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YlL:1 ]lı _{ 1- I s - 19_16 SAYl;6

Soyın Cumhuıtoşionımız lsmet lnönü'nün C.H.P. 0logonüstü
Biiyüi (urulloyındo verditleri §öylev

Eüyük Kurultal-ıı Sal,ıır Ül.eleri I

Cumhuı,iyet Halk Paı.tisiniıı Büyük Kurultalrnrn fevkal6.de toplantı-
sı]r açryolum. Sayın Üyeleri sevgiler ve saygılarla seli.mlarınr (Şiddetli ve
sürekli alkışlar1.

. Türk halk idaresinin yeni bir hamlesine karar vermeniz için sizi davet
ettim: tek defeceli seçim m€selesi.

Esaseıl, seQimi, tabii olarak 1947 için düşünüyoftluk. Drş ve iç poli-tika gerekleri, memleket idaresini bir an önce kararlı kılmak mecburiye-
titti_gösterdi. Dünyarrın hali, geaen serre tahmin edebildiğimizden daha bu-lanık ve karanlık olar.ak, uzun bir sürünceme yoluıru tuttuştur. Bu yolda,
ne ihtimaller karşısrnda ka.lacağımrzı kestiremiyoruz. Gelecek sene, buihtimalleri, temsil müddeti bitmiş bir Büyük Mill;t rUeclisi ile karşılamakgibi bir durumda bulur.ümaktan sakrnrnak isteıiz. Bir senedenberi, memle-ket içinde, Büyük Meclisiıl otoritesi üzerinde 

"rygl, oİ-r|un tartışmalarolmuştur. Seçim kanununu Meclise göndermette "gecll<tlghlz 
kanaatindeıılanlar var.drr. HattA, yeni partiier, sİeçime h"-",. -gl""";;;urumda 

olduk-la,rnr da söylemişlerdir. zaten, yeni *"fir, kunr.ru b"ır aeİb |ınıttan sonra,artık, Büvük h{eclis. kendi temsil kudretinin zayıflığına l<enOisi hükmetmişdurıımda kalacaktır. içercle ve rlışarda, hiçbir 1ıolltİ<a, otorltesinden şüpheedilcn bir Büyük N{iliet Mec]isi ile yürütülemez. Demek istiyorum ki, yeniseçim kanunuriun karar. altına a]ınmasının tab;l netlcesi, stiİ,atli biı, seqimegitmek olacaktır
Tek dereceli milletvekili seçimini, ilk defa tecrü.be edeceğiz. Tecr,übe-rıjn.bize neler öğreteceğini şimcliden tahmin edemeyir, ır""rruıo", y"rı 

""-çimin maksadı temiır etmesi itin, mümkün olan ha'zırlı_kları yapacağız vetedbirleri a|aeağz.

_ İdare Amirlerinin, kanun dışrnda, seçime karrşmalarr ihtimali yoktur..Kaıuna kar§r hareket, idare §.mirlerinin ittlOr"rrau a"gllOl". 1e"rro "".-leıi). Bizim içinse. memleket çokluğunun oyla"r.rr, -;;;;. çrkmau, d6.-vanrn temelidir. Bu sözlerim, seçim sırasrnda resmi vaziİeli olan ve olmıyanbütün vatandaşlarıma, kanun hükümlerine al1.1..a" 
"l"v"İ-İçin bir tebliğ-
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,.liı. Bulıullla beı,aber, i<laıe Amirlerinin, kanunca vazifelerini yapaıkerı,

nıiit]ıiiaie ettikleri tehıiidi ile yrldrf rlmalarlnı ve ürlriintüye düşüı'ülmeğe

calışünlasıl,ır da, tasvip edemeyiz. (Bravö sesleri),

Şüphe etmek istemem ki, simdiye kaclar kurulmuş olıır par.tiler,, seçi,

.". prrİl olarak gireceklerdiı,. Şindilik hiçbir pariiye mensup olmryaır si-

yu.."İ uau-lo.rrnıİın da, secinıe ](atrlarak rnemlekete hizmet imk5nını aıa-

yu"utlu"rr,, uma-rım. Milletür iradesilıin açık bir surette belli o]ması icin,

n, trao, dikkat gösterctiğiıniz halde, partilerin veya bağrmsrz olıırrların,

nlr tat ur" bularalk seqime girmekleir kaçınacaklarmr farzetmek istemem,

(Atkışlar, bravo sesleı,i). Son zamanlaı,da, bazr memleketlerde, seçime işti-

rak etmemek taktiği görülmüştiir, Bunun mAnası, yabancr devletlefe karşı,

memleketiniçidaresiniithametmektir(Şiddetlialkroslar).Kendiiçidare.
mizi, yabancİ devletlere karşı kötülemek teşebbüsüntl, Türkiye deırilelı

memıekette vatarıdaşlann hoş görmiyecekleriıre eminim. (Alklşlar, bravo

se§leli). Bundt n başka, iktidarJ karşr siyasi iraıti teşkil edip, sımimi ola-

rak bizlm idar.ernizi beğenmiyen vatandaşlarr topladı}ıtan sonra, onlarr, oy

san<lrğr başrna gitmekten nenetmek, vatan<iaşJarr, meşı,u rnücadele yolun-

dan ayırmak demektir (Bravo sesleri şiddetli alkıslar),

Biiyle vataııdaşlar, fikirlerini yürütmek için, me§ru _otııryan 
yollara

teşvik edilmiş olur}ar. Siyirset hayatrmrzrn gelişmesini, es]<i Baikan komi-

to"lrğr.u yöneltnıek ve siirüklernek vebılinden, siyasetçilerimizin sakrr,ı-

c,ıklarrırı un]alln. (Br,avo sijsltf i. şiclcletli alkışlaı,) . Bütün bu mülalraza_

lardan scü-ifa. sril,,,,l iia ııcrk ııliii,a1l sii1,,live.ıiııı ki. rı,,.:liı,las ri},jalrnr kazaıı_

dlğımız J,el,de. haksıZ ,.,.- Lalluı,lsiız lrar,,it'i elt jğirtliz: ı,e kal,bettiğimiz yer-

J"İ layrl. olduğur.ruza uğı at'lınr:z pı o1ıagaııtlasrırciaıı ıi-ı, ür,knil*eceğiz, tAl-

l<ışlar]. Serbe"st ," 
""rrri,,,,, 

biı, seçirİ heclefinıizclir, _Iiazanır,sak vaz|femizi,

yrp-rktu devam eJeceğiz. Seciıri kaybe,lersel<, karşıya geçerek, fikirle-

rl-iri ," siyasetimizi saı,uı-ıınağa qaiışacığız; (Brarvo scs]eri) ve bu yolda

cta, iktidara kar,şı dost ka}aıak. ,ııruıı nırır,affakiyetleıiııi ıc hizmetlerini

takdir ve tesvik etı;ıektelr zel-k ııiacağız, ( Şi,]Liet]i alkı,slır,) ,

Büyük Kurultay, tek der eceli seqiıı iqiır liar,ır, verdikteı-ı scınr,:ı, benim

"Değişmez Geııe! Başkaı" vasiım üzeriııde d,e, biı lrara,I,almağa davet oltı-

,1u"Jkir". Tek]if, benilıdiı,: Ve şuduf : ileı.büyiik seçimden önce büytik Krı_

lultay, partimizi seçime götürecek t)lan başkanr ti,yin edecektir, Arkadaş-

larıJrn,- bana muirabbetleriıli biiirim. Ancak, bir büyük paltinin Qahşma_

srnda, birinci tlerecede tesirli olan adamırr, yine pırti tırafindaıı değişti-

rilmek imki.ninrn, esas kıide ıılarak kabr,_l edilmesinde, gelecek iqin iyi biı'

teminat görürüm. Haik iclaresiırcle, herkesin, s;erbest oylarrn tesil,inde bu-

turrmasın], bir örnek rılarak geieceğe devretmekLeı! zevkaltrcağım, (Bra,vrı

sesleıi ve siirekli alkışlar).
Bumür]asebetle,bcı-ıirnşahlsolarakveCrrmhrır.b:rskanrolarak,Palti

IJa.şkanlrğır-ıdaır Qekilmem üzeı,iııde yürütiilen fikirleri de +"ahlil etınek isti-

yuİrrlr. İu fikirlerin ehemnriyeili ve itibaıa li,yrk olaı,ır, iyi niyet salribi ve

ılemokrasiye hakkiyle inaıımı,s olan],ırrdın gelendir"

Dev]et başrrrrn parti ba,skaniığınr rıuhafaza etmesi tırkdiı,inrle, orruı,

vatandaşlara ," p""İil".u karşr taıafsrz suıı,ette atliletli bulunmasr gerekcn

durumlar.dahat6-etrnesiııdenkorkulabitir'.BizimAnayasamrz,devletbaşr
,"çilrrlş uOu-rn, vazifesi gerekiir,ıliği zaııan, tırrafsız ı,c adiletli olırcağına



inarımrştrr. Bütün mekanizma ona göre kurulİnu§tur. Devlet başı, millet-vekilleri ile beraber seqilir.: ı,e on]arla beraber düser. Biz de, bu usulün,ihtiyaçlarımıza rıl-guı: cıitluğuna inanı},oruz. S""i-İ'l.uyU"J""sek, kazananpartinin baskanıııı]], der.].t başı olmasını tabii grlreceğz; ve onu, samimibir hürmetle kaı.::]::.-acağız. -ieqimi kazaırmış oİ",,ı puİ-Jnlr, baskanrnr de-ğil, üyelerinıleı bjı,:r-:. ıie...]eı ba,.ı 5"r-u"', onr,., O'ul,, tuur"tll arkadas-larıırın tesiı,ı:e rnaıi;ı: ı.ı:asını intaq edebiliı,. Saı.ııı.ım k;, ;;; il; b;-yük mahzuııi:ı. , C.,.ı i:,ğı : ses jeıi ) , De\{et ."i"inin. p".tİİe"-;,;;;; ;;-ması tezi iic:l:_ j: ::=:: a.: :s:e:,sek, Ana}.asa\.ı değiştİrnieliyiz. Cumhur-başkanı. :ılii::,. ..:_e:::. i.:. 'caşka bir =ecİn-,e,'başkİ t;. n ilaaut" taUi ol-ı:ai, ,.,t ı:.-_:: :_::i::_:.: ]:::. 'caska 
letkileri buluıınıak geretti olur.P: .:=. i.-.: :: :: _. :::, - _ .::.:.:.-.:-:_.,: -.- :.,. b;;...ledi:.

, Herha]de, ben ölünciye kaciaı., çaiışnıalarrnırza bu kadar vefa]ı biı.vaı.drm, ve kusurlarıma bu derece tahammül ve r,oşgöriirlük ;.ğrrİ ;;Cumhuı,iyet Halk Par.tisinin üyesi olarak l.rl""r§r-; 
^ ^|.İOİetli 

ve süreklialkrşlar ve bravo sesleri) ve k_abul ettiğl ınliOaeÜe, Br;;;;, olarak, onunsiyasetire fiizmet ecleceğim. (Şiddetli Jkışlar). Ben;İ;""İl başrndaıı çe-kilmemi, Cumhuriyet Halk Partisiıin -vrİl"trl-r"r^^lçiİ' tesirli bir çaregörüp de, bu maksadr saklryarak, propaganda vup"nlu"İn-tll.i"leriıri tahliletmekten sakınıyorum.

'' Sayın Üyeler !

partimizin programı, sınrf esasr üzerirıe cenıiyet kurulmasınr menet-

}]*]:;:i,::Tİİl,..Ii,9,:lT*,",, t"ttiı. "a""-";;];;:;;;;#irT";_mrmızda, sınıf mücadelesini istemiyen r" *,; .;;;;;;j;İ;;;;;"";;"";;
:,:i{i^...:i*: kalacağız. Vatandaslardar.ı, smıf meııfaatleri üzerine cemi_Yet ve parti kurmak istivenler.e. k,,,,,. .,^,,, ;;^ 

-;;:;:;-::_'. *--' *"*
kcDlln .,^]., ]l.. _l^ ___ _ -, _:e, 

kanun yolu ile, mAni olmıyacağız. Bizim,
P:::_ r:.|l.'': 1]e 

mel5tme§e çul,şo.uğ:,-,-l"."lr"""'r,.İ;;, #;
i]::i9 |ul y"pi:"ı aı:ti ;" ;;;;;;';.;;,#;; ;;,,fi;";?;;:
il"l'^1ii*"'i:,:Il, i,|t]"" l,i,,;,;-;;;,,' ;#;,;:# #r:::l }:il;JJ\.": 

:,11r,11:":,,::^,kanun 
yoıu iıe kıısı iiymakta ;,;;" 

"d"d;;.', ;;İİ:,';ve sürekli alkışlar).
Bir de, Partirnizin Meclisteki Müstakil Grupu için kar.ar verrrıenizi is_tiyeceğiz, Memlekette. Partimize tu"ş, çrlrş-u'J1-1argl ;-unh"au, Ui"teminat cihazı olar.ak düşündüğll-tl, l.rİ"tul.il C"rrl, İ"rİ"n' siyasi ge-]ismeler karşrsında, lüzum kalmadrğrnr sarrıyoruz.
Kurultayrn toplantrsrndan istifade ederek, Parti Genel iclare Kur.ulu-nun^ da, yeniden seçilmesi, Parti vazifemize ,İg"; .İr;;;r;, sanırıın. tr ev-kalade toplantımrzrn gündemini bitirmiş oluyoİu-m. nll'İİ"İ 

"a"y'- ,

A - Tek dereceli seçim hakkında karar.
B - Parti Başkanlrğının, rlört senede bir seçime ti.bi olması.
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C - Cemiyetler Kanununda bazr yasaklarrn kıldırrlmasr,

Ç - Büyük Mecliste bu]unan, I'aı,tiııhı NTüstakil Llru}ıu lıakkında ka-

! at l'ei,ilnesi.

D --- Cjerrel İdare Ktıı,uluiıuiı seçıliııe§i,

Aziz Arkadaşlarıln !

Büyük Paıtimiz, ilk güıııienbeıi, memleketi ilerietmek ve hatk idıIesi

nin merhalelerini ye,leşti,m"ıİ llİ, çuİş*,şt", Y,eni kaı,ırlarrnrz, mernle-

keti daha ileriye götürecekt", Ş"tl,Ç, hususiyle son,bir sene zarfir,ıda,

ehemmiyetli biı devre g"ci,"*lştİ,, el" 
"eneOe,nberl, 

çeşitli hücumlar karŞı-

sında bu]ırnduk.

Basln hürriyeti, memleketin huzul,unu ait üst edecek bil, şekilde kötti

kullanıldı. ltemleket O""-"",' l,",şİ**atl T::^:,T.:,,#,K.-,ilİij,iÇİ_
sızlrğr meslek olarak takip edeıı gazcLeler cephesı KuruluL

;Ş;;;;;, Cumhuriyet İ'lall< Pa-ı"tislnl köiüteyilı ortadan kaldırmıiga ça-

lıştılar, Bu gayretlere bir a", n""-v"n,"", propagancıata n devamlı haksız-

lrklaırnı ekleıseni,, tarş,"",OİTul'""a,g","",'li,İlnrallerin manasmr tekrar

lıatırlıyabilirsinir. eo au,u* 
"lİİ;;; Ş; ve Hüküm,:t olarak, sit]det ted-

birleri göstermekten sal<ınOıl,", 
'İog,1,1""1,1,g,-z1, nitılyet vatandaşlaı'

takdiı ettiler. Gazeteierin-ıiz, b"g,İ"" 3azetJere karşr memleketirı huzrı-

runu carıia başla korunağa .:;;Ş,İ;,, G'eı,ek bozg^u,-ıc uJirrtr, gerek *:'i,:]ii

gelen baskılaıa kar,sı. r,:,taırjas]al" kesiı] bil uVaınıı r,e. kaışı kiıynra g(ıs-

terdile!,, ( Bravo 
"""ü",i 

ı , S, ;""tle, Tüı k nriUeli, bü_!ük biı, inrti}ıaırı mu-

vaffakiyetle geçirü, Bu ,"tl"", 
-llilt","tte 

ve iktidaı,da olaııIarrmızdan

birinin değil, doğrudan d"ğ,;;; rti,l, mill"tinl, eseridir, Zaten, bu haki-

kat anlaşıltlıktan sorrradrr n, Lııı"iiİrüi,, gü"I1 ş:,i,,t";.}üyük 
bir kıyııet

olarak muamele görmeğe başlamrştrı, (Şiddi,tli ılk;şlır, lıı,ayrı sesleli),

CumhuriyetHalkPartisi,asıigüçiiiğe.açıktanaqığakzır,.sısııageçeıı
gazeteciler ve siyasetçile1,. öni',O" Ğ,,-"u"lışİıı,, Bizim, Mecliste ve Parti

ieinde en Qok srkrntl çektıgimiz hıi L{ecıis Grupu veya Parti içiııde iiye

"İffi;;';;İ]'l.Jİı'l".n"ğ" 
çalışrlmasrdrr" Kendi içimizde, taktik yapan

bu siyasetçitere l.u"ş,, t""i, vil,"1,1İ lartl arlradauüaItmuın tereddüde

düştükleri görülüyol,du, eir ka]eni" içinclen fetholuııması. ne kadar tehlikeli

isc, bir parti için de, aı,tık ",J,"-"lrn,v,"l,rın 
kötüleyici oyunlaır o kadııı'

tehlikeliclir. lıtulıalif lerimlz, ;;^;;İŞ o kadar ümit iağlamışiaıdır ki,

bağımsrz oldukjarrnı "öyliy;,;;";;İİ 
sİyaset l,ası*larrmrz, Pa,tinrizirr islfl-

lıl ve kuwetlenrri""i ıçır, t 
"r ;; bir ieklif yailmalrtın çekinmez oldrılaı,,

;;;';;;r, "lyo"l 
t"la1,1,1j olg,ıı,-,üaşmamİş_}arzolunarr muhitlcrde, ce-

miyetin anlayışına karşr lıll"*"İ f,i="i"a",-, *,h"- otaır gazeteci ve siya-

setçiler tarafıırdu,-, yop,l",'Ö,:,l-""]İyet Uall, Partisinden bir milletvekili

veya serbest vatandaş, l'a"tıJ,i yıknrak istiyen_ biı- gazete iie fikir ve

yazr yakınlığı yapalsa, ,," 1;;;, bÜe kabul ettirebileceğini sarırrsa, ki:rr-

dini aldatır. (Blavo sesleri),

Nihayet bu oyurrlar da, siyasi lrayatımr:]:, celişTesi tarihinde bir

ınerhaledir. Bu merhaleıriJİmUlİ",la"",İ,i,, milletçe geçirmeğe mecburuz,

Dış politikacla, memleketimiz dur,ıımıınurr tiirlü güçlükler geqirdiğini,

bütün vatandaşlu,,- Uili,l"r, lileırleketin enıniyet ve selAmeti bakrmından,

+.

J



brlgÜn Çııl< daha ivi rlıırrımda brılunclıığumuzu da, vatandaşlarım farket-
mişlerdir. Cihan Haı.bi soı.ıııııda, bize karşı be]iren lraksız istekler ve pro-
pagandalar ka.şıs:::ii:,. b:ı aı,alrk, insaıılık Alemiırin kaclirbilir ve aclAlet-
tanır zihni},etind.:: s.i.i. .:Ceı, bir halde idi]r. Yalıızlık havasr, vatandaş,
Iarrmrzı iizüırtii i.:::i. Lıı,al:ıı,orc]rı. İnsan]ık alemi. Tiirkivenin haklr drrı:u-
munu siifat,. l:.,:,:.,i: E,ıg.iiı. Eirleşmiş trfilletlerin şeıefli bir üyesi, Bü-
yük Brita:ı,,-a_'::.:: -.: r::. sı.ı her.e nıahal brrakmıyaı müttefiki, Birleşik
Amerikaı:'::: ,.,;.'_::.. ]..::i b..i!,,iıırır.orıız. (Siddetli ve sürekli a.lklsla,r, bravo
se-q]eri ,.

:-:,;]ı i j:k,jnret]er-iı,ı cst:rjdir-. Fakat, yrıkarda da
ı : ,,,:' :ı:,ı.le.;]ış iıoiitikamızdaki iyi gelişmeler,

i,;,_--,i ,: s:ğ]arıı bi!ır.e]i o]masıı-ıı ispat etmesi

ze:: ıı ieı,i mitleti gürüte-
da. memleketi-

-

ı,
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Tıbbi Bakım sisternleri
]l

l

dır," k,,i:,,, : .,, .,:*... i :: ... .j ..-
ekstrem sistem ai.asırida bir ı,-erde c,la.:ak_
tır. Ben burada iyi ümitterle mui-affaki-
1.ete doğru yüriimeyi sağlıyacak ı.ollar
göstermeyi deneyeceğiırı :

Bir çok doktorlarrıı clcr{ct mr_.ıııııı.tı ol-
ması ve olacağr gerektiği tabiiür, IIeselA:
Unil,ersite Tıp Fakültesi profesörleri, res_ııi hastane ve sağlık müesseseleriıiiı clok-
torlarr, askeri doktorlar, ad]i doktorlar ve
ilAh... Ödevleriniıı çerçevesi özel olarak çi-
zilmiş bulunan bu doktrırlar burada görüş-
tüğümüz meselenin sınrrları drşında kal_
makta.drr. Tıpkı liberal sistemcte olduğu gi-
bi burada da büyük şehirterde yüksek sı-ııflı bir ka-ç doktorun bulunmasınrn te-
meıınilıg şayan olacağı aşikArdır. Bunla-
rrır umuııjvetle 9ok iyi yetişmiş hazrk vc
mütehassıs doktoriar olmasl gelektil.
Meşhrır operatörler, meslıur sinir cloktor-
larr, meşhur göz doktor]a11, meşhrır dahi-
liveciler ve ilAh... onlar yiiksek l,jzite üc-
ı,etleri talep edeceklerdir. Bu ''yiikseli calı
lı doktor.lar" rn vizite ücretini kim ödeı,e-
bilirse veya ö.]e]nck isterse bu '.pahalı.'
mütehassıslara gidebilir ve kenclisini teda-
vi ettirebilir. Biz buracla bu ''yüksek çalılı
cloktor"" larclan da dalıa faz]a bahscdecek
değiliz. Onlar tamaniyle lıaklrc]ııiar ve
kendi refahlırıırı tenin etmeğe hcr ai]
muktediı:dirler.

Ancak parası az iılan biiyük bir haşta
kitlesini tedavi etmeğe lıazrr bulrınması
gerekeır biiyiik bir cloktor kitlesi icin ne
serbost "tiiccar do|<ı_oı-" 6r"ra, \ c l]o de
<ıra;,a burayıı dive klıınanda eclileır ılcr4c1.

Prof . t)r. (iprltard KEsSt,Eİt

]] :,..i:]] ' t(.J],]ü]l)]]i ı.tli]cbilir.
'',ız_t'.,. :.- :, - _. :..:. .: :.:...;ki] ] ]el,i 1_aı.afıi-tclatı

;,-anı b:iı, iiı.t^ier. .:i;ç;.i jı ir,]a r.ı böigcler (r,i-
iar.i. l,.-.ı:;]..ı..1 '-:, .,: ,,'.- i,:ı ...*ı.a r-a-
L,::,l!i ;,.: ,_ :.. ,. :.t:,.:,.'.:-::n:lz iı-i,ı sar.ı-
]-li 1.t]ll,]e!,]]l1 ,:.,a]] s.|besi i,lare!i hastahk ka-
sa]ıı,i ta!,afii,ıdaIı iı-ı.rihalı edilen. tal,iır edi-
leır r.c terlijıe cditen büyük cloktoı. kitles!
nin lıali<rn itimat ettiği insanlar o]masr lA-
zrmd:r. L'evlet karıuııla.u hususi jdareli te-
şe]<kü]lerirı doktorJa.rı icin bütiin nıemle_
kette yiiriir}ükte olacak asgari bir ücret
tesbit etmelidiı. Uıırtimi olalak yürürlükte
olacak bu asgari ücret her doktora iyi bir
yaşamayr temiıı edecek ve cocuklarrnı iyi
yetiştirme imki.nrnr bah-qedecek ölçüde bu-
]rınmalıdrr. O ayrıca da clotkoruır iyi birkaç
mecrnua temin etmesirıi ı,e lrei. sene bir kac
iyi ye yeııi 1|b kitabI alabilm.,sjni sağlıya j

cak ],ıilkseklikte o]nr;ı]ıclır. Buııdan baska.
özel icla;,elj her tcsekkü1 ı bciccliye. tilayet,
kaymakamlık rıe ha.stalrk kasası) kenclisi
taraftndan tayin ec'lilen ı,e ücreti ödeneır
doktorlara devletin vazerleceği cloktorluk
lı:rııuıru ile sarih ol;ıra]ç tayiıı eılilecek
mikta.ı,d:ı. aiit ve yarclınıcı r.asıtalar-. bir
telefoır, taşra rlo}:torlarrna bir otomobii,
şehir dcktorlarına bir mctr.ısihlet ve kAfi
derecede benziı-ı tcmi.:iı.ıe rirecbııı: tutırlma-
iırlrr.. Tahsis edi]err otoııobil ve rnotosiklet-
lclcleıı ücretli şoför kullaırmadaır favçla-
]anmak içiır ctc şoföriük vcsikasr olmİvan
sağlrk rnemuılaı:ıırın qılrşmalarına mİsa-
ade edilmemelidir.

Bazı geri ltalrnıs fakir vili)ıe(|ç., 6"r,
şchir bclediyeleri (hiç olmazsa ilk sır.alar_
da) kıııtıııcl,t sa,rt_ ltrısulacak sayrdıki dok_
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tnrlaıın ıba§laııgıqta hiç olmazsa 3000 ki-

-.i],e bir doktor) asgari ücretlerini tedi,

1-e e,lemil,eceklerdir. Şart koşrrlmuş olan

Aietleri. nakil vasıtalarınr ve ili", tedarik
etlemiyeceklerdir . O zaman istisnasız ola-

ı,ak her doktorun asgari ücretiııin öden-

ınesi ve asgari teçhizatınrn temin edilebil-

mesi için devlet bu gibi fakir vilAyet ve

belediyelere ewelden gerekli tahsisat ver-

meğe mecbur ka]acaktrr. i936 tarihli Iş

K"İununun 100 üncli maddesinin vadettiği
umumi hasta]rk sigortasr kurulduktan son-

ra bu gibi devlet tahsisatına umumiyetle
lüzum kalmıyac aktır. Zira hastalık kasa-

ları kend,ilerine lüzumlu olan do]rtorlara
yukarda zikreililmiş o]an bütiin asgarileri
kendi primleri ile temin edecek l,e etmeye

mecbur olacaktır.

I(anunen sağlanmrş ola,n asgari ücret,
ten başka hastaııııı evinde yalıılacalr her

ziyaret ve her arneliyat iqiı-ı (ı-izite ,saat-

lerindeki tavsil,eler içiıı tleğil) lreı clokto-

run ayrıca hususi biı, ödenelı alması da

lazımdır. Böylece mukteclir, çalışkan ve

ameliyat bakrmrndan mahir olan doktor,

kendİ gelirini kanunurr tayiıı ettiği asgari-

nin üsİüne çıkarabilecektit. Trbbi bölgeler

ve hastalık sandrklan başlangıçta 6000

veya 9000 kişi için asgari 2 ve daha iyisi
3 doktoru tavzif edilebilecek şekilde teşki-

lA.tlandrrılmalıdır . O zaman her hasta keır-

disinin itimat ettiği doktoru seçebilir ve brı

iki, üç doktordan hangisi hazık ise o arka-

claşlarından daha fa,zla bastaya sahip olur
ve daha fa,zla kazanrr. Böyle bir diizenle-

me ile ı:ekabet 1ıı,ensibi ile sıhhatli olara]r

sağlanmış olur.

Her miiııhal tloktorluk ait olduğu hıı-

susi ida,reler tara,fiırdan trbbi ıırecmrıa,-

larda i]6,n edilir. Şoförlük vesikası brılıı-
ıra.n her Approbiert doktor ilfin edileır

herhangi bir mliııiıale tal\ı olmak hak-

kına sahiptir. Zengin olan özel idareli te-

şekküller (viliyet, kayma,kamlık, beledi
ye, hasta kasası,) münhallerir]e doktor ta-

yin ederken kanuı,ıun tesbit ettiği asgari
İicretten dzami "l, 50 faz]asını sabit ilcret
olarak teklif edehilmelidir" yeter ki bu

ıloktor cıır yıllık hiı,pratiğe sahip olsrın,

Bövtelikle Lecı,üb"]i dnkt oı,]a ı,:. l,:ı,ilmesi

aı,İu edilen yiiksek ücretiıı te,lr},esi imkdnı

cla sağlanmİş olur. Bundan başka bir böl,

gede İ - ,l0 - 15 , 20 ,25 ,30 vıl calısmış

ılan doktorlara zata mahsus o]nıak Lizeıc

munzam ücret veri]mesine de imkAır brı-

lunmalrdrr. Belki de bu gibi tazminat sabit

bir ücret baremj. jle devlet taıafindan da

kabul edilebilir.

Bıı tekliflerin tefel,ruatr üzerinde her

tü]rlii tartışmava tabii her zanıan için ha-

zrız. Tecrübeli doktor]arm ve tecrübeli

idare elemanlarrnrn bazı tAli noktalar hak,

kıncla daha iyi teklifler yapacakları da ta-

biictir. Alnıaırya'cla, İı-ıgiltere'Ce, Rumanya-

da doktor]uk meselesi ile uzun yıllardır uğ-

raşmrş olrluğumuzdan taşra halkı ve fakir
bOİgeler Oe tlahil bütün memleketi preıısip

hakımıııctan eıı iyi bir tıbbi bakıma kavus-

turacak tel<lifte bırlunduğrımuz kanaatin-

cleviz. İbtii,acı lıarşılar miktarda asgari bir
ücret teclil,esi re biı lıizmet otomobili tal-ı,

sisi doğıı illeriııe kaışı du},rılan bugünkü

i.lrl<ekiği ortadan kaldrracaktır, Taşrada
asgari ücret büyük şehirlerdekine nazaran

tla"ha büyiik hir iştira kuwetine sahilı ola-

cak ve bundan ötürü bugün gitmekten ka-

çrnılan bu gibi memleket parqı'larrnda dok-

İorluk vazİfesi talebincle bulunmak iqin

memnuııiyetbah,< şekilde ceı:beclici bir rol

oJ,,nryacakt,r. Taşr,arın geni§ ve serbest

lıayatı Ulrçok cloktorlanır hoşuna gidecek

ı,e on]ar belki cle oralarda hayatjarıııın so-

ıırrr. a kadal nemnuniyetle kalacaklaırlıı,
İlerde daha rahat ı,e daha kcııfo:rlrı hayatıı
clönmek istiyenler bır gibi vor]erde vazifo

almakta ve İlin editecek vıüzifciere ta]i}) ol,

makta serbest bulunaca.lılardır, Hazık dol<-

torlaı, yapacaIılarr ziyaret'ler ıgncc zivı-
,"tlerİ için murram ücı,et) anıeliyatlar iciı
alacalrla,rr hususi ücretlerle memleketin cıı

faki, yerlerinde bite geiirlerini yiikseltmek

imkiııını elde edeceklerdir,

- l]azı cloktorlar coculılarıırın iyi biı' ta,h-

sil görmeleri bakrmrndan kar,şılaşacak_larr

sücİiikleı.dcn korkacakiar ve belki de taŞ-

İacİan, nnğu viIayetlerinde çalışmakta,n ür,

keeeklerdiİ. Eu gibi haller icin Sağlık Ba,

t
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kanlığınca iizel bir ödenekle rırta tahsjl
okullarrııın bırlunmamasınclan öttiı,ü maşJ-
dur olan doktorlara cocuklarıırıır lise tah-
silini karş amak içiıı bir tazninat garanti
edilebilir, Keza Tiirk Etibba Cemi},eti cle
bu gibi tahsisal ı teınin erlebiliı..

Halkın tıbbi bakımı iciır biir.ük öneııi
olan diğer bir nokta da doktorlafıül pratik
çalışmaları srrasuıda ilmi ilerlemeleıle <la-
ima temas ha]inde bulunabi]ne]eı.icli;.. O_
ırun içindir ki 1-ukarda oıı]ar.a bir kar: j]ıııi
risaleye abone o]ma]aıı ır.abancl ı]ecn-.L]a-
lara da) r,e her sene bir kac 1,eıı tıbbi l;:-
tap alııalarr hususunun Doktoı]ui Ka:ıı-
nu ile sağlanmasınl tek]if etmiştim, Şinidi
de mütemmim olarak her üç il6. bes seıre-
de bir 4 ili 6 hafta devam eden bir dok:
torluk inkişaf kursuna devama kanunen
mecbur tutrıma]arıtıt ve bunıın iciıı qtın-
kerı masraf]arın de Devlet tarafindan
ödenmesini teklif ediyorum. }Jğer lıer sağ-
hk bölgesinde yanyana üç doktor Qalışvor-
sa bu 4_6 hafta zarfinda onların birbirine
vek6.1et etmeleri hiç bir zortıık doğurmıya-
caktır,

Doktorların tedavi edici ödevler.iııin ya-
ııında halkın tıbbi hijyeırik bakrmdar.ı ay_
drnlatr]ması da ayrıca halk sağlığı bal<ı-
mından büyük bir öneme sahiptir. Bu hu-
susun sağlanrTrası için Doktorlaı: Kanrlnrt
özel idaı,eli teşekküllere (viliyet, kaza, be-
lediye ve hasta sandrkları) bağlı bütün
doktorları kendi bölgeleriıde lrer, yıl asgari
sayıda tıbbi ve hijyenik mı:sele]eı. hakkıiı-
da halkı ayünlata cak koı.ıfei,aııs]aı, vermc-
yç mecbur tutmaııdıf. Sağlık BalıaullĞı
büttin doktorlara bu gibi konfeı.ans]aı, jcİıı
]iizumlu o]an matbu tavsiyp vr tpklj{let,_
den başka ayrıca rrojeksiyotı resjmleri,
duvar resimler.i, istatistilii ı.e§im]el v€ ill..
gibi materyeli kolayca tcııiıı erlebilir.

Ha.lkın a ydıılatılnı a.sı alaı.ıı;ıcla. vzrsatrıı
üstünde başa,n gösteren doktorla.rla kendi
bölgelerinde (verem, tifo, zührevi hasta-
lıklar, sıtma, deülküiıl ve ilA.,) gibi salgın

hastalıkla,rıı kaı,sı müossir sekiltle çahstı-
ğı bölge Sı]ıhat Müdürlüklerince takdir
edi]miş olan doktorlı,r"a da Bakanlık hususi
primler vermeliclir. Süt cocukları r,efiyat,
ıımırnıi vefiyat ve endemik hastalrklarrn
ilA... kuwetli bir. gerileme gösterdiği tıbbi
i-.ıtatistiklerle kesiır olarak tahakkulr cden
bölgelerde çalısaır bütün doktorlara. Devlet
kasasınr]aı,ı zata mahsus taznrinat verile-
bilııeliclir.. Ila.lkıı,ı sıhhııti ib itgili inesele^
]erde tısarruf katiyeıı doğru değildir. Dok-
t,]f]aflıı göstefeceIrleri olağaııüstü tıbbi ca,-
lı.:nıa]aı, iı.]:ı ı,eı.j]ecık primleı halkın sağ-
] il: C,.l, ıı;ıı ::: il:-. :lüza,li]rasi ıe oı,ıLııı rıeticcsi
.,. aı,a k iıai!::ı, ı lr ı suı d ı,,t i.irı,ı]iliğ1ııiıı ert-ı-ı-ı:ı-
si_Yle faz]aSi,!,]e ki-l],sliaı aca kt]r.

Tıbbi bakiı,ıiıı tıi.:iii i-diiıiiği seIijlı]c dii-
zetıleırrııe:it,ıcle:i Tilıkj.,,c içiıı ııe gibi fav-
da]aı un,lula.biiii,. Oııiın btitüır nen]eketc
calışrna lrevesi olan. memirurl l'e keııc]iı.ıi
nıesleğine vakfedecek doktorlaı sağlı;,a-
cağ akla getir. 1945 5ırlrnrn ortasrnda iik
adrmr atılmrş olan Soslzal Sigcırta ile bir-
likte halkıır sağhk clurumunıı ınemleketin
her tarafinda bariz bir şekilde ıslah ec]e-
ceği, süt cocııklarr vefiyatinl aza,ltacağı,
salgıı hastalrkları öiıliycceği. tıtıbi hırra-
fe]eri ortaclan kaldıracağı umulabi]ir. Va-
sati ömı,ii bir kaç yıl yiikseltecek ve böy-
lece halk iktisadiyatı isleı:iniı-ı r.erim]iliğini
artlracak ve onu tla. }.alıas yavas garl.ıtaki
örneklerine yaklaştıracaktür.

Bütün bunların bir. solukt:ı vııkubtt]ını-
vacağı tabiidir, O, anca.k bir rlcıktor nesli-
niıı bütün hayatı müclcletince clevam er]e-
cek çalısmalaıı mahsulü o]acaktır. Son
söz rılaıalı şlınu söyliyelim : Doktoı.lar.ııı
gittikçe kılvvetlenen özel iclare]i tesekkül_
lere (vilAlzct, liaymakanı}ik, bclediye ve
ı,ıı"kıırda tahal<kırliu ümit etli]eır hastahk
]rasalaı:ı) bağla.ıın-ııı.sr ı,ekabetc dayan:rı
eski tıb "tüccaiiiğı'' i,e kötüriimlest jrici
"clevletleştirme" sistci-ı.ıier,iı.üe nazaraiı r]a-
lra verimli ve sağlam bir sistem otcluğunrı
yaptığlmız tekliflerle acıklaclığıııl ümit
ctmekteyim.



orta sınıf Meselesi
Çalışan sosyal sınıllar lçinde

s_

t_| cı,devrin hcr çeşit cemiyetiııe kolayca
I l tulbik edileıı ictimai ehram veya mu-

selles nazariyesi, içtimaiyat ve içtinıai si-

yaset mensuplarınca çok bahtiyar bir
İıeırdesi şeki1 olarak karşrlanrr, XVII inci

asrın meşhur feylesofu ve 1946 Türkiye-
siırin kültür hayatrnda bir yıldönümü me-

rasimi mevzuu olan Descartes'ln tahayyül
ettiği "külli ı,il,azilik - ltathesis universa-

lis" Acleta ehram l,e},a nıüsel]es nazariye-

leriyle sosl,al realite içiıı tie gerçekleşi-

yor (1) |

ikiılci clünya harbinin sonunda bütün

dünya, 1ıgni bir cemiyet ehramr ile kar_

şrlaştı veya yeni bir cemiyet ehramı ya-

ratmak arzusuna düştü. Amerika nrüstes-

na, hemen bütün düi-ıyada, ehlamın veya

müsellesin başrnda, ortasrnda l,e altrnda

bulunan çeşit srnrf ve tabakalar ya kentli-

liklerinden, hidiseicriıı sevki ile, yahut

siyasi mühadaleleriıı tesiri ile yer değiş-

tir<liler. Birinci clünya harbi sonuncla yeri

sa,rsrlan orta sınrfları lıima,ve ve idame

maksadiyle yeni rejim şekilleri bile orta-

ya çıktı. Nasyonal - Sosyalizmiı,ı, hatti fa-

İir-l" tu gayeyi tatmin ettiği hemen her-

(l) 17 Nison 1946 do İstonbul'dq Ielsele mensup,

]an larq{ındcn "Usui Hqkkında }iutuk" rın TiiIkçe ter-

ciimesinin ellinci Yı]ı, Descorlesln doğumunun 350 in-

ci senesi münğsebetiYle Y(ıpılğn toplğnhYl kostodi-

yolum. Bu toplonhdğ Prot, Keıim Eıim (De§ğorles ve

Mqtemotik) mevzüu iizerinde bi! konuşmo Yğpmış,

b.ışkq ilim ve likiİ ğdğmları do bu büyük motemo-

tisiyenin ohlök, iktisot ve sosYoloji ile cldkc ı likirle-

rini oydınlotmışloıdır. Desco es'in bütün meselelelo

tqtbik eimet i§tediği İiYozi zihniyelin, "Iş" mecmuq-

sının 56 ıncı solısının boşyozısındg belirlilmesine çq-

lış!lmlşhİ.

' Prof, I}r, FINDIKOĞLII

kes taııafınçlan ileri sürülmedi mi? Iiğer

bövle lıir himaye varsa himaye şekil|eri,
.rl.=ad, çok asmlş olmalrdır ki, ikincj dün-

ya harbi. zuhur etti ve orta srnlflar büs-

tttiin ezlltll. Fransa'da orta srnıf partisi

olarr ra,dikal - sosya,list partisiııin seçimler-

de düştüğü şaşrrtrcr muvaffakiyetsizliğin
sosyolojik sebebini brırada aramalıdrr,

Fakat ortir sıırıf d,eyince hangi zümre

ı,e tabakalara mensulı iırsaııları kasdetme-

li ? İçtimai müsellesin orta. gövde klsmrnı

işgaİ eden insanlar kimlerdir? Bir şehir
üİJlkr.,, puno"r*a halinde gözden geciri
niz: iş yerlerine giden ve "emek" inden

başka blr "kapital" i bulunmryan "emek-

çi" ler umumÇetle "proleter, işçi, amele"

adı altında tolılauan içtimai sınıfr teşkil

edivorlar. Biliıukabele ellerindeki "kapi-

tali ile emek sahiplerini kullarranlar sos-

yal manAda "Burjuı,a - Eourgeois, kentli,

İ"i,1.1i", il.ti*ral manAd,a "kapitalist - calıi-

İaliste" deııen srnıfm muhtevasıdırlar (2),

Ara yerde kalanlarrn hepsine orta diyebi=

lir miyiz? Mantrkan evet, Bu mantıki ]ü-

z.,-, sı,,rıf sosyolojisi bakrmrndaıı da yan-

lış değildir. Aırcak brrnu dogmatik bir şe-

1.1O" İaUrl etmemek lazrmclrr, "Amele"nin
yukarıya doğru olan tabakalariyle, "Kapi,

İalist" in aşağıya doğrır o]an tabaka]ar,ı

"c.,rta" cla karsılaşabilirlcr, Şehir dışında-

ki "köylü" de, bazr sosyologlarca "orta"ya

{2) Bu kelimeyi tisonımızğ "şehir]i, kentii" diYe

leıciime eimek liıqot iliboriyl€ doğru ise de ıshloh

olorak doğıu değildir. zira her "şehrili" nin "buriu-

,"- a","" icabelmez. En doğruslı b«şto Jisonlordo

"lJ"ğ., 
gili bu "Bouıgeois" kelimesini, Türkçe iml6

ile ]<ullqnmql§|ıı,
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itha.l edilmeiidir. XfX ı,e XX iııci asır sos-
yali§tlerinden biı, kısmının kölJül.e olaıı
lrusıımetleriniıı psikoloiik sebcbi bıı nok_
tada bulunuyor.

XX inci asırdan eı,r.el .,ı.ta sııııf deviııcc
yıılrarıda tolıi.ak sahibi zıdegan iie ı.iİksek
memur. tabakasıntiaı asağıcla to]rı,akslz
köylüden ı,e ımelerl.n :e"i ].:i.a:: ;:ısın^ aıı-
lasılırclı, Pieı.sto:ff uı :,.a:et .-ttigi ı,e.,hilo.
bugün bu tei;k]ir i.,bu: t.i:.*nrz O:: , .-ı-
ıllf de\-inCe anlaşrirrasl .iz:ı: :e]e: .:ıli
bazan kü1,|iJ.erı de :ht!...a ç.ier. ..= ,.::' -
müstakii zenaat erbablr.ida-ı. !:--a .::.-_.-i:.
t abakasl ndan, serbest rıes.e;; ı:.b,. b::,i. ::
müstahdeınlerden. orta l.e kügük satlcriar-
dan teşekkül eden zümredir. Ekseriya kii-
çük saırat sahipleri olta srırlfi]ı merkeziı.ı_
de bulunmaktadır.

I{üçük saııat erbabıııır vasıflaı.ıııı tal,iiı
eden nazariyelerin münakaşasııra girmek-
1izin_ su kadar söyliyelim ki, on işçiden az
işci kullanaı müessese sahiplerinden te-
şekküI eden bu zümre, bizde 1927 sınai
tahririne göre 65,245 srnai müessesenin
%90 nına sahiptir. Orta memurlarla kücük
ve orta tüccarın da ildvesiyie umum nüfu-
sumuzun şöyle böyle % 10 unu teşkil eden
bu sınıfa karşr da Devletin alika göster-
diğiııi görüyoruz.

|a)ü,ta sınıf. iqtimıi sınıilar sosyolo,jisi ilcv meşgııl m iif nfekkir]eritr ı]azarıncta bü-
vük bir ehemmiyeti lraizrlir, Siyasi partici_
lik tarihinde bu sınrfnr meırfaatlerini tem-
sil eden partiler cok mühim r.olleı, oynarlar,
r,akit va.lrit köylü, amele ve mütesebbis ta-bık;lla.ıllllll iıaftjieri o ]taymak suı,etjJ-lc
l(,LJmal muVazcneyi temjn ederler. Alt ta-
lıakanıır si5,25i sefleri ile yukarı tabakaürrı.I
1ıtılitikacıları. muı.azeııeyi kencli leh]erine
çevirmelt icirı orta srnrfa şu veya bu şekil-
d_e yaıraşmak temayüliincledirJer. Vaktivte
Namık I(emal c]e kendi tAbiriyle ''sınıfi
nrutavassıt" ın bir ''dirhemi tarli]'' ro]ünü
oynadrğu-ıı söyleı.ıesi aynı düşünceye isa-
ret etmek istemesiırdendir. Iı,Ieshur iktisa-t_
çı Bücher, bu muvazeneci slnlfin. her ce-
miyette mevcut o]ması ]üzumuna isalet
cderken şöyle diyor : ..orta sını[:ıı Lıybol-

ması, cemiyet için büyük bir tehlikedir.
Şehirde onuır için bir meşgale bulamıyo-
ruz. Mamafih onun(yani eski olta sırufın)
yerine yeni bir orta sınıf çıkıyor. Hatti
hu yeni orta sınrf iktisadi enerji, içtimai
intibak kabiliyeti itibariyle eşkisine üstün-
dür: Bu 1ıgni cemiyet tabakastnr modern
biiyük sanayi viicuda getirmis, kcnrli ga-
ı,eieri icin terbiye eylemistir.''

