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Demir döküm işçilerinin eylemi örnek olmalıdır 
Türkiye'nin baş patronu Vehbi Koç'a ait Demir Döküm fab

rikasın'da i~çilerin direnişi zaferle sonuçlanını!:f ,·e patron i:;
ı;inin gerçek temsilcisi Türkiye Maden - 15 sendikasını muha
tap kabul ederek i'.içilerin ekonomik ve sosyal haklarını tauıyan 
bir protokolü imzalamL~tır. Bu ön protokole göre i~çiler dire
ni-; sırasındaki ücretlerini de alacak, hiç bir i5çi i~den çıkarıl

nuyacak, Ekim ayına kadar da işçi ücretlerine zam yapılacaktır. 

Sarı Çelik - İş sendilrasının toplu sözleşmesi 1970 yılı nisanın

da sona ereceğinden ancak o tarihte patron Maden - İş sendika
sıyla toplu sözleşme imzalayacaktır. 

Türk Demir Döküm i~çile rinin eylemi Türk i~çi hareketleri 
tarihinin son halkasıdır. Ve bütün Türk işçi sınıfına ömek ol
ınalııhr. Haklarını aramak, bir sınıfsal ı:;üç olduklarını ortaya 
koyabilmek i,:in hangi yolu seı_,ecekleri bu eylemde ortaya ,:ık
mahdır. Türk i)!'i hareketlerinin bundun sonrası Demir Döküm 
eyleminin devamı obnulıdır. Demir Döküm olaylarının gelişimi

ne göz atarsak Türk i,:,~i sınıfının bugünkü sorunlarıyla kar.,ı

la.~ınz. 

Türk 0Poıir Döküm hareketi sarı senılika~ıhktan dolayı n il
~liğiu, ııldatılmı~hğın verdiği bir kin , ·t• nefretin w de uyan
manın sonucndur. 

Son olaylara rehber ('elik - •~ sendikasınm .1.5.1967 yılın
da. yapmL~ toplu iş sözle,ımesidir. Bu sözl~nıe ile ('elik • t~ sı•ıı-

dikası üç sene i~in i5çiye <;,30 (yani senede c;, 10) zam almı~tır. 

Aynca asgari ücretlerde hiçbir deği~iklik yapmaksızın 167 ~ 
aynen kabul edilmiştir. 

Bunun yanında DeHim<'i İşçi Mndikaları Konfederasyonu 
(DİSK) kurucu üyesi olan MAOE.S - İŞ St-ndikasının bütün 
toplu sözleşmeleri incelendiğinde gerek ücretler, gerek sosyal 
yardımlar bakımından Türkiyeıl.- tek i~~i sendikası oldu)tu gö
rülmektNlir. Ayni zamanda tüzüğünde bulunan i~ i sınıfının sı
ntf bilinrine ermesi iı;in eğitinılı-r. semiuerl.-r düzı-nleyen bir sen
dika olması, ;,,, ·erenler tarafından kara listeye alınmasına se

bep olmut,tur. 
Sendikanın genel stnıtejisi i~\'İ sıntfına ~·ararlı olma k, sı

ntfsal bilinre ermesini, yurt sonınlarına söz w ka rar sahibi ol
masını. en İ); ~artlarda yıı..~amasını sağlamaktır. 

İyi günler mutlaka l~~ilerin. emek~ile rin ota,·aktır. Sınıfı

nın lıilincint' her gt>,:l'n gün roğularak eren i,,ı,:ilt>r fabrikalarda. 
de,·Jet idaresinin yönetim ,·e den.-timlerindı- sfü Ye kar-.ır sahi
bi oldu)tu zurnan insanın insan tarafından sömürülmediği ı;er

c;t'k düzı-leriııi kunwaklardır. \ '-, kendilerini sömüren \e sömür
tenlı-rılen ııyanı,,larını eu.e;elleyı-nlerdı-n, EUEK - SEIOL.\ YE 
,;-ell~kisini gizleyenlerden mutla ka hesap sorarnklarılır. 

\'Aı:iASl:ıi EMEKÇİU:HI..N SER~L.\YE SINIFL.',"l)l' 
SüMORtlSONE KARŞI \'ERDİKLERİ KA \ "GA 



Direnmeler 
Ş1NAS1 KAYA 

Türkiye !\laden - İş Sendikası 
Genel Başkan Vekili 

Örgütlenme güçlükleri ve engelleyici fak
törlere rağmen, yıllardır gerek dünyada, ge
rekse Türkiye'de işçiler hep birleşme müca
delesi vermişler, bunun karşısındaki sermaye 
çevreleri ise, gerek yaslara, gerekse çeşitli 

hileli yollarla işçilerin örgütlenmelerine ma
ni olmaya çalışmışlardır. Ama şu tarihi ve 
bilimsel bir gerçektir ki, işçi sınıfı gün geç
tikçe örgütlenmekte ve bunun bilincine var
maktadır. 

Sermaye çevrelerinin bu tür baskı ve 
hileli yollar la karşı koymaları son yıllarda 
ülkemizde işçilerin Anayasal doğrultuda di
renmelerini ve Anayasadaki örgütlenme öz
gürlüğüne ve giderek Anayasaya sahip çık-
malarını sağlamıştır. . 

Ülkemizde özellikle devrimci sendikalar
la ilişkili olan işçiler fiili durum ve direnme 
diye adlandırılan Anayasal eylemlerini daha 
da yoğunlaştırmışlardır. Zira sermaye çevre-

ferinin Anaysadak.i Sendikalaşma özgürlüğü
ne karşı giriştikleri t utum ve davranış son 
yıllarda kendini daha da çok göstermeye baş
lamıştır. Bu tür olayların detayda bazı ufak 
menfaatler için yapılıyormuş gibi görünme 
sine ve basın yoluyla kamu oyuna bu şekilde 
yansıtılmasına rağmen, genelde yavaş yavaş 
uyanan ve sınıf bilincine erişmeye başlayan 
işçilerin sermayedarlar karşısındaki Anaya
saya ve Anayasada teminat altında bulunan 
Sendika özgürlüğü ilkesine sahip çıkmaları
dır. 

Ülkemizde meydana gelen ve geçtiğimiz 
dönemde beş ayn işyerinde vukubulan ve çok 
zaman işgal veya filli dunun diye adlandırı
lan direnmelerin hemen hepsinin ortak yanı, 

işverenlerin işçiler üzerindeki baskıları ile iş
çileri Anayasa teminatı altında bulunan Sen
dika özgürlüğilne rağmen, uydu sendikalara 
aktarmaları ve böylece sömürülerini daha da 
katmerlendirmek istemeleridir. 

Sendikamız devrimci bir sendikadır. İş
çilerin mesleki örgütlenme yoluyla, politik 
örgütlenmeye ulaşacagı gerçeğine tam olarak 
inanmıştır. Ve üyelerimize sınıfsal bilinç ver
me yönünden Anayasa doğrultusunda çaba 
sarf etmektedir. 

İşte bu· nedenledir ki, Sermaye çevreleri 
işçilerin sendikamız bünyesinde örgütlenme
lerine engel olmak istemektedirler. Başka bir 
deyişle, Anayasanın işçilere tanıdığı hakla
rın ve giderek Anayasanın karşısına çıkmak
tadırlar. İşçilerse bunun karşısında Anaya
sayı savunmakta ve buna karşı direnmek
tedirler. Bu eylemler, sorumsuz kişilerin za
bıta kuvvetlerini de harekete geçirmeleriyle 
zaman zaman kanlı olaylar şeklinde de ol
muştur. Ancak, ne olursa olsun, işçilerin bu 
tür hareketleri kırılamamış ve sermaye çev
releri buna muvaffak olamamışlardır. Hülii.
sa edilecek olursa ülkemizdeki son işçi hare
ketleri, hakiın çevreler tarafından kamu oyu
na ne kadar ters ve yanlış intili:al ettirilirse 
ettirilsin işçilerin Anayasayı kendi günlük 
hayatlarında tastamam. u~lanır hale ge
tirmenin mücadelesidir. 

POLİTiK ORGOTLENME 
İşçiler ne kadar örgütlenirlerse örgütlen-

sinler, hakim sınıflar iktidarda bulunduğu 
sürece mücadelelerini tam ve kesin olarak 
başarıya ulaştıramazlar. Zira her zaman h a
kim sınıfların çıkardıkları yasalara göre ve 
onların devamlı kontrolu altında onların mü
saadeleri nisbetinde başarı elde ederler ve 
böylecede sömürü devam eder gider. Poli
tik iktidar kimin elinde bulunursa bulunsun, 
eğer işçi sınıfı iktidarda ise, onun sömüreceği 
bir başka sınıf olmadığı için sömürli sona 

' erer ve elde edilen değerler de herkesin eme
ğine göre dağılmaya başlar. Böyl bir düzenin 
kurulabilmesinde ise işçi sınıfı öncülük eder. 
Bu tarihi· gerçek bizi bilimsel olarak polit,k 
örgütlenme zorunluğuna götürmektedir. Bu 
nedenle, mesleki birer örgüt olan sendikalar, 
temsil ettikleri kitleye sınıf bilinci verici ve 
işçi sınıfını iktidara getirici bir yol izlemek 
zonındadırlar. Ak.sine hareket etmek, geçici 
bazı menfaatlerle işçileri aldatmak olurki, 
bu da ancak, geçici bir zaman için mümkün
dür. 

