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SELAJlf BÜTÜN İŞÇİ KARDEŞLERE 
EGE SANAYİ İŞÇİLERİNDEN 

Direniş var, direniş var, direniş va r 
Ne rede? 
EGE SANAYİ FABRİKASINDA 
Neden ? neden? neden ? 
İnsan durup dururken işi, makinayı bı

rakıp direnişe gcçcrmi var elbette bir sebebi? 
Şimdi efendim! Bu Ege Sanayi fabrika

sı müdürü Kubilay beyefendi Hüsnü Demirel 
adında bir işçiden fena h a lde gocunuyor. Ne 
den mi ? Hüsnü De mirel hırsız değil, arzıs 

değil. Lakin Maden - İş sendikasının lokal 
başkan ı , iki sene boyunca 150 işçiyi sarı sen
dika Çelik - l.ş'ten çıkarmış de vrimci sendika 
Maden - İş'e kaydelmiş. İ3çilerin akıl hocası, 
herkesin sevip saydığı bir insan. 

P a tron içinse Hüsnü Demirci lohlikeli 

kişi. Pat ron ast ığı aslık, kestiği kestik olsu n, 
işçiler az ücretle hiç bir h ak istemeden köle 
gibi çalışsın ister düşünür, taşınır. 

«Ben şu Hüsnü Demirel ile karısı ve b a l
dızını kıdem tazminatı vermeden işten atar
sam hem işçilere bir göz dağı veririm hem
ae Demirel a iles inden kurtulmuş olurum». 

Bir taşla iki kuş vurmaya kararlı geçi
y or masasının başına, Hüsnü Demirel karı

sı Güner Demirel ve baldızı Pakize Pınar iş
ten atılıruştır diyen kağıda basıyor imzasını. 

«Nasıl L5ten atarsın sorgusuz s ualsiz, 
ne yaptı bu insanlar, makinemi kırdı, bula
şıcı hastalıklanını var.• 

P atron «Allah allah s ize hesap vermek 
zonıııda değill.oı. 15 Kanllllunon 17. maddesi 
i'l> veren L:,çiyl Wldirhnslz i,;t.eıı atma hakkııııı 
suhiptir der. Ben bu kanuna sırtımı dayadım 
sizleride ftit.en attım». 

İşte böyle iş kanunu patronu korursa. 
mahkemeler patronu tutarsa işçilerde ha k
larını a lmak için geçerler direnişe. Ve müba
rek cuma günü Ege Sanayi işçisinin haklı di
renişi başlar. 

Patron çok şaşırır «Canım ne olacak 3 
i'i('i atıldıysa Ahmet gidı.-r i\lı.-hmet gelır. Siz 
ge~ia makinaların ba.-,ına yok."8 hep beraber 
parasız kalırız, Çoluk, çocuğunuzu aı.- ko
yarız.» 

«Ama attın be pa tron st>n a ç kalınazsm, 
depo etmi~sindir sırtımızdan biriktinlikl.-ri
ni•. 

«Oyle demeyin iflas ederim, şu kadar 
ton siparl5 var». 

«Bak bunda haklısıa, Biziz çünkü bu 
makiııalan işleyen, demiri döğen, kazan ba
~ıııda 120 derece sıcakta bekleyen, sen ma 

(Devamı S. 8'de ) 



Neden işçi 

çocukları okuyamaz 
lBRAHlM TÜRK 

Emekçi sınıflar, köy emekçileri yani ır
gatlar, ortakçılar, yarıcılar ile şehirdeki sa
nayi, ticaret ve hizmetlerde çalışan kimse
lerden meydana gelmişlerdir. 

Emekçi sınıfların eğitim durwnlarını in
celemeden bir yönü aydınlatalım: 

Sınıfların genişliklerini ortaya koymak 
için ele alılığmnz sayılar tüm ücretlilerin sa
yılarıdır. Bunlar içerisine memurlarda gir
mektedir. Bu nedenle ücretliler üzerindeki 
sayıları değerlendirirken memurların varlığı 

unutulmamalıdır. 

Sayımlara göre ücretlilerin faal niüus 
içindeki toplamı 2.875.031 dir. Bu genel top
lamın %20 si kadardır. 

Okwna yazma bilmeyenle r: % 20,5 
Bilipte bir okulu bitiremeyenler % 14,7 
İlk okul mezwıları % 44,3 
Ortaokul mezunları da % 6,6 
Lise mezıınlan %3,6 

Yukardaki sayılar incelendiği zaman e-
mekçi ıımıflaruı öğrenim durwnlan ile eği-

tim haklarından ne ölçüde yararlnmlıklıırıııı 
anlamak kolaylaşır. Nevar ki, küçük burju
vaziye göre daha yeterli gibi görünen bu % 
oranlarını ilk okuldan liseye kadıır öğreninı 
görmüş bulunan memur kitlesinin yüksekli
ğini keza işyerlerinde bü.rolarda çalışan kim
selerde ücretli sayıldıklarını hesaba katarsak 
emekçi sınıfların eğitim hakkından en az ya.
rarlanan sııııflar olduğu gerçeği meydana 
çıkar. Nitekim madeni eşya sanayi, kauçuk 
sanayi, inşa.at sanayi, gıda sanayiinde çalı
şan l5çilerin öğrenim durumları yııkardaki 

yargımızın gerı;.eğe uyduğunu göstermek
tedir. 

Ele al(iığımız göstergeler sağlam kabul 
edilmese bile egemen sınıflar ile emekçi ve 
üretici sınıflar arasındaki eğitim hakkınııı 

nasıl dağıldığına ve gerçekleştiğine ait bir 
yargıya varmamızı önleyen ters bir neden
de yoktur. 

Gerçekten pratik hayatta da ekonomik 
giice sahip olan egemen sınıfların öğrenim 
görmemiş ya da okuma yazma bilmeyenle
rin sayılan çok azdır. Bunlar arasında yük
sek öğrenim görmüş olanları bir hayli yük
sektir. 

Şimdi sınıflar arasındaki bu eşitsizliğin 
bir nedeni olması la-nm gelir. Anayasamızın 
12. maddesi hiçbir sınıfa hiçbir zümreye ve 
aileye imtiyaz tanınmaz, demektedir. Yürür
lükten kaldırılmı5 olan eski Anayasamız ile 
birinci ve ikinci meşrutiyet Anayasalarında 

da sınıfların imtiyazlı olacaklarına ait başka 
bir deyimle bazı sınıflara imtiyaz tanınaca
ğına ait hükümler yoktur. Öyleyse Anayasa
ların ve kanunların yüz yıla yakın uygulan
ması sonucunda eğitim hakkının neden böy
le imtiyazlı olarak dağıldığını açıklamak ge
r ekir. 

Kanunlar hangi şartlar altında ytırtlr

lüğe konursa konsunlar dalına onlan uygu
layan ve uygulanması için direktif veren sı
nıfların yararlanın korurlar. Eğer böyle ol
masaydı en azından yanın yüzyıla yakın za
man içinde Cumhuriyet döneminde hiç ol
mazsa eğitim hakkının kanunlara uygun o
lara)( gerçekleştirilmesi gerekınez miydi? 

