık giirüimüş r,e ıırad-

cleye bu nıaksatiı bir fikra eklenniiştir"

iş sahibi isçirıin keıdisine ait olupta iş
yer,incle veya iş doiztyısiyle letef olan veyır

Sakatlaı]ai] aliit ve eclevatrnı ve hayvınla-
rlnr taznıin ile ödevli tut,,ılmasr meseiesi

üzerinele Adi.let ve Tarım Bakarrlrklarr ta-

rafından ayi:ı ayi:r tekiifleı: öne slirülmiiş-
tiiı: Ac161et tsakanliğı, bu işin umumi hii-
klınrleı, yoliyle ira-lledilebile3eği mümkün
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ise de, bunun takdire terkediinril,eıek bu

hususta iş sahibiyle işçi aıasıırda hukuki
durumu tayin eden esasrn kabul ediLniesi

ileri sürülmüştür. Tarrm Bakanlığı da tet-
bikati.a büyük güçlükler ve aıılaşmazlrk}aı
doğuracak olan ve ekseriya daimi anlaş-

mazlıklara yiıi açacak olan bu maddenin

tasarıdan çrkaı:rlmasrnr teklif etmiş ise de

I)anıştayca bu cihet kabul edilmiyerek
madclede tadilAt yapılmamıştır,

İş yerleriııde iş şartlarını, işçilerin tibi
tutulacaklarr inzibat, sağlık. korunma ve

iş emııiyeti icapiarrır gösterir bir "İç Tü-

zük" yapılması hakkında, tasarlda iş sa-

1riplerine verilen görev, Danrşta}ıca uyguüı

görülmüş ,,,e bu hususta Tanm Bakanlığı-
nın teklifi gereğince dör,t ay iqiırde bu tü-

züklerin tasdik makamına verilmesi ve

tasdik içii-ı de iki aY miiclciet koırmasr ka-

brrl olrııımustur.

Bıü stıı,etle hazırlarrırak belli bir ıiıüd-

Jet iginde rasılik ettiıilipı yürürlüğe giren

bı iı.; tüzükler gereğiııce isçilerden alına-
ciık para cezalarırrrn mrütlak srıı,ette isqi

iuenfaııtleıine harcanmasr ve yalrut bun-

ların işçi yaı,ılrm sandrklaı,ua yatrrıimasl
husrrsrruda Da lstay tıısarıdaki esa§iı]rla

mutabrk kalnlıştr|.

Haftada kırk sekiz saat olmak üzeıe
kabrıl edileır ç:ılrşnıa nrüddetinin hangi sa-

rıa_vide ve üle miktar tatbik oluıracağı hak-
kın(ia iktisat Bakanhğı yetkili görülmüş
ı,e fakat seferberlik hallerincle ise, gerekli
bazr yeı:lerde fazia qalrştırrlacak olan işqi-

ye, yine fazla bir ücret verilmesi liizumlrı
sayrlmr§trr. Brrndan ba_ska tehlikeli hiz-

ııetlerde çalısaı-ı işçilerden sigortah olmı-
yarılarrn bu kabil çalrşma sırasıııda sıh-

hatleriııin koruııması için de iktisat Be-
kanlığı yetkili ve görevli tttulmuştur,

kanun tasarısrnrn bırnclan sonraki macl-

ülelerine ait inceleme ve bilgilerin veliime-
sine gelecek ytızıııızda devam olunacak-
tır .



Türk İşçisinin Korunması
ve

Mr. John Sutherlandın Radyodaki Konuşması

İşçi Sigorlolcn Geael Euruiu lopi@iısı miiıosebeüyle geçen qyrn I4 üncü günü
o§omı, İog,iliz Eütiiı Heyeti Ekoıouİ Müşcriri Mt. Iohn Sutheılcgıd rodyomuzdcı In-
gillere'ye hitğben bü konu5mc yğpğ:§bJ. So1,.n hotip bu konuşmosuıdo dem§tir kiı

"Dün cLşaE AnLo,ı'cio cih(E PcJos c:ei:!in sğ-
lonundo Yeni TülkiYe'nin yğrotıc]ıonndon dö.i liple
kcırşıIoşmal {ırsohnı bııldum. Bunloı, Türk HüLümel
meİkezinde henüz sono e.en bir iş konlelonsınğ de-
]ege olarqk geımiş olon iki işçi ve iki iiniversiie pİo-
{e§öİü idi. Her biri hoYotın oyrı schclorındon kopup
gelmiş olon bu inEonlğr ğYnı ülkü ve qy ğrüqcln
ğteşini tqşryoİldIdr. Kendileriyle Türk işçisini ilgilen
diEn meselelel üzerinde konuşiukço bu meseleleıin
inqiltere'deki sosycl meselelerle çok yokın benzeİliği
bulundiığu intiboınt qldım.

TüIk iorihinde ilk de{o olorok Aokğrğ'do mem_
]eket ölçüsünde, bir i§çi ve işveıenler krıIulu ioplon_
mı§ ve memleketin sosyol ge]işmesine ğit meseleler
İnünğkoşğ edilmiştir, işçi Sigoıtolorı (ıııumunun Ge-
rıel KüItrl top]ğnhsı bu holtonın pdzğriesi, sğlı ve
çcışombo günleri de,iğin etmişlir. Bı.ı toplğnhda ı8
işçi teüsilcisi, 16 işveren temsilcisi bu]unmuş, Moli_
ve, Soğlık ve Sosyal Yardım ve Ticğ.€t Bakğnlıklğ_
İiyle Çolışmğ Bqkonltğrnın ve Boşbckonlık Umumi
Muı:kebe HeYeli'nin dele9eler;, Ankoro ve isı(ınbrrt
Üniveİsite]erinin sosyol konu}oİlc. ilgi]i plotesör]eİi
topldnhyo i§tiro]. etniş, TürkiYe'de b,. Yıi yürürliiğe
giİen Yeni sosyol konunloıın uYguıonmğsl hğrğİetli
göIüşmelere mevzu olmüştuİ.

işçi ve işveıen delegeleİi TüİL sğnoYiinin clduk,
ço çeşitli koilğlmt ihtivq eimek üzeİe kömür, demir.
mğdeni eşYo, pomuk, yün, ipek, com, kağıt, deİi,
tütün, üzüm ve inciİ §oıoYiini temsil etmekte idi,

Şüphe yolıiur ki TürkiYe'de işçi temsilcilerinin
seçilme toİzt İngiltere'de herLes için oldt<o veıici mo-
hiyettediİ. Büiün memleketteı(i heİ bir i§yerinde o
işYeIindeti işçi]er tcürqhndad seçilen temsilci iş ko
miteleıi voIdlr. 50 işçiye kodoı işçisi buiunğn işyel,
lerinden iti, ikiyüze kadoı işçisi bulunoniordon üç.
bin işçiYe kodor dört, binden lozla işçisi bııtunqn iş-
ye.leİinden ise beş iemsilci i§çi seçilmektedir,

işte bu işyeri komiteleri Yeİ yer birleşeıek An-
koıo'dcıki Genel Kurul ıoplanhsınc iştiIiık ğtmiş olon
lB rşçi delegesini seçmişleldir .YuLğrıdğ do bdh§et_
tiğim gibi Genel Kurul i6 işveıenle ı8 işÇi detoge-

s:nciei ıe;eLtui eı:_ş::ı B:.:ıdcı boşlc Genel Kuıu
lo Üıiversile ProIe§ö.]e.:. Eü:ıeniis, iet]n, ik!isdtç1
ve hukukçu olmok üzere Unıveİsile p.oresoİleri işli-
rok etmiştiL B(jYlece g6İüşme konusu olon sosyol
meseleıerin bütün cephelerini LovİıYon bir lemsil
\eveli meydono 9ellrlneye çoltşllmıştıı.