İşçilerin Icendi iktidarlarını kurmaları 
her ülkenin koşullarına göre değişik sistem
lerde olmaktadır. Ulkemizde bu yol parla
menter yoludur. Ve 1961 Anayasası bu doğ
rultudadır. Kısa<:a tüni işçilerin kendi poli
tik örgütleri etrafında birleşip yönetimin her 
kademesinde söz ve karar sahibi olarak ikti
dar-, gelmeleri gerekir. 

Sendikamız bu bilimsel doğrultuda ve 
he r t ürlü tahrik ve baskıyla mücadele ederek 
işçilerin bu Anayasal haklarını kullanmaları 
için çaba sarfetmekte ve temsil ettiği kitleye 
sınıf bilincini vermeye çalışmaktadır. Bir 
yandan mesleki örgütlenmeyi tamamlamaya 
çalışırken, bir yandan da yasalar doğrultu
sunda politik örgütlenmenin vazgeçilmezli
ğ;r.e inanarak politikasını ayarlar. 

Devrimci bir kuruluş olan Sendikamız 
şuna inanmaktadır ki, işçilerin daha mutlu 
bir hayata kavuşmaları, kirneenin kimseyi 
ı,ö:nürmediği, emeğe göre gelirin dağıldığı 
mutlu bir düzen, ancak emek.çilerin iktidarın
da olacaktır. Ve bütün bunlar için her türlü 
baskı ve engellere rağmen politik -örgütlen
n•.e şarttır. 

rurhan.~ ın yeri 

- elA TARAFTAN ODUN ATIVOR , O8ÜR 
TARAFTAN KACII ÇIKARIVOAUZ . • . 

- elz Of Bİ R TARAF! AN KACrr ATIYO R . 
-O8ÜR TARAFTAN ODUN Çil ~Rı vo,uz. 



Sosyalist Türkiye işçi sınıfının öncülüğünde 
-------------- -------------

kurulacaktır 

Türkiye Maden - İş Sendik:,.
smın 19. Merkez Genel Kurulu 
toplandı. Genel Başkan Kemal 
Türkler yaptığı aç~ konuşma
sında Türkiye Sosyalizminin i!:içi 
sınıfının öncülüğünde kurulaca-

. ğını, io,çilerin sendikal örgütlen
mesinin yeterli olmadığını ve 
politik örgütte toplanmaları ge
rektiğini söyledi. 

Türk.iye Maden - İş Sen
dikası 19. Merkez Genel 
Kurulu 7 Eylül Pazar gü
nü saat lO'da Reks Düğün 
Salonunda delegelerin ve 
konukların katılmasıyla 

başlamıştır. Atatürk ve 
devrimci savaşlarda ölen
ler için yapılan saygı du
ruşundan sonra açılış ko
nuşmasını Genel Başkan 
Kemal Türkler yapmıştır. 

(Genel Başkanın konuşma
sını diğer sütunlarımızda 

bulac.ıksınız). Daha sonra 
söz alan Mehmet Ali Ay
bar yaptığı konuşmada ö
zetle şunları söylemiştir. 

«Sosyalizm kısaca üç nok
tadan ibarettir. 1. Sosya
lizm demek üretim araç
lannın kamulaştınlması de 
mektir. Yani fabrikaların, 
madenlerin yani ulaştırma 
vasıtalarının kamulaştınl
ması demektir. Yani emek
çi halkın çıkarına uygun 
herı:eyi kamulaştırmak ge
rekir. Mesela "Pe re ja" ko
lonya fabrikasını kamulaş
tırmakta ne yarar vardır. 
2. Memlekeün üst yapı

sını teşkil eden inançları, 
politik sistemi, kültürü, 
sanatı yani fikri hayatın 
halka açık halkın özlemle
rine cevap vereceli şekil
de değiştirilmesidir. 3. Bu 
işleri yapacak olan emek
çilerin iktidara gelmesidir. 

Önümüzdeki 30 yıl Tür
kiye için son derece önem
lidir. Bu 30 yılda Türkiye 
söylediğim yolu tutarsa 
medeni memleketler arası
na girecektir, yok tutmaz
sa Türkiye şimdikinden be
ter bir durumda olaca!, ve 
ben o zaman aranızda ol
mıyacağıın.» Aybar'dan 
sonra konuk yabancı sen
dikalar, Kemal Sülker . Rı

za Güven, Rıza Kuas, Ke
mal Nebioğlu, Celal Beyaz, 
Demirtaş Ceyhun, İbrahim 
Türk söz almışlar çeşitli 

konulara değinmişlerdir. 
Rıza Kuas konuşmasmda 
«1,,çiler keneli politik ör
ı.,rütlerine ı.ahip çıkmalıdır

lar. İşı:i sınıfının sava.')ını 

veren sendika yöneticileri 
sendika ağalığıyla suçlan
maktadır. İşçiler bu sapık 
düşüncelere karşı durmalı, 

kendi politik örgütlerinde 
ağır basmalıdırlar. Yoksa 
İşçiye ihanet edenler ço
ğalacaktır» demiştir. De
mirtaş Ceyhun'da işçi ve 
aydın konusunu anlatmış 

işçi, aydın düşmanlığınm 
yaratıİmamasının yanlış 
olduğunu açıklamıştır. 

GENEL BAŞKAN 
KEMAL TüRKLER,lN" 
AÇIŞ KONUŞMASI 

Sol ve Sağ mücade·ıesi
nin büyük bir merhalesin
de bulunan Türkiyemizde 
çalışan insanlardan işçi sı
nıfının bir örgütü olan 
Maden - lş'in çok önemli 
Genel Kurul toplantıların
dan bir tanesini yapmak
tayız. 

Son zamanlarda bir çok 
işyerlerinde fiili durum di
ye, işgal olayları mevzu•
bahistir. Bu olaylarda !tü
tün karşımızda bulunan
ı a r v e y a b i z i m d ı
şımızda olanlar düşünmek
tedirler ki bu olayları T. 
Maden-İş Seiiaikası yarat
maktadır. Bunun için kar
şı taraf Maden-İş Sendi
kasını yok etmek için el
ler inden geleni yapmaya 
gayret etmişlerdir. 

Bunu şu şekilde özetli
yerek açıklamak gerekir. 
27 Mayıs Anayasasmdan 
sonra Türkiycmize gelen 
Toplu Sözleşme düzeni , 
Sendikalarda yeni bir çı-

Genel Başkan Kemal Türkler açış konuşmasını yapıyor. 

ğlr açmış, işçi sınıfı bir 
kıpırdanma ile s ilk1nmeye 
doğru gitmiş ve neticede 
sendikaların maddi bakım
da n tüylenmeye başladığı 

görülmüştür. 

Sendikalar yoluyla gelir 
temin etmek konusu mev
zuu bahis olunca birtakım 
kişisel çıkarlarını düşü

nenler, bazı sendikalar 
kurma yoluna gitmişler 

fakat sendikacılığın ne de
mek olduğunu bilmedikle
ri için sendikalarını geliş

tiremeyince en kolay yol 
olarak işverenlerle gizlice 
anlaşmak ve işçi lerin hak
larını işverenlere satmak, 
işçileri çiğnemek yoluna 
sapmışlardır. 

tık devrede işverenle giz 
li olarak anlaşan bu Sarı 
Sendikalar ki lıizim saha
mızda çok vardır. henü~ 

~ 
uyanmamış durumda olan 
işçileri, işverenlerin perso
nelini Sanki Sendika per
soneliymiş gibi kullanmak 
suretiyle, Sendikacı işye
rinde görülmeden dahi iş
çiler bilmeden veya zorla 
bu sarı sendikalar kayde
dilmiş. işçinin haberi ol
madan kanuıı uyarınca 

toplu sözleşmeler imzalan
mak suretiyle işçiler 3'er 
Senelik zincirle bağlanmış
tır. İşçiler ilk dönemde bu
nun neticesinin nereye va-

racağını bilememişlerdi r. 

Sendikamız o yıllarda bü
yük çaba göstermişsede 

bunu sonunda fazla bir u
yarma imkanı bulamaı\uş

tır. 

Fakat yıllar geçtikçe iş
çi durumu farketmiş ve 
kendisi için bir çıkış yolu 
a ramaya başlamıştır. Ne
ticede işverenler Sarı Sen
d ikalarla işçiyi oyalamaya 
çalışmış fakat bu oyala
ma netice it ibariyle 3 - 4 
sene gibi bir kısa süreden 
ileri gidememiştir. 

Diğer taraftan sendika
ıY\ız bir devrimci sendika 
olarak büyük mücadeleler 
grev mücadeleleri ve bu 
mücadelelerin neticesinöe 
işçilere yeni yeni haklar 
ve çalışma özgürlüğü g:bi 
elde edilen yeni hususlar 
diğer Sarı Sendikalara 
bağlı ol:ın işyerlerindeki 

işçilere bir misal teşkil et
miş, ve onlara çıkış yolu
nu göstermiştir . 