Kanunların yapılması ve uygulanması 
bütün tarih boyıınca iktidarda bulunan sos
yal sınıfların çıkartan içbule bir yön tut
muştur. ~ekçi sınıflann ve bürokratların 
çıkarlannı da korur gibi görünen yasalar as
bnda egemen sınıfların haklannı korumak 

ıçııı bu ılurumda. görünmektedirler. Orne*in, 
Enıel,çilere ücret verilmesi emekçinin yarın

dan aç kalmadan ııgeıııeu sınıfa hizmet et
m esi ıımııcmı sağlamak içindir. Baı,ka bir 
deyimle kovan içinde ki bal dolu pehıkleri çı-
1.a.rıp bir tanes ini arılara bırakan arıcı lm
raıl:ı arıları düşündüğü için kovanda ba l bı
rakmamaktadır. Arıcınııı amacı, gelecek yıl
da arıların bal vermesini sağlamak olduğun
ılan k~ günleri anların ölmeyip önümüzdeki 
yıla da bal dolu petek hazırlıınıalarını sağ
lamaktadır. l 5te egemen sınıflarda, ezilen 
sınıflara bazı haklar vennişlerse, bunlar ya 
kendi çıkarlarını sürdürebilmek için olmuıı 
ya da ezilen sıuıflann üzerindeki baskıları 
ile m eydana gelmiştir. 

E gemen sınıflar üretici halkın ve emek
çi sınıfların eğitim görmelerini genel olarak 
istemezler ama onları üretim düzeninin ko
şulları çalıştırdığı insanları eğitme ve öğret
meye de zorlar. Örneğin: Makina kendisin
den daha ııok ürün alınabilmesi için işçinin 
temel ve teknik bilgisinin gerek olduğu ger
çeğini kapitalisti zorlaıwştır. Böyle bir zor
lama olmadan egemen sınıfların emekçi ve 
üre tici halkı eğitmiyeceğinin eiı giizel örnek
lerinden birisini de 1940 yılında kurulan köy 
enstitüleri hareketi verir. Köy enstitüleri 
ile orta ve küçük köylünün, yancmuı, ortak
çının, ırgatın, marabanın kız ve erkek ço
cuklana orta öğrenim dere<:esinde öğrenim 
sağlıyor ve keaz bu çocukları ve gençleri ya
ratıcı ve üretici olarak yetiştiriyordu Ama 
bir süre sonra egemen sınıflar bu işin farkı
na vararak okulların kapılarını filli olarak 
yııkardaki kimselere kapattıhr. Eğer, 2. dün
ya savaşının yarattığı koşullar olmasaydı, 
egemen sınıflar daha işin başından itibaren 
köy enstitüleri hareketine izin bile vermiye
ceklerili. 

Sonuç olarak görülüyor ki, yasalar ne 
derse desin eğer bu yasaların yapıcıları , ·e 
ııygıılayıcılan egemen sınıflar iseler ve ge
ne üretim araçlanrun dağıtılmasında bir sos 
yal adalet yoksa. ne uhısal gelirin paylaşıl
masında ne de yasaların verdiği insan ve 
vatandaş hakbnnın ge.rçekleşmesinde bir e
şitlik görülemiyeceğini yıllarca. süren egemen 
sınıfın uygulamaları göstermektedir. Bu sı· 

nıflar demokratik yoldan iktidardan azak. 
!aşmadıkça., emekçi sııuf1ar için insan gibi 
yaşama özlemi bir rüyadan başka bir özlem 
olamaz. 

GAMAK 

DİRENİYOR 

bulıuımuşlardır. 
lşçDerin ist,ekleri şunlar 

dır:: 

ğin, insan şeref'ıne yaraşır 
bir şekilde olması, 

- Tuvalet ve lavaboların 
çoğaltılıp düzeltilmesi. 

işverene ikaz edilmiş ve bu rafından işten çıkarılına

sorunların kısa zamanda sını protesto amaciyle iş
uygolanılmasını istemiştir. tulumları sırtlarında oldu-

Birinci bölgeye bağb 

Gamak Elektrik motorları 
Fabrikasında çalL5an 600 
işçi i5yerinde kendilerine 
yapılan haksızlıklara kar
şılık birtakım isteklerde 

l)AGILlıl 
uLAıl 1 

fA8RilCN(PN4 · 
I 

(jJ_ljf_ 

- 1 Temmuz 1969 tari
hinden itibaren uygulan
ması gereken asgan uc
retler halli. ödenmemiştir. 
Bunun kısa bir zamanda 
tatbik olwıması. 

- İşçilere verilen yeme-

- Yıkanma yerlerinde de
vamlı sıcak so bulunması. 

' - Zorla fazla mesai yap
tırılmaması. 

İstekler sendikamızca 

tzM1T ÇELİK HALAT 

İzmit Köseköy'de sendi
kamızın üyesi olan 185 çe
lik halat fabrikası işçisi , 

baştemsilcinin işveren ta-

ğu halde oturma grevine 
girişmişler, işb8§11 yapma
mışlardır. İşçiler direniş
lerinde haklı olduklarını 

ve baş temsilci arkadaşla
rı işe alınıncaya kadar di
renmeye kararlı oldukla
nru söylemişlerdir. 

o 
0 



Eğe Sanayide işinden atılan l\laden İş 

temsilcisi Hüsnü Demirel ve ailesi 

Arçelikte çalışan bir 
Sevgili mesai arkadaşlarım sizlerle karşı

lıklı görüşmeyi çok isterdim amma şu andaki 
zaman ve zemin müsait olmadığı için buradan 
seslenmeyi daha uygun buldum. 

Arkadaşlar bende sizler gibi Arçelik cami
asına bağlanmış evimin nafakasını buradan te
min etmeye çalışan bir işçiyim. Maalesef senele
rimi verdiğim bu camia bana hakkımı verme
diği gibi sizlerede vermedi. Acaba bugüne ka
dar verilmeyen haklarımız bundan sonra veri
lecek mi? Müsaade ederseniz bunun cevabını 

ben vereyim. Ve sizlerde bana yardımcı olun 
isterseniz bu mevzu ile alakalı bir organizasyon 
bürosu kuralım. Bize haklarımızı verecek amir
lerimizin iş değerlemesini beraber yapalım. 

1 No.lu is değerlendirmemiz : 
Vazifesi : Arçelik A. Ş. murahhas azalığı. 
Senelerce baba dedik ümitlerimizi ona bağ-

ladık. Bizlere verilmiş sözü vardı. Ev sahibi o
lacaktık. Araba sahibi olacaktık. Onun sayesin
de yaşantımız değişecekti. Neticeyi biliyorsu
nuz kendi evini yaptı. Arabasını aldı, bizlere
de yapacağını yaptı. Ve aramızdan ayrıldığı sı
ralarda ben şahsen güle güle demiyeceğim. 

2 No.lu . is değerlendirmemiz : 
Vazifesi Arçelik A.Ş. Umum Müdürü. 
İsmini duyup yüzünü görmediğimiz şahıs. 

Bizlerin varlığından habersiz, tanımak zahmeti
ne katlanmıya da niyeti yok. Belki aramıza gi
rerse borçlu çıkarım diyemi korkuyor. Bizleri 
tanısa herhalde böyle düşünmezdi. Çünkü biz 
hakkımızdan fazlasını istemeyiz, her şeyimiz 
meydanda. Misalmi, yaptığımız iş belli, aldığı_
mız belli. sorarım size acaba yaptığı iş belli mi? 
Aldığı belli mi? maalesef her ikisi de kapalı. 

Hala neden korkarlar. 

3. No.lu iş değerlendirmemiz: 
Vazifesi: Arçelik Um. Md. Mv. (İdari) 

Bizlerden herkesin kaçtığı bir devirde ileri 
sürülmek istenen bir fedai. Belki bilerek, be lki 
de bilmeyerek aramıza girmiyor. Zaten girme
s inede imkan yok. Etrafını bir sürü dalkavuk 
sarmış arabasının kapısını dahi açmağa fırsat 
vermiyorlar. Utanmasalar bürosuna kadar ku
caklarında götüı·ecekler. Ancak kurtıılabildiği 

zamanlarda bahçedeki fidanlara yetiyor. Hak 
vermemek elde değil bahçenin havası temiz a
ramıza girsinde havasızlıktan ölsün mü? 

