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Başım ıza geçtiğinden bu yana i~çiye karşı olan iktidar, şimdi de sen
,: ıkalar Kanununda yapacağı değişiklikle grev hakkını kısıtlamak istiyor. 

Mcclis'in geçen döneminde AP Mil'etvekili Kaya özdemiroğlu ve ar
k: ·., · aşlacı tarafından ııerilen 274 Sayılı Sendikalar ve 275 Sayılı Toplu İş 
f;özleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nu değiştiren tasarı o zaman büyük 
güriiltü kopardığı halde, bu kez aynı tasarı CHP. Milletvekillerinin gay• 
reliyle meclise sevkedilmiş, Bakanlar Kurulu da aynı tasarıyı alelacele 
görüşerek Meclise sevkedilmesini kararlaştırmıştır. 

Yapılmak istenen değişiklikler şunlardır : 
a - 274 Sayılı Yasa'da: 
Sendika· üyeliği özgürlüğü tamamen kısıtlanmakta, istifaların mute

beriycti Noter aracılığı ile gerçekleşebilmektedir. Eski yasada ise. sendi
kadan istifa edecek olan işçi bizzat istifa dilekçesini ilgililere sunabılmek
teydi. Böyle olunca da işçi, önce kendisini aldatan sendikaya karş ı irade
sini en açık surette ortaya koyabilmekte, dilediği sendikaya yeniden üye 
olabilmekteydi. Uzun uygulamalar ve yasa düzenimiz, sendikal özgürlüğü 
kı.•men temine çalışan pozisyonun da bu olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
defo, işçi şayet bir sendikadan istifa etmek istiyorsa karşı tarafa ıstifa 
cıiırl-çesini noter kanalı ile keşideye zorlanmaktadır. Kaldı ki, değişiklik
ier le güdülen genel strateji küçük muhalefet sendi.kalarını t ümüyle orta

d::.n kaldırmaktır. 
Grev _yasağı alanı : 275 Sayılı yasa ile konulmuş bulunan grev yasağı 

kapsamı genişletilmekte, «cenaze, tekfin, defin işleri özel sektöre ait su, 
Jıavaı;!azı, elektrik üretimi ve dağıtımı şlerine ait işyerleri» grev dışı bıra
kılmaktadır. Böylece, petrol işkolunda,-yani yabancı pet rol krallarına
meyJanlar alabildiğine açık tutulmaktadır. 

İşkolu Sözleşmesi : Yeni değişiklik, işkolu seviyesinde sözleşme yap· 
ma yetkisini, sendika ağalığının gereklerine uygun olarak formüle etmek
tedir. Gerçekten, buna göre, işkolu seviyesinde sözleşme yapmak için 
«o i5'colundaki sigortalı işçilerin % 30'unu temsil şartı» yeter sayılmak-
Ladır . 

İşte bize göre, Türkiye sendikacılığını kesinlikle katledecek olan h ü-
küm budur ve bu hüküm tamamen Türk iş ağalarının ağzı ile formüle 

edilmiştir. Faşist tasarılarm. pek az bir kısmına dokunduğumuz yukarıdaki ifade 
lerdeıı de anlaşılacağı gibi, Türkiye sendikacılığı «demir ökçe» nin altma 
itilmiştir. Bu tasarının kanunlaşması demek, Türkiye sendikacılığı için 
1\1\im. sendika ağalığı için hayat demekt ir. Emekçi sınıf, ya direnip ölümle 
ınücadele edecek , ya da kendisini tamamen haksız biçimde sömUren sen: 
c!ikn ağalığına «evet» diyecektir. Böyle bir «evet» in sorumluluğu ise, ışçı 
sını fını temsil ve idare etmek iddiasmdaki sendikacılara aıt olacaktır: . 

Faşist zihniyetle hazırlanan bu tasarıya ilk şiddetli tepki Devrımcı 
i şçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan gelmiş ve Genel Sekreter Kemal 

Sülker basına şu demeci vermiştir: . «Hükiiınet yeni tasarı ile grH hakkını kökiindeıı yok etmek pe,nu~e-
dir. ı\ma hemen belirtelim ki, Amtyasacla yer alan, uğrunda b~nca_ çıl_e 
eel,ilcıı ve sömüriiııün alabildiğine hızlıı ve rahatlıklıı ııt oynattıgı Tıırkı-
~cde, emekçilerin bu eıı kutsal hakkını yok etmeye kims~ ~nvaH:~ı, _ oh'.· 
;m,yn.caktır. Geni,; bir işçi topluluğunu işçi saflarıuclan sokup alına~ ı d,ı 
,ingörerı tasarı, ~leclisin talihsiz tasarılar gardrobuna atılacaı,,. tasarıyı 
~etircııleri ise i~çi sınıfı gelecek kuşaklara ibretle t~ hir eı!r<·Pk·MtiErm. >•> ----

' 
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Disk yeni çalışma 
döneminde 

KEl\lAL SÜLKER 

Türk sendikacılığının önemli lıir bö
lümünü, tutucuların egemenliğinden kur
taran ve i5çi sınıfının gerç.ek çıkarlarını 
sa\'UDan DİSK, lli. Genel Kurulunu yııı•
tıktan sonra yeni bir ça1L5ma dönemine 
girdi. DİSK, kendini Türk toplıımcıılarına 
ve toplumumuza kabul ettirme, yerleşme 
, ,e temelde birlik sağlama dönemini geride 
bırakarak eylemlere doğru yol alan bir 
örgiit durumuna yiikseldl. Kongrede ko
nu,~an de\'rimci sendikacılar, başka örgüt
lerde görülen dedikodu, kişilerle uğraşma, 
hitabet tutkusuyla mikrofonu saatlerce iş 
gal etıne gibi kirliliklerden uzak olarak 
eleştirilerini yaptılar. Ortak noktada bir
leştiler: DİSK, Törkiyenin tam bağımsız

lığa, özgürlüğe, sömürüden lmrtulmıış bir 
düzene ka\'11.'ima mücadelesinde önemli ye
ri olan bir işçi konfederasyonudur. Bu 
niteliğiyle yapacağı çok işler va,rdır. Bir 
an önce bu işleri birer lıirer gerçekleştir- • 
melidir. Bugüne dek yapılanlarla yetine
meyiz. Daha etkin, daha güçlü bir müca,. 
dele yapmalıyız. 

Gerçekten de, d elegelerin üzerind,e 
durduklan konulan, DİSK'in olanaklarını 

ıhı hesjlplayarak gerçekle~tinııek gerekli
dir. Zaten ge!;eıı dönemin yöneticileri, çol< 
dur bir kadro ve sınırlı bir biitçe ile OİSK' 
hı temeldeki yerini sıığlamlaştırnın prog
ramlarım bıışnrıyla sonuçlaııdırını~lıınlı. 
Örgiitlerıırası temel sorımlardıı birliği 
sağlıımlıL~brnuı,, ıle,•rimei kııılrolaruı seıı

dilmlıırda ılııhıı etkin bir ılurıımıı gelmele
ri için gerekli eğitimin vazgeçilmez bir ih• 
tiyaç olmıısmı tubamı kabul ettirmişt ir. 
Emin adımlıırla y ür üyebilmek için tabanın 
sağlamlığı ve biiyük desteği gerektiği için 
n. Biiy lik Kongreden sonraki yöneticiler 
bu ııoktalurı peklştinneye öııcelik tanım117-

lıırdı. 

Şimdi, bu sağlam temel iizerhıde yeni 
atılımlar ve yeni çalışmalar ılöııenıi açıl
nııstır. Tüzükte belirtilen hedeflere ulaş

nı;k için daha lıilinçli çabalar hurcanİaıla 
ittifak eden bir Genel Kuruldaıı sonra, bu 
açılan yolda tıa.~an snğlama daha kolay 
laşmı~tır. Çünkü tınngi sendikanın hangi 
delegesine veya üyesine görev verilirse, 
o görevin eksiksiz yerine getirilmesi inan
cı yerleşmiştir. Bu bakımdan DİSK'in üc
retli profesyonel kadrolarmın yeteri ka
tlar bulwımayışı, tasarlaııan işlerinin ger
çekleştirilmesi için bir engel teşkil etmeye 
cektlr. 

DİSK ne yapmalıdır? Hiç kuşkıısuz 
bu sorunun karşılığını Kongre vermiştir 
ve yeni Yürütme Kurulu ile Yönetim Ku
rulu, kongrenin kararı doğrultusunda, tü
zük ve ilkeler sınırı içinde gerekeni yapa
caktır. Ozellikle eğitime önem verecek, 
yayın yoluyla. sesini daha gür duyuracak, 
Anayasaya aykırı yolda gördüğü her lktl• 
darı uyaracak, bunu etkin biçimde plin
laya<'ak, Anayasaya aykırı yasalar hazır
layaıı partileri, ya da bağımsız milletve
kili ve senatörleri en devrimci ölçüler içln
ıle uyaracak ve o tasanlara karşı koyma
sını bilecektir. En önemlisi, işçileri politik 
güç olma yolunda bilinçlendirme görevini 
aralıksız sürdürecek, pahahhğı, vurgunu, 
soygunu öıılemeyen, işçileri devlet yöneti
minde söz ve karar sahibi yapmaya ya
naşmıyan iktidarlara karşı aralıksız mii
cadele verecıekUr. Ne maceraya_ itilecek. 
ne de kimliği ve geçmişi pek belli olmayan
lann kendi kendilerine verdikleri «dev-

rinıciliğin çizgisni saptama yetkisine bo
yıııı eğecektir. Dışardan gazel söylemeniıı 

;,ek yayguıla.5tığı ~u günlerde her eline 
kulem ulanın önerdiği «eylem» DİSK'iıı 
mutlaka itiba r edeceği eylem olmayacak
tır. DİSK, kendi orgaıılarında verilecek 
ırnrarlanı göre eylem biı;inılerini saptaya
ı•ııktır. 

DİSK, yazılanlan okumayacak, öne
ı·ileııleri dinlemeyecek midir? Elbette oku 
yııcak ve dinleyecektir. Ancak ne yapılu

"ıığına «kendisi» karar verecektir. Egemen 
sımflar hükumet e tmekten aciz durumu 
diişebilirler ve fakat işçi sınıfı, henüz ııo
lltlk örgütlenmesini tamamlayamamış ise, 
işçi sınıfının ve öteki emekçi sınıf ve ta
bakaların ilcfübr cbn olanaklan tam de
ğilse. maceraya atılmak DİSK yöneticile
rinden gelmeyecek bir girişim olacaktır. 
Klislk deyimi ile ne zaman dün erken ve 
yann geç olacaksa, politik örgüt saflann
dnki DİSK'e üye işçiler o vakit «bugün!» 
deyip o yolda önerilerde bulunacak ve po
litikanın karar safhasında l!;Örü.~lerini o 
yolda açıklayacaklardır. 

Şu veya bu fabrikada Pyleme l!;eçip 
geçmıımeyi kararlaştırmak, o işyen ışçı

lerinin çoğunluğunun üyesi olduğu senıli
kanın yetkili organlana diişer. Dışardan 
değerlendirme yapıp öneride bulunan.lal' 
hu yolda bir organ kararı bulmaz Ye ey
lem görmezlerse seııılikalann yönetici 
kadrolannı su çlamaya kallm;salar bile 
kimse o dL5&rdan gazelcilere önem vennl'• 
yecektir. Gerçekçi olmak, yalnız dL5ardan 
gazel okuyanlara özgü bir yetenek değil• 

dir. Bunu iyi bilmek gerekir. 

Bütün bunlan yazdıktan sonra ıleri·, 

ki: Disk, önemli bir aşamaya ulaşım~tır. 

Eylemlerini Türkiye koşullannı değerlen• 

dlrerek yapacaktır. Maceracı olmayacak, 
gerllemiyecek, ama ille de «ilerici» olaca
ğım diye, kitlelerle yönetici kadrolar a ra• 
sında U!)urıımlar yaratmayacaktır. Kitle 
ile yöneticiler etki - tepki içinde gerekeni 
oluşturacaklardır. Kişiler gidici, örgüt lı• r 
kalıcıdır. DİSK, kalıcı bir devrimci örı:;üt• 
tür. Toplumun her türlü sömürüden kur• 
tulması yolıındakl ekonoınik , ·e politil< 
mücadele8ini yapacaktır. 

iŞÇİLERE DUYURU 

11 Şubat 1910 tarih. 
13423 Sayılı Resmi 

Gueuıden 

931 sayılı iş Kanununun 
79 uncu maddesine bir 

fıkra eklenmesi 
hakkında Kanun 

KanUD No. 12%5 

Madde 1 - 931 sayılı tş 
Kanununun 79 UDcu mad· 
desine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir: 

lşyeri hekimi tarafÜİdan 
verilen rapora itiraz )ijı)in-

de, işçi en yakın S08y&I si
gortalar kurumu hastanesi 
sıhhi konılunca muayene
ye tibl tutulur, verilen ra
por keıbıdlr. 

yayımı tarihinde yürürlü/te 
girer. 

