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üstünü aratma, gerisini sendikana bırak..
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Yıllarca süren bir hastalık sonunda kaybettiğimiz lastik işçilerinin 

unutulmaz önderi Rıza Kuas, 15 Temmuz 1968’de işçilerin 

fabrika giriş ve çıkışlarında üstlerinin aranmaması için 

başlattığı “ÜSTÜNÜ ARATMA!..” kampanyasınıyukardaki 

yalın cümleyle özetliyordu. İşçilerin toplumsal kimliklerini 

kazanmada, yılların “amele parçası” tanımını bir tarafa 

atmada önemli bir yeri olan bu eylem, her nedense fazla 

göze çarpmadı. Hattâ mücadele tarihleri yazılırken de pek 

anılmadı. Şimdi, 12 Eylül’den sonra, işçilerin kazanılan 

birçok hakkı geri alınmışken bu eylemin nasıl bir top

lumsal işleve sahip olduğu daha açık anlaşılmaktadır.

O günlerde kendisinin bizzat kaleme aldığı bildiride 

Kuas, “temiz Türk işçisinin üstü bir hırsız gibi 

aranamaz. İşçi hırsız değildir. İşçi, emeği 

çalınan Türk vatandaşıdır” diyordu.
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En verimli olacağı çağda sendikal yaşamı bırakmak 
zorunda kalan Rıza Kuas, 1926’da Adapazarı’nın 
Hendek ilçesine bağlı Yarıca köyünde doğdu.

Yıllar önce Kafkasya’dan kopup, gelmiş, geleneklerini 
sürdüren orta halli bir köylü aileden geliyordu. Kuas, 
altı çocuklu ailenin ikinci erkek çocuğuydu. Geldiği 
yörenin, Abhazya’nın tüm  özelliklerini taşıyordu. İlerde 
uzun boyu, yakışıklılığı ve ataklığı ile hem en dikkati 
çekecekti. Küçük Rıza, ilkokul çağma geldikten sonra 
İstanbul’a, halasının yanm a gitti. Halasının eşi ünlü 
Cibali Karakolu’nda başkomiserdi. Oturdukları sem t 
de Cibali olduğu için Kuas’ın dünyası İstanbul’un bu 
yoksul işçi semtinde biçimlenmeye başladı. Fatih’te 
54. îlkokul’da okuyan Küçük Rıza, okula gidip gelirken, 

Cibali’de Tekel işçilerini, onların yaşam biçimlerini yakından görme fırsatı edindi. 
Hattâ ortaokulu bitirdikten sonra da, bir yıl kadar Tekel işçiliği yaptı. İlkokulu 
tamamladıktan sonra, ortaokulu yatılı okumak için Niğde’ye giden Kuas, burada 
farklı bir ortamla karşılaştı. Bu küçük Anadolu kentinde yaşam  çok değişikti. 
Anadolu yoksuldu, insanlar geleceğe umutsuz bakıyordu. Bu yıllarda dünya yeni 
bir savaş felâketine sürükleniyordu. Bunların farkında bile olm ayan küçük Rıza 
burada okurken, bir öğretmenle tartıştığı için okulu terkederek köye döndü. Daha 
sonra tekrar Niğde’ye gidip, ortaokulu bitirdi.

Niğde’den sonra yeniden İstanbul’a, halasının yanına döndü. Bir yıl kadar 
Tekel’de çalıştıktan sonra askere gitti. Jandarma çavuşuydu. Tam türkülerdeki 
tanımlara uygun yaşıyor, zaman zaman kaçıp, köye geldiğinde katıldığı düğünlerde 
mavzerini kaldırıp, havaya ateş ediyordu. Bu delişmenliği, ataklığı, hayata karşı 
olan sevgisi böbrek makinesine takılıp, kaldığı yıllara ve daha sonrasına kadar 
devam edecekti. O dostlarının, işçilerin gözünde hep "hayatı seven”, “delikanlı”, 
“gözüpek”, “haksızlığa hemen isyan eden”, “cesur Rıza Kuas” olarak kaldı.

Lastik işçiliği ° Askerden döndükten sonra Gislaved Lastik Fabrikası’nda 
çalışmaya başladı. Bu dönemde Türkiye’de çokpartili yaşam başlamış, Demokrat 
Parti kurulmuş, Dernekler Yasası’nda değişiklik yapılarak, sınıf tem eline 
dayalı dernek kurma hakkı sağlanmıştı. Ardından Sendikalar Yasası çı- 3



karılarak, sendikaların ve birliklerin kurulm asına 
olanak tanındı.

Rıza Kuas, bu yıllarda Kazlıçeşme’deki Gıslaved 
Fabrikası’nda işçiydi.

Burada kalıp taşıyıcısı olarak çalışıyordu. Fabrikanın 
imalat şefi Rafael Törel bir yıl sonra ayrılıp Kaz- 
lıçeşme’de Derby lastik atölyesini kumnca, çok sevdiği 
Kuas’ı da yanına aldı. Böylelikle Kuas’ın onbir yıl 
sürecek ve sendikal yaşamını biçim lendirecek bir 
dönem başladı. Derby fabrikası ise önceleri küçük bir 
atölye iken daha sonra işkolunun önem li fabrikala
rından biri olacaktı.

Bu dönemde sendikal yaşam oldukça hareketsizdi. 
Çünkü sendikal yasalar kısıtlayıcı hükümlerle doluydu, 

işçilere ulaşabilmek için birçok engeli aşarak yürüm ek gerekliydi. En başta 
sendikaların maddi imkânsızlıkları geliyordu. Ama yine de işçi sınıfından yoğun 
örgütlenme talepleri geliyordu.

Sendikal yaşam başlıyor • Bu ortam içinde İstanbul’da Eyüp ve Balat’taki 
lastik atölyelerinde fabrikalarda çalışan işçiler 4 Nisan 1949’da İstanbul Lastik 
ve Kauçuk Sanayi İşçileri Sendikası’nı kurdu. Bu sendika bugün DİSK’e bağlı Las- 
tik-lş Sendikası olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Kuas’ın Gıslaved’te çalışmaya başladığı yıllarda genel olarak tüm  işçilerin çalışma 
ve yaşama koşulları kötüydü. Fabrikalarda, atölyelerde ve üretim  yapılan bütün  
işyerlerinde iş güvenliği diye bir şey sözkonusu değildi. İşçiler daracık yerlerde 
her türlü sağlık önleminden yoksun bir biçimde günde 10-12 saat çalışıyor, fazla 
mesailerinin karşılığını bile akmıyorlardı. Buna karşılık özellikle kırsal kesim de 
büyük oranda tüketilen lastik ayakkabı üretimi, 1949’dan sonra yaygınlaşmış ve 
lastik işverenlerine büyük kârlar sağlamaya başlamıştı. Üretimi çok kolay olan 
bu ayakkabılar basit bir tezgâh üzerinde, ilkel bir yöntemle imâl ediliyordu. Lastik 
işkolunda çalışan işçilerin aylık ücretleri 1950’li yılların başlarında 40-50 lirayı 
geçmiyordu. Bunun yanısıra işkolunda sürekli işsizlik vardı. İşyeri sahipleri kendileri 
için yeterli üretimi gerçekleştirip, stoklarını yaptıktan sonra işçilerin işine 
son veriyorlardı. “Sezon yapm a” diye adlandırılan bu uygulam a işkolu 5



yönetmeliğinde de yeralmış, böylelikle m eşruiyet 
kazanmıştı. Bu uygulamayla işine son verilen işçi kıdem 
tazminatı alamıyor, yeni sezonda ise fabrikaya yeni 
işçi olarak almıyordu.

Rıza Kuas, Derby Fabrikası’nda çalışm aya b a ş 
ladıktan soma, işkolunun bütün sorunlarım kısa sürede 
öğrendi. Özellikle tanık olduğu ağır çalışm a koşulları 
ve haksızlıklar isyan duygularını kabartarak, sendikal 
mücadeleye yakınlaştırdı. Kendisi tezgâh başında 
montacı olarak (üretim m asasında sayayı takan kişi) 
olarak çalışıyordu. Fakat özellikle ham urcu ların  ne 
kadar sağlıksız koşullarda iş yaptığını görüyor ve 
bunlann sendikal m ücadeleye hem en  atılacaklarını 
tesbit edebiliyordu. Nitekim lastik işkolundaki ilk 

örgütlenmede önde gelen işçiler hep ham urcular oldu. Kuas, sendikalaşm anın  
önemini anlamıştı. Önce İstanbul Lastik ve Kauçuk İşçileri Sendikası’na  üye oldu. 
Ardından da Derby’de işçi mümessilliğine seçildi.

