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GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZDI....
MIZRAK ÇUVALA SIĞMAZ... Dİ. Ve de öyle oldu. 
Kapatamadılar, yok edemediler. Son hamle mal varlığını yok 
etmek istediler. O da olmadı, olamadı.

Üşüyorduk, gözlerimiz bağlı, işkence feryatları içersinde, sonradan öğrendik 
ismini, Otağ-ı Hümayun denilen yerde. Davutpaşa kışlasının ta içinde. Tü
men karargahına 100 adım. Kaygımız vardı. Kaygımız candan değil, can acı
sından hiç değil. Kaygımız ta oralara kadar gelen, bir fabrikanın pres sesin
den, onun etrafındakilerdendi. İnsanlarımıza bilmem kaç metre uzaklıkta, 
işkenceler içersindeydik. Suçumuz ise onlardı, onlardan birisi olmak, daha 
kötüsü en önde olmaktı.
Öyle buyurmuştu egemen. "Ezin". Baktı ki ezilmiyorduk. "Kitabına uydurun 
mahkum edin." Düzmece iddialar, özel yargılamalar, idam istemleri. Güneş 
balçıkla sıvanmıyordu. Mızrak çuvala sığmıyordu. Olmuyor, olmuyordu. Bir 
yargıcın duruşmalarda sıkça söylediği gibi, "Zor oyunu bozar." dı. Doğruydu. 
Zor oyunu bozardı. Ancak çok önemli bir yanılgı vardı. Zor vardı ama bozu
lacak oyun yoktu.Çünki inanç vardı. Bilime, tarihi gelişime dayalı inanç var
dı. Ve hiç mi hiç bozulmadı. Bugün 1991 yılının nisan ayı içersindeyiz. Ne
den ne ve nasıl olursa olsun. TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU yani DİSK ve bağlı sendikalar kapatılamadı. Yani faali
yetleri serbest bırakıldı.
Kapatamadılar. Biliyoruz ki bazıları yadırgayacak. Bazıları çokça kızacak. Biz 
tekrar ediyoruz. Kapatamadılar, yok edemediler, mızrak çuvala sığmadı.
Bugün yepyeni duygularla 1 Mayıs heyecanını yaşıyoruz. Sosyal bilimler bi
ze toplum olaylarının gelişi güzel oluşmadığını, toplumsal gelişmenin belli 
yasalara göre gerçekleşdiğini göstermektedir.
Bu yasalar objektiftirler. İnsan iradesi dışında hükümlerini yürütürler. İnsan
lar onları değiştiremez, ortadan kaldıramazlar; ancak insanlar bu yasaları 
öğrenebilir, keşfedebilirler ve onları toplumun hizmetinde toplum yararına 
kullanabilirler.
Egemenler, toplumun genel gelişme doğrultusuna aykırı yönde, toplumsal 
gelişmeyi durdurucu ya da geriletici bir yönetim biçimini kendi çıkarları açı
sından yeğ tutmuşlardır. Ama kısa vadede bu ve benzeri yönetim biçimleri 
ve girişimleri başarı sağlar görünse de sonunda toplumun genel gelişme ya
saları ergeç hükmünü yürütür ve toplum ileriye doğru gelişmesini sürdürür.
DİSK olarak biz tarihsel görevlerimizi yerine getirmek için varız, insanımızın 
mutluluğu ve gelişmesi için bütün çabalarımız. Bu böylesine bir gereksinim
den başladı ve böylece sürecek. Ve DİSK'e milyonlarca emekçinin, işçinin 
nasırlı elleri, alın terleri güç verecek. Dosta merhaba, düşmana inat....

YAŞASIN DİSK



Terörle Mücadele 
Yasası

“Kitaplara  ̂türkülere, iyiyi, güzeli bilene, kötüyü görebilene, 
düşünene, sende düşün diyebilene, sözde kalkdıyasak."

dar, istediği yasayı, istediği gibiu y  erörle Mücadele Ya-
I  sa'sınm hazırlanış nedeni 

iktidar açısından bir hukuki tı
kanıklığın aşılması asla değildir. 
Bu yasa varolan baskı yasaları
nı daha da ağırlaştırmaktan öte, 
işkenceciler başta olmak üzere 
bir çok insanlık dışı uygulama
lara güvence getiren sözde hu
kuki bir kılıftır.

Geçmişte de olduğu gibi ikti
dar kendi öz legalitesinin tuza
ğına düşerek, bu açıklığın ken
disini boğduğunu itiraf etmek 
içtenliğini beceriksizce de olsa 
göstermiştir.

Ancak iktidar için çok daha 
karlı olan elbette birtakım usta
ca hukuki yöntemler kullanarak 
onun, kurallarını çiğnemek yolu
dur. Yani demokrasi kuralları
nın içinde kalıyormuşcasına sa
dece yasaları değiştirivermek 
yolu. Bu yasa ile yapılan tam ta
mına budur.

Buna baskı-hukuku ya da an
tidemokratik baskıya-hukuk di
yebiliriz. Kaldıki baskı-hukuku 
da sonuçta özgürlük-hukuku ile 
güvence-hukukunun iflasını 
onaylamaktan başka bir şey de
ğildir.

Düşünün ki, meclis çoğunlu-2 ğunu elinde bulunduran bir ikti-

çıkarabilecek bir iktidar, bu ya
sayı TCK.nın 141-142-163 v.s. 
maddelerini kaldırarak cezaların 
tecili adı altında sözde af saydı
ğı bazı değişiklikleri de yaparak 
meclisten., geçirmek ihtiyacını 
duyuyor. Özcesi bu yasa bir hu
kuki kılıf ihtiyacının ürünüdür.

Gerçekte hukuk herşeyden 
önce otoriteye ve suistimalleri- 
ne karşı, keyfi eylemlerine karşı 
bir güvence, bir garanti oluştur- 
masaydı, otorite yaptırımlarına 
hukuki kılıf giydirmek gereksini
mi duymazdı.

Çünki hukuk sadece bireyle
rin özgürlüklerinin sınırlandırıl
ması değildir; aynı zamanda ik
tidarın da özgürlüklerinin 
sınırlandırmasıdır. Dahası ikti
darın elinde kuvvet bulunduğu
na göre, hukuk özellikle iktida
rın sınırlandırmasıdır.

Anti terör yasasının neler ge
tirip, neler götürdüğü günlük 
basın dahil bir çok yerde tartı
şılmakta tepkiler dile getirilmek
tedir. Biz bunlara tekrar anla
mında değinmek istemiyoruz. 
Bizce altı çizilmesi gereken asıl 
konu; iktidarın şöyle veya böy
le, ancak uyguladığı bir çok iş
lemine hukuki kılıf uydurarak,

açıktan açığa keyfi eylemlere 
başvurmak hakkına sahip olma
dığını kabul etmiş olmasıdır.

Terör ile mücadele yasası 
Anayasa'ya aykırıdır, daha önce 
insan haklarına aykırıdır, evren
sel demokrasi kurallarına aykı
rıdır. Bütün bu aykırılıklara rağ
men bu yasa iktidar 
yetkililerince halk pazarı açılış
larında bile dilden düşmeyen 
"Güçlü, istikrarlı Türkiye'nin 
gündemine neden gelmiştir?

Bizce nedeni son derece 
açıktır. Dünyanın can damarı 
sayılan enerji kaynağı petrol Or- 
tadoğuda yoğundur. Ortadoğu- 
daki kargaşa başta ABD olmak 
üzere emperyalistlere güvene
bilecekleri iktidarların işbaşında 
olduğu bir Türkiye'yi gerekli kıl
maktadır. Türkiye'ye yönelik 
böylesi bir talep, iktidarın bolca 
"Güçlü ve istikrarlı Türkiye" sö
zünü tekrarlamasını gerektir
mektedir.

Ancak iç dinamik, toplumsal 
muhalefet asla hesap dışı tutul
mamalıdır. Savaşa, sömürüye, 
baskı ve talana hayır diyen ya 
da diyebilecek olan milyonlar 
bir biçimde hizaya getirilmeli ve 
bu da asla hukuk dışı olmamalı
dır.

Ayrıca başka can sıkıcı prob
lemlerde vardır. Yerli tekeller 
AET'ye entegre olmak gereğini 
dillerinden düşürmemektedir. 
İktidar onların iktidarıdır. Bu
nun gereğini yerine getirmeli
dir. Ancak Avrupa ülkelerinin 
halkları ve de insan hakları sa
vunucuları Türkiye ile çok ilgili 
ve bilgilidirler, kendi iktidarları
na baskı yaparak bazı uygula
maların kaldırılması için Türki
ye'ye baskı yapmaktadırlar. 
Önce akla gelende son derece 
meşhur TCK.nın 141-142 ve 
163. maddeleri ve bunların uy



gulamalarıdır. O halde ABD'nin 
de telkinleri ile bu yasalar gös
termelikte olsa kaldırılmalı söz
de bir af uygulaması ile 12 Ey
lül cuntasının yaraları sarılmalı, 
başta Avrupa olmak üzere dün
yaya yönelik bir mizansen ta
mamlanmalıdır.

Kıbrıs konusu ise zaten iyice 
yük olmaktadır. ABD'nin zorla
maları ile şu ya da bu anlamda 
halledilecek, Yunanistan'ın mu
halefeti de bir bakıma bastırıla
caktır.

Dışa yönelik görüntü; Türki
ye iktidar tarafından sürat ve 
cesaret ile demokratikleşmekte, 
AET'ye entegrasyon bir bakıma 
sağlanmaktadır. Hiç gözden 
kaçmaması gereken önemli un
surlardan bir tanesi de ordunun 
hatta MİT'in şeffaflaşmasıdır. 
Herşey ne kadar güzel ve olum

ludur.
Anti terör yasası mı? Onun 

ne önemi vardır? Bunca bol öz
gürlük içersinde devlet asla ko
rumasız kalmamalıdır. Potansi
yel tehlike her zamankinden 
daha da fazladır. Çünki her ge
çen gün bütün şiddeti ve deh
şeti ile artan işsizlik, hayat pa
halılığı kitleleri baş kaldırmaya 
zorlayabilir. Ekonomik önlem
ler, dışa bağımlı ekonominin 
sorunlarını çözmek şöyle dur
sun gün geçtikçe daha da ağır
laştırmaktadır. Dış borçlar ve 
onların faizleri bırakın yaşayan
ları daha ana rahmine düşme
miş yurtdaşları bile borçlu kıl
maktadır.

Ayrıca kabul etmek gerekir ki 
muhalefet partilerinin de hiç bir 
alternatif programları yoktur. 
Günlük demogojik yaklaşımlarla

yapılan sözde muhalefet hiç bir 
şey üretememektedir. Dışa yö
nelik çalışmalarda başarılı ola
mayan muhalefet partileri içe 
yönelik kısır çekişmelerin aç
mazından siy rılama maktad ı rla r. 
Özcesi işçi sınıfımız ve emekçi 
halkımız için durum hiç de iç 
açıcı değildir. Ancak koşullar ne 
olursa olsun çözümsüzlük söz 
konusu olamaz. Herşeyin çaresi 
toplumsal muhalefeti örgütlü 
kılmak, mücadeleye yönlendire
bilmektedir. Bu da doğru tesbit- 
ler doğru tavırlar gerektirir. Anti 
faşist, anti emperyalist müca
delenin başlı başına bir demok
rasi mücadelesi olduğu, insan 
olmanın gereği olduğunun bi
lincine varılması birinci derece
de gereklidir.!



Terörle Mücadele 
Yasası Geçici 9. 
Maddesi Üzerine...
Siyasi iktidar demokratik muhalefeti yasaklayan, devlet terörü
nü yasallaştıran terör yasası ile işçi sınıfının sendikal örgütü 
DİSK'in tüm mal ve parasal varlığına el koymaya çalışıyor. Ya
sanın geçici 9. maddesi ile ilgili DİSK Genel Başkanı A.Baştürk 
TBMM'de tartışmaları şu konuşmasıyla başlattı:
ı w  asarının Geçici 9. Maddesin- 

I  de:" Bu Kanunun 24'üncü 
maddesiyle yürürlükten kaldırılan 
hükümler çerçevesinde bu Kanu
nu yürürlüğe girdiği tarihten önce 
mahkeme kararıyla idareleri kay- 
yuma verilen sendika, dernek ve 
vakıflara ait taşınır ve taşınmaz 
mallar hâzineye devredilir." hük
müne yer verilmiştir. Madde met
ninde her ne kadar, kayyuma veri
len sendika, dernek ve vakıflara ait 
taşınır ve taşınmaz malların Hâzi
neye devrinden söz edilmekte ise 
de; aslında gizlenmesi olanaksız 
ölçüde kastedilen Türkiye Devrim
ci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
DİSK ve DİSK'e bağlı sendikaların 
mal varlığıdır. Zira, "bu kanunun 
24. maddesi ile yürürlükten kaldı
rılan hükümler çerçevesinde, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce mahkeme kararı ile idareleri 
kayyuma verilen” kuruluşlar deyişi 
ile, özünde kastedilen DİSK ve 
DİSK'e bağlı sendikalardan başka
sı değildir. Konu son derece 
önemlidir, yaşamsal boyutta 
önem taşımaktadır. Geçici 9. mad
denin, ulusal ve uluslararası hu
kuk metinleri ile devletimizi bağla
yan sözleşme hükümleri ile 
çelişen çeşitli yönlerini önem sıra
larına göre ele alıp, Sayın Genel 
Kurul önünde tartışmanın tarihsel 
bir görev ve sorumluluk olduğuna 
inanıyoruz.

