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Kitaplar çeşitli olaılarr iJiZe anlatan, öğ,eten
araçlardıı. Hiç bitmedigrııiz. yaşaınadığmrz o1aylaır
kitaplardan öğıenebiliriz. Çok eski çağlarda geçen
biı, olalı bize bir kitabın yetmiş-seksen sayfasr anla-
tıverir. Ünlü insanlann hayatları nas geçmiştir.
Bir makine nasıl yaratılmrştır. İşçiler ve emekçiler
bugüne kadar haklarrnr nasrl alnrşlardrr. Hepsi hep-
si kitaplarrn sayfalarr içersine yerleştirilmiş eski ger-

çeklerdir.

Yann dünya'da neler olabilir. İnsanlar hangi
meselelerle uğraşmaktadırlar. Neler yapmak, neler
y4Tatlnak yolundadlrlar. Bunların tartrşmaları, çö-
_zi!:mleri kitaplann bildiğ, anlattığı aydınlıklardır.
' Şu köşebaşrndan öte yandaki fabrikada neler
olmakta. Bu 5ehrin öteki semtlerinde neler olmaktb..
Komşu ,şehirlerde, uzak şehirlerde neler olmakta.
Komşu ülkelerde uzak ülkelerde neler olmakta. Vel-
hasıl dünyada neler olmakta hepsi kitapların bildiği
gerçeklerdir. Kitapların bildiği gerçekler dünyada
olanlarr açrklamakla bitmez, ayda diğer gezegenler_
de neler olmaktadrr, onlarr bilmeğe doğu yönelir.
Ve her yeni olay meydana gelince kitaplar iqinde yer
alacak dünya büyiiır.

Biz, emekçiler günümüzün büyük bir kısmını
başkalarınrn yarar.na yaratmağa adamrş insanlar

kitaphk kurmaktır. Okuduğumuz kitaplarrn yerala-
olarak kendi dünyamız içersinde yaşarız. Dış diiırya-
da olup bitenleri radyolardan, gazetelerden, kitap-
lardan öğreniriz. Bu öğrendiklerimizden ilginç olan_
larr yarın bize tekrar l6.zım olacaklarr bir yerde bi-
riktirmemiz gerekir. Bunun için en güzel örnek bir
cağı bize dünyamrzın olaylarrnr öğı:etecek bir kitap-
lrk kurmamrz gerekir. Brr kitaphk sıkıntılı bir anl-
mlzda elimizi uzatrp bir kitaba dalmamrzla bizi rahata
götürecek yarrna daha güçlü olmarnrzr sağlayacaktır.
Bu kitaplık bizi bilmediğmi z, lıiirmemiz gereken ko-
nularda aydrnlatacaktır. Kitaplar bize birer dosttur-
|ar, Bize öğreten, bizi sevindiren, bizi yaşatan birer
dost. Bir kitaplıksa bize birçok dost kazandrracaktrr.
Bazen bir hikiye kitabının kahramanıyla clostluk
edeceğiz, bazen bir romanın güçlü kişisiyle birlikte
güçleneceğiz...
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TüR.I(ivp
Emperyali§t dünyanln hergün bilaz daha çökmekte olaıuğünun belirtllerinln bü-

tlin dünyada bilinen bir gerçek olmağa başlad!ğl, Amerika'nln yardrmlarını azalttığı.
nı açıkla&ğı, 35.000 askelini Avİupa'dan çekeceğini resmi makamlarınca bildlrdiği,
dünya geDçltğlnin ve Türkiye gençliğiıin kendi emekçilerinin uyanışı yotunda gliçıü
çaıışmalar gösterdiği şu 8tinlerde; Türkiye yepyeni bir dönemiD eşiğindedir.

Bu dönemde Tüİk halkl kendi öz çıkarlaİrnı hel§eyin iizerinde tuttuğunu, tam
bağrmsızlığına kt§kançlıkta Şadtk olduğunu, emperyali§t uluslar tarafılaıan §ömü-
rülmekte olduğunu, en yüce değerin emek olduğunu anladığ1 oranda mutlu.ve giizel
bil Tüİkiye'yi kuracaktrr.

Aksı halde yine dünyanln geİi kalmlş oD ulu§uDdaE biİi olmakta, sömürütmekte
kendisine öDderlik yapacak ağababalar aramakta devam edecektir. Anadolu yİne
okulsuz, suşuz, iIaçŞE, lşıkslz insanlarln ülkesi olmakta devam €decektri.

Artlk bütün Türk emektilerinin düşünmesi gerekmektedir. Benim yeti§tlrdiğim
buğdayı, fttıdrğı, incifl, zeytini kimter yemektedir? Benim yarattığım ma,lları kim-
ler kullanmaktadır ? Benim ülkemin madeı elinin işletmesi ktmleIfuı eliıldeaıir? Be-
nim memleketimde kimlerin üsleri tesisleli vardlr? Klbrıs QrkaItmasında Türk kuv-
vetıefinin karşlslnda kimler durmuşlardır? Klbrls'ta donanmamızın kaf§ışınaıa du-
ran 6. Filoyu İgtanbul boğazına kimler davet etmiştir ? ve n€den nlçin emekçi halk
bu ülkeDin çoğunluğunu teşkil edeıken yönetim onlaİrn etinde değildir?

Bunlar ve benzeri daha birçok soIularrn cevaplalrnln aranacağı döıem arttk
TüIkiyo'de geımiştir. Empelyalist dünya çökmektedir. ve her çöken yapl gtbi bazı
genç fidanlan alt.nda btrakmaktadır. Btlakacaktuda. Türkiye'nin ezilen 8.etıç fidan
olmamasl için düşünme dönemi g,elmiştir.

ve artık işcilerlmiz haklannt eD8.eilerne yolunda gayret salfeden, yaşaları çiğ-
neyen işverenler kar§lsmda haklannr alrncaya kadar direnmektedirler. Bu direnme_
ıeri DERBY FabrikasEda olduğu gibi İ§veİen _ Türk-İş, İktidar üçlüsünü aıize geti-
recek kadar güçleşmiştir. son günlerin işçi o]ayları dayanlşma göstererek ba§anya
ulaşmlş işçilerin öınekleriyle doludur.

ve artlk gençıerimiz empeİyatistlel kaİştsında şehit veİecek kadar bilenmi§,
bttinçlenmt§tir. Emekçi halk yığlnlarından yana olalak savaşlarıru süraıürmekte ge-
rektiğinde üniver§iteleri işgal edeİek Anayasa uyaİınca geniş halk yığıD]allnrD oku-
me hakktnı istemektedirter,

İktidar bunun telaşı içel§inde işçiıere ve gençliğe karşı kurduğu toplum poll§i
mües§esinin kadrolannt genişletme haTeketi içerşindedir. Bizim ödeaıiğimlz vergllerle
8'eçinen toplum poli§lerinin saylsl binden onbine çıkarılmak istenmektedir. Böylece
Türktye haıkının uyaaı§ınm engelleeceği yanlış inancl sa!ıı4ulmaktaaıır.

Artık Türkiyğ yepyeni bir dönemin eşiğindeiıir. Bize yardım ediyor göı.tınüp sö-
mürmekte olan emperya-list Amerika resml makandannca yardlmın azaltrldığ1 açrk-
lanml§tır. İktidartn sovyetlerden istediği yardtmlar da alınamamıştlf. Artlk Türktye
tam bağımsrzlık düşiince§i içer§inde kendi yağlyla kavru]ma§r gereken dönemin e§i-
ğirıdedtr. Bu yeni bir Tlirkiye'nin kurulmasl, kendi kendini yaşatmasl, kendi kendinl
besleme§l demektif, Bununda en büyük yükii çaıışan Türkiye'nin emekçi halkının
omuzlaİına yüklenmektedir. Türkiye'niD ,eraltl ve yerü§tü zengınltklerl kendisiui bes-
liyecek 8üQtedtr. ve çaıışkan Tiirlriye'nin emekçi halkr bunu başaracaktır. Yalnu en
1osa zamanda kendl yarrnlyla itgili karafları keudini4 alacağt kllit noktalan demok-
rattk yoldan ele 8,eçirmeşi gerekildir. YARININ YENİ vD MUTLI, TIİRKIYE'SİNİ
TÜRK EMEXÇİ İİAIJKI YAİATAAAK VE YÖNETECEKTh,.
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Bizler devrimci üniversiteliler, halk
yararına bir düzen istiyoruz ve onun sava-
şrnr veriyoruz.

Biz okuduk. Bize kentli düşüncelerini
okuttular. İlk okuldan başlatlılar beynimizi
yıkamaya. Üniversiteye clek yrkad ar. Ken-
dilerine hizmet edelim, halka karşı çıkan,
Lalkı sindiren, halkı korkutan bürokrat-
l ır olalrm istediler.

Biz okuduk. Biz öğrendik bu halkın
ıasıl sömürülclüğünü. Bizi sömüren, bizi
5eri bırakanların, batılı patronlar olduğu-
ıu öğrendik. Batrlr patronlarrn aramızdan
lıazı kişileri kendilerine ortak seçerek, bizi
} endi içimizden nasıl soyduğunu öğrendik.

Büyiik sömürgen dışarda, büyük sö-
i:ıürgen Avrupa ve Amerika'da. Türkiye'-
dekiler onların yerli ortaklan. Biz halk-
tan yana düzen isterken, sömürgenlerin
yerli ortakları çrkıyor karşımıza.

Patronlal istiyorlar ki, gençler hal-
lil uyarmasln. Gençler memleketin dert-
ieriyle ilgilenmesin. Gençler Amerİka'!ıa
karşr çrkmasrn. ğinkü halk uyanrrsa,
ıremleketin dertleri, ve Amerikanrn ger-
cek yüzü ortaya çıkarsa, bu batılı büyük
patronlar ve onlarrn yerli ortaklan aç ka-
1ırlar.

Biz bu ülkenin geleceğine etken olmak
isteyen halk çoculrları halktan yana bir
düzen kurulması için savaşıyoruz. Bugüne
dek okuduk. Savaşmamu gerektiğini öğ-

rendik. Bugüne dek okuduk. Yöneticilerin
halka ihanet ettiklelini öğrendik. Ülkemi
zin yıllardır kalkındığını, ]ralkmmakta ol-
duğunu söyliyen kişilerin, batılı patronla-
rrn ortak]arr olduğunu ve kendi ceplerini
doldurmakta olduklarını öğrendik.