Ankoıq'doki Genel Kurul toplon|ısındo s:gorlğ
Kunrmu'nı.ın Yönetim Kürüiu'no işçileİ ve işvelenlel
loIoiındğn kendi oıolorındon birer iemsilci seçilmiş-
tiT- sosyol sigoIto Kurumu bu suİetle seçilen iki
iemsilci ile Hükümetçe tğYin edilen beş üyeden ibo-
rei bir yijnetim kurulu tğIğjmdğn idğIe edilecekth.

Şüphe vo]ı ı.i, C(İlışmo B«konı Dr. s(rdi lİmğkin
odı İngilteıe'de meçhul değildiı, Bokon. geçen yll
İngilteıe Çolışmo Bo]ıanlığını işgo1 eden Mr. Bütler
ve Mr, Isğacs ile sğmimi mesojldr leali etmişii. D..
sodi lrmot TürkiYe'de ioplanğn bu ilk iş kon{eron-
slndc oıu destei<leyen hqrnje verici bir luh oimuşiur.

İşçi Siqortolorı Kcınunu bu yrlın Temınuz oyındo
yiiriirlüğe qiİmekiedir, DI. sğdi hnok Genel Ku.
ıı.ıl'un ilk günii yophğ,i demeçte, "Büyük lvıillel Mec-
]isinin siqorlğ Konunu'nu meydano qe|iIiIken işçile-
lin ihtiyoçıolına kolşı dernr bi. onlğytş gösterdiğini
ve bu olcında bğlı dünyos]nm geçi.diği iecrübeleri
gözörıiinde bulundr.rrğro]r omeli 1o1lor seçtiğini" söY-
lemişlir.

Dr. sğdi ıImok yeni Lğnunlğ üçyü2 bin işçinin
sigoltğlondığını ve işçi oileleİi de hesobc kohllnco
sigoıtddon icydolonon insonlorın bir milyonluk bir
yeküno vorocoğını cielegeleıe izqh etli, Şiüdiden
leşebbüse geçileıek Teıımuz oyıno kodor konunı:n
icqbelIırdjği teşkilği lomom]onocok ve yeni memur_
]ğr yetiştiİi]ecektiİ. in9iiiz dinleYicilerjln, inq,ilıere
Çcıtşrao ve Milli Hizrnet Bokoülığı memuılğrlndğn
iki uzmonın bu yeni plönlorm totbikine geçilme§ine
yordım etti[terini öğİenmekle memnun olğcğklğİdır.

Yoni kanunl<ıı hongi konulorı şümulü içine o]_

mğktadır? Bugün boşlıco iki brğnş iizerinde durul,
mc*tcdıı, .Bunlardon birinğisi Sosyql Sigoıto Kanu_
nu. ikincisi de İş ve İşçi Butmo TeşLil6h Kanunu

l-
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d!İ S.:6i!! sJsrJ- s;gorto, iş kozolorı ,ıneslek hos-

lc]_:a.::: le c.d]:l .o]leİini içiİre o]ucok, ciaho sonro,

::: !i:Il]! s:goİos. ickkrndo da hükümler konulğcğk

::: r.l ıo]is.İi]ğ Geiıe] Kurul'Ln son üç gün]ük 9rö-

:!j],:]e]erinde bozt ie!ljI]e, de !1cri süİiilmüş bulun

nq}tğdır.

SosYol sigoİto işleri bir sigoltd kuruınıı torolın_

dğn çevrilecek, bu kuıum, Çği§md Bğkğnltğıno boğ-

]ı o]mokl« beığbel oz çok müsiğki] ve muhtoı ııohi-

Yette olüc(ıkhİ, Bu işiİı biİ Kurum "a§]idsiYle 
id«Ie

sinden mğksğt ,sigoito lotbikclilndc, e]iisIiliiYei iln

lanını soğioınok ve bil de,eceye ltd,lar hoıeleı sel-

besli6ine ]er veIme}iir-

Brr hususla görüşiüğiim biİ hukukçu "Kuİum ıe
İğmdmiYle husllsi müessese ne de lğm mcna§iYle

Del,]et müe§sesesidiİ" diYe izohto bülündu,

Kurum'un muhtğç olduğu ın<ıti koYnok, bğşlc(n

gıçtğ Dev]etçe lemin edilecek ve sonİ(İ Yğlnız işve,

İenle.den ğ]ln.ın pİinıierle mğsiğI]or kğrşt!ğnocğkhr,

İs ve İşcl Bulma I'eşkilahnğ getince, ilkönce An

lıaıo, İsltrnbul, İzrnir ve Adcıno gibi döıt büyük şe

hirde {oo]iYeı'e geçilecektiT siqcrto (urumu'n!ın şu-

beteıi dob« geniŞ olqrctk, memleketin bütün iş böl-

qelelinc]e kü.ulaÇqkttr, Sigortğ (,lrü u, !,-ııunrın 1e-

!!ne geiiTil ecine lıi:ıııılu 1eni peİsone] için Yelis
me kırıslorı vücudğ qe!!.ecekiir Koiunun sode]e:,

ii!ilfi!iş izcıhldrınl ihtivo eden bıoşürler jşqi!ere cioğı

tılİI.Ik üzere hczıllonııış brrlunu,or,

oteht scrionundo kendileİiYle konuştuğum döİt

Clglegenin bü yeııi L(rnunlcırın ielerruoh hakkındc en,

qin bil heyeconlo ğnlotiüklonnı dinlerken, istilbğlin
oniğ! için İıe kcrdor büyük bb mğnö i{ğce eiliğini
gö.ebiiiyoİdüm. Bilhosso k6rş]md« oturon iki işçi

delegesi beni çok nütehğssis elii. Bunlordon biji,
Adğnğ PğInuk Mensucct Fabrilolarlnln biİinden ge

liyoldü. Tecrübe]i bh pğmuil mensü.ot teknisiYenj

olorcık Genel Kurul'o delege sı{otjlle çoğ!ılo,ok ke,
.lisine vdzile ve.ilİüiş o]nosındqn do!ğyı lItihor duY-

dırğu oçı]<ço qöütmekie idi TürkiYe ıir qüneyinde

o1«n Adano mühiin bir pomuk bijlgesiii, Şohsi tec

r]b"Tle biidiqım 9ibi bJ bbloe ,jo,,n b*",::,', :,

cok]griy]e meşhurdıır.

