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Milliyet Genel Yayın Mıi -
dürü İpekçi soruyor, DİSK
Genel Başkam Baştürk ya
nıtlıyor

İPEKÇİ - Efendim, DİSK'in Genel Başkanlığı ' nda
değişiklik oldu ve Sayın Türkler'in yerine siz geldiniz.
Genel Başkanlıktaki bu değişiklik, DİSK' in yönetimini
de etkileyecek mi ?

BAŞTÜRK - DİSK Genel Başkanlığını 11 yıldır Sa
yın Türkler sürdürüyordu. Yürütme Kurulu 'nun içeri -
sinde patlak veren ideolojik, politik ve ekonomik tar -
tışma ve burada uygulanacak yöntemler konusunda çıkan
anlaşmazlık sonucu, bildiğimiz sürtüşmeler başlamıştı.
Ve bu sürtüşmelerin sonucunda da D İ S K olağanüstü
kongreye gitme kararı almıştır. Olağanüstünün getirdi -
ği koşullar içerisinde yapılacak bir Genel Kurul 'da, is - •
tenilen sonuç sağlanamayacağını düşünen Genel-İş Sen -
dikası ve diğer bir kaç kuruluş, Sayın Türkler ve di -
ğer yöneticilerle görüşmelerde bulunarak bir· ay sonra
yapılacak olağanüstü Genel Kurul yerine, daha olağan
şartlarla erken olağan Genel Kurul yapılması önerisin-
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de bulunduk ve sonuçta taraflar bir noktada uyuşarak ,
olağan koşullarla Genel Kurulta gittik, Genel Kurul ön
cesi ve içinde, yönetimde ikiye ayrılan yürütme ve sen
dikalar arasındaki uyuşmazlığı bir noktada düğümlemek
için hayli çaba gösterdim. Fakat sonuçta, Sayın Türkler '
in başkanlığında DİSK'i bir bütün olarak kongreden çı -

karma olasılığı bulunamaması sonucu, DİSK Genel Baş -
kanlığı 'na aday olmak mecburiyetinde. kaldım. Ve böyle
şerefli, bunun yanında sorumlulukları olan görev! , bil -
diğiniz gibi kongre bana tevdi etti... DİSK'in amacında
kullanılacak araçlar ve bu araçların hangi doğrultuda ge
liştirilip, hangi ilkeler açısında başarı ile uygulanabile
ceğini, meydana gelen Yürütme Kurulu'muz,planlı bir
biçimde programa ve ilgili kurulların kararına 'bağlaya
caktır.

İPEKÇİ - Nedir söz konusu kararlar ?
BAŞTÜRK - Daha çok tüzükte belirlenen amaç için,

yine tüzükle saptanan ilkelerin hayata geçirilebilmesi
için, DİSK içinde bir çalışma programı hazırlanmakta -
dır,

İPEKÇİ - Buna bir somut örnek verebilir misiniz ?
BAŞTÜRK - Bunun en somut örneği, geniş tabanlı

bir eğitim çalışmasını, bu arada örgütsel çalışmaların
ihtiyaçlara cevap getirebilecek ölçüde ve düzeyde prog -
ramlaştırılması .

İPEKÇİ - Eğitim bakımından, .•
BAŞTÜRK - Hem eğitim bakımından, hem örgüt -

lenme bakımından. O nedenle DİSK'te ilkeler olarak sap
tananların hayata geçirilebilmesi için ilkeler doğrultu -
sunda yeni yöntemlerle çalışmaları hızlandırmak ve on -
ları işçi sınıfımızın özlemlerine, onların ekonomik ve
sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye çıkarmak
için biz yönetimde bulunuyoruz.

İPEKÇİ .:. Şu halde yönetimde köklü bir değişiklik
değil, ancak çalışmaları daha pratik sonuca götürecek
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bir yönetim değişikliği söz konusu . Böyle değerlendiri
lebilir mi yaptığınız açıklama ?

BAŞTÜRK - Şöyle söyleyebilirim. Yönetimde, bil -
hassa yürütmede yapılan değişim sonunda 4 arkadaşımız
Yürütme Kurulu1ndan ayrılmış, 7'nin 3 'ü görevlerinde
kalmışlardır. Diğer 4 arkadaşımız da DİSK'in bugüne
kadar oluşturduğu politikaların, _kararların içinde eo .:
rumluluk taşımış ve bu kararların oluşturulmasına da
katkıda bulunmuş arkadaşlarımızdır ve her biri de bildi
ğiniz gibi sendikalarının genel başkanları idi. Dolayısıj
le DİSK'in çok uzağından, çok yeni ve az tecrübeli bir
yürütme değil, DİSK'in bağlı kuruluşlarında uzun yıllar
yöneticilik yapmış ve bu konularda yetişkin arkadaşla -
rrmızdır, O nedenle, yürütme değişmiştir 4'ü ile, fakat
bu değişiklik DİSK'e yeni bir kan ve daha verimli çalış
maları getirecek bir nitelik kazandırmıştır.

İPEKÇİ - Bu yürütme değişikliği, pratikte bir tu
tum değişikliğine yol açabilir mi ?

BAŞTÜRK - Hayır. Temelde hiç bir değişime yol
açmaz,

İPEKÇİ - Açıklamalarınızın başında bazı ilkelere
tdeğindiniz. Bu ilkelerin doğrultusunda, daha pratik sonuç
alacak çalışmalardan söz ettiniz. O ilkeleri tekrarla -
yabilir misiniz, nelerdir o ilkeler ?