Biz gençlerin }arşrsrnda çok büyük
kuwetler var. Amerika karşımızda, Ame-
rikan ordusu karşrmrzda, 6. filo karşımrz-
da, İktidar basın organlanyla, toplum po-
lisleriyle, sözün kısasr bütün gücüyle kar-
şrmızda bizim. Fakat biz onlardan güçIü-
yiz, Biz onlardan ku,ıwetliyiz. Çiinkü biz;
ezilen, sömürülen otuz milyon enıekçi
Tiirk halkı adrna savaşr1,oruz. Ve inanryo-
ruz ki bu halk gerçeği görecek ve bizim
savaşmrza katılacaktır. Çünkü bizim kar-
şımızdaki Amerika ve başımızdaki iktidar,
gerçekte emekçi Tiirk halkrnın düşmanı-
drr.

Ey eliyle, koluyla, kafasıyla üç-beş
kuruş ücrete çalışan Tiirk halkı, düşüniiı
bizı anlayın. Gazeteler patronların elinde
yalan ve yanlış yazıyorlar herşeyi.
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Batığ işçinin endüstride yönetime
katılmasr, endüstriyel demokrasi olarak
adlandınhr. Bugün batıda acaba neden en-
düstriyel demokrasi diye adlandınlan ha_
reket ortaya çıkmrştır; ve bazı iiılkeler de
bunun uygulanması yoluna giditmektedir?
Buhun klsa cevabı şudur: Büyük mülki-
yetli tekelci kapitalizm içinde politik ka-
rarla,ra katrlmanın gerçek bir demokrasi
için yeterli olmadığ ortaya çıkmış ve en-
düstride alınan fiyat, kir, maliyet, üretim,
yatınm politikalan kararlanna işçilerin
katılmasl gerekliliğnin akıllı bir hareket
olacağna varılmrştır. Aslında mevcut sis-
tem için ileri bir adım sayılmakla beraber,
bunda asrl amacın işçilerin kapitalist sis-
temde daha fazla tamamlaşmasınr sağla-
mak olduğu da iddia edilebilir. Başka bir
deyişle, işçinin yönetime katılması, kapi-
talist sistemde artık genel olarak yok eül_
diğ varsayılan sınıf çatışmasi meseleleri_
nin, dünyadaki son geli§meler iizerine tek-
rar başlaması ihtimali karşısıncla, bunu
önleyici bir hareket olarak kabul etlilebilir.

Bilindiği gibi ekonomik bağmsızlık ol_
madan uzun süre politik bağmsızlık ola_
maz. Bıı gerçek Batıda makineli üretimin
yarattığı sanayi devrimi ile anlaşılmaya
başlamıştı. Sanayi devrimi bir yandan ka_
piatli§t §ınıfın daha da giiçlenmesine öte
yandan da işçi sınrfinın biiyümesine sebep
olmuştu. Bu süreç devamlı oluşurken özel_
likle 19. yüzyıhn birinci yansuıdan son_
ra kapitalist ülkeler gelişen sanayileri için
hem daha fazla ilkel madde ve pazar hem
de yatrrım alanr bulmak için emperyalizm
aşamaslna geçmişIerdi. lşte bu arada işçi-
ler sendikalar ve kurdukları partileri yolu
ile politik giice ortak olmaya doğru yönel-
diler. Bu yoldan işçiler, iktidara gelmeye
çalrşınken, elde ettikleri politik giiç ile, ya-
vaş yavaş imparatorluklar içinde sağanan

gelirlerin bölümünde de nisbi olsa da söz
sahibi olmaya başladılar. Böylece işçiler
emperyalizınden yararlantlıklan ölçüde sı-
nıf problemini bir yana iterek kapitalizmle
tamamlaşmaya ve bir denge kurmaya itil-
diler. Burada kurulan denge ile, sosyal
olaylara sınıf açısından bakanlann yanıl-
mış olduğu iddiası da ciddi ciddi yayılmaya
başlamıştı. Asiında sınıf mes'eleleri, uzuııca
tıir <lönem sa,nayi iiüüolerinden il§aİİya ih_
raç eililmiş bırluııuyoriltı. Bu e]bette sınıf
meselelerinin ortadan kalkmasr demek de-

ğildi.
Sanayi devriminden sonra kapitalizm

yavaş yavaş rekabetin anaışik diizeninden
disiplinli tekelci kapitalizme dönüştü. Bu-
na, mali kurum]arın (bankalar gibi) sana-
yi ile iç içe ortak kuruluşlar haline dönmesi
ile ulaşıldı.

Bu arada işçi srrııfina dayanan parti-
ler giiçlendi. Bununla işçiler, bazr kanun_
ları kendi çrkarlan yöniintle etkilemeleri
yanında daha da ileri giderelİ politikaila
iktidarlara dahi geldiler. Böylece, esa§rn-
da kapitalist üretim biçimi içinde kalmak_
la beraber işçiler burjuvalar ve hilf, feoda-
iite kalıntısı olarak bulunan asillerle bir-
likte politik giicü bölüşmüş oluyorlardı. Fa_
kat sistem kapitalist olarak kaldığnilan
nihai egemenlikte ağrlık kapitalist azın-
lrkta kalmaya devam etti. Gerçi iktldara
bir parça ortak olmak, işçi sırufına bazı
çıkarları sağlıyorilu. Ama emekçilerle ka.
pitalistJer arasındaki önemli çıkar farklan
engellenemez biçimde siiregeliyordu.

Fakat işçiler ve kapitalistler arasın-
daki bu nisbi denge, saldırgan tekelci kapi-
talizm karşrsında, bir tloğu bloku ve eko-
nomik bağmsızlık savaşı veren az geliş-
miş diğer ülkeler çrkmaya başlamasıyla bo-
zuldu. Bu da &şa ihraç edilmiş eski sınıf
meselelerinin geriye dönmelerine yol açtı.



İşte bu sınıf meselelerinin geriye dö-
nüşü Bab sosyal sistemlerindeki hpırda-
malarrn, rahatsrzlrklann ana sebebi olarak
gözüküyor.

Nitekim İngiltere'de, hasta kapitalist
ekonominin düzerı]enmesine çalışan ikti-
dardaki İşçi Partisi içinde biili.inme mev-
cuttur. Partinin Beyancrlar denilen raükal
kanadrna, İngiltere'nin temeldeki mesele_
ierinin ancak sınıf mücadelesi ile çözüle-
bileceS söylenmektedir.

Bu ortamda, işçiler, geniş toplu söz_
leşme ve gTev haklarr varken ve politik
iktialala ortak olmalarrna. rağmen, endüs-
triyei çağda demokrasinin sağlanmaclrğnı
görmektedirler. Bunun içindir ki, uzun sü_
redir söz konusu olan bir endüstriyel de_
ııokrasiye geçme hareketi başlatılmıştır.

Nitekim şimdi İngiliz İşçi Partisi Milli
Yüriitme Kurulu (ki buna başbakan Vil-
son da dahildir) , Partinin eylülde toplana_
cak genel kongresine sunulmak üzere bir
«endüstriyel demokrasi» tasansı hazırla-
mış bulunuyor. Bu tasarrya göre, işçilerin
endüstricle kararlara anlamtrı bir biçimile
katılabilmesi için işletmenin fiat, ve kf,r
politikalarını, maliyetlerini, yatırım ve üre-
tim plAnlannı aynntılr olarak bilmeleri lA_
zımdır. (Obseıver, 28 Jııly 1968). Bu ka-
rar almanın henüz diğer kesimlerde ne de-
recede sağIanacağ belli cleğlse de milli_
lestirilmiş endüstrilerde işçilerin yönetim
kuruluna alınmasiyle olacaktır. Kısaca ilk
uygulama milli endüstri kurumlannda yü_
rütülecektir{-(News of the Worltl, 28 JuIy
1968). Hatta Devlet Bakanr Lord Brown
Oxford'ta yaptığ bir konuşmada, bazrları-
nrn hoşlanmryacağ bir deyimle, işletme
konseyleri kurulmasrnı teklif etmiş; «eğer
bu yönetime katrlma engellenmeye çalışr_
lırsa F'ransa'daki kanşıklrklar İngiltere'de
de patlıyabilir ilemiştir.» İşçinin yönetime
katılmakla kapitalizmin üretim ilişkilerin-
de bir dereceye kadar tleğşiklik olabileceği
muhakkaktrr. yalnrz unutmamalıdır ki bu-
nu işçiler srnrrlı da olsa, politik iktidarlan
ile ancak uyg,ulama alanına sokabilmekte-
dirler. İşçilerin, karara katılma yoluyla,
yoluyla, kapitalizmin halen içinde bulun-
duğu kritik dönemtle sistemle daha fazla
tamaırılaşmalannı sağlama hareketi, yıı_
kantla sözünü ettiğimiz meselelerin kapi.
talist metropolleie geri dtınme§iyle, kenili_
sinden bekleneıi uzla§trncr folü byfuyamı-

yacaktlr. Aksine, kanaatimce, zamanla sr-
nf catışmasını hızlandıncı bir rolü ola-
caktır.