İstanbul Lastik ve Kauçuk İşçileri Sendikası ise ilk genel kurulunu 25 Eylül 1949’ da 
yaptıktan sonra işkolundaki işçileri örgütlemeye başladı. Ancak lastik işverenlerinin

çok başarılı olmadı. Buna rağmen sendika lastik işçileri arasında yankı uyandırmıştı. 
Özellikle genel kurullarda ve çeşitli toplantılarda işkolunun en önem li sorunu 
olan “sezon tatili”ni gündeme getirmesi, ağır çalışma koşullanna ve düşük ücretlere 
karşı fazla yaptırımı olmasa bile mücadele kararları alması, işçilerin sendikaya 
sıcak bakmasını sağladı. Kasım 1952’de yapılan 4. genel kuruldan sonra ise İs
tanbul’un belirli yerlerinde şubeler açma karan, örgütün işçiler arasında yayılmasını 
sağladı. Kurulan Eyüp ve Kazlıçeşme şubeleri bu  bölgelerde sendikanın yeni 
örgütlenmesini de beraberinde getirdi.

M e m d u h ’u n  K a h v e s i • Rıza Kuas, Kazlıçeşme Şubesi’nin kurulm asından 
sonra şube başkanlığına seçildi. Kendisi için yeni bir dönem  başlıyordu. Artık 
bütün gününü şubenin çalışmalarına veriyor. İş saatlerinin dışında zam anını 
sendikal örgütlenme için harcıyor, bütün bölgeyi gezerek, işçilerin örgütle 
kaynaşmasını sağlıyordu. Ne var ki, şubenin henüz bir yeri bile yoktu. 7



Kazlıçeşme’de M em duh’un kahvesinde bir m asanın  
etrafı derme çatm a bir paravanla çevrilerek, şube 
toplantıları yapılıyordu. Kuas bu toplantıları büyük 
bir ciddiyetle yönetiyor, birlikte olduğu şube yöne
ticilerinden de aynı sorum luluğu bekliyordu.

Bir gün fabrika çıkışında işçileri toplayarak, Zey- 
tinbumu îstasyonu’nun yanındaki bir arsaya götürmüş 
ve burada tem in ettikleri briketlerle hep birlikte o ra
cıkta üstü ziftlenmiş m uşam bayla örtülü bir oda 
yapmış, kapıya da Lastik-İş Sendikası Kazhçeşme Şu
besi diye yazmışlardı. İşçiler bu işe çok sevinmişti. Artık 
akşam çıktıklarında uğrayacakları bir m ekânları vardı. 
Fakat bu sevinçleri çok kısa sürdü. Ertesi gün jandarm a 
gelerek ’’şube binası”nı yıktı. Ancak Kuas kararlıydı. 

Şubenin mutlaka bir yeri olacaktı. Sonunda işçilerden topladığı 25'er kuruşlarla 
Memduh’un kahvesinin üst katında bir oda kiraladı ve kapışma şubenin tabelasım 
bir daha sökülmemek üzere astı.

Sendikanın şubeler kurarak, etkinliğini arttırması işçilerin sendikaya olan 
güvenlerini sağlamıştı. Kuas da artık işçiler arasında adı duyulmaya başlayan genç 
bir sendikacıydı. Şube çalışmalan sırasındaki becerisi gelişmiş, işverenlerle kurduğu 
ilişkilerde ödün vermez tutumuyla öne çıkmıştı. Sendika içinde de kendini 
gösteriyor, daha üst düzeyde görevlere hazır olduğunu kanıtlıyordu. Nitekim, 
Şubat 1954’te yapılan kongre sonunda genel başkanlığa getirilecek ve bu  görevi 
öldüğü güne kadar yürütecekti. Fakat kongreden sonra daha önce yönetim de 
bulunmuş eski başkan Niyazi Hançer ve arkadaşları istifa ederek, yeni bir sendika 
kurdular. İşkolunda iki sendikanın varlığı 1961’e kadar devam etti.

M ü ca d e lec i M r k iş i l ik  ° Rıza Kuas için yeni bir mücadele dönemi başlıyordu. 
Artık sendika başkanıydı. Bu yıllarda her işkolundaki düşük ücretler, ağır çalışma 
koşulları, haksızlıklar ve baskılar sendikaların görev yapm asını güçleştiriyordu. 
Sendikaların bu anlamda işlevleri sadece bir başvuru kurum u biçimindeydi. Yeni 
kurulan Türk-İş ve İşçi Sendikalan Birlikleri de toparlayıcı bir çizgi izleyemiyorlardı. 
Özellikle ücretlerin arttırılması ve diğer sosyal haklar sözkonusu olduğunda 
herkes kendi başının çaresine bakıyordu. Her sendika, üyesi bulunan iş- 9



yerlerinde iş uyuşmazlığı çıkararak, üyelerine hak elde 
etmeye çalışıyordu. Ancak bu  yöntem  "İş İhtilaflarını 
Uzlaştırma ve Tahkim N izam nam esi”ne göre yü
rütüldüğü için, sözkonusu prosedür aylarca sürüyor, 
sonuçta elde edilen sözde ücret artışı bir şeye ya
ramıyordu. Bütün bunlara rağmen Rıza Kuas’ın baş
kanlığı ile birlikte hareketli bir dönem e giren Lastik- 
İş, işverenlerle çıkardığı uyuşmazlıklarda önem li 
başarılar elde etti. İstanbul Lastik, Victory Lastik, Derby 
Lastik, Puro Lastik, Plasko Lastik, Balina Lastik vb. 
işyerlerinde işçilerin ücretleri arttırıldı, yemek bedelleri 
ve bayram ikramiyeleri sağlandı.

Rıza Kuas yönetime gelir gelmez, sezon uygula
masının üzerine gideceğini açıklamıştı. Bu konuda 

Çalışma Bakanlığı’na uyarıda bulunarak, sezon yapan fabrikaların norm al dö
nemlerde üç vardiya halinde çalıştığını, normal çalışırlarsa sezona gerek kal
mayacağını ama işverenlerin esas amacının emeği sömürerek, fabrikalarını is
tedikleri zaman açıp, kapamak olduğunu söyledi. •

Bu girişimlerini milletvekillerine mektuplar yazarak, Türk-îş Temsilciler 
Meclisi’nde konuşarak dile getiriyordu. “İşverenler ham m adde ve kapasite 
imkânlarına göre daimî işçi çalıştınrlarsa, ihtiyaçlar zamanında karşılanır” diyordu. 
Kuas’ın ısrarı üzerine Türk-İş de konuya eğildi. Ama bakanlık konuyu bir türlü 
ele almıyordu. Kuas’m dört, beş yıl sürdürdüğü bu mücadele 27 Mayıs’tan  sonra 
da devam etti. Cahit Talaş in  Çalışma Bakanı olduğu dönemde de sezon konusunu 
gündeme getiren Kuas, özellikle bu konuda sonuç almak için sezon uygulamasını 
sözkonusu ederek Derby Lastik Fabrikası’nda uyuşmazlık çıkardı. Sonunda 
toplanan İl Hakem Kurulu sezon uygulamasının yanlış olduğu yolunda bir karar 
verdi. Ardından bu karar tüm işkoluna teşmil edilerek, uygulandı. Böylelikle yıllardır 
lastik işçisinin başında bir satır gibi duran uygulama fiilen kalkmış oldu. Bu Rıza 
Kuasin inatla sürdürüp, sonuç aldığı mücadelelerinden sadece biriydi.

