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.SOSVAL BİLiM VE FİKİR

ADAMLARININ KALEMİ İLE

iscilerin, '

Uyanışı

•DİSK· kelimesine iyi bakın,
iyice ezberleyin ve sevinin.
Çünkü işçi olsanız da olmasanız

- da DİSK sayesinde geleceğinizin
aydınlığı şimdiden' daha sağlama
bağlanmış bulunuyor>
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonun
kuruluşu, basında geniş yankılar uyandırdı. Övgüler ya
nında sövgüler, eleştiriler yanında yermeler, gerçeği an
latan yazılar yanında yalanı baştacı eden yayınlar birbi
rini izledi. işçilerin gerçekleri bilmes[, yayınların özünü
daha iyi kavraması, böylece Türk işçi hareketinin eriştiği
mutluluğu daha iyi değerlendirmesi için bu kitapçığı ha
zırladık.

Bir daha anlaşılacaktır ki, Türkiye Devrimci İşçi sen
dikaları Konfederasyonu (kısaca DİSK) gerçek işçi sen
dikalarının en üst örgütüdür ve işçi sınıfının sendikacılık
alanında en sağlam dayanağıdır. Onun için de DİSK, işçi
sınıfının sendikacılık alanında biricik temsilcisidir.

DİSK
Basın Dairesi
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İLK SENDİKALAR

işçi Sendikaları 1946'da yeniden ve kendi isteğiyle ku
rulduktan azsonra hükumet, bu sendikaları deneti altına ala
bilmek için sendikaların uymaya mecbur olduğunu sıraladığı
hükümleri bir tasarı halinde Meclise verdi ve işçi sendika
larını her bakımdan bağımlı hale getiren, grev hakkından,
toplu sözleşme yapmaktan yoksun bırakan biçimde kanun
laşmasını sağladı.

İlk önceleri, .lşçüer sendlkalar kurmaya yanaşmadılar.
Çünkü hükOmet 1946'da kendiliklerinden kurulan sendikaları
Sıkıyönetim Komutanlığınca kapatmıştı. Veni bir demokrasi
oyununa gelmemek, sendika kurup ardından tevkif edilme
mek için Sendikalar Kanununa göre sendikalar kurmaya hiç
heves etmediler. •

İktidar partisi o zaman, her işyerinde sendika kurma
ya ikna edebileceği işçileri aradı, buldu ve parti parası da
bol bol harcanarak « işçi sendikası- adıyla yeni işçi örgüt- .
leri kurdu. Bir süre bu sendikaları kuranlara polisce doku
nulmadığı görülünce isçiler, parti parası girmeyen kendi
paracıklarıyla işçi sendikaları kurmaya başladılar. Ama İç
işleri Bakanlığı da gizli bir genelge ile sendikacıların adla
rını bir liste halinde mülkiye. amirlerine bildirdi ve izlenme
lerini istedi.

SENDİKA BOLLU~U
İşçiler, aynı lşkolunda, hatta aynı işyerinde birden faz

la sendika kurmaya başladılar. Kanun, çok sendika esasına
göre çıkarıldığı için isteyenler aynı işyerinde ya da lşko-
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tunda istedikleri kadar sendika kurabilirlerdi. .Ama çoğu
sendikanın yöneticileri üstelik ceplerinden de harcayarak
sendika işlerini yürütüyorlardı. Ne vakit ki sendikacılık iş
çilerin inandıkları. meslek örgütü olmaya başladı, o vakit
sendika işlerini yürütecek bilgili kişilerin ücretle çalıştırıl
ması ve bütün gününü sendikaya vermesi gerekti.

İhtiyaçtan doğan bu yol açılınca, bir takım açıkgözler
de _işçi gibi fabrikalarda çalışmadan sendikada memur gibi
çalışıp maaş almayı kendilerine daha yararlı gördüler ve .
başladılar işverenle anlaşıp sözde işçi' sendikaları kurma- :·
ya ve işçileri, kendi maaşları uğruna aldatmaya, harcamaya, ~ i
kandırmaya..

SENDİKALAR BİRLİKLERİ ..
.1952'ye kadar bazı illerde ve bölgelerde en üst örgüt

İşçi Sendikaları Birliğiydi. Bu birliklerde bir çok sendikacı
lar yönetime katılmaktaydı. Ama siyasi partiler, sermaye
çevrelerinin eğemenliğini pekiştirmek için işçileri ele geçir-_
meye çalışınca işçi çıkarlarına yaramayan politika, sendika:
ları avucu içine almayı başardı. Sendikalar Birlikleri birbir
lerine rakip §ermaye çevrelerinin kümelendikleri siyasi par
tilerin üstü· kapalı birer organı durumuna getiriliyordu. Bu
bakımdan da işçilerin ayrı sendikalara bölünmesi bir türlü
ön planda ele alınmıyor, yukarıdaki kavga, fabrikadaki iş
çilerin çıkarlarını unutturuyordu.

TÜRK-İŞ KURULUNCA...

1952 yılında Sendikalar Birlikleri, Sendikalar Federas
yonları ve bazı sendikaların katılmasıyla Türkiye İşçi Sendi
kaları Konfederasyonu (Kısaca Türk-İş) kuruldu. Sendikalar
Birliklerinin başaramadığı işçileri aynı işkolunda tek bir
sendikada toplama işini, Türk-İş'in yapması beklendi. Ama
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Türk-iş, bir yandan partizan sendikacıların, bir yandan hü
kümetin tutumu yüzünden kendinden beklenen hiç bir olum
lu işi tümolarak yerine getiremedi ve nihayet 27 Mayıs
1960 hareketinden sonra işçiler yeni Anayasa ile yıllardan
beri özlenen haklara kavuştular :

Sendika özgürlüğü tanındı.
işçinin grev yapabilme hakkı gerçekleşti.
İşverenle toplu sözleşme yapma hakkı yürürlüğe girdi.
Ve işçilerin bir vatandaş olarak politika ile uğraşma-

ları, işçi sendikalarının işçi sınıfının yararına politikaya
ağırlıklarıı:ıı koyabilmeleri olaqanlaştı ..,
TÜRK-İŞ'İN HATASI

Türk-İş, bu kadar elverişli bir ortamda büyük bir hata
ya düştü. işçilerin sendika aidatları, ücret bordrosundan ke- •
silebilince rahatça gelen üye aidatını geliştirmeye bakma
dı, işçileri işkolu sendikalarında Türkiye tipi örgüt içinde
birleştirmedi, birleştiremedi. Yanlış reçetelerle işçi hareke
tini yönetmeye kalktı. Amaç ve hareket yönünden sarı sen
dikaların doğmasını önlemeye yarayan güçlü anlaşmalar
yapması gerekirken bu ilkeleri unutup yabancı sermayenin,
yabancı devlet yardımının Türk-lş'e akmasına çalıştı. Dış
.kompradorden elde edilen yardım, Türk-İş'i işçilerle karşı
karşıya getirme gibi bir sonuç yarattı.

DURUM MUHAKEMESİ

Bu gelişme, bilim adamlarının da dikkatini çekti. Ooç.
Haydar Kazgan' bölünen sendikacılığı incelerken «tabanda
ki bölünme» de dikkate. değer bir gözlemde bulundu; üc-

1 Cumhuriyet. 3 Ocak 1967. Bölünen Sendikacılığımız. Haydar
Kazgan
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retli sendikacılığın doğuşundaki gelişmeye dikkati çeken
bu gözlemi söyle belirtti : ..

«Gerçekte Türkiye'de toplu sözleşme ve grev hakları
işçi sendikalarını işveren· ve onlara bağlı olduğu işveren
sendikaları karşısında güçlendirmiştir. Ancak, bu güçlenme,
işçi sendikalarının lşyeri ve işkolu seviyeslnde bölünmeleri
halinde tesirini yitirmektedir. Bu bölünme bugün Türkiye'de
sarı sendikacılık yoluyla bölünme ve sendika idareciliğinin
getirdiği ünvan ve yüksek gelirin esas sebebini teşkil ettiği
bir bölünme olarak iki şekilde ele alınabilir...

SARI SENDİKALAR VE iŞVERENLER
Doçent Haydar Kazgan, sarı sendikaların neden kurul

duklarına da dikkati çeken önemli bir uyarıda daha bulundu:
•Sendika hürriyetinin geniş olduğu her ülkede olduğu

gibi bugün Türkiye'de de güçlü işverenler bu hürriyeti ken
di lehlerine kullanmak imkanını bulmuşlardır. Güçlenen ve
bu güçlenmeyi sendikacılık, milli ekonomi ve işletmecilik
bilgileriyle takviye ederek işçinin üretim içindeki payını ve
menfaatlarını işveren karşısında gerçek anlamda koruyacak
hale gelmiş olan bir sendika, hemen yanında bir sarı sen
dikanın bitiverdiğini görmektedir.· Birçok isverenlerimiz hiç
bir gücü olmayan, kuruluş ve yönetici kadr

0

0 bakımından ye
tersiz sendikaları desteklemekte, hatta bunların kuruluş
larına yardım etmektedirler.•

ZİRVEDEKi BÖLÜNME

işverenlerin destekledikleri tabandaki bölünme yanında
bir de zirvede, çatıda bölünme olmuştur. İşte Doçent Hay-
dar Kazgan'ın görüşü : •

• •Zirvedeki bölünmeyi Türk-lş'ten ayrılma ve yeni kon
federasyonlar kurmak olarak nitelendirdiğimizde, bölünme-
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nin bugün sendikacılığımızın milli seviyedeki hedeflerinin
ne olabileceği hakkında sarih bir fikri olmamasından ileri
geldiğini öne sürmek doğru olur kanaatindeyiz.

ÖNEMLİ ÇELİŞMELER

Bir taraftan dış ticaretin devletleştirilmesini isteyen
Türk~lş yöneticileri, diğer taraftan toplumu sömürücü iç ve

_ dış güçlerin .yanında olduklarını beyan etmekten çekinme
mektedirler. Diğer taraftan Plan hedefleri ve stratejisi ile
planın finansmanı konusunda işçi ve çalışan kitlelerin men
faatlarına öncelik verilmesi konusunda tek direnme örgütü
olması gereken Türk-iş, bu konular dışında kalmak için gös- '
terdiği çabalarda ancak başarı kazaruyor!»

BİLİNÇLİ SENDİKACILAR

Türk-İş'in içine düştüğü çıkmazı açıkca belirten ve yö
neticilerle adeta alay eden Doçent Haydar Kazgan bilinçli
sendikacıların tutumunu da övüyor ,

• Diğer taraftan bilinçlenen sendikacılığımız artık işçi
menfaatlarının işyeri ve hatta lşkolu seviyesinde yapılan
toplu sözleşmelerle değil, fakat milli ekonomide bu men
faatlere öncelik tanıyan politikalarla korunabileceğini idrak
etmiş duruma girmektedir.

Türk-İş yöneticileri «biz genel politikaya girmeyeceğiz•
derken haklı olabilirler, fakat işçi menfaatlannı koruyabil
mek, iktisadi gelişmenin getirdiği refahı yaygın hale getir
mek için sadece toplu sözleşme ve grev oyununun kafi ol
mayacağını bilmeleri gerekir. Böyle bir bilinçlenmeye gide
medikleri takdirde veya bunun gereğini yerine getiremez-

•. !erse, elbette ki Türk işçileri adına onların yapamadıklarını
yapacak karşı örgütler çıkacaktır.»

DiSK, işçi sınıfının çıkarlarını temsil etmek amacıyla,
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ortaya çıkmış ve işçileri kendi gerçek. işçi sınıfı bilincine
ermiş sendikalar içinde toplamayı başarmıştır. Gün geçtik
çe de daha çok işçi,· mutlaka aynı doğrultuda örgütlerde
üye olarak görevlerini yapacaklardır.

ZİRVEDE «SARI» LIK ..
Değerli bilim adamı, sarı sendikaların tehlikelerine na

sıl dikkati çektiyse, zirvedeki, tepedeki sarı sendikacılığa
da dikkati çekmekten kendini alamamış. Bakınız Türk-İş için
ne diyor:

"Türk-iş .statükoyu (yani mevcud bozuk düzeni) muha
faza eden tutumu ile iktidarı formel olarak destekleyebilir.
Fakat bu, Türk-Iş'e karşı birleşen sendikalara güç kazandır
mak neticesini doğurmaktan öteye gidemeyecektir."

İşte-böylece, sendikacılıktaki zorunlu bölünmede DİSK'
in haklılığı teslim edilmiş, Türk-iş, tutucu ve yanlış politi
kasıyla işçilere zarar veren bir örgüt derekesine düşmüş
tür. Türk-İşin, işçi haklarına aykırı işleyen partiler üstü po
litikası, ya da Doçent Haydar Kazgan'ın deyimiyle «biz ge
nel politikaya girmeyeceğız• demesi, işçilere yararı dokun
mayan politikasının karşısına DİSK'in çıkmasını. zorunlu kıl
mıştır.

BÖLÜNME NEDENLERİ

• Görüldüğü gibi, zirvedeki bölünme nedeni, Türk-İşin
hatalı, zararlı, gerçeklere sırt çeviren politikasının sonucu
dur. Genel-İş Sendikası Araştırma Bürosu Müdürü Avukat
Engin Ünsal2 da bunu görmüştür. Ünsal diyor ki :

«Zirvedeki bölünmenin nedeni her cephesiyle politiktir

.,. 2 Milliyet, 17 Ocak 1967, Sendikacılıkta bölünme, Engin Ünsal
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(Buradaki politik deyimini geniş anlamıyla kullanıyoruz).
Ülkemizdeki milli sendika ve federasyon liderleri sendika
ların ülke çapındaki görevlerinin ne olması gerektiği konu
sunda değişik görüşlere sahiptirler. En önemli görüş ayrılı
ğı ise sendikaların politik ortama katılma metodu konusun
da çıkmaktadır. Zirvedeki bölünme biçimsel yönden metod
konusundaki görüş ayrılığından ibarettir.

YANLIŞ POLİTİKAYA BERDEVAM

Bugüne kadar sendikaları konfederafif düzeyde tek ba-
• şına temsil eden Türk-İş tüzüğünde «siyasi partilere ve on
lara bağlı teşekküllere karşı mutlak bağımsızlığın korunma
sı ve partiler üstü bir politika lzlenmesl- kabullenmiştir.
Partiler üstü politika deyimi ile nelerin anlatılmak istendiği,
sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği kesin olarak be
lirtilmediğinden Türk-lş'in bu eylemi kısa zamanda yozlaş
mış ve bölünme başlamıştır. Bunun dışında Türk-İş'in «işçi
haklarının sendikalar tarafından alınamayacağı, aksine hü
kumetler tarafından verlleceğl • düşüncesine yanlış olarak
inanması Türk-İş'in tavizkar bir kimliğe bürünmesine yol aç
mış ve bu davranışı haklı olarak bir çok sendikanın yöneti
ci kadrosunda Türk-İş'e karşı olan inancın ve güvenin za-
-vıflamasma yol açmıştır.•

BİR GERÇEK DAHA
Engin Ünsal bir gerçeğe daha parmak bastı, o da Türk·

İş'in görevini yapamadığı gerçeğine. Diyor ki yazısında:
• Bugün sendikacılığımızın bazı isimleri Türk-İş'in göre

vini yapamadığı, gerek parlamento içinde ve gerekse par
lamento dışında işçi haklarının gereği gibi korunamadığı
kanısındadırlar. Türk-İs bu ortama sartlandığı ve bugünkü
koşullardan sıyrılıp eylemini değişti~emeyeceği için de ye
ni bir konfederasyonunun kurulmasına inananlar vardır.
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.Böylece tabanda sendikalar arasında yürüyen mücadele:
zirvede iki konfederasyon arasında devam edecek ve sen
dikacılığımız gerçekten çetin günlerin eşiğine gelecektir.D

SORUMLU : TÜRK-iŞ
Yazara göre, bu ayrılığın başsorumlusu Türkslş'tir. Ün

sal, bu sorumluluğu eğitim açısından, yalnız bu açıdan aldı
ğı için sadece şunu belirtti :

1

«işçi haklarının korunmasında gerekli hassasiyeti gös
termeyen, AİD'den aldığı milyonluk yardımlara rağmen se
nede ancak 2300 işçiyi eğiten, sendika yöneticilerinin eği
timine önem vermeyen ve herşeyi yukarıdan bekleyen
Türk-İş yöneticilerine bu sorumluluktan önemli bir pay düş
mektedir.»

Oysa, Türk-Iş'In büyük suçu, sorumluluğunun bilincine
varamamasında ve sermaye çevrelerinin işçilere yaptıkları
yutturmacalara inanmasındadır. Nedir bu yutturmaca?

işçiler politika dışında kalsın, Türk-İş, partilerüstü dav
ransın!

NEDİR POLİTİKA?

Oysa «polltlka, toplum hayatında bir tavır takınmak de
mektir. Ve tavır takınmaktan kaçınılamaz; zira tavır takın
maktan kaçınmak da bir tavırdır. Hem de bazan en anlamlı,
etkili olacak bir tavır.•3 .

• Bunu belirten Refik Erduran gençliği, üniversite genç
liğini politika dışına çekme çabalarına da değinen fıkrasın
da bakınız apaçık, dosdoğru nasıl anlatıyor gerçeği :

' «Geçenlerde bir rektör fetva verdi :
- Üniversiteye politika girmemeli!
Bu zat söylediği sözün, Türkiye'nin günümüzdeki şart-

3 Milllyet, 21 Ocak 1967. Girdi, Refik Erduran
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ları içinde en sivrisinden politika olduğunu bilmez mi der-
slnlz? .

Üniversite gençliği milletimizin uyanış çabasının öncü
lerinden ve en büyük kozlarındandır. Onu politik sorunlara
karşı sırt çevirmeğe zorlayarak saf dışı bırakmak (başka
bir deyimle «rıötrallze» etmek) yurdumuzdaki politik den
geyi büyük ölçüde etkiler.

• Bu dolma yutuldu mu, •gençliği ve maarif camiasını si-
yasete karıştırmamak» sloganının örtüsü altında politikanın
en kabası yapılır...

İŞÇİ SINIFI ÜSTÜNDE

Ünlü yazar «en geniş çaplı yutturma numarası- nın
Türk işçi sınıfı üstünde çevirildlğine dikkati çektikten son
ra şunları belirtiyor :

-Sizl teşkllatlandmyoruz» diye işçilerimiz bir tek ör
gütün çatısı altında toplanmış, bu örgüt -partller üstünde
kalalım» parolasıyla politikanın sözüm ona dısında tutul
muş, böylece işçilerimizin bütün vatandaşlar gibi kendi ka
derlerinde söz sahibi kişiler olması önlenmiştir.

Oysa gelişmeye başlayan her ülkede işçilerin olaylar
üstündeki bilinçli etkisi yalnız kendi güvenliklerinin değil,
bütün toplumun geleceğinin başlıca garantilerindendir.

B)zim işçilerimize ise şu ninni söylenmiştir:
- Siz etliye sütlüye karışmayın, partilerden hiç birini

kızdırmayın, öylece sırt kendi ücretlerinizi arttırmağa bakın.
Bu ninniyle uyumak hem küçüklük, hem de aptallıktır.
Küçüklüktür, çünkü üç beş kuruş fazla almak ümidiyle

vatandasın sorumluluktan kaçması beynini herhangi bir ku
ruluşun· vestiyerine bırakması insanlık haysiyetine yakış
maz.