]I1ıhtc] jf cloktriiıIere mensup iqtimaiya.t-
,.:]aft]ı cla istiı.ak eyledikleri bu düşüırce-
:iı: b:zrlr. rlc ele alıırdığı malümdur. Türk
:._],::]: i-:zar.]r::ie bıı-ıdaı. otrız seııe evvel bir
:-ı:ı ie]sıfes: ;,.:_ı ıı eski bir sadrAzam ile
biriikıa "Har-al,ici !iaı.ıuı.ıjı.enriz.. ııiiel]jfi
Ce]al Nuı,i Be1-. ciaha _.c,ııı,a Zii.a Gökallı
helısi Nanıık lienlal iı l.rı]ıa1,lcla isaret et-
tiğirn diisiince-ri üzeıiıı,je J-üı.üdüler. Sou
zaınan]arda bazı mutıarrjı-ler. va]nız Tij:"-
kiye bakımından cieğil. diinya qaı,ıııdı, biı,
ehemmiyeti ha.iz o]aı.ı orta sınıf mcselesiy-
]e biihassa meşgul oidu]ar, lrattA yukarıcla
dediğimiz gibi cihan buhr"anrnı bir orta sı_
nıf meselesi olarak kar-qrlaclrlar. Diğer ta-
raftan bizde ııe dünya.da idare edici züm_
relerin olta srnıfı ait işteri l1yılrı ile
karşılamağa çalıştıklarınr da müşahede
ettik. Kooperatifier ve Esnaf Odaları Ka,-
iıuııu ile şiııdi Büyük Millet }"]teclisinde bu-
lunan ve orta srnıfin asrl ana tabakasınr
teşkil edeıı küçük salıat erbabınr himave-
ye matuf kanur-ı projesi bizde bıı sahada
atrlan adrmlardır. İktisadi meselelerimiz
hakkırda dikkatli davranan bazı fikir
adamlarrıın gerek şimdiye kaclaı: neşrecli-
len, gerek projeler,i hazır]anan l.e orta sı-
ırıfı" miiteveccib ka,nunlar hakkıııcla]ri ııes-
"iJ'at da ürnit ı,eriı"irliı,. Mcsela değeı,ii fikir
adamlarımızdan birinin şu pe]r miihim ve
yukarıdaki sosyolojik mülAhazalarclaı-ı
mülhem müta,iia.şrııa lıa]rııiız : ''Kücük sa.-
ıııtkarın içtimaj rı.:evkii ve roIü, oniın bjı,
slnıf teskil etülcsinde rniiıclemiçtir. SAy ile
sermaye arasrnda müstakil olması itibariy-
le sermayeye, bizzat çaJışrnası itibariyle
siye bağlı bulunan bu srıırf, tam muvaze-
ne rıırsurudur." Halk Partisinin 1930 dan
soirraki programında. cla yer bulaıı küçiik
sana,t erlıabını lıjma;ıc ınesclesincle Clım-
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lı,.ır]ı,tt I [:: ;,_i1],1€tini:ı tılclu-kqa lıassas ol-
, lı ıi i-,.,.ı si,-"]en,ieği bir vecibe addetmeliyiz,
tie_leii. xİqük sairat rrıensrıplarrna. malze-

ıı,ı,: tenriııi ü do].:].ıüac arda.-..), kredi temi,
ıı; ıHal]i Eankasr, Ha,lk Sandrkları, Küqük
S::na_t krıolıcıatifleri... ) , yakıııdan idari a]Aı-

ka.dai,lık tesisi (Ekoı,ıomi Bıkanlığınıla
ı'iiiçük Saiıatlar Umum Müdürlüğü ihda-
sı.,.). nıali imtiyazlar temiıri (bazı vergiler-
tleıı istisna etnre.,.), öğ;:etme c,ihazrnrn ku-
ırılrn asr ( sarrat mektep^leri.. ) gibi teşebbüs-
le]" bu hassa§iyetin gerçeklersmi§ şekilleri-
dir. Ri]hassa kooperatifçilik yolu ile teşki-
li.tlı-nmanrn küçük sarıatlarrn her sahasr

için kurtarıcı bir yol olduğu fikri her gün

biı:az claha yayrlıyor. ],944 senesi sonunda

cliinya kooperatifçilitiğin 100 üncii yldönü_

mü miiı-ıasebetiyle yal-uian kongrede bu

hassasiyetin irieo)oji sıhasudaki akis],erine

dc şahit olduğılmuzıı söyliyelim. Tiirk oı:ta

. üı],fı,]]i, hin:ıü-^si -k; bli hi,ıaü,e nıülıasp
'}]eti},le nenluı, sıı-,ıfi:ııı, liiiqü1< ı,e orta ta-
baka]arıııı cla oüta sı],iıf kadrosu iqine sok-
maırrıı ilrni bakımdan do$,u olacağı sö1,1e-

ırcbilir- lruku]rta atrimı.s adımlarrır içti-
rnai si,y,aset bilgisi bakımlndan hat6.1ı olan
taraflarrıır göstermek, bu suretle aksiyon
a.clamlıırıırr a.ydrnlatmak her şeyden ewel
ilim a,clamlaı:r içiıı ifası farz olan tıir vazi-
{ertiı-. Faka.t böyle bir vazifenin ifası için
de a.ksiyon a.Janılannrn atrlacak adım]arrır
cloğruluk veya yaıılışlığını gösterecek ilim
ad,amları,ıa iltifat etmeleri, başlıa memle-
ketlercle ol<tıığu gibi kanun projeleriııiı1
hazrrlaırmasıırda, i]in müesseseleri ile işbir-
iiği yapmıları iizımrlır,

Hulisa. yııkarı ve alt sınrflara nisbetle
nruhtevasr biraz muğlAk ve vahdetsiz olan

orta srnrf, inkir eclilmez bir realitedit, Or-
ta, srnrf, sosyal zaruretlere cevap veren bir
organ sayıldığı gibi mevcudiyeti bazı içti-
,rui uhıaı. müelliflerince lüzumlu addedi
len ve "olmas] lAzrm gelen" bir nesnedir,

Bu "nesıre" nin mcvcucliyeti tabiidir, O şe-

kilcle ki sınıfsız bir cemiyet vücuda getir-

mek istiyen her cemiyette, tekrar ve kendi-

liğinden belirir. MeselA Rusya'da tekno-

krasi'uin orta derecesi ile, memur kitiesi
nin orta. olanları, amelenin amele başrndan

soırra gelen derecelerine sahip zümreler,
bugünkü Rus cemiyet ehramrnrn "orta" sı-

nl teşkil etmektedir. tsu realitenin inkirı,
ancak doktrin ClogmatizıTli ile kafası sakat-
larımış zavallrlar için mümkün olabilir, İç-

timaiyatın vazifesi, içtimai reeli olduğu gi-

bi göstermek, içtimai siyasetin vazifesi de

bu reeliıı meselelcrine istikamet tayin et,

ıııektjı

Crınıhuril,et Türkil,esi. asıl r;alışan yı-

ğınların yani Türk işçi kitlesinin ihtiyaq-
larrnr karşüarken, bunun için "Çalışma
Bakanlrğı" r,ıı kurmak suretiyle hızlı adım-

la,r atarken aynr derecede çalrşan ı,e yara,-

taı,t orta sınıf i]e alekah meselelere de li-
zrm gelen ehemmiyeti vermektedir, Eğ€r

]<Afi derecede ehemmiyet verilmiyorsa bu-

lıun sebeplerini araştrrmak, idarecilerin

zihniııde deriıı bir düşünü.ı inkılibı ya,pmak

Türk içtimai siyasetinin başhca vazife]e-

riırdeıı birini teşkil etmektedir,

..}



Blrleşik Amerika Sendikalizmi

için teşkilatiaİı]ıai nıestlesiıin r::eıriei:e-
timizde günün konuları arasına girdigi bı
sıralarda sendikaiarın ve sendika}lzınleriı,ı
çeşitleri üzerirıde biraz daha durmakta
fayda görüyorrız.

"Çalışma" dergisirriır beşinci sayrsrnda,
esas bakrmından sosyalist olan sendikaliz-
min bazr ıslahat ile yetinen itidalci çeşitle-
r,i de bulunduğundan bahsetmiş ve İsviqre
sendikalizmini, itidalciliğin örneği olarak
göstermiştik_ Gerçekten sendikalar ar.asrn-
da, memleketterr memlekete ehemmiyetli
farkiar vardrr. Mese}6. Fransrz sendikalarl,
İngiliz ve eski Alman sendikalarrna göre
daha ihtililci veya inkılipçı görünür. İn-
giltere'de Trade Union adrnr alan sendika-
lar, ilk ziınranlarda ücretlerin artırrlmasr,
çalışma saatlerinin azaltrlmasr gibi ameii
isteklerdeır başka nraksat gözetmezlef, pa-
ralarrnr daha çok işsizlik, tekaiit ve hastl-
lrk sandrklarıntı tahsise ehemmivet verir_
|eı,di. yainrz son zaınarılarda İsci paı tisi
ile biı,likte yürümeğe ve istihsal vasrtaları-
nın devletleştirilmesi maksadrnr gütmeğe
biışiamrşlardır. Fakat yine itidalden ayrıl-
mış değillerdir. Nazileı:den önceki Almaır
sendikalar.ı da, ifrattan kaçınan teşekkül-
lerdi.

İtidalci dedi5imiz bu "rslahatçr,' send!
kalizmlerin isteklerini bir ekonomi bilgini
şöyle sayıyor :

1) Patronlarla işçiler arasındaki bütün
gör,üşmelerde ve mümkünse toplu iş mrr
kavelesi yapmakta seııdikayı normal aracr
diye kabul ettirmek,

PıOf. ils 1. TEKi]t l

] i',::,,:,iı.ıii isiı1 iciıı ır,;gıı,i g,iiıdelitr
__:.i:,._ ._-:::,:-:-ı i,: ı-iriı_::ıık vt isqiniiı }.ırı

:;:.,i<..::'_-:,. ...j. U ]ı t-i]r ıaiıs,::ımasl-
,ti ,,)l-,,-l2l.,: ,i. cl..r .-]11:'_-.ilti -öZe ,l]_

nadrkra b._ ı,:: .r : il j.:: ı:] ] j i];])ieır,]tj]Cü i-
ni sağiaııaii,

iı İşqileıi. issiz "ialüı!klaıı zımıı.. öı,i]ı,t,
gelen yerde iş kabulüne ye gül]lti}: ı,lzkı»ı
temine yetecek kadar bir güııdelikle hiz_
mete girmeğe mecbur brrakmamak için iş-
siziik sigoı,tası.ze is bulma- bür,o}iırı kur-
mak,

4) İşçilercle seııclikayir karşı bığlıhIı
duygusu uyandrrma.k, ve bunun için de
seııdikaya girmek isteırıiyeır veyalıut giı-
ııis ikeir qıkaıı işçilerle miiı,ıasebette bıi-
lunmamak gibi mtieyyideler kulJaıriıak,

5) Çırak kurslarr, kütüphaneler ac;mak
gibi yollarla ve çirak savısiırt t:rhdide td.bj
tutrnak suıetiyle işçiııiır tekıi]t vo s.ısyal
öğretirnini geliştirrnck,

6) Senrlika tarifelerini kabıJ tcleı rrıii-
esseseleri istihlikçiye taırıtilı ıavsiytı et-
nıek n-ıaksadiyle bu n,-üesseselcı,in ııı:ıljııi,ı
üze.ıine sendiks_ eiiketleri kııyırızık.

Göriilüyıır ki b,; isteklelcle ifj,ııt:r gicleı
rroktalar brriuıımırdıkt:iiı baska_ bı_ı mak_
satlarrn çoğunu bugün hüküıııetier beninr-
sen-ıiş ve bunlaıja lrerıtiilei.i istigale başta-
mrş bulunmakt2ldır : İqtimai sigoıtalar
kurmak, teknik öğretiııi,: rığr:ışnıırk gibi..

Islahatçr sendikalaı, arasındıt, miiyon-
larca üyesi ve büyük seı,nrayeleri brıluılan,
ideta sermayeci (Iıapitalist.} derrebilece]<
olan teşekkiiller cle vardır. Birleşik Ame_
rika sendikaları lıiı ncviderıdir,. yabancr

u]tİ



biı, g:-z:ıeııııı ,,,erdiği bilgilere göre, Birle-
sik Anreı ika'tla Labor Lİıion adrnr taşıyan
isc.i _:tı,:iika jaı,ı, -büyük serrnayeleriyle her,

tesiı cıali ve ticari muamelelere iştirak
c,len r-e geııiş 1ııopaganda teşkilitı bulu-
ııııı biil,iik teşebbüsler haline geimislerdir,.

Bu selıdikalara 13 nrilyon e!,kelr ve ka-
clın işçi kayıthdır. Sermayeieri en aşağr
bir, ınilyar dolar (bir miiyar 820 milyon
Iürk liras1) tahmin edilmektedir. Aylık
gelilleri de 27 milyon dolardrr. Bu teşek-
ki.ilierin gayrimenkulleri, baırkalarr gaze-
teleri, radyo istasyonlarl, hastahaneleri,
stadyonlarl, yazhk ikamet yerleri, sigorta
kumpanyalarü ve emeklilerin ikamet ve is-
tirahatine mahsus müesseseleri vardrr. Bu
büyük teşebbüsieri idare için bol aylıklı
birinci smrf adamlara ihtiyaç vardır. Bun-
lara bol 1ıaralar da verilmektedir. Kamyon
kondii_ktörleı,i senclikısrnrır sel<reter i _vrlda

otuz biül tlolaı, (54,6C0 Tii|k jii,ası) ücü,et

a]ır,. iieııciisiııiiı ı,e kaırsrııı:ı se},iihat \-e

eğieırce rnasıaf laır a}-i-]c iı öcieı-ı!ı,. Anıeı i k ;ı

nrusikicileıi f edei,asyoi-ırınu idaıe ecleıı za-

tı vılcla, 48.000 doiırr (87.360 Tüı,k lirası)

ÇALISMA

verilir. Madenciler sendikasıııın scti ıiıı,s
hrrr John Lewise'e ise masraflaırndaıi ba-"-

ka yılcta 25.000 dolar ('t5.5000 Tiirk iiı,ıısı )

ödenir.

Bu zengin ve kuvvetli sendikalar, serrıra-
yenin tatiınr alan bu işçi birlikleri, bazı
defa, birbiıicriyle ve hattA kendi birlikle-
rine dahil iscilerle bile çatrşlrlar. Otuz
nrilyoır dolar serveti bulunan demiryolu
işçileri sendikalannrn elinde bazı kömür
madenleri varmrş. Birkaç yrl önce maden-

cileı sendikasr, bu kömür madenleriırdeki
işQileri, kendi sendikasrrıa kaydettirmek
isterliği için iki sendika ihtilifa dtişmüştür.

Demelr oluyor ki sermaye. işçilerin eiine
geçince, onlarrn cla llatronlır gibi düşün-
düğü oluyor !.

Bu kadar işe tlalan teşekküller, şüphe-
siz ihtiiilci veya inlrılipçı davAlarlı nğraş-
ıııağ:ı ı,akit bulamazlar. Esasen Biıleşik
.\nreı ika sc,n.l i]i alizııi, Avrupa'daki itidal-
.i esitle|ine nisbetle dahi daha ııahdut ve

teyazulu maksatlal gücieır bir kı.ıı,uluş cıla-

rak tanıırmrş brrlunmaktadrr.

l
l
1
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Taylorisme'in M6nası

i ]nıi is oı,saııiz:,svunuıı,ia 'iaı,]oı ı'ı
l1,re,lsipi.ilni, büı ün endüsıl,i subele-

r,ine yayılmasınr geciktiren engellerdeır en
önde geleni, onun esas prensiplerinin iyice
anlaşrlamamış olmasrdrr. Hakikaten, tak-
ribeır 25 seneye yakıır bir zaman devam
eden dağdağaiı bir endüstri lrayatınclaki
göıüş ve deırenıeleriır özeti oiaıı bu ]netot-
lar, ilk bakışta iırsana, birbiıleriyle hiçbir
ilgisi yokmuş hissini veriyor. Zira bu bii-
yük Amerikalı mühendis, bir çok zamanlar
fikir'lerini kafasına doğduğu gibi yani, sı-
raya konmamrş bir şekilde ve parça par,ça
yayrnlanuştrr, Yazrlarrnın okurrması ve bil-
hassa objektif olarak anlaşılması, olduk-
ça zalımetli ve yorucudur. Onlarr esaslr bir,
sekilde kavrıyabilmek iqin, kalem elde, bir
kaç defa okumak ve üzerinde uzun rnüd-
tlet düşünmek lözım geliyor.

Bu zor,lrrğuır, neıeden geldiğini şu basit
mukayese bize gösterecektir :

Dedelerimiz taı,afıııılaıı okuııan öklit
prensipleri, esas aırlanrıyla öz geometri ile
berabeı onrın tatbikatıııdan başka biı,şcy
olmüyan tarla ölçülmesi, hendekleı aqıl-
ması gibi şeylerle kalelere hücum etme şe-
killerini gösteriyor ve hatti, toprağın ekil-
mesi'halrkında nasihatleri de ihtiva ediyor-
du. Halbuki sorrradan, öz geometri pren-
sipleriyie orıun tatbikat şekilleri tamamen
ayrrlmrştır. Her ne kada-r,bunlarrn birbir-
leriyle olan nıiinasebetleri ink6.r edilemez-
se de bugürı, teori ile pratiğin iç içe olarak
tleğil, fakat bir,biıierindeır s<_ınra öğretil-
mesi, doğr,u olaıak tercih edilmekteılir.

Nıil YALIN
Mensucot yüksek Miihendi§j

Bunuır gibi Taylor prensipleri de, teorik
ve pratik bakrmlardan iç içe geçrniş kaı,ı-
şık bir yığından başka bir şey değildiı,leı,.
Orada, ilmi metodlartn, insa"ır faaliyetiniır
her şekiiiıe tatbiki ile karrşık olaı,ak eıı-
düstriye tatbikini görüi,siiııüz. Bütün buır-
1ai,a kaı,ı=-niış bıl ,.-Ç;1,1" de esas 1,rensip-
leI yef almüştıı-. Fakat, hepsi bu kadarla
da bitmez.... Fabrika idare mekanizmala-
rmrn kuruluşlarryla beraber işçi hareket-
leri hakkında guruplanrnış nasihatler, tor-
na ve freze üzerinde maden]erin işlenme-
leriyle işçi ücret sistemleri de tamamen
iç içedirler. Bu prensiplel karşrsrnda insan,
ideta dolaşmış bir qile iplik önündeymiş
gibi bir his duyuyor. Öyle bir iplik ki, çöz-
miye çalıştıkça karrşryor ve eğer metodlu
davraııılrp yavaş \,e intizamlr hareket edil-
mezse çözülmesiı-ıe imkAn bulrrrramryor,....

Endüstriye en ewel tatbik edilmiye ça-
hşrlarr krsım, Taylor prensiplerinin bazı
özel tatbikatından başka bir şey olmıyan vc
yığmrn drşrnda bulunan ksımlar cılmu_q-

tuı,. Endüstri idarecilerinin dikkat ııaz.rr.
lar,ıırı çekip ön pl6.ııa geçcn bu özel haller,
bir çok zanranlar esas rıarrAsr anlaşılmı-
ya dahi lüzum duyulmadan tatbik alanına
konmuş ve pek tabii olarak da kendilerin-
den beklerren sonuçlardan büsbütün ayn
taraflara yön almrşlar ve eıdüstri hesabr-
r-ıa fena denebilecek olaylaıa yol açmışlar-
dı. O zamanlar, endüstri işletmelerinde
rasyonel bir iş olganizasyonrr lüzumu,
aşağr 5,1[a1 lıütün endüstriciler tarafın-
dan kabul edilmiş bulunrıyordu. F'akat
bunlarrn, kendi iş alanlarrnda böyle bir or-
ganizasyon yapmıya ne bilgileri ve ne de(') Teylor okunocoktıı.

ı- l
i
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,:L]ii,:l(|- .ı:ıi; gciıntdiğindcır başka rızun,

iizi;rl. ,,,r \,!t] ucrı etüdlcre day;ııdığındalr
bil ,,,k]ı: ılırı,ı tia is]cı,iıre g-eimiyo|dir. C)nııır

i,,iı, ratbik erlilnre]< isteıreıı ilrrıi nretodlar,

},rt icı,iııi te]i],a| ve yavış yav:[ş Cski Ye am-

1,iı ik nıetodlırra brıakırak, 'lıylor'un
ctrit'lleriırde belirttikterintien qok dtıha baı-
ka ve yanlrş sonuçlar nieydana getirırrişler-
di. Ve, yine pek tabii o]arak, bu yön değis-

tirııenin kimse farkrna varmamrş ve kaba-
irat cldrhal preırsiplere yüklenivermişti,
Eğer başlangıçta bu prensipleain endüstri-
ye tatbiki daha dikkatii ve anlayışh yap{-
mrş olsaydl, belki de bu3ünkü ileılemenin
birkaç lrisli artmrŞ oiduğunu görecektik.

Taylor prensiplerirıin esas karakteri, i}-

mi metodlar:n endüstri meselelerlle tam
ve kati tatbiiıincten başka bir şey değildir,
Bilinciiği gibi hcr cins ilim, eweli katiyete
inatlmakia'başlar,. Bur,ada, tesadüf denilen

şey mevcut değilclir. Yaııi. alırı şır,tlaı, al-

iııdı _valıılaır bir fabrixasl,ıııuıı. clııinra a1,-

ılı sonu(lal,I veı,ııiesi lazııı 3elir. Şu hale

nazaı,an, elıdüstri isletme]eriırdeir alınaır
heı,hangi biı sonuq, bazı faktörlerin belirli
bi:: fonksiyonrr ol-.ıp basit bir cebir formü-
liiyle ifacle edilebilecektir. Yalnız, oldukqa
fazla bir yekün tutan bu faktörleri esaslr

bir şekilde etüd ederek onların kıymet ve

biiyükliikleriıi hassas tıir şekilde diçmek-

le işe başianr:ık ve soııra birbiriııdeıı yal-

nız 'Diı, değişim faık gösteıenieı,i ikiseü,iki-

şeı, gurıı1,1ımak lızımdıi,,

Herhangi biı, is tcı,l,p.i i,,il1,le uluısı o]-

sun, bu 1ırensiiılerin tatbikine geqildiği za-

man öüümiizg, genel olaı,ık, iki eııgel çik-
tığınr görürüz. Bunlardan biriııcisi ilk etüd
d.evresiyle işçi}cre verilnıesi li.zrrn gelen

fazla ücretlerin o}duliqa örremli bir zaman
ve yekün tuttuğrıclur. F]u masrafların, dalra

fazla bir gelir iemin ederek kendi kendi-
leriııi öclemeleri l5zımdır. Pu da, ı-ıetodia-
ı,rn tam ve doğrrı olarak tatbikiyle elde

cdilecek bir neticediı ki, işietmenin başın-
da brrluıraır i.mirin Qalrşmısrna ve işe inti-
bak kabiliyetille bağiıdır. Bu metodlarr, te-

k6.miil ettikçe daha zor qalrştrrrlan ve fa-
kat iyi calls.tırıldrğı zaman da daha ekono-

mik neticeler alrnan mocetn makinelere

benzetebiliı,iz. Nısıl ki biı, lokonrotif c,sl<i

fal(at cahil biı,h:ıt mcnrul,una tes]iı,ıı &-li-

lerelr çalıştırılnrİsı isteıremezse. ilnri iş ı,ı,
ganizasy()nur-ı[ cla, heı, ııasılsa 1ıatırın ol-

nruş cahil bir usta eline brıakıırak hiqbiı,

şekilde doğru olamaz. Şu halde, işe ul-guır

l]ersonel intiha6l, Taylolisme'in daha ge-

niş bir şekilde yaydmaslnl şimdiye kadaı,

önlemiş olan eırgellerden ikincisini ve bel-

ki ale en önemlisini teşkil ediyor. Her ne

lradar, yiiksek teknik mekteplerden çıkan
mühendislerin bu işe uygun şah§lar olabl
leceklerine ilk bakışta hükmedilebilirse de

maalesef, bu da doğrrı değildir. Ziı,a, aşa,

ğı yukarı bütün bu mektepleriıl öğIetim

şekiileri,, tecrübeden fazla, şimdiyğ kadtır
elcle edilnıiş neticeleri qocrığun kafasrna
doldurmrya dayanır. Yani, imtihanlarda
muvaffak olmak için bu ııeticelerin ez-

bercten bilinmesi kA.fi gelir. Buralarda me-

tod, biiyük bir kıymet ifade etmez, Halbu-
ki fabrik:llarda aksi olarak, hidiseler ara-

_.rııda ü,eı,ii ıııüırasebetler keşfetmek, yani,

biliıren şe},lere her güır 1,eıri biı,fasıl ekle-

ınek lizrm geldiğindeır, evvelce öğreııilmiş
olan bilgilerin kıymeti buralarda Qok aza,
lır. !'akat bunun yanrnda şahsi çalrşma
itiyadı ile beraber,zihüli kudret, kati ölçü-
leıderr zevk aima, tasavvur kabiliyeti ve
rrihayet hatalarr yakalryabilmek için ten-

kitçi bir, 3öriis keskinliğinin muha]rkak su-

iette iyi biı, şekilde iı]kişaf etmiş olması
]üzrınüludrır. İşte bunlar,, bizim mektep
pıogramlarrnrn üzerinde işlemiyerek tam
ınanisiyle ihmal ettiği kalitelerdir. Şu ha-

le nazaran. bu işin esaslr bir şekilde dü-

zenlenmesine ihtiyaç gösteren elemanlarr
yetiştirirken, Eransrzlarrn dediği gibi, ço-
cuk zihinlerini, doldurulmasr lizım gelen

bir desti gibi değil, rsıtrlmasr lüzumlu bir
ocak gibi teiakki etmelidir.

,' lmi metodlırın endüstri meseleleı,ine

l 'r* 
," kati olarak tatbiki sırasıncla

esas dayanak ( Organizasyon) olacaktır,
Hatta. ifrat deleceye varan bir olganizas-
yon....

Genel olırak, hel cins organizasyon az

veya çok inkişaf etmiş bir halde, aşağıda
gösterileıı şu 5 safhayı arzeder :
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1'- Takibedilen veya ı.apiinıası gaye
edinilen işin, kati olarak taı.ifü ,.c hu(iırt-
landırılrnası,

2 - Tayin edilecck Ear,,:,, _ .. ı.ı ıbiirııt k
için gidilecek \.()]la!l]_ (::::_: ı:] jr.::].]r
etüd edilnresi,

3 - Ru isg ii_zı::.._ j: j._:].. :....,.:.:| _

masr,
,1 - iiaı.._ ]a-.:::_J. : j.. .,... _.. :_j ] -

lilr]nlıs ı'a _..: , --__ =:.:..:.: .-:

; - 1-,_ ._.:. .:_: .: .-- j . . ... -.-. : .. _-

k::::ı.t..ı :,_.- : __-_:

S:l :_:j: : := .::a:__zır-.. :i_ n:-_: :_j
.<ki],i. a:_a.__:. -::t:i=ı :.__: i._ ..:-:.i=:-
dan her b:nı: j}-1i .1\,l: i:ui ğ::T_ğ:: \.i:_:-
de olacakııı.

*
1 _ Yaprlırıası gaye edinilen isin kati

olaıak tarifi ve lrudııtlandınhırası :

Mrs. Christiııe Fredelick, kitabırun (İda-
ıi l'ikirler) isinii 1iılci klsmlnda Şurıları
yazmaktadır :

"Takibedeceğimi z gayeyi iyi bir §ekilde
"ve aqıkça bi]irsek o işin yarrsınr yapmrş
"sayılrrız. Zira, iş esnasrnda sarfedeceğ!
"miz biitün gayretler, hu şekilde kendilik_
"]erinden, isterıilen hedefe yöneleceklerdİ,.
"(iayeyi iyi biliş ve açık göüş, her yaptl-
"ğımız işde krıvvetimizi ve kenclimize gü-
"veniıııizi al,trırr. Brırıııl.rla beraber. biı.
"çoklarınıız, işleı,imizi rre],eye ve ııasıl gö-
"tüıdüğümüzüı, [aı.k:ıı,lıı hile tIeğjIizcliı,.
"Eelki bazılarımız, içleriııde biı. ideal bes-
"]erlerse de bu kendileı.iııde ekseı iva ıırüıı-
"hertı ve kati ifadesi olmryan biı. hls halin_
"(lc \eya eksik ve sakattıı,.

"Kendini tamamen çocuklar]ıla hasret-
"miş ve heı sabah oırlarr, hava aldırma
"gayesiyle gezdiıen bir ai.Ine tasawur edi-
"ııiz ki, bu işi yapabilınek için, dağınıklık-
"tan nefret ettiği halde, ev işlerini mec-
"brrren ilrmal eder ve evini rlağınık ve pis
"bir hale sokar. Bu şekilde çocuklarına,
"istemiyerek intizamsrzlrk fikrini aşılamrş
"sayılmaz mı?... Yani burada, terbiyenin
"esas gayesini unutmus ve bir prensibi
"başka bir prensibe ezdirmiştir.''

l'abrikalarda da ekseri zaıııanlaı, vazi-
yet bu şekilde cereyan eder. Bir çok za_
ııaırlar., yapılacak işi esaslı bir şekilde
ıqıklamayı bilmediğinıizden dolayı, bazı
ıırülılıem ve gavrı tnuntazam çalrşmalarla
ve lrattA gayesiz bir şeki]de keıldimizi işe
ı,eı,erek lüzunrsuz gayletler sar.fetrnez mi-
1,izl'., Fakat, bu şekitdeki etüd ve çalışma-
lal,ınrız başlar baslamaz, hatrlmıza derhal
...,.,,eiclt,ıı düşünmediğimiz bir çok nokta-
_.,:, :i]:], r,e ekseriya beklemediğimiz so-
:::ı.-.: a .iığru ihtiyarsız sürük]eniriz. Ya-
:,, :,_, _ i:: .r_ı elde etmemiye karşılık lü-
..j]:::J l 4.!:- i a |akit israf ederiz.

E..: 1_..:,:. ı.e oiı. kaç ga},eden hangi-
:::-_:ı ı.:,j:i =i--ı:-.;s: hakkıııda bir fikir sa-
i::b: oii::: eı,,a:ığ:ıd:::, :, l;,-ieki bütiin gay-
ıet çe (.ai.ısnı a] a l.. bil. ıe!.ediiüt r.e bir boca-
liıiiiı iciı:rie heba oluı gider. Buıada tıpkı,
yukarıdaki misaide olduğu gibi, çocuklar,ı
üzerine çok diişen, fakat, i§temediği hal-
de onlar.a fena terbiye vererek istikballe-
ı,iıri mahvedeu annelıin vaziyetine düşül-
müştür..

Taylor.'dan evvel bil.aok mühendisleı, ma-
deıılerin işleırrnesi üzerine etüdlel yapınrş-
lar ve büyük gayretler sarfetmişlerdi. Fa_
kat buıılardan bazrsr aletlerin eskimesini
azaitırııya, bazrlarr da gerek makiı]e ve ge-
rekse işçilefiıl randrmaırlarını Çoğaltnlya
uğraştıklafi halde, elde ettikleri sonuçlar
taııamen birbirlerinin aksi olmrış ve katl
hic}ıir gayeye varrlamamrştı. Halbuki Tav_
lor,, evvel6. erişilmesi lazıın geleır gayeyi
l<ati olaı,ık tayin etti ve lırıdutlaırtlıı,tlı :

"İşleme esırasrnda eltte edilen maden ta.
laşlarııırı,ı maliyet fiyatını düsürmek.''
Ve bu şeki]de, (Madenlerin İşlenme Sana.
tı) isimli mükemmel eserini meydana koy-
drı. Yani, erişilecek gayenin kati olarak
evveldeo görülmesi, gayretlerinin randr-
manrnr takriben 15 misli fazlalaştırdr.

Su hate göre, bir endüstri organizasyo-
nundaki Taylor sisteırıiııiır en karakteris-
tik noktasınr: "Her şahsrn, gayretlerini
sabit bir noktaya yöneltmesi'' şek]iı]de
özetlendirmek mümkün olacaktır. Taylor'-
un işçileriııden istediği, fazla iş çıkarmak

ı
ı
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igi-n ne li.arrısa yapmaları ve bunun için
t;kib€dilmesi lizım gelen yolları kendile_

rinin bulmasr değildir. Ustalarından, atel,

1,e iqiı,ce her şeyin kontrolünii ve her §eye

nezaret etmelerini istemiyor, BilAkis, her

işçiye kati ve belirli bir vazife vermiştir,
Ovl" tl" iş ki, yapılmasr esnasrnda be]irli
metodlar kullaıılacak ve belirli bir zaman

sonra bitecektir. Usta].ar da aynı vaziyet-
tedirler. Buntardan her birisinin tamamen

sınrlanmrş ödevleri vardır. Mesela, birisi
işçilere en iyi ve en doğru çalışma metod-

larını öğretirken biı" diğeri, ham ve mamul

malzemeyle iş}etme malzemelerinin normal

şartlar altrnd,a ve tam zamanrnda işçiye
verilmesini temin erler. Bir üçüncüsü, yal-

nrz rnakine bakımiyle veya imal edi}en

malzemenin kalite kontroluyla ilgilenir,
Yani bu vaziyet, kati ve tam bir iş bölümü

oluyor. Diğer taraftan bütün personelin

başrnda, ödevi yalnız özel lıallerle uğraş-

mak olan ve günlük ııormal işleıi, tama-

men kendi servis şeflerirıe bırakan bir di-

ıektör bulunacaktır.
*

2 _ Giililecek yoll&nn etiidü :

Mrs. Christine t'rederick, eserinin aşa-

ğr vukari İıer Sahifesinde. iyi bir ev kadı-

İının günlük rnuhtetif islerini en iyi bir şe-

kilde yapabilmesi için onlan ewelden dü-

şünüp hazırlaması lizrm geldiği üzerinde

ısrar ediyor ve diyor ki :

"Bu işlerin yapılması esnasrndaki hare-

"ketlerimiz çok az bir zaman işgal etseler

"bile, onları bir çok defalaı tekrar edece-

"ğimizden tam olarak intizama sokmamız

"l5,zım gelir, Hatta, bulaşülarlmuın yl_

"kanmasnr bile...

"Kaldrrılmasında bir faydamız olduğu-

"nu anlatlğımız hareketleri tekrar ederek

"neclen kenclimizi sıkıcı ve yorucu bir işe
"verejim?.. Meseli, yıkanmış tabaklarl, te,

"ııiz|iği az çok şüpheli bir bezle kuıula-

"maktansa onlan srcak su ile durulayıp

"ani kurutmıya terketmek -çok daha sür-

"atli ve daha srhhi olmaz mr?" şu halde,

"her yapılan işin ana hareket krsımlarını

"bulma bakımından esash bir tetkikle on_

"tann, işi yapana özel bir srkiltı l,erme_

"den gayeye mutabakatrnr teniı etmek,

"yapacağmız her işte en ön plaıa alıı,
"masr li.zrm gelen önemli bir adıııdı,- '

Fakat bu etüd safhasınrn her girı tek-

ran |dzım ge|mez. Yazarn vermiş o}duğ:

nasihatleri takibedelim :

"Eğer bu esaslr incelemelerin tam bir

"netiJesini almak istersek, elde edilen diiz,

"eünlük ve kolaylık deı,ecelerini de ayrıca

"İot etmemiz lizım geliı,. Bu iş, hel, yapı-

"lan ameliye için tekrar edilmeli ve biı,

"evin normal bir şekilde idamesini temin

"eden bütiin işleı,e teşmil edilmelidir, Şu
"halde, artrk bu işlerin her tekrarında, en

"doğru ve en düzgün bir, şekitde olmaları

"içiı nasıI yaprlmaları lizım geldiğini bi.

"liriz."
En iyi iş metodlarrnr bulabilmek için

şahsi denemeleı,den başka, başkaları tara-

İından yapılan denemelerdeır de faydala,

nılabilir:
"ıyi biı,ev kadını istediği takdirde, eıı

"ivi İs metodları hakkında başka yerler-

"jen de Uir cok fikirler alabitir, Ev işlerine

"ait faytlalı mecmualardan hangisini alrr-

"sa alsın orada, gerek mütehassrslar Ve ge-

"rekse amatör,ler tarafind,an verilen biı,

"çok nasihatlarla karşılaşacaktır,"

Şimdi, tekrar fabrikalara dönelim :

Acaba Taylor, iş organizasyonundan ev-

vel liizumlu etiidlerin yapılmasına neden

lüzum gördü ?. Şuras muhakkaktrr ki, oı,
sanizasvonu, -olduğu gibi, icadeden Taylor
İeğildir. Zira, ondan evvel bir çok büyük

faİrikaların bu hususta, müphem dahi ol-

sa, bazı fikirleri bulunmamış .. olsaydı ya_

şrmula"rna imkA,n kalmazdr, Muhakkak ki

ondan ewel bir çok mühendisler bu konu

üzerindeki en yeni yayınlalı takibetmiş_

ler, kentliterinden daha tecrübeli iş arka-

tlaşlarınclan fikir almışlar ve nihayet, ida-

re İtmekte bı;lunduklarr atelyelerde kendi

denemeleriyle, yeni çalışma metodlarr ara-

mışlar<lı. Taylor sisteminin buniardaı ay-

rıldığr noktayı; hazırlrk etütllerine vermiş

olduğu fevkalöde kıymette aramamız li,
zım lelmektedir. Onclan ewel, bu etüdler
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sayesinde elde edilecek gelişn,ielerden ve
temin ediiebilecek kir]aıdan ]-:ic kjnlseııin
haberi bile yoktu. Tavlor. n-üaden]eI.1ı,ü iş-
leırmesi üzerindeki etüdlerir.e !J se:ıt qa-
lışmrş ve bu uğuı.da bu ıı:i1,,: ı,i;ı ıazla
masraf yapı,}ü:ştl. El i- ğc::(:l :,:_!!_Ğ:ln,
kendi kendileriı,ıi dd:ı-ıb:iece i.:.tı,:ı _ .::m
tahmin edeı,di ],..

Fabü,ikaia: ]ı. -: _::_,:.: :.:,..=::.-.: . ':,. .:ı]-
dal _Y.ü]:s L.: ::_: . .-.::.:-. ':,.-.:. :.-..-
ZLi.] .'.-.|: :-.,, _.i.'_ :':.: ::- Z-.: . :,:,'.',: :=

soi.i ,,. j:;:.;:- ,.- :-s:;. =.:_:: .3--.*..,
btı,ab.:, it: i_i_ -.,. ,. ,_L,. =,:- l,.,, : s_.-
ttn,i.:]:n is:trrls,ı]i:_ğ_ ::ti].: :.:..;_.i j.
ıreticeieı, ı,ermektedir.

Tal{or. tal-siYelerllide. daha eiı.el en
iyi şekilde nasıl yapılacağını etüt edip tes-
bit etıneden, 100 kiloluk biı,yükü bile atel-
yenin bir köşesinden diğer köşesine nak-
letnıeyi or.ganizasyona aykrrı buluyor.

Toplu olırak imal6.t ismini alan ameli_
yelerde bu etüdler.i yapınak içiır ameliyeyi
en ufak parcalarrna kadar l_ıölmek ve her
parçayı miimkün ,:ilduğu kadar tarr. ve me-
ttıdik bir etüd konusu yapınak lAzım geli-
yor- Yarıi, meselÖ. makinc par,çalarl yapan
bir atelyede, yapılacak palçanrn makineye
takılmasr, makinenin ça]rştrrrlrnası, yapı-
lan işiır dciğru olulı olmadığrnırı kontrolü,
parçaılın qıkarılması, anbara taşıııması,
sonucut]uır işletme biirosuııa bildirilmesi...
llAh. gibi işlerin her biı.isi ayü,] ayı.ı bir.er.
etüd konusu olacaktır.

Brivle biı iş sisteminin tahakkuku ıııu-
azzam biy çalışma ile kabil olacağından
fazla miktarda uzmaıılara ihtiyaç göstere-
ceği tabiidir. İşletme bürosunda (ki, bu bü-
ro 'faylor sistemi ile çahşan en öııemli biı,
topluluktrıı,.) yalnrz bu iş için çaiışan me-
mullar grubuıra (İş hazı,rlama servisi) is-
mi verilir. Buraya ayrrlacak rıemurlar.en
mahir ve en zeki işçiler, araslndan seçilir
ve bu seçmede, şahsi tecrübe fazlalrğı ile
en iyi çalışma metodlaırnr bilenler tercih
edilirler. Bu memurlarda faz|a olarak, gö-
rüş kudreti ile beraber yeni bir fabrikas-
yon esnasında meydana çrkacak her cin§

teknik problemleri çözebilme kabiliyeti
de bulunmahdrr,.

Iş hazrrlama seruisiı,ıin bütün işi, en
avarıtajlı qal§ma metod]arrnr bularak bun-
ları (İşletme fişteri) adr verilen {işlerle
tesbit etmek ve imalat esnasında bunları,
işçiiere vermektir. Bir kere kul]anıldıktan
sonra. toplanan bu fişler, aynr cins fabri-
kasrunuıı teIterrürüne kadar. servis arşiv-
., :.:. ]. r.ırıhafaza edi]irlel

b;ı, gelecekte, bütün f]abrikalar
h:.zrılama servisiyle çalışmıya

t;._._.:,_;:sa, sin-ıdil.e kadar bı.ınsuz nasıl
_: ğ..]:::.j) ,_-,jıi]a.ı,ıia kendileri de hayfet
-i.eeiier,İ:,, Biisün ır-üeseii, parçalarını
a},],i i1:.,r,r qien:üjeı b.:, ı:akiı-ıe Yapiığından
ba.o:icjtı bi:, küıs<l,e ııasü deii nazariy-
le bakıiu,sa. biitiiTü lcferruatiyle etüd et-
meder,ı herhaılgı bir imalata başlamak ta.
muhakkak ki, pek akıllı bir iş sayılmaz.

Bugün, herhangi bir atelyeye girip ya_
pılan işlerin neden halen yapmakta olduk_
larr tarzda yürütüldüğünü sorduğunuz
zanran, aşağ yukarı daima : "- Bu şekil_
de çalışnıanırı aYentajlarınl bize pratik
gösterdi |"

Veya: "- İşçiler, uzun tecl.übelerdeı1
sonra bıı ıreticeye kendilik]erinden vardı-
lar. onlarıır. bu lrusustaki tecrübelerine
itinıiıt etmemiz gerektir,." şeklinde bir ce-
vapla kaI,şılaşrrsınız. Bunun]a beraber, yüz
tecrübe üzerinden belki (99) uııda, en iyi
şekil olarak vasrflaıldırdlkları ve pr.atikle
bulmu§ oldüklarını öğünerek aıllattrk]arı
qahşma sekillerinin kati olarak en kötü
çalışma şekii olduğunu görürsünüz. Mo_
dern endüstrideki iş lrarşılığı göz önünde
bulunclurulursa, herhangi bir işçinin ken_
di sevki tabiisi ile en iyi şekli bulmuş ol-
duğuna ihtiınal verilebi]ir mi ?

Şu hale nuzırı,an. biİ, Ut,ganizasyonuİı
ikinci fazrnr teşkil eden (tayİı edilen gaye-
ye varabilmek içirı gidiiecek yolların esas-
lı bir şekilde etiid edilrnesi), Taylor siste-
minin en önemli krsımlarrndan biri olup
yalnız başrna tatbiki bile mevcut endüstri
şeklini değiştirmeğe kafi gelecektil,,

19
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3 - Liizuııılu ara4larln hazırlarımasr:

Yine \{rs. Christine Frederick'in kita-
bına dönelim :

"Yemek yapmrya başlıyacak olan bütün
"ev kadrnlanna, işe başlamadan eıwel
"ameliyeye lüzumlu bütün aletleri hazrr-
"lamasmı, ütü yapacak olanlara; düz ça-
"maşırların buruşuklardan aynlmasını ve

"birbirlerine benziyen parçalarrn birbirle-
"ri arkasrndan ütülenmesini, çamaşır yı-
"kayacak olanlara da tekeli çamaşırlann
"lekesizlerd,en ayrdmasrnr tavsiye ederim."

Bu şekilde, ameiiyeye lüzıımlu bütün iş
araçlarrnın işe başlamadan ewel hazırlan-
ması, Taylor prensiplerinde de önemli bir
yer tutar. Taylor, bu vazifeyi (icra serwi-

si) adr verdiği özel bir servise vermiştir ve
bu servis de (iş hazırlama servisi) gibi
( işletme bürosu) nun bir kısmıiı teşkil
eder,. Atelyelere muhtelif iŞ emirleriıri ve-

recek olan işte bu servistir. Yani, müdü-

riyetten siparişleı,i. desen büı,osundaı,ı
plA,nları ve iş hazrrlama serçisi.nden de is-
letme fişlerini aldıktan stınıa. eli aitıırda
bulunan atelyelerin gerek peıscnel ve ge-

rekse makine bakrmrndan n-ıüsait tıiup ol-

madığını tetkik ederek, yapılacak işin en

iyi bir şekilde yapılabilmesi için rnakine
kudretilerinin faydalı biı, şekilde kullanıl,
masınl temin eder ve bu hususta en muva-

fü zamanr seçerek atelyelere iş emirlerini,
ambarlara bu işe lüzumlu malzeme ve
araçlarr çrkarma emriyle beraber diğer
gerekli emirleİi verir. O şekilde ki, işe lü-
zumlu bütün araç, malzeme ve Aletler işin
başlarıgıcr otarak tesbit edilen günden bir
gün ewel hazrr olsun.

Burada servisin en nazik işini, atelyenin
istihsal kapasitesini en iyi şekilde kulla-
narak yapacağı iş dağtımı teşkil eder. Bu
iş için her ne kadar işletme bürosu perso,
nellerinin fazlalaştırılarak yeni memurlar
alrnmasrna ihtiyaç görülürse de gerek ma-

kine kapasitelerinden ve gerekse işçi ça-
lışma saati tasarrufundan elde edilecek
kirlar bunlarr ödemeğe fazlasiyle köfi ge-

lecek kadar o]acaktır.
*

4 - Kararlaşhrılan işin errelcc hızır-
lanmrş pli,nlara göre tahakkuku :

Verilen bir işin yapılması iqin en iyi ça-

1ışma şekillerini etücl edip kaıaıa bağla-
drktan sonra, tabii olarak, kendimize çiz-
miş oiduğumuz plA.nı takip etmemiz l6,zrm

gelir. Aksi takdirde oldukça önemli bir iş
menbaı o1an bu hazırlık etüdlerinin hiçbir
man6 ve fayclası kalmaz. Şu halde bura-

da, etüdleri fabrika idaresi yaptığına ve

işin icra kuweti de işçiler olduğuna göre,

her yeni bir iş metodu tatbikinde on]arrn

rızalarınr alma lüzumu ba§ gösterir, Ya-
ni, bu krsımda tam aırlamryla (işçi prob-

]emi) bahis konusu o]acaktır ki, bu da

Taylor sisteminin en nazik noktalarıı]darı
birisini teskil eder.