Bu durum karşısında 

Sarı Sendikalardan kopup 
Sendikamıza gelmek iste
yince o işyeri işçileri işve

ren baskıya almış bir kı

sım işçileri çıkarmak gi
bi eza cefa programı uy
gulamaya başlamıştır. 

Sendika seçme özgürlü
ğünü işverenleriu tanıma

madaki karşısında işçiler 

özgürlüklerini ilan etmiş
ler ve fabrikalarda ça lış
mamak ve fiili durum di
ye isimlendirilen işgaller 

yapmak suretiyle hürriyet 

!erini ilan etmişlerdir. 
diyerek Singer'de, Ka

vel'de ve TıD. Dökümdeki 
olayları misal göstererek 
sözlerine şöyle devam et
miştir. 

Maden - İş Sendikası bu 
gün Devrimci bir Sendika
dır. Maden-İş Sendikası iş
çi sınıfı içerisinde metal 
Sanayiinde çalışan işçile

rin örgütüdür. 
İşçiler çalışan insanlar

dır. Alın teriyle geçinen 
insanlardır. 

İşçiler bugün şunu iste
mektedirler ki, kendi el
leriyle imal ettikleri en g ü
zel şeylerden yararlanmak 
is temektedirler. 

İşte büyük savaş bura
da doğmaktadır. Ve bu
günkü mücadele şu nokta
ya doğru gitmektedir. ki 
yakın tarihte kendi elleriy
le en güzel şeyleri yapan
lar kendileri yararlanma 
haklarına sahip olacaklar
dır. 

Genel Başkan daha son
ra işçilerin önce bilinçlen
meleri daha sonra da dev
let Yönetimine geçip, ka
nunları kendi elleriyle 
yaptıktan sonra ancak 
bunlara ulaşabileceklerini 

söylemiştir. 

Ve sözlerine Sosya!izınin 
memleketimizde 27 Mayıs 
Anayasası ile biraz daha 
kuvvet kazandığını ve bu
nun öncülliğünüde ancak iş 
çilerin yapacağını ilave e
derek başarı dilekleriyle 
son vermiştir. 
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Türkiye Maden-İş Sendikası 19. merkez genel kuruluna katılan delegeler 
TAB11 DELEGELER 

A - ÜYELİGE DEVA1'1 EDEN ESKt GENEL 
BAŞKANLAR: 

1 - YUSUF SlDAL 
B - a ) GE~ELYÜRÜT1'1E KURUl, U ÜYELERİ 

1 - KEMAL TÜRKLER (Genel Başkan) 
2 - RUHİ YüMLü (Genel Sekreter) 
3 - ŞlNASl KAYA (Gen. Bşk . Vekili ) 
4 - CAVİT ŞARMAN (Gen. Bşk . Vekili) 
5 - HİLMİ GONER (Gen . Bşk. Vekili ) 
b) GENEL YÖNE'l'11'1 KURULUNA tŞYERİNDEN 

SEÇİLEN ÜYELER 
1 - Gündüz SÖNMEZ Üye (VI. Böl. Tem.) 
2 - Sadık ÇALIŞKAN Üye (IV. Böl. Tem. ) 
3 - Nuri İNAN Üye (1. Böl. Tem. ) 
4 - Ömer Faruk TAŞDEMİR Üye (VIII. Böl. Tem. ) 
5 - Sırrı ÖZTÜRK Üye (VII. Böl. Tem.) 
e) SEÇİMLE İŞBAŞINA GELMİŞ BÖLGE 

TEMSİLCİLERİ : 
1 - Ergun ERDEM (I. B öl. Tem.) 
2 - İsmet Demir ULUÇ (II. Böl. Tem.) 
3 - Bahtiyar ERKUL (ili. Böl. Tem.) 
4 - Mustafa KALDIRIM (IV. Böl. Tem.) 
5 - Hüseyin EKİNCİ (VI. Böl. Tem.) 
6 - Ahmet AKBIYIK (X. Böl. Tem.) 
7 - Recep KOÇ (XI. Böl. Tem.) 
8 - Mustafa ATİK (XII. Böl. Tem.) 
9 - Ahmet KOŞAN (XIII. Böl. Tem.) 
d) GENEL ONUR KURULU ÜYELERİ : 
1 - Nurettin ÇAVDARG1L Başkan (IV. Böl. Tem.) 
2 - Mehmet KARAKULAK Raportör (VI. B. T.) 
3 - İsmail SI(;lN Üye (1. Böl. Tem.) 
4 - Ahmet KIRNAK Üye (1. Böl. Tem.) 
5 - Adil ÖZTOMER Üye (1. Böl. Tem.) 
e) GENEL DENETİM KURULU ÜYELERİ: 
1 - Ferudun KARTALKAYA Üye (VI. Böl. Tem.) 
2 - Samet KIVRIM Üye ()aII. Böl. Tem.) 
3 ~ Kemal AŞKIN Üye p. Böl. Tem.) 

ASİL DELEGELER 
1. BÖLGE TEMSİLC!LlGİ 
ı - Kemalettin ONLü 
2 Hanefi ÖZTORK 

3 - N ecip tYlGON 
4 _ Engin GOLERMAN 
5 _ Aynın KüÇOKDÖNMEZ 
6 - Turha n ZEREN 
7 - Mehmet BOLBÜL 
8- Fe ridun ÖZTl.JRK 

II. BÖLGE TEMS1LC1Lt(;1 
ı _ Halil BtRLlKSEVEN 
2 - Yüksel ENİŞ 
3 _ Sait AKÇAKAYA 
ın. BÖLGE TEMS1LC1Lt0İ 
1 - Selçuk TATLI 
2 _ S. Gündüz GİRAY 
3 - Cemil TOPÇU 
IV. BÖLGE TEMS1LC1Lİ(;l 
ı _ Niyazi VOLKANLI 
2 _ Metin TORKSEL 
3 _ Necmi YOKSEL 
4 _ Faik DIDİRMENCl 
VI. BÖLGE TEMS1LCİL1Gl 
ı _ Mustafa DEMİRCİ 
2 _ Ahmet VATANDAŞ 
3 _ Celal ALÇINKA YA 
4 - İlyas KABİL 
5 - Yaşar SU 
6 _ Şükrü GÜVEN 
7 _ Dursun KOÇAKQ(;LU 
8 - Hamit GÖREZ 
9 - ismet ONAL 

10 - Veli DQ(;AN 
11 - Hak)u TÜRSAN 
12 - Alirıza SöZEL 

VII. BÖLGE TEMS1LC1L1(;1 
1 - Yakup AYAZ 
2 - Ahmet ŞAHİN 
X. BÖLGE TEMS1LCİL1(;1 
1 - Kenan ŞENLİK 
XI. BÖLGE TEMSİLC1LİGİ : 
1 - Özer EVRENSEL 
XII. BÖLGE TEMSİLCİLİ(;! : 
1 - Mehmet MUTLU 
Xlll. BÖLGE TEMS1LC1Lt(;İ 
1 - Adnan NAR 

Kongre Hakkında 
HtLMİ GüNER 
Türkiye 1'1aden - İş 

Sendikası Başkan Vekili 

İçtenlikle bağh olduğumuz devrimci ilke
lerin uygulanır hale g~~si için, işçi sınıfı

nın öncülüğü teorisine uygun biçimde yürüt
tüğümüz anti kapitalist ve anti emperyalist 
savaşın niteliğini belgeleyen raporlarla XIX. 

Genel Kurula büyük güven ve umutla giri
yoruz. 

Sosyalist ve bağımsız Türkiye ülküsünün 
bilincine ulaşmış üyelerimizbı delege olarak 
katılacağı genel kurnlda, ülkesel ve sınıfsal 
sorunlanmız çağdaş bir görüşle eleştirilecek 
ve bilimsel çözüm yollan t.esbit. edilecektir. 

.,..~ 
,t -

_;,. ..,,~. 
C ıt"-::r.:' -. 

G I Y .. riltme Kurulu iiyeleri toplııntıdıı.. Genel B:ı.~kıın Kenınl Türkler , Ge-
- ene u • ı • GU 

nel Sekrete r Ruhi Yümlii, Ua~lrnn \'Pkillı· rl Şinasi Kaya ve lli mı ner 

Ayrıca, Ana tüzüğümüzde tayin edilen 
temel hedeflere ulaşmak için zorunlu gördü
ğümüz siya.sal yapı değişikliğini etkileyecek 
genel milletvekili seçimi, genel kıınılun en 
önemli giindem maddesi olacaktır. 

~ özetlersek, XIX. Genel Kıınıl'ıın 
Türk işçi lıareketiniıı devrimci çizgide yapa
cağı aşamalara büyük ölçüde katkısı olacak
tır. 