4. No.lu is değerlendirmemiz : 
Vazifesi: Arçelik İmalat Md. ve İmalat 
Md. Mv. 
Arkadaşlar dikkat ederseniz ikisini ayır-

ARÇEL1K İŞÇİLERİ 

.l\lADEN-İŞ 

SENDİKASIYLA 

TOPLANTI YAPTI 

Türkiye Maden - İş sen
dikasının, Arçelik A.Ş. de, 
Teşkilatlanmasını yapan 
40 kişilik ekip, teşkilatlan
manın bitmek üzere olma
sı dolayısiyle, şimdiden 

sonra yapılacak işleri p
lanlamak ve görev taksi
mi yapmak için, 9.11.1969 
Pazar günü, saat: 14.00 
de Pendik'de toplandı. 

nuşmacılar, özelikle faali
yetlerin, şimdiden sonra 
Toplu Sözleşme müzakere
leri sırasında takip edile
cek konular üzerine teksif 
edilmesini belirtip, görüş
lerini özet olarak, şu mad
delerle açıkladılar : 

de ve bilimsel metodla r la 
tesbit edilerek müzakere 
masasına haz1rlıklı otur
mak gerekmektedir. 

4 - Yeni sözleşme döne
mine kadar işyerindeki 

problemleri tesbit etmek 
üzere işçi arkadaşlardan 

müteşekkil bir ekip kuru l
ması lüzumludur. 

1 - Arçelik işçilerinin, 

sarı sendikalar tuzağına 

düşmesi artık mümkün ol
mayacaktır. 

5 - Daha evvel fiat ar
tışlarını inceleyen bir eki
bin raporuna göre son 
1956 - 1969 yılları a ra
sında fiatlar %514 nisbe
tinde artmış bulunma kta
dır. Bu hususunda müza
kerele rde g özönünde bu
lundurulması gerekmek te
dir. 

2 - İşyerindeki sendika 
seçme mücadelesi sona er
miş ve işçiden yana olma
yan diğer sendikalar sa
bun köpüğü gibi erimiştir. 

Toplantıda söz alan ko-

3 - Yeni Toplu Sözleş
me döneminde, istenecek 
hakların, planlı bir şekil-. . 

iŞÇi arkadaş yazıyor 
mağa imkan yok. Nedenini söyliyeyim. Bizle r 
günde istenen 500 - 600 buzdolabını yaparken 
başımızda bulunması lazım gelen bu şahıslar 
bizi ve işi düşündükleri dahi yok. Herhalde hak
larını alamayınca dışarda müteahhitliğe başla
dılar. Birgün işlerinin başında biri diğer gün 
biri bıılunuyor. Eğer sizlerle meşgul olmazlarsa 
kusura bakmayın. 

5 No.lu iş değerlendirmemiz : 
Vazifesi : Personel Müdürü. 
Diğerlerinden kademesi düşük olduğundan 

ufak tefek hatalarını hoş görmemiz lazım. Çün
kü işi o nisbette ağır, İsterseniz sayayım. a) 
Personel müdür vazifesi. b ) Organizasyondaki 
vazifesi. c) Amirlere karşı dosya memurluğu 
vazifesi. 

Arkadaşlar şimdi bana herhalde hak ver
diniz, bu kadar ağır yük çekilmez. Ne yapsın 
ekmek davası Allah kolaylık versin deyip yap
tığı işlere geçelim. Fabrikaya her zaman kali
teli eleman seçer. (iş kaliteli ise yüzde yüz be
ğenmez). Eğer beğenmezse parantez içindeki 
durumda varitse o zaman ipras'tan liir arkadaş 
veya sülaleden birini seçer. Fabrikaya bu saye
de kıymetli bir eleman kazandırır. Bu kadar 
yorgunluktan sonra işi yine bitmez esas iş şim
di başlamıştır. Böyle kıymetli bir elemanı ka
çırmamak için yükseltmek lazım. Hemen orga
nizasyona koşar lüzumlu işlemleri tamamlar ve 
raporunu verir fabrika kazançlı. 

Biraz insaflı olalım beyler bu kadar işten 

sonra her halde sizin kıdeminizle uğraşılmaz. 

Arkadaşlanm şimdi haklarımızı verecek 
amirler bizleri ne kadar düşündüklerini önünü
ze serdim. Hiç bir tesir altında kalmadan liya
katlarını verebilirsiniz. 

Arkadaşlar durumumuz bu. Unutmuşlar bi
zi. Birleşmezsek yine ezerler, satın almak ister
ler. Artık satılık mal olmaktan kurtulmanın za
manı çoktan geldi. Bizim gibi diğer firmalar
daki satılan arkadaşlarımız mücadeleye baş

ladılar. Misal işte ; Türk Demir Döküm, İşte 
Hisar Çelik Döküm. Kimler satmış. Kimler kur
tarmaya çalışıyor dikkat edelim. Ve ona göre 
kararımızı verelim. Çünkü son pişmanlık fayda 
vermez. 

Arkadaşlar bilmem sizlere birşeyler vere
bildimmi? verebildimse ne mutlu bana der ya
zıma bµrada son verirken hepinizi hürmetle s e
lamlarım. 

Arçelikte ç.alıı,an bir arkıulaşınız 

Toplantının sonunda e
kip, 2000 kişinin sarı sen
dikaların zulmünden kur
tulması yolunda ve hak
larının temin edilmesi için 
birlik ve tesanüt içinde mü 
cadelelerini sonuna kadar 
devam ettirecek lerine and 
içmişlerdir. 

Daha sonra 2:1 Kasım 
Pazar günü Arçelik işçile

riyle bir toplant ı düzenlen
miştir. Tekrarlanan b u top 
lantıda Remzi Aslan. İ l
yas Kabil, Ahmet Kırnak . 

ve üye işçiler konuşma 

yapmışlar ve Devr im lçin 
H areket Tiyatrosunun o
yunundan sonra DiSK Ge
nel sekreteri Kemal Sül
ker sendikacılık konus un
da bir konferans vermiş

tir. 

HİSAR DİRENMESİ 

BAŞARIYLA BİTTİ. 

Bir süre önce, Türkiye 
i\laden - İş sendikası te,;
kila.tlanma dairesi uzman
larının, i5yerini sarı sen
dikalardan kurtarmak için 
giriştikleri mücadele, Hi
sar Çelik Döküm fabrika
sında zaferle neticelenmh;
tir. 

İşçilerin Metal - İş sen
dikasından topluca istifa 
edip, kendi sendikaları Ma
den - İş'e geçmelerine kar
şılık i5,·eren, Baştemsilci

miz Hamit Çam'ın işine 

son vermiştir. 

Bunun üzerine işten atı
lan kardeşlerinin tekrar 
işe alınması iç.in işçiler, 

20.11.1969 tarirunde fab
rikayı i5gal ettiler. 

İ,;gal 24.ll.HJ69 tarihin
de işçilerin is te klerinin kıı

bıılü ile sona emıiştir. İş
trn atılan bw,te msilci Ha
mit Çam tekrar i,;e alına

C'ak. İşgalde geçen 4 gii
niiıı yövmiyeleri verilecek 
ve bu arada adli bir kavu~
hırma ynpılmıyııeaktır. 
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8ireGelen 
işçi 
M[KtuploRı 

EFE1'1 ALÜMİNYUM SANAYtt 

İŞÇİLERİ KONUŞUYOR. · 

. .. ... . ... . tarihinden bu yana iş yerinde 
çalışmaktayız, Fabrikaya ilk girişimizde as
gari ücret diye birşey bahis konusu olmadı
ğından 40 ar 50 şer lira haftalıkla işe baş
ladık. Bu ücretle her birimiz 3'er ay çalış
tık. Sonra biraz eskidikçe haftalıklanmız 
60'ar 70'er lira oldu. Bu ilk giriş ücretli iş 
yerine bir işçi arkadaşımı:ıa. değil, iş yerine 
çalışmak için giren her bir işçi arkadaşımı
za uygulanıyordu. 