SemsUilkadla la ıra ım laşıım a ° Kuas’ın kişiliğinde som utlanan güven ve m ü
cadele anlayışı Lastik-İş Sendikası’nı İstanbul’daki diğer sendikalar arasında 
saygın bir yere getirdi. 1955’te İl Hakem Kurulu’na seçilen Kuas, bir yıl sonra ^



da İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’nde yönetim  ku
ruluna seçilerek veznedarlık görevini üstlendi. Kuas 
için başta gelen sorun sendikanın kurum laşm asıydı. 
Özellikle iş uyuşmazlıklarının çok uzun sürdüğü tahkim 
prosedürü içinde hukuki sorunları izlemek ve çözmek 
uzmanlık isteyen bir alandı. Ancak ne sendikalar ne 
de birlikler bu konuda yeterli donanım a sahipti. Rıza 
Kuas ise işkolunun tek sendikası olma gibi bir iddianın 
ancak sendikal kurum laşm adan geçeceğine inan ı
yordu. Amacı sendikayı sadece Kazlıçeşme ve Zey- 
tinburnu çevresinde bırakmak değil, tüm  ülke çapm a 
yaymaktı. Bu nedenle sendikanın tanıtım ı, diğer 
sendikalarla ve toplum un farklı kesimleriyle kuracağı 
ilişkiler çok önemliydi. Bu am açla 1957’de sendikanın 

önce basın daha sonra da hukuk danışmanlıkları kuruldu. Bunun yamsıra sendika 
içinde işçilerin şikâyetlerini yapacağı, sorunlarını dile getireceği top lantılar d ü 
zenlendi, bunlar giderek kurumlaştırıldı. Üyelere yardım için Kauçuk Geceleri 
düzenledi. İşsizlikten, asgari ücrete, hayat pahalılığından konut so rununa kadar 
her konuyu deşiyor, kamuoyu oluşturmak için çaba sarfediyordu. 1957’de lastik 
işkolundaki asgari ücret uygulaması için, “Hususi sektör işçilerinin ücretleri iş
verenin hamiyetine terkedilmiştir. Hamiyet ise pek taş yüreklidir” diyordu.

YemS M r  d ö n e m  ° Kuas’ın bu çabaları lastik işçilerinin sorunların ın  ülke 
çapında duyulmasını sağlarken, sendika da mücadeleci kimliği ile öne çıktı. 7 
Kasım 1959’da yapılan genel kurulda sendikanın adı Türkiye Lastik, Kauçuk ve 
Plastik Sanayii İşçileri Sendikası (Lastik-İş) olarak değiştirilirken, aynı genel kurulda 
tüm Türkiye’de örgütlenme kararı da alındı.

Bu yıllarda Türkiye’de grev hakkı için verilen mücadele de hızlanmıştı. İstanbul 
İşçi Sendikaları Birliği de bu konuda bir kam panya açtı. Bu kam panyaya katılan 
sendikalar arasında bulunan Lastik-İş "ya grev hakkı kullanılmalı yahut kollektif 
iş akdi yapma mecburiyeti kabul edilmeli” diyerek birliğin kampanyasını destekledi. 
27 Mayıs’ın ardından kabul edilen 1961 Anayasası tem el hak ve özgürlüklerin 
yamsıra sendikal hakların da tartışılmasını toplum un gündem ine sokarak, 
işçi sınıfının grev ve toplu sözleşme hakkı gibi taleplerinin yasalaşması için 1 3



yeni bir mücadele ortama yarattı.
Aralarında Rıza Kuas, Kemal Türkler, Bahir Ersoy, İbrahim  Güzelce ve Z ühtü  

Tetey gibi sendikacıların bulunduğu Onlar Grubu, İstanbul İşçi Sendikaları 
Birliği’nin izlediği politikanın yetersiz olduğunu öne sürerek, birlik yöneticilerinin 
istifa etmelerini istedi. Özellikle Rıza Kuas ile Kemal Türkler, işçi sendikalarını 
siyaset dışı tutan anlayışların yeni hazırlanacak yasalara yansım am asını, ülke 
çıkarlarını ilgilendiren her alanda sendikaların söz sahibi olmaları gerektiğini 
savundular.

Kuas ve Türkler gibi düşünen birçok sendikacı vardı. Bunlar da işçilerin p o 
litikanın içinde olmalarını, kendi siyasal örgütlerini kurm alarını savunuyorlardı. 
Bu amaçla aralarında Kemal Türkler, Rıza Kuas, İbrahim  Güzelce, Şaban Yıldız, 
Kemal Nebioğlu ve Avni Erakalın gibi isimlerin olduğu 12 sendikacı 13 Şubat 
1961 'de Türkiye işçi Partisi’ni (TİP) kurdu.

Bu sırada askeri yönetimin oluşturduğu Kurucu Meclis’e altı işçi temsilcisi seçildi. 
İşçi sendikaları bu kişilerden çok şey bekliyordu. Grev ve toplu sözleşme hakkı 
başta gelen taleplerdendi. Kuas seçilen arkadaşları için şunları söylüyordu: “Başta 
grev ve kollektif sözleşme haklarının bize tanınm ası için gayret gösterm elerini 
arzu etmekteyiz. Bu arada işsizlik sigortası kurulm ası hususunda ça
lışmalarını bekliyoruz.” 1 5



Rıza Kuas fazla vakit geçirilmemesi in an an d ay d ı. 
Çünkü zam an işverenlerin lehine işliyordu. Nitekim 
çalışmalar uzarken, Kurucu Meclis’teki bazı komisyon 
üyeleri grev hakkının şartlı olarak tan ınm asın ı is
tiyorlardı. Buna karşılık Kuas bü tün  hakların eksiksiz 
elde edilmesini, gerekirse bunun  için tüm  Türkiye 
çapında bir eyleme girişmelerinin zorunlu o lduğunu 
savunuyordu. O günlerde “Bize büyük bir m iting 
yapmak için m üsaade vermezlerse o zam an  b ü tün  
sendikalan kilitleyip, anahtarlan ve tabelalan ile birlikte 
Vilayete teslim edelim" biçiminde verdiği dem eç büyük 
yankılar uyandırdı. Düzenlenmek istenen mitinge izin 
vermeyen Sıkıyönetim Komutanlığı özellikle Rıza 
Kuas’ın yaptığı konuşmaları dikkate alarak, kendisiyle 

birlikte Şaban Yıldız’ın ifadesini aldı.
Grev tartışmaları sürerken Kuas’m lastik işçilerinin sorunlarına olan ilgisi devam 

ediyordu. 1961 yılında iş uyuşmazlığı ile birlikte sendikanın getirmiş olduğu ücret 
artışlarını reddeden Yüksek Hakem Kurulu’nu istifaya davet ederken, Türk-îş 
yönetimini de sorunlara ilgisiz kalmakla suçladı. Bu arada İstanbul İşçi Sendikalan 
Birliği içinde Birlik tüzüğü gereği, siyasal partilerde görev alanların Birlik yö
netiminde görev almaması gerektiği yolunda başlayan tartışm a Avni Erakalın ile 
Rıza Kuas’ın Birlikteki görevlerinden ayrılmalarıyla son buldu.

“ Ş a r t s ı z  g r e v  IıaM a...” • Rıza Kuas tükenmeyen enerjisi ile her tarafa koşuyor, 
işten atılan, haksızlığa uğrayan işçiler adına girişimlerde bulunuyor, fabrika 
önlerinde işverenlerle tartışıyor, üyelerini her fırsatta koruyordu. Tem m uz 1961’de 
bir lastik işvereninin, işçisini karakolda polise dövdürmesi üzerine “polis işçileri 
dövemez” diyerek, polis hakkında dava açtı, olayı büyüterek Kurucu Meclis’e kadar 
getirdi. Ardından bu konuda meclis üyesi Bahir Ersoy’un  sözlü soru önergesi 
vermesini sağladı. Rıza Kuas adı lastik işçileri arasında bir efsane gibiydi. Askeri 
yönetimin uygulamalarına da karşı çıkıyor, o yıllarda kesilmeye başlanan tasarruf 
bonolarından işçilerin m uaf tutulmasını öneriyordu.

