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Üretilen her şeye almterimizi , canıınızı, ka
nımızı katan, üretimi elinde bulunduran, yaşamı
durmaksızın üreten biz milyonlar, mutlu günler için,
kimsenin kimseyi sömiinnediği, kimsenin kiınseyc
kul olmadığı güzel günler için, hnrış ve kardeşlik
için savaşacağız.

(DİSK 7. GenelKurulııAçış Konıışması'rıdası.ş

3



Abdılllalı BAŞTÜRK
29 Mayıs 1929 - 21 Aralık 1991

1ı



Bugünkü siyasi iktidar her şeye çare olarak
"anarşi ve terörü" göstermektedir. Ceza yasaları
ağırlaştırrlrrsa, yani temel hak ve özgürlüklerimiz
askıya alınırsa, "anarşi ve terörün" yok olacağını
söylemektedirler. Oysa bugün burjuvazinin Istediği
devrimci mücadelemizin yok edilmesidir. Hal
kımızın susturulmasıdır.

Ama bizi asla yenemeyecekler. I3u kavgayı biz
kazanacağız...

Bugün onbirılerce öğretmen, teknik eleman,
ıneınur kıyıın ınakinasıııııı altına sokulrrıak is
teniyor. Öğretmen, memur aileleri parçalanıyor.
Analar, babalar birbirini göremez hale sokulmak is
teniyor.

Gençlik örgütleri, kadın örgütleri demokratik
kitle örgütleri, emekçi örgütleri kapatılıyor.

Burjuvazi bizi açlıua yokluğa Işsizliğe sefalete
boyun eğmeye çağmlı~l3izi tesliın• olmay; çağırdı.

Ya teslimiyet ya da mücadele.
Teslim olacak mıyız?
Hayır.
Elbetteki hayır.
Bin kere hayır.
Önümüzde iki yol var:

Birincisi bir avuç zorba asalağın bizi daha fazla
sömürmesine boyun eğmek.

Diğeri ise mücadele etmek.
Yani fabrika fabrika. işyeri i şyeri haksızlıklara

karşı, kıyımlara karşı, Anayasaya dayanarak di
reıııne lıakkuıı kullanmak,

Ekmeğimiz, aşımız, geleceğimiz için direnmek,
mücadele etmek.

Burjuvazi kavgaya davet etti bizi. Davetleri ka
bulümüzdür,
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Onlara 15-16 Haziranlarr, 1 l\ Iayıslarr, DGtvI di
renişlerini, 20 Mart] an bir kez daha huradan ha
tırlatmak islerim.

Meydanı egemen sınıflara bırakmayacağız.
Onlar bir avuç biz ise milyorılarız.
Tarihin akışını bugüne kadar durduramadılar.

Bundan sonra da durduramayacaklardır.
Gelecek bizimdir, Sizleri öniiıııiizdcki ıııiicadclc

günlerine hazır olmaya çağırıyonım.
(26 Ocak 1980, İzmir Demokrasi A,Iitiııgi s»:

ruışması'ııdan.}
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ÖNSÖZ
I3u bir seçki. SO'li yıllardan beri acılar içinde

yoğrulmuş, ezilmiş, işkencelerden geçmiş, yıp
ranmış ama hiç susmamış bir yüreğin, yıllarca ezi
len insanlar için düşünen, mücadele veren beynin
belli konulardaki ürünlerinden bir demet.

Başkan Abdullah B.AŞTÜRK'iin görüşleri, ko
nuşmaları, açıklamaları, sözleri Genel-İş ya
yınlarında, çalışma raporlarında, DİSK Ajansları
ve DİSK Dergileri'ndc, DİSK 7. Genel Kurulu Ça
lışma Raporu'mla (İstanbul l980, kısaca
D7.GKÇR) uzun uzun yer aldı. Ama en önemli
eseri 12 EyHil'iin hukukdışı askeri mahkemelerinde
yaluızca DİSK'i değil, aynı zamanda bir dönemi.
temel hak ve özgürlükleri savunan, 12 Eylül askeri
darbesini mahkum eden, Yargı Önftrıde Savunma
(Çağdaş Yayınlar, İstanbul 1986, kısaca Savunma)
adıyla yayınlanan yapıt oldu.

Görüşleri, eylemleri ve kişiliği Türkiye işçi sı
nıfının sendikal hareketine ışık tutmayı siirdiiriiyor.

Mücadelesi, mücadelemizdir,
DİSK YÖNETİM KURULU

21 Aralık 1993
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DEMOKRASİ
Demokrasi tüm kurum ve ilkeleriyle bir bü

tündür. Demokrasinin "olmazsa olmaz" koşulları
Yardır. Sendika özgürlüğü ele dernokrasirıiu temel bir
koşuludur.

Demokrasinin koşullarından bazılarını ka
bullenmemek, bazı kurumlarını ve ilkelerini, ör
neğin sendikaları ve özgür sendikacılığı fiilde değil,
sözele kabul etmek, Batı demokrasisinin inkürrdır,

Batı demokrasisinin temel nitelikleri öz
giirliikçülük, çoğulculuk, eşitçilik, katılımcılık,
diyalog ve uzlaşmadır.

Batı demokrasisi farklı sosyal sınıf ve tabakalar
arnsında uzun yıllar süren ekonomik, sosyal, siyasi
,·c ideolojik mücadele sonucunda oluşmuştur. Bu
oluşumda işçilerin mücadelesinin son derece önemli
bir payı vardır.

Dalı demokrasisi kendini oluşturan farklı ya da
karşıt toplumsal sını11arııı varlığını, hukuki eşit
liğini ve birbirleri arasında özgürce mücadeleyi
kabul eder. Toplumsal sorunlar için farklı çözüm
yolları öneren farklı ya ela karşıt toplumsal s ı
nıllarm ve tabakaların varlığını; lmnlann iktidara
gelmelerine, siyasi iktidarı etkilemelerine olanak
sağlayan düşüuce ve örgütlere yaşam hakkı ta
nımak, Batı demokrasisinin çoğulculuk yanını oluş
tunır.

Çoğulcu demokrasilerde tüm yurttaşlar kerı
dilcri ııi ilgilendiren kararların al ınmasma ve uy
gulanınasına her düzeyde ve gerçek anlamda ka
tılırlar. Bu ela Batı demokrasisinin katılımcılık
ilkesidir.

Türkiye'de. karşıtlarını kabul etmeyi, ço
ğulculuğu, çokscsliliğc katlanmayı hala içine sin
diremeyen işverenler, sermaye sınıfı, kendi top
lumsal örgütleri ya da keneli diiıncıı sularındaki
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toplumsal örgütler dışındaki toplumsal örgütlere
hayat hakkı tanımak istememektedirler. DİSK'in de
kurumlaşrnasına bu yüzden karşı çıkmaktadırlar.

Batı demokrasisi karşıt görüşlerin mü
cadelesine, rekabetine dayanır. I3u nedenle Batı clc
mokrasilerinde karşıtlarına katlananlar ve kar
şıtlarınca katlnnılaıılar vardır.

(Savunma, s. 31, 32 ve 33.)
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ÖZGÜRLÜKLERVE
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ

Demokrasiyi kabullerunek demek, temel hak ve
özgürlükleri kabullcnınck demektir. Çünkü de
mokrasi insan hakları temeli üzerinde yükselir. Öz
gürlük, kişinin insan olmasından gelen serbestçe
davranma gücüdür. Hak, ise özgürlüklcrirı yasalarca
güvence altına alınan kısınıdır.

Temel hak ve özgürlüklerin bir parçası olan ve
1961 Anayasası'nca teminat altına alınan sosyal hak
lar ise ekonomik ve toplumsal dengesizlikleri azalt
maya yönelmiş haklardır.

Sendika kurma, toplu pazarlık ve grev hakkının
oluşturduğu sendikal haklar da sosyal hakların bir
parçasıdır. Bu üç temel hak sosyal hakların ger
çekleştiricisi, güvencesi durumurıdndır. Bu haklnr
olmaksızın sosyal hakların yaşama geçirilmesi söz
konusu olamaz.

Sendika özgürlüğü ve sosyal haklar, temel hak ve
özgürlüklerin sınıfsal içeriğe snhip en önemli ala
nıdır. Temel hak ve özgürlüklerin gerçekten kul
lanılıp kullanılmadığının ana göstergesidir. De
mokrasinin "olmazsa olmaz" koşuludur.

