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Açı.ş Kon.uşmas:ı.

Kemal DAYSAL

Sendikalarımızın değerli yöneticileri,
Sevgili temsilci arkadaşlarıın.
DİSK'in 30. kuruluş yıldönüınünde sizleri

aramızda görmenin derin ınuth.ıluğu içersin
de hepinize hoşgeldiniz diyorum. Konfede
rasyonuınuzun en içten saygı ve selamlarıını
iletiyorum.

Değerli dostlarımız,

30 yıl bir konfederasyonun yaşaınında
uzun bir süre gibi görülıneyebilir. Aına DİSK
30 yıllık tarihini ülkeınizin en fırtınalı bir dö
neıninde geçirdi. Ve bu fırtınalı döneıne
damgasını en çok vuran örgütlerden biri ola
rak geçirdi. Bu nedenle tarihimizle haklı bir
gurur duyuyoruz.

Bu tarihte utku var, yenilgi var, acı var,
sevinç var. Ve çok çok da kayıplarımız var.
İşte DİSK'in bir hafta süreyle yapacağıınız bu
etkinliklerinin bugün bir bölüınünde tarihte
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kısa bir gezinti yapalım. Geçmişimizi anım
sayalım. Kuşkusuz geçmişimizi anımsama
ınız sadece olup bitenleri öğrenıneyle sınırlı
kalmaz, geleceğin politikalarının çizilmesin
de de bir gelenek zenginliği sağlar. Kayıpla
rımızdan bahsettik, izin verirseniz toplantı
mıza başlamadan önce hepinizi en başta
Konfederasyonuınuzun Genel Başkanları
Keınal Türkler ve Abdullah Baştürk için işçi
sınıfı hareketine büyük emekleri geçmiş
olan İbrahim Güzelce, Rıza Kuas, Kemal Sül
ker için, Kenan Budak, Mustafa Aktulgalı
için, saldırılarda DİSK üyesi olmak için mü
cadele ederken katledilen GAMAK'lı Şerif
Aygün için, TOFAŞ'lı Muhammer Çetinbaş
için, Profilo'lu Yakup Keser için, Kanlı Pa
zar'da katledilenler, 15-16 Hazirarı'da yitir
diklerimiz için ve 1 Mayıs 1977'deki, bugün
katillerinin kimler olduğu artık ortaya çıkı
yor, şehitlerimiz için ve 1 Mayıs'larda katle
dilen tüm dostlarımız için hepinizi saygı du
ruşunda bulunmaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim.

Değerli dostlar, DİSK'li arkadaşlar şimdi
toplantımızın açış konuşmasını yapmak üze
re Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın
Rıdvan Budak'ı davet ediyorum. Buyurun
Genel Başkanım.
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DİSK Demokrasin.in.
Kalesidir

Rı.dvan BUDAK

DİSK'in çok değerli kurucu abileriıniz,
DİSK'i DİSK yapınak için saçlarını ağar

tanlar, öınürlerini verenler, ınücadele arka
daşlarıın.

Bugün DİSK'iınizin kuruluşunun 30. yıl
dönürnü. 30 yıl bu ülkede elbet ki bir eınek
örgütü için uzun hayat değil. Aına bu 30 yıl
içinde konan tavır, verilen ınücadele ve ge
linen nokta bakıınından olaylan değerlendi-:
rirsek; DİSK demokrasinin kesintiye uğradı
ğı döneınlerde ya faaliyetten alıkonınuş, ya
da tutuklanınış ve yargılanınış. Ve ne kadar
deınokrasi varsa o kadar özgür olabilıniş
özgür olduğuınuz zaman da hep deınokrasi
için ınücadele etıniş.

Değerli arkadaşlarıın,

Bugün burada DİSK'i tarih olarak dinle
yeceksiniz. Aranızda yeni, eski, DİSK.'in çe-
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şitl i kademelerinde, sendikalarında, şubele
rinde, işyerlerinde görevler yapanlar var.

Bugün dinleyeceğiniz DİSK tarihinin ta
kendisi olacaktır. DİSK'i yaşayanlar, DİSK'i
yaşatanlar ve bu uğurda mücadele edenler
bu tarihi size aktaracaklar. 30 yıllık yaşamı
mızın 11 yılını çalışmalarımızdan alıkonarak
geçirmişiz. 11 yıllık aradan sonra yeniden
Türkiye'nin demokrasi mücadelesi içinde
Türkiye işçi sınıfının ekonomik, demokratik
haklarını ararnak için göreve başlamışız.

Elbet ki 4-5 yıllık süreçte istenilen düzeye
gelemedik. 12 Eylül'ün Türkiye'nin yaşamına
bir baskı aracı olarak koyduğu 1982 Anaya
sası ve ondan kaynaklanan yasalar, özgürce
sendikalı olabilmenin önündeki engellerini
hala sürdürüyoı-lar. Hala barajlar var; Işyeri
barajları, işletme barajları var ve bunun öte
sinde yasaklarla dolu bir çalışma hayatı var.

Değerli arkadaşlarım,
Bu süre içinde bizim, bizden evvelki yö

neticilerin elbet ki eksikleı·i, fazlaları olmuş
tur. Mücadele eden, çalışan, uğraşan, didi
nen herkesin eksiğinin ve fazlasının olma
sından daha doğal hiçbir şey olamaz. Ama
biliniz ki, DİSK, burada oturan, DİSK'i ku
ran, DİSK'e dost olan, DİSK'i yücelten herke
sin umudu olmak için mücadelesini sürdürü
yor.

DİSK açıldıktan fionra çeşitli alanlarda,
çeşitli etkinliklere katkı vermeye çalıştık.
Ama görünen o ki örgütümüz birçok ilde
miting yapmasına, büyük toplantılar gerçek
leştirınesine rağınen ancak Susurluk Ola
yı'ndan sonra bu ülke bizim, bu ülkenin yö-
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netimine katılmak istiyoruz; kaliteyi işyerle
rinden, fabrikalardan, tarlalardan ülke yöne
timine taşımak istiyonız başlığı altında yaptı
ğımız mitinglerle yeni bir ivme kazanınıştır.

DİSK 12 Eylül evvelinde Kocaeli'de yaptı
ğı son mitingin biraz daha fazlası bir kalaba
lıkla, güçlü bir biçimde meydanlara inıneye
başlaınıştır. Umuyorum bunu bizden sonraki
arkadaşlarımız daha da büyüteceklerdir.

Değerli arkadaşlarıın,

Örgütlenmek tek çıkış yolumuzdur. Biz
leri kimse zorla işyerlerinde temsilci, şube
lerde yönetici, şube başkanı, sendikalarda
merkez yöneticisi, genel başkan seçınedi.
Biz bütün bu sonımh.ıluklan, 12 Eylül'ün
zorluklarını bilerek başkanlığa ve yöneticili
ğe aday olduk.

Hiç mazeretimiz yok. Bütün bu zorlukla
rı aşabilmek için, 12 Eylül karanlığını silınek
için, insan haklarının gelişmesi için, özgür ve
demokratik Türkiye'yi yaratmak için daha
çok örgütlenmekten başka hiçbir çaremiz
yok, mazeretiıniz yok. Bunu da ınuhakkak
gerçekleştirmeliyiz. Runu muhakkak yapma
lıyız.

Bugün bu ülkede tartışılan din egeınen
devlet anlayışının önüne geçip, laik Cuınhu
riyeti korumanın yolu da, yeniden ara rejiın
lere, askeri rejimlere dur deınenin yolu da
Türkiye işçi sınıfının örgütlenınesinden geçi
yor. Başka hiçbir çareıniz yok.

Ya bu toplumu örgütleyeceğiz, ya da baş
kalarının örgütlenınelerinden yakınınayaca
ğız. Sadece şikayetçi olınak yerine daha çok
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örgütlenmeyi şiar edineceğiz, hedef edinece
ğiz.

Değerli arkadaşlarım,
DİSK kunılduğundan beri demokrasi mü

cadelesi verdi. DİSK geçmişte ve yargılandı
ğı 12 Eylül mahkemelerinde, yaptığı demok
rasi mitingleri için, DGM Direnişleri için, 1
Mayıslar için, faşizme ihtar eylemleri için
suçlandı ve yargılandı.

Yargılayanlar bunları biziın suçumuz ola
rak sunmaya ve ihdas etmeye çalıştılar. Ama
bunlar DİSK'in onurudur diye haykırdık ve
haykırmaya devam ediyoruz.

Bırgürı de Türkiye'de demokrasi mitingle
rini DİSK ve başka örgütler tertipliyorlar. Bu
gün 1 Mayısları artık bütün örgütler kutlu
yorlar. Bugün yine DGM'lere karşı okluğu
muzu haykırıyonız. Çünkü olağan demokra
silerin mahkemeleri olağarıdışı mahkemeler
olamaz diyoruz. Israrla söylüyoruz ve altını
çiziyonız ve elbet ki bunca saldırı karşısında
titizliğimizi gücümüz oranında sürdürmeye
çalışıyoruz.

Değerli arkadaşlarım,

Bu örgüt demokrasinin kalesidir. Bu ör
güt farklılıkları içinde barındırmasını bilmiş,
kendi iç demokrasisini bütün örgütlenmeler
den çok daha iyi işlettiği için tabanın söz ve
karar ilkesini hala birinci ilke olarak haykır
ma şansını elinde tutan tek örgüttür. Bu ör
gütte akıldışılığa kunıluşundan itibaren hiç
yer olmamıştır. Maceraya kurulduğundan iti
baren hiç yer yoktur. Yönetiminde bulunan
bütün insanlar Türkiye işçi sınıfının rnücade-
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le alanlarından gelınişler, deınokrasinin ne
olduğunu iyi kavraınışlar, iyi bilmişler ve bu
nun için mücadele etmişler.

Bugün bizler de, artık açıkça söylemek
gerekirse, yirmi yılı aşkın süredir sendikal
ınücadelenin içindeyiz. Bu süreçte DİSK'i bi
raz daha derleyip, toparlayıp taınaınlaınaınız
lazım. Dostça ve içtenlikle bunu böyle yap
ınalıyız.

Bu toplantıyı izlediğinizde DİSK'in hem
ınücadelesini heın de Türkiye topluınunu ne
kadar iyi sentezlediğini göreceksiniz. Bizim
yönetici arkadaşlarıınızın en öneınli özellik
leri şudur: Biz Türkiye toplumunu bütün
sosyal farklılıklarıyla, bütün kültürel farklılık
larıyla, siyasal farklılıklarıyla, inançlarıyla ve
talepleriyle çok iyi tanıyonız.

Biz bu ülkede mücadele ederken, geçmiş
adına da söylüyonıın, hiçbir zaman yalnız
fabrikalarda çalışan insanların değil, toplu
ınun tüınünün taleplerinin gereğini yerine
getinneye çalıştık. Ve değerli arkadaşlarım
size diyorum ki yetişin, gelin DİSK'imizi alın.

Türkiye işçi sınıfının onunı DİSK'i size
tesliın etıneye hazırız.

Yaşasm onurumuz, em.eğimiz,
örgütümüz,
Yaşas:ın. laik cumhuriyet,

Yaşas:ın. demokrasi,
Yaşas:ın. işçilerin DİSK'i
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Kuruluş

Kemal NEBİOĞLU

Bu toplantıda Keınal Türkler'in. Rıza Ku
as'ın, İbrahiın Güzelce'nin, Kenan Budak'ın.
Abdullah Baştürk'ün. Mustafa Aktulgalı'nın.
Nusrettin Yılmaz'ın ve direnişlerde, işgaller
de şehit verdiğiıniz, üzüntüyle ifade edeyiın,
yitirdiğiıniz tüm arkadaşlanınızın da bulun
masını isterdiın.

30. yılı kutlamak, eskilerin deyiıniyle id
rak etınek bende buruk, acı bir sevinç yara
tıyor. Onlarsız kutlaınak heın ağır geliyor.
hem geçmişi hatırlatıyor. Hiç şüphesiz hepi
niz DİSK'in hangi şartlarda doğduğunu, ku
rulması gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Ben
çok ·kısa süre içinde sadece günyüzüne çık
mamış yönlerini bir iki fırça darbesiyle sizle
re anlatınak istiyoruın.

Türk-İş'ten ihraç edilen ilk sendika Türk
İş'in kurucularından, İstanbul İşçi Sendikala
rı Birliği'nin kurucularından Gıda-İş Sendika
sı oldu. Gıda-İş Sendikası. ilginçtir, Türk
İş'de iki sendikanın üye olması ınüınkün de-
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ğildir, birleşmeleri gerekir, birleşmedikleri
takdirde birinin ihraç edilmesi yoluna gidilir
maddesine dayanılarak ihraç edildi. Ve yine
ilginçtir, Gıda-İş Sendikası kurucu olduğu
halele, aynı işkolunda daha sonra Türk-İş'e
katılmış Besin-İş Sendikası, Toprak Mahsul
leri İşçileri Sendikası olmasına rağmen onlar
ihraç edilmediler. 1966 yılında Gıda-İş Sen
dikası ihraç edildi.

Türk-İş'te yol ayrı.m.ı.
1965 yılında Gıda-İş Sendikası'nın altı ay

içinde yönetimi değişti. Yönetime, sosyalist
nitelikte insanlar, TİP'in üyesi kişiler geldi ve
ardından Türk-İş'terı ihraç edildi.

Türk-İş ihraç ederken dayandığı maddey
le çelişkiye düştü. 66 yılındaki kongrede bu
nu anlatabilmek için, kendisinden çok şey
öğrendiğim, zamanın Türk-İş Başkanı Seyfi
Demirsoy'a ınüracaat ettiğim zaınan, talebi
mi reddetti. Türk-İş'in kongresinde bize ko
nuşma imkanı bile verilmedi.

TİP1in kurulmasında dahili olan insanlar
dan birisi; birinci üye ben olacağım diyen
rahmetli Seyfi Demirsoy'un bu tavrı sendikal
mücadeleler tarihine, üzüntüyle ifade ede
yim, hoş geçmeyecektir. Gerçekten kendi
sinden çok şey öğrendiğimi her zaman ifade
ettiğim bir sendika yöneticisi ve lideriydi.
Bunu da tesbit ediyorum.

Biliyorsunuz daha sonra gelişen olaylar
içinde Paşabahçe Grevi ve Paşabahçe Gre
vi'rıe destek veren Maden-İş Sendikası, Las
tik-İş Sendikası, Basın-İş Sendikası ve Petrol
İş Sendikası'nın süreli Türk-İş'ten ihraçları
yeni bir dönemin açılmasını sağladı. Ama bu
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davranışlar DİSK'i kurmak için yeterli sebep
değildi.

Türk-İş !.Bölge Temsilciliği vardı; İstan
bul İşçi Sendikaları Birliği'nden sonra. Teın
silci İsmail Topkar'dı. TİP'in gelişmesi bir
hayli hızlı ve güçlüydü. Onun önüne set çe
kebilmek için Türk-İş 1. Bölge'de komüniz
me karşı tavır almaya yönelik bir toplantı ya
pıldı ve sendika başkanları davet edildi.
Amaç komünizmin gelişmesini engelleınek,
tavır koymak, miting yapınak ya da buna
benzer davranışlar içine girmekti.

Kemal Türkler'i davet ettiler Maden-İş
Sendikası'nın Başkanı olarak, Rıza KUAS'ı
davet ettiler Lastik-İş'in Başkanı olarak, İbra
him Güzelce'yi davet ettiler Basın-İş'in Baş
kanı olarak, beni davet ettiler, biz de bulun
duk. Konuşmalar yapıldı. En son konuşına
lardan birini Kemal Türkler yaptı. Sonra Rıza
Kuas konuştu, İbrahim Güzelce konuştu ve
ben konuştum. Bir komite kurulınasına ka
rar verildi. Komitenin, İsmail Topkar başkan
lığında Kemal Türkler, Rıza Kuas, İbrahiın
Güzelce ve Kemal Nebioğlu'dan ibaret alına
sı lüzum görüldü. Büyük bir oy çoğunluğuy
la ve bir bildiri yayınlanacak karar buydu ve
bu komite hazırlayacaktı. Bunun üzerine
Deri-İş Sendikası Başkanı Mustafa Şahin de
di ki: "Yahu biz bu adamlar aleyhine toplan
dık, bu adamların aleyhine bildiri yayınlaya
caktık, bu adamları yaptıkları konuşınalar
dan sonra yeniden koıniteye seçtik. Bu nasıl
çalışmadır, nasıl bildiri çıkacak, bir anlatır
mısınız?" dedi. Gerçekten bildiri çıkınadı.

Ankara'da Türk-İş bir miting yaptı. Miting
gerçekte TİP'e karşıydı. Biz sendikacılar ola-
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rak: Kemal Türkler, Rıza Kuas, İbrahim Gü
zelce, ben ve arkadaşlarımız sendikalarımız
da çalıştığımızdan daha fazla TİP'de çalışı
yorduk. Miting bir yönüyle bize karşıydı ve
gittikçe aramızdaki uçunım büyüyordu.

Zonguldak'ta işçilerin direnişi yapıldı.
Türk-İş Başkanı bir beyanat verdi. TİP tahrik
ediyor dedi. Bu işin altında TİP'in parmağı
var dedi. Ve Hürriyet marışette bu haberi
verdi. Aramızdaki ayrılık daha da büyümüş
tü.

Yeni f"'ılizlenen sosyalizm ve
sendikalar üzerindeki etkisi
Kabul etmek gerekir ki Türkiye'deki or

tam yeni yeni filizlenen sosyalist harekete fi
kir planında malzeme de üretiyordu. Hiç
şüphesiz fikir planında çok geri olmamıza
rağmen bazı şeyleri hem pratik içinde hem
de okuyarak öğrenmeye başlamıştık. O gü
ne kadar eliınizde tutarak, yaşantımızla göre
rek edindiğimiz bilinçlenmeyi belli ölçekler
de partinin verdiği bilgilerle, okumayla belli
yere taşıma olanağını sağladık.

İçimizde, TİP'de, en bilinçlimiz İbrahim
Güzelce'ydi. Sonra Şaban Yıldız, Avni Eraka
lın geliyordu. Kabul etmek gerekir ki oku
yan arkadaşlarımızdı. İdeolojik yapılanmayı,
ideolojiye dayanmayı biz TİP'le öğrendik,
TİP'de öğrendik. Sendikal mücadelede bu
konudaki çalışmalardan ne kadar yoksun ol
duğumuzu gördük.

Türk-İş'Ie aramızdaki uçurum gittikçe bü
yümekteydi dedim ve gerçekten de öyle ol
du. Biz kendi .aramrzda dayanışmaya yönelik
organizasyon kurduk. O organizasyon gide-
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rek aramızdaki sendikal birliği güçlendinne
ye başladı. En küçük davranışımız, sendika
lar arasındaki en küçük hareket diğer sendi
kaları ilgilendirmeye ve desteklemeye dö
nüştü.

Yeni bir konfederasyon
Yıl, 1965-66 öyle sanıyoruın ki, neticede,

partinin içinde de ikinci bir konfederasyon
kurulınası tartışılmaya başlandı. Bu ayrıcalık
lar, bu çatışınalar, sendikal mücadeledeki bu
rahatsızlıklar parti içinde de tartışılır oldu.

Sendikalararası Dayanışma'nın DİSK'e
dönüşınesi sadece bu 4 sendikanın çalışma
sı ile filizlenmeye başlamadı. 21 sendika bu
çalışınalann içine girdi. Bunlardan bir tanesi
de çok değerli arkaclaşıın Mehmet Alpdün
dar'ın başkanı olduğu Zonguldak'taki Yeral
tı Maden İşçileri Sendikası'ydı. Rıza Güven' in
başkanı olduğu Tekstil Sendikası da bu çalış
maların içindeydi. O döneınde Tuncer K.o
camanoğlu'nun başkanı olduğu TİS de bu
çalışınaların içinde vardı. Fakat iş kuruluş
noktasına geldiği vakit sadece 5 sendika kal
dı. Maden-İş Sendikası, Lastik-İş Sendikası,
Basın-İş, Gıda-İş ve Zonguldak Yeraltı Ma
den-İş Sendikası.

30 bin üyeyle yola çıktık. Kahırlı bir yol
du, ama kurulması gereken bir konfederas
yondu. Bir yerde eğer sermaye varsa, işlet
me varsa, işçi varsa orada Türk-İş gibi kon
federasyonlar olsa bile verdiği ekonoınik
mücadelenin yanında siyasal ve ideolojik
ınücadeleye de ağırlık veren bir konfederas
yonun kurulınası işin doğasında vardı. Ve bu
sebeple de kurulması olağandı.
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DİSK'in kuruluşu sürüyor
O tarihte kurulan DİSK, bugün kuruluşu

nu hala sürdürüyor. Her yeni üye DİSK'e ka
tıklığı vakit, kuruluşa yeni bir adım atma ola
nağını sağlıyor. DİSK'in niteliğini anlatırken,
Tüı·kiye'de iki tane sınıf ve kitle örgütü var,
konfederasyonu var diyorum. Herkes hayret
ediyor. Biri DİSK, biliyoruz ama, öbürü
Türk-İş değil, Hak-İş de değil. Kim peki?
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyo
nu. Gerçekten işverenlerin kurduğu ve bu
güne kadar belli mücadele çizgisini saptır
madan gelen TİSK, DİSK'in tam karşısında
bir sınıf ve kitle örgütü.

Ben biraz evvel DİSK'in en temel vasfının
ekonomik, siyasal ve ideolojik mücadele
vennesi olduğunu ifade ettim. Hiç şüphesiz
DİSK parti değil, TİSK de değil. Ama mesela
DİSK'in kuruluşundan bahsederken
TİSK'den bahsetmemek mümkün değil.
TİSK'in bir faaliyet raporu var, sayın Refik
Baydur bunu tanıyor. 10. sayfada bir küçük
başlıkla "Türkiye liberaleşme kavramını çağ
daş boyutlarıyla yakalamak durumundadır"
diyor 11. sayfasında, liberalizmin ne olduğu
nu anlatıyor. Doğru anlatıyor. Fakat bir yere
geliyor; "kısaca belirtmek gerekirse, libera
lizm bugünkü anlayış çerçevesinde ülkelerin
tek alternatifidir" diyor. Şimdi ideolojisini
böylesine dayatıyor. Bunun karşısına Türk
İş'in çıkması elbette mümkün değil. İşin do
ğasında DİSK olmasa, bugün DİSK açılama
saydı işçiler, emekçiler yeni DİSK'i kurmak
mecburiyetindeydi. Bu sizin tarihsel sorum
luluğunuz ve görevinizdi.

TİSK devam ediyoı·; "diğer bir deyişle in-
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sanların alternatifsizliği sisteınin a loerrıartfarz
liğine dönüşmüştür. Ve bunu başka türlü an
lamak yanlıştır." Yaygın olan anlayış libera
lizmin ne sağda ne solda olduğudur. Şiıncli
elbette kendi ideolojisini böylesine savuna
cak. Kendi idelojisini böylesine savunan bir
örgüte , karşımda olduğu halde, saygı duya
nın. Ama saygıyla beraber ben de kendi ide
olojiın doğrultusunda ınücadeleıni veririın.
İşte DİSK bu.

Uğur Mumcu'yu andık. Uğur Muıncu'yu
toplantının ötesinde anınak lazıın. Meydan
larda anmak lazıın. Sürekli anmak lazıın. Ya
şama geçirmek lazım. Ne diyor bir kitabında
Uğur Mumcu DİSK için? Sayın Başkan ifade
etti; hapisteyken tam destek gördüğüı...-1üz
yazarlardan biri, düşünürlerden biri Uğur
Mumcu'ydu. Ne diyor? "60'lı yıllar öğrenci
devrimciliğiyle asker, sivil, aydın öncülüğün
deki devrim modelinin yükseldiği yıllardı.
70'li yıllarda öğrenci devriınciliği ve asker,
sivil aydınlar öncülüğündeki devriın tezleri
yerine Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas
yonu DİSK'in ağırlıklı önderliğiyle işçi sınıfı
ön plana geçti" diyor.

"DİSK İşçileri kurtardı. köylüleri ne
zaman kurtaracak''
Bir hatıramla sözlerimi bağlamak istiyo

rum. Çünkü konuşmaın 10 dakikayla kısıtlı.
10 dakikada fazla şey söylenınez; yaşasın
DİSK deyip, inilir.

DGM direnişlerinden sonraki günlerde,
altı gün sürmüş DGM direnişleri. Polis kayıt
larına göre 900 bine yakın insan ilk dönem
grevlere katılmış. Bazıları gerçekten DİSI<'in
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eylemlerine hep şaşı gözüyle baktılar. Hal
buki demokı·asiyi rayına oturtmasının müca
delesini verdi DİSK.

Bir gün odamda oturuyorum. Dediler ki
Trakya'dan bir köylü geldi seni görmek isti
yor. Herhalde dedim milletvekilliği yaptığım
dönernde Trakya'darı tanıdığım dostlarımız
dan biri olacak dedim. Buyursun gelsin de
diın. Biraz çekinerek geldi. Buyrurı oturun
dedim, çay söyledim. Valla dedi, sanki bir
suç işliyonnuş gibi, ben kendim isteyerek
gelmedim. Estağfurullah, buyrun dedim an
lat derdin nedir. Köylü beni seçti gönderdi
dedi. Ren de iyi hoş etmiş dedim. Niye gön
derdi diye sordum. DİSK işçileri kurtardı, biz
köylüleri ne zaman kurtaracak diye sor, öğ
ren, gel dediler. Bunun için geldim dedi.
Kendisine bunun bir siyasal mücadele konu
su olduğunu, DİSK'in parti olmadığını, bir
örgüt olduğunu, işçilerin, emekçilerin, köy
lülerin, sanatçı ve zarıaatkürlarin ve hatta kü
çük sanayicinin işbirliğiyle siyasal mücadele
nin verilmesi gerektiğini, demokrasinin gere
ği olan sınıflar arasındaki dengenin başka
türlü kurulamayacağını anlattım. Ve tabii
ona bahsetınedim arna burada ilave etmek
istiyorum, bu ölçekte örgütlenme olduğu va
kit; yani işçi, emekçi siyasal örgütlenmesini,
sermaye ölçeğinde tamamladığı vakit, gücü
nü siyasal platforma taşıdığı vakit, uzlaşma
dan ancak o zaman bahsedilebileceğini,
yoksa işçilerin ve emekçilerin partisi yok
ken, sağlıklı örgütlenmiş tabana dayanan,
tüm emekçileri kucaklayan ve o ölçekte par
lamentoda temsil edilmeden uzlaşmadan
bahsedileıniyeceğini, ancak teslimden söz
edilebileceğini ifade etmek isterim.
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DİSK onurlu karşılıklı mücadeleden, kar
şılıklı anlaşmadan ve sınıfın, sadece işçi sını
fının değil, tüm emekçilerin örgütlenınesine
ve en büyük dayanağı olan ideolojisine da
yanarak konuyu belli bir yere taşıyacak gü
ce erişeceğine inanıyoruın. Buna heplıniz
destek vermeliyiz. Ekonoınik ınücadeleyi, si
yasal mücadeleye taşıınanın bir yolu bu.

Hepinize içtenlikle sevgi ve saygı sunu
yonıın.
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Kavel Direnişi

Şinasi KAYA

DİSK'in 30. kuruluş yıldönümünde ara
nızda olmaktan ınutluyum. Yalnız talihsizli
ğim Kemal Nebioğlu'ndan sonra konuşınak
herhalde. Çünkü Nebioğlu'nun konuşmasın
dan sonra benim konuşmaın, Saray Muhalle
bievi'nden çıkıp Turşucu Şükrü'ye uğramaya
benzer herhalde.

Bu arada sayın Nebioğlu, vaktinin yetıne
diği için sanıyorum, DİSK'in kuruluşundaki
çok önemli faktörlerden bir tanesini eksik
bıraktı, onu taınamlamak istiyoruın. Sayın
Nebioğlu türrı şartları anlattı da bir öneınli
faktör daha vardı. Genç arkadaşlarıının hafı
zalarında kalmalı, tarihe ınal alınalı.

Türk-İş o tarihte Amerikan AID teşkilatın
dan yardım almaktaydı. Yardıın Türk-İş'in
yıllık bütçesinin yarısından fazlaydı. Bu ör
gütün kökeninin bir bölümü işverenlere bir
bölümü ise CIA'ya dayanmaktaydı. Bu örgüt
lerden yardıın alan, yani dışardan yardıın
alan bir örgütün kendi deınokratik işleyişini
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etkileyecekti. DİSK'in kuruluşundaki ana
faktörlerden bir tanesinin de bu olduğunu
hatırlatarak Kavel tarihini anlatmaya başlı
yorum,

Mücadele tarihinde bir kilometre
taşı: Kavel
Gerek DİSK'in gerekse işçi sınıfımızın

mücadele tarihinde çok kilometre taşlan var
dır. Bunları tek tek anlatmak, tek tek saymak
elbetteki zaman ölçüsünde mümkün değil
dir. Ama sık sık yapılan toplantılarda bunla
rın yapılacağını ümit etmekteyiz. İşte Kavel
de bunlardan bir tanesi.

Kavel, birçoğunuzun bildiği gibi İstin
ye'de kurulu bir kablo fabrikasıdır. Ve bu
fabrikada o tarihte, yani sene 1961, 367 tane
işçi çalışmaktadır.

'61 Anayasası kabul edilmiş, Anayasaya
47. maddeyle grev ve toplu sözleşme girmiş,
ama bunun yasalaştırılması gerekmektedir.
Parlamentodan bununla ilgili bir yasa çıkma
sı gerektiği bir dönemde nedense savsaklan
maya başlanmıştır.

'61 Anayasası'nda kabul edilen grev hak
kı, toplu sözleşme hakkı bir türlü yasa ola
rak çıkarılmamakta, özellikle dlrenilmekte
dir. Bununla ilgili sendikalarımız çok müca
dele ettiler. 1961 Saraçhane Mitingi bunların
bellibaşlı nirengi noktalarından bir tanesidir.

31 Aralık'ta Saraçhane'de yapılan miting,
o tarihte ve o tarihten çok sonraları bile ka
tılım bakımından da, coşku bakımından da,
içerik bakımından da gerçekten önemli bir
mitingdir. •
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Grev ve toplu sözleşme hakkı.
yasalaşt1rılın.ad1
Bütün bu mücadele dönemlerine rağmen

grev ve toplu sözleşme hakkı yasalaştırılrna
mıştır. Buna ilaveten işverenleriıniz, o dö
neınde biteviye devaın eden uygulaınaları
nın ötesinde birtakıın uygulaınalara başla
mışlardır. Sayın Baydur bağışlasın beni, o za
ınanki başkan Şahap Kocatopçu'nun o tarih
teki deyimini söylemek istiyorum. Çünkü
basınımız da burada var. Her işçi talebinin
karşısına işveren hükümranlığıyla çıkıyordu.
Akit Gazetesi'nin o tarihte kapak sayfasında
bu çıkmıştı.

Bunları niye anlatıyorum? Kavel'le bunun
ne alakası var. Kavel'le şimdi kuracağım iliş
ki açısından önemi var. İşte işverenlerin bu
ı.ıygularrıa sırasında Kavel işvereni, onun da
izin verirseniz niteliğinden size biraz bahse
deyim. Kime karşı bir mücadele, nasıl bir gü
ce karşı mücadele vereceğiniz anlaınında
bunu söylüyorum. Aktarzade Eınin Bey diye,
Ankara kökenli bir işveren ve onun ortağı
Urla biraderlerdi. Emin Aktar, Vehbi Koç'un
hem kayınbiraderi, hem de eniştesidir. Yani
birbirlerinin kızkardeşleriyle evlidirler. Yine
Kavel'de Vehbi Koç'un kendi tabiriyle sessiz
hissedar diye tanımladığı yüzde 15 hissesi
var. İşte Kavel de böyle bir işveren kesiıni
nin. Bir yılbaşında, gerekçesi kendinde saklı
bir sebeple, ikramiyeleri bu sene ödeıniyo
ruz, ücretler de fazla geliyor bir ıniktar düşü
receğiz dedi.