Bununla birlikte esas sorun sendikal yasaların bir an önce yürürlüğe 
girmesiydi. Fakat Kumcu Meclis’teki tartışmalar ve hazırlanan tasarı bü tün  ^





beklentilerini altüst etti. Çünkü yasa taslağı kısıntılarla 
doluydu. Bu konuda Çalışma Bakanı Cahit Talas’ı 
suçlayarak “Ben bu tasanyı grev hakkım veren bir tasan 
olarak kabul etmiyorum, dünyanın hiçbir yerinde böyle 
ağır şartlar altında tahdidi grev verilmez. Ayrıca Ba
kanlar Kurulu da greve m üdahale edem ez” dedi.

Kuas bir yandan da sendikanın yeni m ücadele dö 
nemine hazır olması için kurumlaşmaya yönelik, örgüt 
içi düzenlemeler yapıyordu. Bu arada uzun süredir 
lastik işkolundaki ayrılık giderilmiş ve İstanbul’da 
kumlu olan diğer sendika ile birleşme gerçekleşmişti. 
16 Aralık 1961’de yapılan genel kurulda Lastik-İş 
Sendikası, Uluslararası Sanayi Örgütieri ve Genel İşçiler 
Federasyonu’na üye oldu. Yine bu genel kurulda alınan 

karar uyarınca Türkiye’de ilk kez bir sendikada kadınlar kolu kuruldu.
1961’de Türkiye işçi sınıfının ilk büyük mitingi gerçekleşti. 31 Aralık 1961’de 

İstanbul’da Saraçhanebaşı’nda 200 binden fazla işçi Türk-lş’in düzenlediği mitingte 
biraraya gelerek, grev ve toplu sözleşme yasasının çıkmamasını protesto ettiler, 
“bizim de sözümüz var” diyerek işçi andı içtiler. Bu mitingte Kemal Türkler ile 
birlikte bir de konuşma yapan Rıza Kuas aynı zam anda m itingin tertip komitesi 
üyesiydi.

Sendikal hakları düzenleyecek yasalar bir türlü çıkmıyor ama işverenlerin baskısı 
devam ediyordu. İşten atılmalar çoğalmış, özellikle lastik sanayiinde başgösteren 
işsizlik, patronların eski günlere dönerek, sezon uygulamalarını bir başka biçimde 
başlatmaları sonucunu doğurmuştu. Lastik işverenleri yasal boşluklardan ya
rarlanarak, işçilerle kısa süreli anlaşmalar yapıyor ve bu sürelerin sonunda gerekli 
gördüklerini işten atıyorlardı. Yüksek Hakem Kurulu ise Lastik-İş’in bu konudaki 
bütün başvurularını cevapsız bırakıyordu.

Kuas bu sorunlarla uğraşırken, bir yandan da grev hakkının bir an önce ve
rilmesini, aksi halde Anayasal bir yükümlülük olan grev uygulamasına geçileceğini 
ilân ediyordu. Buna dayanarak daha yasa çıkmamışken hemen uygulamaya geçti. 
İşverenlere Genel Sekreter Kemal Ayav ile birlikte yazdığı m ektupta, iş
yerlerinde pazar günleri çalışılmayacağım ve işçilerin fazla mesaiye mecbur 2 1



edilemeyeceğini ihtar etti. Mektubun son bölümü şöyleydi: “..Bundan sonra hiçbir 
işyerinin işçilerini pazar ve bayram günleri çalıştırmamalarını, her türlü fazla 
mesai usulüne son vermelerini istemek hakkımızdır. Buna rağmen insan haklarına 
ve milli menfaatlerimize aykırı bu gibi alışkanlıklara devam etm ek isteyen iş
verenleri şiddetle boykot edeceğimizi ve Anayasa’daki tem inata dayanarak iş
çilerimizin grev yapacaklarını beyan ve ihtar ederim. Saygılarımızla.”

Aynı yıl Derby’de işçiler, işyerinde çeşitli haksızlıklara m aruz kaldıklarını ve 
işverenden haklarının verilmesini istediler. İşveren işçilerin bu talebini cevapsız 
bırakınca, fabrikada üretim durdu. Gerçekte olayı düzenleyen sendikanın örgütlü 
gücüydü. Bunun üzerine Rıza Kuas ve 10 işçi hakkında işçileri kanunsuz greve 
teşvik etme suçundan dolayı dava açıldı. Duruşmalar sırasında Rıza Kuas, suçlanmış 
oldukları maddenin Anayasa'ya aykm olduğunu, kullanılan hakkın yasal olduğunu, 
işçilerin grev hakkını Anayasa’ya dayanarak kullandıklarını söyledi.

Mahkeme almış olduğu kararla konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Anayasa 
Mahkemesi 24 Mart 1963’te verdiği kararla İş Kanunu’nun  72. m addesinin 
Anayasa’nm 47. maddesiyle bağdaşmadığını ve bu nedenle m addenin iptalini 
karar altına aldı.

Bu Lastik-İş Sendikası’nın ve mücadeleci başkanı Rıza Kuas’ın bir hukuk 
zaferiydi. Elbette ki, bunun arkasında yıllarca zor koşullarda sürdürülen 2 3
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büyük bir mücadele birikimi yatıyordu.
Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile daha önce ka

muoyunda yankılar yaratan Kavel grevi olayları hız
landırdı. Sonunda 24 Temmuz 1963’de 274 ve 275 sayılı 
Sendikalar, Grev ve Toplu İş Sözleşmesi Yasaları yü
rürlüğe girdi. Aslında yasalar kısıtlamalarla doluydu. 
Grev uygulamasına sınırlamalar getirilmiş, genel grev, 
dayanışma grevi gibi uygulamalar yasaklanmıştı.

Türk-İş yasanın çıktığı günü İşçi Bayramı olarak ilân 
etti. Rıza Kuas ise Lastik-İş genel başkanı olarak ya
yınladığı bildiride “anti-demokratik ve Anayasa’ya 
aykırı olan bir kanunun kabulü günü, işçi sınıfının 
bayram günü olarak empoze edilmekte, böylece bir 
sınıf uyutulmak istenmektedir” dedi.

S a k a l g rev i 0 Bu yıllarda lastik işkolunda amansız ve vahşi bir söm ürü devam 
ediyordu. Haziran 1963’te İstanbul’da Fargo Lastik Fabrikası’nın sahibi işçilerin 
ücret ve tazminatlarını vermeden kaybolmuştu. Bunun üzerine Rıza Kuas işçilerle 
birlikte kendisini İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’nde bir odaya hapsetti. Kuas 
işveren bulununcaya kadar burada kalacağını ve sakalını kesmeyeceğini ilan etti. 
Bu Türkiye’de işçilerin daha sonra çeşitli gerekçe öne sürerek uygulayacakları ilk 
sakal greviydi. Sonunda işveren Hicri Çapanoğlu yakalanarak, hakkında kanunsuz 
lokavt suçundan dava açıldı. Kuas’ın bu eylemi hiç kuşkusuz ince zekâsının ve 
kamuoyunu etkileme gücünün bir örneğiydi.

Grev Yasası çıkar çıkmaz ilk yasal sözleşmeyi yapan sendika Lastik-İş oldu. 1 
Ağustos 1963’te Şark Lastik Fabrikası işvereni ile imzalanan Türkiye’nin ilk toplu 
iş sözleşmesinin altında Kuas’la birlikte Kemal Ayav, Celal Beyaz ve Cezmi Eken’in 
imzaları vardı.

Lastik-İş, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte grevli ve toplu iş sözleşmeli 
dönemin gereklerini yerine getirmeye başladı. Hemen 40 işyerinde sözleşme 
çağrısında bulundu. Yeni işyerlerinin örgütlenme çalışmalarına hız verdi. Kasım 
1963’te Lastik-İş üyesi işçiler Trio Lastik Fabrikası’nda toplu iş sözleşmesi çağrısına 
uymayan işvereni uyarmak için greve çıktılar. Bunun üzerine mahkem e 
Rıza Kuas ile Celal Beyaz’ı kanunsuz greve teşvik suçu işledikleri gerekçesiyle 25
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tutukladı. Kuas ve Beyaz yirmi gün tutuklu kaldıktan 
sonra salıverildiler.