Bahsimize başiamadan ewel bu husus,

ta Mrs. Christine Frederick'in nasıl dü,

şüııdüğünü görelim :

"Biı, ev kaclııiı. hiçbir zamaır emirleri-
"llin nünakaşasıZ Ye delhal yalıılmaslnı
'istil,eıı bir tiraır değil. bunun aksiıre ola-
"rak hümetçisiııi tam manXsiyle bir iş aı,
"kadaşr olaı,ak tanlyaıı ve kendini onun
"akıbetinden sorunlu tutan bir iş verici
"ulmalrdır."

lşte, Taylor'uıı lıoktayr nazarı da bu-

dur. Etüallerinale mütemadiyen, patronla,

rın işçilere karşr olan tavırlarının tleğiş-

mesi lüzumu üzerinde duruyor, Eğer bu

cephe değisikliğine karar verilemezse
pı,ensiplerin tatbikinden tamamen vazge-

İllrn".İ a"lru hayrrlr olur. Zira, yeıri metod-

ürın tatbikinde muvaftak olunmasına im,

kin tasawur olunamaz. Bu metod]ardan,

ancak patıonlarla işçilerin tam manisiy-
le samimi bir iş arkadaşlığr havası içinde

çalışmalariyle iyi necite]er alrnacaktrr"

Taylor'un nazarında, iş veren ile iş ala-

ııın iyi ve kötü tara.fları tamamen aynr,

dır. İkisinde de aynı derecede zeki, canlı_

hk, dürüstlük veya kötü niyetlilik ve tem-

bellik vardır. Bunlar arasrndaki fark yal-

nrz görmüş oldukları tahsil ve almış olduk-

larr terbiyede, yani, hislerini gösterme şe-

killerindedir. Bunlardan biıi ne kadai

şittctetli hareket ederse diğeri o kadar mü-
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rai olarak onu karşılıyacaktıı. Şıı halde
bir çok zamanlar. iş ı,ereı:]eıle :s a]anlar
arastndaki anlasamamaz]]k]aı. brr::]ann
karşıl*lı hatalarından doğrıaııadrr. Teo-
rik olarak her iki kısıı,^ la b!ıı aü::. :]er-
liyerek birbirleıi|, i: ::,-:-..i:: _az:. :.-
]irken her iki ta-,.f j, 'ı_::,: ,,., ... '-::.:: 

-

sındakinden bei:_.: P;:: :____: :-:,| .:-
rak tahsil. ti:,b:,.,: ,. j z--.:.-'-'.-. ı:: .-. .,.-
taj]ara saL:: -]:.:'.:.,-:- i.: : .,,.. .-,:- :-_.

is bir],i '':z,*"-" :,-,, i ,-'1-- :--'_.

ede:tk i,::- t :: ': 
-. . .:. 

= 
- -.- ı - :- . , - i:-

i;t J |-:-,-__-,-__ -..--

a;t,,]. ii._.i*\..!:.'t.J'-..:.,.'l.J..,.-.:.::-,'.,:-j-i:::.:-

ci]ere p::}j sıh:l nla=!ı gJ-ie::.+:. ...e::

bir qalışma ınet.Jdu tatbiki iqiı oni:-nı ı-
zaların] a]ma husrısunda Taılor'un z.lmı-.
olduğu tertibatın nelerden ibaret o]duğu_
nu görelim :

İşçilerin, her yeni tarz çahşma sitemi-
ne karş göstermiş olduklarr mukavemetin
bir çok sebepleri vardır ve bunların her
birini arzuya qevirmek için özel bir tarz
kullanmak lAzım gelir. Her işçi yeni bir
metod tatbikinde, onrı muhakkak surette
şimdiye kadar ahştığı ve yaptlğı tarzalan
daha aşağı bulur ve bir çok zamanlar da
bu metodun veya bu çalışma şeklinin müm-
kün olmadığını kati bir ttille belirtir. Hal-
buki ewelA işçiye, brı yeni tarzı esaslr bir
şekilde öğreterek işe başlamakla muvaf-
fak olmak daima kabildir. Taylor, atelye-
lere ya.lnrz bu işe mahsus olmak üzere bir
usta tayin ediyor. Bu usta tercihan, iş ha-
zırlama serwisi eski rrıemurlarından biri
olma.]ıdrr. Zira, ihtiyaç anında, tatbik eclil-
mesi istenen tarzı işçiye fiilen gösterebi-
Iecek kabiliyette bu]unması zarureti var_
dır.

Genel olarak, insan alıştığr ve benimse-
diği itiyatlarını kolaylıkla terkedemez.
l'akat bu değişmede kendisi için bir kAr
görürse buna memnuniyetle razı olur. Şu
halde, işçilere herhangi bir çalşma siste-
mi değişikliğini kabul ettirebilmek icin on_
lara bu işte önemli bir k-azançları olacağı
telkin edilmelidir. Taylor, bu hususta iic-
retlerin % 25 - 75 atasında artırrlmasını

tavsiye ediyor. Ve patronlarla işçiler ara"
sında bu yüzdeıı doğan ihtil1fların öniinü
iş hazrrlama servisi tarafından hazrrlanan
etüdleri kullanarak işçiye sabit ve pazar-
lık götürmiyen bir ödev vermekle aJıyor.
Şu halde isletme ameliyelerine ]üzumlu
zamanın tam ve kati olarak tesbiti artık
bir mecburiyet hükmündedir. Zira, işçi
kendi-.ine verilen işi zamanında ve göste-
ı^ileı tarz ı,e yolları kullanarak yapmakla
i.,,.e,,ın bir iicret alacaktrr.

B ı ,.,,-zivet mahiyet bakımından, mek-
:il:::ir I?_.b€],e belirli bir zamand,a ya-
::: :,-a] a::^_1ı,,ac€.iını münakaşa etmeden
'ı.:]::l: b:: ::]:i::a|: SoruSu çerilmesini an-
,j::ıı,ır. Pı : :esör]eı keıdi sah_si tecrübe]e-
rjıe dar,:.ıarak i:eı, sı,:,u icin belirli bir za-
man tesbit etmislerdir- Fabrikalarda da
iş hazrrlama senisi. biraz daha karışık ol-
makla beraber aynı şeyi hanrlıyor demek
oluyor.

Taylor, tavsiyelerinin devamında, kati_
yen ve hiçbir bahane altında işaiterele ya-
pılan iicret anlasmasınrn değiştirilmesine
taraftar olmadığrna işaret ederek diyor ki:

"Eğer herhangi bir değişiklik yapılması
mecburi bir hale girerse lüzumlu tashihat_
ta da,ima işçinin avantajlı olması gözönün-
de bulundurulmalıdır. Bu tarz çalrşma sis-
temine işçiler pek qabuk intibak edecek ve
güveneceklerdir."

F'abrika sahiplerinden belki bir çokları
Taylor'un bu nasihatlarrnı beğenmiyecek-
lerdir. Burada, onlara söyelenecek tek şey,
istikbalin keşfi hususunda kabiliyetsiz ve
kısa görüşlü olduklandır. Daima geçmişin
hatıralarr arasında yaşamak değil, icabın_

.da gözlerimizi geleceğe de çevirmeyi bil_.
meliyiz.

.l.

5 _ Yaprlan işin kontrolü ve bunda,n
çıkarılacak sonuglar :

Bugün aşağı vukarı her fabrika veya
imalAthanede bir işletme kontrol işi ve bir
de bundan çıkarrlacak bir istatistik konu-
§u vardır. Fakat bu iş ekseri zamanlar
gayri mur,ıtazam , f.az|a ata ile ve bilhassa
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J,alnlz teslime hazır bitmiş mallar için ya, a - İşçi kazanQ kartia,ıı,ıııı lıazırlan-

pıJıı,. Halbuki Taylor, her ameliye icin bir mast,

İ<c,ntrol işi ve bir istatistil< istiyor. O se, b - Her siparişiıı gündelik ileı,ieyisini

kilde ki. İ-.in bittiği saatten 24 saat sonra takip ve i]k tahminlerin ne ölcüde tahak-

brınlar hazrr olacaktrı:. krık ettiğini kontrol,

Heı ıre kadar ilk ba.kışta bu, giiç bir iş
gibi görünüyorsa da bir çok zamanlar sis-

temin en ko}ay tatbik edilen krsmı budur.
Bu iş için Taylor tarafından tavsiye olu-
ııan meka nizma şııııdan ibarettir:

Atelyede özel bir usta yalnız yapılan
işin kontrolü ile ödevlendirilmiştir. Bu u§-

ta, her işqfuin yaptığı işi kontrol ederek
tesbit et,lilen zaman] aşıp aşmadığını göriir
ve görüş sonuçlarrnı henüz daha işçinin
elinile bulunan iş emri üzerir,ıe yazar. Işte
ımeliyenin sonunda tekrar icra servisine
,ı.erilen bu fiş, hazrrlanacak istatistiğe te-
mel teşkil eder. lş hazırlama ve icra s"r-
vislerine ba.ğlı 3 üııcü bir ( kontro] servi,
si), kendisine gelen is emiı,ierini tolrlar ıe
bunlardan şıı soırııclaı,ı ı,ıkaı,ıı, :

c - Yaprlan işin maliyetinl tesbit,
d - Günlük imalitın istatistik]est ifil

mesi.
Bu maltımat, okunması kolay lıir gı,a-

fik - tablo halintle her gün fabrika müdiiı-
tüğiine ı,erilmeli ve bu şekilde, müdürün
imalit vaziyetinden devamlr srrrette ha-

bgrdar olması temin edilmelidir, Bunun se-

bebi de. kendisinin mali neticeleri daima
bi]mesi ve sipariş teslim tarihlerini doğru
olarak tesbit edebi'lmesidir.

Şu halde özet olarak, Taylor sistemi tam
manösiyle sistematik ve ideal bir organi-
zasyonun tatbikinden başka bir şey değil-
ilir, diyebiliriz. Bu organizasyonun teme-

liıri esa§ kısım|arı iş hazırlama. icra ve

koııtrol serı,isleı"i olaır bir işletme bürosu
teskil edccektir.
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Sa işaret etmek isteriz. Çi.iıkü bar:s. s:,ie
andlaşmaIar altına imza kolınakla. ı.e bu
andlaşmalan uygulamağa geçmekle elde
edi]mez. Deı,Ietler barışınrn yanında bir de
içtimai barış yer almalıdır ki eser tamam
olsun.

Büyük harplerin sonunda görülen eko-
nomik krizler, doğurduklan neticeler ba_
kımrndan, harp kadar değilse de, bazı ha,l-
lerde ona yakrn derecetle tahripçi olmuş-
tur. Orırrn için harbin stratejisi gibi barı_
Şın da bir stratejisini tanzim etmek gerek-
tir. İnsanlğın bilhassa geçen harpten al-
dığı dersler, şinrdi bütiin dünyaya gerçek
bir rehber olmahdrr. Hatıralarrmızr taze-
lil.elim ; 1914 - 1918 harbi, her tarafta sa-
de politik barış nizamını değil. belki eko-
nomik ve içtimai baırşı da h()zmustu. İş
ve sermaye Aleminde harp tesirlerinin de-
vamr bir türlü önlenememişti. Bunun se-
bebi su idi: Harp endüstri§i için acele ve
seri halinde istihsal lüzumu, harpten ba-
rışa gecilirken barış endüstrisinde tatbik
edilmiş ve bir istihsal seferberliği başla-
mıştı. Amerika'da Ford ve l''ordizm adr
altında göıülen istihsal fazlalğının bütün
istihsal şubeleri için bir örnek olması bu_
nun neticesidir. Rasyonalizasiyon ve Tay-
lorizasiyon seri imal6.tı fazlalaştrımış, bü_
yiik sermaye olan her yerde Fordizm gö-
rülmeğe başlamış, ve seri halindeki ima_
lAta, yüksek ücret politikasr ilAve edilerek
kütlelerin satın alma kabiliyetiniıı arttırıl-
masr da düşünülmüştür.

1t[. F,. F.

: : i:zr_. daha doğrusu aiameriken ol-

=.:; ::::::b: :lün1,:1,a o J<adar yayılmıştır
::_. ::: r,. c: j.:.,.::ji. i,, . rnüzığe. aaza ve
::i-.a ;,:,kii].-:iae,"aaırıcl:,,3 kada;: her şey-
it _\ıreı,iha: zt-,,.:: ."ı- _\rnerikan ceşnisi
hAkim ,-,_rlı;nu1. İşle irk defa tngiltere'de
1921 Ce başlalıp her 1,ıl daha qok artan
ı,e nihayet 1929 da Birle5ik Amerika'dan
büyük bir Krack'la akseden düşüşün kö_
künii bu istihsal fazlalığında, daha, doğru-
su bu fazlahğa karşı talebiır azalmasında
veya talep eden tarafta ödeme kabiliyeti
ııin bulunmamasrnda a.ramak gerektir.

Gerçekten krizin en belli başlr teşhis ı,a-
sıtasr ihracatrn düşmesidir. Bunun sosyal
neticesi de işsizlik ve bundaır doğan sefa-
lettir. İngiltere'nin ihracatl 1913 de 525
milyon sterling değerinde i]<en bu miktar
1920 de 1.334 milyon sterling değerini bul-
muş, fakat sonıa 1921 de birdenbire 703
milyon sterlinge düşmüştür. Ne içerideki
istihlik, ne de dışarıdan yapılan talepler,
milli mahsulleri ve mamulleri hazmedecek
derecede olmamrştır. Bundan tabiatiyle
başlıca maden kömürleri, demir, dokuma
endüstrisi Ve deniz ticareti zarar görmüş-
tür. Bununla muvazi olarak da işsizlerin
miktarı artmıştır. 1921 yılının Ocak ayrn-
da 1 milyon 10 bin işsiz varken bu miktar
Temmuzda 2 milyon 508 bine fırlamıştır..
Harpten er,,vel kurulan eski sigorta siste-
minin yeniden iş a]an ı,e sonra işsiz kalan-
lar için hiçbir krymeti olnıamrştır. Çünkü
bunlarrn ekserisi sigorta içiıı er,,veiden bir
şey ödememişlerdir. Zaten ödemiş olsalar
bile, kendilerine verilecek işsizlik sigorta-
sı, 1913 yılı ücretleriyle ahenkli olacak bu
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takdirde eie gegecek para yine bir işe ya-
ranııl-aca}rtı.

Bül,ük krizin başlangıcı olan 1929 yılııı-
da ise Amerika'daki işsizlerin miktarı S
nıil1,onu bulmrıştu. Bu krizin ve bu suku-
tıın sebebi ııe idi ? Kılta bir ma.kalede bu_
nun tahlilini yapıak hayli zor bir iştir.
Fakat şurasıııa işaret edelim ki hatA, doğ-
rııdan doğrııya kiitle haliıde iştihlAk im-
ki.nları temin edilmeden kütle ve seri ha-
Iinde istihsalden ileri geliyordu. Kütle ha-
linde istihlik neden temin edilemiyordu ?

Çünkü :

1 - Kiitle ha,linde istihsalin daima ta-
lep üstünde olması lA,zrmdır. Ve istihsalde
öyle bir kabiliyet bulıınmalrdır ki, talebi
de arkasndarr sürükliyebilsin ! ReklAnıcı-
lrğın genişlemesi, yeni ihtiyaçlar doğur-
ma.k saııatı da. brııırrn ta.bii neticcsi olma-
m]ş mldlr?

Forcl cliyordıı l<i,, " Biz Aıırorjka]ıl:iı,.
zengiiı olduğıımrız iciıı olomııbii sahibi dp-

ğiliz; biz Aııerikalı]ar otomobj] ,cabibi o]-

duğumuz jçiıı zeııgii,ıiz l Çünkii bu sal,e-
de fa,aliyet sahamızı getlişletiyot"uz :" Fa-
ka.t hakikatte Ford'un sözü her istihsal
şube§inde tatbik sahası bulaınıyordu. Çüıı-
kü otomobille gidileır yerlerde daima dev
Amerikan istihsaliııi karşılıyacak talep
yoktu.

2 - Daima a rtan ıstihşal. gayri men-
lrulleri, bilha.ssa ağrr makiıreleri ve a-let-
leri fazlalaştırıyordrı. Bunlaııı amorti et-
mek çok zordu. Bövlece gerek doğrudan
doğruya para şekUnde, şJerel<se kredi sek-
linde büyiik sermayeler istihsale yatı:^ıl_

mıştr, Bu makinelerin istihsali piyasalar
tarafindan hazmedilemediği için nıilli ser-
vet]er üzerinde toplanan tehlikeler artı-
yordu.

3 - Ford'rın işci]ıe yiiksek ücretlel.te-
min ederek on]arın satın alma kabiliyetle-
riıri ve dolayısi;,le istihlik imkönlarrlır a_r-

tırması şüphesiz çok iyi bir şeydi. F'akat
bunrrn umumi satrn alma kabiliyeti üzerin-
de fazla müessir olabileceğini iddia etmek
de imkAnsızdı. yüksek ücretlerin bir "iş"-
deki bütün işçileri oradaki mamullerin
müşterisi haline koyacağını kabul etmeğe
imkAn vaı: mıdır? Ve nihayet bu böyle ol-

sa bile genel durumlarrnl tanzinı etmiş iş,
çiler, müstehlikler arasıı,ıda cok zayıf bir
yüzdeyi temsil etmezler mi ?

Amerika'daki Krack işte gerek Jstihsal
fazlalığından, gereJr istihlAk a z)ığından
velhasrl ekor,ıomik hayattaki duışJıııılıık ı,t,

yavaşlama Indice'lerine Stock-Exchaııge'-
ııı intibak etmeyip tam tersi kıyı,ıetlerde
qıl$nca biı, yükselişe doğru yol almasındaır
ileri gelmiş ve bu yükselişten sonra telıe
aşağı geliş çok daha müthiş ve çok da,ha
kuvı,etli ve feci olmuştur.

ğlütiin bunlar. geçen biiyiik harpten
lJs.,,ıra galiplerin barışın sade aııdlaş-

malarda konulan imzalarla sağlandığrnı
zannettikleıiııden nasrl büyük hatA.lara
diiştiiklerini gösteren birer misaldir. Bu
ha,rlısonrasında ise, geçirilen eski acı tec-
rübe daima göz önüırde tutulmakta, dlş
1ıolitika barışınııı yarıında içtimai ve eko-
ııoıııik barısrn r'la süratle kurulması imki.n-
jıı,ı aıaıınıaktaclır,. Brından dolayı, harpten
c,ıI-:aı bJrqok nıemleket]er. istihsali kamqı-
Jıl,acak teclbirler alacak 1-erde, daha dik-
kat ye itina ile davranmakta. makinenin
insa]r eti jie beslenmesinin önüne geqme-

ğe çalışmaktadırlar.
Geqon harpsoıırasınıı] eıı göze t,arpan

vasfi, istihsal fazlalığı. makine fazlalığı ve
bundaır doğan işsiz fazlalığı idi. Bu harp-
s()nrasınuı da §imdilik en göze Qarpan vas-
fi, ı'stihsal durgunluğu ve el emeği noksa-
nrdrr. Buııuıı bir sebebi de, terhislerin Qa-
buk yapılmamasr, ve askerlikten döırecek-
lere yeıri yeıTi iş sahalarlnırı açrlması im-
kiın]arının araırmasrdrr. Şimdi her mem-
lekettc makine vc fıbrika jıısanIara ve'ih-
tiyaçlara göre ayarlanmaktadr. Harp
bittiği haide birçok menrleketlerde çekilen
m:tl clarlığı bu yüzdendir, Şüphesiz İngil-
tere gibi harpte çok masraf etmiş ola-n
yerler, Jlıracatr altrrarak, gelecek döviz-
le ha],p masraflarırı ödemeğe çalışmakta-
dırlar. Fakat bu arada Cış piyasalarrn alrm
kabiliyeti de göz önünde bulundurulmuş,
bu yüzden terhislere kademe kademe gi,,

dilmiştir. Terhislerin gecikmesini, sade dış
politika krizlerine ve dünyada tam güve-
nin kurulmamrş olcluğuna atfedenlerin işi
tek cepheli gördükleri muhakkaktır. Şim-



Kömür lşçilerimiz ve Kömür İşlerimiz

uı,dunıuzıl:. bt..: 'cı.s.: i. = ;: :_: . ı -

olan Eı,+ği: - Z^nsr.ı]ia].: :i ]bts:: ,.

bugün, iki nel,i işçi l,arör :

A) }(adenciliğ meslek edinmiş ._,]aıı kı.
sım;

B) 1ş miikellefil.et ine tabi amele.
Kömür işçiliğini meslek edinenleriı-ı bii-

yük çokluğu bu bölge haikının topraksız
veya az topraklı köylülerinden meydana
gelmiştir.

Ötekiıer i§e _ İkinci Dünya Harbi içeri-
sinde büsbütün artmış olan - kömür ih-
üyacr4rzr karşılamak için, I\{illi Korunma
Kanrınu hükümlerine dayanrlara,k, iş mii-
kellefiyeti yoliyle sağlanmıştır.

Ancak, kömür işçiliğiııi meslek eclinmiş
o]an kısmr dahi tam mAnasiyle meslek iş-
cisi saymak gerekmez. Çünkü hepsi bi.itiin
yıl bu işde çalışmazlar. Bu bakrmdan buıı-
Iarı da ikiye avırmak lAzımdır :

1 - Devamlr mesJek işcisi.
2 - Devamlı olmıyan meslek isqjsi.
Devamlı sayılanlar yılın biil,iik biı, kıs-

mını kömür işinde geçirenlerdir. Ötekiler.
bu işde y ın 150 - 160 gününtlen daha az
çalışanlardrr. (Not: Bunların dısıncla bir

di geçen harpsonrasııın aksine olarak bil-
hassa da}ıa ewel, içtimai barışrn kuruima
sı içiıı de emek sarfedilmektediı..

İlk düni,a harbinden sonra ekonomik
hayatta çok ileri hamleler yapılmasr

coleü DfNcr:B

.iı gşc],:t amele vardır }ii, calışm.a süreleri
ct:,.; .ieğiidjı,. Şuı.adan. buradan gelirler;
biı, zan:a:: ca]ısırlar: birkaq kuruş kazan-
dıktan _.,: :ıi,a. :eirtikieı.i€:bi giderleı.)

[lömıir haı,zamızın r]ııı.ıımuna göz atıldı-
ğı zamaıı tabiatın bu havzaya, işlenmek
ve dünya piyasasrnda yer tutmak için her
türlü şartları vermiş olduğu görülür :

1_ Havzanın kömürü bol, cevheri kıy_
met]idir.

2 * Havza deniz kıyısıııdağır. Kömür,
diinya piyasasıııa deniz taşıtlariyle rıcuza
taşınabilir.

3 - Havzanrır, işçi ihtiyacuıı keııdi qev-
resi içinden ve dolaylarındaıı, yeter sayı-
da. sağlamak rnümkündür.

LAkin bütün bu şart ve imk§.ıılardaıı
gereği gibi faydalanrlamamıştrr.

Cumhuriyet idaresinden önceki devir.
her şeyi oldrığu gibi, bu lraı,zayı da ilımal
etmiştir,. İşletilmesini yabancr sermayelere
bırakarak havzanın ve burada çalısan hal-
kıır sömürülmesine sebep olııuştur. En ko-
lay ve ucuz işletme yoluna baş ı,ura sömü-
ı,iicüler ise ceplerini doldurmaktan başka
bir şey düşünmemişlerdir. Ne havzanın ge_
lecekteki ekonomik işletme ihtiyacını, ne
lıalkın sağlığını, bakrmrırı. hakkını. Ru se-
beplerle ocak içi ve yer aitı işleri kadar
ocak dışr ve yer üstü işleri de geri araçlar_
la idare edilmiştir. I(akine ile istihsale bas
vurulmamıştrr. Çıkan kömürün deniz ve
demiryolu ( * ) taşıtlarına yüklenmesine ka-

(') Zonguldcğo demiryolunun
ğın! unulmclmğk gerekiı,

l

içtimai ve ekonomik krizleri tloğurmuştu.
İkinci diiıya harbinden sonra ise, daha ba_
siretli, daha temkinli hareket etmek
tine gidilmiştif. Temenni edelim ki, bu
ı,übe insanlık için iyi neticeler

sonıadcn yopıldı-

!i

L
ı,



dar çesit. qeşit, az ı,erimli, çok eski vasıta-
larla. ti-irlü aktarmalardan geçerek taşın-
ınası cia zaman kaybına ve fazla sayıda in-

-ran qalıştırı]masrna yol açmrştııı. Böylece
hem istihsal hem taşıma, hem, de yükleme
ekononrik olmaktan uzak ka.lnrrştır. Yaban-
cı sömürücüler bur,ıun aclsrnr işQi ücretlerin-
den kısarak, isçiye hakkını ı,ermiyerek,
ona sağlık ve bakım için beş para sarfet-
miyerek çıkarmak yolunu tutmuşlardır.
Henüz, ne yatacak yeri, ne bir övünlük sı-
cak 5ıgrnagi olan, hastalaııınca merkep srr-
tıntla, köyüne gönderilen ve kaderi ile baş
başa brrakrlan insanların şçeçirmiş olduk-
ları acr günleri unutacağımız kadar zaman
geqmemiştir.

Bu durıımu önlemek ve ilk önce işqimi-
zin perişa,n halini düzeitmek için Biiyük
l4iltet Meclisimizce. Milli Mücadelemizin en

çetin giiıılerinde, çıkarılan 1ii1 sayılı ka.-

nunla biı haıza.va i!k defa oiarak De,,,]et.

el atmıstıf. l'ai<at kosktıca bir iııkıl5l-,ın ,,,e

çabrık kalkııın,ıa ham ji,]erinin agır 1,ükiinü
taşrmak zoıunda kalmıs olan Cunıhıııiyet
idaremiz bu havzaya 1,üzlerce mil1,onluk
serlnaye aytrmaya, ilk yrliarında firsat ve
imkAn bulamam.rştrr. Ancak, Füzyonrlan
sonraki kalkrnma ve gelişme bile göğsümü-
zü kabartmaya yetecek kadar bellidir.
İçinde bulunduğumuz şartlara ve imk6.n,
lara göre gerek istihsalin hacm!, gerekse
isçinin sosyal durumu tarafsız yabarıcr uz-
manlann bile takdirini çekmekten geri
kalmamrştır. Bununia" beraber havzada ya-
pılacak pek çok işler vardır, ve bunlar il-
gililerce de bi}in_ınekte, tedbirleri alrnmak-
tadır. Yakında semercsini görmek Devlet
idarernizin ve çalrşkan milletimizin mükİ-
fatı ola,caktır. Brı semeı:enin bugüııe kadar
gecikmesi ikinci diiııya harbinin doğurdıı-
ğu güglükleriıı sonucudur.

Alrnmasr gereken tedbirler arasında. bel-
Ii başlı iki nokta önemlidir. Biri_si, havza,-
nııı istihsalini ve kömürün deniz ve kara
taşıtlanna yükletilmesini, - tekniğin bu-
günkü ileri gidişine uygun o]arak ma-
kineleştirmelt. İkincisi işçiyi kalifiye hale
getirmek.

Ocak içilıde rıe drşrnda makirreleşmenin
nisbetlerini tayin ve tesbit etmek, yetkili
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uzmanların ince]emeleri sonucuna bağlıür.
Havzada iyi, ekonomik bir iç nakil ve yük,
leme, modern vasrtalara ve hef türlü tesis-
leri mevcut, elverişli, bir ]imana ihtiyaç
göstermektedir.

Kalifiye işçi meselesi ise daha ka.rışık bir
takım işlerin düzenlenmesini gerektirmek-
tedit.

Gerçi havza. işqi ihtiyacını kendi çevresi
iqinden ve dolaylarından sağla,mak talihine
sahiptir. Çünkü hu bölgenİı toprağı dar ve
verimsizdir (1). Bu sebeple halkın toprak-
srz kısmı zaten kömür işçiliğine can atmak
zorundadrr. Az toprakh kısmı ise kömür
işçiliğini yardrmcr bir geçim yolu sayarak
ziraatten artakalan zamanınl bu işde çalış-
maya vermektedir. Ancak havzada, ocak-
lara yakın yerlerde yapılmrş işçi meskenleri
olmadıkça bu işçilerin büsbütün topraksız
ola,n'larını bile tam mA.nasiyle deva,mlı işçi
savamayrz, !]sasen halk köklü ı,e devamlı
hir aile ocağının kijl.d,] kur].ıh,ıp yaşal,abi,
]t Ceğine inanriıştır. Rrı iıaılış işcili daima
toprak .,,e -üStelik- geqirdiği 1ıa1,1,on hal,atı
da aile hasreti içinde yaşatmakta. ona işi-
ni ve yerini yadrrgatmaktadrr. Bu sebeple
bir qalışma yılının 300 gününü kömür işin-
de geçirenleriıı sayısr parmakla gösterile-
cek kadar azdır.

Az cok toprağı olan işçileri ocakla-ra bağ-
lamak ise daha güçtür. Bunlar gelecek
mal]sule kadar - daradar da olsa - ge-

çimlerini sağlıyacak kadnr para kazandık-
tan sorıra hemen köylerine koşarlar,. Brı
sebeple, aralarrnda, yılın 150 gününü bile
ocaklarda çalışarak geçiı:enler azınlık t,a-
lindeürler.

Esasen kerrdi toprağında veya dağda,
kırda, açrk havada, başrnabuyruk yaşama-
yı biıı gelenek ha,linde, sürüp getirmiş olan

(t) Zonguldok iıi*izl" zoo.s0o hektqİlık ğİğzisi
nin 137,600 hektdrı toTlo, 9.200 hektaıı bğğ, geriye
ko}on kt§mı ise meıo, ormon, çolılık, IuıdalıL, çcyt
ve fcrydalonimasl kabil olmıyon topıcktır, Ekilebilen
ioploktdn t944 yrlında alınan mchsul şudur: 28,990

ıon mısır, lB,397 ton buğdoy, 2.395 ton b.rkliyğt. Bu

kodaı oz mohsulün iı ıotkını beslemeğe yetrdiyece-

ği oşik6İdıI. Beş nüfuslu bir oileye 10 - 15 döİıüm kğ-
do, top.ck diişen bu ilimizin 391.000 soyıdoLi nüfu-
sundğn ğncğk 145.000 i ziıoot ygpoı. Üst toİafı ticq-
Iet, esndllık, memuİluk, işçilik etmektediİ,
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türk köyliisünü tolırak altında, güııessiz,
ve saf havasrz yer{erde c-alıstırnıal.a alıs-
tırmak güç şeydir. Bunun i,:r o::., emııi-
yetli, ömür boyunca süı^e,_.ek: i]asta, sakat,
ihtiyar olunca kendisini r.asat:.bilecek bir
iş göstermek ]iamdır. Hatta bu kadarı da
yetmez. Bu işdeki kazaıç. taİiada}:inden
fazla, da olmalıdir. Tiirküı ıc,nr.ağe bağlı-
lığında,n iieri ge]eı bu nsikc,]o_1:; setı:ı bas-
lıca - ı,e bir, :-.--.:..ı ,l.. . :'i::,i.- t\ .-

bir meseled jr.

lste bütü: ı,; ... 'ı. . lp. ; _- .-. J - - i
tam mena.şi\.:. .le-..a-_]: .,.- .:...:::...- : . ,

getirmek iqin aiııacr, i -,,e a_::::_ai::z -._:
şu tedbir]en münkün ı]iuğu i.: i:;,- .:.'c :.
sonuçIandırmak lazrmdır :

1 - Ocaklara 1,akıı .ı.erlerde. bahcel:

- Hatta kabilse bir miktar tarlası olaıı-
işci meskenleri kurmak. (Havzanıır tonoğ-
rafik durumu buna pek elverişli olmadi-
ğından bu ihtiyacın Yenice - Filyos vAdi-
sinde karşrlanması faydalı olur. Şu şartla
ki, bu meskenler şehre ve ocaklara iyi yol-
larla; çabuk, rahat, işçiyi işine parasrz gö-
türüp getiren, ba§ka zamanlarda da ucuza
işliven taşıtlarla bağı olmalıdır. Mesken-
lerin de işçinin ödeırıe takatini aşm]yacak
kadar ucuza mal edilmesi, parasının uzun
vadeli taksitlerle ödenmesi; hatti 1:ıarasız
verilmesi gerekir. )

2 - Işçinin, bu işi emniyetli ve rlevamlı
sayıp ona ba.ğlanmasınr sa,ğlamak için :

a) Bugünkü İş Kazalarr ve Meslek Has-
talıkları Sigortalarına ek]enecek emeklilik
ihtiyarlık ve ölüm sigortalarıı.ıı cla bir aıı
önce kurmak;

b) Hayatın ucıuluk ve pahalılığı ile ken_
cli kendine (otomatik şekilrle) ayarla.nabi-
len, şu veya bu gibi tesirler altında değiş_
miyen ve işçi tarafıırdan bilinen bir asgari
ücret tarifesi ile ücret artrş bareminin.
bundan başka. her istihsal kısmında ve
bölgesinde aynı şekilde tatbik olunup ay-
nı neticeleri vermesi gereken bir 1ırjm ırsu-
lünün kabul olunmasr i

c) Usta (kalifiye) işçi yetiştirme işinin
esa§lr ve en randrmanlı şek]iyle eie alrn-
mast.

İşte ancak bu inanca, şart ve usuller al-
tındadır ki, kömür havzamrzda, gerçek an-

lamiyle deı,anrlı, babaclan rığula katan bir
meslek işqiliği meydana getebilir. Meslekle-
ı:i gibi meskeııieri de babarlan oğula kala-
cak olan bıı kiitle, ileri milletlerin ınaden
ocaklaı:rııdaki işçi gibi .ı,e onrırı kadar kal!
fiye olıır. Ve ancak bu tedbirlerle başbaşa
yüı:ütiilmek şartiyleür ki havzanrn mak!
rrelestirilmesi bir kıymet ifade edebitir;
istihsalin artrııasında, kömürümiizün clün-
ıa 1ıivasasında bir mevki tutmasnda te-
sjrli olrır,. Çünkti acemi eldcki teknik ve en
:,i.],: \-as]ta. rısta cldeki g€r.i vasıta kada,:
i .:. -, r.ar,]l .leğildir.

i,-]:,,.! ],j,,,,:, ı, ki. bu terlbirlerin hepsi bir
ı., ::,.;:-_i.::,. Bjribirieı,inden ayrılamazlaı..
Heıs:ne b:-,ie:: bas r-urırak gerekir.

ı]trt-l. .,:,:-_ :i'i]]...a ]-li]ibilriİ doğurctlığu
iesir]erjı: z-ıri:.i.ısi a]tıııda. kömür istihsa-
limizi artırnıak iti;.: ,.,erinde bir care ola-
rak - baş \.urduğumiız is mükel]efiveti
usrılü, verdiği kıyaslama soııucuna göre (2 )

kömür istihsalimizin artrşrnı sağlamrşsa
da evvelA tıu usulün normal sartlar altm-
da devam edeceğini kestirmek güçtür. Son_
ra da pek ekoııomik dürğildir. Çünkü hem
kömür istihsal niskictinin artışı, kullanılan
Jşçi sayrsınrn artış nisbetine göre önemli
bir fazlalık gösteımemt]kte, hem de türlü
istihsal alanında,n ayrrları vğ üstelik he-
vesle çalışmıyan insaır lçolu, kömürün -taraza -- yüzde beş ya]:arrna çalrşrrken
başka bir şeyin yüzde yiıınri zararrna eksil-
mektedir. Ka]dı ki bu kadarcık artrşr clahj
mük€ilef işçilerin mi, yoksa devamlr sayı-
laı-ı isçilerin mi sağla.dığını kestirmek müm
kün rieğildiı.. Çünkii kıyastamada ele alı-
n,a:ı vıl]ar ıraslI}dı g^cen zaman iceı,isin-
de devamh .işçiler az çok ustalasmıs olabi-
lirler.

(2) 1944 yıtında elde edi]en iuvönon kömü.ün
mi].tğrı 3.558.844 tondur tri - ottoJomo hesopla 

-günde t.050 lon edel. Aynı yıtdo :

Ocak içinde kullanılon işçi soyısı 14.228
Ocok dışındo kul]on]lon işçi sğyısı 7.967
Çeşitli işlerde kullanülon jşçi sdylst 5,490

dır. kj, toplomt 27.085 eder. Bu ıokğmldr 1933 e oit
İğlramIğİla kcrşıloştıriınco ,lg44 de :

l 
- Kömür istihsclindeki ortrş nisbeti % l2,4,

2 - ğ) ocğk içinde çqltşcın işçi sğyısındqki ğrlıs
nlsbeti % 8,

2 
- b) occk içinde, dı§rnda ve çeşitli işlerde çğ-

lışğn işçi sğYlşı toPlomındqki ğTt§ ni§beti ise %6,2 diİ,
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zrınca diğer taraftan, iş yerlerinin kendi
programlarr, talimatnameleri ve usulleriy-
le tanzim eclilmiştirler. Yeni kurulacak
olan endüstrimiz, bı vaziyet karşısrnda,
takip edeceği usul ve prensipleri kendi
biinyesine göre tertiplemek ve bir progra-
ma bağlamak mevkiinde olacaktrr.

Şimdi çatışma hayatınrr,ı "iş tlüzeni" baş,
lığı altında topladığmız bu meselelerini
cliğer bahislerde oiduğu gibi 1,ine ana hat-
1ari1,le incelemeğe detam edelim :

personel kadroları :

Personel kadroları meselesi bir yandan
iş için lüzumlu insan emeğini yeter mik-
tarda sağlıyarak istihııaliıı devamlılğını
imkAn dahiline sokmasr, diğer taraftan ça-
lrşaırlara emekleri karşılığmda ödenecek
değerlerin maliyete intikaI etmesi bakrmrn-
dan işletmeyi ilgilendiren meselelerin ba-

şrnda gelen işIerdendir. Gerçekten sanayi-
de çahştırr]acak irısanlarrn işiır icapların-
cian ne bir fazla ne bir eksik olarak tesbit-

edilmesi icap eder ki bunu tanzim edecek
olarr şart ve teclbirleriır bütünü "personel
kadroları politikası" di),e adlandırılabilir,

Bizim endiistrimizdel<i tecrübeler göster-
miştir ki, yeni kurulan bir sanayide nazari,
fiili ve rasyonel olarak üç tiirlii personel
kadrosu ınevzuubahis olabilmektedir. ye-

ni kurulan endüstrilerde gerek işçi gerek
memur kadrolarr uzrrn müddet rasyonel
şeklini alamamaktadır.

Bu meİelede, sanayide çalışacak işçi ve
memurlarrn ehliyet d.ereceleri, yani qalışa-

cakları işteki bilgi nisbetleri birincj tlere-

cede amil olmaktadır. Bundan başka per=

Yeni Endüstri Pl6nı ve lçtimai Politika

eni endüstri plönı münasebetiyle iş
hayatındaki içtimai 1ıolitika mesele-

lerinden bir kısmrnr geqeıı yazılarımızda
iııcelemiştik.

Yeni endüstıriyi ilgilendirecek olan sos-

val meseleletiıı bazıları doğrudan doğruya
bu enclüstrjnin şa,rtları ile hudutlu sayıla-
bilirse de cliğeı, ceşitli meseleler aynı za,
manda bütüıı iş ha\-atlnlüZa ait 1,r,eıısiple-
re taallfık etmekteclif- -\şa$da tahlilimi-
z,in beşinci paragrafı olarak bahsetmek is-
tediğimiz qalışma koırrıları daha qok bu

çeŞit münasebetlerdiü :

V _ İş diizeni meseleleri :

Çalışanların iş hayatına en elverişli §e-
kilde iıitibakııı sa.ğlıyacak şartla,r,rn tes-
bit eclilmesi. biiyük saııayi ta,rihiııi doldu-
ran asrrlrk tecrübe]eı neticesinde müınkün
olabilmiştir. İş Ciizenini sağlryacalr pren-
siplerle takip olunan gaye içtiniai politika
rnevzularr icindeki isk:i.n, gıcla, sağlık, sos-
yal eı],ıniyet gJibi daha fazla içtimai karak-
terdeki mesele]eı. meı;leki yetiştirme gibi
teknik tarıfı galip oJ:ıır işler ve ücret gibi
ekonomik kara]rteri ilı be]iıeıı konular dı-

şrnda kalaır calışma nriinasebetleriı,ıi dii-
zeıılernektedir.

Bu suret]e "çılışma tliizeni" sa.hasıııa.
giren işler içtimai politikınıu diğe:, bahis-
lcı,inde olduğ-u gibi bir 1aü,afıan kaıııtır va-

Makinelesme, ]iman ve işçi meskenleri
meselelerinin, ele alındığını sevinçle öğren-
diğimiz körnür inavzam;zırı eu yakrn za-

manda _ öteki mese]elerin cle gerçekleş-
mesiyle - bül-ük bir ka lkınmava erişmc-
sini candan clileriz.



1

çALIşMA

sonel değişmeleri, işe de\.amsızlıklar. has-
talıkiar, yorgunlrık nisbet]el,i, şoniii j vazi-
yetleri, ekip adetleı.i ve (iiğet, iş şartları
"r,asyonel kadro" inrkAıiiıı be,zucu sebep-
ler arasrnda yer alan basirca olar.]ardır.
Şüphesiz saııavii:ı 1çk:.:ı sr.,,:-,.csj r< nııı-
kineleşme deı,ece,:iıiıı ıesiı i ,ie bü},üktüİ .

Bir endüstı,i subesi bu anrill.].]ı kaıi: o qo-
ğaltıcı tesirleı.iıdeı_ ;;ü:]üa iıuı.ıarabildiği
nisbette''ras1,,,ıe] kaır,ı' -..a eri__.i..ktiı.
Bu suret_. rı\\uDel Ladru 'ı:: :._--_:-.r,,.
ıantı.bı.ıtc \( :,ir.:i;'.::_ ':..:_::::. ir. =:: ._-
t,J,.i.;:.l.,,.,.^.. 4.* .-r_.. j!__.:İ: .":. _.. l_. _

]üIıiüne t.k.b:r- -it:-_ ,:-::._-:_ .:._>a:__-_ -]
tol)lumundan ib..laii]:.,ieıl].b--:l.. tsu:.a
kaı,şıJık. ııazarı i_.c-i kaü uia,r.;. ı,4tj.vni; iş-
çi kadrolarrnı }ükseltici bütün ıhtımaijer]
hesaba kataıı ve her türlü şartlar altında
istihsalin devamlılığını tenıin edebiiecek
olaır persoııelin toplumudur. Fiili işçi kad_
rolalı ise, nazari iŞQi kadrolar.rırrrı tahak-
kuk etmiş olan şeklini ifade eder. yani bir
sanayide fiileıı çahşmakta olarıların yekü-
nudul.

Yeni endüstr.imiziıı içtimai politika pr.<ı_
granrında işçi kadr.oİarr mevzuu, önemli
biı yer işgal edecek mahiyetteki işler.den-
dir. Her yeni endüstri bölümünün keırdi
özellikleriıe göre işlemğsilıi gaye sayaca-
ğı bir rasyonel memur ve işQi kadrosu bu-
lunması gerekir. Bu kadrolar ekseriya sa-
nayiiır kuruluş plöntariyle birlikte kurucu
[Iütehassıslar taı.afından tesbit edilil. Bu_
rada dikkat edilecek biı.nc_ıktıı da rasyo,
-nel kadrolaü.a esas teskil edeıı qalışma sa-
atleri, ekipleri adetleı,iniıı nıukayeselerde
daima hesaba katrlnıasrdıı,. Rasyoııel per-
sonel kadrosunun asgari iıısandan müte-
şekkil bulunması gerekir.se de buradaki
asgarilik işin ica}rarına uygun bil.yeter-
lik rnanAsııra gelir,. Yoksa arzulanan, müm-
kün olduğu kadar. çok işi, bu iş hacmirre
tahammül edemiyecek kadar az jnsana
gördürmek değildir. İstihsali, çairşmaırrn
normal şartlarrna ve prensiplerine bağlı
ka]rnmak kaydiyle, mümkün olduğu ka_
dar az persoııeile ba şa rm aktrr.

Çalrşma şekilleri :

Çalışma ekip adetleri, Qalı§manln müd-
deti, fazla çalrşmalara ait prensipler, iş dü_

zeninin iizeriıde dur.ulacak diğer. mesele-
leridiı,. yeııi kurulacak eıldüştıi bölümler!
ü,liü) iş şartlarrna gör,e, çalrşma saatlefini
ve ekip sayılar,ını, işin icaplarına göfe ter-
tiplemesi l6.zınıgelir.. Çalışma saatleri ve
ekip miktaları meselesi, endüstrinin şart-
iariyle olduğu kaclar sanayiin kuruluş yer-
lerindeki içtimai imki.nlarla da ilgilidir.
Çahşma saatleri bahsinde modern endiis-
tıiniır tesbit ve kabul etıniş bulunduğu
ııoı,nr]ar malfimdur. Sekiz saatlik çalışma
ı:ı'.: Jdet!. geıek milletlerarası sözleşmelel-
:c. gel,ek is ul,gunluğu bakımında.n doğr.u-
i:.: .iu§ı,.ıl,ıı isletmeleı,i idar.e ederi]eı ta-
:,:iı:-.ri.,.l-.. -,,Li! i.illiikte turu]an biı. is nıüdde-
ıi ol.üsüdül,.