1. Mülkiyet hakkı bakımından:
a. Anayasa açısından:
Tasarı ile mülkiyet hakkının özü 

zedelenmektedir. Bilindiği gibi, 
Anayasanın 35. maddesinde yer 
alan temel hakların başlıcaların- 
dandır. 35. maddede mülkiyet hak
kı, tüzel kişiler de dahil herkese ta
nınmıştır. Buna göre, bu hak 
ancak kamu yararı amacıyla, ka
nunla sınırlanabilir, kamu yararının 
varlığı söz konusu edilemiyecekse 
yasa koyucunun da sınırlamaya 
yetkisi olamaz. Temel ölçü bu ol
duğuna göre, DİSK'in ve DİSK'e 
bağlı sendikaların bloke edilmiş 
olan parasına ve malvarlığına el 
konulması keyfi bir tutumdur ve 
anayasal ölçülere ve ilkeye aykırı
dır. DİSK kapatılmamış, faaliyetleri 
durdurulmuştur. Faaliyetin durdu
rulması, kapatmadan ayrı bir hu
kuksal kurumdur.

Geçici bir önlem olan “faaliyetin 
durdurulmasında tüzel kişilik, hu
kuken varlığını korumaktadır. Tü
zel kişiliği varlığını korumakta olan 
bir kuruluşun elinden malvarlığını 
almak, Anayasaya aykırı düşmeyi 
göze almadan hiçbir şekilde sağla
namaz. Hele hele kapatmanın hu
kuksal sonuçlarını, bu beyanda 
tasfiyeye ilişkin hüküm ve durum
ları, ancak faaliyeti durdurulmuş 
olan bir kuruluşa reva görmek, 
pek sırıtan durumlar ortaya çıkar

maktadır.
b. Uluslararası sözleşmeler 

açısından:
Birleşmiş Milletler'in anayasası 

konumundaki, "İnsan Hakları Ev
rensel Bildirgesi'nin 17. madde
sinde, “Herkesin, tek başına ya da 
başkaları ile birlikte mülkiyet hakkı 
vardır. Kimse keyfi olarak mülkiye
tinden yoksun bırakılamaz." deni
lirken; adeta birgün Türkiye'de 
böylesi bir temel hakkın ihlal edile
ceği düşünülmüş gibidir.Öte yan
dan, “Avrupa İnsan Hakları Sözleş- 
mesi'ne ek 1952 tarihli Protokolün 
1. maddesine göre, her gerçek ya 
da tüzel kişi, mülkiyet hakkının do
kunulmazlığına saygı gösterilme
sini isteme hakkına sahiptir.

Bildiğiniz gibi, Sayın Milletvekil
leri, bu sözleşmeler Türkiye tara
fından onaylanarak yürürlüğe ko
nulmuş metinlerdir. Anayasamızın 
90. maddesinin 5. fıkrasına göre, 
uluslararası sözleşmeler kanun 
hükmünde olup, bunların Anaya
saya aykırılığı da ileri sürülemez.

c.lLO ilkeleri açısından:
Sendikal haklar, Birleşmiş Mil

letler tarafından genelde değil, so
mutta da korunmuş ve Uluslarara
sı Çalışma Örgütü ILO bünyesinde 
yapılan düzenlemelerle güvence 
altına alınmıştır.lLO standartların
da, hakkında sadece faaliyet yasaı- 
ğı uygulanmış olan bir meslek ku
ruluşunun mallarının tasfiye
edilebileceğine ya da malvarlıkları
na el konulacağına ilişkin hiçbir 
müdahaleye olanak tanınmamak
tadır.

2. Anayasa ilkeleri açısından:
a. Kamu yararı ilkesi:
Anayasamız, mülkiyetin sınır

landırılmasında "kamu yararı" öl
çüsünü öngörmüştür. Nitekim, 
Anayasanın 46. maddesinde an
cak kamu yararının gerektirdiği 
hallerde, Devlet ve kamu tüzel ki
şilerinin karşılıklarını peşin ödeye
rek müikiyet hakkına sınırlama ge
tirebileceğini; keza 47. mad
desinde ise, devletleştirmenin, ka
mu yararının zorunlu kıldığı haller



de gerçek karşılığı üzerinden yapı
labileceği düzenlenmiştir. Kamu 
yararının bulunmadığı düşünülme
den, tasarının kanunlaşması halin
de, bunun tarihsel sorumluluğu 
altında kalınacaktır.

b. Eşitlik ilkesi:
Tekraren belirtelim ki, bu tasarı 

ile hedef alınan özünde DİSK'in ve 
DİSK'e bağlı sendikaların malvarlı- 
ğıdır. Geçmişte, faaliyetleri durdu
rulmuş olan başka sendikal kuru
luşlar da oldu. Ama o kuruluşların 
malvarlığına dokunulmadı. Bu du
rumda yalnızca DİSK'in hedef alın
ması, anayasal eşitlik ilkesine ay
kırıdır.

Kaldı ki, bilindiği gibi, DİSK ve 
bağlı sendikalar, T.C.K.'nun 141. 
maddesine aykırı darvanmak suç
laması ile yargılanmaktadırlar. Ta
sarının yasalaşması halinde, DİSK 
ve bağlı sendikaların faaliyetleri 
doğallıkla serbest bırakılmış ola
caktır. Bu durumda da DİSK ve 
bağlı sendikaların hukuksal ko
numları, faaliyetleri açık diğer 
mesleki kuruluşlardakilerden hiç 
de farklı olmayacaktır. Diğer mes
lek örgütlerinin malvarlıkları nasıl 
koruma hükümlerine tabi kılmıyor
sa, aynı eşit olanakların serbest 
faaliyete kavuşacak olan DİSK ve 
DİSK'e bağlı sendikalara tanınma- 
yıp, aksine elinden alınması, ka
nun önünde eşitlik ilkesini düzen
lemekte olan Anayasanın 10. 
maddesine aykırı olmayacak mı
dır?

c. Hukuk Devleti ilkesi:
Hukuk devleti ilkeleri ile, kanun 

devleti kavramını karıştırmamalı- 
yız. Yasama organında bu tasarı 
kanunlaşabilir, ancak bunun hu
kuk dışı bir metin olacağı bilinme
lidir.

böyle bir tasarının kanunlaşma
sının, kamuoyunda demokratikliği 
tartışılan 1982 Anayasasına bile 
uygun olmadığına ve bu nedenle 
yargı organlarında iptal sonucu ile 
karşı karşıya kalacağına inanıyo
rum. Parlamentonun, böyle bir ve
bali yüklenmek istemeyeceğini

umuyorum.
3. Ceza hukuku açısından:
a. Geçmişe şamil olma:
DİSK ve DİSK'e bağlı sendikala

rın yöneticileri hakkında açılan da
vada 12 Eylül 1980 tarihinin geri
sindeki faaliyetler söz konusu 
edilerek ve T.C.K.'nun 141. mad
desine dayanılarak dava açılmıştır. 
Şimdi aradan bu kadar yıl geçtik
ten sonra, DİSK hakkında yeni ce
zalandırma yöntemleri getirilmek
tedir. Bu yöntem ceza hukukunun 
önemli ilkelerinden olan, cezaların 
geriye işlememesi kuralına açıkça 
aykırıdır.

b. Yargılama hakkı:
T.C.K.'nun 141. maddesinin kal

dırılması toplumsal bir gereklilik
tir. Ne var ki, yasalaştırılmak iste
nen tasarı, şimdi yargılanma 
hakkını ortadan kaldırmakta ve 
muhtemel bir beraet kararı ile da
vanın sonuçlanmasını bertaraf et
mektedir. Oysa beraet kararı ile 
sonuçlanabilecek bir davada, sen
dikaların kapatılamayacağı ve mal
larına el konulamayacağı da açık 
bir gerçektir. Böylece, bir elle veri
len öteki elle geri alınmaktadır.

c. Kanunsuz suç ve ceza ol
maz:

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, 
DİSK ve bağlı sendikaların suçlan
makta oldukları T.C.K.'nun 141. 
maddesi kaldırılmış olacaktır. Du
rum böyle iken, DİSK ve bağlı sen
dikalara yeni bir ceza getirilmesi; 
T.C.K.'nun 1. maddesinde yer alan 
"kanunsuz suç ve ceza olmaz” te
mel ilkesine aykırılık oluşturacak
tır.

d. Zoralım:
DİSK ve bağlı sendikaların mal

varlığına el atılmak istenmesinin, 
T.C.K.'nun zoralım hükümleri ile 
dahi bağdaşır bir yanı bulunma
maktadır. Hukukumuzdaki zoralım 
hükümleri, ancak suç unsuru oluş
turan ya da suçta kullanılan eşya 
içindir. Böyle bir durumun olduğu
na kimsenin inandığını zannetmi
yorum.

4. Çalışma hukuku açısından:

a. İşçi emeğinin birikimi gas- 
bedilmektedir:

tasarı ile istenilen, işçi emeği
nin birikiminin gasbedilmesidir. 
Geçmişinin karanlık dönemlerinde 
Franko yönetiminin millileştirerek 
el attığı İspanya İşçi Sendikaları 
konfederasyonunun tüm malvarlı
ğı tam 45 yıl sonra seçimle iktida
ra gelen yönetim taraından sahip
lerine teslim edilmiştir.

Yüce Meclis üyeleri, işçinin alın 
terinin birikimi olan bu malvarlığı
nın Hâzineye irat kaydetme adı al
tında gasbedilmesini çağdaş dün
yada ne ulusal kamuoyuna ne de 
uluslararası kamuoyuna anlatmak 
mümkün değildir, anlatamazsınız.

b. Bu fiili bir kapatmadır:
Söz konusu Hükümet tasarısı,

esas itibariyle "terörle mücadele"yi 
düzenlemektedir. Oysa, 12 Eylül 
1980'den bu yana yargılanmakta 
olan DİSK'in'terörle herhangi bir 
ilgisinin bulunduğuna ilişkin, sıkı
yönetim yargısı kararında bile, bir 
bulguya raslamak mümkün değil
dir. Durum böyle olduğu halde, bu 
tasarıda adı söylenmeksizin 
DİSK'e ilişkin bir düzenlemeye yer 
verilmesi, talihsiz bir hukuki gara
bet örneğidir.

Tasarının gerçekleşmesi halin
de, hukuki durum ne olursa olsun, 
bu fiilen DİSK ve bağlı sendikala
rın fiilen kapatılması sonucunu 
doğuracaktır.

Sözlerimin başında da ifade et
tiğim gibi, bu tasarı ile salt DİSK 
için düzenlemeler getirilmekte, bu 
durum ise, yasalarda olması gere
ken nesnellik ve genellik ilkeleri ile 
bağdaştırılamaz. Daha da ötesi, bu 
tasarının kanunlaşması, yasama 
organının, kendisini yargı organı 
yerine koyarak karar vermesi so
nucunu doğuracak, bu ise Anaya
samızdaki "kuvvetler ayrılığı" ülke
sine aykırı olacaktır.”

Saygılarımla,

Abdullah BAŞTÜRK
DİSK Genel Başkanı ve 

İstanbul Milletvekili



1 Mayıs
1 MAYIS, dünya işçi sınıfı ta

rihinde önemli bir yere sa
hiptir. Yüzyılı aşkın bir süredir, 
her 1 MAYIS, dünya işçelir ve 
emekçileri tarafından ayn bir 
coşku, birlik ve mücadele ruhu 
içerisinde kutlanagelmektedir. 
Egemen güçlerin, tüm baskı, 
karalama veya saptırma giri
şimleri, 1 MAYIS olgusunu, ça
lışan insanlığın bilincinden sö
küp atamamıştır.

Bazı günler vardır. Unutul
maz ve kalıcıdırlar. Süreç içeri
sinde sürekli zenginledirler. 
Yeryüzündeki her değişimin izi
ni taşırlar. Dünyanın her ülke
sinde yaşaması ve coşkuyla ya
şanması için, böylesi bir günün 
sınırlar ötesine taşan bir anlamı 
olması gerekir. Yüzmilyonlarca 
insanın sahip çıkması için, bu 
insanların yaşamında vazgeçil
mez bir yeri olmalıdır. İnsanlı
ğın ezici çoğunluğunun kutla
ması için, tüm dünya 
emekçilerini ortak bir amaç et
rafında birleştirici bir temeli ol
malıdır. işte 1 MAYIS böylesi 
bir gündür.

1 MAYIS'ı kalıcı kılan, onu 
yaratan toplumsal nedenlerdir. 
1 MAYIS'ın temelinde işçi mü
cadelesi ve kanı, sermayenin 
zulmü vardır. Her 1 MAYIS'ta 
tüm dünyada milyonlarca 
emekçi aynı anda, aynı özlemi 

6  dile getirir. Bu özlemler etrafın

da birleşirler ve gerçekleşmesi 
için mücadeleye girerler. Onun 
için 1 MAYIS grev değildir. 1 
MAYIS tüm dünya emekçileri
nin uluslararası birlik, dayanış
ma ve mücadele günüdür.