Rıza Kuas gelişen olaylar karşısında Türk-İş yö
netiminin etkisiz olduğunu, işçi sınıfının hak aram a 
mücadelesini desteklemediğini sürekli savunuyordu. 
21 Aralık 1963’te toplanan Lastik-lş Genel Kurulu’nda 
bu görüşlerini şöyle açıkladı: “Türk-İş işçilerden yana 
olan ilerici siyasi partilere cephe alm akta ve siyaset 
dışı, partilerüstü sendikacılık gibi bizim aleyhimize 
sakat bir görüşü savunmaktadır.”

Kuas'ın Türk-İş yönetimi hakkmdaki görüşleri iki 
yıl sonra Kozlu Olayları ile bir kez daha doğrulandı. 
Türk-İş yönetimi, liyakat zammını protesto ederek, 
ocağa inmeyen işçilerin üzerine açılan ateş sonucunda 

hayatını kaybeden iki işçinin ölümünden sonra çıkan olaylar karşısında suskun 
kaldı. Hattâ işçilerin haklı protestosunu "tahrik" diye niteledi.

Kuas’ın konuya ilişkin olarak Türk-İş’i eleştiren demecini de aynı biçim de 
değerlendiren Genel Sekreter Halil Tunç, Kozlu Olayları’ndan bir süre önce Las- 
tik-İş başkanınm TİP’in Zonguldak’ta yapılan il kongresinde işçileri orduya karşı 
kışkırttığını öne sürdü. Bu tek kelimeyle provokasyondu. Çünkü bir gün sonra 
gazeteler savcıların TİP ve Kuas hakkında delil toplamaya başladığını yazacaktı. 
Tunç’un da istediği buydu. Ancak olay daha da büyüdü, kamuoyunun bu konuda 
kanıt istemesi üzerine bir basın toplantısı yapan Seyfı Demirsoy ve Halil Tunç 
gazetecilere bir teyp bandı dinlettiler. Bu bantta Kuas’m Türk-İş’i şiddetle eleştirdiği 
fakat ordunun aleyhine hiçbir söz söylemediği görüldü. Btma karşılık Kuas, “Teypte 
delil olarak kendi iddialarını kendi sesleriyle dinlettiler. Yalan ve iftiralar geri 
tepmiştir.. Artık davacı olmak sırası bizdedir” dedi.

S ın ıf  s e n d ik a c ıl ığ ı  • Sendikal hareket giderek bir dönüm noktasına geliyordu. 
Türk-İş’in gelişen mücadele karşısındaki kayıtsızlığı, işçilerin yasal hakları olan 
grevi uygularken bile aldığı olumsuz tavırlar, özellikle Kozlu’dan sonra her işçi 
eyleminde “tahrik” araması, mücadele veren sendikaları yönetim den uzak
laştırmıştı.

Maden-İş ve Lastik-îş sendikaları bu politikaya karşı çıkıyor ve sendikal 2 9



hareketin ülkedeki toplumsal değişime uygun bir 
mücadele vermesi gerektiğini savunuyorlardı. Olaylar 
Türk-İş yönetimini işçi sınıfının m ücadele çizgisinin 
dışına atmıştı.

1966’da Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası’nda Kris- 
tal-lş’in başlattığı grev bu ayrışmayı daha da hız
landırdı. Grevi destekleyen sendikalar bir komite 
kurdular. Türk-İş yönetimi grev uygulam asına karşı 
çıktı. Ardından Lastik-İş, Maden-İş, Basın-İş Sen
dikaları aralarına Türk-İş üyesi olmayan Gıda-İş’i de 
alarak, Sendikalararası Dayanışma Örgütü'nü (ŞADA) 
kurdular. Türk-İş yönetimi bu üç sendikaya geçici ihraç 
cezalan verdi. Sonunda bu sendikalar Gıda-İş ve 
Zonguldak Maden İşçileri Sendikası ile birlikte biraraya 

gelerek önce 12 Şubat 1967’de Türk-İş’ten kongre karanyla ayrıldıklannı ilan edip, 
ertesi gün ise Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK) 
kurdular. Sendikal mücadelede yeni bir sayfa açılıyordu.

Rıza Kuas DİSK kurulduğu zaman iki yıllık parlamenterdi. Oldukça yoğun günler 
geçiriyor, meclis çalışmalarının yanısıra sendikayı da ihmal etmiyordu. Ama kişi 
olarak yapısı sürekli mücadeleden ve eylemden yanaydı. Bu nedenle yaşam  b i
çiminden hiç yakınmıyordu. TİP’te İzmir Kongresi’nden sonra getirildiği genel 
sekreterlik görevinde, 1965 seçimlerine kadar gece gündüz dem eden koşturdu, 
parti örgütlenmesinin, taşra kuruluşlarının mimarlarından biri oldu. Hemen bütün 
parti toplantılarına katılıyor, bırakmıyordu.

O yıllarda TİP’in bütün toplantılan siyasal iktidarın ve demokrasi karşıtı güçlerin 
desteklediği saldırganların provokasyonlanyla karşılaşıyordu. Her toplantı bunların 
taşlı, sopalı saldırılarına uğruyordu. İstanbul’da Beyazsaray’da, G ültepe’de, 
Akhisar’da ve Bursa’da ve yurdun birçok yerinde gerçekleşen saldırılar karşısında 
güvenlik güçleri seyirci kalıyor, kimi saldırılar sonucunda TİP yöneticileri yaralar 
alıyordu.

getirdi. Gerçekte Kuas’m TİP içindeki siyasal yaşamı da sendikal yaşamı 
gibi fedakârlıklarla doludur. Bu onun hiç değişmeyen özelliğidir.



Yıllarca birlikte çalıştığı TİP Genel Başkanı M ehm et 
Ali Aybar, Kuas’ı ilk gördüğü günü şöyle anlatıyor: 

“TİP kurulduktan sonra kurucu sendikalar bizlerle 
tanışmak istediler. Avukat Sedat Erbil’in yazıhanesinde 
buluştuk. Nuruosmaniye Caddesi’nin 11 nolu ap art
manının birinci katındaki bu daire(!) sonradan TİP’in 
genel merkez lokali olarak kullanılmıştır. Yağışlı ve 
soğuk bir akşamdı. Saat 19 sularında İşçi Partisi’n in  
kuruculan topluca geldiler... Son gelen Rıza Kuas oldu. 
Kaytan bıyıklı, yakışıklı bir Çerkez delikanlısı. Omuzlan 
o günlerin modasına uygun vatkalı paltosu ile daha 
da heybetli görünen Lastik-İş Sendikası Genel Baş- 
kanı’nm içten, cana yakın bir hali vardı. İçeri girince 
arkadaşları takıldılar; gülerek yanıtlar verdi..”

Rıza Kuas’ın TIP’ten Ankara milletvekili olarak parlam entoya girdiği yıllar, 
Türkiye’de toplumsal muhalefetin önemli boyutlara ulaştığı hem en her sosyal 
kesimin arayış içinde olduğu, özlemlerini dile getirdiği yıllardı. TİP’in meclisteki 
muhalefeti de yankılar uyandırmış, halkta umutlar yaratmıştı. Kuas m ecliste 
arkadaşlarıyla birlikte durmadan çalışıyor, önergeler veriyor, işçi sorunlarını 
birikimine dayanarak dile getiriyordu. Görev aldığı komisyonlarda, yaptığı ko
nuşmalarda 1950’li yıllardan bu yana yaşadığı sorunlan anlatıyor, bunlara çözüm  
yollarının yasalarda yeralması için mücadele veriyordu.

1967’de lokavtın yasaklanması için verdiği yasa teklifinden sonra lokavtla ilgili 
düşüncelerini şöyle açıklıyordu: “Türkiye’de Grev ve Lokavt Kanunu çıktığı günden 
bu yana grevlerden çok lokavt yapılmıştır. Lokavt grevi kırmak için kullanılan 
bir silahtır. İşverenlere bir hak tanıyan, Anayasa çerçevesi içinde eşit haklar tanıyan 
bir hak değildir. Lokavt, grev anında işçinin grevini kırmak için ileri sürülen bir 
silah olarak kullanılır. Ama grev işverenden bir hak elde etmek içindir. İşçinin 
greve gitmesinin sebebi yaşantısını yükseltmek, ücretlerini arttırm ak içindir. 
Lokavtı işveren hangi maksatla yapar? İşveren işçiyi alabildiğine söm ürür, günde 
12 saat çalıştırır, hakkını vermez, kapı dışarı eder.”