Biz bu ücretlere de razı olduk ama tek 
bu ücret olsaydı derdimiz. Bir işçi arkadaşı
mız hastalandı ben ölüyorum bana vizite ka-

1 

' Köylüler 
\ 

toprak 
işgal 

ediyor 
-

ğıdı verin de hastaneye gideyim deyince iş 
yeri cumartesi günleri çalışmadığı için o gü
ne kadar bekletiliyordu. Evli işçi arkadaş

larımıza ne çocuk parası ne de doğumlar da 
ücretliyi bırak ücretsiz dahi izin verilmiyor
du. Anayasanın işçiye hak olarak tanıdığı 
ne yemek veya parası ne iş elbisesi ne işve
r enin işçiye karşı güven teminatı ve bun
ıardan başka hiç bir hakka sahip olamadığı
mız gibi biz bu haklarımızı istediğimiz za
man çalışırsan bu, çalışmazsan çek git de
niyordu. 

Nihayet bakla boğazımıza geldi ve bu 
baklayı boğazuµızdan çıkarmazsak boğula

caktık. Arkadaşlarla bir birlik olup sendi
kalaşmayı düşündük ve Türkiye Maden - İş 

sendikasını bizi bu haksızlıklardan koruya
cak rehber seçtik. Bunu duyan işveren ve 
vekili ne olacak koministsiniz. Gittiniz ko
minist sendikasına üye oldunuz diye bizlere 
haykırdı. 

Saygı değer işçi arkadaşlar şimdi siz
lere sesleniyoruz. Bir insan hakkını ararsa 
koministmi olur. Koministlik eğer o melul iş
veren ve patronların tarif ettiği gibiyse ko
ministin ve kominisliğin asıl yaradıcıları ken
dileridir. Yine size soruyorum? Bir işçinin 
ailesi, kızkardeşi veya annesi namusuyla ya
şamaktadır. Onların ki gibi gece kulüplerin
de viski içip sabahlara kadar yabancı erkek-

' 

! 

)erin kolları arasında yaşamıyor. lşte komi
nislik budur. Bir işçi hakkını isterse komi
nistmi olur. Sizlere soruyorum? Senelerden 
beri patronun işyerine hizmet eden bir işçi
yi işlerine gelmedikleri zaman beş kuruşsuz 
ta zmina t hakkı vermeden sen çık git derler
se bu durumu. 

Şimdi gelelim bizim işyerine; Bizim Ma
den - İş sendikasına kayıt olduğıımuzu duyan 
işveren, baştemsilci arkadaşımızı işten çıkar
maya kalkıştı. Fakat biz bu olayı şartel in
dirip çalışmamakla tehdit ettik. Bu durum 
iki giin sürdü. Polis getirip bizi tehdit etme
ye kalkıştı. Biz ise bütün güçlükleri yenip 
muvaffakiyeti aradık. Maden - !ş sendikası 
görevli arkadaşların da yardımıyla yaptığı
mız işi başardık ve temsilci arkadaşımızı tek
rar işe aldırdık. İşveren yinede boş durma
dı bundan sonra. Metal - İş diye bir sarı sen
dikayı işyerine sokduysa da bir başarı elde 
edemedi: Başka hiçbir iş kalmadığını artla
yan ·işveren çalışma müdürlüğüne birçok da
lavereler uydurup Maden - !ş'e yetkinin geç 
verilmesi çabasına düştü. Fakat bizim bu 
dalaverelere. boğazımız tok olduğundan baş
ladığımız işi kazanacağımızı hemde azimliyiz. 

Maaen - İş sendikası bütün üyelerine 
genel başkandan en az yetkiye sahip müret
tabatına candan şükran ve teşekkür etmeyi 
borç biliriz. 

tin jandarmasını alır. Köy ğanm olduğuna dair bilgi- mını tŞGAL edip, sünneğe 

Kurtuluş savaşımızın 

son bulmasından düşma

nın yurdumuzdan kovul
masından bu yana bütün 
Anadolu'da bir toprak kav 

gası sürüp gider. Bu kav
ganın bir yanında çoğu za

. man büyük toprak sahibi 

ağalar olur. 

!ünün arasından üç beş 
kuruş verilerek kandınlmL~ 
zavallıları alır. Ağzı laf 

yapan egemenden yana, 
paralıdan yan_a avukatlan 
alır. Daha daha bir de 

tapu memuruna rüşvet ye

dirir. Bunların karşısında 

ellerinde dirgen, yaba ve 
çapayla köylüler dururlar. 
Çalıştıklan topraktan hak 
isteyen aluılan terli, elleri 
nasırlı ve yüzleri kararlı
dır köylülerin. 

ler, belgeler, yalancı şahit

ler bulurlar. Çok iyi bildik
leri usullerle mahkeme ö

nünde altederler. Köylüler 
bu durum karşısında ya
lansız dolaasız bir yola 
başvururlar. Yıllardır sü
rüp etkileri ağanın çalış
madan el koymak istediği 

topraklan yine sürerler. 
Eğer bunun adı İŞGAL et
mek .ise İŞGAL EDER. 

LER. Hemde topraklannı 
geri alırken eskisinin kira
sını ağadan almadan, sor
madan yaparlar bu Jşl.. 

ba.'iladılar. Bunan karşı
sında ağanın adamları 

karşılarına dikilince onla

n kovup kaçırdılar. Ardın 

dan elli jandarmasıyla kar 

ı;ılarına dikilen binbaşıyı 

da dinlediler. Bunun üze

rine telgraflar, telgrafları 
kovaladı. Makaııwa.n ma
kama haber oçu.ruldu. Ve 

65. tümen bütün ukerle

riyle getirilip köylülerin 

karşısına dikildi. Şimdi 

köylüler bir yanda ellerin
de dlrgenleri, yabaları, ça

palarıyla yüzlerinde ka

rarışbkla dururlar. Asker
ler bir yanda ellerinde ta
bancalar, tüfekler, maki

nalılarla kararsızlık içeri
sbıde köylülerin karşısın

da bekleşir. Köyl\iJer bir 
yaadıı., ukerler bir yanda 

bekleşirler. 

Ağa yanına hüküme-

Bir hak alma kavgası 
başlar. Ağalar kavgayı ü

zerinde ı:.alışılan toprak
lardan alıp, hllkümet ka
pısına., mahkemeye getirir 

ler. Köylüler bilmezler şe
hirde dolaşmayı. Her daim 
gidip - gelip mahkeme kar

şısıruı. çıkmayı beceremez
ler. Şehir yerinde oturan 
paradan, egemenden ya
na olan ağanın avukatlan 

lılç durmadan toprağın a-

Geı;en hafta içerisinde 
Sllivri'nin Değirmen kö

yünde olan böyle bir İŞ
GAL olayı gazetelerin bi
rinci sayfalarında koca,. 

man yazılar ve resimlerle 
yer aldı. Olay şöyle olmuş

tu.: Değirmen köylülerin 
hemen hepsi esasta ken

dilerinin olan Eseceli çift
liğinin 5 bin dönümlük kıs-



Türk Phılıps Toplu 
Sözleşmesi imzalandı 

Altıncı Bölgeden 
Bölgemize bağlı 500 ki

.şinin çalıştığı Türk Phılıps 
San. A. Ş. işyeri ile Sen
dikamız arasında toplu söz 
!eşme görüşmeleri bir hay
li uzun sürmüş anlaşma 

olmadığından grev kararı 
alınmış idi. Bundan sonra 
taraflar toplanarak itilaflı 

olan maddeleri görüşmüş 
olup mutabakata varıla

rak toplu sözleşme iş ye
rinde imzalanmıştır. Daha 
evvel işyerinde grev kararı 
ilamda kaldırılmıştır. Sen
dikamız üyelerine yapılan 
toplu sözleşmeyle sağlanan 
haklar aşağıda sırasıyla 

gösterilmiştir. 