Demokrasinin temelini oluşturan hak Ye öz
gürlüklcr bütünseldir. Temel hak ve özgürlükler ol
mazsa, sendikal hakların kullanılması söz konusu
olamaz. Sendikal hakların olmadığı ya da kı
sıtlandığı yerde ise temel haklar da kısıtlanmış, do
layısıyla demokrasi de rafa kaldırılmış demektir.

Bir ülkedeki demokrasinin ölçüsü sendikal hak
ve özgürlüklerdir. Bir ülkede sendikal hak ve öz
gürlüklcr ne denli geniş ise, demokrasi de o denli
güçl üdür...

Temel insan hakları ve demokrasi bütünsel bir
zincir oluştururlar. I3u zincirin bir hnlknsmın aradan
alınması bu haklar büıünlttğünün yok olmasıdır.
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Uygarlığa giden yol özgürlüklerden geçer. Öz
gürIük ve haklar, çok yönlü ve çok boyutludur.
Çünkü insanoğlu çok yönlüdür,

Özgürlüklerin en önemlisi ise diişi.ince ve ör
giiflenme özgiirliiğiidiir...

Demokrasiler çoğulcu ve katılmacı niteliklidir.
Bu nitelik gereği her türden düşünce özgürce açık
Ianmnlrclır.

Siyasal ve sendikal alanda diişiince öz;
giirHiğiiniin kısıtlanması, kişilerde yılgınlık. kit
lelerde kayıtsızlık yaratır. Bu boyun eğiş faşizın
için de hedeftir.

İnsan dilediğini clüşüurrıckto, istediği diişiinceyc
inunmakta özgürdür. Ancak düşünen, irınnan insan
düşiiııccsini, inancını başkalarrrın açıklamak. oıı
Iarla tartışmak Ilıriyacrnı duyar.

Çoğulcu ,·e knnfuucı deınokrasiler anayasal
usuller içinde her türlü değişime açıktır. De
mokrasilerde bclirfi görüşler, hir tek ideoloji "resmi
göriiş" olarak kabul edilemez. Demokrasilerde "tek
doğru", "tek yol", "tek alternatif"' yoktur. De
mokrasilerde clüşüncc ayrımı kahııl edilemez. "Ay
rıcalıklı diişliııce., kabul edilemez. Diişiiııcclcı·c
karşı çifte ölçii kahnl edilemez...

İnsmıı biiliin öteki canlılardan ayıran şey, dii
şüncbilıncsi ve huna hağlı olarak üretici fa
aliyetlerde lmhuıahilıncsidir.

(Savımıııa, s. 3I. 33 ve 34.)
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KAMlJ ÇALIŞANLARININ
SENDiKALHAKLARI

Türkiyc'mizin gündeminin temel maddesi de
mokrasi olmaya devam ediyor. 12 Eyliil 1980 ile yi
tirdiğirniz temel hak ve özgürlüklere yeniden sahip
olma, onları kazanına mücadelemiz sürüyor. De
mokrasi mücadcleınizin temel nrnçları demokratik
hak Ye özgürlükler. Bunlarm başında da sendikal
haklar geliyor. Kamu çalışanlarının, devlet ıuc
murlnrmuı sendikal hak ve özgürlükleri genelde sen
dikal hakların bir parçasıdır.

12 Eylülden sonra demokratik hak ,·c özgürlükler
budanırken, meınurlarm da sen<likalaşınmnası için
gerekli önlemler alııımaya çalışıldı. Türkiye Av
rupal ı olmak, Avrupa Topluluğu içinde yer almak is
tiyor. Siyasi iktidar Avrupa Topluluğu iiycliği için
resmen başvuruda bulundu. Oysa Avrupalı alınanın
belli koşulları vardır. Kuralları vardır. Kimseye bas
ketbol sahasında futbol oynaunazlar...

T'ürkiyc'dc işçilerin sendikalaşma hakkı. grev
hakkı. toplu sözleşme hakkı sınırlı ve işlevsiz bir
noktnda bulunuyor. Tüm çalışanların bir bölümü
olan memurların, yani kanın çalışanlarının haklan
ise yok noktasındadır...

Kamu çnlrşruılarmm sendikalaşma mücadelesi.
demokratik sendikal haklara getirilen sınırlamaları
kaldırma mücndclcrniz, yaşanan hayatımızm ve de
mokrasiye geçiş sürecimizin bir parçasıdır...

Ancak ben inanıyorum ki, mücadclcrniz. sonunda
sendikal hak ve özgiirliiklcre getirilen sınırlamaları
aşarken, memurlar <la grevli. toplu sözleşmeli sen
dikalaşma hakkına knvuşncaktır.

("Tiirk{ye'de Kanıtı Çalışa11lar111111 Sendikal Hak
ları ve Isveç Örneği Seıııpozyuınu" Açış Ko
nuşmasından, T'ürkiye+de .. Kamıı Çalışanlarınııı
Sendikal Hakları ve IsveçOrneği Senıpazyunııı, Ya
yma Hazırlayan: Faruk PEKiN. Istaııbııl 1988, s. 26- 27.)
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SENDİKALAR
Sendikalar işçilerin iktisadi, sosyal ve kttltürcl

ortak hak ve çıkarlarını elde eden, koruyan \"e ge
liştiren, özgürce kurulmuş, özgürce faaliyet gös
teren, bağımsız kunıluşlnrdır...

Bireysel sendika özgürlüğü, bir işçinin hiçhir s ı
mrlaına ve engelleme ile karşılaşmadan özgürce
sendika kurma, sendikalara özgürce üye olma, öz
gürce üyelikten ayrılma, dilediği sendikayı seçme
gibi temel özgürlükleri ile işçinin devlet, işveren Ye
sendikalar karşısındaki korunma özgürlüğünü kap
sar.

Bireysel sendika özgürlüğii cihette, "sendika
çokluğu" ilkesi ile sendika üyelerinin sendikal ça
lışmalara bilinçli, sürekli, etkin ve eşit katılım hak
kmı da hirlikte getirir.

"Sendika çokluğu" ilkesi ise yalnızca birden
çok sendika anlamına gelmez. Bu aynı zamanda
farklı görüşteki sendikaların varlığı, yani çeşitli g'ö
rüşteki sendikaların varlığını, "sendikal çeşitliliği"
de zorunlu kılar.

Kollektif sendika özgürlüğü ise, bir sendikanın
tüzel kişilik olarak devlet ve işverenler karşısında
varlığını koruma, çalrşınalarmı serbestçe dü
zenleyebilme özgürlüğüdür. Bu özgürlük sen
dikaların devlet ve işverenler karşısında tam ba
ğımsızlığım ve "idari özerkliğini" gerektirir.
Bağımsızlık sendikaların başta gelen niteliklerinden
biridir...

87 sayılı Sözleşme sendikalara yönetim ve et
kinliklerini düzenlemede ve çalışına programlarını
oluşturmada tam bir özgürlük tanımaktadır.

Siyasi iktidarların, yönetimlerin, sendikal ça
lışmalara "karışmama ilkesi" 87 sayılı Söz
leşmenin en önemli ilkesidir. Sendikaların özgürce
çalışma hakkı, onların devlete, siyasi partilere, der-
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ncklcre, dini kuruluşlara karşı bağımsız örgüt olma
özelliğini de içermektedir.

Sendikaların özgürce düzenlenecek çalışmaları
arasma "'siyasi" nitelikte olanlar da girer. Sendikalar
siyasi iktidarı ele geçirme dışında her türlü siyasi
etkinlikte bulunabilirler. Sözleşmenin 10. mad
desinde belirten "çıkarlann korunması ve ge
liştirilmesi" çabası siyasetten soyutlanamaz. Bu ne
denle ILO sendikalara genci siyaset yasağı
getirilmesine karşıdır.

ILO'ya göre 87 sayılı Sözleşmedeki sendikaların
iç işleyişlerinde kamu makarnlarma karşı bağımsız
olmaları "mali yönetimde bağımsızlığı" da kap
samaktadır. I3u anlamda siyasi iktidarlarm sen
dikaların mali durumlarrm dcrıctlemcye kalkrrıalnrr
87 sayılı Sözleşmeye aykırıdır.