BöYle bir bö]gede ponuklu men§ü,dl ;li5s,ıl,,:iı
yürüyebiimesi iÇin i§te kğrşrmdq oiuİdn işçi te::s!_,

cisi qibi ğzimli ve kordklefli insdnlğIo ihtiioç v,]:-

dıı. Adono'do pğmukl-,ı sonqYiinin bqşlıco deİdi i5qi

clcğişnelerinin pek Yüksek seviyeye çıknıosldır,

Öyle i.imii ediiiYor ti, Yeni so§Yğl siqoİto totbi-

kğh işçileri İobrikotaı<ı boğloı]nııvo Leşvik edecek,

til. Bu suretle so]rğricle üstğlık ortoiok ve pornuklu

mensııc(li istihsğli de, bunun neticesi olora[ Yiikj]e

1ecektiL

Diğer jşçi Türkiye'nin kuzeyinde ve Korodeniz

kıyısındo butunon ZonquidoL kömüı ftddenleıinden

ge]iyordu, 3t] yrldğnbeİi kömür nodenlefinde i!!i

o]orqi. çolrşnıo!tc bı:lunciuğuıu söyledi Yokln zo

münlordğ MitleilerğIosı İş Teşkii6iının kömüı komis-

yonı-ındc Tiik işqiieIini temsil eimek üzere ingiltere-

rie bırlunr,:uş, 1nqiliele'ieki dostlonno ve bilhcısso

körnüI 5ğnoyiinde çolışıı!cıc selamlğunı bildirınemi

,ic.i €Lti. Adl İ§d{ ÇokmğLkoYĞ olon bü Tüİk işçisi

ingiLleie'n!n lobrikğ]ortndo ve noden]erinde geçiİ
ji.r: :]:es,:1 sco:!e:: iıgiLiz dostlorınd hoilr]cİimüntı

.:2!.i::.eki€d]r

Diğer 
'ii 

deiegeden b!.i scs),olcji, o1]ü,ü hüLu}

sohğsındğ uziion o]mok üzeıe Isic,bul Universite§i-

ne mensup bulunuyor]GI Her ne lıodo bü pİolesöİ

ler hukukun ve sosYo] 1eşkildhn ince nözqrı mevzü-

]oıiyle bilhcsa ald]<odğr ise]er de bu meseleieıin

iotbiki cephe]erini ietkik oimeklen kendilelini dlcfmı-

Türkiye'de gere]. enieiektüe]]eİ gerek i§çiler,

yürt]orınrn ihtiycllorın! en o]6koh blr onloyrşlo tqk-

iir elnektedir]el Her iki zümİe de Yğİtn için ümit-

ie.]e doludur. Sosycl re{oh Yolunddki yeni tecrübe-

].rinde TürkiYe'ye bğşğrılğr dileYelinr-"

1
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Bakan Prof. Dr. Sadi |rmak'ın İnceleme Gezisi ve Demeci

Çalışmo Bokonımız Dr. Sodi rı
moL geçen oyın içinde İspğllo,
Burduı ve AntqlYğ illeİinde bir
inceleme gezi§i Yopmışhr. Buro-
Con İstonbırl'o geçeıek İstonbul_
dğ dğ iş ve çolışmo mevzulonnı
yerinde 1eikik etmiş, İstqnbul.do
yeni kı:ru!a: Bcl_ğe Cıi:s=c !,,!:
c_::ığ,_ i; :_. :s"l :_,:1: !:::_.
:,j }{::::]_i: :::ı]::...-.: =::g: :i=:.::: !.:r* ]:.::-_ ::
gc2eie.ieri !:i.. e::ş ::=__
ça]ışmo nevaıierı hciıLıdoi ;a
şjtli suol]eİine ce9ğp vereiet şu
deüeçie buiunmuşiuı :

" 
- Çolışmo 8okonlığının gö_

revleliYle llg.ili olqrğk Büyük Mil,
Iet Meclisiniı çıkcrrdığı }onunlor
ve veıdlği direktiflelin uygulon-
mosıno boşlonmış bulunduğunu
biliyo.sunüz. Bu meyondo mem-
lelietin on beş iıinde bölge çailş-
mc ınüdüılükleri {oqliyete geç-
miştir, Bunloı İş Kcnunumuzun
geleği gibi uygulonmosınl de-
vğmlı bir §ürette konhoı elmekte
diı.

Memlek€timizde socyoi sigorto_
lann çeld.değini teşkil edeİı işçi
siqroItcloIı ku!ümu meydono ge-
ti.ilmiştiI. B:ı kuİıımun geçen haf-
tq toplonEt§ olğn ve işçi, işveİeü
ve i]io mensuplğn temsilcilerin_
den lere!!üp etmiş olğn il gene]
kuıulu önemli Loıorlor olmışhr,
Bu meycındo iş kozolorı, neslek
hqsiolrklorı, öIüm, crnqlrL hoileıin
den bcşka ihtiydrtrk §igortosının
do kurulrooaın<ı d6leg6le.inin oy-
bi.liği ile kqrot vermiştiı.

Özel biı kanun]ğ [urulmuş ol«n
Iş ve İşçi Bulııc Ruruou do fo_
ğliyete geçmiştiı. Bıı kurumun İs-
tqnbul'dcı bir meıtezi ve şimdilik
işçi kesofeti olon üç yerde ojon-
lıklğıı ğçılmcık üzerediı. Bu kq_
ııunid devleiimiz çağdcş hui<uk
teldLkilerine ve giıişiiğimiz ğnd
loşmalcrc uygun oIduğu k«dor
memleket gerçoılerinin de emİei-
tiği biİ ödevi liilen üze.ine ğl_
moklodıı. Kıso biİ intiLql devIesi
içiı mevcul özel iş büıolğ.ının 

'o-

qliİetlerine şimdilik müsoğde ede_
ceğiz. Fckal ilelide her nevi iş
tqvossuiu devlelçe icİo edilecek_
tiİ. Bu sözleİimle Büyük Meclisin
Bcıkonllğımızc veİdiği iık emir
ve di.ektirlerin uygulonmosı 1o_
]undoki jlk icrğotlm12o işorei e!
::l. .]i:: As:: ve dc!1o bürü!:

,:.,: j::,.: .:_ :.. :-:: -. ::

::::: j:d:-= 
=: 

je!e-:-,
bei_: iıcş_: iıoi9e.ei.ıie;: c!cj:::_
no]c:: ]ieıie=e!:ği:: C:€ ]ğıl
don ü..:d,dğüE.n, İeşii]6i vğs)to,
siy]e memleLetin ihtiyğç]crin: .ja-
Lınddn ion]moğq uğroşıyoıuz ve
niüoyel teknik meseieleıde Üni-
veİsite profesöı]erimizle sıkı biİ
can§mo İolindeyiz.

Bu vqdide bqsınımlzin yaptrğr
yaYınlordon do escs]ı biı surette
{oydolonmoktoyız. objeLtif ten-
kitleıi ve ikozlorı eı büyük bir
dikkğtle incelemekteyiz_ Bu olon-
dCı bğsrüın devomlı yordrmını
göİmekteyim. İşte bütün bu kğY-
nqLlardon gelmekle olon mğIze_
me işIenmetie, teİtip edilmeLle-
dir. Bunlordon Lğnun tğsoİrsı hğ,
line getecet olonlctı zoııonı ge_
]ince bosinğ et.dfh otd.oL bitdi_
ıeceğim. Kısdcq şunu söylemek
isteİirn lri, Bü}ük Mec]isin çğlı-
şqnlaı üze.indeki devlet himcrye-
§ini gittikçe ddhd tesirli yaPİılğk
hususundğki iıadesini uygul«-
mot vozifelerimizin boşındc gel,
mettedir."