Madde 3 - Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yüı·ütür, 

Kabul tarihi: 3.2.1970 Madde 2 - Bu kanUD 6.2.1910 
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MİLLETiN EFENDİLERİ. ., 

BEYEFENDİLERİ. 
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Scııdlknnıız Goııı•I Uııııkuııı Snyııı KEMAL 'fÜltKJ.Elt Ofo,ınn toplıuıtıHınıln ko• 
ıııı~ııyorlur, To1ılnntıyu Genel UıL~kuıı Vekili Hilmi Güner'dc kutılmı~tır. 

Koç'ıın fabriknlarındurı 

olun, Anudol otomobilinin 
yapıldığı OTOSAN'ın işçi

leri yıllıırdır çektikleri sa rı 
sendika eziyetine son verip 
MADEN • 1Ş Sendikasına 
girmişlerdir. !,;çiler uzun 
bir sliredir Maden-lş'o gir
me çabaları içinde oldukla
rı için sarı sendika Çclik-1~ 
köpeklerinin kurşunlurınu 

bile hedef olmuşlardı. (Bu 
olayın hikayesini, içinde 
ynşııyıın bir işçi arkadaş 

öbllr sU\unlarım11.da anln-
1.ıyor.) Mnclen - lş Sendika
sı,Otosan işçilerinin isteği 

üzerine kcndneriyle Kadı
köyde bir dllğün salonunda 
toplnnlı yapmıştır. Sendi-

l\lÜlıTED ÜSSÜNDE 
TÜUK ASKEKLEltE 
SiLAH ÇEKEN 
Ai'IIEltlKAU EH 
V1ETNAl\l'A 
GÖNDERiLDİ.. 

Bir süre önce Mürted 
Hava üssünde T Urk Subay 
ve nssubaylarına silah çe
kerek içeri sokma k isteme
yen ve kendilerini tehdit 
eden Amerikalı nssubay 
Vietnam'a gönderilmiştir. 

Olay sırasında Ameri
kalı a,ıker silah ım TllrklcrC' 
üldiiıme isteğiyle doğ'rull
iııu~Ha da, korkusuııdnn 

bccc-rcmcıniştir. Aske ri n1a 
kanılar olay ı örtbas etnıek 
iHteınişleı·, engel olamamış
lanlll'. Haber heıı ıen ya
yılm ış, bunun üzerine AmC' 
l'ilrnıı ıııakaıııları Tilrklcrc 
si l fıh çeken Amerikalıyı. 

kamız Genel Başkanı sa
yın Kemal Türkler ile Ge
nel Baı,knn Vekili Hilmi 
Gllncr'lıı ve çok suyıda 
Olosuıı işçisinin katıldığı 

toplantıda bir çok konuş
ma yapılmış, özellikle sarı 
sendika eziyeti anlulılmııı 

neden Maden-.lş sendikası
na girildiği açıklanmıııtır. 

Ayrıcıı toplıuıtıda, dör
düncü bölge temsilcisi la
mel Denıir, sendikamız 

o rganizatörü Murathan Be 
t el, Auer'den Cengiz Tur
han, Singer'in bll/j temsil
cisi ve Demir DökUm'den 
Turgut Alaağuç, Mehmeı 

Çolak, Hasan Uğurlu, Sa
mi Seyrek, Avni Çolak , 

· Vieuıam'a göndermişlerdir. 
Bundan da anlaşılıyor ki, 
Amerikalılar, Türkiyeyi de 
sömiirillerini sürdllrmek is 
tedikleri Vietnam gibi gör
mektedirler . Kimbilir, Vi
clnama gönderilen Ameri
kalı , Türklere çektiği siUih
la, kaç Vietnamlıyı öldllrc
cektir .. 

cımYSLEWDE LOKAVT 
VAR!. SAUI SENDll{A 
ışçıu.:nl ALDA'l'lYOH 
l\ll' ':' 

Chryslcr, Fethi Çelik
baş'ın bakanlığı sırasınclıı 

Devlet Plfuılama Teşkilatı

nın direnmesine rağmen. 

genel bayileri Rıışensacl, 
Tatko ve Çiftçiler ile bir
likte kurulmuş ylizclc 60 
yabancı sermayeli bir oto 
nıontaj tesisidir. lmaliit ya 
pacağı iddialarına rağmen, 
birkaç demode tezgiıh ge
tirip kamyonlarda şoför 
mahalli ve kamyon kusası 
yapmakla yetinen bir şir
ketlir. lmaliit taalıhUtlcri-

Mehmel Kul, Yahya Ya
mar:, Osman lfoy, Hüseyııı 

Kibril, Yakup Ertem, Fey
zi Gören, Sabri Mak. hazır 
bulunmuşlar, yaptıkları 
konuşmalarda Demir Dö
kilm hareketini, Madcn-lij 
Sendikasının neden gerçek 
işçi sendtka.aı olduğunu, 111-
çi sınıfının durumunu or
taya koymaya çalışmııılar

dır. Olosan işçilerinden 

Abidin Koli , Buki Balı, Ya
kup Ağırba.<$ , llhami Al

.dan, Şcrııfettin Sahip, Yıı
kup Aynacı, Mehmel Soyu 
e r, Mahmut Çiriz, Bayram 
Tunalı da söz almış. işyer

le rinin sorunlarını , dll,ıük 

ücretle çalışan olduğunu , 

ııi, yeni ııılisaadcsi ç ıkaıı 

bazı yabancı ~ermaye ku
ruluşlarına ortak olmakla 
atlatmayı bilmiştir. 

Yabancı şirket, işçilerin 

haklarını koruyacağı içiıı, 
Maden - lş Sendikası yeri
ne AP'li Özdemiı-oğlu'nun 
Metal - İş Federasyonuna 
bağlı Otomobil - lş Sendi
kasını desteklemiııtlr. Oto
moliil • İş. montajcı Fer
ruh Verdi'ııiıı yakını bir 
sendikııcınııı yönetiminde
dir. 

SARI SENDİKANIN 
GREV YUTTUKIIIACAS I 

Yabancı sermayeli olan 
~irket bir yandan ham macl 
tle stokunu bitirmişken 

( yrnideıı üretime geçecek 
durumda olııındığındnn ı . 

bir yandan da sarı sendi
ka otomobil-iş' le anlaşıp i~
çileri aldatarak greve sii
rllklemiş ve lokavt ilaıı et
miştir. Böylece fabrika bir 
silre duracak. İşveren iire 
tim yapmadığı siirece işç i

ye para öcleııılyeceklir. 

Çclik - t ,j' ııı yıq ,t ıı; ı bııskıla

ı·ı , zlfl içiııılc çııluııın t~çı h•

rı: yoğurt vcril nwdtğııı l. 

l\laJeıı-lıı'l ıı öbüı •endlka
ııır gıbi kcn<lllertnı salıııı

yııcağını , Hoııyul haklal'ını 
ulmak içın KOnuıııı kadar 
beraber ııııvu~ııcııklıırııııı 
iıııındıklarıııı HÜylemi!llPr
ıJlr. Ouhıı IIOlll'U HÖ>. nlaıı 
(;enci Uıışknıı Vekili ll il . 
ııı i Uüııcr, dllııyıı işçi lıurc

k('llcrindcıı , l~çilcriıı ancak 
eğitilip bilinçlcııcrck, siya
si ağırlıklarını koyııcakla

rındnn ııöz etmiş, Hangi gll 
nlln doğu~u bir kaç işçiııl ıı 

ölllmil dcıiildiı', Hangi gU
nün batışı bir kaç iijçlnlıı 

ekmeğinden oluşu değil

<lir• demiştir . 

işçilerin alkııılarıyla suıı 
olarak nılkrofonıı çı kan , 

Sendikamız Genel Ba.1knııı 

Sayın Kemal 'J'llrkler, özet 
le ~u konuşmayı yapm ı~

tır ; «Sizler önce Madeıı

lş'e llyP olup bi rleııccck . 
Ronra ela bir güç olarak 
haklarıııızı nrnma sııvruıını 
vercc<'ksinlz. Srı rı sendika 
11111 Mııdcıı-lş'e girdiğiniz 

için size çevirdiği siliıh. bir 
giin onlıırın alınlıı.rınıı da
yanacaktır. Yakın bir ge
lecekle isteklerinizi be lirle
mek için toplantı yapıla• 

cnk. Tllr k Demir Döklinı'
de ıın•ıl Hözlcşmc içindi' ve 

ıl ı ijıııdıı hulılı1r ı•Jı.J,, cılllıııiıı 
.,,. ııizc ı.Jc o lı ıı klııı· ı ·klc ı •di 

lccck llı·. Muı.Jcıı- 1~ &ııdl
kaHı uıdu.l pt·)jinclı : ,J.,g ı ldh· 

8ızlcrc bir mcııfııııl sııı;l ıı

ıııncayıı kudıu 1 :! Hm gıhı 
ıız bir ııiılııl ıılıııııcaktır. 

Bir iıı~i hızım ııılicııdck· 
ıııi1.dı • ıııiııticn olınUijHtı, ye
niden i ııc gırcne kadıır kcn
dlsinı· yardım yıı pılıı . Bu 
yıırdım i~çi ııln hakkıdır. 

l·lallil gP1 ıp bana kııl'rı t u
trırak hu haklnrıııı>.ı iHlc
ycbillrııirıi z . Her konu içın 

ilerde iijçilc•r kımdılPri top
lanıp kcııılilcri karar ıı ln• 

caklarrlır. ı,ıun ıı lnıuııyoru1. 

ki , biz lııçi ııınıfı ulımık yıll 

nız Otoııarı ' ı deı::ıı . iııçt ıı ırıı 

fıııın ikt idarını da <' le ge
çirme ıırıvruşı içindeyiz. ~im 
di , Maden-lıı'ln özgürlUk 
ekmek ve kavga marşını 
Röyliyclim.• 
• llal{ ba.~ıııı dıımıın olmı1 
(öllmil.1dc re dunnıız akar 
Giiııeıı ufııktnn ~imdi doğur 
YllrUyelinı ıırkııdıııılu r 

SeHlmlzl yer gök s u 
dlıılt•Hln 

Sı•rt adımlarla her yer 
lnleııln, lnleMin• 

Her birlikte coııkuncıı 

ııöylencn bu marııtan H0n• 
m işçiler yeni bir Ravaıııı 

ba,ılamanııı ııcvlnci içinde 
clağılmııı larJır. 

OloHıın l~c;ilrrl toıılaııtıch~ 

Ayrıca ımı-ı sendika, em
peryalizmin u~t1ı;ı fabrika 
yöneticileriyle yaptığı top
lu sözleşmelerde, patronla
rın isteğine uyarak üre ti
mi düşilrmüşliir. Üretimin 
dUşUrUlmeye ba.~land ığı 
glinden lokavt ilan edilen 
güne kadar normal soy,• 

Jnn 570 arrıba ekııi k ima l 
edilmişti!'. ÇünkU eldeki 
lıam madde miktarı 210 
arabalık olup bu sür" için
de bitmiş araba sayısı 207 
<lir. Böylece sarı sendika 
patronun buyruğunda ol
duğiınu bir kere daha oı·

trıya koymuştur. 

CIIH\'SLEI< l~~ilnl direniyor. G,•r~eklı-ri 
bilmiyorltır 1111 ':' 

l 



Maden-İş Sendikası 
Bölge Temsilcileri 

Konuşuyor 

Türkiye'de işçi sınıfının en güçlü sendikalarm
dan olan Maden - İş'in bölge temsilcileri soıı 
yılların Türkiye'si ve işçi sınıfı için ne düşü
nüyorlar\' 

Bölge temsilcileriyle yaptığımız konuşmayı sı
rayla yaymlıyonız, 
İkinci konuşmayı Sendllmmız Dördiincü bölge 

temsilcisi İsmet Demir ULUÇ'la yaptık. 