Arkadaşlar, bunu sadece söylemedi ilan
tahtalarına astı. O tarihte sendikalarıınızın
durumunu bilin, grev ve toplu sözleşme
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hakkımız yok. 176 tane işçi de o tarihte Tür
kiye Maden-İş Sendikası'nın üyesi. Tabii bu
talepleri, işverenin bu görüşlerini sendikala
rına getirdiler. Sayın Genel Başkan Kemal
Türkler o tarihte işçilerle bir toplantı yapıl
ması gerektiğini ve bunun onlarla pazarlık
edilmesi geı·ektiğine karar verdi. Ve işçilerle
bir toplantı yapıldı.

Türkler;
"Grev yapmanızı öneriyorı.un"
Sayın Türkler'in işçilere söylediği laf şu

idi: "Anayasa'da grev hakkımız var. Ancak
yasalaşmamıştır. Sizler eğer karar verirseniz,
örgütünüzün lideri olarak sizlere Anayasada
ki bu hakkı kullanarak grev yapmanızı öne
riyorum. Ve sonuna kadar sizin arkanızda
olacağım."

Bir müzakere devrinden sonra işçiler oy
biı-liğiyle sayın Genel Başkan Türkler'in bu
görüşünü desteklediler ve bir eylem progra
mı hazırlandı. Bu eylem programı Kavel'de
uygulanmaya konuldu:

28 Ocak 1963'de işçiler işyerinde işlerini
bırakarak fabrikanın dışına çıkmadan, fabri
kanın önündeki bahçede direnişe geçtiler.
Hemen 9 işçi işten atıldı.

31 Ocak 1963'de 9 işçinin işten çıkarılma
sı nedeniyle işçiler fiili greve başladılar. 9 Şu
bat günü işveren lokavt ilan etti. 13 Şubat
günü önce 2, daha sonra 7 işçi tutuklandı ve
Sultanahınet Cezaevi'ne gönderildiler. 21 Şu
bat günü 7 işçi daha tutuklandı. 21 Şubat gü
nü işçilerin eylemine polis müdahale etmeye
kalktı ve çatışına çıktı.
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Kavel'deki mücadele, başlangıçtaki dire
niş tarihi itibariyle 36 gün sürdü. 36 günlük
sürecin sonunda, o dönemin Çalışma Baka
nı sayın Bülent Ecevit, o dönemin Devlet Ba
kanı sayın Turhan Feyzioğlu, İstanbul Valili
ğinde akşam saat 6.30'da bir toplantı düzen
lediler, Kavel'le ilgili. Ve bu toplantıda, 18
saatlik bir müzakere sonucunda, bir anlaş
maya vardılar.

Bu anlaşmanın ekonomik boyutları işçile
rin arzuladıkları doğrultusundaydı. Yani ik
ramiyeleri kesilmeyecekti, ücretlerinden her
hangi bir indirim yapılınayacaktı ve eylem
nedeniyle hiçbir işçi işveren tarafından ceza
landırılmayacaktı, işten_ çıkarılınayacaktı.
Ama tutuklu ve haklarında aınıne davası
açılmış arkadaşlanınız vardı. İşte en öneınli
noktası, bu eylemden sonra yaklaşık iki ay
içersinde 274-275 sayılı kanunlar padaınen
toya sunuldu. Yasalar parlamentoda kabul
edildi ve ona bir geçici üçüncü madde ek
lendi. O geçici üçüncü maddeyle de Kavel
işçileri hakkında açılan kaınu davalarının af
fı öneriliyordu.

Halle ve aydınlar eyleme sahip çıktı.

Bu eylemde gerçekten aydınlarımız, işçi
sınıfından yana olan aydınlanınız, yazarları
mız, işveren konfederasyonu başkanı sayın
Kocatopçu'nun hükümranlık yapmalarına
rağmen, basın üzerine baskı uygularız de
mesine rağrrıerı, parlaınento üzerinde baskı
uygularız demesine rağmen Kavel işçilerini
desteklediler. Kavel işçileri ıçın destanlar
yazdılar. Sayın Şükran Kurdakul'la şiındi
gözgöze geliyorunı.
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İstinye bölgesindeki halk da, tanıdıkları,
komşuları bu greve işçilerin çocukları, eşleri
tek tek destek verdi. Dolayısıyla örgütlü ve
toplu mücadele etınenin sonucunda elde
edilen başarının gelecek kuşaklara taşınması
için ne lazımsa yaptılar. Nitekim de bunu ta
şıdılar. Kavel'de bu olayların yaşanması son
rasında, demin de söylediğim gibi, sayın
ozanımız, Hasan Hüseyin de Kavel'le ilgili
bir şiir yazmıştı. Ondan kısa bir pasaj okuya
rak konuşmama son vermek istiyorum.

eşime karım derim.
karıma kavel diyeceğim.
ve soluğum tükenmedikçe bu doyumsuz

dünyada
güneşe karışmadıkça etim,

kavel grevcilerinin türküsünü söyleyece
ğim

ve izin verirlerse istinyeli emekçiler

ve izin verirlerse istinye'de emekçi kar-
deşlerim,

izin verirlerse kavel grevcileri

ve .ben kendimi tutabilirsem eğer,
sesimi nıtabilirseın

o çoban ateşlerinin parladığı yerde

ve erkekçe direnilen yerde kavel'de karın
altında nişanlanıp

dostlarımın arasında öpeceğim nişanlımı
kavel kapısında.
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Derby Lastik Fabrikası.
işgali

NiyaziKUAS

19661da Paşabahçe Cam Şişe İşçileri Gre
vi'ne yardım eden Lastik-İş, Maden-İş ve Ba
sın-İş Sendikası Türk-İş tarafından geçici ola
rak üyelikten ihraç edildiler. Kristal-İş üyesi
grevci işçilere yardıın yapılmasına Türk-iş
karşı çıkıyordu. İhraç edilen 3 sendika ve
Türk-İş üyesi olmayan Gıda-iş ile Zonguldak
Maden İşçileri Sendikası yöneticileri bir ara
ya gelerek, DİSK'i kurmaya karar verdiler.

12 Şubat 1967'de yapılan Genel Kuıul'da
Türk-İş'terı ayrılına kararı alındı.

13 Şubat 1967 günü Çemberlitaş Şafak Si
neması'nda yapılan Genel Kurulda Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu,
kısa adı DİSK fiilen kurulınuş oldu.

DİSK'in kurulması, döneınin iktidarını,
Türk-İş'i ve işverenleri telaşlandırdı. Türk
İş'in yapmakta olduğu Amerikan tipi sarı
sendikacılığın iflas etınesinden korkuyordu.
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Türk-İş sar1 sendikalar kurduruyor
Türk-İş kendisinden ayrılan sendikaların

yerine, işverenlerle birlikte dönemin iktidarı
nın da desteği ile sarı sendikaları kurdurup
sahte üye kaydı yaparak işkolurıda toplu iş
sözleşmesi yapma yetkisini alma hareketini
başlattılar.

Bunun ilk denemesini 1968'de sarı Ka
uçuk-Iş'I kurdurarak Derby Lastik Fabrika
sı'nda yaptılar. Mayıs 1968'de 2. yıllık sözleş
meleri biten işyerleri için, Rölge Çalışına Mü
dürlüğü'ne yaptığımız sözleşme yenileme
çağırrmıza itiraz ederek, Türkiye genelinde
üye çokluğunun Kauçuk-İş'te olduğunu bil
dirdiler. Noterce yapılan üye tesbitinde de
Lastik-İş üyesi 10.876, hiç üyesi olmayan Ka
uçuk-iş üyesi 12.869 olarak ilan edildi.

Noter tesbitine dayanarak, Çalışma Ba
kanlığı işkohı düzeyinde toplu sözleşme
yapına yetkisini sarı Kauçuk-İş'e verdi. 9.
Hukuk Dairesi'rıe yaptığımız itiraz da sonuç
vermedi. Bu durum karşısında Kauçuk-İş
Sendikası işkolu yetkisini ileri sürerek,
Derby Lastik Fabrikası işverenleri ile toplu iş
.sözleşmesi ön anlaşma protokolünü imzala
dılar. Bu protokole Türk-iş de imza attı. Bu
dunım karşısında işçiler çaresizlik ve şaşkın
lık içinde kaldı. Hiç üye olmadıkları bir sen
dika çıkıyor işçiler adına sözleşme yaptığını
söylüyor, karşı çıkanı işten attırıyor veya da
yak attırıyor. Lastik-iş üyelerini yıldırmak
için işveren silahla, bıçakla ve özel yapılmış
sopalarla işçilere saldırtıyor hatta yaralatıyor.
Tazminatlarını almadan fabrikadan ayrılıp
gitmeleri için olmadık baskılar yaptırılıyor
du.
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İşveren:
"Lastik-İş'ten ayrılın dayak yemeyin"
Notere gidip Lastik-İş'ten istifa ederek Ka-

uçuk-İş'e üye olursanız, işten de atılmazsınız
dayak da yemezsiniz deniyordu.

Bu olayları yapanlar, işveren, Türk-İş ve
sarı Kauçuk-iş birlikte karar vererek fabrika
ya alındılar. Yaptıkları bu iğrenç işler için
kendilerine çok iyi şartlar sağlanmıştı. Ken
dilerine bol bol paralar veriliyor ve işyerinde
yaptıkları tek iş Lastik-İş üyelerini yıldırıp iş
ten ayrılıp gitmelerini sağlaınaktı. Bu arada
fabrikaya yeni işçi alınıyor, işe girişlerinde
Kauçuk-İş'e üye yapılıyor kendilerinin habe
ri bile olmuyordu.

1968 Temmuz ayı başında yeni işçi alma
ya başladıkları için yeni işçiler işbaşı yapma
dan fabrika işgal edildiğinden ınaksatlı alı
nan bu işçilere işbaşı yaptıraınadılar.

Muhasebe servisi sendika merkezi
Kauçuk-İş Sendikası kunıcuları 1 kişi ha

riç tamamı Derby Lastik Fabrikası'nda, ınu
hasebe ınüdürü, daire şefleri, kiınyager veya
bunların yardımcıları idiler. Bunların yanın
da fabrika genel müdürü, fabrika müdürü
DİSK düşmanlıkları ile ün yapmışlardı, bun
ları bizler çok iyi tanıyorduk.

Sarı sendikalara sahte üye fişi doldunnak
için işyeri muhasebe bölümü en ideal yerdir.
İşyerine yeni alınan işçilerin kayıtlarını he
men yaparlar. Eski çalışan işçilerin de bütün
künyeleri orada bulunmakta, aybaşında rrıa
aşlarını alırken bordroya iınza atarak parala
rını alırlar. Böyle olunca da sarı sendikalara
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üye yazmanın hiç de zor olmadığı anlaşıl
ınaktadır. Maaş bordrosuna bak bak yaz ve
sahte imzayı da at olsun bitsin.

İşte sarı Kauçı.ık-İş'In üye kaydı da böyle
yapılmıştır. Dönemin iktidarının desteği ile
Türk-İş, işverenler ve sarı Kauçuk-İş Derby
Lastik Fabrikası'nda muvaffak olsalardı, İs
tarıbul'cla kurulu Gıslaved Lastik Fabrikası,
Plastel Plastik Fabrikası, Dore Plastik Fabri
kası, Güneş Lastik Fabrikası, İzrnit'te kurulu
Pirelli Otomobil Lastiği Fabrikası, Good-Ye
ar Otomobil Lastiği Fabrikası ve Sakarya'da
kurulu Üniroyal Otomobil Lastiği Fabrikası.
Bu yukarıda saydığım fabrikalarda da aynı
şekilde sahte üyelerle sahte toplu sözleşme
yapacaklardı. İşverenler hazır vaziyette bek
liyorlardı.

Kuas;
"Yapacak tek şey kaldı, işgal"

Lastik-İş Sendikası'nın yüzde yüz haklı ol
duğu bu durum karşısında Derby işçilerine
söylenmesi gereken tek bir şey kalmıştı.
Onu söylemek için Lastik-İş Sendikası Genel
Başkanı Rıza Kuas, 1 Temmuz 1968 günü
akşamı aralarında işyeri sendika temsilcileri
nin de bulunduğu 20 işçi arkadaşla Mer
ter'deki sendikamız binasında bir toplantı
yaptı. Genel Başkanımız olayları uzun uzun
anlattı ve yapılacak tek bir iş kaldı, o da fab
rikayı işgal etmektir dedi. Bunun için çok
acele bir komite kuralım komite başkanı Ni
yazi Kuas olsun, birkaç gün içinde bütün iş
çilere bu durumu anlatın hazır olunca çok
acele bana bildirin, ben gece gündüz Sendi
ka'da olacağım dedi.
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Genel Başkanımız işin önemini şöyle an
latıyordu: "Arkadaşlar Türkiye'de ilk defa
sizler, Derby işçileri, uğradığınız iğrenç hak
sızlığa karşı fabrika işgal edeceksiniz. Hu du
nımun hiç de kolay olmadığını ben çok iyi
biliyorum. Ancak yüzde yüz haklı olduğu
muzu ispatlamak için buna ınecbunız. Bu
sendikanızın var olma ya da yok olına mü
cadelesidir. Aynca sizin ayaklar a ltrrrzı alın
ınak istenen onurunuz için bu sahteciliği ya
panlara gerekli dersi verıneliyiz" dedi.

Sendikada toplanan 20 işçi arkadaşla bir
likte, bize verilen taliınat doğrultusunda,
Derby işçilerinin yoğun olduğu Zeytinbur
nu'na giderek evleri, kahveleri ve gece var
diyasında çalışan işçileri dolaşarak, durumu
anlatmaya başladık. Panik halinde olan işçi
lere, bütün çirkin baskılara rağınen sabret
melerini ve yılgınlığa kapılıp işten ayrılmayı
düşünen varsa kesinlikle bundan vazgeçınc
lertrıl, bizden gelecek işareti bekleınelerini
önemle söyledik. Bu arada fabrika işgal ko
mitesinin sayısını 60 kişiye çıkardık.

3 Temmuz 1968 günü akşamı, Genel Baş
kanımız Rıza Kuas'a, bütün işçilerin hazır ol
duğunu, kendisinden gelecek taliınatı bekle
diklerini söyledik. Uzun uzun bir kahkaha
attıktan sonra, "Yarın sabah 07:00'de Derby
Lastik Fabrikası işgal edilecek, hemen gidip
sabaha kadar hazırlığınızı yapın" taliınatını
bize verdi.

4 Temmuz 1968 günCı sabahı, saat
07:00'de Derby Lastik Fabrikası işgal edildi.
Bütün işçilerin tek bir istekleri vardı: Sarı Ka
uçuk-İş Sendikası'na üye olınadık, san sen
dikayı isteıniyonız. Bizler Türkiye Lastik-İş
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Sendikası'na üyeyiz. Bizim adımıza toplu iş
sözleşmesini Lastik-İş yapsın diyorlardı. Bu
arada İstanbul Valisi tarafları toplantıya ça
ğırdı. Genel Başkanımız Rıza Kuas toplantı
ya katılmak için Vilayete gitti. Ancak Türk-İş
toplantıya çağınldığı halde katılmadı ve kar
şı taraftan kimse gelmedi.

İşgalin büyük bir kararlılık içinde devam
ettiğini gören işveren, Türk-İş, Kauçuk-İş ve
onların destekçisi dönemin iktidarı, sadece
uzaktan izliyorlardı. işverenler işçiye yaptık
ları iğrenç davranışlarını bildikleri için işyeri
kapısına bile gelemiyorlardı.

Referandum ve zafer
İşgal devam ederken, Bakırköy İş Mahke

mesi'ne müracaat ederek, işyerinde üye tes
biti yapılmasını istedik. Bu isteğimizi yerinde
bulan İş Mahkemesi, 8 Temmuz 1968 günü
işyerinde gizli oy açık sayım biçiminde refe
randum yaptırdı.

Sayım sonucunda, fabrikada çalışan işçi
sıyısı 1.445 olup, 250 işçi yıllık ücretli izinde
oldukları için oylamaya katılamadı. İşgal
günlerinde fabrikada mevcut olan 1.195 işçi
nin, 1.180 Lastik-İş'e evet, 6 Kauçuk-İş'e
evet, 8 çekimser,} boş olarak oylama sonuç
landı. Böylelikle işyerinde toplu iş sözleşme
si yapına yetkisi Lastik-İş'te olduğu mahke
mece tesbit edilmiş oldu.

Bundan iyi bir ders alan işverenler, Ka
uçuk-İş, Türk-İş ve onların büyük destekçisi
dönemin iktidarı, başka fabrikalarda böylesi
sahtecilik yapmaya cesaret edememişlerdir.

Derby işçilerinin tokadı onlar için çok acı
olmuştu, ömürleri boyunca unutamayacak
lardır.

34 DİSK Yayınlan



15-16 Haziran
Büyük İşçi Direnişi

Dinçer DOĞU

Örgütümüzün, DİSK'in 30. kuruluş yıldö
nümü kutlamalarında, 15-16 Haziran eyleıni
hakkında konuşma görevini bana veren yö
netici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ben, tarihe 15-16 Haziran olayları diye
geçen eylemi, bugüne kadar yapıldığı gibi,.
eylemin sebeplerini, yapılış biçiınini, saat sa
at gelişen olayları, coşkulu bir ifade ile anlat
mayacağım. Geçmişte yaptığımız iyi ve güzel
işlerle övünme alışkanlığının bizleri atalete
sürüklediğine inanıyorum. Bu nedenle, yap
tıklarımızı, günümüze taşıınalı ve onlardan,
bugün yararlanabileceğimiz dersler çıkarma
lıyız diyorum. Ancak böyle yaparsak; geç
mişte yaptığımız başarılı eylemler, günümü
ze ve geleceğimize ışık tutar, içinde bulun
duğumuz çıkmazlardan kurtulınaınıza yar
dııncı olur.
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DİSK; işçinin kendisi için iş yapağı.
bir örgüt
15-16 Haziran eyleminin yapılış sebebi

hepimizce malumdur. Bunu uzun uzun an
latmaya gerek yok.

DİSK, tepeden inmeci ve güdümlü sendi
kacılık anlayışına karşı işçinin her aşamada
ve her kararda söz sahibi olduğu, işçi adına
iş yapılan değil, bizzat işçinin kendisi için iş
yaptığı bir örgütlenme modelini hayata geçi
ren bir örgüttü. Sermayenin alışılmış yön
temlerini reddediyor, onların tabiri ile "Söz
dinlemiyor, uysal davranmıyor, boyun eğmi
yordu." Bütün engellemelere rağmen çok
hızlı büyüyor, hem üye sayısı artan hem de
topluınun her kesiminde saygınlığı olan,
sempati duyulan bir örgüt haline geliyordu.

Bu gelişmelerden rahatsız olan ve bu ge
lişmeyi önleyemeyen sermaye sınıfı, politik
arenadaki temsilcilerini harekete geçirerek,
DİSK'i, masa başında alınan kararlarla bitir
me yoluna gitti. Bu saldırıya karşı bütün hu
kuki yolları deneyen DİSK yönetimi, kadı ile
savcının aynı kişi olduğunu, hukukun işle
mediğini görünce; meseleyi, işin asıl sahibi
ne götürmeye karar verdi. Mesele, sendika
ların bütün yönetim kademelerinde, iş yerle
rindeki temsilciler düzeyinde ve nihayet fab
rikalarda işçiler ile birlikte tartışıldı. Ve so
nuçta, kendisi için biçilen gömleği giymeyi
reddeden, kendi diktiği mintanı giymeye ka
rar veren taban, gereğini yaptı.

Kararı alan, eyleıni yapan kitle olun
ca başarı kesin

15-16 Haziran eylemi, örgütünde alınan
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kararlara katılmanın, işyerinde temsilcisini
seçmenin, sözleşme taslağını hazırlamanın,
sözleşme müzakerelerine katılmanın, müza
kerenin sonucuna evet veya hayır demenin,
örgüt içi eğitim ile dünyayı öğrenmenin, kı
sacası yönetme işini öğrenmenin hazzına va
ran işçilerin, kendilerine dayatılan tepeden
inmeci ve güdümlü sendikal modele baş kal
dınşlarıdır. Bu eylem, ülkemizde yapılmış ve
hedefine ulaşmış en başarılı, en büyük ve en
şanlı eylemdir. Başlama zaınanı, yapılış biçi
mi, süresi, yani eylemin her aşaması eyleıni
yapanlarca kararlaştırılmıştır. İşte bu büyük
ve şanlı eylemin başarısının birinci sırrı: Ka
rarı alan, eylemi yapan kitle olunca, başarı
kesin. İşte 15-16 Haziran eyleminden çıkara
cağımız birinci ders de bu.

Kitlelere eylem kararı alclırabilen bir
kadro
Bu şanlı eylemin başarısında; inanan, ey

lemin her aşamasında, tabanın söz ve karar
sahibi olmasını sağlayan, bu ortamı oluştu
ran DİSK yönetiminin, sendika yöneticileri
nin ve işyerlerindeki işçi önderlerinin payını
unutmamalıyız. Tabanın saydığı, sevdiği, gü
vendiği, daima tabanla iç-içe, omuz omuza
olan bir yönetici kadro. Kitleleri eyleıne so
kan değil, kitlelere eylem kararı aldırabilen
bir yönetici kadro. İşte bu büyük eylemin
başarısının ikinci sırrı.

İnandıkları doğruları, kitlelere anlatabilen
ve kitleleri inandırabilen yöneticilerin sevk
ve idare ettiği bir eylemin başarısı kesin. Bu
da 15-16 Haziran eyleminden çıkaracağıınız
ikinci ders.

DiSK Yayınlan 37



Haklılığın1 yandaşlarının dışındakilere
an1atabilen, onları. eyleme katabilen
bir örgüt
15-16 Haziran eylemi yapıldığında,

DİSK'in üye sayısı 35.000, eyleme katılanlar
yüzbinlerle ifade ediliyor. DİSK'e karşı olan
ve DİSK'in yok edilınesini sağlayacak tasarı
ya destek veren rakip konfederasyonun üye
leri de DİSK'li işçilerle omuz omuza eyleın
yapıyor.· DİSK karşıtları şaşkınlık içindeler.
DİSK, kendi sayısal gücünün çok üstünde
bir güç sergiliyor. Kendi üyelerinin dışındaki
topluınun diğer katmanlarını da yanına çe
kebiliyor ve onları harekete geçirebiliyor.

İşte 15-16 Haziran eyleminin başarısının
üçüncü sırrı.

Haklılığını, kendi yandaşlarının dışındaki
leri de anlatabilen ve onları yaptığı eyleıne
katabilen bir örgütün hedefine ulaşması ke
sin.

İşte 15-16 Haziran eyleminden çıkaraca
ğım üçüncü ders.

Geçmişten ders çı.karmalıyız
15-16 Haziran eylernt, ajitasyon yanı daha

ağır basan bir üslup ile anlatılabilirdi. Ben
geçınişle coşmak yeripe, geçmişten dersler
ve bu derslerden yararlar çıkarmayı uygun
bulduın. Yaşadık ve gördük ki; geçmişinden
ders çıkarmayan toplumlar, layık olmadıkla
rı muamelelere maruz kalıyorlar. Nitekim,
uzun vadeli çıkarlarına, yani örgütlenme öz
gürlüklerine yapılan saldırı karşısında baş
kaldıran ve karşıtlarınca "Türkiye'yi sarstılar"
denilen 35.000 üyeli bir örgütün tabanı, on
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yıl sonra; sayıları beşyüz bine ulaşınış olına
sına rağmen, örgütlerinin kapatılınasına, yö
neticilerinin hapsedilmesine, sözleşınelede
kazanlınış haklarının iptal edilınesine, dört
ınaaş, altı maaş olan ikraıniyelerinin iki ına
aşa indirilınesine, kıdeın tazıninatlannın tır
panlanmasına, emekli katsayılarının düşürül
ınesine, kısacası cebine el atılarak soyulına
sına ses çıkararrıarn ıştır.

Ne yaptık da böyle oldu? Bu sonınun ce
vabı ayn bir toplantının konusu. Zaten, be
niın konuşma süreın de bu konuya ginneye
elvennez. Ancak ben, zaman elverdiğince,
bir anımı anlatarak, neyi yapnıadığıınız hu
susundaki görüşümü dile getireceğiın. 12
Eylül'de Türkiye İşçi Partisi Davası'ndan da
yargılandığım için, DİSK'li arkadaşlada ayrı
ayrı cezaevlerinde kalıyorduk. Bfr zaınan
sonra bizleri de Davutpaşa Cezaevi'ne getir
diler. Ve bir müddet sonra da, aynı kısıına
verdiler.

DİSK'li arkadaşlarımızla bir araya gelip
kucaklaşma ve hasret giderıne faslından son
ra, olayları değerlendirıne sohbetine başla
dık. Bu sohbetlerin birinde, birkaç arkadaşı
ınız bana; "Başkan, görüyor ınusun, yöneti
cileri içerde, hakları ellerinden alınıyor, sen
dikaları kapatılıyor arrıa, fabrikalarda çıt çık
ınıyor. Tabanın kılı kıpırdaınıyor" diyerek bir
anlamda burukluklarını dile getirerek serze
nişte bulundular. O arkadaşlara "kusur on
larda değil, biz onlara, böyle bir dun.unla
karşılaştıkları zaınan ne yapınaları gerektiği
ni söylemedik ki..." deıniştiın.

Evet onlara "bir sabah uyandığınızda, ge
rekçelerine uygun zemini de bizzat kendile-
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rmın hazırladığı bir ihtilalle demokrasiyi rafa
kaldıran, yani en::ıekçilerin hayat damarlarını
kesen bir dikta yönetiıni ile karşılaşırsanız,
yorganı kafanıza çekin, öğlene kadar uyu
yun. Öğleden sonra çıkıp şehri dolaşın, ak
şama evinize dönün. Bunu, beş gün, on gün,·
yirmi gün, bir ay tekrarlayın. Korkmayın,
dünyada milyonlarca işçiyi evlerinden tek
tek toplayıp işlerinin başına getirip, üretiıni
ve hizmetleri sürdürebilen hiçbir diktatörlük,
hiçbir ınilitarist güç görülmemiştir. Fabrikala
rı, madenleri, hastahaneleri, fırınları, banka
ları, ulaşım araçları çalışmayan bir ülkede
dikta rejimi bir ay bile ayakta kalamaz." de
ınedik.

Kısacası, böyle bir olasılıkta, ne yapmala
rı gerektiğini taı-tışacaklan ve bu tartrşrrıalar
ışığın_da kararlar alacaklan ortamı yaı·atına
dık. Ve işte sonuç: Hala 12 Eylül hukuku ile
yönetilen, demokratik ülkelerde, hüküınetle
ri süpürecek, göçürecek, akıl almaz skandal
lar, pislikler ve ahlaksızlıklar karşısında si
nen, susan, sessiz ve tepkisiz bir toplum!

Bu da yaşadığrrnız olaylardan ders çıka
rıp, çıkannadığnnızın günlük yaşamdaki sağ
laınası. ..
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DGM Direnişleri

Kemal DAYSAL

Bir yandan yönetimde olmak diğer yanda
tarihi anlatmak biraz zor bir iş olsa gerek.
Aradan az bir zaman da geçmedi. 21 sene
önceki olaylar. İzin verirseniz, ben de
DİSK'in mücadelesinde, DİSK'in mücadele
tarihinde önemli bir yeri olan DGM'lere
(Devlet Güvenlik Mahkemeleri) karşı alınan
tutum ve yaprları etkinliklere yönelik olarak
konuşacağım.

12 Mart'ın etkisi sürüyor

DGM'lere karşı etkinlikler gündeme gel-
. diğinde ülkemizdeki siyasi ve toplumsal du
rurn işçi sınıfı ve egemen güçler açısından
özet olarak şöyleydi: 12 Mart 1971 darbesi
nin ardından baskı rejimi nisbeten ortadan
kalkmış CHP'nin Milli Selamet Partisi'yle kur
rrıuş olduğu koalisyon hüküıneti 1974 yılına
kadar işbaşında kalmış ama '74'te hüküınetin
istifasıyla ara hüküınet arayışları döneınine
girilmişti. Dr. Sadi Irmak tarafından kurulan
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bir hüküıneti arıımsryorurn. O hükürnet so
nuçsuz bir biçimde bitince Adalet Partisi Ge
nel Başkanı Süleyman Demirel'in başkanlı
ğında Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulmuş
tu. Birinci MC Hükümeti olarak adlandırılan
bu hükümetin ana politikası da 12 Mart
Muhtırası'yla gelen baskı rejimini sürdünnek,
demokratik hak ve özgürlüklerin gelişmesini
engellemek üzerine kurulu idi.

İşçi sınıfı ınücadelenin önünü açıyor
İşçi sınıfı açısından ise durum şöyle özet

lenebilir. DİSK 5. kongresinden 1975 İlkba
har'ında güçlenerek çıkmış ve özellikle
kongrede alınış olduğu 33 numaralı "güç ve
eylem birliği" kararıyla tüm demokratik kitle
örgütlerine çağrı yapmış, demokrasinin ku
rulması, özgürlüklerin geliştirilmesi için iş
birliği önermişti. DİSK'in almış olduğu bu
karar ve önermiş olduğu işbirliği geniş
emekçi kesimler üzerinde esinlendirici bir
etki yapmıştı. Biz bu etkiyi 1975 yılında Bur
sa, İzmir ve İstanbul'da peşpeşe yapılan De
mokratik Hak ve Özgürlükler Mitingleriyle
görebiliriz.

İşte bu ortamda hükümet DGM'leri yeni
den gelişen demokrasinin önüne bir engel
olarak dikme politikasını gündeme getirmiş
ti. Biliyorsunuz DGM'ler 12 Mart Muhtıra
sı'ndan sonra, 1973 yılında, Anayasa'ya gir
miştir. 1975 Ekim'ine geldiğimiz zaman Ana
yasa Mahkemesi, Devlet Güvenlik
Mahkemeleri Yasası'rıı Anayasa'ya aykırı bu
larak iptal etmişti. İşte bu bir yıllık süreç
içersinde ya yeni bir yasayı çıkaracaktı bu
hükümet ya da DGM'lerin kuruluşu bir dö
nem daha geriye atılmış olacaktı. Hükürrıet
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davranışta gecikmedi ve parlamentonun
1976 yaz tatili döneminden sonra DGM'leri
yeniden kuracağını ilan etti. Ve bunu Mec
lis'in gündemine alacağını söyledi. İşte bu
noktada DİSK, DGM'lere karşı işçi ve emek
çilerin ortak mücadelesini gerekli gören ta
rihsel çağrısını yaptı.

DİSK'ten ortak mücadele çağrıs:ı
Bu çağrı 5 Temmuz 1976 yılında çıkarılan

bir DİSK bildirisiyle milyonlarca nüsha bası
larak Anadolu'nun dört bir yanında dağıtı
ma sokuldu. Bu karar dört noktayı içeriyor
du:

1- Devlet Güvenlik Mahkemeleri, işçi sı
nıfının sendikal, siyasal ve düşünsel ınüca
delesini hedef alıyor.

2- Devlet Güvenlik Mahkemeleri, türn
emekçi halkımızı, tüm ilerici kişi ve örgütle
ri yargılamayı amaçlıyor.

3- Devlet Güvenlik Mahkemeleri, iktidara
bağunlı mahkemelerdir ve Anayasa'ya aykı
rıdır.

4- Milliyetçi Cephe iktidarı, Devlet Gü
venlik Mahkeıneleri'yle emekçiden yana ile
ri, demokratik düzen ınücadelesini ezmek
istiyor.

İşte bu dört noktada toplanan DİSK' in gö
rüşü ve saptaması açıkça göstennektedir ki
DGM'ler sıkıyönetimsiz sıkıyönetiın demek
tir. Bu sav, geniş işçi kesimleri tarafından be
nimsendi. Ve işçiler DGM'lerin çıkarılınama
sı yönünde mücadeleye hazır ve kararlı ol
duğunu açık bir şekilde dile getirdi. Ardın
dan 9 Temmuz 1976 Cuma günü DİSK'in
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Spor ve Sergi Sarayı'nda Genel Temsilciler
Kurulu toplantısı başladı. Genel Temsilciler
Kurulu'na gelen 4 bine yakın temsilci oybir
liğiyle aldığı bir kararla DGM'lerin yeniden
kurulmaması yönünde Konfederasyonumu
za ve üyesi sendikalarımızın yönetimine her
türlü etkinliklere hazır olduklarını bildiren
kararı aldılar.