Çolışmc Bokonı bundon sonıc
gğzetecileİ toİdfmdon sorulğn su_
ğl]el üzeİinde şu mğlimotı veİ-
miştif ;

" 
- Şindiden Sigotl<ı Konunu

lğtbik mevkiine girmiş ve 300.000
vdtoIıdoş sigoİtq edilüiştir. Dolcı_
ylsiyle biı milyoı insoı bundon
istil(ıde elmeltediİ, Eylüldeı iti_
baİen ihiiyğİlık sigorlosmm do
tqtbitınğ bqşlonccqlhı. Aınele
sigioİlğsrnln ödenme§ine l Tem-
İEuzdon ilibğren b(ışlğnocoktiI.
!ü sigo.lq primleİini dmele mo-

oşındoı kesmemeL şortiyle mü-
essese sohipleri iehlikeli işlerde
% 6, tehlikesiz işl6.de yiizde yğ-
rımdon bdşIğmok üzele ödeye_
cek]eıdiİ. İIükümet de buno 300
bin 1irğ]* tohsisot vermiş ve bi.
nıilyon lirolrk istikr.İz hcjtktnı
.ji]şe:liJtiı 1üessese sohipleli

. _ :c.:.cl, aokon-
. ] ._ ._::i:],:: i:::.]"::._c öde-
._::ı:]e:j.: .:.=:.: :iesseseye
:.:.:l:: .j-:] i:::u!.İ!.e]e Yo-
;.::-::: is:::_b.:i :::1ictqsındo
::i:..:;:: .: :r:e:::§: iol.:i su_
:.::e :._iessese]e.]e iei.ğstğ bu_
:.].orği işÇ: i]:::]:u._u toıip et-
:;e!ledii]e:.

İş Koıunu, Son Fıonsjsco ve
ondon evvel iş kongre]elinde
veıilen korqılaro tevfikon iş bul-
mcı, iicori müesseseieıde çolış_
rr.ğlol, evleİde işçi gibi bilümum
hü§usoto tğvğssul edecektil.

işçi çcıiıştııcnlor ihtiyoçlqnnı
İş ve İşçi Bulmo Kurumu biiıolq-
lıno bildirmekie mükelieltillel.
Mamğlih oüe§seıele. istedjkleri
işçiyi teıcih edebileceklerdiı. Şim-
diki holde teşkildt {ğmqm olun-
coyo kcıd«r işçiİeİi iş sğhipleİi-
nin bulmğsıno miisoode edile_
ceLiiI.

sğnoyi tğbğbeti: Bu tobğbetin
bizde te! oümessiti Yolütu.. Bu
sene Amerikcıyo döİt talebe g6n-
dedlmektediı. Ameıiko ve İsviç-
re'ye 8 tolebe doho göndeıiie-

Psiko le}nik i (vqiğndoşlonn
dch« çocuL iten h<ırıgi işe mü§-
toid olduklğ.DD }ğbiliyet muo_
yeneleriyle tqyini).

Sosyol Hizmetleı (urulu (onu_
nu: {Amelenin ve omele çocuİ_
ldıının kültüĞl, sosyol ve sğğ]*
bakımlorından Telişti.ilmesi. Bun
lq.don mqdğ deniz ğmele§i, ziıoi
ome]e ve iş ınohlremeleri Lqnu-
nunun hozıılonmqsıno çclrşılo-
cokhr. iş Mahkemeleri Konunun_
dğ biı haLim, bi. müessese sğhi-
bi, biİ de omele üyesi buluno-

]
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Sigorta Muameleleri Matematiği ve Prensipleri

I

t;
|.

|,

kitabi}-te kütüphanemiz çok değerü bir
eser daha kazanmış bulııımaktaür. İstan-
but yüksek Ekonomi ve Ticaret okulu
üçüncü slnıf Sigortacılık şubesinde verilen
derslerin mevzuunu teŞkil eden bu eserde.
en az lise matematik bilgisine sahip olan
herkes, hayat sigortasr hakkındaki sualle_
rinin basit çözümlerle cevaplanüğını göre-
bilecektir.

_ Siorta tekniğ problemlerinin kolayh-
ğını göstermek için eserde her bahisten
sonra misaller verilmiş ve bu misa]erin cö-
zümleri işlenirken bunlardan pratik ala'n-
da hangilerinden istifade ediieceği de ay-
rrca incelenmiştil. Eserde hazır lralıplar ve
hazır kaideler vermekten ziyade fikirlerin
uyandrrılmasına dikkat edilmiştir.

Müellif eserin ön sözlinde şöyle demek-tedir: "Bugün rizikonun bulunduğu her
yere sigortanrn girdiği görülmektedir.

Sigolta işletmeleri. her gün yeni yeni
sigorta kombinezoı.]larınr tecrübe etmekte
ve bu suretle, sigorta için devamlı bir inti-
bak durumu teminine çalışıtmaktadır. Si-gorta çalışmalarrnrn henüz srnulanmamrş
olması, bu gibi tekniğe geniş bir ara§trr-
ma kaynağı sağIamış butunmaktadır.

. 
Gelecekteki sigorta işletmelerini diğer

sahalara intikal ettirebilmek için, bugüıİün
eksiklerini ortaya koymak ve üzerinde iş-
lemek icap eder.''

aa] Han:] C;i.:::r ıl_ ,S:E .-a \j:a::-t-
leleü \rate=at:g: ı.t _r:ı:.s::,it:: o.i:

}|uammer KUETAY

:]:.s: i.;]ı iÜzuntu bilgilerin yayılmasına
;.,ar,iır t:ı:eiı gal-esille eserin hazırlandr-
ğlır"ı iia}-ıt et:ıekte r-e memleketimizde İs
ve İşciler hakkında habuj edilen kanunlar
ı,e kurulan teşkilAt ite sigortaya verilen
önemi tebarüz ettirmektedjr.

Eser beş kitaptan ibarettir. Birinci ki-
tapta bir "Giriş'' ile başlıyan birinci kısım-
da sigortanrn tarihçesi başlığı altında si-
gortanrn geçirdiği devreler, Türkiye'de si_
gortanın geçirmiş olduğu devreler ile si-
gortanrn ekonomi alanındaki ehemmiveti
ve slgorta sosyetesinin tediyatı ile taİsi_
ld,tı arasındaki korrelasyon; ikinci kısım-
da: Sigortalanabiien elemanlar başlğ a,l-
tmda: bu mevzua dair esastar çeşitli sİgor-
ta_ elemanlar, mal sigortaları, şahsi siğor-
talar, mülkiyet sigortalarr, kollektif siğor-
talar, başkaları için yapıtan sigortJar;
Uçüncü kısrmda: Sigorta Muamelelerinin
esasları başlğ altrnda: Rizikolar, rizlko-
larrn seleksiyonu, rizikoların parçalanmasr,
sigortada kesinlik,, izah edilmekteilir.