Aptallıktır, çünkü o yoldan refah sağlansa bile (ki sağ
lanamaz), öyle refahın hiç bir garantisi yoktur.•
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ÇIKAR YOL

Bu yalanlanamaz gerçeği açıklayan Refik Erduran çıkar
yolu da gösteriyor: .

-Hepirniz gibi işçilerin de geleceğe güvenle bakabil
melerinin tek şartı ülkenin yönetiminde bi_linçli vatandaşlar
sıfatıyla söz sahibi olmayı başarmalarıdır. Bunun da yolu,
o amaçla kurulmuş örgütlerde toplanmaktır.

Son .haftalann en sevlndlrtci olayı, toplum hayatımızın
bu büyük ihtiyacını karşılamak üzere Devrimci işçi Sendi
kaları Konfederasyonu adlı .yenl bir kuruluşun ortaya çıkı
sıdır.
' Bu adın iİk harfleri olan Disk kelimesine iyi bakın, iyi
ce ezberleyin. Ve sevinin. Çünkü işçi olsanız da, olmasanız
da, DİSK sayesinde geleceğinizin aydınlığı şimdiden daha
sağlama bağlanmış bulunuyor.»

DİSK'IN KURULUŞ KONGRESİ GÜNÜ

DİSK'in kuruluş kongresi yapıldığı gün, 12 Şubat 1967
sabahı Milliyet'i okuyanlar Refik Erduran'ın «Kutlu Olsun
başlıkli fıkrasını içlerine sindire sindire_ bltirirlerken elbet
te mutluydular. Erduran, DISK'i ve. Türk-lş'l eleştiren o fık
rasında •İŞ• in önemini_ pek açık seçik belirtiyordu : r

• Türk yurtseverleri iyi konuşuyor,. iyi tartışıyor, saldı
rılara uğradıkları zaman iyi direniyorlar. Ama iyi işler yapa
bildikleri, başarılı savunmadan sonra karşı saldırıya geçip
zafer kazandıkları yok pek.

işte bu sabah öyle bir •İŞ• yapılmakta: İstanbul'da top
lanan namuslu, yürekli ve bilinçli işçi liderleri DİSK'in te,
melini atıyorlar.

Bu DİSK, öyle bir silah ki, nükleer başlıklı füzeler halt
etmiş yanında. Çünkü gücünü uranyumdan değil, insan ze
kasından, insan haysiyetinden ve insan azminden alıyor.
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Türkiye'yi bütünüyle aldatanların ikide birde tükürük
gibi sözlerle yurtseverlerin yüzüne çarptıkları bir ayıp ger
çek var:
- İşçileri savunmaya kalkıyorsunuz ama onlar sizden

yana değil. Zonguldak gibi en çok işçi barındıran bir yerde
bile hemen herkes bize oy. verdi.

Doğrudur bu. Ve doğru fakat çok ters, çok ayıp olan
"bu gerçeğe herkes bir Sfenks bilmecesi gözüyle bakmak
tadır.•

SİSTEMLİ ÇABANIN FECİ SONU
Refik Erduran bu acayip sonucun anahtarını da veriyor:
«Oysa işçi aldatıcılarının işçilerden topladıkları oylar

kendiliğinden olmuş ve izahı gü_Ç bir tabiat acayipliği değil
dir. O aldatıcılar tarafından yıllar yılı başarıyla yürütülmüş
sistematik bir çalışmanın mantıki bir sonucudur.

Zonguldaktaki maden işçilerinin altmış bine yakın üye
li ve Türk-İş denilen örgüte bağlı bir sendikaları vardır. Bu
sendika yöneticileri maden işçileri kurşunlandığı zaman bi
le hükumet safında yer alıp hiç bir delile dayanmadan «olay
lar komünist tahrikinden çıktı- yutturmacasıyla vahşeti hak
lı göstermeye kalkacak tıynette kişilerdir.

TÜRK-İŞ'İN MORFİNLEMESI
Bu kişiler, işçilerin vatandaşlık duygusunu, insanlık

haystyetini ve sınıf bilincini durup dinlenmeden şu teraney
le morfinlemektedirler :
- Siz sakın siyasete miyasete karışmayın. Karışırsa

nız iktidarı kızdırır, hiç bir hak elde edemezsiniz. Partile-
-. rin üstünde kalın" ki, bütün partiler sizi tutsun, oylarınızı
almak için hepsi size hizmet yarışına kalksın. Bu akıllıca
taktiği yürütmek işini bize bırakın, sizin için koparacağı
mız ücret zamlarının tadını çıkarmaya bakın.
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AP'nin aldığı işçi oyları bu ninnilerin sonucudur işte.
Peki, işçileri uyutanlar bu önemli vatan hizmetine kar

lık ne elde ediyorlar acaba?
İşçiler hesabına hemen hiç bir şey. Gerçekten, danı

klı dövüş yoluna sapmadan mertçe yürütülecek bir mü
cadele ile kazanılabilecek· avantajların çok küçük bir kıs
mını ...

Ama kendileri hesabına - işçilere ihanetlerinin büyük
üğüyle ölçüldüğü zaman çok küçük sayılsa bile, onlara pek

.cazlp görünen - ne avantalar elde ediyorlar ne avantalar!

ÇİRKİN BİR «GELİR KAYNAGI»
Milliyet yazarı, bu avantaları anlatırken çok önemli bir

avantaya da parmak basmadan geçememiş, diyor ki:
• a Sendika ağalığı" sözüyle çok iyi belirtilen süfli salta-
natın kaynağı yoksul işçilerden üçer beşer kuruşla topla
nan milyonlar. Ama onun yanısıra çok daha çirkin ve va
him bir wgelir kaynağı » var:

Yabancı Parası.
Türk-İş, ilk kurulduğu yıllarda «testr altında kalmamak

içln- Türk hükumetlerinden birkaç bin liralık yardım görme
yi bile reddetmişti. Sonradan, Türk işçi sınıfının ve hatta
ülkesinin bütünü üstüne oynanan büyük oyunların etkisiyle •
o hale geldi ki, Amerikan devletine resmen bağlı AİD örgü
tünden milyonlarca lirayı açıkca almaya başladı.

Bu paralar sözde işçiyi •eğitmekn için verilmektedir.
Aslında o göstermelik •eğ.itimn den bile geçirilebilen işçi
erin sayısı - 400 bin kadar· üyesi olan Türk-İş içinde -
her yıl üç bine ulaşmamaktadır.»

AVANTA DAGITMA OYUNU
Türk-İş'in içyüzünü gayet iyi bilen yazar, sendikacılığı

mızı yozlaştıran bir oyuna da değinmektedir :
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«Paraların en etkili kullanılış tarzı, Türk-lş'e bağlı sen
dika yöneticilerine -Amerlkada inceleme seyahati- kisvesi
altında avanta dağıtılmasıdır., Bu yöneticiler o geziler sıra
sında kendilerine verilen cep harçhklanni arttırarak ve per
mi satışları yaparak dünyalık doğrultmaktadırlar.

Yalnız Zonguldakta Maden işçileri Sendikası yönetici
lerinden bu yıl Amerika'ya gideceklerin sayısı 10'dur.•

«KUTLU OLSUN»
Bunları açıklayan Refik Erduran yazısını şöyle bitiriyor:

_4, «Bu açık dalavereyi sona erdirecek Devrimci işçi Sen-
dikaları Konfederasyonu'nun doğumu bütün Türk Milleti için
çok mutlu bir olaydır.

Hepimize kutlu olsun!-
Gerçekleri bilen bir yazarın bu fıkrası, Türk-lş'i ve yö

neticilerini tanımayanları uyarmış, hele ANT da Türk-İş Ge
nel Sekreteri Halil Tunç'un Amerika hükümetinden her yıl
39 bin lira hakemlik ücreti aldığının belgesi çıkınca, gözler
fal taşı gibi açrlrmştır. Bu gizli alış veriş açığa çıktıktan
sonra sendikacılar birbirlerine sormaya başlamıştır:
- Acaba daha neler var? Daha nerelerden ne kadar

para alınmıştır?

«KAPiTALİST PARTİLERİN GÖZLÜÖÜ»

Şu gerçekti ki, bir kısım sendikacılar ve özellikle Türk
iş yöneticileri işçi sınıfının bilincinden yoksundular. Türk
lş'ln dümen suyunda giden «işçi örqütlerl», temelde yatan
huzursuzluğun gerçek nedenine eğilemediler. Kapitalist dü
zene karşı çıkmak yerine sosyalist düzene karşı çıktılar.
İdedlojik mücadelede sosyalizmi hedef seçerek işçi sınıfı
na ihanet ettiler.

«Partiler dışı ve partiler üstü pplitlka» diye gerçekleri
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balçıkla sıvamaya kalkıştılar.. Çoğu kez de bu anlayışlarına
ihanet ederek hükümetin ve güçlü kapitalist partilerin dü
men suyuna girdiler.4 Ve ,en başta Türk-İş, kendisinden bek
leneni veremediği ve aksine beklenmeyeni şevkle· yaptığı
için DİSK ortamı hazırlanmış oldu. Kapitalist partilerin göz
lüğünü takarak lşçilerln yanında yer almayan· sendikacıların
ihaneti üzerine «kara bahtlı anasını kurtaracak birini" kendi.
içinden çı~ardı: DİSK!

TÜRK-iŞ TÜM ŞANSINI YİTiRDi
Kani Şengül, Yeni Tanindeki makalesinde gayet açık

antattr:>
•Türkiyenin en büyük işçi örgütü Türk-iş, kendisinden

bekleneni, verilen bunca fırsata rağmen yapamadı. Özellik
le işçiyi bir sınıf olarak kabul etmekten titizlikle kaçındı.
İşçi sınıfının durgunluğa kavuşmasını sağlamak ve onu ta
rihsel akış içinde -atalete- sevketmek amacıyla faaliyet
gösterdi. Beyanları ile giriştiği eylemlerde tam bir çelişme
ye düştü. Eylemi, düşünsel bir bütünlükle yürütmedi. Çoğu
kez kişisel hesaplar ve ufak çıkarlarla uğraştı. Dış güçle
rin etkisinde kaldı. Belirli bir örgütleme politikasına sahip
olmadı. Bu yüzden de nesnel ölçülerle hareket etme olana
ğını yitirdi (objektif ölçülerle hareket etme imkanını kay
betti). Bir çok işçi örgütlerini darılttı.

Kimilerine taviz verirken kimilerine karşı ağır tarizler
de bulundu. Oysa bütün bunlara •günlük politika» deniyor
du ve işçi bir sınıf olduğu için günlük politika ile kurtarı
lamazdı. Temelde büyük sorunlar bekliyordu. Bu sorunlara
J<angreden kongreye göz boyamak için faaliyet raporların
da değiniliyordu.•

• Yeni Tanin, 23 Ocak 1967, Diski Bekleyen Sorunlar, Kani Şengün
5 age
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TÜRK-İŞ'İN PARÇALAYICILIÖI •

«Türk-İş devamlı surette ikinci kuruluşlara karşı oldu
ğunu ifade ederken, Teksif ve Yapı-İş Federasyonu örnekle
rinde görüldüğü gibi bütünlüğü parçalayıcı teşebbüslere gi
rişti. Bünyesinde muhalefete yer tanımadı. Türk-iş yöneti
ciliğini tekelinde tutmanın mücadelesini yaptı .. Tıpkı Os-

- - manlı Padişahlarının taht mücadelesi gibi.. İkinci kuruluş
lara karşı olmak paravanası muhalefeti doğmadan öldürmek
esasına dayanıyordu. Oysa, gerçekten ikinci kuruluşlara yer
vermemek, işçiyi en az örgütler içinde birleştirmek şarttı."

ASIL AMAÇ NEDİR?

Yazar bunları anlattıktan sonra asıl konuya geliyor ve
amacı anlatıyor : •

"Amaç, diyor, Türk işçi sınıfını tek çatı altında birleş
tirmek, onu bir sınıf olarak ele almaktır. Bunu yapamayan
lara karşı çıkmak ve bu,amaç altında işçi sınıfına sahip
çıkmak şarttır.» •

YAZARIN BEKLEDİKLERi
Kani Şengül, bunları yazdıktan sonra DİSK'e düşen gö

revlerin neler olması gerektiğini kendi açısından sıralama
da fayda buldu ve «DİSK şu ilkeler üzerinde durmak zorun
dadır» dedi :

a) Her şeyin başında gerçekci olmak, yerli sorunları
ve yurt içindeki sınıf çıkarlarını savunmak..

b) Emeğin en yüce değer olduğuna inanmak. Emek
çinin çıkarlarını her işin başında tutmak. Emekçiye yönetme
bilincini aşılamak.

c) Uygulamaya çalışılan sendikacılığı, cinsi kendine
özgü sendikacılık anlayışından hızla kurtarıp Türkiye'de sı
nıf sendikacılığı yaratmak.
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d) Emekçiyi sınıf açısından siyasal bir bütünlüğe ha
zırlamak.

e) Emekçiyi sınıf açısından eğiterek bilinçlendirmek.
t) Dıştan gelecek müdahale, yardım ve her türlü •ni

met- i sertçe ve hırsla tepmek.
Bu yolda atılacak adımlara ilk defa bizden alkış gele

cektir.»

POLİTİKAVA KAR.IŞMAK

Türk işçi sınıfını politika dışı tutmak, yani kendi sr
mfının bilincine 'karşı çıkarmak çabalarının Türk-İş'ce des
teklenmesi her aklı başında yazarın diklatini çekiyordu..
Türk-iş bir oyun oynamaktaydı. Bu oyun elbette işçilerden
yana bir oyun değildi. Basının en. cesur kalemlerinden ve
en bilinçli, önder yazarlarından Çetin Altan politika soru
nunu pek güzel anlatır:"

-Geçen gün Demirel Meclis.Kürsüsünden Türkiye'nin
en akıllı müteahhidinin kendisi olduğunu gösteren bir söz

r söylüyordu :
·_ Gelin bir yerde anlaşalım sizinle ... Politikayı kah

velerde, miting meydanlarında, burada (Mecliste) yapalım.
Ama camide, kışlada, fabrikada yapmayalım.

• Herhalde politikayı camiye sokan bizler değildik.• di
yor ve konuyu fabrikaya, işçiye getiriyordu Çetin Altan :

FABRİKAVA GELİNCE... -

-Fabrikaya gelince ...
Demirel, neden işçilerin politika dışı tutulmasını isti

yordu? Bu mantık doğrultusunda politika tarlaya da girme
meliydi öyleyse..

o Akşam, 15 Şubat 1967, İşçiler, Köylüler Uyanırken, Çetin Altan
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Yani lşçllerle köylüler karışmamalıydı devlet yöneti-
mine.._.

Peki kim karışmalıydı?
Mesela kendisi gibi müteahhitler karışmalıydı. ithalat

çılar ve ihracatçılar karışmalıydı. Büyük toprak ağaları, mon
tı.] firmaları, Amerikan Büyükelçisi ve CİA ajanları karış-

_,. malıydı... _
Politika Türkiye'de küçük bir mutlu azınlığın, yani komp

rador burjuvazisinin işçi ve köylü kütlelerine atacağı kazı
ğın yağdanlığı olmalıydı ... Süslü. püslü sözler ve uydurma

,,.. vaadlarla iyice yağlanmalıydı bu kazık...
Sonra da dolaylı vergilerle, zenginlere devredilecek

petrol boru hattıyla, maden sahiplerinden peşin para ve
rip devletin satın alacağı taşlı topraklı kömürlerle halk bir
güzel sotaya getlrilmelyidi. ..

Demirel'e göre böyle olmalıydı politika...

ALIP DA KAÇAN MI?..

Bu uğursuz oyuna karşı halkı uyarmaya çalışanlar ise
derhal kodese tıkılmalıydı. Rahat rahat, ferah fahur iyice
sömürülmeliydi Türk halkı. .. Nutuklar çekerek demokrasi
diyerek, temel hak ve özgürlükler diyerek iyice sömürül
meliydi.

Demirel Meclis Kürsüsünden :
- Temiz Türk işçisini politikaya karıştırmayalım, fab

rikaya politikayı sokmayalım, derken ben içimden:
- Ya alıp ta kaçan mı? diye mırıldanıyordum.
Çünkü politika sadece Demirel gibi müteahhitlerin te

kelinde olan bir hünerbazlıktı. İşçi politikaya karışacaktı da
ne olacaktı?
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TÜRKİYE OEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALAR!
KURULMUŞTU ARTIK..

Bugüne kadar sarı sendikalarla Türk işçislnl uyutmuş-
. lardı. Ona: • •
- Sen politika üstü kal, parti işlerine karışma, ücre

tini arttırmaya bak, demişlerdi. •
İşçilerin devlet yönetimine ağırlığını koymasını ve Ana:

yasanın verdiği haklar içinde Burjuva sınıfının karşısına çı
karak denge tutrnasıru önlemişlerdi. Ve tabii, alabildiğine
sömürmüşlerdi halkı. Milli gelir bölüşümü tablosunda ap- .
açık belliydi bu.

işçiler de .artık yavaş yavaş uyanıyorlardı. Devrimci İş
çi Sendikaları Konfederasyonu kurulmuştu. Yeni konfede
rasyonun yöneticileri işçileri uyutmak için görevlendirilmiş
sarı sendikacılar değillerdi.

Demirel ve şürekasının (ortaklarının) çok canı sıkılı
yordu bu harekete. İşçiler bir bilinçlenirlerse, bir anlarlarsa
sömürü düzeninin içyüzünü, halka yağlı ballı hazıklar atmak

• kolay olmayacaktı.

ELLERiNDEN GELENE BAK!

DİSK hakkında derhal esaslı bir kampanyaya geçtifer."
DİSK'in kurucularına söğüp sayıyorlardı. Burjuva yağması~
işçilerle köylülerin uyanıp Anayasaya sahip çıkmalarıyla en
gellenirse, milyonlarına milyonları nasıl katacak ve bu mil
yonları torunlarına nasıl bırakacaklardr?»

Gerçekten de Çetin Altan'ın belirttiği gibi sağcı basın,
sömürücülerden "yana olduğu için DİSK daha kurulmadan
bile ver yansın etmeye başladılar. Çünkü sömürü düzeninin
çıkarcıları DİSK'in, yani bilinçlenmiş, kendi sınıfının hakla
rına sarılmış Anayasadan 'yana bir uyanış hareketinin başa- •
rısını istemiyorlardı. DİSK'in başarısı, onların çıkarlarını
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baltalayacaktı. Çetin Altan daha sonra şöyle diyordu fıkra
'sında :

. -İşçiler bir anlarlarsa .Demlrel'In iktisat politikasını,
muhakkak Anayasa ve kendi haklarına sahip çıkarlardı ...