(Savunma, s. 107-108.)
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SENDİKALAR VE KATILIMCILIK
Bir ülkenin demokratik olabilmesi o ülke yurt

taşlarının siyasal katılma yoluyla yönetimi et
kileyebilmesi ile mümkündür.

Çağdaş demokrasilerde toplumun yönctiın üze
rinde etki yapaıı araçları temelde siyasi partiler ve
toplumsal çıkar örgütlenmeleridir. Toplumsal çıkar
örgütleri yani BASKI GRUPLARI ise sendikalar,
odalar, birlikler, kooperatifler, derneklerdir.

Yurttaşlar siyasi partiler aracılığıyla par
laınentoyu ve siyasi iktidarı oluşturur ve baskı grup
ları aracılığıyla da siyasi iktidarları, onların karar
alına sürecini ve kararların uygulanmasını etkilerler.

Çoğulcu model, siyasi iktidar, siyasi partiler ve
baskı grupları arasnıda eşit, özgiir ve dengeli bir
ilişkiler ağı gerektirir. Siyasi partiler ile baskı grup
ları. yani toplumsal çıkar örgütlenmeleri bir
'brrlerirıdeıı farklı, aııcak birbirlerini tamamlayan iki
katılım aracıdır.

Baskı gnıpları seçime katılmaya, iktidarı ele ge
çirmeye değil, siyasal kararlar sürecine katılına iş
levine sahiptirler.

Çoğulcu toplumların işlerlik kazanmasında top
lumsal örgütlerin işlevi bi.iyüktiir. Batı demokrasileri
örgütlenmiş, örgütleri kurumluşrnış toplrımlardrr.
Örgütleri yeterince kurumlaşmamış. dolayısıyla
yurttaşları siyasete katılına yerine, siyasetten uzak
laştırılmış toplumlarda demokrasi de zaaf içinde
kalmaktadır.

İşçi sendikaları gibi baskı gruplarr çoğulcu ve
katılımcı demokrasinin kaleleridir. Özgürlüklerin
bekçileridir. Baskı gruplarının i şlevini yerine ge
tiremediği ülkelerde totaliter rejimler var demektir.

(Savunma, s. 31.)
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SENDİKALAR VE SİYASET
İşçiler yalnızca ücret ile ilgilenmek isteseler bile

1?.u onların siyasi konularla uğraşmalarını getirir.
Ucreti ve çalışma koşullarını yalnızca toplu iş söz
leşmeleri belirlemez. Toplu sözleşmeler ile elde edi
len iicret zaınrnının korunması için, fiyatların. ver
gilerin artmaması gerekir. Bir ülkede fiyat politikası
ile ya ,1-ı vergi politikası ile ilgilenmek hile siyasi ik
tidarların politikası ile ilgilenmek demektir. 13u an
lamda sendikalar isteseler de, istemeseler de ger
çekte siyasetin içindedirler.

Yani daha yalın söylersek, "ekmeğin fiyatı
kaça?' samsunu sormak bile siyaset yapmaktır. Si
yasetin nlnnı böylesine geniştir. ••insan siyasi bir
hayvandır'' sözünün söylenmesinin üzerinden 2300
yıl geçmiştir.

Siyasal eylem, siyasal iktidarın karar ve uy
gulrunalarını etkileyen ya da etkilemeyi amaç edinen
eylemdir. Bir şeyler yapmanın dışında hiçbir şey
yapmamak, tavır almamak, görüş hclirtıneınck de
bir' siyasi eylemdir. Sessiz kalınarak da siyasi bir
tavır al ınahilir.

Sendikalaşma, siyaset gerçeğinin dışında de
ğildir. Çünkü sendikaların çözmekle yükümlü ol
dukları sorunlar dolaylı ya da dolaysız siyasi so
nmlardır.

Demokrasilerde demokratik işleyişin ku
rumlnşması ve işletilmesi ancak örgütlenmiş smıf
ve tabakaların bu gelişime etkin bir biçimde ka
tılmaları ile mümkündür. Ancak hu yolla çoğulcu ve
katılmacı demokrasi anlayışı anlam kazanır, Çağ
daş demokrasilerde sendikalar, siyasal karar alına
sürecini etkileyen faktörlerin başında gelir.

Çünkü demokrasilerde her sınıf ve zümre kendi
ekonomik, toplumsal ve siyasal çıkarlarını korurrıak
için siyasi faaliyetlerde bulunur.

Türkiye'de çoğulcu ve özgürlükçü kelimelerinin
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çok sık kullanılmasma rağmen. siirckli olarak iş
çilere siyaset hakkı tanııunak ·istenmemiştir. İşte hiz
sendikacılar huna karşı çıktık.

Sendikalar siyaset dışı kalamaztar. Bir top
lumsal sınıfın iktisadi. sosyal ve kültürel çıkarlarını
konımakla yükümlü bir koııfcc.ler:ısyon da Ana
yasatdaki siyaset yapma hakkını kollektif olarak
kullanmak zorundadır.

Öte yandan gelişmekte olan hir iilke olan 'Tür
kiye'de sendikaların işlevleri gelişmiş ülke sen
dikalarına oranla daha yükrüdür. Azgclişmiş iilke
sendikalarmın işlevlerinin daha siyasi nitelikli ola
cağı aşikardır.

(Savunma,s. 113-171.)

Siyasal rnücadclc başka şey. siyasal etkinlik
başka şeydir. Siyasal mücadele iktidar için ynpılun
mücadeleye denir. Siyasal mücadele yapanlar ba
şarılı olurlarsa. siyasi iktidara gelirler. Dunun aracı.
örgiitii siyasal partidir. sendika veya sendikalar de
ğildir... DİSK işçi sınıfının sendikal örgütii ola
rak siyasal konularda etkin olmaya çalışabilir.
Ama, siyasal mücadele yani doğrudan iktidar
miicadelesi yapmaz. Bunu ancak işçi sınıfının si
yasal örgütü yapar. Bunun içindir ki biz, işçi sı
mfmın siyasal partisinin kurulmrısr ve serbestçe fa
aliyct gösterebilmesini yasaklayan 141 ve 142.
maddelerin kaldırılmasını istiyonız. Bu hiziın .Ana
tüzüğümüz ve omuı yanında Kongremizrn aldığı
karar tasarıları ile belgeye bnğlanın ıştrr, vaz
geçemeyeceğimiz . mlcplerimizin başında gel
mektedir... Yani. DİSK bir siyasal parti değildir, si
yasetle etkinlik sağlumanın her çeşit girişimini
yapar, fakat siyasal partilerde olduğu gihi iktidar ve
clcvlet yönetimi arayışı içinde olamaz.

(16 Ocak 1978 tarihinde Abdullah BAŞTÜRK'iiıı
Milliyet Gazetesi'sıde Abdi İPEKÇİ'ııiıı sorularına
verdiği yamtlardaıı.)
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İŞÇİLER, BİLİNÇ VE EĞİTİM
Kitle haberleşme araçlarının günümüzdeki ge

lişmişlik düzeyinde insanlar çevreden gelen sürekli
bilgi akıınmııı etkisi altındadırlar. Ancak insanlara
aktarılan bilgiler her zaman doğruyu. gerçeği yan
sıtan bilgiler değildir. Ve bu bilgiler genellikle belli
çevrelerin clenctinıi altındadır.

Özellikle son 30 yıl içinde baskı ve yaym tek
niklerindeki gelişmeler yaygın TV ve radyo ya
yınları, video-teypler, kasetler ile birlikte bilinci bi
çimlendirme sanayii diye özel bir sanayi dalı ortaya
çıkmıştır. Ancak bu ideoloji yayma araçları ge
nellikle büyük serınayerıin tekelirıdedir. Onların etki
alanındadır. Ve onlar hu araçları en son noktaya
kadar istismar etmektedirler.

Egemen çevreler teknik olanakların böylesine ge
lişmiş olduğu bir dünyada emekçi kitlelere yönelik
yoğun bir saptırıcı propaganda içindedirler. Kendi
dünya görüşlerini, emekçilere emekçilerin kendi gö
rüşleriymiş gibi benimsetmek istemektedirler. Ger
çekler emekçi kitlelere ters yüz edilerek gös
terilmektedir. Büyük sermaye kendisinin özel
çıkarlaruıın toplumun tüm çıkarlarıyla özdeş ol
duğunu gösterme yolunda yoğun bir propaganda
yapmaktadır.