İkirlai J'ü:-_]-a j:ıı biıı.leı,ı öııce, sekiz sa-
atiı a]tü]iija tu'rırleı: ı,alışnıa müddetleri
iq!ıı deı,ıemeleı, ı-alıidığı gibi. ikinci dünya
saı,aşı bol.uırca bütüı] memleketlerCe sekiz
saati aşan iş zamanlarr da tatbik edilıniş-
tir. l4odern endüstrinin teknik seviyesi,
çalışnıa saatleriııin yükselmesiıri değil,
azaltrlmasınr destekliyen bir seyir takip
etmektedir. Bu meselede, ekseriyetle sa-
nayiiır yeni kurulduğu memleketlerde iş
tekniğine \.e i§ hayatıılıı) tezahürler.jne vA-
krf bulunmıyan ıneraklılar tarafından sa-
nrlanrn tersiıre olaı.ak, çok istihsal, uzun
çahşma ile değil, devaınh, tertipli ve canlı
çalrşmakla elde edilebilir. Çalrşan iıısanııı
kapasitesi, muayyen }.ıir yükselnre n<ık-
tasından sonra, çahşmanln uzama müd-
detiyle mütğnasip olarak düŞnrektedit..
Bu suret]e çalrşına kapasitesini düşiif-
memek, denk tutmalr için, uzurr tecı,ü-
beler sr.ıırunda sekiz saatiik çalrsrna miid-
deti kabut edilmiştir. Çağırrıızda moderır
endüstı,i. onbir saatlik iki ekj1, yerine se-
kizer saatlik üç ekip tarzını, yalnız çalr-
şanlarm fizyotojik imk6.nları bakımmdan
değil iş randımanı iqin rie daha verimli ve
tercihe değer bulmaktadır. F'akat üç eki_
bin tertiplenebilmesiı-ıdeki güçlükler, bil-
hassa işçi kıtiığı buiuuduğu zamanlarda
kolay bir iş olmadığındarı yeni lrurulan
sanayi, çok kere "fazla mesai': ti iki ekip
tarzma temayül etnektedir. Bu hususta
24 saat itibariyle iki ekibe ödenen ücretin
aynl iş içiı,I çalışacak olan sekizer saatlik

q
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üg:liiıt a,j::]ecik olandaır görüni-işte da-

ha fazla tuı_acaknır,< sarıılııası aııcık istih-
st,l meseleleı,ini ve eıdüstri mevzıılarınr
rek taraiı göreırlerin dü,ştükleri b,ir hata,
,iı,. Çünkü her ne kadaı: üç ekip için öde-

ı,.en ücret miktarlarr iki ekibe ödenecek

oiandan daha fazla bir yekün gösterebilir-
se rle üç ekibin kapasiteden faydalanma de-

recesi ve ranclıman nispeti iki ekipli çalış-
fıaya nazaran çok daha yüksek o}duğun-

daır, aradaki üç ekip lehine olan istihsal
farkı, iki ekip lehine <ılan ücıet .falkürı faz-
lesiyle aştığı tecrü}ıe edilmiş bir gereektir,
Diğer taraftan sekizer saatlik üç ekipli ça-
]ışmanrn, çalrşanlarrn sağlrk şartlarrıa uy-
gunluğn dotayısiyle istihsalin daima noımal
iş gücüne sahip insanlaı elirıde devamlıiığı-
nı sıığlauıası ıta ayrı bir k:rzançtrr. İki el<ip-

Ii ve fazla Qalrşmalr r.ınbirer saatlik çahşma
taı,Z] iŞçilcr,in yoİg,.rirlilI< nisbetjır! a,,ttrrdi-

ğındaıi, isqi cleği:rıelei i rıin ve ise tlt",,ai,:

51z],k]:ıl ı,, biı s ,b.b_ l,ı I ,, -:., ı . , i, ,

YJInsıZliklai ı!ı lr .:::ı::.,l :.'. : , - ,", -

İ,cce iıiğüll'i ığsiıii-l \,,:,_iJ. L:.:ı-. L,, , .,-

dit,. Bö5,ie oliiuğıı,ı:i 3,,-i: - r-,,: :,ti':,1ı.iı,.:
iqin cle fazla çaIı.;r,rali ııbiı,cı .ı-t]ik iki
eki1, tırı,zılrın zilı,ui,(,t halirı.],- :ü_-:r::-,-_:,

kaln-rasırııı fııytialı ıılıııiğı tlüş iiııce sııııie -

yiz, Bu zaruret halleri içtiıııai ])]uhit ııı t-

iarrrıdan doğııbiliı, ve yeni kuı,rılırıı blı eiı-

düstri için başlaırgıçta kar,şrlasılrntsı nririı-

teı)lel olan işçi darlığı _Sekliir(i. teZahüı,
etlebilir: Ancak işçi darlığı rıreselesi;ıi nrem-

lekctimizde fı.zla izam etnremek ve bilhas-
sa ltılifJye işçi darlığı ile liaııştıi,nramak
lizrmdrr. Zira moderrı endüstrinin yeni
kurulduğu memleketlerde kalifiye lşçi az-

lığı ile kaf§ılaşmak be]<lenilen biı keyfiyet
olarak telAkki edilııeiidir. Her yeni kurrı-
lan eodüstri şubesi bilgili işçisini hazıı,
oiaı,ak bulmryacak, ptrscıieiini doğrudan
dıığruya kendi biinyesinde yetiştirmek
mevkiiııde kalacal(trr: Böyle olduğı]ıa gii-

re işletmeler kurıcakiarr mesleki yetiştir-
me teşkiletlariyle "işçi kurslarr, çırak
okullaı,t" clevam]ı bir yetiştirnıe taaliyeti
tertipieyeıek vasıfsrz işçilerin bolluğun-
dan faydalanmal( ve itlerinde liyakatlile-
rini bilgili işçi haline sokınak mevkiinde-
clir. ]3u takdirde unıumiyetie işiç darlığın-

dan bahsetmek mümkün o|amaz. zira en-

düstrinrizdeki bugünkü işçi de$şmelerinin
rıisbeti ve bu değişmelere rağmen endüs-

tıimizin işçi daılığ:na maruz bulunmalnşı
bu hususta müsbet işaretlerdir,

Böylelikle sanayid,eki iqtimai siyasetin
"iş düzeni" bölümündeki bu iki mevzuun-

dan ba§ka :

3 - İşçi sicil teşkilatl,
4 - İşe alma, işe yerleştifme, işten çı-

karma usu]leri,
5 - İşçi mükifat ve ceza şekilleri,
6 -- Çocuk ve kadın işçiler,
7 - Mahkfirn işçi çalıştırma usulleri,

bu bölümün diğer önemli meselelerini teş,
kil etmektedir. Bu konulann her biri iş
hayatınd:ıki içtimai politikanın üzerinde

çok duruirrıı§ ve ayn ayrı taılzim edilmesi
gereken bölümterdir,.

l]ir lrere hemen srrnu kaydetmeliyiz ki,
ılüz:ııli bir işci sicil teşkiletı ojmirksızııı
i,-,ğı il r ı lıllisbet bil, iqtımai politika takı]

.,!: j.i :ğ i j!-, }.: a]] \,Ulitur. Per So]Ie] hareketle-
] -:-_i, l,eIjl:,:,-ğ]]:i sığlık, kldem. değişme. de-
..,ı:ırslzli ]-:. !,hli},eı. teffi !e ücı.et durumla-
ı,ıır aı,ıcak i],i ku!,uimüş biı sicil teşkilatı-
ı]a lstiııat edğfek takil) eimek kabildir. Bu
,-ıhacla kaıııltek sisıenıi kolaylrk ye süı,at

ıciniüı ede]r biı,usul c}arak bilinmektedir.
Digğt, taraftan işe alma. işe yeı,leştirme,

isieıı çrkaı,malarır,ıJ ceza ve nıükafatlandıi-
ıı-,a iŞ]ğı,inin eııdiistriyi idare mevkiirrde

olaııiarrn gelişi güzel karar almalaı,rnr ve

liersonel siyasetinde yanıImalaıını öırliye-
,,ck usul]e:re bığlaııması gerekiı,,

Çucuk ve kadın işqileı, mevztıu ise en-

düstri için Qok taraflr ve fevkal6,de mühim
bir rrıeseledir. Çocuk ve kadııı işçilerin ça-
lrŞtrrrlacak]arr iş yerleri, çalrşma şart]arr,
psikolt_ıjik, pedagojik ve sosyal bakımdan
tibi olacakları ayn rnuameleler büyük
dikkat ve titizlikle tayin ve takip edilmesi
lAzrın gelen içtimai meselelerdir. Yeni ku-
ırılacak bir eırdüstli bu meselelerde ycrlrı-

nu Ve programmr önceden bilir ve tertip-
lerse fay<la görür. Bunun gibi mahküm iş-

çi çalıştrrma meselesi de çok tarafh bir ko-
ııudur. Bilindiği gibi iş esası üzerine kuru-
Ian cezaevleri sistemi son yıllarda yayıl-
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mış ve övülmüş bir olal,drr. Buıada ad6.-
let ve endüstıi cihazla.ınrr_ ;:aı,şıi:ıii mü_
nasebetlerine şahit o ] uü] ı:: ].:::,i:. Eııdüs-
tıideki içtimai po]itji:: ir --_..e.=...: !ş ha-
yatındaki tesiı.ieı.i baiı:r_=i:: ikkatle
takjp eümekteci:ü, i(:::::: l._._::i::, 'ı_: .şlet-
mede mahküı,ı !sc-: ı:a--:::-.i:..: __. :a]:a-
]arını ıc_ı-in ğl=i;: ., :,:-_.:_^. _s.:.-.:::. is
ha,,,atı-ra ::::::.] .-::=::= :._:': _: t::.- ].: i-
ni. !s \,ç ::.: = 

j:_:-'ir-t-: _:-_-_ .: :..,. _.:...ı.
z.'.'i.; -',-:_:=._ =]1i_ s..-:..:::.. .: :.:
:_. 1:._.:_,.:i :_.,. j__ _._._- :_..:._,:.. .-
'.:._ -:.'. ::: -:__ j r- j.: -:; :::- ..
:_:_j. ',: :_i':: =_-':- . __ j.1-_- .._ _: 1
.:Ci._- .: :..a:- j-.:_.:: :=,. -:,.: :.:. . ı _: _i.
la.\ 2. Ç.+.rjz.ia. E._f,iç.-T_ c: j j-_ :: ..::::
ceza sistemi iJe 1.epl.eni bağlar ı.e iİ\ü_
lcl le rnünastbete girişmis ı;e is esası i.izerj-
ıe nüstenit cezaevlerinin kuruimasından.
içıimai, hukuki ve s]nai faydalar sağlan_
mıştrr. Bu suıetle endüstri sahasrndaki
her içtimai tezahürde olduğu gibi bu iş do-
layısiyle de içtimai potitikaya yeni vazife-
ler düşmektedir.

Içtimai politikanın iş düzeni bahsiııi biı
de sanayide, içtiınai idare mekaniznrasının
geniş vazifesini ve kuruluşunu tebarüz et-
tirmek]e tamamlamak lA.zım gelir. Gerçek_
ten endüstrideki, çalışma dilzeniıio, iicre_

te. rnesleki yetiştirmeğe, iskiina, gıdaya,
sınai sağlığa. içtinıai emniyet rneseleleri-
)ıe. rtlh. iş r-e beden !el.biyelerine şdmil
olaı-ı biitür-ı içtirnai politika meseleleı.ini iç-
timai politika pı,ensiplerine uygun şekilde
teİ,tipleyip yürütecek sosyal servisler ve
iciare tes]ıiiitı kıırmak lüzumu açrktrr. Bu-
gilı,ı içiır menrleketimizde ve diğer batı
nıenı]eketlerinde, i]ersone], iş, sosyal işler,
:et:ııai teski]öt bürolatı gibi türlü adlar
,,. -l: li1 sekijleı,le tanrüran ve işleyen iş kı-
-::: .ı:: ,,aı,ilır,_ İsletııelerdeki ve eırclüstri--. _:-:: :f.. rk!.z]..r,iı,ıdek i brı şubelelin tat-
:-:. -],. ::.:_=:: el-ıdiisiı,jnin bü;ıüklüğüne
-:.:,:_-: : : =:::j:i]\ ..,e :ieierlilikle },aplla-
:,.: :-::_:_:1:,, _:,.i. göz önünde bulundu-

:,:_:::...:: .':,:_:.: _.l;isj l..]-:dirde biI'inci de-
l c.l ji .:aa:::-_--".:_: _ -|,-:. bu ic-ıimai politi-
i. ı:,:tse.e]e: l ;sişı::]e ı:hazınıı,ı diğer tek-
nik. nriıli ve idari fınksivo]]u ir:iı]e kallşır.
Böyle olunca sanayide tatbik edilmesi lA_
zım gelen içtimai politikada bir bütüntük
elde etmek mümkün olamaz. Endüstri
bundaıı çok zarar görür,. Bu zararlar bel-
ki hemeıı keııdini bel]i ediveren, gözle gö_
ı,iilebilir cinsten duruşlar, şeklinde tezahüı
etnıiyebilir. F'akat zamanla aksatıcr tesir-
leri duyulur ve endüstrideki r.asyoılel]eş-
rneğe onlaısız vasrl ı.ılırıak hiçbir zamaiı
mümkün tılamaz_
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Dünyanın Ekonomik ve Sosyal Kalkınması
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Münasebetile

u yrlrn başında, tarihin kaydettiği eıl
büyük milletlerarasr olaylardan birisi

cereyan etti: Düııya halklarırdan 51 mille-
tin kurduğu Birleşmiş Milletler Teşkil6.tı'-
nın ilk Genel Kurulrı 10 Ocak 1946 tari-
hinde, Londra'da Central Hall (Westıniııs-
teı,) de ıırlldı.

'{'eşkilita tiahil btılrıııtı:ı 51 ıler,]t:tiıı
teırısiicileı iıiin tlolttuıdrığu biitiik .:,] ,ı:ı,l.ı

ingiliz inrparaloı,liığu Basbakaıü ]\i],- _\ı-

]ee, bütüır düırl,al,a 1,alıiı.ıı e,ık öııenrii bi:

nutuk söyledi, Geı,ek bıı ü,!utukta. gere!:s.
bundan sonra aynı kürsüdeü-ı 5,apılaiı cle-

nıeçleıde, ylizyıllar boyrıırca insaırlrğı kı-
srp kavurnıuş olan harlılere bir scır ver-
mek ve diinyanın bütiiıı kayr,aklarırr. ıır1]-

letleıin ekonomik ve kültiiı,el bakırncl;rıı
yükselmeleı,inc ta tısis ı.lmck gayt,sinı, isa-
ret edilmekteydi- Esasen Birleşmiş tr{iilet-
leı Andlaşmasrı,iın başlangıç pasajıırdı clii

bu noktaya büyük biı, önenr verilmiş ve bti
gaye, Biı,leşmiş Mi]letler lıalklarr tar:-rfırr-

dan ve onlarııı ağzıyle, sı"ı sraı,etle if:r(]e

cdilmişti :

Itasan Eefik ER,TUĞ

Teşkilatında sosyal ve ekonomik işlerle
uğraşacak olan uzuv, Andlaşmanın 61 inci
maddesine göre kurulmasr icabeden Sosyal
ve Ekonomik Mecljsti. Bu meclisin görevi,
Andlaşmanrn 62 inci maddesincle şöyle
eösterilmişti :

1. Ekonomik ve Sosyal Meclis; ekono-
mik, sosyal, fikri, kültürel, terbiye, sağlık
!t bıı]l]ı1,1a ilgili alantarda, ınilletlerarası
:ı.._.e,.]rlr: iizı-ı,iıiile iııce]enıe]eı, r,e rapoı'laı,
,,,ı.ı ı.bli]ı ,.,cve },aptıf3bi]ir, ı,e bütüır bu
]nğ:,€lelef iıakklnda Genel Kuı,ula. Te=,ki-

]at ü!-elerine Ve ilgili ihtisas mü€ssese}eri-
]ıe tavsi!,eieıde buluııabiliı,.

"2. }Iec]is. herkesiıı iıısaır haklaırna
ve aıra hüı !,iı,etleü,ine sar.gı gösterilnesiıri
sağlanıak üzere tavsit,elerde bulunabi]ir.

"3, \Ieclis. yetkisine gireıı m€seleleı,
hı}ikııida Gene] Kurula sunulrnak üzeTe

:ııılasıüıa prujeleri hazırlı5abiliı,.

"4. Meclis, TeşkilA,t tarafindan konrı
liın kaidelere uygun olarak yetkisine giren
ıneseleler hakklı,ıda konferanslar toplıya-
bilir.,,

"Biı: insan ömrü iqinde iki defa insan- Bu suı,etle görevlendirilmiş olan Sos-
lrğa anlatrlamaz acılzil, yükliyeır hary; be- yal ve Ekorıoınik Meclisin on sekiz üyesi
lAsından, ge}eceğin nesillerini kol,rrmaya,... bulunacaktr. Bu orr sekiz üyelik için Genel

"S.ısyal ilerlemeyi köia},ıaştırrırağa ve §'i':]i::, 1?..9*o 
1946 tarihinde aktetti-

<iaha büyük bir serbestiik ,rt;;;;i; ;; 9],!"*:] :*::'unda 
seÇim yapıldr ve an-

ya§ama şartıarr:Treyıana s"tı;;gl]"' 
''' 

:*:J_ii:,Ylet, seailmek iÇin lA,zımge-- ,,,," 
b, maksatü, . l, ,lffi,-, *iı ffffTil.ll:İ:}T]İ::i"Jj,',li;:İj:}.

letlerin e]ionomik ve sosval ilerleles]ni orr, şııl i+sırd (49), Norveç (4'9), İn_
kolaylaştırmal< için milletlerarasr miiesse- gii,"." t+ar, p""u (4?), Rusya (47), Ame-
selere baş vurmağa azm-'ttik,,, rilra Birleşik Devletleri (47), Kanada (46),

Yukarda yazılr olaır gayeyi tahakkuk Lübnan (44), Kolombiya (43), tr'ransa

ettirmek icin kurulan Birleşmiş Milletter (43), Hindistan (42), Belçika (41), çe-
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Başkaııiığa seçilen Siı R \1u,,iıli;ı.
ekonomi meselelerinde uzınan olarak ta-
nrnmrş bir siyaset ve ilim adarnıdrr ; keıı-
disi Birieşmiş l,iill€tlel TeşkilAtı Hazrrla-
m'a Komisyonunda da memleketini teınsil
eylemi§ ve bu komisyonun Ekonomik rıe
§josyil I<omitesilre baskantık etmişti.

Gerek Genei Kurulda, gerekse Başkaıl-
lık ettiği bu Mecliste, söz aldıkça, ekono-
mik ve sosyal konulara dair olan mütal6.-
aları büyük biı: ilgi ile dinlenmekteydi. Bu
itibaı,la, Ekonomik ve Sosyal Meclisin
Eaşkanlığına seçilmesi, Konferans mııhit-
lerinde büyii bir iriemnrınlrrkla kaısrlan-
mlştr.

Ekonomik ve Sos5-al \Ieclisin bu ilk
oturumu, seçimlere r,e bas:trıjırıısr icabe-
den işler hakkında mrıhtelif temsilciieriır
ıroktai nazarlarrnrn bildirilmesine ayrrl-
mışlı: ikinci oturum. 31 Ocak 1946 ba ya_
pıidı. Brı oturumda da harpten zarar göl-
müş mpmjeketlcrin kalkındırılması iqin ça-
reler bulunması lizımgeldiğine dair l'ran-
sa, Ukra},na, Yunanistan ve Küba teınsil-
cileri tarafından ileri sür.ülen fikirler din_
lenmiş ve Meclisin mesgul olacağı türlü
mese]elerle uğraşrrıak üzere komiteler se-
çilmiştir. tr{ectisteki görüşme usulleIini
tespit için altı üyelik biı. komite, Meclisin
teşkilAtınr ve işleyisini tespit için 18 üye-
lik bir diğer komite ve üçüncü oturumda

da, altı kişilik bir komite kurulmuŞtur.
Ekonomik ve Sosyal Meclisin 5 Şubat

1946 da aktettiği dördüırcü oturumunda,
\tecliste ihtisas müesseseleri aı,asrndaki
nrünasebetleıe claiı: görüşnıeler yap mış
ı,* ? Şubat 19,16 tarihli beşiırci oturumda
cla bir \filletlerarası Sağlık Konferansı
tl]l)]anmasl hakkıncla Çin temsilcisi tara-
]'iı]ı:la]l },apılan teklif müzakere edilmiştii,.
> Subat 1946 taıihitlde toplarran altrncı

,...: ,,ı:::,_1a, Çiı,ı ten-ısilcisinin bıı teklifi üze-
... l..: 1-1l il:ı a kasai ar sürmüş, gitmiŞ ve fa-
::: --:: ::ibaı,iyle böyle bir Konferansrn
-- .-:-::,.,_1,::iğlrıjmaSı kaI,arlaştır,llmlştır.
i _:,:.: . : ] _ :_,,,ıı1 oTurumda bn, Millet-
.:_:::-.: :. : . ,.,e İ_. Ii.,nferaıısl tolr]an-
:] ]_r_],_: l:.] _\::.:::.:-- i:.] i]fii.,Ciar,ı çaki olaıl
'_:.___:::'_ :_: _.-.:,,.: :-, ..ı:]ılli:'.;l,, Bu iek-
,:: :z',.:'_ ::::z-,:-] ,j..: j:':'_ :, ,iiIa kıbııl edi]-

::-_:ji::.

Ekoıroırrik ve Sosi,al }i€cliste },a]]ılaır
bu münakaşalar üzerine verilen kararlar,,
Birleşmiş ]vliuetler TeşkilAtı Genel Kuru-
luna sunulmuş ve ofadan da müspet bir
karar Qrkmrştrr. Böylece daha ilk adımda,
milletlerin sağiığı, Miiletleral,ası ticaretir,ı
gelişimi, Avrupa'nrn karşılaştığı büyük ta
şıt zorluklariyle uğraşmak ve bunlara ça-
re bulmak üzere, Birleşmiş Milletler Teş-
killtının patı,onajr aitrırda, bu y ın bahar,
ve yaz ayJırı iqinde. Eylülden öıı,,e şu üç
milletlerarasl konferansın tr)planması ka-
rarlaştlrrlmrştrr :

a) Mitletlerarasr Sağlık Koııferansı.
b) Milletlerarası Ticaret ye İs Konfe-

I,, nsl-

c) AVIupa Taşıt Durumunu Düzeltnre
konferansr.

Bu konfer,ınsların ııilletle.,arasr ekono-
mik ve sosyal münasebetleııle büyük bir
feıahlrk ve gelişme sağlıyacağı muhakkak-
tır,-

Birieşmiş Miiletler Teşkilitıırın 3 Ey-
lül 1946 ta,r,ihinde New-Yoı:k'ta toplanacak
olan Genel kurulu ile Ekonomik ve sos-
yal Mecliste, dünyanıır kalkrnması ve sul-
hun kazanrlmasr yoluııda pek miifit karar-
lar alrnacağrnr ummak için birçok hakh
sebepler mevcut olCuğu fikrindeyiz.

\

i,
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Küçük Sanayide !ş Şartları

--i _: .-_:-_:.. .-. -' '.:_

:a sa=]- 'o ı:.ı:_=:,i:: a:; : a_ ,a:,._:_.:.
bir .s!.iğL bası_r-a:-;i ::"._:r j j :_,_ j :_"::.
t-a]lst :ft küt-ü k san a}: rr.i.lis.*€s.-;.:_ b _.::' : :

jcjin kanunumuzun (:eıqel,e.i dısıı,ja ka -

nıaktadır.

Niçin İş Kanunu miktara bakı]nıadan
prensip iıibarjy]e "eciı," ıyabancı iş güç-
Ieri) çalrştıran bütün işletmeleri şümulü
içine alacak bir şekilde hazırlanmamıştır ?
Fikrimizce bulıun belli başh iki sebebi ola-
bilir : Ewel6. küçük sanayi, yurdrın bir
başından diğer başına kadar yayrlmış ve
sayrlarr yüz binlere varan küçük atelyeler-
den terekküp etmektedir (2), Miktar iti
bariyle bu kadar fazIa olan atelye ve ima-
lathanelerde örıce İş Kanunu hükümterini
tatbika çalışmanın ve sonra da bunlarr

(1)Küçük işletme]erin ve bu meyondo küçüL so-
ootlorın iş Kqnunumuzun 5ümulü horicinde koldtğı_
nd dği! bu konundo sorih hükünıler bıılunııornaklo
beıober, konunun ikinci modde§inin A Jıkrosı kendi
çerçevesi içirre gilen iş yerlelini "mohiYeti itiboİiY
'e yolundo iş]iyebilüesi için gdnde en o, on işçi
ÇolıştıImoYl iccrp eitiren iş ye.]eriİıe ve buİğloldğ
"ğlışğn işçiıerıe bunlğnn iş veıenlerine totbik olu-
nuİ" ilğdesiYle tğhdit ettiğine göre, küçük sdnoltrın
İş Konunu bokıııındon bohis mevzuu olmodığl anlğ_
şılmakto&r.

(2) isüonbuldo yopl.ğ_mız İeükikler, §qdece bu
şehilde küçiik sqnqyi ğtelyele nin mi].lqiünın on bin_
Ieİe botiğ olduğırnu göste.mektediİ. Holbuki 1943 yı
lmo ğit bulunon iş istotistikleİine göIe, bütün Yuİl-
to İş Konuoumuzun şümulii içine giıen müesseesle-
rin sğyrsl Yolnız 3205 dir. Bu 3205 iş yerinde dohi,
teltiş te§Lildiınm gerek LeytiYel, gerek kemiyet it!
bğ.iyle kifğyelsizliğinden doloyl konunun nokscnsrz
odhğk tdtbik edildiğini kim iddiğ edebiti!?

l

Do(ı. Orhan TUNA

::-._: -..::-be etmenin sırf teknik bakımdan
-- : __., :..: nıüsküller arzedeceğini uzun
_::,:::,,c _z:i_ a iüzunı yoktur.

,ia:_::,,.:_ '3 j:ur] dün},ada oiduğu gibi
:,ı:en:.eıci::lzde ,lr ü3 | sJs},al mevzuatın
..aıl:jı:.. :şc_: ]itrsnıaIrl:a mani olmak, işçi
iie iş r,eı,en aı.asındaki sınf tezatlarını tah-
fif etmek, srnıf mücade]elerini bertaraf ey-
lemeğe .çalışmak vesaire gibi Amiller teş-
kil etmektedir. Halbuki küçük sanayi bün-
ye ve mahiyet itibariyle slnrf tezat ve mü-
cadelelerine sahne olan bir branş demek-
tir. qünkü burada ne sınıf farkr, ne işçinin
şiddetle istismarrna yol açan kazanç hrrsı
ve ne de ağır iŞ şartlarr mevcuttur. Hula-
sa küçük sanayiin, ev Ve fabrika sanayii
nin aksine olarak sanayi kapitalizminin
QerQevesi haricinde yer almrş bulunması,
burada kapitalizme has sosyal hastalıkla-
rın teşekkülüne ve bu hastalrk 6,rAzının
arasıra meş'um buhranlar halinde teza-
lrürüne mani olmaktadrr. Nihayet küçük
sanayide iŞçi (çlrak - kalfa) ile iş veren
(usta) arasında cari olan münasebetle_
rin (4) umumiyğt itibariyle pederşahi mü-

(3) Nitekim Devtet ŞdIosı iş (onunun: toallük
eden bi. ihtilaIln hğlli hususundğ veiliği bir kğrğr-
do "İş Kcnunu sodece istihsğl vesoitinde istihdom
edilen işçileİin cismoni mesğisini insğİi sdyılocğk
bir hclde bulunduımok ve işçileıi seımoyedorlann
tekğllüp ve tğhokkümünden }urtormğk moksqdınd
islinat edeİ" demek suİeliYle işbu kğnunun mohiYe-
tiüi ve ısdğıı §ebeplelini izoh etmiştir. Bolı: Devlet
Şürosı Dovalar Doilesi Umu:jıi Heyeti. E:26138, İ.
39/l68,

(4) Küçük sğnaYiin mohiyeti hokkındo bok: "Kü-
çük sarroyiin Torili ve Diğeİ. sonayi sistemieİinden
TeIrilıi", Orhon Tuna, lş Mecmuosı, soyı 35_36

L



ı]a,§eb€t].], mahi},etlnde bulunması, bir çok
memleiie!]el,de .v Ve fabrika sanayii ile
küçük saırayiin aynr rejime tibi tutulma_
s]na ihti§ac hissettirmemektedir.

Eütün bun.ları rağmen küçük sanayicle
iş şartlarrnın tanzime muhtaç olmadığı,
şüphesiz ki kimse tar.afından iddia edile-
mez. Hele böyle bir tanzim işi ortaçağlar.
da olduğu gibi aşağıdan yukar:ıya bir tür-
lü yapılmadığı veya yapılamadrğı takdirde,
bunun bizzat Devletin kudretii eli tarafin-
dan icrasrna ne büyük bir zaruret olduğu
aşik6,rdır. F'akat bunu hangi makam ve
ne şekilde yapacaktrr? Bu hususta ilk lra-
tıra gelen salAhiyettar makamlar, Çalış_
ma Bakanhğı ile Ekonomi Bakanlığıdır.
Bilfarz Çalışma Bakanlığı küçük sanayi
imala,thanelerini de tıpki orta ve büyük
Qaptaki müesseeler gibi (sanayiden sayr_
lan işler gibi) İş l(anununuıı şümrılü içine
alarak is şartlarrnr tanzim edebileceği gi-
bi buııu srrf kücük saııal,ii istlhciaf ecleıı
müstakil biı kanun ihclası suretiıle de }.a-
pabilir. Nitekim birinci 1,olu Bül.ük Bri-
tanya, ikinci yolu ise Almaııva takip et-
mistir (5). Mamafih bu her iki şeklin de
leh ve aleytıinde dermeyan edilebilecek
makul ve mantrki sebepler olabilir. Bunun-
la beraber bunun münakaşasınr ayrr bir
yazıya bırakarak, şimdilik küçük sanay!
de iş şartlarr ve ücret münasebetleri hak-
kında bizzat yaptığımız tetkiklere (6) cta-
yanmak suretiyle okuyucularımıza lıazı

(5) Bğk: İçtirnoi siyose}, ProI. Kessler, s, 46, 4B
ve 75.

(6) 1940 yılındo Lüçük sorıoyide ehemmiyetli bü-
tütı meselele.i ihotd eden bil ğnket tanzim edelek
bu ğnket Vosttosille sırI istcnbul kiiçük sonğyiinin
voziYeLini letkike boşlodük, Anket suğtleTi münhosl.
ron m§]-ğ]lerinde he,n bizzoı hem de İsıonbul üni.
versite§i ikiisot Fokiiliesi tqlebesi tolafmdğn doldu-
İulmuştul Bu cevoptoı bilahore sistem]i bir şelritde
işienmiş, mevcut neşİiyğlla itmom ve ikmğl edileIek
bir mooogİo{i haline getirilmiştil Bu monogrğfinin
yokın bir zomando neşredileceğini ümit etmekteYiz,
Momo{ih eserin ihtivğ ettiği bozı bohisler İktisot Fo-
külIesi mecmuğsündo (cilı IIl, No.3_4J, istonbul Ht_
iuk FğLültesi mecmu<ısrndo (yıl t942, soyı 2), İş mec-
m!ıosındc (soYı 35-36), istonbul EdebiYot Fğkültesi
İnecmrıq§]ndğ (sosyoloji deİqisi sğyt 2) inti§oİ et-
loiştir. ileİide bu tetkikleİin lrüiün mem]ekete leşmiIi
çok i<ıydoh olocokhı.

ÇALIŞMA

malümat vermeğe ve bu karanlık -ıahal,ı
bize tahsis edilmiş bulunan yeıin nıiisaıi-
desi nisbetinde tenvire calrşalım.

A) istantıul kiiçiik saaıyiihtlo iş şarl-
lırı: (7)

a } İstanbul kiiçiik sıııal iiııtle iş müıI-
deti, tatil ve bayrarnlar :

Küçük sanayide iş müddeti, İş l(anrınu_
nun muayyen müesseseler hakkında vaz-
ettiği azami iş müddetinin çok fevkinde_
dir. Gerek Qrlak ve katfalar, gerek ustalaf
"yoruluncaya kadar ve güneşin doğmasm-
dan batmasına" yani Azami çalışma kabi-
liyetlerine varrncrya kadar çallşrr l,e çalış-
trrrhrlar. Yaptığımız tetkikler küaük sa-
nayide ortalama iş müddetinin 12 saate
baliğ olduğuıru göster.mektedir. Bunrin ha-
ıicinde mesai müddetiniır arasıra yevmi
17 - 18 saate kadar çıktığı da vaı,clır,, \te-
se]i berber]er sabahın saat ı,ecisinde ise
baslaı,]aı,r-e saat 22 \,e kada!, qx]ısır]ar.
l'ııur:.r-']. js .lri.ııunui:uıı l,e!a kü-
çük sanaviCe is müddetlerini tanzinı
eden diğel bi| kanunun ustalarca iyi kar,-
şılarımıyacağr tahmin edilir. Bun]ar kü-
qük saırayide verimin azlrğından ve iş
hacminin darlığından dolayı bu kabil mev_
zuata muhaiiftirler. Buna mukabil kalfa

(7) Bugün küçük sono?ide iş şoİt]oİınt tonzim
eden yeqdne konun, Boıçlor Konunuduı (Hizmei'ck,
djne ve çürğkllğo oit 313, 318, 330, 332, 334, 335, 339.
342 inci noddeler), Boıçlor Kanunumuz küçük sonc-
Yide çıIğkIık mukovelesinin iŞ miiddetine, iğşeye,
tecrübe zomonınq vesoireye müieoilil bir t(ıkim şoİt_
1olı ihtivğ e]mesinin mecbuli oldüğunu, ustğnln, ç1-
Iağln dersiere ve İursloro devomğ müsğode etEesi
ldzıııgeldiğini, çııoğo ne qeecleri ve ne de cumd
gün]e.i (şimdi paz«İ) iş verilemiyeceğini, iş §ohibi-
nin sıhhi sorllcrr hqlz jş ve yoIocğk rerlert iesisi iIe
mükellef olduğunu, mu}iovelenin feshediteceğinin ih_
bğr edilmesi ldzıngeldiğini, ustonın işçiye (kolfoyo)
dilediqj LğLd:ldc bjr şohod€lnome vermesi icqbetlr
ğini emİetmektedir. Borçlor Konunu çok uğıumi bir
konurıdur. "tvdeki uşal ve aşçrdon en kğlifiye işçi-
Ye kğdar" bütün işçi zümlelerini muhtevidiı Binaen_
oteyh kiiçük sdnoyii bü ıımumilikten kuItoıoIğk onun
bünye ve mohiyeline uygun gelecek hLhusi bil ko_
]ıun §dorı çok yerinde olırİ. Filhğkiıo dört - beş Yıl
evvei b<;yle bir kğnun ldyihosı hoz]r]onmışlı.. Ulğk
1e'ek istisnğlcıiYle geİqekten mükemme] olon bu 16-
yiho nedende şimdiYe ]rüdo. bir tüİ]ü konııniYel ıes-
bedememi§tiİ,
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Ve qıraklar iş müdclctlı:: : .:ı]i.- haclleı,e
indirecek bir kaı-itıııu s ]_ l.].-c. i.zu et-
mektedirter. Fil'n ıı i: ıi:.. ":___::.ı ..:ıal,ide
bilhassa kalfa]aı, ı i.: . : _i-: -_ ::.:.: ı]dık-
larındaıı \,e ı]z,:: :...._:. -: . ., :-.: ,..ıiını
arttrın]ak 1,el,_:,. _.;._::::: :: .: :,.ını]e-
kct]pr.lp .. |_:. :: ,.. ' , .:,.ı:.-
duğun,ı, :: .1. , r, _ . .- :, .-... , - :, ı-
l..,l b:r . ,_ - ..- _:.. : i.:

_a],ia. :_:_:. : _.:.:::. ,.: _::,.:::..::.i:: .-
Zz! :::..-:. -., 

_"_:-__-_ _:-.:._.__ i._;._:::.,__: ..

ka; a_:i:. _{.,--i; Ş=;ğ: -,,i i_-:- :],.-
ıarniar: g":b; jır_i balraı-..a:;ı_ ..§ 

=_-.:i:.-.-,le ananeı,ı oiarak kimse c;aiışr.az. Çai]s]--
nııı,an günlerde kaifalara ücret ı,eriin:ez.

b) Ücret meesleleri: İstanbul kü[-ük sa-
nayiinde kaideten çıraklara üclet veril-
ırrez ve bir çrrak en az üç dört sene müd-
detle hiç ücret almadan ustasına yardım
eder. Ancak çrraklara bir "cep harçlığı"
verilir lri, bunun miktarı haftada 50 - ]00
kuruşa baliğ olmaktadrr. Çıraklar umrrmi-
yet itibariyle kendi iaşe ve ibateleriyle
mükelleftirler. Ancak anane icabr sivas,
Kastamonu, Safraırbolu \.esaire gibi şehir
ve kasabalardan celbedilen çıraklar (8)
dükkln ve imalAthanelerde yatar ve kal-
kırlaı,ı" bunların camaşır. t]ras ve iJse-
leri ustalarııra a ittir (9).

Kalfalara geliııce. bııırlar. suı.eti rümu-
miyede 1ıarça baŞlna iicfet a]maktadırlar.
Mesel6. ayakkabıcılıkta, kalfa imal ettiği
her çift kundura başııra. nıaıangozluk ı,e
nıobilyacrlıkta ima.l edileıı her parca bası-

(8) Çırdklctrün anonevi olqrok muoyyen J<os«bo-
lıırdan celbedildikleri meslekleıe misot olorok leb,
]ebicilik, boskül ve kantorcllık, helvoclhk, oşçıtık
qijslerilebilir,

(9) Belecti nizoıılcıc ve konuni hükümlele qö.e,
çlrqk ve ko]{o]oİın] dükkönmdğ yot]rğcok uslo, mun
lozom ve temiz yot(İk odğlalt vücudo getirmeğe ve
buro]aıını her zqmcln poii6in kontrolunğ 6mode bu-
lundurmcğo mecburdur. Bu şortlort haiz hemen he-
men hiç bi. küiçük sğnoyi oİetyesi olmodığmdon çr_
rc,k ve kalfaloIınm imatathğneleIde yğiınlmğsr i§i
ek§e.iYa zobltğdon hober§iz oıoİok celeYğn etmek_
tedir,

na ücret alııır. Garajlarda çalışan tamirci
kalfaları zamana göfe ücret alırlar. An-
cak tamir alat ve edevatı ustaya aittir.
Ayrıca baskül ve kantarcrlık. matbaacılık
gibi sanat şubelerinde de zamanı görc üc-
ret sistemi hikimdir. Ücret, bazan her
3ün ödendiği gibi. ekseriya iş haftası so-
ııuı-ıcla da tediye edilmektediı:. Mamafih
is haftası ortasrnda ücretin avans şeklin-
:, nn, e.|gn ı,erildiği de v6kidjr. İstanbul-
],,. ı:.ı,biıı ilk 1,ıllarında ka]faların aldık-
.::: :._::alık ücret 5 - 8 lira arasrlldadrr.
3::::-_-. beraber vüksek teknik evsaf is-
:,,: .:::-:]afda ka]faiarın haftalık üc-
:ı:..:::..:. -]i 3ıı lifaü,a kadaı, 1,ükseldiği
i-. : l-:_:.-: |::: -i::,.

c ı iialfalık i.l"ri : !., ,ifaia:, uslanııi ya-
].lnda asgaı] İç i,ı, kada.r kaldlktan ye sa-
natı öğrendikten sonı,a sermal-eleri oldu-
ğu veya bu sermal-eyi tedarik edebilecek
vaziyette bulunduklarr takdirde, müstakil
bir imalithane açarak icrayr sanat ederler.
Ancak ka]falık müddeti hakkında hiç bir
kanuni hüküm bulunmadığından, bir kal_
fanın mutlak sulette muayyen bir müd-
det ustanrn yanında. çahşmasma da lü-
zllm ve zarıret yoktur. Başka bir ifade ile
l]alen ust-alarda ehliyet aranmadığındaıı
devlete vergi ödeyen her şahrs, sermayesi
olduğu takdirde bir atelye açarak müsta-
kil usta olarak faaliyete geçmekte serbest-
tir. Seı:mayeleri olmadığından veya reka-
bet ve sair sebeplerden dolayı iş görebile-
ceklerine kanaat getirmediklerinden, dai-
ma kalfa olarak çalışa.ular da vardrr.

ıl ) İlıhıır müddetleri : Haieı] istanbul
kücük sanayiinde ihbara ve ihbar müddet-
lerine ait işlerde Borqlar Kaııunu hüküm-
lerine ıiayet edilmemektedir. Kalfa ve çı-
rak, işlerinden ayrrlmak istedikleri takdir-
de hiç bir ihbara lüzum görmeden iş yer-
lerini terkettikleri gibi. usta da kendini
hiç bir kayıt ve şartla mükellef krlmadaır
arzu ettiği vakit kalfa ve çrrağa yol vere-
bilmektedir. Bu cihetiıı ustalarla kalfa ve
çrraklar arasrnda emniyet ve itimatsrzlık
doğurduğuna ve işin ahengini bozduğuna
şüphe yoktur. Borçlar Kanununun ihbara
ait hükümlerinin kÜçük sanayiimizde bir
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an önc€ tatbikrna geçilmesinin, işçi - iş ve-
ren münas€betlerini tanzim itibariyle çok
faydası olacaktır.

e) İş ve işgi bu|ma meselesi: Bugün İs-
tanbul küçük sanayiinde iş ve işçi buima
tamamen iptidai ve başıboş bir manzara
arzetmektedir. Eski lonca devirlerinde bir
nizama bağlanmış bulunan bu iş, halen
her iki taraf igin de zahmetli ve vakit is-
rafını mucip şekilde cereyan etmektedir.
Ayrıca iş için ustaya müracaat etmiş olan
bir çırağın mazisi, kimin yanında çalıştı-
ğı, ehliyeti ve ahlöki vaziyeti hakkında
hiç bir vesikaya malik olmaüğı ve bun_
dan dolayı.ustanrn uzun zaman yeni çrra-
ğı tecrübe etmesi lAzım gelmektedir. Çı-
rak ve kalfalarrn hal tercümelerinin iş ve
işçi bulma teşkilAtınca mazbut ve müsec_

cel olduğu memleketlerde, bütün bu i§le-
re lüzum olmryacağı ve bilhassa tecrübe
müddetine hacet kalmıyacağ aşikirdır.

Bugün kalfa ve çırakların iş bulmalaıı
umumiyetle dolaşmak suretiyle miimkün
olmaktadır. yalnız bazı sanat erbabrnrn
muayyen kahvehaneleri vardır. Çırak, ya-
mak, kalfa ve alelümum işçiye ihtiyacı
olan usta veya iş veren bu kphvehaneler-
den aradığı işçileri bulabilir. Mese]A. taşçı,
duvarcı, boyacı, srvacl, badanacı ve inşaat
marangozlan ile diilger ve döşemecilerin
hususi kahvehaneleri vardrr. Dokumacı
ve yazmacı çırak ve ka]faları Balat, Eyüp
ve Etyemez'deki işçi kahvehanelerinde va-
kit geçirirler. Berber ustaları, kalfalarını
krsmen Berberler Cemiyetinden tedarik
ederler.
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Doç. Dr. vedad DİcLDIl

::. :_§ ı,,.:sıı bulma işlerinde aracılık yap-
:ıa.i iie,,,:._: üzerine a]ırken. her calışmak
.:::J,eı \-u:-iia_§ı. muhakkak bir is bulmak
z, -rncia o.iıg-.ı zanneclilnıernelidir ; Dev-
]et buıaria sa,jeae b]]- ınutaıassıttan iba-
.ettir. Her ne kadar milietlerarasl iş kon-
feranslannda her ferdin bir iş hakkı oldu-
ğu belirtilmiş ve bir kere daha i]in edil-
miş ise de, bu hakkın ne şekilde gerçekle-
şebileceği hakkrnda pratik bir hal sureti
gösterilememiştir. Esaşen ferdi teşebbüs_
lere imk6,n veren ve özel mülkiyete saygı
gösteren memİeketierde Devlet hiçbir za-
man bu hakkr tamamiyle gerçekleştiremı
yecek ve yalnu işverenlere işçi tavsiye et-
mek ve işçilere de özel teşebbüslere ait iş
yerlerinde boşalan yerleri gö§termekle ye-
tinecektir (2).

Çalışma Ba,kanlrğı'nın bugünlerde ele al-
dığ ikinci önemli mesele ise işçi sigortaları
meselesidir. İstihsal tekniği ilerledikten ve
bilhassa endüstrimakineleştikten sonra
meslek hastalıklarr ve iş kazalarr her mem-
lekette geııiş işçi topluluklarını tehdit et-
meğe başlamıştır. Ne isçilerin uzağı gör-
me endişesi ile mütevazı ücretlerinden ar-
tırmağa çalı§tıklarr paralar ı,e ne de iyi
kalpli patronlırın münferit sosyal yardrm
teşebbüsleri makine başrnda ve çesitli teh-
likeler karşısında yıpranan insanlarda ger-
çek bir huzur ve iç ferahlığı yaratama,mış
ve işcilerin. na,sıl olacağı belli olmıyan ge-
lecek günlerini güven altrna alamamıştır.
Bugün endüstri alanında çalrşan işçilef

(2) 20 Maİt 1946 loıihli cumhu yet gğzetesindc

çıkcn yczımızd<ı bu husustğ dğhd geniş mdlim<i
vordrr,

|ş Düzeni ve lşçi Güveni

Çalış:^a Baia:-:i-':__:, .:,:-_::s: s:.-:-
rında mt rrüee;i'.:m i ?iit i; ,ltfa :=...:--:.
getirıilen bu teşkuatın ekonom:li l.e s:sl.ai
bakımdan lüzumrınu belirtmiş ı,e i]erisi
iqin büyük ümitler izhar etmiştik ( 1 ] . .{ra_
dan henüz bir çocuğun emeklemesine 1.e-
tecek bir zaman bile geçmemiş olmasına
rağmen, yeni kurulan bu Bakanlığın yük-
sek amacına doğru ölçülü ve emirı adım-
larla yürümeğe başladığını görmek sosyal
problemler üzerinde uğraşanları gerçek
bir sevince ulaştrrmrştrl.

Gerçekten, Çalışma Bakanlığı yedi ay_
lık bir hazırlık ve etiid devresinden sonra
bu yıl başında yeni teşkil1tı ile işe başla-
mıs ıc daha ilk hamlede iki büyük mese-
leyi cle almıştır. Bu mese]elerden birincisi
memlekette is arıyan işçiye iş ve işqi arr-
yan işverene işçi bulma davAsıdrr. Dev]et
eli ile" kurulacak ve müracaat edenlerrlen
hiçbir ücret almadan çalışacak olan ''İş
Bürolarr" milli iş gücümüzüır değerlendi_
rilmesinde bir çeşit "pazar" görevini gö-
recek ve emek arzr ile emek talebinin kar-
şılaştığı bir "iş borsası'' nı meydana geti-
recektir. Artık bundan sonra iş ve işçi bul-
ma meseleleri bir kamu hizmeti olarak ele
alrrıacak ve bu suretle hem memleket içe-
risinde çahşmak istiyen yurttaslara yol
gösterilecek ve lıern de diinya muvacehe-
sinde itibarımızı teyit edecek olan nıi]let_
lerarasr bir taahhüt yerine getirilmiş ola-
caktrr. Yalnız, iş ve işçi bulma meseleleri_
nin bir devlet hizmeti sayıldığr şu sıralar-
da bir noktayı açıklamak isteriz : Devle-

(l) 16 Hoziıcn 1945 |oıibli ti[Lü doİgist. sğYt: 90.

i,
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iqin ö},:e a$r ve muhtemel tehlikeler val-
,:iır k:. bu rizikolan, ne kadar ihtiyath ve
tedbirli o]ursa olsun, biıı ferdİn yalnız ba-

şına karşılıyabilmesine imkXn tasawur
edilenez. İşte, sosyal sigortalar kaza,
ölüm. hasta]ık, ihtiyarhk ve işsizlik gibi
çeşitli rizikolarm yükünü fertler arasrnda
dağıtmak, topluluğa mal etmek düşünce
ve arzusu ile meydarra getirilmiştir.

Ancak, Çalışma Bakanlığr'nrn ele aldığı
bu mesele hem muhteva vb hem de şümrü
bakrmrndan şimdiıik çok dar tutulmuştur.
Yürürlüğe giren İşçi Sigortaları Kanunun-
da yalnız iş kazalariyle meslek hastalıklarl
ve bir de arralık halleri gözönünde trıtul-
muş ve münhasrran endüstri alanında ve
günde en az on işçi çalrştrran iş yerlerindö

çalışaıı işçiler sigortall sayılmrşlardrr. Brr
itibarla. muayyen kimseleri mahdut riziko-
lara karşı koruyaır bıı sigortalara geniş öl-

çüde sosl,al sigrlrtaJar tleme]<teıı zjı,arle

daha clar bil, aıı]aı,ı-ıda ist,i sigırl,tir]il],t a.,:i]]]1

ı,ermek ul,gı-ııı olı.ıı,.

İşçi Sigoıtaları Iiar,,iıı,ı tıııı-.ızrlz: e]c a -ı,ı ıı ı:

bu mahdut riziko]ar arasiııcla. ıııah:i-eı r,e

sebep itibariyle öııenrli biı, al,ı,iiık göze

çarpmaktadır. Gerqekteı,ı is kaza!3.],1 \,e

meslek hastalıkları "\{esleki risk" esasrı,ıa

dayandığı halde, ayııı kanuııla l.:,ııı,ı,ılaı:

analık sigortasrnrn mesleki riskte hicblr il-
gisi yoktur. Mesleki risk esasına dal-aı-,aıı
rizikolar yanrnda analrk haliııiı-ı de gözii-
nüncle tutulmırş olmasrnl]ı sebeplerini bir
yandan esasen iş Kanunumıızrla analık
hallerindc işverelılere esl<idelı beri ııruay-
yen mülrellefiyetler J,ükletilniş olmasıı]c]a
ve öte yandarı analık lı aliı-ıi de ibtiva ede-
cek olaıı umumi hastalrk sigortasrnrn bu-
gün için imk6.nsiz göı,üln-ıüş olmasıncla ara-
mak yanlış olmaz (3 ).