B - Asgari ücret : 
1. yıl: F / 1 2.80, F / 2 3.20 

F / 3 3.60, F / 4 4.60, F / 5 
5.20, F / 6 6.00, F / 7 6.85, 
F / 8 7 .75 

2. Yıl : 3.00, 3 .40, 3.80, 
4.80, 5.40, 6.20, 7.05, 7.95. 

C - Terfi ve zamlar : 
Her yıl üyeye işe giriş 

tarihinden itibaren zammı 
verilir. ve sözleşmenin yü
rürlük tarihinden itibaren 
kıdem zammı saatte brüt 
olarak (I. II. III.) grup
taki üyeler için 10 krş. (IV 
V. VI. VII.) ve VIII. grup
taki üyeler için 15 krş. kı
dem zammı Yerilecektir. 

D - Ancak kıdem zam
mının tatbik edilecek oldu
ğu kıdem zamları F .1 için 
8, F.2, F.3, F.4, F.5, F .6, 
F.7, F.8 için 12 yıldır . . 

1 - Ücret zamları : 
1. yıl zamları 1.5.1969 

tarihinden işyerinde çalı
şan üyelerin salı.t ücretle
rine aşağıda gösterilen şe
kilde zam uygulanır. 
F.l 40, F .2 50, F.3, F.4, 
F.5, F .6, F.7 60, F.8 70 
krş. 

2. yıl : 
Birinci yıldaki miktar

ların aynı 

2 - İkramiyeler (her iki 
yıl) 

a) Kıdemi 3 aydan 6 a
ya kadar olanlara 180 sa
atlik ücretleri tutarında 

b) Kıdemi 6 aydan bir 
yıla k adar olanlara 270 sa
atlik 

c) Kıdemi 1 yıldan fazla 
olanlara 360 saatlik ücret 
tutarında ikramiye verile
cektir. 

3 - Gece zammı : 
Gece vardiyasında çalı

şanların ücretlerinin sa
atte 30 krş zamlı ödene
cektir. 

4 - Yıllık ücretli izin 
ta ti! yardımı 250 lira öde
nece k 

5 - Dini bayram arife
lerinde öğleden sonra ya
kın giin ücretli izin yapı
lacaktır. 

6 - !şyeri doktorunca 
verilen istirahat süresi üc
retinin işveren tarafından 
ödenecektir. 

7 - Prim : 
Sendika üyelerine ayda 

2 yevmiye tutarında de
varnhlık primi ödenir. 

8 - Sosyal yardımlar 
Çocuk zammı üyenin her 

çocuğu için ayda 10 TL. 
çocuk yardımı yapılır. -4,Y· 
rıca Evlenmede 500 TL. 
üyenin eşinin doğıımu ha
linde 500 TL .. yardım ya
pılır. Diğer taraftan bun
ların haricinde toplu söz
leşmeyle üyelerimize bir 
çok haklar sağlanmıştır. 

İşyeri ile sendikamız a
rasında yapılan toplu söz
leşme her iki taraf için 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

r ıYLY ,'\ is: ' 1 ~"-ı v ! · [ l ' · ! ·;ı'-J 1,. · ı 

Bahariye 

sıcak çekme 

işçileri ile 

bir toplantı 

yapıldı 

Silahtarağada kurulu 
Bahariye de sıcak çekme 
fabrikasının 250 işçisiyle 
bir ioplantı yaıııldı. 

Toplantıya 200 kişi ka
tılmıştır. Yapılan toplan
tıya VI. Bölge Temsilcisi 
Hüseyin Ekinci ve Orga
nizatör Mustafa Demirci 
işt!rak etmiştir. 

Bu toıılantıda daha zi
yade üyelerimize söz veril
miş kendileri işyerindeki 

ş'ikayetlerinl dile getirmiş 
lerdir. Aynca işyerinde 

Çelik - İş sendikasının yap 
ınış olduğıi 3 senelik toplu 
sözleşmesinden çok şiki.-

yetçi olduklannı da ileri 
sünn_üşlerdir. Yapılan top
lantıda işyeri baş t.emsil
cimiz Rıza Altınbaş söz a
larak 3 sene evvel Çelik-İı; 
sendikasının yapmış oldu
ğu sözleşmenin işsizler ta
rafından nefretle · karşılan 

ılığını söyleyerek bu sene 

yapılacak toplu sözleşme

nin Maden - İş send~ı 
tara.fından en iyi şekilde 

yapılabilmesi için üyeleri

mizin tümü Maden - tş 

sendikasının etrafında top 

Ia.nmalan gerekir. Diye

rek sözlerine son vermiş

tir. Bıuıdan sonra. bölge 

t.emsilclsi Hüseyin Ekinci 

ve Organizatör Mustafa 

Demirci konuşarak 31.12 
1969 da bit.ecek Çelik - İş 

sendikasının yapmış oldu
ğu toplu södeşmenln bu 
tarihten sonra mutlaka. 
~ iı, senilikası yapa
ca.ğını bütün üyelerimize 
söyleyenık toplu sözleşme 
bazırbklannın sendikamız 

Ereğlide 

çevrilen 
dolaplar 

Ereğli grevini uygulayan l\feta l - İş sen
dikasının her hareketine, her sözüne kuşkuyla 
bakmak gereklidir. Bu sendika bu g revi neden 
uyı,•tılamıştır. Çıkarları nedir? Grevin sonunda 
ne elde edilmiştir?, 

Ereğlide üretilen çeliğin baş alıcısı Vehbi 
Koç'ıın fabrikalandır. Aynca Vehbi Koç fiat 
marka arabaların yapıhnası için gerekli çeliği 
Ereğli'den almak is temektedir. Başka patron
Janta kalite meselesinden ötürü Ereğliden çe
lik almaya yanaşmamaktadırlar. Araya paha
lılık konusu girmektedir. Ote yandan çelik it
hali kısmen yasaktır. Ereğli fabrikası çalıştığı 
sürece ithal yasağı da devam edecektir. Ereğli
de grevin olması üretimin durması ithali belki 
serbest kılacaktır. Böylece patroıılann ist.eği 

gerçekleşecektir. İthal yoluyla vurgunlar yapı
lırken ereğli işçilerinin hareketi de kamu oyıın
da küçük düşürülecektir. Metal - İş'in grev ey
lemi patronlann çıkanna gelmektedir. Ote yan
dan ithal yapamıyan Ereğli fabrikasıyla ili~kisi 
olan Anadolu patronlarıyla, yüzde otuzüç his
sesi olan KOPPERS şirketi grevin olmasını is
t.emez. Yağmanın ithalat ve llıracat!.;ılar tara
fından yapılmasını önlemek için Koppers ve 
Anadolu patronlan ağırlıklarını koyarlar. Ana
dolu patronlarının adamı l\lehmet Turgut grevi 
dunlunır. İşçilerin ağırlığıyla yeniden başlar. 
Ve işçilere üç beş kuruş dağıtılmasıyla grev son 
bulur. 

İşçiler aldatılmışlardır. Bu gene de işçile
rin kendi yapıları içinde ilerici bir harekettir. 
Ama sonuç yoktur. Çünkü bağlı olduktan sen
dika patronlardıı.n yanadır. İşçilerin hareketleri 
ancak sağlam örgütlerle yerini bulur. 

tarafından ba§lamış olup 
sözlerinde sözleşmeyle il
gili hazırlıyacağınız teklif
leri bir araya getirip mü
zakerelere girilıniş olacak
tır, sfü.leri ile biitün üye
ler tarafından büyük bir 
memnuniyet göstennişler
dir. Daha sonra işçilere 
gösterilen Devrim için Ha
reket T l y a t r o s u n a 
bütün üyeler çok memnun 
kalınışlanlır. Bu i-,yeri ile 
ikinci toplantımızı ilerki 

tariht.e tekrarlıyacağunızı 
şimdiden üyelerimize bil
dirmiş olalım. Bu ikinci 
t.oplaııtıda sözleşme daire
sinin hazırlamış olduğu an 
ket fişleri dağıtılacak ay
nca üyelerimizin teklifleri 
sorulacak onlardan gelen 
teklifler bu toplantıda alın 
mış olacaktır. Üye kardeş
lerimize i5 yerindeki birlik 
ve beraberlik içinde olma
larını bilhassa temenni e-
deriz. 