Kısacası başta işçiler olmak üzere emekçi kit
leler yoğun bir ideolojik saldırı altıııdadırlar...

Toplumun özü insanın yeme, içme. barınma, gi
yinme, üretme gibi en yalııı ihtiyaçlarıııdaıı, çağdaş
kannaşık- makinelerin üretimine kadar hayatın üre
timi ve yeniden' üretimidir. Bu süreç içinde iıısaııııı
gerçekleştirdiği toplumsal örgütler, yasalar, dü
şünceler, önyargrlar, ideolojiler çeşitlidir. Ancak
kesin olan şudur ki, insaıı sürekli olarak daha iyiyi.
daha güzeli arama çabasmdadır,

Bu ise ancak ve ancak insaııın çevresini yani do
ğayı ve toplumu tanıması. kendini tanıması ile
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mümkündür. İşle insanın çevresini ve kendini ta
nıması bilinçli olması demektir...

• İktisadi, sosyal ve siyasal sonınların iyice
karmaşıklaştrğı günümüzde, hiç hir toplumsal
sorun yoktur ki. işçilerle ilgili olmasın. Sa
nayileşme, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı. .. gibi
işçileri ilgilendiren temel konularda işçilerin çağ
daş bilgilerle donatılması ancak sendikal eğitim ile
mümkündür.

• Sendikal örgütlenme bir bilinç işidir. İş
çilerin Anayasal ve yasal sendikal haklaruıı kul
lanahilnıcleri hilinçli olmalarına bağlıdır. Bu da
ancak sendikal eğitimle mümkündür.

• Sendika özgürlüğü ve sosyal hakların ya
şnma geçirilmesi, işçilerin toplu sözleşme gö
rüşmelerini mükemmel biçimde götürıncleri, anar
ko-scndikalizın gihi akımlara kapılmamaları ancnk
sendikal eğilim ile sağlanabilir.

• Toplu sözleşmelerin işycrlcrindc uy-
gulanabilmesi, grevlerin yasalara uygun gcr
çekleştirilebilmesi ancak sendikal eğitimler ile yc
tiştiıilıniş işycri temsilcilerinin varlığına bağlıdır.

• İşçilerin doğruyu ve yanlışı anlamaktan öğ-
renmekten başka yollan yoktur. •

• İşçilerin hilgi ,·e kültürleri gelişmedikçe sen
dikalar işçiler tarafından yönetilemez.

Sendikalar demokratik kuruluşlnrdır. Ilöylesi
kuruluşlarda demokrasinin tanı anlamıyla iş
leyebilmesi, demokratik ilkelerin yaşama ge
çirilmesi ancak ve ancak sendikal eğitimle müm
kündür.

• Çağdaş toplumlarda sendikalar bnskr gru
budurlar. Sendikaların hu görevlerini yerine gc
tirehilnıclcri de ancak sendikal eğitimle müırı
kündür,

• Kısacası işçilerin iktisadi, sosyal ve kültürel
çıkarlarını korumalnrı ancak sendikal eğirim ile
mümkündür...

Çağdaşlığııı temeli,
olmaz" koşulu, eğilim

demokrasinin "olmazsa
ve düşünce özgiirliiğiidiir.
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Kimileri kitap sever. kimileri korkar. Biz işçiler ki
tabı severiz. Dize düıryayr, topluınları tanıtan ki
taplar bizinı erı yakın dostumuzdur.

Biz işçiler okumak, öğrenmek isteriz. Yalnız
dünyanın döndüğünü değil, dünyada nelerin dön
düğünü de öğrenmek isteriz. Neden. nasıl, niçin
bilmek isteriz. Bize ve dünyaya dair her şeyi bilmek
isteriz.

Bilmek, öğrerımcyi gerektirir. nu ise açıklık, öz
gürlük gerektirir. İnsanlnrm öğrenme ve öğretme öz
gürlüğüne sıııır koydunuz ıııu, insanlar rohotlaşır.
Biz insanların robotlaşrrınsma karşıyız. İnsanoğluna
irıanıyoruz. Düşünme özgürlüğüne. öğrenim öz
gürl üğürıe engel tarıırııuamasrrıa yönelik ta
Ieplerirnizin, daha az değil, daha hol özgürlük ta
leplerimizin temeli budur...

Sendikalar Kanarya Sevenler Derneği gibi ktı
nıhışlar değildir. Sendikalar sınıf örgiitücliir. On
ların eğitimi de elbette bu anlamda sınıfsal nitelikli
olacaktır.

Öte yandan genel olarak demokrasinin, özel ola
rak da sendika demokrasisinin işlemesinele sendikal
eğitinı son derece önemlidir.

Tüm sosyal siyaset ve iş hukuku bilim rıdarrı
Iarmca kabul edildiği gibi sendikal demokrasi ile
eğitim arasında son derece yakın bir ilişki vardır.
.Ancak eğitilmiş işçiler sendikal davalarına sahip çı
kabilirler. Sendika demokrasisinin gerçekleşmesinin
tek yolu eğitimdir. Sendika ağalığına karşı en etkin
panzehir sendikal eğitimdir.

Sendikal cliizeycle katılımcı bir deınokrnsi, iş
çilerin eğitilmesi, bilinçlenmesi ile miiınkiindiir.

İşçilerin sııııf bilincine ulaşması demek, iş
çilerin ekonomik, demokratik mücadelede yerlerini
alınalnrı demektir.

İşçi sınıfının kendisi için sınıf olması eko
noınik, sosyal ve kültürel çıkarlarının farkına var
ınası dernektir,

DİSK'iıı sendikal eğitime çok önem verdiği doğ
rudur ve bu husus DİSK'iıı gerçek sendikacılık yap
tığının kanıtıdır...
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DİSK, üyelerinin içinde yaşadıkları dünyayı ve
toplumu anlayan, kendini tanıyan kendi konumunun
bilincine ulaşan, sömürülmeyen, söınürtmeyen ve
sömürmeyen insanlar olmasını istemiştir.

(Savıınma, s. 323-342.)
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TOPLUMSALANLAŞMAVE
UZLAŞMACILIK

Bugünkü bunalımın sorumlusu işçi sınıfı ve
diğer emekçiler değildir. Bu nedenle hunalımdan
çıkış için işçi sııııfınııı fedakarlıkta lmlunınası bek
lenemez.

Hükürnetin DİSK ile yakın hir çalışına ortamı
yaratmaya yönelik istemi tarafımızdan olumlu kar
şılanmış. ancak ortaya çıkabilecek hir ortak ça

l rşrrıarurı belli somut sorunları içermesi ve bu ko
nuların teknik komiteler düzeyinde ele alınması
önerilmiştir. Hüküınctin Türk-İş ile yaptığına ben
zer bir anlaşma hiç bir zaman amacımız ol
ırınm ıştrr, bundan sonra da olmayacaktır...

Bu anlaşma gerçekte. birçok san sendikacı için
bir cankurtaran simidi olmuştur.

İşçi sııııfınm kazanılmış birçok hakkını iş
lemez hale getiren. işverenlerin yıllardır önercliklcri
gibi sömürüyü artıran verimlilik biçimlerinin ana
hedef olarak seçildiği. yöneticilerin sözleşmelerle
kısıtlama yetkilerine yeniden kuvuşmnsrnı getiren
''toplumsal anlaşma" bugün için kağıt üzerinde
kalmaya mahkumdur.

DİSK. hükümet ile diyaloğun sürmesirıdc yarar
göriir. Ancak biz bu tür diyalogları işçi sınıfının ve
eınekçi halkımızın mücadelesini gclişrirmc ,·e sınıf
mücadelesini yeni boyutlara ulaştınna açısından de
ğerlendiririz.

DİSK, demokratik sınıf ve kitle örgütü olmanın
bilinci içinde, işçi sınıfınııı sendikal hak ve öz
gürliikleriııiıı geliştirilmesi yolunda girişeceği mü
cadeleyi daha önceden sınırlayan anlaşmaları, öneri
nereden gelirse gelsin kabul etmez. DİSK'i işçi sı
nıfının gelecekteki çıkarları· aleyhine ödiiıı vermeye
de kimse zorlayamaz.