İsmet Demir Uluç işçilerle birlikte 

1 - 1969 yılında bölge
miz sınırları içinde sendi
kamıza 3420 üye kaydol
muştur. 

2 - Üyelerimizle olan 
ilişkilerimiz çok yönlü ol
maktadu:, Fakat. en önem 
!isi üyelerimizin artık dava 
)arına sahip çıkma:ğa ça
nşmaları ve memleket me
selelerinin de yanıbaşında 
dünya meselelerindeki ger
çekleri öğrenme çabaları 

bizleri sevindirmekteclir. 
Bölge temsilcisi olarak 4. 
bölgedeki henüz bir ayı bu
lan görevim sırasında ge
çen bu kısa süre bana bü
yük ümitler vermiştir. 

3 - Bölgemizde işçile

rin hak arama kavgalarına 
karşı tavırları diğer bölge
lere nazaran daha iyidir. 

Yoğun bir çalışma yapıla
bilirse çok daha iyi olabi
lir. 

4 - Türkiye·de işçi sı

nıfının bugünkü iiurumu 
üstüne görüşümü ifade ede 
bilmem için muhterem ga• 
zetenizin sahifelerinin ka

.fi geleceğine inanmıyorum. 
Onun dışında da o kadar 
doluyum ki, bu hususta 
haykırmak istediğim keli
meleri gazetenizde yazabil
meniz mümkün değildir. 

İşte onun içindir ki, bugün 
sadece dişlerimi sıkıyorum . . 

5 - Bölgemiz kadrosu 
işçilerin sendikamız bünye
si içinde örgütlenmesi için 
kafi ve yeterli değildir. Bu 
nun için Genel Yürütme 
Kurulumuzla gerekli te
masları yapmaktayız. 

TÜRKİYE HÜKÜMETSİZ 
KALDI 

Patronlar lıirbirine dü
şünce Türkiye başsız kaldı. 
AP. iktidarındaki ikiye bö
lünmeden ötürü S. Dcmir
el'iıı bütçesine red oyu ve
rildi ve AP. çoğunlukta ol
duğu halde Demirel istifa 
etmek zorunda kaldı. AP. 
içindeki bu çatışma, halkın 
sırtından kazanılacak mil
yonların paylaşılamaması 

yüzünden olmuştur. AP. 
nin 41 milletvekili kendi 
partilerinin sunduğu büt
çeye red oyu vermişlerdir. 
Sunay, hükümeti kurma 
görevini yeniden Demirel'e 
vermişse de Demirel gü
ven oyu alamıyacağından 
korkarak bu işi gerçekle.~
tirememiştir. Sonra da ge
rekli sayıda oy sağlıyabfı
mek için milletvekili satın 
almaya başlamıştır. At pa
zarı gibi, milletvekili paza
rı kurulmuş, bu iş için. yüz 
binlerce lira dönmüştür. 

Güya Türk halkını tem
sil eden milletvekillerinin 
satılık hale gelmesi işçi sı

nıfına ders olmalıdır. Ver
dikleri oylarla gelen adam
ların ne biçim adam olduk
larını öğrenmelidirler. Ga
zetemiz baskıya verilince
ye kadar Türkiyeyi kimle
rin yöneteceği belli olama
mıştır. 

Bildiklerim 

PATRONLAR İŞÇİ 
(;IK.ARIYORLAR 

Son aylarda meydana ge 
len işçi olaylarından he
men hemen tüme yakının
da dolaylı ya da dolaysız 
ham madde sıkıntısı ve ten 
sikat önemli bir rol oyiıa
maktadır. İşçi Şerif Aygün 
ün ölümüyle sonuçlanan 
olayların meydana geldiği 
Gamak Elektrik Motörleri 
Fabrikası, iki hafta önce 
gelen ham maddeyle hiçbir 
şey olmamış gibi normal 
üretimine ulaşmıştır. 

Bazı kişilere göre Cbrys 
ler fabrikasında emperya
lizmin işbirlikçisi patronu 
lokavta götüren en önemli 
sebep ham madde sıkıntı
sından ileri gelmektedir. 
Ve NATO ile 10 bin araba
lık bir anlaşmanın eşiğinde 
bulunan patronlar gerekli 
hammadde ikmalini sağıa·
ma yolunda lokavtı kendi
leri için yararlı görmekte
dirler. Anayasa dışı bu si
lahı kullanmalarının ama
cı , zaman kazanmaktır. 

Geçen yıl tekstil sanayi
inde başlayan kriz ve ten
sikat yeni örnekleriyle me
tal sanayii alanına kaymak 
tadır. !zmir'de·metal sana
yiinde 7 bini aşkın işçi iş· 
ten çıkartılmıştır. Birçok 
fabrikalarda da istihsal dü 
şürülerek işçiler öz işlen dı 
şında işlerde çalıştırılma

ğa başlanmıştır _--İstanbul'· 
da da birçok f abrikada ten 
sikat yapılmıştır. Çıkarı

lan işçilerin· 5 bini aştığı 
bazı sendikalar tarafından 
açıklanan rakkamlara gö
re ortaya çıkmal!tadır. 

Sadece bir sendikaya · 
bağlı olan işyerlerinden 

250 işçinin çalıştıgı Baha
riye Demir Çekme Fabri
kası kapanmıştır. 200 işçi-

nin çalıştığı bir fabıika 
olan Akın Demir Çekme 
150 işçisini çıkarmıştır. 80 
işçisi olan Emek Saç Sa
nayii kapanmıştır. 400 iş
çisi olan Ticaret Sanayi 
259 işçi çıkarmiştır. 350 iş
çisi olan Talisman 300 işçi 
~,karmıştır. 450 işçisi olan 
Çelik Döküm Fabrikası ka 
panmıştır. 420 işçisi olan 
Toplu iğne Fabrikası 80 iş 
çisini çıkarmıştır. 1200 iş 
çisi olan Jeep karoser fab
rikası ise bu ay içerisinde 
işçilerinin yüzde 60'ını iş

ten çıkarmak zorunda ol
duğunu açıklamıştır. 

Bütün bunlar göstermek 
tedir ki, işçiler yeni bir sa
va.şın eşiğine itilmektedir. 
Bu elde ettikleri çalışma 

hakkını ve zar zor geçim 
imkanlarını korumak döne 
midir. Artık işçilerin işbir

likçi patronların iki dudağı 
arasındaki «yarın, garan
tilerine - ki as1ında garan 
tisizliklerini - kendileri
nin hakill) olacağı temelle
re yöneltmeleri gerekmek
tedir. Devrimci sendikala
ra bu noktada düşen göre·.-. 
işbirlikçi patronlar karşı

sında savµnmaları gereken 
en önemli llakkın iş garan
tisi olduğudur. Ancak bu 
şekilde en kutsal değer 
emeğin korunması yolunda 
çalışılmış olur. l:ıu , giderek. 
bugün var olan kalıpların 
kırılıp işçi iktidarına yöne
len, hem de bütün engel:f' 
ri yıkarak yönelen ça 'ıı;r.:~ 
nuı başlangıcı olac1ktır. 

Yirminci asrın icabı olarak diğer me
deni ülkelerde olduğu gibi Türkiyemizde 
de işçiler sendika kurma ve iktisadi eko
nomi, sosyal durumlarını düzeltmek ve ko 
rumak amacıyla toplu sözleşme ve grev 
hakkına sahiptirler. 

edilseler bile, bu hususta bu güne kadar 
ceza giymiş işveren görülınemiştir. 

Ayrıca Anayasa teminatı altında ku
rulmuş işçilerin mesleki teşkilatı olan dev
rimci sendikalara üye olup kanuni hakla
rını daha iyi değerlendirerek almak iste
yen işçiler işveren ve işverenlere yaran
mak isteyen sözüınona bazı işver-en vekil
lerinin baskısı albnda kalmaktadırlar. İş

veren ve işverene yaranmak isteyen bazı 
mahlukların baskıl:ırına önem vermeden 
işçilerden yana olan namuslu kişiler de 
işçilere göz dağı olsun diye bazı uydurma 
bahanelerle işten atılmaktadırlar. 

lerin karşılarına (ASIL GÖREV! HAKLI
YI KQRUMAK OLAN) polisler çıkmakta 
ve işçi kardeşlerimizden birçoğu kurşun
lanmaktadır. 

Ancak işçilerin bu doğal hakları Tür
kiyemizde beyaz kağıt yaprakları arasın
da yazılı kalmaktan öteye gitmemektedir. 

Şöyle ki, bir çok iş yerlerinde kanun
ların emrettiği asgari ücretler uygulan
mamakla beraber, bilhassa eYi altmış ka· 
dar işçilerin çalışmakta olduğu işyeı-lerin
de sigortasız işçilerin sayısı, sigortalı işçi

lerin sayısına oranla daha fazladır. 

Bu nedenle, işyerinde iş kazası geçi• 
ren işçiler sakatlanarak mutazarrır olmak 
tadırlar. Ayrıca sigortasız işçi çalıştıran 

işveren ' e r İŞÇİLER tarafından şikayet 

Gerek iktisadi durumun lııozukluğu 

ve gerkse işverenlerin yaptığı baskının 

bunalımı neticesinde ANAYASA'daki di
renme haklarını kullanarak işverenlerin 

kanunsuz tutumlarını protesto eden işçi-

İşte S!NGER'de, DERBY'de, KA VEL 
de, EMAYETAŞ'ta, DEMİR DöK'OM'de, 
HOROZ -ÇM'de, en son olarak ta G A -
M A K ' ta yapılan eylemlerin temelinde 
yukarıda izahnia çalıştığım ACI, fakat 
GERÇEK nedenler yatmajrtadır. 

Selam olsun İşçi Sınıfı için mücadele 
edenlere; 

Selam olsun midesi şişlere karşı hak

larını ~vunan işçi· kardeşlerime; 
Selim olırun geleceğin yöneticilerine .. 

Maden - İ§ Orgaıılzat.örü 
HANEF! ÖZTORK 



~111 
Olayı gören ve aşağıdalıi 

yazıda ıııılatan 

Mehmet Karaca 

Çıkarları uğruna, menfa 
atleri uğruna toplumların 
haklarını çiğniyerek yalan
lar söylüyorlar, palavralar 
atıyorlar, bir de bunlar yet 
miyormuş gibi, aidatını al
dığı işçiye kurşun sıkıyor
lar. Patronlarla işbirliği 
halinde bulunan san sen
dikaların tutumu insanlık 
adına utanç duyulacak bi
rer belgedir. 

Aziz işçi kardeşlerim, 

Anayasanın bizlere tanı
mış olduğu haklar çerçeve
sınde sendikalaşma özgiir
lüğümüzü kullanırken sarı 
şebekenin canileri bizlere 
kurşun tevcih ediyorlar. 
İşte bu acı gerçeği, bu ka
ra yazıyı gelecekteki insan 
)ık tarihi nasıl sayfalarına 
sığdıracaktır? Bir insan 
olarak insanca yaşayama
dığımız için utanç duyuyo
,rum. Ben bu olayı yaşıyau 
bir işçi arkadaşınız olarak 
yalnız Otosan işçisine de
ğil, tüm Türk işçisine, 

Türk işçi sınıfına duyurma 
ya mecburum. Çünkü se
nin ve benim verdiğim ai
datlarla evler, apartman
lar yaptırıp, altlarına hu
susi Opel arabalar çekip 
yazlık sinemalarına varın

caya kadar yaptıran bu 
sözde sendikalar kiralık ka 
L1.ller tutarak Umraruyı, su 
KaKJarıncta aycıa ~U ııra aı

datını aldığı bir ışçi bilinç
ıendi diye kurşunlatıyor .. 
İşçi sınıfı henüz gerçek se
viyesine ulaşamadığı için 
işçi olarak utanıyorum. 