İkinci kitapta : Etayat sigortalarınrn
mahiyeti, hayat sigortasının mali esasları
raıtlar, bir sigorta işletmesinin mali meka-
rrizmasr, hayat sigortasrnın istatistik esas-
ları, ölüm kanunlarr ve bu kanunların tür-
lü şekilleri, ölüm tabloları istatistik netice-
lerinin düzeltilmesi ve düzeltme metodlarr
komütasyon hesaplarınrn mahiyeti ve he-
sap şekilieri, ihtimal hesapları, incelen-
mektedir.

Sigortanın, geniŞ ve milletleraraşı bir Üçüncü kitapta, .,Hayat sigortasınınteşekküle d_oğru gitmekte olduğundan bah- t"kriği; ;i; nrş iır""ıra" muameleler'' baş-seden müellif, sigorta tekniğinin incelen- ır5 aiti"a, ur"-"rrr. dair esaslar, çeşitli
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ha],at sigodası mukavelelerinin mal olma
değerleri. çeşitli rant sigortalarr muamele-
ı,i. iki taraflı sigorta muameleleri üzerinde
cluı,ulmaktadr:,.

Dördüncü kitapta; hayat sigortalarrnrn
tekıriği birden ziyade başlar üzerinde mua,
meleler başlığı altında; çeşitli hayat sigor-
tasr muamelelerinin mal olma değerieri, bir
baş üzerine yapılan özel sigorta rnuamele-
leri, kontı:assüranslı muameleler, sigorta
mukavelelerinde genel masraf lar.

Beşinci kitapta; çeşitli sigorta kombi
nezon]arrna temas edilmektedir. Bilhassa
memleketimizde büyük bir ihtimamla ele
alınan sosyal sigorta konrrsunun muhtelif
halleri, hesap neticeleri bütünü ile birlikte
bir sistem içinde ele alınmış, kapital sigor-
tanın mal olma değeri üzerinde türlü kom-
binezon]ar, matematik rezerveler mevzula-
rı incelenmektedir.

Eserde, yukarıda yazrlı n-ıevzularıır tet-
kikinden sonra 31 adet tablo ve sigorta
tekniğiııin herhangi bir bahsi üzerinde ma-
lümatrnı artrrmak istiyenler için geniş bir
bibliyografya kısmı gelmektedir.

Bugünkü geniş ve rizikolu çalışma ha-
yatmın garantisini teşkil eclen sigorta mev-
zuu üzerinde çok aydulatıcı bahisleri ihti
va eden bu ilmi eseri sayrn okurlarımrza
tavsiye ederiz.

Eser, İstanbul'da Mitlet Kitapevi tara-
frndan yaynlanmıştır. I'iyatı (6) liradır.

İşçinin beslenmesi yahut nazari ve
Ameli Kalori Rehlreri

Doktor Şükrü Şenozan'rn "İşçinin bes-
lenmesi yahut nazari ve ameli kalori reh-
beri" adlr bir kitabı çıkmıştır. Eserde işçi
beslenmesiyle ilgili olan fennl esaslar kay-
dedilmiş, topluluklara yemek pişirilen yer-
lerde işleri kolaylaştırmaya yarryacak na-
zari ve ameli bir rehber vücuda getirilmiş-
tir.

Beslenme usullerinin ıslahr mese]esinin
her millet igin esas itibariyle fizyolojik ve
tıbbi ve bıına tebaan içtimai veçhelerden
ele a]rnması gerekli bir mesele olduğundan

bahseden müellif eşerinin ön sözünde şöy-
le demektedir :

(Milli Şef'imizin birkaç sene ewel kö-
mür havzasrnı teşriflerinde verdikleri emir-
ler üzerine, resmi ve hususi iş meselele-
rinde işçiye fazla' kalori ve srcak yemek
verilmesi hususundaRi çalışmalar hissolu-
nur derecede artmış bulunmaktadır. Gerek
iş yerlerinde, gerek beslenmeleri müesse-
seler tarafından temin olunan mektep ve
ceza evleri gibi topluluklarda bu mühim
ve müşkül başarıyı iiaerlerine alanların,
lAzrm olan kaloriyi temin edecek g:dalarr,
anbardan kazana ve kazandan midelere
kaclar fenni ve salim bir İontrol altrnda
takip edebilmeleri için bu küçük eserin
faydalı olacağını ümit ediyorum. )

Eserlerdeki bahislerin başlıklarını aşa-

ğıya koyuyoruz : Beden makinesi ve ya-
kıtları, kalori (Hararet Birimi), kalori
yapan ve yapmıyan gıdalar, uzvi gıdalar.
gıdaların eş kurı ette miktarlan, uzvi o1-

mryan, kalori yapmıyan gıdalar, koruyucu
gıdalar, vitaminsizlik (Karans - Avitami-
noz) hastalık]an üzerine bazı hususiyet-
ler, A vitamini ve tesirleri, B vitamini ve
tesirleri, C vitamini ve tesirleri, D vitam!
ni, E vitamini, glda ihtiyacının cleğişmele-
ri, işçi beslenmesinde gıda cinslerinin hu-
susiyetleri, işçi beslenmesincle fizyolojik
esasların bir hülAsası, işçilere günde bir
iki öğün verilecek yemekler üzerine başlr-
ca düşüniilecek hususlar, gıdaların birbir-
lerinin yerine kullanrlmaları.

Yukarıda yazılı bahislerden sonra ese-
rin sonuna "muhtelif gıclaların 100 gra-
mmdan husule gelecek kaloriyi gösteren
cetvel" ile "muhtelif yemek tertipleri ve
kalori kıymetleri" cetvelleri konulmuştur.

Bu cetvelde, et yemekleri, etli yemek-
ler ve yumurtalar, taze sebzeler pirinçliler
ve hububat, hamur işi yemekler ve tatlı-
ların tertibincteki nisbetler ve temin ettik-
leri kalori miktarı gösterilmiştir.

İstanbul'da Cumhuriyet Matbaasr tara-
findan basılan bu eseri de sayın okurlan-
mua tavsiye ecleriz. Fiyatı 125 krıruştur.
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İşçi Sigortaları
se]6hdilin 8otu - Ankğİğ

Evvelkj gün Ankorc'do İşçi S-i

goıtclorı l(uıumu'nun ilk genel

kurul ioplcnhsı yopıldı ve Çolış-
mq Bokgnlmız D.. sodi Iİmok bü

tcplqnhda Tiirlriye'de yeni kuİül-

nıokt<ı olon İşçi Sigo.talğrı Buru-

nıunun göeİvleİi ve oooçloıı üs-

tünde esdslt oç*lomcloıda bu,

luııdu.

TürLiye'de ciddi bi. endüst+
leşmg haleketinin cumhuriYetle
berober boşlodlğınr biliyoruz,
Boşko memlekeileTde hususi te-

şebbüs eliyle uzun dev.elerde
geıçekleşen ve birçok so§ydl s<ır-

slihlğIq, vğtğndğş döğüşleıine
meydcn veıen bu gelişme. bizde

heniiz bğşlanqıç hqtindedir. Yuıt
endüstİi§inin büYük ölçüde dev-

let eliYle kü.ulmuş ve kuİulmğk-

tc olrtıdsı ise, Türkiye'de iş veren

v€ işçi mündsebeiieİini dğho iYi

nizomloüğmızğ imk6n vermekle;
polıon - omele çoiışmaıolını do-

ğurobilecek şoıtlcr dolıc boştcn-
gıçtğ önlenebilmektediı.