Atılan bu adım, ne karla.l, n-ıüttır,azr öl-

çüde olursa olsun, ileride meydana getiri-
lecek gen§ sosyal dayanışmanın ııüvesini
teşkil etmektedir. Sosyal bakrmdaı-ı bu ka-
dar geniş ufukları ve yüksek amacr olan
işçi sigortalarını helki ekonomik bakımdan

(3) Hükümet qrerekçesi ve Geçici KomisYon ıo,
poru.

tenkid etmek istiyeırler olacaktır. Ilamu
hizmetlerinin dar telikkisine salılanıp ka-
lan bu gibi insanlar hücumlarına mesnet
olarak maliyet meselesini ele alacaklar ve
patronlar tarafindan verilen primlerin is-
tihsal maliyetini yükselteceğini ileri süre-
ceklerdir. Zannımızca, maliyet meselesini
ele almak suretiyle işçi sigortaları hakkır-
da belirtilen bu endişeler tamamiyle yer-
sizdir. Zira bugün işverenler tarafindan iş-

çilere yapılmakta olan çeşitli sosyal yar-
dımların gerektirdiği masraflar, sigorta
primlerinin ileride müteşebbislere yükliye-
ceği masraflardan çok dıha fazladır; o de-
rece fazladır ki, 1946 Mart ayında Anka-
ra'da ilk defa toplanan İşqi Sigortaları Ge-
nel Kurulunda, işçi temsilcileri Sigorta
Kanunu yürürlüğe girdikten sonra dahi
patronlar tarafindan yapılmakta olan bır
geniş sosyal yardım hareketleriniıı (Insti
trıtions clc ])atrol]tlage ) devamırıı a|zu et-
ı,ııis]eı ,,,e biı rlilekleri iizerinde ısrar et-

::::!; ],iziıııriııii ıl,-ıl,ı: uslaı,d ıı, : brı hareket
:ir :i-lsıeı,ıj,,:,ı, ki. sig,]1a 1-rimleri işveren,
]er,l]ı \-ıii;iir:ii ağ]riastlın-üı],acak. sadece bu-
gül:e ka.ial, ],atro]l]aI tafafından münfe-
ı,:t -,,ı tes]ıi]at:ız biı,sekilde 1,a1:,ılan yardım
ısieı,i bıı, 1ırinı i:aısılığınde İ,"qi Sigortala-
],ı I{urüjmu]-ia gea:miş buiunacaktrr. Bir an

:,_-iı,ı ı.ci _.igortası primlerinin işr,erenlerin
ı,ı-,ası,af la|rlıı bir n-ıiktar artıracağrnr kabul
etsek biie. acaba bu yüzden müteşebbis

cok büyük bir yük altına girecek ve istih-
sal ııaliyeti yüksetecek midir? Hiç zannet-
miyonrz ; zira muhtemel tehlikelere karşı
l<orunmuş ve temina,t aitına alrnmış bir,

işçinin, her gün kötü ihtirnalleı:i diişünen
ve çesitJi iizüntüler altırda ezilen işçiden
cok daha faal ve verim]i olacağı muhak-
lrakttr. Esasen cı:ıdüstride maliyet elıdişe-
mizi işqiJeri büyiık rizikolır karşısrnda
yalıiız ba,şlarrııa brrakmak pahasına değil,
i]eri bir istihsal tekniği kullanmak sure-
tiyle gicteı,meğe gavı,et cl meliyiz_

Çalışma Bakanlığr'nılı iş pazalıılıüı dii-
zerıi ve işçilerin sosyal giiveni konusu et-
rafindaki bu gayretlerini hiçbir sabit fik-
re ve yersiz ekonomik endişelere kaprlma-
dan iyi niyetle takip etmek bütün aydın-
lara düşen bir mem]eket borcudur.



Teşkil6t Nedir ? 4ı

G ;'"::;*""::;,i.i ]i;:- ] " : ;- :; . -
uzun bo1.1u a*u-",rı.. c"Io;,.-"..;:.",-
latsız bir iş. trnzinsiz otomobıj g,U,,il, ,.:-|o+me}-e dinamjzınini ı.e harekeİ l,.nlİ.]*tini r-eren r.e ona hayat .ul,r",nC.l"n,
merhaleler temin eden tel< tuoret testı-lAttır.

Teşlrilat nedir? Hakkiyle söylemek 16-zımgehrse, teşkilitın iyi ve tam bir larifiyoktur. Fakat hulasa olarak diyebiliriz
ki,.teşkilAt herhangi bir işten tam verim
alabilmek için, oradaki Amek. bilgi. ham
madde ve sermaye arasındaki 

"Jb,trlrr,ve mİnasebetleri en iyi bir şekilde tanzim
etmek. ilmidir. Teşkil6t. jşi düzene koy-
mak i]midir. Bunun için de en evvela iş]et-
mede tam bir otorite kurmak gerektir. Mü-sa;ıi şartlar daIıilincle bir toplulukta teşki_lal }.oktur: çünkü ıeskilat yapmak, her-
naı]8ü bir işde kaideler kurup \.e yahul oişe en uygun kaideleri bululr azami verimi
en az masrafla. ve en emıriyelli bjr şekildetomün etmek demektir. TeşkiJal ilmiııiıı ba-
basl olan B. Wjlbois'ya göre teskilet iIe en"yüksek bal'' clde edilir. Bu en '.yüksek
|u'" ."r,l" maddeye ait değilrtir. ğalışanınsaniarıı.] manevi kuvıet]erini cle artırır;ve bunlar yaptıkları şeyin yerirıde ve ve-r]mlı sah€da kullanıIdığını görünce. işleri-
ıre daha isliha ile sarılarak. kendilerinden
umıt edilenden cok daha sikı çalışırJar.

. Dinyada her işin kendine göre nizam vekaideleri vardır. Her yeni işte de bu nizam
Ve kaideleli ya yeniden kurmak Ve yahut
ona uygun olanları kabul etmek gerektir.
Bu kaideler bir defa tesbit edildi mi, artık

Miiıııtaz l.aik TDNİI(

::.?-],::] :.i]srı.iesi kabil olmamalıclır. Cün-i: its!i:.a:. :.ıle rleı.arn]t ve istikrarlı bir
re_,iıı iıu:::-_a!: ,:itrnektiı. İnsanlar fani. fa-İat ;s]e:. ei-ır.i;i_:.. Şüı,hesiz her işletmede,
],en] icatlardaür ı,e bu icatların doğurdu-
grı kaidelercien fa}.dalanı]aCaktır. Fa-kgt bu
kaide]erde işin esas prensipleri olarak da-ıma göz önünde bulundurularak üzerin-
de qalışılacaktır. İş rejimi o şekilde tanzim
ed ilmel jdil 

_ki.. 
teşkilAtı yapan adam. ve ya-

hut bu teşkilAtın içinde vazife alan sahrs
orada olmasa bile. işletıne mevcut kaidele-
rin icaplarrna göre devam etsiıı. Eğer bir
müdürün ve yahut bir şelin haİta eı,
ul'ak bir merrıurun yokluğunda işler karı-
şryorsa. orada teşkilit yok demektir; birjşletmenin iyi gitmesi için insanların oto-
ritesi kadar ve hattA ondan daha faz]a teş-kjlitın Jt^endiliğinden meydana getirdiği
otorite ]izımdrr.

, Baz.ıları tcşkilat ile üekniğin sahaIarını
Dırbıriı]e çok karıştırırlar. Gerçekten tes-
kj]et ve teknik bir çok işJetmelerOe tl.U]-
rıne cok geçmistir. BunIarı bazaıı biı.bjrin-
deıı aylr.detmek da,hi zordur; fakat imkan-
sız değildir. Haltd bun]arı ayırdedebilmek
de yine teşkj]at ilmiııjıı işjttir. Bir fabrika_yı ele alalım: buı.ada jkj sey clikkatim.izi
çeier: biri makine, alet]er. ham maddeler
gibi maddi unsullar, diğeri ise, işçiler, çaIı_şanlar yani direktörünrien en lasit lıel<İiye
kadar emek harcıyarılardır.

Tekniğin gözettiği sey maddi unsurlar-
dır: o. makineniıı boş kaImamasünı, maki-
neye verilecek süratin işleri geri bıraka-
cak .şekilde az, Ve yahut makineyi yıpra-
tacak kadar fazla olmamasrnı, ham mad-

ı
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delerin zamanında makinelerin ağzına ve-

rilecek şkilde emrehazır bulunmasını is,
ter. Demek ki teknik sade maddi şeylerden
en çok verim temini için muayyen usulle-
rin tatbikiyle uğraşır. Teknisiyen için bu
mua}Ten usullerden dışarı çıkmak imk6,-

nı yoklur. Halbuki teşkilAt, işçinin boş kaJ-

mamaslt fazla hareket]erle lüzumsuz ye-

re kenclisini yormamasr, işlenmiş madde-
ieriır ambarlarda yığılıp kalmadan. satrl-
ma§ı gibi şeyler ister.

Demek oluyor ki teşkildt ile tekniğin
sahalarrnr ayrdetmek kabildir. tr'akat şu-
rasrna hemen işaret edelim ki, teşkilitı,
teknikten ayrnrken onu sade işçiden en

yüksek verim teminine çalrşan bir ilim
olarak kabul etmek de imkA.nsrzdır. O tek-
niğin sahasında uzanrr. Makineler, aletler,
ham madde, onun iQin yabancı değildir.

Çünkü işlenecek macldeleı,deıı mevcut
aletler ı,e makiı,ıe]erle istenilen zamanda.
istenileıı modele göre mai clkarabilmek
için teşkilöt tekniğe 1,arüm edecehtir,
Bundan dolal,rdrr ki. teşkilat. kendine has

usullerle tekniğin işini de bütünler. \Iisal
verelim: Bir fabrikada herhangi bir alet
veya makine, ona has olan bir iş iqin },apıl,
mıştır; fakat bu a]et veya makine başka
işlere cle yarıyabilir. Buna rağmen ondan
fazla verim almak için o makine ı,el,a alet
hangi iş içiı-ı meydana getiritmişse ona

hasredilmeljdir. İşte buıru da tayin edecek
olan yine teşkilittır.

ütün bunlar gösterir ki. teşkilitın sa-

hası sade karışık değil. aynı zamanda
cok da geniş ve etraflrdlr. Fakat teşkili-
tın en belli başlı işi insan emeği üzerinde
toplanrr. İnsan emeğinin verimli olabilme,
si iQin makinelerin de bu emeği eıı giizel ve

eıı verimli bir şekilde kullarımasını temiıı
edecek bir düzende olmasr gerektir. Hele
bugünkü büyük fabrikalar, işletmeler, göz

önüne alrnacak olıırsa teşkilitın örremi da-

ha çok kendisini belli eder. Öyle fabrikalar
vardrr ki içinde binlerce işçi çahşır. Bu iş-
çilerin bir kısmı her işde kullanılan kimse-
lerclir; bir krsmı ise, muayyen işlerde iht!
sas yapmrş usta veya kalfalardır. İşte bu
işçilerin hepsini şatranQ tahtasrna taş di-

zer gibi yerli yerine koymak. r,azifelenni
birbirinden gayet açrk bir tarzda a!-rrırak
lizımclır. Bu işletmecte işlenecek ham mad-

de]er binlerce sandrk içindedir. Burı]an::

yerleşmesi, kullanılacak aletlerin icap et,

tiği zaman işçinin elinile bulunması, bir
alet bozulunca yerine yenisiırin konmasr
teşkil6,tııı işiclir. Bugün, tekniğin i]erleme-

si sayesinde, bilhassa endüstriyel işletme-
ler o kadar ince ve nihayetsiz teferruatla
tlolu bir hale gelmiştir ki, ufak bir inti-
zamsrzlık bütün işleri içinden çrkılmaz bir
hale getirip verimi hiçe indirebilir,

Onun için işIerin muntazam yürümesini
temin, makinenin de ham maddenin de,

sermayenin de üstünde gelir. Bu da ancak
ewelden tesbit edilmiş bir pli,nla mümkün,
olabilir. Sacle işçinin yaptığı iş değil, bu

işin diğer işçilerle olan münasebetleri de

sıkı bir surette kontrol edilecektir. Ellerin-
.]en işi is gelenler bir kelıarda bırakılmı-

J-2-caktır- _\g,ır qahşanlafa daha qabuk, da-

ha rerimli qalışmak ımkanları öğr,etılecek-

tir, Bütün bunlar teşkilatın üzerine düşen

ödeı,lerdir.

İki fabİika tasala.,uI edelim: ihisi de a1,-

nı işle meşguldür. ikisiılde de aynr miktar-
da makine §e işçi tar(tır. Bunlardan biri-
sinin teşkititla. yani tecrübe edilmiş kai.
delere göıe işlemesi, o işi refaha götürür,
ken diğerinde teşkilitın noksan olma,sr,\ş-

letmeyi ifl6.sa sürükleyebiljr. onun iqin en

iyi iş sahibi, işiui teşkilitlandırmasınt, ve

isletmeyi bütün heyeti ile kurr,ılmuş bir sa-

ate (evirmesini bilen adamdır.

Bizde birqok işlercle eır modern makine-
leri getirip, en iyi işçileri ve en güzel ham
macldeleri kullandığımız halde verimin az

olmasr ve yahut pahah mal istihsal etme-

miz, srrf işin muharrik kuvveti olan teşki
lAtı ihmal etmemizılendir. Fakat eski de,

virler geçmiştir. Şimdi, memleketimizde
her işletmede teşkilitıı,ı büyük rolü kav-
ranmağa başlanmrştrr. Hele bu harp so-

nuırda sanayileşme hareketine tam yol ve,

rirken teşkilAt bilgisini en ön §afta tutmak
lXzım geltliği memleketimizde artrk tama_

miyle anlaşılmış bulunmaktadır,

i



lş Kazalarile Meslek Hastalıkları ve Analık SigortaIarı t

! stihsal mevzuu ne ollrrsa ..isu:: ıs,.-e-

l renle işqi arasındakj ihti!af :rsaı: tı:ı_
hi kadar eskidir.

Göçebe halinde yaşıyan ilk insan bir kı-
sım otlan. erişebildiği ağaçlardan topladı-
ğ melvalan, yakaladığ balrk. kuş ve di-
ğer hayvan etlerini çiy çiy yerdi. Bu de-
virdeki istihsal ve istihlik müna,sebetleri
ne; tamamen tabiat hAkimcli.

Ateşin keşfi insan hayatında mühim bir
dönüm noktası teşkil etti. Ateşin keşfi ile
insanlar, bir ocak etrafinda toplanarak
göçebe hayattan kurtuldular. Bu suretle
insan hayatında ehli bir safha başladı. Bi-
dayette erkekle beraber ava, döğüşe giden
kadrn, ocağrn yanan alevi karşrsında insi-
yaka müstenit beyti hayatı kurdu.

Ateşin keşfi dolayısiyle muayyen bir
toprağa yerleşen iıısan burayr ekmeyi,
imar etmeyi öğrendi. Tabiatin korkunq
selleri, fırtınalarr, vahşi hayvaıılaı.ı karşı-
srnda korunmak lüzumunu hisseden insan.
kulübeler yaparak kendisini, saklanmış ol-
duğu mağara köşelerinden, kaya diplerin-
den kurtardı. Bu yeni hayat, ilk insanı işçi
ihtiyacı ile karşılastırıyordu. Kabileler
arasrnda yapılan muharebelerde alınan
esirler, bu ihtiyacı temiıı ediyordu.

İık insan site hayatrna böyle girrli. Harp
esirlerinin işçi olarak kullanılması çok
uzun sürdü. Eski Yunan ve Roma sitele_
rindeki bazı zengin evlerinde çahşan bütün
dokumacrlar, oymacrlar, silihçılar harb
esirleri idi (1).

Safanddin KARANAKÇI

\filaltan asırlarca evel yap an Babil
,:lu..,arlaı,ı ile asn]a bahcelerinin ve Mrsrr'ın
bütüı düı,ır,aca meşhur olan ehramlarının
inşaatmda oı bin]eı,ce esiı. catıştığını bili-
1-oruz. İnsan taı,ihi. claha henüz sanayi te-
essü,< ı,e iı,ıkişaf etme.Jeıı eıı,elki toprak
işletmelerinde biıılerce esirin qalıştığını
gösteriyor.

İşveren, esir bulamadığr zaman kimsesiz,
fakir hemcinsini elim şartlar altında çalış_
trrarak ondan krsa zarnanda faz]a randı-
man almayr ihmal etmemiştir. İş hukuku
bakımından bütün dünya için mütekAmil
bir nümune olan İngiliz iş hayatına kısa
bir göz atacak olursak görürüz ki, iş ve-
renle işQi arasrndaki ınünasebetler daimi
bir ihtil5f halinde geçmiştir.

Mevcut kanunu esas1, sınrf farkı tanı-
mamasına rağmen 18 ve 19 uncu asırlar-
da İngiltere'de zengin ve fakir iki sinıf gö-
rüyoruz. Örf ve Adet teamüller, asilzade-
leri teşkil eden şrnrfa mukabil. umumi hak-
iardaı-ı mahrum diğer bir sınıf kabul edi-
yorclu. ümmet şürası, mülk, arazi ve fab-
rika sahiplerindenmürekkepti. Bunlar,
ameleyi sermayedarlatın nüfuzu altında
bulundurmak için bir çok kanunlar tan-
zim etmişlerdi. Bu kanunlara nazaran zi-
raat amelesi, daha evvelce mülk sahipleri
taraflıldan tesbit edilmjs olan yevmiyeyi
veren kimsenin işini kabul etmek mecbu_
riyetinde idi. Bu yevmiyeyi az görüp de
iş kabul etmek istemiyen işçiyi, alikalı
mülk sahibinin müracatı üzerine sulh hA-
kimi tevkif ve hapsederdi.

Şehirlerdeki esnaf ve sanayi erbabınrn
hususi cemiyetleri vardr. Bu cemiyetler(1) Lq ğt6 Antiqu€ s.396, Fuğtel de Coulonges.
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sana},j.ie kullanılacak çrrak ve işçilere ve-
],ilece}i J,evmiye miktarınr tesbit etmişti.
}Iakinenin icadrndan sonra fabrika sahip-
leri bu cemiyetler haricinde işçi bularak
amelenin, yevmiyelerini çoğaltmak üzere
toplanmalanna mani oldular, 1799 - 1800

de kabul olunan bir kanunla amele toplan-
tıları menedildi. Mevcut yasağa rağmen
tolianmak istiyen amele sulh hAkimi ka,
rarı ile tevkif ve hapsolunuyordu,

Amelenin, ziraat işçisinin içtimai durum-
ları çok fecidi. Madenlerde çalışan kadın
ve Qocuk]arrn çahşma tarzlarrndaki veha-
met, içinde bulundukları hayat şartları
yalnız işçileri, işqi ailesini değil, bir kısım
insafh fabrika sabiplerini bile endiseye sü-
rükliyecek ka.dar büyük ve hazindi. Çalı-
şan kadrn ve çocuklar arasmda hasta]ık ve
bilhassa ölüm hayret verici bir dereceyi
bulmuştu. Londra'da hüyiik bir meskeıı
buhraııı vardr. Brığclal,qok i]ahalt idi. Giiıı-
cle on iki saat galı_ıaı-ı biı, 1şri:ıiıı aidığı ,.,: -

talama haftalık 3 - 10 silin idi. \Iaıces-
ter'de ahaliıriıı oııda biı,i karaı,ılık. lris mah-
zenlerde otururdu.

Fabrikalarda Truck sl,stem tatbik olu-
nuyordu. Bu usule nazaran arrrele, fabri-
ka patronlarından, yevmiye yeriııe muh-
taç olduğu eşyayı almağa mecbur tutulu-
yordu. Fakat, patron tarafından işqiye ıe-
rilen erzak, eşya vesairenin çarşıdaki sa-

tış fiyatı ile ameler-ıin istihkakı olaıı yer,-

miye mahsub fiyatr arasrnda miithis bir
fark vardr. Bu fark, işci aleyhine idi.

Asilzadelerin büyük qiftliklerinde, top-
rak işletmeierinde çalrşaır işçilerin vaziyeti
de çok hazin ve çok fecidi. Asilzadeler top-
raklarınr miiltezimlere verirler, bunlar da

toprağı olmryan kimseleıi ecir gibi bu top-
raklarda çalrştrrrrlardı. Rengberleriı ha-
yatı çok itıtidai idi.

İngiltere'deki içtimai sefalet rı kadar art-
mıştı ki, yalırız ingiliz edebiyatında değil,
bütün dünya edebiyatıuda mühim bir mev-
kii olan Charles Dickeııs'in hikiye ve ro-
manlarrnda İngiliz işçisiniır bütün sefalet
ye ıztırabı, okunuyordu (2).

(2) Torih-i Siyosi, Chorıes Seignobus,'Ali Re'şot

merhum iercüme§i, s, 78,

Rober Owen tarafindan 1E2,1 sene,,i ıır-
taya atrlan ve desteklenen kooperatifcilik
fikri İngiliz amelesinin kalkmasrnda n-ıii-

him bir Amil olarak Trade-Union'ların esa-

srnr teşkil etti. BilAhare Ashle5,. Kingsbe],
ve Dennison gibi iyiliksever din adamları-
nın gayreti ile 1833 kanunu ilAn edildi. Bu
kanuna nazaran fabrikalarda çalışan co-

cuklar himaye ediliyordu. 13 yaşına kadar
olan çocuklar için günde sekiz, 13 den 18

yaşrna kadar olanlar için on iki iş saati
kabul ve fabrikalan kontrol için müfettiş-
likler ihdas olunuyordu.

1844 tarihti kanun, 9 yaşlndan aşağı qo-

cuklann dokuma sanayiinde çalıştırılmala-
rrnı yasak ediyor, bunlarrn çalrşma saatle-
rini azaltryor ve mektebe gönderilmeleri
mecburiyetini koyuyordu.

1847, 1878, 1888, 1890. 1894. 1895. 1897,

1900. 1906 ilih.. kaııunları kadıı, cocuk ve

tı,kek isc-i]eı,in haklarıırı korul,aır hüküm-
itı, k, l,nus, 1ıe1,.ut hükümleri genişlet-
ıılş. iş es:asın,la sakat]ana:ı is(-i}-e tazmi,
nat _§ağiamıştıı.

İsqi seııdikalau, işçi nletzuatı. isci hükü-
rl-iet]eri 1,e dünl,al,a üıı salaı,ı Trade-Uni-
oıı'iaı,ı iie İngiliz işgisi. bütün diğer n-ıen,ıle-

ketler işqileri içiır nümuıre teşkil edebile-
t ek bıı, Jıı rumdadır.

Fakat şunu kaydetmek lXzımdır ki, İı-
giliz işçisinin bugünkü mesut lıalini idrak
için bir çok zorluklar çekilmiş, bu uğurda
bir çok emekler sarfolurımuştur.

İş verenle işçi arasrndaki bu münase-
betler hemen hemen her memlekette ayı-ır-

dır. İş vereıı, amelenin aldığı ücretin fazla-
lığıntlan, bunun eşya nraliyetine müessit,
oliluğundan, isti}rsal olunan madde nefase-

tinin kötülüğündeıı şikA.yet etmekteclir.

İşçi, kendisine verilen güırdeliğilı azlığı-
ıır, makinenin slnai temerküzler meydana
getirip el ve kol hizmetine nihayet verdi-

ğini, iş bölümünün amele için mahzur:lu ve

çalrşma tarzrnrn çok elim olduğunu, aldığı
yevmiye ile istihsal etmiş olduğu madde
krymeti araslndaki farkn patron lehine
bir kıymet fazlası teşkiJ ettiğini öne sür-
mektedir.
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Köyiü, tarlal,ı satı-]a!:. hibi. -,:].::f .......ıı

ö.lüme bağlı bir tasa.ıur'lı ba.]^:.s:::ı, :.:.:-
etmek haklarlndar: ı:aLı.ımi_ l,-_ ı::-a i:::
diğer mameJe\ ,] a::::: ::.-, :,:, ....,.. 

=,-jlı[ikal plmes]:.. l; r r.. : : . :-. : :: .: . : .s-;:.._
sekilllt i.tişn.ı-_: ,.::_::...::_, :-.i,,: ,. .-::_

Ii;jvIü un:un::.-i-_:t:'ıa::.,..-..: ., i ..: .:.-
c,i ai:es.ı:: gğL-.:: j : -b,:-..r; :__.: .- :.. _.: ..
ziyi. derlet i.i,ra!:]:: r_: :,ia:..i,,= :-_.::,_:] . _

1ıahiden ı,<1a taı u !ğsfı: d:r...i. ,=.... , __
ra i]e kilalafdl ı3 ) .

Iiör,lü; ııalı olmll.an bu tolıı.aklar üze-
ı,iırde cok elim şartlarla çalışırdı. Iiör.lü-
den icare-i muaccele. çift akqası. malİka-
ne mukattaasr vesaire namları altında alı-
rran para]arJ onu mülkiyeti devletin, beyin
veya paşaların elinde bulunan toprağın
esiri yapmrştr.

Tanzimat'a tekaddüm eden devirlerde
köylüden alrnarr nrukattaa vergisi, iltizam
usulünün en gaddaı. ve en hain bir seklini
almlŞh (4).

Tanzimatr müteakip arazi mev zıatımız-
da, bir takım tadilAt yapılmış olnakla be-
raber alınan tedbirler, Türk köylüsünün,
ziraat işçisinin feci halini düzeltebitecek
mahiyette olmaktan çok uzaktı.

_ 
Türk köylüsü, ziraat işçisi, Cumhuriyet

devrine ortaçağrn sürüleri gibi, perişan.
cahil, her tüIlü işletme bilgi ve tekniğin-
den ve hattA topraktan mahrum bir şJiı-
de girdi.

Milli Hükümet ve onu takip eden Cum_
huriyet Hükümeti Türk ziraat işçisinin.
Türk köylüsünün kalkınması, Türk köv
iktjsadınrn düzenlenip gelişmesi için birçoİ
müsbet ve başarıIı işler vücuda getir.miştir..

. (3) Tğnzimqt. Toprok Hukuku. Önıeı Lfftli Bor_
lıon, s. 324.

_ 14) Iinons İlmi ve Finonsğl Kanrrn]cır. İbrohim
Fozıl Pelin, s. 3l8.

izde de aynı örazr görüı.cıı uz. Tanzi-
mat'tan ewelki tolirak meı.zuatııııız-

da, mülkiyet hakkıırıır tanıanieı tleı.];_.te
ait olduğunlı biliyoriız. Kö_r.]ü ,icl.]tır ıit
arazi uzerinde daimj ki:a.: gıb: ı..

Aşarln kaldırı]masr, yeni zirai usullerin
öğretiJmesi. zi.ai islihsaJ ve kredi koo1,e-
ratifleri, çiftqi mallarrnrn kor.unması ve ni-
havet Çiltqiyi Tolıraklındırma Kaılunu bu
nıiisbet ve basarı]r eserlerden bazılar.rdrr.

Saı]aYi hayatımızda da aynr seyir ve in-
ki_.afl görüyorürz. Tanzimat'tan evvelki sa-
ıaı,iimizin, imal ve işletme tarzlarrnrn o
zaııaıı\i muasır Avrrrpa sarrayii, imal ve
:s].:ı:,. iaı,z]arı seviyesinde olmadığını bi-
^:-, : ,.ız, -{.,.ı u]ıa'da, ma]rine ile inkisaf eden
r-:]:.:,,,_ ,,...] :]:e 18 i,e 19 ]-ıncu asırlardaki
_,s:-_.:-_. .-_]...-i]]. ]rek ipticlai ve pek geri
:. 5t.::'ı.:...za:r-ıaııki irr r.eren ve isçi

.:.::-_ j_i.'.ti]ğ: _::: :ı:ü:: brıı.acla tetkik et-
::-_..:]:g:ı-.:zt :ı:.::: ,,. \tuı,. Fakat içtinlai
s::_l'_al. :t:bal:.. _: - z::]a:]ki CemiYetinlizi
bi: t;rsnjf. iabi ıi.]i"ca;i ,,.u].sak sırası ile
iıanerlaıı ıe sata}-: u]ema, r,üzera. kunraıı-
danlar. miı,nıiıan ve erbabı hirfetten soı]ı,a
her bakrmdarr geri ve muztarin bir srnıf
göı,ürüz. Bu geniş sınıl arasınİa, iptidai
man6.da müstahsil olaır tezgAh amelesi de
vardır.

ıstanbul esnaf ve sanatkArlarrnr aırlatan
Evliya Çelebi, geçimi el ve kol emeğine
bağlı bulunan bir cok işçilerden bahset_
mektedir (5).

Keza Ahmet Refik merhum, Hicri 16 ın-cı asırda İstanbul'daki ticaret ve sanavi
hayatınrn gelişme ve korunmasr için miies-
sir tedbirler alrndığrnr kaycletmektedir ( 6 ).

_ 
'raırZimatı miiteakip gcrek devier taü,a-

lındaıı. gerek ecnebi veya milli hususi te-
şebbüslei. tarafindan bir çok fabrikalar
kuruIu]) işletildiğini görüyoruz. Fakat bu
müesseselerde Avrupai tarzda işletme l]ren-sipleri olmaclığı gibi sosyal yardım esasla_
rrna dayanan iş akitteri ve isqi koluma va-
srtalan Ve tesisleri de yoktu.

Billkis işçi tamamen patronun merha-
metsiz istismarrna terkolunmrıştu. İş yer-
leri, çalrşma şekilleri her tür.]ü sağhk şart_larından mahrumclu. Patr.on istediği za-

{5) Eviiyğ Çelebi seyahotnomesi, cilt 1, s,510-674
(6) Hic.i onğttıncı osırco istonbui !İoyğt]. Ah,İ]ei

Relik, s. 136
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n]arı işqi},e },ol Yerebiliyordu. Gebe ve em-

zikli kadı]ılarla iş kazalarr için hususi hü-

kün-ıleı, yoktu. İş saatlerinin tesbiti, yev-

mil,eııiıı tayini, işcinin istihsat ettiği mad-

ıtenin kıfmetinden, bu rığurda saıfetmiş
olduğu enerjiden ziyade iş vererıin semahat
ve merhametine bağlı idi.

*
ugünkü devlet, dünkü metafizik te-
lAkkiden kurtulmuş, tamamen reel bir

matıiyet almlştrr. Müşahhas millet olan
devlet, her şeydir. O, ne patlon, ne de işçi-
clir. Fakat iş verenle işçi arasrnda bir ha-

kem ve bir himidir(6).Her devlet bünyesi;
içtimai bir nizam üzerine müessestir. Dev-
letlerin bekası, inkişafr ve selameti, dayan-
mrş olduklarr içtimai nizamrn sağlamlığına
bağlıtlır. Memteket sınrfları arasrndaki
memnunsuzluk, anlaşmazlık içtimai krizle-
ri, saısıntıları mucilı olur. ki biitün brı hi-
cliselerin. cle\,]etin !stinat etıı-ıis,.ı1,1,_ığ,.ı :g-

timai nizaml safsacağlı1: as]a -,üı:,he ],o],:-

tur. İnsan taı,ihi. sırrflar aı,asrıdakı nren-
nunsuzluk. aıılaşmamazl j}itan duğaıı, kaı-
lı ihtilllter. harabedici cöküııtüler]e dıı],.ı-

dur,

Bu hakikat ve netice iciırdir ki. bugünkü
tlevlet vazifeleı,i düııkü devlet ı,azifeleriıie
göre değismiştir. Devlet yalnrz 1-oi. nek-
tep, hastahane ilih.. yaprnakia kalnrı1,oı,,

Onu. her yerde ve her zamaıı güı,ü1,oı,uz.

İşte bugünkü rasyonel ı,e hrrkuki devle-

tin vasrflarrndan biri de işçi ile patron ara-
sında asrlrk ihtilaıflarr telif ve mütekabil
münasebetlerde iyi Şaı,tları temin etmek,

daha iyi olanları hazırlamaktrr.

Bugün çalışan kadrn ve çocrrğu koru-
maklrğın, kaza hallerinde işçiye tazminat
sağlamaklığın, karşılıklı yardım cemiyet-
leri kurup veya kurdurup bunlara katıl-
maklığn, devletin asli vazifeleri arasrnda
olduğunu görüyoruz.

Bugün bütün dünya anlamlştır ki, mo-

dern cemiyette karşılıklr yardrm, yaşamak

(7) Syndicota ouv eİs, lederqtions
irdvoil, ı.6on Sei, s. VIII.

mücadelesi kadaı lüzumlu 1,e mühinr biı,

nmildir (8).

Cumhuriyet Halk Partisi programınria,
esaslr hükümler vardrr. Programıır 14 ün-

cü mar]desinde işin düzenlenmesi. iş ihtilaf-
lannın halli şekilleri göz önünde tutulmuş.
58 inci madilesinde de işçi ve işçi aile]eri
nin sıhhi ve sosyal bakrmlardan ihtiyaçla-
rınrn sağlanması ile uğraşılacağr ve haya-
trnr çalrşarak kazanmak yükü altında bu-

lunan kadrnlar için iş bölgelerinde kreşler
açmağa devam olunacağı belirtilmiştir.

Umumi Hfzrssrhha Kanunumuzun 173-

18O inci maddelerinde işçi kadrn ve çocuk-
larrn sağlığınr koruyan, işçi menfaatJ.erini
atestekliyen hükümler vardır. 9.6.1936 ta-
rihli 3008 sayılı İş Kanunumuzun yedinci
faslrnda, iş hayatında iş kazalarr ile mesle-

ki hastalıklar, analık, ihtiyarhk. işten kal-
ma ve ölüm hallerinde işçi!,e },apılacak
scı_sl,al 1,ıı,tlımlarrır Der,]et ta],afındaıl tan-
ziüı] 1,( :,:i:.ı e ıiuııataği ı,e bu islerin başa-

:ı_:b:]:ı.s: :,;i:-_ İşqi Sıı,,ı,t;:] a-axrül altuıda
b:r De,.,,.ı nıüessesesi kuıuiacağı gösteril-
r:ıiştir. 2i,6.1915 ıarihli 1;i2 salrlı İş Ka-
zalaıı iie \1esieh Hastalık]arı r-e Analık
Sigoıtalaı,ı }.anuılu ile iş kazası. 1,apılan
]sin tatbi\ şa],tlaı.ından mütevellit uğranı_
laıı geçici ıe5-a daimi hasta_lık, sakatlık ve

analü haiieıinde yarüm esaslarr tesbit
edilnıiş. 9. ?. 1945 tarihli 4792 sayılı ka-
nunla da iş hayatındaki türlü i.rızalara
karşı Sigorta Kanunu hüküm]erini tatbik
etmek üzere tüzel kişiliği haiz bir de İşçi
Sigortaları Kurumu vücuda getirilmiştir.

1943 senesi yaprlan bir'ankete göre Tür-
kiyemizde, iş l(anunu tatbik olunan iş ye-

ri sayrsr 3.205 dir. Bu iş yerlerinde 275.083

işçi, 26.193 müstahdem çalışma.ktadır,
Memleketimizde gerek Devlet, gerek husu-
si teşebbüsler tarafindan kurulan ve işle-
tilen fabrika, atelye ve iş yerleri gün geç-

tikçe artmakta olduğundan işçi srnrfınrn

refahr ve iş düzeni milli davalarımız ara-
sına girmiştir. İş hacminin artmasr, iş ka-
zalarınrrı artmasınr intaç etmektedir :

(0) Le Sociolisme et Ie Soci6t6. J, Ramsey Moc-

donğld, s. 64-
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Serre
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Yukarda işaı,et -lı::_iıı_ =-'ı: t:."hhus
etmiş bir miliet iı]aı L,.,.,-.:::: ı _: :s x"zala-
rı karşı§ünda ]akar: ı._ı:es::.:. -ı]!:;.. .,.,,k-

tur.

1.i, 1916 g:_'_ - _.,,*--__ =:::-,:-;. :"_._:,. . ..ı
,la:: b-:,::;:::: j . :: .> . . . -_.. . -: ].i_ .:.
:-:t:": ._:.., .. ,.=:.- : :: l_ . _-:._. : :._.
./l:::_ j_i :::: :4..--:: ..- --::

_\ - Sağ_:_i;..;.._ 
__

B - \{uvakkat ts gornien]eziıliti <-::!:j.-
]ik.

(' 
- Daimi iş göı.memezliktc aiı,delik.

D - Otopedi tedavisi ve protez araç ve
üe),eqleri. takılması, yenilenmesi,

E - Sağhk durumu veya daimi iş göre_
ırıemezlik hallerinde sigoı.talrnın bir yer-
den diğer biı. mahalle göndeıilmesi icalı
ecliyorsa gidip getme yol parası.

F - Cenaze masraflarr,

G - Sigortalının hak sahibi kimselerine
bailanacak ödenek,

!] Aı]a]ık hatinde sigor.talı kadrna ve-
,.,-: j: :::],ıs]]ır],ı analığr haliııde sigortah
: __.-:,_ ,_..: s:Llbiııe ödenek sağlanmıştır".

i-ı:-:_i;.-_,r i.:: İş Kazalaı,ı ile \Ieslek
lias:dli!a:,: -.,e _\:::-]ık Sigoı,tırları Kanrı-
::u. Tuı|: i_.c:s::_i:-_ ı:uhiı::, biı eksiğini ta-
anamlan]rstır.
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Endüstri Politikamıza gair

umhuriyetten sonra kurduğumuz en-
düstrinin memleket kalkrnmasrndaki

ınani.srnr her gün daha iyi kavrryoruz. Bu
hamle, Türkiye'yi iptidai bir tarrm memle-
keti kalmaktan kurtarma yolunda esaslr
bir adrm olmuş, bir kısım toprak mahsul-
lerimize yurt içinde harcanma ve değer-
]enme imkiııları sağlamıs ve ekonomimi-
Zin büttinleşmt si \.e giiC]a.1,]ıIeSi1,1i ilızüaıl-
dıı,arak mil]1 sarLıl]n]:.] tıkıtinriz] bıl,iiii
ölcüde artlrmıştıü,.

Bü},ük eıldüstri nıen-,ieketleı,i1,1e kıl,as-
lanınca henüz başlangıqta bulunmamıza
rağmen Türkiye artık sanayisiz ,!,e her ba-
kımdan pazar memleketl'erden sayrlamaz.
Kurduğumuz endüstri tesisleri memleket-
te kök tutmuş, tecrübeleıimiz ilerletimiş r,e

bu başarrlar bize, ekonomimizin bu ham-
lesini önümüzdeki yıllarda daha fazla hız-
landırma cesaret ve inaırını ı,ermiştir.

İkinci ve büyük bir plAnın gerçekleşme-
si, eksiklerimizi daha iyi tamamlıyacak,
belki yaklaşan beş, on barrş y ı içinde
memleketimiz, en esaslr endüstri tesisleri-
ni kurmuş bulunacaktrr. Böyle bir hedefe
doğru şuurla ve inanla ilerlediğimiz mey-
dandadrr; ve bu gayenin ger,çekleştirilmesi
için bütün imkinlarrn zorianacağındaıı
şüphe etmiyoruz.

Ancak tamamlanmıya doğru hızla yürü-
yen eı]düstrimizin, toprağrmrzın hakikat-
lerine daha uygun bir gelişme göstermesi
yolunda esaslr gayretler harcamamız ge-
rekmektedir. Bize öyle geliyor ki, gittikçe
kuwetlenecek olan endüstri yaprlarımızı
hayatiyetae yüksek ve ihtiyaçlanmlza ge-

Sali,hattin BATU

reği gibi cevap verecek bir kudrette tuta-
bilmemiz için bunlarm, bugüne kadar ol-
duğundan daha fazla memleket gerçekle-
rinden ilham alarak şekillenmelerini sağ-
lamak lAzrmdrr. Türkiye'nin endüstrileş-
me politikası, her şeyden ewel, toprağımr-
zm hakikatlerine dayanmalı ve onun geliş-
me yönleriı-ıi, hic olmazsa ana hatlar,lnda,
tolıraIr mahs]j]]erin,iiziır miktaır 1,e (,esitle-

: : tii1,;:: etııelidiı,.

Tüı,k;l,e':ııı Jtğ,je]-.b.r,1 geı eği gibi de-

ğeı,leı-ı,,liı,!lemil,eı: ı,e değeı,lendiri]nrediği
için ilıtidai te ı,eıimsiz kalan birçok tarım
istihsatlefi vaı,clıı. Buniar aıasında bilhas-
sa hal,r-aı-ı mahsuiieı,inr jz: et. sül, deri, ba-

ğırsak gibı ha1-,,ani ürünler \-e dokumacılı-
$n,uzrı,ı esasıılı teşkil etmesi gereken büyük
dlçücle 1,apaği. tiftik ve kıl istihsallerimiz
hususi bir önem taşırlar. Keten, ,kendir,

1,amuk gibi nebati ham madde]erimiz: mey-
çalarrmrz, sebzelerimiz ve balıkçıhğımız
da ayrr ayrt birer büyük istihsal alanrdrr.
Bugün memleketimizde bunlarrn hepsi ip-
tidai usullerle yetiştirilmekte veya istihsal
edilmektedir ve çoğu düsük kaliteli ihracat
metalarr olarak ancak dışarrya satiabil-
mektedirler.

Bunlar arasrnda, hususi önemi itibariy-
le hayvan mahsullerimiz üzerinde krsaca
durmanın faydalı olacağını sanryoruz. Tür-
kiye, yılda ortalama 33 milyon kilo yapa-

ğı istihsal eder ve bu yapağının ancak 3-5
milyon kilosu yerli endüstrimiz tarafından
işlenebilmektedir. Gerçi çoğu kaba ve rslah
edilmemiş olan 'bu yapağıların ince ku-
maş yaprmrnda kullanılması büyük ölçüde
müınkün değildir; fakat gerek ordu ihti-

-r_
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yacı içiır, gğrekse büyük nii-fus qoğuluğu-
muzu teşkil eden ve giyim duı.unıu cok ki_
fayetsiz olan köylümüz ı.c biı. kısım hal_
krmızrn muhtaç oldugu kab:, iıumaşlaır
temin için, bu yapağılarıı 9o.: n]ühiıı bir
k§mınl memleket endüsır:s::: le değerlen-
dirmek mümkündür \{:ii: -,.e i..,-letqi ı:lo_

kuma eıldüstfim:z:: .ı,;u,,::.::: \,ğ ! aJs-
masrna menr]ekei:a;:]'c: C-J:.::]: _sı]keret
ı,erme]i: ı,t :::;s... : i:_:-_: i:.:_:::::._:Z::.I
btı koiu. b!i:::_ :=.:a:__.r,:::_ :.,..i:.]:.:ı"-

'il:i 
\'ç ğ_'. _:*_..: :_*._.,..:..:_. _.::. _::.:i

gğz§: T:j:; i._'.,_:.,*_ :-_i : - -_-: jj...:::-
::. i.a:_.::: :'.;-:_ B_ -._.=-__- :.::-_:::-
tiı .ı,uk ,.:,z,i.:_::1 :-<;:::.-: s<:_ -_:_ =._:.:biı,nıa:s,di: nğıc-ij=:ti .i ":.: _.:- i -. _ 

=._ = 
it

t,e bil, istih.3.I kolumuz kı<a ,.!-a: -i.:.j=
kendiııe gelebilecektiı.,

Ayırr rluıunr tiftik istihsalimiz iqlı de
varittir. Ancak tiftiği değerlendirildiği,
para ettiği zaman ayakta durabilen Anka-
ra keçisi yetiştiriciliğimiz, bugün hemen
hemen drş pazarın tiftik mubayaalarına
bağlı bir haldedir. Fiat da]galanışları bu
istih§al kolunu mütemadiyerü sarsar ve tif-
tiğin para etmediği yıllarda Ankara keçi-
leri sürülerle mezbahalara sürülür, yürek
sızlatan bir israfla harcanrr, adetA imha
ediliı:. Buna karşİlk kurduğumuz tlokurna
endüstrisi, bu değerli ürünü işliyecek te-
sis]erden rnııhrrımdur ve vüzytllardan beri

Türk tiftikçiliğ bu yüzden drş piyasalara
bağlı, iptidai durumurru muhafaza etmek-
tedir.

Et, süt mahsulleriyle balıkçıhğımız da
Caha farklı bir durumda değildirler. Bü_
tün orta ve.doğu yaylalarrmız, Anado]u
bozkırlarr, diinyaııın belli başIı et ve süt
mahsulleri kaynaklarından biri o]abilecek
bütüır imkAnlara maliktirler. Buna rağ_
n,ıeıi. btı mahsulleri gereği gibi değerlen-
.i:rı,ı-ıek mümkün olmadığı için iki miiyar
hii-,1,u a,.aıı süt istihsalimiz, adeta heder
lr:,.e-.::al:ı, KenCi sehirlerimizde dahi et

,.,: :: ::_.._sj]]eri sıkrntısı içinde yaşamak-
:.,, _z i-t 'c:: n:ahsulleı,i kuracağımız bir
.:_ jiiı . ,.,asita_ı:1,1e değerlendirmek imki-
::l:_,jaı i:.ı:;.ı:e: ı-. ahl.unı bulunnraktadrr.

Bu ııi.;.i]çı, biz< endüstı ileşme politüa-
[ıvda tutu]acak aııa },olları belirtııekte-
diı, ; Hiç şiiphesiz Türk endüstrisi, bilhas-
sa yerıi gelişıne safhasrnda, memlekette
yetişen toprak mahsrrllerini büyük ölçüde
değerlendirmek lıedefini göz önünde tut-
malıdlr. Bu tesislerin kuruluşunda takip
edilecek istikameti, bu toprağrn gerQekleri
tayin etmeli Ve Türk tarımrırn dış pazara
karşı bağımsızlığnı sağlıyacak başhca
vasrta olarak milli endüstrimiz, milti eko-
nominin temelinde yatan istihsallerimizi
rniktarca ve kalitece yükseltecek en esaslı
imkAnı memlelete sağlamalıdıı..

ı
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lıışmazlıklar arasıııdT biı ta::-_,, c,,:_i,-,:-

dikkati iizeıiılde tuplanri,ktıdıı, : Y:-,ı,: i:

anlaşmazlıklaı,ı isnıiı,ıi aian biı, :ır,,,ı ihti-

liflar çok sayıda kinıseleı i alAi<:,.']ı:ı, ,t
mekte ve İıeticeleli itibaİi)-le (eüıi},et

tehlikeli olmaktadır,lar.,.
ı

|Ş.MAHKEMELERı

İş mıhkemeleri kurulrrrasınrn sebe,pleri

Tcskiliıtlı hcr t.opluluk, iza]ar: arasın-
l ar, 

"rkun 
kazai ihtilatları tanzim için

bazı nrüesseselere maiiktir, Bir de,vletin

sevk ve idaresine ayrrlmaz bir şekilde bağ-

lr olan bu esas görev, ekseriya o devletin

yargl]ama yetkisine göre lıufulnus te,ski-

litla görülüı,.