· • Sadaka kabilinden beş on kuruşluk yevmiye artışlarıyla uyu
"tulamazlardı. Asgari ücretin en azından yirmi liraya çıka
rılmasını, lşslzllk sigortasının tanınmasını, bütün işçilere

-• konut sağlanmasını ve hiç değilse devlet fabrikalarına or
tak olunmasını isterlerdi. Kanun tasarıları üzerinde söz s.a

·::- hlbl olurlardı.
ı:.

İŞTE O ZAMAN...

O zaman ne petrol boru +ıatt. zenginlere satılabilirdi,
ne de halktan milyarlarca lira vasıtalı vergi aİınaP,Jlirdi, ne
'de Anayasa çiğnenebilirdi. Tıpkı Batı demokrasilerinde ol
duğu gibi yüzbinlerce işçi ve bir o kadar genç dikiliverirdi
komprador siyasilerinin karşısına:

Halkı sömüremezsiniz. milyonlarınızı sırtımızdan çıka
ramazsınız, emeğimizi yabancılara satamazsınız, diye pan
kartlarını getirir, üç kağıtçı politikacıların karşısına koyar
lardı.

, Bunu istemiyordu Dernlrel.»
Cetin Altan işçilerin de, köylülerin de bu işe, yani po- ,

litlkaya karışacaklarını inançla belirtiyor, yazısını şöyle bi
tiriyor:

.. Ve Türkiye ilk defa neden bu kadar geri kaldığını, bu
na kimlerin sebep olduğunu anlıyordu.•

BÖLÜNMELER VE iŞÇİLER

DİSK'in kuruluşu, basını ve düşünürleri hayli ilgilen
dirdi. Bunu bir bölünme sayanlar olduğu gibi, bir fikir pla-

.,.... 23 -

, ,
ı.



nında özgürlüğü seçme kabul edenler de görüldü. Milliyet'
de Abdi İpekçi' konuyu şu açıdan ele aldı :

-tşçt hak ve çıkarları, sadece işverenlerle yapılacak
toplu sözleşmelerle sağlanamaz. Devletin çalışanlar lehine
çıkarması gereken kanunlar, tedbirler de söz konusudur. Bu
bakımdan işçi örgütleri siyasi iktidarları da etkilemek zo
rundadırlar. Dolayısıyle sendikacılık,· siyasi yönü olan bir
harekettir. Bu hareketin yürütülmesinde belli başlı iki me
tod uygulanmaktadır :

Bazı ülkelerde (özellikle Amerika'da) işçi konfederas
yonları siyasi partiler karşrsında ·bağımsızlıklarını korumayı
uygun bulmuşlardır. Bunlar iktidardaki, ya da muhalefette
ki partileri çeşitli yönden etkileyerek çıkarlarına uygun ka
rarlar alınmasını sağlarlar. Kısacası, aktif politikaya karış
madan bir baskı gurubu niteliğini korurlar.

Buna karşılık Avrupa ülkelerinde durum farklıdır. Bu
rada işçi hareketleri daha ziyade siyasi bir aksiyon olarak
başlamış ve işçiler kendi partilerini kurmuşlardır. Mesela
şimdi lngiltere'de ve isveç'te iktidarda bulunan partiler, iş
çilerin kurdukları partilerdlr ve işçi sendikaları ile birlikte
hareket ederler. Yani bu ülkede işçiler siyasi partilerin dı
şında bağımsız kalıp, onları dolaylı yoldan etkilemeye git
memişler, tek bir parti içinde örgütlenmişlerdir...

ipekçi, bu bilgiyi verdikten sonra Türkiye'ye hangisinin
yararlı olduğunu araştırmanın, tartışmanın bu yönde olma
sının gerektiğini belirtti. .

TARTIŞMALARDAN BiRi..

Gerçekten de DİSK yöneticileri, Türk-İş'in AID den
(Amerikadan) yardım adı altında milyonlarca dolar alma
sının ve bunun Türk-iş bütçesinde büyük bir ağırlıkta olma-

7 Milliyet, 15 Şubat 1967, Bölünmeler ve işçiler, Abdi ipekçi

-24-



sının tenkitçisi oldular. Refik Erduranın yazdığı gibi8 •Türk
işçisinin kafasız, duygusuz, haysiyetsiz, sırf miğde ve kol
dan ibaret bir kör robot halinde bırakılmasına karşı çıka
rcık Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunu kuran ki-
şiler, Türk-iş yetkililerini söyle suçluyorlar: •
·.: - Siz Türk işçisini u

0

yutma hizmetinizin karşılığı ola
fak AİD denilen Amerikan örgütünden milyonlarca lira alı-
- yorsunuz.

Türk-lş'ten bu söze gelen başlıca cevap da şu : .
- AİD'den yardım istemiş kişiler DİSK kurucuları ara

sında da var.
Bu ikinci iddianın doğruluk derecesi üstünde durmaya

lım. DİSK kurucuları -yok öyle şey- diyorlar ama, biran için
kabul edelim ki onlar gerçeği saklıyorlar da Türk-İş yöneti
cileri doğru söylüyorJ~r.

önemli olan şu ki, AİD'den Türk işçi liderlerinin para
almasının yanlış ve ayıp sayılması gerektiği noktasında iki
taraf da birleşmiş görünüyor.

BUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN...
Öyleyse bundan sonra ne yapılması doğrudur?
Artık yabancılardan para almamalı, Türk -işçisi yalnız

kendi. kaynaklarına dayanmalı, fabrikaya politika sokulma
ması yolundaki hinoğlu hince ninninin getirdiği rehavetten
(uyuşukluktan) sıyrılmalı. .. Öyle değil mi?

Peki, Türk-iş böyle diyor mu? Ne gezer!
Sadece: -Sen de... • diyor. Bundan sonra izlenmesi ge

reken yolda ilerleyeceğini söyleyen yalnız DiSK kurucuları.
iste sırf bu bile bütün bilinçli yurtseverlerin DİSK'i ke

sinlikİe desteklemeleri için yeter sebeptir.»
Gerçekten de bu -Sen de... • lafı, DİSK için söylene- .

8 Milliyet, 16 Şubat 1967, •de, demeyin, Relik Erduran
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- bilen tenkitlerin en cılızıdır. Fakat Türk-İş Genel Sekreteri
Halil Tunç, hiç bir zaman ispat etme başarısını bulamaya-

•• cağı ithamları yaparken çok daha zavallı duruma düşmüş
tür: Bakınız Halil Tunç'u_n, asli görevi olan bir iş. için günde
300 liradan yılda 36 bin lirayı Amerikan hükumetinden alan
'bu para düşkünü Türk-iş Genel Sekreterinin: sözlerine ve
basında uyandırdığı tepkiye ...

işte İlhan Selçuk'un vazısı:"

MİLLİ ŞUUR VE TÜRK-İŞ

"Bay Halil Tunç, Türk-İş Genel Sekreteridir. Dün bi
basın toplantısı düzenlemiş ve affedilmez bir konuşma yap
mıstır.

• Tunç'a göre yeni kurulan DİSK, Türkiye İşçi Partisinin
aletidir; TİP, Çin'de Maonun Kızıl muhafızlar eliyle yaptır
dıklarını Türkiye'de DiSK ile yürürlüğe koyacaktır; işçi Par
tisi zaten memlekette demokratik müesseseleri tahrip et
mek yolundadır; Doğu modeli sendikacılık istemektedir;
DİSK de bu planın içindedir. ,

Bütün bu söylenenler politikacıların nutuklarında bol
bol tekrar edilen gayrı ciddi bir takım laflardır. Bir kompra
dor _polltikapısı bunları söyteaiği zaman insan güler geçer·
ne olursa olsun Bay Halil Tunç'u bu seviyede görmek iste
mezdik.

Ama doğrusunu açiklayalım l;ıizi en çok düşündüren Ha-
• lil Tunç'un bir _başka sözüdür. Demiştir ki Türk-iş Genel Sek
reteri :
- işçilerde sınıf şuuru değil, milli şuur yaratılmalıdır
Biz bu sözleri iktidar partisi organı bir gazetenin baş

. lığında okuduk. Ve sonra üstünde düşünceye daldık: Bay
Halil Tunç işçilerde sınıf şuuru yaratılmasını istemeyen bir

o Cumhuriyet, 28 Şubat 1967, Milli Şuur- ve Türk-İş, İlhan Selçuk
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sendikacıdır demek.. «Sınıf suuru yerine milli suuru ikame»
etmek· gerektiğini iddia ediyor Türk-İş Genel Sekreteri.•

İLHAN SELÇUK'UN SORUSU :

•, Değerli yazar İlhan Selçuk burada şunu soruyor:
' «Peki, bu konuda ne yapıyor Bay Halil Tunç ve ne ya

piyor Türk-İş?»
Sonra da milli şuurun uyanması için yapılacak işlerin

neler olabileoeğine değinerek nefis yazısına şöyle .devarn
ediyor:

• Biz Türk-iş yöneticilerini canı gönülden alkışlayabilir
dik... Gerçekten milli şuurun uyanması için gayret göster
selerdi, yabancı kumpanyaların yurdu sömürmesine karşı
çıksalardı, Türkiye'yi ipotek altına almış yabancı devlete
karşı Türk milliyetçiliğinin icaplarını yerine getirselerdi,
Amerikan güdümünden kurtulmak yolunda canlı bir akımın
ve ruhun Türk işçisi arasında temsilcisi olabilselerdi, Türk
yurduna el atmış emperyalizmin karşısında milli güç olarak
kendilerinden söz açabilseydi..

- Soruyoruz Bay Halil Tunç'a :
_ Gayrımilli olduğu isbat edilmiş çevrelere karşı işçile

_rimizin tutumu ne olacaktır?
• Cevabını biz verelim: işte milliyetçilik şuuru burada

sözünü söyleyecektir.
• Esefle açıklayalım ki, Türk-İş yôneticileri bu yolda iyi

sınavlar vermemişler, milliyetçi çevreleri hayal kırıklığına
uğratmışlardır. Eğer bugün Türk-lş'ln karşısında yeni kon

. federasyon örgütleniyorsa bunun sorumu tamamen Türk-İş
• yöneticilerinin artık kokusu ayyuka çıkmış davranışların
dadır.

DİSK, Türk-lş'in karşısında başarı kazanacak mıdır? Bu
apayrı bir sorudur.

Bugün esas mesele Türk-lş'ln başında bulunan kişilerin
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kimliklerinden doğuyor. Ellerindeki büyük mali imkanları
komprador iş çevrelerinin dileklerine göre kullanmakta sa
kınca görmeyen, en haklı grevleri baltalayan, işverenler sen
dikasından resmen teşekkür alan, komprador iktidarının
koltuğu altında bulunan yöneticilerden bu vatanın ne işçi-
sine hayır gelir, ne de köylüsüne.• İ;ı

TÜRK-IŞ'İN AÇIKLANAN IÇVÜZÜ

Böylece İlhan Selçuk, Türk-lş'in içyüzünü apaçık orta
ya koymuştur :

Bir: Türk-İş, ellerindeki mali imkanları komprador (ya-.
hancıya aracılık eden) iş çevrelerinin dlleklerine göre kul
lanmakta sakınca görmemiştir.

iki : En haklı . grevleri baltalamış, işçi menfaatlarının
karşısında yer almıştır.

Üç : Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen
bir kısım işverenlerin, işçilere daha güçlü biçimde baskı
yapabilmelerini, sömürülerini daha rahatça yürütmelerini
sağlamak için kurdukları sendikalardan RESMEN TEŞEKKÜR
'ALMIŞTIR. •
- Dört: Komprador iktidarın koltuğu altına girmiştir.

Bilindiği gibi komprador, kazanç için yabancı sermaye
darlarla ortaklık yaparak yerli halkı soyup soğana çevirme
yolunda çalışanların dadır...

TUHAF BiR DURUM

ilhan Selçuk önemli bir işbirliğine de dikkati çekti :
•Bir memleketin işçi konfederasyonunda genel sekre

terlik yapan kişi o memleketin sosyalist partisine olmadık
iftiraları yağdırır ve de sonra komprador işverenlerinin pa
ralelinde görünürse çok «vahim» bir durumla karşı karşıya
bulunuyoruz demektir.
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Bunun içindir ki, Halil Tunç ve arkadaşlarının son za
manlardaki tutumlarını dikkatle izlemek zorundayız.

Mesele açık, dava kesindir :
• Halil Tunç ve arkadaşları milliyetçi olduklarını ispat et-
mek. istiyorlarsa işte meydan.. · •

işte Türkiye'nin Milli Kurtuluş Savaşı ..
işte emperyalizme karşı mücadele ..
işte porselen sanayiindeki rezalet..
işte kurşunlanan işçiler..

,. işte dış ticaret sömürücülüğü.. ·
işte sarı sendikacılık..
İşte işçilerini sömüren Amerikan işyerlerindeki kaçak

çılık olayları. ..
işte vatanı parsel parsel ve kaynak kaynak satanların

tutumları..
işte Amerikan ipotekleri ve güdümü altına sokulmuş

Türk iktisadiyat, ..
İşte Demir-Çelik skandalı, haberleşme sanayiindeki ye

ni kapitülasyon, petrol boru hattı dalavereleri, ilaç firmala
rının kazıkları ..

Ve daha niceleri..:
Sendika yöneticilerinin milli şuuru bu konularda ken

disini gösterirse milliyetçilik söz konusu olur.
Biz bu konuda Halil Tunç ve arkadaşlarına «işte mey

dan» diyoruz: milliyetçi olduklarını davranışlarıyla ve söz
leriyle göstersinler ki, cümlesini alkışlayabtlellm>

Ne gezer?

OLAGELEN FACiA •
•Az gelişmiş ülkeler halkını sömürmek isteğiyle dolu

olan Amerikan emperyalizminin yörüngesine girmekte ya
rar bulan yerli burjuvazi, öte yandan yurd içindeki sarı işçi
örgütlerini de yanına almakta güçlük çekmemiştir. Bu sarı
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örgütlerden bir kısmı doğrudan doğruya sömürücü güçlere
angaje olmuş kuruluşlarken, öte yandan kendi tabanından
gelenle beslenemiyen, fakat bu zor durumdan kurtulup ken
dine yeni kaynaklar bulma gayreti içinde çırpınan Türk-İş'le
de sıkı ilişkiler kurmasını becerebilmiştir.•10

Yani Amerikan emperyalizminin dümen suyuna giren
burjuvalar, bir kısım işçi sendikalarına ve üst kuruluşlarına
da fikren hakim olmuşlardır. Türk-İş de Amerikalılardan,
daha doğrusu Amerikan hükumetinden para almaya başla
mıştır. Ve onun içindir ki •Türk-iş geri kalmış hiç bir top
lumda, hatta Avrupada sendikacılığın doğuş ve gelişme dö
neminde bile itibar görmeyen bir saplantıdadır: Partiler üs
tü politika!

PARTİLERÜSTÜ POLiTİKA

Partilerüstü politika: memleket yönetimini, sayıca azın
lıkta olan bir sınıfa bırakmak, onların sömürü düzenini sür
dürerek, işçilerin boyuna direnme ve didişme ile ufak te
fek haklar elde edebilmesine çalışma politikasıdır. Parti
lerüstü politika, palazlanmış, toprak ağalarının, gelişmiş
spekülatörlerin. kapkaççı sermaye çevrelerinin, yabancılarla
ortaklık kuran özel teşebbüs çıkarcılarının kümelendiği, et
kilediği siyasi partilere destek olma hesaplarının ürünüdür.
Partilerüstü politika, oligarşi düzeninden yana bir aldatma
cadır. Partilerüstü politika, işçilerin, emekçi kitlelerin, dev
let yönetimine demokratik yoldan katılma yollarını tıkamak
için türetilmiş bir iğfal oyunudur. Partilerüstü politika,
emekçi halk yığınlarının ilerici harek'etıerini kösteklemek,
sahte umacılar yaratarak emekçi sınıfın uyanışını polis ted
birleri ve tertipleriyle durdurma planının maskelenmiş bl-

10 Akşam. 3 Mart 1967, Türk-iş Efsanesi ve DİSK'in Kuruluş Neden
leri, lbrahim Güzelce
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çimidir. Nihayet, partilerüstü politika; işçilerin çeşitli siya
si partilere bölünerek, etkin bir güç haline gelmesini fren
leme çabasıdır. Patrilerüstü politika mutlu azınlığın yara
rına işleyişlerin sürdürülmesini kolaylaştıran, işçilere karsı
bir oyalama taktiği olduğu için de bugüne kadar hiç bir ba
şarı elde edememlştlr.vu

• PROF. DR. CAHIT TALASIN GÖRÜŞÜ :

Gerçekten toplum için çok önemli bir konu olan bu
«Partilerüstü politika» tutumunu iyice anlamak gerekir. Eski
Çalışma Bakanlarından, Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal
Siyaset Kürsüsüsü Profesörü Cahit Talas'ın bu konudaki gö
rüşü gayet açıktır: 12

• Türk sendikacılık hareketinin bölünmüş olmasının ve
Türk-İş'ln karşısına yeni bir konfederasyonun çıkmış bulun
masının çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerden biri ka
naatimizce sendikacılık hareketinin_ görev anlayışı, başka
bir deyimle felsefesiyle ilgilidir. Türk-İş sendikacılık hare
ketinin «partilerüstü» bir politika gütmesini, bir siyasi parti
ile ilişki kurmamasını, geleneksel fonksiyonu içinde kalma
sını, toplumun tüm sorunları karşısında görüş tesbit etmek
le beraber, bunları gerçekleştirmek için bir «aksiyon» içine
girmemesini savunmaktadır.

Buna mukabil DİSK'e göre sendikacılık hareketinin ge
leneksel fonksiyonu devam etmeli, fakat parlamentoda da
doğrudan doğruya söz sahibi olması şimdi birinci derece
de önem kazanmıstır. Yeni Konfederasyonun Başkanı, «Biz
işçi sınıfının çıkarİarına en uygun programı savunan, Meclis
içi ve dışı çalışmaları ile bu programa ~ağlı kaldıklarını

ıı Milliyet. 4 Nisan 1967, Demokrasi için, lbrahlm Güzelce
1~ Milliyet, 5 Nisan 1967, Türk-iş ve DiSK Kavgası, Prof. Cahil Talas
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gösteren partiyi tutacağız» diyor. Yüze çıkmış bulunan te
meldeki ·ayrılık burada başlamaktadır.•

BİLİM ADAMI DÜRÜSTLÜÖÜ

Prof. Dr. Cahit Talas, bunları yazdıktan sonra bir bi
lim adamına yakışan dürüst bir açıklama da yapmıştır. Bi
lim çevrelerinde de büyük takdir toplayan bu açıklama
şudur:

• Biz yakıcı zamanlara kadar Birinci görüşü savunmuş
tuk. Fakat bazı nedenlerden ötürü bu görüş üzerinde ısrar
etmemin sakıncalı olacağı kanısına ulaştık. Bir kere, ikti
darda bulunan partiler, şüphesiz kendi çıkarları açısından,
haklı olarak, sendikacılık hareketini nüfuz ve etki altına
almaya çalışmaktadırlar. Bunda bir dereceye kadar da ba
şarıya ulaşmaktadır. Böyle bir gelişim ve oluşum, sendika
cılık hareketini hareketsizliğe götürmekte. sonunda işçile
rin ve aydınların gözünde değerini yitirmekte ve bölünme
ler için ortamı hazırlamaktadır. Diğer taraftan bu nedene
bağlı. olarak sendikacılık hareketi geleneksel fonksiyonunun
çerçevesi içiAe sıkışıp kalmaktadır.