Geİçi bu işle n lğnzimine he-

nüz yeni boşlon{mrş ve geıekeı
bütiin tedbirleı henüz olınom(t-
mıştıı. FoLcrt devletin nozlm
ıolünde olİndsl ve ytıIt yğIğİr-

nın her düşiincenin üstönde tu-

tulmğsı, bu ğIandğ en önemli iş-

leıin qereği gibi diizenlenece-

ğine inqncd teşkil etmektedi!. Ye
ni turuion Çolrşmo Bokanlığımv
bu münosebetleri nizomlağıo Yo-
lundodır. Heı gün oltnğn Yeni
tedbi er ve meYdğnq getiİilen

kulumldİ. iş veİen ve işçi müno-

sebetlerini yokın yıllordo özledi-

ğioiz düzene sokocoktrI.

Çolışo« Bokcnımız §öylevinde

hüküoet göIüşİnü şu şekilde i{o-

de etmişth: "Büyük milli vo in-

sont ddvcları olcn bir memleke_

lin çocukloİr v6 göIevlileİi oİğ-

ldk şunğ incnrYoİuz ki, tek Yaİo-
hcı Lrymet s<ıydığımız çğlışüqnm
h]zı ve verimini oıthıüğt yo_

lundo en iesiİli vdsttğlqİdğn biİi,

çolış<ı:ıloıı hoYğhn ve mesleğin

her tüİlü İiskteİine Lğrşı gğİdnli-

lere sğhip } moLtı!... Mutluluğu

ve hoYot gğrdntileİini büYüL }üt-

leleİe ırlğştıİmürh çdğdoş a!em-

de de en önemıi vosıtdsl sosyğl

sigoİtğldrdır .,. sigoİt(@ızr biİ
devlet müessesesi oloıak kuımo-

miz ve müoYYen işçiler için uiıu-
mi ve mecbuİi kıhşımız, geçirilen

deneylerden edinilmiş bdşhcğ

Ba§kğ memleketlede işçi ve iş
veren teşekkülleri toıalrndon hu-

süsi sufette meYdğna getiİilen

bu Luıumlorı, Tüıkiye'de devle-
tin IneYdano getilmesinde zğru-

ret vğIdıı, Mevcut endüstri tesis-

]eriniı en örremlileri devlet elin-
de oldukton boşkğ, hususi teşeb-

büs t(Ilğlmdon işletilen kurumlğİ
do henüz geliş@e çoğındodırlor,
Bu teşebbüslerde kendiliğinden
bir inkişoı beklemek ve meYda-

nc gelecek işveIen ve işçi te-

şeLküllerinin sigortğ işleİini Len-

dilerinin nizomlğmasrnı islemelr,

bir çok onloşmozlıklğIo Yol aço-

bilir. Geıeksiz eneIji isro{lonıo
s€bep olobilirdi,

Bü iiibdİIa memleketin t,ütün

eİidüstri ieşekkülierindeLi sigoIta
işledni bir elden ve devlet ön-

derliğiYte idğte etmenin büYük
foydoloıı olocoğr şüphesizdiI. BiI

tololton "çqlışğnlolın kqobil ol-

duğu kodcı geniş sayıdo ve mec_

bu bir torzdo sigoİto edilmesi,
primlerin osgori hodde tutulmğ-

slna imkön verecek" öte Yondon

;eni kurulmokto olon endüstıi-
mizin geli§mesinde "bütün mğli-

Yet ünsurlğrı üzerinde 1itizlikle

durmok" imkönı hqsıl otğğaktu,

Şimdiden qileleri ile biİlikte
milYonü geçen biİ vğtondoş kiit-

]esinin, mu.ryYen bğzr fisklere
torşı do olsa, sigo o edilmiş bu-

lunmos] hiç de Lüçümsenemiye-
cek biı başorıdır. ve iş ve.en, ış_

çi ve devlet teşekkülle.inin bir-
likte idğIe edecekled bu kuırı-
mun "hğklğİa ve ödevleIe kğİşl

korş *lı bi! soY$ zihniyetiYle"
'çolışcr<ık muvollok olocğğmdon

şüphe edemeyiz.

Gerçi lobul edilen bütiin Yor-
d]mların tom özlediğimiz ölçiileİ-

de olduğunu iddio elİğeL müm-

küğ değitdiİ. Fğkot ideğl şoltlcrl
istemek için ided imkdnloIğ Yq}-

loşroElz lazımd]r, sosYğt müno-

sebetleıin t(EıziEinde eo ileri gö-

riişleİe gör€ hoİetel eden Poİti

hüküdetleriEizin işçi s:çoriol6rl

işini d€ en trsğ zomdcdo €:, ,Yi

şekilde düzenliyeceğiİıde, e:,iiı

bulunuyoİuz. §

ı

Gezaevi işyurdu

{Vd-IıIü) - Aİşom

Son zomonloıdcı gğzetelerle

yğp dn bğzr itdnlqİ dikkoti çeki-
vor : İstonbul'dq, Sultğnqhmet-

teki Cezaevinde bil işyurdu oçll-

ıİ_ış, Temiz molzeme ve mükem-

mel işçilik]e büroda hilesiz toP-

ton ve perokende «yokkcbı, el-

bise oda tdkımı vesğiİe sipoİiş-

leri kobul ediliyofmu§, Aızü
edenle. müdürlüğe mür(tcaot

edebiliıleımiş, Fqhri İekl&ma ben

de yordım edeyim : Hğttd 21074

te]elon numorasiYle konuşoıaİ
tclxnamloYtcr mğlfımğt olınobiliİ-

miş.

Delclorco bu sütundğ tetlarld-
dığım gibi, on beş sene lrqdor

ewel bir mğtbud davostnddn

doloyı tevkil edilip 26 giin ınoh-

pus kğldıkicın sonrğ berdet et
miştim. TevLi{hone hahralğIımlo

şimdiki holi klyğs etmek cozusu-

no kopılorok cezğevi işyuİdu

müdiiİü B. cevat Mlıİodoğlu'ddı
bu yeni müesseseYi bqn<ı göster-

mesi için İicado bulundüm,

sultğrıahmotteki cezaevi bir

hopishcne değil, bilhğssğ tevkil-

hone olduğundon buıonın çolış-
mğ Yuİdu öbür cezğevlerininkin-
den sonİoYğ bııoLılmış; Türkiye-

de bu kğbil kurullğıın 27 incisi

olğığ} açılntş. O sebeple tesis-

leİi de henüz tğmaİolğnm«mrşsq
do şimdiYe kadğİ YğP onlğI

memnün edrcidir.

Evveld kcdınlcr tğıohndaki
biçki ve dikiş ğt€lyesini gijrdüm,

Burğdc, daho ziYdde hdpishqne-

nin kendi ihtiyoçlorı temin edil!

Yo.; üç beş kğdın çoltşlYoT, Alet-

leı ve molzeıne, burodo do, eı-
keklet l<ısıırndc dc boyliğin, Ço-
lştııılcrnlcro öğle yemeğinden
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boşkd dzami 200 kuruş gündeli[
veliliYoİmuş .Bu poİğ ilerde ğrt-
hİr]ocğkmlş. As mqksot ..cezo_

eviıle dü§enleİi bir meslek sğhibi
olorğk selbesi hğyqio iğde et-
me!".,. Bu işyuıtlorı, imtolı tor-
zındğki imtiYğzlı müesseselele
geçmek için ilk melhğIeyi teş}il
edecek. Bunloıcı iniisap edenteİ,
müdüiYetçe "iYi not ğlmış'' sğ_
yıhyor.