T\.ırkil,e'l,e gelince, çeşitli bağlarla dışa
bağlı Ti,irk ekononıisi kapitalist yoldan ge-
liştirilmek istenmektedir. Bu yolun, tarihi
ve çağdaş koşullara göre olanaklarının bu-
lunmadığını bir varsalnm olarak alıyorum.
Bu koşutlar altlnda. yeteT§iz bir toplu söz-
leşrne ve gTev düzenini bir yana bıralır-
sak, İşci Paıtisinin iktidara getirilme ha-
reketinin hızlandırrlmasr zorunluluğu açık-
tır. Batı'da endüstriyel demokrasi srnrf ha-
reketlerini önleyici, ka-pitalizmle işçileri
tamamlaştlrlc1 bir nitelikte göziikse dahi,
bizde, yürümesi d;şa bağh bir ekonominin
çeşitli kesimlerinde, işçilerin işletmelerin
yönetimine katılmaları son derece olumlu
sonuçlar verebjlir, Gerçi 440 sayılr kanun-
la prensip olarak bazr iktisadi kamu kuru-
luşlarrnın yönetim kuruluna bir işçi temsil-
cisi gönderilebileceği kabul edilmişti. Fakat
bunu düzenliyen 9. Ağustos. 1966 tarihli
ve 6,ı6722 sayülr Kararname ile yayınlanan
tüzüğe baktığınrızda, tek temsilcinin seçiliş
biçiminin aşağıdan yukarıya demokratik
bir nitelik taşımadığnr ve seçilen işçi tem-
silcisinin yozlaştırıldığını görürüz. Gerçek-
te demokratik olarak işçilerle ilişkilerinde
bütünlenmiş sendikalar aracılığ ile kamu
iktisadi kuruluşlarında işçilerin ağırlığ iie
orantrh olarak seçilecek sayrda işçi tem-
silcilerinin bulunmasr gereklidir. İktisadi
Devlet kuruluşlarr fiat, kir, maliyet, ya-
tırım politikalarının işçilere açrklanması
halinde bu gibi kuruluşlann iktidarlarln
bir arpalığı olmaktan çıkarılıp, gerçek ik-
tisadi kamu kuruluşlan haline dönüşmesi
olanağnı arttıracaktır. lşçilerimizin bu
hareketin özel kesime yaFlmaslnr istemesi,
endüstrinin krsmi de olsa daha lasyonel
bir yönetime girmesine sebep olacaktır.

Efenüm, denilecektir ki, özel mülki
yete ait müesseselerin yiirütülmesind'bki
sorumluluk, onun sahiplerine aittir. }daale.
sef bunun cevabrnl yine İngiltere'nin re,
form geçirmiş Ticaret Kanunundan vere-
ceğm. Bu kanuna göre modern bir şirke.
tin sorumluluğu onun hissedarlanndan da-
}ıa geniş bir topluluğa aittir.

Tilrkiye gibi ekonomisi ilrşa bağlr bir
iilkeıIe firrnalann §orumlulırğıı çDk alaJıe
goniş biı toplııIuğu, tlgilenilirir hatte çeşit-
bütiiıı topluına bığIı olmak goreldr.



Benim kuşağımdan bir genç, belki ilk defa
kavga arkadaşrntn alkasınalan yazmak zoİunda
kahyof.

Düne kadar, Vedat iyi biI partili, iyi bir
FKF (F'ikir Kuiüpleri Federasyonu) üyesi tyl
bir sosyaust ve iyi bir insanü, diyorduk. Şimdi
ise; vedat iyi bir partilı idi, iyi biT FK!' üye§i
idi, iyi bil §osya]i§t idr ve iyi bir insandt diyo.
f|lz-

Ayi1r pafti sallarında yeü: aldığrm, aJ.nl
g€lıçlik teşkilatl içinde bulunduğun, aynı fakül-
tede ve ayn1 srntfta okuduğunr bil alkadaşımrn
aTkasıDdan yazllak zo[. Eğer bu kişi senin omuz
onuza sosyalist kavga veldiğin bir kişiyse, biİ-
likte afiş yapl§ttrdığın, bildiIi dağlttığln, mitiDg
yaptığrı ve hatta akşam yemeği için cebindeki
ikibuçtlk iirayl paylaŞtığln biriyse daha da zor.

zol çünkü; henüz antlar daha çok cantr, daha,
çok yeni. Çünkü; henüz bu kavgada veIdiğimiz ilk
şehit. onün arka§ından yazarken kelimeleİ yü-
rekten kapup geliyor. Duygulu, tutkulü, heye_
canlr kelimeler.

oysa bir devrimcinin aTdmdan ağlanmaz.
Gözyaşl dökülmez. Çünkü o ölürken bir göİevi
yeljüe getirmiş oluyor. Arkastndan geletr dev-
İimci için köprii oluyor o. Bundan dolayı
ağianmaz. onun hakkrnda sözederken yürekten
gelen kelimeler akiın §üzgecinden geçmek zorun-
dadtf. Bilinçli olmak zorundadtr.

a

\/EDAT OLDIJ
f. A Ş ASII\T
T ü R. I( işrrc

EN{EI(çir-,nniNinı

Ş AvAşI

tlabi YAĞcl

oysa biz, öfkeıiyiz. Genç adanltn öfkesi bü-
yüktüı. Hele bu öfke emekQi halktn tarih iqiD-
de birikmiş öfkesinden mayalanlyorsa daha da
büyüktür. Bu öfkeyle çok Şey yaprlabilir.

saldlrrlu, vuı,ııluf, kırıhİ. Budarı yaprna]<

bir yerde hakktmEdlr da. Ama bu bilinçli biİ
haİeket olmaz.

Çünki; öfkemizin ve vedahmlzln bedeli ne
yüz Amelikalr neferin dövü]mesi, ölcürülmesi,
ne toplum polisinin lavedilmesi, ııe sükaD']n is-
ti[ast ne de bu iktidar]n düşmesidİr.
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İedatınızığ ve öflremizln bedeli insa! gibi
yaşanacak, mutlu, tambağlmslz, Türkiye'nin ku-
rulmasıyla ödenecektir. ve bu bedel mutlaka
ödeDecektlr.

Kavg:amız aslında ufactk fakat tülsınllı bir
§orunun çengelinde bÜJ-iimektedır.

Mll]i gelirdeğ kin] De kadaf pay altyor?
vedat, bu sorunun cevabınl bildiği için öldü.

CoplanaDlar kör edüeDier, hastahaneleIde yataD-
lar, hapishaDeye atİanlar bu Şualin cevabrnl bil-
diklerı için atıldllar.

Milll gelildeo kim ne kadaf pay alıyor?
Bütün kavgalar gelip bu sualin çengeline ta-

kthyo1,.
coplar iniyör kafamrza, biz dü§ünüyoruz.

Milll geliİin yüzde 79'unu alanlar nüfuşun yüz-
de 45'dif.

coplar inıyo( kafamrza, biz dü§ünüyoruz.
Milli gelirin yüzde 79'unu alanlar meclisln yüzde
89'unu teşkil ediyo..

coplar lniyor kafamıza, biz düşünüyoluz.
ıfeclisın yiızaıe 89'unu te§kil edenıer 6. Fitoyu
Türktye'ye davet edenlerdir.6, l'iloya karşü yap.
tığ nrz anti-eniperyalt§t kavgada öğrelıci yurdu
bastiıadar, v€datı öldütenler, bizleıı horlayan-
ialdrr.

ö]l.ıse öİ'keniizin hedefi yöEetici durumda
oian iiapilalistie t-e işbiİliği },aptlk]arr empeİ-

,a.!istleİdir. Hedei1 şaşlrmamak gerek.
Hedef bu oluDca, bu hedefe vaı,ınanrn tek

,olu eınekçi halİla omuz onıuza mücadele vel-
mektir. Bunuo için öfkenıizi nlutlaka fİenleyip,
yönlendlreceğü.

Düşüneceğiz; gençlik olaı,ak bu dönemde
görevimiz nedir? Gücümiiz ıediı.? İ{er toplum-
da gençliği! jstekleıi o toplunlun ydplslna gö-
ledir. Toplumun özellikleTini yansltıİ. Bu tr'ran-

§a ve Almanya 8ibi gelişmi§ üikelerde başkadır,
Tiirkiye gibi az gelişmi§ bif ülkede ba§kadır.

Gelişmiş ülkelerde bif ölçüde aydın birikimi
olmuştur. Bıt birikim §ayesinde emekçi ha.lka
bilinç vermek koıay olmuş, bir ölçüde de başarıl-
mtş, amaca !ılaşmrştlİ. oyŞa TüIkiye'de gençlik
dlşında böyte bir aydın bilikımi yoktur. Bu ba..

kımalan, bu görev yani emekçi halka bilinç vel-
me gölevi büyük ötçüde gençıiğe yiiklenmekte-
dir. oysa yukarda söylediğimiz meselelelden do-
layr mesela bil x'ıanŞlz gencinin başta gelen gö-
revi bu değildiİ? öte yandan İ'ransada ve Al-
maDya'da başlayan ve gelişen gençlik haIeketle-
riııin bizden çok ayrı biI üiteliği vaIdır.

l'ransa ve AlDanya biref emperyalist ülke
olduklaİlndan, bu ü]kelelde hakim §rıufa yani
iktidara karş1 çrkmak aynr zamaüda emperya-
liznre de karş1 koyma anlamındadrr. oy§a biz de
farklldrr. Tek bir mücadele lle ikisine de kaİ§ı
çrkma olanağt yoktur. I{em anti-emperyalist,
hem de aotikapitatist mücadeleyi birıikte §üI-
dürmek zoİundayrz. Aksi halde, iktldara kaİşl
yaprlaE mücadele bu dönemde sadece demokra-
tlk düzeni sağtamak için de ileri sürütdüğü üzre
Amerika'yr kovacak Diteıik taşrmaz.

Öyley§e yapacağrnE şey açlk. Öfkemizi
yönlendireceğiz, Bu bizi daha biliEçli ve diıenç-
li kllacaktrr. Bilincimizi keskinleştirecektir. Ağlr
başh nücadelemize bakıp iktidar bu sefeIde kur-
tardrk deyip oh çektİesin.

Gelocek sefele karşısrnda daha kalabalık,
emekçi halkla daha oİluz orııuza ve nıııttak da-
ha biliDçli çlkacağrz. Asllnda eğer biraz akılla!ı
ve öngörü}eri var§a, korknıa]rdırtal ağrlbaşL öf-
kemizden.

vedatınrz kulakul ol]ıladan, in§an gibi ya-
şayacağlmız, tanbağinslz, Türkiye'nin insallall
doyulacak beleketli bir toprak olma yolunday-
ken mutluluk düşmaEtalrna Şöylenecek sözümtiz
Var...

onlaı ümidin düşnağrdlr, Şevgilim,
meyv4 çağında ağacrn,
§erpilip gelişen hayatrn düşnıaru,

Çünkü ölüm vu.du dam8,asıDı alrnlaltna

-Qürüyen diş, dağllan et-
bir daha geİi dönmenıek üzTe yrkılıp gide.

cekleİ... Ve elbette ki, §evgilinr ,elbet,

efendisiz ve köıesü
bir kalde§ bahçesi olacakttı, bu güzelım mem-

lekit.

ı



I(ISMET FEFİNIUARDA GR.E\- \,AIR.