TÜRK TOPLUMUNUN ŞARTLAR(

Türk toplumunun içinde bulunduğu şartlar, bu dar çer
çevenin kırılmasını ve yeni bir anlayışa ulaşılmasını gerek
li kılmaktadır. Türk-İş böyle bir yola girmişti. Toprak refor
munu, vergi reformunu, petrolün ve madenlerin devletleş
tirilmesini savunmuş ve dış ticaret rejimindeki bozukluk
lara karşı çıkmıştı.

Fakat son zamanlardaki bildirileri ve Türk-İs adına ya
pılan beyanlar bazı tereddütleri ve gerilemeleri ortaya koy-

- maktadır. Bir muhafazakarlık tehlikesi yavaş yavaş belir
mektedir. Örneğin geçen yılın sonunda Türk-İş Yönetim Ku-
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rulu yayınladığı bildiride, aşırı diye nitelendirdiği akımlar-
la mücadelede kanun takipçilerinin görevlerini zamanında
yapamamalarından yakındıktan sonra, reformlarla ilgili ola
rak ancak «ülkemizin geri kalmıslığının bir sonucu olarak
aşırı akımlarla sadece zecri müc~dele yollarının yeterli ol- '·
madığını, ekonomik tedbirlere, bu arada vergi politikasının
kökten değiştirilmesi gerektiğine dikkati çekmek» le yetin
miştir.•

TÜRK-IŞ'IN KENDi KENDiNi ALDATMASI
Türk-İş, «Işçilerln, siyasi karar organı olan parlamen

toda güçlü bir g~rup teşkil etmelerinin karşısına dikilmiş
tir. Toplumdaki yerleri en önemli olan işçi sınıfının politik
bir güç olarak kendi partisinin listelerinden Meclise girme
sine o kadar karşı çıkmıştır ki, bu yolda TIP'e sık sık ifti
rada bulunmayı mubah görmüştür. Hala da partilerüstü po
litika teranesiyle işçileri oyalamaya kalkmaktadır. O kadar
ki Türk-İş, kendi kendisini bile aldatmaya çalışacak kadar,
bu konuda çelişiye düşürülmüştür; Türk-iş diyor ki :

•Toplum çıkarlarıyla aynı yönde olan işçi çıkarlarının
gerçekleştirilmesinde en faydalı ve en gerçekci yolun, par
tilerüstü politika olduğu bugüne kadar yapılan deneme ile
görülmüştür. Ayrıca Türk işçi hareketinin gerçek gücüne ka
vuşma yolundaki çabaları da bu politika sayesinde gerçek
reştirilmektedir» (5. Genel Kurula sunulan Rapor, S. 130)

Sormak gerekir? Şimdiye kadar hangi işçi çıkarları tam
olarak gerçekleştirilmiştir? lstersenlz _bu sorunun karşılığını
aramaya 1952'den, yani Türk-lş'ln ilk lzmir Kongresine sun
duğu rapora göz atarak başlıyahrn: göreceğiz ki, Türk-iş o
tarihte şu istekleri dile getirmişti: . _

1952 VILI İSTEKLERi
1 - işsizlik sigortası kurulmalı,
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- 2 - İşsizliği önleyecek gayretler harcanmalı,
3 - Ücret düşüklüğü önlenmeli,
4 - Asgari. ücret bütün yurtta ve bütün işkollarına

tesbit edilmeli,
5 __:_ Hayat endeksine uygun, flat dalgalanışlarına ba!)I

seyyal bir ücret sistemi (Oynak Merdiven sistemi) uyg.,
!anmalı,

6 - İşçilerin iktisaden hür olabilmeleri için işveren
rin kar ölçüleriyle işçi ücretleri arasında bir orantı bulırn
malı, •

7 - iş Kanunu bütün lşyerlerinde uygulanmalı,
8 - Tarımda, Denizde, Havada ve Ticarethanelerde çı:.

lışanları - memur kadrosu dışında kalan - ve muhte
adlar altında çalıştırılan bütün vatandaşları kapsayan b
ana iş Kanunu çıkarılmalı,

9 - Grev hakkı bütün işçilere istisnasız olarak tanı
malı ...

1952'de istenen bu önemli isteklerden hangisini Türk
iş. «İşçi çıkarına uygun» dediği politika ile gerçekleştire
bilmiştir?

işsizlik sigortası kurulmuş mudur?
işsizliği önleyici sanayileşme hareketi gerçekleştlri

miş midir? _
İşçi - ücretlerinin geçim şartlarına uygun seviyeye geti

rilmesi sağlanabilmiş midir?
Oynak Merdiven sistemi hük0metlere kabul ettlrllebll

mlş midir?
işveren karları bir düzene bağlanabilmiş, karla ücret

arasında bir orantı kurulabilmiş midir?
Tarım iş kanunu çıkarılmış mıdır?
Deniz iş kanunu, deniz işçilerinin yararına olan istek

lere göre değiştirilebilmiş midir?
Hava iş hukuku düzenlenebilmiş midir?
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Ticarethanelerde çalışan serbest işçilerin sosyal ve
ekonomik menfaatleri bir kanunla düzenlenebilmiş midir?

Grev hakkı bütün işçilere tanınmış mıdır?
Ve grev hakkı, Türk-lş'in hazırlayıp milletvekillerine ver

diği değiştirge önergelerine uygun olarak mı çıkarılmıştır,
yoksa bu değiştirme önergelerinln pek çoğu kabul edilme
den mi çıkarılmıştır?

Türk-iş, bugünkü grev kanunundan (275 S. kanun) mem-
nun mudur? •

Bunları, insaf sahibi hiç bir işçi sendikası yöneticisi,
ya da Türk-iş sorumlusu :

«Evet, hepsi de gerçekleştirilmiştir• diye cevaplandı
ramazl •13

. DİSK'İN KURULUŞUNU SELAMLARKEN
Onun içindir ki işçiden yana olanlar, Türk toplumunda

g1;rçek sendikacılığın yerleşmesini, kökleşmesini isteyenler
DISK'in kurulusunu selôrnlarmslardrr. Fethi Naci ANT taı.ı
gerçekleri dile' getiren yazısında DİSK'in kuruluşunu şöyle
değerlendiriyor:

• Bu olay, yalnız işçi hareketleri tarihimiz bakımından
değil, Türkiye'nin politik, sosyal, ekonomik gelişmeleri ba
kımından da, bağımsızlık savaşımız bakımından da son de
rece önemlidir.

DiSK, Türk-ls'in hatalı davranısları sonunda rayından çı
karılan, daha doQrusu kapitaltzrnln lokomotifine bağlanma
ğa çalışılan Türk işçi hareketini rayına oturtmak için kuru
luyor. Bir büyük örgütten ayrılan her gurup, genellikle, so
nunda güçsüz kalmak, ufalanıp gitmek tehlikesfyle karşı

13 Gerçekler Postası, 8. Sayı, Mayıs 1967, işçi ÔrgOtlerl Arasındaki
Çatışmanın Temel Nedenleri, Kemal Sülker

1-1 Ant, 14 Şubat 1967, DISK'ln Kuruluşunu SelAmlarken, Fethi Naci
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karşıya kalır. Fakat Türk-lş'ln işçi _sınıfının gerçek temsil
cilerine karşı itici tutumu ve Türk-tş'te kalarak Türk-lş'i ıs
lah etmenin imkansız hale gelişi, devrimci sendikaları yeni
bir konfederasyon halinde örgütlenmek zorunda bırakmış
tır.•
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•.. VE iŞTE BiRKAÇ YAZI

GİRDİ!

Refik ERDURAN

Çok önemli sorudur bu :
- Girsin mi, girmesin mi?
Ne dolaplar döner bu sorunun üstünde, ne dolaplar!
Oysa dünyada öyle şeyler vardır ki, girip girmemesi iz-

ne ve isteğe bağlı değildir.
- Sabah olsa da benim bahçeme aydınlık girmesin,

fırtına çıksa da bizim semtte yaprak kımıldamasın, diyebilir
misiniz? '

Politika da öyledir. Girsin, girmesin olmaz. Girmiştir •
zaten.

Çünkü politika, toplum hayatında bir tavır takınmak de
mektir. Ve tavır takınmaktan kaçınılamaz; zira tavır takın
maktan kaçınmak da bir tavırdır. Hem de hazan en anlamlı,
en etkili olacak bir tavır... •

Geçenlerde bir rektör fetva verdi:
- Üniversiteye politika girmemeli.
Bu zat söylediği sözün Türkiye'nin günümüzdeki şart

ları içinde en sivrisinden politika olduğunu bilmez mi der
siniz?

Üniversite gençliği milletimizin uyanış çabasının öncü
lerinden ve en büyük kozlarındandır. Onu politik sorunlara
sırt çevirmeğe zorlayarak saf dışı bırakmak (başka bir de-
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yimle •nötralize etrnek-) yurdumuzdaki politik dengeyi bü
yük ölçüde etkiler.

Bu dolma yutuldu mu, «gençliği ve maarif camlasıru si
yasete kanşnrmarnak- sloganının örtüsü altında politikanın
en kabası yapılır.

Uyanık öğretmenler hallaç pamuğu gibi oradan oraya
atılır, Üniversite profesörlerinin çeşitli çıkarlarla tavlanma
sına çalışılır, gençlik kuruluşlarının bölünüp teker teker
fethedilmesi için inanılmaz manevralara girişilir, öğrenciler
hafiyeliğe ve iğrenç ahlaksızlıklara itilir...

(•Bize komünizm propagandası yapıldı» diye ihbarda
bulunup bir müdürün ve üç öğretmenin işlerinden alınma
sına yol açtıktan sonra bunun yalan olduğunu ve kendile
rinin böyle bir tertibe teşvikle sokulduklarını açıklayan li
se öğrencilerinin noterden tasdikli itirafnamelerini gördü
nüz mü dünkü Milliyet'te? Bundan daha alçakça bir dalave
re düşünebilir misiniz?)

Aynı yutturmacalar Türk toplumunun güveni bakımın
dan garanti kozları durumunda olan bütün başka güçler üs-
tünde de denenmektedir. •

Hem ordunun politikadan uzak durması gerektiği konu
sunda herkes birleşmiş .görünür, hem de orduya grev hak
kını bile yeren tamimler dağıtılır. Grev hakkına karşı çık
mak düpedüz politika değil de nedir?

Bu yönde en geniş çaplı uyutma numarası Türk işçi sı
nıfı üstünde çevrilmiştir.

■Sizi teşkiliitlandırıyoruz• diye işçilerimiz bir tek ör
gütün çatısı .altında toplanmış, bu örgüt «Partilerin üstün
de kalalım- parolasıyla politikanın sözüm ona dışında tu
tulmuş, böylece işçilerimizin bütün vatandaşlar gibi kendi
kaderlerinde söz sahibi kişiler olması önlenmiştir.

Oysa geHşmeye başlayan h~r ülkede_ işçilerin olaylar
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üstündeki bilinçli etkisi yalnız kendi güvenliklerinin değil,
bütün toplumun geleceğinin başlıca garantllerindendir.

Bizim işçilerimize ise şu ninni söylenmiştir:
- Siz etliye sütlüye karışmayın, partilerden hiçbirini

kızdırmayın, böylece sırf kendi ücretlerinizi artnrmaqa
bakın.

Bu ninniyle uyumak hem küçüklük, hem de aptallıktır.
• Küçüklüktür, çünkü üç beş kuruş fazla almak ümidiy

le vatandaşın sorumluluktan kaçması ve beynini herhangi
bir kuruluşun vestiyerine bırakması insanlık haysiyetine
yakışmaz.

Aptallıktır, çünkü o yoldan refah sağlansa bile (ki sağ
- lanamaz) , öyle refahın hiçbir garantisi yoktur.

Düşünsenize: ülkenin yönetiminde· söz sahibi olmak
tan vazgeçerek kendinize bir küçük ev yaptırabildiniz diye
lim. Üç gün sonra iktidarın bir dönüş yapıp evi geri alma
yacağını, sizi o evde rahatça yaşayamıyacak kadar yoksul
düşürmiyeceğini, ters yönetim yüzünden işsiz bırakmıya
cağını, hatta olmadık bir savaşa sokup canınızdan etrnl
yeceğini ne biliyorsunuz?

Hepimiz gibi işçilerin de geleceğe güvenle bakabil
melerinin tek şartı ülkenin yönetiminde bilinçli vatandaşlar
sıfatıyla söz sahibi olmayı başarmalarıdır. Bunun da yolu, ·
o amaçla kurulmuş örgütlerde toplanmaktır.

Son haftaların en sevindirici olayı, toplum hayatımızın
_ bu büyük ihtiyacını karşılamak üzere Devrimci işçi Sendi,

kaları Konfederasyonu adlı yeni bir kuruluşun ortaya çı-
kışıdı~ . .

Bu adın ilk harfleri olan DİSK kelimesine iyi bakın, iyi
ce ezberleyin. Ve sevinin. Çünkü işçi olsanız da, olmasa
nız da, DİSK sayesinde geleceğinizin aydınlığı şimdiden
daha sağlama bağlanmış bulunuyor.

Sebebini sırası geldikçe anlatmağa devam edeceğiz.
(21 Ocak 1967, Milliyet)
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xurıu OLSUN!'
., Refik ERDURAN

Bugün iyi bir gün. Bu sabah iyi bir sabah. Sizin şu
yazıyı okumakta olduğunuz saatler Jyi saatler.

Hlçblr maçın, hiçbir mücadelenin, hiçbir savaşın sırf
savunma ile kazanıldığı görülmemiştir. Başarılı savunma
olsa olsa beraberlik sağlar. Zafer ise ancak atak davrana-
rak kazanılır. •

Türk yurtseverleri iyl konuşuyor, iyi tartışıyor, saldırı
lara uğradıkları zaman iyi direniyorlar. Ama iyi işler ya

./ pabildikleri, başarılı savunmadan sonra karşı saldırıya ge•
çlp zafer kazandıkları yok pek. •

İşte bu sabah öyle bir •iŞ• yapılmakta: istanbul'da
toplanan namuslu, yürekli ve bilinçli işçi liderleri DIKS'in
temellnl atıyorlar.

Bu DiSK, öyle bir silah ki, nükleer başlıklı füzeler
haltetmlş yanında. Çünkü gücünü uranyumdan değil, insan
zekasından, insan haysiyetinden ve insan azminden alıyor.

Türkiye'yi .bütünüyle aldatanların ikide birde tükürük
gibi sözlerle yurtseverlerln yüzüne çarptıkları bir ayıp ger
çek var:
- işçileri savunmaya kalkıyorsunuz ama onlar siz

den yana değil. Zonguldak gibi en çok işçi barındıran bir
yerde bile hemen herkes bize oy verdi.

Doğrudur bu. Ve doğru fakat çok ters, çok ayıp olan
bu gerçeğe herkes bir Sfenks bilmecesi gözüyle bakmak
tadır.
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Oysa işçi aldatıcılanrun işçilerden topladıkları oylar
kendiliğinden olmuş ve izahı güç bir tabiat acayipliği de
ğildir. O aldatıcılar tarafından yıllar yılı başarıyla yürütül
müş sistematik bir çalışmanın mantıki sonucudur.

Zonguldak'.taki maden işçilerinin atmış bine yakın
üyeli ve Türk-iş denilen örgüte bağlı bir sendikaları var
dır. Bu sendika yöneticileri maden işçileri kurşunlandığı
zaman bile hükumet safında yer alıp hiçbir delile dayan
madan, «Olaylar komünist tahrikinden çıktı» yutturmaca
sıyla vahşeti haklı göstermeye kalkacak tıynette kişilerdir.

Bu kişiler, işçilerin vatandaşlık duygusunu, insanlık
haysiyetini ve sınıf bilincini durup dinlenmeden şu tera
neyle morfinlemektedirler:
- Siz sakın siyasete miyasete karışmayın. Karışırsa

nız iktidarı kızdırır, hiçbir hak elde edemezsiniz. Partile-
rin üstünde kalın ki. bütün partiler sizi tutsun, oylarımızı /
almak için hepsi size hizmet yarışına kalksın. Bu akıllıca i
taktiğr yürütmek işini bize bırakın, sizin için koparacağı-
mız ücret zamlarının tadını çıkarmaya bakın.

AP'nin aldığı işçi oyları bu ninnilerin sonucudur işte.
Peki, işçileri uyutanlar bu önemli vatan hizmetine kar

şılık ne elde ediyorlar acaba?
İşçiler hesabına hemen hiç birşey. Gerçekten, danı-·

şıklı dövüş yoluna sapmadan, mertçe yürütülecek bir mü
cadeleyle kazanılabilecek avantajların çok küçük bir
kısmını... ~

Ama kendileri hesabına - işçilere ihanetlerinin bü
yüklüğüyle ölçüldüğü zaman çok küçü_k sayılsa bile, onlara
pek cazip görünen - ne avantalar elde ediyorlar, ne avan
taları

-Sendlka ağalığı• sözüyle çok iyi belirtilen süfli salta-
-rıatın kaynağı yoksul işçilerden üçer beşer kuruşla topla- .
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nan milyonlar. Ama onun yanısıra çok daha çirkin ve va
him bir «gelir kaynağı• var:

Yabancı parası.
Türk-iş, ilk kurulduğu yıllarda -teslr altında kalmamak

için• Türk Hükumetinden birkaç bin liralık yardım görmeyi
bile reddetmişti. Sonradan, Türk işçi sınıfının ve hatta ül
kesinin bütünü üstüne oynanan büyük oyunların etkisiyle o
hale geldi ki, Amerikan Devletine resmen bağlı AID örgü
tünden milyonlarca lirayı açıkça almaya başladı.

Bu paralar "sözde işçiyi •eğitmek• için verilmektedir.
Aslında o göstermelik «eğitim• den bile geçirilebilen işçi
lerin sayısı - 400 bin kadar üyesi olan Türk-iş içinde -
her yıl üç bine ulaşamamaktadır.

Paraların en etkili kullanılış tarzı, Türk-İş'e bağlı sendi
ka yöneticilerine, -Amerlka'da inceleme seyahati- kisvesi
altında avanta dağıtılmasıdır. Bu yöneticiler o geziler sı
rasında kendilerine verilen cep harçlıklarını arttırarak ve
permi satışları yaparak dünyalık doğrultmaktadırlar.

Yalnız Zonquldak'taki Maden işçileri Sendikası yöne
ticilerinden bu yıl Amerika'ya gideceklerin sayısı 10'dur.

İşte böyle alıyor AP işçilerden oyları.
Bu açık dalavereyi sona erdirecek Devrimci işçi Sen

dikaları Konfederasyonu'nun doğumu bütün Türk milleti
için çok mutlu bir olaydır.

Hepimize kutlu -olsunl

..
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DİSK'İN KURULUŞUNU SELAMLARKEN..