BAŞTÜRK - Bizim tüzüğümüzün temel ilkeler bö
lümü şöyle tanzim edilmiş: İşçi sınıfımızın sorunları ,
tam bağımsızlığa kavuşmuş toplumcu bir düzende çö -
zümlenir... Bunun ekonomik alanda birinci adımı emek -
ten yana, emekçilerin yönetimine ve denetimine doğru -
dan doğruya katıldığı planlı bir devletçilik sistemidir ,
deniyor. Yine bu ilkelerimizin içinde, işçi sınıfının dev
rimci bir niteliğe erişmesi ve bilinçlenmesi,ancak yurt
ve dünya olaylarının emekçiler açısından ve bilimsel
yoldan değerlendirilmesine bağlıdır. Bilim, işçi sınıfı -
nın en önemli mücadele aracıdır. Yine ilkelerimizin bir
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tanesinde, devletçiliği böyle tarif ettikten sonra, çelik
makina sanayii ile enerji kaynakları gibi sanayinin kilit
noktalarının genellikle ağır sanayinin, madenciliğin ve
büyük ulaştırma, ihracat , ithalAt işlerinde, bankacı -
lık ve sigortacılığın Anayasa'da öngörülen ilkeler içinde
devlet eliyle yürütülmesi gereklidir dendikten sonra, bu
alanlarda özel sektör yardımcı durumdadır, deniyor. Yf...
ne emekçilere insan onuruna uygun bir hayat seviyesi
sağlamak ve bu seviyeyi devamlı olarak yükseltmek, iş
sizliği ortadan kaldırmak, ancak devlet eliyle yürUtille
cek hızlı bir sanayileşme ile mümkündür. Ancak devlet
eliyle yürütülen bu sanayileşme ve işletmelerin devlet
leşmesi ve en ileri tekniklerin kullanılması Işçtlerhıyö
netime fiilen katılmaları ile· mümkündür.

İPEKÇİ - İşyerleri yönetimi mi, devletin yöneti -
mi mi burada ?

BAŞTÜRK - Tabii işyerlerinin yönetimi, Bu arada
yine böylesi bir devlet - insan ilişkisini amaçlayan tü -
züğümüz, işçi sınıfımızın bilinç düzeyinin geliştirilme -
sini, örgütsel bütünlüğünün bu özde pekiştirilmesini ve
diğer demokratik kitle örgütleri ile işbirliği geliştirile
rek, diğer aydın ve emekçi kesimlerinin de bizimle, bi
zim temsil ettiğimiz işçi sınıfı ile aynı amaçta, belir -

• lenen yöntemlerle müşterek hareket edilmesini, bunun
koşullarının sağlanmasında da diyalogun bu • yürütmece
sürdürmesine karar vermiştir. ,

İPEKÇİ - Efendim bu ilkelerin ve o ilkelere da -
yanılarak varılması öngörülen hedeflerin yorumlanma
sında bazı değişik vaziyet alışlar söz konusu galiba. Bu
vaziyet alışlarda da bazı belli ideolojiler etkilerini gös
teriyor. Bu yalnız DİSK için değil, DİSK dışında da
her toplumcu, ilerici kuruluş için söz konusu,. , Demek
istediğim şu : Tam bir uyum içerisinde herkes aynı gö
rüşte birleşemiyor ve farklı yorumlar,farklı vaziyet
alışlar ortaya çıkıyor. Böyle bir olayın DİSK içinde de
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oluştuğu gözlemi yapıldı, ileri sürüldü. O açıdan DİSK 1

in durumunu nasıl açıklarsınız. Fraksiyonlar sorunu
nedir ?

BAŞTÜRK - Sorunuzu şöyle anlayabilir miyim? Çe
şitli partiler, özellikle. sol partiler ve akımlar karşı -
smdaki durumumuz, tutumumuz nedir ?

İPEKÇİ - Evet, bir bakıma böyle sorulabilir.
BAŞTÜRK - O zaman şöyle cevaplamak mümkün

DİSK bir sendikal örgüttür, DİSK'e bağlı sendikalara ,
insanlar siyasal kanaatları aynı oldukları için değil, fa
kat ekonomik çıkarları aynı olduğu için girerler. Bu ne
denle DİSK doğal olarak, ekonomik çıkar bütünlüğünü
ifade eder, Fakat siyasal görüş bütünlüğünü ifade et
mez. Böyle olunca açıktır ki, DİSK'te çeşitli siyasal gö
rüşte olan, çeşitli siyasal partilere kayıtlı kişiler bulu
nabilir. Bunu doğal karşılarız. Böyle bir durum DİSK' in
ekonomik örgüt olarak bütünlüğüne bir halel getirmez,

İPEKÇİ - Teorikman getirmez, getirmemesi ge -
rekir de. Pratikte de öyle oluyor mu acaba ?

BAŞTÜRK - Şimdi göreceğiz. Zaten bugün fiilr du. -
rum da budur. Soldaki bütün partiler ve akımlar DİSK
içinde bir arada bulunmaktadır. Pratiğimiz bu.

İPEKÇİ - Ama bu bir yerde bulunuş, son dönem -
Ierde birtakım sorunlar yaratmadı mı ?

BAŞTÜRK - Bu sorun olarak gördüğünüz husus,da
ha evvelki yönetimin, yürütmenin bir ölçüde kendileri
dışındaki siyasal kuruluşlarla ilişkisi olan bazı bir, iki
yi geçmeyen sendikanın DİSK1ten uzaklaştırılması ve o
yöneticilerin yönetimden uzaklaşmış olması ise, bu ari ·- •
zidir, mücerret siyasal ve ideolojik ayrılık nedenine de
ğil, örgüt içindeki birtakım sürtüşmelerm ve sürtüşme
lere neden olan birleşmelerde-aynı Işkolunda birden faa
la sendika, tüzük gereği olamayacağı için- bazı sendika -
larımızın bu konuda koydukları tavırların ve yürütme
kurulu , yönetim kurulu kararlarına uymaması sonucun - •
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da böyle görünmüştür. Bu arada da bir ölçi.i içerisinde bir
belli siyasal fraksiyon DİSK içinde fazla rijit . görülmüş
ve bazı siyasal partilerin üyesi veya yöneticisi durumda
olanlara karşı bir ölçüde yönetim ortaklığı ve y'ıirütme
beraberliği göstermemiş oluyor. O nedenle bizim yürütme
kurulumuz ve yönetim kurulumuz hiçbir fraksiyonun ve si
yasa! partinin DİSK'in içinde etkenlik sağlamaya dönük
faaliyetlerine müsamaha gösterilmeyecektir. Kendi içinde
ve bütünlüğünde bağımsız, diğer kuruluşların bağımsız -
lıklarına da saygılı olacaktır.