Herkes görev başında
Ve ardından 14 Eylül'e gelindi. Bu tarih,

Meclis'te yasanın tartışılacağı gündü. DİSK'in
o zamanki Yürütme Kurulu, Yönetim Kuru
lu ve Başkanlar Kurulu olağanüstü toplantı
ya çağrıldı. Olağanüstü toplantıda alınan ta
rihsel bir kararla tüm sendika yöneticilerinin
işyerlerindeki baştemsilci ve temsilcilerin
ikinci bir karara kadar görevlerinin başların
da olmaları direktifleri verildi.

Tabii bu arada ilginçtir, 5 Temmuz tarih
sel bildirisi ortaya çıktığında Yönetim Kuru
lu'nun bir kararı daha vardı. O kararda da
şöyle deniyordu: İkinci bir karara kadar
DİSK yöneticilerinin, sendika yöneticilerinin,
şube yöneticilerinin, işyerlerindeki baştern
silci ve temsilcilerinin 1976 yaz izinleri dur
durulmuştur. Herkes görev başında olacak
tır. Ve buna tüm sendikalar, işçiler uydu. Bu
nun için diyebiliyoruz ki eğer tarihimizden
dersler çıkarabileceksek o da şu olabilir:

Bir eylemin başarıya ulaşması, onun titiz
bir kurmay gözüyle hazırlanmasına, işçi ve
emekçilerin bu kararın alınmasının her aşa
masına katılmasını sağlayarak, katılımcılığı
ön plana çıkararak o kararın alınmasıdır. İş
te DGM'lere karşı yapılan etkinlik böylesi bir
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titizliğin ürünüdür. Ve her aşamada işçi ve
eınekçilerin genel katılımı sağlanınış ve uy
gulaına alanına böylece sokulınuş bir eyleın
dir.

Ve nihayet 14 Eylül günü başlayan ve 2
gün süren DİSK Genel Yönetim Kurulu ile
Başkanlar Konseyi'nin ortak toplantısında şu
tarihsel kararlar alınıyordu:

- Bu iktidarın anayasal ve demokratik yol
dan düşürülmesine ve halktan yana bir ikti
darın kunılmasına kadar tüm ülkede Genel
Yas ilanı.

- Anayasal ve deınokratik haklarını,
DİSK'in "Tabanın söz ve karar sahibi olına"
temel ilkesi içinde kullanabilmesi için üyele
rimizin serbest bırakılması.

-Örgütümüzün bulunduğu merkezlerde,
her gün genellikle öğleden sonraları DİSK
tarafından sessiz, matem yürüyüşleri veya
mitingler düzenlenmesi.

- Bu kararların bugün (16 Eylül 1976, Per
şembe günü) saat 13.00'ten itibaren geçerli
olması kararlaştırılıyordu.

Ve ayrıca , tüın işçilerle birlikte, "ilerici,
demokratik kişi ve kuruluşları DİSK'in bu ta
rihi kararını destekleıneye çağırıyoruz" deni
lerek genel bir çağrı yapılıyordu.

Üyelere güven taı:n
Üyelerimizin serbest bırakılınası elbetteki

bir başıbozukluğun ifadesi değil tarrı tersine
demokratik katılııncılık konusunda üyelere
duyulan güvenin bir ifadesiydi. Ve üyelere
güvenin bu ifadesi hayata geçtiği zaman şöy-
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le bir tablo ortaya çıktı. Haydarpaşa'dan ES
yoluna girip izmit'te ES yolundan çıkıncaya
kadar sağlı sollu bütün metal fabrikalarında,
lastik fabrikalarında ve diğer fabrikalarda tek
bir pankart asılıdır. O pankartın yazısından
boyutlarına kadar bir benzerlik vardır;
"OGM'lere hayır, genel yas."

Bir yandan üyeler serbest bırakılırken di
ğer yandan derin bir örgütlülüğün; ama işçi
leri işin içersine katan, onu alınan kararların
her safhasına ortak eden derin bir örgütlülü
ğün izleri vardır.

İlk kez denenen bir eylem türü;
Araç konvoyu
Altı gün süren OGM'lere karşı mücadele

de bir de ilginç eylem türü yaşanmıştır. Onu
da hatırlatmakta yarar görüyorum. O da
araçlarla Taksim'e yürüme. O araçlarla İstarı
bul'urı dört bir kolundan Taksim'e doğru yü
rüyüşe geçildiğinde İstanbul'un trafiği bir
gün tam anlamıyla felç oldu.

Ve nihayet Meclis gerekli çoğunluğu bu
lamayarak OGM'leri yasalaştıramadı.
OGM'lere karşı altı gün süren mücadele ge
nel bir başarıyla sonuçlandı. DGM'lerin çıka
rılması 12 Eylül darbesine kaldı. Tabii bu
arada arkadaşlarımızın tutuklanması, serbest
bırakılması bunlar bir örgütün yaşamında
her zaman yaşanan olaylar. Yöneticilerimizi
ancak üç gün içerde rutabildiler. Bu da DİSK
üyelerinin mücadele ve kararlılığının bir gös
tergesi olarak sergilenebilir. Sonra ne oldu?

"DGM'yi ezdik sıra MESS'de"

Sonra bu başarı genel olarak işçilerin ruh
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haline yansıdı. DGM'lere karşı elde edilen
bu tarihsel başarı heınen o döneıne denk ge
len toplu sözleşınelerle, bu sözleşmelerde iş
çiledn gösterdiği kararlılıkta ifadesini huldu.
Metal sektöründe yapılan toplu sözleşıneler,
lastik iş kolunda yapılan toplu sözleşmeler,
caın sektöründe yapılan toplu sözleşıneler
taın bir başarı içersinde sonuçlandı.

Tabii o zarrıarı bir genel sloganıınız da
vardı. "DGM'yi ezdik sıra MESS'de" diye. Bu
nu da doğru kavraınak lazıın. Biz MESS'i
ezeceğiz derken elbetteki onun fiili varlığını
ezeceğimizi kasdetıniyorduk.

MESS'in o döneınde getirdiği sekiz tane
teınel ilke vardır toplu sözleşmelerde. Sendi
kal mücadeleyi zaafa uğratmayı, sözleşıne
görüşmelerini çıkmaza sokınayı aınaçlayan
bu ilkelerin başlıcaları şöyle sıralanabiliı·;

- Çalışma süreleri asla düşmeyecek,

- Yıllık ücretli izin süreleri artınayacak,

- İşçilerin çeşitli konularda katılııncılığına
asla izin verilıneyecek,

- İkramiyeler üç ay olarak dondurulacak,

- Sosyal yardımlar dondurulacak,
- Grev yaparlarsa grevde geçen günlerle

ilgili ücret asla verilıneyecek.
- Kıdeın tazıninatları artırılınayacak.

Kazanınılaruı değeri bugün daha iyi
anlaşılıyor
Ama metal sektöründe yapılan sekiz aylık

grevler sonucu biz çalışma sürelerini haftada
birbuçuk saat düşürdük O zaınan bunu tam
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olarak kamuoyuna anlatamadık, ama bugün,
Avrupa'daki mücadeleleri görüp de yarım
saatlik bir düşüşün bile toplu sözleşmelerde
yıllar almasının nasıl bir başarı ifade ettiğini
gördüğümüzde o zamanki birbuçuk saatlik
düşüşü daha iyi kavrayabiliriz. Kaldı ki işve
renlerle bir de çerçeve anlaşma yapılmıştı.
Çalışma süreleri her toplu sözleşme döne
minde makul bir süre düşürülecekti. O çer
çeve anlaşması eğer 12 Eylül darbesi ile ke
silmeseydi bugün Türkiye'de çalışına sürele
rinin haftada 40 saate hatta daha da altına
inen bir ivme içersinde olacağını rahatlıkla
söyleyebiliriz.

Yıllık ücretli izinlere üç gün ilave yapıldı.
İkramiyeler 1 maaş arttırıldı. Ve grevde ge
çen 8 aylık süreler için 2 ay 20 gün tutan ik
ramiyeler ile izin ve sosyal hak paraları da
alındı. Ama alamadıklarımız da oldu; kıdem
tazminatı artırımı, işsizlik tazminatı gibi.
Umanın ki çalışma yaşamına ilgi duyan araş
tırmacılar, gerek 1978 MESS grevlerini, ge
rekse 1980'deki MESS tekstil ve cam grevle
rini tarafsız bir gözle inceleyip gerçekten de
o günlerde elde edilen sonuçların ne anlama
geldiğini araştıran bir çalışma yapsınlar.

İşte o zaman"DGM'yi ezdik sıra MESS"de
sloganının nasıl yerli yerine oturduğu ve ba
şarılı bir şekilde yaşama geçirildiği görülebi
lir.

Elbette ki biz sadece geçmişimizle övün
meyeceğiz, dersler çıkaracağız. Ne için ders
ler çıkaracağız? Bugünkü politikamızı sağlam
temeller üzerine oturtan ve deneyler kazan
ma yönünde dersler çıkaracağız.
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Bugün çalışma yaşamı yeniden büyük so
runlar ve zorluklarla karşı lcarş ryaclrr, SSK
yağmalanmak isteniyor. Zorunlu Tasarruf
Fonu'nda biriken haklar gasbediliyor. özel
leştirme adı altında ülkemizin stratejik zen
ginlikleri yağmalanmaya çalışılıyor. İşte bu
gün işçiler, emekçiler geçmişteki deneyler
den aldığı güçle yeniden üretimden gelen
gücün ne olduğunu ve nasıl kullanılarak
mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koy
malıdırlar. Ülkemizin daha fazla tahrip edil
mesine, demokrasinin daha fazla yozlaştırıl
ınasına müsaade etmemelidirler. Konfede
rasyonumuz bunda hazırdır, kararlıdır. İşçi
arkadaşlarımız ve üyeleriınizi her safhada
işin içersine katarak yeniden o sonuç· alıcı
etkinliklerin gösterileceği günlere başlayabi
liriz. Geçmişi bugüne taşıyabiliriz. Ben inanı
yorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
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1 Mayı.slar

Fehı:ni IŞIKLAR

DİSK'in 30. yıl kutlamalarında sizleri, Tür
kiye işçi sınıfını ve dünya işçilerini selamlı
yonıın.

Böyle bir günde sizlere seslenmenin rrıut
luluğunu yaşıyorum.

DİSK yönetiminin belirlemesine göre bu
panelde 1 Mayıslar ile 20 Mart Faşizme İhtar
Eylemi'ni değerlendirmeye çalışacağım. 20
dakika gibi kısa bir sürede bu iki önemli ola
yı bütün yönleri ile değerlendinnek olanak
sız. Yine de kısaca özetlemek ve bu eyleın
lerden dolayı Askeri Mahkemelerde yapılan
suçlamalardan bazı aktarmalar yapınak isti
yoruın.

8 saatlik işgünü mücadelesi
Bilindiği gibi 1 Mayıs, işçi sınıfının bütün

dünyada "8 saatlik işgünü" için verdiği sava
şımı simgeler. ABD'de başta Chicago olmak
üzere birçok kentte işçiler günde 8 saat ça
lışma hakkını elde etmek için 1 Mayıs 1886
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günü genel grev yapılmasını kararlaştırdılar.
Eyleme katılanların üzerine ateş açılması so
nucu 6 işçi öldü. Daha sonra bu olayı pro
testo etmek üzere düzenlenen toplantıya bir
ajan provakatör tarafından bomba atıldı.
Fabrikalardan çıkan işçilere saldırıldı ve çı
kan olaylar sonucu birkaç polis ile 4 işçi da
ha öldü. Bu olayların sorumlusu olarak ya
kalanan 8 işçi liderinden 4'ü idama mahkum
edilerek asıldı. Asılan işçi liderlerinden Par
sons'ın ınahkeınede "asılacaksam cani oldu
ğum için değil, sosyalist olduğum için asıla
cağım" diye seslenişi günümüzde de hemen
tüm 1 Mayıs kutlamalarında yankılanmakta
dır.

Tarihi gerçek bu iken DİSK İddianame
si'nin 121. ve 122. sayfalarında 1 Mayıs'ın or
taya çıkış biçimi şöyle dile getirilmiştir:

"1 Mayıs 1886 tarihinde 8 saatlik iş günü
için ABD'nin birçok şehrinde büyük miting
ve gösteriler yapılmış, birkaç gün devam
eden gösteriler sırasında 3 Mayıs günü
Chicago'da gösteri yapan işçiler polise karşı
koymuşlar ve çıkan çatışma sonunda bir işçi
ölmüştür. Bunu takiben 4 Mayıs günü mey
dana gelen yeni olaylar ve polis karakolları
na yapılan saldırılar üzerine, 8 sendikacı ile
bazı işçi liderleri tutuklanmış, 21 Hazlrarı'da
yapılan duruşmalar sonunda 4 işçi idam ce
zasına, diğerleri ise çeşitli hapis cezalarına
çarpnrılrnışlardır."

Gerçekleri çarpıtan bu anlayış ile 1886 yı
lında işçilere saldıran, suçlayan ve cezalandı
ran anlayış arasında hiçbir fark yoktur. DİSK
davasını yaşayanlar, izleyenler ve sonradan
inceleyenler bu çarpık görüşü çok yakından
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tanımaktadırlar. Bu anlayışa göre öldürenler
değil, ölenler sonıınlu ve suçludur.

1889 yılında toplanan Uluslararası İşçi
Derneği, 1 Mayıs olaylarını tartışınış ve ölen
lerin anısını yaşatmak aınacı ile her yıl ı Ma
yıs'ın "Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü"
olınasını kararlaştırın ıştır.

ILO; 1 Mayıs sendikal haklarm önem
li bir yönüdür
Bu gerçek, Uluslararası Çalışına Örgütü

(ILO) tarafından da kabul edilmiş, üye dev
letlerin hükümetleri ile işçi örgütlerinin sür
tüşınesini önlemek aınacı ile "açık hava top
lantıları, özellikle 1 Mayıs günü vesilesiyle
düzenlenecek toplantılar, sendikal hakların
öneınli bir yönüdür" kararını alarak emegın
bayramı olan 1 Mayıs'a uluslararası bir res
ıniyet kazandırmıştır.

Bütün bunlara karşın 1 Mayıs Türkiye'de
uzun yıllar yasaklanmış, her yıl 1 Mayıs ön
cesi 1 Mayıs'ı savunanlar gözaltına alınınış
ve fişlenınişlerdir.

İlk kitlesel kutlama, 1976
Nihayet bugün 30. kuruluş yılını kutladı

ğınuz DİSK, belirli bir güce kavuştuktan son
ra, 1976 yılında 1 Mayıs'ı anlaınına uygun ve
kitlesel bir biçiınde kutlan-ıa kararı alınıştır.

Disiplinli ve sabırlı bir hazırlık çalışınasın
dan sonra 1976 ı Mayıs'ında yüzbinlerce in
san Taksim Alanı'nı doldurınuş ve isteınleri
ni haykırarak dile getirıniştir.

O günü bugün gibi anıınsıyon.ıın. Güz<=:r
gahtan alana doğru yürürken, genç yaşlı bır-
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çok insanın sevinçten gözyaşları döktükleri
ne canlı olarak tanık olduın.

Toplantı olaysız geçmişti. Çünkü topla
nan emekçilere herhangi bir saldın olmaınış
tı.

Bu kı.ıtlarna, aydınlık, çağdaş demokratik
bir Türkiye özlemi çekenler için ne kadar
ı.rrrıvıt kaynağı olınuşsa, baskı, söınürü ve ka
ranlık bir Türkiye özlemi çekenler için de o
denli kaygı kaynağı olmuştur.

1977 provakasyonu
1 Mayıs 1977 kutlamaları için DİSK, artık

daha da deneyitnliydi. Bütün hazırlıklar yo
ğun bir çalışınayla taınaınlandı. Çok sayıda
yabancı ülke sendikacılarının da katıldığı 1
Mayıs'a, yurdun çeşitli yerlerinden onbinler
ce insan akınaya başladı. Sabahın erken sa
atlerinde isteınlerini hayınnak, dayanışınası
nı pekiştinnek amacıyla yürüyüş güzergahla
rında yerlerini alan yüzbinler, halay çekip
türkü söyleyerek alanı doldurmaya başladı
lar. 20.000 dolayında DİSK görevlisi ise 1
Mayıs mitinginin güvenliğini sağlamak için
çırpınıyordu.

O günün Genel Başkanı Kemal Türkler
konuşmaya başladığında halen yürüyüş de
vaın ediyordu. Bu konuşınanın sonuna doğ
n.ı önceden prograınlandığı anlaşılan saldı
rının işareti, bir el tabanca sesi ile verildi. Bu
ateşin hemen arkasından yaylım ateşi başla
tıldı, kitlenin üzerine uzun naınlulu silahlar
la rastgele ateş açılıyordu. Daha sonra patla
yan ses boınbalan, çığlık sesleri kitlede kor
kunç bir paniğe neden. olmuştu ve nihayet
Taksim Alanı kan gölüne dönmüştü. Bu sal-
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dırıda 36 yurttaşımız yaşamını yitirmiş birçok
kişi de yaralanınıştı.

Kitleleri yıldırmak ve işçi sınıfını sindir
mek için karanlık güçler, karanlık emellerini
gerçekleştirmişti. 1977 yılında İstanbul Tak
sim Meydanı'nda Türkiye işçi sınıfının ödedi
ği bedel, 1886 yılında ABD'de Chicago'da
ödenen bedelden kat be kat fazla olmuştu.

1 Mayıs katliamının üzerindeki esrar per
desi halen aralanmaınıştır. Katliamı düzenle
yenlerle ilgili hiçbir şey yapılınamış, ama sal
dırıya uğrayan DİSK, bu nedenle ağır bir şe
kilde suçlanmıştır.

1978; Yine dimdik, yine inançlı ve
yine daha kararlıy.ız

1 Mayıs 1978 kutlamalarına bu tartışma
larla gelindi. Daha 1 Mayıs'a 20-25 gün kala,
gerici ve tutucu basın, kitleleri yıldırınak,
tansiyonu yükseltmek • ve gerginlik ortamı
yaratınak amacı ile sürekli oluınsuz yayınlar
yaptı. 1977 katliaınına benzer bir olayın çı
kabileceğini, gösteriye katılan· işçilerin çıka
cak olaydan sonra önüne gelen yeri yakıp
yıkacağını, her tarafı yağma ve talan edece
ğini açıkça belirten yazılar yazıldı. Ve söy
lentiler yayıldı. Amaç işçi sınıfı mücadelesini
önlemek ve DİSK'in etkinliğini kırınaktı.

1977 1 Mayıs'ının kitleleri yıldırması gere
ken ürkütücü sonucuna ve yapılan oluınsuz
propagandalara karşın onbinlerce eınekçi yi
ne, Taksim Alanı'na akınaya başlaınıştı.

O günün DİSK Genel Başkanı Abdullah
Baştürk şöyle sesleniyordu:

"Yılmadık. Haklı olan biz işçiler ve eınek-
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çiler korkınadan ve yılmadan yine burada
yız. Yine dimdik, yine inançlı ve yine daha
kararlıyız. Bugün, 1 Mayıs 1978'de 36 şehidi
ınizi saygıyla anıyoruz. 11

11Bugün 1 Mayıs, bizim bayramımız. Sö
mürüye ve baskıya karşı, emperyalizme, fa
şizıne, şovenizme karşı ınücadele azmimizin
bilendiği gündür."

Burada öneınli bir konunun altını çizmek
istiyorum. Başından sonuna kadar olaysız
geçen ve çok sayıda yabancı konuğun katıl
dığı 1 Mayıs 1978 gösterilerinde, katılan kit
lenin büyük bir çoğunluğu belirlenen disip
line uymuş, ancak özellikle DİSK'in dışında
ki kimi gruplar bazı disiplinsiz davranışlar
içine girmişlerdi. Bu, o dönemde bir gerçek
likti. Bu gerçeklik tüm demokratik kuruluş
ların yaşadığı, istese de önleyemeyeceği bir
gerçeklikti. Nitekiın bu disiplinsizlikler son
radan DİSK yöneticilerinin suçlanmasında
dayanak olarak kullanılmıştır.

Gereksiz olarak ve kötü niyetle yapılına
dığına inandığım bu disiplinsizliklerin bütün
hesabı DİSK yöneticilerine fatura edilmiştir.

İstanbul'd.a 1 Mayıs'a yasak
1 Mayıs 1979 daha farklı bir ortamda ve

daha farklı bir biçimde yaşanmıştır. O dö
nemde İstanbul'da sıkıyönetim uyg.ulanmak
taydı.

Kutlamalar için gerekli girişimler yapıl
rrrrş, ancak temel hak ve özgürlüklere yöne
lik .şiddet eylemlerini önlemek amacıyla ilan
edilen sıkıyönetim gerekçe gösterilerek iste
nen izin verilmemişti. Bu nedenle geçmiş
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yıllardakine benzer bir kutlama yapılama
mıştır.

Ana muhalefet lideri iken, 3 Haziran
1977'de Taksim'de toplantı yapmak isteyen
ve dönemin Başbakan'ı Süleyman Deınirel'in
güvenlik nedeniyle yapmış olduğu uyarıya
karşı çıkarak "Bu koşullarda yurttaşlarıma bu
toplantıya gelin diyemem, ancak ben eşlın
Rahşan Ecevit ile 3 Haziran'da Taksim Mey
danı'nda olacağım" diyen Bülent Ecevit, Baş
bakanlık yaptığı 1979 yılında ise DİSK'in ı
Mayıs toplantısının Taksiın'de yapılmasına
izin verilmemesini içine sindirebilınişti. ..

Daha da önemlisi DİSK'in kararına uyma
yarak 1 Mayıs'ı İzmir'de kutlamak isteyenleri
özendirip, destekleyebilmişti ...

DİSK yönetiıni 1 Mayıs•1 cezaevinde
kutlad1

DİSK yönetimi, Taksim Alarıı'rrdarı vaz
geçıneyi, 1977 katliamını gerçekleştirenlere
karşı verilecek bir ödün ve bir nevi teslimi
yet olarak niteliyordu. Nitekim bu konuda
kararlı davranan DİSK yönetimi, gözaltına
alınınış ve 1 Mayıs'ı Selimiye Kışlası'nda kut
lamak durumunda kalınıştır.

Sokağa çıkma yasağının konduğu 1 Mayıs
1979'da başta TİP yöneticileri olmak üzere,
direnmenin doğru olacağına inanan birçok
insan sokağa çıkmış, saldırıya uğraınayı ve
cezaevine girmeyi göze alabilmiştir. Bu her
zaınan takdirle anılması gereken bir duruın
dur. İnanıyonım ki, kendini solda tanıınla
yan kişi ve kunıluşlar bir bütün olarak bu
kararlılığı ve bilinci göstenniş olsalardı, 12
Eylül bu kadar kolay olınazdı.
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Her işyeri 1 Mayıs alanı.
1 Mayıs 1980 çok daha farklı bir ortamda

ve özüne uygun bir biçimde kutlanmıştır.
Olumsuz gelişmeleri ve yaygınlaşarak ar

tan baskıları göz önünde bulunduran DİSK
Yürütme Kurulu, 1 Mayıs 1980'in temel hak
ve özgürlükler ile açlığa, yoksulluğa, sefale
te, baskı ve zulme karşı verilen mücadelede
yeni bir köşe taşı olacak nitelikte kutlanma
sına, tüm Türkiye'nin 1 Mayıs alanı olarak
yon.ıınlanmasına, 1 Mayıs 1980'in İstanbul,
Ankara, İzmir, Trabzon, Bitlis ve Mersin'de
bölgesel organizasyonlarla DİSK'in önderli
ğinde kutlanmasına karar venniştir. Bu iller
de izin işlemleri, 1 Mayıs gösterilerinin ör
gütlenmesi için yoğun çaba harcanmıştır.

Ayrıca hemen belirtelim ki diğer 1 Ma
yıs'larda olduğu gibi, 1980 1 Mayıs'ı öncesin
de de yoğun bir tartışma yaşanmış, DİSK ve
1 Mayıs hem parlamentoyu oluşturan siyasi
partiler ve hem de sermayenin kuruluşları ve
yayın organlan tarafından boy hedefi seçil
miştir.

Anayasal bir hak olan ve tüm dünyada iş
çiler tarafından özgürce kutlanan 1 Mayıs'a
karşı çıkarılan engellere tepki olarak işçiler
30 Nisan'da birçok işyerini 1 Mayıs alanı ha
line getirerek üretimden gelen güçlerini kul
lanmış ve baskılar boşa çıkarılmıştır.

DİSK yöneticilerinin büyük bir bölümü
bu 1 Mayıs'ı da gözaltında yaşamıştır. Ama,
önceden hazırlanan Genel Başkanın 1 Mayıs
mesajı bütün işyerlerinde okunarak baskılar
protesto edilmiştir.
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Özetlemek gerekirse 1980 öncesi 1 Ma
yıs'ların önüne büyük engeller çıkanlınış, 1
Mayıs'larda çeşitli oluınsuzluklar yaşanınış
ve baskılara uğranınıştır.

12 Eylül iddianamelerinde ı Mayıs
DİSK İddianamesinde yapılan suçlaınalar

dan birisi şöyledir:
"l Mayıs'ların 1886 yılında Amerika'da iş

çi sınıfının genel grev uvgulaması ile meyda
na gelen olaylar sebebiyle diğer ülke işçile
rinin dayanışma içine girmelerinin siıngesi
olarak kutlandığı belirtilmekte ise de gerçek
te, Marksist-Leninist bir düzenin ihtilalci rrıe
todlada gerçekleştirilebilmesi için işçi sınıfı,
eınekçi ve ortak katınanlann 'güç ve eylem
birliğinin' oluşturulması, 'kitlesel bütünlük
ve dinaınizminin' muhafaza edilmesini sağla
ınaya ınatuf bir hareketliliği ifade etnıekte
dir." (DİSK Davası İddianamesi Sayfa 692)

Hukuk dışı ve akıldışı bir anlayışla 1 Ma
yıs'lar yonımlanmış ve 1 Mayıs'lar nedeniyle
haksızlığa uğrayarı DİSK, 1980 askeri darbe
.sini yapanların, bir bakıına ihtilal yapanların
oluşturduğu mahkemelerde ihtilale teşebbüs
etmekle auçlarırnıştır.

Bugün, Taksiın'de caıni yapılınasını utan
gaç bir dille eleştirenlerin büyük bir bölümü
aslında bugüne gelişten soruınludurlar; 12
Eylül öncesi 1 Mayıs'lara, işçi .sınıfının haklı
eylemlerine, saygın bir işçi örgütü olan
DİSK'e karşı olanlar bugün bari gerçeği gör
ıneli ona göre tavır alınalıdırlar.

Rugün faili meçhul cinayetlerle, köy
boınbalaınalanna ve köy boşaltınalara, yo-
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ğun zorunlu göçlere seyirci kalanlar yarın
daha ağır sorumluluk taşıyacaklarını unut
mamalıdırlar.

Kısa bir sıralama ile anlatmaya çalıştığım
ve her biri ayrı özelliğe sahip olan 1 Ma
yrs'Iar birçok yönleri ile özel olarak değer
lendirilınelidir. Her 1 Mayıs'ta, öncesi ve
sonrası yapılan tartışmalar, basına yansıyan
açrklarnalar, yapılan konuşmalar, meydana
gelen olaylar ve sıkıyönetim mahkemelerin
de ileri sürülen suçlamalar ayrı ayrı ele alın
malı ve geleceğe ışık tutacak sonuçlar çıka
rılmalıdır.

Bunun gerekli ve yararlı olduğu, 1980
sonrası yaşanan olumsuzluklarla daha da iyi
anlaşılmaktadır.
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20 Mart Faşizme İlıt:ar
Eylemi

Fehmi IŞIKLAR

20 Mart Faşizme İhtar Eylemi de birçok
yönüyle değerlendirilmesi gereken, özel
öneme sahip bir eylemdir. Çünkü o eylemin
nedenleri günümüze kadar tazeliğini koru
maktadır. Üzerindeki esrar perdesi ise henüz
kalkmamıştır. Perde kalktığında ve olay gün
ışığına çıktığında, DİSK'in o günkü açıkla
maları ile gösterdiği tepkinin ne denli isabet
li olduğu da anlaşılmış olacaktır.

"Emperyalizmin desteklediği faşist
odaklarm saldırı. ve cinayetleri
topumun her kesiı:n.ini hedefledi"
Önce eylemin yapıldığı döneıne kısaca

bir göz atmak yararlı olacaktır.
O günlerde;

- Yıllardan beri izlenen dışa bağıınlı söz
de kalkınma politikası yüzünden Türkiye
derin bir bunalıın yaşaınaktadır. Yaşanan
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bunalım ekonoınik, sosyal, siyasal ve dış po
litika ile ilgili alanlarda giderek derinleşmek
tedir.

- OECD ve IMF gibi kuruluşların, bağım
lılığı daha da arttıran dayatmalarına boyun
eğilmiş, alınan kötü koşullu kredilerin faizle
rini bile ödemede güçlük çekilmiş, dış öde
meler açığa büyüyerek sürmüş, o günkü de
yimle "70 sente" ınuhtaç hale gelinmiştir.

- işsizlik .,;e hayat pahalılığı kronikleşmiş,
konut, eğitim ve sağlık gibi toplumun teınel
sorunları çözürnlenıneıniş, tersine daha da
ağırlaşır hale gelmiştir.

- Taşeron ve fason çalıştırma yöntemi ge
liştirilerek sigortasız ve sendikasız çalıştırma
daha karlı bir yol olarak beniınsenmiştir.

- Vergi yükü dar gelirli ücretlilerin sırtına
yüklenmiş, işçi ve eınekçileri ilgilendiren da
ha pek çok sorun askıda bırakılmıştır.

- Emperyalizm ve işbirlikçilerinin destek
lediği faşist odakların saldırı ve cinayetleri
topluınun her kesiınini hedeflemiş, bireysel
ve toplu öldünneler yaygınlaştırılmıştır.

- Sivas, Malatya, Elazığ, Çorum gibi illeri
ınizde ınezhep ayrılıkları, ırkçı ve şoven
duygular körüklenerek kitle katliamları dü
zenlenmiş ve Kahraınanmaraş olaylarına
benzer olayların çıkarılınası için gerekli or
tam yurdun birçok yöresinde hazırlanmaya
başlanmıştır. Bu nedenle yurdun hiçbir ye
rinde sokağa çıkma yasağı olmadığı halde
can güvenliğinden emin olmayan halk, akşa
mın belli saatlerinden sonra sokağa çıkarrıaz
duruma gelmiştir.
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Sıralanan bu olumsuzlukların yanısıra da
ha pek çok olumsuzluğun egemen olduğu o
günlerin koşullarında, bir sendikal örgüt
olan DİSK, üstüne düşeni, belli ölçüde gücü
nü de zorlayarak yerine getirıneye çalışmış,
birçok deınokrati.k kuruluşun da ınücadele
ye katılınasına katkıda bulunmuştur.

Öğrencilere saldı.r:ı ve DİSK'in eylem
karar1

16 Mart Katliamı işte böyle bir ortamda
gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 1978 günü İstan
bul Üniversitesi'nden çıkan öğrencilerin üs
tüne bombalı ve silahlı saldın düzenlenmiş,
bu saldın sonucu 5 öğrenci öldürülmüş ve
pek çok öğrenci yaralanmıştır. Diğer saldırı
larda olduğu gibi bu saldırıda da amaç, top
lumun dinamik kesimlerini sustunnak, böy
lece bütün topluma gözdağı vererek sindir
mektir.

Cinayetin işlendiği dönemde demokratik
sol bir parti olduğunu ileri süren CHP ikti
dardadır. O'nun Genel Başkanı Bülent Ece
vit Başbakan'dır. DİSK ise, iki dönem üst üs
te kendi içindeki ciddi ölçülere varan eleşti
rileri de göze alarak CHP'yi desteklemiştir.

DİSK bu cinayet karşısında "bana dokun
mayan yılan bin yaşasın" gibi, bilinçsiz ve
duyarsız bir yolu seçmemiş, büyük bir so
rumlulukla neler yapılabileceğini tartışrrı ış,
eylemi kararlaştırmış ve çok kısa zaınanda
da bu eylemi gerçekleştirmiştir.

