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1.1. EMPERYALiST-KAPiTALiST SiSTEMiN ÇÖKÜŞÜ HIZLANIYOR ,

Dl
•sK in 22-28 Aralık 1977 tarihlerinde lstanbul'da yapılan 6. Genel

Kurulundan bu yana genel olarak dünyada, özel olarak da
Türkiye'de çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu dönemde

dünyanın çehresini değiştiren olumlu birçok gelişme derin tzter
bırakmıştıt.

2,5 yıllık süre, işçi sınıfı ve emekçilere yönelik saldırıların gidereık arttığı,
bağımsızlık; demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde de önemli gelişmele
rin kaydedildiği bir dönem olmuştur. Bu dönem içinde uzun yıllardır
ülkelerinin emekçi halklarına en korkunç baskı ve işkenceleri uygulayan
diktatörler, gerici rejimler alaşağı edilmiş, yıkılmaz, devrilmez sanılan
yönetimrer • .blrblrlerlnln peşisıra yerle bir olmuş, . ulusal kurtuluş
mücadelesi veren halkların ve kapitalist ülke işçi sınıflarının mücadelesi
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daha da gelişmiş, antl-Iaşlst.antl-emperyallst, antl-sörnürqecl güçlerin
savaşı yoğunlaşmıştır.

Geride kalan 2,5 yıllık dönemde emperyalist-kapitalist sistemin çöküşü
hızlanarak sürmüştür. 1960'1ı yılların sonunda ve 70'Ierin başında ispanya,
Portekiz ve Yunanistan'da faşist yönetimler yıkılmıştı. Bu gelişmeleri
Güney Doğu Asya'da Vietnam, Laos, Kamboçya'da ulusal kurtuluş
mücadelelerinin zafere ulaşması ve bu ülkelerin sosyalizmi kurmaya
yönelmeleri izlemişti. Geçtiğimiz 2,5 yıllık dönemde Asya'da, Afrika'da
Güney Amerika'da emperyalist-kapitalist sisteme ağır darbeler indiren blr
dizi olay birbirini izlemiştir. Angola, Mozambik ve Gine Bissau'da .savaşan
halkların bağımsızlık ve özgürlüklerine kavuşmalarını Etyopya ve
Afganistan'daki gelişmeler izlemiştir. Zimbabve'de ırkçı beyaz azınlık
yönetimine ka{şı yıllardır sürdürülen mücadele genel seçimler yoluyla.
ulusal kurtuluş hareketinin liderlerinden Mugabe'nin yönetime gelmesiyle
yeni bir aşamaya ulaşmıştır. işte böylesi gelişmelerin olduğu bir ortamda
lran'da Şah yönetimini yıkan halk hareketi, Nikaragua halkının 'devrimci
-mücadelesinin 40 yıllık Somoza diktatörlüğünü devirmesi emperyalizmin
egemenlik alanını daha da daraltıcı olaylar olmuşlardır.

Emperyalist-kapitalist sistem bugün kendi iç çelişkileri sonucu derin bir
ekonomik bunalım yaşarken; sosyalist sistem, ulusal kurtuluş mücadelesi
veren halklar ve kapitalist ülke işçi sınıflarının mücadelesi karşısında
sürekli gerilemekte, bu gelişmelerin sonucunda çaresizce saldırganlaş
makta; ekonomik, politik, askeri ve ideolojik tam alanlarda savaş
sürdürmekte, geçici' çözümler, gerici ittifaklar peşinde koşmakta, ancak
bütün çabaları çöküşünü geciktirmemektedir. Ve emperyalist-kapitalist
sistemin çöküşü giderek daha da hızlanmaktadır.

ikinci Emperyalist Paylaşım Savaşından (1939-1945) ekonomik bunalımla
rından görece arınmış olarak çıkan emperyalist-kapitalist sistem, 1960'11
yılların ortalarına kadar uzanan lüks ve aşırı tüketime dayalı istikrarlı bir
dönem yaşamıştır. ·Ancak bu dönemi giderek kısalan aralıklarla yaşanan
kapitalizmin devresel bunalımları izlemiştir.· Özelllkle 1960'1ı yılların
sonundan başlayarak bunalım şiddetini artırmış, ekonomik büyüme hızı
sürekli olarak yavaşlamıştır.

Kore, Vietnam 1savaşları,uzay araştırmaları sonunda sınırlı olarak ertelenen
bunalım, 1970'lerin başında etkilerini açıkça göstermiştir. 1973 yılında
petrol bunalımı olarak adlandırılan olay ile birlikte emperyalist-kapitalist
sistem için gerç~k anlamda tehlike çanları çalmaya başlamıştır.

"Emperyalizm, çürüyen, çökmekte oıan Kapitalizmdir" biçimindeki bilimsel
sosyalist saptamanın bir .kehanet değil, bir toplumsal gerçekliğin ifadesi
oldu~~ ~omut.bi~ b_içimde _g~zler önüne serilmiştir. Elbette emperyalizm
kendı ıçınde çöküşünü gecıktırecek çözüm yolları üretmektedir. Ancak bir
yanda~ s?syalist sistemin hızlı bir biçimde gelişmesi, öte yandan kapitalist
ülke ışçı_ sınıflarının ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren halkların
emperyalızme önemli darbeler vurması, sistemin çöküşünü hızlandırmakta-dır. • ,

DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştü~k 11-14 ocak 1980 tarihlerinde
lstanbul'da Başkanlar Konseyi ve Bölge Temsilcileriyle ortak olarak
top!anan DiSK Yönetim_ Kurulu Toplantısını Açış Konuşmasında bu
gelışmelerl şöyle özetlemiştir: ·
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Bilindiği gibi dünya 1973 yılında büyük bir enerji bunalımı ile karşılaşmıştır.
Aslında bunalım uzun yılların birikimi, kapitalizmin üretim anarşisi
içindeki gelişiminin kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkmıştır.. Petrol
bunalımı emperyalist-kapitalist sistemin yapısını temellerinden sarsmaya
yetmiştir. ABD ve Batı Avrupa ülkeleri bu beklenmedik ölçüdeki şiddetli
bunalım karşısında kurtuluşu; bunalımı,bağımlılıkları altındaki azgellşmiş
ülkelere ihraç etmekte bulmuşlardır. Bunalım emperyalist-kapitalist
ülkelerin politikalarında önemli değişiklikleri de gündeme getirmiştir.

···:·.
ABD, dünyanın en önemli petrol rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu'da
denetimini güçlendirici girişimlere hız vermiştir. Bir yandan ekonomik
bunalım ihracı karşısında zaten dengesiz ve yetersiz ekonomilere sahip
azgelişmiş ülkelerdeki toplumsal gerilim. hızla yükselmiş, diğer yandan
yeraltı zenginliklerine sahip çıkan Ortadoğu halkları ile ABD arasındaki
çekişme giderek sertleşmiştir. Böylelikle, dünya, özellikle sosyalist
sistemin geliştirdiği yumuşama sürecinden uzaklaşıp yeniden soğuk savaş
dönemini anımsatan bir gerginliğin içine itilmiştir.

Emperyalizmin' 1973 bunalımı ile birlikte sertleştirdiği politika, önce
Hindi-Çin'de, ardından Afrika'da ve son olarak Nikaragua ve lran'da.ônemll
darbeler yemiştir. lran ve Nikaragua'daki gelişmeler bunalımı hafifletici
değil, daha da keskinleştirici bir etki yapmışlardır. Hele Iran'da Humeyni
yönetiminin ABD ile ilişkileri kopma noktasına getiren politikası,·
emperyalizmin Ortadoğu'da gerginliği daha da artırmasına neden olmuştur.
lran'daki konumunu yitiren ABD, lran'da askeri müdahalede bulunma
tehdidini hala sürdürmektedir.

Mısır'ın Arap dünyasından koparılarak ABD'nin ,Ortadoğu'daki özel karakolu
haline gelişi, lran'da Şah öncesi dönemden başlayarak süregiden karışıklık
Lübnan'ın parçalanması, Kıbrıs ve Filistin sorunlarının durumu bölgenin
barut fıçısına dönmüş halini göstermek için· yeterli örneklerdir.

8,ölgenin • bu duruma gelmesinde ABD'nin gizil örgütleri aracılığıyla
.coynadığı rolü bugün ABD yetkilileri bile gizliyemiyorlar. Başka bir deyişle,
ABD Ortadoğu'yu patlamaya hazır bir bomba haline getirirken, kapitalist
sistemin içine girdiği bunalımı aşmakta ne kadar gözü kara, militarist ve
saldırgan bir politika izlediğini de göstermiştir. • .

Sosyalist ülkelerin genel silahsızlanma, uluslararası yumuşama ve barış
içinde birarada yaşama politikalarını üçüncü dünya ülkelerinin çoğundan
aldıkları güçle önemli bir baskı aracı olarak ileri sürmeleri, emperyalist-ka
pitalist sistemi, bunalımı aşmakta elinde bulundurduğu askeri güçleri
kullanamaz bir konuma itmiştir. •

Bu noktada Çin'deki siyasal gelişmeler, Çin yöneticilerinin emperyalist
sistemle iç içe giren politikaları, yumuşama politikası karşısında çaresizlik
içinde bulunan ABD için yeni olanakların başlangıcını oluşturmuştur.

O nedenle dünya kamuoyunu son günlerde en çok ilgilendiren konuların
başında gelen Afganistan'daki olaylar bütün bu gelişmelerden soyutlanarak
değerlendirilemez. • •

Emperyalizmin dünyada yumuşamayı yok edici, halkları birbirine kırdırıcı,
savaş kışkırtıcısı politikası, Afganistan yönetiminin çağrısı üzerine
Sovyet askerlerinin Afganistan'a girmesinin, Afganistan'dakl son gel~şme
lerin temel nedenidir. Ancak temel nedeninin bu olmasına ragmen

5



I

sonuçları açısından bu olay, dünya çapında barışı olumsuz yönde
etkilemiştir.