İPEKÇİ - Bu açıklamalarınızdan şu sonuç çıkarıla
bilir mi Sayın Baştürk ? DİSK'in içerisinde değişik sol
görüşlerin ve değişik sol partilere üye kişilerin bulunma
sı, o partilerin görüşlerinin temsil edilmesi bir bakıma
doğaldır. Bunda olağanüstü bir durum yoktur ve bunda

• DİSK'i parçalayacak bir potansiyel de yoktur. Daha doğru
su belki de olmamalıdır, demek istediniz. Sizin rolünüz bu
değişik görüşleri, fraksiyonları, eğilimleri, sentezci bir
yaklaşımla DİSK'te bağdaştırmak. Bu şekilde bir ifadeyi
kabul eder misiniz I yani amacınız bu mudur ?

BAŞTÜRK - Sorunuz şu mu, Abdi Bey. DİSK için-
de değişik siyasal görüşlere sahip taban ve yönetimin
politik parti seçiminde beraber olmamalarına rağmen 1

ideolojik beraberlikte olabilmeleri DİSK'çe sağlanabi -
lir mi ? _ .

İPEKÇİ - Yani sizin amacınız bu mu olacak ?
BAŞTÜRK - Benim amacım, bizim yürütmenin

amacı, en azından ideolojik beraberliği sağlayabilmeye
yönelik olacaktır.

İPEKÇİ - Bunu başarabileceğinize güveniyor mu -
sunuz ?·

BAŞTÜRK - İnanıyorum.
İPEKÇİ - Nerden doğuyor bu Inancınız ?
BAŞTÜRK - İşçi sınıfımızın bilinci ve bu bilinçle

yönetime yapacağı etki bizim için en büyük dayanaktır.
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İPEKÇİ - Bu şekilde belirttiğiniz politikanız, Tür -
kıye'deki siyasal olaylar karşısında, gerektiğinde belir
li bir partinin desteklenmesi yahut belirli partilerin kar
şısına çıkılması gibi siyasal bir vaziyet alışa da yöne -
lebilir mi ?

BAŞTÜRK - • Bu geçmiş dönemde de Türkiye I nin
koşulları ve Türkiye'de özgürlükçü bir düzenin sürdü -
rülmest ve bunun yanında işçi sınıfının taleplerine en
yakın görünen Cumhuriyet Halk Partisi 'nin desteklenme
sinde, DİSK'in 5. Kongresinde alınan bir karar sonucu,
o günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisini des - _
tekleme yönünde bu politika yürütülmüştür ve yetkili or
gan kararları da bunu böyle belirlemiştir. Bundan son -
rasını Şartlarına göre, DİSK'in yetkili organları yeni -
den değerlendirebilir.

İPEKÇİ - Efendim, bazı ülkelerde sendikalar, işçi
konfederasyonları kendi partilerini kendileri oluşturma
yoluna gitmişler. DİSK için böyle bir proje gündemde
bulunabilir mi, bugün veyahut yarın ?

BAŞTÜRK - Sorunuzu şöyle anlayabilir miyim Abdi
Bey: Yani DİSK olarak yalnız ekonomik değil, politik m~
cadele de yapacak mısınız, politik faaliyetlerde buluna
cak mısınız ?

İPEKÇİ - Evet, Bu biraz daha genelleştirmiş olu
yor sorumu. Ben, aslında zaten böyle bir politik faali -
yetin içindesiniz varsayımından hareket ettim, onu daha
ileri, daha somut bir noktaya götürüp götürmemeyi dü -
şünüp düşünmediğinizi, yani bir parti olarak örgütlen
me söz konusu olabilir mi ayrıca DİSK'in dışında ?

BAŞTÜRK - Buna kesin cevabım hayır. Böyle bir
şey söz konusu değildir. Siyasal mücadele başka şey ,
siyasal etkinlik başka şeydir. Siyasal mücadele iktidar
için yapılan mücadeleye denir. Siyasal mücadele ya -
panlar başarılı olurlarsa, siyasf iktidara gelirler. Bu -
nun aracı örgütü siyasal partidir, sendika veya _sendi -
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kalar değildir.•. DİSK işçi sınıfının sendikal örgütü ola -
rak siyasal konularda etkin olmaya çalışabilir. Ama, si
yasal mücadele yani doğrudan iktidar mücadelesi yap . -
maz, Bunu ancak işçi sınıfının siyasal örgütü yapar. Bu
mm içindir ki biz, işçi sınıfının siyasal partisinin im -
rulması ve serbestçe faaliyet gösterebilmesini yasakla -
yan 141 ve 142. maddelerin kaldırılmasını istiyoruz. Bu
bizim anatüzüğümüz ve onun yanında kongremizin aldı •·
ğı karar tasarıları ile belgeye bağlanmıştır, vazgeçe -
meyeceğimiz taleplerimizin başında gelmektedir... Yani,
DİSK bir siyasal parti değildir, siyasette etkinlik sağla -
manın her çeşit. girişimini yapar,fakat siyasal parti -
lerde olduğu gibi iktidar ve devlet yönetimi arayışı için
de olamaz.

İPEKÇİ - Uluslararası sendikal ilişkileri hakkın -
da ne düşünüyorsunuz?

BAŞTÜRK - Bütün dünya işçileri kardeştir. Hele
çağımızda çokuluslu şirketlerin varlığı ve bunların çe -
şitli memleketlerde işçilere karşı aynı baskı ve sömü
rü politikasını sürdürmeleri uluslararası işçi sınıfı da
yanışmasına daha büyük bir güncellik ve önem kazan • -
dırmıştır. Buna paralel olarak DİSK'in de uluslararası
ilişkilerinde son yıllarda büyük bir gelişme olmuştur. ,
Halen hem kapitalist, hem sosyalist memleketlerin sen
dikalarıyla ve çeşitli eğilimlerdeki uluslararası sendi -
kalarla ilişkilerimiz vardır, Bunları geliştirmekte de
vam edeceğiz. Bunda yarar görüyoruz. Sermaye dünya
çapında bütünleşiyor, biz de onların karşısına aynı şe
kilde çıkma:Iıyız, .