1 MAYIS, çalışan insanlığın, 
daha insanca yaşam için, is
temlerini dile getirdiği ve bunun 
için mücadeleye girdiği bir gün
dür. İşte kapitalist sınıfı korku
tan budur. işçi sınıfı ve diğer 
tüm çalışanların her sene 1 MA- 
YlS'ta daha bilinçli ve örgütlü 
olarak kendisini ifade etmesi bu 
korkunun kaynağıdır.

Bundan dolayıdır ki sermaye 
çevreleri, egemen güçler, ya 1

MAYIS'ı baskı ve yasaklamalar
la korku günü haline getirmeye 
veya "Bahar ve çiçek bayramı" 
gibi yutturmacalarla unuttur
maya, hedefinden saptırmaya 
çalışmışlardır. 1 MAYIS, ne o 
ne de bir diğeridir. 1 MAYIS, 
onurlu bir gelecek için çalışan 
insanların tüm ülkelerdeki eyle
midir. 1 MAYIS, böylesi bir ge
lecek için meydanlarda yığınsal 
olarak kutlandığı gibi, fabrika
larda tezgah başında, yeraltında 
madenlerde, burada, tarlada, 
okullarda kısacası yaşamın her 
alanında, en yakıcı istemler dile 
getirilerek te kutlanır.

Bugün ülkemizde işçi sınıfı 
açısından en önemli, en yakıcı 
sorunlardan biri, kapatılamayan 
DİSK'in yeniden organize olma
sı, örgütlenmesidir. Tutarlı ve 
kalıcı kazanımlar, toplumun 
sağlıklı bir demokratik yenilen
mesi toplumsal örgütlülüğümü
zün geliştirilmesinden geçmek
tedir. Bu 1 MAYIS, ülkemizde 
bunun tartışıldığı ve yaşama 
geçmesi için mücadele yılı ola
caktır.!



1 May ıs'ı 
Başlatan Kavga
İ şçi sınıfının uluslararası bir

lik, dayanışma ve mücadele 
günü olan 1 MAYIS, yüzyılı aş
kın bir geleneği yansıtmaktadır. 
1880'li yıllarda Amerikan işçi sı
nıfının yaşamında önemli olan 1 
MAYIS, bugün artık dünya 
emekçilerinin birlik ve mücade
lesinin bir göstergesidir. 1 MA
YIS 1886 yılında Amerikan İşçi 
Sınıfının sekiz saatlik işgünü 
için verdiği mücadele, giderek 
tüm dünya işçi sınıfına malol- 
muş, baskı ve sömürüye baş- 
kaldıran, onurlu, insanca bir ya
şamdan yana bir toplumsal 
düzene özlemi simgelemiştir.

1 MAYIS, ülkemizde de bu 
özlem ve coşkuyu dile getiren 
gösterilerle kutlanmıştır.

1 Mayıs'ın Doğuşu
Batı Avrupa ülkelerinde oldu

ğu gibi, işçilerin sendikalaşma 
hareketleri, Amerika'da da sa
nayileşme ile birlikte başlamıştı. 
Ancak sendikal yaşamın daha 
ilk günlerinden itibaren, serma
ye çevreleri, çalışma koşulları
nın iyileştirilmesi yolunda girişi
len her harekete karşı tavır 
almış, "girişim özgürlüğü" ihlal 
ediliyor diye mahkemelere baş
vurmuşlardır. Mahkemeler, 
uzun süre, işçilerin sendikalar
da örgütlenmelerini kanunsuz 
saymış, ancak 1842 yılından iti
baren belli koşullara bağlayarak 
serbest bırakmıştır. O günlerde

işgünü için mücadeleye karar 
verir. 1866 Baltimoore Kongre- 
si'nde sorun ele alınır, hüküme
te başvurularak sekiz saatlik iş- 
gününün yasallaşması istenir. 
Ancak Kuzey'in zaferiyle sonuç
lanan iç savaş sonrasında yüz- 
binlerce güneyli köle "özgürlü
ğüne" kavuşmuş, kentler işsiz 
vye aç insanlarla dolmuştur. Bu 
koşullarda Amerikan burjuvazi
sine gün doğmuş, işgününün

ilerleyen tekniğin hızlandırdığı 
tekelleşme, sömürüyü aşırılaş- 
tırmakta ve geniş emekçi kitlele
ri insanlık dışı koşullarda çalış
ma ve yaşamaya zorlamaktadır. 
Günlük çalışma süresi 15, kimi 
işyerlerinde ise 20 saate var
maktadır. Bu koşullara (çarşı çı
kanlar açlığa mahkum edilmek
te, grev ve çeşitli direnişler, 
"grev kırıcıları" polis ve jandar
ma tarafından acımasızca ezil
mektedir.

1861-1865 iç savaşı ertesi 
Amerikan işçi sınıfı sekiz saatlik

kısaltılması şöyle dursun, ücret
lerin düşürülmesi için ortamdan 
yararlanmaya girişmiştir.

1874 yılında kapitalist tekel
ler, Şikago, Nevvyork, Baltimoo
re ve Pennsylvania'da düşük 
olan ücretleri daha da düşürme
ye karar verdiler. Bunun üzerine 
Amerikan işçi sınıfı direnişe 
geçti ve 13 Ocak güün New- 
york'ta kitlesel bir gösteri dü
zenledi. Miting yasağına rağ
men onbinlerce işçi Tompkins 
alanını doldurdu, düşürülen üc
retleri protesto etti. Fakat "milli



muhafız" denen baskı güçleri, 
alandaki işçilere saldırdı. Yüz
lerce işçi yaralandı. Zulüm işçi 
mahallelerine kadar uzadı.

1877 yılında missisipi nehri
nin doğusunda ücretlerin yüzde 
on oranında düşürülmesi aynı 
şekilde işçilerin protestosuyla 
karşılandı. Göstericilerin karşı
sına hükümet kuvvetleri çıkarıl
mış, yüzden fazla insan ölmüş, 
ikiyüz kadarı yaralanmıştı. 
Pennsylvania kömür işçilerinin 
hareketi de kanlı bir biçimde 
bastırılmıştı, tutuklanan 24 işçi 
önderinden onu asılmış, diğer
leri ağır hapis cezalarına çarptı
rılmıştı.

1877 yılının ilkbaharında de
miryolu işçilerinin daha iyi üc
ret için başlattığı direnişe, ma
den ve bir çok fabrikanın işçileri 
katıldı. Acımasızca açılan ateş 
sonunda 12 işçi öldürüldü.

Bütün bu baskı yöntemleri iş
çileri yıldırmadı.

1 Mayıs 1886
Amerikan kongresi, 1868 yı

lında çıkardığı bir yasa ile hükü
metin çalıştırdığı işçilere sekiz 
saatlik işgününü uygulamaya 
başlamıştı. Ancak bu yasa, eko
nominin çok büyük bir bölümü
nü oluşturan özel sektörde uy
gulanmıyordu.

1884 yılında Chicago'da top
lanan işçi kongresi, sekiz saatlik 
işgünü için kesin kararaldı. Ka

rar, 1885 yılındaki Washington 
Kurultayı nda da onaylandı. Se
kiz saatlik iş gününün uygulan
ması için 1 MAYIS günü işçiler 
işi bırakacaklardı. Bu bir GENEL 
GREV kararıydı.

1 Mayıs 1886 günü ülke ça
pında greve gidildi. Büyük sana
yi merkezlerinde 5000'i aşkın 
işyeri biranda duruverdi.Grevin 
ilk günü olaysız geçti. Ancak 
egemen çevreler boş durmuyor
du. Fabrika polisi adı altında iş
siz kitleleri silahlandırarak, pat
ronların emrine verdiler. 
Chicago kentinde 80.000'i aşkın 
işçi genel greve katılmıştı. 3 
Mayıs günü McCormick- 
Harvester Fabrikası önünde on- 
bin civarında işçi gösterilerde 
bulunuyordu. İşte tam bu sırada 
sermaye çevrelerinin örgütlediği 
kışkırtıcı ajanlar faaliyete geç
miş ve "fabrika polisi" gelişigü
zel ateş etmeye başlamıştı. So
nuç 4 ölü, birçok yaralı.

Ertesi gün tüm Chicago 
emekçileri bir araya gelerek 3 
Mayıs kanlı olaylarını protesto 
mitingi düzenlediler. Polis kor
donunda gerçekleştirilen miting 
dağılacağı sırada, polis barikatı 
önünde patlayan bir bomba ala
nı cehenneme çevirdi. Çıkan ça
tışma sonucu 7 polis, 4 işçi 67 
polis 50 kadar işçi yaralandı. Bu 
olayın ardından geniş bir tutuk
lamaya gidildi.

Yargılanan 8 işçi önderinden 
dördü 11 Kasım 1887 günü 
idam edildi. Biri gördüğü işken
celer sonucu intihar etti. Diğer
leri de ağır hapis cezalarına 
çarptırıldılar.

1 Mayıs 1890
Amerikan işçi sınıfının ve ön

derlerinin uğradığı bu saldırılar 
tüm dünyada nefretle karşılan
dı. Amerikan işçileri, sekiz saat
lik işgünü için başlattıkları mü
cadeleyi sürdürmeye ve asılan 
önderleri Albert Parsons, Au- 
gust Spies, Adolf Fischerve Ge- 
orge Engels'in anılarını yaşat
maya kararlıydılar.

1888 aralık ayında Saint Lou- 
is'de toplanan Amerikan Emek 
Federasyonu Genel Kurulu sekiz 
saatlik işgünü elde edilinceye 
kadar ülke çapında gösterilere 
gidilmesini, bu gösterilerin ilki
nin 1 Mayıs 1890’da yapılması
na ve her yıl aynı gün yenilen
mesine karar verdi.

14-21 Temmuz 1889 günle
rinde Paris'te toplanan Enter
nasyonalde, Fransız devrimcile
rinin önerisiyle 1 MAYIS'ın 
dünya işçilerinin dayanışmasını 
anlatan bir gün olmasına karar 
verdi.

1 Mayıs 1890'da, dünyada ilk 
kez, "İnsanlık tarihi, birlikte 
hareket etmek için güçlerini 
birleştiren, aynı karara uyan, 
aynı iradeyle hareket eden, 
aynı düşünce etrafında birleş
miş olan bütün dünya prole
terlerinin gösterisine tanık ol
du."

O tarihten itibaren her yıl kut
lanan 1 Mayıslar, tüm dünyada 
kapitalizme karşı sömürüyü sı
nırlandırma ve ortadan kaldırma 
mücadelesinde yeni deneyimler 
edinen işçi sınıfının gelişmesine 
paralel olarak gelişti, şekillen
d i . !



Türkiye'de 
1 Mayıslar
T ürkiye'de 1 Mayıs geleneği 

1990 yıllarının başlarına ka
dar uzanır. 1906'larda Türkiye 
işçi sınıfı, 1 Mayıs gününde bi- 
raraya gelmiş, 1886'ların anısı
nı yaşatmaya çalışmıştı. Ancak 
nicelik ve nitelik olarak zayıf 
olan o günkü Türkiye işçi sınıfı, 
bu 1 Mayıslarda sınıfsal ve si
yasal bilinci yeterince vurgula- 
yamamıştı. 1908 jön Türk hare
ketinden sonra, Türkiye işçi 
sınıfının tüm yurdu saran "ge

nel grev" görünümündeki gös
terileri ve sendikalaşma çabala
rını görmekteyiz. 1909-1912 
yılları arası 1 Mayıs'ın anlamına 
uygun olarak işçi sınıfına ulaş
maya başladığı yıllar oldu. Bal
kan ve hemen ardından patlak 
veren I. Dünya savaşı, 1 Mayıs'ı 
1920 lere kadar gündem dışı bı
raktı.

İlk kitlesel 1 Mayıslar, emper
yalist işgal altında kutlanmıştır. 
Emekçi yığınların toplumsal

mücadeleleri ulusal kurtuluş 
mücadelesi içindeki yerini alı
yordu. Anadolu'da üretim ala
nında ve cephede emperyalist 
ordulara karşı savaşan Türkiye 
işçi sınıfı, işgal altındaki İstan
bul'da 1 Mayıslarda emperya
list güçlere başkaldırıyı örgütlü
yü rdıı.

1 Mayıs 1921
Türkiye işçi sınıfının 1 Ma- 

yıs'ın ruhuna uygun ilk kutla
ması, bu 1 Mayıs'ta gerçekleş
miştir. İstanbul işgal altındadır. 
Padişah ve kukla yönetimi, em
peryalist güçlerle işbirliği içinde 
ulusal direnişi boğmaya çalış
maktadır. Bu koşullar altında, 
gerek işgal kuvvetlerinin ve ge
rekse yerli işbirlikçilerinin tüm 
tehditlerine rağmen, 1 Mayıs 
günü işçiler fabrikalarda, atöl
yelerde Tramvay ve vapurlarda 
işi bıraktılar.Binlerce işçi Saraç
hanede toplandı. Hürriyet tepe-



sine kadar süren yürüyüş em
peryalist saldırganlara ve işbir
likçilerine karşı büyük bir gös
teri oldu. Burada yapılan 
konuşmalarda, işçi sınıfının, 
ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesinin en kararlı gücü 
olduğu ve dünya işçileriyle olan 
dayanışmaları belirtildi. 2 Ma
yıs tarihli İkdam gazetesi şöyle 
yazıyordu: "Amelenin bir kısmı 
bayramlarını kutlamak için ma
vi işçi gömlekleri giydikleri ve 
kırmızı boyunbağ taktıkları gibi 
hemen hepsi de kırmızı rozetle
ri hamil idiler."