Yine de bu soyut genelleme blz! olayların sorumlusunu görmekten
alıkoyamaz. Hele hel_e suçlularla birlikte, aynı demagojik koroya katılmaya
hiç götüremez.

Şili'de, Vietnam'da, Ka~bo9ya'da, Laos'da, ,Tayland'~~• Güney Kore'd.~,
Mısır'da Endonezya'da; Fıllpınler'de, Formoza da, ABD nın yaptıkları:.J;le~uz
belleklehmizdedir. Ortadoğu'da özellikle Türkiye'nln doğusu lran v~Arak'ta
halkları birbirine kırdırmayı amaçlayan provokasyonların, kışkırJmaların
sahibi ABD'dlr. lran'da Şah sonrası pönemde halk devrimini sabote .etmek
için binlerce !r.anlının ~lüm~~e neden ol~n CIA kayna~lı _oy~nlar
kamuoyunca bılınmektedır. Erıtre'de, Somalı de, Morltanya.da;ıı,Guney
Afrika'da halkların ulusal kurtuluş mücadelelerinin_ önünde hep ~1;10:va_rdır.

" !'• ', ·,;:. ' • • .• ' ·!:'( l)lı°:'!.
Biz dünya oiaylarını: çelişkilerin bütünlüğü içinde, işçi sınıfının,ıulı.ı~al ve
evrensel çıkarları doğrultusunda değerlendirmek dururnundayıa.. ~•hni(

Petrol ihraç Eden Ülkeler örnütü OPEC'deCezayir, Libya, Irak, NiJeı:y,a gibi
ülkelere lran'ın da katılması, bu örgütteki dengeyi emperyalist-kapitalist
sistem aleyhine değiştirmiştir. Petrol fiyatlarının çok kısa bir süre içinde
büyük bir artış göstermesi, . bunun yanısıra önde gelen petrol üreticisi
ülkelerin üretimi dondurma..kararları emperyalizmin bunalımını ağırlaştır-
mıştır. _. -,-·.•·, .

Bu durum öncelikle Türkiye gibi ekonomisi ç_ok uluslu tekellere bağımlı ve
'enerji ithal ederek ekonomisini çalıştırabilen ülkele_ri etkilemiştir.

1.2. EMPERYALiST-KAPiTALiST SiSTEMiN BUNALIMI GiDEREK
DERiNLEŞiYOR · · ·

E mperyalist-kapita. list sistemin genel bunalımı _sürmektedir. Kapitalist
sistemin kaçınılmaz orana olan bunalım, özellikle son yıllardaki
yoğunluğuyla toplumsal yaşama, politikaya, kültüre, ideolojiye,

kısacası yaşamın her alanına yayılmıştır. . _ , , __ . .

Emperyalist Olkeler ile sömürge ülkeler arasındaki çelişkilerin önemli
ölçüde keskinleştiği sömorgecilik sistemi'nln bunalım döneminde 1. Dünya
Savaşı sırasında emperyalist-kapitalist sistemin genel bunalımı~ın birinci
aşaması yaşanmıştır. Birkaç ülkede sosyali_st,devrimin zafere ulaşması bir
dizi ülkede siyasal bağımsızlığa kavuşulması', geri kalan ülkelerde de ulusal
kurtu~uş hareketlerinin geliştiği, sömürgecjlik sisteminin yıkılmaya yoz
tuttugu dönemde, fi. DOnya Savaşıyla birlikte genel bunalımın ikinci
a~a~?sı _yaş_anmış!ır, s~ı:ıorgeciliğin tOmOyle ortadan kalkmaya doğru
gıttıgı, sömürge sıstemının parçalandığı 1950'lerin ortalarında da genel
~~nafımın üçüncü aşamasını yaşayan empelY,alist-kapitalist sistem bugün
ıçın bunalımını atlatamamaktadır. ' · ·

Empe~~list-kap~tafist slstemds bir ~kondmik bunahmın" başlançıç
dönemı ıfe bunu ızleyen ıkıncı bunalım arasında kafan ve bunalım çöküntü
toparlanma ve atılım evrelerini içeren süre artık kısalmış, bunalımla~
sıklaşmıştır. Artık devresel bupcı!ımlar sürekl] _· bir hal almıştır..- .

Eko~ominlnaskerlleştirilmesi, sömOrgeciliksisteminin yıkılışı, bilimsel ve
~eknık gelişmelere ayak ı uyduramama, • kaplt~llst ülkelerdeki. sınıf



mücadelesinin kesklnleşmesl, sosyalist ve kapitalist sistem arasındaki
rekabet gibi etmenler bunalımların sıklaşmasını etkllemektedlr.

Bugün emperyallst-kapltallst sistemin bunalımı ekonomik alanda özellikle
gelişmiş kapitalist ülkelerde büyüme hızının düşmesi, işsizliğin artması,
fiyat artışlarının çok yüksek düzeye ulaşması biçiminde kendini
göstermektedir.

Kapitalist sistemin genel bunalım süreci içinde, pazar ve sermaye yatırım
ala~larlf,sorununun ağırlaşmasıyla birlikte, gelişmiş kapitalist ülkelerde
boyama hızı düşmekte, emeğin verimliliği azalmakta,d0şük kapasite çalışan
işyerleri çoğalmaktadır. •

Gellşmiş·· kapitalist ülkelerde 1962-1973 yılları arasında ortalama % • 5
dolaylhi:la' ekonomik büyüme gerçekleştlrilmlştlr. Bu kalkınma hızı daha
sonraki yıllarda giderek düşmeye başlamıştır. Sistemin kendi örgütlerinden
Ekonori1lk· KalkınmaVe işbirliği ôrgüto'nün (OECD) tahminlerine göre 1980
yılı içinde kapitalist ülkelerde büyüme hızı sıfır olacaktır. ,

1970'Ierln başında, gelecek 10 yıl içinde gelişmiş kapitalist ütkelerin
büyüme hızlarına ilişkin yapılan ihtiyatlı tahminler bile bugün iyimser
öngörüler olarak geride kalmıştır.

Batan ·olumsuzlukların d0şün0ld0ğü tahminlere göre 1978-80 arasında
daha önceki yıllara göre büyüme hızında Federal Almanya için % O,1;
ltalya için % 0,5; Japonya için % 2,4 oranında düşme; ABD için % 1,
Fransa için% 0,6; lnglltere için 0,8 oranında artış beklenirken, 10 yıl içinde
gerçekleşen büyüme hızı tam bu ülkelerde düşmüştür.

'
Daha önceki yıllara göre 1970-1980 arasında b0y0me hızı Federal
Almanya'da % 1,7; ABD'de% 0,8Fransa'da % 1,5; lngiltere'de % 0,3;
ltalya'da % 3,5; Japonya'da ise% 7,1 oranındadüşmüştür. :

öte yandan bugün emperyalist-kapitalist sistemde verimlilik artışları_nda da
açık bir düşme görülmektedir. OECD'nln rakamlarına göre belli başlı
gelişmiş 6 kapitalist ülkede sanayide yıllık işg0cü verimlilik artış oranları
şöyle gerçekleşmiştir:

Ülkeler _ 1976 1977 1978 1979 •

Almanya 9 5 4 -12

ABD 7 2 3 1 ,

Fransa 10 2 5 9

lngiitere 6 ' 4 4 ~3

ltalya 13 ~1 • 3 3

Japonya 13 6 ' 7 8

7

l
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Avrupa Ekonomik Komlsyonu'nun tahminlerine göre 1979'da 19,3 milyar
Fransız Frangı dış ödemeler dengesi açığı veren Avrupa Ekonomik
Topluluğu'nun (AET) dokuz üyesi, bu yıl 30,24 milyar Fransız Frangı açık
verecektir. Yine aynı kuruluşun tahminine g_öre dokuz ülkede geçen yıl %
8 9 oranında artan gayri safi milli hasıla, 1980 içinde ancak% 2 oranında
a~tacaktır. ' •
Yine kendi kaynaklarına göre Japonya'nın % 6,3'10k gerçek gelişme hızı bu
vıl içinde% 4,8'e düşecektir. . ,.

. ,. ı...,' ,,:.•

öte yandan emperyalist-kapitalist sistemin giderek müzrntnleşenonarılmaz
hastalığı işsizlik her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. K.ımit_allst
ülkelerde çok sayıda bilim adamının üzerinde uğraştığı tam istlhda~
sağlama çabaları da başarılı olamamaktadır. özellikle belli senayı
dallanndakl bunalım ile birlikte istihdam koşulları iyice daralmakt~~'-~•ıı;,

Petrol bunalımının kendini gösterdiği 1973 ve onu izleyen dört. nldçlnde
çeşitli kapitalist ülkelerde işsizlik oranları şöyle olmuştur: • ,w:r.i': .·

Ülkeler 1973 1974 1975 1976 ''°· ,: 1977- -- -- -- -~·.;}!~

ABD 4,9 5,2 8,5 7,7 7,0
Almanya 1,3 1,8 4,8 4,7 · •. :: -'4,6
Japonya 1,3 1,3 1,9 2,0 ': ., 2,1
Fransa 2,1 2,0 '4,0 4,2 • :· 4,1
ltalya 3,5 2,8 3,3 3,7 ·: •-: 4,0
lngiltere -2,6 • 2,4 3,9 5,4 • 6,0
Kanada 5,6 5,5 7,1 7,2 8,3
Belçika 2,3 2,3 4,5 5,8 6,9
lsveç 2,5 2,2 - 1,6 1,6 2,1

Amerikalı bir sendikacı, son' 6 yıl içinde işsizlik oranının yüzde bir
artmasının getirdiği hastalıkların ABD'de _37 bin kişinin ölümüne yol
açtığını, işsizliğin en önemli meslek hastalığı olduğunu söylemiştir.