FETHİ NACI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK)
kunnağa karar veren sendikalar, 12 Şubat 196Z...günü yap
tıkları kongrelerde gerekli kararı alarak. DİSK'i resmen
kurmuşlardır. Bu olay, yalnız işçi hareketleri tarihimiz ba
kımından değil, Türkiye'nln politik, sosyal, ekonomik geliş
meleri bakımından da, bağımsızlık savaşımız bakımından
da son derece önemlidir.

DiSK, TÜRK-İŞ'in hatalı davranışları sonunda rayından
çıkarılan, daha doğrusu kapitalizmin lokomotifine bağlan
mağa çalışılan Türk işçi hareketini rayına oturtmak için ku
ruluyor. Bir büyük örgütten ayrılan her grup, genellikle,
sonunda güçsüz kalmak, ufalanıp gitmek tehlikesiyle karşı
karşıya kalır. Fakat Türk-İş'ln, işçi sınıfının gerçek temsilci
lerine karşı itici tutumu ve Türk-İş'te kalarak Türk-İş'i ıs
lah etmenin imkansız hale gelişi, devrimci sendikaları ye
ni bir konfederasyon halinde örgütlemek zorunda bırak
mıştır.

Türk-İş: Amerikan dolan.'Arrierlkan uzmanı, işveren te
sekkürü ve komprador iktidarı himayesi ile yürütmek-iste
mektedlr işçi sınıfının ekonomlk mücadelesini. 1963 - 1965
arasında A.I.D.'den, O.E.C.D.'den, I.C.F.T.U.'dan aldığı para
lar 5 milyon lirayı geçmektedir. Uzman adı altında iş gö
ren Amerikalılar, Türk-İş aracılığıyla, Türk işçi sınıfının .
uyanmaması için ellerinden geleni yapmaktadırlar; Türkl-
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ye'yi bir yarı-sömürge şartları içinde tutmak isteyen Ame
rikalılar toplumun en dinamik sınıfı olmaya aday işçi sınıfı
nı eğitip bilinçlendirmeyi önlemekte, sözümona bir partiler
üstü politikayla, işçi sınıfını hakim sınıfların oy deposu
halinde tutmaktadırlar. -Partller üstü politika» ilkesi altın
da, gerçekte, Türk-iş yöneticileriyle işverenler aynı temel
düşüncede birleşmektedirler: Mevcut kapitalist düzen ol
duğu gibi sürüp gidecektir; işçilere, bu değişmez düzen
içinde, sadece ufak tefek çıkarlar sağlanacaktır. Ve işçile
rin bilinci öyle bir aşağı seviyede tutulacaktır ki işçi fabri
kasında grev yaptığı kapitalistin kurduğu siyasi partiye oy
vermekte devam etsin!

Bunun için Türk-iş, bütün baskılara rağmen gelişen iş
çi hareketinin çok gerisinde kalrmştır. işçi sınıfı, Türk-iş
yöneticilerinden çok daha yürekli, çok daha bilinçli olduğu
nu ispat etrnlştlr. Örnekler· pek çoktur, Zonquldak'ta tari
hi günler yaşanır, işçiler 60 kuruş için kurşunlanırken,
Türk-İş yöneticileri, harekete sahip çıkmaktan korkmuşlar,
tıpkı Adalet Partisi yöneticileri gibi, «Bu işte bir komünist
parmağı varl- diyerek feryadı basmışlardır. Paşabahçe gre
vinde yüzkarası davranışlarda bulunmuş, onurlu davranan
sendikaları onur kuruluna vermiştir. Grev hakkını işlemez
hale getiren erteleme kararları karşısında sesini çıkara
mamıştır. Çoğu davranışları, işçi sınıfına karşı ve işçi aleh
tarı iktidardan yanadır. Son Yönetim Kurulu bildirisindeki
şu sözler, bu bakımdan, çok ilgi çekicidir: •Türk-iş, kay
nağını Anayasa ve kanunlardan almayan bütün kanunsuz
davranışların kesin olarak karşısındadır. Bu cümleden ol
mak üzere yurdumuzu hür dünyadan ayırmak, bağlı bulun
duğumuz milletlerarası antlaşmalardan koparmak isteyen
maksatlı davranışları, anarşist sokak gösterilerini asla tas
vip etmemekte ve bu davranışta bulunanları takbih etmek
tedir... Türk-iş aşırı akımların kesinlikle karşısındadır. Bµ
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aşırı akımlarla yeteri derecede mücadele de edilmediğini
teessür ve esefle tesbit etmiştir.• Türk-iş yöneticileri, ye
ni sömürgecilikten yana, demokrasiye ve özgürlüğe karşı
bu davranışlarıyla Türk-iş'! Adalet Partisi'nin bir hoparlörü
haline getirmişle~dir.

Türk-iş'in işçi sınıfına karşı tutumu, işverenler ve ik
tidar çevrelerinde büyük bir sempati ile karşılanmaktadır.
Bunun için DiSK, başlangıçta, birtakım güçlüklerle karşıla
şacaktır.

Türk-İş, yıllardan beri, işçilere şu düşünceyi aşılamağa •
çalışmaktadır: iyi sendika, ücretlerde artış sağlayan sendi
kadır. Siz istediğiniz kadar ücretlerde artış sağlayın, fiyat
mekanizmasını ellerinde tutan, istedikleri zaman istedik
leri zammı yapan kapitalistler; hakim sınıfların yararına
yürütülen vergi, para ve kredi politikası bu ücret artışla
rının gerçek değerini sıfıra, kimi zaman sıfırın da altına,
düşürebilirmiş; sadece dar bir sendika çalışması işçilere
uzun vadede fazla bir şey sağlamazmış; Türk-iş, bunları,
daima işçilerin gözlerinden saklamağa çalışmıştır. Ve şim
di işverenler, bu durumdan yararlanarak, Türk-lş'e bağlı
sendikaları kuvvetlendirmeğe, onların ücret isteklerini da
ha anlayışla karşılamağa, buna karşılık, DİSK'e bağlı sen
dikalara çesitli güçlükler çıkarmağa çalışacaklardır. Adalet
Pa~tisi, Türk-İş'i, çeşitli yollardan desteklemeğe çalışacak
tır.

Bütün bunlar karşısında DİSK'in en büyük dayanağı
uyandırılmış, bilinçlendirilmiş işçi kitleleridir. Çünkü -
DİSK'in güveneceği ne Amerikan doları. vardır, ne de işve-
ren teşekkürü! ,

Büyük bir eğitim faaliyetine girişmesi zorunlu olan
DİSK yöneticilerinin dikkat edecekleri en önemli husus,
sendika ile parti arasındaki mahiyet farkıdır. •

Sendikalar, işçilerin hemen çözüm bekleyen günlük
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meselelerinden hareket ederek kitleleri aşağıdan yukarıya
,.öğütlerler. Başlıca görevleri, işçilerin haklı isteklerini sa
vunmaktadır. işçiler bunun için girerler sendikalara, sen
dikalardan bekledikleri budur; bu ekonomik mücadele için
de yavaş yavaş bir sınıf bilinci kazanırlar. Sendikaların gö
revi, işçilerin politik görüşlerine bakmadan, bütün bir işçi
sınıfını örgütlemektir.

Oysa devrimci bir parti, tam tersine, belirli bir prog
ramı ve ileri bir ideolojiyi benimsemiş üyelerden kurulu-
dur. Böyle bir partinin üyeleri, çeşitli sosyal sınıflardan ve .t
tabakalardan gelmelerine rağmen, mümkün olduğu kadar f
mütecanis bir topluluk meydana getirirler ve kitleleri parti
programı etrafında toplamağa, harekete geçirmeğe çalışır-
lar.

Bir sendikanın kendini politika -günlük politika- mese
lelerine fazla kaptırması, bunu da belirli bir açıdan yap
ması, parçalanma ve tecrit edilme tehlikesini getirebilir.
Bunun sonucu olarak, işçi kitlelerinin bilinçten yoksun geri
tabakalarına ulaşmak. bunları uyandırmak ve sınıf bilinci
kazandırmak görevini, bu çok önemli görevi, yerine getire
memek olur.

DİSK yöneticilerinin bu meselelerin bilincine varmış,
tecrübeli, bilgili ve yürekli kişiler olduklarını biliyoruz. Kerı
dllerlne güç yollarında başarılar dileriz.

(14 Şubat 1967, ANT)

--46-



DISK'i BEKLEYEN SORUNLAR

Kani ŞENGÜL

Nasıl ki Türkiye'de 27 Mayıs sonrası doğan özgür fikir.
ortamında «kapitalist iktidar - kapitalist muhalefet» anlayı
şına bir set çekmek ve sosyalist bir parti kurmak zorunlu
olduysa, bugün cinsi kendine özgü bir tutumla Türk işçisine
önderlik eden karanlık zihniyete karşı aydınlık bir ·örgüt·
kurmak zorunlu oldu. •

Henüz kuruluş halinde olan Türkiye Devrimci işçi Sen
dikaları Konfederasyonu (DiSK) 'nun kuşkusuz Türk işçi ha
reketinde oldukça büyük sorumluluk taşıyacağı bir gerçek,
tir. DiSK, kuruluşunu tamamlayamadığı bu sebeple de prog-.
ramını henüz açıklayamadığı halde, onun gerçek bir ihtiya- ,
ca cevap olduğunu sanmak, herhalde erken varılmış bir yar-
gı olmasa gerek... Türk işçislnln kritik anlar geçirdiği bir
dönemde sorunlara derli toplu bir göz atmak ve yeni Kon
federasyonu uyarmak gerekir.

TÜRK İŞÇİ HAREKETİNiN DURGUNLUGU

1947'den 1963 yılına dek işçinin daha büyük mücadele
ler içinde olduğu, kısıtlı haklara sahip çıkmanın heyecan ve
aksiyonunu taşıdığı· rahatlıkla iddia edilebilir. 1963 yılında
yü'rürlüğe giren 274 ve 275 sayılı yasalar, yazık ki daha çok
güçlenmesi gereken işçi aksiyonunu durgunluğa kavuştur,
muştur. Tarihsel gelişime aykırı olarak kavuşulan bu dur
gunluğun nedenleri oldukça ilginçtir.
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ilk kez, toplu sözleşme düzeni işçilere -mütevekkıl
olmayı aşılamıştır. Bu öyle bir tevekkül ki işçi, sabrının
taştığı an iş verenden alınan birkaç kuruşluk ücret zammiy
le tekrar eski haline dönmektedir. Oysa, yapılan ücret zam
larının istikrarsız fiyat politikası karşısında aleyhte sonuç
lar verdiği gözden kaçırılmıştır.

İşçi ücretleri kapitalizmin amansız savunucuları kesile
rek kraldan çok kralcı zihniyeti ile hareket ettiler. Sandılar.
ki, patronlar ne denli çoğalır ve ne 'denli büyük kar sağlar
larsa işçiler de o denli himayeye mahzar olacak ...

işçi örgütleri asıl görevlerinden saparak işçilere sınıf
bilincini aşılamadılar. Eğitim diye işçi beyinlerini körleşti
rici bjJ takım klasik kurallara başvurdular; onlara kapitaliz
min erdemliğini aşıladılar.

işçi örgütleri emekçiyi emeğinden Ôtürü değil, kendi
lerine maddi destek olan birer fert olarak ele aldılar ve
bu noktada kapitalist siyasal partilerin ■gözlüklerini• kul
landılar.

işçi örgütleri, temelde yatan huzursuzluğun gerçek ne
denine eğilemediler. Kapitalist düzene karşı çıkmak yerine
sosyalist düzene karşı çıktılar. İdeolojik mücadelede sosya
lizmi hedef seçerek işçi sınıfına ihanet ettiler.

-Partller dışı ve partiler üstü polltika- diye gerçekleri
balçıkla sıvamağa kalkıştılar.. Çoğu kez de bu anlayışlarına
ihanet ederek hükümetin ve güçlü kapitalist.partilerin dü
men suyuna girdiler...

işçi sosyal değişmelerin doğal akışında kendini daha
iyi tanımağa başladı. Yukarıda açıklanan zihniyet, onu sa
nıldığı kadar çok etkileyemedi. Başka bir anlatımla, işçi ör
gütleri tarihsel gelişimi durduramadı.. Bu nedenle de işçi
ler yeni bir aksiyona kavuştular...
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rORK • İŞ TÜM ŞANSINI YiTiRDi

Türkiye'nin en büyük işçi örgütü TÜRK-İŞ, kendisinden
bekleneni verilen bunca fırsata rağmen yapamadı. Özellik
le işçiyi bir sınıf olarak kabul etmekten titizlikle kaçındı.
işçi sınıfının durgunluğa kavuşmasını sağlamak ve onu ta
rihsel akış içinde «atalete- sevketmek amaciyle faaliyet
gösterdi. Beyanları ile giriştiği eylemlerde tam bir gelişme
ye düştü. Eylemi düşünsel bir"bütünlükle yürütemedi. Çoğu
kez kişisel hesaplar ve ufak çıkarlarla uğraştı. Dış güçlerin
etkisinde kaldı. Belirli bir örgütleme politikasına sahip ola
madı. Bu yüzden de nesnel ölçülerle hareket etme olanağı
nı yitirdi. Bir çok işçi örgütlerini darılttı. Kimilerine taviz
verirken kimilerine karşı ağır tarizlerde bulundu. Oysa, bü
tün bunlara •günlük pclltlka- deniyordu ve işçi bir sınıf ol
duğu için günlük politika ile kurtarılamazdı. Temelde büyük
sorunlar bekliyordu. Bu sorunlara kongreden kongreye göz
boyamak için faaliyet raporlarında değiniliyordu... Bütün
bunlar elbetteki bir çıkış olamazdı. Bu çıkmaza son vermek,
işçi sorunlarını temelden ele almak zorunlu idi.

Türk-iş devamlı surette ikinci kuruluşlara karşı oldu
!)unu ifade ederken, Teksif ve Yapı-iş Federasyonu. örnekle
rinde görüldüğü gibi bütünlüğü parçalayıcı teşebbüslere gi
rişti. Bünyesinde muhalefete yer tanımadı. Türk-iş yönetici
liğini tekelinde tutmanın mücadelesini yaptı ... Tıpkı Os
manlı Padişahlarının taht mücadelesi gibi. .. ikinci kuruluş
lara karşı olmak paravanası muhalefeti doğmadan öldürmek
esasına dayanıyordu .. Oysa, gerçekten ikinci· kuruluşlara
yer vermemek, işçiyi en az örgütler içinde birleştirmek
şarttı. •

Prensip olarak biz de ikinci kuruluşlara karşıyız. Ama
bu karşı olma, birinci kuruluşların «zemzem suyu- ile yı
kanmış olduklarından ileri gelmez!

Amaç, Türk işçi sınıfını tek çatı altında birleştirmek,
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• onu bir sınıf olarak ele almaktır. Bunu yapmayanlara karşı
çıkmak ve bu amaç altında işçi sınıfına sahip çıkmak şarttır.

YENİ DÖNEM
Sanmak dahi istemiyoruz ki DİSK, TÜRK-IŞ'e karşı kü

çük oyunlarla ve bir takım kişisel çıkarlarla donatılmış ola
rak-çıksın ... işçi sınıfına sahip çıkmanın ve onu toplum
içinde en yüce sınıf olarak anlamanın bilinci ile girişildiğini
kabul ettiğimiz bu harekette DİSK'e kuşkusuz büyük ödev
ve sorumluluklar düsmektedir.

Iürk işçi hareketinde DİSK bir dönüm yaratmak zorun
dadır. Bunu yapamadığı, Türk-lş'e dar anlamında rekabet et
tiği, bir takım siyasal oyunlara ge~e kalarak işçi sınıfını «ya
nrı- a hazırlamadığİ sürece, Türk-İş'in düştüğü çıkmaz, iştah
la DİSK'i de bekleyecek, Türk işçi hareketinin en olumlu
anında bu kutsal sınıf büyük skandallara sahne ve tanık ola
caktır.

Bu nedenle DiSK şu ilkeler üzerinde durmak zorun
dadır:

a) • Her şeyin başında gerçekçi olmak, yerli sorunları
ve yurt içindeki sınıf çıkarlarını savunmak..

b) Emeğin en yüce değer olduğuna inanmak. Emekçi
nin çıkarlarını her işin başında tutmak. Emekçiye yönetme
bilincini aşılamak.

c) Uygulamaya çalışılan Sedikacılığı, cinsi kendine
özgü Sendikacılık anlayışından hızla kurtarıp Türkiye'de sı
nıf Sendikacılığı yaratmak.

d) Emekçiyi sınıf açısından siyasal bir bütünlüğe ha-
zırlamak. -

e) Emekçiyi sınıf açısından eğiterek bilinçlendirmek.
f) Dıştan gelecek müdahale, yardım ve her türlü -nl

met- i sertçe ve hırsla tepmek.
Bu yolda atılacak adımlara ilk defa bizden alkış gele-

cektir... (23 Ocak 1967, Yeni Tanin)
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İŞÇİLERLE KÖYLÜLER UYANIRKEN...

Çetin ALTAN

Geçen gün Demirel Meclis Kürsüsünden Türkiye'nin en
akıllı müteahhidinin kendisi ol.duğunu gösteren bir söz söy-
lüyordu: .
- Gelin bir yerde anlaşalım sizinle ... Politikayı kahve

lerde, miting meydanlarında, burada yapalım. Ama camide,
kışlada, fabrikada yapmıyalım..

Herhalde politikayı camiye sokan bizler değildik. Bay
ram gazetelerine goygoycu duası gibi yazılar yazarak, in
sanların Tanrı sevgisinden oy sızdırmıya çalışanlardı bunu .
yapanlar. Kışlaya da politikayı kendi hesabına uyunca 'kimin
sokmıya çalıştığı, yine Demirel'in Anayasa dışı emirname
leri dahi alkışlamıya kalkmasından belliydi. ..

Fabrikaya gelince...
Demirel neden işçilerinin politika dışı tutulmasını isti

yordu? Bu mantık doğrultusunda politika tarlaya da girme
meliydi öyleyse.

Yani işçilerle köylüler karışmamalıydı devlet yöneti
mine ...

Peki kim karışmalıydı?.
Mesela kendisi gibi müteahhitler karışmalıydı. lthalat

çılar ve ihracatçılar karışmalıydı. Büyük toprak ağaları, mon
taj firmaları Amerikan Büyükelçisi ve CİA ajanları karıs-
malıydı. .. '

Politika Türkiye'de küçük bir mutlu azınlığın, yani
komprador burjuvazisinin işçi ve köylü kütlelerine atacaği
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kazığın yağdanlığı olmalıydı ... Süslü püslü sözler ve uydur
ma vaadlerle iyice yağlanmalıydı bu kazık...

Sonra da dolaylı vergilerle, zenginlere devredilecek
petrol boru hattıyla, maden sahiplerinden peşin para verip
devletin satın alacağı taşlı topraklı kömürlerle halk bir gü
zel sotaya getirilmeliydi. ..

Demirel'e göre böyle olmalıydı politika ...
Bu uğursuz oyuna karşı halkı uyarmaya çalışanlar ise

derhal kodese tıkılmalıydı. Rahat rahat, ferah fuhur iyice
sömürülmeliydi Türk halkı ... Nutuklar çekerek, demokrasi
diyerek, temel hak ve özgürlükler diyerek iyice sömürül
meliydi.