İPEKÇİ - Efendim, özellikle işveren çevrelerin
de yaygın kanı, DİSK 'in sadece sendikal bir örgüt, sa
dece işçilerin iktisadi ve sosyal haklarını savunan bir

• örgüt olmadığını, özeUikle siyasal nitelikte bir örgüt
olduğunu, savaşımını daha çok siyasal düzeyde ve siya
sal amaçlara dönük bir biçimde yürüttüğü • noktasında'
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toplanıyor. Bu birinci iddiaya dayanarak da, şimdi be -
lirttiğiniz istekler ele alınıyor. Yani, 141 ve 142. mad -
delerin kaldırılması, dolayısıyle Türkiye'de halen yasak
sayılan, fakat bir çok Batı demokrasilerinde böyle bir
yasağa ta.bi tutulmayan komünist partisinin kurulması
özgürlüğünü savunmanız da, bu siyasal amacınızla bir -
Ieştirflerek DİSK'in ileride bir komünist partisinin oluş
turulmasını sağlamak, desteklenmesini sağlamak gibi
bir amaç güttüğü iddiası ortaya atılıyor..• Bu görüşler
hakkında düşünceleriniz nedir ?

BAŞTÜRK - Hemen söyleyeyim. Özgürlükçü de
mokratik düzenden bizim anladığımız, bugün Türkiye' de
fiilen var olan faşist parti faaliyet gösterebilirken,. öte
yandan 141 , 142 ile toplumcu, sosyalist ve işçilerin ku
rup yönetebilecekleri bir partinin kurulması yasaklan -
mış oluyor, .• Bunu önce demokratik bulmuyoruz, sonra
işçi sınıfının siyasal oluşumuna peşinen konan ve anti
demokratik bir baraj olarak görüyoruz. Şunu söylemek
istiyorlarsa doğrudur: İşçi sınıfının bilimi Marksizmdir.
Bu doğrultuda yapılan eğitsel ve örgütsel çalışmaların
siyasal olduğunu iddia ediyorlarsa·elbette bunun içeri - .
sinde siyasal bilinç, sınıf bilinci ile birlikte gelişiyor...
Dolayısıyle Türkiye 'de bilinçlenen işçi sınıfı, bir gün
kendi siyasal parti kurmasının kararına varırsa bundan
daha doğal olanı da yoktur, kapitalistler, parababaları
kendi aralarında toplanıp siyasal parti kurma hakkım el
lerinde tutarlarken, işçi sınıfına bu hakkı tanımayız
demeleri, aslında demokrasiye de, insan haklarına da
inanmadıklarını belirliyor. O nedenle bu konuda başkaca
bir tarif yapmak istemiyorum.

İPEKÇİ - Efendim, bunun yanısıra yine iler-i sü -
rülen iddialardan bir bölümü de siyasal amaç güttüğü -
nüz için, sendikal savaşınızı bu amaç doğrultusunda
sürdürdüğünüz ve işverenlerle aİılaşmazliklarınızı bu
amaç doğrultusunda yarattığınız, ·onlarla savaşımınızı
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sert, katı ve zaman zaman kendi iddialarına göre, ya
saların dışına çıkan eylemlerle sürdürdüğünüz yolunda,
Bu iddialara karşı cevabınız ne olur ?

BAŞTÜRK - Bizim sınıf ve kitle sendikacılığı an.:.
layışımızın somut görüntülerinin neler olduğunu soru -
yorsunuz gibime geldi.•. Biz sendikacılığı, toplu sözleş
melerin dar sınırları içerisinde görmüyoruz. Toplum -
sal hayatımızın diğer birçok yönleri ile de ilgilenir. bu
konularda da etkili olmaya çalışırız. Çünkü, bir kere
işçi sinıfının çıkarı sadece ücretten, yani ekonomik çı -

kardan ibaret değildir. Kısaca, moral deyimi ile nite -
leyebildiğimiz daha bir çok çıkarları vardır.,, Gerçek
ten sağlık, eğitim, iç ve dış politika ve güvenlik gibi
konularda da işçi sınıfımızı çok yakından ilgilendir -
mektedir. En az ücret kadar Ilgtlendırmektedır biztKal
dı ki, toplu sözleşmelerde elde etmiş olduğumuz eko -
nomik kazanımları koruyabilmemiz için de toplumsal
hayatın bu diğer yönleri ile ilgilenmek, hilkümetin bu
konularda izlediği ekenomik ve sosyal politikalara :müda
hale etmek ve bunları etkilemek zorunluluğumuz vardır •
Eğer işverenler ve bellikesimler bizim, soyut olarak top
lu sözleşme ve işçinin günlük kazancı ve ekonomik duru -
mu ile ilgilenmemizi istiyorsa, bu bizim değil, Türk-İş' in
yapmakta olduğu sendikacılıktır -ki onu bize yakıştır -
maya ve bizi bu yola yöneltmeye hakları da yoktur.

Örneğin toplu sözleşmede bir ücret zammı alıyo -
ruz. Diyelim bundan memnunuz. Fakat bir de bakıyo -
ruz ki enflasyon geliyor ve bin güçlükle mücadele ede
rek elde ettiğimiz bu zammı, haha daha da fazlasını
alıp götürüyor. O halde ne yapmalıyrz, hükümetin izle
diği para politikasına karşı çıkmalıyız, onu bu konuda
denetlemeliyiz.

Bugün canlı olan diğer bir örnek vereyim. Biliyoıı..
sunuz gelir vergisinde uygulanan bir asgart geçim in -
dirimi vardır. Bu, iki çocuklu evli bir işçi için ayda
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510 liradır. Bu rakam 10-15 yıl önce tesbit edilmiştir .
O zaman belki az çok bir anlamı vardı. Fakat bugün
böyle bir indirimin hiç bir anlamı kalmamıştır.Aynı du
rum gelir vergisinin dilimleri için de söz konusudur .•
Yani işçi sınıfımız son yıllardaki enflasyon yüzünden bir
de bu yönden önemli kayıplara uğramıştır. Örnekleri ar
tırmak mümkündür. Örneğin dış politikada savaşçı bir
tutum almak ve silahlanmaya hız vermek bizi çok ilgi -'
lendirir. Çünkü silahlanmanın ekonomik yükü de dönüp
dolaşıp, en sonunda işçi ve diğer emekçi sınıfların sır
tına yüklenir. Çünkü yegane güç kaynağı değer yaratan
bu sınıflardır. İşçi sınıfının barışçıllığının temelinde bu
ekonomik gerçek yatar. İşte bütün bu nedenlerle biz
DİSK olarak, yani işçi sınıfımızın ekonomik örgütü ola
rak, çalışmalarımızı yalnız işverenlerle toplu sözleşme
yapmakla sınırlayamayız. Bunun yanı sıra toplumsal ha
yatımızın her yönüyle ilgilenir ve buralarda da işçi sı
nıfının çıkarları açısından etkin olmaya çalışırız.