(!. Öreıı ToplantısıAçış Konuşması'ndan,D7.GKÇR, s. 497.)
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ÇAĞDAŞLIK
Dünyrunız ve ülkemiz sürekli ve lrızl ı hir de

ğişim. gelişim içindedir. Dünyayı ve toplumumuzu
cleğişınez, gelişmez, donmuş sanınak. yanlıştır. Bir
kaç yıl öncesine kadariuarulmaz olarak kabul edilen
olgular bugün sırn<laıı olaylar biçimine dö
nüşmüştür.

Dünya her gi.in yeniden kurulmaktndrr. 20. yüzyıl
beklenmedik zengin deneylere. büyük ckonoıııik.
toplunısal Ye politik çalkantılara tanık olrnaktndır,

Tarihin tekerleği hızla daha giizcle. daha iyiye
doğru dönmektedir. Yeni olgular karşısında, de
ğişim ve gelişim karşısında, yaklrışrmlar krrvrnrrrlar
da değişmektedir. Çağdaşfaşrnaktadır. Doğa ve top
hım olaylarına artık bilimsel gelişmenin ürünü çağ
daş yöntemlerle yaklaşılmaktadır. Ti.im hilimlcrde
yüzyılımızın dinruniği yansımaktadır. Bir toplumsal
bilim dalı olan hukuk da bu hızlı gelişime uy
rnnktrıdır, Uymak zonındadır.

Çağdaş olmak elemek; emeğin ve insan ze
kasının üretimin temeli olduğu anlayışına dayalı,
ulusal gelirin adil olarak bölüşühnesini öngören.
büyük kitlelerin kalkuınıasını amaçlamış sosyal bir
devletten yana olmak demektir.

Çağdaş olmak demek; hızla gelişen çağımızda
kişilerin temel hak ve özgürl üklcrirıi , toplumun de
mokratikleşmesi yolunda ele alarak. hu hak ve öz
gürl üklcri gcliştirırıck için mücadele etmek dc
rncktir.

Çağdaş olmak demek; kişilerin ,·c sınıfların dü
şünme ve örgütlenme özgürlüklerini temel alan ço
ğulcu ve katılmacı bir dernokrasiclcn yana olmak de
ıncktir.

Çağdaş olmak elemek; ülkenin bağıms ızf ığmdan
ve özgürlüğünden yana olmak demektir.

Çağdaş olmak deınek;cmcğiyle geçinen Ye ya-
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ratıığı değerlerle daha güzel bir dünyayı amaçlayan
milyonlardan yana olmak demektir.

Çağdaş olmak demek; toplumun dengeli bir bi
çimde knlkuunasmdan, ekonomik ve toplumsal ya
pının daha ileri ve çağdaş bir yapıya ulaşmasından
yana olmak demektir.

Çağdaş olmak demek; demokrasinin gereği olan
siyasal özgürlüklerden yana olmak demektir.

(Savunma, s. 38-39.)
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15-16 HAZİRAN
Sınıf mücadelesinin tarihsel gelişim siirccı ıçın

dc nispeten durgun hareketsiz geçen dönemlerin ya
nısıra belirli bir nitelik değişimini de taşıyan öyle
güııler yaşanır ki. bu günler "yirmi yılı kapsayan"
bir siyasal deneyime eşit olur. İşte Tiirkiye işçi sı
nıfı açısmdaıı 15-16 Ilaziraıı'da yaşanan iki büyük
giin hunun en açık kanıtıdır.

Gerçekten 15-16 Haziran günleri Tiirkiyc'clc işçi
sınıfımn gücünü dosta. düşmana göstermiştir.

15-16 Haziran işçi sımfınm "kendisi için sınır•
alına yolunda vermiş olduğu büyük ıniicadclcniıı bir
bakıma rıoktalanmasrdır.

Ama hepsinden de önemlisi 15-16 Hnzirarı'da
işçi sınıfı toplumdaki örıcülüğüuü tartışmasız bir
biçimde ortaya koymuş, o güne kadar işçi sınıfı dı-

• şındaki "güç"lcre bel bağlayan bir takım küçük bur
juva aydınlarının yanlış düşüncelcrirıi, hanı ha
yallerini yıkmıştır.

15-I 6 Haziran direnişi işçi smıfmm rnü
cadclesinc ilişkin teorik yanlışların etkisiz hale gcl
m.csinc önemli katkıda buluıunuştur. Ancak 15-16
Ilazirnıı'm 8. yılında da işçi sınıfı adına yapılan
yanlışlar başka biçimlerde ortaya çıkmaktadır. İşçi
sınıfı hu yaıılışlarııı üstesinden gelerek. rrrü
cadclcsini sürdürecektir. İşçi sınıfı bilimine ters
akımlarla, işçi sınıfı disiplinine aykırı davrnnrşlarln
mücadele etmek bu anlamda en önemli görevdir.

15-16 Haziran üzerine çok şeyler söylenecek ve
ynzrlncaktır. İşçi sınıfı ileriye doğru atmış olduğu
her adımda bir kez daha gözünü tarihe çevirecek ve
özellikle 15-16 Haziran'm deneyimlerini tar
tışacaktır. Bizlere düşen görev bu olayı tarih için
deki yerine doğru olarak oturtmak ve geleceğe ışık
tutacak gerekli dersleri çıkarmaktır.

15- 16 Haziran olaylan. Türkiye işçi sınıfının ta-
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rihinde bu biçimde önem kaznıurkcn DİSK'in ta
rihimle de önemli bir yer almıştır.

DİSK. hu olaylarla kendini işçi sınıfı ırıü
cadclcsmc karşı olanlara kabul ellirmiştir. Dev
adımlarla büyüme aşamasına ginnişıir. Çocukluk
döneminin kısır ilişkilerinin zinciıini kırmış , T'ür
kiye işçi sımfının devrimci sendikal sesi haline dö
nüşmüştür. 15-16 Haziran olaylarmın ardrndan
DG:\ f direnişleri, faşizme karşı giiç ve eylem bir
liğinin gerçekleştirildiği 20 I\ fart ..Faşizme İhtar
Direnişi" işçi sınıfmın uluslararası hirlik mücadele
ve dnyanışrua giinii I Mayrslarm en kitlesel ve gör
kemli kuılaruştarnu gerçekleştirmiştir.

Böyfcce devrimci sendikal ıniicadclede üst
lcmliği öncülük görevini kesintisiz yerine ge
tinniştir. işte. gerek işçi sııııfımız. gerekse onun
devrimci sendikal sesi olan DİSK açısındmı 15-16
Havirarı'rn anlamı hu noktalarda toplunrnnktachr.

( 15-16 Haziran'm 8. yılında yapılan kutlama ko
nuşmasındaıı, D7.GKÇR, s. 495-496.)

30



1 MAYIS
1 Mayıs işçi smıfının bayramıdır. l Mayrs'Iar

1890 yılıııdan bu yana tüm dünyada işçilerin. emek
çilerin bayramı olarak kutlaıunaktac.Iır. Bugünün işçi
sınıfı için ekonomik ve dcınokratik haklarını ele.le
etme rnücadelesiude tarihsel bir anlamı vardır.

Bu anlama dayalı olarak tüm dünya işçileri. ül
kelerinde uygulanan rejimin niteliği ne olursa olsun.
her yılııı l Mayıs'mda bayramlarını kutlaına bi
lincini sürekli olarak yaşatmışlar ve bayr.aınlarıııı
kutlamışlardır.

İşçi smıfınııı düşmanı faşist zorhalıklarm ege
men olduğu ülkelerde hile işçileri hu bilinçten uzak
laştınııak mümkün olmamıştır. Ülkemize.le 1 Mayıs,
işçi bayramı olarak 1909 yılmdaıı beri kut
lanınaktadır. Ulusal Kurtuluş Srıvaş ı trıdarı sonra
1923 yıluıda toplanan İzmir İktisat Kongresi'nc ka
tılan işçi delegeler 1 Mayıs'm İşçi Bnyrnmı olarak
yasalaşınasmı istemişlerdir.