Bundan altl y önce bir tezgeh ve birkaç İşçi
iie QalrŞan bir i§yeri büyüdü, gelişti, 57 işçinin

çatıştlğr üç katll bir fabrika oldu. Bu i§yeIinin
adr Kısmet,Fermuar !'abrikasrdir. İ'ablika kilçü-

cük tek tezgahl halinden bug{ine ulaşrlken işçi-
nin alt1 y trk altnteri ve yarattlğt değellef işve-

İene hediye ediliyoİdu.

Altr yıl içersinde biİçok işçiler gilip çlkt],
baztlarr hsatalanlp işten ayrıldı, bazılarl yalat-
trklartnın karştlığlnr tam almak için başka yer,

lelde şans denedi, bazllalry§a galrşmasrna deva!!
ctn]ekte. Bütün bu değişik işçileİin bir niteliği
hiç değişmedi. Hepsi patİonun daha ı,ahat yaşa-

naslüı ve sermayeslni büyÜtmesini sağladt. Yani
daiİla yaıatt af ve almteri döktüle!. ve işveren
onlaTrn yarattrklaIrndan bir krŞmlyla geçimini
sağlalken bir kı§mrylada tezgah sayısrDl aı,t-
tlİdı.

İşçiterin altı ylı önceki şaİtlarr pek deği§-
medi, yine borç harç maaş günlelini bek}enek-

teler, yine çocuklarlna alamadıklaİı oyuncaklar,
karrlaItna bayIamlarda hediye götürenedikleri
kumaş]ar onları ilzmekte. An1a fabrika büyüııüş
ama fabrika üç katL o1muş onlaİa ıle.

Geçende işçilerin sendikasl patIona hesap
jotmak için toplu sözieşme masaslna oturdu. İş-
Şilerirı aldrklaTrnün yetmediğini, kazandrğrndan
bir klsmrnrda onlara yeİmesi gerektiğini söyledi.
Ne gezer patron unutmuştu o koca koca tezgah-
Ialr i§ailelin altnteİinden kurduğunu.

Bunun tek yolu vaf dedileı işçiler: GREV_,.
İşte böylece 75/7/1968 taİihinde Klsmet Felmuar
l'abrikaslnda senalıka]aİrnı destek alan işçileIin
tün)ü greve katl]dr. ogüDden bugüne grev sür-
nıekle. TşçilPr karallr, işçi]er azimli. .65 liia haj-
ta]rkla çalrşanlalrmrz var.» diyorlal. Hakkrmul
almadan glevi sona erdilmiyeceğiz, diyollar. son
olarak tek şey söyienebilir. Bütün değerlerin ya-
Iatıcrsl işçiler istedikleliDi başalacal( güçtediİler.

Üç GaEvcİ iŞçi DVLENDİ
Kısmet I'elmul Fabrikasmda grey edeIken

üç grevci işçi dünya eviıe girmişleİdir. GüLten
Açlkgöz, Nuliye Kalender ve Kemal Tiilkan ad]r
işçı kaİdeşlelimize ömüİ boyu §aadetler dileriz.
onlaI ümidin düşmanldır, sevgilim,

9
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DİSI( I( UR.U CLAR.INDAı

DİsK'İn kuruculanntlan, I"ASTİK-İŞ
§endikapr,nın, DERBY I,ASTİK FABaİ-
KASINDA ça!ışan üyeleri, İktiilar, Tiirk-
fu ve İşverenin kuriiuk]an şaır bir sendika-
nın. sa,lıto iiyo ve kaytlaırııa göre yapİıak
isteiliğ toplu dalaveıelerini za.
manında, farkederek, giin ıEğna çıkaı_
ıuşlardır,

Bitindiği gibi Dorby Listik Fabrika-
§rnda, san sendikeyta pa.tron arasurda
toplu iş siizleşımosi imzaJa,ıımak iizofey_
keır, işiler kenü oleyhlerine olan bu o1nı-
nu bozmak için, 4 Temnuz 1968 siiıü fab.
rikay işgal efunişIeıdir. Fabrtka müiiiirü-
nü, Kauçuk-fu tomsilcilerini vo kenrlilerine
kary daııançtı bııluıan iliğer isçileri ka-
pr ilrşan eilen i§4iler, 10 Tomınuz 1968 gü_
nüne kadaı işgıIi siirtliirmüşlerdir, fugat
sonunda k6ıdi i§t€ilİkleri send,ikaylı Top-
Iu Siizleşme ya,ptrralai( ha,kla,nn olilo eilon
İ§qtler, TüRK İŞAİ TARİIIİNDE öNDM_
Lİ BİR DEĞİşİKLiK BAŞII\DIĞININ
MÜJİıEoİ§İ ()IAIUşLAR.DIR, Çiinkii;
Tiirk-İş iküilor ve işveren çe}Telerinin bir-

Iitıte iliiız.entedüIeıi oyırııu boünu§Ia,dr. ğayİam §evinci

l|



{ LAsTiıı-iş,iN z^Frcni

l'abrika işgal edtliyor

İşçiler mahkenrede serbest brrakıldı.

oyıamada işçiler ışveren, Tü!k-iş iktidar üçtüşünü mağlobetti.
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ismet ER,OAN

Özellikle kapitalist ekonominin geçefli oldt1-

uo 
'r-u"*ru", 

oniarın dümon suyunda ve sönrürijı-

İİ"U" ",". 
geTi bırakıtmış ü]kelelde işçi sınl-

'*r"- 
o"ro"* düşü «yaİına güveni» olma,

nraktll...

Ne Cılacak yarln! Sa-bahın kör karanhğlnda

i"br;; ;;İİ;,,,; düşınüşk"n,. akşanıa işsiz, ek-

-cı<siz ıılı, adaln u]arak nİ dönec"k eve? Ne za-

:";";.;İ i" ııuıacak: YeDi işte daha az ücıetle

;;;J,,;";;, ücreıi düşecek mi: EVdP, çocı-ık-

;;;;;';;İ;; daha mt büyüyecck, ve aıdındaü

"r"İrİİo,"*,,", 
okulşuzluk, üst-baş döküklü-

;;;;"İ;İ... Vc fabrika kaprsünda iş bekleyen

]n",.i<ıar. ı<aclnıar.,. lşsü jşçi, İşsiz jşçinin jş-

;;;;;,;,... işsiz işçioin işsiz, aç çocuk]arı",
"'" '.İ.'lrr'Go""İ-ruiıo ıııtü"rtı5ı oıan bir be

a"nl" "uJ",. çİ<, geç makinanın başrna galış, ça,

;;... ;;';;;,. lanında, 8ünliix dertleTin tiimü

;;;;-;; ;;;İ" ıİarasına, Okulda başarıstz ogul,

.İo" l."j.İİ kız. kaılr şiş şiş öteki bakımjüz, gı-

İ,.)'*İluİ,*. Ç,.l1"I akan biI göz ev", Deıken

ır, o.u ıri, hağılıs, hjr gülültü, 9aşkün koşuŞma-

;;;"";ü* 
-deg"elerin yaratıcısr işçinln ya eli,

;;. -;; ;; da a'yaıtlaı,ı kp,ilmjş", Sakat kal-

;;"...'";;;"r, };ıanıdı)rn büyü]ü cümbüşünden,

;;;,,;; ao oı-lş birsiiıü buıanıa bırakarak

ardında.,.

Hep bu korku titlel çalışan iİrsarun gözlerin-,

d", ,,yu'rrra işsiz kalıIak, yann sakat kalnlak, Ya

rrnl yalın...)).

İşte kapitalist srnltrn i§qi srDrİma lefdiği ta-

,irlula"ı »İrl de işçi slnıflnrn yalrnın! giivenc€

,İlrUnu,, ur',nu aIııaktır, Bunırn için "o,ydl 8ii-

,..irn "r.r*"'"" 
, 8Atiştil jlmişli] : (Sosyal güVen-

İ*"1"rrrğ, meydana getiren bütün şlruflann;

OrlrİOİ" 
'ur' 

srnrf,nın yann koüküsrtıdan kurta-

Itlnıasinl ama§ edinen güvenlikt'r,

Geİi büıakıImış ülkemiz işcı sınrfü sosya] gü-

"""ı;;;;İ;",;; 
sİhip ınidir ı sahipse ne öıçüile

""'l" r"İlrİ",'u"! b;günedek ? So§yal güvenlik

,,r-ur-o-n,,, ülkPlnizdeki durumır nedil ? Türki-

:,'":^:; ,. kazaları. iş kazaLaııDda sakat kalma

i,-'., n,'i- olanl ne'ii|: Ülkemizde işçilet sos-

',]r -.tiu"nıik 
haklarınalan ndsı]. De ölÇüde Ya-

;;;;n;;' soıularına ö!ıreticj, açık spçik ce-

,"o ,.'u..u bir ince]emPye gelek vardr,
"".;;;;;.; AvuRat ibıahim TüRK, «Yetiş-

,,,r,";;r;r,ı biı yaşaml vaI'lr!, Bu yaşam (ha-

,"İl',*"lİ '"" 
o 

"iı-şan,n düşüncelerl de öyledir,
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Bu LiIjın kuıalınd ıryalak j§çilct, de düşündükieİi

İ';;";;;;;; yaşadıgı_ giııi dirünü,ıer, Du-

-,.* h^a,lF oıiınca işQl slııtıüruüj, v^uyacagt kitap-

}:İ" ";İ;; ;;;-;r"i'; taşın]ası kaçınılmaz olLı-

'#;j,, ;İ;;.-;;";;,ş kollaiı ve yukarıdJ sırala_

ü;;;';b;' ;;ı:: :"l:,i,;TiiJ]"::i:sosYAL GÜVENLİK \e Iş İ1..

hil kitap yazmlş", ı l)
"'' ;:İJ; "]; a]rnan ko,u şiııldiypdck çok

ki.i; 
';;;; 

kazanı]ıa aıacr oınıuşluı, Ancak

İ'İ,'"" 'l' 
Oc,"""i, eğitici, sınıf bilincjne pldl,

ri( j J,öDündp durmanlış[lr,

TüRK, kiiablüdai sosyal güvenlik nedir

n""r.r"r'ir''r"., Kökeni, kapsamı, tanlmı, Diin-

::j:";,.".ll;:i. Tiiı,kiye'de uyguıa,şı, sosyal sı-

'"lİİ",İr 
"İ:" .".r"' sigo,talar'lan yararlanmayla

ieiıi genjs, dİnekli açıklamalaf yapıyor,
"'''tlİl."r,L." iş kazalaıı gerçekten bir «efet)