İPEKÇİ - Türk-İş'le ilgili görüşlerinizi, DİSK 'le
Türk-İş arasındaki farkları ve ilişkileri ayrıca sormak
istiyorum. Yalnız izin verirseniz, tekrar .biraz önceki
soruma döneyim. Şimdi belirttiğiniz amaçları gerçekleş
tirmek için zaman zaman başvurduğunuz yöntemlerfn.ey
lemlerin yasaları zorladığı, hatta yasaların dışına çık -
tığı iddiası 'var, Bunu da sormak istemiştim, Bu iddiayı
nasıl karşılarsınız ?

BAŞTÜRK - Somut bir şey gösterebilir misiniz ?
Örnek...

İPEKÇİ - Evet bazı direniş olayları oldu. Mesela.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri dolayısiyle, Yasaların sen
dikalara işçilere verdiği grev hakkının dışında bir hak
kın kullanılması gibi tanımlandı bu eylemleriniz.••

BAŞTÜRK - Şimdi şöyle anlıyorum sorunuzu,Dev
let Güvenlik Mahkemelerine karşı işçinin direniş ve di
renme gücünü ortaya. koyması bazı. çevrelerce "yasa dı-
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şı" dı~ denilfr, Böyle mi söylemek istiyorsunuz?
IPEKÇI - Böyle alabilirsiniz soruyu evet. Bir ÖI'

nek dediniz de, Örnek olarak onu verdim...
BAŞTÜRK - Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasa -

sının Meclislere veyahut da Devlet Güvenlik Mahkemesi
Yasasının kamuoyuna sergilendiği tarihten Meclis'te bu
konudaki müzakerelerin kesilmesi noktasına kadar ge -
çen süreyi sizinle beraber bir değerlendirirsek,· satın
alınmamış basın, devletin büyük organlarından Anayasa
Mahkemesinin, Barolar Birliğinin, diğer ilerici bütün
demokratik kuruluşların ilerici kamuoyunun ve parla •·
mentonun hemen yarısımn böyle bir yasaya karşı oldu
ğu gözlerimizin önüne sergilenmiştir, Doğarken ölü olan.
ölü doğacağı biline biline Meclislere kadar getirilen bir
yasanın karşısına çıkmayacak olan işçi sınıfı,kendi boy
nuna ipin takılmasını o günden kabul etmiş olacaktı. Bu
gün büyük bir gazetenin yönetmeni durumunda olan siz ,
o yasa çıkmış olsa idi, belki bugün benimle bu röpor -
tajı yapamayacaktınız. Çünkü öylesine "bir yasaydı ki ,
hükümetlerin işine gelmeyen ilerici her türlü düşünü ,
ilerici her türlü eylemi, ilerici her türlü yazı ve be -
yanı yine hükümetlertn' kurdukları böylesi özel mahke -
me önünde susturması isteniyor idi. Düpedüz faşizmin
ta kendisiydi, O nedenle biz buna karşı çıktık, aynı du
rumla bir kere daha karşı. karşıya kalırsak, bugünkü
yasalar buna engel dahi olsa, aynı şeyi Türk işçi sınıfı
yine yapacaktır.

İPEKÇİ - Evet, Ben· Devlet Güvenlik Mahkemele -
rinin bir örnek olarak sözünü ettim, Genelleştirerek di
yebilir miyiz ki bu açıklamalarınıza dayanarak, DİSK
gerektiğinde, zorucl.u bulduğu hallerde toplu sözleşme -
lerin ve yasaların kendine vermediği bir direniş hakkı
nı da kullanabilir ? ..

BAŞTÜRK - Şimdi bir de doğa yasası diye, hep be
. raber kabul ediyoruz bunu. Türk toplumunu geri götüre-
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cek, özgürlükleri kısıtlayacak, örgütlenmeyi önleye -
cek böylesi yasalar gelirse, yine ona dünlerde olduğu
gibi karşı çıkarız.

İPEKÇİ - Demin değindiniz Türk-İş'e, onu sorma
ya hazırlanıyordum. Türk-İş1le farklarınızı ve ilişkile
rinizi nasıl görüyorsunuz ?

BAŞTÜRK - Güzel bir soru, Türk-İş 'le aramızda
kesin görüş ayrılıkları vardır, Evvela DİSK, sosyalist
bir örgüttür, Yani ideolojik yönü belirlenmiş, kendi yet
kili karar organlarında saptanmış bir örgüttür.YineDİSK
sınıf ve kitle örgütüdür, Dolayısıyle de sınıf sendikacı
lığı iddiasındadır. Tüzüğü böyledir , uygulamaları böy -
Iedlr, Yani Türk-İş'le DİSK arasındaki en belirgin fark,
ideolojik yönü berrak olan DİSK, ideolojik yönü olma -
yan, Türk-İş... Öte yanda Türk-İş•Ie yıllarca içinde sa
vaşını verdiğim politik yönsüzlüğün, renksizliğin, koku -
suzluğun, işçi sınıfı tabanını tedirgin etmiş olmasının
sonucu idi, Ve bugün Türk-İş, kendi içinde bunun san
cılarını yaşamaktadır. Örgüt bütün gözükmekle beraber,
yönetim beraberliği sağlanamamaktadır. O nedenle DİSK
ile Türk-İş arasındaki farklılık, hepimizin de bildiği gi -
bi ., yeni de değildir, ötedenberi 'devam eden farklılık -
tır,

İPEKÇİ - Belirli konularda işbirliği, eylem birli
ği yapmanız söz konusu edilebilir mi ?

. BAŞTÜRK - Mesela. demin söylediğim faşizmle
mücadelede işbirliği yapabiliriz, Daha geniş kitle örgüt
leriyie, ilerici örgütlerle 141 - 142, referandum konu -
su, bunun yanında lokavtın yasalardan 'çıkar'ılmaeı gibi
belli konularda işbirliği yapabiliriz, yapmalıyız, Bunun dı
şında onların düşünebilecekleri, toplumu ilgilendiren bir
takım konularda da yine görüş ve eylem birliğini geliş -
tirebiliriz.