Xıkekİer kısmını gezelken mğ-
Ionqozluk, kunduIğc lk, teİzilik
şube!erinde, mohkr]m uslğlor]n
r_ezğreti o]ilnda intirom]ğ ço]ışı-
]o.ğ! çcl :i,l :.a]ia: icr_.:.::i:ğ:
.. Ec.Ciu::. Ei:İcs: :eri:j:ğ:e .|_
dığu holcie, iş §eiiele ığ.aEo-
sın diYe, uslğloI, rnqh}üm e.ü-
ıı.iş dohi olsqtoı hcpisbaıelere
notledilnliyoİlor, sultğlğhEet'te
bırok ıyorlor. ÇoltşcrnIğr, §ııtIğ!ı_
nğ Cezoevlerine ınohsus biı yonı
oçık renk, öbür Yonı }oYu reık
kumğştan etbi§eter giymiş, müm_
kün meıiebe 6nlükler de tolmış-
NüIuslorı oz olsun, öyle s«nırım
.]ü§tğkbel cezoevleri cşoğı yu-
korı lıep bu monzoıcyı oızede-
cek. Iokğt burosı, imcldthone
oloİqk yopılmğm]ş; moolese{ ze-
min oltlndo; ğmmğ çğlışm"onın
veldiği bir rşıltı ite yu]<orıki ten-
belhanelerden pek doho nurlu
görünüyor.

Aldığtm mahimğlğ göre, bon_
cuk iş]eri, dokumo, teseköğıdı,
demircilik ğtelyeleri de oçrlccoİ-
m§, Tevkifhğnenin modern biI
berberi, biı de kontini vğr. Kğn-
tin, e§}iden asi ozıjıloİın p.ğn_
goyo vürulduğunu göldüğüm
bodİumdo <ıçrtüıışh., Yine eskı
den mğhkimlğİ, yiyecekleİini ve
sigoİğlonnı dışoıdon pek pohoh_
yc, oldonorok ve mutqvğ§srtğ
hisse kophİcrrğk getirttikleİi hqı-
de, şiEdi, gözteIi önünde tğİtlı-
ıorok, m6kul bir fiotd olobitmek_
i.dirler.

işle, büiün bu noklclo.dqn, tev-
]rirhqne ve hopishdneleİimizin hğ-
Yohndo biİ ileİleme o]muşiur.
Cezoevleri, belki de bu gidişle biı
gün he. mğhLimun seviyesini
iyiliğe doğru yükselten cidden
lğYdğIı bfu müe§se§e olğcğktıı.
Estiden "sqbı[oh pİole§öİleİ''.

Türk Emekçilerini
koruma tedbirleri

Alınıyor
Ahmel Hdlil _ cuİıhuIiYet

Yeni kuluıqn ve henüz biİ Y.r-
şını bile doldurmoyan Çalrşmq
Bakcnlığıınız, AnkqIada bülun,
duğum şü biİkğç günlüL mü§c-
hedelerime göre, gelçekten tok_
diİe değeI bir çolışmo ve dav-
ronnıo çığırı oçmış bulunrryor. İş
çj s]gorto]oır Kqnunundo Genel
K,::u] :s-: :ie, İş re İsç: !ıJı:c
:(.:::_::.c D::::ş:: (::_i_ ıı:
::€ ıu...:dc qe::rren iid:e-re:, b:
ço]jşmo tqjz:.::: ..:!!!: iciiost]
nu esosen lespji elni§ ]se de ]ru
Lo&oloro göıe ho.eket edjsi.
hğfio içindeki .orrrc..o", çoı
rr_emnuniyel veİici biİ ]evhq tes
kil eyIeDiştir, Her iki heyeı, her
§ene muğYyen zomğnlğİdğ top-
lonqrok }cnunlorın ııe mevzuq_
tıı: q}soyon tcığll«Irfu diizelte-
cektir. Heyet]erden birinin lob_
lonhsı münosebetiyte Ço]ışmo
Bokğnı Dr. Sodi lrnok)n dediği
gjbi " konırndğ Gneü Kur,]İ.
öİ:emıi Yeİ veIilmişti.. ğunun se_
bebi oşiköıdıı. Müessesemiz di-
nğmik bil müessesediI ve hoyo-
lın olışiyle biılikte gelişmeöe
rr,ecbuıdur. Bu gelişme |eklifıeİı
niğ çqhşmo hğyğtındo i§çi ve iş_

toy mevkulloro gözümüzün öniin-
de ve ciddi ciddi yğn[e§iciliğin,
kosc hrrsızhğının, biçğk Lullon-
mğsının veİimli u§ulleİili öğreti-
yorlaİdl. Şiındi, temiz yüzlü ve
loderin cilve§ine kurbqn gitmiş
ustolqr oyğkkabıcılık, terzi]ik,
doğrcmqcıiıL öğİetiyor,

Bu yolq girenlere müıvdf{dki-
y€tleİ teEenni ederim, vğLiiyle
prğngqyq vuruİuıken §imdi .'ğl-
}ın bilezik" edinen mğhktm yu.t-
toşlğİımrzo hğpishğne anonesi
mucibince bi. duqdo do buluac-
yım, ALşom üstü, rşıklğİ ydntn-
co, he.kes biİbiıine, bu nurdğn
medet umğİaL, dynı sözü söYleİ:

- Allcıh kuıtarsın !

Ben de onlğıq bu ononevi sö-
zü gönüldeİı lek.oİldrım.

veİen sıIğıiYle fcdl oton ğrk(İdğş-
]ğnn teşLit ettiği Genel (uıu]d<rn
gelmesi etbette lcydol1dıı. Genel
Kuıı.ıl, o kodar itinolr bfu §ulette
İneyddnğ getiıilmiştir !i, burodq
Türk demo}rqsi§inin imtiyqzh biİ
sınıI t«nımodığını, bütiin meslek-
lerin milletimizin yükselmesi uğ-
luddğ bİbi.inin çclrşoosınr des-
tekliyen bir bütün teşkil etmesini
hedef tuttuğuüu cdnlı bir tdblo
hoıinde görmekteyiz. Gene] Ku_
ıulumuzdc, memleketin çeşitli
bölgeleİinden gelmiş oldı işçi ve
işlrercn ve hükiimet temsilcile
ğynı goye Yolunda toplonmrş
buiunuyoı. HğLloİğ ve ödevleIe
i.lcış:JlLlı soygı ve doycnışııc
zjiniYeii içinde Genel Kuru]umu_
zu: be}Ienen hizmet]eri görece_
ğiıe emniyetimiz voİdıı. "