KISA 
SENDİKA 
HABERLERİ 

SENDİKAl\UZ 

•EGİTİM 

KONUŞMALARI 

BAŞLADI 

2 - Anayasada işçi hak
ları. 

3 - Toplu Pazarlık düze
ni nedir? Maden - lş'in top 
lu pazarlıktaki temel he
defleri. 

4 - Ücret nedir? Sendikamız dördüncü 
bölge temsilciliğinde «A
nayasa da işçi hakları» 

konusunda Bülent Tanör 
bir konuşma yapmış, ayrı

ca birinci bölge temsilcili
ğinde de AUER fabrikası 
işçilerine Fethi Naci Milli 
gelir meselesini anlatmış
tır. Bu konuşmalar ve Dev 
rim için Hareket Tiyatro
su gösterileri bundan son
ra da devam edecektir. 

5 - Anayaı;;a açısından, 

Sosyal güvenlik. 
Eğe Sanayi işçileri birleşerek mücadele etmenin örneğini verdiler. 

Konuşma konularının 

·bazıları şunlardır : 

1 - Sendikacılık nedir? 
Türkiye ve Dünyada sen
dikacılık hareketleri. 

Türk işçi 

6 - İş Kanunu ve Sosyal 
Sigortalar Kanunu. 

7 - Milli gelir dağılımı. 

İZSAL tŞÇlLERİ 

l\lADEN - İŞ'e 

GEÇTİLER 

İZSAL, İzzet Baysal iş
yerinde çalışan 680 işçi 
kardeşimiz 1. Bölge tem
silciliği kanalıyla yapılan 

teşkilatlanma sonucu, Tür 
kiye Maden - İş sendikası

na geçmi5lerdir. 

12 senedir sendika yüzü 
gösterilmemiş işçiler 1 Ka
sım 1969 günü Gül Düğün 
Salonunda kendileri i!,lin 
düzenlenen toplantıda ko
nuşmalar, dilek ve istek
lerde bulunmuştur. 

Son olarak I. Bölge tem
silcimiz Ergun Erdem, dev 
rimci sendikaların özelliği 
ve Türkiye Maden - İş sen 

sınıfının ilk grevi 
Türkiye'de bilinen illt grev 1872 yılmda Kasımpa.~a Tersanesinde çalı~n 
tıet<ııeşe üç ay iicretlerini alamıy:ın 600 iiçinin yaı•tığı grevdir. İşçiler ön
<'e Bahriye Nezaretine, sonra Bab-ı Ali'ye sonra Sadrazam'a ,,e nihayet 
padiı,aha başvurmu1tlar. Bütün bunlar bo,ıa <;ıkınca gre\'e ba,;lamı'ila.rdır. 

Gre,•in sonunda i,;;çilerin bütün istekleri kabul edilmiştir. 

'------------------------..:Çizen: Tan Oral 

dikasının faaliyet alanını 

anlatmL'l, ardından Dev
rim i!,lin Hareket Tiyatro
su iş!,lilere kendi davaları 
ile ilgili gösterilerde bulun
muştur. 

AUER 

TOPLANTISI 

Sendikamız üyesi olan 
AUER işçileriyle Gül Dü

ğün salonunda bir toplan-

tı yapılmıştır. Toplantı da 

birinci bölge temsilcisi Er
gun Erdem teşkilatlanma 
dairesi müdürü Nurettin 
Çavdargil bulunmuştur. 

Yazar Fethi Naci Milli Ge
lir konusuyla ilgili bir ko
nuşma yapmış, ayrıca iş

çiler çeşitli dertlerini an
latmışlardır. Akşamda bü
tün işçiler Devrim için Ha
reket tiyatrosunu seyret

meye gitmişlerdir. 

imenıo', işç· 
e boykol~u 

· gıılcilere, eroincilere 
. .,rilen ceza ide · 

işçinin kendi 

sınıfına ihaneti 

Bir gazetede çıkan yukarıda görülen 
. haber haklarını arayarak \'e kendi suııfınııı 

mücadelesini , ·ermek için eylem yapan i:;çi
ler hakkında gene işçi olan bn,;kalaruıın dü
,;;üııcesini açıklamakta, ve onlarm bile rek ya 
da bilıniyerek işçi smıfına ihanetini göster
mektedir. Hangi i~ kolunda han~ fabrikada 
olursa olstın i5çiler bir sınıf olduklarmı bil
melidirler. Birleşmiş olmalıdırl:ır. Birbirleri
nin hareketlerini desteklemezlerse, smıfları
nm mücadelesini veremezler. 

---- ' 



ır 

gen~ 
bir 
iş~i 
şairi 

ıanıtıyo 
ruz 

DÜŞÜN 
Bir memleket düşün! çalışan hakkını alsın 
işçisi köylüsü ezilmesin geleceğe kök salsın 
İstikbal korkusu olmayan, ve hiç sömürül-

meyen 
Bilinsin düşman kim, savaşsın desin nedir 

Mlinmeyeu. 

Bir memleket düşiin ! sınıf farkı olmıiyan 
Sebebi nedir deyip Jiizumsuz bıış yormayan 
Geleceği ıınrlak bir millet canlandır gözünde 
Hey avcıları acaba dururmu denilmesin 

sözünde 

Bir memleket düşün! heryerde okulu olan 
herkesi okuyan 

O ferdi o milleti devleti hiç kimse soymayan, 
Bir devletki güçlünıü güçlü uygarlığıyle en 

ileri 
Haksızlıklara karşı baş eğmeyen ve kork

mayan 

MADEN - İŞ ÜYES~ 

ŞAİR İŞÇİ KARDEŞİM1Z 

İSKENDER ÇERKEŞ 

Bir memleket düşün! ııarolası tiim balkı için 
mutfuluk 

Ne köyünde ne tarlasında ürününde olmasın 
yoksulluk 

Bir cümbii.5 essin semalarında dağlarında 
insanlarında 

İmrensin cihan istesin bir kere tenefüsü 
havasında 

Bu düzenin gidişine üzülen 
İşçi 

İSKENDER ÇERKES 

sendikamızın · 

işyeri 

gezileri 

Sendikamızın teşkilat

lıınma programı gereğince 
bir, iki, üçüncü Bölgeden 
sonra IV. Bölgeye bağlı i5-
yerlerini ziyaret ve işçi
lerle tezgah ba.5mda gö
rüşme programı hazırlan

mıştır. 

12.11.1969 Çarşamba gü 
nü Teşkila.tlanma Dairesi 
Başkanı Hibni Güner ve 
Bölge Temsilcisi Mustafa 
Kaldırım 'la Dilmek, AE'1· 
ETİ ve Doğu Galveniz Saç 
Sanayi işyerine gidilerek 
işçilerle öğle yemeği yenil
miş, dilek ve şikayetleri 
tesbit edilmiştir. 

13.11.1969 Perşembe gü 
nü: Simko, Silvan ve Ak
san i5yerleri ziyaret edil· 
mi5, Sendika temsilcileri, 
lokal feınsilcileri, ve üye
lerle görişme yap1lmL5tır. 