Bugün is anlaşmaziıklarr, iş \,ele]Ileü,]e

işçiler arasırıdaki bütün güırliik ı-rıüııase-

hetleriır her şeklini kavradığrndaır iı,ısaıi

münasebetleriyle birbiriııe bağlaırnıış ge-

niş bir ileme aittii,ler,. Bu nizala,ru,ı heı

nıenıleket halkrnın büyük bir kısmııır doğ-

rudan doğr,uya ilgilenrliı,diğiııe hiç şüpIıt:

yoktul,.
Balrusus au ücfet ılırr ve anlaşrrrazlığı-

rırn halli için ınahkeınel,e lıaş vurdrığtı zı-
ınan, adiletin nutat ya,vıışlığına ve davi,-

nın açrlabilrıresi icin yapılması zaruri'malr-
!<r:me masraflarına talıammülii <ılmıyın iş-

çi srnıf rnı ıli,kıtlar etrrrektediı", l'ilhaliika
iş ,"""r,.l"n alıeaklı oltltığıınu iddia ettiği

siintlelik veyı haltalı*tnı alabilıııı,k içiıı

Javi a,:nıuh istiyen işçi, mahkeme nıa§nıfi

vormerten ve kati lıir netice alabilmek içiıı
cii{rlerce iıatti lııllatarca lıtklemeklen
İıciztlir. o heldl, ınİst.af 1aparak dara

açfııakta,n ve Qaltştığr yerileki iş ştr{,la-

/iüreğu Inleııı«liond] du rığvoi]') ın §eıj i_

(Vie sociol) No- 40 don lercüme eden

Nevzat ATAÇ

rıns iviee bitiır lıilmetliiiııe inanamadığı

lıir vargıçtan hi'!küm elde etme.ve çalış-

ınakİansı o, tlavayı hiç açmamayr tercilr

eiler. Hele uğrailığı l,a,ra,r 
^,z 

bir şeyse,

ınahkerne masrafiarınr, avukat ücretini,

ırtü harcını hesaplıyarak davayt kazansa

,luhi "lin" 
lrir ser geçnıileceğini anlay|ncı

ilğtilali mahkenıeye götiirınekten Yazgeç€r,

Dtiırek ki haksız otarırk işiırden çıharılan
l;iı iı,-i. lıtillt, ıhrılrle is T t,reni rrrecbıır tıl-

,l,,,.ı, t,.rr,,,i,,rt, reııııile rt taıhhütleıini
rıitııırrı z,ırlııı-ıak it-iıı nııddi iırkiırsızlık
i. i;«leılir. _\1 rıcı ;rınu dı itiıe etnrek li-
zıırıiiır ki : i* ]ırıkııkrııiu en il,i trilen bir 1ar-
gı,_, hiiP i)irzın i, anlilrnazlıklarinın tibi ol-

Jı:iıı:ırtların içindtn qıkanraz ve adi]ine

l,ir ,.onut,e \ arJnraz. Bunun iqin adiletin
iıliniıı ktntli lıenzerleri tarafindan görül-

ıntsi, r,allut 1argiçlar arasrnda lriç olmaz-

nı işçİnin r;aiıştığı yerin şeraitini bilen ve

tlit İal,ıtla kendi kategorisinderı kimsele-

ı,in ıltı lrrrlunmas| fuıu,ıy,], şayandır, Niha-

yot ma}rkemonlıı lrırnıltluğtı yerin de tesiri
vıırilır. Mıhkeınclı:r, çok sa,yıda insarrlaıırı
lıizmetiıre li<nulmak içirı slk nüfırslıı yer-

lcrde ktırrılmrıştrır. Hallıuki lşçl ekseriyıı

ikaınetgölırrıılan rızakta galıştrğıntlan mah-

kcmeye gidelıilınek içiır yapac,ağı yer de-

ğiştirİne ınasrafi ona bir yıkım olur, Dğer

lİçlolr, l,e"ll benzerleı,i taraflndan mııha-

i<cııc eoitınesi rısırlü kabrıl etlilecek olursı
btı malrzırr da ortaılaır i<alkacaktır, Böyle

,ılunca mahkenrenin de işçinin ı;alıştığı

yerdo ktırrrlrrıasr icap edecektir,

İşte bu sebelıierle, bir qok devletler alel-

icle rnahkemeloı,i iş anlaşmazlıklar,ınr
mernrıırnluk verici bir şekilde halledeme-
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rliğini nazarı itibaıa almışlar ve gündelik-
çi işçinin ihtillflarııı daha kısa bif zaman-
da, az masrafla göı,ecek biı teskilat kur-
manrn mÜnakaşa götüıılez biı, za: uret oi-
duğunu kabul etnıi."leıdiı,, Bazı nıer:-ıleket-
ler alelAde nıahkeme]eriı :s sahasıı,ıdaki
yetersizlikleriıil l:rsııe:ı gl,ir::ıek :c-!ı,ı ü,a-
rısr iŞqileı,deı] ;.,a:ısı i: l a::, n]ar,jan mü-
teşekkil haker l:;.,:ıle:: !i:::]::s!a:, iı],. Bu
hel,etler b:-ha.s:, s:: ::a;.,: a:: ka:,u:]arrn
tatbiki\,:e,.-az_fe];:-j:::::ı__ı_t:,i::, D:ğeı,
ıleni]eiıt'-].:i; i.,-:::- 1:-:l::-: : lj -.,:.z:fe-

]t|,.-aİl-i:_ :_; = :i:::-__.:::"_ -.,:: :]:,. 3-r:]:,
ç;.lışı:a s:::_.:-:.:. :.::: =_:-_=.=:_:_ i: ':üğtı i. u. i.ı_.. a:-.; aj:_i .:. ;.:_ı.--2 j_i.:-..
al<]Ade matıkent:t:ı 1,::li:r. ;:t:.:: ii. .-

iektif anlaşmazlıkları tanam ü(i:: ,_4a_.i:: -

nıa ve hakem usulüne bağh bütün bu teski-
lit. adliyeye eksiğini tamamlarnak iqin Ye-
ter geliyor ve böylece iş nizalarrnr hel,eti
umumiyesiyle halle muktedir hususi mah-
kemelerin kurulmasmdan kaçrnrlmış olu-
yor. Bu sonuncu mütalia endüstriyel se-
viyesi yüksek bazr memlelretlerde çalışma
ve iş alanına ait bjr adli teşkilatın niçin
bulunmadığınr kısmen izah eder.

İş Mahkemelerinin Menşei ve Yayılması

| | mumi mütaliaya göre bugünkli iş
vmahkemeleri anlayışı. Napolyon'un
1806 da çıkardığı bir kanunla Liyon'da ku_
Iulmuş[Conseil Prud'hommes:Hakem he-
yeti) ne kadar gider. Bu heyet, iş hususun-
da çıkan ihtilAıfları sür,atli ve nıasıafsız o-
larak halletmek için işçilerle 1ıatroniarın
mümessillerinden kurulmuştu. F'akat bu
fikir büsbütün yeni değildi. Taılhqiler.
"Pıud'hommes" ismini alan yargrçlarıır
Fransa'da daha önceİi yüzyıllarda da
mevcut olduğunu söylüyorlar. Ancak bun-
ların yetkileri o zamaıra kadar bir kanunla
tayin edilmemişti, 15 inci yüzyılda Liyon
tüccarları, Onbirinci Lui'den bazr anlaş-
mazlrklarınrn eski Paris'te olduğu gibi
(Plud'hommes) lar tarafından iralli mü-
saadesini aldılar. Bu usul o tarihten 2000
yrl evvelindenberi eski Paris'te tatbik edil_
mekteydi. Demek ki Prud'hommes']arın
mevcudiyeti 1806 tarihinden çok eweldir.
prud'hommes deıIen bu adamlar fikirleri

ahnmak için çağırıldıkları me§elelelerde
bilhassa salihiyettar insanlardı.

ltalya'da 1878 de aynı teşkila.ta benzer
ve Probiviı,i isimli hakem heyetleri Cöme
eyaletinde, ipek saılayiinde çrkan ihtil6,fla-
rr önlemek için eşit sayıda amele ve patron
mümessillerinden meydana getirilmişti,
Müteakiben tecrübeler sonunda, İtalyarı
kanuncuları memleketlerinin diğer taraf-
}arıırda, iş alanrnda çrkan bazr tip anlaş-
n,ıazlıkları hat için Cöme'da kurulana ben-
ze:, ıııahkemelerin kurulamsr yolunda 15
Haz:: a:: i893 kanurıunu qıkard ar..

iş :ıt:_afiarının hal]i meselesi İtalya'da-
.:ı g:bı bilhassa portekiz vazır kaıırrnlarmrn
ia d]iikaıııi !.kti. Esasen Portekiz'de 16-

]n.ı },üz}-ı]dani]<ı,i a]elade mahkemelerin
hi.kimieri 1,a:rııida 1,ardınıcı oiarak iş yar-
şçları bulunduı,uluyordu. Bununla bera-
bera bu memlekette münhasıran iş yargıç-
]arından mürekkep hususi mahkemelerin
kurulmasr 14 Ağustos 1889 da çıkarılan
kararnameden önce olamamıştrr.

1809 ve 1810 Kararnameleriyle ikmal
edilen 1806 Fransrz kanunu F'ransa'nrn di-
ğer taraflarına ve işgal altrnda bulunan
Belçika'ya, Almanya'r-ırn Renanya gibi ba-
zr kısrmlarrna yayıldı. Bu şekilde doğan iş
mahkemeleri sonralarr bu memleketlerde
geliştiler. MeselA Prusya devleti, inkişaf
ettirerek ve Renarı Endüstriyel Mahkeme-
leri ismini vererek bu teşkilAtı muhafaza
etti. Almanya'nrn diğer krsrmlarında ma-
halli hakem heyetleri ve Lonca mahkeme-
leri kuruldu. Bu hareketler gitgide Alman-
ya'nın muhtelif bölgelerinde nahalli oto-
ritelerin inisiyatifine tAbi suai mahkeme-
lerin kurulmasrnr eı4reden 1890 kanunu-
na müncer oldular.

19 uncu yüzyılın bitmesinden önce Avus-
turya, Norveq, İsviçre gibi memleketler
de Fransa, Belçika ve Almanya'nın yolu-
nu tutmuşlardır. Diğer memleketlerde bu
mevzıru tanzim eden işçi kanunlan 20 inci
asrın başrnda, ekser hallerde de birinci
cihan harbinden sonra kabul edildi.

Birleşik Amerika'nrn bazr bölgeleri ma-
ziden intikal etmiş ve meriyette bulunan

l
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kaııiııılara 3öI,e teşkil edilmiş olan is mah-
keınc]eı,ini muhafaza ettiler.. F'akat sınai
inkişafın hızlanması, anıeleyi koruyan ve
işqilerle patronlar arasında iyi münasebet-
ler kulan yeni kurallar kabulüne onları
mecbur etİniştil,. Bu yeni kuralların tat-
bik ve icrasr ve kanurri hükümler bu sefer
alelAde mahkemelere munzam vazifeler
yüklemiştir. Bıı, son seneler zarfında git-
8ide Sayrsr artan memleketlerde özel iş
mahkemelerinin teşkiline temayül edilme-
slnin ve alelAde mahkemelerin vazifeleri-
nin hafifletilmesinin sebeplerini izah eder.

Bugün 23 mem]ekette iş alanındaki ih-
tilAflan hal için kurulmuş hususi iş mah-
kemeleli vardır.

İş lVlahkemeleri TeşkilA,tnın gelişmesi

}akın bir zama nda iş mahkemeleri ka-
l ııununu kabul edeıı rıen]lekel:-ı bt|

hususta daha kıtlemlj o]aıı rı-,eıl: le k et !el,i::

tecrübelerinden geniş ölgüde f a 1-cia ! a ı ılı_. -

lardır. Önceleri. r,azrı kanun Is(,t vr ı.,at-

ronlaı,ırr mümessilleı,inden da,inri bir mah-
keme kurulmasrrırn lüzumunu. bu takdir-
de anlaşmazhklarrn süratle ve ması,afsız
lıalledilebileceğini anlamıştır. Fakat işçi-
lerle patronlarr böyle bir mahkerne içinde,
adli bir ödevde tam miisavi bir lıalde tem-
sil edeı bir sistemin kabulünde tereddüt
etmiştir. Meseld. F'ransa'da 1848 tarihine
kadar işçi mümessillerinin sayısr patroıı
mümessilleri sayısrrrdan azdi. Bunun gibi
vazır kanun, iş mahkemelerinilr infazr
mecbufi hükümleı, ver,,ebilmek iktidarında
olmasrnr da biı zanıaıı hoş görmemiştir.
srnai ve ticari mahkemeler hakkrndaki
1890 tarihli Alman kanunu, ancak f'erdi
arılaşmazlıklarda bu mahkemelere sa]Alri
yet veriyor, kollektif anlaşmazlıklarda
brrnlar sadece, ara buluctı ehemmiyetsiz
bir rol oynuyorlardr. Bunun gibi İtalya'da
da 1893 kanununa göre Prud'hommes ha-
kenı heyetleı,i anlaşmazhğa sebep cılan pa-
ra tutarı 200 lireti aştrğr zaman sadece
barıştırıcı bir leşkilit olarak iş görüyor-
lardı. Umumiyetle denebilir ki, başlangıç-
ta iş mahkemelerinin salAhiyeti, az yetiş-
kin insanlar arasında cıkan ihtilAfların

hallirıe münhasrrdı. Fransa. Belçika, ve
italya'da qıkan ilk kanunlar yalnız bazı
mıntalakarda ve büyük eıldüstri merkez,
lerinde iş mahkemelerinin teşkiliıri lüzum-
lu görüyordu; 1890 Alman kanırıru ise
bunların kurulmasr lüzumuna karar ver-
mekte mahalli otoriteleri serbest brrak-
mrştrr. Fakat bu ikinci şekil iyi netice ver-
medi. Çünkü belediyeler bu mahkenrelerin
kurulnasr için munzarn masraflar yap-
maktan kaçrnryorlardl. Bu sebepten Alman
kanurıu 1901 de -nüfusu 

20 bini geçen
her yerde srnai mahkemelerin kurulmasr
mecburi olduğu- şekliııde tadil edilmiştir.

Menşelerinde iş mahkemeleri, küçük
Sanayide çrkan anlaşmazlıkları halle sala-
hiyettardllar. Fakat, bu, zamaııla diğei, sa-
nayie hatıA büyük fabı,ika sıına1 iiıır vr
bazr lıallerde de ziraa! sahasına cioğı u ge-

nişli5ıere}: al"tmıştır, Iiü]7-ir ıiı]at i '.e..cbbüs-
iğü,r]e r-:]'tr.] !_-:.1 i] t,i,.zl i . ılll :r.ll :..zi ll:]:,. ı'ııdıı
i:, 1,.:.: i.:. .::!_l, İ,i_]:]-.:::.: r!rj.]a tica-
ı: 'o.: ::-;:::g-.-:i: :_:'::: ,__r.]'ak anlışa]l
bil nıerı-,uı, r,ğ],a _1,]ısi.h.:ieıl. !s.,j]]e! : ]l cOk-

tanbel,i istifade etmekte o]dukiaı,ı hr-ısus-

iardan faydaiandrrılmışlardrr,. Yani o deı

rıizalaıında- bu mahkemeleı,den isitfatle
edebiliyor. Fransa'da 25 Aı,a.lık 1932 de

çrkarılaıl bir kanun (Pİud'hommes: lla-
kem heyetleri) nin kazai yetkilerini zi-
iaat sahasııda çrkz.n şahsi anlaşmazlık-
lara da teşmil ediyordu. HattA Portekiz
ve Sovyet Rusya gibi bazı memleketler er)

yeni kanrınlarla iş mahkemelerinin faali-
yet sahasını ve salAhiyetleıiıri bazı haller-
ele cezai hukuk sahasrna kadııı, götürdüler.

Bugün bu mahkenıelerin yetkileri yal-
nz gerıişletilmekle kalmarıış, fakat burı-
lar ferdi ai aşınazlıklarm cılduğu kadar
kollektif anlaşmazlrklarrır hallinde de yet-
kili görülnrüş ve bazı memleketler mün-
hasıı,an kollektif iŞ aıılaşma zlrklar,ını hal-
letmek için iş mahkemeleri kurmuşlar.
dır. Böylece ilk defa l-ransa'da hakeın he-
yetleri halinde görülen ve J3 üncü yüzyı-
la kadar giden bir geçmişe sahip olan bu
mahkemeler hem salahiyetleri, hem de sa-
yılan bakımından her gün yeni yeni inki
şaflar göstermişlerdir...
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İş ve İşçi Bulma Rejimi

ı -c: -.a::-_ _i-:-.,. ,,,j .. -,_ _ _._
| _*., ,:-a... 
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iıiJe:-: :::t..-:i,.. Ç:'.:_::..." . -: :=.: _.:...i-
ıı;irııi, tamamıi... ;aı.;i.:ı*::s::ı ,, - a. ,-.
rece ilgil,e değer tıir rnahi}-et .r.zeüi€r,
Çeı,renin belii bir meı.simde ı.e ııisbeıer.
krsa bir devre icjrr nrrıhtaq olduğı bül.ük
sayıdaki toprak işçisinin toplanmasinda ı,e
çalıstırrlmasında hüyük özellikler göze çar-
par. Bu özellikler, uzun yrilardarrberi ma-
hal]İ bir şekiller ve 5ıdet|er manzumesine
bağlanmış olan bugünkü rejimi doğurmus-
tur ki, bıı rejim hakkiyle incelenmedikçe,
onu inta.ç eden ihtiyaç şartlarlnın tespiti-
ne imkAn yoktur, Bilhassa İş ve İşçi Bul-
ma Kurumunun te§ekkül ettiği su günler-
de bu ihtiyacın bütün unsurlarr ve teferru-
atiyle ortaya çrkarrlmasr la.zımgelmekte-
dir. Ti ki, Çukur.ova ve dolaylarınrJa İş r,e
Işçi bulma çalışmalarına en uygun tarzrla
başlanmış olsun.

İhtiyacın ııe suretle tecelli ettiğini ve
hangi sekil ve müesseseleri doğurcluğunrı
etraflrca belirtebi]mek için evvelemirde
Çul<u_rova'da toprak işçiliğinin hayati öne-
mini tebarüz ettirmek gerektir. Bu yazıda
ilk önce bunu ele aldıktan sonra işçinin te-
dariki usullerini, toplanma şartlarını, bun-
ların iyi ve fena taraflarını, nihayet iş ve
işçi bulma konusu noktasrndan alınabile-
cek tedbirleri inceliyeceğiz. Gene] olara.k
düşüncelerimize hikim olacak fikir, uzu.n
bir tecrübenin mahsulü olan bugünkü re_
jimin yeni rejimle telifi mümkün olan ta-
ıaflarrnr araştrrmak ve lİş ve İşçi Bulma)
teşkilatı kurulurken var o]an drr:ıumdan
faydalanma carelerini aı:amaktır.

İlhan TARTl§

( ].;;,,ı.,,!.t loIrıL i.(i.inin iincıı|i :

,i,: -.._, ,,.::-.. ;., ,ı:ııııı ı. bii:*iik
, j -::,::: ."::::.-: ]::,-..l. Cui-:iıro.,.a'dı
:-: :;..: _s:::_:-,:: :::,::..,1,::] 'ı::, n,:eı,_ıin]de ı,c
:::i:;-.,,,i.: b:a :ii,.-,,: :"]]: |,-_aı-,, ı.ardiı.. Crı-
,:ııı,ı,,, a',:iı. 1,:.nıuk i,,zı,sı }fıı1 _son]aı.ında.
ı,:ihavet Nisanııı iil.: haftası iciııde c-aiıar.ı
ihtiyac gösteı,ir. Çapa geciktiği takdirde
hem kaliteye, hem de rnahsulürı miktarına
tıüyük tesirler yapar. Tarrm alanı pek ge-
ııiş oldıiğrrrıa, göre kısa hir devre içinde
biiyü1 our,6, ça]rsclyı] ihtivac vardır. Çu-
]ırrrova'da daimi sekilde calışan ve bağlaır-
ma şekilleri itibariyle birkaç kategoriye
ayrılrnas;r rıiimkiirr ojan jşçiler, bu ihtiya-
cın ancak dörtte birini karşılıyabilirler.
Rinaelıaleyh drşardaır gerçek ihtiyaç mik-
tarrnrn dörtte üçü ırisbetinde bir işçi küt_
lesiırin Çııkrrrova'ya lnmesine ve işe kıı-
şulmasına ilıtiyac vardır. Elde edilebileiı
talrribi rakamlara göre Çrıkuro.ı,a'cla dai-
n,ıi olara}i çahşan (15-16) biıı kadar top-
ı:ak işçisi Yardır. (l). I)ı§ardarı gelen mır-
rakkıt isçiler birçok yıllarda (50) bini
bıı]iır. Deırı.ekki koza çapası dönemin,le Çu-
krırova, (60-65) biı-ı ı,addelerii-ıde bir işçi
Jralabaiığırııı hareketiiıe sahıı€ olma,kta,-
dır.

(Tutma) adr verilen ve çiftliklerde hay-
vanlara bakmak, ambarlara ve bahçelere
nezaret etmek, tavı.ıkları beslemek gibi
günlük işlerle uğraşan işçilerle, çapadan
maada diğer bütün bahçe ve talla işlerin-
de çalışan daimi işcileri ve makinede çah-
şan kalifiye işçileri bahsimizin dışrnda tu_

(l) (Çiflçiloı Biıtlği) nden olin<ıı bilgilere göıe.



tarak. Anadolu'dan mevsiminde Çukuro-
va'l,a göç eden çapacrları söz gelişi edece-

ğiz.
Genel olarak Maıt ayıntn başlarrnda, ba,

zaıı rlaha kolay ve çabuk iş tutmayı düşü-
nerek şubat, hatt6, Ocak aylarında Kayse-
ıi, Elizığ, Konya, Aksaray, Niğde, Malat-
ya, Maraş, Cebelibereket ve Urfa illeri çev-
relerinden, bazan tek tek, bazan da grup-
lar halinde, bir işçi akınıdır başlar. Erken
gelenlerin takip ettikleri gayelerden biri de
ovanın nisbeten daha iyi ve çalrşmasr daha
kolay yerlerine kapılanabilmektir. Çukur,
ova'nın tarrmsal ihtiyacı bu muazzam gög
hareketincle esas faktörü teşki] etmekle
beraber, işçinin kendi memleketinde genel
olarak boş kaldığı bir mevsime tesadüf et-
mesinin tesiri de büyüktür. Yayla memle-
ketlerinin iş itibariyle en hafif devresi bu
aylardır. Bunun drşrnda memleketin daha
uzak yerlerinden oldukça kabarık sayıda
işçileriır geldiği görüliir ki. bı.ıı-ıun sebeple-
ri arasında. mıntakavi kurak]ık, klt]ık,,,e-
ya ze|ze|e gibi ifetler tesiı,ille 1,oksuJ kal-
ma halleri zikrolırnabilir. }Ieseli Eı,zincaı
zelzelesinin vuku bulduğu sene iqinde Çu,
kurova, arasıra gördüğü (ihti},açtan fara
i§ arzı) durumuna düşmüş ve haftahklaf
asgari dereceye inmişti.

Toprak işçisinin tedariki :

Yukarıda da belirtildiği gibi, qapa işçi-
leri ya tek tek, yahut da gruplar halinde
yurtlarrndan ayrrlrrlar. Ekseriya geııç ko-
canın etrafında ana, baba, karr ve çocuk-
lar, hep birlikte yola çıkarlar. Bunlarrı-ı
yayla iktiminden sert ol,a iklimine doğru
yaklaştıkça maruz kaldıkları skıntı olduk-
ça ağırdır. Bir çok yol köylerinde, tabii
bir gelenek olarak, yolcularrn beslenmesi,
ba,rrndırrlması için daha ewelden tertipler
alınır. E]den gelen yardım esirgenmez.
Havanrn, her adımda süktına, ılığa ve ba-
hara doğru değişen himayesi altında, gün-
düzleri ağaçlar altında yatarak, geceleri
mümkün olduğu kadar fazla yol almağa

çalışarak, bu uzun yolculuğa devam eder-
ler. Her konakta srrtlardan şilteler, tence-
reler ve un, buğur, yağdan ibaret azıklar
yere indirilir ve çalı, gırpıdan tutuşturulan

ALl§M A

atesin üzerinde, derhal tencerelerin t*ıf-
tısı işitilir. Feke, Mamure ve Gülek boğaz-
larından geçilclikten sonra Ova, şartlannm
bütün hükümleriyle onlarr kavrar ve iş ba-

şrna geçinceye kadar sürecek olaİ müca-

ctele başlar. Belecliyelerin, Halkevlerinin
ve birçok yerlercle varlrklı hemşerilerin
kendiliğinden ortaya çıkan yardrmlan ve
arkavermeleri sayesinde çapa işçilerine
yatacak yer ve' azık sağlanrr. !'akat yayla
havasına alışkın olduklarından bunlarrn

çoğu geceleri Seyhan kıyılarında yatmayı
tercjh eclerler. Bu yüzden srtma yakaları-
na yaprşır. Son zamanlarda Sıtma müca-
clelesinin gözle görülür etkisi sayesinde bu
hastalığın zalafl aza|mıştlr, denilebilir,
İşbaşı edilinciye kadar Seyhanın boyu,

Köprübaşı mevkii ve yan sokaklar, gerqek-

ten görülecek bir manzara arzederler, Bil-
hassa Adana Belediyesinin. soır birkaç yıl
icincle, bıı bekleme clevıesiniı,ı acrlarrnı
?.za]tm?k iriıı aldığı tei]bir]er. sükrana de-

it: He::i_:z ],iAı Lali:ıcie bulunan (Çiftçi
H:-ıı, -lıu:,;l:ınca, ,juru:ıun daha il,i bir
-:e\ii aiacagı şülıhesjzdir,

Gruı:,]ar halinde alrrlıs ı,e varışta nis-

beten claha ul,glın şartlaI hüküm sürmek-
tedir, Bunların qoğu. daha eıı,elden. hat-
ta kıştan hazrlanmrş sözleşmelerle işe

bağlandıkları, birçoklan da avans para
aldıkları için. grup tenzilitından da fayda-
lanarak. şimendiferle seyahat ederler. (El-
qi) ailı verilen bir ziimrenin delAletiyle ya-
pılmakta olan bu sözleşmeler, bu zümre-
nin ve işverenlerin menfaatine aktedildiği
ve verilen avanslar da çok defa,.pek az bir
miktarı geçmealiği halde, hiç olmazsa gö-

çün ilk clevresinde i_sçiye nisbi bir rahat-
lık sağlamaktadır.

İş ve işçi Bulma Rejinıi :

Şimdi sözümüzü, dünkü ve bugünkü iş
ve işçi bulma rejimini şahıslarında temsil
etmeI<tc olan (Elçiler) e intikal ettirebili-
riz :

Yukandanberi süren izah]arımızla Çu-
kurova iş alanrndaki (iş bulma) rejimini
belirtmiş bulunuyoruz. (İş bulma) ve .(iş-
çi bulma) fonksiyonlarınrn birbirinden ay,
rı olarak mülihazası imkA.nları nisbetinde
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_Çukuror.a'da ı istı büına ı.e;.ı:: , _. _.: .-rıda da beli.ti]diği gibi. ıElc.ilerı i..rai-]!:_
daıı temsil olunmaktaclır. Eİqi, jlk ı:,z:: -

da, bir (iş müteahhidi ) dir. Parca ııarcı
çapa. işlerini üzerine alnıŞ bir rtoprat
ameliyesi taşronu) dur, Toprak sahibi ile
an]aşIr. Haftalık, iş müdcleti, vesaire üzc-
rine cereyan eden bu anlaşma biter bitmez,

PyT_. k,u aylarından seyahate çıkarak,köy köy do]aşr ve taahhüdüne 8öro işqi
arar. lşçilerle yaptığı siizleşme.lerin tabia-
tiyle işverenle yaptığı mukaveleye uygun
olması şart değildir. Bu serbest harei<et
hakkına binaendir ki, haftalık vesaire hu-
suslariyle ilgili büyük fark]arr cebine irr_
dirir. Umumiyetle normal ve dürüst bjr.
manzara arze(lpr gibi eörünen bu isin. ih-
tiva ettiği karışık ı,o anoı ma] sartlaı, iı.ı-
celenecek oIıırsa, tamamil.Je sah.-i he.-a1.
Iara dayanan bir mana tasımısııtJatr gr.,--
tik: toprak işçisjniıı kaza,ı"ı,,. ,,n "İ-İ"Jiııe da,yanan sonuçlar verdiği göriileccktiı..

Elçi, köyleı:cle bilhassa güçlü ve ycıkstıl
yurttaşları seqef. Mcvsjm yüzüıırlctı büs_
bütün yoklı|k icindc buluııan bu müstak-
bel çapacılara birer miktar para ve|ir. E]-
lerinden. büviik fa.izlerle cıIesteklenmis. se_
netler aImayı rlı unutmaz. Bu avanslaı,
ve bu senetler, bazan bütün iş nıcvsimi sü-
resince kapatılamaz ve öclenemez. İsci yi-
ne borqlu olarak köyüne döner..iş sahibİn-
d,en bazan binlerce lira avans alarak yola
çıkan elcinin, ekseriya, bu pıraııııı küçük
bir kısmınr dağıtarak üst taı.afinı cebine

indirdiği vakiclir. Üevsim başrnda ırkrmı-
za mahsus tıir sadakatle işyerine iişiisen
ıır,aırslılaı.,, derhal iş brıImuŞ olmanrn avan-
tajına nıukabil, piyasanın, (Ametre komis-
},c.ınu) (2.) karar]arıırın Ve emsal ücretle-
ı,iıı çok aşağısında bir haftalıkla çalrşma-
ğa nrecbur tutulur. Haftalıktarrn dağıtıl-
ıııılsıııtla aracı]ık vazifesi yine Elçi'ye diiş-
1iiğtiırde]r. b,.: i.ı a klaı. üzerü.ıde clilediği gibi
.,1ııaı. Al.a lls taksitleıiııi ve keyfine göre
iır,, iu(ıı cezı jarı a]ıkoı,. İşçiyi borçla.nclı-
:::, :::lıiıt,_,]if baha;re]e;:iı.ı himavesi altın-
: , , .: -.: ,]; z saj\.]enı(-k hakkıııı e]iı-ıde tu-

- . -: :, i::, ],,, ı]lı,. Bil. qok defalar cift_. j:: :i] ::]i-i. :;_:eiliiı;r .:ttiği haftahkla-
. . : ] .:.,J ..-!.: ..,_l:, ı-i: oftarlan \-okoldu-

-ı i , .'1;.,1, C::. iıı :iı .,]aı !.;qjler giiı.ı-
..: _ . .::,:.:._: : _:: ,. .:ı l , a:.iaı,, isr.ercıı
:ıt.;r:l:ı-..l i:.ibiıi ..,t].]].z. Zaaen temelli bir
].iuı,a! oiaı.ak işci is sair]bini cleğil: Elci'.v-i
taıırı,. İş sahil-.inill taırıdığı da ancak El-
çi'dir. Buııa benzer rıakalarrn sayısr, sa-
liıIclığından,Qok fazladır. İşverenleri iş-
çi a,ı,::maktan, iş başında fiilen uğraş-
ııraktan, iresap Ve kitaptan, en önemlisi de
(ııresuliyet) ten kurtaran Elçiler, dış yüz-
derr, binlerce yayla çocuğuna iş bulan ça-
lış}an clcmınJar gibi görüııüı,lerse de, ger-
cekte bunlar, çoğıı haksız ve nizamsız elde
edilmiş servetlerin sahiplerüıden ve akıllı,
işgiizar komisyoncrılardaı-ı başka bir sey
değillerdir. Hem iş sahibinden, hem de is-
çicleıı ltomisyoıı alarak bunun]a iktifa eden
FJlçiler, sayıIarr 8ünden güne aza]an, nadir
ı,urtta siar haline gelmislercliı:.

§ııııııı, :

Bu ırcı gercekleri olduğu gibi giister-
mekle takip ettiğimiz gave, bir an ewel
tedbir ve çare aranması gereken bir ko-
nuya taallük etmesi lıasebiyle üzerine clik_
kati cekmektir. Açıkça anlatılan memle_
ket ırıeselelerini rlaha çabuk çözme)< müm-
kün o]acaktır. Bu itibarla. Elçileri daha
faydalı, ııaksacla claha uygı_ın bir şekilde
teşkilitlandırmanrn lAzım ve mümkün ol,

(2) (Aııele Komi6yonu) denilen İ6şcktül, çğpğ
işçilerine ğit meseleleri diizenliyen tcEihi ve ö26l bir
l.urumdtıı ki, oyrt(ğ iüüc9lenmjyc değer,
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ağdaş sosyal kanunlar, günlük qalış,

Yma süresjni gittikqe kısaltmak, bir bu-
euk gün hafta tatili vermek suretiyle işçi-
lerin boş zamanlarml çoğaltmışlar ve bu
boş zamaırların en faydalı bir şekilde kul-
lanılması, üzerinde önem]e duruian bir me-
sele olmuştuı,.

tşcileriıl bu bos zamaıılarıııı diledik]eıi
gibi geqirneleri gerektiği söllen ilebiJir.
Yalnız bu boş zamanlaıından 1,uvz.lannın
mutluluğu ve ırklarıırn gelecesni düşüne-
rek faydalaırmaları için inandıırlrnalan da
lAzımdrr.

Meselenin üç esasr vardrr r

1- Boş zamanlarrn. yuvalarıırın düze-
ni ve toplııJuğun menfaatına aykrrı. heJe
alkol kullanmak suretiyle geçirilmemesi
lizımdır.,

duğu hususunu son söz olarak ileri sür-
mekteyiz :

Filhakika, Elçiler'den büsbütün vazgeç-
mek, Çukurova çapa işçiliği
felce uğratabilir. Bunların muntazam
kilita bağlanmaları, sicil ve hizmet vetire-
si işlemine tibi tutulmaları, bir kelime ile,
imme hizmet i gören elemanlar
toparlanıp düzenlenmeleri, memleket
halk menfaatleri için yararlı sonuçlar
ğuraca,ktır. Elçi, Devletin (İş ve İşçi But
ma) kurumuna bağlı bir ajan
sokulduğu gün, bu büyük mesele
miş olacaktır.

Bu satrların yazıcısı, bu çareıin
edilmesini fazla müşkülAtı olan bir
şeklinde görmemektedir.

§ait KANDAN

2 _ Boş zamaıılarda başka işler yapı-
labilir. MeselA işçi balrçesinde, evinde ça-
hşır. I{attA ı,andrmanrnr artrrmak için mes-
leki kültüriinü geliştirecek işler de yapa-
bilir.

3 - Ancak, işçi yalnız kendisi için çalı-
şır. Aksi halde kanunırn ma,ksadı kaybol-
muş l,ıulrınacak vc calrşma hayatını denet,
lcmek]o öıleı-]i makamlarrn deı,hal miida-
]ıı]ı.i gı.ı,ekli "]acaktır. Bu konırda. isci-
,.],1 b.,r:.n,]a]ıia],ını da ı,aıa kazanmak için
.?]lşn]akja geciıılesini önlemenin, ücret-
]eriı] ],eter derecede olmasi1,1e nıümkün
bı:]rındıiğrınu işaret edelim,

Boş zamanların en ili kullanılması içiı,ı
cal:sme.ıın il,i diizenlenmiş olması zaruri-
dir. lşçil,e ı,erilen boş zaman, çalrşmada
bir dinlenme. bir ara vermeyi ifade eder.

Şu halde. yeter derecede uzun ve müm-
kün mertebe devamlr o]malıdrr. patron bı,ı
yüzden Qal§ma ve dinlenme zamanlarrnı
adAletle düzenlemeğe nrecburdur. Misal
olarak zamaır kaybrnr önlemek suretiyle
dinlenmeyi artırmak amaciyle kurulan
dinlenme yerleri ve kooperatif loklallerüıi
sayabiliriz.

Dinlenme esnasında, işçiler, banyo, duş,
pisin gibi hijyen vasıtala,rrnr yakrnla.rında
bula.bilmelidirler.

Yine, işQilere işlerinin yanında değil,
hatt6, mümkünse şehrin banliyösünde otur-
mak ve böylece daha sıhhi ve temiz yaşa,
mak imkanlan sağlanmalıdrr.

L1kin bunııı için, her giin yolculukta
geçecek zaman çok olmamalrdrr. Bu se-
beple süratli bir ulaştırma rejimi kurulma-
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sı işçilerin nakil vasıta]anndan en ucuzbir şekilde istifade ettiı ilmeieri gereklidir.
Mesel6, ucuz işçi k:rtlaıı ihdas ecliimeli-
dir.

Paris dolaylarındaki !scjieıe
tren kartları ] 9.35 ,.ı]ı::ıia 

--.] 5
bulmrrstur.

r]

İ ıcı bos zan:ı:.]ı-ı::: :as:. ı,:].,-* ı|:-
I d;r1 Bu bos z:_::a:ia:: ::j:. l.Ji._;_

meIi l'e bu bakın:.l:_:-. 
=L ... -.,.i...l-..,--meliliz ?

A ı Spor l.e .iırnna,<tiii

Ekseriya qok sert bir is aitıncia i,::ı-,a]:--
nan endüstri işçilerine, spor 1.apmak. sıh-
nat_Ve maneÜ huzur kr.l.nağldır. Patronlar
ışqllerine jimnastik salonları. stadlar. te-nis alanlarl açmalıdrrlar ve aQmaktadlr-
lar^

Bazı endüstriciler tarafindan müzik bir-
likJeri. tiyatro ve sinema saIoııiarı kurul-
dırğunu da söy]emeliviz.

D) Yolculuklar :

Yolculuk. işcileriıı küitürlerini, bilgi.leri-ıi artırmak, hzyatlar,ınln çelçeYesindenIıiriız qıkmak icin en çekici eğlence ,as,ta-
lırı,Jır. Aneak bu mese]c ücrctli iziıı mese-
]psjı,le i]gilidir. Keza treır ve vapurlarria.
:::.liri]mis fjvatlı biletler, senclik halk izin'o:]et]el.j ihdasl cla ]Azımdır.

da gıtı la ıı
n. j]ı,on 

ı ı

B) İşçi bahçeleri :

_ Spordan başka. hatti para bakımıııdaıı
da verimli fizik faaliyet alanl. ufak bahqe
ış.ıerıdir. Bu suretle jşqi bahçeleri mevda-
na g_etirm9k çok faydalrdır. rraıısa Çaıış-ya Sal<.al|ı5ı tarafınclan açılan bir anket,
bunllı,] birinci önemde so5y2l bir formül
olctu8uü]u betirtmiŞtir.

,. ao]< ilv]il< bir bahçeye iüzum yoktuı..
Her işçi için 3O0 metre karelik bir bahqe,ekip biçmesi için yeter. Ekim münavebeli
olmah ve işçiler arasında ı,ekabet uyaııdır-makiçin mükafatlı müsabakalar dilzeıılen-
meIidir. İşçi bahçeleri İsveç'de ve Dan!
maİka'da çok geliŞmiştir. Bu memleketler-
de binlerce işçi bahçesi vardır.

C) İşci]erin kültiirlerini geliştirmek :

. . 

B_u 
_bakımdan işçi, mesleki öğretimdenjstifade etlirilir. Bu. geleceği için keııdisi-

ne, n_üyü_k bir emniyet vermesi dolayısiyleqokfaydalıdır. İşçi kütüphaneler;. lıer yer-
Oe çok gelişmistir. Franşa'da belediyeler
b.u.lolae" kitaplıklar açmaktaürlar. Pa-ris'te.böyle 90 kitapevi vardır. Çekoslovak-
y^a_, kitapevleri açmak için bütün belediye-
Ieri mecbur etmiştir.

ıIl

|-)evlet, işçilerin boş zamanlarü.idaıı eıtY iyi bjr şekilde faydalanmaları hareke-
tIne yardlm ve hatt6 önderlik etmekle so-
r_umludur. Bu bakımdan, p"im ,"ya pr"uyardıml yapıIması toprak,.ıerilmesi ulaş-trrma vasrtalannda ucuz tarife uygulan-
mas: düşünülebilir. Keza bölgesel Ğ;kilat-
Iar kuru]ması suretiy|e fikrin yayılmasına
yardım edilmektedir.

BeJçika'da, Hainaut İlinde 1919 da ku-r ılan "Boş zamanlaııdan faydalanma ko-misyorıu'' adında bir müessese mevcuttur.Bu müessesenin 7 şubesi varclır: Konut,
bahçe, ufak hayvaırcılık, terbiyevi, a,rtistik,
meslel<i ı,e moral öğretim.

, Jtaiyz cla bu yola girmiştir. Çılışma Ee_led,ye Rürosu Romen eser]eri kolu bu ba-kımdan bir kuru] vücucla getirmiştir. Bukurui. işqi]erin bos zamanlarını en iyi şe-kilde_kut]anması mese]esi ile uğaşmakİa-
dır. Bir çok büyük enclüstri bu yönden
önemli eserler vücuda getirmişlerdir.

,^F'ransa'da da bir çok şeyler yapılınıştlr.
J930 yllırrda Albert Thomas.r,, y"ra,-
miyi e 

_ 

kuı.ulan ..isçiler.in 
boş zamanlardan

Iaydajanmasl milli komitesi'. beş şubeyikapsamaktadır: Genel kültür merkezleri
kurulmas1 bir yolculuk ve turİzm ha]k
acente]iği kurulması. spor ofisi. işçi bah_
ce]eri ofisi.



Milletlerarası Çalışma Sözleşmelerl
III

(C;eçen §oyrdon devğh)

28 vc 3? No. lıı Siizlcşınelcr

Unvan ; Gemilerdeki yükleme ve bo-

şaltma işçileriniıı kazalara karşı korun-

ması hakkında sözleşme. Kabu] tarihleri:
21 '6ilg2g (28 No. 1ı sözleşme) , 27 /4/1932
(32 No. lı sözeşme).

Buracla 28 numarıı.lr sşz]eıimcvi taclil

ccleıı 32 i,ıunıaı,ıılı sözlcsn-ı !ıırkl<ıı,ıda izalı-

laıda bulunıı]acaktıı,,

Aı-ıa hükümleı, : a ı İşçiieı,iı,ı işlerir,i gci-

recekleıi )-ellere gitmek üzee geçecekleri

biitün yollar keırdilerinin emnil,etle çalış-
mala.ına imkin verecek bir durumda bu-

]unacaktrr. Bilhassa karada ve havuzlarda
geçit noktaları k5.fi derecede ışıklarla ay-

drnlatı]malrdrr. Rıhtımlardaki esya gecme-

yi güqleştirmiyecek şekilde tertiplennreli-

dir.

İ. Hakkı YllNlAY

b) Karadaır val)ura vea bir vapurdan

diğer vapura geçmeyi kolaylaştıracak şe-

kilde köprüler kurulmalrdrr,
c) İemilere kayıklarla gitmek icabet-

tiği zaman bu taşlt vasrtalarında da her,

türlü güvenlik tertibatı alınma,lrdır,

il) Gemideki tehlikeli yerlercle korunıa

teilbirleri alıırııalı ve vinc ı,e beı,ızeri alet-

leIjrr tehlike afZetnil-eCek şekilde islenlc-

. : .ı:.;:ın.a]ı'jl:.
Oı,,an::-]aı, : 1q{ıı \ii,ı,i]i,a i,"rdaı soz-

li-:Il1r\,: ltr Hukun-t ..,:.amlil::,

?9 \rrnıaralı §izleşmc

Unl,aı-i : İcbaıi iş hal:kiırria söz],_,sı,ı,ıc

ı Iiabul ta ı,ihi : 2E 6 193ı] ) .

Aua hiikün-ı : Her Ül,e Hükümetin, mec-

lılıri is n-ıükeilefi},etini en kısa bir zaman-

cla kald,ırmalı taahhüt edeceğine dair hü-

kümleri ihtiva eyliyen bu sözleşmenin he-

aeii, datıa ewel Milletler Cemiyeti tara,-

fından. esaletin men'i için kabul edjleır söz-

leşmeyi tamamlamaktll Esaretin yasak

ettilmesi kabul olunchıktaı-] soırra, ahaliyi

esir mevkiine clüşiirecek her türlü icbari

işlerin ctc ortadarı kaldrrılmasl istenilmiş
ve muhteUf müstemlekelerde uygulanan

bu icbari iş mükellef i),etine bir nihayct

veriimcsi diişünülmüStüL Bahse rnevzrı

oian icbzrri çalrştrrmalııi, bi]hass:ı bazı

ıniistem]eke]erc].e gerek hükümet, gerek

ınahalli idareler, gerekse imtiyazlr sirket-
ler hesabrna halkın küt]e halinde ba,yındır-

]rk, tarım, eşya, ve eşhas nak]i işlerinde

kuİlanılması şekillerinde göze çarpmakta-
dır. İşte sözleşmede ele alrna,n durum brr

olup ba.ğım.sızlığılıa sahilı bil, hiiküınet ts,

Türkive'de Sümerbank ve F]tibaı,ık'a ait
fabrikalarda.ıı bazıiarrnda slıor alaııları,

Aynr amar]la, milletJ,erarası teşkılatta

bir İMiüüetüerarasr, boş zamanlarda,ır fay_

Hatta (BoŞ zamanlardan Fa
l3ahanlığı ) dahi krrııulmuŞtur,

dirlaıırıa komisyonu) varr-lır, 1935

Brrıxelles'cle toplanaır (\{iilet]elarası, boş

zamanlardan faJıdalaııma kongıesi)

Kumar oyunu ile
kanrrn tedbiıılerinın
ııldrığu şiiphcsizdiı,.

mücadele için
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baaşınııı medeni vazifeleı.iııden saı,ılaıı yııl
mükellefiyeti gibi islerle bir ilgisi r,ııktur.

Orramalar. : 1940 Marta katlaı.. si]z]es-
meyi 19 hükümet oılamlstır,

30 Nııınaralı Siizleınıı.
Unvan : Ticarette ı.e bürciaı.ı]. :ş ı.ilii,l-

detlerinin bir nizanıa bağlaıı m:.sı ha}:kı:.: -

da sözleşme (Kabul la.ih j : 23 ,] 193ı1 , 
,

Aıa hükünı : O:t.. : ia::e.. -:..: .. ... : -

Ieü,i ve benzer.eü:-.,- ı;.s:i.:*.-:.. -_,. ,
ı,l müessese]erde ., < b..;:.,ri..: i . .. : -,.r :.. :.

met]i]er, haftada, er. '.: ii ... :..:: i.: i
saat çalrştırılabilirle..

İnhiıaflar : HükümetIerin q:ka.:.a c a-.:-.. -
rı kararnameleı.le aşaSda 1.azılı halleı.rle,
ana hükümden inhirafa müsaacle e,,liiebi]ir. :

1 ) Daimİ mahiyette olmak üzere :

a) Aralı i§lerle hazırlama ve tamamla-
ma işlerinde çalışma.lar,

b) İşin mahiyeti ve halkm kalabahğı yü-
zünden, ana hükmün uygulanması müm-
kün olmıyan durumlar,

2) Geçici mahiyette o]mak üzeı.e :

a) Arızi ve mücbir sebepler halinde, işiır
sekteye uğramasını önlemeye kifi geJecek
ölçiiyü aşmamak şartiyte,

b) İşlerin mütat dışında artması halin_
de,

c)İptidai maddelerin bozulması tchlike-
si mevcut otduğu hallercle.