DİSK'in bu gibi olaylar karşısında göster:..
miş olduğu duyarlılık ve tesbit-teşhis-tepki
bağlamındaki yetenek, bu eylemde de so
mut olarak ortaya çıkmıştır.
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O günkü DİSK'in daha iyi tanınması ve
günümüzdeki bazı sorulara yanıt vermesi
bakımından bunu biraz açmak istiyorum.

Olayın meydana geldiği 16 Mart, Perşem
be gününe denk gelmektedir. Eylemin kon
duğu 20 Mart ise Pazartesi'dir. Aradaki Cu
martesi ve Pazar günleri de tatildir. DİSK'in
Genel Merkezi İstarıbul'da, Genel Başkanı
ile Genel Sekreteri de o günlerde anti-faşist
mücadeleyi güçlendirmek amacıyla oluştu
rulmak istenen Demokratik Platform çalış
ınaları nedeniyle Ankara'daclır.

Yalnızca devlete ait olan radyo ve televiz
yon, yani TRT yayın yapmaktadır. Başka
radyo ve televizyon da yoktur. Her dönem
de olduğu gibi bu dönemde de TRT siyasi
iktidarın doğrultusunda yayın yapmaktadır.

Ecevit eylemi kırmaya çalıştı
Eylem kamuoyuna açıklanır açıklanmaz

ilk tepki Başbakan Bülent Ecevit'ten gelmiş
ti. Ecevit "Berıirn kimseye diyet borcum yok"
demek suretiyle bir yandan eylemi kırmaya
çalışmış, diğer yandan da savcıları göreve
çağırmıştır.

Çoğu zaman farklı sesler çıkan CHP'den,
ne hikmetse bu kez hiçbir ses çıkmamıştır.

İşte böyle bir ortamda olay duyulur du
yulınaz, Yürütme Kurulu telefon görüşmesi
ile durum değerlendinnesi yaptı. Pazartesi
08:00'de başlayıp 10:00'da sona erecek iş bı
rakma kararı aldı. Ve bunu 17 Mart Cuma
günü Genel Başkan ağzından bir basın açık
laması ile kamuoyuna duyurdu.
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1 oillyon bildiri
18 Mart Cuınartesi ve 19 Mart Prızıar gün

leri Genel Sekreter iınzası ile "I·Jalkıınıza"
başlıklı 1 milyon bildiriyi basıp dağıtarak di
ğer eınekçilerin eyleıne katılmasını ve halkın
bu eyleıne destek olınasını sağlaınaya çalış
tı.

20 Mart Pazartesi günü ise Faşizme İhtar
Eylemi gerçekleştirilmiş oldu.

O gün üyeleriyle, dayanışma içinde ol
duklarıyla, çalışanlan ve yöneticileriyle DİSK
buydu.

İktidarın verdiği işaretin de etkisiyle, en
hüyük hak olan "yaşama hakkı" için gerçek
leştirilen bu anayasal eylcın, suçlaına konu
su yapıldı. Savcılar harekete geçti ve OİSK
Yürütme Kurulu hakkında 275 sayılı Toplu
Sözleşıne, Grev ve Lokavt Karn.ırn.ırıa ınuha
lefetten dava açıldı. Yürütıne Kurulu üyeleri
suçlu bulundu ve 6•~ar ay hapis cezası ile ce
zalandırıldılar. Bununla da yetinilmedi. Te
ınel hukuk ilkelerine aykırı olarak 12 Ey
lül'de gerçekleştirilen faşist darbeden sonra
kurulan ınahkeıneye sunulan İddianaıne'de
de bu eyleın ayrıca ve uzun uzun suçlaına
konusu yapıldı.

Katliam yeniden gündemde
Şimdi günümüzde bu eyleınin nedeni

olan cinayet halen tartışılınaktadır. Mustafa
Doğan adındaki bir polisin kız kardeşi, kar
deşinden aktarma bazı itiraflarda bulunnıak
ta ve saldırıda Mustafa Doğan'ın görev aldı
~ını belirtmektedir. Gölcük MHP örgütü yö
neticilerinden Murtaza Didim ise 16 Mart ci-
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nayetinde görev alan polis ıneınunı Mustafa
Doğan'ın Pendik Kurtköy yakınlarında ülkü
cülerin eğitiın gördüğü bir çiftlikte öldürül
rrrü ş olabileceğinden söz etmektedir.

Bu haberler basında yer alır almaz DİSK
Genel Başkanı Rıdvan Rudak'ı arayarak, 20
Mart Faşizıne İhtar Eyleıni nedeniyle ceza
landırılan DİSK yöneticileı-inden hayatta ka
lanlar ile birlikte bir basın toplantısı düzen
lenınesini, ınezarda da olsa Abdullah Raş
türk ile diğer yöneticilerin aklanması için hu
kuksal girişimlerin başlatılmasını önerdim.
Bana "bu yolda çalışınalar yapıldığını ifade
etti." Bu vesileyle bu öneriıni yine tekrarlıyo
ruın.

Bu olayın ve benzerlerinin bütün yönle
riyle açığa çıkınası, gelecek bakımından da
faili ıneçhul cinayetler bakımından da büyük
öneın taşıınaktadır.

O günlerde bu olayları anlaınayanlar ya
da anlaınak isteıneyenler, bu olaylar karşı
sında tepki gösterenleri suçlayanlar bugün
kü faili meçhul konusunda az da olsa so
n.ımlu sayılınazlar ını?

Ancak en kötü ve bencil özdeyiş "Bana
dokunınayan yılan bin yaşasın" diye ifade
edilen özdeyiştir. Buna yürekten inanıyo
nıın.

16 Mart Katliaınına, Sivas, Malatya, Elazığ,
Çonıın olaylarına, Kahraınanınaraş Katliaını
na seyirci kalanlar, daha sonra ıneydana ge
len Sivas Katliaınından ve yaygın olarak işle
nen faili meçhul cinayetlerden büyük ölçüde
sonıınludurlar kanısındayıın.
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Susma, sustukça sı.ra sana gelecek
Günümüzde kitleler tarafından haykırılan

çok güzel bir slogan var: "Susına, sustukça
sıra sana gelecek." Bilmem anlatabildiın ıni?

1 Mayıs komitelerinde görev yaptım. Fa
şizıne İhtar Eylemine katkım oldu. DİSK yö
neticiliğinden ve bu eylemlerden dolayı ezi
yet gördüm, yargılandım. Ama yine de çok
mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bu vesile ile
bu eylemlerin örgütlenmesinde büyük eme
ği geçen, birlikte çalıştığıın özverili arkadaş
larıını özlüyonım. Onlara teşekkür borçlu ol
duğuınu belirtiyor, sizleri selaınlayarak
DİSK'in 30. yılını yürekten kutluyorum.
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Demokrasi Mitingleri

Süleyman ÇELEBİ

Şu ana kadar anlatılanların hepsinin ortak
paydası aynıdır: Hak ve özgürlükleri koru
mak, geliştirmek. Yani demokrasidir.

DİSK'in tarihi, demokrasi mücadelesi
tarihidir
DİSK'in tarihi, demokrasi mücadelesi tari

hidir.

DİSK'in her eylemi demokratik hak ve
özgürlüklerin geliştirilmesini hedeflemekte
dir.

Paşabahçe'de işçilerin iradesine karşı, iş
çileri yarı yolda bırakan, satan san sendika
cılık anlayışına, işçilerin hakkını çiğnemeyi
meziyet bilen işverenlere karşı mücadelenin
adı DİSK'tir.

Kavel işçilerini, Derby işçilerini direniş
yapmaya iten en temel hakkın, özgür irade
lerini kullanma hakkının savunulınasıdır.

Bu ve benzeri bir çok mücadelenin nede-
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ni; DİSK'in teınel ilkesi olan; söz ve kararın
işçilerde olduğu bir sendikal anlayışın yaşa
ma g~çirilmesinin mücadelesidir.

15-16 Haziran direnişi, o yüzbinlerce na
sırlı elin Türkiye'yi sarstığı büyük direnişin
ardında işçi sınıfına tek sendika, tek konfe
derasyon dayatılması vardır.

15-16 Haziran, işçi sınıfının sendika seç
me özgürlüğünü, hakkını arayan sesini kısıt
lamaya kalkanlara karşı tepkisidir. Qzgürlük
ve demokrasiye sahip çıkışıdır. Hak ve öz
gürlüklerini konımaya dönük bir meşru ınü
dafaadır.

DGM yasasına karşı yapılan "Genel Yas"
eylemi, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm hal
kın özgürlüklerinin kısıtlanınasına, demokra
siyi iktidarların keyfine bırakan bir uygula
ınaya karşı çıkıştır. Yine bir deınokrasi ve
özgürüklük istemidir.

1 Mayıslar, 8 saatlik işgünü mücadelesi
nin başlangıç tarihi, işçi sınıfının kölelikten
çıkma yolundaki en önemli adımıdır. 1 Ma
yıslar, demokrasi bayraklarının ve özlemleri
nin yükseliş günleri olmuştur.

20 Mart Faşizme İhtar Eylemi, tek başına
deınokrasiye sahip çıkışın en somut göster
gesi. Deınokrasiyi bu topluma çok gören,
halkı kanla, silahla sindirerek varlığını sür
dürmek isteyenlere hayır demenin en yürek
li ifadesi. İşçi sınıfının, gencecik bedenleri
bombalarla, kurşunlarla kana bulayanları iş
leyen çarkları, ınakinaları, araçları sessizliğe
gömerek lanetlemesi. Üretimden gelen gü
cün kullanılınası.
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Demokrasi için bedenleriınizi orta.ya
koyduk
Eylemimizde, söylemimizde, pratiğimizde

deınokrasiye olan inancıınızı, hasletimizi
vurguladık. Hiç yalpalamadık, hep başıınız
dik, alnımız açık bir biçimde özümüz ne ise
sözümüz de aynı oldu. Ne zarrrarı deınokra
siyi kısıtlaınak istedilerse bedenlerimizi orta
ya koyarak karşılarına dikildik.

12 Mart'ta faaliyetlerimiz kısıtlandı, sendi
ka içi toplantılarımız bile sıkıyönetiın koınu
tanlıklarının iznine tabi kılındı. Yılınadık, her
olanağı yasaklamaları, kısıtlaınalan aşınak
için kullandık. Geçici süreler diye konulan
sınırlaınalan kalıcı hale getinnek, göstenne
lik deınokrasilede toplum üzerinde baskı
kurmak istediklerinde ıneydanlara indik.

İlk mitingler
Cuınhuriyet tarihinin ilk büyük işçi ıni

tinglerini demokrasi talepleriyle DİSK yaptı:
6 Eylül 1975'de İzmir, Cumhuriyet Alanı'nda;
20 Eylül 1975'de İstanbul Taksiın Meyda
nı'nda onbinlerce işçi ve eınekçinin ortak ta
lebi deınokrasi oldu.

DİSK'in kunıcusu, ilk Genel Başkanı Ke
mal Türkler, Taksim Alanı'nda toplanan 100
bine yakın işçiye şu çağrıyı yapıyordu:

"Küçük aynlıkları bırakarak, güncel tehli
ke faşizme karşı, acil hedefimiz olan demok
ratik hak ve özgürlüklerin korunınası, uygu
lanması ve genişletilmesi için güçlerimizi bir
leştirelim. Demokrasi cephesine yeni kitleler
kazanalım."

Bugün de aynı talep geçerlidir.
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Tüm topluma karşı soruınlu bir
sendikal anlayış
DİSK, her zaman sorumlu bir sendikal

anlayış içinde olmuştur. Kendini yalnızca
üyelerinin çıkarlarını korumakla sırurlarna
mış, tüm topluma karşı sorumlu olduğunu
bilerek hareket ermiştir.

Ülkenin tüm sorunlarını. kendi sorunu
olarak görmüş, bunu vatandaşlık bilincinin,
topluınun örgütlü ve öncü gücü olmanın bir
gereği olarak hakkıyla yerine getirmeye ça
lışmıştır. İşte bu nedenledir ki ülkenin bilinç
li bir politikayla hızla demokrasi dışına sü
rüklendiği bir süreçte üzerine düşen sorum
lulukla yine alanlara çıkmıştır.

Clrıayetlertn voğurılaşnğı: siyasi iktidarın
partizanlığı, bakanlıklardaki çaycılara kadar
indirgediği; demokratların sürgünlerle, bas
kılarla ezilmeye çalışık.lığı; birçok kamu işye
rirıin eli kanlı katillerin yuvası haline getiril
mesi için binlerce işçinin ekmeğiyle oynan
dığı; ekonominin iflas ettiği; hak ve özgür
lüklerin kısıtlanması için yoğun çaba sarfe
dildiği; ama hepsinden önemlisi demokrasi
yi tümden ortadan kaldırmaya dönük darbe
söylentilerinin dalga dalga yayıldığı bir or
tamda DİSK yine varlığını ortaya koydu ve
alanlara çıktı.

Saldu·ılara karşı yeniden demokrasi
mitingleri

Önce Aralık 1979'da tüm bölgelerde işye
ri temsilcilerinin katılımıyla Bölge Temsilci
ler Meclisi toplandı. Sorunlar tartışıldı, geliş
rrıeler değerlendirildi. DİSK üyeleri demok
rasirun korunması, can güvenliğinin sağlan-
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ınası için her türlü göreve hazır olduklarını
vurguladı.

11-14 Ocak 1980'de DİSK Genel Yönetim
Kurulu, Başkanlar Konseyi ve Bölge Teınsil
cilerinin katılımıyla geniş bir toplantı düzen
lendi. Bu toplantıda, Bölge Teınsilciler Mec
lislerinde dile getirilen talepler değerlendiril
di ve soınutlaştırıldı.

DİSK, bu toplantılar sonunda oluşan tes
pitler doğrultusunda İzrrıir, Antalya, Ordu ve
İzınit'te birer ıniting yapılmasını kararlaştırdı.

Mitinglerin adı "İşçi kyıınına, zamlara, pa
halılığa, sürgünlere, antideınokratik baskı ve
uygulamalara, faşist saldırılara karşı
Deınokrasi Mitingi'' olarak belirlendi.

İlk miting 26 Ocak'ta İzmiı-'de yapıldı.
Tartşte siyasal kadı·olaşınaya direnen, ek
ınekleı-ini koruınaya çalışan işçilerin üzerine
gidildiği bir dönemde yapılan rrıitirrg tüm ül
kede yankılar yarattı. Genel Başkan Abdul
lah Raştürk burada yaptığı konuşmada alanı
dolduran on.binlere şöyle sesleniyordu:

"DİSK 1975 Eylül'ünde izmir'de Demok
ratik Hak ve Özgürlükler Mitingi yapmıştı.
Aradan 5 sene bile geçmedi. Yine İzınir'de
yiz. Temel hak ve özgürlüklerimiz için y_ine
alanlan doldurduk.... Önüınüzde iki yol var:
Birincisi bir avuç zorba asalağın bizi daha
fazla sömürmesine boyun eğmek. Diğeri ise
rnücaclele etmek. Ekıneğiıniz, aşıınız, gelece
ğiıniz için direnınek, ınücadele etmek."

İkinci "Demokrasi Mitingi" 9 Şubat'ta An
talya'ela yapıldı. Tariş'teki işçi kıyımı ve ınili
tan kadrolaşma girişiınleı-inin bu kez Antbir-
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lik'te uygulandığı bir dönemde yapılan mi
ting geniş bir katılımla gerçekleşti.

Demokrasi mitinglerinin üçüncüsü 23 Şu
bat'ta Ordu'da gerçekleşti. Ordu'da yapılan
mitingin bir başka özelliği DİSK'in Karade
niz'deki ilk açık hava toplantısı olmasıydı.
Bu nedenle bölgesel bir nitelik kazandı.

Partizanlığın valiler eliyle yürütüldüğü bir
süreçte işçilerin DİSK'e akmasını önlemek
için her türlü baskı uygulanmaktaydı. Fisko
birlik işçilerinin mitinge katılmalarını önle
mek için açık biçimde tehditler savruluyor,
halk korkutuluyordu.

Miting günü binlerce araç Ordu girişine
yığılmıştı, güvenlik güçlerince önlenmek is
tendiğinde Genel Başkan Baştürk, en öne
geçip binlerce emekçiyle birlikte kararlı
adıınlarla ıniting alanına ilerledi.

Ordu mitinginde, 100 günde Türkiye'yi
düzlüğe çıkarına iddiasındaki AP Azınlık Hü
kürnetinin uygulamaları sert bir dille eleştiril
di.

Son miting 22 Mart'ta İzmit'te yapıldı. Hu
miting de çeşitli engelleme girişimlerine sah
ne oldu. Ama her türlü oluınsuzluğun üste
sinden gelinerek, tüın provokasyon çabalan
göğüslenerek bu miting de onbinlerin katılı
mıyla gerçekleştirildi.

DİSK'in, demokrasiye ve özgürlüklere sa
hip çıkışındaki kararlılığı halkı sindirerek,
korkutarak, söz ve karar hakkını kısıtlayarak
kısaca demokrasiyi yok ederek ülkeyi yönet
ınek sevdasında olanları tedirgin etti.

.Değerli kurucumuz, ilk Genel Başkanı-
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rnız, işçi sınıfının, alınterinin onuru Keınal
Türkler'i katlettiler. Onun bedenini kurşunla
yarak, işçi sınıfını da susturabileceklerini,
deınokrasinin son kalesini de yıkacaklarını
sanmışlardı.

DİSK ve işçi sınıfı, yüzbini aşan bir kitley
le Kemal Türkler'i uğurladı. Baskılara boyun
eğıneyeceğini, özgürlükleri ve demokrasiyi
sonuna kadar savunacağını gösterdi.

Darbe söylentilerine karş1 C:HP ile
ortakmiting hazu-lığ1
1980 baharında sayın Bülent Ecevit, Pet

rol-İş Kongresinde yaptığı konuşmada "De
ınokrasi elden gidiyor. İnsanlar tribünde
oturınayı bırakıp, sahaya inıneli" diyordu.
DİSK Genel Sekreteri Fehıni Işıklar ise "Biz
sahaya iniyoruz, ancak sarı kart görüyonız"
deınişti.

DİSK'in 7'inci Genel Kurulundan sonra
yapılan ilk işlerden biri de demokrasiye kar
şı saldırılara dur deınek, katliaınlan sona er
dinnek, teröre, baskıya karşı CHP ile DİSK'in
ortak demokrasi ınitingleri yapınasının ka
rarlaştırılmış olmasıdır. İlki 12 Eylül 1980'de
Trabzon'da, daha sonraları Yozgat'ta, Çor
lu'da yapılınası kararlaştırılan Deınokrasi Mi
tingleri 12 Eylül askeri darbesi sonucu yapı
laınaınıştır.

Yapılsaydı, sayın Bülent Ecevit CHP adı
na, ben de DİSK adına 12 Eylül 1980'de ko
nuşmuş olacaktır. Bu iki öneınli örgüt de
ınokrasinin Türkiye'de kalıcı alınası için bir
likte ilk sınavını ıneydanlarcla venniş olacak
tı.
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Türkiye'yi adım adım karanlığa sürükle
mek isteyenler, istedikleri emellerine 12 Ey
lül'le ulaştılar. Ülkeyi baskı yasalarıyla, ya
saklarla daha iyi yöneteceğini düşünenler,
DİSK'i ve yöneticilerini haksız ve hukuksuz
bir biçimde yasakladılar.

Bizleri cezaevlerine doldurarak susturabi
leceklerini sandılar. Hesabını her zaman al
nımız açık bir biçimde verdiğimiz olaylar ne
deniyle ikinci bir kez yargılamaya çalıştılar.

12 Eylül mahkemeleri DİSK'in birer
demokrasi mücadelesi alanı oldu
12 Eylül'ün mahkemeleri de DİSK için bi

rer demokrasi mücadelesi alanı oldu. En zor
koşullarda dahi geçmişte yaptıklarımıza sa
hip çıktık.

12 Eylül'ürı karanlığını haklılığımıza olan
inancımızla aştık. 11 yıl işçi sınıfından ayrı
tutulmaya çalıştık. Bizi cezaevlerinde soldur
mak istediler ama sonunda karanlık yenildi.
Bu mücadele de uluslararası dayanışmayla
aşıldı.

DİSK, yeniden sendikal yaşama atıldığın
da ilk büyük eylemini yine İzmit'te, 26 Eylül
1992'de gerçekleştirdi. Ve yine demokrasi
dedik, 12 Eylül'ün yasaklarından kurtulmak
ve demokrasiyi yaşamak istedik.

Bu isteğimizi hiçbir umutsuzluğa kapıl
madan, inançla sürdürüyoruz. Bunun için
mücadele veriyor. İğneyle kuyu kazar gibi
çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırak
mak için uğraşıyoruz.

Adarıa'da , İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da,
Uzurıköprü'de ve yine İzmit'te düzenlediği-
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miz mitinglerde hep birlikte Deınokrasi di
yonız.

Bütün engellere rağmen, saldırılara rağ-
men. DİSK bugün dimdik ayakta.

DİSK kurulduğunda ihtiyaçtı.
DİSK bugün daha büyük bir ihtiyaç.
DİSK'e sahip çıkmak, deınokrasiye sahip

çıkınaktır.
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12 Eylül ve DİSK

İsmail Hakkı. ÖNAL

12 Eylül için çok konuşuldu, çok söylen-
di. Kimine göre topluınun kurtuluşu için zo
runlu bir hareket, kimine göre topluınun
yükselen sesini kısmaya yönelmiş gerici bir
darbe, kimine göre sennaye sınıfının 24
Ocak programının uygulanmasının bir par
çası olarak değerlendirildi.

12 Eylül faşist darbesinin DİSK için anla
ını ise Türkiye işçi sınıfının, onun biricik ör
gütü olan DİSK'in ve diğer örgütlü topluın
kesimlerinin sindirilmesi ve yok edilmesi ça
bası olınasıdır.

İşçi sllllfına karş.1 bir hare'ket:
Kiın ne derse desin, 12 Eylül, özelde işçi

sınıfına karşı girişilen bir hareket, genelde
Hitler artıklarının ve vahşi kapitalizın yar
dakçılarının hazırlayıp sahnelediği, Türkiye
topluınuna yönelen, faşist ideoloji ürünü bir
askeri darbedir. Bunun böyle olduğu bugün
ortaya çıkan olaylar ve itiraflarla doğrulan-
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maktadır. 12 Eylül'de ön planda görülen
cuntacı beşli generaller aslında birer figüran
dırlar. Emir ve komuta zinciri içinde disiplin
li bir güç olan ordu alet edilmiştir. Demok
rat kişi ve kuruluşlar sindirilmeye çalışılmış
tır. Devlet güçlerini alet edemedikleri yerde
parayla kiralık katil ve provokatörler tutula
rak toplumun diri kesimleri sabote edilmiş
tir.

Bu gerçek 12 Eylül'de zindanlara tıkılan
DİSK yöneticilerinin önemli bir bölümü tara
fından bilinmekteydi. Bu nedenle de bugün
toplumun bilinçli kesimince takdir edilen
mücadele verilebilmiştir.

O günleri gerçek boyutlarıyla yaşayama
mış ya da yaşamamış kişilerin, gerek sendi
kal ve gerekse siyasal yaşamda bulundukla
rı yer ve konum ne olursa olsun, bu müca
delenin önemini kavramaları mümkün gö
rülmemektedir. Hele hele bu tür bazı kişile
rin bu gerçeği küçümsemeleri en hafif de
y~mle acı vermektedir.

Acı vermektedir, çünkü, 12 Eylül öncesin
deki saygınlık için, güç için ve nitelik için
verilecek mücadele sınıfsal mücadeleye ba
kış açısına ve geçmişin doğru bir biçimde
değerlendirilmesine bağlıdır. DİSK bugün
bir duraklama ve hatta gerileme döneminde
ise bunun bir takım değerlerin yitirilmesine
bağlanması gerekir.

Sacayağının üç bacağından birini kırar
ikiye düşürürseniz, onu ayakta tutamazsınız.
Bu ülkede, emekçi kesimin, yoksul halkın,
halktan yana aydının, yazarın ve demokratın
güvenini yitirirsen, onlarla barışık olmanın
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bir anlamı olmaz. Güvenildiğin için barışık
san, kucaklaşabiliyorsan varlığının bir anla
ını vardır.

Holdinglerle, büyük sermayeyle, sağda
mücadele veren kişi, kunıluş ve örgütlerle
kanlı bıçaklı olman gerekmez, aına çıkarları
farklı bir sınıfın örgütü olduğuna göre yeri
nin ayrı olduğunu bilmek ve güveninin nite
lik ve sınırını ona göre saptaınak zorunda
sın.

Biz kimseye kişisel kin duymayabiliriz.
Arrıa kişisel alkış ve tatmin için sınıfsal çıka
rı göz ardı edemeyiz. Sınıf sendikacılığı, sen
dika yöneticisine böyle bir özgürlük tanı
maz. Bu temel kuralın çiğnenmesinin cezası,
müeyyidesi işçi sınıfı tarihinde sarı sendika
cılıkla damgalanmaya mahkumiyettir. Çünkü
DİSK sarı sendikacılığa karşı kurulmuş bir
örgüttür. Kuruluşu mücadeleyi sınıfsal zemi
ne çekıne gereksiniminin bir sonucudur.

Öyle olduğu içindir ki DİSK kısa sürede
büyümüş ve milyonların umudu haline gel
ıniştir.

Onun içindir ki DİSK 12 Eylül hazırlayıcı-
larının boy hedefi haline gelmiştir.

DİSK topl~un taleplerini
dile getirmiştir
12 Eylül'de DİSK'i kötü ekonomik gidişin

kaynağı ve toplumsal taleplerin nedeni ola
rak gösteren güçler ve sermaye bugün
DİSK'e farklı bakmaktadır. Peki ne değişmiş
tir? DİSK'in hakkında hazırlanan 970 sayfalık
iddianaınede özetlenerek sayılan 18 ınadde
lik suçlar listesi aslında DİSK'in dile getirdiği

DİSK Yayınlan 81



toplumun taleplerinden oluşmaktaydı. Bu ta
lepler bugün de geçerliliğini korumaktadır.
O halde sermayenin DİSK'e bakış açısının
değişmesinin birinci nedeni sennayenin so
runlarını 12 Eylül'le birlikte önemli oranlarda
çözümlemiş olmasıdır.

Anayasadan başlayarak diğer tüm düzen
lemeler hakim çevrelerin ummadıkları ölçü
ve dozda işçi ve emekçiler aleyhine değişti
rilmiştir.

Toplumun küçük bir kesiminin istemleri
ni fazlasıyla karşılayan 12 Eylül yasaları he
def olarak işçi sınıfını, çalışan kesimleri ve
geniş emekçi halk yığınlarını almıştır. Du
rum böyle iken DİSK en başa örgütlenme
mücadelesini koyarak, diğer kesimlerle bir
likte mücadeleyi yükseltmek zorundadır.

DİSK'in kuruluş kutlamaları otel salonla
rında ve böyle küçük mekanlarda değil, 12
Eylül öncesinde olduğu gibi onbinleri kapsa
yan salonlarda ve alanlarda olmalıdır. DİSK
son zamanlarda köşe kapan bazı yazarların
ve her geçen gün fakirleştirilen işçi ve emek
çilerin ekmeklerini her gün daha fazla gasp
ederek zenginleşen büyük sermayedarların
ağızlan sulanarak övdükleri bir örgüt değil,
işçi sınıfının güvenilir ve mücadeleci örgütü
olmak zorundadır. Biz bunu başaramazsak
başaracak gerçek işçiler mutlaka çıkacaktır.

Olaylara sınıfsal temelde
yaklaşmalıyız
Benim her zaman söylediğim ve bıkma

dan da söylemeye devam edeceğim gibi, bi
zim gerçek demokrasiyi elde etmek diye bir
sorunumuz var. Biraz demokrasi değil, tüm
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kurum ve kurallarıyla bir demokrasi gereksi
niıniıniz var. Onların, büyük serınayenin,
buna ihtiyacı yok.

Son zamanlarda sıkça dile getirilen "çağ
daş sendikacılık" söylemleri bize Avnıpa
sendikal hareketini çağrıştırıyorsa bunun ca
zibesine kapılma yanlışına düşıneıneliyiz.
Olaylara sınıfsal temelde ve sınıfımızın bakış
açısıyla yaklaşılınadıkça çözüme ulaşamayız.

Her ne kadar teınelde Avrupa ve Türkiye
işçi sınıfının çıkarları ve temel çelişkileri or
taksa da Avrupa sendikal hareketinin sorun
ları bir hayli farklıdır ve onların önerdikleri
çözüınler şablon halinde bize uygulanamaz.
Çünkü Avnıpa'nın hiçbir ülkesinde irticanın
çirkin çığlıkları duyulmamakta, ülkenin bir
bölümünün kan gölüne dönüştüğü görülme
mektedir. Orada devlet içindeki çetelerin üs
tü örtüleıneınekte, hırsızlıkları ayyuka çıkınış
bakanlar, takkeli başbakanlar yüzsüzce hal
kın karşısına çıkına cesareti bulaınaınakta,
deınokratik kamuoyu ve siyasal iktidarın
eınir kulu yapılamayan savcı ve yargıçlar
bunların yakasına yapışmaktadırlar. Orada
insanlar bir ekmek için çamurlar içinde yu
varlanmamakta, sadece yazdıkları ve söyle
dikleri için ağır hapis ve para cezalarına
çarptırılmamakta, deınokrasi ve özgürlükten
yana tutuın alanlar faili meçhul cinayete kur
ban gitme veya kaybedilme tehlikesi altında
yaşamamaktadırlar.

Tüın bunlardan dolayı en azından geç
mişte saygın ve güvenilir bir sınıf örgütü
olan DİSK'e işçi ve eınekçiler üzerinde uy
gulanan şiddete karşı koymak, insanca ve
onurlu yaşam koşullarının ve siyasal deınok-
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rasinln elde edilmesi alanlarında önemli gö
revler düşmektedir.

Rana ayrılan sürenin bittiğini biliyorum,
sabrınızı suistimal etmekte istemiyorum. Ba
na ayrılan bu kısa sürede olabildiğince özet
leyerek duygu ve düşüncelerimi dile getir
meye çalıştım.

Teşekkür eder, aydınlık günler dileğiyle
saygı ve sevgiler sunarım.
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30 ytl bizi çok değiştirmiş

Refik BAYDUR

Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlarıın,
Bir kuruluşun geride kalan 30 yılını anar

ken mutlaka acı, tatlı hatıralar geçecektir. Şu
anda yönetimde bulunan nesille, bundan ev
vel yönetiınde bulunan nesil hepsi beniın ar
kadaşlarımdır. Kemal de, Rıza da, Abchrlla.h
da beniın arkadaşlarıındı. Bundan sonra ge
len nesille de Rıdvan'la, Kemal'le bir hizınet
dönemini beraberce geçireceğiz.

Geçmişte elbette hatalar olmuştur. Öyle
bir işveren kuşağıyla karşı karşıya kaldınız kl
1955-56'larda hiç yoktan var edilen bir sana
yi. Ya işportadan, ya ticaretten, ya inşaattan
gelen kuşakların büyüttüğü bir sanayi.

Bunlardaki anlayış sizin birden bire biti
veren sendikal anlayışınıza ayak uydurabilir
mi?

Ama bugün bir noktaya geldik. Bugün
olayı ikiye ayınnasını öğrendik. Bfr tarafta si
yasi arenada Atatürk ilkeleri, laik, demokra-
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tik cumhuriyet ve bunun yılmaz bekçisiyiz
diyebiliyoruz beraber.

Bir tarafta iş emniyetiyle yaşayan işçi, gü
cünü arttıracağımız işletmemiz var diyoruz.
Evet, demekki 30 yıl bizi çok ve çok değiş
tirmiş. Burada öğreneceğimiz en mühim
olay, dünyanın en demokratik ülkesi olan
Amerika'cla, İngtltere'de ve Fransa'da bile
olan, sanayideki devrim kanlı olaylarla dolu
dur. Türkiye'de işçi işyerini tahrip etmemiş,
sendikacı işyerini tahrip ettirmemiş. Ve birta
kım çekişmeler olsa bile, 30 yılın sonunda iş
çi işveren ilişkileri sağlana gelmiştir.