14.11.1969 Cuma günü 
Böhler, Ege, Tortaş ve Z. 
D. K. işyerleri ziyaret e
dilmiştir. 

işçi arkadaş 

gazetene şiir 

ve yazı gönder 

MUSTAFA İPEKÇİ 
ÖLDÜ 

Singer işçilerinden sen
dikamız üyesi ,ıustafa İ
pekçi geçirdiği kalp krizi 
sonunda ölmüştür. Ailesi
ne, yakmlanna ve işçi ar
kadaşlanna başsağlığı di• 
leriz. 

MADEN - İŞ 

Türkiye Maden, Madeni 
eşya ve MaJdııa sıı.ııayi · 
işçileri sendikası adına, 

Sahibi: 
Genel Başkan, 

Kemal Türkler 

Sorumlu Yönetmen: 
Kemal Silllier 

Bu sayıyı hazırlayan 
Ali Ozgentürk 

Yazışma ve yönetim yeri 
Cağaloğlu Nuruosmani
ye, Ali Bıı-ba Türbe Sok. 

No. 18 1STANBUL 
Tel.: 270688 • 2757 44 

Dizgi ve baskı : 

T1PO Neş. ve Basunevi 
Ankara Cad. No. 60/ 10 
Tel. : 27 8159 - 1ST. 

hele bir dertleşelim 
yaralı mahmut 

Soran var mı? 
Bazı ıırkııda,-;lar soruyor. Mehmet Bayındır 

Gaziosmaııpaşa'dan mektuıı yazmış, efendinin 
kim olduğunu soruyor. İki gözüm kardeşim or
tada efendiden bol ne , ,ar? Nereye gitsek hor
lawoıyormuyuz, kime derdimizi açsak kovul 

muyor muyuz? Neden oluyor bunlar? Efendi
lerin bolluğundan oluyor. İşte seçimler geldi 
geçti. Aklı yetmeyen arkada.5lanınız, ahbapla
rımız, hısımımız, akrabamız A.P.'yi iktidara 
oturttular. Yani kendilerine efendi seçtiler. Bir 
de kalkınış bana efendi kim diyorsun i\lemet 
Bayındır kardeşim. 

Bak, omuz verme kulak ver, gözünü dört 
aç efendileri gör. 24 tane efendi, büyük efendi, 
ba.5 efendi var. Adlarına kabine diyorlar, bükü
met diyorlar, bakanlar diyorlar. Diyorlar oğlu 
diyorlar. Onlar senin benim gibi vatandaş değil. 
Namı var onların. Vataııda.5ın vatandaşı müba
rekler. Belki okudunuz isimlerini. resimlerini 
gazetelerde gördiinüz. Hele hakkınızı a ramaya 
kalkın cisimlerini de görürsünüz. 

Bu adamlann, yani bakanlann (Neye ba.-
1.-ıyorlarsa! ) başı hepinizin bildiği meşhur i\fa
son, J\lorrison, Kıratlı muratlı, toparlak suratlı, 
İsparta esnafından ve Amerikan tarafından 
Yüksek İnşaat l'llühendisi Sayın Bay Süleynıaıı 
Demirel beydir. Kendisi Başbakandır. Bu bey 
kendisine yardım edecek, bu arada da memle
keti idare edecek olanları bizzat seçti. seçilen
lerin içinde neler var neler. «İlhami Ertem Bey 
Tarım Bakanı olsun» dedi Sülüman efendi, o 
da oldu. Ama llbami Ertem bundan önce i\lilli 
Eğitim Bakanıydı. Senin nene lazım yahu. i\la
rif etıi bir adammış demekki. 

Hayrettin Nakiboğlu Bey daha önce Emııi
yet Genel Müdiiriiydü şimdi İmar Bakanı. He
lal olsun. Bir adam hem hafiyelikten, hem de 
imar işlerinden anlayabilirmiş. Türkiye burası. 
oluyor böyle şeyler.. 

Nahit Menteşe bey bir ayn alem. Gümrük 
ve Tekel Bakanıyken, Ulaştırma Baltımı olmuş. 
Bravo! Ne adamlar varmış bizde be! Bir yan
da tiitiin, alkol, bir yanda tren, vapur. 

Prof. Orhan Oğuz bey tamamen bir harika. 
İktisatçılıktan, Milli Eğitim Bakanlığına helal 
Hem iktisattan anla, hem eğitim işlerinden. 

Çıkmaz böyle bir adam daha. 
Yusuf Ziya Önder bey ise mucizeler yara

tan bir efendi. Önce bankacı, şimdi Adalet Ba
kanı. Var mı böyle bir babaliğit tarihte? 

Selahattin Kılıç bey her derde deva. Daha 
önce Köy İşleri Bakanıymış, şimdi Sanayi Ba
kanı olmuş. Ona da helal olsun. Köyü ihya et
ti, şimdi de sanayi kuracak memlekette. 

Geri kalan efendiler bunlardan daha mı 
aşağıda? Haşa! Hepliinin başımız üstünde yeri 
var. Ba.5ladılar ,;alışmaya. Seyredin bakalım 
gümbürtüyü. Kendisi anıp saçına benzeyen bir 
hükümetin işleri nasıl olacak ı;:iiriirüz. Haydi 
herkes kendi yapacağı işi aldı diyelim. Bizim 
kendi sınıfınuzm hükUmeti olmadıktan sonra 
neye yarar kabine mabine. İşçi, köylii yani e
mekçi sınıfının hükümeti iktidara gelinceye ka
dar bu memlekette hiçbir i~ yürümez, s ihirbaz 
olsa bakanlar yine yürümez. Biı kendi sınıfımı
zuı hükümeüııi kuruyor muyuz~ KıSIM'.ası ken
di kendimizi idare ediyor muyuz! Tıımıım. Bun
dıın başkasını aklım kesmez. 



Eğe ~enayi işçileri 
(Baştarafı S. l 'de) 

roken koltuğunda. siparişlerinle, kimi kazık
layayun diye düşünmekle meşgulsün. Biz i~
lemezsek demiri iflas edersin. Biitün patron
la r iflas eder işçiler i~letmezse nıakinaları. 
döndünnezse çarkları .. 

Şartlarımız var işe ba.-,lamak i!,'in: 
UÇ ARKADAŞrnıızı İŞE ALACAKSIN 
SENDİKA OZGORLOGUNE EVET Dİ-

YECEKSİN 

UCRETLERE ZAM YAPACAKSIN 
SAGLIK ŞARTLARINI DÜZELTE-

haklarını arıyor ... 
CEKSİN. 

Bunları yerine getirirsen, gözümüz g ibi 
sakındığımız makinaları işlemeye başlarız 
yeniden.» 

İşte böyle sürüp gidiyor Ege Sanayi 
fabrikası işçilerinin direnişi. Patron ipin bir 
ucundan çekiyor işçiler öbür ucdan. İşçiler 

kazanacak sonunda ip işçilerde kalaca k. Pat
ronlar çaresizleşir işçiler baş kaldırdımı. Çün 
kü işçiler olmadan hiç bir şey yaratılamaz. 

SEN KOLJJ ÇEVİRMEDEN l\lAKİNA 
D0NERM1 İŞÇİ KARDEŞİM. 

Patronlar çok zaman antlaşma yapma
ya işçilerin isteklerini kabul etmeye yanaş
maz. Gerekirse zor kullanılaı·. Çünkü bu ül
kenin polisi, jandarması patrondan yanadır. 