Demirel Meclis kürsüsünden :
- Temiz Türk işçisini politikaya karıştırmayalım, fab

rikaya politikayı sokmayalım, derken, ben içimden :
- Ya alıp da kaçan mı? diye mırıldanıyordum.
Çünkü politika sadece Demirel gibi müteahhitlerin te

kelinde olan bir hünerbazlıktı. işçi politikaya karışacaktı da
ne olacaktı?

Bugüne kadar sarı sendikalarla Türk işçisini uyutmuş
lardı. Ona,
- Sen politika üstü kal, parti işlerine karışma. Ücre

tini arttırmaya bak, demişlerdi. .
İşçilerin devlet yönetimine ağırlığını koymasını ve Ana

yasanın verdiği haklar içinde burjuva sınıfının .karşısına çı
karak denge tutmasını önlemişlerdi. Ve tabii alabildiğine sö
mürmüşlerdi halkı. Milli gelir bölüşümü tablosunda apaçık
belliydi bu.

İşçiler ise artık yavaş yavaş uyanıyorlardı. Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu kurulmuştu. Yeni Konfede
rasyonun yöneticileri işçileri uyutmak için görevlendirilmiş
sarı sendikacılar değillerdi.

Demirel ve Şürekasının çok canı sıkılıyordu bu hare
kete. işçiler bir bilinçlenirlerse, bir anlarlarsa sömürü dü-

....:.. 52-



zeninin iç yüzünü, halka yağlı ballı kazıklar atmak kolay ol
mıyacaktı.

DİSK hakkında derhal esaslı bir kampanyaya geçtiler.
DISK'in kurucularına sövüp sayıyorlardı. Burjuva yağması
işçilerle köylülerin uyanıp Anayasaya sahip çıkmalarıyla en
gellenirse, milyonlarına milyonları nasıl katacak ve bu mil-
yonları torunlarına nasıl bırakacaklardı? •

Komünist sözcüğünün de eski etkisi kayboluyordu. Halk
uzun yıllar anlamı değiştirilmiş olan bu sözcüğün burjuva
ziye karşı bir halk ihtilali anlamına geldiğini öğrenmişti, halk
ise ihtilal istemiyor sadece Anayasa çerçevesinde kendisi
nin de burjuva sınıfına karşı devlet yönetiminde söz sahibi
olmasını istiyordu.

DİSK'e katılan sendikalar gözü açılmış ve dolapların
nasıl döndüğünü öğrenmiş sendikalardı. .. Ve yüz bin kişilik
bir işçi kütlesini temsil ediyorlardı.

Demirel usuldan yavaşdan ve yabancı dürtüklemeleriy
le Anayasayı çiğneyen baskı kanunlarını getirmeye kalktığı
bir sırada ya bu sendikalar Anayasaya sahip çıkar da yüz
bin kişilik işçi mitingleri Demirel'in politikasını protesto
etmek için yollara dökülürse, buna gençlik mitinğleri de
katılırsa, müteahhitlerin, ithalatçı ve ihracatçıların temel
hak ve özgürlüğü olan sömürü nasıl korunurdu?

Batı demokrasilerinde denge böyle kuruluyordu. Onun
için oralardaki burjuva sınıfı halkı Türkiye'deki gibi rahat
ça sömüremiyor, sömürmek için uyanmamış geri ülkelere
el atıyordu ...

Demirel:
- Politikayı işçilerin arasına sokmayalım, demekte

kendi açısından pek haklıydı.
Çünkü işçiler bir anlarlarsa Demirel'in iktisat politika

sını, muhakkak Anayasaya ve kendi haklarına sahip çıkar
lardı ... Sadaka kabilinden beş on kuruşluk yövmiye artışla
rıyla uyutulamazlardı. Asgari ücretin en azından yirmi lira-
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ya çıkartılmasını, işsizlik sigortasının tanınmasını, bütün lş
çilere konut sağlanmasını ve hiç değilse devlet fabrikala
rına ortak olunmasını Isterlerdi. Kanun tasarıları üzerinde
söz sahibi olurlardı.

O zaman ne petrol boru hattı zenginlere satılabilirdi,
ne halktan milyarlarca lira vasıtalı vergi alınabilirdi, ne Ana
yasa çiğnenebilirdi. Tıpkı Batı demokrasilerinde olduğu gibi
yüzbinlerce işçi ve bir o kadar genç dikiliverirdi komprador
siyasilerinin karşısına :
- Halkı sömüremezsiniz, milyonlarınızı sırtımızdan çı

karamazsınız, emeğimizi yabancılara satamazsınız, diye
pankartlarını getirir üç kağıtçı politikacıların karşısına ko
yarlardı.

Bunu istemiyordu Demirel.
- İşçileri bu işe karıştırmayalım diyordu.
Ama işçiler de köylüler de karışacaktı bu işe... Yüzyıl

lar boyu uyutulmuş ve sömürülmüştü hepsi... Anayasa on
ların da sınıfına eşitlik tanıyordu. Onlara da devlet yöne
timine ağırlıklarını koyma hakkı tanıyordu. Onlar bir sömür
genin köleleri değildi.. Demirel bunu er geç öğrenecekti.
Ve Türkiye ancak böyle kurtulup kalkınacaktı ...

işçiler uyanıyorlardı. Köylüler de uyanıyorlardı. Daha
da uyanacaktılar. Komprador burjuvazisi ne yaparsa yapsın
uyanacaklardı. Hukukçular da artık burjuvalara eskisi kadar
sahip çıkmıyorlardı. Uzun yıllar sürmüş olan maskaralığın
kulis arkası anlaşılıyordu.

Ve Türkiye ilk defa neden bu kadar geri kaldığını, bu
na kimlerin sebep olduğunu anlıyordu...

(15 Şubat 1967, Akşam)
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Refik ERDURAN .

Bebek denilecek yaşta iki çocuk arasında geçen bir kü
çük tartışmaya tanık oldum geçenlerde.

Biri, boyalarla oynarken halının üstünü renkli sular saç
r makta olan ötekine çıkıştı:

- Pisletiyorsun!
Beriki başını kaldırıp ötekinin ne yaptığına bakrnağa

bile lüzum görmeden cevabı yapıştırdı:
r - Sen de.
' Ve halıyı rahatça kirletmeğe devam etti.

Hayran kaldım keratanın «erken öğrenme• kabiliyetine.
Büyüklerinin tutum ve tartışmalarında en geçer akçe olan
bir taktiği o yaşta nasıl da kapmıştı!

Zira Türk toplumunun her katında ve en küçük mese- -
leden en önemli davaya kadar her konuda -Sen de- lafı
pek susturucu bir cevap sayılır. Milletimiz o «de- hecesin
den çektiğini pek az şeyden çekmiş, birçok dertlerinin gi
derilmesi imkanından o heceyle yoksun bırakılmıştır.

Şimdi bu «de» taktiğinin çok önemli bir alanda piya
saya sürülmesiyle karşı karşıyayız yine.

Türk işçisinin kafasız, duygusuz, haysiyetsiz, sırf miğ
de ve koldan ibaret bir kör robot halinde bırakılmasına kar
şı çıkarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunu ku-
ran kişiler, Türk-İş yetkililerini şöyle suçluyorlar: ,
- Siz Türk işçisini uyutma hizmetinizin karşılığı ola-
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rak AID denilen Amerikan örgütünden milyonlarca lira alı
yorsunuz.

Türk-lş'ten bu söze gelen başlıca cevap da şu :
- AID'den yardım istemiş kişiler DiSK kurucuları ara

sında da var.
Bu ikinci iddianın doğruluk derecesi üstünde durmaya

lım. DİSK kurucuları «yok öyle şey• diyorlar ama, bir an
için kabul edelim ki onlar gerçeği saklıyorlar da Türk-iş yö
neticileri doğru söylüyorlar.

Önemli olan şu ki, AID'den Türk işçi liderlerinin para
almasının yanlış ve ayıp sayılması gerektiği noktasında iki
taraf da blrleşmlş görünüyor.

Öyleyse bundan sonra ne yapılması doğrudur?
Artık yabancılardan para alınmamalı, Türk işçisi yal

nız kendl kaynaklarına dayanmalı, fabrikaya politika sokul
maması yolundaki hinoğlu hince ninninin getirdiği rahavet
ten sıyrılmalı ... Öyle değil mi?

Peki, Türk-iş böyle diyor mu? Ne gezer! Sadece -Sen
de» diyor. Bundan sonra izlenmesi gereken yolda ilerleye
ceğini söyleyen yalnız DİSK kurucuları.

işte sırf bu bile bütün bilinçli yurtseverlerin D[SK'i ke
- sinlikle desteklemeleri için yeter sebeptir.

Aynı durumu Türkiye'nln genel politik tablosunda da
görüyoruz.

Bütçe tartışmaları başladı. Önümüzdeki haftalarda ikti
dar ile muhalefet yine hızlı bir suçlama ve savunma yarı
şına kalkacaklar.

Daha tartışmaların ilk gününde neler döküldü ortaya!
Bırakın Prof. Aren'in bilgince eleştirilerini, bırakın İnönü
nün yaptığı örnek devlet adamı konuşmasını, MP sözcüsü
Önder bile birbirinden acı gerçekleri ve doğru görüşleri
dile getirdi :
- - Yurdumuzu 32 milyonluk bir mezarlık hallne getire

bilecek Amerikan üsleri ve ikili anlaşmalar olduğu gibi
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durmakta, hükümetimiz ise hala Amerika'ya kasideler oku
mağa devam etmektedir...
- Terkos suyundan bir nevi gazoz imal eden, yağın

şeklini değiştirip her yıl sermayesinden fazlasını yurt dışı
na götüren yabancı sermayeye karşıyız...
- Fakir kitlelerin oyları ile iktidara gelmiş .. bir parti

ve onun içinden çıkmış hükümet, şimdi fakir ve muztarip
kitleleri unutmuş, zengini daha zengin, fakiri daha fakir ya
pacak bir politika takip etmek yolunu tutmuştur.

Evet, muhalefet önümüzdeki günlerde buna benzemez
daha ne şikayetler sıralayacak. Ancak - TİP'i saymazsa
nız - muhalefet partilerinden hiçbirinin (tabii senatörler
grubu dahil) böyle konularda elleri tertemiz değildir. Heper
değişik zamanlarda iktidar sorumluluğunu paylaşmış, ama
ellerindeki gücü bugün şikayet edilen durumları gidermek
ve politikaları önlemek uğrunda kullanmağa pek yanaşma
mışlardır. Tam tersini yapanlar da vardır aralarında.

Ve hiç şüpheniz olmasın, iktidar sözcüleri sırası gel•
oikçe bu gerçeğe işaret edecek, «Siz de• diyeceklerdir

Ne var ki, kemiğe dayanmış sayısız bıçağın acısıyla
kıvranmakta olan milletimizi artık kimin tartısma kazanaca
ğı konusu ilgilendirmiyor. Bundan sonra ne 'olacak? Çıkar
yolu kim gösteriyor?

Ondan haber verin, politikacı beyleri Yeter_ halıyı pis
lettiğiniz.

(16 Şubat 1967, Milliyet)
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MİLLİ ŞUUR VE TÜRK-İŞ

ilhan SELÇUK

Bay Halil Tunç, Türk-İş Genel Sekreteridir. Dün bir ba
sın toplantısı düzenlemiş ve affedilmez bir konuşma yap
mıştır.

Tunç'a göre yeni kurulan DiSK, Türkiye isçi Partisinin
aletidir; T.i.P., Çin'de Mao'nun Kızıl Muhafızlar 'eliyle yaptır
dıklarını Türkiye'de DİSK ile yürürlüğe koyacaktır; İşçi Par
tisi zaten memlekette demokratik müesseseleri tahrip et
mek yolundadır; Doğu modeli sendikacılık istemektedir;
DİSK de bu planın içindedir.

Bütün bu söylenenler politikacıların nutuklarında bol
bol tekrar edilen gayri ciddi bir takım laflardır. Bir kompra
dor politikacısı bunları söylediği zaman insan güler geçer,
ama bir sendikacı bunları söylediği zaman insan hüzün du
yar; ne olursa olsun Bay Halil Tunç'u bu seviyede görmek
istemezdik.

Ama doğrusunu açıklıyalım, bizi en çok düşündüren Ha
lil Tunç'un bir başka sözüdür. Demiştir ki Türk-iş Genel Sek
reteri :
- İşçilerde sınıf şuuru değil, milli şuur yaratılmalıdır.
Biz bu sözleri iktidar partisi organı bir gazetenin baş

lığında okuduk. Ve. sonra üstünde düşünceye daldık: Bay
Halil Tunç işçilerde sınıf şuuru yaratılmasını istemiyen bir
sendikacıdır demek... «sınıf şuuru yerine• milli şuuru ika
me» etmek gerektiğini iddia ediyor Türk-iş Genel Sekreteri.
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Peki bu konuda ne yapıyor Bay Halil Tunç ve ne yapı
yor Türk-İş?

Biz Türk-İş yöneticilerini canı gönülden alkışlıyabilir
dik ... gerçekten milli şuurun yyanması için gayret göster
selerdi, yabancı kumpanyaların yurdu sömürmesine karşı
çıksalardı, Türkiye'yi ipotek altına almış yabancı devlete ••
karşı Türk milliyetçiliğinin icaplarını yerine getirselerdi,
Amerikan güdümünden kurtulmak yolunda canlı bir akımın
ve ruhun Türk işçisi arasında temsilcisi olabilselerdi, Türk
yurduna el atmış emperyalizmin karşısında milli güc olarak
kendilerinden söz açılabilseydi..

Soruyoruz Bay Halil Tunç'a :
Gayrimilli olduğu ispat edilmiş çevrelere karşı tşçlle

rimizin tutumu ne olacaktır?
Cevabını biz verelim: İşte milliyetçilik şuuru burada

sözünü söyliyecektir.
Esefle açıklayalım ki, Türk-iş yöneticileri bu yolda iyi

sınavlar vermemişler, milliyetçi çevreleri hayal kırıklığına
uğratmışlardır. Eğer bugün Türk-İş'ln karşısında bir yeni
konfederasyon örgütleniyorsa, bunun sorumu tamamen
Türk-İş yöneticilerinin artık kokusu ayyuka çıkmış davra
nışlarındadır.

DİSK, Türk-lş'ln karşısında başarı kazanacak mıdır? Bu
apayrı bir sorudur.

Bugün esas mesele Türk-İş'in başında bulunan kişilerin
kimliklerinden doğuyor. Ellerindeki büyük mali imkanları
komprador iş çevrelerinin dileklerine göre kullanmakta sa
kınca görmiyen, en haklı grevleri baltalıyan, işverenler sen
dikasından resmen teşekkür alan, komprador iktidarının
koltuğu altında bulunan yöneticilerden bu vatanın ne işçi
sine hayır gelir, ne de köylüsüne..

Bir memleketin işçi konfederasyonunda genel sekreter
lik yapan kişi o memleketin sosyalist partisine olmadık if
tiraları yağdırır, ve de sonra komprador işverenlerinin para-
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•. !elinde görünürse çok •vahim• bir durumla karşı karşıya
bulunuyoruz demektir. _ 1

Bunun içindir ki, Halil Tunç ve arkadaşlarının son za- . J
manlardaki tutumlarını dikkatle izlemek zorundayız. 1·

Mesele açık, dava kesindir : •
Halil Tunç ve arkadaşları milliyetçi olduklarını ispat et- .

mek istiyorlarsa işte meydan.. .
işte Türkiyenin Milli Kurtuluş Savaşı.. • . d
işte emperyalizme karşı mücadele., •.• •.
işte porselen sanayiindeki rezalet..
işte kurşunlanan işçiler..
işte dış ticaret sömürücülüğü..
işte sarı sendikacılık..
işte işçilerini sömüren Amerikan lşyerlerlndeki kaçak

çılık olayları ..
İşte vatanı parsel parsel ve kaynak kaynak satanların

tutumları ..
İşte Amerikan ipotekleri ve güdümü altına sokulmuş

Türk lktisadiyatı..
İşte Demir-Çelik skandalı, haberleşme sanayiindeki ye

ni kapitülasyon, petrol boru hattı dalavereleri, ilaç firma
larının kazıkları ..

. Ve daha niceleri... ~
Sendika yöneticilerinin milli şuuru bu konularda ken- •

dislnl gösterirse milliyetçilik söz konusu olur.
Biz bu konuda Halil Tunç ve arkadaşlarına «işte mey

dan» diyoruz; milliyetçi _olduklarını davranışlarıyla ve söz
leriyle göstersinler ki, cümlesini alkışlıyabilelim.

(28 Şubat 1967, Cumhuriyet)
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DEMOKRASİ İÇiN : DİSK

IBRAHIM GÜZELCE
DiSK Genel Sekreteri

Türkiye'de işçi hareketleri, henüz aydınlığa kavuşma
mış birçok sorunların ağırlığı altındadır. Ancak, birbirine
karşı görüşler ileri sürenler arasında uzun süreden beri
kendini gösteren anlaşmazlık, DISK'in kurulmasıyla elle
tutulur biçime gelmiştir. Bu bakımdan işçi hareketlerinin
bir fikir çatışması, hatta bir gövde gösterisi niteliği kazan
makta olduğu bugünlerde bazı gerçekleri açıklamak, kamu
oyunun bir takım tereddütlerini de ortadan kaldırabilecektir.

Öncelikle şunu belirtmek gereklidir:
Türk-İş, geri kalmış hiçbir toplumda, hatta Avrupada

sendikacılığın doğuş ve gelişme döneminde bile itibar gör
meyen bir saplantıdır. Partilerüstü politika!

Partilerüstü politika: memleket yönetimini, sayıca azın
lıkta olan bir sınıfa bırakmak, onların sömürü düzenini sür
dürerek, işçilerin boyuna direnme ve didişme ile ufak te
fek haklar elde edebilmesine çalışma politikasıdır. Parti
lerüstü politika, palazlanmış, toprak ağalarının, gelişmiş
spekülatörlerin, kapkaççı sermaye çevrelerinin, yabancılar
la ortaklık kuran özel teşebbüs çıkarcılarının kümelendiği,
etiketlediği siyasi partilere destek olma hesaplannm ü
rünüdür. Partilerüstü politika, oligarşi düzeninden yana bir
aldatmacadır. Partilerüstü politika, işçilerin, emekçi kitle
lerin devlet yönetimine demokratik yoldan katılma yolla-
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rını tıkamak için türetilmiş bir iğfal oyunudur. Partilerüstü
politika, emekçi halk yığınlarının ilerici hareketlerini kös
teklemek, sahte umacılar yaratarak emekçi sınıfın uyanışı
nı polis tedbirleri ve tertipleriyle durdurma planının mas
kelenmiş biçimidir. Nihayet partilerüstü politika, işçilerin
çeşitli siyasi partilere bölünerek, etkin bir güç haline gel
mesini frenleme çabasıdır. Partilerüstü politika, mutlu azın
lığın yararına işleyişlerin sürdürülmesini kolaylaştıran, işçi
lere karşı bir oyalama taktiği olduğu için de bugüna kadar
hiçbir başarı elde edememiştir.