Her şeye rağmen şuna da 
inanıyorum ki, Türk işçi 

sınıfı garp memleketlerin
de olduğu gibi, tlim gücli
nü Devrimci işçi sendikala
rını da arkasına a larak, hü 
kümet olarak iktidarlara, 

insanlık adına 
utanç duyuyorum 

«Biz san sendika Çelik - İş'c aidat ödemeyiz. Ui:ı: 
Maden - İş'ten yanayız» diyeıı OTOSAN i~çileri, J\fa. 

den - İş'le toplantı yapmak istemişler, Kııdıköyde 
düzenlenen bu toplantıya gelmek üzere tJsküdar'dan 
otobüsler tutulmuştur. Çelil< - İş'ten 8 - 9 kişi oto
büsün önünü keserek silahlarıyla rasgele ateş etmiş
lerdir. Olayı gören Otosan işçisi Mehmet Karaca 
anlatıyor .. 

sömürücü olan iş verenlere 
ve bunların uşaklığını, yar 
dakçılığını yapan sarı sen 
dikalara ağırlığını koymuş 
tur. 

Gelecekteki bu zafer biz 
işç_ilerin olacağına ben şah 
sen inanıyorum. Bunun de
lilleri, gerçeklerle ortada
dır. İşte Türk Demir Dö
küm, Singer , Auer, Elek
trometal, Arçelik ve bunlar 
gibi bir çok iş yerleri.. Oto
san · işçileri olarak biz de 
bunlara katıldık ve diyoruz 
ki, Türkiyede işçi sınıfının 
önderliğinde bizler de va
nz. 

Arkadaşlarım, 8 Şubat 
1970 Pazar günü Otosan 
işçileri olarak bizler Türki
ye Maden - İş Sendikası ile 
Kadıköyde bir toplantı ter
tip etmiştik. Toplantımıza 
uzak semtlerdeki arkadaş
ların da katılabilmeleri için 
bazı sem ti ere otobüsler 
gönderilmiştir. Her otobü
se 3 veya 4 arkadaşımız 
görevlendirilmiş, ben de 
teşkilatlamadan bir ekib 
olarak Mahmut Koç ve 
Dursun Sabur arkadaşla
rımla Ümraniye çarşı du
rağından saat 09.30 da kal 
ka ~.ak otobüste görevliy
dik. Aynı saatte otobüsün 
başında bulunduktan son
ra, Fabrikadan şahsen ta
nıdığım ve bilahare ismi
nin Sinan Can olduğıınu 

öğrendiğim şahıs geldi ve : 
«Taş ocaklarında kahvede 
toplantıya gidecek arkadaş 
!ar var. Yağmurdan gele
miyorlar, bir minibüs tu
tup getirelim• diye teklifte 
bulundu. Bizim bulunduğu 

.1. 

muz yerle tarif ettiği yerin 
2 km olduğıınu arkadaşlar 
söylediler. Hava da sağnak 
halinde olanca hızıyla yağı 
yordu ve teklif bizce nor
mal karşılanmıştı . Yalnız 

ben minibüsle değil, oto
büsle de gidip arkadaşları 
alabileceğimizi söyledim ve 
gittik. Yolda tanımadığı
mız bir kişi otobüse işaret 
etti ve bindi. Otobüsün ö
nünde pankart bağlıydı. 

Sinan Can'ın tarif ettiği 
semte gelince, şoföre ma
nevra yapıp durmasını söy 
!edik ve biz 3 arkadaş oto 
bUsten inerek yağan yağ
mur altında kahveye koş
tuk. aFkat maalesef bizim 
arkadaşlardan kimseler 
yoktu. Hemen geri döndıi
ğümüzde tanımadığımız 
bir şahıs otobüsün önünde 

~~ 

-t 

bağlı bulunan pankartı ko 
parıyor. Biz nedenini sor
mıya kalmadan koltuğu

nun altından gazete kağıdı 
na sarılı bir cisimle saldırı
ya geçti. Bizler pankartı 

bu şahıstan aldığımız an 
tam gazla üzerimize bir o
pel arabanın geldiğini gör
dük. Arkasından bir ford 
minibüs ve içinden çıkan 

şahısların hepsinin elinde 
gaz<!te kağıtlanna sarılı 

cisimlerle bize saldırıya 

geçtiler. Şunu açıkça belirt 
meki sterim, Opel arabayı 
tam gazla bizzat üzerimi
ze süren Çelik-~ çetesinin 
reisi olan Kazım Çoconun 
kardeşi Ergün'dü. Minibüs 
ten inenlerin bir kısmı oto 
büsün camlarını demir çu
buklarla kırarlarken, bir 
kısmı da bizimle boğuşu

yordu. Biz burada bilek 
gücüyle mücadele eden 
yalnız 3 kişi idik. Onlar ise 
hepsi silahlı ve sopalı kişi
lerdi. aSyıları da 8 - 10 kişi 
vardı. Bir oyuna getirilip 
sinsice tuzağa düşürüldüğü 
müzü o anda anladık .. 

Mahmut Koç ve Dursun 
Sabur arkadaşım nasılsa 

kendilerini otobüse atmış
lar, ben yerde bir kısmı ile 
mücadele ederken silah ses 
!eri kulaklarımda çınlıyor
du. Bir ara gözüme ilişti
ğinde pankartı kopartan 
şahıs otobüsün arka kapı
sından içeriye korkunç şe
kilde ateş ediyordu. Ayni 
anda otobüs hareket etti, 

yinede otobüsün arkasın

dan ateş ediyordu. Ben ha
la yerde eli sopalı ve d e· 
mir çubuklu kişilerle mü
cadele ediyordum. Bir ara 
bizi buraya teşvik eden Si
nan Can'ın sadece olaya 
seyirci kaldığını ve kimse
nin ona dokunamadığını 

görünce durumu anlama
mak için hiçbir sebep yok
tu. O anda kendisinin de 
bana şöyle hitap edişi,«ar

kadaşların giti, sende git 
artık» kimliğini iyice orta
ya koymuş oldu. O anda 
kendimi o çemberden na
sıl kurtardığımı bilmiyo
rum. Var gücümle otobü
sün arkasından koşmaya 

başladım . Fakat otobüs 
çoktan gitmişti. Çarşı so
kağına kadar ara soka~
lardan geldim. Bilahare öğ
rendiğime göre o semt o 
cani çetenin reisi olan Ka
zım Çoco'nun semti oldu
ğunu, olay yerindeki sine
rnanında o çete reisine ait 
olduğunu olaylardan sonra 
tesbit etmiş durumdayız. 

Bildiri ile de Otasan'lı 

arkadaşlarıma durum an
latıldı ve Sarı Şebekenin 

silahının geri teptiği belir
tildı. Çünkü olay yerinde 
bize kurşun sıkanlar ken
di adamlarından birini kur
şunla yaraladıkları ortaya 
çıktı. Olay mahkemeye in
tikal etmiştir. Ben bunun 
esas mahkemesini Türk 
İşçi Sınıfının yapacağına 
inanıyorum. Otosan işçisi
de bunun cezasını çok iyi 
uygulamaktadır. Demir 
Dökümde olduğu gibi Oto
sanda da zafer bizim ola
cakıır. 

Mutlu günler, mutlu ya
rınlar. 

MEHMET KARACA 
~ 
1 

~ 



Bize Gelen 
işçi 
MEKtuploRı 

EMAYETAŞTAN BİR 1ŞÇ1 
SESLENİYOR 

Değerli işçi kardeşlerim, size sesleni
yorum. Senelerden beri Emayetaş Fabri
kasında sürüp giden işçi ve işveren anlaş
mazlığı devam edip gitmektedir. Burada 
senelerden beri durup çalışmaktayız ve 
bunların sebebini aşağıda açıklıyorum. 

İşçi kardeşlerimin şunu iyi bilmesi la
zımdır ki, Emayetaş Fabrikasmda, Ana• 
yasamızın işçiye tanımış olduğu haklar 
tanınmıyor. 

kardeşlerim, 68 senesinde yapılan top 
lu sözleşmesini göz önüne alalım. Hepsi
ni açık açık biliyordunuz. İşverenle onun 
peşinde dolaşan kuklaları her türlü hile
baz ve sahtekarlığa ,baş vurup bizleri bu 
günkü duruma sürükleyip işverenin kar
şısında biz işçilerin haklarını çiğneyip ve 
bizleri söz ve yetki sahibi yapmayıp kendi 
bildiklerine işverenle rahat rahat işvere• 
nin lehine olarak çalışmaktadırlar. 

Kardeşlerim, bu yapılan toplu sözleş• 
meye imza atan şahıslar bugün kalkmış 
işçiyi halen kandırıp siz bu Metal-İş Sen
dikıuıına üye olun ki, haklarınızı arayabi• 
lelim. Neden yetki sahibi olup ta işvere
nin karşısına oturduğu zaman bizim hak
larımızı doğru dürUst olarak savunmayıp 
ta her şeyi gizli kapaklı sendikasıyla bir
le«,ip hiç bir işçinin haberi olmadan çak
tılall' imzayı gittiler. lşçi hakkını arayan 
sendika veya temsilcileıin tutumu bu mu
dur? 

Hal böyleyken işçi arkadaşlarımız, 

körü körüne halen gidip Metal-İş Sendi
kasına üye oluyorlar. 

· Kardeşlerim, şunu iyi düşünmek la· 
zım: Neden fabrikada bulunan işveren ve
ya işveren vekili Metal-İş Sendikasını des
tekliyorlar. Mesela, misali karşınızda: Bir 
işçi arkadaşınız aransa, çıktığı zaman Per
sonel Müdürü Cüneyt Bey işçi arkadaşını
za şunu soruyor: «Sen hangi sendikadan
sın ?» İşçi arkadaşımız da, Maden-İş Sen
dikasında olduğıınu söyleyince; «Sen git 
Metal-İş Sendikasına üye ol da, gel sana 
avans vereyim. Demek ki, bu adamların 
kimi destekledikleri kendiliğinden meyda-
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na çıkıyor. Bunu iyi düşünürseniz, sizin 
ve bütün dert ve davalarınıza ortak olup 
ele alıpta işçi lehine olarak çalışan cemi• 
yet ve kişileri ta.ıumııı olursunuz. 

Ben bugün bir işçi görüşümle Cüneyt 
Beyin bir işçiyle bu gibi sözler konuşma
sını doğru görmüyorum. Çünkü işverenle 
işçi arasmda bir arabulul:u elçi olduğıınu 
unutmamak gerekir. 

Kardeşlerim, l.<'abrikanızda çalışma 

durumlarma gelince; bundan hayli bir za. 
man önce ceryan yetersizliğinden olması 
nedeniyle bazı kısımlarda vardiya değişik
liği yapılmıştır. Bu an için işyerinde her
hangi bir ceryanla bir iş aksaklığı görül
mediği halde, halen işçiye zorunu kullanıp 
yersiz portaları düzenleyip işçinin huzuru
nu bozmaktadır. 

Neden Maden • İş Sendikasını ve ona 
bağlı işçi arkadaşlara her zaman için hor
lanıyor. Düşünürseniz bunun sebebini an• 
!arsınız. Sebebini söyliyelim: Maden-İş Sen 
dikası işverenin karşısına oturduğu zaman 
daima işçinin lehine olarak çalışmıştır. Bir 
yerine beş almaya ve kendi dediğini ve iş· 
çinin dediğini yapmaya çalışlill§tır. İşte 
kardeşlerim, işverenler bu sebeple bu sen
dikayı sevmeyip, sarı sendikaları işyerle

rine kendi yardımlarıyla oturtmak ister
ler. Çünkü sarı sendikayla anlaşmak da• 
ha kolay oluyor. 

Kardeşlerim, şunu iyi bilip ve kanaat 
edelim ki, bu işçinin acınacak durumu var. 
Bu da neden oluyor dersiniz? İşçinin sırt 
sıra verip birleşip haklarını toplum olarak 
istemesini bilmediklerinden meydana çık· 
maktadır. Kardeşlerim, bu asırda tek fert 
müdafaasını yapıpta hakkını almaya im
kan olmadığını artık bilmeniz lazım. Her 
hak, birlik ve beraberlikle almır. 

Kardeşlerim, işte ufak bir hakkımı• . 
zın kaybolduğıınu göz önüne alalım. 969' 
un 9 uncu ayında verilmesi_ gereken zam
ların üzerine tapar çekip, asgari ücrete 
katıp biz işçilerin gene hakkını yediler. 
Şunu iyi bilelim ki, bu yapılan toplu söz
leşme süresi bitinceye kadar beş kuruş 

zam diye bir şey alamıyacağız, kanaatin
deyiz. Olsun kardeşlerim, birleşelim, sırt 

sırta verip haklarımızı istemesini bilelim. 
Birlikten daima kuvvet doğar. · 

Kardeşlerim, ne demek istediklerimi
zi bütün arkadaşlara duyurmaya çaJıııtık. 
Arkadaşlar bu konular iizerinde durup 
kararınızı kendiniz verip, tek vücut olına
nız şarttır. 