ÇAGRILILAR 

Türkiye Maden-İıj Sendikası 19. Genel 
Kunılıına 

Hükümet ileri gelenleri, T.B.M.M. üye
leri, Vail ve Bölge Çalı<jma, Müdürleri, Sen
dikalar, Basın Mensuplan, S.S.K. Yöneticileri, 
Öğretim Üyeleri, Bilim Kurulu üyeleri, DiSK 
ve Üye Sendikalar, Yargıtay Başkan ve üye
leri, Partiler, Anayasa Mahkemesi Ba.<ıkan ve 
Üyeleri, çağrılmL5lardır. • 



KISA 
SENDİKA 
HABERLERİ 
TÜUK DE~llR OOKtl~t 

FAlllılKALARI 

LOKALLERİ KURULDU. 

SilnhtıırıığıL'da kurulu 
2500 i~çiniıı çıihştığı T.D.D 
FabrikıLsındn 3 lokal t em
silcilerinin iştiraki ile JokıLI 

yönelim kurulları seçimi 
yıLpılmıştır. 6. Bölge tem
silci liği orgnnizntörii Mus
tafa Demirci yönetiminde 
27.8.1969 giinii saat 17.30 
da Silahtarağa irtibat bü• 
rosunda 1. g rup lokal tem
s ilcilerinin iştiraki ile yö
netim kurulu seçilmiş olup 
ayrıca görev taksimi yap• 
mışlardır. Yapıları görev 
taksiminde aşağıda ad ve 
soy adları yazılan loka l 
temsilcileri yönelim kuru
hına seçilmişlerdir. 

Başkan: F erhat Güneş 
Bşk Yek.: Celal atmaca 
Raportör : Erol Keske 
Üye: Yasin Hiçkorkmaz 

• Ali Baykan 
• Sami Seyrek 
» Sabri Nak 
28.8.1969 günü saat 17.-

30 da 2. grup lokal temsil
cilerinin iştiraki ile aşağı

da yazılı lokal temsilcileri 
yönetim kuruluna seçilmiş
lerdir . 
Başkan : Ali Osman Çakır 
Bşk. Yek.: Mehmet Çolak 
Raportörü: Seyfi Çağan 
Üye: İsak Kiıya 

• Osman Bay 
» Mehmet Balcı 

• Kamil Giiçlü 
29.8.1969 günü saat 17-

30'da 3. grup lokal temsil
c:l~rinin katılmasıyla aşa· 

ğıda yazılı lokal temsilci
leri yönetim kuruluna se
çilmiıılcrdir. 

Başkan : Kadir Damlacı 
Bşk . Vek.: Yusuf Çağan 
Raportörü: lsa Pelenk 
Üye: Kemal !{arakaya 

» Ali Arısoy 
• Hasarı Uğurlu 

• Şazi Kalan 
Bu üç lokal yönetim ku

r uluna seçilen idareci lere 
vazifele r inde başarılar eli
ler işçi sın ıf ına yapacak
ları ·hizmetlerden dolay ı 
kendilerini ayrı ayrı kut· 
!a rız. 

3446 NOLU ELEKTUO

METAL LOKAL TEMStL

ClLEIU BIU TOPLAN'l'I 

YAl''ll 

31 .• 8.Ul69 Pazar güull sa
nt 16.ll0'ılu Sllnhtarnğa lr
tibııt Ililrosıuııla loka l tem 
sllcilcri lıeuıll ıırııln rmdıı 

toıılıına rak i,;yerlmlıı ohm 
şikayetleri, giderilmesi ge
reken eksiklikleri ve buna 
lli~lıiıı diğer konulur, gö
rii~müşlcrılir. 

UECEP 
ALKAN 
Türldye !\filden - İş sen

dikasında işçi olarak ça
lı~an Recep Alknn öıı se
çimlerde Türkiye t~çi 
Partisinden liste başlıı
rınıı. geçmi5 bulunnıukta

dır. Recep Alkan karıle
şhnlzin bu ba.5urısmı kut 
larız. 

ALTINCI BÖLGE TEM

SlLCILlGlNE TEKRAR 

HÜSEYiN EKİNCi SE

ÇlLDt. 

Altıncı Bölge TemsilcÜiği
nin 2. Dönem Konsey top
lantısı 17.8.1969 Pazar gü
nü Çit Düğün Salonunda 
yapılmıştır. Kalabalık bir 
delege topluluğunun bu
lunduğu · konseye Genel 
Başkun Kemal Türkler de 
katılmış ve çeşitli sendikal 
konulara değinen bir ko
nuşma yapmıştır. Hilmi 
Güner'in Divan B~kaiılı

ğını yaptığı konseyde bir 
çok delege söz almış ve 
çeşitli konuları eleştirmiş

lel'dir. 
Yapılan seçimler sonun

da Hüseyin EKiNCi oy 
bi rliği ile tekrar Altıncı 

Bölge temsilciliğine seçil
miştir. Bölge Temsilciliği

ne seçi len Hüseyin E KiN
Ci ve diğer yönetici kar
deşlerimize görevlerinde 
başarılar dileriz. 

DEMİU l>ÖKÜMDE 

YENlOLAY 

Demir Döküm fııbrika

sının deposu yandı. Olay
dan sonra fabrika genci 
müdürü Burhan Günergün 
gazetelere yangınuı işçiler 

yüzünden çıktığını söyledi. 
Oysıı olay kasıtlı olarak 
yanlış aktarılm ışt ır. Kamu 
oyunda işçiler suçlu duru
ma düşlirUlmck i stenmiş

tir. Yangın olayını gören 
işçiler aslında genel müdü
rlln iki yıldır deponun ye
rini bile bilmediğini , nasıl 
olduysa bir gün depoyu gez 
mek istediğini, saat 16 da 
yaptığı bir gezintiden he
men ııonra bir pntlaınayla 
yangının çık tığını söyle
mektedirler . 

İşçiler haklı olarak ola
ya kuşkuyla bakmakta ve 
ardında işçiye karşı olan, 
küçük düşürmek isteyen 
işveren düşüncesin i ara
maktadırlar. 

Yeniden 4. Bölge Temsil
cisi seçilen Mustafa Kal
dınm 

4. BÖLGE TEMSlLCI

LIGINDEN HABERLER 

BÖLGE 

TEMS1LC1L1Gt 

KONSEYİ YAPILDI 

10 Ağustos 1969 tarihin
de, 4. Bölge Temsilciliği 3. 
dönem Konsey Toplantısı 

Kartal Belediye Düğün Sa 
!onunda yapılmıştır. 

Konsey toplantısını Böl
ge Temsilcisi Mustafa Kal
dırım bir konuşma ile aç
mıştır. Kaldırım yaptığı a
çış konuşmasında özetle 
Türk işçi sınıfı memleket 
yönetiminde söz sahibi ol
madığı siirece sefalet ve ız. 
dırabı devam edecektir, bu 
itibarla işçi sınıfı mutlaka 
parlamentoda temsil edil
melidir. 
Yapılan divan seçiminde, 

divan b~kanlığına 6 . Böl
ge Temsilcisi Hüseyin Ekin 
ci, Başkan Vekilligine Ni
yazi Volkanlı, Katipliklere 
Mevlüt Bahçecik·, Ahmet 
Yüzyıl, ve Nurettin Lale 
seçilmiştir. 

l."aaliyet raporunun ô · 

kunmasından sonra, Ra
por üzerinde Zirai Dona
tım Kurumundan Yaııar Yi 
ğitbaşı . Singer A.Ş. Ali Çe· 
lik. Chrysler den Niyazi 
Volkanlı. Dümeks'ten Ne-

cali Topcu, AEG - ETl den 
!-{ilmi Yılmaz, Singer den 
Sıtkı Aksakal, Chrysler 
den Metin Türksel, Ege Sa 
nayiderı Hüsnü Demirci, 
Doğu Galvaniz saçtan Er
sin Erkmeıı, Singer'den İs
met Ayhan söz alarak çe
şitli konularda görüşlerini 
izah etlıler. 

Bundan sonra konseyde 
bulunanların coşliün teza
hüratı arasında kürsüye ge 
len Serıılikamızın Genel b~ 
kanı Sayın Kemal Türkler , 
sık sık alkışlarla kesilen 
veciz bir konuşma yapmış 
tır. Sayın Kemal Türkler 
konuşmasında, 1961 ANA
YASA'sının ve 1960 Milli 
devriminin geniş bir tahli
lini yapfıktan sonra özetle : 
1961 Anayasası fakirin fu
karanın , işçi sınıfının, ezi
lenin, hor görülenin yanın
da olan bir Anayasadır ve 
1961 Anayasası vatandaşın 

can emniyetini en önde tu
tan bir Anayasadır. Fakat 
Anayasanın bu hükmüne 
rağmen bu günkü iktidar 
vatandaşın emniyetini hiçe 
sayarak, devlet kuvvetle
rini fakirin fukaranın , İş
çinin ve özellikle zayıf ola
nın üzerine saldırtıyor, 

Ben 20 seneden beri bu 
davaya gönül verdim, ge
rekirse ölüme seve seve gi
deceğim ben 40 bin kişinin 
reyi ile iş b~ına geldim, 
ölüme seve seve gidebilirim 
ama İstanbul valisi Vefa 
Poyraz p~a gibi ben tayin
le işbaşında değilim . Benim 
anlayışıma göre bu memle
kette görev alan bütün 
soru.mlular seçimle iş başı
na gelmelidir diyerek Kon 
seye başarı dileklerini su
narak konuşmasını bitirdi. 