,",İİl,.''İ*u.İ," en bü yiik ııavb1 1ğrao*||!
o"r"-'a u-".,o,"", Bu biilümdel İş kazası ne-

;;; ;""; h'üIler iş kazası 
_ 
sayılrr, iş kazası

]^.a,*l"ı,İn"l"ai,, işkazasından dogon zaTarla-

İ*lİ";.rİ.""' konula;ı bütün ayrıntıLaııyla an-

İ"İ,'."İİr,. Ayrıca Türkiye'de işkaza]arr ve so,

"""'l.r 
r*,'"". b,ıtı ülkeIerjyLe kaışılaştırmah

ni] İr"o,nı"vi dc kitaba eklpmiştir,

Kitabın düzenlerıişi de bi! yenitik getifmiş,

tır ııu tti" yaylniala, Konu incelenirken, ilkin bö,

İ- İ.İr*"İ,"u* srıalanırlış bir özet veril_

,rr"o'" ," sonIa iŞleneE koDu bitince öğrdtici

sofula f sııirlaın,.kr.,dır, -rrıı "s(ld4Di "ciS§lY: .61:,

İ.İu;",;r"";"İ;;,,"" i iıJ,i,-ı "r, jşqjniD içinde

bui,..ınougu engel]t t,i aşntddJ hir araç olınuyor,

:^:_-'"";,;" ı.İıciıer dlü biıgi,er olarak kalırlar,

l;;',,;;;;,, ği,in, " öğreriı,ıindekj çrl ş ye-

]İ''^-',"l" -rİa, oLan ihıiyatlaııd]r, Bu ihtt-

'"'^"'"*r."'O"'İİ'-"'n],esi de aDcak işçi sr,rft ile

İİİ'tt"- a,l,rn,,uvu, onların Lnjan onuTuna yaIa--

:,:";;- ;;";t vaşan,ala'.,oa kaükıda buluomaya

İlgİİ".-,' e",*İe'e rarllnıakıJdrr, Ancak sos-

val süVenlik sorununLrE çozuntlenmesi eLbette

';, "- ;; olarak haklaıı bilmeklc gerçekleş,

;;r. ;.;;.". haklarrnı kullanaıak kanıın yap,

-n'oıunuğ*, \inlkaD) da ele geçirme]idif,,, Ki,

,"", .,rlİ,İLn u*O'ne ı,ıygulanacak kanunu ken,

;tİ#";;;;;';"; ç,i-ar yoıa,-,r ve en doğal

;;;;,;..: _Lşqiyim diyen kişiDjD, işçi sın\ff]-

;;;';;; o]otığunu ,soyıiyen 
ve onun savaştna

İİ,u,'au orlrnu" aydinların, okumasl, g"rekli bjr

;İ.Ş*..J;;;; "Cü",*,,i* ;d iş KAZA"

LARI.,,.



\|e Tül,k: «Bu kitabl Türk işçi sınlflna ve
onlarrıı yiğit öncülerine, hukuk drş eylemle iş-
kaza]arlnda; §ücudunıın en değelli oIganlaİlnı
yitir]İek va da sakatlamak suIetiyle insanca ça-
Iışmaktan, kardeşçe okşannıaktan, yiğitçe ŞaI-
ılaktanl onuTla yürümekten, mutsuz hayatDın
sona eldjği günleri gözü ile göImekten, yavru-
larrnın crvl]tdartnı kulaklan ile duymaktan yok-
sun kalanlala ve de §ağianan yetelsiz §oŞyal gü-
venlik ile ya da hiç güveüliğe kavuşmadan yok-
suliuğun kucağtna terkedilen yüzlere, binlefe,
oDbjfnlefe yiizbinlere adadrm,» diyoİ ve «ADa-
yasanrn tastamam uygulanacağr gÜnlelin gele-
cesi öz]"mi ile...) sunuyor kitabjDt... Öz"lIikle
tezgah başmda çalrşan kol emekçisinden, kitabl
ııakktndakı göIüşünü ve eleştilisini yaznaları-
n. ister. Açlk yürekli bir davİaDlş bu.

Dileğimiz TİjRK'ün bu tüf çalışmalarİnr
stirdürmesi... Öte yandan işçi sınrfrnr, işçi srnr-
fından çok düşündükleri ve onlar adrna herşeyi
yapmak savlüda bulunao 'nif klslm başrbozuk

aydrnl önce işçi sinıftnl ve TÜTkiye'nin somut
gprçeklerini, açıkcasl biz işçileıi tanımaya çağı-
Iıyor, aIdımrzdan ya da önümüzden değil biziılı
içimizde bizirnle billik soİunlallmtza eğilmeleli-
ni diliyoluz,..

(1) Avukat İbrahim TÜRK, sosyal Gü-
venlik ve İş kazalau, İstanlrul 1968. Kitap i§te-
me ve yazıŞma aalresii Av. İbTahim 'IİrRK,
Ataköy 3. Klsrm N Tipi Nc: 75,/6,

Baktrköy - İ§taııbut

I{APiTALİST Eİio\ o]Ii]tiN TENKiDi

Ünlü Flanslz iktisatçrsr Jeoo Bal]'in tru qok

tanınmrş eseri Adil oNURAT, tarafudan ıütk-
Aeye çevrilmiştir, sosyal Yaymlar ara§ında 7.50

TL sr fiyatla satlşa çüanlan kitap il8i ile kaI-

ş]]anmıştıİ.
Ekonomi Politik nedir? ÜIetim tarzt, ilk in-

san toplultklaİl, kölelik üzeı,ine külulu ekonomi,

oltacağ'da ekononlik tekamül, ]rapitaliznüiü baş-
langrct, ilk bilikimi, manifaktüf devİi, manine-
Ieşnıe ve bilyük sanayi, kapitalist ekonominin te-
ıneı kanunları, Meta-değer, para, artlk değel, Üc-
l,et, selmafye birikimi, kar aIazi fantl ve altrk
değerin tiımüyle paylaşılrnası, buhlan'laı', ernpef -

yalizm konulaİınr incelemektedir.
akal suyuD,

GURBET KÜŞLAEI

Geçltliş on yr]lık tatan devrinin sonucu Ana-
dcıIu'da toprağından kopaİak gelen ylğlnlar ara-
srnda palti alalaveresiyle bir baltaya sap olup
yoluürr şaşrlnlışlaİrn yanlnda İstanbul'un gece-

kondu nıahalleslni doldulan kalabalrklafin se_

fa]etini paylaşanlartn yaşantrsınl dile getiren btı
Iomant, kendimizi bulnanrız açrsından i]giyle
okuyacaksrnlz.

Üntü işçi yazar orhan KEMAL'in kendine
özgü anlatlmı içinde Gurbet Kuşl9,nnm işçilerin
yaşantıslu dile getiien bu loman varlrk yaytnl-
dır. I'iatı 4,00 TL'sıdIr.

DÜNYADA VE BİZDE SDNDİKACILri

ülkeınizde ve Dünyada sendikacrlık haleketı
nin doğıısu v. gp]ilimi ](onusuDda bizim işçi sınü-

flnllz çok az şey bilir. ozel]ikle seİmaye çevİe-
lelij işçi sinfınrn, §rüf mücadelerini meydaoa ge-

tireıı kitaplarrn Tüİkçe'de yazrlmast ya da yayın-
lan]ı-!aslnr engetlemeğe galrŞnı§trr.

Yaflrk yayrnlartDın faydali kitaplar dizisin-
clen Ğeolge T]efIaDc ve Kenal sULKER'in }ıa-
zı.ladrğr <(Düüyada Ve bizde sendikacrhk» ki-
tabür]n fiatr 5.00 TL'diİ.

§osYALİzM NEDİB?

ıngiliz yazafl John stlachey'İn son derece ko-
lay anlaŞIhT Şekilde yazdlğr bır kitabl N. EIken
türkçeye çevilmiştil. İigiyle karşrlanaıı kıtabln
3, ba§kr$ da yaprlmiş bulunülaktadrr.

Kapitalizm ve sosyalizm, nlülkiyet, üIetin
araçlarrntn toplumurı malı olma§ı, kaa için ve
kutlanma için üretirn ,sosyalist düzende işçi üc-
retle.i, sosyalist düzende drş ticaret, kapitalizn-
den sosyalizıne geçiş ve sosyaliznre nas1l valıla-
cak konulalrnrn incelendiği hitap sosyal yayın-
lar taIafrndan yayrnlanmlştrr. Fiatt 2.00 TL srdrİ,

ISffi IÜIN KITAP
a

SDNDiKAİIIZ İN YENİ YAYINI

sendikamu <(sendikaclDın el kitabı>> adı al-
tmcla yeni bir cep kitabr yaytnlaDmı§trr. Bu ki-
tapta Anayasa, sendikalar kanunu, Toplu İ§
sözleşmesi Grev ve Lokavt kanunları ile İ§ Ka-
nunı-! yeIalı,İlaktadır,

sendika bölge ve lokal yöneticilerinıizin kar-
ş aştiklaİr hukuki zorluklara a nda müdahale
etııelefine yalalımcr olacak bu kitabrn sorunlara
hukukqularımE el koyuncaya kadar yapılacak
yanılşlarr da önliyeceği inancmdaJaz.

PoLiTiK EKo|.oMİNİN D§A§LARI

İzlem yayrnevi yeni bir yayn dizi§ine baş_
lamtştlt. (<Ell kitapları diziii.» Böylece ütkemiz-
de ek§ikliği duyulan ,işçileı, için kitap yaylnn1
da başlanmlş bululmaktadrr.» E]İekçinin kitap.
ilğt) yayrn dizisinin ilk kitabl; Lev Leontyev'in
«Politik EkonominiD Esaslan» adlı kitabrnr Mete
kilde incelenmiŞtir.
ERGİN'iü çevirisioden işçi §mfrnln yalaı,rna §u.
nülmuştuı,. F'iatl üç lila olan kitapta kapitali§t
ekorıolıinin esaslalr işçiler açt§ndan baŞit şe-

1ı]
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rG rtET_\LiN yENi zA},ERi
E'ederal Almanya'da uzun biİ

sürealen beri alevam etmekte olan

sözleşme ihtilafı ve hak isteme

sava§ı hakem kululunun ]üaıarr

ile iş§iterin zafeİl şeklinde_ so-

nuqlanmıştrf. BÖylece taraf duTu-

munala o]an İG Meta,ı sendiKasr

ve İşverenler Birllği kaİafa nza

göstererek sözleşme Eartlaflru Ka-

bul etmişlerdtr.