• 1

Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun 1980 tahminlerine göre AET 0yesi dokuz
ülkede geçen yıl içinde ortalama % 5,2, olan işsizlik oranı 1980 içinde,
1973'den bu yana görülmedik bir düzeye, % 6,2'ye çıkacaktır.

Bugün kapitalist ülkelerde 50 rnflyon kişinin işsiz olduğu belirtllmektedlr.
işsizliğin getirdiği sonuçlar öncelikle kadın ve genç işçiler etkilemektedir.
Avrupa'dakl işsizlerin yaklaşık % 40'ını 25 yaş altındaki gençler
oluşturmaktadır. Göçmen işçi kabul eden ülkelerde işsizlik sorununun
boyutları genişledikçe göçmen işçilerin bu ülkelerden kovulması ilk
başvurulan önlem olmakta ve göçmen işçilerin çalıştıkları ülkelerin işçi
sınıfı ile aralarında yapay çelişkiler öne çıkartılarak uluslararası
sözleşmelere rağmen göçmen işçiler geri gönderilmektedir. '· •

Japonya ekonomisi sürekli bir bunalım yaşamaktadır. Bu duruma rağmen ·
tek~ller yine de _şimdiy~ dek görülmemiş karlar sağlamışlardır. Ekonomik
gerıleme günlerınde bıle daha çok kar sağlama düzenini kurmuşlardır.
Ancak bunu "endüstriyel yeniden örgütlenme" adı altında ve tekellerin
çık~~ları doğrult_usundaki büyü~ k~mu ~atırımlarını sağlayan devletin mali
polı~ıkası say~sın?e Qe~çekleştırm!şle!'dır.."lf,letmelerin niteliksel gellştlrll-

• mesıne yönelik 0retımı düşürücü yönetım adı altında işçilerin sayısı
aa
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düşürülerek, ücretler sınırlandırılarak, taşaronların birim ücretleri indirile
rek, işsizliğin artması, orta,küçük işletmelerin iflası pahasına tekel karları
artırılmı-ştır.

Bunalımın • bir diğer önemli göstergesi aşın enflasyondur. Gelişmiş
kapitalist ülkelerde fiyatlar son derece hızlı bir biçimde artmaktadır.
1978'lerde ortalama % 7 dolaylarında seyreden fiyat artışları, geçen yıl
içinde % 10'u aşmıştır. Bu yıl belli başlı kapitalist ülkelerde enflasyon
oranının daha artacağı belirtilmektedir.

,,1;,s,.

Avrupa:'Ekonomik Komisyonu'nun raporuna göre dokuz AET ülkesinde
geçeri YUF% 8,9 oranında artan fiyatlar bu yıl % 9 oranında artacaktır.
ABD'de geçen yıl % 13,3 oranında gerçekleşen enflasyonun bu yıl için %
18,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Türkiye·glbi enflasyon oranının% 100'0 aştığı ülkeler gözönüne getirilerek
bu rakamların önemi küçümsenmemeliçlir.

1.3. rŞUNALIMIN _NEDENi ARTAN PETROL FiYATLAR! YA DA
YÜKSELEN ÜCRETLER DEĞiLDiR. •

E mperyalist-kapitalist sistemde bir yandan fiyatlar, öte yandan
işsizlerin sayısı sürekli olarak artarken, emperyalizmin ideologları"
tüm bu olumsuzlukların petrol fiyatlarının artmasından ileri geldiğini,

böylece ana sorumlulun da Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in
olduğunu yaymaya çabalamaktadırlar,

Böylece bunalımın yapısal olduğunu gizleyip ôış etkiler sonucu ortaya
çıktığını yaymak istemektedirler.

Petrol fiyatlarına zam yaptlrnası., gelişmiş kapitalist ülkelerde fiyatların
artmasını etkilemiştir; ancak emperyalist-kapitalist sistemin bütününde
yaşamakta olan bunalrrnrn temel nedeni bu değildir.

OPEC;dünya petrol rezervlerinin % BO'in~. dünya petrol üretiminin %
60'ından fazlasına sahiptir. OPEC'ioluşturanülkeler 1973 yılında bir karar
alarak petrol fiyatını o yıl içinde 4 misli artırmışlardır.

OPEC ülkeleri bu zamları gerçekleştirirken petrol gelirlerini güvence altına
almayı ve petrol gelirlerin_i kendi ülkelerinin sanayileşmesi yolunda
kullanmayı amaçladıklarını öne sürmüşlerdir. Ancak aradan geçen uzunca
süreye rağmen OPE.C zamları üyelerine gerçek anlamda yararlı olmam ıştır.

Bugün Amerika, Japonya ve AET ülkeleri olarak üç odakta toplanan
gelişmiş kapitalist ülkelerden Japonya ile Batı Avrupa ülkeleri petrol
gereksinimlerinin çok büyük bir bölümünü ithal yoluyla sağlamaktadırlar.
Japonya petrol gereksiniminin % 99, ?'sini dışarıdan ithal etmek
zorundadır.· Batı Avrupa ülkelerinin de çoğu dışarıdan petrol almak
zorundadır. Bu durum ise genelde emperyalist ABD'nin yararına
işlemektedir.' ABD her ne kadar son yıllarda petrol ithalatını artırmışsa da
önemli petrol üreticilerinden biri olarak petrol fiyatlarının sürekli
olarak artmasını kendi lehine kullanabilmektedir.

- \

ı
1

OPEC'in petrol fiyatlarını artırrnas
/· •

_•'rine yeni enerji kaynakları aramaya
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başlayan kapitalist ülkeler, hemen ·ıık planda petrolün yerini alabilecek bir
kaynak bulamamışlardır.

Bugün OPEC'in elindeki petrol silahı korkunç bir araçtır. OPEC ülkelerinin
ihraç ettikleri petrolü dörtte bir oranında kısmaları halinde kapitalist
ülkelerin mamul mal üretiminde üçte iki oranında azalma olmaktadır.
Kapitalist ülkelerin petrole olan bağımlılığı giderek artmaktadır. OPEC ise
bu konumunu gereğince kullanamamaktadır.

OPEC'inpetrol zamlarından gerçek anlamda yararlanan dünyayı ellerinde
tutan 5'i ABD kökenli 7 büyük petrol tekeli olmuştur. Petrol fiyatları

- artarken, bu nedenle de tüm kapitalist ve az gelişmiş ülkelerde fiyatların
dolaylı olarak arttığı söylendiği bir ortamda, ABD temelli petrol şirketleri
karlarını birkaç yıl içinde 8-9 misline çıkarmıştır.

öte yandan OPEC ülkelerinin petrol satışlarından elde ettikleri _gelirlerini
nasıl kullandıkları oldukça önemlidir. Bu paraların büyük bir kısmı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Orneğin lran'da, OPEC içinde ABD'nin
kuklalığını yapan Şah'ın devrilmesine kadar geçen dönemde· petrol
gelirlerinin büyük bir kısmı gelişmiş silahlara yatırılmaktaydı. Bugün
silahlanmaya yatırılmayan petrol gelirleri de gelişmiş kapitalist ülke
şirketlerine ya da bankalarına yatırılmakta, lüks tüketim mallarının ithalatı
için harcanmaktadır.

OPEC ülkelerinin petrol satışlarından ve petrol fonlarının dış ülkelerdeki
değerlendirilmelerinden ellerine geçen para aşağıdaki tabloda görüleceği
gibi 213 milyar dolardır. •

OPEC ÜYELERiNiN 1979'DAKI
PETROLGELiRLERi

10

Suudi Arabistan •
Kuveyt
Irak
lran
Nijerya
Venezuella
Birleşik Arap Ernlrllkler!
Libya
Endonezya
Cezayir
Katar
Ekvator
Gabon
TOPLAM

62.3 (Milyar Dolar)
21.0
20.6
20.5
'16.7
14.7
13.6
13.1
12.0
10.5

- 3.6
2.4
1.7

212.7



~ne~~ pet~ol üretici olan ülkelerin dünya para piyasalarına akıttıkları fonlar
ıse şoyledır:

Suudi Arabistan
Kuveyt
Irak
Birleşik Arap Emirlikleri
.Libya
lran
Nijerya
Katar
TOPLAM

12.5 (Milyar Dolar)
12.3
9.3
5.5
2.5
2.0
1.9

"1.6
47.6

ABD 1978 yılında petrol üreten ülkelerden 30,7 milyar dolarlık petrol
almıştır, Ancak aynı ABD, petrol üreten ülkelere aynı yıl içinde silah, gıda
maddesi ve diğer mallar olarak 23,5 milyar dolarlık mal satmıştır. ABD yine
de zararlı değildir, çünkü OPEC ülkelerinin kullanmadıkları paralar ABD
bankalarına yatmıştır.

Petrol fiyatlarının artması, bu amaçla petrol tüketimini kısmaya yönelik t'
önlemler gerçekte petrolün ve petrol ürünlerinin fiyatlarını artırmakta bu
durum ise büyük petrol tekellerinin daha fazla vurgun vurmasını
getirmektedir.

Ancak bu arada esas zararı gören petrol üretmeyen. az gelişmiş ülkeler
olmaktadır. Petrolü bulunmayan az gelişmiş ülkelerin petrol zamları
nedeniyle fiyatları her gün artan sanayileşmiş ülkelerin mamul mallarını
almak zorunda kalması, bu ülkeler için yıkıcı olmakta ve bu ülkelerin dış
ticaret açığı giderek daha da büyümektedir.