Bundan sonra gündem 
gereğince Bölge Temsilcisi 
seçımıne geçildi, yapılan 
seçim sonunda Mustafa 
Kaldırımın yeniden Bölge 
Temsilcisi seçildiği görüldü 
Yapılan Onur Kurulu se

çiminde AEG - ETİ Fab
rikasından Hilmi Yılmaz, 

Chrysler Fabrikasından 

Vedat Ünal, Chrysler'den 
Metin Türksel seçilmişler

dir. 

Yapılan Denetim Kuru
lu seçiminde. Singer i~yc
rindcn Yasin Yaşar, Ah
met Ylizyıl , Chrysler'dcn 
Emin Sözer seçilmişlerdi r. 

Serbest konuşmalarda 

Chryaler iş yerinden Niya
zi Volkanlı söz alarak Ö· 
zelle: «Hepimiz tek aday 
gösterilmesinden şikayetçi
yiz, ancak hiçbirimiz aday
lığımızı koymaya yanaşmı

yoruz. 
Bütün zorluğuna rağ

men, tabandan siz işçi kar 
deşlerimizin arasından ye
tişerek bütün yönelim kad 
rolarma aday olup seçilme· 
!eri gerekmektedir. İstedi
ğimiz bir yönetime ancak 
bu suretle kavuşacak ve 
ııikayetlerin sonu gelecek
tir.• demiştir. 

Serbest konuijınalarda 
Sezai Zeren, Hüsnü Demi
rel, Fazlı öner söz a larak 
çeşitli konular üzerinde 
görüş lerini açıkladılar. 

Konsey toplantısı bu şc· 

kilde son bulmu~tur. 

ASGAKl tCRETLERI 

HALA UYGULAMAYA:-; 

IŞ\!EUENLEI( 

1 Temmuzda yürürliiğe 

giren asgari ücretleri bir 
kısım işverenlerin hala uy
gulamadıkları DISK'e ge
len haberlerden anlaşılmak 

tadır. İşçiler haklarını el
de etmek için direnecekle
rini bildirmişlerdir. 

Türkiye Maden - i,:; sen
dikasmında katıldığı çocuk 
felci a-51 kampanyası Kar
tal ve çevresinde başanyla 
uygulanmıştır. Kampanya 
da çok sayıda işçi ı;ocuğu 

aşılanmıştıL Fotoğraf ço
cuk felci aşı kampanyası• 

ni yöneten Dr. Yavuz Akto 
ğun'u bir işı:.i çocuğunun 

aşılanması sırasında gös
teriyor. 

DlSK ÇA\'IROVA CAM 

IŞÇILEUİ~İN GUE\!lNl 

DESTEKLİYOR 

DİSK Genel Yönetim 
Kurulu 29 Ağustos 1969 
günü toplanmış ve DİSK 
üyesi Cam · İş Federasyo
nuna bağlı Hiir Cam • tş 
Sendikasının, Çayırova 

Cam Fabrikasında çalışan 
1200 işçi adına aldığı grev 
kararını bütün gücü ile des 

(Devamı S. 8'de ) 



Deınir 
Di>JıUın 
• 
IJ~ileri 
Konuşuyor 

- HÜSEYlN EKlNCt -

( Demir Döküm fabrika
sının bağlı olduğu Maden
İş Sendikası 6. Bölge tem
silcisi). 

Türk Demir Döküm o
layları, Türkiyedeki bozuk 
düzenin bir kısmını bütün 
çıplaklığı ile ortaya koy
muş, düzenin kimlerden ya 
na yürüdüğünü göstermiş
tir. 

Bu olay, Türkiye'de Top 
lu sözleşme düzeni ve hür 
sendikacılığın ciddiye alın
mayışının ve işçilerin öz
güt·ce diledikleri sendika
lara üye olabilmelerinin 
baltalanması sonucudur . 

2500 işçinin füli direnme 
yoluna başvurması ve po
lisin bombalı, kalkanlı ve 
coplu saldırısına karşı dur 
m:ıs•nın t,lbette bir sebebi 
olmalıdır. Bu sebep nedir? 

Bu sebebin ne olduğunu ge 
r ek adli makamlar ve ge
rekse idarj merciler düşün

memişlerdir. Ayrıca düşün 
mek de istememişlerdir. 

Demir Döküm işyerinde 
çalışan 2500 işçi Çelik-İş 
Sendikasının oyununa gel
mişlerdir. H ayat pahalılı
ğının da yarattığı bunalım
larla işçiler oyuna geldik
lerini iyice anlamışlardır. 
Bunu a nlar anlamaz da sa
rı sendikayı kovmuşlar ve 
bütün baskılara rağmen 

topluca Maden - İş bünye
sine katılmışlardır. 

Bugün işçiler, düşürtil

dükleri tuzakları a nlamaya 
başlamışlardır. Anlar anla
maz da Anayasadaki di
renme haklarını kullanmak 
istem ektedirler. Ve elbet te 
kullanacaklardır. İşçilerin 
direnme haklarını kullan
ma l ar ı s u ç d c ğ ildir 

Çalıştıkları fabrikayı işgal 
etmeleri ise suç mudur, 
değilmidir? Hukuki konu 
olması dolayısiyle bu du
rum tartışılabilir. Ancak 
bu tip olaylarda ilk suçlu
lar bellidir. Bunlar Sarı 
sendikaları himaye eden 
ve Sarı sendika başkanla
rını partilerden Millet
vekili yapan burjuva par
t ileri yöneticileri ile, fab
rika idarecileridir. 

Bu suçlular · üzerinde 
kimse durmamaktadır, a
ma işçi duracaktır. Ve iş

çiler bilmektedir ki asıl suç 
!ular dururken ekmek kav
gası yapan ışçı üzerine 
tam teçhizatlı polis saldır
tılmıştır. Ve işçiler bu gün 
iyice anlamışlardır ki, em
niyet kuvvetleri ezilenin 
hakkını almak için değil, 

ezenin haklarını muhafa
za için çalıştırılmaktadır. 

Demir Döküm işçileri e
meklerinin hakkını koru
mak özgürce sendika seç
mek ve insanca yaşamayı 

gerektiren nimetlerden ya 
rarlanmak için ölümü bile 
göze alacaklarını ispatla
dılar. B u durum işçi sını

fının uyanmakta olduğunu 
göstermektedir. Ve bu u ya 
nışı hiç bir kuvvetin engel
leyemiyeceğini göstermiş
tir. İşçiler uyandıkça da 
kendis ine insan gözü ile ba
kılmasını istemektedirler. 
Medeniyet nimetlerinden 
yararlanmak is temektedir
ler. E lektriksiz ve susuz 
tek gözlü gecekondulardan 
çıkmak istemektedirler. 

Vergi adaleti istemektedir
ler . Ve bütün bunların ger
çekleşeceği bir düzen iste
mektedirler . Bu düzenin iş
çi sınıfı önctilüğünde ola
cağını da bilmeye başlamış 

!ardır. 

KEMAL GÜÇLÜ 

İşçiye yapılan baskı, yok 
sulluğıımoz, huzursuzluğu

muz, haklarımızın ~,iğnen
mesi ve bizim patlamamız. 
1nsanın insanca yaşama

sının gerektirdiği hakları

mı7 için böyle bir eyle me 
girdik. Bu eylem Türk iş

çi hareketleri tarihinin son 
·1ıa1kasıılır. Bundan sonra
ki iıj!;J ha reketleri bu ö r
nek alınarak yapılacıı.ktır. 

Böylece i~ç-ilerin sınıfsal 

g ücünü beUi etmelerigere
kir. 
Şimdilik Maden-t~•te ol

nıamıda. haklanmızı ara
yacağımızı biliyoruz. 

İşçi sınıfının önce kendi 

sınıfını bilmesi sonra kar
şısında yine bir sınıf ol
duğıınu öğremnesi gerekir. 

Böylece bilinçli bir işçi 
sınıfı doğarsa savaşında 
galip gelecektir. 

KASIM 
SERT 

Fabrikaya ilk girdiğim 

(1967) yılından bugüne 
kadar hiç bir refah görme-

elim. Baskı. 
zil durum karşısında daha 
g üçlü olmak için Maden -
İş'e geçtik. 

Yedinci ayda bize vaade
dilen sözlerin yerine geti
rilmeyişi ile oturma eyle
mine g eçtik. 

Asgari ücretin uygulan
ması, iş değerlendirmesi, 

sendika özgürlüğü, iş te
minatı başlıca isteklerimiz
di. 
Şunu demek is terim ki, 

yaptığımız eylem gayri ka
nuni değildir. Biz sadece 
Anayasanın bize verdiği 
hakları kullandık. Hem 
sonra hangi kanun, kimin 
kanunları. 