1 Mayıs 1922
Bu sene de işgal güçleri ve 

yerli işbirlikçileri, 1 Mayıs gös
terilerini engellemek için büyük 
çaba gösterdiler. Siyasal nite
likli her gösteriyi "askeri teca
vüz" olarak kabul edeceklerini 
açıkladılar. Ancak bütün bu 
baskılara rağmen, 1 Mayıs, ile
rici ve demokratik kuruluşların 
oluşturduğu 1 Mayıs komisyo
nunun önderliğinde gerçekleşti. 
Pangaltı'nda toplanan ve Kağıt- 
haneye kadar yürüyen binlerce 
işçi, dünya işçi sınıfının kop
maz bir parçası olduğunu gös
terdi.

1 Mayıs 1922 günü, sadece 
İstanbul değil İzmir, Ankara ve 
Mersin'de yığınsal gösterilere 
tanık oldu. Mersin Limanına de
mir atan Fransız donanmasına 
karşı, 1 Mayıs günü, Mersin 
emekçileri "Yaşasın 1 Mayıs!; 
Kahrolsun Emperyalizm! Kah
rolsun emperyalistlerin uşağı 
İstanbul hükümeti!" diye hay
kırdı.

1 Mayıs 1923
Mayıs 23'e gelindiğinde anti- 

emperyalist savaş sonuçlan
mış, saltanat kaldırılmıştı. Tür
kiye emekçileri, emperyalizmi 

I O  savaş alanında alt etmişlerdi.

Emekçi halkın, bağımsız ve öz
gür bir Türkiye için cephede 
sürdürdüğü mücadele, sömürü
ye karşı sürdürdüğü mücadele
den ayrı tutulamazdı. Baskısız- 
sömürüsüz bir yaşam özlemi, 
toplumsal dönüşümleri zorlu
yordu.

Burjuvazi ise zaferin kaza
nı mları üzerine oturmakta, ken
di iktidarını sağlamlaştırmak 
için işçi hareketine karşı saldırı
lara girişmekte gecikmedi.

İşte 1923 1 Mayıs'ı böylesi 
bir ortamda kutlandı.

Umum Amele Birliği ve Mü- 
rettibin Cemiyeti öncülüğünde 
organize edilen 1 Mayıs 1923, 
tertip komitesinin kararıyla iş
başında kalan işçiler haricinde 
tüm işçilerin geniş katılımıyla 
kutlandı. Umum Amele Birliği
nin Aksaray, Şişli, Pangaltı, 
Topkapı Kalafat yeri, Galata rıh
tımı, Boğazkesen, Beşiktaş, 
Arap Camii, Tophane şubelerin
den bayrak ve flamalarla yola 
çıkan işçi kafileleri saat onbirde 
Sultan Ahmet'te, Umum Amele 
Birliği Genel Merkezi önünde 
toplandılar. Bu 1 Mayıs'ta işçi
ler hükümetten iki önemli istek
te bulunuyordu:

1 - Yabancı ve yerli sermaye 
çevrelerinin yarattıkları siyasal 
ve ekonomik anarşinin "milli re
fah ve insani inkılap mefkuresi 
namına izole edilmesi"

2- "Mesai kanunu" çıkarılarak 
tüm iş mevzuatının güvence al
tına alınması.

1 Mayıs 1923 İstanbul dışın
da, Ankara, İzmir ve Adapaza- 
rında da kutlanıyordu.

Ancak işçi sınıfının istemle
rinden hoşnut olmayan egemen 
çevreler, 1 Mayıs gününün he
men öncesinde "Bolşevik sui- 
kasti" ortaya çıkarmışlardı.

"T.B.M.M. hükümetini iskat

ve meşruietine isyanı tazam- 
mun eden....... işçi saltanatın
dan açıktan açığa bahis........
komünist rehberlerini zindanla
ra atan Türkiye burjuvazisinin 
kahrolmasını temenni .....hü
kümeti haziranın tebdil ile yeri
ne Komünist bir hükümet ika
me etmek üzere ameleyi azim 
ve şiddetle mücadeleye sevk ve 
tahrik" suçundan Türkiye İşçi 
ve Çiftçi Sosyalist Fırkasının 
genel başkan ve sekreterinin 
içinde bulunduğu 20 kişi tutuk
lanıyordu.

1 Mayıs 1924
26 Kasım 1923 günü, İstan

bul'dan 35 sendikaya mensup
19.000, Zonguldak kömür hav
zasından 15.000 ve Balya- 
Karaaydın Kurşun madenlerin
den 10.000 işçiyi temsilen 250 
delegenin hazır bulunduğu bir 
kongrede Türkiye Amele Birliği 
kuruldu. 1 Mayıs 1924 işçi bay
ramının örgütlenmesini bu bir
lik üstlendi.

Ancak 1 Mayıs'ın egemen 
çevrelerin çıkarına ters düştü
ğünü anlamakta gecikmeyen 
hükümet, vilayetlere gönderilen 
ve gazetelerde yayınlanan bir 
tamimle kutlamaları engelleme
ye çalıştı. Bütün bunlara rağ
men Ankara, askeri fabrika ve 
dekovil işçilerinin de bulundu
ğu kalabalık bir emekçi kitlesi, 
ellerinde "8 saat iş" "hafta tatili" 
"1 Mayıs işçi bayramı" gibi pan
kartlarla Cebeci'den yürüyüşe 
geçtiler. Demokratik hakların 
tanınmasını isteyen topluluk 
Meclis önünden geçerek dağıl
dı.

İstanbul'da ise Türkiye Ame
le Birliğinin Yerebatan'daki Ge
nel Merkezi kırmızı renklerle 
donatılarak ve cephesine 'Tür
kiye Amelesi Sendikalar Kanu
nu İster" yazılı bir tabela aşıla-



rak kutlandı. Genel Merkez bi
nasında yapılan kutlama, Ta
harri memurunun yanına resmi 
bir polisle gelerek, binada iki- 
üç kişiden fazla kimsenin bulu
namayacağını, bando çalınama- 
yacağını bildirerek engellenmek 
istendi. Yazılı bildirim istenerek 
kutlama devam etti. Ancak 1 
Mayıs için çıkartılan Çelik Kol 
Gazetesi polisçe toplattırılıyor
du.

1 Mayıs 1925
Türkiye Amele Birliği'ne hü

kümetin sızma çabaları, işçi ke
siminde hoşnutsuzluk yaratmış 
ve bunun doğal sonucu olarak 
üye sayısı hızla azalmıştır. Bu
nun üzerine 1924 eylülünde çe
şitli işçi kuruluşları biraraya ge
lerek Amele Teali Cemiyetini 
kurdular. 1 Mayıs 1925 bu ce
miyet tarafından örgütlendi.

Cemiyetin 1 Mayıs için Vila
yete başvurusu polise havale 
edilmiş, 28 Nisan günü işçi 
temsilcileri emniyete götürüle
rek 1 Mayıs'ta toplu gösteri yü
rüyüşü yapamayacaklarını bil
dirmiştir. Cemiyet 1 Mayısı 
ancak kendi binasında kutlaya- 
bilmiştir. Binaya asılan pankart
lar, şöyledir:

"Türk Amelesi İrticaya karşı 
amansız bir mücadele açmalı
dır."

"Burjuvazinin zulmünü pro
testo ediyoruz."

"Mülteciler, muhtekirler, ka
pitalistler, emperyalistler kah
rolsun"

"8 saat iş, 8 saat istirahat, 8 
saat uyku"

"Bütün Dünya İşçileri Birleşi
niz..."

Dünya işçi sınıfının uluslara
rası birlik, mücadele ve daya
nışma günü 1 Mayıs, 1976 1 
Mayısına kadar, son olarak kit
lesel bir şekilde 1 Mayıs 1925 
tarihinde kutlandı. Zira Türkiye 
burjuvazisi, işçi sınıfımızın dün
ya işçileriyle kopmaz bağlarını 
simgeleyen 1 Mayıs'ın her yıl 
sermayenin egemenliğine karşı 
daha yığınsal gösterilere dö
nüşmesinden korktu. Ulusal 
kurtuluşun, toplumsal kurtuluşa 
dönüşmesini engelleyebilmek 
için elindeki tüm baskı araçları
nı kullandı.

Doğuda patlak veren Şeyh 
Sait ayaklanmasını bastırmak 
gerekçesiyle, çıkartılan Takrir-i 
Sukun Kanunu, işçi sınıfı ve 
emekçi yığınların demokratik

hak ve özgürlükleri için yürüt
tükleri mücadeleyi bastırmak 
için kullanıldı. Çalışma mevzua
tını düzenleyecek olan "Mesai 
Kanunu" da aynı doğrultuda ha
sır altı edildi. 1 Mayıs, 1925 yı
lında "Bahar ve Çiçek Bayramı" 
olarak ilan edildi.

Sermaye çevreleri, işçi ve 
emekçi yığınların sınıfsal ve si
yasal uyanışını engelleyebil
mek, saptırabilmek için bir yan
dan baskı uygulamış ve bu 
baskıları meşru zemine oturta
bilmek için 141-142 gibi ünlü 
maddeleri yasallaştırmış, diğer 
yandan ise bazı gerçekleri kabul 
ediyor gibi görünerek işin özü
nü sulandırmaya çalışmıştır. "1 
Mayıs Bahar ve Çiçek Bayramı" 
"24 Temmuz İşçi Bayramı" gibi 
yozlaştırıcı aşılar tutmamış, ge
ri tepmiştir.

1925'lere kadar türkiye işçi 
sınıfının bilinçli olarak kabul ve 
organize ettiği 1 Mayıslar fu- 
zun bir aradan sonra gerçek ru
huna tam bir uygunluk içinde 
Türkiye işçi sınıfının tek sendi
kal sınıf ve yığın örgütü DİSK 
öncülüğünde, ülkenin dört bir 
yanından katılan yüzbinlerce iş
çi ve emekçilerin katılımıyla



1976 yılında Taksim meydanın
da kutlanmıştır.

1 MAYIS 1976
Türkiye işçi sınıfı, tam 51 yıl 

sonra 1 MAYIS'ı tarihinin en 
görkemli yığınsal bir çıkışıyla 
yeniden kutladı. 1967 şubatın
da 30 bin işçiyle kurulan ve sa
vunduğu sınıf ve kitle sendika
cılığı ilkeleriyle burjuvazinin 
boy hedefi haline gelen DİSK, 
bu ve bundan sonraki 1 Mayıs
ların örgütleyicisi olarak ortaya 
çıktı. Türk-İş'in "sınıflar üstü" 
uzlaşmacı, sınıf özünden yok
sun sarı sendikacılık anlayışına 
karşı biraraya gelen sendikaları
nın oluşturduğu DİSK, kısa bir 
süre içerisinde serpilip gelişti. 
1970'te 15-16 Haziran direnişi 
ile sınıf sendikacılığını boğmak 
isteyen oyunları bozan DİSK, 
12 Mart faşist baskıcı dönemin
de de yokedilemedi. Savundu
ğu ilkelerle ve sınıfın özlemleri
ni dile getiren istemleriyle kısa 
bir sürede Türkiye işçi sınıfının 
gerçek sendikal temsilcisi hali
ne geldi. Bu nicel ve nitel olarak 
zayıf konumlarda olan işçi sını-

için mücadele eden bir sınıf ha
line geldiğinin de göstergesiydi.

İşte 1 Mayıs yaklaşırken 
DİSK Genel Sekreteri İbrahim 
Güzelce, kendisinin göremeye
ceği 1976 1 Mayısı öncesinde 
şöyle yazıyordu;

"Türkiye işçi sınıfı hareketi
nin uzun geçmişine ve dünya 
işçi sınıfının kazanımlarına 
sahip çıkan DİSK, 1 Mayıs 
1976'da yeni bir güç ve soluk 
kazanıyor. Bu soluk, türkiye 
işçi sınıfının sendikal birliğini 
DISK'te gerçekleştirme solu
ğudur. ... Türkiye işçi sınıfını 
1 Mayıs'tan koparmak, emek 
dünyasından koparmak de
mektir. Kimsenin gücü yetmez 
buna...

1 Mayıs "Bahar ve Çiçek 
Bayramı" dğildir.

O gün, kırlarda eğlenmeyi, 
çiçek toplamayı biz burjuvazi
ye ve sınıf uzlaşmacısı sendi
kalara, Türk-İş'e bırakıyoruz."

Artık egemen güçler işçi sını
fına ve emekçi yığınlara her is
tediklerini dayatıp kabul ettire- 
miyorlardı. İşçi sınıfının d il976 
yılında Taksim meydanında ku-

törgütlülüğüne paralel olarak 
tüm toplumsal kesimlerde de 
büyük bir örgütlülük göze çar
pıyordu. Emekçi yığınlardaki bu 
uyanışı durdurabilmek, yokede- 
bilmek için egemen güçler, 12 
Martta uygulayamadıklarını 
MC hükümetleriyle yerleştir
mek istiyor, sivil faşist güçler, 
yenmediği yerlerde de devlet 
terörü ile ilerici, demokrat güç
lere karşı baskısını sürdürüyor
du.