Hepinize sevgi, selamlar .. . 

TURK · İŞ PATRONLARIN 
EMRİNDEDİR 

İşçi kardeşlerim; Türkiye Metal - lş 
Sendikası ,ve Federasyonu toplantısında 
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konuşan Türk . 1ş Federasyonu Başkanı 
Seyfi Demirsoy'a teıekkür ederim. Ney
miş? Eğer Personel Kıı.ııunu çıkarsa, it· 
verenler işçiye i3çi sigortalarma fazla prim 
ödenecekmiş. Asgari ücretle 10, 12 sene, 
15 sene emek sarfeden usta işçinin gece 
primi yıpranma payına patronlar el ko• 
yup, işçiyi primsiz gece işine mahkum et
mektedir. İşte Türk sendikacılığı ! .. İşçiyi 
düşünmeyip de işveren ve patronları dü
şünen Türk • İş'in fedakarlığını 970 sene
si Metal • İş Federasyonunda 25.1.970 ta
rihinde Radyonun «24 saatin olayları» n
da dinledim. Hakiki devrimci işçi, emekçi 
işçileı'<len yana bulunan sendikaları bıra
kıp patronların paralarıyla kurulan sarı 
sendikalara tercüman olan TURK-lş'i pro
testo eder, işçi kardeşlerime derim ki, hak· 
kını alanı bil; anla, o sendikanın üyesi ol. . 
Kararı sen ver. 

S41S Lokal Başkanı 

1SMA1L EROL 

SOSYAL SİGORTALAR 
İŞÇİNİN DE01LD1R 

İşçi kardeşlerim; size biraz Sosyal Si• 
gartalardan bahsedeceğim, yani der t ya• 
nacağım. 

5.11.1969 tarihinde Magirus oto mon
taj sanayinde iş kazası yaptım, 10 günlük 
br istirahat almıştım. İstirahatim sonun
da sigortadan paramı almak için gittim 
bana Fatih şubesinde «sen işe yeni gir
mişsin, eski çalıştığın yerden soralım• de• 
diler ve bunun da bir formalite icabı oldu
ğunu söylediler. Ben de «peki• demiştim. 
Eski iş yerim Ankara Atatürk Sanator
yomu döner sermaye maden iş atelyesinde 
çalıştığımı ve oradan sorulması için An
kara Sosyal Sigortalar Çankaya şubesine 
18.11.1969 tarih ve 9789 sayı ile gönderil
di .üç ay gidip geldim Fatih Sosyal Sigor
talar şubesine. Üç ay sonra hele şükür ya
zının cevabı geldi. Yazının cevabı şöyle

dir: «Çankaya Şubesi Sosyal Sigorta!ar 
Müfettişliğimizce Atatürk Sanatoryomun
da yaptığımız incelemeye göre, Yusuf Yıl
dırım adında bir kimsenin burada çaJııı
madığı görülmüştür. lmza: Müfettiş, Ce
mil Ziya Alıı;er.• Bana Fatih Şubesi yazıyı 
okudu. Ben çalıştığıma dair bonservisimi 
çıkararak suretini okudum. İkinci bir ya
zı 28.1.1970 gün ve 1233 sayı ile tekrar gön 
derdiler. Hem acele olarak .. . Bu acele ya
zının cevabı için 13.2.1970 günü gittim ve 
bana Fatih şubesi: «Daha yıwnızııı cevabı 
gelmedi ve sen de bu parayı alamazsın. 
Ankaraya gideceksin, Yazının neticesini 
sen alacaksın. Dört ay geçen bir yazı ma
cerası peşine düştüm. Maksadım, daha ne 
kadar sürüneceğimi işçi kardeşlerime du
yurmak. İşte kardeşlerim, neden sürünü
yoruz? Düzenin bozııklu~dan . .. Böyle 
düzenin, böyle tefeci, böyle patron, soy
guncu iktidarın böyle sosyal sigortaları 
olur. Boykot, grev, yürüyüş bize kafi gel
mez. Sen direnme yaparsın, zam alır
sın, öteden üç misli kazık fiyatlar artar. 
Kazık yine bizde kalır. Tek çare, kendin 
iş başma gelmendir. 

Saygılarımla, aziz işçi kardeşlerim .. 

Maginııı oto Montaj 

Sanayii işçilerinden 

YUSUF YILDIRIM 
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. Genel Raşkan Kemal Türkler "cinayetleri affetmiyeceğiz " dedi 
Devrimci işçi Sendikaları Konfederas

yonu Genel Başkanı Kemal Türkler, Ma
den - İş Sendikası Genel Yönetim Kurulun
da önemli bir kon~ma yapmıştır. Kemal 
Türkler, beş yıl önce Zonguldak'ta 66 ku
ruş 1Aill istedikleri için kurşunlanan iki iş-

. çi ile geçen yılın sonunda Gamak Fabri
kası önünde polisçı: şehit edilen Şerif Ay
giln'ü saygı ile and,ktan sonra şunları söy
lemi§tir: 

" Devrimci işçiler, işçilere kurşun sı
kanları, ekonomik mücadelelerini sürdü
renleri öldürenleri asla affetmiyecektir. 

.,. 
Mehmet Çavdar'Iar, Şerif Aygün'ler bütün 
işçilerin mutluluğu için yasalara uygun o
la rak haklarını isterlerken öldürülmüşler
dir. Bu cinayetleri işliyenleri cezalandır

mayı başaramıyan bt>ceriksiz A.P. iktidarı, 
şimdi de devrimci l:unıluşları yok etmek 
için Anayasa dışı tasarıları hazırlamış ol
manın sorumlusu ve suçlusu olarak kendi
sini tarih önünde tescil etmiştir. 

Ekonomik ve sosyal mücadeleler ge
lişmenin itici gücüdür. Gelişmeden korkan 
ve tutucu anlayışlarıyla çağ dışı sömürü
cülüğe umut bağlayanlar işçi sınıfının A· 

nayasa doğrultus1Jndaki gelişmelerinden 
ürkmekte ve bu nedenle de devrimci akı
şın itici gücünü kırmaya kalkışmaktadır. 
Şimdiden haber verelim ki, işçi sınıfı, öz
gürlük uğrunda ve haklan için gerekirse 
yeni şehitler verebilir, gerekirse bağrından 
yüzlerce Mehmet Çavdar, binlerce Şerif 
Aygün çıkarabilir. Fakat egemen sınıfla
rın tarihin gidişine ters düşen, Anayasay
la bağdaşmayan amaçları ne copla, ne kur
şunla ne de Anayasaya aykırı yasalarla 
gerçekleşir. Biz 10 Mart'ı unutmayız, ta
rih de canileri unutmaz. " 

Patronların iktidarı, Hakkını 
•• 

Arayan işçiyi Oldürüyor . 

İşçiler, arkadaşlar! Pat-

roalann iktidarı hakları 

olu elımek paralarını iste

diklf.ri için Zongu)dak'ta 

lılelımet ÇA VDAR'ı, Satıl· 

1111!1 TEPE'yi Gamak'ta 

'1 Şerif AYGON'ü öldürdü. f 
8eride ağlayan nice aııa

lar, çocuklar kaldı. Açhk 

günleri lıltmlyor. Eğer bir

leıınezseniz bitmeyecek. 

Eğer gerçek işçi örgütle

rinde birleşip tek bir güç 

olmnıaııız iktidanıı, pat

ıoııiann ııiWılan bir gün 

ıılıl de öldürecek. Buulara 

lıiıı verecek mlslııiz? 
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.Jürk iy:..;.e...:•d=e~
lşçi 

"Sınıfının 
Doguşu-:-;-: 
H_ikayesi.:. 

(Geçen sayıdan devam) 

1919 - 1923 döneminde ise işçiler em
peryalist şirketlere karşı örgütlenmelere 
başlamışlar ve sürekli olarak Kurtuluş 
Savaşını desteklenıl~lerdlr. işçiler hep ula 
şun .kesiminde grevler yaparak emperya
list kuvvetlerin sili.h temin etmelerini en-
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BALYA-KARAAYDIN IIIADEN İŞ
ÇİLERİ GREVİ : 1908 yılının Eylôl 
ayında Balya-Karaaydın Maden işçile 
ri gliııdellklerinln artması için Alman 
ve Fraııııız mühendisleri korkutarak 
yerlerlııdeıı kaçırmışlardır. Ayni za
manda ocaklanlnki çalışmayı da dur

dıırmıııtar" 

gelle~lerdir, Bu dönemdeki işçi örgütleri 
Türkiye işçi Derneği, Beynehnilel İşçi İt
tihadı, Türkiye İşçi Fırkası gibi örgütler
dir. 

1923 yaz aylarında b1çi grevleri iyi
den iyiye artmış, 1924 yılında Amele Te-

İşçiler yer altında a kan bir çayın sula
rını boşaltmaya yarayan tulumbaları 
işleterek madenin 10 yıl süreyle işle

mez kalma tehlikesini önlemişler. Ma
denin ortaklarından olan nüfuzlu zen
ginler grevi önlemesi için Sadrazamı 
sıkıştırmaya başlamı;,lar. 

ali Cemiyeti kurulmn5tur. Fakat o zaınaıı
ki tek parti ( CHP) 1925 ıle bir kanun 

Mitingi yapılmış, 5000 işsiz insan TBMM. 
önünde polisle çatışmış, büyük yankılar u
yandıran Kavel Kablo Fabrikası grevi ya

pılmştu • 

Ve son olarak 1967 yılında Türk - İş' 
iıı Amerikan tipi partllerüstü sendikacıhk 

• 

• • • • 
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Sadrazam, grevi bastırmak için yar
dımcı Mehmet Ali beyi gönderdi. Meh
met Ali bey işçilerle ve şirket yöneti
cileriyle görüşmesi sonunda işçilerin 
isteklerinin kabul edilmesini şirketten 
istedi. Şirket bunu kabul edince işçiler 
ertesi günü işe başlayacaklarını söyle
diler. 

(Takrir-i Sükfın Kanunu) çıkararak her 
türlü toplantıyı ve gösteriyi yasaklamış

tır. 1928 de pendlfer ve tramvay iwileri 
bir defa daha greve pdince CHP bütün 
işçi cemiyetlerini kapattırmış ve bu yolla 
işçi sınıfının mücadelesini önleyeceğini 
sanmıştır. Ama bütün bunlara rağmen 
akan bir suyun mecrasını buhnası gibi iş
çi sınıfının kavgası daha bilinçle devam et
~tir . 

• 

1923 İzmir İktisat Kongresinde, işçi 

--.· ·.· . , . 
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O gece işçiler bir görevlinin geleceğine 
dair İttihat ve T.rakki Cemiyetinden 
telgraf alırlar. İ§çiler kendilerinden 
yana yeni bir hakkı umut ederler. Oy
sa yanılırlar. Sudi Bey adındaki görev
li gelince yabancı şirketin isteğinin ol
masını i&ter. Bunun üzerine işçiler iş
başı yaparlar. Bazıları buna engel ol
mak ister. $udi be) bu işçilerin üzeri
ne bastonuyla yürür. Bu hareket te 
böylece biter. 

grubunun ,·erdiği rapora rağmen kapita
list yolla kalkınma karan ahnmış, ama 
1929 da kapitalist sistem buhrana dü., ün
ce baştaluler «devletçilik yapalım» de~ 
lertllr. İşletmelerin devlete ait olduğu bu 
dönemde i~ioin yaşammda hiç bir deği

şiklik olmamışttr. Su başlannda ağalar, 

burjuvalar, zenginler okluğundan çark yi
ne onlar için dönmü.5 ve yine işçiler ezil
miştir. Bu arada 1938 de Cemiyetler Ka
unu değiştirilerek, sıaıf esasına dayıınan 

dernek kurma yasaklanmıştır. 
1946 yılında sınıf eııa.ıııııa dayanan ce-

miyet kurına yasağı kaJdırılmca 1946 yı
lında 'fürkiye lşçi Derneği kurulınm;tur, 
1947 de Sendikalar Kanunu yürürlüğe gi
rince, yıllardır örgüt kuramayan işçiler 
kendi örgütlerini kurmaya ba.5laınışlardır. 