İsteklerimizi tam anla
mıyla elde edemedik. Za
ten bu şimdi mtimkünsüz
dür. 1ŞÇ1 SINIFI BüTüN 
HAKLARINA ANCAK 

KANUNLARI KENDİNİN 
YAPMASIYLA YÖNETİ
ME GEÇMESİYLE KA
VUŞUR. 

DURSUN ÇİFI'Çt 

Kardeşim bizim hakkı
mız değil mi yaşamak. Sen 
dlka özgürlüğü istedik ir 
veren vekili çiğnedikı;:e çiğ

nedi haklanmızı. Sonrada 
işçiye yapılan baskılar, a l-

da tmacalar, yuttunnacalar 
olayların doğmasına yol aç 
tı. Canımıza tak dedi. 

Oturuş eyleoılııe geçti
ğimizde savcıyla korkut
mak istedi bizi işveren. 

Korkmak bir yana biz da
ha da güçlendlk. 

Karşımıza toplum polis
lerini çıkarıyorlar. Ama biz 
asıl d~manımızın kimler 
olduğunu biliyoruz. 

Bütün bu olayların so
nucunda. haklarımızı tam 
olarak alamadık elbette. 
Hakla.nmız mı! Haklan
mız sonsuzdur. 

Türkiye'de l5Çiler birlik 
olup Devrimci sendikalar
da toplanıp sınıf ağırlıkla.
nnı politikada ortaya ko
yarlarsa haklarına kavuş
malan mümkün olur. 

BİNALİ KARACA 

Olay işveren vekilinin 
«Biz Maden-lş'i m uhatap 
kabul etmiyoruz» demesi 
ve uğradığınıız türlü hak
sızlıkların sonucudur. Bir 
direniştir. 

Bir «filli durumdan» söz 
ediliyor. Peki bizim hakla-

. ! 
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rımıza yapılan fiili durum
dan kimse söz etmiyor. A
sıl fiili durum savcının, po
lisin gelişi , suyun kesilişiy
le olmuştur. Biz hakları

mızı alana kadar direnme 
karan almıştık. Zaten işçi 

sınıfı direnmediği s ürece is 
tckleıimizi hiç bir zaman 
Kazanamayız. Bu dönem
de işçiler sarı sendikafara 
gitmemeli, Maden-~ gibi 
Devrimci sendikaları des
teklemeleri gerekir. 



TÜRKiYE MADEN - iŞ SENDiKASI BlLliU 
KURULUNUN SUNDU(iU «TÜRKİYE RAPORU» 
HAKKINDA 

Sayın delegeler, 

Bu raporda, Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal durumu 
çeşitli yönlerden gözler önüne açıkça serilmiş, ve bu du
rum karşısında Siyasi Partiler tek tek ele alınarak tüzük
leri, programları, Meclis içi veya dışı eylemleri açısından 
objektif bir eleştiriye tabi tutulmuş bulunmaktadırlar. 

Ülkemizin çözümü gerekli ortada olan sorunları ile 
çok yakından ilgili Ekim 196.9 da yapılacak Genel Seçim
lerde Sendıkamızın takip edeceği yolun saptanması Bü
yük Merkez Genel Kurulumuza aittir. 

Bu konuda alınacak kararın Türk !şçi Sınıfına tüm 
emekçilere ve ülkemize yararlı olmasını dileriz. 

Saygılarımızla 

Türkiye Maden-İş Sendikası 
Genel Yürütme Kunılu 

HUKUK İŞLERİ DAİRESİ RAPORUN'DAN 

«Türkiye'mizde Hukuk düzeni \'e tatbikatı emekçiden 
yana değildir. 

Çıkarılan kanunlar ve bu kanunlara. göre yapılan tat
bikat ANAYASA'ya aykırı düşmektedir. 

Anayasanın emekçiden yana hükümleri tatbik edilme-
mektedir. 

ANAYASAMIZ GİRİŞ KISMINDA 
« ... 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Mllleti 
BÜTÜN FERTLERİNİ, KADERDE, KIV ANçrA ve 

TASADA ORTAK, BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜN HALİNDE, 
MiLLt ŞUUR VE üLKtlLER ETRAFINDA TOPLIYAN 
........ İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİNİ, MİLLİ DA
YANIŞMAYI, SOSYAL ADALETİ, FERDİN VE TOPLU
MUN HUZUR ve REFAHINI GERÇEKLEŞTİRMEYİ ve 
TEMİNAT ALTINA ALMAYI MÜMKÜN KILACAK DE
MOKRATİK HUKUK DEVLETİNİ BÜTÜN HUKUKİ 
ve SOSYAL TEMELLERİYLE KURMAK ... » 

Prensibini getinniştirıo. 
(Raporu hazırlayan Alp Selek) 

TEŞKİLATLANMA DAİRESİ RAPORUN'DAN 

İşçilerin kendi iktidarlarını kurmaları her ülkenin 
koşullarına göre değişik sistemlerde olmaktadır. Ülkemizde 
bu yol parlamenter yoludur. Ve 1961 Anayasası bu doğrul
tudadır. Kısacası tilin işçilerin kendi politik örgütleri et
rafında birleşip yönetimin her Kademesinde söz ve karar 
s ahibi olarak iktidara gelmeleri gerekir. 

Sendikamız bu bilimsel doğrultuda ve her türlü tahrik 
ve baskıyla mücadele ederek işçilerin bu Anayasal hakları
nı kullanmaları için çaba sarfetmekte ve temsil ettiği kit
leye sınıf bilincini vermeye çalışmaktadır. Bir yandan 
mesleki örgütlenmeyi tamamlamaya çalışırken, bir yandan 
da yasalar doğrultusunda politik örgütlenmenin vazgeçil
mezliğine inanarak politikasını ayarlar. 

Devrimci bir kuruluş olan Sendikamız şuna inanmak
tadır ki, işçilerin daha mutlu bir hayata kavuşmaları, kim
senin kimseyi sömürmediği, emeğe göre gelirin dağıldığı 
mutlu bir düzen, ancak emekçilerin iktidarında olacaktır 
Ve bütün bunlar için her türlü baskı ve engellere rağmen 
politik örgi1tlenme şarttır ve mutlaktır» . 

(Raporu hazırlayıın Ş~i Kaya) 

Raporlar'dan 
Se~meler 

EGlTlM DAiRESİ RAPORUN'DAN 

«Devrimci Eğitimin ilk amacı halkın siyasal bilinçlen
mesine yardımcı olmaktır. Çünkü Devrimci bir yönetim 
iktidara gelmesi ancak kitlelerin devrim için eğitilmesi ve 
bilinçlenmesiyle mümkün olacaktır. lşçi ve köylülerin si
yasal hayata ve yönetime bilinçli bir şekilde ağırlıklarını 
koymalarını ve kendi çıkarlanna yönelen düzen kıırma
lannı sağlamak eğitimin yerine getirmek zorunda olduğu 
bir görevdir. Bu bakımdan işçi, öğretmen ve öğrenci ör
gütlerinin bu yöndeki çabalarını dar anlamda politik bir 
eylem değil, önceliği olan bir kamu görevi saymak gerekir. 
Bunu yapmayan kuruluşlar ve kişiler görevlerini yerine 
getirmemenin sonımluJuğunu taşırlar». 

(Raporu hazırlayan Hilmi Güner) 

BASIN YAYIN DAİRESİ RAPORUN'DAN 

«Okuma • Yazma bilen ve gazete alma olanağı olan 
her yurttaşın izlediği Babıali basını, tüketim ekonomisinin 
ve sömürücü emperyalist ve kapitalist şirketlerin ilan ara
cıdır. Duruma işçi sınıfı açısından bakıldığında, işçi sınıfı

nı sömüren şirketlerin ilanları ile beslenen ve varlıklarını 
devam ettiren gazeteler elbette işçi sınıfına karşı olacak 
ve elbette işçi sınıfının yaptığı anti - kapitalist ve anti -
emperyalist savaşı engellemeye açlışacaktır. 

Bu arada işçi sınıfının uyanması ve sınıf bilincine u
laşmasında yardımcı olmak isteyen bazı dergilerin çık
maya ve çıkanların yaşamaya çalıştıklarını görmekteyiz• . 

(Raporu hazırlayan filimi Güner) 

TOPLU SÖZLEŞME DAtRıSt RAPORUN'DAN 

«Toplu Sözleşme politikasının genel ı:lıgisi ı:izilirken, 
bir yandan üyelerinin çıkarlannı ve diğer yandıın da eko
nomik ve sosyal bakımdan dünyadaki gelişmeler i~,inde, 
memleketin durumunu gözöniinde tutmak şarttır. 