İPEKÇİ - Bir de Halk Partisi ile ilişkileriniz zan
nediyorum önemli ve bir bakıma da güncellik kazanmış
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oluyor. Gerçi siz daha önceki açıldamalarınızda CHP '
nın desteklenmesi konusunda alınmış kararlardan söz et
tiniz. Şimdi CHP, bugünlerde güvenoyu almaya hazır -
lanan bir hükümeti kurmuş ve programını açıklamış bu
lunuyor. Bu program ve hükümetiyle CHP•nin bugünkü ik
tidarına karşı almış olduğunuz kararlar doğrultusunda,
veyahut onun dışında bir değişiklik söz konusu mu ?Sa
nıyorum burada sizin özel durumunuz da bir özellik ka
tıyor olaya. Siz kamuoyunda bugüne kadar Halk Partisi 'n
den milletvekili seçilmiş bir sendikacı olarak tanını -
yorsunuz. Geçen dönemlere kadar bu görevle parlamen
toda bulundunuz. Dolayısıyle Halk Partisi'yle özleştir -
me konusunda belki bu özelliğiniz de akla gelebilir • . .
Bütün bu unsurları ele alarak DİSK'in şimdi kurulmakta.
olan Ecevit hükümeti karşısındaki tutumunu açıldayabi -
lir misiniz ?

BAŞTÜRK - Evvela. özel durum dediğiniz, bana ait
olan kısım. Ben uzun yıllar CHP'nin içinde il yöneti -
minde, işçi bürolarının kurulup geliştirilmesi görevin -
de, Parti Meclisi üyeliğinde, Merkez Yönetim Kurulu
üyeliğinde ve yaklaşık 8 yıla yakın da milletvekilli -
ğinde bulundum.. . CHP'nin üst düzeydeki yönetimi de ,
milletvekili seçildiğim seçim çevreleri de parlamento
içinde birbirimizi tanıyan milletvekilleri de ve partinin
pek çok yönetici kademeleri de benim bir sosyalist ol -
duğumu bilirler idi, Bunu ben sanırım 1968 Genel - İş
Genel Kurulu'nda açıklamış ve kendimi böylece tanıt -
mayı vicdanf bir borç bilmiştim, Kendi Genel Kurulu'ma'
karşı dahi, •• Kendi Genel Kurulu'na karşı bu kadar açık
olan bir insan, elbette CHP içerisindeki politikaların -
da açık olacaktı. Bunu böylece zaman,mekan olanak ge -
rektirdiğinde söylemiş ve açıklamış idi, O nedenle be
nim dışımda da CHP'nin parlamento gruplarında, Sena
to gruplarında ve il, ilçe kademelerinde pek çok tanıdı- •
ğım sosyalist arkadaşlarım vardır. O nedenle CHP' nin
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geçmiş günlerinde zaten özgürlükçü demokratik düzen
yanlısı olan sosyalistler, CHP'ye sizin de bildiğiniz gi
bi üye olmuşlardır.

İPEKÇİ - Affedersiniz bu "sosyaltst'tler, mesela.
"ben sosyalistim" dediniz. Sizin sosyalizm anlayışınız
ve öteki değindiğiniz arkadaşların sosyalizm anlayışı ile
bugün Halk Partisi'nin kabul etmiş olduğu demokratik
sol anlayışı arasında ne gibi farklar söz konusudur ?

BAŞTÜRK - Şimdi farkların tartışılması noktası -
na hiç gelinmedi, yahut da gelinemedi. Ancak biz bir
parti üyesi olduğumuza göre, onun yetkili karar organ
larının içinde, belli sorumluluklarımızla tavır koymayı ,
tercihlerimizi ona göre tanzim etmeyi partiye üye olur
ken peşinen kabul etmiş kişilerdik. O nedenle bu konuda •
bugün Kurultay kararlarıyle belirlenen demokratik sol
-program dahil-sonradan seçim bildirgeleriyle oluşturu
lan politikalar, bir partiliyi nasıl bağlıyorduysa, beni de
bağiıyordu, Diğer arkadaşlarım da sanırım aynı şeyi pay
laşırlar. Bizim aramızda zaman zaman solun renlderi ,
tonları üzerinde bildiğiniz gibi gruplarda birtakım tar -
tışmalar olmuştur. Onun ötesi zamana bırakılmıştır ••
CHP , çok iyi bildiğiniz gibi, kitle partisidir, sınıf par
tisi değildir, Ve kitle partisi olmasına ·rağmen de ilk de
fa rahmetli Sayın İnönü'nün ortaya attığı "Ortanın solu"
deyimi üzerine sola doğru açilmaya başlanmış ve Bülent
Bey'in döneminde de bu ortanın solu, demokratik sol
bir içerikle kamuoyu önüne sergilenmiş bulunuyor.O ne
denle yarınların yönetimi, bunu hangi noktada, nasıl dü
ğümler onu bugünden tesbit etmek, yahut bu konuda bir
yorum yapmak hakkını kendimde görmem ve kendimi
yetkili saymam. Çünkü bugün DİSK gibi bir büyük kuru-.
luşun başında, hiç bir kuruluşun içişlerine karışmama
yı prensip edinmiş DİSK Genel Başkanı olarak bu konu- .
da diğer siyasal parti ve devrimci, ilerici örgütlerin
de bu konuda bizi saygı ile karşılayacaklarını düşünü -
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yorum.
İPEKÇİ - Evet, sorumuzun kişisel yanını böylelikle

cevaplandırmış oluyorsunuz. Ben bir de bugün kurulan
Ecevit hükümeti ve programı karşısında DİSK'in alacağı .
tavrı sormak istemiştim,

BAŞTÜRK - Böyle bir görüşmede, bu soruyu et -
raflıca cevaplandırmak olanağı yoktur. Kaldı ki, prog -
ramı da gazetelerden çıkan özetinden daha bugün oku -
dum, Bununla beraber, bazı noktalara kısaca değinmek Is
terim, •• Bizim DİSK olarak bazı temel taleplerimiz Hır
dır. Bunları zamanında hükümete bildirmiş idik.