Buna göfe işçiler 30 eylül 1969.

taTihine kadaı yüzde üç ve yuz-

de döİt olma,k i,Izere üi ücİel

zammı alaca]daİdlr, Aylrca ışç],

transferi, vardiya değiştirme ve

tensikat önlenecektir,

l.İĞ.l ^.ttr,l"ktadır, 
Ayn-

ca ülkeleri aİasrnda çalrşma
sartlarr üzerine çeşitli tartrş,

malar diizenlenerek fikri bır

birleşim sağlanmağa çalrşıt-

i. ır. F. DEN IIAr}ERLER
almışlardır. iffi:lH,":i}ffil"t.iİ]

Kongrede konuşan başkan i;.d;;" genilşetilerek de,

otto Brenner genç işçilerin u]- a"."ı,ti,, İük yıı için 15

İ,."-ini lr"li't'iş ve gelişme- sün olarak düzenlenen kamp

iı i,,]una"'uk için yeni ey- ia işçilerin birbirlerini tanF
'ı"-l".i. gerekti$ni belirimiŞ ması esas şart olarak aıın-

tir' ıııakta ve aralannda yaprlan

..|'tli =po, 
gösterileıi ile^ iliş-

İG Meta,I sen'Likasr D gay,

İeti vo işçilerin daya şmasl so-

nunda dört mityon işçI ileri Drr

hamle yapmrşlaİdlr, Ancak biitun

istekleİini elde edememişieİdir,

Bundan böyle fabrika kapııan o,

zetlikle son dönemlerde görüldu-

gü glbi yaşlı işçitere kolayhkla

kapanmıyacaktlr,

F,EDERAL AI^IANYA
GDNç İşçtI-,DRtNtN
6. GDNEL IiURLrLU
YAPIIJI

F'ederal Almanya'da iG
Metal sendikasına bağlı

273.000 sent işçi adıııa 143

delegenin katılmasıyla 6,

gençlik kongresi yapılmıştır,
Bu kongrede genç rşçlter

«gençler yarrnrn yeni toplu-

munun habercisiür, sloganr

altrnr]a meseleleri tartışmış-
lardır. Son öğrenci hareketle-

ri üzerinde de görüşlerini be-

lirten gençler parlementoya
yapılan baskı ve kamu.tıyuna
etki bakrmından önemrnl oe-

lirtmişlerdir. Kongrede 257

öncı3e veıilmi§ ve üç karar

BREZİ!,YADA 200,000 İşçİ

I{A! ,ARININ ÖNF-ıIII

BİR, IIıSMINI ALDı

tsreziiya Maden İşçileri Fede-

rasvonu 200,000 işçisi içil] yaptıgı

eallşmalarrn sonun'la haklarrnclan

anemli biı kısmınr almağa muvaİ-

fak olmuştur. Fedeİasyonıııı Üclet

ve sosyal haklarla, ilgili y3ptüğI

tektifler sendikalar taıafından
kAhLıL edilnı€dlci için 2-NisJn-gtjğ

LarilıiDale glev kaIaT! alnasr üze,

1ine mese]e hakeme ve nlah]ienle-

!e intikal etmiş sooüçta ücTel at,,

iımı iiQn istenen yüzde 25 lik tek-

lif kabul edilmiş fakat sosyal haK,

lalda bazı krslntİar yapllınrştlf ,

20o.00o !şçinin bir milyona

vakrn kişilik ailesini itgilendiıen

İ,.ı,,ı- l.r., şpkitde iyi bir sonLıca

bağlanmüştrr.

maktadr.

AVUSTÜBYADA YENİ
İş şAİiTLI\BI

Avustulya Metal İşçileri ve

Madencl]eri sendikasl genel kong-

İesini ViyaEa'da yapaİa,k yeDi Ka-

ı.al,laf almışlardlr, Bunlaİ aİasın-

da çahşma diizeninde ,",l-- .,:,
t"ı.lerinin tekİarlanmagt öDem ta,

,,n,aıtaaır. Buna göfe Nazi Al,
_1 ^_.,-.,.,. kokusmu§ lş düzeDi-

.r^"İ,U,r," ', 
günkü sistem yeıl-

lelek \o]ışma süresinİl 40 saals

ind:İilnlesi ta]"p edilmişuİ, Ayİr-

1 i§ giiçenllglDin sağ]atrmasııtoa

saIt koşnruşlafdir,

ıIEI{SilGDA İş
SA-A,TLnRıNDE
AZAJr\IA SAĞLANDI

BELçiKADAGENç ."iİiff:T,,,\?*il"l'Ş'*:
işçir,ER KAMPI AÇILDI s, ,"a"urdu imzalanan toplu

sözleşmede ücret artım]_ sag,

Sekiz Avrupa ülkesinin 100 landığı gibi iş şaİ{lannda da

*.in", r*i,' ir"İ, o 
" 

Met a l i ş çi- 
i,"J'*.jTHi"J Jİİff 

-,'fil.
t.lnin misafiri olarak Ar-
ıH:i:*J;,;,_,;^.pu g"ı_ yasında çalışan.işçilerin çalış_

mislerdir. Genç işçiler arasın, ,a süreleri 48 saate, gece

ria-uluslararasldayanrşmavara;yasnaaııiıerinkiise42
}İ.rrİ""'r,.rr.İteıımesi için saate indirilmiştir,



IrABER,LEEı
i4 TD}i Iüz İşçİNİN YA§ ten önemli ölçüde fedakXrlık

GüNtİDtİE yapılmasını da zorunlrı kll-
Ttirkiye Devılmcl İşçi sendika- maktadır. Amerikan savunma

larr Konfederaşyonu Yürütme Ku- bakanı Clark C]ifford'un ödıırulu bir blldirt yayrnllyarak 24
Temmuz,un eksik şartlı g..ev ka- meler dengesindeki açığ ka,
nunu ile işçilere kaışr Lokavt Ka- Patabilmesi iÇin Avrupa'daki
nununun çıktığr 8,ün olmas1 açr. harCamalarda kısıntı yapıl-
sından «YAs GüNü» iian etmiş- masanın gerekli olcluğu iize-
]erdir. Bildiride ayıca 274-275 Sa-
yrır kanünlarrn Ana,yasa.ya ayklrr 

rine Temsilciler Nteclisi öcle-

olarak işçintn sendikal hürriyetln, nekler komisyonunda yaptı-

ToPnAI( IL{\-GALABI

ıktidar cevreleıl taraftnalan ko-
runan ağa.laİrn topIak üzerinde_
ki bask]sr g,ün geçtikçe artmak_
tadlt, Elmall olaylaiından sonra,
Polatir'ntn Beyobasl köylülerİyle
ağalaş araslndaki ihtihf, 1500

döııümlük ekili aİazi üzerindeydi.
Ankara ve Çanklİr'dan getirilen
jandarma blrllklerinin kordonu
altlnda ekili arazi ağalaf taIaftn-

dcn bicildi, Buna eğgel olntak ij.
liy^n köylü]ef jandarmalar !aİa.
flndan kadın prkek gözetilmeksi-
zin döğülmüştür,

Köy]iilerin kLürduğu heyet An-
kara'ya gidelck mcseleyi Köy İş_

leİi Bakanhğına bitdirmtşse de
sonuç velmemiŞ, ağalar tarafln_
dan ekiDler ilçeye taştrlmışttt.

§TANDAİ,T BDLDEDE MÜ-

ZAKAİE stlnüYon,
İstinye'de kuruiu standaİt Bet.

de fabrikast ile sendikamlz ara.
stnda yapllacalr yeni dönem Top"
lu sözleşme göiüşmelefi devam
etmektedir. seIi bir şekilde de_

vam eden müzakelelerin ktsa za_

manda i§qilerimizden yana neti-
celeneceği inancı hakimdir.

1Iös İşQİ ÜNİvERsİrE§İ
RÜRULMASINI TEIğİF DTÜ

TüIkiye Öğfetmenler sendikasr
3 Temln..rz 1968 gtinü yaptüğı top_

lanü sonund. bif biıdiri yayın-
i]yalak iŞçi sendikalan, sosyal si_

goltalaI ve hüküınet de§teği ile
bir işçi üniveısitesinin kuru]nası
gerektiğini beliItmi§tir.

Bu konu bilciİi içerslnde §övle
yeİ a]İnaktadı!: <<Tüİk eğitimine
hiç değilse yiiksek öğrenim düze-
yinde geİçekçilik, Şahsiyet Ve hal_

ka dönük bir öz kaazndırnak için
bir i§çi üniveIsitesinin kttrulmasr,
bu ünivefsitede haktan, halktan
yana öğıetlnr üyeıerinin görev_
1endirilmesi 8,erekmektedir.

Yas günüıün lşçi slüıfiDrn geı_
çek temsilcileri Mecıl§te çoğ.rn. 

sansür c'-iilefc]< i-'ısına aQrk-

luk sağ]ayaIak sosyal ııayatımıza lanmıŞtır.
denge getlrlnceye kadar süreceği
de belirtilmiŞ olup şöyle detrilmek- Bakan bu kolıuşmasrnda
tediİ. «İşçilerı kurşunlatan, hapse
atan, hakkrnr çalaııran, onlalı saır <<Amerika'ııın Batı _{vrupa'da
sendika]ara zorla yazdrran ortamı ki 34 bin askerini geri çek_
sağlayan bu yasa]aİ için bayİam haLi^ ^]^,,;,,_,, t..-i^_.- l..
yapmlyor, ya§ tutuyoluz. Anaya- mekte olduğunu, bunların dö-

sa'nrn ekonomlk ve sosyal hakla- nüŞÜnden sonra meselenin
İln tümü işçtlere sağlaİıncaya yeniden ele alrnacağınr>> be-
Ve ADayasa dı$ yasalarm tümii
yüruflükten kalkmcaya kadar mü- lirtmiŞtir,
cadeıemiz sürecektir. zafer ergeQ
bu uğ.urda bilinçte mücadele eden.
terin olacakttr.» .i.":,- ':] ._ _- _, ]:- _:_.:,,. :I]..j

yokettıği belirtilmektedir. ğı açıklaması, bazı kısımlarr

BuDa kar§rlık, egemen slnrflalın
dümensuyundaki lİtrk-lş, 24 Tenl-
muz'u bayram o]arak kutlamrş ve
etrafa dll uzatarak kerıalı sınrfrna
ihanetinl bir kere daha ortaya
koymuştur.