1

Türkiye'de çok ilkel bi~ biçimde yapıldığı gibi yaşanılan ağır bunalımın_
nedeninin işçi ücretlerindeki artışlann, fiyat artışlarını bunun ise bunalımın
temelini oluşturduğu iddia edilen enJlasyonu doğurduğu yolundaki
propaganda sürdürülmektedir. Ancak ne petrol fiyatlarına zamlar, ne de işçi
ücretlerindeki artış, emperyalist-kapitalist sistemin yaşamakta olduğu
bunalımın gerçek nedenleri değildir.

Başta da belirtildiği gibi bunalımın nedeni kapitalizmin kendisidir.
Kapitalist üretimin anarşik yapısıdır. Tekelci kapitalizmin asalaklığı,
çürümüşlüğüdür.

1.4.. EMPERYALiZMiN ÇELiŞKiLERi DERiNLEŞECEK, BUNALIMI
ÇÖZEMEYE YÖNELiK ÖNLEMLER BUNALIMI DAHA DA
YOĞUNLAŞTIRACAKTIR

E mperyalist-kapitalist sistem ile sosyalist sistem ve ulusal kurtuluş
mücadelesi verenhal klar arasındaki çelişkiler, emperyalist-kapitalist
sistem içinde de emek ile sermaye arasındaki çelişki derinleşerek

sürmektedir. öte yandan ise emperyalist-kapitalist ülkeler arasındaki, çok
uluslu tekeller arasındaki çelişkiler de artarak devam etmektedir.·

Emperyalist-kapitalist sistemin üç odağını oluşturan AET, Japonya ve ABD
arasındaki çelişkiler, sistem içi çelişkilerin en somut göstergeleridir. ;

11
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1973'den sonra petrol fiyatları hızla artar ve petrolü olmayan kapitalist
ülkeler bundan zarar görürken, petrolü olan ABD bu durumdan
olabildiğince kendi lehine yararlanmıştır. Öte yandan 1971 'de altın fiyatının
serbest bırakılması ile altın fiyatı bugünlerde 1971 fiyatının. 17 katına
ulaşmıştır. Bu arada dolar sürekll değer kaybederken Federal Alman markı
ve Japon yeni değer kazanmıştır.

ABD sermayesi ve Japon malları hızla Avrupa'ya akarken, ABD ile AET
ülkeleri arasındaki tarım ürünleri savaşı sürmektedir.Japonya'nın AET ile
arasındaki ticaret açığı 4 milyar doları geçmiştir. Fiyat rekabetinde önemli
avantajları olan Japon malları özellikle Batı Avrupa'yı istila etmekte; ABD,
Japon mallanna karşı yüksek gümrük duvarları oluşturmak zorunda
kalmaktadır.. AET'nin Arap ülkeleriyle olan ticareti son yıllarda 4 misli
artmış, ABD'ninki ise azalmıştır. öte yandan AET içinde Federal Almanya,
Fransa ve lngiltere arasındaki rekabet giderek sertleşmektedir.

Kapitalizmin eşit olmayan gelişme yasası, tekelleşmenin artması, tekeller
arasındaki azami kar ve pazar rekabeti üç odak arasındaki ekonomik savaşı
hızlandırmaktadır. •

Aralarmda belli düzeylerde çelişki olan kapitalist ülkeler elbette sistemin
kesin çöküşünü g~9iktirme~ için her yolu denemek amacıyla biraraya
gelebilmektedirler. Ozellikle yedi sanayileşmiş ülkenin devlet başkanlarının

. yaptıkları zirve toplantıları bir yandan kendi aralarındaki çellşkileri
yumuşatmayı, öte yandan sistemin yaşamını uzatmayı amaçlayan
.önlemleri almaya yöneliktir. Ancak bu toplantılarda ortaya çıkan çözümler
de bugüne kadar başarılı olmamıştır. Bunalıma köklü bir çözüm ise
'bulunamayacaktır. • •

Emperyalist ülkelerde aşağıda verdiğimiz OECD rakamlarından da
anlaşılacağı gibi hem aşırı bir enflasyon ve işsizlik oranı görülmekte hem
de Gayri Safi Milli Hasıla'da (GSMH) yıllık artış oranları azalmaktadır: '

.
l
l..
t

Yıllık ortalama
GSMH'da Yıllık
Artış Oranları(%)

Filat Artışları {% ) işsizlik Oranları{%) {1975 fi~atlarıyla)
Ülkeler 1968-78 1970-78 1961-69 1974-79 1970-73 1973-78

Federal i
"Almerrya 5 5 1 4 7 2
ABD 12 17 4 8 9 2
Fransa 8 10 3 6 5 2
lngiltere 16 21 6 12 6 1 1

ltalya 15 19 5 7 7 2
Japonya 9 3 1 2 15 4

r
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K~p!tali~t ülkelerde 1960-70 a_rasında düzenli, kesintisiz ve sürekli gelişme
gorülmüştor. Ancak bu tarıhten sonra gelişmede önemli aksamalar
olmuş~ı.ır. Bugün için önemli olan sistem içinde yüksek düzeyde işsizlik ile
süreklı olarak artan fiyatların birlikte yaşanmasıdır. Hem fiyatlar
ar~aktadır, hem_ de işsizlerin sayısı. işsizlerin sayısı artarken üretim
gerıleme~te, gelışme hızı düşmekte, ancak fiyatlar artmaya devam
etmektedır. işte emperyalist-kapitalist sistemin çözümleyemediği ve

• çözümlemesi mümkün olmayan olgu budur. .

11. Dünya Savaşı sonrasında kapitalist ülkelerde hem aşırı işsizlik, hem de
aşırı yüksek enflasyon, sürekli olarak , hiç bir zaman bir arada
görülmemiştir. Sistem bugüne kadar işsizlik ya da fiyat artışlarını birinin
lehine olmak üzere çözebilmiştir.

Ancak bunalım artık öylesine bir noktaya ulaşmıştır ki, sistem eskiden
kendi içinde ürettiği çözümlerle sorunun bugün ulaştığı boyutlar karşısında
çaresiz kalmaktadır.

Kapitalist ülkelerdeki tüm iktisatçılar bu yeni durumu aşmaya yönelik
olarak seferber edilmiştir. Yeni teoriler peşindedirler. Ancak kapitalist
ülkeler aralarındaki çelişkileri belli zaman için ikinci plana itseler bile alınan
yeni önlemler sorunu biraz daha ağırl~ştırmaktadır.

1 1

Yeni önlemler uygulandığında daha yüksek işsizlik ve enflasyon oranları,
daha düşük verimlilik ve büyüme hızı ortaya çıkmaktadır.

Bu durum, geniş emekçi· kitleleri için gelecek günlerin daha da kötü
olacağını işaret etmektedir. Ama öte yandan başta petrol tekelleri olmak
üzere karlarını sürekli artıran çok uluslu tekeller, durumun hiç de kötü
olmadığını, elbette "tam lstlhdam'tdiye bir şeyin, yani çalışmak ihtiyacında
olan herkesin iş bulması diye bir şeyin olamayacağını gerekçelemeye, .
çalışmaktadırlar.

Emperyalizm artık savunma halindedir. Sistem kendi çelişkilerinin
çözümlerini üre~emez hale gelmiştir.

Bu çözümsüzlük sürekli fiyat artışları, işsizlik gibi sorunlarla iç içe yaşayan
emekçi kitlelerin içinde yaşadıkları toplumsal sisteme bakışlarını
etkilemekte, getirilen kısmi çözümlerin yetersizliğine bağlı olarak düzene
duyulan umutsuzluk artmakta, toplumsal muhalefet yaygınlaşmaktadadır.

1.5. SOSYALİST SiSTEM HER GEÇEN GÜN BiRAZ DAHA GÜÇLENiYOR

E mperyalist-kapitalist sistemin bunalımının giderek d. erinleştiği bir
ortamda bu bunalımın önemli bir etkeni olan sosyalist sistem ise her
geçen gün biraz daha güçlenmektedir. • •

Çağımız kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır. Dünya sosyalizmden yana
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dönmektedir. Bu olgu sosyalizm(n. inşa edilmeye başlandığı ülkelerdeki
somut gelişmelerle daha açık bir bıçımde kanıtlanmaktadır.

Kapitalizmin insanlığın temel sorunlanru çözmedeki aczi karşısında
sosyalist ülke halkları işsizlik, hayat pahalılığı ve cehalet gibi sorunları
planlı bir biçimde çözmüşlerdir. Sosyalist_ ülke~er sürekl! bir g~lişme Içlnde
eğitim, konut, sağlık, k~l!Or sorunlarının üstesı_nden ~elırken ınsanı~ ınsan
tarafından sömürülmesının, baskının, yoksullugun, kötü beslenmenin nasıl
ortadan kaldırılacağına ilişkin en somut örnekleri vermektedirler. .t
sosyaltst sistemin kapitalist sistemle olan rekabeti uluslararası ilişkilerin
yeniden biçimlenmesine yön vermekte, tüm dünyada sınıf mücadelesinin
koşullarını etkilel!)ektedir. • • • •

Bugü~ emperyalist· ülkelerde her türlü kitle iletişim araçlarıyla soeyallst
ülkeler aleyhine bir.'yığın yalan söylenmesine rağmen, sosyalist • ülkeler
hızlı bir tempo ile gelişmekte; iki toplumsal sistem arasındaki rekabetin
maddi alanında da sosyalist ülkeler, kapitalist ülkeleri geride bırakmakta
dırlar.

Yalnızca Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (KEYK-COMECON)
içinde biraraya gelen ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin de katılmasıyla
güçlenen KEYK, bugün yaklaşık olarak 'dünya nüfusunun % 10'unu
oluşturmasına rağmen; dünya elektrik enerjisi üretiminin % 20'sinden
fazlasını, dünya doğal·gazı üretiminin yaklaşık dörtte birini, dünya kömür
ve kimya ürünleri üretiminin üçte birinden fazlasını üretmektedir. 1

1971-75 yılları arasında KEYK ülkelerinin ulusal geliri % 36 oranında
artarken, kendi aralarındaki ticaret ~acmi de 2 katına çıkmıştır.