Ardmdan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarımla
çıkarılan bir yasa ile 1 Mayıs "Bahar ve Çiçek
Bayramı" adı altında resmi tatil günü olarak kabul
edilmiştir. Gerçekte bu genel tatil. işçilerin 1
ı\·layıs'ta iş bırakmalarını önlemenin irnkans ızlrğr
nedeniyle yasallaştırılmıştır.

1976 yılına kadar ülkemizde I l\ Iayıs İşçi Bay
rarnr, ırıuvazaal ı "Bahar ve Çiçek Bayraını" adına
ve siyasal iktidarlarca gerçekleştirilen baskılara rağ
ıncıı kutlmıınıştır. Bu döııernlcrdc 1 Mayrs'Jardan
önce işçi liderlerini ve sendikacıları gözaltına alma
en sık uygulanan yörıtcrn olmuştur.

Türkiye işçi smıfınııı tek demokratik sınıf ve
kitle sendikal örgütü oları DİSK, 1 ı\ Iayıs'ı rarihscl
ve gerçek anlamına uygun olarak kutlama görevini
Arıarüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına uygun ola
rak üs ılcnmiştir. DİSK, Türkiyo'dc ilk kez 1 Mayıs
1976'da resmi adı "Taksim Alanı" olan alanda dü-

31



zenlenen toplunu ile 1 i\ Iayıs'r ki ı.Iescl ve anlnrmnn
uygun bir hiçimcle kutlamıştır.

1 Mayıs 1977'c.le ise faşist odakların kanlı hir
komplosu ile yüzbinlcrcc emekçinin üzerine dı
şarıdan ateş açılmış ve 36 yurttaşımız öl
dürülmüştür,

1 Mayıs 1978 öncesinde ise. işçi sııııfına ve
emekçilere karşıt giiçler. 1 .ı\ Jayıs'ın yine kanlı ge
çeceği, 1 Mayıs'n kntılnn işçilerin yağına ve ınlun
ynpacağt, insanlara kurşun sıkılacağı propogandnsr
yaparak 1 i\ Iayrs'r kundaklamaya çalışmışlardır.

Ancak. şu anda snnık sandalyesine oturtulnn
bizler, yani aynı DİSK Yürütme Kumlu üyeleri 1
l\ Iayrs 1978 kutlanıasıııı kimsenin burnu ka
nmnaclan ve hiç hir yasa dışı olaya meydan ver
meden. disiplin içinde gerçekleştirdik.

I .ı\ Inyıs'r kıulnıuak DİSK'in temel görevidir. 1
i\ fayıs'ı kuılmnak genel olarak, demokratik hak ve
özgürlüklerimizi kanıma ve gcnişlcuııe mü
cmlclcınizin bir parçasrdrr; özel olarak da Aııa
tüzüğün ve Genci Knnılforınıızııı hizlcrc yiiklcnıiş
oldıığn bir görevdir,

Ekonomik, dcmokrarik Iıukları korumak, toplu
sözleşme yapmak, grev yapmak DİSK'iıı ne denli
görevi ise. 1 i\ Iayıs'r kurlamnk da o denli temel bir
görevidir.

( I Mavıs nedeııivle tutııklanınadan sonra, Askeri
/ıfalıkeme\/e yapılan konuşmadan Mayıs, 1979.
D7.GKÇR, s. 532-533.)
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l_978'~E BAŞARISIZLIKLAR
UZERINE
(Bir Özeleştir i Örneği)

Yakın geçmişte yoğun bir rrıücnclclc içinde
olduk. En ufak eylemlerden, en geniş eylemlere
kadar bir dizi eylem ynşadrk. Brmlnrrn genci bir dc
ğcı-Icndinuesini yapmak, başarılarımızı ve ha
şansızlıklarımızı değerlendirmek zorundayız,

Biraz önce DİSK 6. Genel Kunıl kararlarını
biiyiik ölçüde hayata geçirmeye çulrşuk, c.Iec.Iinı .
.Ancak iki konuda başarılı olamadık.

Faştzmc, cmperynlizrnc YC şovcrıizme karşı
olan ıüm güçlcrrn kalıcı, sürekli, progrnmlı, ilkeli
güç ve eylem birliğini sağlayamadık. Sosyalist ha
reketin böfünmüştüğünü, farklı anlayışların kendi
göriişlcrini dayatmak isternclcri , birleşme noktalan
yerine ayrılıkların ön plana çıkarılması hu konuda
en önemli engelleri oluşturdu.

İkinci olarak 6. Genel Kuml'un mahkum ettiği
tasfiyeciliği aşarak, devrimci sendikal birliğin dahn
üst clüzoyde sağlanması konusunda <la başarılı ola
ınadık.

Bu dönem içinde örgüt disiplini nçısmdnn acı,
an1a öğretici deneyler yaşadık...

Sınıf mücadelesi, mücrıclelc içimle öğrenilir. Ve
ıniicndcle karmaşık bir süreçtir. İşçi sınıfı trzuu ve
yorucu kavgalar içinde kaybettikleri pahnsmn çok
şey öğrenmiştir. Yönetimsiz örgiitçiiklcrle yola çı
kıldığında sonucun yenilgi olduğunu acı deneylerle
gö rmüştür. Örgütlii işçi sııııl"ınm ise yenilmez güç
olduğunu zaferleriyle yaşamıştır.

("DİSK 7. Genel Kurul Açış Konuşması"; DİSK
Dergisi, Sayı: 65-66-67. Tenıınıız 1980. s. 14.)
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1990'Ll YILLARDA
SOLUN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ VE BİRLİK

Böli.iıunüşlük olgusu, kişisel tutum ve dav
rarırşlnrdan değil içinde bulunulan toplumsal ve si
yasal koşullardan kaynaklanmıştır. Bölünmenin
dünkü ve bugünkü nedenlerini tek bir başlık altında
özetlemek mümkündür. Bu neden, iilkemizde de
mokratik siyasal sistemin kurulnmamış olmasıdır.
Şunu tüm sosyalistler, sosyal demokratlar kabul
etınek zorundadırlar: Solda hareket birliği sağ
Ianmadıkça demokrasiye ulaşılmaz. Öte yandan de
ınokrasi kurulmadıkça gerçek birlik sağlanamaz.
Birlik olunmadan demokrasi, demokrasi ka
zanılmadan da birlik kurulaırıaz, Demokrasi ,·e bir
lik, biri diğerinden soyutlanamayacak iki kutsal he
deftir.

Demokrasinin ne olduğu konusunda kendimize
özgü tanınıl:.ıınalar yaratmaya ne hakkınıız ne de 7..a
manımız vardır. Demokrasinin hiçim ve içeriğini
oluşturan kurallar artık evrenseldir. 1311 rıcdcrılc; de
ınokrasiııin algrlanıuası ve Icavranrnası noktasında,
gerçek sosyal demokratlar arasmda farklılık olaırıaz,

Ancak sosyal demokratların ve sosyalistlerin hir
liı>i, farklı düzeylerde ve biçimler nltıncla clü
şüuülcbilir; farklı yaklaşımlara konu olabilir.

Hiç kuşkusuz ulaşılması gereken asıl aırınç,
solun aynı siyasal örgüt içindeki birliğidir. Hem sos
yal demokrat olup, hem de ayrı politik örgütler çev
resinde dağılmış olmanın, uzun dönemde hiçbir
haklı gerekçesi olamaz. Çünkü çözümlenmesi için
yola çıkılan sorunlar da, yönetime ağırlığını koy- -ı
rnas ı istenilen halk da aynı ülk.enin sorunları ,·e bal- ji
k ıcl ır. j:

·1
Ulus ve ülke ölçeğinde politik etkinlikte bu- 1

lnnmak ve toplumu yönetmek iddiasun taşıyan bir
siyasal hareketin, kişisel, bölgesel ya da grupsal ge
rekçelerle bölünmesi ve biri biriyle çekişen ku-
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Iüplcrc dönüşmesi bağışlanamaz. Topluıu katında
söz ve iktidar sahihi olmayı tasarlayan bir siyasal
akım. öncelikle kendisini toplumsal bir düzeye yü
celtmek zonınc.Jaclır. Aksi halde, bugünkü tutucu ik
tidar sahiplerinin oyuncağı olmaktan kurtulamaz,

Politik örgütsel birlrk, ulusal ölçekte politika
yapmanın baş koşuludur. Bunun önemini kav
ramayan· her grup. gerçekte toplumun dcıııokratik
dönüşümü hedefini de hafife alıyor, ya ela üs
tesinden gelemeyeceği bir toplumsal göreve ama
törce talip oluyor demektir. Bu ise. öniiııdc soıumda,
kendi özel bnşarrsızlrğm da ötcsinc.Jc, halkm de
mokrasi ve refah özlcmirıi dumura uğratmak, top
huna ihanet etmek anlamına gelir.