Nihayet 1952 de ilk büyük işçi örı,,rütü 
'lürk - İş (Türkiye 1şçi Sendikaları Kon
federasyonu) kurulınuştur. Ama bu örgüt 
de, o zaµıanlar tek gayesi işçi sınıfını oya
lamak olan DP iktldannın dümen suyun
da gidince, Türk-İş içinde anlaşmazlJ1'lar 
başlamıştır. 

1963 tarihli Grev ve Lokavt Kanunu 
çıkmazdan önce iwiler yiğitçe direnmişler
dir. 5000 Sümerbank işçisi yalmayak yü
rümüş, 150.000 işçinin katıldığı Saraçhane 
r.ııla.yL51 yıkılarak DlSK (Devrimci t w Uer 
Sendikalan Konfederasyonu) Jruru)rnuş
tur. Ve arkasmdan işçilerin san sendika
lar-.a, işlemez kıınun maddelerine, sömürü
cü patronlara karşı amansız kavga başla
mı5tır. İ§çi sınıfllllll tarlhiııe altın harfler
le yıuılacak Derbi işgali, Türk Demir Dö
l, ı:" . l<'a brikası işgali 

Bütün bunlar kökü çok eskilere giden, 
l8TI • 72 yıllarında alevlenen Türkiye ı5• 
çilerinin kahramanca kavgalannın mah-

FA.KİR 1ŞÇI 

Yıldızlara, vadilere baktım da geldim 
Yoldan yürüdüm sulardan aktım da geldim 
Ben belki de kotlu beşik bir ninni 
Liranclde bir anne bıraktım geldim .• 

Kurumuş yatağı akmıyor nehir 
Gerçekler acıdır çekilmea kalın 
Kapanmış gözümüz görmüyor zahir 
Sararan güller bülbül ağlasın .. 

Demas Fab. işçi 
TUNCAY TAŞÇI 

UYAN İŞÇİ 

Günde, üç beş kuruş 
1) , bizim paramız işte 

Yarı aç yan tok 
Ağlıyor anamız işte 

Sen ç.alış alem kazansın 
mır zaman halinıiz duman işte 

Senelerce oyuyııp 
Bu hale geklik işte 

Sırtıruu.da caket kalmadı 
Pant-Olu da deldik işte 

Hey arkada.~ım işçi uyan 
Zamanı gekli işte 

Zafer sancağını önümüze 
Şerefle çektik i<:te ... 

Elektrometal S. A. Ş. Fb. 

İşçilerinden 

LOTFü AYKURT 
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işçi Sınıfının Kurtuluş Yolu Nedir? 
1 . . Arçelik işçisi 

SALİH TOPÇU'nuıı yazısı 

tŞVEREN ve İŞÇİ 
ARASINDAKİ 

YAŞANTI 

FARKLARI .. 
15Çlnin yaşantısı: 
İşçi çalışır. dıainir. za

manla işine de bağlanmış 
\'e L5verene umutla köyün
den çoluğunu çocuğunu ge
tirir. Fabrikada ömrü bo
yunca çalışacağını zanne
der, bir de gecekondu ki
ralar, üstelik soba kurama 
mt5hr. Nerde kursun ~a
rlban; odllDa, sobaya pa
ra lazım Aldığı kaç pa
ra: 19 lira 50 krş .. üste
lik bunun sigorta kesimi, 
\'erı,'İ pul parası, v.s. der
ken 15 Ti.sına düşüyor yöv 
miyesi .. İşverene çıkıp zam 
istemesi icap ediyor, çiiıı

lıü nüfus kalabalık. Çıkar 

patrona: Efendim, mağdu
rum, 4 çoeuğıım var, bir 
de köroğlu beş, ben 8 

Eliıne geçen net ücret beni 
tatmin etmiyor, dediği za
man, Patronun işçiye ce
nıbı şu oluyor: Türkiye
mizde nüfus planlaması 
var, bunun ılt5ına neden 
çıktın. GeçiuemiyorsU11 rık, 
başka yerde iş bul. Nereye 
gitsin zavallı, her yerde iş 
\'eren politikası-aynı, yine 
işçi büzülerek ne olursu
nuz beyim, size sığmmışım 
bana. yarılun edin, der. Pat 
ran'sa iyi bir yarılım dü
şünür, hem en personele te
lefon eder, işçinin i!:! akdi
nin feshini ister ,·e taznıi
natsız kapı dışı ederler. 
Sendikada kendi yönetici
leri tarafındansa, ne yapa
lım kardeşim, kısmetin 

böyleymiş, diyerek avutur. 
Böylece işçi voltasını alır 

sürüm sürüm sürünr. l5çi
nin yaşayışı kısaca bu ka
dar 

İşverenin yaşantısı : Bi
ner otomobiline, alır lıanı
ııuıu, çocuğunu .. Eh hanım 
bu gece nereye gidelim?, 
Hanımsa : Bey, hava so
ğuk, Beyoğluna çıkalnn, 

Khıp Kartiyere gidelim, bi
raz yer içer, iyi eğlence var 
ise eğleniriz.. Kalkar gi
derler, bir saat eğlenirler, 

çocuğunun canı sıkılır ve 
Habacığım, l•'oliberjere gi
delim, Mine Soleyin proğ
ramı var ... ve kalkar gider 
ler. Orada birkaç saat eğle

nirler, bu defa da hanımın 
canı sıkılır, bey, burası be
ni sıktı. Hadi gel; 'Kulüp 
12 ye gidelim.' l\lu. Akkünü 
tlinleriz ve giderler .. Orada 
da. biraz eğlendikten sonra 
saat gecenin 02 si olur, can
ları \'iski ister, rahatça ku
zu kızartmasıyla yiyip lçe
bihneleri için Şerif Kıılttb'ü 
seçerler.. Giderler, geceyi 

orada eğlenceyle geçirirler 
\'e orada bir mevzu açılır, 
Bey, haııımuıa. hitaben, 
Hanun, Apollo Il aya çı

kacak, televizyonda seyret
mek isterdim, der ve he
men karar verirler. E rtesi 
giin A ınerlkaya u~,akla ha
reket ede rler, beher bilet 
( 5500 TL.) değerinde. Za
vallı işçi ise senelik çalış
um değeri karşılığı ( 4500 
TL.) anc:ık alabiliyor. Da
ha sayamıyaca.ğım çok 
,,eyler rn r. Köşkler, villa
lıtr, başkıı mesele, onları 

ka leme alıp anlatacak ye
teneğimle değiliz çiinkü, 
çünkii işçiyiz. . Kör yaşan

tının içerisinde dilimiz do
laşıyor, Patronun yaşanh

sı da böyle gider 
İşverenin bu farkı elde 

edebilmesi nedeni : İşve
ren L'}çinin yok pahasına 

gecesini gündüzüne kata
rak çalışmasını ister. Bir 
işçinin günlük ka1.ancı or
talama 100 TL. ise işçiye 
vereceği 20 TL. kendi ya
şantısı için işçiyi körelt
mek amacını düşünür, yan
lı~ politikalarla işçiyi uyu
tur. işçinin okumasına bi
linçleruiiesine mani olur. 
O ,.a\'allı saf masum işçi
yi kenıllsine bağlar ve ta,. 
pandırır ve bu sefer işçiye 
maznunca hareket eder. 
Kendi yaşantısı için her 
yollara baş rurnr, lehinde 
gözükür, fakat aleyltlnde 
hareket eder ve bütün iş-

verenler birleşir Türkiye
de bu yaşaııtı:t-, elde edebil
meleri için Pa rlamentoya 
kendi adamlarını yetL5ti
rir, sokar, im acı planlarla 
toplumlara girer ceniiyet
leri kendi çıkarlarına ye
tiştirir ve iştinin uyuma
sıııılan işveren yaşantı far
lıı elde eder. 

BUNUN KURTULUŞ 
YOLU : Ne zaman ki, 
Türk iı;çisi kendinden ya
na olan Devrimci sendika
larla birleşir ve bu sendi
kaların ışığı altında kon
feranslara katılır, örgüt e
nir ve bilinçlenirse, o za
man bütün Türk işçi sınıfı 
güçlü birlik olur bir vücut 
haline gelir. Tü:rkiyenin 
bugiinkü durıımunu göz
önüne ala rak etitilir ve bi
linçlenir ve o zaman emek
çi halk yığın larının siyasi 
bağımsızlığı korııma Ana
yasamıza sahiıı olma, Eko
nomik ve sosyal kalkındır
mayı hız)andırma, sömü
rüye engel olma amaçlan 
yolunda birleşerek çalı.'}
ma yapmak ve böylece biz 
işçiler toplumun temel ya
pısında demokratik yoldan 
değişmesinde ilerici ve iler
letici bir güç haline gelir. 
kurtuluş yolunu bu güçle 
değiştiririz. 

Antalya'dan . Ahmet Arın'ın Yazısı 
i\lADEN - İŞ SENDİKASI 

Gazetemizin Yazı Yarışması 
H eye tin e 

1- !!!ımf: 

Kapitalist ülkelerde insanlar sarf et 
tikleri emeğe göre değil, toplum içeri 
sinde aldıkları ücret ve bulundukları 
mevkilere göre değerlendirilirler. Bu 
ülkelerdeki insanlar bu yüzden bir 
takım guruplara ayrılırlar. Bu gurup 
!arın her 1-rine sınıf denir. Türki
ye'de ise bir sınıfta ezilen sömürülen 
biz işçiler suufıdır. Bundan iyi bir 
sınıf örneğini değerli heyetimizden 
bekleriz. 

2 - Türkiye'de işçi sınıfının durumu: 
Türkiye'deki işçi sınıfı kendisini ezen 
sınıflarla bu asrın başından beri mü 
cadele etmektedir. Fakat bu mücade 
le heniiz sonuca ermemiştir. Çünkü 
işçi sınıfı bir çok hakları elde etme
sine rağmen henüz maddi ve mane\'İ 
yönden istediği se\'iyeye gelmemiş
tir. Bu yüzden yine sömürülmeye 
terkedilmiştir. 

3 - tw iler nasıl yaşamaktadır: 

İşçilerin bugünkü yaıjantıları eskisi
ne nazaran iyi olınakla beraber, bu 
gün için çok kötüdür. Her şeyi bu sı

nıf meydana getirmesine rağmen se
faletten kurtulamamış \'e bu yüzden 
yruıadığı hayattan hiç bir zaman 
memnun olmamıştır. Sınıfını tanı

madıkça da olamıyacaktır ve sömü
rülecektir. 

4 - İşveren Yaşantısı: 
Biz işçi sınıfı olınakla beraber işve

ren yruıantısım tatmadığunızdan, iş 
veren yaıjantısını dile getirmek için 
kalemimiz dahi müşahede etmemek
tedir. 

5 - Fark: 
Bu fark ezen ve sömüren sınıfların 

yüzilnden doğmaktadır. İşçi sınıfı
nın henüz sınıf bilincine ka\'uşma

masının rolü de bunda çok büyüktür. 

6 - İ!jçi sınıfının kurtuluş yolu : 

'-

İ!jçi sınıfı ancak kendi sınüının bilin 
cine ka\'Uştuğu an bu durumda,n 
kurtulacaklardır. Bu da işçi sınüı-

, ' 

nın eğitilınesi sınıf bilincine kavuş
turulmasıyla mümkündür. 

Yaıja sen emekçi kardeş! Yıllardır yo
rulmadan, usanmadan, bıkmadan sınüını 
kurtarmak için bütün engelleri geçerek 
seni ezen, seni sömüren, senin hakkını sana 
tanımayanların karşısına dikildin. Yolun
da muzaffer olasın .. . 

ANTALYA 
Orman Tamirhane Müdürlüğü 
İşyeıi İşçi Baş Temsilcisi 

AHMET ARIN 
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KISA. 
SENDiKA . 
HABERLERi 

ARÇELlK 
TOPLANTISI 

1 Mart 1970 Pazar günü 
p,,ndik Btilbül çay bah çe
s inde Arçelik işçileri için 
bir toplantı düzenlenmiştir. 

Maden - lş Sendikasuun 
üyesi olsun olmasuı bütün 
işçilerin davetli olduğu top 
lantıya Türk Demir Dö
kiim'den, Singer 'den, Hi
sar Çelik' ten ve 4. bölgeye 
bağlı çeşitli işyerlerinden 

de kalabalık gruplar halin
de işçiler gelmişlerdir. 