Kavelde, Demir dökümde, Zonguldakta, 
Derby'de olduğu gibi işçinin üstüne kurşun 
sıkarlar. Oysa sıkılan her kurşun b iraz daha 
biler işçileri, biraz daha güçlü kılar ve dire
nişler, işgaller çoğalır. Kurşunda işlemez ar
tık. Ve giderek fabrikalar gerçek sahibi iş

çinin olur. 
YAŞASIN HAKLARI İÇİN KAVGA 
EDEN tŞÇtLER ... 
YAŞASIN tŞÇl SINIFININ EGEl\JE~ · 
LİGİ İÇİN ÇALIŞANLAR 

Elektrometal -işçileriyle bir toplantı yapıldı 
ki isteklerini bu toplantıda 
yazılı yahut şifai olarak 
bildirip bir taslak meyda
na geleceğini ayrıca bütün 

çmkaya ve Cengiz Erdön
meze söz verilmiş olup ko
nuşmalarında sendika öz
gürlüğü ve gerçek bir sen
dikanın ne demek olduğu
nu maden, işin işçiden ya
na ve devrimci bir sencli
ka olduğunu söyleyerek 
çalışan üye kardeşlerimi

zin birlik ve beraberlik i
çerisinde olmalarını ko
nuşmaları ile toplantıda 
bulunan üyelerimizin ko
nuşmacıları tezahüratla 
alkışlamışlardır. Bundan 
sonra bölge temsilcisi ve 
toplantıyı yöneten Hilmi 
bey konuşmuş ve toplantı 
çok iyi bi r olgunluk hava
sı içerisinde sona ermiştir. 
Bundan sonraki yapılacak 

toplanhlar yine aynı birlik 
ve be raberlik içerisinde 
geçmesini ister yapılacak 

Silılhtarağada kurulu ve 
bölgemize bağlı 450 kişinin 
çalıştığı Elektrometal işçi

le ri ile 9.11.1969 pazar gü
nü H ülya Düğün salonun
da saat 9.00 dan 12.30'a 
kadar süren toplu sözleş
me hazırlıklariyle ilgili bir 
toplantı yapıldı. Bu top
lantıya 350 kişiden fazla 
iştirak olmuştur. Toplan
tıya sendikamız teşkilat

lanma dairesi Başkanı Şi-

l, 

nasi Kaya ve ' VI . Bölge 
Temsilcisi Hüseyin Ekinci 
ve Organizatör Mustafa 
Demirci katılmıştır. 

Bu toplantıya ayrıca ra
bak bakır fabrikası baş 
temsilcisi Celili Alçınkaya, 
Profilo fabrikası baş tem
s ilcisi Cengiz Erdönmez, 
T .D.D. fabrikası baş tem
silcisi Ali Koçak temsilci 
Turgut Alağaç ve diğer 
üyelerimiz . katılmışlardır. 

Toplantı teşkilatlanma 

dairesi başkanı sayın Hil
mi Güneri başkanlığında 

yapılmıştır. llk açış konuş 
masınuı- VI . Bölge temsil
cisi Hüseyin Ekinci yap
mış konuşmasında 31.12. 
1969 da bitecek olan Çelik 
İş sendikasının toplu söz
leşmesinin bundan sonra 
sendikamız tarafından ya 
pılacağını söyleyerek üye
lerimiizn toplu sözleşmede-
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Eğe Sanayi işçilerinin direnen kadın i~çileri fabril<a önünde 

üyelere anicet fişi dağı
lacağını bu anket fişlerinin 
doldurulup sözleşme daire
si bunlar üzerinde çalış

malarını yapacağını ileri 
sürmüştür. Bundan sonra 
temsilciler ve Üyeler sıra
sıyla konuşmuşlardır. K o• 
nuşmaları daha ziyade iş
yerindeki Çelik - lş sendi
kasının 3 sene evvel yap
mış olduğu toplu sözleş
menin çok kötü olduğunu 
söylemişler ayrıca işyerin

deki şikayet ve müracaat· 
lannın en iyi şekilde gide
rilmesini bundan sonra 
Maden • İş sendikasının 

yapacağı toplu sözleşme
nin işçiler için en iyi şe

kilde olmasını talep etmiş
lerdir. Bundan sonra sen
dikamız toplu sözleşme da
iresi başkanı sayın Şinasi 

' Kaya söz verilmiş yapıla

cak toplu sözleşmede sen
dikanın ana prensiplerini 
izah etmiş ve bütün üye
lerimiz bunlara sadık ka
larak birlik ve beraberlik 
içinde olduklarını bizzat 
söz vermişlerilir. Şinasi be
yin konuşmaları sık sık 

alkışlanarak sözlerini bi
tirmiştir. Ayrıca bu top
lantıya katılan Celal Al-

• yeni toplu sözleşmede şiın
diden hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ederiz. 

1\ 
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ft 
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•••• Anadoluda her şey ağalar için■■■ MUHLİS KAYA (Uzel fabrikası işçisi ·-
Ağalar de,•letin mera ve boş arazileri

ne sahip olmuş fedailerini yanlarınuan ayır
mayan, Anadolunun cahil halkının sırtın
dan geçinmek halkı ezmek kendi boy~duru
ğu altma almak için şerefsizce insanlık dı~• 

hareketlerden zevk alan kalın enseli büyük 
göbekli pos, bı)'lklı, kabadayılardır. Ahme
din, Mehmedin arazisini elinden ucuz fiatla 
almak' için bütün gayretlerini köt""ıılüklerini 
kullanırlar. De\'lett.en \'e milletten edindiği 
çiftlikleri köyleri zorla veya elde edilen ürün
leri yanya bölmek üzere halkı kendi enür
leri altuıa alırlar. Ağalara biraz ba.-, kaldır
san adamlanıu gönderir gece ırzma teca, ·üz 
ettirir yada seni iftira uydurarak de,•letin 
asayi~ kU\'\'et.i olan jandarmaya hırpıılattırır. 
De\'letin ormanı onlarm tapulu bahçesi gi
bi keser satar kimse hesap sormaz. liakir 
yoksul köylü e\'inin ilıt.iyacı olan bir ağaç 

• 

keser bakım memurlarını karşısında görür. 
S uç acele tarafından mahkemeye intikal e
der. Bir zaman mahkemeye gider gelir 20 
gün hapislik (100) lira para cezası yer mağ
dur durumda kalır. Halbuki köyün ağası a
ğaçlaı:ın tanesini serbest bir şekilde 25 lira
dan satar bakım memurları mahkemele r on
ları asla görmez. Anadolunun cahil halkı 
mecburen ağalara boyun eğer ihtiyacı olan 
e\'in yapımını ağalara d evreder. Ağa 10.000 
lira kıymet biçer. Bu parayı temin etmek 
iç in karısını çocuklanru üç beş dönüm ara
zisini ağaların adamlarına ağanın himayesi 
altına bırakır. Bir adet yorgan omuzlar çı

ka r yola. 4 - 5 y üz lira aylıkla. ağaya borç 
öder ağayı besler. iki ,·eya üç senede onlıeş 
gün karısının !,'OCuklarının yanına dönebilir. 
Ağa acele tarafından borcnnun ödenmesini 
ister. Gurbete döner fabrikada aldığı dört 

veya be~ yiizliranm içerisinden devlet e gelir 
\'ergisi öder, sigortaya öder ve binle başın
da bulunan pa tronun kurdurmuş olduğu sarı 
sendikaya da öder. Geriye kalan ücretinide 
yemek masrafı e\' kirası kendi kılık kıyafe
ti tra!, parasını !).İkar, ağaya gönderir çocuk
larma birşey gene kalmaz, haftada bir s ine
maya gitmek imkanının olmadığını duyar 
günlerini üzüntü içerisinde düşünmekle ge
çirir. l\lemleketimizde bulunan ağalar, fabri
katörler , ııavyoıılarda şampanya içerler g ün
lerini ze\'kle geçirirle r. 

(Gelecek yazımda seçim zamanlannda a
ğaların seçiınlenle halka yaptığı \'e yaptır
dığı oyunları ve baskıyı nasıl yürüttüğünü 
sizlere etraflıca duyuracağım.) 

İyi g ünler sizin olsun sayın emekçi kar
deşlerinı. 