İPEKÇİ - Bu kurulmakta olan hükümete mi ?
BAŞTÜRK - Daha evvelki Ecevit hiikümetine de bil

dirildi, Bu hükümete de dün basın aracılığı ile duyur -
duk, , • Kamuoyuna da her vesile ile sık sık açıklamışız -
dır. Bunların başlıcaları şunlardır: 141 ve 142. maddele ~
rin kaldır ılması, lokavtın yasaklanması, grev hakkına
konulan kısıtlamaların kaldırılması, İş Kanunu'nun ye -
niden gözden geçirilmesi, tüm çalışanlara sendikalaş -
ma ve toplu sözleşme, grev hakkının tanınması, bildi
ğim kadarıyla bu saydıklarım hükümetin yeni progra -
mında yer almamaktadır. Ayrıca, hükümetin enflasyonu
önlemek için alacağını söylediği önlemlerin ne olduğu
programda gösterilmemiştir veya ben göremedim, Eğer
bunlar IMF'nin • istediği ya da onlara benzer önlemler
olacaklarsa, bu enflasyondan kurtulmanın yükü, işçi ve d~
ğer emekçi sınıfların sırtına yüklenecek demektir, Hele
ücretlerin dondurulması ya da aynı anlama gelecek di -
ğer önlemlere karşı DİSK olarak karşı çıkmak kadar ta
bii bir sonuç olmayacaktır.

İPEKÇİ - Acaba bu açıklamalarınız, bu hükümetin
ve programının desteklenmeyeceği anlamında mı yorum-
lanmalı ? •

BAŞTÜRK - Hayır, bu hükürnetin desteklenmekte
olduğu, ancak saydığım bu konulara olabildiğince eğilip
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sahiplik yapmasını fstemekteyiz;
İPEKÇİ - Efendim, biraz önce değindiniz, bu IMF'

nin kararları, ücretlerin dondurulması, benzeri tedbir -
ler, .. Bunları benimsemeyiz ve karşı çıkarız, dediniz. •.

BAŞTÜRK - Ücretlerin dondurulması gibi ve bu
bu arada enflasyonun ağırlığının emekçi ve işçi kesimi
nin üzerine yüklenmesi gibi bir sorunla karşı karşıya
kalındığında doğal olarak DİSK buna karşı çıkacaktır.Bu
nu söylemek istedim, •

İPEKÇİ - Bunu gayet açıklıkla belirttiniz..• Bu be
yanınıza dayanarak bir soru sormak istiyorum. Enflas -
yonun önlenmesi konusunda alınacak önlemler, IMF iste
di diye değil, fakat belki iktisadr gerçeklerin zorunlu
ğu gereği, her kesimden bazı fedakarhklar istemeyi ge
rektirebilir. Bu arada işçi kesimi de söz konusu olabi -
lir. Hiç şüphesiz belirttiğiniz gibi, enflasyonun bedelini
ve ondan kurtulmanın çaresini yalnız işçi sınıfına yük -
leyecek önlemlere karşı çıkmanız en doğal hakkınızdır,
hatta hakkınız değil, görevinizdir••. Fakat bazı ülkeler -
de işçi partilerinin, sosyalist partilerin iktidarda oldu -
ğu bazı ülkelerde bu hükümetler, işçi sendikalarıyle yap
tıkları görüşmeler sonucu, o işçi sendikalarının,işçi ÖI.'
gütlerinin kendiliklerinden, kendilerine düşen bazı feda -
karlıklara diyelim, katlanmalarını sağlayabiliyorlar. • .
Hiç. şüphesiz böyle bir anlaşma, fedakarlrğm yalnız iş
çi sınıfından istendiği hallerde söz konusu olamaz. Ama
böyle bir durum, bugünkü hükümet döneminde söz konu
su olursa, ona karşı nasıl bir tavır takınırsınız ?

BAŞTÜRK - Şimdi söylediğiniz noktaya gelebil -
mek için, hükümetimizin çözümlenmesi gereken bir baş
ka ekonomik reçetelert olmalıdır. Bunların· uygulanması
içinde eğer işveren karlarından başlayarak topluma dö -
nüştürülecek artık değerin geliştirilmesi ve ekonomik Ib- .
tiyaçların yeniden parasal imkanlarla, ithalat -. ihracat
rejimiyle iç içe gözden geçinilmesi sonucunda bize her -
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hangi bir müracaat vaki olursa bunu yetkili organları -
mızda, o günün ekonomik kararları, tedbirleriyle bir .,.
likte müzakere edebiliriz. Ama bugünden birtakım var -
sayımlara dayanarak böyle bir peşin müspet veya menft
herhangi bir şey söylemek sanırım yanlış olur...

İPEKÇİ - Efendim son olarak izin verirseniz, gün
cel bir olaya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bugün
birçok işyerlerinde sürdürülen lokavt ve _grev eylemleri
var. Bunlar ekonomimizin bu güç döneminde Türkiye•ye
çok pahalıya maloluyor. Acaba bu olayların, uzlaşma ile
sonuçlandırılması konusunda siz Genel Başkanlığa gel -
dikten sonra hazırlandığınız herhangi bir girişim var
mı?

BAŞTÜRK - Şimdi sorunuzdan şunu anlıyorum, Ma
den-İş kolunda uzun süredir devam etmekte olan grev
ve lokavtlar var. Bu grevlerin bir kısmı iki seneye yak
laşıyor. Fakat ağırlığı 7 aylık bir dönem içinde görülü -
yor. Biz konfederasyonuz. Maden-İş sendikamızın bu ko
nudaki muhatabı, metal sanayii işverenlerinin oluştur
dukları MESS dediğimiz işveren sendikası. Bunların ara
sında zaman zaman müzakereler olduğunu, bu grev ve
lokavtların, kalkmasına yakın bir noktaya vardığını. öğ- •
rendik. Zaman zaman da ilişkiler ve müzakereler aka
mete uğradı, koptu. Son defa Maden-İş sendikamız yö -
neticilerinden bu konuda DİSK olarak bilgi istedik.