196~-197~ . yılları arasında KEYK ülkeleri ile AET ülkelerinin sanayi
oretımlerını karşılaştırırsak KEYK ülkelerinin kısa zamanda ne kadar hızlı
bir gelişim gösterdikleri ortaya çıkmaktadır:

Yıllar AET. KEYK

1960 100 100

1965 128 149

"1970 165 223
- 1976 188 , 347

'



Sosyalist ve Kapitalist ülkelerde Sanayi Üretim Artış Hızı

(1950'ye-Göre % Olarak)

Ülkeler 1e50 1965 . 1970 1976

SSCB 100 458 689 1034
Bulgaristan 100 691 1200 1900
Macaristan 100 386 523 742
Demokratik Almanya 100 392 537 775
Küba 100 -99 114 178
Moğolistan 100 446 714 1200
Polonya 100 475 708 ,300
Romanya 100 649 1100 ~00
Çekoslavokya 100 364 505 134
Arnavutluk 100 839 1500 2300•
Kore Demokratik H.C. 100 1200 2100 4600•
Vietnam 100 950 1060 1500•
Yugoslavya 100 435 586 889
ltalya 100 328 465 555.

• (1975)
,,

I

1950 1965 - 1970 1976-
ABD 100 200 240 • 289
Federal Almanya 100 319 426 479
Fransa ' 100 228 296 367
Japonya· 100 748 1500 ·1960

Bugün sosyalist ülkelerde elbette bazı sorunlarmutlak anlamda çözülmüş
değildir. Büyüme hızları yüksek olan bu ülkelerde akaryakıt ve hammadde
sorunları da vardır. Ayrıca her ülkenin kendi somut tarihsel koşullarında
sosyalizmi .lnşa etme sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşması doğaldır.
Ancak bu sorunlarda çöznlebllecek sorunlardır ve çözülmektedir.

Emperyalizmin tam oyunlarına, sosyalist Olkelere ve sosyalist ülkelerin
desteklediği' halklara karşı sard0rdüğ0 gizli ve açık saldırılara rağmen
sosyalist sistem hızla gelişmekte, durum her geçen gün biraz daha
sosyalist sistem lehine değişmektedir. Spordan, uzay yarışına, sağlıktan
konut yapımına, kOltorel alanlardan bilime kadar yaşamın tam alanlarında
sosyalist sistem giderek Ost0nlOğ0n0 hızla vurgulamaktadır.

15
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KAPiTALiST ÜLKE iŞÇi SINIFLARININ MÜCADELESi HIZLA
GELiŞiYOR

8 ugOn kapitalist ülkelerde çelişkiler yoğunlaşmakta, sınıf mücadelesi
hızla gelişmektedir. Bu gelişme doğrudan kapitalizmin devresel
bunalımlarına bağlı değildir. Kapitalizmin devresel bunalımları, bu

bunalımların işçi ve emekçilere getirdiği yıkıcı sonuçlar, tekelci devletlerin
ve çok uluslu tekellerin demokratik hak ve özgürlüklere karşı giriştiği
saldırılar bu çelişkileri daha da derinleştirmekte ve kapitalist ülke işçi
sınıfların:n mücadelesi giderek hızlanm~ktadır. ,,.L- •

Toplumsal sorunları çözemez hale gelen tekelci sermaye iktidarlarının daha
büyük acz içine düşmeleri ve siyasi istikrarsızlığın yaygınlaşmasına
rağmen gelişmiş kapitalist ülkelerde çelişkiler henüz devrimci. bir atılım
noktası~a ulaşmış değildir. Ancak işçi sınıflarının kendi siyasi örgütleriyle
sürdürdükleri mücadelede önemli mevziler kazanılmıştır. T •

Çokuluslu tekellerin, özellikle daha fazla kar yolunda gerekli gördükleri
alanlara ve ülkelere yatırım yapmaları, zaman zaman kapitalist ülkelerdeki
işletmeleri kapatarak rahatlıkla kar transferi yaptıkları ''vergi cennetleri" ne
ya da özellikle çevre kirlenmesi ve işçi sağlığı konusunda hiçbir önlem
gerektirmeyen ülkelere taşımaları, üretim güçlerinin gelişimini saptırıcı
eylemlere girişmeleri, kapitalist ülke işçileri için yeni yıkıcı sonuçlar
üretmektedir.

Bugün kapitalist ülke işçilerinin karşı· karşıya kaldıkları sorunlar
emperyalist-kapitalist sistemin bunalımına bağlı bir biçimde giderek
artmaktadır. işsizlik başta gelen en önemli sorundur. Özellikle kadın ve
genç işçiler, yeni okul bitirenler, ABD'de ·zenciler, Federal Almanya gibi
ülkelerde siyasi olarak fişlenenler için işsizlik bir kabus halindedir. Sık sık
işyerlerinin kapanması, dev tekeller karşısında orta ve küçük işletmelerin
iflas etmesi, çok uluslu tekellerin değişik amaçlarla, özellikle kimyasal
zehirlenmelerin olduğu işyerlerini az gelişmiş ülkelere taşımaları sonunda
işsizlik yoğunlaşmaktadır. Bu arada bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
istihdamı kısıtlayıcı bir biçimde kullanılması da işsizliği artıran bir etken
olmaktadır.

Öte yandan çalışma ve yaşama koşulları da giderek kötüleşmektedir. Zaten
yeters~z olan ücretler, sürekli hale gelen ve giderek artan enflasyon
nede~ıy!e ufalanmakta, işçilerin satın alma gaco düşmektedir. Çalışma
süresı (ışgünü, çalışma haftası ... ) çeşitli planlarla uzatılmak istenmekte,
yolda kaybedilen zaman uzamakta, kısacası toplumsal yaşama dinlenmeye
ayrılacak zaman kısıtlanmaktadır.

Üretim yöntemleri_ giderek karmaşıklaşmaktadır. işçinin yabancılaşmaemı
artıran yöntemlerın_ hı~la devreye sokulması, artan lşkazaları ve meslek
hastalıkları•.s~re~lı kırletilen çevre, atmosfer, deniz, göller, nehirler,
~e~ele~en bıtkı örtOsü,kötü beslenme,açlık,sefalet mahalleleri,göçmen
ışçılerın, ça(ışt!kları Olke işçilerinden ayrı muamele görmeierı ... Bôton
bunl?r kapıtalıst _ülkelerdeki işçi sınıflarının mücadelesini daha da
keskınleştırmektedır.

Ekonomi~ -~,unaııny aşmada "kal;cı çözüm" bulamadıkları gibi, eskiden

1
~duau gıbı geçlcı çözüm" üretemeyen, kendi topraklarında emek-sermaye
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çelişkisi her geçen gün biraz daha keskinleşen, sosyalist sistem karşısında
giderek gerileyen, ulusal kurtuluş savaşları sonunda sürekli mevzi
kaybeden emperyalist ülkeler,bunalımı aşma yolunda kendi işçi sınıflarına
karşı belli dayatmalarla çıkmaktadırlar.
Kapitalist ülke iktidarları özellikle "petrol bunalımı" sözleri altında tüm ülke
insanlarını ortak davranmaya, "ulusal birlik" sözleri ile gerçekte
kapitalizmin ürettiği kötülükleri ortak göğüslemeye çağırmakta, ekonomik
mücadelede sendikaları pasifize etmek istemektedir.

Bugün tüm kapitalist ülkelerde ekonomik bunalımın faturasını işçi ve
emekçilere ödetmeye yönelik yoğun bir saldırı vardır. "Kemerleri sıkma"
polltlkası ile bunalımın yüküçalışanların sırtına yıkılmak istenmektedir.
Ucretlerin·dondurulması, sosyal güvenlik, eğitim, sağfik alanlarında kamu
yatırımlarınının kısılması, fiyatların yükseltilmesi, düşük gelir gruplarının
vergi yükünün artırılması burjuvazinin ilk önlemleri olmaktadır. iktidarların
tavrını yansıtan "kemerleri sıkma" politikasının daha yumuşak görünüşlü
uzantısı ise "toplumsal anlaşma" adı altında işçilerin karşısına
çıkarılmaktadır.
Ülkenin içinde bulunduğu koşulların değerlendirilerek sendikaların g,eçici
olarak anlayış göstermeleri ve istedikleri ücret artışlarında "makul" olmayı
gerektiren bu talep, özellikle son yıllarda bazı Batı Avrupa ülkelerinin sınıf
uzlaşmacı sendikal merkezleri tarafından kabul edilmiş ve uygulanmıştır.

"Kemerleri sıkma" ve onun uzantısı olan "toplumsal anlaşma" modeli az
gelişmiş ülkelere de ithal edilerek kullanılmaktadır. 1978 başındaTürkiye'de
iktidar olan CHP de aynı modeli denemek istemiş, ancak DISK'in kararlı
tavrı sonunda bu model kısa zamanda aşılmıştır.

Bugün özellikle Fransa ve ltalya gibi ülkelerde ilerici sendikal ~erkezler
kemerleri sıkma politikasına ve sonuçlarına karşı sürekli eylem içindedirler.