Birçok isteklerin ve te
mennilerin konuşulduğu 

toplantıda; Arçelikli işçi 

kardeşlerimiz sırayla söz 
almışlardır. 

Bunlardan Şerafet t in 
Şenglll arkadaşımız bir di
lekte bulunarak: iş yerinde 
5 sene kıdemi olan her iş

çiye fabrika mamullerin
den bir tane verilmesini is
temiştir. Daha sonra söz 
alan arkadaşlardan Kasım 
Berber «Davamız milli kur 
tuluş davasıdır» diyerek 
hor görülen haklardan ya
kınmıştır. 

H ayat şartlaruıa göre 
zam istediklerini bildiren 
Remzi Aslan ve diğer ko
nuşmacı arkadaşlar, sudan 
ve yemeklerden de şika

yetlerde bulunmuşlardır. 

. ,..... ..,.. .. . 
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Magirus fabrikası iş,:ilerindeıı i;~ emiz l\lehmet Biilbül' 
ün üçüz çocukları olnıu,.o;;sa dıı., ikisi yaşayamadan ölmfu;
tür. 1\1. Bülbül bu olay i~n, «işçiyi·1. biz ağam, hayatta do
lmz doğuruyonız, üçte eklendi, on iki oldu. Onllll için yiik
leyeme<ük ikisi öldü.» l\lelımet Bülbül'e başsağhğı ıliler. 

h ayatta kalau ~ravruyn uzwı ömiirler dileriz. 

Bilindiği gibi Maden - l,:ı 
Sendikası J,,llardır Eğitim 

S..111inerleri düzenler. Bu 
eğitim seminerlerinde, u
zun zamandır işçi sınıfının 
sorunlan üstüne dersler 
veren bir hoca var : FET
Hİ NACİ. Fotoğrafta Fet
hi Naci derste görülüyor. 

EĞİTİM SEMİNERLERİ 
DÖRDONCÜ BÖLGEDE 
YAPILIYOR 

Maden - İş Sendikası eği 

tim dairesi ışçı eğitim 

programını sendikanın dör 
düncü bölgesinde uygulu
yor. Arçelik, Singer, Hisar 
Çelik, Talisman işçilerinin 

katıldığt seminerlerde Hil
mi Güner, Fethi Naci. Alp 
Selek, Ergin Fırat, Süley
man Ustun, Ali Kurnaz, 
Nurettin Çavdargil hocalık 
yapmaktadırlar. 

YARALI MAHMUT ( Ba~ tarafı 11. sahifede ) 

ın dı~arı rtleceğiz. Yani emperyalizmi ko• 
,·aca~ız yurılnmıızdan. Ama ,•aııacağınıız 

ınücadt"lt'de sa~laıu udımlar atnıak itin 
patronıın, ağamıı '"" onhırın blleret, yıı da 
l,ilııwynek u-;nl,lı~ıııı l'lll'lılt>re karşı dik-
: ,ııtli olııcağız. · 

Grev yapıyoruz. Kime knr,:ıı ? Pııtro• 

mı kıır,ı Yani serınayeyı, kı,~ı. Kimler 
yapıyor gı,wi? lşc:ller I.öyliller av;ıılarn 
lmr,:ıı ıüreıüyorlıır. Toprıık istıyorlıır. Köy 
lille r w işı,:ller birbirlerine beıızuyen bir 

nıiicadelıı yapıyorlıır demek ki.. Onlarm 
lmrşısma geı,,ip de « Y 11-5asm i,ı,:i \"e köylü
lerin cnıılCryalizıne ıu,r.,ı savaşları .. Yn~a
, , , l\lilli lleınoltratik Devrim » demenin 
ni\ustos böceği gibi ,·ır <'tr etınelttı-n ba,ı

lm bir farkı var mı': .. 
~lii<',ndeleınlz patronu (sermayeye}, 

:ıjtııyıı. karşıılır. Yii.ni kapitalizme karşıılır. 
Dolayısı~'la. eınperyalbıne ıle karşıtlır. 

Sosyalist Tiirkiye'yl kurmak i~ıln ruiicadele 
ediyoruz. Onun buııuıı oyuncağı olan Tiir-

E~IEKÇi İŞÇİ KARDEŞLEidM 

Emeğim var arım parıım yok, 
Artık \)Ok ralL~tuıı 
Karnını aç, dizlerimıle, 
Derman yok. 
Çocuğum okıımıık ister, 
Aıııa benim defter kalem alm:Lya, 
'J'el, · kuruş ııanmı yok. 
Yoruldum artık çok, yoruldıuıı 
Emeğim vıır ııma param yok .. 

Sabah, öğlen kahvııltun acı soğıın, 
Kuru ekmek. 
Ç:ılı~ııı çabalarım, ama ömrüm tükendi 
Halen içinde oturacak bir ev, 
Üı:erime giyeeek bir elbise, mezanıuı 

kazdıracak, 

Kı,renlmi alacak tek kuruş param yok. 
Artık ı;ok yonıldum bitsin bu çile, 
Anat de r ki: Hadi seyahat edelim eller 

gibi elele. 

Eski gön çarıktı, ~imdi lastik giyerim, 
Dizle rim sızlaşır, doktora glbnek isterim, 
Ama param yok kime ne dlyeyhıı. 
Yonıldum artık, çok yonıldwn, bitsin bu 

çile 
Avrat derki, haydi seyahat edelim eller gi

bi el ele. 

:Viirü be hey, Dünya yürü, 
Yalan dünya değil misin, 
Fakiri de zengini de alan Dünya 

değil misin? 
Emeğinin karşılığmı vermeyeni 
Aşını tadından yiyemiyeni, bir ayda 
Ot kilo et alıp, çoluk çocuğuna 

veremiyeni de 
Alaıı Dünya değil misin? 

Dinle-yiıı dostlarım size söyle:ı,im 
Sakın aldanmayın dikkatli olnn 
Rakipler gelir avlarlar sizi 
Birleşip onlara fırsat venneJ,in .. 

0701 No. lu Lokal Bşk. 

HASAN ŞİMŞEK 

DUYURU 

Türkiye l\laden-İ,; sen
dikası Altıncı Bölge tem 
sikiliğinin telefonu: 

641505 
olarak değişmiştir. İşçi
lerı, duyurulur. 

Sendikamız eğitim seminer
leri d,~ında özel işyeri konfe
ransları da düzenliyor. Bu top 
lanWardan birinde Süleyman 
üstün Türkiye Meseleleri'ni 
anlatı:-ken . 

kiye'yi ıleğil .. l\lilli Demokratik Devrime, 
ger,:ekten i~çl olan ve işçi sınıfmm zaferi 
için çalışan hiç bir arkada.<; inanamaz. Bıı 
ılavayı öne siirenler i5c:i sınıfma ve onun 
be raber miieadele edeceği köylülere karşı 
ihanet ediyor demektir. Kapitnlizme \'e 
emperyalizme karşı SOSYALİST TÜRKl 
\'E'yl kurmak i,:ln ,·a r güciimüzle çalı>jll· 
cağız~ 

Gelecek yazuııda da bu meseleıün 
kimler tarafından ve neden orta)•a s iirii!
ılüğünü anlatacağım. 

j 1 / 
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SENDiKAMIZ ün ;st 
IŞÇJLElt ARASINUA 

ÖDÜLLÜ ~AZI 
-
:f ı\JUŞMASI 

KONU: 

iş~i sınııının kurtuluş yolu nedir? 

Sınıf nedir? Tiirkiye'de işçi sınınfmm durumu nedir? İşçiler nasıl 

yaşamaktadırlar? İşverenler nasıl yaşamaktadırlar. Bu fark neden doğ
maktadır. İşçiler bu yaşadı.klan hayattan nasıl kurtulacaklardır? 

gibi sorulann ışığında işçi sınıfının kurtuluş yolunu anlatan sendi
kamız üyesi i'?Çilerin yazılan arasında en iyi olanlanna ödllller verile
cektir. 

* Yanşmaya ancak l\ladea - İş sendikası üyesi olan işçiler kahlabillr. 

* Yazılar okunaklı el yazısıyla, ya da daktiloyla~ kopya olarak.gön
derilecektir. 

* Yazıları seçecek kurul bilim adamlarından, yazarlardan,ve sendika
mız yetkililerinden kuruludur. 

* Yazılan dladen - lş gazetesi, yazı yanşması Maden - lş Sendikası 
Ali Baba Türbe Sokak Nurosmaniye Cağaloğlu lstanbub adresine 

gönderilecektir. 

* Yazılar en geç 1970 yılının Nisan ayı sonuna kadar elimize geçme-

lidir. 

MADEN - İŞ 

Türkiye Maden, Madeni 
eı,ya \·e Makiııa saııayl 
işçileri sendikası adına, 

Sahliıi: 
Genel Başkan 

Kemil Türkler 

Sorumlu Yönetmen : 
Kemal Sttlker 

Bu sayıyı hazırlayan

Ali Ozgentörk 

Yazışma ve yönetim yeri 
Cnğaloğlu Nunıosmani
ye, Ali Baba Tllrbe Sok. 

No. 18 lSTANBUL 
Tel. : 270688 - 2757 44 

Dizgi ve baskı: 

TtPo Neş. ve Basımevl 
Ankara Cad. No. 60/ 10 
Tel. : 27 8159 • 1ST. 

ELİ KALEM TUTAN KENDİ SINIFINI 
DÜŞÜNEN İŞÇİLER . YARIŞMA YA 
KATILIN. 

UYAN DA OKU KARDEŞ 

Seni uyııtmaya çalışanlar kanun diye diye 
Anayasayı kaldırmak lst.erler niye 
Sana hak vermesinler . .. . .. diye 
Uyan da bak kardeş 

Hakkını düşünsene biraz 
Kayıt koynıuş anayasamız 

Hiçbir kişiye yoktur imtiyaz 
Oku da gör kardeş 

Bakmaz mısın anayasanın 42. maddesine 
Daha düşer misin onun bunun peşine 
Kanunu kendin çıkar, kendin bak işine 
Düşün de hareket et kardeş 

Anayasanı değiştirmek istiyen var 
Sebebini kendisinden sor 
Kekeliyecek, çünkü cevabı zor 
Y ııa. kardeş •. 

lhdır Yıldmın der anayasanı ezberden bil 
Ona uzatan olursa dil 
örümcek kafasını ilim ile s il 
Eml kardeş! .. 

Elektrometal İşçilerinden 
HIDIR YILbIRIM 

VAR ALI . MAHMU 

heleb:· 
dertleşe~· 

Kafamızı 
Bulandıranlar 

, - --~~'l_r K-~~ 

Ta J 871 - l872 yıUarmılaıı bugüıw ka
ıiar ı,;çı örgiifleri lrnrulmu,;, ı.ımılikala r 
a,;ılmı,;, kapanmıı; vr! lıiiyük ols un, küçük 

· olsun, ,;e.,itii grr!vler yapılmıı;tır. Yurılu
muzılaki yarım yama lak ııanayiJe'ime ha
reketlerine paralel ola rak işr;i kitlesi ıle 
meydana gelmiştir. Nruııl olmuştur bıı i'j
ler ? Yani Türkiye'de i.,çi sınıfı nasıl or
taya çıkmı~tır? Eııkiden ne ılurumdayılı, 
bugün ne ılurumıladır? Bu soruları gü7,eJ- _ 
ce cevaplandıran kitapla r ,;ıkıyor. Arka
da.~lanmız bulup okumalıdırlar. Ama 
mutlaka okumalıdırlar. Biz işçilerin ne ol
duğumuz, ne olmadığımız bilirunelidir. 
Gücümüz nedir? Nefer yapmalıyız? gibi 
sorulara da karşılık bulacaklardır kitarı
larılıL 

Şu son zaman.farda MiLLi DEHOK
RATlK DEVRİM diye bir laf çıkardılar. 
Gençler, münevver adamlar, heyecanlı 
olanlar bayıldılar bu lifa .. Kendilerini des
tekliyen kalabalığı buJunca. da bir kaç ta
ne dergi ve gazet,e çıkardılar. İŞÇİ - KÖY
LÜ GAZETESİ, TÜRK SOLU DERGİSİ, 
AYDINLIK adındaki iki dergi, ANKARA 
nlitLlOİ DERGİSİ, DEVRİMCİ T. l. P. 
HABERLERİ DERGİSİ aynı kafadaki 
adamlann yazdıklan ve okuduklan şey
ler. Ne diyor hu a rkada.~lar? önce Ame
rikayla, yani emııeryalizmle mücadele ede 
lim, sonrasını düşünürüz, diyorlar. Bu mü
cadeleyi işçi - köylü sınıfının öncülüğünde 
aydın, küçük burjuva , milli burjuva v.s. 
~-apmalıymış. Boylece elele vereceğiz kö
kiinü kurutacağız emperyalizmin. Sonra 
da SOSYALİST TORKİYE'yi kuracağız. 
Türkiye'de sosyalist mücadele yapılamaz
mış. Çünkü işçi sınıfı yokmuş. Öyleyse 
hep beraber işçi, köylü, yarı zengin, milli 
zengin, subay, üç kağıtçı, lotaryacı, mü
tı,ahhit, limonatacı, kunduracı v.s. birle
~eceğiz. Amerikaya. karşı mücadele ede
••eğiz. Bu ne demektir'? Hayatında bir t,ek 
c;M çakmamı~ adamla , herhangi bir fab
rikadaki işçinin aynı durumda. çalı.şması 

demektir. Mücadele ederken, i'?Çi ve köylü 
t.ek başlanna mücadele ederler. Fabrikanın 
satış memuruyla işçisi aynı sınıfın adamı 
,Ieğildirler. «Yaşasın işçiler» diyen ve işçi 

olmayan bir adam günün birinde susuverir. 
Hatta: ihbar bile eder i,;çiyi .. 