İşte bu koşullarda DİSK, tüm 
diğer demokrasiden yana güç
lerle 1 Mayıs'ı kutlama kararı 
aldı.Burjuvazi her zaman oldu
ğu gibi bu 1 Mayısı da engelle
yebilmek için tehdit etti, etrafa 
korku saçmaya çalıştı. Ama ol
madı. Türkiye işçi sınıfı, kararlı, 
disiplinli ve inançlı tavrıyla bü
tün bunları boşa çıkardı. "Olay 
çıkmasını" bekleyenlere, ülkenin 
yaşadığı en disiplinli ve gör
kemli gösteriyi sergiledi.

Saraçhane, Beşiktaş, Kaba
taş ve Şişli'den onbinlerce işçi 
emekçi ve genç Taksim'e doğru 
yürüyüşe geçti. Yürüyüş kolları 
Şişhaneye, Dolmabahçe sırtları
na geldiğinde hala Saraçhane
de, Beşiktaş ve Kabataşta yürü
yüşe geçemeyen yığınlar vardı. 
Taksim alanı tarihin en yığınsal 
gösterisine tanık oldu.

DİSK'in kurucusu ve Genel 
Başkanı K. türkler meydanda 
toplanan emekçi yığınlarına 
şöyle sesleniyordu;

"Kardeşlerim,
Şu anda sizlere, üzerinde 

"Tüm ülkelerin işçileri birle
şin" yazılı bez pankartın önün
den sesleniyorum. "Bütün ül
kelerin işçileri birleşin" 
sloganı 1 Mayıs'ın temel anla
mını yansıtan bir slogandır. 
Bugün, çeşitli uluslardan yüz 
milyonlarca emekçinin aynı



anda, aynı istemleri, sömürü- 
süz ve savaşsız bir kardeşlik 
dünyası özlemini haykırmaları 

bunun so
mut bir ka
nıtıdır. An
cak, dünya 
işçi ve 
emekçileri 
nin birliği
nin sürekli, 
kalıcı ve 
güçlü ol
ması için 
mücadele 
mizi yük
seltmeliyiz 

. Bunun içinde, emekçilerin 
birlik, mücadele’ ve dayanış
masını herşeyden önce kendi 
ülkemizde gerçekleştirmeli- 
yiz.

- Faşizme karşı, demokrasi 
ve özgürlük için birleşelim.

- Aşırı sömürü ve kar düzeni 
kapitalizme karşı birleşelim^

- Savaş kışkırtıcısı yağma

cı, halkımızın ve dünya halk
larının baş düşmanı emperya
lizme karşı birleşelim.

- Savaşa karşı dünya barışı 
için birleşelim."

1 MAYIS 1977
1977 1 Mayısı, ekonomik ve 

siyasal krizin iyice derinleştiği, 
faşist terörün her biçiminin ile- 
rici-Demokratik güçler üzerinde 
yoğunlaştığı bir ortamda ger
çekleşti. Türkiye işçi sınıfı, sa
dece kendisini doğrudan ilgilen
diren konuları değil, tüm 
toplumu ilgilendiren konularda 
da verdiği mücadele ile, toplu
mun en dinamik yaratıcı gücü 
olduğunu göstermişti. 1 Mayıs
1976 yığınsal çıkışından önceki 
ve sonraki çeşitli konulardaki 
etkinlikler, kitle gösterileri bu
nun birer kanıtı oldular.işçi sını
fıyla birlikte diğer tüm emekçi 
kesimlerde de geniş bir hare
ketlilik, sorunların nedenlerini 
sorgulama ve buna karşı müca

dele için örgütlenme eğilimi 
güç kazandı. Tarlalardan fabri
kalara, buralardan madenlere 
kadar tüm toplum geleceğini 
tartışıyor ve örgütleniyordu. Yı
ğınlardaki bu uyanışı durdur
mak, kırmak isteyen burjuvazi 
ise saldırılarını artırıyordu. Gü
dümlü sivil faşist çetelerin ve 
MC yönetimindeki devlet güçle
rinin saldırıları tüm emekçi ke
simleri kapsıyordu.

işte böylesi bir ortamda
1977 1 Mayısına gelindi. Sınıf 
ve kitle sendikacılığı ilkesini ya
şama geçiren ve büyük bir et
kinliğe ulaşan DİSK, tüm de
mokratik güçlerle beraber yine 
meydanlardadı. Bütün baskı ve 
tertiplere rağmen 1976 1 Mayı
sından daha büyük bir kalaba
lık, ülkenin dört bir yanından 
Taksim alanına akıyordu. Alan 
kalabalığı almaya yetmemişti. 
Konuşma başladığında alana 
gelen tüm yollar hala yürüyüş
çülerle doluydu.



DİSK Genel Başkanı K. Türk- 
ler, yüzbinlere, "Büyük serma
ye sahiplerinin amacı, ölüm 
korkusunun evlere kadar gir
diği, kimin resmi güvenlik gö
revlisi, kimin faşist komando 
olduğunun bilinmediği bir or
tam yaratarak geniş emekçi 
kitlelerin oy özgürlüğünü ön
lemektir. MC'nin gerilediğini 
gören büyük sermaye sahiple
rinin hesabı açıktır. Bu sömü
rücüler ve işbirlikçiler şebe
kesi büyük koalisyon adını 
verdikleri MC ve muhalefetin 
ana güçlerinden oluşan yeni 
bir koalisyona oynuyorlar. Bu 
koalisyonun gerçekleşmesi 
içinde ülkemizin her yerinde 
özellikle son günlerde kanlı 
saldırı olayları düzenliyorlar. 
Böylece ya faşizm gelir ya da 
bu koalisyon kurulur tehdidini 
savunuyorlar. Hem faşizm teh
didini, hem de büyük koalis
yon oyununu paramparça ede
ceğiz" diye sesleniyor ve bunu

gerçekleştirmek için hedef gös
teriyordu:

"1 milyonluk DİSK için ileri! 
sınıfımızın sendikal birliğini 
sağlamak için ileri! Sınıf sen
dikacılığının bayrağını tüm iş
yerlerine dikmek için ileri!"

"En onurlu ve görkemli gü
nünü 1 Mayıs 1976'da ve 1 
Mayıs 1977'de yaşayan bu 
alanın adını 1 Mayıs Alanı ola
rak değişmesini istiyor musu
nuz?" diye soruyor, yüzbinler- 
den “evet“ yanıtını alıyordu.

İşte böylesi görkemli ve bi
linçli gerçekleştirilen 1 Mayıs 
1977, gösterilerin bitimine az 
bir süre kala kana bulandı. O 
güne kadar çeşitli baskı ve ter
tiplerle kitlelerin direnme gücü
nü kıramayanlar açık saldırıya 
giriştiler. Amaçları açıktı; bir 
yandan büyük bir kitlesel kırımı 
gerçekleştirerek kendi siyasi 
çözümlemelerini dayatmak, di
ğer yandan ise gelenekselleşen 
1 Mayıs gösterilerini engelle

mek ve bu gösterilerin düzenle
yicisi olan DİSK'i güvenilmez 
konumlara sokmak.

Nitekim bu saldırının hemen 
arkasından DİSK'e yönelik bir 
suçlama kampanyası başlatıldı. 
Sanki saldırıya uğrayan DİSK 
değilde bir başkasıymış gibi 
olaylar ters yüz edilmeye çalı
şıldı. 1 Mayıs gösterilerini, yü
rüyüşleri, işçilerin istemlerini 
hiç vermeyen TRT, dakikalarca 
Türk-İş yönetiminin DİSK'i suç
layan açıklamalarına yer verdi.

Ama ne hükümet sözcüleri
nin ne Türk-İş'in açıklamaları 
ne de faşist saldırılar ve cina
yetler, yığınların "haydi 1 MA
YIS 1978" belgesini haykırmalı- 
rını kıramadı.

1 MAYIS 1978
1 Mayıs 1977 yaşanan saldırı 

ve cinayetlerden sonra 1 Mayıs 
1978 yapılıp yapılamayacağı 
büyük önem taşıyordu, ve 1 
Mayıs 1978'de Türkiye işçi sını
fı tarihine kaydedilen en onurlu

77 Katliamının hesabını sormak için 1 Mayıs 78'de yüzbinler "1 Mayıs Alanı”nı doldurdu.



1 Mayıs 1979'da DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve Yürütme Kurulu Genel Merkez Binasında tutuklanarak götürüldü.

günlerinden birisini daha yaşı
yordu. Pravokasyonlar boşa çı
kartılmış, oyunlar bozulmuş, 
yüreklere beyinlere salınmak is
tenen korku etkili olmamıştı. Yi
ne DİSK öncülüğünde tüm ileri- 
ci-demokratik güçler, artık 1 
Mayıs alanı olan Taksim alanın
da yerlerini almışlardı. Coşku 
büyüktü. Yeraltından kömürü 
çıkaranlar, petrolü damıtanlar, 
binaları dikenler tarlaları eken
ler, ekmeği pişirenler, kumaşla- 
rı dokuyanlar, demiri oya gibi 
işleyip çeliğe su verenler, kısa
cası tüm zenginlikleri yaratanlar 
"Yaşasın Türkiye işçi sınıfı" "Ya
şasın 1 Mayıs" 'Yaşasın DİSK 
diyerek 1 Mayıs Alanını doldur
muşlardı.

DİSK Genel Başkanı Abdullah 
Baştürk kürsüden yüzbinlere 
şöyle sesleniyordu;

“Bugün 1 Mayıs, geçen yıl 
kana bulanan 1 Mayıs'ı unut
mayarak yine bu alandayız.

Geçen yıl 1 Mayıs gösteri
mize saldırıldı. Bazı ajanların 
da katkısıyla daha öncteden

tezgahlanan bir oyun sahneye 
kondu. 36 yurttaşımız öldürül
dü. Bizi yıldırmak istediler. 
Bize boyun eğdirmek istedi
ler.

Yılmadık. Haklı olan biz iş
çiler ve emekçiler korkmadan 
ve yılmadan yine buradayız. 
Yine dimdik, yine inançlı ve 

yine daha 
kararlıyız.

Haykırıyo 
ruz: 1 Ma
yıs 1977 
katilleri bu
lunmalı, 
hesap so
rulmalı. Bı- 
rakmayaca 
ğız katille
rin yakası
nı.

Bugün 1 
Mayıs, bizim bayramımız. Sö
mürüye ve baskıya karşı, em
peryalizme, faşizme, şoveniz
me karşı mücadele azmimizin 
bilendiği bir gündür.

İşçi sınıfının birlik ve daya

nışma günü olan 1 Mayıs'ta 
tüm işçileri tüm sendikaları 
DİSK'in devrimci sendikacılık 
ilkeleri temelinde birleşmeye 
çağırıyorum."

1 MAYIS 1979
1978 1 Mayısından sonra fa

şist saldırılar giderek şiddetlen
di. Faşist odaklar, artık ilerici- 
demokrat yurtsever sosyalist 
ayrımı yapmadan cinayetler iş
lemeye devam ettiler. Cinayet
ler giderek toplu kıyıma dönüş
tü. Sendikalar, demokratik kitle 
örgütleri bombalandı, bilim 
adamları, sanatçılar kurşunlara 
hedef olmaya başladı.

Elazığ, Malatya ve Sivas olay
larından sonra Kahramanma- 
raş'da yüzün üzerinde insan 
vahşice öldürülmüş, binlerce 
kişi yaralanmış, evler yakılmış, 
kadınlar-kızlar ana karnındaki 
bebekler hastanede bakım altı
na alınan yaralılar Hitler zul
münden daha aşağılık yöntem
lerle katledilmiş, kurşuna 
dizilmiş, baltayla doğranmış-



tır.Faşistler her geçen gün daha 
açık bir biçimde insanlık düş
manı yüzlerini sergilemeye de
vam ettiler.

Bu arada MC hükümetinin yı
kılmasıyla yerine geçen Ecevit 
hükümeti, faşist saldırı ve cina
yetlere karşı daha etkin önlem 
alması, emekçi yığınların çalış
ma ve yaşama koşullarını dü
zeltmesine ilişkin yasa tasarıları 
getirmesi beklenirken, "Polis 
görev ve Yetki Yasası" "Devlet 
Memurları Yasası" "Dernekler 
Yasası" gibi anti-demokratik ya
saların çıkartılmasını gündeme 
getirmiş ve DİSK'in içinde bu
lunduğu Demokratik Platform 
çalışmalarına tavır almıştır. Ay
rıca o güne kadar sıkıyönetim 
uygulamalarına karşı olduğunu 
açıklayan hükümet, bu yöndeki 
istemlere direnemeyip 26 Aralık 
1978'de Sıkıyönetim ilan etti.

Bütün bu gelişmeler ve kitle
sel kıyımlar karşısında Türkiye 
işçi sınıfının devrimci sendikal 
örgütü DİSK, 5 Ocak 1979 fa
şizmi lanetleme eylemini ger
çekleştirdi. 0 gün DİSK'e bağlı 
tüm işyerlerinde saat 11.00'den 
sonra üretim durmuş ve işçi sı
nıfı gelişmelere seyirci kalama
yacağını göstermiştir.