Kuas TBMM’de • Kuas, TBMM’de işçileri ilgilendiren her konuda söz 
aldı, yasa teklifleri, önergeler verdi. Konuşurken hiç alttan almaz, ezilmez, 3 3



her zaman vakur, dik başlı ve inatçı kişiliği ile kendini 
gösterirdi. Asla pasif, suskun sadece celselere katılan 
ve her ay gelip, maaşını alan bir milletvekili olmadı. 
Bu kişiliği ile mecliste saygı uyandıran ve çekinilen kişi 
olarak sivrildi. Yalnız doğrudan işçi sorunlarıyla değil, 
toplumun en önemli sorunlarıyla da uğraştı. 1967’de 
toplum zabıtasının kurulmasına şiddetle karşı çıktı. 
Mecliste yaptığı konuşmada bu güçlerin daha sonra 
işçilere ve onların mücadelelerine karşı kullanılacağını 
söyledi.

Kuas bu yıllarda İstanbul ile Ankara arasında gidip, 
geliyordu. Meclis çalışmalarının yanısıra sendikanın 
faaliyetlerini de yürütmek olağanüstü bir çabayı ge
rektiriyordu. Bu arada sendikada örgütiçi düzenlemeler 

yerine oturmuş, kurumlaşma sonuçlarını vermeye başlamıştı.
Bu dönem de sendika düzenli eğitim seminerlerine başladı. Eğitim Dairesi 

Müdürü İbrahim Güzelce’ydi. Diğer uzmanlık daireleri de özellikle hukuk ve toplu 
sözleşme ile örgütlenme daireleri verimli çalışıyor, şubeler kendi içlerinde ve kendi 
aralarında sağlıklı bir eşgüdümle etkinliklerini sürdürüyorlardı. Bu günlerde Rıza 
Kuas bir düşünü daha da gerçekleştirdi. Uzun zamandır sendika genel merkezine 
bir bina yaptırmak istiyordu. Bunun için şimdi Merter’de Sendikalar Binası’m n 
bulunduğu arsayı satın aldı. Herkes, hattâ en yakın mücadele arkadaşları Kuas’a 
“dağ başında arsa alınıp, bina yapılamayacağını” söylediler. Ama Kuas uzak 
görüşlüydü. Bunların hiçbirine önem vermeden, Lastik-İş merkez binasının 
temelini kendi elleriyle attı. Amacı DİSK'in tüm sendikalarım aynı yerde toplamaktı. 
Artık sendikanın kendi malı olan bir binası vardı.

Referandumu mücadelesi ve Derby işgali • Grevler, sözleşmeler ardarda 
geliyordu. Aynı yıllarda lastik işverenleri de Türk-İş’le birlikte işyerlerinde sarı 
sendikaları kurdurarak, Lastik-İş’in gelişimini engellemeye çalıştılar. Bu dönem de 
Gıslavad, Derby, Plastel Plastik, Luxor gibi işyerlerinde yapılan sözleşmeler işçilere 
önemli kazanımlar sağladı.

1968’de uygulanan Good-Year grevi ise Lastik-İş Sendikasının grev 
mücadelesini mitinglerle, yürüyüşlerle ve eyleme destek veren gençlik 3 5
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kuruluşlarıyla birlikte toplumsal planda daha etkin 
bir biçime soktuğu farklı bir uygulam a olarak ya
şandı.

Aynı yılın Temmuz ayında ise İstanbul’da Derby 
Lastik Fabrikası’nda Lastik-İş üyesi işçiler, işverenin 
Kauçuk-İş’le sözleşme yapmak istemesi üzerine fab
rikayı işgal ettiler. Bu Türkiye’de gerçekleştirilen ilk 
fabrika işgaliydi. İşçiler yetkili sendikanın tesbiti için 
çok açık bir çözüm olarak referandumu istiyorlardı. 
Sonunda mahkeme referanduma karar verdi. Ve ya
pılan oylama sonucunda Lastik-îş 930 işçinin oyu ile 
yetkili sendika oldu. Sarı Kauçuk-îş’e 6 oy çıkmış, 8 işçi 
çekimser kalmış ve 250 işçi de izinde olduğu için oy
lamaya katılmamıştı. Elbette ki bu zafer sınıf m ü 

cadelesine inanmış lastik işçilerinindi. Kuas o günlerde bir gazetede yazdığı yazıda 
olayı şöyle yorumluyordu: ’’Türkiye’nin kurulu düzenini savunanlar bu düzenin 
yasalarına içten ve gerçekten saygılı değiller.. 6 üyeli bir sendika 10.700 işçisi olan 
lastik işkolunda, oturm uş kendi kendine 14.000 üye göstermiş ve bu haksızlığa 
göz yumarak, kanunları bizzat uygulamakla görevli yetkililer ve Türk-îş, Derby 
işçilerini çıkmaza itmişlerdir... Derby olaylan işçinin gerçek iradesine ve menfaatine 
uygun yasalara olan ihtiyacımızı bir daha hatırlatmıştır.”

Yine bu  tarihlerde ünlü “ÜSTÜNÜ ARATMA!..’’ kampanyasını başlatan Rıza 
Kuas, sendikal mücadele içinde işçiyi kişilik kazanmış, bir toplumsal varlık olarak 
m ücadeleye hazırlamak gerektiğini vurguladı.

Yeniden milletvekili ® Bütün bu yoğun mücadele içinde Kuas yorulm ak 
bilmiyordu. Üretkenliği, enerjisi, işlek zekâsı, yanılmayan belleği ile her zam an 
öndeydi. Ama bu hareketli günlerde başlayan böbrek ağrıları kötü sonun başlangıcı 
oldu. İlk kez 1968’de şikâyete başladığı ağrılar bir kronik nefritin habercisiydi. 
Ne var ki, başlarda hastalığını pek önemsemeyen Kuas için hastanede yatm ak 
her şeyden uzak kalmak demekti. Bu nedenle yine bütün hızıyla çalışmalarını 
sürdürdü. 1969'da ikinci kez TİP’ten İstanbul milletvekili olarak parlam entoya 
girdi. Hastalığına rağmen durmadan çalışıyordu. 1970’te AP iktidarının 
sendikal yasalarda yapmak istediği değişikliklere karşı çıktı. Mecliste TİP 3 9
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üyesi olarak bir de Aybar vardı. Kanunun tüm ü üze
rinde yapılan görüşmelerde Kuas şöyle diyordu: 

“Tasarılarının nedenini açıklayan Çalışma Bakanı, 
kendisi gibi düşünmeyen, kanaatleri kendisininkine 
uymayan DÎSK’i kapatmak istediklerini Erzurum ’da 
TÜRK-İŞ Kongresi’nde söylemiştir. Açıkça söylemiştir 
orada; zabıtlarda var. Böylece bir Anayasa hakkı olan 
hür düşünce, hür sendikacılık ilkesi hem  ortadan 
kaldırmakta, hem de hür sendikacılık, hür düşünce 
cezalandırılmak istenmektedir. Hükümet tasarılan 
özgür sendikacılığı yok etmekle birlikte, sözleşme 
yapma hakkını bir zümreye tanıyarak yine Anayasa 
suçu işlemektedir.

Tasarılarda yeralan hükümlerle küçük işletmelerin, 
yeni kuruluşların ortadan kaldırılması sonucu doğacak, işsizlik daha da artacaktır. 
Böylece, işsizliği önlemekle görevli hükümet, yani işsizliğin çoğalmasını yaratmak 
suretiyle de, yine Anayasa’ya karşı düşmüş olacaktır. Bütün bu Anayasa dışı 
hükümlerle birbiri arkasına Anayasa suçu işlemesinin ilk ve en belirgin nedeni, 
Hükümet’in sendika özgürlüğüne saygı duymamasıdır. Sendika özgürlüğünü yok 
etmeye hazırlanan iktidar, böylece işçilerin sendika seçme, toplu sözleşme yapma 
ve greve gitme haklarım da kökünden kaldırmaktadır.”