Hepinizin bildiği gibi DİSK ve 4 işçi-işve
ren konfederasyonu aşağı yukarı üç yıldır
aynı hedefler için ağır da olsa bir çalışma
sürdürüyor. Bu çalışmanın başlangıcı bildiği
niz gibi benden gelse bile, bunun yüreklili
ğiyle hedeflerini iyi tespit ederek ileri götü
ren arkadaşlarımız, sizin, Türk-İş'irı, Hak
İş'in değerli yöneticileridir.

Teşkilatlanma konusu, sayın Başkanın da
ifade ettiği gibi, ikimiz için de önemlidir. İş
çi sendikası eridiği, yıprandığı müddetçe
ben de ,eririm. İşçi sendikası büyüdüğü, güç
lendiği müddetçe ben de büyürüm. Sanayi
nin güçlenmesi birtakım radikal gelişmelerle
değil, konsensüsle mümkündür. Ortak Paza
ra adım atmak istediğimiz bugünlerde, güm
rük duvarlarının kalktığı bugünlerde savaşı
mız, sizinle bizim savaşımız olmamalıdır, ol
mayacaktır. Savaşımız dünya pazarlığıyla
olacaktır.

Bizim birinci gayemiz, işveren konfede
rasyonu olarak, işçinin iş teminatı içinde, iş-
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letmeyi ayakta tutacak ve rekabet imkanları
nı arttıracak yolların bulunmasıdır.

Eskiye doğru gittiğimiz müddetçe karşı
karşıya iki cepheli levha görürsünüz. Levha
nın birinde işçi hakkı mücadelesi, birinde iş
veren hakkı mücadelesi yazar. Ben diyorum
ki bu iki levhayı yazılı taraflarıyla birbirine
yapıştıralım. Arka yüzleri hep beyaz kalsın.
Bu iki yüze de uzlaşma ve akıllıca yaşam di
yelim. Hepinize iyi yaşamlar dilerim.
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İnsan, örgütlü varlık

Nail GÜRELİ

Sayın Başkan, bu benim için çok tatlı bir
sürpriz oldu. Ben bugün burada 4 saat için
de 30 yılın üniversite eğititnini gördüm. İşçi
ve üniversite eğitimini gördüın. Ki ben bu
mesleğe, gazeteciliğe 1952'de bir işçi muha
biri olarak başladım. Cağaloğlu'nun bir köşe
sinde, şimdi kırtasiye olan bir yerde Tekstil
vardı. Şaban Yıldız'ı oradan tanıyoruın. Bahir
Ersoy'u orada tanıdım. Avni Erakalın'ı orada
tanıdıın.

Her akşam 20 yaşında bir muhabir olarak
Tekstil Sendikası'nın o karanlık ınerdivenin
den çıkar, onlarla işçi haberleri üzerine ko
nuşurduk. O zaman çalıştığım Akşaın gaze
tesinde de Ahmet Tahir imzasıyla yazardıın.
Yine Tekstil Sendikası'nda bir akşaın Kemal
Türkler'le karşılaştım. İlk defa beni gördü.
Ahınet Tahir sen ınisin dedi. Ahmet Tahir es
ki bir isim, ben seni yaşlı bir kişisin zannedi
yordum dedi.
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İşçi ınuhabirliğinden başladım. O zaman
ki adı İstanbul Gazeteciler Sendikası olan
Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın çeşitli bi
riınlerinde görev yaptım. Çeyrek yüzyıldan
fazla, sayın Başkanın dediği gibi işçi dostu
değil, işçinin ta kendisiyim.

Ve burada örgütlenme konusu üzerinde
duruldu, çok çeşitli boyutlarıyla. Gerçekten
örgütlenme çok öneınli. Düşünen varlık ola
rak tanımlanan insan, bugün artık örgütlü
varlık olarak tanımlanıyor. İşçinin, tabii tü rrı
topluınun da örgütlenınesi gerekiyor.

Örgütleneliın aına nıçın örgütleneliın?
Amacı da iyi koymak lazım. DİSK bu alanda
öncü oldu, onun öncülüğüne ben tanık ol
ch.ırrı , I<endi çapnnda, kendi anlayışıında,
DİSK dostu olarak katkıda bulunmaya çalış
tırn . Kendi alanımla, kendi düşüncelerimle
DİSK'in düşüncelerinin örtüştüğünü gör
düm.

Şimdi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde
görev yapıyoruın. Örgütlenınenin önenlini
orada da yaşıyorum. Örgütlenmenin sıkıntı
sıyla, kaygılarıyla orada da karşılaşıyorum ve
40 yıl sonunda, 40 yılı aşkın deneyiınleriın
sonunda görüyoruın ki meslek örgütlerini
aşarak, halkla bütünleşerek herkes örgütlü
olacaktır.

Bu örgütler halkla bütünleştiği zaman bir
sonuç alınabiliyor. Bugüne kadar basın öz
gürlüğü farklı bir biçimde tanımlanıyordu.
Ve özellikle basına karşı gelen siyasetçiler
gazeteciler kendi istediklerini yalan yanlış
yazıyorlar diyorlardı. Ama biz, üç yıldır yö
netiıne geldiğiıniz günden bu yana bir yan-
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dan hem basının uyumsal özeleştirisini acı
ınasızca yaparken bir yandan da basın öz
gürlüğü kavramını yeni bir boyutuyla işle
meye özen gösterdik. Dedik ki basın özgür
lüğü, gazetecilerin ve basının kendi özgürlü
ğü değildir. Halkın gerçekleri öğrenme hak
kıdır, bir insan hakkıdır. Şimdi diyonız ki ba
sın özgürlüğü herkesin bilgi edinme hakkı
dır, hatta ödevidir. Nasıl ki askerlik yapınak
bir görevse, vergi vermek bir görevse, bilgi
edinmek de bir görevdir. Bilgi edineceğiz,
olup bitenleri doğnı öğreneceğiz ki siyasal
tercihleriınizi, siyasal tepkileriınizi de doğru
bir biçimde yapalım. Ve demokrasi de sağ
lıklı bir biçimde işleyebilsin.

Örgütlenmeden, görüyoruz ki, siyasal ik
tidarlar dün olduğu gibi bugün de korkuyor
lar. Halkı sömünneleri, halkı aidatına ola
nakları sınırlandıkça halkın buna karşı örgüt
leneceğini, aldatınacalarına, söınürülerine
son vereceğini sezdikçe öncelikle basına yö
neliyorlar. Örgütlü toplumlara karşı yöneli
yorlar.

İşte son örneğinde görüyoruz; saat
21.00'de bir dakikalık ışık söndürme eyle
ıninden nasıl rahatsız oldular. Çünkü biliyor
lar ki böylesine bir demokrasi bilinci yerleş
tiği zaman yarın çok daha eylemli biçiınlere
dönüşecektir. Sömürüye, aldatmacılai-a son
verilebilecek hale gelecektir. Onun için ger
çekten örgütlenmeliyiz. Demokratik tepkile
rimizi, reflekslerimizi arttırrnak için örgütlen
meliyiz. Bütün etrafnnıza karşı söyleyeceği
miz tek şey örgütlenıne olınalıdır. Bununla
beraber olarak, buna koşut olarak niçin ör
gütleneceğimizi söylememiz gerekir. Bunu
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söylediğimiz zaman, ben inanıyorumki yüz
de 25, yüzde 30 oranında olan sönen ışıklar,
yüzde 70'lere yükselecek ve bunun arkası
gelecek.

DİSK'e nice başarılı yıllar diliyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür
ediyorum.
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İşçi sı.nı:fı. tarihi için bir
başlangı.ç
Demokrasinin eksikliği kendini her alan

da hissettiriyor. Özellikle de işçi sınıfının ta
rihinde.

Yasakçı zihniyetin yarattığı korkular ku
rumları belgelerden kaçar hale getirmiş. Ko
runınaya çalışılan birçok belge baskınlarla
toparlanıp götürülmüş, yani korkulan başa
gelmiş.

12 Mart, 12 Eylül ve daha nice olayda el
lerine geçen her belgeyi, her kitabı toplama
yı marifet saymışlar. Kişisel arşivler bile talan
edilmiş. Dolayısıyla işçi sınıfının özellikle de
DİSK'in tarihe daıngasını vuran nice etkinli
ğinden geriye yalnızca ikinci veya üçüncü el
bilgiler kalmış.

Oysa tarih belge demektir, belgesiz tarih
eksiktir ve çoğunlukla da yanlışa götürmek
tedir.

DİSK 30 yıllık kısa ömrü içinde geçirdiği
badirelerle tarihine tanıklık edecek çok sayı
da dökümanını yitirmiş bir örgüt.

Özellikle 12 Eylül yargılamaları sürecinde
"suç" bulına telaşındaki savcıların, görevlile-
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rin didik didik ettikleri tonlarca evrak yok
oldu gitti. Belki de bugün kullandığımız bir
çok kağıdın hamurunda bu tarihten parçalar
yer alıyor.

DİSK yeniden çalışmalarına başladığında
büyük çoğunluğu 1960-70 döneminin müca
delesinden habersiz olan bir kuşakla karşı
laştı.

Bu kuşaklara tek yanlı bir propaganda
uygulanmış, geçmiş tahrif edilerek anlatıl
mıştı. Onlara, geçmişte varolan ama bugün
sahip olamadıkları birçok hakkın nasıl kaza
nıldığı öğretilmemişti. İçine sokuldukları sı
nırlar yeni kuşak emekçilere kader diye da
yatılmıştı.

Bunu değiştinnek, işçi sınıfının gerçek ta
rihiyle tanışmalarını sağlamak DİSK'in göre
vi. Bu görev her şeyden önce yıllar boyunca
yalan yanlış bilgilerle karalanan ve daha da
önemlisi tarihe damgasını vuran bir örgüt ol
masından kaynaklanıyor.

Bugün tarihimizi yazmak için birçok bel
geye sahip değiliz. Gerek kuruluştan 12 Ey
lül'e gerekse darbe sonrası işçi sınıfının ulus
lararası dayanışmasının en güzel örnekleri
nin yaşandığı o sürece ilişkin yeterli belge ve
bilgi olmaksızın çok ciddi eksiklikleri olan
bu çalışmayı noktalamanın sıkıntısını yaşıyo
ruz. Ama bir yerden başlamamız gerektiğine
inanıyoruz.

DİSK'in mücadelesinin satır başlarından
oluşan bu denemenin işçi sınıfı tarihinin ya
zılmasında bir ilk adım olmasını diliyoruz.
Bu vesileyle mücadelede- şehit düşen arka
daşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.
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DİSK TARİHİNDEN
SATIRBAŞIARI

Yayına Hazırlayan
H. Ergün İşeri

1963
K Kavel işçileri Anayasa'da ifade edi-

len grev hakkını ilk kez fiilen kullandı. Yıl
başı ikramiyelerinin ödenmemesi, ücretleri
nin azaltılmak istenmesi, işçilere sendikadan
istifa etmeleri için baskı yapılması ve dört
temsilcinin işten çıkarılması üzerine Kavel iş
çileri 28 Ocak'ta beş günlük oturma grevi
başlattı.

İşveren on işçiyi daha işten çıkardı. İşten
çıkarılan işçiler aileleriyle fabrika önünde
nöbete geçti.

Grevin beşinci gününde fabrika polis zo
ruyla boşaltıldı ve işveren lokavt ilan etti. 4
Şubat'ta işçiler ve ınemurlar fabrikaya sokul
madı. 5 Şubat'ta gazetelerde yeni işçi alımı
için ilan yayınlandı.
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Kavel işçisi aileleriyle birlikte gece gün
düz demeden fabrika önünde beklemeye
başladı. Fabrikaya mal giriş ve çıkışına izin
verilmedi. 4 Mart'ta işveren tüm istekleri ka
bul etti ve grev sonuçlandırıldı.

Kavel işçilerinin greve çıkışı üzerine uzun
süredir gündeme getirilmeyen Toplu Sözleş
me, Grev ve Lokavt Yasası çıkarıldı. Yasaya
konulan ek bir madde ile grev sırasında tu
tuklanan işçiler serbest bırakıldı.

1964
)( MESS ile T. Maden-İş arasında yürü-

tülen toplu sözleşmelerin uyuşmazlıkla so
nuçlanması üzerine Sungurlar Kazan fabrika
sında 17 Ağustos'ta greve çıkıldı. Türk-İş yö
netimi sendikadan grevi sona erdirmesini is
tedi. Bu olay Türk-İş'terı kopuş sürecindeki
tohumlardan biri oldu.

1965
)( İzrnir'de kurulu Kula ve Yün Men-

sucat fabrikalarında çalışan iki bin iki yüz
yedi işçi toplu sözleşme uyuşmazlığı nede
niyle greve çıktı.

Türk-İş'In imzaladığı sözleşmeyi kabul et
meyen işçiler grevi sürdürdü. 10 ve 12 Şu
bat'ta polisin müdahalesi üzerine çıkan çatış
malarda çok sayıda işçi gözaltına alındı.
Uluslararası düzeyde de yoğun destek gören
grev 4 Mart'ta sonuçlandı.

>C Karadon kömür ocaklarında çalışan
beş bin işçi liyakat zammı dağıtımında işve
renle sendika arasındaki işbirliğini protesto
etmek amacıyla 4 Mart'ta direnişe geçti.
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Çıkan olaylarda iki mühendis yaralandı.
Bölgeye polis ve jandarma birlikleri gönde
rildi. Aralarında T. Maden-İş Genel Başkanı
Mehmet Alpdündar'ın da bulunduğu kırk
dokuz işçi gözaltına alındı. .

11 Mart'ta Kozlu ocaklarında başlayan ça
tışmada jandarmanın açtığı ateş sonucu Satıl
mış Tepe ve Mehmet Çavdar yaşamını yitir
di, on işçi ve on iki jandarma yaralandı.

İşçiler bir mühendisi rehin aldılar, yaralı
arkadaşlarını sakladılar.

Bölge üzerinde savaş uçakları gezdi.

1966
K Paşabahçe Cam Fabrikalarında çalı-

şan iki bin iki yüz işçi toplu sözleşme uyuş
mazlığı nedeniyle 1 Şubat'ta greve çıktı. '

Grev, Türk-İş tarafından işçilere rağmen
bitirilmek istendi. Türk-İş, 22 Şubat'ta işçile
rin ve sendikanın bilgisi dışında toplu söz
leşmeyi imzaladı. İşveren sözlemenin hemen
ardından yüz otuz sekiz işçiyi işten çıkardı.

İşçiler 26 Şubat'ta yapılan haksızlıkları ve
Türk-İş'i protesto etmek için geniş katılıınlı
bir yürüyüş yaptı.

29 Mart'ta Türk-İş grevin bitirildiğini açık
ladı. İşçiler ve sendika grevi sürdürme kara
rında ısrarlı oldukları ilan etttler, İşçilerin
grevi sürdürme kararını destekleyen sendi
kalar "Sendikalararası Dayanışına"yı kurdu.
SADA'ya katılan sendikalardan bazıları Türk
İş'ten geçici olarak ihraç edildi.

Bakanlar Kurulu 21 Nisan'da grevi bir ay
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ertelediğini açıkladı, ancak işçiler işbaşı yap
madılar.

Artan baskılar üzerine işçiler 25 Nisan'da
bir ay sonra greve devam etmek üzere işba
şı yaptı.

K Çorum Belediyesi yetmiş iki işçinin
işine son verdi. Diğer işçilerin ise statüleri
değiştirilip, ücretleri düşürüldü.

İşverenin bu tavrı üzerine işyerinde ör
gütlü Genel-İş harekete geçti. Sendika Genel
Başkanı Abdullah Baştürk'ün de aralarında
bulunduğu elli dört işçi Çorum'dan yalına
yak başlattıkları yürüyüşü 3 Ağustos'ta Anıt
kabir'de tamamladı.

Sendikanın açtığı dava 5 Ağustos'ta işçiler
lehine sonuçlandı. Belediye Başkanı mahke
me kararını uygulamayınca işçiler bu kez 15
Ağustos'ta İstanbul'a yürüyüşe geçti.

Bolu, Hendek, Düzce, Adapazarı ve İz
mit'te geniş katılımlı karşılamalarla destekle
nen işçiler başarıya ulaştı.

1967
K 12 Şubat'ta T. Maden-İş, Lastik-İş,

Basın-İş, Gıda-İş ve T. Maden-İş (Zongul
dak) sendikalarının ortak (kuruluş) genel
kurulları, İstanbul, Çemberlitaş, Şafak Sine
ması'nda toplandı.

Beş sendikanın delegelerinin ortak kara
rıyla Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Kon
federasyonu, DİSK kuruldu.

K 13 Şubat'ta DİSK'in kuruluş başvu-
rusu yapıldı ve kuruluş ilan edildi.
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)< DİSK 1. Genel Kunılu 15 Hazi-
ran'da Bank-Sen-İş Kongre Salonu'nda top
landı.

K Ant~d~ınokratik İş Kanunu'nu pro-
testo etmek ıçın 24 Haziran'da Ankara'da bir
miting düzenlendi. Tandoğan Meydanı'nda
yapılan ~u mitingde Çetin Altan, Kemal
Türkler, Ibrahim Güzelce, Rıza Kuas ve Al
paslan Işıklı birer konuşma yaptı. Bu miting
Konfederasyonun kuruluşundan sonra ger
çekleşen ilk kitlesel eylem olması bakımın
dan tarihi bir önem kazandı.

K İstanbul'da kurulu Gevriyeloğlu
Mensucat fabrikasında çalışan Tekstil üyesi
işçiler uyuşmazlık üzerine greve çıktı. İşçiler
boş oturınamak için çevre park ve sokakları
teınizleıneye başladı. Polis bu eylemi önle
m~ye çalıştı. Grev 29 Ağustos'ta anlaşmayla
kaldırıldı.

K Singer fabrikası, satış mağazaları ve
Anadolu şubelerinde çalışan işçiler sendikal
çalışınaları nedeniyle işten çıkarılan arkadaş
ları ile dayanışına aınacıyla 31 Ternrrıuz'cla
direnişe geçti. Fabrikaya girmek isteyen
Aınerikalı işverene kiınlik soran bir işçinin
yüzünde sigara söndürülınesi üzerine büyük
bir gerginlik yaşandı. Grev yapan işçilere
saldırılar yapıldı, bazı işçiler dövüldü. 19 Ey
lül'de grevin yasalara uygun olınadığı kararı
alındı, ancak işçiler direnişini sürdürdü.

1968
K DİSK 2. Genel Kurulu 24-25 Şubat

tarihlerinde Törkiye Öğretmenler Sendikası
(TÖS) salonunda toplandı.
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)( Kozlu ve Üzülınez'de maden ocak-
larında yinni beş bin işçi direnişe geçti. İşçi
leri dağıtmak için Ankara ve Karabük'ten ge
len toplum polisi ve [andarrrıa ile işçiler ara
sında çatışma çıktı. On üç polis yaralandı,·
bir başkomser kayboldu. Olaylar sonrasında
köyüne dönmekte olan iki maden işçisi öl
dürüldü.

)( DİSK/Lastik-İş Genel Başkanı Rıza
Kuas, işçiyi hırsız gibi gören zihniyetle mü
cadele amacıyla 15 Temmuz'da "Üsrünü
Aratma" kampanyasını başlattı.

1969
)( ABD 6. filosunu protesto için DİSK

ve üniversite öğrencilerinin birlikte düzenle
diği Taksim'deki mitinge gericiler saldırdı.
Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan öldü, yüz
lerce kişi yaralandı. Olay tarihe "Kanlı Pazar"
olarak geçti.

)( Sirıger fabrikasında çalışan beş yüz
yirmi DİSK/T. Maden-İş üyesi işçi sendika
seçme özgürlüğünü savunmak, işten çıkar
maları protesto etmek ve haftalık çalışına sü
resinin 48 saate indirilmesi için 11 Ocak'ta iş
yerini işgal etti. İşçiler fabrikaya girmek iste
yen polislerle beş saat süren bir çatışmaya
girdi. Çatışma sonrasında işçiler fabrikayı
marşlar söyleyerek terk etti.

)( Türkiye'de ilk kez bir sinemada
grev ilan edildi. Yeni Sinerna'da çalışan ve
OLEYİS üyesi on dokuz işçi 11 Ocak'ta gre
ve başladı. Grev 26 Ocak'a kadar sürdürül
dü.
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K Çorum, Alpagut linyit işletmesinde
çalışan maden işçileri ücretlerini alaınadıkla
rı için 13 Haz.irarı'cla direnişe geçti ve ocak
ların işletilmesine el koydu. İşçiler, üretimi
yüzde elli artırarak birikmiş ücretlerini aldı
lar. Jandarınanın yaptığı ınüdahale sonrasın
da direniş sona erdirildi.

K Türk Demir Döküm fabrikasında
çalışan iki bin üç yüz T. Maden-İş üyesi işçi
toplu sözleşme görüşınelerinin sürünceıne
de bırakılması nedeniyle 1 Ağustos'ta fabri
kayı işgal etti. Polisin direnişi kırmak için 5
Ağustos'ta fabrikaya müdahale etınesi üzeri
ne çatışma çıktı. Askeri birlikler fabrikayı sa
rınca işçiler fabrikayı terk etti. 13 Ağustos'ta
direniş yeniden başladı ve 19 Ağustos'ta Koç
Holding ile T. Maden-İş arasında bir proto
kol imzalandı.

K Gamak Elektrik fabrikasındaki bir
aydır ücretlerini alaınayan ve işten çıkarılan
yüz yirmi dört kişinin işe dönmesini isteyen
üç_ yüz işçi 29 A ralık'ta fabrikaya girmeye ça
lıştı. İşçileri önlemek isteyen polislerin açtığı
ateş sonucunda işçi Şerif Aygün şehit oldu.

1970
K DİSK'e geçmek isteyen Sungurlar

işçilerinin seçme özgürlüğü kısıtlanmak is
tenmesi ve işverenin sendika aidatını Çelik
İş'e vennesi üzerine 9 Nisan'da fabrika işgal
edildi. Mayıs ayı süresince kısa süreli işgal
olayları sürdü. 13 Mayıs'ta işçiler işvereni
fabrikaya sokmadılar. Askeri birliklerin gel
ınesi üzerine yapılan tartışrnalarclan sonra
fabrika boşaltıldı ancak fabrika önünde bek-
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leyiş sürdürüldü. 23 Mayıs'ta işveren işçilerin
talebini kabul etti ve zafer işçinin oldu.

" DİSK 3. Genel Kurulu, 13-15 Hazi-
ran tarihlerinde Yeşilköl'de, Çınar Oteli salo
nunda coplandı.

" İktidar, Türk-İş'in de desteğiyle 274
. ve 275 sayılı yasaları değiştirerek DİSK'i fi
ilen etkisiz kılmayı, sendika seçme özgürlü
ğünü ortadan kaldırarak sendikal tekel yarat
mayı hedefledi. Bu girişim karşısında DİSK
Anayasa'nın tanıdığı direnme hakkını kulla
nacağını açıkladı. İşçiler sendikalarına ve öz
gürlüklerine getirilen bu kısıtlama nedeniyle
15-16 Haziran'da İstanbul sokaklarını işgal
ettiler. İstanbul ve çevre illerdeki tüm fabri
kalarda üretim durdu, işçiler kent meydanla
rına aktı. Haliç köprüleri açıldı. Boğaz'da va
pur ve motor ulaşımı kesildi. 16 Haziran'da,
Kadıköy Meydanı'nda polislerin, sayıları on
binleri aşan işçi kitlesinin üzerine açtığı ateş
sonucu Mutlu Akü Fabrikası'darı Yaşar Yıldı
rım, Vinleks'ten Mustafa Bayram ve Cevizli
Tekel Fabrikası'ndan Mehmet Gıdak adlı iş
çilerle birlikte bir esnaf ve bir de polis yaşa
mını yitirdi, yüzlerce işçi yaralandı.

Sıkıyönetim ilanına ve işverenlerin işbaşı
yapılması konusunda askerleri yardıma ça
ğrrmasırıa rağmen Türk Demir Döküm, Sun
gurlar, Derby, Elektrometal, Rabak, Auer,
Çelik Endüstrisi, Otosan, Arçelik, Vita başta
olmak üzere birçok işyerinde direnişler sür
dü.

" Sendikalar ve toplu sözleşme yasa-
larında yapılmak istenen değişiklikleri pro
testo etmek için İzmir'de Lastik-İş, T. Maden-
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İş ve Gıda-İş'e bağlı işyerlerinde 18 Hazi
rarı'cla bir gün süreli grev yapıldı.

K 15-16 Haziran direnişine katıldıkları
gerekçesiyle ücretleri kesilen Gıslaved işçile
ri 13 Ekim'de başlattıkları oturma grevini, di
renişe döndürdü. Güvenlik güçleri fabrikaya
girmek için iş makinaları kullanıp duvarı yık
tı, içeri girdiklerinde işçilerin üzerine ateş
açıldı ve Lastik-İş üyesi Hüseyin Çapkan öl
dü. Yarım saati aşan bir çatışmanın sonucun
da çok sayıda işçi de yaralandı.

Çapkan binlerce işçinin katılımıyla ger
çekleşen bir cenaze töreniyle son yolculuğu
na uğurlandı.

K Aliağa rafinerisi inşaatında çalışan
Yapı-İş Sendikası (YİS) üyesi iki yüz seksen
işçi 6 Ağustos'ta greve başladı. İşveren, gre
vi kırmak için çeşitli baskı yöntemlerine baş
vurdu. 22 Ağustos'ta şantiyeye ınühendisleri
taşıyan aracın şoförü Yapı-İş Genel Başkanı
Necmettin Giritlioğlu'nu öldürttü. İşçiler ta
rafından yakalanan şoförün AP'li olduğu ve
işveren tarafından yönlendirildiği açıklandı.

1971
K Türk-İş'in işçi sınıfına ters bir konu-

ma düştüğü görüşünde olan dört sendika
"Türk-İş Genel Kurulu öncesinde 14 Ocak'ta
yönetiıni eleştiren "Dörtler Raporu"nu yayın
ladı.

)( Pancar Motor fabrikasında çalışan
Maden-İş üyesi üç işçinin işten çıkarılması
üzerine 26 Ocak'ta işçiler, yanlarına üç arka
daşlarını da alarak fabrikaya soktular. İşçiler
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Çelik-İş'e geçmeleri için baskı yapan ustaba
şının ellerini bağlayarak işverenin kapısına
bıraktılar.

X 12 Maıt Muhtırası verildi. Genel
Kurmay ve kuvvet komutanlarının imzasını
taşıyan Muhtıra, Cumhurbaşkanı, Cumhuri
yet Senatosu ve TBMM Başkanlarına aynı
anda verildi. Muhtırarın radyodan okunması
nın hemen ardından Süleyman Demirel Baş
bakanlığındaki hüküınet istifa etti.

>C Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrika-
sı'ndaki grevde işverenin fabrikadan mal çı- •
karma girişimi nedeniyle çıkan çatışmada bir
işçi öldürüldü.

1972
>C Sıkıyönetim bütün grev, direniş ve

toplantıları yasakladı ve izne tabi kıldı.

1973
>C DİSK 4. Genel Kurulu 12-13 Şubat

tarihlerinde Şişli'de, Nis Düğün Salonu'nda
toplandı. Genel Kurul'da toplu sözleşme yet
kisinin alınmasında en geçerli ve en kısa yo
lun "Referandum" olduğu savunuldu.

X DİSK, 14 Ekim'de yapılacak genel
seçimlerde CHP'yi destekleme kararı aldı.
Yönetim Kurulu'nun 8 ve 12 Eylül tarihlerin
de yaptığı iki toplantı sonucunda alınan ka
rarın gerekçesini şu şekilde açıklandı;

"- 12 Mart sonrası tavrı,
-Anayasa ve demokratik hayata aykırı ya

saların iptali için uğraş .vermesi,
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- İnsanca ve demokratik bir çalışma haya
tını gerçekleştirecek bir düzen değişikliği an
layışına yönelmesi,

- Grevleri yasaklayan, lokavtları serbest
bırakan devlet politikasına karşı çıkınası,

- Seçim bildirgesinde 'halkının bütün fert
lerinin yaşama ve çalışına koşullarının de
mokrasi ve .özgür-lütcler içinde gelişmesini ve
ınutluluğa ulaşmasını sağlayıcı tedbirler' ge
tirmeyi öngörmesi,"

"DİSK 1973 genel seçimlerinde Anayasal
özgürlükleri ve demokratik haklan ve uygar
Iıkçı bir anlayışı savunan tek parti duruınun
da olduğu için işçileri, köylüleri, esnafı, me
murları ve tüm dar gelirli vatandaşı CHP'ye
oy vermeye çağırır.

DİSK'in bu çağrısı nedeniyle İstanbul
Cumhuriyet Savcılığı'nca scıruşturma açıldı.
14 Ekim seçimlerinde gerici cephe ağır bir
darbe aldı.

)( Sıkıyönetim bazı illerde kaldırıldı.

)( DİSK, 9 Aralık'ta yapılan yerel yö-
netim seçimlerinde de CHP'yi destekleme
karan aldı.

1974
)( Referandum hakkını kullanmak is-

teyen Ülker Fabrikası işçilerine polis panzer
lerle saldırdı, iki işçi yaralandı.

Olaylar Ülker işçilerinin 11 Mart'ta Türk
İş'e bağlı Tekgıda-İş'ten topluca istifa ederek
DİSK/Gıda-İş'e üye olmalarıyla başlaclı. Tek-
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gıda-İş, işçilerin istifalarını görmezden gele
rek aylardır oyaladığı toplu sözleşme süreci
ni gizlice başlattı. Durumdan haberdar olan
işçiler 2 Ağustos'ta topluca Bölge Çalışma
Müdürlüğüne şikayette bulundular ve süre
cin durdurulmasını istediler. Tekgıda-İş, Ül
ker işvereniyle ücret zammı bile içermeyen
toplu sözleşme imzalandı ve 5 Ağustos'ta
Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderdi. Bu
nunla da yetinmeyen Tekgıda-İş, 5 Eylül'de
bu kez işkolu düzeyinde bir sözleşme imza
ladı. Hu arada Ülker işvereni işçilerin DİSK'e
geçişini önlemek için bazı işçileri para ile
kandırmayı denedi ama kararlılık karşısında
geri çekildi. İşçilerin aldıkları karardan dön
meyeceğini gören işveren DİSK/Gıda-İş ile
bir protokol imzalamayı kabul etti. Ancak bu
sözünde de de durmadı.

İşverenin Gıda-İş'i tanımadığını açıklama
sı üzerine işçiler 17 Eylül'de fabrikada üreti
mi durdular. Mesai bitiminde evlerine girme
yen işçiler kapıları kaynakla kapatıp direnişe
geçti. Polis gece fabrika kapılarını panzerler
le yıktı, içerideki işçiler elektrikli coplarla kı
yasıya dövüldü.

Ertesi gün fabrika müdürü ve Tekgıda-İş
işyeri başteınsilcisi kapıda birlikte durarak,
Gıda-İş üyelerini içeri almadı. Tekgıda-İş ve
işveren işçileri yıldırmak için her yolu dene
di. Kendilerine komando adını veren faşist
çeteler devreye sokuldu. Tekgıda-İş yöneti
cilerinin sendikanın arabasıyla getirdiği faşist
çeteler Ülker işçisi Ahmet özçelik'i bıçakla
yaraladı. İşveren, sarı sendika ve faşist çete
lerin ortaklaşa tertiplediği saldırılar artarak
sürdü.
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)( İskenderun Demir Çelik Fabrikası
inşaatı işçilerinin haklarının ve sendika seç
me özgürlüklerinin kısıtlanınası nedeniyle 16
Haziran'da miting yapıldı. Yirmi bini aşkın
bir işçi kitlesinin katıldığı miting sonrasında
dört yüz işçi gözaltına alındı.

)( DİSK/Petro Kimya-İş Sendikası
üyesi Ümit Tok, Petkim işyerinde yapılan iş
yeri temsilciliğini kazanıp baştemsilci olun
ca, seçimi kaybeden faşistler tarafından 10
Teınmuz'da katledildi.