Politika, onu yapnnlurrn kişisel beğeni ve cği
Iimlcriııc bağımlı kılınmayacak kadar ciddi ve top
Iunısal sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Dunun
doğal gereği ise, aym toplumsal ve siyasal IıcdcfIcrc
ulaşmayı öngören politik güçleri tek bir çatı altında
birleştirmektir,

(DİSK Dergisi, 1991, s. 5. "Başyazı=daıı.)
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BARIŞ ÇABALARI VE HELSİNKİ
YURTTAŞLARMECLİSİ

Abdııl/alı BAŞTÜRK. tüm dünyada kalıcı ve sü
rek/i bir barış için yoğıın. çaba harcıyordu. Avrupa
Güvenlik ve işbirliği (AGIK) paralelinde olıışturulan
Helsinki Yurttaşlar Meciist'nin Türkiye Komitesi Gi
rtştınt'ııin bir üyesi olarak Körfez Savaşı'ııdan önce
Saddaın HÜSEYİN ,·e George BUSH'a aşağıdaki
telgraf ınetninin çekilmesi çağrısı yapıyordu.

"Körfcz'de patlumasr an meselesi haline gelen
savaş. çok sayıda insanın ölürnünc, b üyük bir yı
kınıa yol açacak. Toprak knzaumn emeliyle iil
kesinin insanlarını ateşe atan Başkan Saddaın HÜ
SEYİN ve Birleşmiş ı'dillctlcr'iıı yerine geçerek
dünyada asayiş hckçiliğiııi üstlenmeye çalışan Baş
kan BUSII'uıı milyonların hayatıııı tehlikeye atmaya
hakları yok. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kon
Ierrmsı (AGİK) paralcfindc oluşturulan I Iclsinki
Yurttaşlar Meclisi savaş istemeyen. yıkım is
temeyen herkesi, Irak ve ABD Başknnlarrnn aşa
ğıdaki tclgrnt'lnrı çekmeye veya btzzat telefonla
savaş istemediğini bildinneyc çnğırıyor. Bütün
dürıya ülkclcriııdcn çok sayıda insanla birlikte sa
vaşı önlemeye çalrşal ırn,"

(Nokta, 20 Ocak 1991.)
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1990'LI YILLARDA
SENDİKAL HAREKETTE
KALICI SONUÇLAR ÜRETEN
YAKLAŞIML~RIN
ZORUNLULUGU

Türkiye en zor zamanlarmdarı birini dalın ya
şamakta. Bir yanda savaş çığırtkaıılığı yapılırken,
diğer yanda iyice darhoğaza itilen ekonominin tüm
yükü yine işçi sınıfı Ye emekçilere taşrtrlmak is
tenmekte.

Zonguldak kömür madeni işçilerinin örnek grevi
ve yürüyüşü, melal ve kağıt işçilerinin grevi savaş
gerekçesiyle sona erdirilirken, ardından yoğun bir
işçi çıkarına operasyonu yaşanıyor. 12 Eyliil askeri
darbesinden sonra işçi sınıfına ve emekçilere karşı
girişilen yoğun devlet terörü ve yasaları kılıfına uy
durma çabaları yetmedi. şinıdi cle "savaş" ge
rekçesiyle emekçilere saldırılar sürüyor,

İşte böylesi bir dönemde çağdaşlığı ya
kalayabilmiş, clünyaclaki yeni oluşumları izleyip
anında tavır alabilen, katılımcılığı ve de
mokrasiyi keneli içinde uygulayabilen, işçilerin
çıkarını her şeyin iistiincle tutan bir sendikal ha
reketin varlığı yaşamsal bir sorun. Ancak bu nokta
işçi sınıfı hareketinin hir yönünü oluşturuyor. Diğer
yön ise işçilerin, tiiın emekçilerin siyasi hareketinin
sonuç alıcı olabilmesi ...

Dünya artık 70'1crin, 80'lerin dünyası değil. Köp
rünüıı altından çok sular aklı. Bugün sendikal mii
caddemizi de günümüz koşullarına uyarlamak,
daha etkin, daha kalıcı sonuçlar üreten yaklaşımlar
üretmek zorundayız. Demokrasiyi gerçekleştirme ve
yaşatma Ye sendikal hak ve özgürlüklcri , sosyal
hakları en ileri biçimde yaşama geçirme görevleri,
DİSK'iıı "demokratik sınıf ve kitle senclikacılığı
ilkeleri"ni daha derinden kavramamıza hağlı. 13u il
keler artık en sarı sendika yöneticilerinin nğzrnda ve
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kaleminde harcanır, içi boşaltılır ilkeler olmaktan
çıkanlmalıdır. •

(DİSKDergisi, 1991. s.2, "Başyazı=daıı.ş

Bedeli ne olursa olsun, mücadelemiz sürüyor. Ve
ben inrınıyoruıu ki, mücadele ile demokrasiye ge
tirilen smrrlnmalarr, sendikal hak ve özgürlüklere
konnn engelleri teker teker aşacağız. Aşağıdan yu
karıya, tabanın söz ve karar sahibi olduğu, ger
çek demokratik bir sendikacılık anlayışını tüm
ülkemize yayacağız.

(DİSK'in 24. Kuruluş Yıldöııiimiiııde düzenlenen
"Sosı 10 Yılda Demokrasi, lnsan Hakları. Sendikal
Haklar ve Özgiırlükler:" başlıklı seıniııeri Açış Ko
nıışınası 'ııdan.)

Y'crıi dönemde sendikal mcvzuatm olumsuz, Ye
antidemokratik hükümlerine rağmen, örgiillerimi7j11
iç işleyişinde demokratik ilkelere bağlı kalacağız.

Bu konuda geçmiş sendikal c.leneyimlcrimizdcıı
ders alarak iiyclcriıni7in irndelcrirrin tiiın sendikal et
kinliklerde belirleyici olmasına, gerçek bir ka
tılnncıl ığa özen göstereceğiz.

B'üyük zorluklara karşı direnerek brıgünlcre gel
dik. Önümüzde çözüm bekleyen sonınlarımız var.
Bizi bekleyen sınıfsul ve demokratik görevlerimiz
var.

Türkiye işçi sınıfının sendikal hak Ye öz
gürlüklcrclcn yoksun hırakılc.lığı 11 yıllık süreç için
de faiz, kira ve rantlar hızla arlarken. ücretler ge
rilemiş. ücretlerin üretim içindeki payları yüzcle 9'a
kadar clüşrrrüştür.

İşte hu nedenle işçilerin. cınekçilcı-in bir an önce
DİSK'e ihtiyacı vardır. Çünkü bugiin DİSK, diine
oranla daha biiyiik gereksinimdir.

Geçen 11 yıl, işçilerden gerçek ücrctlcr, de-
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mokratik ve sendikal hak ve özgürlükler olarak çok
şey götürmüştür,

Kaybedilenlerin. bugün mevcut sendikal anlayış
ve kuruluşlarla yeniden kazanıhrıasr mümkün de
ğildir. Öte yandan son 11 yılda. özellikle de son 2
yılda dünyada ve Tiirkiye'de yaşanan gelişmeler,
yeni koşullar. DİSK'i dünden daha çok ihtiyaç yap
mıştır.

1967'ııin kuruluş geleneğini yaşatan. 1980 ön
cesini değerlendiren, gerekli dersleri çıkarını, yeni
koşullara uygun mücadeleci bir sendikal anlayışı
savunan bir DİSK yeniden milyonların umudu ola
caktır.