İşte bu koşullarda 1 Mayıs 
1979'a gelindi. İstanbul 1 Ma
yıs alanında, 1 Mayıs kutlama
larına ilişkin yasal başvurular 
reddedilerek engellemelere gi- 
rildi.Sıkıyönetimin bu engelle
meleri üzerine DİSK Başkanlar 
Konseyi ve DİSK yönetimi ve 
bağlı sendikalarımızın başkan 
ve yöneticileri olarak "1 MAYIS 
1979'da 1 MAYIS Alanında 
olacağız" açıklamasını yaptı.

23 Nisan 1979 günü topla
nan Genel Yönetim Kurulu bu 
gelişmeleri değerlendirmiş ve

1 6  Abdullah Baştürk "Bugün sos

yal ve siyasal bunalım nedea- 
niyle 1 MAYIS emekçi bayra
mına karşı çıkanlar, yarın 
ekonomik bunalım var gerek
çesiyle toplu sözleşme ve 
grev hakkımıza da karşı çıka
caklardır." diye açıklamada bu
lunarak gelişmelerin doğrultu
sunu vurguluyor ve mevcut 
hükümeti uyarıyordu.

1 Mayıs kutlamalarına hazır
lanan DİSK üyeleri gözaltına alı
nırken, hiçbir gerekçe gösteril
meden DİSK'in SESİ gazetesi 
toplanıyordu.

1 Mayıs yaklaştıkça anti
demokratik baskının dozu gide
rek arttı. DİSK'in aylık dergisi 
ile Gıda-İş ve Tekstil Sendikala
rının 1 Mayıs afişlerini taşıyan 
kamyona güvenlik güçleri el 
koydu.

DİSK'in sürdürdüğü bu ka
rarlı tavır, baskıların DİSK yöne
ticilerine yönelmesine neden ol
du. 28 Nisanda büyük bir 
askeri operasyonla DİSK Genel 
Merkezi basılmış, 1 Mayıs afiş
lerine ve çok sayıda yayına el 
konmuş, Genel Başkan Abdul
lah Baştürk ve Yürütme Kurulu 
üyeleri gözaltına alınmışlardır.

Yöneticilerin binadan çıka
rılışı sırasında "Yaşasın DİSK, 
yaşasın 1 Mayıs" diye bağır
dıkları gerekçesiyle binada 
bulunan 90 kişi gözaltına alı
nıyordu.

Aynı gün İstanbul'da DİSK'e 
bağlı sendikaların genel mer
kezlerine yapılan baskınlarda 
çok sayıda sendika yöneticisi 
tutuklanıyordu.

Siyasi parti başkanları, de
mokratik kitle örgütleri yönetici
leri 1 Mayıs günü tartaklanarak 
gözaltına alınıyordu.

Bütün bu baskılara rağmen 
işçi sınıfı ve emekçi yığınlar 1 
Mayısı mücadele özüne uygun

kutlamadan geri kalmıyorlardı. 
30 NİSAN günü tüm işyerlerin
de Genel Başkan A. Baştürk'ün 
1 Mayıs mesajı okunuyor ve er
tesi gün yani 1 MAYIS 1979 
günü sokağa çıkma yasağı ne
deniyle tüm İSTANBUL 1 MA
YIS ALANI haline geliyordu.

1 MAYIS 1979, İstanbul dı
şında birçok yerde kitlesel gös
terilerle kutlandı.

1 MAYIS 1980
1 Mayıs 1979'da tüm engel

lemelere rağmenlşçi sınıfının 
birlik dayanışma ve mücadele 
gününü değişik bir biçim ve öz
de yaşayan DİSK, daha önceki 
senelerin deneyiminden de ya
rarlanarak 1 MAYIS 1980 hazır
lığına Şubat ayından itibaren 
yoğun bir biçimde başladı.

DİSK Yürütme Kurulu, "1 
Mayıs 1980'in temel hak ve 
özgürlükler ile, açlığa, yok
sulluğa, sefalete, baskı ve 
zulme karşı verilen mücadele
de yeni bir köşe taşı olacak 
niteliğiyle kutlanmasına, tüm 
türkiye'nin 1 MAYIS ALANI 
olarak yorumlanmasına, 1 
MAYIS _ 1980'in İstanbul, An
kara, İzmir, Trabzon, Bitlis 
vye Mersin'de bölgesel orga
nizasyonlarla DİSK'in önderli
ğinde kutlanmasına" karar ver
miştir.

Bu karar ışığında DİSK 1 Ma
yıs Merkez komitesi ve işyerle
rine kadar uzanan 1 Mayıs böl
ge ve işyeri komiteleri 
çalışmalarını sürdürmüştür. Altı 
ilde yasal başvurular yapılmış, 
ancak 1 Mayıslara izin verme
mek için çeşitli bahane ve en
geller yaratılmıştır. İçel valisi 
ise Nisan başlarında olaylar çı
kacağı hakkında istihbarat elde 
ettiklerini, bundan dolayı 1 Ma
yıs günü sokağa çıkma yasağı 
uygulayabileceklerini açıklamış-



tır.
İnsanların öldürülmelerini 

"normal" "onarmal“ olmalarına 
göre yorumlayan İçişleri Bakan 
vekili de 1 Mayıs öncesinde 
yaptığı açıklamada bu yılki 1 
Mayıs gösterilerine kesinlikle 
izin verilmeyeceğini söylemiş
tir. Ve her zamanki gibi baskılar 
giderek artırılmış birçok DİSK 
üyesi ve yöneticisi gözaltına 
alınmıştır.

DİSK yürütme kurulu, bütün 
bu koşullara rağmen "1 Ma- 
yıs'ın kitlesel olarak kutlan
masının önüne konan yasak 
ve bıskıları protesto etmek iş
çi ve emekçilere yönelik sal
dırılara karşı işçi sınıfının 
mücadele azmini demokratik 
hak ve özgürlükleri korumak 
ve genişletmek yolundaki ka
rarlılığını ortaya koymak ve 1 
Mayıs'ı devrimci geleneğine 
ve özüne uygun olarak yaşat
mak amacıyla işçilerin 30 Ni
san Çarşamba günü üretimden 
gelen güçlerini kullanacakla
rım“ açıklamıştır.

DİSK'e bağlı tüm işyerlerinde 
çalışan işçiler 30 Nisan 
1980 de değişik sürelerle üre
timden gelen güçlerini kullana

rak 1 Mayısı Türkiye çapında 
devrimci özüne uygun olarak 
kutlamış yasak ve baskıları pro
testo etmişlerdir.

30 Nisan 1980 direnişi ülke 
çapında olmuş, birçok yerde 
Türk-İş'e bağlı sendikalar ve iş
çiler bu protesto eylemine katıl
mışlardır.

Bütün işyerlerinde okunan 1 
Mayıs mesajında DİSK Genel 
Başkanı A.Baştürk şöyle diyor
du.

"DİSK'in Yiğit Üyeleri,
Bugün için daha önemli 

olan burjuvazinin politik saldı
rılarıdır. Yani egemen güçle
rin ekonomik alandaki ege
menliğini daha da 
pekiştirecek, sömürüyü yo
ğunlaştıracak, siyasi iktidarı
nı güçlendirecek saldırılardır.

Dernekler, meslek örgütleri 
basılmaktadır. Sendikalarımız 
aranmakta, kapılarına mühür 
vurulmakta, örgüt yöneticileri 
gözaltına alınmakta, dövül- 
mekte tutuklanmaktadır.

Faşist saldırı ve cinayetler, 
kitlesel öldürmeler giderek 
artmaktadır. Faşist caniler

korunmakta hapishanelerden 
salıverilmektedir. Öte yandan 
işyerlerinin faşistleştirilmesi 
için planlı bir çaba harcan
makta ilerici devrimci militan 
işçiler kitle halinde işyerle
rinden atılmakta, yerlerine fa
şistler doldurulmaktadır.

Zaten sınırlı olan temel hak 
ve özgürlükleri daha da kısıt
layan yeni baskı yasalarına 
ek olarak DGM, Olağanüstü 
Hal Yasasının çıkartılması ve 
Anayasanın değiştirilmesi ile 
temel hakları tam anlamıyla 
rafa kaldırmak, ülkemizi fa
şist diktatörlük ile yönetmek 
istemektedirler.

Bizlere yönelen saldırıların 
tek amacı vardır: Soygunu, 
sömürüyü zulmü sürdürmek
tir..."

30 Neisan 1980 direnişinden 
sonra işçilere yönelik baskılar 
daha arttı. Direnişe katılan işçi
ler hakkında kavuşturmalar 
açıldı. Resmi terör alabildiğine 
yoğunlaştı.

30 Nisan eylemini, 1 Mayısta 
Mersin'de yapılan büyük pro
testo yürüyüşü ve mitingi izle-
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di. Mersin valisinin tüm engel
leme ve provoke etme giri
şimlerine rağmen, Mersin kut
laması amacına ulaştı. Mersin 
Mitingine ilişkin DİSK Yürütme 
Kurulu üyesi M. Aktulgalı yaptı
ğı açıklamada;

HBu miting olağan bir kutla
ma töreni değil, 1 Mayıs'ı en
gellemeye, zorla unutturmaya 
yönelik baskı ve saldırıları 
protesto mitingidir. 1 Mayıs 
Bizim güniimüzdür. İşçi sınıfı
nın uluslararası bayramıdır."

Mersin'de ellibin işçiye hita
ben konuşan Genel Başkan Ve
kili Rıza Güven konuşmasını bi
tirir bitirmez gözaltına alındı. 
İstanbul'da ise Genel Başkan 
A.Baştürk ve Yürütme Kurulu 
üyesi M. Aktolgalı ve çok sayı
da şube başkanı, işyeri temsil
cisi tutuklandı.

12 EYLÜL 1980 FAŞİST 
DARBESİ VE SONRASI

Ve 12 eylül faşizmi, hakim sı
nıflar açısından tüm çözümsüz
lüklerin köktenci bir çözümü 
olarak gündeme geldiğinde, ar
tık değil Taksim Alanı, ülkenin 
hiç bir yerinde kutlanamadı 1 
Mayıs. 12 Eylül döneminde tüm

emekçi halkla birlikte işçi sınıfı 
da ağır bir darbe yedi, DİSK'in 
şahsında işçi sınıfı yargılandı... 
İşçi sınıfının örgütlü gücü dağı
tıldı... Faşizm, korkularını tama
men gidermek gayreti ile acı
masızca saldırdı...

Bu yeni dönemde,, devrimci 
örgütlenmelerinden başka, sen
dikal örgütlenmeleri ve sendikal 
hakları da elinden alınmış bir iş
çi sınıfı yaratılmak istendi. İşçi
ler uzun süre grev haklarını kul
lanamadılar, özgürce toplu 
pazarlık yapamadılar ve TÜRK- 
IŞ'e mahkum edildiler..

Ancak bu baskılar nereye ka
dar etkili olabilirdi?..

1987 yılında 1 Mayıs yeniden 
gündeme geldi... Örgütselliği 
dağıtılmış işçi sınıfı, kendi sınıf
sal gücünü özlüyordu. Ve bu 
gücü yeniden elde edebilmek 
için gerçekleştirdiği eylemler 
yeniden peşpeşe yaşanmaya 
başlandı.

Bir salon toplantısıyla kendi 
gücünü sınayan işçi sınıfı 
1988'de daha bir cesaretle 1 
Mayıs'a sarıldı, tüm yasak ve 
tehditlere rağmen Taksim alanı
na çıkmayı denedi. Ardından, 
1989'da daha da kitlesel ve

coşkulu bir katılımla yeniden 
Taksim alanının girişlerini zor
layan işçi sınıfı, 12 yıl aradan 
sonra bir kayıp verdi; AKİF 
DALCI. Açılan ateş sonucu vu
rulan 17 yaşındaki işçi Akif Dal- 
cı, 12 eylül faşizminin gerçek 
yüzünü kanlı gövdesiyle tüm 
dünyaya yansıttı. Dünyanın 
dört bir yanında kutlanan 1 Ma- 
yıs'ın, o yıl tek kayıbı oldu Akif 
Dalcı. Hızla "demokratikleşme
ye" doğru ilerlediğimiz demo- 
gojisinin açık bir teşhiriydi aynı 
zamanda Akif Dalcı....

1990 da, ağırlıkla işyeri ve 
fabrikalarda kutlandı 1 Mayıs. 
İşçiler o gün iş yapmadılar, ma- 
kinaları susturdular.. Taksim'e 
çıkabilmenin koşulları da zor
landı yine. Ve yine resmi güçle
rin devlet terörü sahnedeydi. 
Gülay Beceren devletin sıktığı 
kurşunlarla felç oldu.

Acnak 90 1 Mayıs'ı, işçiler 
kendi fabrikalarında ve kendi 
bölgelerinde, emekçi halkla bü
tünleşme doğrultusunda önem
li adımlar attığı bir deneyim ol
du. Bu deneyimler, işçiler ve 
emekçi halk tarafından 91 .1 
Mayıs'ına taşınacaktır mutla
ka!..

Ve 91 1 Mayıs'ında işçiler 
işyeri örgütlenmeleriyle 
DISK'i yeniden yaratmanın, bu 
güne müdahalenin adımlarını 
atacaklardır.!