Ancak bütün bunlara rağmen yasa kabul edildi. Artık son söz işçi sımfmındı. 
DİSK’in öncülüğünde işçiler 15-16 Haziran 1970’te yasayı protesto etm ek için 
fabrikalardan çıkarak, İstanbul ve İzmit'te büyük yürüyüşler gerçekleştirdiler. 
Sıkıyönetim ilân edilerek, olayları düzenlediği iddia edilen DİSK yöneticileri ve 
işçiler tutuklandı. Rıza Kuas bir basın toplantısı yaparak Sıkıyönetim ilânına karşı 
çıktı ve gözaltına alman işçilere işkence yapıldığını açıkladı.

1970 yılı toplumsal muhalefetin yükseldiği, işçi ve öğrenci hareketlerinin önemli 
boyutlara ulaştığı bir yıldı. AP iktidarı ise bu muhalefeti baskıyla sindirmeye 
çalışıyor, toplumda demokrasiye olan güven sarsılıyor, askeri darbenin süngüsü 
ucunu göstermeye başlıyordu. Bir yanda böyle bir darbeden medet umanlar, 
Türkiye’de ilerlemenin yolunun bununla açılacağını savunanlar, öte yanda 
böyle bir darbeyle işçileri, emekçileri ve gençleri ezmenin hesabmı yapanlar.. 4 1



Ve hepsinin ötesinde özveriyle mücadele eden işçiler... 
Bu dönem de Sungurlar, İzsal, Günterm ve Bossa gibi 
işyerlerinde önemli işçi olaylan meydana geldi. 13 Ekim 
1970’te 15-16 Haziran olayları nedeniyle ücretleri 
ödenmeyen Gıslaved işçileri önce oturma grevi yaptılar, 
sonra bunu fabrika işgaline dönüştürdüler. Güvenlik 
güçlerinin fabrikaya iş makineleriyle girip, duvarları 
yıkmaları sırasında polisin açtığı ateş sonucunda 
Hüseyin Çapkan adlı 4 çocuklu bir lastik işçisi hayatını 
kaybetti. Çapkan’ın ölümü siyasal ikitdarın olaylara 
nasıl yaklaştığını bir kez daha belgeledi. Ama bu olay 
bir başka yönüyle de yaklaşan 12 Mart faşizminin de 
habercisiydi.

Hüseyin Çapkan’ın cenazesi onbinlerce işçi ve öğ
rencinin katıldığı görkemli bir törenle kaldırıldı. Rıza Kuas bu törende en önde 
yürüyordu. Ama artık hasta ve yorgundu.

H asttailnğa Mk te ş h i s  0 Rıza Kuas’m hastalığına ilk teşhisi o dönem lerde TİP 
Genel Sekreteri olan Dr. Tarık Ziya Ekinci koymuştu. Ekinci bu olayı şöyle anlatıyor: 
“Bir gün mecliste otururken Rıza yanıma geldi, 'Yahu doktor baksana şu ayağıma 
bir şişlik var’ dedi. Parmağımı bastırdım. Gerçekten ayakta bir ödem vardı. Ona 
hem en hastaneye yatmasını söyledim. Üstelemedi. ‘Önemsiz, geçer’ dedi. Ben 
ısrar ettim. Num une Hastanesi’nde Yavuz Bey adında bir doktor arkadaşım vardı. 
Rıza’yı hem en yatırdık. Zaten bir böbrek hastalığının belirtileri vardı. Çünkü 
tansiyonu sürekli yüksekti. Ama çok huzursuzdu. Hiç yatmak istemiyordu. Sürekli 
işlerin aksadığım, gidip çalışması gerektiğini söylüyordu. Sonunda doktorlar perhiz 
vb.de önererek, tedavinin evde yapılması konusunda karar verdiler.”

Fakat Kuas yine durmadı, hastalığı ihmal ediyor, kendini aşırı derecede yo
ruyordu. Bu arada hastalığın teşhisi ve tedavisi konusunda da doktorların farklı 
uygulamaları Kuas’ı rahatsız ediyordu. Sonunda 1971’de Cenevre’de uluslararası 
bir sendikal toplantıda konuşurken fenalaştı ve acilen müdahale edilerek, h e 
likopterle Londra’ya götürüldü. Burada böbrek hastanesinde dializ m akinesine 
bağlandı. Bu hastanede verilen raporda, böbreklerin çürüdüğü, m utlaka 
böbrek nakli yapılması isteniyordu. Türkiye’ye dönen Kuas için ülkede bir 4 3



dializ makinesi bulunamadı. Bunun üzerine Ulus
lararası Lastik ve Kimya İşçileri Federasyonu (ICF) bir 
makine alarak, Kuas’ın yattığı Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne gönderdi. Bu makine daha sonra has
taneye hibe edilecekti. Ne var ki, makinenin kulla
nımında güçlükler çıktı. Makineyi kullanan elemanlann 
yetersizliği başlıca sorundu. Bu arada Lastik-İş Sen
dikası bir doktoru Almanya’ya dializ konusunda uz
manlaşmak üzere gönderdi. Rıza Kuas’ın durumu 
kötüye gidiyordu. Böbrek nakli kaçınılmazdı. Kuas'a 
böbrek verilmesi için yüzlerce işçi başvurdu. Fakat 
bu iş kolay değildi. Ameliyatın yapıldığı ABD'ye gitmesi 
gerekiyordu.

Sonunda TBMM karaııyla ABD’ye gönderildi. Burada 
yattığı hastanede uygun böbrek bekleyen birçok kişi vardı.

ABD’deki yaşamı bu kabına sığmayan, hayat dolu, cesar sendikacı için kötü 
anılarla doldu. Hastanede küçük bir daktilo almış, bununla dostlanna, sevdiklerine, 
sendikacı arkadaşlanna mektuplar yazıyordu. Kendisine böbreğini vermek isteyen 
gençlik aşkına gönderdiği ve daktilo ile yazdığı için de defalarca özür dilediği 
mektupta hastalığının seyri ile ilgili şu satırlar yemliyordu:

“Tam dört seneden beri türlü ameliyat, türlü testlerle iflahımı kestiler... Şimdi 
burada böbrek bulunmasının zorluğu karşısında parası mukabilinde Türkiye’de 
böbreğini satmak isteyen varsa diye bir kampanya açılacak. Bulunduğu takdirde 
o buraya getirilecek ve iki ameliyat yapılarak bana böbrek takılacak... Bu arada 
gözlerime katarakt denilen bir hastalık geldi... ayaklarımda uyuşukluk var, bas
tonsuz şimdilik yürüyemiyorum...”

ABD’de kendisine uygun bir böbrek bulunamadı. Üstelik burada geçirdiği günler, 
22 ay boyunca özellikle meclis yöneticilerinin çıkardığı güçlükler canını sıktı. 
Sonunda yine meclis yönetiminin kararıyla uygun böbreği Türkiye’de beklemek 
üzere yurda çağrıldı.

Bundan sonra Almanya’ya Hannover kentine giderek, üniversite hastanesine 
yatırıldı. Burada kendisine kardeşi Meliha’mn böbreği nakledildi. Ame
liyattan hemen sonra TBMM bütün masrafların kesildiğini ve Kuas’a hiçbir 4 5
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ödeme yapmayacağını bildirdi. Çünkü 1973 seçimleri 
sonuçlanmış ve Kuas milletvekilliğinden düşmüştü.

Bu tarihten sonraki tüm masrafları ve bakımı Alman 
Sendikalar Birliği üstlendi. Almanya’da kalacağı bir ev 
tutuldu. Kendisinin ve refakatçisinin bütün ihtiyaçlan 
karşılandı. Kuas yıllardır savunduğu uluslararası da
yanışmanın en güzel örneğini bizzat kendi yaşıyordu. 
Bundan sonra Türkiye’ye dönen Kuas, zaman zaman 
kontroller için Almanya’ya gidip, geldi. Ama artık 
sendikal yaşamı noktalanmıştı. Lastik-İş’in her genel 
kurulunda genel başkan seçildi. İşçi arkadaşlarının 
sendikacı dostlarının yıllarca gelenek haline getirdikleri 
bu sevgi gösterisi, onun için kıvanç kaynağı oldu. 