)( DİSK, "Kıbrıs Barış Harekatı"nı des-
tekledi. Genel Başkan Kemal Türkler ve T.
Maden-İş Genel Başkan Vekili Şinasi Kaya
Ekiın ayı içinde bir dizi ziyaret gerçekleştire
rek Avrupalı sendikacılara Kıbns'a yapılan
çıkarınanın gerekçesini anlattı. Bu arada
DİSK ve üyesi sendikalar işyerlerinde bir
yardıın kaınpanyası açtı.

)( Gıda-İş, kurucu olduğu DİSK'in te-
mel ilkelerinden olan işçinin doğrudan doğ
ruya söz ve karar sahibi olınasına yeni bir
adım kazandırdı. Genel Yönetim Kurulu 29
Kasım'da yapılan toplantısında, "Türkiye Gı
da Sanayii işçileri Sandikası İşyeri İşçi Kon
seyleri Seçim ve Görevlerine Ait Yönetme
lik'i kabul etti. Bu yönetmelik yıllarca büyük
bir titizlikle uygulandı.

1975
)( Beko Teknik Ticaret'te çalışan işçi-

lerin DİSK/T. Maden-İş'e üye olmalarına rağ
men Cevher-İş sahte üye fişleriyle Çalışına
Müdürlüğüne başvurunca olay iş Mahkeıne
sine gitti. 17 Ocak'ta Adliye Sarayı'nda yapı-
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lacak duruşmaya topluca gitmek isteyen işçi
lerin önü polis panzerleriyle kesilmek isten
di. Çıkan çatışmada bir kısmı kadın çok sa
yıda işçi ve polis yaralandı.

)( Northern Electric Fabrikası'nda çalı-
şan bin üç yüz işçi DİSJ<IT. Maden-İş sendi
kasına geçti. İşveren sendikayı tanımadığı
açıkladı ve 20 işçiyi işten çıkardı. Direnişe
geçen işçilere 13 Mart'ta polisler saldırdı. Di
reniş 31 Mart'ta işverenin tüm koşulları ka
bul etmesiyle sonuçlandı.

)( DİSK 5. Genel Kurulu 21-24 Mayıs
tarihlerinde Tepebaşı'ndaki Kazablanka Dü
ğün Salorıu'da toplandı.

)( DİSK/T. Maden-İş'e üye olan Sun-
gurlar işçileri, işverenin sendikayı tanımadı
ğını açıklaması üzerine 11 Ağustos'ta direni
şe geçti. İşveren fabrikada çalıştırdığı kimi
MHP'lieri silahlandırarak işçilerin üzerine
saldırttı. Demir çubuk ve tabancaların kulla
nıldığı saldırı sırasında üç işçi yaralandı. Üç
ay süren direnişin sonunda işveren büyük
bir dayanışma örneği gösteren işçilerin ta
leplerini kabul etti ve 26 Kasırn'da bir proto
kol imzalandı Direniş sürecinde işçiler ve ai
leleri yaptıkları çeşitli gösteri ve toplantılarla
etkili bir mücadele sergiledi.

)( İlk Milliyetçi Cephe hükürneti ku-
ruldu, faşist saldırılar tırmandı.

)( 6 Eylül'de İzmir, 20 Eylül'de İstan-
bul "Demokratik Hak ve Özgürlükler İçin
Mücadele Mitingleri" yapıldı.

Mitingler öncesinde İzmit ve İzrnir'de
DİSK Bölge Temsilciler Kumlu toplantıları
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yapıldı. _izmit'_te yapılması planlanan ınitinge
izin _verılme<;1ı. 14 __Eylü_l'de İstanbul Spor ve
sergı Sarayı nda uç bın kişinin katılı ı

1 T .1 .1 mıy a
Gene eınsı cı er Meclisi yapıldı.

Çeşitli demokratik kitle örgütleri tarafın
dan. da de~te~l~nen Demokrasi Mitingleri
onbınlerce ışçının katılımıyla işçi sınıfının
deınokrasi mücadelesindeki kararlılığını gös
terdi.

,C. Adana'da k~rulu ÇÜMİTAŞ işyerin
de DISK/T. Maden-lş'in sürdürdüğü grevde
görevli sendika uzmanı Nurettin Çavdargil,
işverenvekili ve bir mühendisin kullandığı
bir araçla ezilmek istendi (Ekim). Çavdar
gil'in ağır yaralandığı bu olay sonrasında iş
veren işçilerin taleplerini kabul etti. •

K Nusaybin bölgesinde çalışan Dev-
rimci Toprak-İş üyesi üç bin işçi paınuk top
laına ücretlerinin artırılması için 29 Eylül'de
direnişe geçti. Toprak ağalarının çalıştırmak
için dışarıdan getirdiği işçiler de direnişe ka
tıldı.

K DİSK'e bağlı sendikalara üye işçiler
1 Kasıın'da Adana'da bir yürüyüş yaptı. İşçi
lere karşı artan baskıları ve yasa dışı davra
nışları protesto etmek için yapılan yürüyüşte
referandum isteği dile getirildi ve "Bağıınsız
Türkiye" sloganları atıldı. •

K DİSK kuruluşundan itibaren tüın
çalışanların gr~vli ve toplu sözleşıneli sendi
ka hakkının en önde gelen savunucusu ol
du. Bu hakkın kazanılması için kaınu çalı
şanlarıyla ortak etkinlikler düzenledi. kamu
çalışanları örgütlerinin düzenlediği etkinlik-
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leri destekledi. Taleplerin ortaklaştırılması
doğrultusunda 29 Kasım'da DİSK, TİB,
TMMOB, Töb-Der, TÖD, Tüm-Der, Tüs-Der
ve TüTED ortak bir forum düzenledi.

X Tariş fabrikalarında çalışan yüzlerce
işçi topluca DİSK/Tekstil Sendikasına üye ol
du. Tariş Genel Müdürü, eski AP milletveki
li Orhan Barut, işçileri sarı sendika Mensu
cat-İş'e geçmeleri için tehdit etti. İşçilerin ira
desini görmezden gelen iktidar ve yönlen
dirdiği işletme yönetimi 10 Aralık'ta iki yüz
kadar faşist militanı fabrikaya getirdi. Fabri
kanın ışıklan söndürüldü, elerinde tabanca
lar, bıçaklar olan "komandolar" önlerine ge
len işçilere saldırdı, birçok işçi yaralandı.

Yaralı işçiler kaldırıldıkları SSK Hastane
sinde yine faşist çetelerin saldırısına uğradı.
Bir işçiyi camdan atmaya çalışan faşistler son
anda hastane çalışanlarının müdahalesiyle
kurtarıldı.

İşletme yönetimi 19 Aralık'ta yüz elli ka
dar faşist militanı yine fabrikaya sokunca iş
çiler işbıraktı. Yoğunlaşan baskı ve saldırılar
üzerine Tariş işçileri 24 Aralık'tan itibaren
can güvenliklerinin kalmadığını açıklayarak
süresiz olarak işbırakma eylemi başlattı.

X İstanbul, Vatan Hastanesi'nde çalı-
şan ve Devrimci Sağhk-İş'e üye yüz on beş
işçi toplu sözleşme uyuşmazlığı nedeniyle
25 Aralık'ta greve başladı. Sendika Genel
Başkanı Cemil Orkunoğlu ve Genel Saymanı
25 Ocak'ta grev çadırında bulundukları sıra
da, işveren vekili konumundaki Başhekimin
kardeşi tarafından bıçakla yaralandı.
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K Seydişehri Alüminyum Fabrikaların-
daki işçilerin örgütlü olduğu Özgür Alümin
yuın-İş Sendikası'nın genel kurulunda
DİSK'e katılma karan alınası üzerine işçilere
yönelik çeşitli saldırılar başladı.

26 Aralık'ta "komandolar" işçilere saldırdı,
Hasan Kadıoğlu öldü, dördü ağır on beş işçi
yaralandı.

28 Aralık'ta bildiri dağıtan işçilere Ankara
plakalı araçlardan ateş açıJdı. Saldırganlar
rasgele yağdırdıkları kurşunlada kendi arka
daşları olan MHP'nin gençlik kolu başkanını
da öldürdüler. Olay sırasında 4 işçi yaralan
dı. Provokatörler çeşitli söylentilerle halkı
tahrik etmeye çalıştı. Gruplar halinde parti,
dernek, sendika binalarına saldırılar düzen
lediler.

29 Aralık'ta Özgür Alüıninyum-İş binası
bombalandı. Halkı galeyana getirmek için
yayılan "DİSK bin beş yüz kişilik kuvvet
gönderiyor" şeklindeki bir söylenti beklene
nin aksine olayların yatışmasına neden oldu.

İşçiler bir yandan saldırılarla yıldırılmak
istenirken diğer taraftan sarı sendikalar dev
reye sokuldu. Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş
sahte üye fişi düzenleyerek toplu sözleşıne
yetkisi almaya çalıştı. Yapılan sahtekarlık bi
lirkişi heyetince tespit edildi. Yetki davasını
yürüten mahkeme heyeti can güvenliklerinin
olmadığı gerekçesiyle davadan çekildi.

K SSK'da çalışan otuz bin işçi, sendi-
kalaşmayı önlemek amacıyla iktidarın aldığı
bir kararla ınemur statüsüne alındı. Bu keyfi
tutuın üzerine yaygın direnişler yaşandı. Sos-
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yal-İş'in üyesi olan bin clört yüz yinni sekiz
SSK işçisi işten çıkarıldı. Türk-İş işçilerin sen
dika hakkı için verdiği mücadeleyi "yasadışı"
olarak niteledi.

1976
)( AP milletvekili Murat Bayrak'ın sa-

hibi olduğu Sancak Tül Fabrikası'nda çalışan
üç bin işçi 28 Ocak'ta tüm siyasi parti baş
kanlarına gönderdikleri birer ınektupla
MHP'li komandoların baskısı altında tutul
duklarını ve asgari ücretin altında bir ücretle
çalıştınldıklannı belirttiler. İşçiler hiç bir sen
dikaya üye olaınadıklannı ve kendilerine iş
kanunlarının bile uygulanınadığını açıkladı
Iar.

)( DİSK/Yeni Haber-İş'in örgütlü ol-
duğu İstanbul Telefon Başmüdürlüğüne
bağlı beş şantiye, taşıtlar amirliği ve Ümrani
ye PTT" falorllcası işçileri 11 Mart'ta greve baş
ladı. Grevin birinci gününde faşist çeteler
grevdeki işçilere saldırdı.

)( DİSK Genel Sekreteri ve Basrrı-Lş
Genel Başkanı İbrahiın Güzelce 11 Nisan'da
öldü. 14 Nisan'da yapılan cenaze töreni bü
yük bir antifaşist gösteriye dönüştü.

){ 51 yıllık bir aradan sonrasında ilk
büyük kitlesel 1 Mayıs kutlaması DİSK'in ön
cülüğünde İstanbul, Taksim Meydanı'nda
onbinlerce eınekçinin katılıınıyla yapıldı.

)( Yeraltı Maden-İş'in örgütlü olduğu
Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ işye
rinde çalışan 980 işçi 5 Mayıs'ta greve başla
dı. Bu grev ınadencilik işkolunda ilgili yasa-
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lar uyarınca yapılan ilk grev olması bakırnın
dan özel bir öneme sahip oldu. 23 gün sü
ren grev sırasında ınaden işçileri ile işletıne
de hissesi bulunan Pancak Üreticileri Ko
operatifi üyesi köylüler arasında sıkı bir da
yanışına sağlandı.

K Bursa Tofaş Fabrikası işçısı,
DİSK/T. Maden-İş üyesi Muammer Çetinbaş,
Türk Metal-İş Sendikasına ait bir araçla gelen
faşistler tarafından katledildi. Saldırı sırasın
da bir işçi de yaralandı. Cinayet, Bı.ırsa'cla
onbinlerin katıldığı bir mitingle protesto
edildi. Lastik-İş üyeleri saldırıyı protesto için
bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

K Edirne'de kurulu Kartaltepe fabrika-
sında çalışan DİSK/Tekstil üyesi işçiler 25
Ağustosta faşist çetelerin saldırısına ı.ığr-aclı,
Saldırıda bir işçi bıçakla yaralandı.

)( 1 Eylül Dünya Barış Günü, "Faşiz-
me Karşı Direnen Şili Halkı ile Dayanışına"
günü olarak yaygın etkinlikler kutlandı.

)( DİSK/Dev Maden-Sen üyesi maden
işçilerinin toplu sözleşme uyuşmazhğı nede
niyle 2 Eylül'de başlatıkları grev tam bin üç
yüz gün sonra 26 Ekiın 1979'da zaferle so
nuçlandı.

)( Anayasa Mahkemesi tarafından ip-
tal edilen DGM Yasası, MC hükümeti tarafın
dan yeniden çıkarılınak istendi. DİSK 16 Ey
Iü l'cle bir günlük "Genel Yas" eylemi yaptı.
Yüzbinlerce işçi iş bıraktı. DİSK yeni bir ey
leın tarzı uygulayarak, yüzlerce araçlık bir
konvoyla İstanbul caddelerinde trafiği felç
etti.
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)( DİSK/Barder-İş Genel Başkanı Ke-
nan Budak 2 Kasıın'da uğradı silahlı bir sal
dırıda yaralandı. Daha önce AP Fatih Genç
lik Kolu Başkanını öldürmekten sanık bir ki
şi tarafından yapılan saldırıda Budak'ın ya
nında bulunan Mustafa Gündoğdu da yara
landı.

)( Profilo Fabrikası'nda Genel Yas ey-
leınine katıldıkları gerekçesiyle işten çıkan
lan arkadaşlarına sahip çıkan işçiler direnişe
geçti. Polisin silahlı saldırısı sonucunda işçi
Yakup Keser öldü, çok sayıda işçi yaralandı.

)( DİSK, Genel Yas eylenıi nedeniyle
işten çıkarılan üyelerine sahip çıktı. DİSK
Dayanışma Fonu ve iş.sizlik Fonu kuruldu.

)( DİSK/Gıda-İş üyesi Ülker işçileri 9
Aralık'ta bir grup faşist çetenin saldırısına
uğradı, bir işçi yaralandı.

X DİSK/Genel-İş üyesi İstanbul Bele-
diyesi işçileri ücretleri ve birikmiş haklarını
almak için 14 Aralrlc'ta direnişe geçti. İşçiler
16 Aralık'ta Vatan Caddesinde başlayan ve
Beyazıt, Eminönü, Karaköy hattı üzerinden
Beşiktaş'a kadar uzanan bir yürüyüş yaptı.
İşçilere bu yürüyüş sırasında iki yüz araç eş
lik etti. Yine aynı .saatlerde elli araçlık bir
konvoy oluşturan işçiler Üsküdar'dan Bos
tancı'ya kadar bir gösteri düzenledi. İşçilerin
direnişi 5 Ocak'ta sona erdi.

1977
X İstanbul'da kurulu Yapağı Yıkaına

Fabrikasında çalışan DİSK/Tekstil üyesi ve
işyeri bsışrerrısilctst Ahmet Hocaoğlu faşist ci-
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nayet şebekeleri tarafından dövülerek ağır
yaralandı.

)( DİSK/Tek-İş Sendikası Afşin-Elbis-
tan Şube Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Şa
hin'in evine 7 Şubat'ta bomba atıldı. Saldırı
üzerine emniyet güçlerine başvuran Şahin
ağır hakaretlere uğradı ve dövüldü.

K DİSK Yönetim Kurulu ve Başkanlar
Konseyi'nin 21 Şubat'ta yapılan ortak toplan
tısında Haziran ayında yapılacak genel se
çiınlerde CHP'nin desteklenmesi -karan alın
dı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "DİSK,
hem demokratik bir ortamdan yana, hem de
hükümeti kurmaya en yakın parti olduğu
için 1977 Genel Seçimlerinde CHP'yi destek
leme kararı alınıştır" denildi.

)( DİSK/Teknik-İş Sendikasının OYAK
Genel Müdürlüğünde sürdürdüğü greve 23
Şubat'ta bir grup faşist militan saldırdı. Sal
dırganlar grev pankartlarinı yırtarak kaçtı.

)( DİSK/Lastik-İş Sendikasının Nisan
ayı içinde kutlanacak olan 28. kuruluş yılı
nedeniyle İzmir'de afiş asan işçilere saldıran
faşistler Avni Ece'yi katlettiler. DİSK'e katıl
ına kararı henüz alan Beton-İş üyesi Avni
Ece için yapılan cenaze töreni dev bir antifa
şist gösteriye dönüştü.

K Yüzbinlerce işçinin katıldığı 1 Mayıs
kutlamaları bitiıninde kimliği açıklanamayan
kişilerin açtığı ateş sonucu Taksiın alanı ka
na bulandı. "1 Mayıs '77 katliaını" olarak anı
lan olayda 36 kişi yaşamını yitirdi. Olayların
bir kontr-gerilla eyleıni olduğu yönünde cid
di iddialar bulunmaktadır.
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)( MESS ile T. Maden-İş arasında 9 ay
süren toplu sözleşmelerin uyuşmazlıkla so
nuçlanması üzerine 30 Mayıs'ta onbinin üze
rindeki işçi greve çıktı. "DGM'yi ezdik sıra
MESS'te" sloganıyla yürütülen grev iki sınıf
arasında ortaya konulan tezler bakıınından
sert bir çatışına ortamına sahne oldu. Grev
ler 3 Şubat 1978'de sendikanın önemli oran
daki talebinin kabul edilmesiyle sonuçlandı
rıldı.

)( DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler,
28 Temmuz'da tarihi Ulusal Deınokratik
Cephe çağrısını yayınladı. Türkler yayınladı
ğı çağrı mesajında şu görüşleri dile getirdi:

"Milliyetçi Cephe, işbirlikçi tekelci serma
yenin en gerici, şoven kesimlerinin oluştur
duğu gericilik ve faşizm cephesidir. Bu cep
heye karşı ve güvenoyu aldığı takdirde 2.
MC'yi bir an önce iktidardan uzaklaştırmak
için, ulusal bağımsızlıktan, demokrasi, barış
ve toplumsal ilerlemeden yana olan parla
mento içindeki ve dışındaki tüm örgüt ve
güçlerin Ulasal Demokratik Cephe (UDC),
içinde biraraya gelmeli ve UDC'yi güçlendir
ıneleri acil bir görev ve zorunluluktur."

,C DİSK 6. Genel Kurulu 22-27 Aralık
tarihlerinde Harbiye Şehir Tiyatrosu Salo
nu'nda toplandı. Kemal Türkler, genel baş
kanlığı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı
Abdullah Baştürke devretti.

1978
K 16 Mart'ta İstanbul Üniversite-

st'rıden çıkan öğrenciler bombalı, silahlı sal
dırıya uğradı. 7 öğrencinin öldüğü olay ne-
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deniyle 20 Mart'ta "Faşizme İhtar Eyle ·ıı •
kl . d" B" mı nıgerçe eştır ı. ır saatlik işbırakına eyleı ·
b. . k . . k nıne600 ını aş ın ışçı atıldı.

)( DİSK/Tekstil Sendikasının Beyoğlu
şube binası Nisan ayında boınbalandı, bina
da ağır hasar meydana geldi.

)( TKİ Aşkale=: Linyit İşletınesi'nde çalı-
şan Yeraltı Maden-Iş üyesi işçiler, ışvererıın
toplu sözleşıne hükümlerine uymaması üze
rine işyerini işgal etti. Üretiıni üstlenen işçi
ler işgali 7 ay boyunca sürdürdü ve eylem
başarıyla sonuçlandırıldı.

)( Mersin'de . kurulu Soda Sanayi
A.Ş.'de örgütlenen DISK/Petkiın-İş üyesi işçi
ler çeşitli baskılarla karşılaştı. Uyuşmazlık
sonucu başlayan ve yüz kırk gün süren grev
Bakanlar Kurulu kararıyla önce otuz, daha
sonra altınış gün ertelendi. Ertelen-ıe süresi
nin dolınasına on gün kala işveren işçilerle
birlikte teknisyenleri de kapsayan lokavt ilan
etti. İşveren lokavt kararı ınahkeıne tarafın
dan yasadışı sayıldı.

DİSK yönetimi yapılan yasadışılıkların
düzeltilınesi için Başbakan Bülent Ecevit'e
bir ınektup gönderdi. Bu mektubun da so
nuç verıneınesi üzerine 31 Nisan'da binlerce
işçinin katıldığı bir ıniting yapıldı.

Bu mitingle yetinıneyen işçiler duyarsız
iktidara seslerini duyurmak amacıyla Mer
sin'den Ankara'ya uzanan bir yürüyüş yap
ma kararı aldı. Mersin Valiliğinin engelleme
girişimlerine karşın işçiler 21 Hazira~'da ~
rüyüşü başlattı. İşçilerin Ankara'ya gı~esı~e
izin verilınedi. Soda işçileri on beş gun Gol-
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başı'nda bekletildi. Petkim-İş yöneticileri ba
zı bakanlarla görüştü.

Soda Sanayii A.Ş. yönetim kunılu başkanı
Şahap Kocatopçu tarafından bakım yaptırma
gerekçesiyle işe alınan faşist militanlar 2
Teınınuz'da kendi aralarında silahlı bir çatış
maya girdi. Çatışmada bir faşist militan arka
daşlarınca öldürüldü, birkaçı da yaralandı.
İşveren ölüm nedenini elektrik kazası olarak
açıkladı.

)< 1 Mayıs, yapılan onca karşı propa-
gandaya ve kışkırtına çabalarına rağınen
yüzbinleı-in katılımıyla yine İstanbul, Taksim
Meydanı'nda kutlandı.

)< Bir grup AP ve MHP militanı
DİSK/İlerici Deri-İş Sendikasının Kazlıçeşıne
Şube binasına saldırdı. Bina tahrip edildi,
saldırganlar bina içini kurşun yağmuruna
tuttu.

)( DİSK Samsun Bölge Temsilciliği ça-
lışanı Erdoğan Aksu 8 Temmuz'da evine gi
derken öldürüldü.

K CHP Hüküıneti'nin gündeme getir-
diği "Toplumsal Anlaşma" Türk-İş tarafından
20 Teınmuz'da iınzalandı. DİSK, sermayenin
ve iktidarlarının günahlarının işçi sırufırıa fa
tura edilınesi olan bu anlaşmayı şiddetle
eleştirdi.

)( Tüm çalışanların grevli ve toplu
sözleşmeli sendika hakkını savunan DİSK,
kaınu çalışanlarının tek çatı altında toplan
ması doğrultusunda önemli bir adım attı.
DİSK Yönetim Kurulu eğitim emekçilerinin
örgütü Töb-Der'i onur üyesi olarak kabul et
ti.
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K 1-4 Ağustos'ta yapılan 1. Ören Top-
lantısı geniş yankı yarattı. Toplantıda "De
ınokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Te
mel İlkeleri" adlı belge ve "Tek Tip Demok
ratik Tüzük" ele alındı.

K Atatürk Öğrenci Sitesi Müdürü ve
DİSK/OLEYİS üyesi Avukat Devrim Çelenk
24 Ağustos'ta faşist çeteler tarafından Beya
zıt'ta öldürüldü. Bir süre DİSK/Turizın-İş
avukatlığını da yapan Devrim Çelenk, Öğ
renci Sitesi'nde etkin olmak isteyen faşistler
tarafından tehdit edilmekteydi. Faşistler
uzun süre takip ettikleri Çelenk'i Beyazıt'ta
aracının kırınızı ışıkta dunnasından yararla
narak katlettiler. DİSK ve OLEYİS üyesi bin
lerce işçi, Çelenk'in cenazesini büyük bir an
tifaşist gösteriye dönüştürdü.

K Faşizmin aydınlara ve halka dönük
eylemleri tırmandı; Savcı Doğan Öz, Doç.Dr.
Bedrettin Cömert, Prof.Dr. Bedri Karafakicığ
lu, Doç.Dr. Necdet Bulut öldürüldü. Üç üni
versite öğrencisi belediye otobüsünden kaçı
rılıp kurşunlandı. 7 TİP üyesi genç kaldıkla
rı evde öldürüldü. Kahvehane taranması
olaylarında çok sayıda vatandaş öldürüldü.

K DİSK/Dev Maden-Sen genel merke-
zi 1 Ekim'de bombalandı, binada ağır hasar
ıneydana geldi.

K DİSK/Liınter-İş'in hızla gelişen ör-
gütlenmesini önleınek isteyen sarı .sendika
Dok Gemi-İş'te yuvalanan faşist çeteler sen
dikanın İzmit Bölge Temsilcisine saldırarak
yaraladı.

K 19 Kasıın'da DİSK Genel Temsilci-
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ler Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda, 6.
Genel Kurul kararları ışığında "Demokratik
Platfonn"un oluşuınu konusu tartışıldı ve ha
yata geçirilmesi kararı alındı.

)( 25 Kasıın'da 33 örgütün katılımıyla
"Deınokratik ·Platform" toplantısı yapıldı.
Toplantı sonunda Ecevit Hükümeti'nin ha
zırlıklarını yürüttüğü yeni baskı yasalarına
karşı ortak bir mektup yayınlandı.

)( DİSK'in 6. Genel Kurulu kararlan
doğrultusunda 12-13 Ekim tarihlerinde top
lanan Genel Temsilciler Meclisi "Türkiye'de
antien-ıperyalist, antişovenist güçlerin faşiz
me, eınperyalizırie ve şovenizıne karşı güç
ve eyleın birliğinin "Deınoktaki Platfonn"da
sağlanınası görüşü beniınsendi.

DİSK Genel Yönetim Kurulu ve Başkan
lar Konseyi toplantısında bu kararlar üzerine
bir koınisyon oluşturdu. Komisyon çalışma
larını taınaınlayarak platformun oh.ıştun.ılına
sı için çağrılacak demokratik kitle örgütlerini
beJirledi ve 25 Kasım'da Ankara'da toplantı
ya çağırdı.

33 kitle örgütünün katılımıyla yapılan
toplantı sonucunda CHP Hükümetinin getir
ınek istediği antidemokratik baskı yasalarına
karşı Başbakan Bülent Ecevit'e hitaben bir
mektup yayınlandı. •

)( Turhal'da kurulu Özdeınir Antiınu-
an işvereni, madende örgütlenen DİSK/Ye
raltı Maden-İş'i işyerinden sökmek için faşist
çeteleri kullandı. İmzaladığı toplu sözleşıne
yi uygulaınayan işveren, işyerinde huzursuz
luğun tırmanınasını sağladı. MİSK'e üye ol
duğunu söyleyen yirmi faşist militanı işe al-
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maya çalışan işveren, dokuz Yeraltı Maden
İş üyesi işçiyi de işten çıkardı. İşçiler direni
şe geçti. Direnişi kınnak için bir komplo tez
gahlayan işverenin oyunu işçiler tarafından
bozuldu. Silahlı bir saldırı hazırlığını fark
eden Antiınuan işçileri altı MHP'liyi silahla
rıyla birlikte yakalayıp savcılığa teslim ettiler.
Bu olaydan on gün sonra işçilerin servis ara
cı kurşunlandı, biri ağır beş işçi yaralandı.
Aralık ayında başlayan direniş altı ay sürdü,
bakanlığında devreye girmesiyle işveren işçi
lerin taleplerini kabul ettiğini açıkladı.

)( 26-27 Aralık tarihlerinde faşistler
Kahraınanmaraş'ı kan gölüne çevirdi. "Maraş
Katliaını" olarak anılan olaylarda ana rah
ınindeki bebelerden yetmişini aşkın yaşlılara
varıncaya kadar yüzbeş insan hunharca kat
ledildi. Evler, işyerleri yakıldı. Emniyet güç
lerinin uzaktan seyrettiği katliaın sırasında
yaralananların toplandığı hastane faşist cani
ler tarafından basıldı, yaralılar dövüldü. Hü
küınet 13 ilde sıkıyönetim ilan etti.

1979
)( DİSK, Kahran1anmaraş'ta katlaınını

kınaınak amacıyla 5 Ocak'ta tüm ülkede sa
at 11.00'de beş dakikalık saygı duruşu yaptı.
DİSK'in "5 Ocak Faşizmi Lanetleme Eyle
mi"ne çok sayıda demokratik kitle örgütü
üyesi de katıldı.

Yüzbinlerce emekçinin yaptığı eyleın ge
niş yankı uyandırdı.

)( Haklarını sürekli olarak işverene
bağışlayan Tek Gıda-İş'ten kurtulmaya karar
veren Tekel işçileri DİSK/Gıda-İş'te örgüt-
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lenmeye başladı. İşçilerin kararlılığını kırma
ya çalışan işveren ve sarı sendika, işçilere
yönelik saldırıları yoğunlaştırdı. 2. MC hükü
ınetinin giderayak yasadışı biçimde işçi diye
fabrikaya yerleştirdiği silahlı faşist çeteler te
rör estinneye başladı. Ocak ayında Cevizli
Sigara Fabrikası işçisi Muammer Kuran fa
şistlerce pusuya düşürülüp katledildi.

Cinayet şebekeleri işçilerin iradesini ez
mek için saldırılarını daha da artırdı. 31 Ma
yıs'ta Haınit Akyıldırıın evine giderken öldü
rüldü. Altı bin Tekel işçisi cinayetleri ve sal
dırılan protesto etmek için işbıraktı.

Kana doymayan katiller 21 Aralık'ta Gıda
İş işyeri temsilcisi Sebahattin Çakmak'ı da
katletti. Yinni bin Tekel işçisi kararlılığını
gösteren eylem ve direnişlerle ne faşist cina
yet şebekelerine ne de işverenin kuklası sa
rı sendikalara boyun eğmeyeceklerini gös
terdi.

)( Faşist darbe tarafından özgürlükle-
rinden yoksun kalan Şili işçileriyle dayanış
ma amacıyla Şili İşçileri Merkez Birliği'nin
(CUD 26. kuruluş yıldönümü İstanbul, Spor
Sergi Sarayı'nda DİSK tarafından düzenlenen
uluslararası bir toplantıyla kutlandı. Eı·tesi
gün ise DİSK'in kuruluşunun 12. yıldönümü
kutlandı.

)( DİSK/Aster-İş Onur Kunılu üyesi ve
Taşkızak Tersanesi işçisi Atilla Can 24 Şu
bat'ta evine giderken uğradı silahlı bir saldı
n sonucu yaşamını yitirdi.

)( Sıkıyönetim 20 Mart Faşizme İhtar
Eylemi'ni değerlendirme toplantısı sıkıyöne
tiın tarafından engellendi.
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)( 1 Mayıs'ın İstanbul'da kutlanınası sı-
kıyönetim tarafından yasaklandı. DİSK'in
afişlerine ve gazetelerine elkonuldu. DİSK
Genel Merkezi basıldı. Genel Başkan Baş
türk ve DİSK yöneticileri gözaltına alındı.

)( Adana Emniyet Müdürü Cevat Yur-
dakul, Prof. Dr. Ümit Doğanay, Prof. Dr. Ca
vit Orhan Tütengil öldürüldü.

)( Adana'da kurulu Bassa Fabrikası iş-
çilerinin DİSK/Tekstil Sendikasına üye olma
ları üzerine işveren sekiz işçiyi işten çıkardı.
İşverenin bu tavrı üzerine 10 Ağustos'ta do
kuz yüz işçi direnişe geçti. Gece fabrikayı sa
ran güvenlik kuvvetleri bütün işçileri gözal
tına aldı. Sorgulan yapılan işçiler daha sonra
serbest bırakıldı.

)( Yasadışı lokavt uygulayan Ülker iş-
vereni işçileri yıldırmak için her yolu dene
di. İşverenin yasadışı uygulamasını gönnez
den gelen polisler, sürekli olarak işçileri ta
ciz etti, olur olmadık gerekçelerle grev çadır
ları basıldı.

Ülker işvereni işçi görüntüsü altında fab
rikaya soktuğu faşist militanlarla bir koınplo
tezgahladı. Olayı fark eden işçiler sendika
nın gözetiminde yaptırılan bir araınayla fab
rikaya saklanan bir silah ve çok sayıda ıner
ıniyi yakalattı.

"Eğitiın
ayında
öldü.