Bu esas ölçüler içerisinde olmadan, bir sendikanın çi
zeceği toplu sözleşme politikası, ya üyelerin çıkarlan a
çısından zararh olacaktır ki, böyle bir toplu sözleşme po
litikasında İşverenlerin etkenliği söz konusudur. O zaman 
sendika.ya. san sendika niteliği verilir. Veya sosyal ve eko
nomik yönden dünyanın geli5ıne çizgisi üzerindeki mende
ketin durumu ile ı.,elijki halinde olacaktır. Bu takdirde de 
normal yollardıın işı,:j]erin çıkarlarını korumak ve kotar
mak yerine, daima ihtilafa gidilmesi , ·e i~ilerin sonu be
lirsiz yollara sevki ile maceracı bir yola saptınlmıısı söz 
konusu olacaktır». 
( Rııııorıı hazırluyaıılıır: Süerden Alacan ve Ergin Fırat) 



----1 Sendikamızın Çalışmaları 1-----
Ülkemizde, her yerde olduğu gibi, yıl

lardır işçilere siyasetle uğraşmamaları telkin 
edilmiş, Türk İşçi Sınıfı Partiler üstü politika 
ile uyutulmuş ve avutulmak istenmiştir. Hal
buki, Kanun düzeni içinde yönetilen bir ül
kede, her türlü sorunlar ve bunlar içinde işçi 
sorunları kanunlar yoluyla çözümlenmesi ge
rektiğine, kanun yapan organların da siyasi 
partiler yoluyla teşekkül ettiğine- göre, işçi
lerin siyaset dışı kalmalarını savunmak çok 
gülünçtür. 

Bütün bu nedenle rle, Türkiye Maden-İş 
Sendikası, bu Kongresine Türkiye'nin Duru
mu ile ilgili ayrı bir rapor sunmaktadır. Böy
lece Sendikacılık hareketleriyle ilgili çalışma

larımız dışında, üyelerimizi ve delegelerimizi 
yaklaşan genel seçimler öncesinde düşünme

ğe ve karar vermeğe hazırlamış olacağız. 

Türkiye'nin dört yıllık geleceğine yasa
ma organı olarak hükmedecek Parlamento
nun kuruluşu, seçimlerin hür iradesiyle ne 

. r --

kadar etkilendirebilir ve şekillendirebilirse e
meğiyle geçinen ve geçinemiyen milyorılarca 
vatandaşımız mutlu bir yarına kavuşmada 
o kadar görev yapmış olacaktır. 

Türkiyemizin sorunları, çıkmazları , ızdı

rapları, sıkıntıları, Osmanlı İmparatorluğun
dan bu yana çeşitli liderlerin, partilerin, tem
silcilerin yönettiği dönemler çok değişik ol
makla birlikte, temelinden çözümlenememiş 
ve giderilememiştir. İşte, biz sendika olarak 
bir Bilim Kuruluna Türkiye'nin Durumu'nu 
özetle gözler önüne seren bir rapor hazırlat
tık. Bu rapor her türlü bilimsel eleştiriye a
çıktır. Ancak şurası bir gerçektir ki, hiç bir 
bilimsel eleştiri, bu r aporun dayandığı bilim
sel veri leri değiştiremez. Sonucunu saptıra

maz. Çii..'1kü şaşmayan bilimsel gerçek, eme
ğiyle geçinen ve geçinemeyen miiyonlarca 
insanın sosyal bir sınıf olarak memleket ka
derinde sö zve karar sahibi olduğu oranda 
o ülkenin kalkınabildiği, uygarlık düzeyinde 

açğdaşlarıyla boy ölçüşebildiğidir. 

Bilim Kurulu'nun raporu, sayın delege
lerimizin eleştirileri ve yapacakları tahlil ve 
değerlendirmelerle bir kat daha kıymetlene

cektir 
Saygılarımızla .. 

' . 

Türkiye Maden - lş Sendikası 

Genel Yürütme Kurulu 

-~ ih& : ., ...... 
> ·'-. ,. ,,._; 

~ 
Maden - İş Sendikası iş!)ilerin politik ağırlığını koymak için mitingler, 

yürüyüşler yapar. 
Grev hakkının kullanılması ve kamu

oyuna duyurulması. 

r:. ----:--

E;:itiın için tiyatroyu lmllııııır «Dı•niııı lı:iıı Hare
ket Tiyatrosu» !Uaılen - l::, üyelerine lıir oyunda. 

.• 
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~ ~ . ·- .• 

Genel eğitim için semiııerler düzenler. İşçilerin 
sevgili öğretıneni İbrahlııı Türk bir ılerstc. 



~........,Meşruluğunu yitirmiş her kuruluş işgal edilebilir 4 .. .. .. .. 
.... - Arkadaş söyler misin yeni moda mıdır işgal etmek? ğildir. Buna işgal demek yanlıı; olur. . •~ 

Öğrenciler okullarını, işçiler fabrikalan topraksız köylüler top- - Demek evimizin iyi idaresi için ev halkının evi kötü ida-
•• raklan i5gal ediyor. re edene karşı dur demesi b'1bl birşey işgal dedikleri. 

..

.. - Hayır bu öyle senin dediğin gibi moda falan deı;ll . İşgal - Evet çok güzel söyledin. ~ 
anayasanın ba.,tangıç kısmında belirtilen direnme hakkının bir - Ben de bu işgaller hakkında kötü kötü şeyler dü.5ünü- ■; 

• .. • kullanılma biçimidir. yordum. Diyordum ki öğrenciler beleşten sınıf geçmek istiyor- •~• 
- Yani şimdi bu bir hak mıdır? tar, bu yüzden de i.,gal yapıyorlar. İşçiler çalışmadan çok para 

•• - Hem de anayasada belirtilmiş bir hak. a lmak istiyorlar ve onlar da bu yüzden işgal ediyor. köylülerin 
•• - Peki eskiden yok mu idi? de g ücü ·gücü yetene deyip ba.5kasının toprağını işgal ettiklerini -■ 
■• -Vardı. .. 
■• sanıyordum. • 
•• - Neden hiç kııllaııılmıyordu. - Dü.,ündüğüm çok yanlL5. Hayata ahlan bir öğrenci, bil- i( 
•• - Meşruluğunu yitirmiş haksızlık eden her kuruluş işgal gislz olunca., ba.5arısız olacağından, beleş sınıf geçmeyi dü.5ün- •• 
•• edilir. İşgal eden meşrumüdafaa durumundadır. mez. Kenıllsl için iyi olmaz. İşçi desen zaten kendisinden başka •• 
•• - Demek haksız olan her kurulıı.5& karşı işgal yapılmak kimse çalL,maz. Çalışan işçinin hakkını hiç bir patron vermez. •• 
•• suretiyle dlrenilir. Ha.kkını alamayan işçi, hakkını alabilmek ve de haksızlığı gi- •• 
•• - l -wiler fabrikayı işgal ediyor. İşçiler içerde olmasa ça,- dermek için yönetime müdahale eder. Topraksız köylü devamlı •• 
•• lışma olmaz. Demek oluyor ki işgal diye birşey söz konusu değil kendisi toprakta çaiL,tığı halde aç kalır. Toprak sahibi devlete ~ 
•• iı:,gal dedikleri fabrikanın okulun, toprağın yönetiminde, aksa- alt topraklan haksız olarak işgal etmiştir. Devlete ait topraklan -■ 
•• yaıı bir yaıı veya bir haksızlık olduğu zaman, zarar verenleri kurtarmak için topraksız köylü de toprağın yönetimine müda- ~ 
:: zararsız hale getirmek için müdahale etmektir. llu da işgal de- hale etmektedir. (Ekmek gazetesinden ) ~ .. ~ 

=··········· .................. " ... -.■■--• ...................... rl'N ............................................. :■ 
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MADEJl - iŞ 

Türkiye Maden, Madeni 
eşya ve 1'fakina sanayi 
işçileri sendikası adına, 

Sahibi: 
Kemal Türkler 

Sorumlu Yönetmen: 
Kemal Slllker 

Bu sayİyı çıkaran : 
Ali <hgentürk 

Yazışma ve yönetim yeri 
Cağaloilu Nuruosmani
ye, Ali Baba Türbe Sok. 

No. 18 JSTANBUL 
Tel.: 270688-2757« 

Dizgi ve baskı : 

T1PO Neş. ve Baııımevl 
Ankara Cad. No. 60/ 10 
Tel.: 27 8159 - !ST. 

Bizim Köy 

Ey zalim bir değil iki değil bu millet 
İstikbal, gelecek, vicdan, nerde? hep sefalet, 
Budur verip bıraktığın senin durma keyfet 
Burnudur sana atalardan kala.ıı asalet. 

Lanet olsun lşlemeyeııe seni Anadolum 
Vicdansızlar rey zamanı der d~r yolum, 
Sonra gizli emeller ve gelsin dalgalı yolum 
Eloğlu ayı biz seni işleyemeyiz Anadolum. 

Gel bizim köye sor uygarlık ne demek 
Ağa korkusu, açlık, korkusu ve sürtınmek, 
Blldik1eri gördükleri arazi vergisi ödeme.k 
Bir tarlada doğmak ve orada ölmek. 

Bu düzenin gidişine 
çok üzülen 

t ş ç i 
lskender Çerkes 

hCf U1TA ıw.rNCA .• 

İŞÇİLERE 
DUYURU 
işçi arkadaş bu gazete 

senindir. Senin, acılarını 
dertlerini, sevinçlerini ya
zacak olan yayın organı
dır, Gazetene yazı, şiir, 
mektup yaz. 