Kazlıçeşme’den alıp, bugünlere işkolunun en etkin 
ve köklü sendikası konumuna getirdiği Lastik-İş’in 20. genel kurulunda sendikal 
yaşam a veda ederken bu kıvancı herkesle paylaşıyor, duygularını dile getiri
yordu:

“Bütün bu şanlı mücadele içinde sizinle birlikte geceyi gündüze katıp uğraş 
verirken hastalandım. İşçi sınıfının hakları için çalışırken kendi hastalığımı 
unuttum , tedavi için vakit ayıramadım. Giderek böbreklerim görevini yapamaz 
oldu ve böbrek nakli yoluyla yaşamımı güçlükle sürdürebilir durum a geldim.

Kardeşlerim:
Bugün, çeşitli ıstıraplarla, acılarla, ruhsal sıkıntılarla yaşamımı sürdürebiliyorum. 

Bu daha kaç gün, kaç ay, kaç yıl sürebilir, bunu hekimler de kestiremiyor. Ama 
bilebildiğim tek şey, 54 yaşımda ve çeyrek yüzyılı aşkın Genel Başkanlık görevimi 
sürdürerek sîzlere hizmet edemeyecek bir noktaya geldiğimdi.

Kardeşlerim, bu Genel Kurul’da Genel Başkanınız olarak sîzlere veda ediyorum. 
Yaşamım, canım, varlığım hep sizinle onurlandı, sizin kararlarınızla işçi sınıfına 
hizmetle geçti. Canım sizlere feda olsun, lütfen beni bağışlayın. Sendikanızı daha 
yüceltin, ona yeni can ve kan katın, ama beni unutmayın, ilginiz yaşamımın tek 
ilacıdır çünkü...”

Ve ölüm.. Sonunda Rıza Kuas’ı da geldi, buldu. İşçi sınıfının ve tüm  lastik 
emekçilerinin dostu olan bu yiğit insanın emanet olan tek böbreği, 12 Eylül 4 7
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faşizminin karanlığına dayanamadı, işlevini yitirdi.
Başka koşullar altında yüzbinlerce işçinin ve 

emekçinin uğurlayacağı bu cesur, davasına inanmış 
işçi lideri 29 Ekim 1981 günü dostlarının, işçi arka
daşlarının, ailesinin ve tutuklu olduğu Davutpaşa 
Cezaevi’nden elleri kelepçeli olarak getirilen kardeşi, 
mücadele arkadaşı Niyazi Kuas’m gözyaşları arasında 
uğurlandı.

Ama o bir bitmeyen kavgaya inanmıştı. 1972’de 
grevde olan Good-Year işçilerine şöyle sesleniyordu: 

“Evinize gönderilen işveren adamlarının mek
tuplarım yırtıp atacak, ‘greve devam’ diyeceksiniz.

Sizi kandırmaya çalışan kurnaz işbilirlerin sözlerini 
ağızlarında bırakacak ‘greve devam’ diyeceksiniz. 

Veresiyeyi kesmek isteyenlere gülüp geçecek, sendikanıza güvenecek ‘greve 
devam ’ diyeceksiniz.

Yeryüzü meleği postuna bürünecek bazı adamların doğru yol önerilerini 
duymayacak, onlara kapınızı kapayacak, 'greve devam’ diye haykıracaksınız.

İşsizlik ve aç bırakma tehditlerine pabuç bırakmayacak ‘greve devam’ diye 
kükreyeceksiniz.

Herkes şunu iyi bilmelidir ki, bu mücadelenin adı bitmeyen kavgadır ve işçi 
hakları verilinceye kadar devam edecektir.”



İ Ş Ç İ  A R K A D A Ş
İnsanlık onuruna, yâni anayasaya aykırı hareketlere engel ol.

Fabrikaya giriş ve çıkışlarda üstünüzü aratmak isteyen işverenlere

ÜSTÜNÜ A R İT M İ
Dünya’nın hiçbir yerinde işçilerin üstleri aranmaz. Bu kölelik devrinden kalma bir usûldür. Memurun, 

öğretmenin, subayın, öğrencinin, işverenlerin üstü aranmaz. Yalnız biz işçilerin üstü aranıyor. Demek ki bizi 
kendilerinden ayırıyorlar. Çoluk çocuk sahibi, temiz Türk işçisinin üstü bir hırsız gibi aranamaz. İşçi hırsız de
ğildir. İşçi emeği çalınan Türk vatandaşıdır.

Bazı küstah işveren ve işveren vekillerinin, işçileri odalarına sokup, üstlerini arıyoruz diye, çırüçıplak 
soydukları bile görülmüştür ve duyulmuştur. Bundan sonra, bu tip küstah işveren vekillerine veya üstünüzü ara
yanlara gereken cevabı sen vereceksin.

Görüldüğü gibi işverenlerin, işçilerin üstlerini araması, işletmecilik ile ilgisi olmayan; tamamen işçiyi 
horlamak, ezmek, ikinci sımf bir vatandaş haline getirmek maksadım gütmektedir. Biz işçiler, işte bu korkunç, 
haysiyet kinci, emperyalist davranışa dur diyeceğiz.

BU USULÜ KALDIRACAĞIZ
ANAYASAMIZIN 15NCI MADDESİ DİYOR K I:

Kanunun gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş hâkim karan olmadıkça, kamu düzeninin gerektir
diği hallerde de, kanunla yetkili bulunan mercün emri bulunmadıkça,

Kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz
Kardeşlerim!. Mahkeme karan olmadan senin üstünü arayanlar ve aratanlar suç işliyor demektir. Ni

tekim, T.C.K. 179. maddesi diyor ki :
«Bir kimse diğer kimseyi gayrimeşrû surette şahsi hürriyetinden mahram ederse, beş seneye kadar 

hapis ve elli liraya kadar ağır cezai nakdiye mahkûm olur.»
İşte işçi kardeşlerim onlann suç işlemelerine fırsat ve imkân vermeyeceksin.
Kardeşlerim! Kimse senin üstünü zorla arayamaz. Anayasaya aykın olan bu usûlü yargıtay da yasakla

dı. İşte yargıtay karan : Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi Sayı Esas : 6288, Karar : 5775.
Bu Yargıtay kararma dayanarak Royal işçileri üstlerim aratmadılar. İşveren polis, jandarma çağırdı. 

Gene birşey yapamadı.
ROYAL İSÇİLERİ BU KANUNİ HAKLARI UĞRUNA TOPLUCA DİRENDİLER VE KAZANCILAR.
Şimdi hiç kimse yürekü Royal işçilerinin üstlerim arayamıyor.
SEN DE ÜSTÜNÜ ARATMAYACAKSIN.. Kapı bekçilerinin ellerim yakana değdirtmeyeceksin. (Yal

nızca paketlerinize bakabilirler.)
İşçi kardeşim;, üstünüzü aramaya kalkarlarsa, dinlemeden

TOPLUCA GEÇECEKSİNİZ.
MAHKEME KARARI OLMADAN

NE OLURSA OLSUN ÜSTÜNÜ ARATMAYACAKSIN
Zorla bir arkadaşınızın üstünü aramaya kalkarlarsa :

TOPLUCA ENGEL OLACAKSINIZ
Çünkü, Ceza Kanununun 183 ncü maddesi der ki : «Kanunda yazık hallerin haricinde bir kimsenin 

üzerim aramak için emir veren, yahut bizzat ariyan memur, altı aya kadar hapis olunur. Çünkü, bu bir meşhut 
suç olmaktadır. Meşhut suçu herkes ve hertürlü önleyebilir.

İşveren veya vekili veya bekçisi, zorla aramaya kalkarsa :
BEN SENDİKAMDAN EMİR ALDIM ÜSTÜMÜ ARATMAM DİYECEKSİN.

Bir arkadaşımızın üstü aranmış olursa; derhal 2128 95 numaraya, LÂSTİK - IŞ’e 
TELEFON EDECEKSİN. Derhal üç kişi biraraya gelip ZABIT TUTACAKSINIZ. Derhal ka
rakola gidip ŞİKÂYET EDECEKSİNİZ.

SEN ÜSTÜNÜ ARATMA GERİSİNİ SENDİKANA BIRAK..
RIZA KUAS


