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8 Şubat 1975 Cumartesi günü Bursa da Çağdaş Metal-îş Sendika
sının düzenlediği toplantıya Fehmi Işıklar DİSK ve Türkiye Maden-İş
Sendikası Genel 3aşkanx Kemal Türkler'! de davet etmişti,Kemal Türkler.
Fehmi Işıklar'a gönderdiği telgrafla,şarkıcıların ve eğlence programı
olan bir toplantının ciddi olmıyacağını ve gayri- ciddî böyle bir toplan
tıda işçi sorunlarını görüşmenin işçi davasını hiçe saymak anlamına gele
ceğini belirterek :

-T Toplantıdan şarkıcı ve eğlence program.ının çıkarılmasını;
- Toplantıya katılma konusunda davetiye usulünün kaldırılmasını

ve toplantıya tabii olarak bütün işçilerin katılabilmesi için açık olma
sını istcîîdş ve üç gün içinde bu önerilerin kabul edilip edilmediği hak
kında cevap beklediğini bildirmişti.

Fehmi Işıklar'ın cevap verip vermediği konusunda kendisinden
bilgi istediğimiz Kemal Türkler şu beyanda bulunmuştur:

" Fehmi Işıklar cevap verdi.Ancak cevabında önerilerimizi kabul
etmediğini bildirmektedir.Yani toplantı programından şarkıcıları ve eğlen
ceyi kaldırmıyor.Diğer taraftan davetiye-usulünü kaldırmadığı gibi üstelik
ayrıca bir de kart kontrolü yapılacağını bildiriyor.Bu açıkça,kendi iste
diklerini toplantıya getirecekler demektir.Biz sazlı sözlü,ciddiyetten uzak
bir toplantıda işçi sorunlarının görüşülmesine müsaade edemeyiz.Diğer yan
dan işçi sorunları üzerinde tartışılacak bir toplantının bütün işçilere
açık olması,DİSK'in açıklık ilkesinden ve d'jmokrasiye tutkunluğundan ileri
gelmektedir.Halbuki bu toplantı işçilere açık değildir.Onun için böyle bir
toplantıya katılmamız mümkün değildir.

Esasen Fehmi Işıklar,işçi sorunları üzerine bizimle açık bir tar
tışmaya girme konusunda ciddî değildir.Fehmi Işıklar bu toplantıda işçi so
runlarını görüşme niyetinde de değildir.Onun temel sorunu aidat konusudur.
Sazlı sözlü eğlence içinde aidat sorununu karmanyolaya getirerek işçiler
karar almış gibi bir oldu-bitti oyunu ile halletmek istemektedir.Diğer mak
sadı da Maden-İş'in Bursa'da hızlanan örgütlenme faaliyetini durdurmak,hiç
değilse hızını azaltmaktır .Halbuki bunlar mode.sı geçmiş çocukca ve geçici
oyunlardır.,,

Kemal Türkler*in yukarıdaki beyanatından sonra bu konuda görüş
lerini sorduğumuz Türkiye Kaden-İş Sendikası Genel Başkan Vekili ve örgüt
lenme Dainesi Başkanı Çinasi Kaya-görüşlerini şu şekilde özetledi:

İt

Kemal. Türkler DİfîK*in ve Türkij'-e Maden-Iş Sendikası'nın genel
başkanıdır ..Fehmi Işıkleır ise neyin genel başkanı olduğu belli değildir .Çün
kü Bursa'dan başka üyeli bir teşkilatı yoktur.Onun için DİSK Genel Başkan
lığı bir yane.,Maden-İş Genel Başkanlığına bile muhatap tutulması mümkün de-

' in Bursa Teşkilat'i-nın başı Bölge Temsilcisidir .Fehmi Işık
lar ancak ona muhatap olabilir.Fehmi Işıklar'ın DİSK Genel Başkanlığına
muhatap olmak istemesi,DJISK Genel Başkaniğı'na dayanarak kendisini güçlen
dirmek istemesinden ilen gelmektedir.Oyun olarak düzenlediği toplantıya
katılma^mız mümkün olmadığı gibi üyelerimizin de katılması sakıncalıdır.,.
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