DİSK/Genel-İş Gaziantep 2. Şube
Sekreteri M. Ali Tütüncüler Ekiın
faşistlerin silahlı bir saldırısı sonucu

DİSK Yönetiın Kurulu 14 Ekim'de
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yapılacak ara seçimlere ilişkin DİSK'in takı
nacağı tavrı belirlemek için 3 Ekim'de top
landı. Yönetiın Kurulu, üye sendikalardan
gelen öneriler doğrultusunda şu açıklaınayı
yaptı:

"Yerli ve yabancı sermaye çevreleri faşiz
ıni tınnandırmak ve seçiınlerden sonra ülke
yi faşizmin kanlı karanlığına boğmak için el
lerinden geleni yapmaktadırlar. Çeşitli ara
rejim söylentileri ve bunu desteklemek üze
re verilen paralı ilanlar, bakan istifaları ve fa
şist anarşinin akıl alınaz boyutlara çıkarılma
sı, bunun araçları ve kanıtlarıdır.

"14 Ekim seçimlerinde faşizm, bunun
yandaşı partiler (MHP, CGP, AP, MSP) ınut
lak yenilıneli ve geri itilmelidir.

"Bütün bu koşulları gözönünde tutan
DİSK Yönetiın Kurulu, 14 Ekiın seçimlerin
de:

I. Tabanının (gövdesinin) ilerici, deınok
rat unsurlardan oluşınası nedeniyle, faşizıne
karşı mücadelede önemli görevler yapabile
cek olan CHP'ye oy verilerek desteklenmesi
ni,

"2. İşçi sınıfımızı, emekçi halkımızı ku
caklayan siyasal örgülenınenin henüz var ol
madığının bilincinde olarak, sosyalist, ilerici
tüın partilerin adaylarına da oy verilerek güç
katılınasının faşizmle mücadele ilkesine ters
düşıneyeceğini,

"Kamuoyuna duyunnaya karar venniştir."

K İşçi sınıfının eğitimine ve kültürel
gelişine büyük önem veren DİSK, Eğitiın ve
Kültür Merkezi'ni kurdu. DKM kısa adıyla
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anılan merkez Ekim ayından itibaren Tiınur
Selçuk yönetimde çalışmalarına başladı.

'K DİSK'in onur üyesi Töb-Der tarafın-
dan 29 Ekim'de Bursa'da düzenlenen ınitin
gc polis saldırdı, bir öğretmen dipçiklenerek
öldürüldü. Bursa Valisi yetkilerini aşarak, ya
salara aykırı biçimde ınitingi engellemeye
çalıştı. Mitingin bir pı·ovokasyon orraırn ırıa
sürüklenmek istendiği gören Töb-Oer yöne
ticileri sayıları 10.000'in ü zeırtrıe çıkan kille
nin dağılması için uyardıkları biı· sırada polis
saldırısı başladı. Çok sayıda öğı·etınen ve iş
çi yaralandı, bir öğretmen faci hir şekilde
can vereli. Aralarırıda Töb-Der Genel Başka
nı ve DİSK Bölge Temsilcisinin ele bulundu
ğu 300'e yakın kişi gözaltına alındı.

'K Erzurum Atatürk Öğrenci Yur-
du'nda örgütlenen DİSK/OLEYİS'in toplu
sözleşme yapmasını engellemek için devre
ye MİSK sokuldu. Yapay bir yetki tarrrşrruı
sryla işçilerin iradesini engelleyemeyen faşist
çeteler OLEYİS üyesi Mehmet Koçak'ı katlet
tiler.

'K 14 Ekim seçimleri sonrasında olu-
şan AP azınlık h.üküıneti KİT'lcre ve Tanın
Satış Kooperatif birliklerine y örıe-l ik bir saldı
n politikası izlemeye başladı. DİSK hüküıne
tin açık bir biçimde hedef aldığı bu iş letrne
lerde örgütlü üye sendikalarla 20 Kasım'da
bir toplantı düzenledi. Toplantıda mücadele
nin ortaklaştırılması için bu işyerinde örgüt
lü bağımsız xerıcltksrlara da ça~rı yapılması
kararlaştırıldı.

26 Kasım'da DİSK üyesi ve bağımsız yedi
sendikanın katılıınıyla yapılan toplantı sonu-
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cunda "Ortak Davranış Koınitesi" kurulması
kararı alındı.

)t DİSK/Yeraltı Maden-İş üyesi KBİ
Murgul-Çukurkaya İşletmesi işçisi Nurettin
Yılınaz, 22 Kasıın'da faşist çeteler tarafından
evinin önünde kurulan pusuda, kurşunlana
rak katledildi.

1980
)t Faşist kadrolaşma için işten çıkarıl-

mak istenen ve faşist militanların saldırıları
na uğrayan DİSK üyesi işçiler Tariş Fabrika
ları'nda direnişe geçti.

AP azınlık hüküınetinin işbaşına gelince
ilk işlerinden biri Tariş'i faşist militanlarla
doldurma operasyonu oldu. Binlerce Tariş
işçisini işten çıkarıp yerine kendi kadrolarını
yerleştirmek isteyen iktidarın atadığı yeni
yönetiın, bu aınacını açık bir- biçiınde ortaya
koydu.

22 Ocak'ta genel bir arama yapılacağı ba
hanesiyle tüın işletmeler polisler tarafından
işgal edilınek istendi. İşverenin amacını an
layan işçiler direnişe geçti. Tartş direnişini
kırmak için fabrika polis ve askerlerce kuşa
tıldı. Fabrikaya yönelik saldırılarda atölyeler
tahrip oldu, işçiler yaralandı. Bu saldırı ülke
çapında yapılan gösterilerle protesto edildi.
25 Ocak'ta DİSK'in aldığı karar doğrultusun
da İzrnir'de iki saatlik iş bırakma eylemi çok
geniş katılımla ve büyük bir disiplin içinde
gerçekleştirildi. 26 Ocak'ta Tariş işçileriyle
dayanışına aınacıyla İzmir'de "İşçi Kıyıınına,
Zamlara, Pahalılığa, Sürgünlere, Anti-De
ınokratik Baskı ve Uygulamalara, Faşist Sal-
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dırılara Karşı Demokrasi Mitingi ve Yürüyü
şü" yapıldı.

Gelişen protestoların önünü alamayan ik
tidar, halkın tepkisini bastırmak amacıyla Ta
riş işçilerini oturduğu mahallere yönelik ge
niş bir operasyon başlattı ancak halkın dire
nişiyle karşılaştı.

,C IMF'nin istemleri doğrultusunda ha-
zırlanan 24 Ocak Kararları açıklandı

,C 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde 2.
Ören toplantısı yapıldı. Toplantıda gelişen
olaylar karşısında alınacak tavır tartışıldı.

,C İktidar Tariş'teki politikasının bir
benzerini de Antbirlik'te uygulamaya koy
mak istedi. DİSK'in öncülüğünde çalışmala
rını yürüten Ortak Davranış Komiteleri, ikti
darın zorla işgal, işten çıkarma planını boz
mak için harekete geçti.

8 Şubat'ta Antalya'daki tüm işçiler Antbir
lik işçilerini desteklemek için 2 saatlik işbı
rakma eylemi gerçekleştirdi.

İşçiler kararlılıklarını göstermek ıçın
DİSK'in öncülüğünde 9 Şubat'ta Antalya'da
geniş katılımlı bir miting düzenledi.

,C Hızla gerginleşen ortam ve emekçi-
lere yönelik saldırıların yoğunlaşması üzeri
ne tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesin
den hareket eden DİSK Yönetiın Kurulu, 15-
16 ve 22-23 Aralık 1979 tarihlerinde Bölge
Temsilciler Meclislerini topladı.

Bu toplantılarda ortaya çıkan görüşler 11-
14 Ocak'ta yapılan Genel Yönetim Kurulu,
Başkanlar Konseyi ve DİSK Bölge Temsilci-

DİSK Yayınlan 131



lerinin ortak toplatısında "ülke çapında kitle
sel çıkışlarn örgütlenerek demokrasi güçleri
nin ortak hedeflerini öne çıkaran ilkeli birli
ğin sağlanması yolunda çabalara girişilmesi,
örgütümüzün gelecek günlere karşı duyarlı
hale getirilmesi, örgütsel birliğin eylem için
de pekiştirilmesi" kararı alındı.

Bu değerlendirmeler ve kararlar ışığında
"İşçi kıyımına, zamlara, pahalılığa, sürgünle
re, antidemokratik baskı ve uygulamalara,
faşist saldırılara karşı DEMOKRASİ MİTİNGİ"
yapılması kararlaştırıldı.

Demokrasi Mitingleri 26 Ocak'ta İzmir'de,
9 Şubat'ta Antalya'da, 23 Şubat'ta Ordu'cla ve
son olarak da 22 Mart'ta İzrnit'te binlerce
emekçinin katılımıyla yapıldı.

K DİSK Yürütme Kumlu 12 Mart'ta
yapılan toplantısında artan baskılara ve sal
dırılara karşı daha örgütlü bir mücadelenin
verilmesi için DİSK Merkez Demokratik Ey
lem Komitesi oluşturulmasına karar verdi.

K Metal işkolunda 107 işyerinde çalı-
şan yinni beş bin işçi adına sürdürülen top
lu sözleşme görüşmesi uyuşmazlıkla nokta
landı. T. Maden-İş 13 Mart'tarı itibaren kade
meli olarak grev başlattı. Aynı gün Netaş iş
çisi Mustafa Berılioğlu Otosan Fabrikası
önünde kurşunlanarak katledildi. 19 Mart'tan
itibaren grevdeki işçi sayısı yirmi iki bine
ulaştı. Grev 12 Eylül darbesini yapan cunta
tarafından kaldırıldı. Grevdeki işçilerden bir
bölümü darbecilerin bu kararına rağmen
grevlerini iki gün daha devam ettirdiler.
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netimler tarafından yasaklandı, birçok kent
te sokağa çıkma yasaklan konuldu. 30 Ni
san'da işbırakrna ve işyerinde toplu bildiri
okuma eylemleri yapıldı.

DİSK yasaklamaları protesto etmek aına
cıyla, 1 Mayıs'ta, Danıştay kararıyla Mer
sin'de "1 Mayıs'ın kutlanınasını önlemeye
yönelik baskı ve saldırıları Protesto Mitingi"
düzenlendi. 1 Mayıs gerekçe gösterilerek
DİSK üyesi sendikalar mühürlendi, sendika
cılar ve çalışanları gözaltına alındı.

)( Yeni Çeltek Linyit İşletmelerinin za-
rar ettiği gerekçesiyle kapatılması üzerine iş
letmede örgütlü DİSK/Yeraltı Maden-İş üye
si işçiler ocağı işgal etti. İşçiler kurdukları
koıniteler aracılığıyla üretimi ve yönetimi
üstlendiler. Kısa süre içinde zarar gerekçesi
nin tümüyle yalan olduğunu kanıtladıla_r.

)( DİSK 7. Genel Kurulu, 25-30 Hazi-
ran tarihlerinde İstanbul Harbiye Şehir Tiyat
rosu Salonu'nda toplandı.

)( DİSK'in kurucusu ve T. Maden-İş
Genel Başkanı Kemal Türkler, 22 Tem
ırruz'cla evinin önünde faşist caniler tarafın
dan katledildi. Sıkıyönetimin tüın önleme gi
rişiınlerine rağınen • 25 Teınınuz'da yapılan
cenaze töreni yüzbinlerin katıldığı büyük bir
antifaşist gösteriye dönüştü.

)( Sermayenin ve IMF'nin politikaları-
nın yaşama geçirilınesi için işçi sınıfının ve
tüın demokratik güçlerin sustunılınası gere
kiyordu ve 12 Eylül Faşist Darbesi yapıldı.
Tüm sendikal faaliyetler yasaklandı.

Darbenin heınen ardından çalışınalarına
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izin verilen Türk-İş yönetimi bir genelge ya
yınlayarak, 12 Eylül yönetiminin desteklen
mesini istedi. Bu genelgeye uymayanların
kapatılacağı uyarısında bulunuldu. Türk-İş
üye sendikalarının "teşkilatlannıa, eğitim, ge
nel kunıl temsilcilik seçimleri" gibi çalışma
larına kısıtlama getirdi.

Türk-İş yönetimi yazdığı mektuplarla
MGK'yı ve darbeyi övdü. DİSK'i karalaına
kampanyası yürüttü. Ancak çabalan tersine
tepti, ETUC, Türk-İş'in üyelik başvurusunu
2-3 Nisan 1981 tarihli yönetim kurulu toplan
tısında reddetti. ICFTU ise 2 Temmuz 1981
tarihli yönetim kunılu toplantısında Türk
İş'in üyeliğini askıya aldı.

)( İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı,
14 Eylül'de yayınladığı 4 No'lu bildiri ile
DİSK yöneticilerini "Güvence" için teslim ol
maya çağırdı.

)( DİSK Bursa Bölge Temsilciliği Avu-
katı Ahmet Hilmi Veziroğlu, 2 Ekim'de gö
zaltında tutulduğu Bursa Emniyeti'nin beşin
ci katından atılarak öldürüldü. Sıkıyönetiın
yetkilileri Fevzioğlu'nun ölümünü, işkence
de ölen herkes için ileri sürdükleri, "intihar"
olarak açıkladı.

)( 17 Eylül'de gözaltı süresi doksan
güne çıkarıldı. DİSK yöneticileri ve üyeleri
uzun süre yargıç önüne çıkarılmadı.

)( Milli Güvenlik Konseyi, 18 Eylül'de
yayınlanan 8 No'lu kararı ile DİSK'in taşınır
ve taşınmaz mal varlıklarına el koyduğunu
açıkladı.
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rın yönetiınine Sıkıyönetim Komutanlarınca
belirlenen kayyımlar atandı.

K . 7 Aralık'tarı itibaren 2364 sayılı Ya
sa ile tüm sendika üyelerini kapsayan Yük
sek Hakem Kurulu uygulamasına geçildi. 12
Eylül'de gözaltına alınan altmışyedi DİSK yö
neticisi tutuklandı.

1981
)( Aralarında DİSK Genel Başkanı Ab-

dullah Baştürk'ün de bulunduğu 52 DİSK
yöneticisi hakkında idam cezası istemiyle
dava açılacağı basına açıklandı.

)( DİSK üyesi Deri-İş Sendikası Genel
Başkanı Kenan Budak, 25 Teınınuz'da polis
tarafından lcuruları bir pusuyla sokak orta
sında öldürüldü.

)( DİSK Davası 24 Aralık'ta İstanbul
Sıkıyönetim Mahkemesi'nde başladı. Yüz alt
rrırş dosya birleştirildi, toplaın sanık sayısı
bin dört yüz yetrntş yedi, hakkında idaın is
tenilenlerin sayısı yetıniş sekize çıkarıldı.

1983
)( Büyük çoğunluğu Lastik-İş üyesi

olan işçiler silah zoruyla Türk-İş'e git1neyi
kabul etmeyerek bağımsız Laspetkim-İş Sen
dikasını kurdular. Laspetkiın-İş kısa zaınan
da ve zorlu bir mücadele ile örgütlenmesini
tamamladı. Laspetkim-İş, 12 Eylül darbesin
den sonra kurulup işkolu yetkisi alan ilk
sendika oldu.
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1985
X 12 Eylül darbesi sonrasındaki ilk

grev Laxp-erkirn-Lş't rı örsrütlü okluğu Nur Su
ni Deri fohrikasın<la gerçekleşti. 9 Aralık'ta
başlayan grev seksen yedi gün sürdü ve sen
dikanın talepleri doğnıltu:,;unda sonuçlandı.

1986
X Askeri Savcılar 15 Ocak'ta DİSK Da-

vası'yla ilgili "Esas Hakkında Mutala"yı oku
du]aı·.

'K 25 Şubat'ta DİSK Davası Savunına.sı
başladı.

K İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2
No'lu Askeri Mahkemesi 24 Aralrkta DİSI<
Davası ile ilgili kararını açıkladı. İkryü za lt
rruşclört sendikacı ve sendika uzmarıı hak
kında beş yıl altı ay yirmi gün ile on be.ş yıl
sekiz ay arasında hapis cezalan verildi. Ka
rar DİSK yöneticileı-i tarafm<lan temyiz edil
di.

1987
'K DİSK'in 20. kuruluş yıldönüınü ne-

deniyle 13 Şubat'ta İsrarıbul'cla bir kutlaına
töreni yapıldı.

1988
X 13 Şubat'ta DİSK'in 21. kuruluş yıl-

dönümü nedeniyle Arıkara'da bir kokteyl ve
rildi.

>t DİSK, İsveç Memur Sendikalaı-ı
Konfederasyonu He birlikte 16-17 Nisan ta-
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rihlerinde İstanbul'da "Türkiye'de Kaınu Ça
lışanları Sendikal Hakları ve İsveç Örneği"
aerrıp-ozryurrrurru gerçekleştirdi.

1989
K 13 Şubat'ta İstanbul'daki bir anına

gecesiyle DİSK'in 22. kuruluş yılı kutlandı.

)( Askeri Mahkeme verdiği kararın ge-
rekçesini, yasalara aykırı bir biçimde, tarn iki
yıl dört ay sonra açıkladı.

1990
)( Laspetkim-İş'in örgütlü olduğu Go-

odye;u, Pirelli ve Rrisa lastik fabrikalarında
ki gı·evler Körfez Savaşını gerekçe gösteren
bakanlar kurulu tarafından ertelendi. Good
year gı·evi 10 Mart'ta başlaınış ve yüz elli
dört gün, Pirelli grevi Nisan'da başlaınış ve
yüz otuz bir gün, Brtsa grevi ise 24 Nisan'da
başlamış ve yüz dokuz gün sünnüştü.

)( Yalova'c.la kurulu AKSA tesislerine.le
örgütlenen Laspetkiın-İş, işverenin sendikayı
tanurıarnası üzerine sert bir ınücadele yürüt
tü. Altı yüz işçinin ölüın orucuna yattığı fab
rikaya giren jandarma birlikleri işçileri zorla
dışarı çıkardı. Baskılardan yılmayan işçiler
sakal bırakına, siyah kurdela bağlaına ve vi
zite eylemleriyle mücadeyi sürdürdü. İşve
ren sonunda sendikayı tanıdığını açıkladı.

1991
)( DİSK kuruluşunun 24. yılını 16 Şu-

bat'ta İstanbul'da İnsan Hakları Derneği ve
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın
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katkılarıyla düzenlenen bir panelle kutladı.
24. yıl nedeniyle DİSK Dergisi on yıl aradan
sonra ilk kez yayınlandı.

)( Askeri Yargıtay 3. Dairesi, 16 Tem-
ınuz'da açıklanan kararıyla DİSK Davası'nı
beraatle sonuçlandırdı. Bir hukuk skandalına
dönüşen dava on yıl on ay sürdü.

)( DİSK Yürütme, Yönetim ve Başkan-
lar Kunıh.ı ortak toplantısı 20 Teınmuz'da İs
tanbul Bürosu'nda ilk kez toplandı. Yürütme
Kurulu çahşrnalarırıa yeniden başladı.

)( 12 Eylül sonrasında çıkarılan yeni
yasalar gereği tüzükte yapılması zorunlu de
ğişikleri düzenlemek amacıyla 7 Aralık'ta
DİSK Olağanüstü Genel Kurulu, DİSK Genel
Merkezi'nde toplandı.

)( DİSK Genel Başkanı Abdullah Baş-
türk geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu 21
Aralık.'ta yaşama veda etti. Genel-İş Sendika
sı Genel Başkanı ve Avrupa Sendikalar Kon
federasyonu (ETUC) Yönetim Kurulu üyesi
de olan Baştürk için 24 Aralrlc'ta onbinlerin
katıldığı bir cenaze töreni yapıldı.

1992
)( DİSK 8. Genel Kurulu 18-19 Ocak

tarihlerinde Cemal Reşit Rey Konser Salo
nu'nda toplandı. Genel Başkanlığa Gıda-İş
Sendikası Genel Başkanı Kemal Nebioğlu
seçildi.

)( DİSK 25. kuruluş yılı nedeniyle 13
Şubat'ta "2000'li Yıllara Doğru Sendikal Anla
yışlarda Yeni Açılımlar" paneli Cemal Reşit
Rey Konser Salonu'nda yapıldı.

138 DiSK Yayınlan



)( Yitirdiğiıniz Genel Başkan Abdul-
lah Baştürk'e, Orhan Apaydın adına düzen
lenen "Hukuk ve İnsan Hakları" ödülü veril
di.

)( 1 Mayıs, DİSK, Türk-İş ve Hak-iş
yöneticilerinin katılımıyla Ankara'da yapılan
bir salon toplantısıyla ilk kez birlikte kutlan
dı.

K DİSK'e yıllarını veren deneyimli
sendikacıların katılıınıyla kurulan "DİSK
Eınek Danışma Konseyi" 27 Mayıs'ta ilk top
lantısını yaptı.

)( DİSK yönetimi, sendikal hakları için
mücadele veren kamu emekçilerinin Ankara
yürüyüşüne destek verdi. 17 Haziran'da is
tanbul'dan yola çıkan yürüyüşçüler DİSK yö
neticileri tarafından uğurlandı.

K 12 Eylül sonrasının ilk Ören toplan-
tısı 20-26 Haziran tarihlerinde toplandı. Tar
tışılan sorunlara ilişkin kararlar daha sonra
"Ören Kararları" olarak yayınlandı.

)( Kamu Çalışanları Sendikaları Plat-
formu'nun 15 Temınuz'da ilan ettiği bir gün
lük işbırakma eylemi DİSK yönetiıninin bir
bildirisi ile desteklendi.

)( Milliyet gazetesi tarafından başlatı-
lan "Vergi Borçluları Açıklansın" kaınpanya
sını destekleyen DİSK, toplanan on bin beş
yüz yetmiş iki imzalı dilekçe ile 16 Tem
ınuz'da Maliye Bakanlığı'na başvurdu.

K Kemal Türkler, 22 Teınınuz'da dü-
zenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. DİSK ve
T. Maden-İş tarafından "Alınterinin Onuru"
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başlığıyla düzenlenen anma etkinlikleri Lüt
fü Kırdar Spor Salonu'nda yapılan büyük bir
toplantıyla sonuçlandırıldı.

X Kenan Budak, 25 Teınınuz'da ıne-
zarı başında yapılan bir toplantı ile anıldı.

X Kaınu emekçilerinin sendikal ınü-
cadelesine her dönemde destek veren DİSK,
8. Genel Kurul sonrasındaki etkinliklerinin
en başında kamu eınekçileri sendikaları teın
silcileriyle ortak bir toplantı düzenledi. DİSK
Genel Merkezi'nde 27 Ağustos'ta düzenle
nen ve karrıu emekçileri sendikalarının yö
neticilerinin, ~ ve TMMOB'nin gözleınci
olarak katıldığı toplantıda örgütlenıne sorun
ları ve hakların kullanıını tartışıldı.

X Otomobil-İş sendikasının örgütlen-
ıne çalışması başlattığı Meta Elektronik Fab
rikası'ndan on yedi işçi işten çıkarıldı. İşçiler
topluca iş bıraktı ve fabrika işgal edildi. İşçi
lerin kararlılığı karşısında geri çekilen işve
ren atılan işçileri geri aldı. Kısa bir süre son
ra toplu sözleşme göıüşıneleri başlatıldı. Gö
rüşınelerin uyuşmazlıkla sonuçlanınası üze
rine greve çıkıldı ve grev anlaşma ile kaldı
rıldı. Bir süre sonra şirket yönetimi ınali sı
kıntıları gerekçe göstererek dört yüz işçinin
işine son verdi. Alacakları takside bağlanan
işçiler fabrika yönetimine el koydu, haciz
için gelen alacaklı banka yetkililerini içeri al
ınadı. Aylarca direnen işçiler 4 Eylül'den iti
baren üretimi üstlendi. Üretilen televizyonla
rın satışını da üstlenen işçiler tüm alacakları
nı tahsil etti.

X 12 Eylül darbesinin 12. yılında, bir-
çok DİSK yöneticisini misafir eden eski Sul-
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tanahınet Cezaevi'nde bir toplantı düzenlen
di. "12 Eylül '80'den 12 Eylül '92'ye" başlığıy
la düzenlenen toplantıda 12 Eylül'ün kara
günlerinde DİSK'le dayanışma içinde olan iş
çi sınıfı dostlarına plaket verildi.

Aynı etkinlik çerçevesinde Karikatürcüler
Derneği'nin katkılarıyla "12x12 Eylül Karika
tür Sergisi" açıldı.

)( Yeni çalışma döneıninin ilk ınitingi
26 Eylül'de K.ocaeli'de yapddı. DİSK'in
80'den önceki son mitinginin yapıldığı Koca
eli yine DİSK'in demokrasi taleplerini dile
getirdiği bir alan oldu. "Den:ıokrasi Mitingi"
geniş yankı yarattı. Mitinge çevre illerden de
geniş katılıın oldu.

)( Balkan ülkelerindeki sendikalar
arasında clayanışınanın güçlendiı-ilınesi aına
cıyla ETUC'un desteği ve DİSK'in öncülü
ğünde İstanbul'da 14-16 Ekim tarihlerinde
bir uluslararası toplantı düzenlendi. Arnavut
luk, Bulgaristan, Roınanya ve Yunanistan ge
len konfederasyon yöneticileriyle yapılan
"Balkan Sendikalar Konferansı 1. I-Iazırlık
Toplantısı" sonucunda yayınlanan bir bildiri
ile bölgede barışın teıninatının işçi sınıfı ola
cağı vurgulandı.

)( Bağımsız Laspetkim-İş Sendikası 25
Ekim'de toplanan Genel K.urulu'nda DİSK'e
katılına kararı aldı.

1993
)( Genel-İş'in yerel yönetimlerdeki ör-

gütlenmesi sırasında çok sayıda işçinin işten
çıkarılması ve sendika seçıne özgürlüğünün
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kısıtlanınak istenınesi üzerine DİSK'in çağrı
sıyla 11 Ocak'ta bir toplantı düzenlendi. İs
tanbul Zafer Sineınası'ında yapılan toplantı
ya İstanbul ve çevre belediyelerinde çalışan
yüzlerce işçi katıldı. Toplantıda işyederinde
referandum uygulanınası ve işverenlerin
sendika seçıne hakkına müdahale etıneınesi
konusunda uyarılması karan alındı.

K DİSK üyesi !-,ir sendikanın 12 Eylül
sonrasındaki ilk grevi 15 Ocak'ta Pen Otel'de
başladı. OLEYİS'in örgütlü olduğu işyerinde
ki grev nedeniyle bir tören düzenlendi.

K Deınokrasinin, insan hak ve özgür-
lüklerinin yılmaz savunucusu gazeteci-yazar
Uğur Muıncu 24 Ocak'ta aracına konulan bir
bombayla katledildi. DİSK ülke çapında dü
zenlenen etkinliklere kitlesel olarak katıldı.
25 Ocak'ta Sarayburnu'ndan Cumhuriyet ga
zetesine yapılan gece yürüyüşüne, 26
Ocak'ta Sultanahınet Meydanı'ndan Gazete
ciler Ceıniyeti önünü yapılan yürüyüşlere
DİSK ve bağıl sendikaların yöneticileri, üye
leri katıldı. Muıncu'nun 27 Ocak'ta Anka
ra'cla yapılan ve yüzbinlerin katıldığı cenaze
töreninde DİSK büyük bir kortejle yer aldı.

K DİSK'in 26. kuruluş yılı Uğur Muın-
cu'ya adandı. Kuruluş yılı nedeniyle 13 Şu
bat'ta İstanbul'da, 14 Şubat'ta Adana birer tö
ren düzenlendi.

K DİSK'in üyesi olduğu Avrupa Sendi-
kalar Konfederasyonu (ETUC)'un öncülü
ğünde tüın Avnıpa'da düzenlenen "İşsizliğe
ve Irkçılığa Karşı 2 Nisan Avrupa Eylem Gü
nü" nedeniyle Ankara'da bir panel düzenlen
di.

142 DiSK Yayınları



)( DİSK 12 Eylül sonrasının ilk 1 Ma-
yıs mitingini İstanbul Pendik Meydanı'nda
Kamu Çalışanları Sendikaları Platfonnu,
ıneslek odaları ve çeşitli kitle örgütlerinin
katılımıyla gerçekleştirdi.

)( Keramik-İş Sendikası Genel Başka-
nı Mustafa Aktulgalı, 12 Eylül'ün vücudunda
yarattığı tahribat nedeniyle yakalandığı has
talıktan kurtulamayarak 5 Mayıs'ta yaşaına
veda etti.

)( Yaygınlaşan işsizlik ve işten çıkar-
ınalar nedeniyle 16 Mayıs'ta Adana'da bir rrıi
tirıg düzenlendi. "İşten Çıkarmalara ve Taşe
ronlaşınaya Karşı Yaşasın Sendika, Yaşasın
Emek" başlığıyla yapılan miting büyük bir
katılıınla gerçekleşti. Miting, uzun yıllar son
ra Adana'da yapılan en büyük işçi mitingi
olarnk değerlendirildi.

)( Uluslararası Özgür işçi Sendikaları
Konfederasyonu (ICFTU) Genel Sekreteri
Enzo Frizo, DİSK'in davetlisi olarak geldiği
İstanbul'da bir konferans verdi. İstanbul Se
petçiler Kasrı Salonu'rida 8 Teınınuz'da ver
diği konferans daha sonra DİSK Yayınları ta
rafından kitaplaştırıldı.

)( Sivas'ta düzenlenen bir etkinlik ge-
ricilerin saldırısına uğradı. Kentte konuk ola
rak bulunan yazar ve sanatçıların kaldığı
otelin yakılmasıyla olaylar vahşete dönüştü.
Yangın sonucu 37 kişi öldü. "Sivas Katliaını"
olarak anılan olay tüm ülkede büyük tepki
gördü. Ankara'da düzenlenen etkinliklere
yüzbinlerce kişi katıldı. DİSK Ankara'dakinin
yanısıra 8 Teınınuz'da İstanbul'daki cenaze
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törenine de kitlesel olarak katıldı. DİSK'in
konuğu olarak İstanbul'da bulunan ICFTU
Genel Sekreteri Enzo Frizcı, DİSK kortejinde
yürüdü.

,C Refah Partili· yönetimin politik ne-
denlerle işten çıkardığı Kağıthane işçileriyle
dayanışına arrıacryla 14 Teınınuz'da bir gece
düzenlendi. Pendik Stadındaki "Dayanışına
Gecesi"nden elde edilen gelir daha sonra bir
törenle işçi ailelerine verildi.

,C 4. Ören toplantısı 23-28 Teınınuz'da
yapıldı.

,C İşçi sınıfının dostu, barış ınücadele-
sinin neferi emekli Rüyükelçi Mah111Lıt Oi
kerdeın yaşanıa veda etti. Dikerdeın'in cena
zesi vasiyeti üzeı-ine DİSK tarafından düzen
lenen bir törenle kaldınldı.

,C Devrimci Sağılk-İş'e üye oldukları
için işten çıkarılan Florance Nightingale Has
tanesi çalışanları 13 Aralık'tan itibaren dire
nişe geçti. Direniş bir yandan sendikal bas
kıların diğer yandan devlet kurunılannın
yağmaranarak kişisel menfaat sağlanılnıası
nın sergilenınesi bakıınından öneın kazandı.

)( Abdullah Baştürk'ün ölüm yıldönü-
ınü nedeniyle Esenyurt Belediyesi ve
DİSK'in katkılarıyla Esenkent'te "Abdullah
Başrürk Demokrasi Parkı" içinde bir anı cır
nıanı oluştuı·uldu.

1994
,C Özelleştirme politikalarının tartışıl-

dığı bir ortamda toplumun sağlıklı bilgiye
kavuşturulnıası için DİSK tarafından bir pa-
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nel düzenlendi. 8 Ocak'ta, Mecidiyeköy Kül
tür Merkezi'nde "Özelleştirme, Uluslararası
Örnekler ve Türkiye" başlığıyla düzenlenen
panele İngiltere, York Üniversitesi öğretim
üyesi Alex Callinicos da katılarak bir tebliğ
sundu.

K Oluşumunda DİSK'in öncülük yap-
tığı Demokrasi Platformu, iktidarın sermaye
yanlısı tutuın ve politikalarını eleştirmek
amacıyla 17 Nisan'da ülke çapında bildiri da
ğıtımı ve afiş asma eylemi gerçekleştirdi.