TÜRK-iŞ VE TİP

Türk-iş, parti programlarını hiçe saymış, partilerin han
gi sınıf ve zümrelerin çıkarına çalıştığını görmezlikten gel
miş, parlamentoda oy vererek işçi aleyhine yasa çıkarılma
sını, işçiler aleyhine yasa hazırlanmasını bilmezlikten gel
miştir. Onun için de asgari geçim indiriminin iki yıl daha
ertelenmesini önleyememiştir. Vasıtalı vergilerin konması
nı durduramamıştır. Zamlara engel olamamıştır. Tasarruf
bonolarını kaldıramamıştır. Sosyal Sigortalar Kurumunun
eczahane açmalarını sağlayamamıştır. v.s.

Oysa, Türk-İş, işçilerin kendi çıkarlarını savunan bir
program etrafında toplanmasını ve siyasi bir güç_ haline
gelmesini sağlasaydı, ya da bu yolda ilk tohumu atan sen
dikalarla işbirliği yapsa idi veya programında işçi çıkarla
rına karşı bir tek cümle bile bulunmadığına inandığım TIP
etrafında bütün emekçilerin toplanmasına engel olma gö
revini omuzlarına yükienmeseydi, çok daha olumlu bir iş
yapmış olurdu. Türk-iş, ister muhalefette olsun, ister ikti
darda, bütün siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez un
surları sayan Anayasa ilkesini bile unutmağa çalışmaktadır
Türk-iş, hakim sınıfların partilerine cephe almaktan özenle
çekinmiş, buna karşılık emekçilerin, sosyalistlerin siyasi
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örgütü olan TİP'e karşı, aslı astarı olmayan ithamları peşi
peşine sıralamayı kendine iş edinmiştir. Her suçlaması,
kendisini iftiracı durumuna sokmuştur. Bu bakımlardan par
tilerüstü politika tutarsız, toplum çıkarlarıyla çelişen, işçi
isteklerinin gerçekleşmesine asla imkan vermeyen, üstelik
işçi aleyhindeki işleyişi besleyen bir acı pınardır, bir gün
suyu kuruyacaktır.

işçiler olarak biz demokrasiden yanayız ve demokra
sinin bütün yönleriyle yerleşmesini, kökleşmesini istemek
teyiz. Demokratik rejim, Anayasamızın çizdiği rejimdir. Ana
yasaya karşı olan sınıflar ve güçler, demokrasiyi yalnız ha
kim sınıf ve tabakaların yani azınlıkta olanların yararına
işleyen bir rejim sayarlar. Oysa o türlü bir rejim, görülen
bütün aksaklıkları ve sömürücü, insanı yoksullaştırıcı bütün
işleyişiyle Anayasa ilkelerinin gerisinde kalmıştır. Bunun
içindir ki biz Anayasanın çizdiği demokratik düzenin kurul
masını, yalnız işçilerin çıkarı değil, toplumun ilerlemesi,
çağdaş uygarlığa kavuşabilmemiz için de zorunlu sayarız.
Bunun sonucu olarak da emekçi sınıf ve tabakaların politik
bir güç olarak bir parti içinde örgütlenmelerini destekle
riz. Partilerüstü politika diye nitelendirilen ve işçi sınıfının
temel haklarına hançer saplayan bir ilkeyi elimizin tersiy
le iteriz.

Demokratik rejim, halkın, halk tarafından halk için yö
netimidir. Halkın sömürülmesine yarayan ve kalkınmanın
gerektirdiği maddi olanakların elde edilmesini büyük ölçü
de önleyen ticaret dalaverelerinin sona erdirilmesi için ilk
önce TIP programında yer alan dış ticaretin devletleştiril
mesi ilkesi, sonradan Türk-lş'ce benimsenmiş ve toplumcu
görünme hevesiyle buna benzer ilkeler TİP programından
aktarılmıstır. Biz, o zaman Türk-lş'i, TIP'in paralelinde ve
onun uydusu şeklinde nitelemekten kaçmrrnştık. Zira her
olumlu fikri, her aklı başında kimse benimseyebilir ve sa
vunabilir. Bu, ilk önce o ilkeyi ortaya atanın uydusu olmak
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anlamına gelmez. Nitekim işçi hareketini toplumcu bir öze
kavuşturmak için kurulan DISK'i de herhangi bir partinin
emriyle hareket ediyor şeklinde göstermeye kalkmak,
emekçi halk yığınlarını bir süre daha olsun aldatma heve
sinden öteye geçemez.

.
KORKU NEDEN?

Türk-iş, işçi sınıfının haklarına sahip çıkamadığı ve
çok yanlış bir sosyal politika izlediği, çok yanlış bir teş- ~
kllatlanma çıkmazına saplandığı için yeni bir işçi konfede- 1
rasyonunun kurulması kaçınılmaz olmuştur. Bunun önder- ~
liğini Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu l,
26 Ocak 1966 tarihinde aldığı bir kararla yapmıştır. O ta
rihten beri bu konu işlenmiş, kıvamına getirilmiş ve 13
Şubat 1967 günü DiSK, devrimci bir özle işçi sırufına hlz- _ _.;
met nöbetini almıştır. ·,

DİSK'i, daha önce bir çok işkollarında kurulan ikinci,
üçüncü sendikalara benzetmek isteyenler çıkabilir. Unut- ~
mamak gerekir ki, işkollarında kurulan sarı sendikalarla:
işkollarının gücünü parçalayan işveren ve çıkarcı çevrele-
rin oyunlarıyla ilgilenmeyen, onlara karşı ciddi bir müca-
dele yapma yeteneğinden yoksun olan Türk-İş'ln bugün ku
rulur kurulmaz DISK'e karşı komando ekipleri kurması, işçi
sınıfından kopuşunun elle tutulur yeni belgesidir. Madem
ki Anayasa ve 274 sayılı Sendikalar Kanunu, dileyen örgüt-
lerin konfederasyon da kurabileceğini kabul etmiştir, o
halde, bu kanuni ve meşrü kuruluşa iftira ve eli sopalı güç-
lerle çıkmaya kalkmak, yasaca tanınan hakkı kullananlara
karşı kanunsuz, Anayasa dışı baskılar yapmak anlamına
gelir. Bu da, herhalde işçi haklarını savunduğunu iddia eden
bir örgütün işçi haklarıyla bağdaşmayan tutumlarının hazin '·
bir sonucundan başka bir şey değildir. İşçi kitlesinin hangi
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ilkelerden ve hangi haklardan yana olduğunu ise, yakın
gelecek gösterecektir.

Zira DİSK, işçilerin yıllarca ihmal edilen haklarının ger
çek temsilcisi olduğunu kısa süre içinde göstermiştir. DiSK,
kurucularının ve katılacak devrimci sendikalar yöneticileri
nin fikir ve görüş beraberliği içinde, yalnız kendi organla
rının kararlarına bağlı, yalnız kendi kuruluş bildirisi ve ana
tüzüğü hükümlerine uygun çalışmalar yapacak mesleki bir
örgüttür.

İdeolojisi, işçi sınıfının -bilirne dayanan ideolojisidir.
Gücü işçi sınıfının bilinçli birliğine dayanır ve Anayasada
yer alan demokratik devlet ilkelerinin mutlaka gerçekleş
mesini ve sosyal adalet gereklerinin hergünkü hayatımıza
yerleşmesinin teminini kendisine şaşmaz amaç bilir. Ana
yasada tanılan bütün hakları kullanır ve kendi kendine bu
hakları kısıtlamaya, kullanılmaz hale getirmeye asla yanaş
maz ve müsaade etmez. DiSK, işçi sınıfının kendi çıkarları
na yabancılaşmasını önlemek için işçi sınıfının eğitilmesi
ne ve bilinçlenmesine önem verir.

DİSK'le Türk-iş'i birbirinden ayıran en önemli ayrılık
lardan birisi de dış yardım konusudur. DiSK, yalnız işçilerin
aidatlarına ve bağışlarına dayanır. Oysa Türk-iş, Amerikan
hükümetinin önderliğini yaptığı kapitalizm ve yeni sömür
geciliğin sürdürülmesi için kurduğu AID teşkilatının mil
yonlarca dolarına bel bağlar. işveren parasıyla geliştirilen
AİD yardımları, Türk-lş'ln bağımsızlığını ortadan kaldırmış
tır. Onun içindir ki, Türk-İş, AİD yardımı arttıkça işçiden
uzaklaşmış ve geri bırakılmış Türklye'de, işçi sınıfının et
kin bir politik güç olmasına karşı çıkmıştır.

TÜRK(YE'NIN YARiNi
işçilerin Parlamentoda güçlü bir temsil yeteneğine ~a

vuşması, iç ve dış sömürü~ülerin çeşitli he~aplarını alt ust
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edecektir. Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü servetlerinin sö
mürüsüne son verilecektir. Türkiye'nin milli kurtulus ha
reketinin başarıya ulaşmasından sonra Atatürk'ün ge

0

rçek•
leştirmek istediği • kapitalizm ve emperyalizme karşı
halkçı bir düzeni, Anayasaya tıpa tıp uygun şekilde kur
maya karar verenler gittikçe çoğalmaktadır. Türk-İş bu ha
reketin lçinde yer alma niteliğini çoktan kaybettiği için
milli kurtuluş hareketini boğmağa yarayan sloganlardan
medet ummaktadır. Oysa- DiSK, bütün yapısı ile yüzde yüz
milli kurtuluş hareketinin içindedir. Bu sebepledir ki, tak
fitçi değildir. Kopyacı değildir. Her toplumun kendi ekorıo
mlk, sosyal yapısından gelen özelliklerini olduğu gibi al
maya kalkmanın yararsızlığına inanır.

• Sonuç olarak denebilir ki, Türk işçi hareketi 27 Ma·
yıs devriminden sonra ilk defa temelde görüş ayrılıklarina
dayanan bir oluşun lçlndedlr, İşçi sınıfının birliğini qerçek
!eştirmek, tüm çıkarlarını güçlü bir örgütlenme ile elde
edebilmek ancak DİSK ilkelerine bağlı milli sendikaların
bütün işkollarında kurulup, gelişmesiyle mümkün olacak
tır. Bugüne kadar işçi çıkarlarını savunan yasalar çıkarıl
mamışsa, işçi istekleri hep kağıt üstünde kalmışsa, Ana
yasada yer alan haklar rafa kaldırılmakta ise, bunun tek
sorumlusu, işçileri politik aksiyondan uzaklaştırmayı amaç -

- bilen ve bu temel görüşü başarıya ulaştırarak Türkiye'de
demokrasinin yerleşmesine engel olmak isteyenler top
luluğudur.

(4 Nisarı 1967, Milliyet)
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TÜRK-İŞ VE DİSK KAVGASI

PROF. DR. CAHİT TALAS
(Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yirmi yıllık bir geçmişi olan Türk sendikacılık hareketi
şimdi kesin olarak bölünmüştür. Bu hareketi 1952 yılından
beri en yüksek kademede temsil etmekte olan Türk-iş, ku
ruluşundan onbeş yıl sonra rakip bir konfederasyon ile
yüz yüze gelmis bulunuyor. 12 Şubat 1967 de kurulan
DİSK-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu çalışmala
rına başlamıştır. Başkanının deyimiyle yeni Konfederasyo
nun amacı, •işçi sınıfının memleket yönetinıine ağırlığını
koymasını sağlamak, kula kulluğu sona erdirmek, sosyal
adalet içinde yaşamanın ilk koşullarını yerine getirmektir.• '

Şüphesiz bu . bölünme, işçilerin ve tüm sendikacılık
hareketinin yararına olmamıştır. işçi sınıfının bilinçlenme
sinden yana olmayanlar bu bölünmeden mümkün olan öl
çüler içinde yararlanmak isteyeceklerdir. Fakat bölünme
nin sonuçlarını fazla mübalağa etmemek gerekir. Rekabet,
bir bakıma her iki Konfederasyonu da daha dikkatli ve da
ha dinamik olmaya ve tüm işçi sınıfının gerçek menfaat
lerine yönelen bir politikayı araştırmaya ve izlemeye götü-

•recektir. Binaenaleyh liderlerin asıl görevi ve liderliğin
önemi, birbirlerini mübalağalı, tamiri güç ve sonunda iş
çilere zararlı olacak ithamlardan kaçınmak ve kuvvetlerini
izleyecekleri politikanın sağlamlığından ve inandırıcı lığın
dan almaya çalışmaktır. Hele siyasi hayatımızda- görüldü-

- 68 -



ğü gibi birbirlerine art düşünceler atfederek bu yoldan
düşünme özgürlüğünü «kuşa çevlrrneğe» hazır olanların
niyetlerine ve menfaatlerine bilerek veya bilmeyerek hiz
met etmek, sakınılması gereken bir davranıştır. Unutmamak
gerekir ki sendikacılık hareketinde bölünme ne yeni, ne de
memleketimize özgüdür. Fransa'da, • Belçika'da, ltalya'da
ve Birleşik Amerika'da ve başka ülkelerde çeşitli neden
lere dayanan bölünmeler olmuştur. Bölünmüş olmak iyi bir
şey değildir, amma, daha kötüsü, bölünmeyi hazmedeme
yerek derinleştirmek ve gerektiği an müşterek hareketleri
imkansız kılacak kadar uçurumlar yaratmaktır.

BÖLÜNMENiN NEDENi
Türk sendikacılık hareketinin bölünmüş olmasının ve

rürk-lş'tn karşısına yeni bir konfederasyonun çıkmış bu
lunmasının çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerden biri
kanaatimizce sendikacılık hareketinin görev anlayışı, baş
ka bir deyimle felsefesi ile ilgilidir. Türk-iş sendikacılık
hareketinin -partilerüstü- bir politika gütmesini, bir siyasi
parti ile ilişki kurmamasını, geleneksel fonksiyonu içinde
kalmasını, toplumun tüm sorunları karşısında görüş tes
bit etmekle beraber, bunları gerçekleştirmek için bir «ak
siyon» içine girmemesini savunmaktadır. Buna mukabil
DİSK'e göre sendikacılık hareketinin geleneksel fonksiyo
nu devam etmeli, fakat parlamentoda da doğrudan doğru
ya söz sahibi olması şimdi birinci derecede önem kazan
mıştır. Yeni Konfederasyonun başkanı, «Biz işçi sınıfının
çıkarlarına en uygun programı savunan, Meclis içi ve dı
şı çalışmaları ile bu programa bağlı kaldıklarını gösteren
partiyi tutacağız» diyor. Yüze çıkmış bulunan temeldeki
ayrılık burada başlamaktadır. .,

Biz yakın zamanlara kadar Birinci görüşü savunmuş
tuk. Fakat bazı nedenlerden ötürü bu görüş üzerinde ısrar
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etmenin sakıncalı olacağı kanısına ulaştık. Bir kere, ikti
darda bulunan partiler, şüphesiz kendi çıkarları açısından,
haklı olarak, sendikacılık hareketini nüfuz ve etki altına
almaya çalışmaktadırlar. Bunda bir dereceye kadar da ba
şarıya ulaşılmaktadır. Böyle bir gelişim ve oluşum, sendi
kacılık hareketini hareketsizliğe götürmekte, sonunda işçi
lerin ve aydınların gözünde değerini yitirmekte ve bölün
meler i(:in ortamı hazırlamaktadır. Diğer taraftan bu nede- •
ne bağlı olarak sendikacılık hareketi geleneksel fonksiyo
nun çerçevesi içine stkışıp kalmaktadır. Türk toplumunun
içinde bulunduğu şartlar, bu dar çerçevenin kırılmasını ve
yeni bir anlayışa ulaşılmasını gerekli kılmaktadır. Türk-İş
böyle bir yola girmişti. Toprak reformunu, vergi reformunu,
petrolün ve madenlerin devletleştirilmesini benimsemiş ve
dış ticaret rejimindeki bozukluklara karşı çıkmıştı. Fakat
son zamanlardaki bildirileri ve Türk-iş adına yapılan be
yanlar bazı tereddütleri ve gerilemeleri ortaya koymakta
dır. ~ir muhafazakarhk tehlikesi yavaş yavaş belirmekte-
dir. Örneğin, geçen yılın sonunda Türk-iş yönetim kurulu ._.
yayınladığı bildiride, aşırı diye nitelendirdiği akımlarla mü
cadelede kanun takipçilerinin görevlerini zamanında yap
mamalarından yakındıktan sonra, reformlarla ilgili olarak
ancak «Ülkernizln geri kalmışlığının bir sonucu olarak aşırı
akımlarla sadece zecri mücadelede yollarının yeterli olma
dığını, ekonomik tedbirlere, bu arada vergi politikasının
kökten değiştirilmesi gerektiğine dikkati çekmek- le ye
tinmiştir.

PARTİLER VE BÖLÜNME

Diğer taraftan, Türk sendikacılık hareketi şimdi eski
. pragmatik anlayışı içinde kalamaz. 1960 öncesi mevzuatı
ve ortamı onu böyle bir yol seçmeğe zorlamıştı. Fakat
1960 dan sonra ve yeni Anayasanın getirdiği haklar ve hür-
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riyetlerden de yararlanarak sol bir doktrinin benimsenmek-
- te olduğu görülmüştür. Fakat bu eğilim bir ara gelişim gös
terdikten sonra durmuştur. Pragmatik görüşe sadık kalanlar
ile sol bir doktrinin benimsenip bu doktrinin içindeki bir
siyasi parti ile ilişki kurulmasını isteyenler .arasındakl ça
tışma ayrılışa yolları açan başka bir neden olarak ortaya
çıkmıştır.

Esasında bölünme Türkiye işçi Partisi'nin kuruluşu ile
başlar. Bilindiği üzere T.İ.P. f de 1961 yılının Şubat ayında
12 sendikacı kurmuştu. T.İ.P. kuruluşundan beri Türk-İş'fe
ihtilaf haline düşmüştür. Türk işçilerinin gerçek menfaat
lerini temsil ettiğini ve «emekçi sırutm- haklarının savu
nucusu olduğunu iddia eden T.İ.P., Türk-İş'i, işçi davalarının

• öncülüğünü yapmakta yetersiz ve tutumunu tavizkar bul
maktadır. Buna mukabil Türk-is'in 14 Nisan 1965 tarihli ba
sın bülteninde T.İ.P. ile ilglli oİarak şu düşünceleri görmek
teyiz: •Tüzüğünde belirtilen ilkelere büyük saygı gösterdi
ğimiz T.İ.P.'in bir kısım yöneticiler! işin ·başındanberi işçi
hareketinin güçlenmesini· endişe ile karşılamış ve Türk-İş'i
yanlış yola ve hatalı. politika gütmeğe sevketmek _için bü
yük gayretler sarfetmlş, bunda başarı kazanamayınca işçi
hareketlerini parçalama teşebbüslerine girmişlerdir•.

ccSINIF BiLiNCi»

İşçi partllerinin, sendikaların desteklerini aramaları
• kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü, sendikaları arkalarına
almaksızın gelişmeleri hemen hemen imkansızdır. Fakat
Türk-iş yöneticlleri, T.i.P. in bazı yöneticilerinin tüzüklerini
paravana olarak kullandıkları ye Anayasamızın getirdiği
müesseseleri tahrip peşinde oldukları intibamı elde ettik
lerinden T.İ.P. i desteklemeğe yanaşmamışlardır. Amma, bu
karşılıklı ithamlara rağmen, büyük uyuşmazlık.196.ıi seçim
lerinden sonra başlamıştır. Bir kısım sendikacıların Adalet
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Partisi adayı olarak genel ve mahalli seçimlerde yer alma
ları ve aynı zamanda Türk-is'in sevk ve idare organlarında
önemli ölçülerde rol ve söz 'sahibi olmaları büyük uyuşmaz
lığı yaratmış ve Türk-lş'ln tarafsız idarecileri de çok geç
meden kendilerini bu uyuşmazlığın içinde bulmuşlardır. Esa
sında, şimdi çok açık olarak yüze çıkmış bulunan ve bütçe
müzakerelerinde de görülen A.P. - T.İ.P. çatışması sendika
cılık hareketine sıçramış bulunuyor.