Bugün özellikle Fransa, ltalya, Portekiz, ispanya, lngiltere gibi ülkelerde
ilerici sendikal merkezler burjuvazinin kemerleri sıkma politikasının son
çözümlemede kazanılmış işçi haklarının geri verilmesi anlamına geldiğini,
kapitalizmin bunalımının faturasının işçi ve emekçilere ödetilmek
istendiğini açıkça dile getirmekte, hükümetlerin kemerleri sıkma
politikalarına karşı kesin tavır almakta, bu amaçla grev, genel grev ve
kitlesel eylemler perçekleştlrmektedlrter..
, ~
işte böylesine bir ortamda kapitalist ülkelerde· sürmekte olan siyasi ve
ideolojik mücadelenin uzantısında işçiler yoğun bir ekonomik mücadele
sürdürmektedirler. •
Kapitalist ülke işçi sınıfları, ekonomik bunalımın sonuçlarına, tekellerin
yoğunlaşan sömürülerine, tekellerin ve onların siyasi sözcülüğünü yapan
gerici siyasi iktidarların sendikal hak ve özgürlüklere yöneltttklerl
saldırılara, faşizme, yeni-sömürgeciliğe, ırkçılığa karşı yoğun mücadele
vermekte, herkese çalışma hakkının sağlanması, iş güvencesi, ücretlerin
satın alma gücünün korunması, çalışma süresinin kısaltılması, erken
emeklilik, çalışma ve yaşama koşullarının düzeltilmesi için, silahsızlanma,
barış, özgürlük için geniş eylemlere girişmekte, bölgesel, ulusal ve
uluslararası çapta eylem birliğini zorlamakta, eşgüdümlü eylem
olanaklarını yaygınlaştırmak için çabalamaktadır. I
Fransa, lngiltereı Arjantin, Brezilya, Portekiz, ltalya, Japonya'daki grevler
.. , ', 17
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sınıf uziaşmacılığının geçersizliğini kanıtlarken; Fransa, ltalya,lsveç gibi
Olkelerdeki genel grevler işçi sınıflarının gerçek gOcOnO göstermesi ve
burjı.rv3zinin yOreğine korku salması açısından son derece etkili olmaktadır.

Geride bıraktığımız yıllar içinde greve giden işçi sayısında bOyOk artışlar
olmuştur. Son yirmi yıl içinde greve giden işçi sayısı yaklaşık 1 O misli
artmıştır. özellikle GOney Amerika'da sendikaların kapatılmasına, sendika
yöneticilerinin tutuklanması ya da öldOrOlmesine karşı, sendikal _hak ve
özgür!Okler için yapılangrevlere katılan işçilerin sayısı hızla artmaktadır.

";

işçi sınıfının keskinleşen mücadelesi Içlnde ~ir_çok Olkede değişi~ amaçlı
grevler yapılmıştır. lr'.311'~a_ABD E:mpeı;yalızmı_nın k~klası Şah ';le~rılmeden
önce yapılan petrol işçılerının grevı Şah ın devrılmesınde önemlı bır noktayı
oluşturmuştur. öte yandan Nikaragua'da işçilerin giriştikleri genel grev
Somoza diktatörlOğünO shahlı mOcadele ile deviren Sandinista Ulusal
Kurtuluş Cephesinin mücadelesine ivme kazandırmıştır.

1978 yılında yozbinlerce işçinin faşist diktaya rağmen greve gittiği
Brezilya'da geçen yıl içinde greve giden çelik işçilerinin ekonomik
talepleri aşarak siyasi af ve kurucu meclis oluşturulması isteğinde
bulunmaları ve grevleri sırasında dinsel tabakalardahil tom halkın desteğ ini
kazanmaları en önemli olaylardan biridir. •

Aynı biçimde Bollvya'dageçmiş yıllarda maden işçilerinin uzun süren grevi,
siyasi affın çıkarılması, atılan işçilerin lşyertne geri alınması, sendikal hak
ve özgOrlOkleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kararnamenin feshedilme
si ile sonuçlanmıştır.

Tunus'ta tom baskılara rağmen geniş çaplı grevler gerçekleştirilmiş, bu
grevlerin Kana bulanması, sendika yöneticilerinin hapsedilmesi mocadeleyi
durduramamıştır. ~

BugOn kapitalist ve kapitalist sisteme bağımlı ülkelerde kitlesel lşçl ,

eylemleri gerçekleştirilmekte ve işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının
en somut örnekleriyle, bu eylemler tam bir enternasyonal iz.-, anlayışı içinde
başarıya götorolmektedir.

DiSK, değişik Olkelerde grev yapan işçileri, tutuklanan, gözaltına alınan
sendikayöneticilerini sonuna kadar desteklemiş, uluslararası dayanışması
nı göstermiştir. Örneğin DiSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTÜRK
8.1.1979 tarlhlndeekonornlk ve demokratik hakları için genel greve giden
Peru _ işçileri Genel Konfederasyonuna (Convederacion General De
Trabaladcres del Peru) şu dayanışma telgrafını çekmiştir:

'
Türkiye işçi sınıfı, Peru işçi ve emekçilerinin ekonomik ve demokratik
hakları uğrunda verdiği mücadeleyi izlemektedir.

Tüı:!'fye işçi sınıfının Devrimci işçi SendikalarıKonfederasyonu(DISK) olarak
zulumden ve bas~ıdan kurtulmak amacıyla fedakarca savaşan Peru'lu işçi ve
emekçi kardeşlerınin sonunda zaferi mutlaka kazanağı inancındadır.

Faşist baskı ve terörü yok etmeyi, özgürlük ve daha iyi ekonomik koşulları
amaçlayan kavganızda Türkiye işçi sınıfı sizi destekliyor. Tutuklanan
arkadaşlanmıza sıcak dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Zafer işçi sınıfının,emekc;;llerin olacaktır..
18 •
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Yaşasın Peru işçi· ve emekçilerinin mücadelesi,

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası dayanışması.

1.7. , 4ZGELMIŞ ÜLKELER, EMPERYALiZMiN ULUSLARARASI
EKONOMiK iLiŞKİLER ÇEMBERiNi KIRIYOR, ·. •

B ugün azgelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerya da üçüncü dünya
ülkeleri olarak adlandırılan ülkeler ile emperyalist ülkeler arasındaki
ekonomik ilişkilerden kaynaklanan çelişkiler giderek artmaktadır. Her

iki grup arasındaki çelişkiler gerçekte ulusal kurtuluş mücadelelerinin
maddi t,em~lini oluşturmaktadır. ' . . . , .

Sömürü ilişkilerine dayanan kapitalist lşbölürnü her geç~n gün biraz daha
azgelişmiş ülkelerin aleyhine çalışmaktadır.· Azgelişmiş ülkelerle ileri

. kapitalist ülkeler arasındaki uçurum giderek açılmaktadır. •

Kapitalist dünyadaki işbölümü azgelişmiş ülkelerin • sanayileşmesi
yönünden yeni bir şey getirmemiştir. Azgelişmiş ülkeler hala modası
geçmiş teknolojilere mahkum edilmekte, teknoloji transferleri ile
azgelişmiş ülkelerin emperyalist ülkelere bağımlılığı pekiştirilmekte,
azgelişmiş ülkelerle yapılan patent anlaşmalarında tekellerin gücünü
artırıcı, kısıtlayıcı hükümler getirilmektedir. •

Ayrıca fiyat dalgalanmaları sonucunda gelişmiş ülkelere azgelişmiş
ülkelerden sürekli değer aktarılmakta, yabancı.sermaye azgelişmiş ülkelere
getirdiğinden daha fazlasını götürmektedir.

Banka sermayesinin de uluslararasılaşmış olması sonucunda azgelişmiş
ülkeleri Uluslararası Para Fonu (IMF} gibi emperyalizmin mali örgütlerinin
dayatmalarına mahkum etmek isteyen emperyalist ülkeler, perde arkasında
azgelişmiş ülkelerin ekonomik, politik ve toplumsal yaşamlarını denetim
altına almaktadır. •

Beyin göçü ile kendilerine çok gerekli olan insanlarını yitiren, sanayileşme
adı altında montaj, taşaronve dayanıksız tüketim malları üreten sanayilerin
kurulmasından bir yarar sağlayamayan, öte yandan en büyük zenginlikleri
olan doğal. kaynakları talan edilen ülkeler, siyasi duruma _bağlı olarak
emperyalist ülkelere karşı duydukları tepkileri değişik biçimlerde dile
getirmektedirler. • •

Azgelişmiş ülkeleri ticaret, yatırım, borç verme biçimleriyle bağımlı kılan ve
sömürüye devam eden emperyalist ülkelerin sömürüsüne karşı azgelişmiş
ülkelerde kimi zaman ekonomik alanda, kimi zaman da salt siyasi alanda
tepkiler yükselmektedir. ••

1

'uzun yillar Birleşmiş Milletler içinde değişik biçimlerde, birkaç yıl önce
77'ler Grubıl adına dile getirilen tepkiler bugün daha değişik biçimlerde
ifade edilmektedir. •• • • • •

Enıperyallst ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki sömürü ilişkilerine,
dayanan uluslararası ekonomik jlişkileri yeniden düzenlemek üzere
emperyalist sistem "Kuzey-Güney ilişkileri" biçiminde yeni bir tartışma
üretmiştir. Ve nihayet Mayıs 1977'de 19 azgelişmiş, 8 ·gelişmiş· ülke
temsilcisi bir araya gelerek aralarındaki ekonomik ilişkileri tartışmaya
başlamışlardır. "Kuzey-Güney Diyaloğu" • olarak' adlandırılan bu
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görüşmelerden ABD'nin dayatmaları nedenlyle bir sonuç elde edilememiş-
tir. •

Daha yoğun -olr biçimde azgelişmiş ülkeler aleyhine işleyen ekonomik
ilişkileri yeniden biçimlendirmek üzere geçtiğimiz yıllarda Yeni Uluslararası
Ekonomik Düzen (YUED) kavramı etrafında yeni bir tartışma açılmıştır.
YUED tartışmaları olumlu ve olumsuz ögeleri birlikte içerdiğ,inden, bu
tartışma üzerinde biraz durmaktayarar vardır. •

Kapitalist dünya işbölümünde temel maddeleri sağlamak işlevi ile karşı
karşıya bırakılan azgelişmiş ülkelerin ürettikleri temel hammaddeleri
satarken emperyalist ülkelerin bu \emel maddeleri çok ucuza kapatması,
aynı ülkelerin mamul maddeleri ithal ederken çok yüksek fiyatlarla
karşılaşmaları, sürekli artan tekel karları, az gelişmiş ülkelerin emperyalist
ülkelerle yaptıkları ticaretten sürekli zararlı çıkmaları, giderek dış borçların
da yüksek rakamlara ulaşması, belli. toplumsal ve siyasal gelişmelerle
birlikte bu ülkelerin ürettikleri temel malları daha iyi fiyatlarla satma,
uluslararası ekonomik ilişikleri yeniden.düzenleme arayışını getirmiştir.