K 27. kuruluş yıldönümü nedeniyle
13 Şubat'ta Ankara'da siyasi parti liderlerinin
konuşmacı olarak katıldığı "DİSK'in 27. Yı
lında Sendikal Hak ve Özgürlükler" toplantı
sı yapıldı.

K Şeriat istemleriyle eylemlerin dü-
zenlendiği, deınokrasi dışı yöntemler, darbe
isteyenlerin ortalıkta dolaştığı bir dönemde
DİSK demokrasiye sahip çıktı. 28 Şubat'ta İs
tanbul, Tünel'den Taksim Atatürk Anıtı'na
kadar "Darbe Heveslilerine ve Şeriata Karşı
Yaşasın Demokrasi" sloganıyla bir yürüyüş
yapıldı.

K "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü" nedeniyle KÇSP, TMMOB, İHD gibi çe
şitli demokratik kitle örgütlerinin katlıdığı bir
dizi etkinlik düzenlendi. 6 ve 8 Mart tarihle
rinde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirilen üç ayrı panelle kadın sorunu
çeşitli yönleriyle tartışıldı. Tiyatro, ınüzik ve
şiir gösterileri yapıldı, resiın sergisi açıldı.

K İstanbul Boğazı'nda ıneydana gelen
tanker kazalarını ve çevre kirlenınesini pro-
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testo et1nek aınacıyla çeşitli çevre örgütleriy
le 24 Mart'ta Poyrazköy'de bir gösteri düzen
lendi.

)( Zonguldak Demokrasi Platfor-
mu'nun 9 Nisan'da düzenlendiği "Ocakların
Kapatılınasına ve Özelleştirıneye Hayır" ıni
tingine DİSK de kalabalık bir kortejle katıldı.
Mitingde DİSK adına Genel Başkan Vekili İs
mail Hakkı Önal bir konuşma yaptı.

)( 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda ya-
pılması için yapılan başvunı yine reddedildi.
1 Mayıs, Demokrasi Platforınu tarafından İs
tanbul Abide-i Hürriyet Meydanı, İzmir, An
kara, Saınsun, Antalya ve Bursa'da düzenle
nen mitinglerle kutlandı. Miting dağılıınların
da polisin şiddet kullanımı ve çok sayıda in
sanın yaralanınası İçişleri Bakanı'na çekilen
telgraf ve fakslarla protesto edildi.

)( ETUC, Türk-İş ve DİSK'in birlikte
düzenlendiği ve Avrupa Birliği'nce destekle
nen "AB-Türkiye İlişkilerinin Sosyal Boyutu
ve Sendikaların Rolü II konulu konferans 26-
28 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

)( 9. Genel Kurulu 4-7 Ağustos tarihle-
ri arasında İstanbul Dedeman Oteli'nde top
landı.

)( Nakliyat-İş'in örgütlenme çalışınala-
rına başladığı Aras Kargo'da üyeleriıniz işten
çıkarıldı. İşverenin bu hukuksuz davranışı
üzerine Ankara Merkez Dağıtıın Deposu iş
çileri 28 Ağustos'ta direnişe geçti.

İşverenin tavrında bir değiişiklik olınama
sı üzerine DİSK ve üye sendikaların yöneti
cileri 1 Eylül'de şirketin İstanbul bürosu
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önünde bir basın açıklaması yaptı. İşten çı
karınaların İstanbul'da da sünnesi üzerine.
şirketin Alibeyköy'deki aktarına istasyonun
da direniş başladı. DİSK Gen.el Başkanı Rıd
van Budak, direnişteki işçileri 10 Kasun'da
ziyaret etti. Bir süre sonra Bakanlık, Aras
Kargo'da Nakliyat-İş'in sözleşıne yetkisine
sahip olduğunu açıkladı.

Ancak işveren yapılan hiçbir çağrıya yanıt
vermedi. Ve Nakliyat-İş üyeleri greve başla
dı. Taşeron uygulaınasının tipik bit- örneği
olan Aras Kargo'da işveren hukuku hiçe sa
yarak her yönteınle grevi önleıneye çalıştı.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak 18 Ağus
tos 1995'te grevdeki işçileri ziyaret etti. Em
niyet yetkilileı-ini yasaları uygulamaları ko
nusunda uyardı.

Aras Kargo işvereni greve ra ğrrıerı kaçak
işçilerle çalışmasını sürdürmeye devaın eni.
Bunun üzerine DİSK Genel Sekreteri Meh
ınet Atay 27 Ekiın'de Mecidiyeköy'deki Aras
Kargo önünde bir basın açıklaınası düzenle
yerek, şirketi boykot çağnsı yaptı.

İşveren son yol olarak yine yasalara aykı
n biçiınde Ayazağa'da yeni bir aktarına istas
yonu açmaya kalkınca Nakliyat-İş tarafından
durumu tespit edildi ve DİSK Genel Sekrete
ri Mehmet Atay'ın da nezaretiyle bu işyeri 14
Kasun'da ınühürlendi.

)( Anavatan Partisi Genel Başkanı Me-
sut Yılınaz 19 Eylül'de DİSK Genel Merkezi
ni ziyaret etti. Bir sağ partinin genel başka
nının DİSK'i ilk kez ziyaret etınesi kaınu
oyunda geniş ilgi gördü.
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K D.İSK tarihinde ilk kez bir yönetiın
çalışına prograınını ilan etti. "10. Dönem Mü
cadele Hedefleri ve Çalışma Programı" Ge
nel Başkan Rıdvan Budak tarafından 20 Ey
lül'de düzenlenen bir basın toplantısıyla ka
ınuoyuna duyuruldu.

X Deınokrasi Platformu başkanlar ku-
n.ılu 5 Ekiın'de toplanarak Hükümetin getir
diği yeni yasa tasarıları hakkında ortak mü
cadele kararı aldılar. Deınokrasi Platfonnu
adına üç işçi sendikaları konfederasyonu
başkanı TBMM Başkanı Hüsaınettin Cindo
ruk ile görüşerek 1995 Bütçe tasarısındaki iş
çi sınıfı aleyhine maddelerin geri ekilmesini
istediler.

>C Kayıtdışı ekonominin ve sigortasız
işçi çalıştırılınasının önlenıı:ıesi için DİSK ta
rafından düzenlenen "Sigortasız Çalışına!"
kaınpanyası 25 Ekim'de DİSK Genel Merke
zi önündeki basın toplantısıyla başladı. On
beş gün süren kampanya İstanbul, Ankara,
Adana, Antalya, Bursa,, Diyarbakır, Edirne,
Gaziantep, izmir ve Saınsun'daki sanayi site
lerinde, küçük atölyelerin yoğunlaştığı semt
lerde sürdürüldü.

)C Özgür Ülke gazetesi merkezinin
bulunduğu İstanbul Kadırga'daki bina 3 Ka
sıın'da tahrip gücü yüksek bir bombayla tü
müyle kullanılmaz hale geldi. Patlamada bir
kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. DİSK ya
yınladığı bir açıklamayla olayı kınadı, gazete
yöneticileri ziyaret edildi.

)( Bank-Sen'in Garanti Bankası'nda
başlattığı örgütlenme çalışmaları üzerine iş-
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veren çok sayıda üyemizi işten çıkardı. Ban
ka çalışanlar üzerined baskıları yoğunlaştır
dı. Devreye başka sendikalar sokulınak is
tendi. Bu gelişıneler üzerine 14 Kasıın'da
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın katılı
ınıyla bir basın toplantısı yapıldı.

Sendikalaşmayı önleınek isteyen işveren
birçok çalışanını gestapo yöntemleriyle kor
kutmaya, gizil odalarda sorguya çekmeye
başladı. Banka yönetiminin bu saldın politi
kasını protesto etınek aınacıyla 30 Ocak
1995'te Maslak'taki genel merkezi önünde
DİSK ve üye sendika yöneticilerinin katılı
mıyla kitlesel bir basın toplantısı yapıldı.

)( Toplu konut alanı içinde bulunan
Halkalı Çöplüğü'nün Kapatılması için çeşit
kitle örgütleriyle birlikte 15 Kasım'da protes
to eylemi düzenlendi.

)( 1995 Bütçe Yasa tasarısındaki kimi
ınaddelerle çalışanların haklarına getirilmek
istenen kısıtlaınalar karşısında ilgili ınaddele
rin geri çekilınesi aınacıyla 26 Kasım'da An
kara'da Türk-İş'in çağrısıyla düzenlenen yü
rüyüşe DİSK de bir kortejle katıldı. İşçilerin
Meclis'e yürüınekteki kararlılığı, ınaddelerin
geri çekildiği açıklamasına rağmen sürünce
gergin saatler yaşandı. İşçiler hem Meclis'e
hem de Türk-İş yönetimine tepki gösterdiler.

)( DİSK/Deri-İş Genel Başkanı Nusret-
tin Yılmaz, 3 Aralık'ta geçirdiği 'b ir kalp ra
hatsızlığı nedeniyle yaşama veda etti. Yılmaz
için 5 Aralık'ta bir cenaze töreni düzenlendi.

K İnsan Hakları Haftası nedeniyle 10
Aralık'ta başlayan etkinliklere DİSK de çeşit-
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Ji katkılar yaptı. Hafta, DİSK Genel Merke
zi'nde düzenlenen bir panelle sona erdi.

)( DİSK, Türk-İş ve kamu ·çalışanları
sendikalannın birlikte düzenlediği "Demok
ratik ve Ekonoınik Haklarımıza Sahip Çrkrrıa
Yüı-üyü~ ve Mitingi" 17 Aral ıkta Saınsun'da
yapıldı. Valiliğin kamu çalışanları sendikala
rına karş: aldığı haksız ve hukuksuz tutuınu
nu protesto etrrıelc arrıacryla ınitingde beyaz
pankartlar taşındı.

)( KÇSP'nin aldığı karar uyarınca 20
Aralık'taki işbırakırıa eylemi çeşitli kentlerde
ki yürüyüş ve mitinglerle desteklendi. DİSK
hemen tün, kentleı-deki yürüyüş ve ınitingle
re kitlesel olarak katıldı. DİSK Genel Başka
nı Rıdvan Budak İstanbul, Vatan caddesin
deki mitingde bir konuşma yaptı.

)( DİSK Genel Raşkanı Abdullah Raş-
ti.iı"k'ü arırrıa etkinlikleri çerçevesinde 21 Ara
Iılc'ta Mecidiyeköy Kültür Ivlerkezi'ndc "Sen
dikal Hareket Nereye Gidiyoı·?" paneli yapıl
dı.

1995
)( DİSK' in de aralarında yer aldığı

"Yaşanası İstanbul İçin Çevre Platfonnu" ta
rafından Halkalı Çöplüğü'nün kapatılınası
için 2 Ocak'ca ikinci kez eylem yapıldı. Ver
diği sözde durmayan İstanbul Büyükşehir
Relediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
protesto edildi. Çöplüğün yolu kapatıldı.

)( 13-14 Ocak'ta toplanan DİSK Baş-
kanlar Kurulu, yazar Onat Kutlar ve Yaseınin
Cebenoyan'ın yaşaınına ınal olan boınbalı
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saldırıyı protesto etmek üzere katliamın ya
pıldığı Taksirn'deki otelin önünde toplandı
ve saygı duruşunda bulundu.

DİSK, ailesinin ve T. Yazarlar Sendika
sı'nın isteği üzerine Kutlar'ın cenaze töreni
nin düzenlenmesini üstlendi. Kutlar, 14
Ocak'ta binlerce kişinin katılımıyla uğurlan
dı.

){ DİSK yönetimi, bir yabancı yayın
organında çıkan yazısı nedeniyle DGM'de
yargılanan yazar Yaşar Kemal'e destek verdi.
Yaşar Kemal'in 23 Ocak'ta yapılan savcılık
sorgusuna DİSK ve üye sendikaların yöne
tim kurulu üyeleri ve işçiler katıldı.

){ DİSK'in kuruluşunun 28. yılı 12 Şu-
bar'ta Bursa'cla düzenlenen kitlesel bir top
lantıyla kutlandı.

){ 12 Eylül sonrasındaki DİSK üyesi
bir sendikanın en geniş katılımlı grevi Teks
til işkolunda 24 Şubat'ta başladı. On bini aş
kın işçinin katıldığı Tekstil Grevi nedeniyle
İstanbul, Adana, Bursa ve Kahramanmaraş'ta
törenler düzenlendi.

){ Grevdeki tekstil işçileriyle dayanış-
ma aınacıyla Adana'da 5 Mart'ta bir Bayram
Şöleni düzenlendi. Binlerce işçi ve ailesinin
katıldığı şölen grevcilere büyük moral verdi.

){ Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne-
deniyle 8 Mart'ta DİSK Genel Merkezi'nde
bir toplantı yapıldı. Türkiye'deki ilk kadın
sendika yöneticisi olan Zehra Kosova'nın
yaşamının anlatıldığı bir saydam gösterisinin
ardından Kosova'ya plaket verildi.
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)( 1_2 Mart gecesi kimliği belirsiz
kişilerin Gazi Mahallesi'ndeki Alevilerin git
tiği birkaç kahvehaneyi silahla taraması Tür
kiye'nin en kanlı olaylarından birisinin baş
Iaınasına neden oldu. "Gazi Mahallesi Olay
lan" olarak anılan ve bir hafta süren olaylar
da 28 vatandaşıınız polisin açtığı ateş sonu
cu yaşamını yitirdi.

DİSK, olayların başlamasının daha ilk
gönünden itibaren çeşitli girişimlerle daha
fazla kan dökülmesinin önüne geçmeye
çalıştı. Bu amaçla topluınun saygı duyduğu
isiınlerle birlikte bir "Kardeşlik Çağrısı"
yayınladı. Gazi ve 1 Mayıs ınahalleleri
ziyaret edilerek baş sağlığı dilendi. 20 Mart'ta
bir günlük "Genel Yas" ilan edildi.

)( 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması
için 12 Nisan'da İstanbul Valiliği'ne başvuru
yapıldı. Valilik başvuruyu reddetti.

)( Sosyal Sigortalar Yasası'nda
değişiklik yaparak emeklilik yaşının yüksel
tilmesi yönündeki girişiınleri protesto etınek
aınacıyla İstanbul'dan Ankara'ya "Mezarda
Emekliliğe Hayır Yürüyüşü" yapıldı. 24
Nisan'da İstanbul Kadıköy'den yola çıkan
DİSK Yönetim Kurulu ve üye sendikaların
başkanları 26 Nisan'da Ankara'da yüzlerce
işçi tarafından karşılandı. Yürüyüş Meclis'in
önünde sona erdi ve DİSK heyeti SSK'ya iliş
kin talepleri içeren bir dilekçeyi Meclis Baş
kanlığı'na verdi.

)( 1 Mayıs Demokrasi Platformu'nun
koordinasyonunda başta İstanbul, Ankara,
İzınir, Adana, Saınsun ve Mersin'de yapılan
mitinglerle kutlandı. İstanbul Kadıköy Mey-
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danı'nda yapılan ınitinge yetıniş binin
üzerinde bir kitle katıldı. Mitingde Türk-İş
Genel Başkanı Bayram Meral, DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak ve KÇSP Döneın Söz
cüsü Yıldırım Kaya birer konuşına yaptı.

)( 19 Mayıs'ta "Ulusallıktan Evrensel-
liğe Bağımsızlık" toplantısı düzenlendi. Tür
kiye'nin ulusal kurtuluş ınücadelesinin baş
langıç tarihi sayılan 19 Mayıs aynı zaınanda
Küba'nın bağımsızlık kahramanı Joze Mar
ti'nin ölüm tarihi. Birbirinden binlerce
kilometre uzakta olan bu iki ülke için 19
Mayıs bağımsızlık anlamına geliyor. Bağım
sızlık kutlaınaları nedeniyle Esenkent'te
bulunan Abdullah Baştürk Parkı'na Marti ve
Atatürlc'ürı ınasklan konuldu. Daha sonra
Esenyurt Kültür Merkezi'nde bir panel yapıl
dı.

)( 15-16 Haziran 1970 büyük işçi
direnişinin 25. yılı, Eminönü Belediyesi'nde
direnişteki Genel-İş üyeleriyle birlikte
Belediye binası önünde kutlandı.

)( DİSK, büyük bir insanlık draınına
dönüşen Bosna'daki savaşa son vennek ve
barış gelmesi için bir katkı sağlaınak aınacıy
la Bosna'lı iki işçi liderini Türkiye'ye davet
etti. Bosna-Hersek Bağımsız Sendikalar Kon
federasyonu Meclis Başkanı Süleyman Hrle
ve Meclis Üyesi Uzeir Dzuber 28 Haziran-5
Temmuz tarihleri arasında başta Cumhurbaş
kanı Demirel olmak üzere çeşitli temaslarda
bulundular. Hrle 5 Teınmuz'da İstanbul,
Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde "Bos
na-Hersek: Uluslararası Dayanışına ve Sen
dikal Hareket" konulu bir konferans verdi.
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)( DİSK 9. Genel Kurul kararları doğ-
rultusunda hazırlıkları sürdürülen Emekliler
Sendikası'nın kuruluş çalışınaları 12 Teın
ınuz'da Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ge
len teınsilcilerin katılıınıyla Ankara'da yapı
lan kuruluş toplantısıyla son noktasına vardı.

)( Konfederasyonumuz üyesi ASİS'in
kurucularından ve Genel başkanlarında Ce
nan Bıçakçı geçirdiği ani bir rahatsızlık so
nucu yaşama veda etti. 7 Eylül'de yitirdiği
rrılz Bıçakçı, DİSK yönetim kuıulu üyeliği
görevinde de bulunınuştu.

)( Koalisyon hükümetinin dağılması
üzerine oluşan hükümet kriziyle kilitlenen
toplu sözleşmeler ve grevler nedeniyle
"Azınlığın İktidarına Hayır" başlığıyla 7
Ekiın'de birçok kentte protesto eylemleri
gerçekleştirildi.

)( Tekstil Sendikası 2 Nolu Şube dele-
gesi Düzgün Tekin'in kaybolması üzerine
DİSK yönetimi 1 Aralık'ta bir ilan yayınlaya
rak, tüm siyasi partileri ve milletvekili aday
larını "Kayıplar" sorununa çözüın bulınaya
çağırdı. DİSK Yönetim Kurulu ve sendikala
rın yöneticileri 2 Aralık'ta Cumartesi eylemi
ne katılarak, kayıp aileleriyle birlikte Düz
gün Tekin'in bulunması için çağrı yaptı.

)( Türkiye sendikal haraketinin oluşu-
munda ve DİSK'in kuruluşunda büyük
emekği olan, bir dönem DİSK Genel Sekre
terliği yapan Kemal Sülker'i 2 Arahk'ta yitir
dik. Sülker için 4 Aralık'ta bir cenaze töreni
düzenlendi ve Tuzla mezarlığında toprağa
verildi.

154 DiSK Yayınlan



K 24 Aralık erken genel seçimleri ön-
cesinde kendilerini "ülkücü" olarak niteleyen
faşist çetelerin üniversitelere yönelik sal
dırıları yoğunlaştı. Bıçaklarla, satırlarla
yapılan saldırılarda birçok öğrenci yaralandı.
Saldırganlar her seferinde kaçtı, saldırıya uğ
rayanlar gözaltına alındı. Öğrencilere ve
üniversitelere yönelen saldırılar üzerine og
rencilerin 19 ve 20 Aralık'ta gerçekleştirdik
leri kitlesel basın açıklamalarına DİSK ve
üye sendikaları destek verdi.

1996
)( ETUC, Türk-İş ve DİSK'in birlikte

düzenledikleri "Sosyal Haklar ve Seı·best
Dolaşım Semineri" 4-6 Ocak tarihleri arasın
da İstanbul, Annada Oteli'nde gerçekleştiril
di. Seminere çok sayıda yabancı sendikacı
ve uzman katıldı.

)( Üsküdar Cezaevi'nde yapılan bir
operasyonda iki tutuklu yaşaınını yitirdi.
Ölen tutukluların 8 Ocak'ta Alibeyköydeki
cenaze töreninde polis yüzlerce insanı
gözaltına aldı, çok sayıda kişi coplarla
dövüldü. Gözaltına alınan Evrensel gazetesi
ınuhabiri Metin Göktepe, polisler tarafından
dövülerek öldürüldü. DİSK Yönetin:ı Kurulu
üyeleri Evrensel gazetesi önünde yapılan
cenaze törenine katıldı.

)( DİSK Başkanlar Kurulu, 17 Ocak'ta
Evrensel gazetesini ziyaret ederek başsağlığı
diledi, cinayeti protesto etti.

)( DİSK Olağanüstü Genel Kurulu, 26-
28 Ocak'ta Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde
toplandı.
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K Sendikal hak ve özgürlüklerin ge-
nişletilınesi, baskıların durdurulması, Güney
doğu'da akan kanın durdurulması istemiyle
DİSK ve KESK Genel Sekreterleri ortak bir
basın toplantısı düzenledi. Toplantı 7
Mart'ta, KESK genel merkezinde yapıldı.

K 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Taksiın'deki basın açıklamasının ardından
"Barış Zinciri" oluşturuldu. Lastik-İş ve Teks
til sendikalarının örgütlü olduğu işyerleı-i zi
yaret edildi.

K Manisa'da gözaltına alınan lise öğ-
rencilerine işkence yapıldığı iddiasıyla açılan
dava DİSK tarafından izlendi. 12 Mart'ta İz
mir DGM'de yapılan duruşmayı DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak ve çok sayıda DİSK
üyesi izledi.

K Yeniden açılan 16 Mart 1978 katli-
amı davası DİSK yöneticileri tarafından iz
lendi. İstanbul Adliye Sarayı'nda 11 Nisan'da
yapılan duruşmaya başta Genel Başkan ol
mak üzere çok sayıda sendika yöneticisi ka
tıldı.

K Uzun yıllırdır sigortasız, güvencesiz
bir biçimde çalışan Gaziantepli jüt işçileri
Tekstil İşçileri sendikası'nın öncülüğünde
büyük bir mücadele verdi. Elli dolayındaki
işyerinde çalışan yaklaşık bin beş yüz işçi
kararlı ve örgütlü mücadelesi sonucunda
Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere
bir protokol imzalandı. Bu protokolle işve
renler, İş Yasası'nı uygulayacaklarını, çalış
ına süresini sekiz saate indireceklerini ve iş
çileri sigortalı yapacaklarını kabul ettiler.
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)( İstanbul Temsilciler Meclisi, 6 Ni-
san'da Kadıköy, Caferağa Spor Salonu'nda
toplandı.

)( DİSK ve KESK bir süre önce başla-
yan ortak mücadele çalışmaları doğrultusun
da ilk somut adımı attı. KESK'in 13-14 Nisan
tarihlerinde çeşitli kentlerde düzenleyeceği
ınitingleri aktif olarak destekleyen DİSK yö
netiıni, Adana'da KESK'le ortak bir ıniting
yapılması kararı aldı.

"İşsizliğe, Pahalılığa, Baskılara ve Mezar
da Eınekliliğe Hayır" başlığıyla 14 Nisan'da
yapılan miting, geniş katılımı ve coşkusuyla
geniş yankı uyanırdı.

Hastaneler Kavşağı'ndan başlayan yürü
yüşün ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda
yapılan mitingde DİSK Genel Başkanı Rıd
van Budak ve KESK Genel Başkanı Siyaıni
Erdem birer konuşına yaptı. Mitinge 30 binin
üzerinde bir kitle katıldı.

)( 1 Mayıs, Demokrasi Platformu ön-
cülüğünde başta İstanbul olmak üzere çok
sayıda kentte yapılan törenlerle kutlandı. Ka
dıköy'teki merkezi kutlaınalardaki provokas
yonlar sonucu üç emekçi; Hasan Albayrak,
Dursun Odabaş ve Yalçın Levent polis kur
şunlarıyla yaşaınını yitirdi. Türkülerle, halay
larla başlayan kutlaına, kurşun cayırtılarıyla
tamaınlanabildi.

1 Mayıs Provakasyonu nedeniyle 2 Ma
yıs'ta tertip komitesi tarafından DİSK Genel
Merkezi'nde düzenlenen basın toplatısında
iktidar ve kürsü işgaline kalkışan sonıınsuz
gruplar sert bir dille eleştirildi.
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)( 4. Ören Toplantısı 27-29 Mayıs ta-
rihleri arasında toplandı.

)( 15-16 Haziran Büyük İşçi Direni-
şi'nin 26. yılı nedeniyle 15 Haziran'da İstan
bul, Ankara ve Adarıa'cla anma toplantıları
düzenlendi.

)( DİSK, Habitat Forumu gerekçe gös-
terilerek engellenmek istenilen Cumartesi
Eylemine destek verdi. Polisin eylemi enge
leıne çabasını protesto eden DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak ve bir grt.ıp CHP mil
letvekili 15 Haziran'da Galatasaray'da basın
açıklaması yaptı. Açıklamaya katılan birçok
DİSK üyesi ve yöneticisiyle birlikte DİSK Yö
netiın Kunılu üyesi Hulusi Karlı da gözaltına
alındı.

)( Cezaevlerindeki siyasi tutuklu ve
rıülcürnlü lere yapılan baskıların son bulması
aınacıyla başlatılan açlık grevleri ölüm on.ı
curıa dönüştü. Cezaevlerindeki koşulların
iyileştirilınesi, açlık grevlerinin can kaybına
yol açınadan sona erdirilmesi amacıyla
DİSK, Türk-iş ve Hak-İş genel başkan ve yö
neticilerinden oluşan bir heyet 16 Tem
muz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Necati Çelik ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı
ziyaret etti.

)( Cezaevlerindeki ölüm oruçlarında 3
kişinin ölmesi üzerine DİSK Genel Raşkanı
Rıdvan Budak 24 Ternrnuz'cla DİSK genel
ınerkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

)( Cezaevlerindeki ölümlerin durdu-
rulması amacıyla DİSK, Türk-İş ve Hak-İş
genel başkanıları 26 Ternrnuz'cla Türk-İş ge
nel ınerkezinde biraraya geldi.
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K Zorunlu tasarruf fonu kesintilerinin
son bulması ve İller İdaresi Yasası'nda yapı
lacak değişikliklerle sendikal hak ve özgür
lüklere getirilmek istenen kısıtlaınalan pro
testo etmek amacıyla DİSK, Türk-iş ve Hak
İş genel başkanları 26 Ağustos'ta Hak-İş ge
nel ınerkezinde ortak bir basın toplantısı
yaptı.

Genel Başkanlar, 27 Ağustos'ta yapılan
Meclis oturumunu birlikte izlediler.

K İktidarın zorunlu tasarruf fonu ke-
sintilerine elkoyma girişimini önleınek ama
cıyla "Yağma Yok!" kampanyası düzenlendi.
Kampanya, 31 Ağustos'ta DİSK Genel Başka
nı Rıdvan Budak'ın ge-rıef merkezde düzen
lediği basın toplantısıyla başladı. Kampanya
çercevesinde ilk eylem 4 Eylül'de Bakırköy
Özgürlük Meydanı'nda yapıldı. Eylemler 6
Eylül'de izmir'de, 10 Eylül'de İstanbul, Tak
sim Meydanı'nda sürdürüldü. DİSK, "Yağma
Yok!" kampanyası çerçevesinde 14-15 Eylül,
21-22 Eylül tarihlerinde Bölge Temsilciler
Kurulu toplantıları yapıldı.

K 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniy
le, Mecidiyeköy Kültür Merkezi'inde "Barış
ve İşçi Sınıfı" konulu bir panel düzenlendi.

K Amerika'daki Bridgestone fabrikala-
rında Birleşik Lastik ve Çelik İşçileri sendika
sı (USWA)'nın sürdürdüğü grevle dayanışına
amacıyla aynı şirketin Türkiye'deki ortak ya
tınını olan Brisa fabrikasında bir dayanışına
eylemi gerçekleştirildi. 12 Eylül'deki daya
nışma eyleınine Lastik-İş üyesi bin iki yüz iş
çi katıldı.
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)( Trakya'daki DİSK örgütlenmesinin
önünün açılması amacıyla 24 Eylül'de Çorlu
Belediye Sergi Salonu'nda "2000'li yıllara
doğru iş ve çalışına yaşaını" konulu bir pa
nel yapıldı.

K Uzunköprü'deki gıda işçilerinin,
DİSK üyesi Gıda-İş Sendikası'nda örgütlen
ınesi üzerine işverenler, hertürlü baskı yön
temini uygulaınaya koydu.

Yağ, çeltik, un üreten on dört ayn işlet
ınedeki işçilerinin yüzde doksanın sendika
ya üye alınası üzerine işverenler sürkeli ola
rak toplu sözleşme görüşmelerinden kaçın
dı.

İşverenlerin işçilerin iradesine ve hukuka
aykırı tutuınları üzerine uyguladıkları baskı
ların sona erdirilmesi, toplu sözleşme hakkı
nın kullanıltnası aınacıyla 29 Eylül'de "Hak
ve Ekmek Mitingi" yapıldı.

K KESK tarafından 19-20 Ekim tarihle-
rinde düzenlenen "Ekonomik ve Deınokratik
Haklar Mitingleri" DİSK tarafından aktif ola
rak desteklendi. Bursa ve Samsun'daki rrıi
tingler ortak yapıldı.

K "Yağma Yok!" kampanyası çerçeve-
sinde 20 Ekim'de Denizli'de bir yürüyüş dü
zenlendi ve halka bildiri dağıtıldı.

K DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak
ve DİSK üyesi sendikalarını yöneticileri Ata
türkçü Düşünce Derneği tarafından 10 Ka
sıın'da düzenlenen "Anıtkabir'e Yürüyüş"e
katıldı.

)< Devleti saran çeteler, yolsuzluklar
ve iktidarın baskı politikaları karşısında alı-
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nacak tavrın belirlenmesi amacıyla 17 Kasıın,
23-24 Kasım'da Bölge Temsilciler Kurulu
toplantıları yapıldı.

)( DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak,
27 Kasım'da genel merkezde düzenlendiği
bir basın toplantısıyla "Deınokrasiye ve Ül
kemize Sahip Çıkalıın" kaınpanyasını başlat
tı.

Kampanya kapsamında 30 Kasımda İstan
bul'da Kadıköy ve Bakırköy ıneydanlannda,
Bursa, Kocaeli, Adana, Ankara, İzrnir, Antep,
Edirne ve Antalya'da kitlesel basın açıklama
ları yapıldı.

)( DİSK Başkanlar Kunılu, 16 Mart
1978 Katliamı Davası'nın 9 Aralık'ta yapılan
duruşmasını izledi. •

)( KESK'in 14 Aralık'ta. Ankara'da dü-
zenlediği yürüyüş ve mitinge DİSK Ankara
Bölge Temsilciliği bünyesinde katıldı. Kamu
çalışanları kortejininin alana ginnesinden
sonra onları izleyen diğer demokratik kitle
örgütü kortejleri polisin saldırısına uğradı.
DİSK kortejinin disiplinli tavrı provakasyon
ortaınını dağıttı. DİSK yöneticilerinin girişiın
leriyle yürüyüşcülerin tümünün miting alanı
na gelmesi sağlandı ve rrıittrıg bir başka ola
ya ıneydan verilıneden taınaınlandı.

)( özel tersanelerde sıkça yaşanan ve
ölümlerle sonuçlanan iş kazalarını değerlen
dirmek, sendikalaşınanın önünü açınak
amacıyla DİSK üyesi Lirnreer-İş sendikasıyla
birlikte 15 Aralrlc'ta Tuzla'da "G'errri İnşa Sek
töründe Taşeron Uygulamaları ve İşçilerin
Sorunları" başlığıyla bir panel düzenlendi.
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X 22 Aralık'ta Kocaeli'de "Özgürlükçü
Demokratik Türkiye için Miting" yapıldı. Bir
biri ardına ortaya çıkan devlet !çindeki çete
ler, iktidarın desteğiyle artan gerici hareket
ler, emekçilerin haklarına yönelik baskılar,
kirli ilişkiler üzerinde yükselen iktidarı pro
testo etmek aınacıyla düzenlenen ıniting ge
niş yankı yarattı.

İktidar sözcülerinin çeteleri, faşist katille
ri öven sözlerine karşı DİSK işçi sınıfını ülke
ye sahip çıkmaya, çetelerden ve destekçisi
iktidarlardan hesap sormaya çağırdı.
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