SEl'iDlKA HABERLERİ 

(Sayfa 6'dan devam) 

teklemeğe karar vermiştir. 

D1SK ve üye örgütleri 
sendikalar, yıllardan beri 
bir kilo et parasına işçi ça
lıştıran ve bu suretle Ata
türk'ün kurduğu fakat za
manla Atatürk ilkelerini 

karşısına alan Türkiye lş 
Bankasının işlettiği Şişe 

ve Cam Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünün köhne zih
niyetini yıkana ve Çayıro
va işçilerinin haklarını ek
siksiz alana dek mücadele 
ye azmetmiş bulunmakta
dır. Çünkü Çayırova Cam 
Fabrikası işçileri haklıdır

lar. Toplu Sözleşme düze-

ninden bu yana altı yılda 
Türk • lş ve ona bağlı sarı 
sendikaların aldığı sözde 
zamlara rağmen yüzlerce 
işçi g!inde net 11 liraya. 
geri kalan işçi çoğunluğu 
ise günde net 14 - 15 lira
ya çalıştırılmaktadır. 

Kocaeli gibi 1stanbul'dan 
farkı olmayan pahalı bir 
ilde tesbit edilen brüt 18 

liralık ücret de işçinin der
dine deva olamamıştır. Bu 
ücretle gerekli gıdayı ala
mıyan işçiler dünyanın en 
ağır işkollarından biri olan 
cam sanayiinde genç yaşta 
çürümeğe. aile efradıda se
falete mahküm edilmiştir. 

Bu duruma bir son vermek 
isteyen Hür Cam - İş Sen
dikası bilinçli yöneticileri, 

üyeleri adına direnmekte 
haklıdırlar. 

Amerika'ya ihracat yapan 
merika'ya ihracat yapan 
bir şirketin akla ve hesa
ba sığrnıyan bir tutumla 
milyonluk ithalat yapmak 
durumuna gelmesi, bu su
retle yılda 1,5 milyon lira 
vermemek için bir kalem
de 4 - 5 milyon zarardan 
ayrı bir döviz israfına sap
ması başka türlü izah edi
lemez. 

DİSK, halktan yana Mil
li Sermayeyi korumak ve 
geliştirmek azmindedir. Fa 
kat milyonlar kazandığı 
ha lde. emekçinin hakkını 

vermeyen kim olursa olsun 
karşısındad ır. Ve Türkiye 
Şişe Cam Sanayii sorum
luları, Milli politikaya dö
nene. en büyük Milli ser
maye olan işçi nin hakkını 

verene kadar üye örgütleri 
ile birlikte haklı davasın
da mücadeleye kararlıd ır. 

Başarı daima haklı olan i~
çinindir. 

DEl\lİR DöKÜl\l İŞÇİLERİNİN SA \"AŞI UNUTULl\UYACAKTIR. 

•••••11 SARI SENDiKALAR •••• İLHAN SELÇUK ■■■■■■ 

Sarı sendika demek, işçinin aleyhine ör
gütlenmiş patron kuklası sendika demektir. 
Bugün türkiyede cirit atan yüzlerce sendika
nııı çoğunluğu sarıdır. Bunlar, bürokratları, 

gangsterleri, kabadayıları, fedaileri, üçkağıt
çıları ve politikacılariyle emekçiyi bir ahta
pot gibi sarmışlardır. 

Sarı sendikacının cüzdanı şişkin, vicdanı 

pişkin, ruhu çirkin, yalanı bol, dili marifetli, 
cerbezesi mükemmeldir. Amerikada eğitim 
görmüş, nice geziye çıkmış, feleğin çemberin
den geçmiş, kursağına epey dolar girmiştir. 
Ben dümenime bakarım ilkesinin bu sadık ta
kipçisiyle kolay kolay başa çıkılmaz. Yürür
lükteki mevzuatı çok iyi bilir. Ağzını açtı mi: 

- Vatandaşlarım demokraaaaasi. .. diye 
saatlerce meydan nutku atan çekirdekten ye
tişmiş politikacı bile sarı sendikacıya selam 
durur. Son model arabalar, saray gibi bina
lar, açıkgöz avukatlar, o biçim profesörler 
sarı sendikacının emrindedir. Sarı sendikacı 
vaktiyle hayatın kahrını çekmiş, horlanıp e
zilmiş, yoksullukta, fukaralıkta yetişmiştir, 

ama bu tecrübeden gelmek, elindeki imkan
lara daha iyi yapışmasına, pençesine geçirdi
ği ikbale daha çok bağlanmasına ve sonuçta 
daha çok satılmasına yaramıştır. Bu mem
lekette hayatın bir katakulli olduğunu küçük 
yaştan görmüş, yaşamak için ezilmemek ve 
ezmek gerektiğini hayatın biley taşına kafa
sını sürte sürte anlamıştır. 

Bugün Türkiyede sendikacılık, sarı sen
dikacıların elindedir. 

Bir tesadüf değildir bu .. . 27 .Mayıs Ana
yasasının verdiği yetki ve açtığı kapılarla 

sendikacılığın gelişeceğini gören Amerika, Oysa bu satırları yazan bilir sarı sendi-
hemen bu alana el koymuş, ve Türk sendika- kacılığı ... İşveren de bilir sarı sendikacılığı .. 
cılığını himayesine almıştır. Sendikalara para sarı sendikacının kendisi de bilir sarı sendika-
yardımı yapmış, öğretmen yollamış, propa- cılığı ... Demirel iktidarı da bilir sarı sendika-
ğanda araçlarını geliştirmiş, parlak sendika- cılığı. . siyasi partiler de bilir sarı sendika-
cıları Amerikaya çekerek eğitmiştir. Tür ki- cılığı.. Kiı.dınlariyle çocuklariyle. canlariy-
yede Amerikan usulü bir sendikacılığın ge- le kanlariyle kendilerini cop ve tabancanın 

lişmesi, planlı, programlı, bilinçli bir politi- önüne atan emekçiler, bu sahtekarlık dalga-
ka sayesinde mümkün olmuş, ve sabahın kö- sının ortasında bilinçsiz, umutsuz, ve karan-
ründe işbaşı yapıp bir lokma azık için alın- hkta çırpınır dururlar. 
teri döken işçilerimiz sabahtan akşama dek 6 Ağustos günkü gazeteler Silahtarağa 
sarı sendikacılığın kulisinde pişen açıkgözle- Demir Döküm Fabrikasındaki kanlı ve üzü-
rin elinde kalmıştır. cü olaylarla doluydu. Cümle aleme malümdur 

Son yıllarda sağda solda patlak veren iş- ki bu olayları yaratan, işverenin sarı sendi-
çi ayaklanmaları bu soy sarı sendikacılığa ka Çelik - İş'le toplu sözleşme masasına o-
başkaldıran emekçilerin umutsuz çıkışların- turmaktaki inadıdır ve gerçek sendika Ma-
dan doğmaktadır. Buırjin Türkiyede hele de- den - İş'e karşı cephe almasıdır. Bundan önce-
mir - çelik ve madeni eşya kesiminde sarı ki benzeri olaylar da ayni nedenle doğmuşlar-
sendikacılığın egemen olduğunu bilmiyen yok- dır. Singer fabrikasında, Derby lastik fabri-
tur. Bu kesimin patronları da gerçek sendi- kasında olan bitenler unutuldu mu ? 
kacılık yapmak istiyen namuslu emekçilere , Emekçilerimiz bilmelidirler ki Türkiyede 
karşı ~mansız ve işçiyi işçiye düşürmenin üs- sarı sendikacılığı besliyenler Türkiyeyi sö-
tadıdırlar. Bir aksilik çıkıp işler karıştığı za- mürenlerdir. Sendikacının cebine Amerikan 
man telefona asılıp S.O.S. i çekerler: dolarını koyan, altına Amerikan arabasını 

- Gelsin toplum polisi. .. çeken. emrine satılık profesörü ve çıkarcı a-
Sonra cop, bomba, kurşun, yumruk, tek- vukatı veren, ve satılmış emekçinin ikbalini 

me, yaralılar... sağlıyanlar Türkiyeyi çökertme düzenin ele-
Ve hemen ardından Babıali basınının ki- başılarıdır. 

lik noktalarında bulunan bazı kalemlerde cid- Bu ele başıları hizaya getirmeden ve 
diyetten nasibi olmıyan kişileri ciddiyetle dö- memleketin çalışma hayatını sarı parazitler-
kerler kağıda: den temizlemeden emekçinin çilesi bitmiye-

- Demokratik düzenin yürümesı ıçııı cektir. İşçi, kendi saflarına sokulmuş satı-
kanunlara riayet gerekir. İşçilerin polise kar- lıkları iyi teşhis etmelidir. Bu satılıklar sarı-
şı gelmesini tasvip edemeyiz. Yasalara saygılı !ık hastalığı gibi sendikacılığın ciğerine otur-
olmalıyız . .. muş olanlardır. 