İPEKÇİ - Ne zaman ?
BAŞTÜRK - Tahminen bir hafta evvel yönetim de

ğişikliğinin hemen akabinde. Kendileriyle yaptığımız gö
rüşmelerde, müzakerelerin yeniden başladığı ve olum
lu bir sonuca götürülmesi için taraflar arasında müza -
kerelerin devam ettiği söylendi. • O nedenle biz DİSK ola
rak müzakerelerin 'ŞU günlerde sonuca bağlanabileceği
ümidini taşıyoruz. Bize resmen sendikamız bu grev ve
Iokavtlarin müzakerelerinin DİSK'çe yürütülmesi içinbir
talepte bulunmadığı sürece, bizim kendilerinden böyle
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bir talepte bulunmamız olanaksızdır, yanlıştır. . • Yine
MESS1in de bilebildiğim kadariyle kendi tist kuruluşu
olan İşverenler Konfederasyonuna bu konuda herhangi bir
müracaatı yok ki, konfederasyon da bizimle herhangi bir
ilişki kurma noktasına gelmiş olabilsin,. . Görebildi
ğim kadarıyle müzakereler, grev ve lokavtların bitiri -
lebilmesi amacı içinde sürmektedir, ama ne zaman, han
gi şartlarla bitecektir, bugünden kesin bir bilgiye sahip
olamıyoruz.

İPEKÇİ - Efendim, konuşmamızı bitirirken, izin
verirseniz tekrar siyasal noktaya dönelim, DİSK1in si -
yası yelpazede yerini nasıl tanımlarsınız ve çoğulcu de
mokrasi kavramı karşısındaki düşüncesini nasıl açıklar
sınız ?

BAŞTÜRK - DİSK olarak ilerici, devrimci, ••
İPEKÇİ - İlericiden kastınız ?
BAŞTÜRK - Devrimciden kastımız, yenileştirici ,

aşamaları kısa sürede tamamlayıcı.•• Demokratik, .• De
mokratikten kastım da, sadece siyasal demokrasinin de
ğil, ekonomik demokrasinin işlerlik kazanmasının, ezi -
len, horlanan ve sömürülen emekçi kesimlerinin siyasal,
ekonomik güç sahibi olmaları ve buralarda etken olma -
!arını geliştiren toplum düzeninden yanayız.,, Bu bazı
çevrelerce sizin söylediğiniz ,biçimde değerlendirilir.Biz
toplumcu, ilerici demokrasi diyoruz.

İPEKÇİ - Yani çoğulcu demokrasiden yana mısı -
nız ? Örneğin bazı sosyalist ülkelerde çoğulcu demek -
rasi yerine, yalnız sosyalist partilerin iktidarı yürür -
lükte oluyor,.. Onu sormak istemiştim.•. ·

BAŞTÜRK - Bir şeyden yanayız. Kesinlikle bunu
saptamayı ben de yararlı görüyorum. Türkiye'de sağ ik
tidar bir daha işbaşına gelmemelidir. Bu, bugünkü CHP
gibi parti olabilir,yine ilerici bir parti olabilir. Bu, sos
yalist parti olabilir. Ama hiç bir zaman geride bıraktı -
ğımız MC dönemlerinin iktidarları gibi partiler Türkiye'
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de bir daha işbaşına gelmemelidir. Biz bunun savaşımı
nı veriyoruz, bunun savaşımını da vermeye devam ede -
ceğiz.

İPEKÇİ - Evet bu bir dilek midir, yoksa siyasal
düzen o şekilde oluşturulsun ki, sağ partiler iktidara
gelmesin gibi bir düşüncenin ürünü müdür ·?

BAŞTÜRK - Zorlanarak oraya .gelınemez, İşçi sını
fının, emekçilerin, köylülerin bilinçlenerek, sağın, geç -
mişteki tecrübelerden de esinlenerek, iktidara gelmeye -
cekleri doğrultuda siyasal tercih yapınalarıyle olur. Bu
nu sağlamak için DİSK, eğitset örgütsel çahşmalarını
en etkin biçimde sürdürmenin kararında olacaktır, ..

İPEKÇİ - Yani yasaklama yoluyla değil, bıllnçlen
dirme yoluyla.••

BAŞTÜRK - Demokratik yollarla...
İPEKÇİ - Çok teşekkür ederim Sayın Baştürk.• ,
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DİSK VI. Genel Kurulu, çalışmalarına 22-28 Aralık 1977 _ tarihleri arasında,
Harbiye Şehir Tiyatrosunda başladı.

"'Genel Kurul 'a katılan delegeler, toplantıyı izlerken.
21



Genel Kurul da oylamaya katılan delegeler.
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DİSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTÜRK, Genel Kurulda konuşurken.
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DİSK VI. Genel Kurulu, çalışmalarına 22-28 Aralık
1977 tarihleri arasında, Harbiye Şehir Tiyatrosunda
başladı.

VI. Genel Kurul sonrası, DİSK Yürütme . Kurulu ilk basın toplantısında.
24







Maden-İ$ kolunda uzun süredir
devam eden grev ve lokavtların
bizim Maden-iş ile MESS arasında
ı@man zaman sürdürülen

. miôımbrelerle kallcmasına yakın
b.ir noktaya vardığını öğrendik.
Zaman ırııman da iliş1ciler koptu.
Arıcak yönetim değiş1kliğinden
sonra DÜSK olarak durumu
Maden-İş'e sorduk.
Müıuııkerelerin yeniden başladığı
ve olumlu bir sonuca
gifüirülmesi için taratlar
arasında miiıalcerelerin devam
ettiği söylendi. O nedenle biz
DİSK olarak müzakerelerin şu
günlerde sonuca bağlanabileceği
ümidini taşıyoruz.
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DiSK'te. yüriitme-değişmiş'fir,
fakat bu değişiklik DBSK'e yeni .
bir lcan ve. daha verimli
çalışmalan getirecek bir nitelik
kazandırmıflır. Bu yürütme
değişikliği temelde hiç bir
değişime yol açmaz. DİSK'e
bağlı sendikalara insanlar
siyasal kanaarları aynı olduğu
için değil, fakat ekonomile
çıkarları aynı olduğu için girer}er.
Böyle olunca açıktır ki, DiSK'te
çeşitli siyasal görüşle olan,
çeş1rli siyasal partilere kayıtlı
lciş1ler bulunabilir. Bunu
doğal karş)larız.
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Tiirk-lş"le aramızda kesin görüş
·aynfıklan vardır. Evvela DİSK
ıosya6st bir örgüttür. Yine DİSK
smıf ve kifle örgütüdür.
Dol:ıyısıyle de sınıf sendikacılığı
iddiasondadır. Oysa Türlc-iş''in
ideoloPlc yönü yoktur. Ama
faşizmle mücadelede, 141-142,
referandum konusu, lokavtın
yasalardan çıkarılması gibi belli
konularda Türle-iş"le işbirllği
yapabiliriz, yapmalıyız.
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