1 Mayıs '91
işçi sınıfının 8 saatlik işgünü 
mücadelesinden doğan 1 Ma
yıs, süreç içinde anlamı daha 
da boyutlanarak işçi sınıfının 
uluslararası MÜCADELE, BİR
LİK, DAYANIŞMA gününe dö
nüşmüştür.

1 Mayıs, bir yanıyla bütün 
dünya işçilerinin, emekçi halk
larının genel talepleri; diğer ya
nıyla her ülke özelinde yaşanan 
somut sorunlardan kaynakla
nan güncel talepleri doğrultu
sunda mücadelenin yükseltildi
ği gündür.

1 Mayıs toplumsal muhalefe
tin çeşitli kesimleri arasında or
tak hedeflerin yakalanmasına 
ve birleşik bir mücadele hattı
nın yaratılmasına hizmet eden 
bir gündür.

1 Mayıs, 1 Mayıs olduğu için 
değil, salt geçmiş mücadeleyi 
ve bu mücadelelerde yitirdikle
rimizi anmak için değil; işçi sı
nıfının bağımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesinde daha 
ileri bir noktaya ulaşmak, sını
fın uluslararası mücadele ve 
dayanışmasına hizmet etmesi 
için kutlanır.

Bu nedenledir ki, siyasi ikti
darlar, 1 Mayıs kutlamalarını ya 
koydukları yasaklarla ya da teh
dit, baskı, terörle engellemeye 
çalışırlar. Bu nedenlerledir ki, 1 
Mayıs'ı "bahar bayramı", işçileri 
zapt-ı rapt altına almak için ki

mi günleri 'yasal" "işçi bayramı" 
ilan etmeye çalıştılar. Ama hiç 
bir şey 1 Mayıs'ı unutturamadı, 
kutlamaları engelleyemedi. İşçi 
sınıfının siyasi, ekonomik, de
mokratik taleplerini haykırması
nı, bu talepler için mücadelesini 
ve mücadelenin yarattığı birliği, 
dayanışmayı engelleyemedi. En 
ağır koşullarda bile insanca ya
şam için, soygunsuz ve sömü- 
rüsüz bir düzen için mücadele
sindeki coşkuyu yok edemedi.

Ve şimdi yeni bir yöntem, ye
ni bir saldırı başladı. İşçi sınıfı
nın, emekçi halk kitlelerinin 
coşku ve kararlılığını söndüre- 
bilmek, ortak hedefe yönelmele
rini engellemek için 1 Mayıs 
kutlamalarını denetimlerine al
maya çalışıyorlar. Yıllardır sınıf 
sözcüğünü ağızlarına almayan
lar, 12 Eylül generallerine bakan 
verdikleri için uluslararası sen
dikal birliklerden çıkarılanlar 1 
Mayıs'ın içeriğini boşaltarak, iş- 
levsizleştirerek kutlamaya hazır
lanıyorlar. Bunu "Kendi orjinal 
yöntemleriyle" yapacaklarını ilan 
ediyorlar.

Halkın çok büyük bir çoğun
luğunun "işçi Bayramı" olarak 
kutlanmasını benimsediği 1 
Mayıs'ı artık açıkça yadsıyamı- 
yan siyasi iktidar kutlamayı ken
di güdümüne almaya çalışıyor. 
Bu konuda görevlendirdikleri 
kurumlarda etkisizleştirilmiş bir

kutlamanın "meşru" olduğunu, 
etkisizleştiremediği kutlamaları 
ise "terör" olarak tanımlamaya 
çalışıyor. Kapalı alanlara hap
setmeye çalıştıkları işçilerin in
sanca yaşam taleplerini değil, 
1980'le başlatılan yeni devlet 
düzenine emekçi halk kitlelerini 
tabi kılmanın nutuklarını dinlet
meye zorluyorlar. Tıpkı düzenin 
tüm yükünün altında ezilen işçi 
sınıfının haykırışını boğmak için
3 Ocak'ta evlerine hapsettikleri 
gibi... Zonguldak maden işçile
rini barikatlardan döndürüp 
ocaklara hapsettikleri gibi...

Bu siyasi iktidar için sondan 
bir önceki oyun. Çünkü Türkiye 
tarihinin en büyük krizine giri
yor. Ve bu krizin tüm yükünü 
taşımaya tek aday olarak gör
dükleri, halkın demokratik mu
halefetinin dinamiği işçi sınıfını, 
yeni düzenlerinin sınırları içine 
hapsetmeyi hedefliyorlar. 
ABD'NİN YENİ DÜNYA 
DÜZENİNE EKLEMLENEN 
TÜRKİYE

Sovyetler birliği ve Doğu Av
rupa'da yaşananlardan sonra 
dünya tek kutuplu olarak dü
zenlenmeye zorlanıyor. 
ABD'nin başı çektiği emperya
lizm dünyayı yeniden paylaş
manın peşinde. "Yeni dünya dü
zeni" adını verdikleri bu pazar 
paylaşımında ABD askeri- 
politik düzeyde yeniden mevzi-



politik düzeyde yeniden mevzi- 
lenmesi İçin başlattığı Ortadoğu 
savaşına Türkiye'yi de sürükle
di. 12 Eylülle başlatılan yeni 
ekonomik politikaların geldiği 
iflas noktası siyasi iktidarın Or
ta Doğu'daki bu emperyalist sa
vaşa koşulsuz katılımını getirdi. 
Kapalı Avrupa kapılarını açabi
leceği umuduyla, ABD'nin tek 
kutuplu yeni dünya düzenine 
eklemlenme sürecini hızlandır
mak için tam bir teslimiyet içi
ne giren siyasi iktidar Türkiye'yi 
silah deposu ve saldırı üssü ha
line getirdi. Orta Doğu halkları 
üzerinde oynanan oyunlara, 
ABD politikalarının bir aracı du
rumuna sokulan Türkiye'de si
yasi rejim de yeniden revizyon
dan geçiriliyor.

Bu revizyonun halkın siyasi 
sürece katılımını engelleyen ya
sa, kararname, ve yönetmelik
lerle gerçekleştirmeye çalışan 
siyasi İktidar yeni adımlar atı
yor.

"Genel Af" çıkarıldığı, 141, 
142 ve 163'ün kaldırıldığı iddia
larıyla çıkarılan Terörle Müca
dele Yasası bunlardan biri. Oy
sa bu yasa Türkiye'de 
demokratik muhalefeti yasakla
maktadır. İşçilerin, halkın, tüm 
çalışanların demokratik muha
lefetini "terör" tanımının içine 
alırken "resmi sol" yaratmayı 
getiren bu yasa Çorum, Maraş 
gibi kitle katliamının sorumlula
rını serbest bırakmakta, sol dü
şünceyi cezalandırmaktadır. Ba
sını susturmakta, savunma

hakkına sınırlar getirmekte, 
hakkında kesinleşmiş ceza ola
mayan DİSK'in tüm mal ve pa
rasal varlığına el koymaktadır. 
Diğer yandan devletin suç işle
yen kadrolarını koruyarak, gö
zaltı sürelerini tam bir işkence
ye çevirerek devlet terörünü 
yasallaştırmıştı, türkiye bu ya
sayla bir büyük hapishane, sü
rekli sıkıyönetimler ortamına 
girmiştir.

Siyasi iktidar bununla da kal
mayarak "anayasanın demokra
tikleşmesi" adı altında çalışma
larını hızlandırmıştır. Ozal'ı 
ABD'nin ve sermaye çevreleri
nin tek siyasal alternatifi yap
mayı, kişisel diktatörlüğün yara
tılmasını hedeflemektedir. Bu 
diktatörlüğün önündeki son en
gellerin de Anayasa reformu 
yutturmacası ile temizlenmesi
ne, tıpkı terör yasasında olduğu 
gibi sessiz kalınması istenmek
tedir.

Orta Doğu savaşından bir 
pay alamayan siyasi iktidarın İş
çilerin grevlerine, toplu sözleş
melerine, iş güvencelerine sal
dırısı ise bir taraftan hızla 
sürüyor. Ertelenen grevlerin ar
dından dayatılan ücretlerin altı
na teslim alınan yönetimlerle 
imzalar attırılıyor. Ve ardından 
250 bini aşan işçi işten atılıyor. 
İşverenler çekinmeksizin atıla
cak İşçi sayısını açıklıyor. Sen
dikaları suskun, sadece ve sa
dece paranın peşinde.

12 Eylül ekonomi politikala
rın devamı olarak kamu işyerle

rinin satılması sürüyor. İşçi sı
nıfının yarattığı değerlerle kuru
lan, halkın katkılarıyla oluşan 
kuruluşlar yok pahasına yerli 
yabancı sermayeye peşkeş çe
kiliyor. Yıllar ve yıllarca siyasi 
iktidarların bir yanıyla sermaye 
sınıfını yaratmak, diğer yanıyla 
politik gelecek için tarumar etti
ği kuruluşların hesabını işçile
re, halka ödetiyorlar, ödetmeye 
çalışıyorlar. İşte böyle bir Türki
ye'de, böyle bir ortamda gelen
1 Mayıs dünden daha fazla iş
levler yüklenmiş olarak kutlana
cak. 12 Eylül "ün işçi sınıfını 
hapsettiği sendikalar yaşanan 
bu ortama seyirci. Seyirci ol
maktan öte işçi sınıfını yapılan
lara boyun eğmeye, rıza göster
meye çalışmaları içinde.

İşte işçilerin susturulduğu, 
söz ve karar sahipliğinin elin
den alındığı, baskı, tehditlerle 
sindirilmeye çalışıldığı sendika
lar ortamında DİSK yeniden do
ğuyor. Bu kez DİSK geçmiş de
neyimlerin, sınıfın netleşen 
sendikal ilkelerinin, uzlaşmacılı
ğı reddeden sınıf ilkelerinin, 
emperyalist-kapitalist sistemin 
olumsuz sonuçlarının değil ne
denlerinin üzerine giden anlayı
şının örgütü olarak DİSK işçi sı
nıfının gündeminde belirleyici 
oluyor.

1 Mayıs 91 işyerlerinde iş
çiler işyeri örgütlenmeleriyle 
DİSK'i yeniden örgütleme tar
tışmalarının başlatıldığı bir 
gün olarak gündeme geli
yor.!



1 MAYIS..•
•  ABD'nin tek boyutlu dünya yaratma doğrultusundaki "YENİ 
DÜNYA DÜZENİ"ne

•  ABD emperyalizminin başını çektiği Orta Doğu halkları 
üzerindeki "yeni düzenlemelerine",

•  Kürt halkı üzerinde oynanan Amerikancı çözümlemelere,

•  ABD'nin ülkemizi askeri üs, silah deposu yapmasına,

•  Demokratik muhalefeti yasaklayan, kitleleri örgütsüzlüğe iten, 
kitleleri katleden faşistleri bırakıp sosyalistleri cezalandıran, 
devlet terörünü yasallaştıran Terör Yasası'na,

•  Sivil diktatörlüğü güçlendiren anayasa düzenlemesine 
karşı mücadele günü olmalıdır.

1 MAYIS...
•  Sendikal hak ve özgürlüklerimiz için,

•  Sosyal güvenlik, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sosyal 
Haklarımız için mücadele günü olmalıdır.

• • •V e

1 MAYIS...
•  İşyeri örgütlenmeleriyle ve işçilerin ellerinde, DİSK'in 
ikinci doğuşu için mücadele günü olmalıdır.



Taleplerimiz
Sendika özgürlüğü ve sosyal haklar, temel 

hakların kullanılıp kullanılmadığının ölçüsüdür, 
demokrasinin "olmazsa olmaz" koşuludur. 
Sendika özgürlüğü ve sosyal hakların kısıtlan
dığı yerde temel haklar da kısıtlanmış demek
tir.

Sendika özgürlüğünün olmadığı, toplu pa
zarlık ve grev haklarının etkin ve özgürce kulla
nılamadığı, kısıtlandığı ortamlarda demokrasi
den söz edilemez.

Uluslararası çalışma örgütü ILO, sendikal 
hakların kullanımına ilişkin temel hak ve öz
gürlükleri üç ana başlık altında toplamaktadır:

1. Sendikal hakların etkin kullanımı için ge
rekli olan eylemlere girişme özgürlüğünü gü
vence altına alan özgürlükler:

Örgütlenme özgürlüğü,
Toplanma özgürlüğü,
Düşünce özgürlüğü,
Seyahat etme ve oturma özgürlüğü

2. Sendikal hakların kullanımını engelleyebi 
lecek keyfi müdahalelere karşı güvence getiren 
özgürlükler:

•  Keyfi tutuklanmama, gözaltına alınma
ma, sürgüne gönderilmeme özgürlüğü,

•  Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil 
yargılanma özgürlüğü,

•  Ceza yasalarının geriye dönüşlü uygulan
maması özgürlüğü,

•  İnsanlıkdışı davranışlarla karşılaşmama 
özgürlüğü,

•  Kişi güvenliği hakkı,
•  Özel hayata keyfi karışılmaması özgürlü

ğü.

3. Olağanüstü koşullarda, kişi özgürlükleri
ne getirilebilecek geçici kısıtlamaların hangi 
koşullarda ve ne dereceye kadar gerçekleşebi
leceğine ilişkin yasaklayıcı kayıtlar.