Azgelişmiş ülkelerin bu durumun değişmesine yönelik istemleri daha sonra
Birleşmiş Milletler'de (BM) güç kazanmış ve 1961'de Birleşmiş Milletler
Ticaret Ve Kalkınma Konferansı UNCTAD'ın toplanmasıyla birlikte bu
istemlerörg0tlen'miştir.1960'1arda 18 temel madde (petrol, yerfıstığı, bakır,
hindistan cevizi, biber, muz, kauçuk, civa, boksit, tropik ağaç ve ürünleri,
demir cevheri, tungsten, jüt, kakao, kahve, şeker, kalay) için üretici
birlikleri oluşturulmuş, 6 temel madde için de (çay, pamuk, manganez, et,
fosfat, bitkisel yağ!ar) birlikler oluşturulmaya çalışılmıştır.

; 'işte bu cabaların sonunda Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen olarak
adlam:lırııan bir arayış ortaya çıkmıştır. BM tarafından da kabul edilen bir
belgeye sahip olan bu arayış içinde temel madde üreten ülkeler kendi
aralarındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak, dünya ticaretindeki
hammadde fiyatlarını denetim altına almak ve fiyatları yükseltmek amacıyla
belli toplantılar yapmışlardır.

Azgelişmiş ülkelerin haklı istemlerinin belli zorlamalarla daha ileri bir
noktaya varmasının koşullarını içermesi YUED tartışmalarının olumlu
yanıdır. •

Ancak ne kadar iyi f!İ~etli g.ö~ünürse_ görünsün, bugünkü koşullarda YUED
çalışmaları~da etkınlık, hala ~endı sınıfsal 9ıkarlarını yeni ekonomik
çıkarlar dogrultusunda güçlendırmeye bakan, ışbirlikçi sermayeyi temsil
eden sınıf ve tabakalardadır.

Y_~ED _tartışma_ları etrafında gerçekte yapılmak istenen, emperyalizmin
so~oro ,:nekanız_ması karşısında köklü ve uzun vadeli çözümlere gitmek
Y:rı.~e, dıplo,:natık yollarla yeni ekonomik çıkarları elde etmek biçiminde
gorunmektedır.

y

YUED prı:gra"'!ına bu' biçimiyle emekçi halkların mücadelesinden çekinen
emperralıst mıhraklarca hemen karşı çı~ılm~m!ş, YUED programı yer yer
sosyalıst kalkınma modelıne karşı az gelışmış ülkelere uygun alternatif bir
model olarak alkışlanmıştır.

!=cevi~ _Hükümeti _YUED tartışmalarını Dışişleri Bakanlığı düzeyinde
ız!emıştır. Ancak bır yandan AET içinde yer arama, öte yandan ise diğer
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' azgelişmiş ülkelerle sürdüreceği ilişkilerle AET üyeliğini dengeleme

hesapları Ecevit hükümetlntn azgelişmiş ülkelere yönelik politikasının da
tutarsı~lığıı:ıı göstermiştir.

YUED tartışmalarının temelinde azgelişmiş ülkelerin gelişmelerinin
maliyetinin bir bölümünün gelişmiş ülkelere kaydırılması, az gelişmiş
ülkelere bu amaçlı kaynak aktarımı ve teknoloji transferinin yapılması
yatmaktadır. Ancak bu tür çabaların bugüne kadar tersine sonuç verdiği çok
iyi bilinen somut bir gerçektir.

Azgelişmiş ülkelere yapılacak kaynak aktarımları gelişmiş ülkeler için yeni
pazarlar açılmasını doğuracaktır. Sonuçta varolan düzen değiştirilmeye
cek, tersine varolan düzenin bir yanı daha da güçlendirilecektir.

YUED tartışmaları sisteminin özüne değil, görünto'lerine, -sonuçlarına
yöneliktir. Düzeni değil, düzen içindeki bölüşüm ilişkilerini değiştirmeyi,
azgelişmiş ülke burjuvazilerinin daha fazla pay almasını amaçlayan bir
tartışmadır. • . •

Oysa artık açıkça kanıtlanmış bir gerçekliktir ki, az gelişmiş ülkelerin
gelişmesi, emperyalist ülkelere bağrmholrnaktan kurtulmakla, emperyalist
kapitalist sistemin dışına çıkmakla, sosyalizm ile mümkündür.

Emperyalist ülkeler ile azgelişmiş ülkeler arasındaki ilişkilerin odaklandığı
bir diğer nokta ise bağlantısız ülkeler hareketidir. Bağlantısız ülkeler
hareketinin temelleri 1955'de Bandung Konferansında atılmıştır. Asya-Afri
ka Konferansı adı altında yapılan bu konferansa katılan değişik siyasal
yönetimlere sahip ülkeler sömürgeciliğe karşı olma ve birbirlerinin iç
işlerine karışmama ilkelerinde anlaşmak kaydıyla aralarında bir diyalog
başlatmayı karar altına almışlardır. t • -

Daha sonra bağlantısız ülkeler arasında zirve toplantıları gerçekleştirilmiş
ve 3-8 Eylül 1979'da Küba Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti Havana'da
yapılan 6. Zirve Toplantısı'na kadar bağlantısızlar hareketi beklenmedik bir
gelişme göstermiştir. Hareketin kendi içinde tartışma ortamını, kurum ve
organlarını esneklik içinde üretebilmesi, bağlantısızlar hareketinin
emperyalizmin saldırılarına rağmen gelişmesini sağlamıştır.

Başlangıçta sosyalist sistem ile kapitalist sisteme karşı mesafelerini eşit
düzeyde tutan bağlantısız ülkeler, daha sonra tavırlarını sosyalist
ülkelerden yana değiştirmişler ve özellikle BM ve BM organları içinde
sosyalist ülkeler ile eşgüdüm içinde davranmaya başlamışlardır.

Havana Zirvesi'ne Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa'dan 95 ülkenin devlet
başkanı, devlet temsilcisi, ulusal kurtuluş mücadelesi liderleri, bp,ğlantısız-
lara üye olmayan bazı ülkelerin temsilcileri katılmışlardır. 1

•

Havana Zirve'sinde sömürgeciliğin sonuçları bir kez daha gözden· geçirilip
varolan uluslararası ilişkilerin nasıl daha adil, eşit ilişkilere dönüştürüleceği
tartışılmış, uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesi yolunda atılacak
.adrrnlar görüşülmüştür. •

l

Bağlantısız ülkeler hareketinin gelecek üç yıl içinde başkanlığını yapacak
olan Küba Devlet Başkanı Dr. Fide! Castro Birleşmiş Milletlerin 34.
toplantısı'nda (12 Ekim 1979, New York) yaptığı konuşmada bağlantısız
ülkeler hareketinin hedeflerini şöyle açıklamıştır:
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Bağlantısızlık politikasın!~. ö~ü., hareketin_ özgün__ ıı~_eleri~d! ve t~m!I
özelliklerinde de belirtildıgı gıbı, emperyalizme, somurgecıllge, yenı-so
mürgeciliğe ırk ayrımına, ırkçılığa, siyonizme, her türlü saldırganlığa,
işgalciliğe

1

hegemonyacılığa, ülkelerin iç işlerine karışma politikasına
olduğu kadar, büyük g~ç ve blokçu poiitikalara karşı mücadeleye dayanır.

Barışın evrenselliği hareketin ilkelerine uygundur: dünyada barış için
mücadele bütün ülkeler arasında eşitlik, bağımsızlık ve egemenliğin
sağlanma;,. Biz buraya barış adına, tüm ·halklar arasındaki dayanışma

··adına şu uyarıyı açıklamaya geldik ki, dünyadaki sorunlar, gücü açlığı,
hastalığı, cehaleti yok etmeye yetmeyen nükleer silahlarla hiç bir biçimde
çözümlenemez. Bu silahlar halkların haklı ,b?şkaldırışını da ~zeme~. Sa_vaş
yangını bu dünyada kaybedecek en fazla şeyı olanları da, yanı ze.ngınlerı de
yok eder. • "

-d/:.:

Havana'da yapılan 6. Bağlantısız Ülkeler Zirvesi'iıde emperyalistlerin ve
işbirlikçilerinin beklediği bölünme gerçekleşmemiş, tüm önemli sorunlarda
özellikle ulusal kurtuluş moçadelelerini destekleme konusunda birliği ve
dayanışmayı güçlendirici kararlar alınmıştır. Kısacası Havana Zirvesi
emperyalizmeve gericiliğe indirilmiş bir darbe olmuştur.

1.8. HALKLARIN ANTI-FAŞIST, ANTI-EMPERYALIST MÜCADELESi
SÜREKLi YENi MEVZiLER KAZANIYOR

E mperyallst-kapltallst sistemin sık sık karşı karşıya kaldığı, giderek
her defasında daha derinleşen ve daha uzun süren devresel
bunalımları ortamında bir yandan kapitalist ülke işçi ·sınıflarının

sürekli yoğunlaşan sınıf mücadeleleri, öte yandan sosyalist sistemin
üstünlüğünün daha açık bir biçimde kanıtlanması,· emperyalist sömürü ve
baskı altındaki halkların mücadelesin ldaha da şiddetlendirmektedir.