Onamalar: 1940 Martına katlar., söz]cs-
meyi 10 hükümet oılamıştır.

31 r,e 46 Nıımaralı Sözlesnıelcr.

Unvaıı : Kömür ocaklarrnda çalrsm:ı.
müddetinin tahdidi hakkında sözleşme.
(Kabul tarihi: 31 numaralı sözleşme için,
1816/7931; 46 numaralı sözleşme için, 21/
6/'1935).

Ana hükümler: (31 lıumaralı sözleşmevi
tadil eden 46 ırumaralı sözleşme) :

a) Maden kömürü ve linyit ocakiar.rlıın
yeraltı işlerinde işçiler, günde 7 saat 45
dakikadan fazla çalıştırrlamazlar.

b) Yeraltı işçileri pazar ve kanuni tatil
günleri dinleneceklerdir.

İıhiraflaı,:
a) Çıkarılaca]< kararnamelerle işçiler,

ıı]ücbir ha]lerde. makinelerde 5.rrza husu-
liiırde ve beıızeri dur.umiarda günde 30 ve
lıavalandrrma ve benzerleri işlerde 15 da-
]ı ikı daha fzızla r]alıştırılabilirler.

b) ]8 yaşündan yukarr iŞçilerin, aarsıZ
i,iiıiitü]mesi geleken işlerde, makinelerde
Aı,ıza hrısulüırde r,e daha bazr zaruri du-
ı,un,ı]aı,:la. hafta ve genel tatil günlerinde
,]e.]]snlal.ıı,ü]]a milli kaııunlarla müsaade
ı,,]i]ebjiiı,.

O;-_;ı,:ıı;i":, ; 1!)j0 NI:ıı,tıııa ]<adaı, sözlcs-
::ı-,. : ] ]...ı.:ıirıut onamrstlı,.

j]j] r e {iıl \ıırrıarırlı Sözlı,snıek,r
L':,:-.,;.:ı: Sı:-_:,.i ..ı-^:-.,ı.:-. isiere habul edi-

ıebiiectx ..,,:,ir,ıki:ı,ı]: r,:.s }:acldi hakkında
sözleşnıe. ıIiabu] taıi].ıi: 33 No. lu sözles-
me, 13 '4. 1932; 60 No. lu sözleşme. 22 6
1937).

Ana hükümler: (33 No. lu sözleşmeyi
tadil eden 60 No. ]u sözleşme l.

a) 15 yaşını doldurmamrş çocuklarla, bu
yaşı doldurduklafı halde, mi]li kanunlar
gereğince, haklarında ilk öğretim mecbu-
ıiyeti mevcut olan çocuklar sanayiden ol-
mıyan işlerde çalrştırrlamazlar.

b) Sağllk veya ahlak bakrmından teh_
likeli olan işlerle, umumi yollarda ve yer-
lerde gezginci satrcrlrkta kullaniabilecek
çoculılar için, icabında milli kanunlar da-
ha yüksek bit va.s hadcli tesbit edecekleı.
dir_

İstisnalaı,:
:r) Bu sözll,snlc, clelıiz ııvııııı., l.elrıik yc

nresleki öğrctim oku]]aiındalri işlcı,e uv-
[JulanmaZ.

b) Hindistaı icjı,ı bıı söz]esnıeniıı hü-
kümleri yerine aşağıda yazıIı ]rü]ıiinrlcr
uygulanır:

13 yasnr doldur.rnamıs cocuklar nıa-
ğtıza, biiro, lokaııta, geıel tenüaşa ycderin-
de çalrştrrılamazlar.

Oıramalar: ]940 Martıııa ka<lar, sözles-
meyi henüz hiabir hükümet onamamlştlr.

34 Nrımaralı §özleşme

Unvan : Paralı işbulma bürolarr hak-
kıııda sözleşme (Kabııl tarihi: 29/6/79g3).

l

I
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.\na hiikümler :

al Bu sözleşme her üye için yürürlüğe
eirdi}ten itibaren 3 7ıL zatfında, onun ül,
kesiıde bulırnan paralı işbulma bürolarr
kapatılmak l6.zımdır.

b ) Anıtan 3 yıllık mühlet icinde yeni-
den paralı işbulma bürolannrn aqılması
yasaktır.

e) Mevcut para}ı işbulma. biiroları, al-
rlıkları ücret ve yürüttiikleri işlem bakı-
mıncian hükümetin denetlemesine t6bi tu,
tulacaklardr.

İstisnalar: Hiikümet, faaliyetlerinin de-

vamrnr genel menfaate uygun gördüğü
takilirde, belirli işçi ziimrelerini yerleştir-
meğe mahsus olnak şar:tiyle, her yıl yeni-
leırmesi gereken bir ruhsatname ile ve en

çok 10 yıl zaı:iında, esasef mevcut paralr
işbuIma bürola.rıııııı ca]ısmalarına izin vp-

ı,ebilir.
Onamala ı,: ]91{] 11artıııı kadaı, siiz],ıs-

ııel,i 5 hükiimet oııa nııstrı,.

3.i Nıınraralı §özleşme

unvan: sıırai ve ticari müesseselerde.
serbest mesleklerde ve evlerde ücretle ça-
lrşanlarrn mecburi ihtiyarlık sigortası hak-
kında sözleşme. (Kabrü tarihi: 29,6,1933)

Ana. hiikiimler :

a) Unr.anda yazılı işçiler icin bir mec-
buri sigorta kurıılacaktrr.

b) Milll kanunlarla, 65 ten yukarı olma-
mak üzere tesbit edilecek bir yaşa vara-
cak işcilere }ıir emekli]ik maaşı bağlana-
caktrr.

c) Emeklilik ma.aŞl, ya sigortada ge-

çen müddetle miiteııasip mikta.rda, yahut
buna bağlı bu]unmamak üzere sabit, ya,
lrut ücretin belirli bir yüzdesine müsavi
ola.rak tesbit edilecektir.

d) Sigortanın sermayesini, işr,erenler-
den ve işçilerden alrnacak primler ve bir
cle hükümetin vereceği tahsisat teşkil ede-

cektir.
İstisnalar : Milli kanunlarla, aşağıdaki

haller için lüzumlu görülece]r istisnalar ka-

bul edilebilir :

Kazancl, belirli bir hadden fazla olan-

lar; üeretlerini para olarak almıyanlar;

belirli yaştaıı kiiçük işçiler: ücretli isqilere

benziyen durumda olanlar: işvereıiı,ı ken-

cli ailesi efradr; krsa müddetler iqiıı işe alı-
nanlar; malül işçilerle, başka yerde malfil
veya emekli maaşr alanlar; emekli memrır
rıldıığu ha]de bir müessesede ücretle qalı-

şa,n]ar; belirli bir meslek için yetişn-ıeli

üzeı:e bir müessesede öğrenmekte iken a1,-

nı zamanda para ile ders verenler; tarrm
işverenlerinin şahsi işlerinde hizmet gören

kimseler.
Onamalar: 1940 Martına, kadar, sözleş-

meyi 5 Hiikümet onamrştrr.

36 Nırmaralı Sözleşmc

tInvan: Zirai teşebbiislerde ücretle çalı-
şanların mecburi ihtiyarlrk sigortası lrak-
kında sözleşme. (Kabul tarihi: 29,'6,]933)

Ana hükümler ve istisnalar : Bu sözleş-

me. sınai ve ticari miiesseselercle iieretle
ııalısaı,ılarıı,ı jhtiı,arlık sigoı,talaı,ı h ak kın-
,]aki 35 nun,ıaı,alı söz]e§nıedek ile riı,' alııı
hıikiimleri iht:ı,a ı,e a.l,ıı istisnala,ı kabiıl
etrnektedir. i-a.]nız bu söz]eşnre, 35 No,

iınlı,ı aksine olarak, ziraatqi i-sı,ereı]lerin

şahsi işlerinde qalışan hizmetciler hakkın-
da da. caridir.

Onamalaı: 19{0 }1artına kaclar, söleş-

met,i 3 Hükümet onamlştlr.

3? Nrımaralı Sözleşıne

unvaıı: sınai ve ticari müessesele:ıde,

serbest mesleklerde ve evlerde ücretle ça-
lışanlarrn mecburi işgöremezlik sigortası
hakkında sözleşme. (Kabul tarihi: 29,,6

1933).
Ana hiikümler :

a)Üye Hül<ümetler, uırvanda yazılı kim-
se]erden, kayda değer bir kazanç sağlıya-
mryacak derecede galışma kabiliyetini kay-
beclenler için bir mecburi sigorta kurmayı
taahhüt edecekle|dir.

Sigorta idaresi bu gibitei,e bir maaş bağ-

hyacaktrr.
b) Diğer hükümler ve istisılala,r, 35 nu-

maralr sözleşme maddelerindekine hemen

tamamiyle benzemektedir.
Orıamalar: 1940 Martına kadar, sözleş,

meyi 3 Hükümet onamlştlr"
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38 Numaıalr §izleşme

Unvan: Zirai teşebbüslerde ücrttle çalr_
şanlarrn mecbwi işgöremedik sigortası
hakkında sözleşme. (Kabul tarihi: 29 6,'
1933).

Ana hükümler ve istisnalaı.: Bu stJzleş-
me, unvar:ıda yazılı kirn-leı icin 3i No. lu
sözleşme hüküm]eriııe beızll,er, hükümle_
ri; benzer istisııalar]a, ü,til,a einlekte,_1i].

onama]al,: 1[.{,J }li:l'.r:.l ı:;.: ..ız_..-
ıne_çi 3 Hii kür,,ır: a:ağjs:]:.,

:J9 \unraBll Sodr.-nı.

L'nrjan. Sı::a: \,ğ ::.;j. =]iit-,t:,.::
seı,best nıes]tk]ğ:dt r,+ t,.,:.:dt ut:=:_: .ı.-
lışaırların mecburi ölünr sigo!-tası hakküı-
da SöZleŞn]e :

Aııa hüküınleı, :

a) Her Üüye Hükümet, erı az bu sözleş_
medeki hükümleıle muadil olmak üzere,
unvaırda yazılr kimseler için, bir mecburi
ölüm sigortasl kur:mayr taahhüt eder-

b) Sigorta, ölürrün en az dul karrsr ve en
yukalr 14 yaşındaki yetim çocuklarü ici]r
bir ırraaş bağlamaktan ibarettir..

c) Diğer hükümler ve istisnalaı., 37 Nrı.
lrı sözleşmedekilerine benzerler.

Onamalar: 1940 Martına kadar, sözleş-
meyi '1 Hükümet onamrştır.

4() Nuırraralı siizleşnre

Unvan: Zirai teşebbüsleı,de ücretle çalı-
şanların mecburi ölünı sigt.ıı.taları hakkıır-
rJa sözleşme. (Kabul tarihi: 29 ti 1933 ) .

Ana hükümler ve istisnalar: Bu sözleş-
me, urıVaı]ında yazılı kimseler iqin, 39 Na.
lu sözleşmedekine benzer hükümleri. ben_
ze], istisna]arla ihtiva etmektedir..

Onamalar,: 1940 Martına kadar sözleş-
meyi 1 Hükümet orlamrştır,.

43 Nıımaıalı Sözleşıne

unvan : otoınatik cam fabrika]arrnda
çalışma müddetleri hakkmda sözleşme.

Ana hükümler: Sözleşme, gece, gündüz,
haftanrn hiçbir gününde durmaksrzrn işle-
1.en otomatik cam fabrika]arında, birbiri-
ıi takip eden ekilılerle çalışan işçiler hak-
kıırcla ul,gulanmak iizere aşağıdaki hükti{n-
]t1,1 ihtiı,a edeı :

., E"his nieı,zuu işçiler en az ,l ekip lra-
]::,_ i. .]ısr:ı a]ıclıılaı,,

: Bu;scj]eı,iı:.4 hafta}.] aşmanrasr ge-
:ğ.ia: jeiı,i]ğ]Ji haftaüla L,İ,taianla qalış-
n-; ı:üidit] i].,,< i-,c: ckibiı,ı ca]ısn-ıa müd-
.].tj .lğ ral]]iia S s:.ı.ti gc.r;rmaz.

g ı -{r,ı,ı ekıbiı,ı 2 i,ıöbeti :iı,asuıdakj diıı-
lenme müddeti 16 saatten aşağı olanraz.
Manıafih, ekiplerin nöbetlerinin devı,i ola-
rak değiştirilmeleri sırasrnda bu müddet
daha az olabilir.

inhiraflar, : Bir iıı,ıza husulüııde, ya}ıut
makinelerde acele yapriması gerekli işleF
de veyatıut mücbir: sebepler veya bir eki.
bin beklenmedik şekilde bazı işçileıinin işe
gelmemesi ha]lerinde, ancak müesseseniıı
normai faaliyetine halel gelmesini örıleme-
ye yetecek ölqüde, yukarlda yazllr çalışma
müddetlerinin artrnlmasına veyahut din-
lenme zamanının klsaltrlmasına cevaz va:r-
drr. Bu srrretle yalılacak fazla çal§malaf,
ya rnilli kunıınlarla. yahut işvereıü ve işqi
tesekkülleri temsilcilerinin karşrlıklı aı-i-

laşmalarr ile müırasip sekilde telafi edjle-
cektir.

onamalar: 1940 Martına karlirı,. siiz]es-
ıne.vi 7 Hükümet onamıştır,.



İş Hayatımızın Sosyal Cephesi

f, lilli sav'ın değorleımosi. randırrınının
lYl a.tm;s, icin 

"çalışanın 
fizik ve sosyal

durumunun yükselmesi, sağlık şartları için-
de çalrşmasr, insanca yaşamasr ve gelece_

ğine emniyetle bakmasr lA.zrmd:r.

Cumhuriyet, memleket çaprnda ehemmi-
yet taşryan bu miili daviyı ele almrş cah-

şaı]ıüı sos}ial celıhesi üzei,iı-ıcle bül,iiJ< biı ii-
tizii](le tlufnIustuı,. Çaiışaıııiı gı,lı.ı. sıığlı\
t<mllidtl. J'alrLltt]- .,:: i-.l'; ;j , ,]':].j'-:_ 

- ,,

ıanti altiıra alınn-ııştrı. İ: Ii:-:: u:ı u ı-_ı,_ ,,.

Umumi Hrf zıssrhha Kaıruııtıı,ıa,_lal,aı,ıılaı_, k
hazrr"lanan "İşqileriır Sağlığını Iioıunra r't
İs Emniyeti Nizamnanresi" bu ,.,okla attı-

ğımız çok önemli bir adım 01mustrır.

Artık işçinin çalışabileceği yeıiıı biı,tıt-
rifi vardr. İş veıen, brr yeriıı sağiük sart-
larını temin etmeğe, işçiırin insaırca yaşa-
nıasrnr sağlamağa mecburclur. İş _veriırde
akar su, duŞ ve sabun buluıracaktrr. EğeL
iş şartlarr ica.p ettiriyorsa hamam dahi ya-
prlacaktrr. Çalısan, dağda bayrrda yatmal<-

tan, mezbelelikte srzmaktan krrrtulmu§ ıe
sağlık şartları bulunan bir çatr altlna ka-
vuşmuştur. BelıXr işçileı için nrüşterek ko-

ğuslar, aileleriyle birlikte oturan işçi]ere
müstakil evler sağlanmrştır. Nizamnarne
bu evlerin ve koğuşlarrn evsafinr bütün te-
ferruatiyle saymrştlr. Her işçiye isabet
eclecek haı,a hacmindelı, rşrk evsafiıra ka-
clar heı, şey titizlikle tavsif edilmiştir. İşqi
burada akar suya, rşığa, karyolaya, sabu-
na, temiz hava,ya kavuşmuştur.

Bütün bu tesisler sosyal hayatımrzda
birer "Millet mektebi" vazifesi de görmek-
tedir, en kötü, en yoksrıl ve en geri şartlaı

Sn|ıılreildin sÖNMEz

içinde yetiştikten sonra iş lrayatrna atrlan
işçi, bu çalrşmanrn düzeni içinde farkrna
varmadan büyük bir kültür almakta, bü-

tün ömrü boyunca devam edecek itiyatlar
kazanmaktadrr. Yrkanma, hava, rşrk, ya-

şama itiyatları gibi.. Çünkü, insanlar ye-

ı:i ve medeni itiyatları pek qabuk kazanır-
1ar ve kolay kolay rrııutamazlar. Eu saıtlar,
iciııcle c,alışaıı biı, isci artık bütiin haJ"atı
'o.i,ıı::,::a-. },atilğ1 oaiada hava ı,e ışık arrya-
,...": i,t:r,,cğini ],altıgı odada pişil,mil,ecek,

:abun,jaır,ie sudar,ü al-ı,üamıl,acak. sağlık
,,-e teniz]ik aliskaniığurı bütün ailesine ve
jratta koılu komsusrına da !,a!,acaktır,. Ça-
]işür,]a ha},ati dolalısi1-l: kar1,olalr veya du-

.rı gi]ıeı-ı ı-e beırinısil,eır biı, köylü. bu kül-
tüü,iıılü ön]I ii b.,ı,unca devam ettirecektir,
Bu suretle qalışma hayatı dolayısiyle bü-

1,ük bir vataııdaş kütlesiılin yaşama şart-
larıııda büyük ilerleme ve gelişme sağlan-
n,üaktadrr. Bu düzenli hayatrn icaplarrna
ayak uydrrran bir işçi artık içeceği suya
clikkatle bakacaktrr. Hastalık, mikrop
hakkında umumi bir anlayrşr olacak, dok-

tor ve ilAç ihtiyacr duyacaktrr.

Kanun ve nizamname geniş ve titiz hü-

kümlerle "olmasr l6.zım geleni" tesbit et-
mistir, Cum}ruriyet y larrndaki bütün gay-
retlerimiz ve çalrşmalarımrz bu imkönlarr
en krsa zamanda tam olarak sağlamaktır.
Sevincimiz ilerilik yoluna girmiş olduğu-
muzu görmekten iteri gelmektedir. Her ge-

çen yıl içinde büyük adımlazla ilerlemek-
teyiz. Bilhassa, Devlet elindeki iş yerlerin-
de bu sosyal tesisler gelişmekte ve çoğal-
makta, sağlık tedbirleri bir itiyat haline
gelmektedir. Bugün bütüıı tesislerimizde
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su, hava, rşrk ve kalyo]a ].aldlı,. Daimİ
kontı.ol, hususi kurumlır Yc sahıslar eliıl-
deki iş yerleıini de ci-ılışılıı. .ı,asaıııı. hale
stıkmakta; çalışaııır s,ıs\,:rl ı,e sağllk sevi-
yesini yiiksetlmekted!: .

Daha beş oıı 1.il eı.r-el kaı.ı,o]ada vataıı,
duş yapan isqi nienı.lehetimizde biı. ''gös-
teımelik" gibi teja}ihi edilir.or.du. Bes on
yıl sonra duşu. ııı.1.,ıiası bulunmıvan bir iş
ı,eri karsısıllie .,..::: ::l,i.at] tllır.a,:ziğııırız-
ılıı: enı:ı,lab..:ı.:z,

ı-,': _-, - '.
:.- : .i:. _

: ınJr ,j,ıru:;t:: *r*. -, a..j, :-_".,:.: .j; b.j-
r,ük bir gönü| i-:.a::.:i? :]t s.:z :..:s. -:=.-
rniz ]özımdrr. Bu tedbılerle busilne ia-
dar meslek haline ge]eıni.ı.e;.ı. istİ<balı oı-
ırıır,an "iscilik" artrk. delletin gafantisi aj-
tlna alrnmrş bulrınnraktadrr- İşiııde kazal,a
uğrryanlar, meslek uğrunda hastalananlaı,
işi başında ihtiyarlayıp çalrşamaz hale ge-
lenler istikballerine emniyetle bakabile-
cel<lerdir.

Cumhuriyetin eli, bütüır hayatrrır çalrş-
ırıaya vakfeden vatandaşı bu hallerinde hi-
mayes.i altrna almış bulunmaktadır. Şimdi-
lik ilk adım olarak iş kazaları, meslek has_
talrkları, arralrk sigortalarr kurulmuştur.
lhtiyailık re rrnrrni hastalık sigortaları
da kurulmak ijzeredir. Geçenierde yapılan
Işqi Sigortaları Ger-ıel Kuruiu toplantrsrrr-
dı is vcıen vc isqi temsilcileri ve Ünjversi-
te 1ırofesijrleri bu rlıtvinın ana hatlarııı

tesbit elmişleı. ve ıımumi prensipleı.ini koy-
muşlardıı..

Çahşma }ıayatınrrzda sü.vincinıizi aıtı-
ran srısyal gelişmeler arasrncla işçirrin mad-
di hayatı kadar. manevi gelişmesine cle
önem rıerilmis olması da vardlr. Bugün
bir çok der4et fabrikalarrnda, ve hususi
şahıslara ait iş yerlerinde sosyal işler vü-
cut bulmakta, her gün bunlarn savrlarr
art m aktadı r.

İsci spor kulüplerini, işçi temsil kollarr-
ı,ıı. isqi konferanslarrnr bu arada sayabili-
ı iz, Çalısııra hayatmın $ünlük 1ıorgln11k-
.:: iı:,:l:ııı. nıonotonluğundan Jrolgun bir ha_
.,. :.]c]] 'Du haYarııl bitel,iyeliğinden bezen
]..: b:],:z ^.ııl,a keııdisini bir başka §,lem-
_it buiab!]:-,:ı-kterl:ı Ya biı, futboi topunırn
ı:,esin,_l,t. i,a biı, ba_<iietb.ı] ağının altrııda
..,.},a biı, tenls:1 sahıit-siıi,ledir. Yahut ar.
kadaşiaııııııi kuı.duğu bir orkestraırıır nağ-
melerini diırlemekte ve}ıa bir maqın heye-
canın la kendisiııi kaptırm}ş bulunmakta-
dır. Çaiışma hayatrndan artakalan zama-
nın bu şekiide değerlendirilmesi ve hare_
ketIendirilınesi işqinin maddi vc manevi
sağhğuıı artrrmakla kairnamakta, onu er-
tesi günii iş başında daha neşeli ve daha
verimli de yapmaktadrr.

Bu bakrmdan bütün çahşanlar.ınrrzın brı
kabil sosyal kuruluşlara bağlanması iş ha-
yatımrz için mesut neticelel. doğııracaktır..
Bu suretle alrn terimiz değerlenecek, iş ve-
riniimiz yükselecek ve milli si.y eıi hüviik
randımar]rrüü Verece](tir..
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irıninci yüzyılrn yakasmı brrakmlyan
ikti§adi güçlükler, kadınr da hayat

kavgasrna girmek zorunda bır,aktı. Kadın
konusu üstünde düşünenler, konuşanlar
ve tartrşanlar, kadrnrn sadece "ev kadrnr-

aııa" mı, yoksa hayat kadrnı mr olacağını
ararştınr]arken, hııyretle gördüler ki; ka-
dııı kendileriyle befabef hayatın iciıdedir.
'faılatla, f abı,ikacla.chr, \1ıık,ıır isle'ıiı, lı,ı,-
taııt,,:1c, büı,oı]a. ]ı|iı _tü.ir. i,ğı , i. \ ğ _,,,:-"j, -

bütÜıı ışl": iıı bd.,üü..i:,.]ij. Iı,=,lı:. u- --,l ",
la il'ısan al,:lsılıclaki -lf, 

,ı }.a},ııtı],-,t }, -

ı,aber başlıyan bül,iii kar-gada cı,kr;'ı :,.
tınruz omuzadrr,.

Hele, dünya ölçüsüııdeki endüst l,iies ıı,ıe-

ye doğrrı akaı-ı yrllarrıı kadını. istihsal işiür-

cle kullanrlan krrwetin }ıeııeır hen:eı,i 1,a-

rlsın1 teşkil etnıektedir. Bı.ı küqüıııseılnri-
yecek kuvvet öılünde, (çalışaı] kadıı] - işqi
kaılın ) 1ırobleııini qözmeııin zami]ı,ıı g.,l-

mi§tir.

1930 yihnrtı okuduğum bir yazıdır, iscıi

kadrn]ar]a ilgili bazı sayrlar hatrrlryorum:
"Anıerika, ingiltere ve Almanya'daki ka-
tiın işqinin sayısü, LüLün isqi sayısının yiiz-
de (35-40) ııiı teşkil etmektedir. Almanya-
ita, 1930 yılında, 1914 yrlrna nazaran kim-
ya sanayiinde çalrşan kadrnrn yizde 78,
makine sunayiiı,lde çalışanların say]sı yüz-
de 474, elektrik sanayiinde çalışan kailın-
ların sayıS] ise, yüzde 495 artmrş."

Bu yazınrn üStür]den 15 yıl geçmiŞtir.
Her gün biraz daha ağır]aşan iktisadi zor-
luklarla örülen bu yrlların ardından, ateş,

ölüm saçan harpler yetişti. İnsanla maki-
neyi boğuşturan bu ylllar içinde, kadın-er-

Mııazzez ARUOBA

kek farkı hemen hemeı1 kalkmış gibidir,
Hastalık, sefalet, ölümle dolu olan bu harp
yrllarrnda, bütün insanlar, cinsiyet farkı
gözetmeden (yaşama kavgası) na atılmrş-
Lardır. Elimde bu yıllar için bir istatistik
yok, F'akat üe ziyarrı va,r. Hepimiz, günlük

gazetelercle, ajans haberlerinde, erkeğin
deıı asağı kalnrıyan kitdlnıtı. nele], \,iilıtığI-

]l] 1ıkL]\'ı ,l \ ,] (li]l]iVüJl ı,lZ.

: _:- .,..- l:. ::_::'.-c: l ,:,i::ra si1:lil1',

]_:'.'l-_:-__:: _=_::.:. ::.j: .:.İ:-.::'ı=llrı:dı,,
t.::]: 'o::, ,: _..:ı:. ,,-a ı. -,:]-.:,üIı. Ş:n,tiJi!ı,
]i,.::ğn]l4:,]: grI.ikieı,aıdeı uzaklasIı). işçi
!:ii,:lri-,rL !ıiIsnla aia:ı:ı.d,..ki ı]ııı,un,ıundaır

söz 3cn]ak istii,,-,ı,unı,

Bizde. dünl,a ölçüsüüdeki endüstrileşme-

],. },etişip ka'Lılmak zorunda olan bizlerde,
(isçi Al]a) koııusu, bütün konuları.n üstün-
detlir. Hayatııı her yönünde karşlmrza çı-
kaır kadından, erkekten beklediğimiz vğIi.
mi aramağa mecburuz. Aradığlmızı brıl-

mak için, işçi kadınln sıhhatte ve sağlanr

olması, huzur içinde çal§masl lazlmdır. Bu
yalnız iş bakrmrndan, yalnrz insanlık ve

toplum bakımından değil, nüfus bakrmın-
dan da çok mühimdir. Çünkü, toprağı yo-

ğurup, ateşi körükliyen, demiri döğen kol-
lar, evinin içinde de yapıcı olmağa, yavru-
srınu bağrına basıp bakmağa mecburdur,

Çiinkü kaalrn, toplum hayatında göIdüğü
görevlerle beraber, evinde yine ev kadını,
yine anadrr. Yuvasrnın dışında erkeği ile
beraber yorulan kadrn; evine döndüğü za-

man, kendi yorgunluğunu düşünmeden er-

keğini dinlendirmeğe, ona sıcak bir şeyler
hazırlamağa koşar. Bütün bunlarla bera-

1
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ber, çocuk doğurması, elinrleki irrıkAnlar,
nisbetiııde ona bakıp büyütmesi de lAzınr-
dlr_

Hele bizde!.. Kadın. nıakinc başında ve-
rimli, evde anadır,. Kadıı,i. toprakla güı,eşir,
evde anadrr. Kadın. fabrikada qalışır. ev-
de anadır. Kadıır demiı,i işler. eıde anadır.
Kadın, kürsüde, büroda. hastaıede. 1,erde
ve gÖkte qalısır. tı,,je jliild]r,. _A.na, ()jmasr

li.zımdıı,.

Er,,le, Tü:,}: ]ıaüıı: bütün öcierler]e be-
raber. bütiiıı ,jtier-lerin üstüıde. kuısal bir
öder,]e soı,umludur. _{na oin--ai,. Yuı,: 'rı 

-ı

kutsal öde§iı ]ıi]-.,ğlel !.-i t-klerr-tktedil,.
Aı,ru1ıa'da. Rus}-a'dan sr-,ı ra e!::ğ:::s ı,ı.,.

. rağa nralik bir milletiz. Boz kırlaı,. l,crin]ii
topraklar, büyük fabrikalar ülkesi olmak
iı,iıı, ı,uı,t sevgisiııi Taı,ırı sevgi_<i i]e beı,a-
rabeİ, },aşatan evlatlar istiyol'.

Bunu sağlamak, dünya kadınlarrndan
ı.laha çok çocuk doğuracak yti.radılışİa o|an
Türk kadınlarınrn doğumlarrnr kolaylaş-
tırmak, doğan yavrularınr yaşatmak lizrn.
F'akat nasıl?... Kurulmasını sevinçle kar-

- şıladığımız, Çalışma Bakanlığı, bize bu
üzüntülü (Nasıl) ın cevabrnr vermeğe ça-
lışmaktadır. Bakanlığm neşriyatını talrip
edenler, çalışanlarrn her bakımdan düşii-
ıiildüklerini gör,eceklerdir,.

Çalısma Bakanı'nın da söylediği gibi,
(çalrşanlarr mut]u ve emin kılmak) Bakan-
hğın görevlerindeır biridir. lş kazaları,
meslek hastalıkları, ana sigortaları kaıru-
nu, bu nasrlrn iik cevabıdrr,. İşqi kadıııiarrıı
clıığumuna yaıdım etmck, sağhğını gözt:t-

-"k, yur"r"rm ktıı,umak için cloğum ev-
leı,i, kreşler açmak, işçi kadınr gözü arka-
da brrakmıyacaktır. lşine dört elle sanlan
kadın, kafasını da işiııe rahatça verebile-
ce kt iı,.

Çünkü artık, iki yaşındaki yavrusunu,
ya komşuya, yahut altı yaşııldaki kızına
brrakmak zorrında değildir. Eve döndüğü
zaman, yavrusunun ölüm haberini alaca-
ğından korkmaz. Artık, hastalanan çocu-
ğuırun doktor, ve ili.ç parasınr, ekmek pa-
ı iısıııt'ları kesmiyecektir. Kolunun gücü,
*özii)ıün nuru söndüğü zamaıı: - Sen ar-
:ıL: ;sc r,ıı,a.m:r,orsun. I(eııdi başının qaresi-
ı,e bak ] - di}-e sefalete ve ölüme atılmr-
5aeak. Ii.,!uı:uıı kesil€n gücü. kendisine
şefkatle açıiaıı k.ljaıda tski haliıri bula-
r,al:. Gijzleı,i. üstü]ie titüe],r-ı sağlık tedbiı.
]ğı'i_\,]ğ nuİ,]aüiaCi]k.

Yavı,usunu karnrırda taşlmak güç, do-

ğurma.k dert, bakmak felAket olmıyacak.
Artık, küf kokulu karanhk, rşıksız yerler-
de çalrşrnıyacak. Krsacası; çalışmak için
değil, yaşamak iqin çalışacak. Onun da,
bahçesini çiçekler, sebzelerle süsleyen kü-
çücük bir yuvası olacak. Işıklı, sıcak biı,
yuva. İşinden dönerken, bütün gününü bil-
gili ellerin, aydln kafalarln kontrolü altın-
da geçiren sıhlratli yavrusunu alarak, eme-

ğinin ördüğü verimli işle öğünen geniş
omuzlu, yüzü renkli, başı dik erkeği ile be-
rıber yuvalar,ına.dönecekleı,.

Cözleıinde, gülümsiyen ruhlarrnr seyre-
deceğim.iz bu ııutlu kırdüıılaı,r görmüs gJibi

heyecanlıyım.
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1946 yı|ında toplanacak olan

ları çe ötekisi diger isc!:eı,::: .iıı,uıı]aıi
hakında rnüzakerelerde buluıınıa; üz.ı,e
1946 yılında 28 ye 29 uı,ıcu olarak iki hoıı-
ferans aktedetlck1i!, [:i,_ıırl:rı,a ait al,t,ıntıla!
aşağıdatlıı,:

l - konferaırsın 2ti inci lrirlesiırıinin
yapılac,ağı tırih ve yer :

Birleşik Amerika Devletleriniır daveti
üzerine, Milletlerarası Çalrşma Teşkilitı-
nın, deııiz işçilerine ait meselelerle meşgrıl
olmak üzere aktedeceği 28 inci korıferan-
sın Birleşik Amerika'da Seattle şehlinde
toplanmasr kararlaştrrılmrştrr. Konferans
6/6./7946 da açİlacak ve muhtemql tılarak
:Jl, 6 l946 da kalıanacaktıı,

2 * (iünalem :

korrfeıarrsrıı kesin rı]arak tesbit eı]ilen
gündemi aşağıda göstğı,ilinisl iı ,

I - Müdür raporu,

III - Gemilerde yatacak yer meselesi,
IV - Gemilerde gıda ve sofra hizmetleri

mese]esi,
V - Gemi adamlarrnrır işe alınmaları,

mesleki bakımdan yetiştirilmeleri ve terfi
leri,

VI - Gemi adamlarrnın ücretli izinieri,
VII - Gemi adamiarrnın istikrarh §e-

kiide çalıştırılmaları,
VIII - Gemi adamlarının

ma hakkrnrn tanınmasr,
IX 

-Ücretler; 
gemilerde

deti ; mürettebat sayısı.

Milletlerarası Çalışma Konferansları

1,alı.ız ge:ı:: : i :.:::.a:::,: :, ..-i_.::: a saıi-

II Gemi adamlarıııııı güı,eııli-

cemiyet kur- I - Müdür rapofu,
II - Anayasa,

qalışma müd- III -- Çocukların ve genç işçilerin ko-
! runmalan : a) işe kabiliyeti bakımından

Yı,ıL.ıı ıda 1,azılı gündem maddelerinin
]:eı,si bjı defa müzakereye tibi tutulacak-
]:r ,,,e bu konferansta her biri hakkında
i:e.-iı: }:aı,ar]aı alıııaca]<tıı,

3 - Konferansın tesekkül tarzı :

Yukaı,ıda ı,azılı gündenriıı II IX uncu
nraddelefınilı her biri icin her rnurahhasıı
iki teknik n-ıüşavir, ı,efakat edebilü,.

iı - Deniz Komisyonunun yeniden teş-
kili:

Mevcut usule göfe deniz komisyonunun
gemi sahipleri ve deniz işçileri gruplarüıa
nrensup yeni üyeleri koırferaüsın bu biıL
leşiminde seçilecektir.

Hükümetimiz bu konferansa iştirake ka-
rar vermiş olup Vaşington Büyük Elçiliği-
miz Müsteşaır Mennan Tebelen ile Devlet
Denizyollarr ve Limanlarr İşletmesi Ğenel
Müdürlüğü Haliç Fabrikası ve I:Iavuzlar,
Müdürü Yüksek Mühendis Fiihı,i 'laııınaıı
ı lele3^.e olırak seçilmişlerdir,.

II - 29 ııııt,rr K<ıırferansın tııplaırtı 1,eri
ı,e tarihi :

K<ınferans, 19,9, 1946 da, B. l. T. ııin
geQici merkezi olan, Kanada'nln Montreal
şehrinde toplanacaktır.

18,19,,1946 tarihinde Hükümet, işveren
ve işçi temsilcileri grupları kendi araların-
da bir hazırlık toplantrsr yapacaklardır.

Giindem : Konferansııı gündemi aşağı-
da yazı.Iı 5 maddeden mürekkeptir :

I

a
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tıbbi nua},eıre (geü]ç işqiler , ikinci tartış-
ma), b) Çocuklarlll ve genç işqilerin gece

qalrşmalarırırn tahdidi (Sınai olmıyan iş-
leı, - ikiııci tartışma),

IV - Tabi memleketlerde uygulalıacak
sosyal politikaıIln asgari hududu: Bir söz-
leşmede yer alacak hükürrıler (ilk tırtış-
ma),

V - Sözleşmelerin uygulaı-ımaları hak-
krndaki ı,aporlar, (anayasanın 22 inci mad-

desi ) .

Güırdem maddeleri hakkında açıklaına-
lar:

I - Müdür Iapol,u : Son birleşimdenbe-
ri dünyadaki çalr§rna şartlarl ve ekononrik
durum ve ayrıca teşkilitın faaliyeti hak-
kında B. İ. T. Miidürünün hazrrladrğr Ia_

por okunarak bu husrısta tart§malal,ya-
pılacak, arzu eden teırrsilcileı kendi m'em-

ieketleriniır sosyal ve ekiınomik durrrmları
h akkında biigi vereceklerdiü,.

Bu defakj taı,trşnıalııı cla tiüııı cil]rştıı,ıtIit
riıeselesi üzeriıitle iizel biı, şekilcle tlui,ula-
cağı tahmin edilnektedir,. laı,ıı-ıı işQileıiııiıı
durunılarr ile tekel sisteininin gelişnıesiıı-
den doğan sosyal neticelerin de görüşme-
leİe konu teşkil etmesi kuvvetle muhte,
nıeldiı,.

Il - 
Anayasa : 1945 yıhııda aktolunan

2? inci birteşimde anayasada ivedilikle ya-
prlmasr gereken bazı değisiklikler halrkııü-

dı karar{aı alrnmrştr. Bu defa ıınayasaııııı
tarı-ı olaı,ak tadili tasatlsı etrafında ınüza-

kei,e]erde bu]unulaeaktrr,.

Ilt - ÇocukIarrn ve genç işçileTin ko-

ı,ur]Inasr : 27 inci konferal,üsta birinci mü-

zakeresi yaptlmış olan bu mesele bu clefa

ikinci ve son defa gtiı,üşüIecektir.

IV - Tebi memleketlerde uygulanacak
$osyal ]rolitikanln asgari hududu : 26 ve

2? inci konferaııslrirda tavsiyelere konu

teşkil eclen bu mesele hakkııda bu defa

bir sözleşme hazrr,]anması için müzakere-
ler yaprlacaktır.

V -- Sözleşmelerirı uygulanmasr hak-
küIdaki ral)orlar : Her üye devletin, ona-

mış olduğu sözleşmeleıi ne şekilde uygula-
tlığı lıakkırıda vermek mecburiyetinde ol-

duğu raporlar, üzerinde taı"tışmalar yapila-
a:aktlr,,

Mtıııiılııs [Iııletleriıı teşel,.küi tarzr :

lleı İ'1,.: l)evletiıi, krınferansa 2 hükümet,
l iş\ereır ve 1 işçi temsilcisi ile iştir,ak et-

mesi geıekme](tediı,. Her tensilciye 8 er
r cknik müşaViü, 1,efakat edebiliı,-

Salahi} etnaıır{llğr :

Konferansrn tüziiğü gereğince, temsilci-
]eıitı ve teknik müşavirlerirı salA.hiyetna-
rrıeleii erı gtç otrır,unrda.n 15 giin evvel B,

i 'i' r,. ıılastıılIlnak l5zınıdlı,.

l.i.
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Yakın Tarihimizde İş ve İşçi Meseleieri
*v*

eıııleketiıı sosYa] ı,e e!,l]l1)n]ık ]]a},a
tında bü}iik ve fe}.iz]i lretjcej.r hazlı=

hyacak olan İş Kaırıınu tasarisiııiıı f)anı..s-
tay'da tabi tııtulduğu iırceleme]er ve gere}i-
tirdiği tartışmıriar halrkırıda brıtıdz;ı öıice- .

ki Yazilaı'ım."da kısarı l.Jilg]], l ı,., il|,,;.:i;

Danıştay'ın rııüzakel,c]efi aıasııtcla işıe-
renlerin, iş yerlerinden ayrrlacak olaır iş-
çilere verecekleri "şalradetname'' meselesj
de tetkik konusrr olmuş, bu husrısta ırıuh-
telif Bakanlıklanı,ı mütalA,aları alııı_m:ştrr.
Adilet Bakanlığı Borçlar Kanıınunı:n 335
inci maddesi gereğince biı" işqiye hangi hal-
]erde ve ne suretle şahadetırame verileceği
yazılı oJduğundan biı cihetin tasarrda göz-
önünde tutulmasınr isteıniş, Ziraa.t Balra,ıı-
lığı bir iş sahibiııin hizmete alacağı rlaimi
ve muvakkat müstahdenılerden nüfııs tez-
keresiyle bir.]ikte e,,,vclııe gahştrğı 1.r:rler-
den aldığı şahadetiraııieleı i .,,e j]k ise cikaı:ı-
lardan da, işe yeııi çıktığına claiı: kiiı; jhtj-
yar heyetlerinden veya belediyelei deıı ılııı-
mrş r,esikalar istenmesiı-ıi r.e bunlaı.ı e]in-
de bulunduran işçilerin tercih edilmesiniı-ı
muvafik olacağrnr ileri sürmiiştür. Maliye
Bakanlığı da bu şahacletnamc]erin veügi,
resim ve pul harcından muaf tutulrı.asrnın
doğru olamryacağını istenıis, Askeri Fab-
rikalar Gene] Müdürlüğü de askeıi fabri-
kalarda,n zıyrılacak işçilere veriletok şaha-
detnamelerin a]tındaki imzalarıır za|ııtaca
tasdikine lüzum. olmadığ fikrini ortava
koymuştur.

Danıştay, lıer işçiden mutlak sıırette şa-
hadetname aranmasınıil tatbiki güç biı.
mesele olduğuniı ı,e memleketimiz işçi du-
rumul,]l.llı lırına miişail. bulıınmadığıııı ı,e

Kailri Kemal I{OP

bu:ıiıiı işçiJer icin büvük güçlükler doğu-
i'atıı,ğr rıcticesirıe \.armi§ 1ıe Devlet Kıırum_
lırı talafindan yr_.rileceL; şirhadetnamele-
;:iıı altııdaki irnzaların zabıtaca ta:sdikııe
nıah,al cJ-rnaCığıiıı kııbiıl etnıistiı., Bı_ı ara-
.]: Askeıi Fa'ıı.ikalarcı ı,ei.j]ecek şahadet-
:iame;iii-ı hakikate ııl.nıadığı hallerde işçi-
ı,ıiı zabıtaya baş r-urırrasının askeri disip-
liııi bozabi]ecek duı,umda bir netice doğu-
rabileceğinden bıına, meydan verilmemek
için işçi tarafindan bu kabil şikiyetlerin
doğrııca askeri makam]ara yaprlması ria.
iüzumlu göriilııüstüı",

Bu işçi şahadetnameler.inin durrımu İş
kanunuırun 31 inci ınaddesinde tasrih edil-
diğine göre; şahadetnamede işin nev'i, ma-
hiyeti, müddeti ve işçinin isteği üzeriııe de
kendisiııiıı hal ve tavr.ınr ı,e çalrşmasının
ne yolda olduğu gibi hıısrısat yazılacağın-
dan bunurr "Bon service" denilen vesika ile
lricbiı: alA,ka.sı yoktur. Biınun iqindi]: ki ka-
ı,iuıı, iş verenin, işcinin isteği üzerine bir
sahadetname vermek mecbrıriyetini kabul
ctmiş, fakat ıe Danıştay'da ve de sonra-
dan Büyiik Millet Meclisinde işciye bir
"Bon ser.:ice" veri]mesi ınecbııriyeti bahis
nlevzuu olmamıştır. Ve hattA iş verenin bu
şalıadetname mecburiyelıi için kanuııuıı'l08 iııci mad_desinin 13 üncü bendine yirmi
beş liracian aşağr olmanrak üzere bir de
cezaj biiküm konmuştur.

Bundan başka ayllk ücrğti otuz liraya
kadar olan işçilere verilecek şahadetname-
leıı pul yapıştırılma.darı muaf tutulmuş ve
sonradan tatbıkatta kolavlrk temin etmesi
ma,ksadiyle 3,/3.,19:J9 t.arih ve 4147 sayılı
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P.esmi Gazete'rle bu kabil şahadetnamele-
rin bir örneği de basıllp yayınlanmıştır,

Bun<lan önceki yaz|m7aın şorrlarrnda ve

birkaç satırda kısa.ca bahsiııi yaptğımız

işçiniİ çalışma saat]eri meselesine burada

t"İ..r., .lOn-el, ]iizumıı hasr] oldu; lıanun

tasarısrnrır bu noktı,sı üzerinde Danıştay

senis surettc rlurtnuş vc meseleyi qeşitli

bakımlardan iııcelemeye tebi tutmt,ıştııı"

ışcinin günde sekiz saat mi, yoksa daha

rurlu *tiaaut mi çalışması, XfX rıncu yüz,

vrldanberi millet]erarası bir konu olarak
'"1e 

,lrrr*rş ve nihayet !919 da Waşington,

ila toplanan lrongrecle i-s müddeti günde se-

kiz saat ve haftahk aalışma müddeti de 48

saat olarak tesbit etllimiştir, Ru durum

milletlerarası çalıŞma, temposunun esasl

oia,rak kalmrş ve ıkinci ciiinya savaşına ka-

rlar siiregelmiştir.

Diiııya yi.ızünıle is verenle işı;i ar,ıslırdu

başlıca anlaşnrazhklaı,ııı qalışma müdde-

tiyİe qahsııa ücretierin(-len cıktığı giizö-

,riİn" ,1rrrr."o bu iki koııunun da biiyük bir

öııem taŞrdrklarrna ,sülıhe etrnemek gerek-

tir. Eu koı-ırrların milletlerarasr alanda

esash bir surette mütalAa edilen meselele-

rin önüncle brrlunrtuğu mülA,hazasr bunla-

rın XlX uncu yüzyılclanbeı,i muhte],if saa,h-

larda ],apılan çeşitli iş ve qalışma toplantl,
larında alaima, ilk mese]eler sırasrnda yeı

almış ve önemini belirtmiştir, Bunun ne-

ticesİ olarak da bugüıı brr husı,ısta hukuk

ve adA,]et prensiplerine ııygun ve dikkate
değe-r bir gelişme göze qar}]at,

Biıaena!eyh Danıştay, iş saati meselesi_

rıi genel hir preırsip meselesi olarak müta-

liJetmiş, konunun hem ahlik, hüsniiniyet
ve hakkrn kötii yotda kullanılmamasr ve

hem tle Medeni Kanruıumuzun 23 üncü

mad.desiı,iin ve miller]erarasr iş r,e çalışma
müddetleri hakkıııda }Iiihiimetimizle ya}rı-

la-n nolitik akitlerin geı,ektirdiği esasları

gözjniine alarak Lasarının bu noktısrııı

ğeniı biı, surette incelemeye girişmiştir,

Bu seri yazılarrmum ilkinde bahis konu-

su yaptığımız 101 sayılı ve "Ereğli hav-

zal faİrmİyesi maden amelesinin lıukuku-

na müteaılik kanun" rııı sekizinci maddeşi

tle Eünlük çalrşmanııı mutlak olaı,ak yal-

ıız 
"sekiz 

saat olacağını re bu müddetten

fazta hiçbir işçinin çalışmağa zorlanamr-

vu"rğrnr'r" böylece bir lüzum ha]inde iki
İ..uf]r, 

",ru 
ve muvafakatinin gerektiğini

," tr,,,-,rn da iaz|a ücrete tA,bi olacağı

1.ırensibini koymuştur, Ve tistelilı bu mad-

cleale, çalışma yerlerincle yer altına iniş ı,e

cıkrslar<la (eQen zamanrn dahi bu çalışma
nıtiaOetine rlanil hulunaea,ğ da ayrıca tas-

rih olırnmuştur.