Hoıo içinde l) Tü.L i§çile.i
orosındon seçilmiş ort beş mü_
ır-es§ilden, 2) İşveıenler oıosın_
dğ[ intihap olunmuŞ on beş dzğ-
don, 3) İstonbııl ve Ankoro'nrn
ınuhteıil kültür mües§eseleıiıe
rı:ensup yedi ilim ad6mındon,4)
Çclışma Bokonlığiırn al6kalı
iddlecile.inden ınüıeLftep olmak
üzeıe teşekkül eden heİ iti heı,e-
tin geİek BqLGnırL leşLildhndon,
geıek kanundo Yeİi YoLsğ yeni
kqnun Yğpmo veYc mevcudu tğ-
dil etme hqrekellerinden betle-
dikleri neleİdil? Bqz(İn Bakon Dr.
sodi lrEokin, bczon dcı Çalrşmc
Bokanlrğı Müsieşffı Dr. Prof. Hü_
seyin Avni'nin reisliği cltrndo
tcplğnğn heYetleİin TüIk işçisini
ve bülüğ emekçi iğbğkqsınt Lo-
IUmoğğ motul tekliflerinden ba_
zılğİını iesbite çal4ocoğız.

t * İş ve işçi dğnışmğ kuİult
nlüzoteİeleİinde " cumhoİiyet '.
gğzetesinin geçenlerde bohismev_
züu ettiği ve HğlL Pğİti§inco idd-
ıe edilen "işçi Bulmo Yurdu'nun
giördiiğü }ıizmetle. şütıonla yod-
edilmişti.. Boşındo yqPtığı işin
goyesini idrok etmiş ciddİ bi.
Ien adqmrmızrn bulundüğu bu
"Yutd" un Yaphğı gibi iş için
rrüİğcot eden işçileİe. iş bulün-
coyo }adoı y«ııyocok biı boım_
mğ yeİi teDin etmelidiİ. İstcın-
buldcki "Yurd" un elli kişiliL yo_
tğkhğnesi vğIdıİ. İş ve işçi lcuru_
,tu, iş' müİğcqtlğrınln sıt ve çoL
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olduğu yeılerde "bcnınol" lcr
yopnclıdıı, Ddhq şindiden Add-
nğ'do bu g,ibi "bounck" ların in-

şa6tİıd bc§lğnm§tı.. 4837 acyı!ı
ye 25/|/|916 totih[ İş ve İşçi Bul-
mq kutumu Ldnuırı.ııdğ bu ciheti
temin gdec€L ve kolai,loşlll(ıcok
maddelor yok§d do ıoyın Çolış-
mq BğLonı. eldeki imL&o ve ço-
relğ e bu cihotin bğşorılğcğğmı
lqt'iYglle t6Dıin etmiştiİ. arğ
meınlelelimizin hu§üsi bünyesl,
üzğt yerİeıden g6len iş6iz ğme-
leıin biıioç gün veyo biıtaç
h.dtd içirı. yeni işyeİi blılmo zğ-

Dıqıinğ }ğdco barrndııılmosını
şidaetle tdl6p etmeLtediı.

2 - Çğlı§lo dİz v€ tqlebini
gösieİen neşriYatq ehemmiYet
verilmesi. bu n€şliYğıı iş ve ço-
lışma imldnlaıı .ırrydn Yğtqndğş-
loıo Lqdqı ulğşh.mo §ine son
cerece değer ğltedilmesi Ankd-
rcı'doki Çclı§ııo Bo}onlığının ho-
zırlodlğı genel ve dğnışmq kurul-
lğ.ı toplğIthsmrn üzerinde duİdu-

ğL Ee§elel€ıden biridir. İst<ın}ul
ve Ağtğİğ'dd biİLoç g@eisnin
müğyYon gÜnİeİde bi.Lğç sÜtu-
nunu, hğtt& bdzdn büütü biİ so-
hiieyi bu işe hoiıettiİleıi 9örü-
lüYoİ. Fdkğt bunla.ın Tür! emek-
çi]e.ınin ihtiYqcı istendiği gtbi

tğlmin ettiği €üphelidir. İkldı ki
bu gibi iş ve işçi oıcmc! oldukço
pohqlrya do mol oluyo.. Bu yüz-
den Türk omelesine iş ve çoltşInğ
YeIi, iş Yoİlerine de-işçi v€ 6mek-

çi tedğriki işini göİecek neşİiydt,
ntühim biı pıoblemdiı. Yokındc
İstoıbul'dc işe bğşlğmdsı icğp
eden iş ve işçi Bulmo İdoıesi, he-

Yetin el. duvd! ilönloıı ve bro-

şüı]e! neşıi üususundğLi dilekle-
rini ehemmiYetie qözönünde tulğ-
cokhr.

3 - GeıeL hususi, geİek dev-
lete oit srnoi müesseselerde çğlı-
şğn işçi]6r, horP boyunğğ ve §im-
di, muoyyen bi! dereceden yu-
kqrr olğn ustqlorrn, leküisiyenle-
rin, müstğhdemlerin elde etii}leri
bir istilodeden mohrum }cldılor
ve emekleıiyle işleyen {ğbIika ve
müesseselerin monul ve mohsul-
lelinden imtiyozlı o]oIğL lğydğ-
}onomodlloı. Heyet, i§teyen Tülk
iŞçilerinin, mğliYet riolı üzerinden
jobıiLa nromullerini e]de etmesi
€sbobını]r, :eminjni ele-Eıiyetle
ıo]ep elniştir

4 - Buhronlı hoIp s€oeleıiode
Mit]i Şel'in de işoretleriyle işçi-
lero verilmeğe bğtloıığİr bir öğiin
yemeğin, icap €den Yeİleİde üç
öğüne çıLğ.ılmğsı ldzımdıı. Husu-

çALışMA

si v€Yğ dovl6tc ğiı işI€taeıerde
Tüİk ğmelesiııin bu nı.elle ldyl_
rrlıııosı, iş yeıloliDin besobıno
gelme§e dohi, mutldlo gö2oıüne
olınmolıdır. Koldı ki, ill zo;ıan
lordo belti P€L elverişli Yani
ekonomiL olmıyğn tnirle bir lli,
nıoye vo LğYlrmd toİzı, e6eL er-

bobını çolışıı(ı yerleıine bğğlo-
nrak ve doho çok ısındtt6cl iti-
bo.iYle vedo üzeİine de teliİ
edeı. İşçi kütlesinin sıhhğtin€ Yğ-
pocoğı tesiI ise, ıüfusun kğlile§i-
ni diüeltme bokrmındon dolayı
siyle pe} veıimii olğcoktı.,

İşte bu gibi Yiımi kdddr tdlep
ve teklil ile neticalenetı Donışüo
ı(uİtııü ğıüza}€İeleİi, demolİqsi
Türkiye'sinde ele ğlındn §osyğl
biİ davanü dinğEizEi iıe müte,
rosip biı yot ioLip etxaiştiİ, Eoe!
ve ieşebbüs erbabr yorıındq eoeL
ile 1eşebbüsün oündsobetlelini
di.işünen bilgi erbobını'n do bu-
lunıoo§ü, bu yolu, oyru zğaoıldo
sosyğ} hğLiLdtlere doğru götü-

ien bir yol o1oro} vğsıllandır-
nıot]ığımızı do icğP ettiıE€ttğdir.
ili- ile ıoıbiü.otrn blı 6l ve işbir-
liöni yürütenlo.i tebıilr ederlen
bu birliği seneni!ı biİkqç günün-
de değil ,ıcğp eden he. ğndo göz
6nüne olmğlğrtnı tem€nni edelim.
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