AMERİKA KRIZ ARIYOR

Amerika'nın giin geçtikçe
eşiğni aştığ ekonomik krizin
etkileri, emperyaliğt §iyaset-

la

r



IIAEEER-LER-
ÇAIIşilIA Sfu,\TLERi
TESBİT EDİLDi

Çalışnıa Bakaırhğr tar,afın-

clan işçileriır qahştırıldıklan
işteki cevan] sınırı yeniden

tesbit edilmistir. Danıştay ta-

rafından da onaylanan yeni

tüzüğe göre, günlük iş süre-

si haftanrn altı gününde ça,
lışılan yerlerde 8 saati, cu-

n-iartesi krsmen çalışıIan yer-

lercle 9 saat 36 dakikayı ge-

çemez. Cumartesi krsmen ça,
hşılan yerlerde bu süde 48

saattan eksiltilerek kalan sii-

re beş güne bölünerek çalış_
ma süresi tesbit edilir.

Bu süreler dışında işçi ça,
lrştrrrlmasr için çalışma izni
alrnması ve mesai iicretleri-
nin ödenmesi gerekliclir. İşçi-
]erimizin bunu uygulatma yo-

lunda davranmalan en tabii
haklan olacaktrr.

I{AVDL İŞÇİLERİ TOPLAN-
TI DÜZENL!]DİLER

TiiTkiye'de ilk gİevi sendikamız

Qatlsr altlntla gefçekleştiİen ve

geÇen dönemde Çetik-İş sendika-

srna oyünla kaydedilen işçilefden

sma o)runla kaydedilen kavel iş-
qilerden 25o si jstifa edeİek sPn-

dikaml2da kayıd yenileDmişlcI-

djr. DahJ sonra Çit düğün salo-

nunaIa top]anaTak çeşjllj mese]e-

leİ lizeTjne göIüşmüşleİdir,
Tür kiye Devfim( j İŞ(i sendjka-

lafl Konfecleİasyonu Gpne] sek-

İetefi Kemal süike!'de toplantlya
kal ılmlş ve TürkiyA'd,kı send,j-

kactllk hareketlerinl eleştiten bir
'lüonuşmc yapmıs, (ok Iosa za-

manda Türk İşçisi Saır safl sen-

dikacrllğr ortadan kalduacakhr
demiştir.

YENİ BİR YDTKİ

dığı bu iş 1,erınin duırınıu sen-

ır.ika:ıız uzı:anları taı af ıı-idan

incei;nnıeğe başlannıış o1up

},aklnda toplu iş söz}eşı,,es!

için nrasaya otululacaktır,

BiR, EI§IEK FABRiIi-{SI İş-
GAL DDİLDİ

Şişli GiiTsel Mahallesinde bir

ekmek fablikası iŞçiler tarafın,
dan naaşlaİ] bil hafta geçtiği

halde veTilmediği için i§gal edil-

tir. Fabrikada çahşan 30 işçi

ca]rşn,ıa §artlaİ!nrn çok ağlİ 01,

auğunu beliıteİek yİllk izin ala,
madlklannr ve bayran1, haftasonü

ta tilleİinden yaIat ]d naİ,, d,kl, "ln,

belirtmişleİdir,
FabTjka sahibinin : :'ir, 

""11'
üzerine po]is fabl ikal,ı l ]j',,,,i
işçileTden yiı misini adli\ , 

} e ç, ! _

nliş. 'l1 LanPsi tutıık]anılıii \" ,l"-

ha sonl a sPlbesl hürak'ln:,i'_,:,

olay sonunda isçi haklaİında di-
gj§melPr olmuş vp sos_vel ha].i: r-:

aİtmlştlr.

: :] \,.rpt]]ılrşttr, Top]antıya katl-
. Gpn.l Baskan Kemal Tüfk,

,.,. 
'u.u 'ur' 

s]nrflnrn 
'luİürıurtu

, ' i: lli \,, UyanışIı kendi st,

,", , . _nt ııIa,"ııasıy]a, mümkün
]: :.:,., aq,Xlamıştır,

Ka:]aa! S,nlnda yapılan seçlm,

1erde Bölge Te]rlsilciliğine Musta-

fa Ka]dü,lnl se_cilİliş, yönetim ku-

Iulu üyelikleıjne Java çelik mon,

taialan lTasan Mer'iq ve sjlvan sa-
.aviaeı,q,rif Ç"kiç getirilmiştiİ,

ESKiŞEHİEDDÜÇ KoN-
FERANS

5-&7 Temmuz 1968 tarih_

lerinde Tiirkiye Maden-İş

Sendikası, adrna Avukat fu-
rahim Türk üQ konefyans ver-

]],.istir, İbrahim Tiirk, ilk kon-

i.ı:.ısıncla «Anayasa'da işçi

i]ıi]aü: iizerinde durmuş ve

sendikamızın dördiirıcü böl-

sesinde Kartal Soğanlı'da ku-

İulu Ege Sanayii işyerinde
yapıIan çalışma sonunda işçi-
ler teşkilAtlandınlmıştır. Top-

lu sözleşme yetki§inin de alın-

KARABÜKTE YDUEK_

HANE İŞGAL EDiLDl

Karabük Demir ve Çelik
Fabrikasında çalışan onikibin
işçi Amerika'dan ithal edilen

fasulyenin yemek olarak ve-

rilmesi ve zeytinyağ yerine

sovavağı kullnrlmasınr pro-

testo amaciyla yemekhaneyi
iskal ederek yemek boykotu,
n, başlamışlardır. İşçiler
Amerikan malzemesinin kul-

lanıldığı bu yemeklerin içine

kum atmr§lardrr.
DORDÜNCtI BÖLGE TEMSİL-

cİLiK KoNSDIt
21 Temmuz 1968 günii Türkiye

Maden İş sendikasl Döİdüncü

Bölge temsilciliği konsey toplan-

bazı hi:::u:'Lal ın Anayasa'ya
açkirı o_aıa; hakiır sını,flarrn

iehine qıkaı,ıl::.ış o'lduğunu

açrklanııştır,

İkinci konferansta s,: s:,,1l

sınıflarrn doğuşu ı,e sınf bi-

linci» konuiarına değinen

konferarİsçı, sınıf bilinci ve

siyasal teşkilAtlanma konula-

ırnr anlatmrştrr. Verilen son

konferans «Sosyal Sigorta ve

Güvenlik» konularrnı kapsa_

nrıştıı,. Bilindiği gibi İbrahim

Tİrk bu konuda qok yakın ta-

rıhte bir kitap yapnlamış
olup derin bir inceleme sahl
bidi1,.

HlLELi YAGLAn,
iL,llva'alan geri çevfileYek Tür-

live capında büyük b]r skanda]a

."i.o oıu. parafin]p karışık 530

ton zpytinyagıntn 2o0 tonrı daha

Gonlel Ijrm.ıs! l aT,r[ından saDun

vc teksl i] sanayicilPrine satrimış-

trl.

izmiT 5. sulh CPza MahkemPsi-

nin sadPrc sanayi dallnda, kul]a-



frABER.LEE<.
nrlll.) kaİ,an üzerine esans konu-
ialak denatüTe edilen zeytinyağ-
larınln sana},:cller yerine pazafcl-
ıar taıailndan alrnıp halka §atll-
nasından endişe edilmektedir.
mrŞtır.

CİEIAN ftADYo T,ABRİ,
KASINDA zoPLU sÖzLEş-
]IE lıtzAUrN DI

I-Izun bir siireden beri cle-

vam eden Toplu sözleşme mü-
zıkereleri sonunda sendika-
nıızııı anlaşma olmamasından
doları grev kararı aldığı Ci-
haıı ıGı undig ı radyo fabri
kasrnda işveren yeni bir gii
rüşme istemiştir. İşverenin
istediği bu görüşme teklifi
sonunda işçilere 350 kunış
günlük iicret zammr ile, ye-
mek ve sosyal yardımlar art_
tırrlmış ve 15 günden az ol-
mamak şartıyla ortalama 5nl-
da bir maaş ikramiye verilme-
si karan alrnmışhr.

il{l ToPLU İş sÖzLEşMD§i
Bu ay içersinde dördiincü böl-

gede iki iş yerinde Toptu 1ş söz-
ıeşmesi imzalaümrştür. İşçileIin
sosyal naklarlnoa onemlr oegtşu,ı]_
]erin olduğıı; v6 ücretlerinin art-
tlği1 toplu sözle§melerden ilki 3
temmüz 1968 8,ünü 150 işçinin ça-
lıştrğı yeDi kurula4 AEC - ETf
tlan§formatöI, etektrik motörü ve
şa]t cihazlan fabrikaslİıda imza-
1anrnr§tlt.

Diğer toplu §özle§me ise 100
i§çinin çalıştığl Tortaş sanayiide
31 Temmuz 1968 güDü imzaıan-

TÜRK I{ABL0DA İMzA-
Ill,NAN zoPLU SÖZLEŞME

L/7 /7S68 tarihinde Send!
kamız ile Tiirk kablo Fabri
kasr arasrnda iki senelik bir

Toplu İş Sözleşmesi imzalan-
mıştır. 230 işçiyi kapsayan bu
kuruşluk saat ücreti artrmr
sözleşmenin birinci yılında 60
sağlanmıştır. Birinci yılın ik_
ramiyesi bir maaş, ikinci yı-
lın ikramiyesi bir buçuk maaş
üzerinden tesbit edilmiştir.

Sosyal haklarda da önemli
değşikliklerin olduğu toplu
sözleşme işçiler arasr n-ıem-
nunldk yaratmıştır.

İşçirER HAK -{tll.t t,oLUN-
D.4.