Türk toplumunun geri kalmışlığının tezahürlerinden bi
risi de, işçilerinin oylarının sağcı bir parti olan Adalet Par
tisine gitmesidir. Adalet Partisi için bu oyların değeri bü
yüktür. iktidarda kalabilmesi, bu oyların desteğinin devamı
na bağlıdır. işçi Partisinin de Parlamentoda söz sahibi ol
maya devam edebilmesi geniş ölçüde işçi oylarını kendi
tarafına çekmekle mümkün olabilecektir. Büyük kavga bu
rada cereyan ediyor. Sınıf bilincinin uyanmasına karşı, Ada
let Partisinin büyük alerjisi de bizce buradan gelmektedir.

Sendikacılık hareketi bir sınıf hareketidir. Sınıfsız bir
toplum yalnız Marxist sistem ve felsefede vardır. Sınıfsız
bir topluma ancak komünizmin son safhasında ulaşılır. Sı
nıfların varlığı başka, Marxizmin ileri sürdüğü sınıf müca
delesi başkadır. Bir sınıf yaratığı olan sendika sınıf bilin
cine ve menfaatine ulaşmadıkça gelişemez. Kapitalist ve
Komünist olmayan sosyalist toplumlarda sınıfsızlık iddiası
ne kadar az gerçek ise, sınıf bilinci yoktur sözü de o kadar
az gerçektir.. Geri kalmış ülkelerde sağ partiler, sınıf bi
lincinin ve menfaatinin uyanması halinde işçi oylarının,
eşyanın tabiatı icabı işçi partilerine gideceklerini bildikleri
için sınıf bilincinin doğmasına her türlü yola başvurarak
engel olmaya çalışırlar. Gelişen memleketlerde sendikacı
lık hareketi için en büyük tehlike buradan gelir. Çünkü kar
deşi kardeşe düşürmektedirler. Bu sebepten ötürü DİSK'in
kurulabilmiş olması, bize TİP den çok AP nin bir başarısı
olarak kabul olunabilir. Gittikçe güçlenen sendikacılık ha- .
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reketi bölünerek zayıflamış ve kardeş kavgası içine
atılmıştır.

ŞONUÇ

Karşılıklı suçlamalar hiçbir sorun'un çözümüne hizmet
etmez. Eğer Türk sendikacılık hareketi de geleneksel gö
revinin ötesinde bir görev anlayışı içine girerek toplumu
muzun sorunlarına çözüm yolları ararken ağırlığını duyura
bilecek bir faktör olmak arzusunda ise, bir kere tutucu te
sirlerden kesin olarak kendisini kurtarmak zorundadır. Sağ
basının ve sağ akımların Türk-lş'l destekleme eğilimi gös- -
termesi manidar bir olay ve gelişmedir.

Bilindiği üzere her siyasi parti belli bir sınıfın menfaat
lerini savunmak ve iktidara geçerek bu menfaatleri birinci
plana alan bir programı yürütmek için kurulur. Böyle olun
ca sağ partilerin köklü reformları benimsemeleri mümkün
değildir. Onlar statükoyu devam ettirmek için kuruldukla
rından sendikacılık hareketlerinln bunlarla işbirliği yapma
ları mantığa, sosyolojik oluşa, eşyanın tabiatına aykırıdır..
Partiler karşısında bağımsızlık 'sloganı bugünkü Türk orta
mında işçi sınıfının menfaatleri ile bağdaşmazlık halinde
dir. işçi sınıfının da siyasi hayatımız içinde, önemi ölçü
sünde rol ve söz sahibi olmak istemesi hakkıdır. Bu, teşvik
de edilmelidir. Böyle olduğu takdirde parlement sistem
mükemmelliğe ulaşır. Sendikacılık hareketi bu oluş içinde
ki görevinden kaçamaz.

Madem ki, Parlamentoda söz sahibi olmak ve demok
ratik usullerle iktidara geçerek benimsenmiş olan ve işçi
menfaatlerini ilk planda tutan bir programı yürütmek, an
cak bir siyasi parti yolır-lle olmaktadır. Bu durumda yapıla
cak tercih «dost» bir partiyi seçmek yerine kendi siyasi
partisini kurmak, kurulu olan varsa onu benimsemektir. Bi
zim bildiğimize göre, şimdi Türk-İş safında bulunan sendi-

'
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kacılık hareketinin liderleri de bir kaç yıl öncesine kadar
işçilerin kendi partilerini kurmalarının ve bu yoldan parla
mentoda işçilerin menfaatlerini korumaya çalışmalarının·
daha etkili olacaöı inancında idiler. Amerikan tipi, ideolo
jiden yoksun ve· yalnız toplu pazarlık üzerine dayanan es
kimiş bir sendikacılık tipidir. Toplumumuzun ihtiyaçlarını
karşılamıyor. Bir an önce onun etkisinden kurtulmakta fay
da var.

(5 Nisan 1967, Milliyet)
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DİSK İÇiN...

~~~~.· Sayın Tekin Erer, . .

,
Bir kısır döngü içindesiniz. Öyle sanıyoruz ki, sabit fi.

k~rleri~izin çenberini yarıp da, olaylara objektif gözle baka
. bılsenız, uluorta suçlamalara girmeden olayların üzerine gi-

~ derek aslını esasını öğrenmek için çaba gösterseniz, lafla
rınız bu kadar havada kalmaz.

Konfederasyonumuzun, Türkiye işçi Partisi tarafından
kurulduğunu iddia ediyorsunuz. Sizi, bizim yerimize ka
nun maddesi yalanlamaktadır. Çünkü 274 sayılı kanunun
16. maddesi, siyasi partilerin işçi teşekkülü kurmalarını
yasaklamıştır. Bunu bilerek, hadiseyi ters yönden göster
meniz, en hafifinden ayıptır.

Devrimcilik deyimimizi ele alıp, sonu karanlık bir akımr olarak niteliyorsunuz. '
;· Hemen şunu hatırlatalım ki, sizin, sonu karanlık diye
~ tanımladığınız devrimcilik; kemalizm diye nitelediğimiz ve

gerçek savunuculuğunu yaptığımız prensiplerden biri olan
İnkllapçıltktan başka bir şey değildir. .

Acaba, devrimcilik deyimi mi sizi yanılttı, yoksa lnki
lapçılığı inkar mı ediyorsunuz?

Anlasılan, Aziz Atatürk'ün bundan yarım asır evvel ka
pltalizrnln emperyalizmine ve her ne suretle olursa olsun
emperyalizme, emperyalizmin sömürücülüğüne karşı açtığı
mücadeleyi halka indirmek, memleketin bilinçli sınıfı olan
işçiye mal etmek, nazarınızda suç oluyor. Bu ne biçim mil
li şuur anlayışıdır?
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Sz-ırn Tekın Erer! Mal fıufrnuş majribi gibi evvelki ce
vabım~ f<t;f:anc!ığım,z ifadeyi ele a'arak. g-:rıa bizi vur
~ye (~tışıyM ve diyorsunuz ki: c ... önce işç; Pa:-tis; tara
fmdan kurulmuş ofmak ayrbır.ı~adıkfan içi:? bunları teb
ıik ederim.•

Szım Bey, hemen şunu wıdedelim ki. b;z o ffade)i
gerçek bir oorurr,u r:ır.zıa froymak içfrı b'.ia::c:1-: /!.:ıa1asa
ya ve y-e$2!Era ~ıg,!: Türkrıe İşçi Partfs: ta:-afr:.d2:1 kl!~!
r~ o!:r.&ı:ır; bir eyrp ofzcağı gere'.!ÇGSi iie cf:a~''.. Yiste tek
rer ediycmrz ve her zamaa tekrar etrnsğe hazrrtz :

OİSY., Türkiye İşçi Partisi ile ayr.r dü:-rıa ~5:-2Ş'J'1e. ay
nı pofiti:C zihniyete s..!ıip o?abmr. Arıcak, bu cfor::e::-: de-;lf..
dir lci, OiSr., Ttirfdye işçi Partisi torafm~a:-: ~.!~u:m:.ıştur.

Nitekim. bugün Türfd,e İşçi Partisine ü,e o!:..ayi;, da.
onun politik ve ekonomik gôrüş:inü benirnserr+s, i!s:-ic; ge- _
niş bir l'.adro Türfciye'mizio bağımsızlık savaşını vermek
tedir.

DİSK de bu ilerici güçlerden biri olup. görevini yap
maya devam edecektir.

DISY.'I kuranların, Türkiye işçi Partisini kuranlar oldu
~ndan bahsediyorsunuz. Bu; konunun çok dışında bulundu
gunuz, hiçbir malümat sahibi olmadığınız, peşin hüküm ve
ön yargılarla hareket ettiğiniz, bu beyanınızdan da belli.
Şöyle ki: DİSK, bir Konfederasyondur. 274 sayılı kanunun 9.
maddesi 2. bendinin (C) fıkrasına göre, konfederasyonlar
şahıalar tarafından kurulmaz. Onun kurucuları, federasyon
lar, birlikler ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak üzere
kurulmuş sendikalardır.

Bundan sonraki yazılarınızda yanılgıya düşmemeniz
için fıkrayı aynen naklediyoruz:

•C - Konfederasyonlar, mevcut birlik, federasyon
ve -Türkiye çapında faaliyette bulunmayı hedef tutmak
şartı lfe- iş kolu esasına göre kurulmuş sendikalardan en
az ikisinin üye sfatı ile bir araya gelmeleri şartıyla kuru
lurlar.•
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Fıkradan da açıkça anlaşıldığı gibi; konfederasyonun
kurulmasına karar verebilecek olanlar, gerçek kisiler olma
yıp, tüzel kişiler ve onların genel kurullarıdır. •

DISK'in kurucusu Sendika .üyelerinin eğilimi bu yolda
olmasa idi, kongrelerden kuruluş kararı çıkmazdı.

Geniş bir işçi kitlesini temsil eden kongrelerden çıkan
kararları eleştirmek ise, her şeyden evvel demokrasiyi ve
onun mekanizmasını hazmedememek demektir.

Türkiye sömürülüyor mu, sömürülmüyor mu? Konusun
da sizinle polemiğe girecek değiliz. Zaten, bu konu, gün
ışığına çıkmış ve kamu vicdanında gerekli cevabı veril-
miştir. •

Bizim Moskova ağzı ile konuştuğumuzu iddia ediyorsu
nuz. Hemen kaydedelim: İşçileri bilinçlendirmek, emper
yalizme ve onfarrn temsilcilerine karşı uyanık bulunmaları
nı sağlamal<, ulusal zenginliklerimizin yabancılara peşkeş
çekilmemesi için uyanık bulunmalarını istemek, kısaca, iş
çilerin bilinçli olarak, demokratik nizamda hükümet idare
sine ağırlıklarını koymalarını arzu etmek Moskova ağzı ile
konuşmak değildir. Tam tersine, bunları saklamak, halk
oyuna aksettirmemek; memleketimizi sömürge haline ge
tirmek isteyen yabancı emperyalist güçlerle, onların yerli
ortaklarının taktiğidir.

Gerçek milliyetçilik toplum olarak, memleket olarak
hastalıklarımızı tesbit edip, kurtulma çareleri aramaktır.
Bizim gerçekleştirmek için yemin ettiğimiz husus ve milli
yetçilik anlayışımız budur. Sahte milliyetçiler gibi, mem
leketin gerçeklerini. hastalıklarını kamu oyundan saklaya
rak, perde arkasında kirli işler çevirmek değil.

Saygılarımızla. (23 Nisan 19_67, Son Havadis)
DiSK .

Türkiye Devrimci işçi
Sendikaları Konfederasyonu

Genel Baskanı
Kemal TÜRKLER



BASIN İŞKOLUNDAKI KÜKREYİŞ

Kemal SÜLKER

DİSK hareketi başladıktan sonra basın işkolunda hay- ;
ranlık veren bir kükreyiş olmuştur. Basın mesleğinde çalı-·

. şanlar işçi sınıfının menfaatlerine aykırı bir yoldan uçuru
•.- ma doğru gidenleri kendi akibetleriyle başbaşa bırakarak

DİSK hareketine katılmışlardır. Ne iki ayrı işyerinden dol
gun maaş alanlar, ne dış geziler kervanında yer kapanlar,
ne çöküşün başında olanların çevresinde iltifata boğulan
ların aldatıcı vaadları ve baskıları kar etmiştir; emekçiler
kişisel çıkar avcılarının karşısına cesaretle geçmişlerdir.

DİSK hareketi, basit bir bölünme, basit bir ayrılma, ba
sit bir heves olmadığı için elbette her konuda en profesyo
nel kuşkuyu ve en haklı tecessüsü temsil edenlerin kolay
ca ilgisini çekmiştir. Bunun sonucu olarak da politikaları
politikasızlık olanların karşısında bilinçli sendikacılığı tem
sil etmeye başlamışlardır. Basın işkolundaki bu kükreyiş,
haksızlığa başkaldıran her topluluğun tanık olduğu bir er
kek sestir.

*Basın, bir toplumun aynasıdır. Yazar, o toplumda yöne-
timi elinde tutan, ya da yönetilen sosyal sınıfların içinden
çıktığı için olayları kendi sınıfının çıkarını gözeterek yo
rumlar, yansıtır ve ona göre savunma yapar. Hiç kimse,
kendi sosyal sınıfının haklarını savunanı yadırgamaz. An
cak varlıklı sınıfların içinden çıkıp her türlü maddi olanak
ları kolayca elde edebilenlerden oldukları halde kendi sı
nıflarına karşı; ezilenleri, hor görülenleri savunmaya koyu-
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lanlar bir çevrece yadırganır; ama geniş halk kitlelerince
el üstünde tutulur, kahramanlaşır. işte bu yapıda olanların
bulunduğu basın işkolunda biz- ihaneti de, cesareti de, kah
ramanlığı da, hiyaneti de görmekteyiz.

Emekçi halk kitleleri, kendi sınıflarından olmadığı hal
de, her türlü nimeti teperek tarihin akışını çabuklaştırmak,
emekçi kitleleri tüm özgürlüklere süratle kavuşmak iste
yen yazarları, fikir adamlarını yürekten gelen bir sevgiyle
omuzlarda taşırlar. işçi sınıfına mensup olup da, hakim
sermaye çevrelerinin hizmetine· koşanlarsa burjuva sınıfı
nın karşısında el pençe divan dururlar, en eşit şartfar için
de görüldüğü halde bile en ağır şekllde küçümsenmek işçi
sınıfından kopmuşların değişmez kaderi olur.

Türk sendikacılığı, ilk defa devrimci bir oluş içindedir.
Bütün işkollarında sendikacılık anlayışı tartışılmaktadır.
Şimdiye kadar «hele biraz daha bekleyelim- diyerek işve
ren uydulukları pek açık seçik olan sendikalardan kurtulma
yollarını arayanlar büyük bir silkinme içindedirler. Uydu
lukları geç ortaya çıkanların, işçi sıfatını takınıp işveren
yardakçılığını kabullenmiş bulunanların saflarında ise kut
sal başkaldırı, her ilde, her işkolunda görülmeye başla
mıştır.

Bu bilinçli uyanış, bu güçlü direniş, bu mutlu gelişme;
Türkiye'nin tüm· bağımsızlığı için tatlı hayaller kurarak ba
kanları, haklı bir bekleyiş. içinde olmanın kıvancıyla dol
durmaktadır.

Sendikacılık, hayatın aynasıdır. Onun için orada eri gü
venilmeze bel bağlayan muhallebi çocuklarını görüyoruz.
Orada hiç bir tutamağı kalmayacak kadar onurunu parça
parça satılığa çıkarmış goygoycuları yeni efendiler ararken
buluyor, haysiyetli kalemlerin desteğini yitirdikleri için bu
kiralık elleri sıkanları görüyoruz. Orada en yakın geleceği
göremeyecek kadar körieşenlerln, doğan güneşi ıslak iş
yerlerine girmekten alakoymak için, cılız gövdelerini siper
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yapanları görüyoruz. Orada kendisini en dokunulmaz san
dığı zaman üyesinden en kahredici şamarı yiyen boybey
lerlni görüyoruz. Ve gizli banka hesaplarının kabarık rakam
larını elleriyle okşayıp işçi sendikacılığı yüzünden para ka
zanıp haysiyet kaybetme arasındaki çelişiyle irkilenenlerin
sigara külünde teselli arayanları görüyoruz.

Ve «ferman padişahım dağlar bizimdir» dercesine her
türlü baskıya ve her türlü aldatma hamlelerine karşı dire
nen, bilinçle karşı koyan, cesaretle kendi safında yerini
alan yüzlerce, binlerce işçinin kendi elleriyle kendi mutlu
yarınlarını hazırladıklarını görüyoruz.

* ,Basın işkolunda kişisel çıkarları ellerinin tersiyle iten
namuslu eller, öpülesi kalemler, iftira ve yalan çamurları
nı bunları imal edenlerin karanlık suratlarına fırlatanlar
sendikacılık cephesinde ilk çete savaşlarını vermektedirler.

Türkiye'nin kurtuluş tarihini bilenler, Batı cephesin
de gösterilen direnmeyi, elde edilen başarıları değerlendi-
rirken şu sonuca varırlar : i

Önemli ilk üç muharebede insiyatif karşı tarafta olmuş.
fakat Sakarya Muharebesinden sonra Başkumandanlık Mey
dan Muharebesinde insiyatif Türklere geçmiştir. Biz de bu
gün Türkiye'nin ikinci bir milli kurtuluş hareketi içinde ol
duğunu bilerek sendikacılık mücadelesinin seyrini izlerken,
vakti gelince bilinçli sendikacıların kendi cephelerinde 26
Ağustos 1922 Büyük Taarruzunu da yapacağına inanıyoruz.

Tek üzüntümüz, bu sefer basın işkolunda çalışanlar
arasında \4Ii Kemallerin sayılarının artacağıdır.

Zarar yok, mücadelenin çok kişi ile yapılması zaferin
kesin sonucu alındıktan sonra • pürüzlerle uğraşmayı kı
saltır.

Devrimci sendikacılık hareketinin birer neferi olarak
kendi sınıfımıza hizmet etmenin rahatlığı o kadar geniştir
ki, Ali Kemallerin artmasından duyduğumuz üzüntü, büyük
mutluluğumuz içinde eriyip gitmektedir.

• (Basın-iş, sayı 10)
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