(9 Kasım 1991 tarihli DİSK Başkanlar Kurulu
Açrş Konuşması'ndaıı.)
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~ŞÇİLE~İ}'f Y~~NIZ
UCRETINI DEGIL,
TOPLUMSALROLÜNÜ DE
D~ĞİŞTİRJ\ılEYİAJ\!AÇLAYAN
BiR SENDIKACILIGI
SAVUNUYORUZ

İşkence, hapis. baskı ve acılara rağmen ka
rarlılıkla geçirdi ğimiz 11 yıl sonrasında toplanan bu
Genel Kurul, DISK'in savunduğu ilkelerin dimdik
ayakta olcluğunun bir kez daha ilanıdır. Yüz binlerce
işçiyi sendikasız bırakan. yüzlerce sendikacıyı ha
pislerde çürütmeyi amaçlayan 12 Eylül darbecilerine
demokratik bir darbedir.

12 Eyliil'den sonra iki bine yakın arkadaşımız
gözaltma alındı, örgütlerimiz çalışmadan alıkondu.
işkenceyi ve hapsi yaşadık. Idaın talebi ile yar
gılandık. Ama yine • buradayız. DİSK'i yok ede
mediler. DİSK'i ve DİSK'iıı ilkelerini yaşatırken de
mokrasi ve hukuk dersi de verdik...

Bugün burada tüzük değişikliği yaparak • 12
Eylül'le getirilen Sendikalar Yasası'nın gereklerini
yerine getirmek için toplandık. Bu değişikliği ya
pıyor olmamız, bu yasayı ve z.orırnlu kıldığı tüz.üğü
kabul ettiğimiz anlarmrıa asla gelemez. Biz işçi sı
mfının bütün haklarını gösterrrıelik hale getiren bu
yasanın çöpe atılması için gerekli çabayı sür
dürcccğrz. Bu mücadeledeki temel hedefimiz, çağ
daş gelişmelerin ortaya çıkardığı olanakların işçi
sınıfı tarafından ulaşılır olmasını sağlmnaktır.

Günümüzde olağanüstü bir hızln değişen tek
noloji, bilgi üretimindeki patlayış toplumun her ke
simine olduğu gibi tüm çalışanlara da geniş im
kanlar sunmaktadır. Bilginin üretiminde ve
toplumda kazandığı önem bugüne kadar üretim iliş
kileri içerisindeki yeri makirıalnr karşısındaki ko
nuınu ile belirlenen işçi sınıfına yeni ufuklar aç
mıştır. Tckııoloji sayesinde dalın kolay iirctilir ve
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ulaşılır olan bilgiye sahip olmak, onu kullnnmnk ve
üretebilmek yeni dönemin topluırısal ilişkilerindeki
belirleyici özellik olacaktır.

Bizler bugünden bunun hilincindc olarak geç
mişte de kınadığımız ücret sendikacılığı anlayışına
hayır diyen. işçilerin yalnız ücr~tini değil, top
lumsal roliinü de değiştirmeyi amaçlayan bir
sendikacılığı savunuyoruz. Bu nedenle emeğin ya
ratıcılığını ve iiretkenliğini yüceltmeyi, kafa ve kol
emeği arasıudnki farkı ortadan kaldırmayı nrrıaç
Iamnl ı, bir birey olarak işçinin kendisinin ••işçi sı
nıfı" kadar önemli olduğunu kavramah ve an
latmnl ıyız.

Tarihin hu döneminde önümüzdeki yeni gö
rcvlcrin ana ekseni böylesi bir yaklaşım olacaktır.

Geçenlerde yaptığım konuşmamda da söylccli ırı:
Son 1 1 yılda kaybedilenlerin bugün varolan sendikal
anlayış ve kuruluş larln yeniden kazanılınası ıniiııı
kün <kğilclir. Bu nedenle de DİSK. diinc oranla claha
büyük bir gereksinimdir. DİSK'in varlığı aynca işçi
suufuun ilkeli sendikal birliğinin de temel ko
şuludur. ..

'90'lı yılların sendikal yaşamına DİSK ve DİSK
ilkeleri damgasını vuracak ve Türkiye işçi sınıfını
2000'1i yıllara DİSK taşıyacaktır.

(7 Aralık 1992 tarilıtndeki DİSK Olağaııttstü
Tüzük Genel KuruluApş Konuşınası'ndaıı.}
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SINIFAGÜVEN, GELECEĞE İNANÇ
Geride bıraktığım 40 yıla yakın işçilik. sen

dikacılık ve parlarnenterlik lıayatıında topluma
karşı. işçi ve emekçilere karşı duyduğum so
rtrrnluluğ'un bilinci içinde. yalnızca ve yalnızca de
mokrasi ve özgürlükler için uğraş vcrclirn. Bn inanç
la bağrmsrzlrk, demokrasi ve sosyalizın
mücadelesinde yer aldım.

İşçi sııufmıu bir bireyi olmakla öv'ünüyoruırı.
Yarını dokuyan ellerin akıl ve yüreğine. kar
dcşlcriıne güvenim sonsuzdur.

Geride bıraktığım yıllar içinde, ister Par
lamentoda. ister demokratik işçi mitinglerinde. de
mokrasi ve özgürlük mücadelesine, b.ütünüyle Tür
kiyc'dcki sendikal mücadelenin son 25 yılma,
karınca kararınca katkıda bulunmuş olmaktan son
derece mutluyuın.

Genel-İş Seııdikası'ıım ve DİSK'iıı Genel Baş
kanı olmaktan d_olayı onur duyuyorum,

Ayrıca. en haksız biçimde suçlnııdığımız gün
lerde hile bizleri yalnız bırakmayan ve uluslararası
dayanışınaııın en güzel önıekleriııi veren Batılı sen
dikacı arkadaşlarım ile birlikte Uluslarnrasr Karnu
İşçileri Federasyonu PSI'ııiıı ve Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu ASK'ın Yönetim Kunıllarıııda yer
almaktan ela büyük bir onur duyıuaktnyırn.

Taştan ve demirden zdrıdarılar, gördüğümüz hak
sızlar ve işkenceler. tüm çektiklerimiz. ne ilktir, ne
de son.

İyiyi, güzeli, mutluluğu nrnyanlnr ile sömürü
ve baskının yandaşları arasındaki kavga sü
recektir.

Ancak inanıyorum ki, bir gün ınutlaka, nma
mutlaka,

Çocuklarıınız
kabileceklerdir;

geleceklerine
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Gülecektir tiim çalışanların yüzleri,
Bağıra l>ağıra özgiirliik, kardeşlik ve barış

türkiileri söylenecektir Tiirkiye'mde ve dört bir
yanında diinynnın.

İşte o zaman DİSK"in miicadclesinin ve bizim
çektiklerimizin anlamı bir kez daha anlaşılucak ve
bu nedenle de ışık tutacaktır geleceğe.

(Savunma, s. 485.)
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DİSK TEMSİLCİLİKLERİ

AVRUPA TEMSİLCİLİĞİ
Galcrie Ravcnstcin 3/1000 Bruxclles
BELÇİKA
Tel: (322) 511 55 01

ANKARAMERKEZ TEMSİLCİLİĞİ
Çankaya, Cirınah Cad. 35/4 3415
ANKARA
Tel: (312) 44077 74Faks: (312) 440 77 73

AKDENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Güllük Cad. Çankaya Apt. Kat: 4 No: 7
ANTALYA
Tel-Faks: (242) 247 30 43

ÇUKUROVA BÖLG~ TEMSİLCİLİĞİ
Kızılay Cad. H.Algruı Işhanı No: 1 Kat: 2
ADANA
Tel-Faks: (322) 352 60 95

EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Alsancak, Şair Eşref Bul. 1434 Sk. No: 100/1
İZMİR
Tel: (232) 421 16 76 Faks: (232) 463 47 36

GÜNEYDOĞU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
I .isc Cad. 2 Sk. Çavuşoğlu 2 Apt. No: 11 Kat: 1
DİYARBAKIR
Tel: (412) 221 11 77 Faks: (412) 2213481

KARADENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Utugazi Mah, Osmaniye Cd. No: 27/4
SAMSUN
Tel-Faks: (362) 431 37 17

MARMARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Haşim İşcan Cad, Modül İşhmıı No: 75/6
BURSA
Tel: (224) 254 89 37Faks: (224) 253 10 91

TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Cumhuriyet Meydanı, Akıncılar Sk. No: 2 Kat: 3
ÇORLU
Tel: (282) 652 68 50 Faks: (282) 651 49 09
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