750 iş\inin ça]ışmakta otduğu
lfaTgirus otobüs Kaİüsör l.abri_
kasrnda Ternmuz aJa lçer§inde
sendikamız jte Toplu iş sözlcşme-
si görüşmele.i ba§lam!Ştır.

Bilindiği gibi Şubat a"yr içea-
sinde 1şVeren Maden-İş sendikas1
ile göfüşme masa§rİra otulmak
istemediği gibi, temsilcisini tşten
çlkaImrşt1. ve işçileİ bir haita
süreyle iş bırakar akdilenmişıer
ve de haklar]nı alııa yotunda ilk
adlmı baaşrr iıe sonuçIandlrmlş-
ıaId1,

Şimdl baştıyaD bu Taplu İş söz-
leŞmesi göriiŞmeleri işçileİin hak-
aİının yeDi adımidrr, iŞçilerimiziu
laltnr alma yohındaki başaİrlan-
bu dönende de geIeken dayanlş-
maJ4 gösteİecekleİi inancrndayız.

YAPAR BİRADERLERDE
tsAŞARryA ULAŞAN iKİ
GÜNLtiK DİRENME HARE-
KETl

Yapar Biraderler işyerinde
işçiterin Sendikamrza üye ol-
malarrnr engellemek isteyen
işveren yasalar drşr olarak
baskı yapmış ve ikisi tem_
silci olan beş iiyenizi işten çı_

karmıştrr.
Sendikalaşma haklaı ını kı-

sıtlayrcı bu davranrg karşı-
sında işçiier iki gün iş bıra-
karak direnme haklarını kul_
lanmrşlar ve otuğmuşlardıF,
Bunun üzerine işveren temi-
nat vererek işçilerin istedik-
leri sendikaya üye olmalarını
sağlayaca*nı açıklamıştrd.

( i HA:{ KoMANDlTTn IIA|üE:ıI

İiARARI ÜYGULANIYOR

cihan Komandit Şiİketinin Top-
Qu]alda işyeİinde uzun biİ süIe-
den beri a[laşIamadığr için ta-
raflaİ toplu sözleşme masasrnda
hakene başvulmuşlald1. Eakem
karan sendika ve işçiler talafin-
dan kabul edildiği halde işveİen
b ukalarr kabul etmediği için iŞ-
Qiiel otularalr dilenme haklalrnı
kullandılar. Bunun üzerine işve_
Ien lşçilerin tlleplefinl kabul ede_
ceğini bildiİdi. Böylece toplu da-
yanıŞma gösterilen bir işyerinde
daha işçile! hak]arlnr elde etme
yolunda başart kazanİ,ııŞ oldular,

ÇELiK ENDtiSTRiSi

Sendikamız ile Çelik En-
düstrisi işyerinde 160 işçiyi
kapsayan bir Toplu İş Söz-
leşmesi imzalanmıştır. Bilin-
diği gibi bu iş yerinde daha
önceki dönem sözleşmesi Me-
tal-İş ile imzalanmıştı. Fakat
işçiler Metal-İş'in gercek bir
sendika olmadığınr anladıklari
icin kendilerini temsil edemi.
yeceğine inanarak topluca
Metal-İş sendikasrndan ayrr-
larak, Maden-İş Sendikasına
katı]mışlardır.

İmzalanan §özle§me iIe üye-
lerimize 50 kuruş saat ücreti
a"rtrmrndan az olmamak iize-
re ortalama 70 kuruş zam
yapılmrştrr. Sosyal yardımlar
ve ikramivelerde ayrrca ar-
tım göstermiştir.





iş çi sözLüĞü

Ilu sapdan itibaren işilerinıiz
ta.mfınılan bilinmesi gerektiğine inan_
drğımız kelimeleriıı ve kalram]arrn
açül,ınacağ bir sözlüğıin ya]ıürına
Iraşlamaktayz. Bu sözliik içersinde
yer almasrnr istediğiniz kelime ve
lravraınlarr atlresimize biltlirırıenizi ri-
ca ederiz.

AĞIR SANAYi: Üretim araçlarınl üreten
sanayidir. Ağr sanayiin

ürettiği bu üretim araçlarr başlrca, ma-
den. maden kömürii, petrol, makine mo-
tor, donabm mallarr, inşaat malzemesi ve
benzeridir.
Ağlr sanavi büyük sanayiin içine girer ve
büyük sanayi içinde tayin edici bir rol
oynar.

ALT - YAPI ve ÜST- YAPI: Üretim tar_
z, yanr ure-

tici kuwetler ile bunlara tekabül eden
ekonomik ilişkiler sistemi, toplumun eko-
nomik temelini veya alt yaprsını teşkil
eder. Sosyal üst_yapl, yani siyasi kurum-
lar, ahink, bilim, din, sanat, felsefe ve
benzeri <<sosyal bilinç şekilleri» bu temel-
den doğar, «Bir toplumun varlığr ne ise,
bir toplumdaki maddi hayat şaıtları nasrl
ise o toplumun diişünceleri, teorileri, si_
yasi görüşleri ve siyasi kurumlarr da ona
göredir.»

Fakat bazı iktisatçıların belirlediğ gibi
ü§t-yapı sadece pasif ekonomik olaylarrn
cereyan ettiği bir alan değldir. Tersine
üst-yapı sosyal olaylarr yavaşlandınp hız-
landrrarak doğrudan doğruya alt-yapıya
etki eder.

ANALiz VE SENTEZ: Analiz, olaytarı
veya düşüncele-

ri. kendilerini meydana g€tiren temel un-
surlara ayrrmaktır. Sentez,'olaylarrn veya
düşüncelerin temel unsurlarrnl biraraya
getirmek, belirli bir konuyu bir bütiin ola-
rak, kendi birliği içinde düşünmektir. Me_
tafizik eğilim analiz ile birbirinden ayırrp
herbirini sadece kendi içine kapattığ hal-
de diyalektik metaryalzm (1) der ki; «Dü-
şünce şeylerin kendi temel unsurlanna
analizi ile birlikte ilgili unsurlarrn bir bir_
lik halinde sentezi ile de teşekkül edel.
Analizsiz sentez olmaz>>

Böylece, buna uygun olarak, hem analizi
hem sentezi diyalektik materyalist meto-
dun biteşen kısrmlarr olarak kullanmak
gereklidir. MeselA emek, değer, ödenme-
miş fazla emek, artık-değer ve benzeri
kavramlarr analiz yoluyla aydınlatmadan
sömürme (istismar) hakkında etraflı ve
yeterli bir bilgi veremeyiz.

ARTIK DEĞtrR: (Klymet fazlası, zait
kıymet, artı değer)

Artık değer işçinin emeğiyle (çahşmasiy_
la) kendi iş-gücünün değerini yarattıktan
sonra, kendi yaşamasr için gerekenden
fazla o|arak yarattığ ve üretim araçları
sahibi olan kapitalistin (işvelenin) karşllı_
ğında birşey ödemeden alıp kendine ma]
ettiği değerdir.

Artık-değer üretmek kapitalizmin temel
ekonomik kanunudur.

(1) tsu kelinre sözliik içinile gelecek
sayriartla açrklanacaktrr.

I
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Kraltlan çok kralcı kesilen, partiler üstü politika ile işçileri uyutup

kenCi dümenlerine bakan, her grevde işçinin karşısmda, işverenin kuca-

ğıncla yer alaı, Amerika gezilerinden otomobil, buzdolabı, v.s, ile dönen,

naylon gömlekli, altrn kravat iğneli ve kol düğmeli, ricacı ve sözde sen-

dika önilerleri tam 24 temmuz işçi bayramınızı(!) kutlularken size

kötü bir haberimiz var:

Fransrz Yargrtay1 çağımızda lokavtrn artık bir hak olarak kabul
edilemiyeceğini karar altrna almrş.

Kimbilir ne üzülürsüniiz şimdi, ne üzülürsünüz. Şu Fransızlar da hiç
mert insan]ar değilmiş diyeceksiniz şimili, biliyorum. İşçinin elinde silöhr

varken, karşr tarafrn elinden lokavt sil6,hı ılarak mücadele etmek hiç
mertliğe yak§rr mr diyeceksiniz, bilirim. Ne yapacaksrn, sosyalizm keş-

fediltli mertlik öldü. Amerikan yarchmr keşfedildi, bizım sözde sendika,

crlann hepsi mert kesildi.

,Ne yaparsrn ki karar böyle işte. Ben sizin yerinizde olsam Ameri-
ka'lrlara söylerim şu F'ransrz senclikalanna bir kaç müşavir göndersinler

tle aclamlan biraz eğtsiıler. Eh, sonra Fransrz Yargrtay üyelerini de ya-

vaş yavaş Amerika seyahatlerine göndermenin tam zamanrdrr da" yani,

Okuyun da göziniJrz gönlünüz açılsın:

L0KAVT TAKBiH EDiLDİ

_ Lokavt kanunen bir haktır (Fransa'da). Bununla beraber, Fransu
Yargıtay'r son günlercle verdiğ bir kararla yapılacak bir grevi kırmak
için 1okavt karan alan bir şirketi takbih ederek, lokavt sırasında işçile-

rin kaybettikleri ücretlerini şirketin işçilere iade etmesini kararlaştrr-
m§trl.

Fransrz sendikacllan bu karan mpmnuniyetle korşrlamışlardır,

Çiinkü böylece bu karar ilerde işçilerin yararrna kullanrlacak bir emsal

teşkil eclecektir. F'ransa'da işverenler sendika isteklerini, görüşmeyi uzat-

mak veya girişilen mücadeleyi kırmak için sık sık lokavta başvurmakta
idiler. Bunclan böyle grev hakkına karşı girişilecek aşiker saldırıların ön-

lenmesi Anayasaya yazılmış demektir,
Sözde sentlikcılarrmrza içtenlikle geçmiş olsun deriz,

. French trade rınlonlsts. have rrelconed tİıls decislcn, slnce ,,t cııeates d

legal precedent that can be u§ed wlth advantage 1n the futute, I.c*-outs,aİb
trequentry lesorted to 1n İ,ıarıce ag e nean§ of postponlng üre dlacusslon of
tıaie ,.ını.on. c}alna, or bııeakİİ,8 the contlnılty of tİıe st,ıı,ggıe bGtİta ila8'ed_,

ttıat fla8rant attacig on the rlEht to stiİko aııe wrltt,on into ttıe