Önerilerimiz
Sosyal Güvenlik

•  Sigortasız kaçak işçi çalıştırılması ön
lenmelidir.

•  SSK ve diğer sosyal güvenlik kurumlan 
demokratikleştirilmelidir.

•  Tüm çalışanlar, aileleri de dahil olmak 
üzere sosyal güvenlik kapsamına alınmalı
dır.

•  Sosyal güvenlik ve sigorta konularında 
çağdaş, daha hızlı ve daha verimli sonuçlar 
üretici yöntemler denenmelidir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

•  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü ge
nişletilerek uygulanmalı, bu konudaki yaptı
rımlar ağırlaştırılmalı, tüzüğe uymayan işve
renler için ağır hapis cezaları getirilmelidir.

•  Sendikalara işyerlerinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği ile ilgili sorunlarda yasal yetki 
ve denetim hakkı tanınmalıdır.

•  Ağır tehlikeli işlerde, zararlı kimyasal 
maddelerle yapılan çalışmalarda günlük ça
lışma süresi 4-6 saat ile sınırlandırılmalı, bu 
konuda alınacak önlemler, insan doğasının 
doğurduğu hatalara değil, nesnel ve teknik 
nedenlere yönelik olmalıdır.

•  İşçiler en az 6 ayda bir genel sağlık 
muayenesinden geçirilmeli, özellikle kan ve



Önerilerimiz
idrar tahlilleri yapılmalı, bu masraflar işve- 
renlerce ödenmeli, sağlık muayenesine en
gel olan işverenler hakkında dava açılmalı
dır.

Sosyal Haklar

•  TC Devleti, ILO'nun başta 87 sayılı 
"Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının 
Korunması Sözleşmesi" olmak üzere tüm 
sözleşme ve tavsiye kararlarını kabul etmeli 
ve ILO'nun ilkeleri sendikal hayatta egemen 
kılınmalıdır.

•  2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 
sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu kaldırılıp ILO ilkelerine, sosyal hak
ların çağdaş düzeyine, Batı Avrupa ülkeleri 
sendikal standartlarına uygun düzenlenerek 
Anayasada yeralmalıdır.

•  Çalışanlar arasında işçi-memur yapay 
ayrımı kaldırılarak, tüm çalışanlara grevli, 
toplu sözleşmeli, sınırsız grevli sendikalaş
ma hakkı yasalarla güvenceye kavuşturul
malıdır.

•  2821 sayılı yasa ile
•  sendika kurma,
•  sendikalara üye olma,
•  yönetici seçilme,
• sendikaların kendi yöneticilerini seçme,
•  kendi programlarını, anatüzüklerini 

oluşturma,
•  özgürce diledikleri uluslararası kuruluş

lara üye olma,
• sendikaların devlet tarafından denetile- 

memesi, idari makamlarca kapatılamaması, 
çalışmadan alıkonamaması,

•  sendikaların siyasi etkinlikte bulunabil
me haklarına getirilen tüm engeller ortadan 
kaldırılmalıdır.

•  Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Olağanüs
tü Hal, Sıkıyönetim, Siyasi Partiler, DGM, 
Dernekler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
yasalarında sendikal çalışmalara ilişkin geti
rilen sınırlamalar ve bazı kararnameler ile 
valilere, kolluk kuvvetlerine tanınan kısıtlayı
cı yetkiler kaldırılmalıdır.

•  "İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederas
yonlarının Devletçe Denetlenmesine İlişkin 
Tüzük" başta olmak üzere sendikal çalışma
lara ilişkin tüm tüzük ve yönetmelikler yuka
rıdaki istemlere uygun olarak yeniden dü
zenlenmelidir.

•  2822 sayılı yasa kaldırılmalı toplu söz
leşme ve grev hakkı Anayasada belirtilmeli, 
yetki tesbiti iktidardan bağımsızlaştırılmalı, 
referandum hakkı yasalaştırılmalıdır.

•  Toplu pazarlık hakkının kullanılmasını 
engelleyen % 10'luk baraj sistemi ortadan 
kaldırılmalıdır.

•  Toplu iş sözleşmesini uzatan prosedü
re hızlılık kazandırılmalı ve zorunlu tahkim 
kurulu olan YHK'nın varlığına son verilmeli
dir.

•  Grev hakkının fiilen kullanılmasını en
gelleyen tüm kısıtlamalara son verilmeli, 
grev yasakları ve sınırlamaları kaldırılmalı, 
grev hakkı tüm çalışanlara eksiksiz biçimde 
uygulanmalıdır.

•  Grev hakkının kullanılması toplu söz
leşme düzenine bağlı olmaktan çıkarılıp, ge
nel grev, dayanışma grevi, uyarı ve sempati 
grevi hakları tanınmalıdır.

•  Tarım ve orman işçileri başta olmak 
üzere İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan 
tüm çalışanlar İş Kanunu kapsamına alın
malı, iş yasalarının birliği sağlanmalıdır.

•  İş kolları sayısı 16'ya indirilmelidir.
•  Toplumsal suç olan lokavt yasaklanma

lıdır.



Önerilerimiz
•  Kamu kesimi işverenler sendikaları or

tadan kaldırılmalıdır.
•  İş Kanunu demokratikleştirilmeli, başta

13., 17. ve 24. maddeler olmak üzere anti
demokratik tüm maddeler işçiler lehine ye
niden düzenlenmelidir.

•  İş kanunu'nda işverenler için getirilen 
yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır.

•  Sözleşmeli personel uygulaması, kap- 
samdışı personel sayısının artırılması, özel 
güvenlik görevlilerine sendikalaşma hakkı
nın tanınmaması, taşeron işçiliğin ve geçici 
mevsimlik işçiliğin yaygınlaştırılması gibi 
sendikasızlaştırmayı amaçlayan uygulama
lara son verilmelidir.

•  Kıdem tazminatı hakkına 12 Eylül'den 
sonra getirilen kısıtlamalar kaldırılmalı, işten 
istifa yoluyla ayrılma halinde dahi tazminat 
alma hakkından yararlanılmalı ve bu tazmi
natların miktarı ne olursa olsun vergi dışı bı
rakılmalıdır.

•  İşçilerin işyerlerinde bilgilenme, kendi
lerine danışılma ve kararlara katılma hakkı 
tanınmalıdır.

•  İşsizliği önleyici somut politikalar oluş
turulmalı ve işsiz kalanlar için işsizlik sigor
tası tesis edilmelidir.

•  Fazla mesai ve gece çalışmalarını belir
leyen esaslar yeniden işçiler lehine gözden 
geçirilmelidir.

•  Haftalık çalışma süresi 40 saate indiril
meli ve 2 günlük hafta tatili tüm işyerlerini 
kapsamalıdır.

•  Çalışanlar arasında kadın-erkek, genç 
işçi ayrımı yapılmaksızın eşit işe eşit ücret 
ilkesi uygulanmalıdır.

•  İş teftişi etkinleştirilip demokratikleşti
rilmeli, Bölge Çalışma Müdürlükleri tarafsız-

laştırılmalıdır.
•  Çırak ve genç işçilere her çalışma günü 

içinde 2 saatlik ücretli eğitim izni sağlanmalı 
ve bu eğitimin gerçekleştirilmesi için zorla
yıcı hükümler getirilmelidir.

•  Asgari ücret işçiyi ve ailesini ekono
mik, toplumsal ve kültürel bakımdan gelişti
rebilecek bir düzeye getirilmeli, 2 yıllık bir 
süre içinde değişmez olmaktan çıkarılmalı, 
saptanan asgari ücret paranın satın alma 
gücündeki değişiklikler oranında artırılmalı 
ve vergi dışı bırakılmalıdır.

•  Hamile ve yeni doğum yapmış kadınla
rın ağır işlerde çalışmaları önlenmeli, kadın 
emekçilerin fazla mesaiye zorlanmaları ve 
gece çalıştırılmaları yasaklanmalıdır.

•  İşyerlerine, mahallelere, kreş, çocuk 
yuvası, emzirme odaları açılmalı, bunların 
masrafları işverenler, devlet ve belediyeler 
tarafından karşılanmalıdır.

•  İflas yasası değiştirilerek işçiler ücret 
ve tazminat hakları açısından öncelikli ala
caklı durumuna getirilmeli, alacakları güven
ceye bağlanmalıdır.

•  Yıllık ücretli izin süresi bir aydan başla
malıdır.

•  Emeklilik yaşı düşürülmeli, emeklilik 
maaş ve ikramiyeleri artırılmalıdır.

•  1402 ve 657 sayılı yasalara dayanılarak 
işten çıkarılan kamu çalışanları işlerine iade 
edilmeli ve mağduriyetlerine tazminat öden
melidir.

•  Çıraklar üzerindeki ağır baskılara son 
verilmeli, çıraklar ve genç işçiler çağdaş ön
lemlerle yasal güvencelere kavuşturulmalı
d ır . !
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1 Mayıs 1977 Kutlamalarında 
Faşistlerin Saldırısı Sonucu Yitirdiklerimiz
ZİYA BAKİ:
UZEL fabrikasında işçi. 
Maden-iş üyesi.

KAHRAMAN ALSANCAK:
UZEL fabrikasında işçi. 
Maden-İş üyesi.

M.ATİLLA ÖZBELEN:
DERS ALETLERİ A.Ş. 
işyerinde çalışan işçi. 
Türkiye Maden-iş 
üyesi.

HAŞAN YILDIRIM:
UZEL fabrikasında işçi.
31 yaşında. Maden-İş 
üyesi.

LEYLA ALTIPARMAK:
1957 yılında 
Diyarbakır'da doğdu. 
TÜS-DER üyesi. 
Hemşire.
Ankara Numune
Hastanesinde
çalışmaktaydı.

ÖMER NARMAN:
1942 Erzurum Narman 
doğumlu.
Bakırköy'de Sultan 

Murat İlkokulu 
öğretmenlerinden. 
TÖB-DER üyesi.

MUSTAFA ELMAS:
Evli ve iki çocuklu.
Hoca İshak İlkokulu 
öğretmeni.
1944 Malkara doğumlu. 
TÖB-DER üyesi.

HİKMET ÖZKÜRKÇÜ:
1938 Siverek doğumlu.

Evli, 4 çocuğu var. 
Öğretmen.
TÖB-DER Karamürsel 
Şubesi üyesi.

DİRAN NERGİS:
29 yaşında.
Otopark bekçisi.

KENAN ÇATAK:
1946 yılında İğdır'ın 
Melekli Köyünde doğdu. 
Kabataş Ticaret 
Lisesi'nde Matamatik 
öğretmenliği 
yapmaktaydı.
TÖB-DER üyesi.

BAYRAM ÇITAK:
Sivas'ın Şarkışla 
ilçesinin Emlekhüyük 
Köyü doğumlu.
Doğum yılı 1940.
Ankara Çankaya 
Derbent İlkokulu 
öğretmeni.
TÖB-DER üyesi.

HÜSEYİN KIRKIN:
1951 yılında Çorum'da 
doğdu.
Site Öğrenci yurdunda 
işçi olarak çalışıyordu. 
OLEYİS SENDİKASI 
üyesi.

NAZAN ÜNALDI:
1958 doğumlu.
Yabancı Diller
Yüksekokulunda
öğrenci.

MERAL ÖZKOL:
Evli. SSK Beyoğlu
Hastanesinde
çalışıyordu.

KIYMET DUMAN:
Haydarpaşa Göğüs 
Cerrahisi nde hemşire.

RASİM ELMAS:
1932 doğumlu.
Evli, iki çocuğu var. 
Ar-Film stüdyosunda 
işçi olarak çalışıyordu.

NAZMİ ARI:
Evli, bir çocuğu var. 
Toplum polisi.

BAYRAM İYİ:
50 yaşında, evli, beş 
çocuklu.
Serbest inşaat ustası 
olarak çalışıyordu.

AHMET GÖZÜKARA:
Maraş-Elbisttan 
doğumlu,evli, iki çocuk 
babası.
Son olarak Sultanahmet 
Ticaret Lisesi'nde 
öğretmen.
TÖB-DER üyesi.

ERCÜMENT GÜNKUT:
Fransız Filolojisi nde 
öğrenci.

ALEKO KONTEUS:
68 yaşında, 
müstahdem.

MEHMET ALİ GENÇ:
Büyük Maksim 
Gazinosu'nda bekçi.

HACER İPEK SAMAN:
İst. Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 
öğrencisi.

KARABET AKYAN:
55 yaşında işçi.

JALE YEŞİMİL:
17 yaşında, Rıza 
Pehlevi Lisesi öğrencisi.

KADİR BALCI:
35 yaşında, tezgahtar.

HAMDİ TOKA:
33 yaşında, seyyar 
satıcı.

HÜLYA EMECAN:
20 yaşında.Evli, 
evkadını.

BAYRAM SURUCU:
İşçi.

MUSTAFA ERTAN:
Öğrenci.

ALİ YEŞİLGÜL: 

YÜCEL ELBİSTANLI. 

ÖZCAN GÜRKAN. 

TEVFİK BEYSOY.

ve..

1989 kutlamalarında 
Dünyadaki tek 
kaybımız

17 yaşında İşçi

M.AKİF DALCI
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