Dünyadaki bütün mücadeleler üret.en, 
yaratan insanlar tarafından yapılmıştır. 

Ne zaman ki, başka sınıflar ya da tabaka
lar kanşmışhr işe, işt,e o zaman felaket 
ler doğm1L5tur. Tarih işçi - köylü sınıfı
nın zaferleriyle doludur, a ma araya giren 
parazitlerin ihanetleriyle de doludur. Bu 
parazitler yüzünden binlerce insan öldii
rülmüş ve işçi - köylü sınıfının mücadele
si mahvedilmek ist,enmiştir. 

Amerikan gemileri geliyor. Onlara 
karşı direniyoruz. Amerikanın yıırdumuz

daki oyunlanna karşıyız. Onu elbette ka-

Devnmı 10. sayfada 

' 



l l 

l 

Al\lERİKA'DA İŞÇl 

HAKKINI KORUYAN 

BUt SENDİKACIYI 

OLDURDOLER 

Sömürücülerin başı, sah
te haklar koruyucusu A
merika'da Maden İşçileri 
Sendikasının işçiye ihanet 
eden başkanına "karşı sa
vaş açan, Yablonski adlı 

sendikacıyı karısı ve kızı 

ile birlikte öldürqüler. 

da üyelere bildirilmiştir . 

Uzun yıllar boyunca IMF'e 
hizmet etmiş bulunan G
raedel, sıhhat ve yaş had
di sebepleri ile emekliliği

ni istemektedir. 68 yaşın
da olan Graedel, 6 yıl IC
TU'nün icra komitesinde 
görev görmüştür. Graedel 
in yerine gelecek olan ye
ni Genel sekreter, uzun 
yıllardan beri IMF ve ls 
veı; Metal İşçileri Sendi
kasmın Dış ilişkiler Dai
resinde Müdür olan lsvcç
li Sendikacı Ivan Noren' 
dir. lvan Noren 59 ya
şındadır. ICFTU'da çok 
tanman Noren 4 yıl süre
ce. Uganda da ICFTU'nun 
Çalışma kolejinde öğret

menlik etmiştir. 

tutumunda ısrar etmekte 
ve ileri sürdüğü şartlar

dan vazgeçmemektedir. 

Noel yortusundan- evvel 
hakeme müracaat teklifin
de bulunan Sendika temsil
cisinin teklifi, fşveren ta
rafından reddedilmiştir. 

Bundan başka 6 aralıkta 
işverenin ileri surdüğii 
şartlar, evvelki şartların

dan da ağırd ır. 

Amerika _çapında yapı

lan bir araştırma sonucun
da grevin bütün yurtta 
desteklendiğini göstermek
tedir. Ve G.E. mallarına 

karşı yapılan boykot ge
lişmektedir. 

tir. 1.500.000 üyeli lngi
liz Taşıma ve Genel İşler 
İşçileri sendikası ayııi ka
rarı almıştır. 1 milyon ü
yesi bulunan IMF üyesi 
Japon sendikası, l s racl 

Hitsadrut Federasy?nu gi

bi malları boykot ve mali 

destekleme kararı almışt ır 

Durum Meksika'da ve Ko
lombiya'da ayni yönde ge

lişmektedir. 

Dünya çapında durum 
ise aynidir. İngiliz sendika
sı 1.200.000 üyesine Gene
ral Elektrik malların ı boy
kot etmelerini emretmiş-

Amerika işçi taı;hi u
tanç verici olaylarla dolu
dur. Dünyanın en güçlü 
patron larının toplandığı A
merika'da nice grev kır

malar. nice cinayetler ol
muştur. 

(Gelecek sayımızda bu 
sendikacının nasıl öldürül
düğünü okuyacaksın ız.) 

I 1\1 JC ':\'İN YENİ 

GENEL 

SEKRETERİ 

IMF'in İsviçreli Genel 
Sekreteri Adolphe Graed
el yakında emekliye ayrı

lacaktır. Graedel'in bu son 

ULUSLAR ARASI 

KAPİTALİST TEŞEımo,; 

LER YE SENDİKALAU 

Genemi Elektriğe karşı 
grev , ·e boykot 

1970 yılma gırdiğimiz 
halde ikibuçuk aydan beri 
Amerika'da General Elekt
rik Fabrikasında 147.000 

sı~v~~\t 
iP..s_ NMI 

\)\,." 

lq 

kararı, IMF son Genel Yö- ışçmm katıldığı grev de
netim Kurulu toplantısın- vam etmektedir. İşveren Patronlarm iktidarı işçinin direnişini kırmak istiyor .. 

""'"""""" ..... " ·"""""''"'''1Nlı••·"""• .. 'Kv.Nıı"""",,~ ........ ,,~ ~ .............. ""'""ıtA,"''""•'\ı'~'"""·'""',,""",,"''"· .... , ... ,, .. , .. ,, ... ~ " ....... ,,~,,· .,.'""'""""''> 

!,~ İŞÇİLER DİRENİN 
Kendi başının derdine <lü.::,ınü.5 olan ik 

tidarııııız bir yanılan da hürriyetleri kısıcı 
bazı kanıınları tezgahlamadan edemiyor. 

Bunlardan biri, ev,·elki gün llleclise 
getirilen Grev ve Lokavt Kanunundaki 
yapılan değişiklikleri kapsayan hükümet 
tasarısı 

Tasarı, mevcut grev yasağının sınır
larını genişletiyor ve mezarlıklarda tekfin 
,·e defin i5lerinde, elektrik, su, havagazı 

üretim ve dağıtım · işyerlerinde çalışanları 
grev dışı bırakıyor .. 

Ayrıca i5 kolu Se\'iyesindeki toplu 
sözleşmelerde, o iş kolundaki sigortalı i5-
çilerin yüzde :30 unu temsil eden sendika
ya toplu sözleşme hakkı tanıyıp, diğer sen 
dikalurı açıkta bırakan maddesi de caba .. 

Buna göre yüzde 30'u temsil eden 
senjlika sözleşme yapacak, aynı iş kolunda 
diyelim ki diğer üç sendika yüzde 25, yüz
de 25, yüroe 20 olarak işçinin yüzde 70'i
ni bile temsil etse hiç biri sö~leşme yapıı,

mıyacak 

Ve bunlara benzer daha. bir sürü kı

sıtlayıcı maddeler .. 

Bilindiği gibi bizdeki grev hakkı za
ten s:ıı:;ı solu lmdaııııı kuş,ı döndüriilmii5 
bir haktır,. 

Dünya milletlerinde çeşitli tiirden 
µ;r~\'ler olıluğu halde, Anayasamız: «İşçi

ler i,;\'erenle olan nıiinaselıctlerinde, ikti
s3di ,·e sosyal durumlarını korumak ve ılii
zeltınek i~in• grev yapalıilirler diyerek, 
saıleı·e «Ekonomilrn yani mesleki konuda 
gre,·i knlıııl etmiştir .. Uu ~·iizden de ,liğer 

/ 

milletlerde çokca şahit olduğumuz, ' örne
ğin, işçi sııııfımn siyasal alanda da sesini 
duyurmak için yapılan «Politik g rev»'ler, 
diğer bir grevi desteklemek için yapılan 
«Dayaııışma grevleri» Tiirkiye'de yasak 
edilmiştir .. 

Demek ki, Kan.un koyucu, daha lıaşın
dan itibaren kısıtlamıştır bizde grev hak
kım .. Bunun üzerine bir de 275 sayılı «Grev 
ve Lokavt Kanunu» nun hükümleri gel
mi5, böylece hak büsbütün işçi sınıfından 

uzaklaştırılmak isteıımi5tir .• Ye istendiği 

için de biiyük gayretler sarfedllıniştir söz 
konusu kamında.. Hani neredeyse, «grev 
yapmasına yap ama, yapıncaya kadar da 
anandan emdiğin süt burnundan gelsin• 
denilmiştir .. 

275 sayılı kanunun taıııdığı grev hak
kı gerçekten de bir formalite cümbüşüdür: 

ü nce oturursun işverenle toplu söz
le;;me görüşmelerine .. Görü5me anlaşmay
la sonuçlanmazsa, taraflar «UzlıL5tırma 

Kurulu~ 11:ı. ba,;vurınak zorundadır... Uz
laştırma Kunılu, bir o yandan, bir. bu 
yandan, bir de tarafsız üç kişiden kurıılu

lur... Uzlaştırm:ı Kurulundan iş rıkmaz
sa, bu defa taraflar özel hakeme başvu

rurlar .. Ozel hakeme gitıneyi karşı taraf 
ı,amıneıı kabul etmiyebilir ama, ekseri bir 
evvelki toıılıı sözleşmede «lrnbul etme» 
ma,ldesi konulduğu için bu sefer i-; gider 
özel hakeme Nihayet özel hakem de 
ııyu.5mazlığı halledemezse bizim grev hak-
1<1 doğar ki, bu da yapılabilmesi ir in usıı-

••• Kemal BİSı\UIA:-- ••• 
lii milimi milimine tesbit edimi.-; bir ~ariı, 

hak, garip grevdir. Uyu~maz'. ık tutuııağu11 

aldıktan sonra grev l.ararını 6 iş p;iinü için
de işverene bildireceksin ! 6 iş ı;iinü bel,
leyeceksin ! Sonra grev yapacaksın ! 

Bu arada o işyerindeki işçilerin üçte 
biriıu.len, grev kanırnım ilanından sonra 6 
iş ı;iinii içimle greve itiraz gelirse, «Gre,· 
yoklaması» yapıp işçilerin salt çoğunluğu

na «Hayır» dedirtmeınen de şart ! .. 
Durun bitmecli .. Uunca emekten son

ra lıükümet isterse işi kitabına uydurup 
ı;revi önce 30 gün, yetmezse 60 gün, ya
ni toıılam 90 gün erteleyebilir ve bu za
man zarfında da işveren her tiirlü karşı 
tedbiri alabilir!. 

İşte böyledir. bizim meşhur 275 sayılı 
kanunwııuzılaki işçinin grev hakkı .. 

Şimdi biitün bu kabir azabı yetişmi
yormuş gibi üstelik bir de hakkı büsbütün 
boğmalar, 1,.-üçük muhalif sendikalaruı ka
pısına kilit wrınak için çeşitli nunıanılar 
ve grev yasağının kapsamını geıı_işlelııır

ler Olacak şey mi yani? •. 
Kamu ııersonel sendikaları bile, ken

dilerine yasak edilen grevin Amıyasayu 

aykırılığını haykırıp direnirkPıı , sPıı kaJk 
halen p;rev hakkı tırnman i~yrrlerinde 
grevi yasak et! •. 

/ 

Tüın işçiler w sendikalar direnecek
lenlir bu tıısıırıyu Sorun, clıle edilıni,ı ya
rını yamalak bir ninıet.i bile elclen kaı:ır

ınalı sorunudur 
Direnmezlerse, keıuli clii.5eıı ağlamaz! 

Biroen uyarması 