İş Kaırunu tasarrsrnın Danrştay'daki mü-

zakereleri miiüıasebetiyle ve hemen her

rıesele hakkrnda muhtelif Bakanhk ve Ge-

ııel Müdiirlüklerin nrütalia 1,e düşünceleri,

istekleri sorulmuş ve bunlar sırası geldik-

çe tasarr matldeleriyle birlikte inceleme ve

tartışma konusu olmuştur" İs ve çalışma
saatleri meselesi lrakkında cla Danıştay'a,

se]en tokliller söyleco hulasa edilebilir;
(,iinıı,ülr \,t, Teke] Bakanlrğının mütalla-
sıııda iş saatlerinin sekiz saat olarak ka-

bul ecijlıııesi, memleketin iş hayatına tesiri

bakrmrııdan üzerincle qok esaslr bir surettc
rlurulrrıağa değer bir konu olup şimdi (o

vakit, yani 1935 - 1936 yılı sıralarrnda) iş-
'çilerinİ sekjz buçuk saat çalıştıTmakta bu-

lunan iııhisarlar idaresine bu yarrm saa-

tiıı tAyilıa.ya göre yılcla (|72,5T5J !:ira iaz-
la, masrai açacağı,ırıı aıı]aşılclığı bildiril,
m isl i.

Tasarııün 30 uncu maddesi de kaırı,rııen

belti iş müdcletinrlen ekşik veya fazla çalı$-

mayı gerekleştirecek işlerin de ayrrcıı tes,

bit eclİİmesine aıt bulunuyorclu, Bıı maddcı

hakkınila muhtelif bakanlıklır fikjr ı,e mü-

talAalarrrıı bilclirmişlerrii, Bayınüı"lık Ba-

kanlrğı sağlık is]eri bakımından işçinin se-

kiz s"aatten daba az çal§masr la,zımgeleır

işlerle ekonomik durumu itibariyle sekiz

saatte]] Ziyade çaiışma"va- ihtiyaç gösteren

işlerin ihİiyaca göre, bir nizamname ile

degil, talimatname ile tesbit edilmesi işle-

rin diizeııli ı,e Qabuk görülmesini sağlaınak

bakrrnrndan daha fayclalı olacağı düşüırce-

sini ileri süTmüştü):. Sağ}ık ve Sosyal Yar-

dım Bakanlığı da böyle bir maksatla yapı-

1acak nizamname veya taliınatnameniıı
kendi bakanlığı ve lktisat Bakanlrğınca
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birlikto yapılmasını istemiştir. Dışişleri
Bakanlığ ise, calışma müddetlerine ait
olan hüküm]erin yalnız sanavi müessesele-

'rinde çalışan işçilere inhisar ettirilmeyip
ticarethaneler, lokaırtalar. eğlence yerleri,
hastaneler, otelleı, gibi 1,erlerde çalrşaıı
kimseleı:e de teşmil edildiği halde mi)let-
lerarası iş konferaı,ı,c]arrnca kabul edilmiş
olan mukavele ı,e taı,sil,elere daha ııygırır
hareket edilmiş olacağını bildirmiştir. Eıı
hususta Askeri Fabrikalar Genel Miid,iiı-
lüğriniiı fikriııe gelince: sekiz saattel,] faz-
la çalışma içiı iki tarafııı anlasnıasıı,ı:ıı
rneşrut bulund,.:ğt]ne tenas ecli]eı.e}: bıı ı-i-
hetin Askeri Fabrikalarda p,ek zaı.arJı o1a-
cağ ı,e Askeri Fabrikalarda qalısaıı isciicr
askeri eşhastan bulunduklarındaıı. askeı,e
verilecek fazla görev ve ödevlerdeı,ı nasıl
ki askerin rtzasının isteırmesiııe ]iizllnl gii-
rülmüyorsa, Askeri Fabrikaiarcla qalışa-
cak olaJılar için de böyle olması l6.zım gel-
diği bildirilmiştir. Bu düşüncelere ild.veten
de Askeri Fabrikalarda fazla çairştırrla-
caklara munzam ücret verileceği ve böyle
bir çalıştırmanın elbette ki beşeri kııclret
ve sağlık imkAnlarrnrn mii.caaclesi jqinde
olabileceği tasrü olunmuştrır.

Danıştay bu cihetleri ayfı a}ırı tetkik
ederek ewel6, calışma. müddetiıriıı, ta;,ini
meselesini şu suretle izah qtmişti:: Seki:ı
saatten az calışmayı gerektiı en ,işIer.ie faz-
la. çalışmayı gerekli kılan, işlerin ,Ekonomi
ve Sağlık Bakan]rklarınca bir nizamname
ile tesbiti muvafik görüimüştiiı,. Anca.k bu
suretle,fazla ve a.sı1 çalışmanın heı. ne
şekildğ olursa o]sun on iki saati geçmo-

Danıştay. demiryollarrnrn muhafaza ve
onarrlmasınrla olduğu gibi işqinin ikamet
ettirildiği yerden uzak bir yere götiirülme-
sini gerektiren hallertie işçilerin toplu ola-
rak götürüldüğü mahalden itibaren gidiş
ve geliş saatlerinin iş miiddetlerine katıl-
inası halikrııda ayrrca bir prensip kararı
almayı uygurı bulmuştur_ Bundan başka
beş saati geçmiven işlerde işçiye istirahat
vermek ınecburiyetiniı,ı lüzumsırz oldırğıı
da kabııl edilmi*stir.

Taşarıı,ıırı diğer bir maddesinrle, -"efer-
ber)iğe hazırlık ve seferberlik slfasında
f Iil]i Sa ı-uııı,ııa Bı kanhğı mem]eket savuü,]-
n,ı asııı ıı gerektircliği iht-jyaçların giderii-
n]es jn j en] f er.]!.]ı i,.,lprde ca]tsma rn ilddetin i

İzami calısıca kıbiiitntir" giipn eyxp|ly;1_
bi]ecpği ve f .ı--,: bı: s,:ıe1 lc ..J]]st]rllalı iş.
cileı,p fız]ı ca]ısıık]ıı,: saatler jcjıı [ızia
üı,ıet verilemiveceği tası ih olr:nmrı_stu. Ru-

lAzırn ge}diği ye haklarırrrn ziyaınıır doğru
olaınlvacağı mütalaaŞlnı ileri sürmüştür.
Brı mesele hakkında Dapışlay, heı iki mü-
tali-ayı inceliyerek neticede, askeri ihtivaç-
lır için dalti olsa [az]a qa):stırılacak işqi-
lere ücrct]criniiı mel,eul anlaşmaya göıe
ödeıımes,iııiiı hak, a,dAlet ve jı1sanİ duy€Tu-
lar bakrrııırdan geı^ekli bı;lunduğurra karar
a]ı nıstrr.

lsqiııin çaiışma mür]rlet i rıeselesi daha
mesi, memleketin dayandığı, ,başlıca, kııv- sonra Büyük lvtiliet,Meölisinde de ince]eıre-
vetlerden lbirini teşkil eden işqinin bugünkii rek, bu husustaki rıadcleler daha esaslr bir
ve yarınki hayat. ve' mevcudiyeti : itibariyie tekemüle ,ul4ştığılar:ak kanuır ona göre çr-
korunması bakımından:gerekli ve lüzumhı : kaırlmı,ştıi, Bııııılan başka iIükünete ve-
görülmüştür. Bu arada Askeri F'abrjka.laı:- ti.len salihiyete d_ayanılarak. İktisat Ba-
da memleket müdafaası maksadiyle yapıl_ kanlrğı tarafmdan dııha az çalışrlmasr ge-
masr zarıııli olan işlerde kullanllacak işç! reken yerler bir nizamname ile ayrıca tes-
nin yine rıza ve muvafakati dahilinde ol- hit ve illn olıınmuştur- Bu nizamrıame
mak ve bedeııı kabiliyetlerinin haclclini aş:" Ekoıromi ve sağiık Bakanlrklarr tarafin-
mamak üzere günde Azami on iki saat ça.- dan müştereken yapılmış ve bir işçinin
lıştırılabileceği ve fazla çalıştrrılan işçiye günde arıcak sekiz saat qalıştır abileceği
de fada ücret verilmesinin işçinin tabii bir işler ayrı ayrr kayıt ve tavzih edilmiş ve
hakkı olduğu esası da ayrrca tebarüz etti_ bu işler on iiq grup olara,k tesbit olunmuş-
rilmiştir. trrr. Bu hususta kısaca biy fikir verebilmis



rılmak igiı,ı bunları sıra,siyle bııraya kaydet-
mek fal,dalr olur :

Her tiirlü kurşun ve arsenik işleri, cam
saı,ıayii, civa sanayii, çimento sanayii, ha-
tagaz|ve kok fabrikaları işleli, tazyik edil-
miş ha.va içinde Qahşmayl gerektiren iş-
le:ı, tütya sanayi, balrır sana.yii, demir ve

çelik sanayii, yüksek izabe firrııları işleri,
kauçuk yapımı isleri..

6,/1li79+0 tırlh ıe 2/14637 sayriı karar,
name ile ya.yuılanan bu rıizamnamerıin IV
numarah benrli 3076,,1941 Larih ve 2i16127
sayılı kararname ile dcğistirilerek ve mev-
cut iş tasnifiııe bir yeni madde, yani on
üçiincü iş grrıpu ii6.ve olunarak 8,/7 /l94|
ta.rjh ve 485G sa.yrlı Resrr,ıi Gazete ile yayır-
Ja,nmrştrr. Erı srıret]e inzamnamedeki iş
grrıplarına ili,.,e oJıınan yeııi iş grupu, yer
a.ltı jşleri grulııdtır,. Burrdan başka ve ka-
ıuıırın aldrğı soır şekliı,ı 43 üıcü nıar.ldesj

eereğiıce iş hayat-ınclaki gece czrlısma
müdcleti mut]ak rılarak -.ekiz saat kabu]
edilmiş r,c biırada "ge<ıe" töbjı,i de şıı sıı-
ret]e izah oluıımuştur :

Ru miiddet kaııtııırlı "cıı gcc sairt yirı"ıi-
çle başlıyarak en erkeıı saba.Jr sı,at a,ltıyır
ka.dar gecen ve hertıa]clc cn fazia oiı biı,
saat şiii:eıı gülr clevresiclir." l-:ıiretiıırle tas-
rih ediiniştiı,. Bunır giirc, gocelcri calışa-
<ıı.k ola,i-ı işçiııiıı sekiz sııttcır fazla caiış-
tü|ılması da yasak edikliği gibi, oı-ı iki ve
o;ı altı yaş arası,ıdaki çcıcııltlarır haııgi is-

lerrie olrıı,larsa olsunlar aııcak sekiz saa.t

vo müırhasır:aıı güııdiiz çalıştırılabilecekle-
ri prensibi de l,azolunmuŞtur.

Kırk sekiz saat hafta çalışma.sı miiddeti
şonradın bazı iş sahalarında tadil olrıiı-
mu§, b,J ııradıı mernlekctimizin ekonomik

çAtIşMA

ihtiyaç ve menfaatleri gözönüne ahnarak
kömür ocaklarındaki qalışma müddetlğri
İş Karıununun 35 inci maddesintle mevcut
kırk sekiz saatlik hafta ça]ışması kaydın-
dan istisna edilmiştir.

Bunclan başka yukarıda adı geçen gün"

de sekiz saat veya daha az Qalışmayı ge-

rektiren işlerin bir kısmında az çahşma,
mücliletleri tasrih edilmek suretiyle daha
uygun bir şekle gidilmiş bulunmaktadır.
Mesel6.; tazyik edilmiş hava icinde çalış-
mayr zaruri kılan bazr işlerde işçilerin ca-
lışma ınüddetleri altı saatten iki saate ka-
clar tehalüf etmek üzerc dikkate değer bir
ıleğişikliğe tibi tutulmuştur. Civa işlerin,
de altrıı ve kurşun izabesi işlerinde işçi-
ni:ı rlört saat çırlrşabileceği hakkrnrla da,

yukarrda adr gcçen nizamnameye madde-
1er ila.,,c olunmuş bıılunuyor.

Bir clc gerektiği vakit işçiııiı fazla sa-

atlerJe r;alısabileceği işler icin de ayı,ı bjr
rıizamııanıe yapılmış ve bu nizamname
27 l0 193S tarlh ve 2ı72245 sayılı bir ka-
rarna.me ile yayınlanmıştrr. Bu nizamna-
meye göre de bir işçi günde sekiz saatten
fazla ı;alışabilecek ve iicreti ödenmek sıı-
retivle fazla. qalıştıriabilecektir. Bu da;
rnernlcketiır ekonomi]( menfaatleııi gerekti-
ı.iv,.ı ":ı. i.jıı mahiveli fazia. calışmayı lii,
zumlrı kılıyııisa, istihsali mutat seviyeırin
iistiiı,]., cıka rnla k lizım geliyorsa, seferber-
liğe hazırlık veya seferber]ik hali meı,crıt-
sa. iş yerinin ekonomik değerinin düsmesi
l;ehlikesi belirmiş ise, Hiikiimetqe herha.ır-
gi bir maksatlq buna ]üzum görülüyoısa,
o vakit bir işçinin muayyen yerlerde fazla
saatler]e qalışmasrna ve çalr§tırrlmasrna
Hükümetqe iz:in verilebi]ir. Şeklinde t-es-

bit eclilmiş bulunma ktaılır..
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BöIgolerln galışma
tlurumu inceleniyor

Yurdumuzun on beş çolışmo
bölgesinin çalışmğ hoyctı bokı,
mındon iücelenmesi yğpılmğklğ-
dıİ. Bu bölgeleİin işçi durumu ve
işçi hdydh tetkik edilmekte, üc-
Tetler ve hoyol şortlğrı üzerinde
dtıİulmğktğdı!.

Çğıtşİoğ hğYdlımuın düzen]6n_
ıne§i ve gelişmesi balımındoı bu
bijlgeleriı çğlİşmo büny€l€İiıde-
ki özelükleİ iesbii edildiLten son,
rc, mcıhqIli ih§yoğcı buıo göıe
oyoılon,ıcok ve böIge ihliYqçlcr.t
iqin gelekli t€dbirler ğlınocğktı..

Bölgelerin a§ga,ri işgi
ücretleri

Büiün çğlı§mo bölge]erindo
muol,yen zümrelere menBup işçi,
leİin qsgğİi ücret]6İi tosbit edil_
meklediı, BöIgeleıdeki çeşitli iş
sahiplorinin dsgğıi ücİgtleli her
o! Bğkğniığğ göndelilocot ve bu

, suİetle Yuldumuzdğki qsqori üc
İet hoİaLotleİi kontlol edilece!|ii
İs ücretleİindeLi dgğişiklikleİin
sebgp ve dmill€ıi üzorinde de
duruldcqkiıİ,

Kanunnn kifayet
rlereeesi hakkırıda

bir anket

İş Konununı,n BoIqn]lğlr,r.
lerdiğj ödev)eİjn boşonlnosı ve
ge!çekleşti.ilmesi ko.şıslndoki ki-
lğyeİ derecesi hckklndğ büiün
çğ]tşmo bölgıelerinin miito]dolorı
§oru]muştur. Bölgeleı bugünkü
lıcvzDalın kiloYet dereğe§ini, tai_
Likoito kor§l]oşıIğn zoıulL]orı ve
oksaklı]rl,:rı tesbit edip bi]dire-
ceklerdir, Alınğcok cevoplcr üze
rinde ön€ınle durulocok ve ge-
ıckli tedhir]er olınqcoktır.

Kon;,a lireğli'sinıie
İşçi §ağhk Yurttıı

yapıla4ak

Soı zcmqnlqrdq çolışmo hoyc-
hrrıızdğ geniş bi! inkişal gösteİen
ve kesif işçiloİ bmındııon Konyo
Eıeğlisi'ndo bi. işçi §ğğlık yurdu

yopılocoklır. §cğlık yurdu işç!
leıin scğlıL ihtiyoçlotını korşlıyo_
cğkhr. Mohğlli yaıdu]ılğla ilave
oloıak Bo}onlrğımızcğ bü yur}
için 10,000 liro yordım yopılmış-
hr,

Burdıır'a yapılan yaralım

El i€zgdhlarıntn ve doLrrmocı
lığın mütekatil bulunduğu Buı-
dur'doki memleket hast(İnesinin
işçilele ğit kısmmlll bi! qn ewel
tomğmionmo§l ve işçi ihtiyoçİoıı,
n:n scğloımosı için Bqkğnlrk ta-
ığindon 10.000 jilq yordımdo bu-
lunulrnuştur.

istanhıılıın endiistri
bölgelerinde verem dispan-

sorleri l<ıırıılacalr

ıslonbı_ıl'drı vere:n hostolığıno
lutuığn işçilerin iedovisi için İı-
tonbı]l'un çeşitli endü§tri böıge,
lerinde verem dispcınserleri ku-
Iulmğsl işi üzerinde önemle_ du-
rulmakiodır, Bu teşebbüsiin ger-
çekıeştiIilmesi için mevzııot hü-
kümleıi icqbı iş veıenlerce temi-
ni gereken yqrdım]qlın lopltı bil
şe)dlde yopılobilmesini soğloyıcı
l€dbi.ler mevzuu eie olınmış ve
bu mqkscila i§ verenleIden mİ,
lelekkil biİ toplonildo keyliyet
Füzokeıe ediimi§, e§os itiboriylc
teşebbüs yeriırdo ve {oyctolı bu
]unmu§tu.

Bu leşcbbii§ün bir ğİ! evvel
ocıçek]eşohi]!İtcsi ve iolbikol,f,
ceçilebilFesi için iş verenieİden
iurlıi.ın bi, komiie keyljyeii 1.e
iğtbik şckil]erini inccIemeğc bo§
l(İmı§hr.

, : '- ]"",]_

Atla na'rla bir lşçi
Parlıı yaphrılacak

Adqn.! ziİo«i işçiloIinjn şehir
<ie koldıllorı zoman boırnırro]o,
Irnr lemin ve günlük soği* ihli
yqçlğrünı ko.ştlğmok için Adcrno
belediyesiyle birlikte biı işçi pğI_
kt yğpttı mğs] koıorlcşhıılmıştl,
Eğ}q]rlrğımız bu mğLsdtlq bele-
diyeye 25,000 ]i!q yqIdımdğ bu-
lılnmııştur.

İzmir'de yaptırıIon
hastaneye yarilım

İzmir'de İşçi Soğlığını (oıum«
cemiYeti larqflrrdğn işçilerin sğğ"
ltk ihtiYoçiorıİrn kğIşıldnmasr için
ikinci biİ hğstğne doha yophrıl-
naktodır, Bu hğslonenin iğş.lci
ve tesisğildın biı ğn evvel to-
mğmlanmo§r için Bdkğntığımu ta,
rolındon 20.000 liIğ ycıdtmdo bu-
]Dnulmuştuİ.

Bü ho§tonenin bu sene içinde
icmom]ğnacqğı, ço!ı§ıİ hol€ ge,
1eceği umulmdktğdrI.

Konyatla bir işri
<]ispan_seri açılı},or

M<ıhcıl)i ieşekküllerin de yordı,
ını ile Kon1o'da bir işçi dispon-
..eİi ğçllmos] uygun göıülmiiştüİ
BtrIı Ço]ışma bölgelerine gilm9k
uzere deği§ik bölgelerden geten
ve Konyo'do toplonğn işçil€rin
Konyc'do toldıklorı müddetçe le-
mizlenmeleri ve sğğl* ihtiYoçlo-
rınrn korşılonıncsr bu dispcnser
Iorolındon soğlonaccklır. Bakon-
l.ğımız bu moksotlo Xonyo vi!d-
Yetine 30 bin liro tchsi§ot vermiş-
iir. Dispan§€İin kurulacoğl oıso_
]rln temini işi tğmomlıfnmol üze-
redir. En kı§l] zğıı.Jıdo iİrşğolq

lie.l,dişehir'de lıir yrırt ve
disnansef açıl!yor

Tqrıİn işçilcrinni vc çocuklar1
İrrü soğ]ık ihtiyğç]olının koışılon
ııosı ve bcıtımlarının sağlcnm(-
st iÇin sei,dişehir belediyesi ta-
tğ{]ndoİ biİ dispons€l vo yu.t
açılmosino te§ebbiis edilmi§lir.
Bokonlığııız 20,000 liro yordım
],crpmok suıetiyle brı lesebbüsii
.j6sleklemişlir,

Niğ<le tarım i§çilerinin
sag:lık ihtiyaçları

Niğde'de Çocu]. Esirgeme Ktı-
Iumu torğhndğn yaptıIllmdkto
o]alr binodd, lattm işçilerinin sğğ_
lti. ihiiYoçlorının koışılcnmosı
için geİeırli tesisleİ YoPılmğst kq_
rorloşmışlı.. Bgkon!ığımu bu iş
için Kurumd 10,000 liro verrıiştir,
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Türkiye İş Hukuku

,M 
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ilk Türkçe eser, Ankara Hukuk Fakültesi
doçentlerinden Bülend Nrıri Esen'iıı "']'ür-
kiye İş Hukuku" adlı eseririir,

Müellif, eserinin mukaddimesinde, is hıı=
kukunun önemini şu cümlelerle belirtmek-
tedir: "Fakülte programlarrnda yer almıı
bir ders olarak "İs Hrıkuku" nun ehem_
miyeti üzerinde ne kadar durulsa azdır.
Hele dünyanın geQirmekte olduğu brılıraı,ı-
dan sonra bu hukuk şubesiııin birdeııbire
bütün diğer hukuk şııbeleriniır başına ge-
çeceğinden hiç şüphe etmemelidir. Zira, ye-
ni ve devamlr bir barış düzeni krrrulmasr-
nıı,ı başlrca şartı işçi ve iş meseJeleriiıin
birinci plAıra geçirilmesi ve üzer]erinde
dil<katle durulması sayesincle tahakkuk
cdebilecelıt ir,

İş rre emek gecinl \,;1şıtasi oictrtkcı i:tsaı-
daki tolılumsal duygu nedeııil,et teııir]eı,j
altrnda muttas tcl<aınül ettikce "is Hıı-
kııku" n,,ıır gitgide coğı|aır bii: eheıııırrlvct
kazanacağından hiç sülıhe oluiıaı.rra.z."

trIüellif, eserini basl;ca beş krsrna avr-
ınrstır. Birinci kısımda; bir başlangıçtaıı
sonra, iş hukukuna ait genel bilgiler, is me_
selesi, ta,rihçe, rıluslariarasr gayretlei. ile
Türıkiye'de iş hayatı ta.ı:ihi ha]<}rınclı maliı-
mat verjlmektedir.

İkinci kısımcla; iş hukukiına a.it kayııe,k-
]ardan ve bu meyanda Borq]ar l(anunu-
nuır iş hukukuna ait bahisleriyle İs Kanrı_
nundan bilgi verilmektedir. Bu iki kaynak-
tan Bor,çlar Kanununa ait kısımda; terim
meseleleri, iş akdinin tarifi, akdin ıınşurla-

Muarırmor Kt RTAY

rı, ehliye,t, rıza. bozulma sebepleri, hizmet
akdi hiikümleı:i, işçilerin borçları, iş sahi-
binin borçları, hizmet akdinin sona erme-
sinde idareye ba.ğlı sona ermeler, ı,e idiıre-
dışı sona eriıeler mevzıılılrı tetkik edil-
ııektediı,,

ikinci kaynak olaır tş l(aırrıııtrııa ait kı-
sımda ise; bir tarilrçe ile İş Kanunumuzun
yapıŞı, İş Kanunumuzun tatbik a]anı ve iş
a,kdi mevzuları incelenmektedir.

Uçüııeü kısırnda Tiirk i.c sistc:nindcıı
bahsedilmektedir. "İş r,e işçi bulma, iş gör_
ııe sartları, iş veri, Qalışma miiddeti" bu
klsmın 'nelli başlı tetkik mevzrrla.rrnı teskil
etmektedir.

Dörclüncü kısrmrla; iş ;ııılaşııazlrkJaır
hakkında genel biigilerle anla smazlrkların
çöziim yolJa,rı lıa]<]i:rıda biigiler verilmek-
led iı".

Resiııci ]iısırıcla ; is sigortala,rı, ı,ıltıslar-
aıası fa,aliveller r.e Tiirk iş lrırkrıkundan
hı hs,,d ilrnek tccliı,,

Esere; yukarrda ı,;zılı mevzı.riarrıı tet=
iiihinden soııra, İş l(aıırrnrırun tam metni
konulmuştuı:. Bu ır-ıetinden sonra da, eser-
de iııceleııeıı ıncı,zu]aıın alfabetik fj}rristi
gelmekterlir.

Mem]ei<ctimiz iş lırıkirkıı hakkrnda r;ok
l'aydalı bil3ilerj ihtiva eden bıı eseri sayın
okıırlal,ımrza tavsiye ederiz, Eser Ankara-
da tr{aaıif Matbaası taı:afindan basılmıştır.
Arrkara Ürıiversitesi Hukrık !'akültesi ya-
)4nlarrndan ola.n bıı eserin fiatı (175) ku-
ruŞtrır,



ALIŞMA

ıŞ

A r,.ıii fe]sefe, ahl6.k ve ictimaivat dcrgi,
A..i risı in i4.55 ve 56 ıırcı sayıları biı,

i]fada çıkmıştır. (iş) in bu ııüshasr, Des-

c:ırtes ile Descartes'ııı "Discours de Ia m6-

thode" adındaki e-seı:iıi bundarr 50 yrl ev-

tei tliljmize tevfumiş bulunan İbrahim Etem
sayısı haiiıirle intişa.r etmiş bulıınmaktadrr,

Der"gi iki kısrnr haliııde tertiJ'enmiştir,
"Descartes halıkıırda alaştırma ve deneme

]er" birinci kısmı teşkil etmektedir, Bu kı-
sıinda; İstanbul Ünivorsitesi Felsefe pro,

fesörlerinden E. Voı-ı Aster'in "Descartes
ve F'elsefesi". Adnan Arhvar'rn "Descar-

tes ve muasır Aijııleı:", Vehbi Dralp'ın
"Descart-es rısul hakkında nutku niqin yaz-

ilı?", Sabri T. lİlgener'in "Descartes ve

iktisat fe]şefesi", Profesöi, !'ındıkoğlı,ı'nı-ın

"Descartes ve içtimaiyat" adlı maka]C]eri

vardır.

"Türkiye'tle Descartes" Derginin ikinci
kısmını teşkil etmektedir. Bu kısrmda
"usul hakkında nutuk" mütercimi İ'brahim

Etem beyin "Hayatrm", Muarnmer Ünsal
ve Alrmet Halil'iıı "İbrahim Etem beyle

bir görüşm,e", Yunus KA.zrm beyin "Bizde
ilim"yetişmemiş mi ?", Profesör Frndıkoğ-
lu'nun "Usul hakkında nutuk ve Türkçe
tercümesi", Galip Ati'nın "Descartes Sa-

rayr ve bizde Descartes f-ercümesi", Pro-
feİör Mrıstafa Şekib'in "Descartes koırgre!

sine hitap" adlı makaleleri ile Descaıtes'ın
bivografi ve bibliyografisi bı:lurımaktadrr"

Derginiıı fiatı (150) kurıiştur, Oklırla-
rımrza tavsiye e<leriz.
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lş ve işçi ıovo§§utunun

düzenlenmesi meselesi

?:.: z Fahri Fındıkoğlu
CunhoriyeI

Şeı:. ve köY morloloiiierinin
ieş:süiği ostrloİdğnberi sğnğyi
ciunyosln<io gözbniine olmdn, ik-
ilsodi ve içiimği siYasetin bel]i
bğşlı pİoblemlelinden biri holine
geıen "iş ve işçi tdvoEsutımı]n
ciüzenlenmesi", son seneler zğrhn
do kenci ölçü§iYle leknik]eşen
Tnrkiye'de de ğrhk düşündüIiicii
,il dava olmdYğ bğşlıYoİ. Mese-
16 istğnbul'do biİ hizmeiçi bul
modon olınız, 1930 - 1934 ğrğlğ
rındğ Ieci biİ şekil olon ve iş pe-

§inde sieplele diişen Türk işçi
Lüllelerine kğdğ. gidiniz: Heı !ğ
tğndoşın söYliYecek biİ §özü, on-
loioğğk bil hikayesi, deşi]ecek
1,i. dovasl bulunan bu mevzulı.
libeıo] devletin tom oksi biı dev
]el olmost ]dzım gelen modern
']iiık Davleti nulloko e]c oima
)ıydı.3ıll]B soyılı ve 15/6/]!:a 1o

rıhll ]u.:: tş Kon!rnu. b! lhliyo.
co cevğD vernekle gecikned:,
Fğkğt bu konunun işoret ettiği
bi. boşkc Lonunun ortoyo kon
n,clsı için on sene dğho bekle_
n.eİ icdp e|ii. Bu gecikme, biİ
i|miıl soyı]6bili. nıi? Bence de_

ğil Hutuki hğIekeileİ, denizoltr
ceIeYonlqrı neviüden iç sosYğ]
kümı]d(:nışloİın mohsulü olduğu,
ıo, bu kınıldonışloıın ise bazğn
k:s<ı, bozon çok irzun sürdüğüne
!i;re t936 dğ Türk konrrn koyu-
cusunun işoİet etiiği bi. noklo
nrn, yoni Türk işçisine iş, iş Ye-
rine de işçi bulmğ ieŞkitdhnın ku-
lulmost işinin 1946 do ndzqriye-
Cjcn 1cılbikoto geçi]mesini tobii
brrlİDolıy1z. Kaldı ki, 1936 - 1946

olosındoki devrenin hozıllıklorı
nı do hesobo liğtrııok la2ımdtL
Bu hozırlığın §d{holorını onlc.tğ
cok oloıılar, belki de İş Konunu-
r ı.ın 1936 do neşri gününCen İş
ve İşçi Bulınc Kuıumu Konıınu
r-un 1946 do ç*oİılmğs] iarilüine
kcdıjİ o]qn zomonı böyle biı ho_

?rfllk için zoruli bu]ğcokloı, Yeni
biı Bokqnltğm kurulmosının or-
tosı sıro 4837 soyıh konunun
neşlini tom zom(üıındo biı hğİe
kei diye qösterecekleIdiİ.

ikinci <iünYa frİtnos]nln dineİ
gibi gödndüğü bir zom(İnın Tür_

}iYe§inde, yoni sosyol sınıI ve
iobğkoiorin Lğİşılıklr müno§ebet-
]erinin büyük çcptq iç ve dlş me-
seleleıe 1ol oçtığı biİ lqrih bol-
kosıno dohil TürkiYede devleti iş-
gol edecek bir iş ve işçi bulma
l€şkildiıno lüzum vor mı? Bu su_

cle İeo]ist bir so8Yo]oii zğviye-
sinden cevop veİebilmek için Teİ
yer yopıiııış olğşiırmolğrdon mcı-
olesef mohİum btılunuYoİuz. Fğ,
Lğt bu mğhIumiyei, bi. hğsiğlı-
ğm nczori temelleIi bilinmediği
için ilacınD drğnmGsmdğn voz-
qeçme glbi bir dğvİğnrşğ tabi ol-
İİ,qmlzl icop etlitmez. Bozon biİ-
Lğç müşğhede, uzun erneklelin
nğhsülü olon monogrrğlileİden
c]oho çok ders veİicidir. iqtimoi_

Yolç]lorın "Le cos-TYpe: Tipik hğ]"
dediLleri teL miişohede]eİle kql-
rıok da mümkündür. Bu qibi mü_

,ohedeleri ise etrohmızdğ stL sık
qörılekteyiz. istelseniz bğşınız
dğn geçen biİ hizmeiçi oromc
Iladisesini düşününüz; Lezc isier-
§eniz meseld korobiik fobıitrolq-
Iıntn gnn]e.,lenbeüi isıoıbul 9o
].ığ].,.il,.le .jevrı] e.i.. i:j;: _l

]eIİe :.:::_ğ.:_-.J ;.. qe:.:.l.:: ;:
-.:._o]el _oİı],_k bi. gozeaenin
lioieci!'üe!! fı]lcbi.i idrdlınddn
9onderi]en .u mellübu okuylı_

"Doğu vildyetlerinden o]up top-
tok dğrhğı dolaYısiyle Yiİmi yıl
bnce somsun'un Çğrşğmbğ ilçe
sinin Ternte ovolonno gelerek so-
}li!e Yoklrı ol.fn bu ormğnllk mın
iokcdo ye.leşen yüz k!şilil bir
qöçmeı qrupı] geçen yrLn kurok_
]ığı dol(]yısiYle işsiz koldlkt,]rln
.lon O.to Anodo]u'yo doğru ge-
]erek Turhol, Arnosyo, Çorum.
Atoca, iskilip, Çer]reş, Çğnkıİı
qibi bir çok Yerleri yğYğ o]oİğk
doi(lşmlş ve iş oromışlordrr. Bu-
iamoY)ncğ dğ çoluL çocuk peri_

şğn bir holde Koleciğe gelmişle.-

Bu gibi oktiI ve posi{ müşohe-
deier Lorşısıncio delin ve etrğflı
i]nin mğLsulleIini bekleneğe tü
zum Yoktur- ZilJ heİ nedense
Ladiseleİin önüstro Eitnıek şöYle
c]ıırsun orkosınd"_ın bile gitmiyen

- tenbel biİ cemiyet ilminin Yurdu
oion TüIkiye'de böyl€ bir bekle
yiş, eiimizi ve kolırmuzu daimc
boğ]ı ]:ulrındurccoktır. Bunun
içindif ]ii iskolğstik düşünceli kim_
seleı toIolındon jteıi sürülebile-
cek "Bizde bu gibi teşkilatq ne

iüzum vol? Gorpto-ki nüEuneleri-
ne bğtıp dğ bğietet etoiteüm!
Bizde diişüıdürücü biİ işsiz yığı-
nl, işçi bulamıyon biI çok iş YeI-
leıi vğı mldıt?" Sorgul.ahı biı
çırpıdcı kenorq dtEğk, tİPÜ mii-
şohedeletin tolkin etliği €a€lji
ile işe ğiılmğL zğIrıİeti kdİ§ı6ln-
doyız^ İşte 4837 s<ryılı ıa 25/|l
1946 taİihli "iş ve işçi bıılmq }u,
Iümü kğnunrı" nun ıüİütülmoğe
L<ışlomosını, hotta bu iürütme
ycllcrını düşünüp hğziIldmot için
ist<ınbul üniversitesi iLlisot Fo-
kültesine boğlı içtimdiyot En§ti-
tüsü Pİolesö. ve doçenlleİinin de
işiitğk eliLıeİi "dqntşmd heYğli"
nin ilk toplğnhsınl ydpm.ısml biı
zğluret nğmınc yerinde ve za-
n ğnındo biı hğıelret olo.ğk koı
6ı]ğmok istiYorum-

Her şeyden evvel şunu kabui
elmeliyiz; Türkiye'de biİ iş ve iş-
çi piYososı. bu piYğsğnıİt dğ öm-
me uzuvlorlnr ctuş[nduıltıcu me
ge]eleİi vqrdrr. Bu nieseleleri is
İjkğİnetlendirmek jçin şuu.],] bi.
lc]ali!irjr. L]utlıcİ, yCıni Lu PiYq
:. i]. neseleLerin tendiEıize gö-

.e, İe.di çop ve ölçi.imüzde ol
o uğunu düşünmek l6zımdır. Aksi
lokdirde bğzl iktisodi ve içtimği
po]itiko mesele]eıinde oiduğu gi
bi zğhirde Tüİkiye için, hokikdt-
!e bilmei.sizin boşkğ rİıemleketle,
.in nıeseieleri için tecbiller iliihoz
eirniş olocoğız. 4B37 soyıL konun,
bu ö]çünün, bü "Lendimize gij-
le|" {oİmülünün muhdlğzdsı için
Lususi ınoddeleri muhtevi otduğu
qibi, kurumun iki hğllq evveltri
i]k donışmo toplğrıttstndğ ilim
odomlorının kurum teşkilatınr
biİteviYe tğkip ve tenvir elmele
ri de temel bir düşünce oloİok
kobul edilmiştir,Şlndilik iktisq-
di ve içtimği siyğ§et i]e dtakolı
ilim mensııpl(ıiıl1ln ieş}il ettiği bif
müşqvere heyeti, Ydktndd fağIi-
Yete bğş]ıyğcok olon ist<ınbul iş
v6 işçi buımo teşkilah ile dksi-

Yono rehbelli]. edici bir 
'ikir 

be-
ığberliği yüütecektiı. Eğer böy-
]e devomh bh berobeflik ğeİ-
çekleştirilir i§e, Gqlbtğ ilim ens-
lilüleİiYle idğİe uzıjvldlr ğro§ln
dc slk sık göüıen iesğnüdün biz-
de de ilk biı nümunesi vücudğ
gelirilmiş olğcoLhİ,

Memleketimizdeti i§e işçi ve iş-
çiYe iş bulınğ mıntokqıqn nere-

Je.idi!? Anlğşıldığlno göre Ço-
lışmo Bokanlığı, İstğnbul, İzmir,

.i

ş.

a

]



Anlorc ve Adğno'yı i9 ve işçi
bulmo kuİumunun ilİ l<ıoliyet so
hqlqıı oloıaL seç!ıiştiİ. Bu §eçiş.
reoliienin ihtiyğçlaIınğ uYgrınduİ-
Bu döıt büYük mınto}c dışındo
Tqvşccılı, Zongtıldğk, Kgrobük,İz_
İtıit, (eyseri.. gibi yerleı de dklo
gelebilirter ve golmelidiı de. He-
le müke]lefiyetin ycrkınloıdo kol!_
lığ1nı sevinerek öğrendiğimiz Tğv-
şğnh ile şimdilik scıdece '.Ulu.s''
§ohosr müLetleriyel dışı kolon
Zongulddğü çizitecelü bir iş r,e
işçi sqhğ§ı ih|iYacr horitosı!ıın }e_
sil bölgeteİini teşkil edeceği şiip-
he§izdir. Dev]elio işçi ve ç(ıhşmq
müLelIeiiyetini buhİon seneleri
nin tğrihine moletmeL islediğiİıe
e]nin o]duğumuz için pek yğkln
biı zomonın Zonqutdoğı belki de
işçi bulmo pıobleminin en düşün
düıücü sğhnelerinden biri olo-
cokilİ. Kezq muhielil iş YerleİiD_
de geİek çotışmq hcryoıı bokımın_
Con, gerek 1eldi nokiodğn çoL is_
lilqde]i şekjlde kul]cnılon suç!ı:
ııehkün1lğrın b!ıhıon senelerin_
deki }rğbol* soyısı do şüphesiz
liet zomonki miktoııfu muhd{Gzo
edecek değildiı, Tovşonlı'ya, kğI_
lqn mükelleliyet seİvisi Yerine
şimdiden 1800 mahküm getiİtil_
ııe[ üzere hqzr.l*loİ yğprlıyoİ
ise de yoıın dyni nisbette bir
mğhkümu hel zomon brılomryo-
çoğImİzı sevindilici biİ ihtimğl
o]qıak düşünebilidz. Huldsq de-
rnek is|ediğim şu ki, Çdl§mğ BG-
kğnlı 'nın dölt büyük "iş veişçi
bulmd büİosu" kuımğt istediği
Adona, İzmiı. Antdrq vo İstğnbul
dışrndoİi ye!lerde de ğYnı ihiı
yğç et geç boş gÖste.ecektiİ.8u
vqziyette önleyici ledbir olorok
hemen her yeıde oz elemonlı,
Iokğl ö? Iootiyetli iş ve i§çi buı_
mo biiıolorını göımek, ğYnı zğ-
mdndo iş ve emet kuvveti bol,
lqkot ieşkilötslz ve doğtnık biİ
memle].Ğl için büYük biİ [ğzonç_
ııı, Çolışnio gücüniin bu suİetıe
lcrnzimi, oynı zamondo iş değeır
ne de iesiİ edeceği için hususi,
hottd resği emek istismğrlğıtnı
do 6nliyeceL, holk sözü ile olın
teri ve göz nüİu diye vğsıllondı-
rılon biı istihso] dmilini Cumhu-
İiyet Tüİ}iyesinde ldylk olduğu
ohlaki kıYmete Yükselecektir. Bu
'kodoİ mühim bir cemiyei dcvd"
§]nı ele ğlon Çqlışmğ Bokonlrğı-
nın muvolickiyelini lemenni et
mek hepimiz için bir vğzijğdiı.

Amerikodo ltozolor
için olınon tedbirler

Hober

Blİ]eşik Amelilğ millt emniyet
kon§eYinin isldtistikleİine ığzğ-
ron, 1935 _ 1944 y lq.ı e§ncshdğ
eüdüstliyel kazğlaı, Irekons de,
.ecesi yüzde nisbetinde.bir düşüş
göstelmiş Yine oynı devıe esno-
stndo kozğ bil ğlçatmğ gösiel-
mişli., sovğ§ esnğ§ındc kozqloro
moni olmok hususundğ ğçılctn
mücğdele, i§iihsol cephesinin bel-
ljbcışlı seleılerinden bi.i idi. sulh
esncsmdc, t<ızolqrğ moni olun-
mok §üIetiyle (ıitnğn ledbiİleİ,
koynokloıın muhqlazo olunmqsı,
u9ulün istihsot hğcimlerinin tğm
clorok isti§mğrı için mühim amil_
leİden biri olocğ}tıI_

Endüst.ide kozğlğIo mğni ol-
n.ok nıesuliyeti 3 zümreYe düşer
!se, idoreye ve dev!ete.

Kora]ğİ] dnleyici neliceter bu
3 zümrenin biılikte ho.eket elme
§iYte soğığnobilir,

Emin iş ç«İesini sğğtıyocok
ledbirle.in olınldost, idq.enin vq
zilesiiliİ. Burıun Yğnındo şoye1
işçi mğruz kğldığr tehlike|eİi em-
niyet lronunloİınln mqndsını ve
neden lğtbi} olundu[Iqrını ğnlğ_
nDydcok oluİsğ ğlınğn iedbirleİ
muvollokiyetle tğtbik olundmğz.
İşçi fobrikodoki çğlışmc şorltoıı
ve Lazq nisbetinin ğşağıdğ tutul-
mcsı bckrınlğrlndtın şohson me_
§uliYel hissini duYğcğk bir du-
rumdo olmolıdıı. Birleşik Ameİi^
kq'dğ en muvğr{ğkiyetli emniyei
progromlorı, işçilelin iş yeli em-
.iYel komite]erine işIirqk elnıeıe_
riYle soğlğnmüştır. Bu komiteleİ_
de ustoloro. şe{lere tekiiller yo-
pğİCrk, işçi kordeşlerinin ieh]ike_
lere koİşı olik bulunmolğrıno ym-
dım elmişieıdir. İşçi birlikleri, bu
icdbirlelle çok yatlndğn o]ako
dor oluı]ar. Mğmteketteti binler-
ce işçi birliği lokc]Ieri, iş şğrllğ-
rınl tetkik etmek üzere emniyel
komileleri küİmuşlğ! ve mühim
kozoiordo çok dela pctronlğ.ın
nozolı dikkotini çekmişleIdiı_

Bi!]eşik Amerikğ'do. lobİiLğ
idorelerinin emin aletleri ve ted-
bİli cihozloİ temi!ı elme]eİi key-
liYeli, umumi}etle eyolet konun-
lğİi!ıe elde olunu.. EYolet idğİe_
§inin vozirğ§i rnunzqm emDiyet

lığnunlğıını hazırlooat ve bun_
laİın i(ıtbikini sdğl(ımqkiır. EYğ_
leileıin çoğu, IğbIikğlaİq, tuğlo
hğrmqnlğrınd, kömüı modenleri-
ne. mcğozoloıo, filınlo.a rnüfel-
lişleı göndeİe.eL, buıoloıı mun_
lozomğn müİdkğbe ettiİiİler. Bu
müIettişleİ, k.azoyd sebebiyol 1.e-
rebilece! şortlorı telkik edeİıeİ
ve olın<ıcok tedbillere işoıet
ederler. Nevyoıt eyoleti endüs,
lİiYe] kdzolğIğ kğİşI oİğştıfma
lqİ yğpth, oloğonüstü hadise-
lerle kğrşıloşan müosseselere
llülehdssıslğn vğ§ılğsiyle icqbe_
den molümoiı veIir, hğtt6 icğbe_
deıse pcılronlcrlo biııikte mese-
Ie]er üzerinde konsüll(ısYonlo.
Yqphııİ. sovoş esüo§tndo bu mü_
lehoss§lqI, ğldıkloİr siporiş emir-
]eıi mucibince bilmedikleli ve
tehlikeli mğddelerle çclışmok
mecbııriyelinde oldn lobdkotijr-
lere büyük yğ.dım]oİdğ bulı.rnu
1orlordı.

(6mür hğvzolorının bu qünün
bi.ir,de dlğe. endü§lriler qibi
eııin yeleıi oLobi]mes' iimidiyle
"mğden]er bürosu" l07 Lişilil mü_
Ielti§]el kodıosunu 1944 yılındq
l32 ye çıkormş soğltlr ve emni-
yet işlelini birçok mddenleİe de
teşmil etmiştiİ. Bundon maddğ,
kodlosundaki s mğden mühen_
disini 5 de modeni in'ilök mü-
hendisini, drğşhİnlğlor yopmok
için vcrzilelendirmişti.. Müfeltiş-
ler, emektdı mddencilerdendir.
Bunlorın çoğu moden lelöLette_
Iinde kuItğrmğ ve inşa işleİinde
çohşmışlcı moden yongın]ğrındq
n,ücğdele e|mişlef ve emniyel
gIupığrının yeliştirilnıelerinde rol
oYnğmışjğİdıİ.

Modğn işletenter, umrrmiYelle
yğIinde iedbir olınmosı ve emni
yei koideleİinin totbil olunmğst
bokıınındon hüküm€t ojanslğriY_
l€ işbiİıiği yopmışloıdır, işçiler,
emniYet tecriibelefi yapmok, hu_
susi emniYet şopko ve kündufo_
loİıni giyüek, yer ğlhndo sigorğ
içııemek hususundoki nizornloıo
rioyet etmgk, emniYet posialğrı
tğyin etmek ve koIdeş işçiledn
emniyetini düşünmel suİetile bu
husustqki işbiIliğine geniş mik_
yasto işti.ok etmektedirleL Bun_
don moodo, işçi biİlikleri vğsıto_
siyie emniyet tedbirlerinin' dlın-
rnosıno büyük hizmetleıde bulun
muşlqİ ve bu Yönde boşğİıloI
elde etmişleİdir,
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