Dünyanın dört bir köşesinde halklar faşizme, emperyalizme, şovenizme,
sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe, ırk ayrımına (apartheid), siyonizme)
her türlü işgalciliğe, gericiliğe karşı amansız bir mücadele vermekte ve
ulusal kurtuluş mücadeleleri her geçen gün yeni mevziler kazanmaktadır.

An~.a~ halkların bu mOcadelesine karşı emperyalizm, özellikle- ABD, çok
degışık biçimlerde tavır almakta, önleyebileceği mücadeleleri en vahşice

• yolla~ı.a ez~eye çabalarken, Nikaragua örneğinde olduğu gibi engelleyeme
yecegı gelışmeleri,yeni yöneticilere yardım önererek, onları dışarıdan daha
ınce yollarla kuşatarak, sistemin etki alanı lçlnde tutmaya çalışmaktadır.

. Bu amaç!~ genel olarak izlenen yollar, çeşitli kışkırtmalara girişme, faşist
hareketlen de_stekleme, faşist yönetimleri işbaşına getirme, askeri darbeler
tezg~hl~rn~, llerlcilere yönelik korkunç kampanyalara girişme, ilericileri,
devrımcılerı ve örgütlerini yok etme biçimlerini içermektedir. .

Bugün halkların özgürlük, bağımsızlık, barış mücadelesinin ve ulusal •
kurtuluş hareketlerinin önünde en büyük engel olarak ABD durmaktadır.

Empery~l!zrı:ıi~ Güney ve Orta Amerika bölgesinde Küba'yı yitirmesinden
sonra. gırıştığı saldır9an planlara ve birçok ülkede gerçekleştirilen faşist
a~kerı da~belere ragmen bu bölgede . halkların devrimci mücadelesi
sürmektedır. •

ı< '

Güney Amerika özellikle ABD emperyalizm inin en tatlı kar· alanı olmayan . .



devam etmektedir. ABD dış karlarının % 18'i hala Güney Amerika'dan.
kazanılmaktadır. ABD kökenli çokulusıu tekellerin en rahat at oynatabildik
leri bölge Güney Amerika'dır.

Ancak Güney Amerika kıtasında çalışabilecek nüfusun yaklaşık % 3O'u
işsizdir. 110 milyon kişi sefil hayat yaşamaktadır. Ülkelerin neredeyse
tamamında faşist diktatörlükler geçerlidir. · .

'';,,: .. ,

Chicago,.,0kulu ünlülerinden N-obel ödüllü iktisatçı Milton Friedman'ın
bugün Türkiye için de geçerli olduğu söylenen ekonomik ve siyasi
programları doğrultusunda Güney Amerika sürekli sağılmaktadır.

Zenginler. ·İle fa~irler arasındaki uçurum giderek daha hızlı bir biçimde
büyümektedir. Örneğin Brezilya'da nüfusun en zengin % 5'inin ulusal
gelirden aldığı pay 196O'da % 28 iken, bu oran 1970 de % 35'e, 'f976'da ise
% 39'a çıkmıştır. •

•'J' • '

ABD'nin Merkezi Haber Alma Örgütü CIA'nın, Şili örneğinde olduğu gibi ITT
ve benzeri çokuluslu tekellerin, ülke yönetimlerini belirlediği bu kıtada,
özellikle son yıllarda girişilen saldırılarla birlikte sendikal hak ve
özgürlükler, demokratik haklar ortadan kaldırılmış, temel haklar kullanılmaz
hale getirilmiştir. ' .
"Brezilya Mucizesi"adı altında gerçekleştirilenlerin ardından Bolivya,
Uru~uay, Şlli, Arjantin başta olmak üzere tüm ülkeler aynı kadere itilmiştir.

Ancak emperyalizmin, faşist askeri diktatörlüklerin, ''goril" diye
adlandırılan yerli bekçilerin, tankların, topların, bombardıman uçaklarının
saldırılarına rağmen Jose Marti'lerin yıllar önce yükselttiği, daha sonra Che
Guevara'ların, Fidel'lerin elinde zafere götürülen bağımsızlık ve özgürlük
bayrağı bugün de tüm kıtada dalgalanmaktadır. •

Faşist diktaların tüm baskılarına rağmen işçilerin genel grevleri.sürmekte,
gerillaların isyan ateşleri yanmaya devam etmektedir.

Bu gelişmenin ulaştığı doruk, yiğit Nikaragua halkının zaferi olmuştur.
Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi önderliğinde Nikaragua halkının
giriştiği silahlı ayaklanma sonunda, ülke topraklarının çoğunluğunu eline
geçirmiş olan Somoza'nın 40 yıllık diktatörlüğü sona ermiş, Somoza
ABD'ye kaçmak zorunda kalmıştır.
Uluslararası alanda büyük destek gören silahlı ayaklanma sırasında
işçilerin giriştikleri grevlerin büyük çapta etkili olduğu Nikaragua'da şimdi
Ulusal Kurtuluş Geçici Demokratik Hükümeti işbaşındadır. Karşı-devrimci
saldırı çabalarını dikkate alan, geniş bir toprak reformuna girişen, nüfusun
okuma-yazma bilmeyen % 7O'ini eğitmeye çabalayan devrimci demokratik
iktidar, bağlantısız, barışçı bir politika izlemektedir.

I
Bugün Nlkaraçua halkının devrimci zaferi, tüm devrimci halkların yüzakı

. olmuştur. ABD emperyalizmine indirilmiş bu son darbeyi, Nikaragua
halkının zaferini coşkuyla selamlıyoruz. '

öte yandan emperyalizmin ve işbirlikçilerinin faşist diktatör General
Pinochet'ye yaptığı tüm yardımlara rağmen, Şifi halkının yiğit mücadelesi
sürmektedir. Tüm yasaklamalara karşın, ülkede sendikal örgütlenme
sürmekte, 1 -Mavıslar kutlanmakta, Şili halkının mücadelesi yükselmekte-
di~ '
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'
Şlli halkının mücadelesi tüm dün~ada devrimcilerin, ilericilerin uluslararası
dayanışmaalanındaki ilk hedeflerı,durumundadır. :

DiSK bu noktadan hareketle Salvador Allende'nin kanlı bir faşist darbe ile
devriı'diği 1973 yılından bu yana her yıl başka bir ülkede kutlanan Şlll lşçllerl
Merkez Birliği'nin (CUT) 26. Kuruluş Yrldönürnürıü 12 Şubat 1979'da
Türkiye'de kutlayarak Şili işçi sınıfı ve emekçi halkıyla dayanışmasını
açıkça somutlamıştır.

' ı
. CUT'un Kuruluş Yıldönümünde "Ui~slararası işçi ~ınıfı Day~n_ışll!ası"_ adlı
bir toplantı yapan DiSK 've DiSK e bağlı sendıka yönetıcılerı, Dünya
Sendikalar Federasyonu (DSF), Şili işçileri Merkez Birliği (GUT), ltalya
Genel iş Konfederasyonu (CGIL), Filistin Sendikalar Federasyonu,
Macaristan . Sendikaları Merkez Birliği {SZOT), Yugoslavya Sendikalar
Konfederasyonu· Merkez Konseyi (CCTUY), Fransa Genel iş Konfederasyo
nu (CGT), Bulgaristan Sendik~ları Merkez Korıseyl (CCBT_U),_ Dem~kratik
Yemen işçi Sendikaları, Yunanıstan ESAK, Surıye Kamu lşçılerı Sendıkaları
Federasyonu, Kıbrıs PEO, SSCB Kamu Emekçileri Sendikası, Polonya
Kooperatif ve Ticaret Emekçileri Sendikası, DSF-Kamu Emekçileri
Uluslararası Sendikalar Birliği, DSF-Ticaret •. Emekçileri Uluslararası
Sendikalar Birliği temsilcileri Şili hakkında aldıkları aşağıdaki ortak kararı
tom dünya kamuoyuna duyurmuşlardır:

Şili'de 11 Eylül 1973'de askeri bir darbe ile iktidara gelen faşist Pinochet
cuntasının genel olarak temel hak ve özgürlükleri, özel olarak da sendikal
hak ve özgürlükleri çiğnemeye devam ettiğini, •

Şill'de keyfi tutuklamaların sürdüğünü ve siyasi tutuklulara işkence
yapıldığıııı,

Şili halkının her geçen gün biraz daha yoğun bir sömürü ve baskı ile karşı
karşıya kaldığını,. •

Ancak tüm baskı ve işkencelere rağmen başta işçi sınıfı olmak üzere tüm
Şili halkının, Pinochet rejimine karşı giriştiği anti-faşist mücadelenin
giderek daha da güçlendiğini dikkate alan ve bu mücadelede zaferi ergeç
Şili halkının kazanacağına inanan örgütler,

• Tüm dünya işçilerini, hangi ulusal ya da uluslararası sendikal örgüte üye
olurl~rsa __ol~~~lar, t~m sendikal örgütleri Şlli halkıyla ve Şill'nin tek
sendıkal orgutu CUT ıle uluslararası dayanışmayı sürdürdüklerini bir kez
daha açıklamaya, •

• Şili'd~n ~-ürgün olan tüm insanların Şili'ye dönüşlerinin sağlanması için
gereklı mucadeleyi vermeye, •

• Şili'nin doğal kaynaklarının uluslararası tekellere peşkeş çekilmesine
karşı çıkmaya, , · ·

• Şili gizli polisi, CN l'nın Şili sınırları içinde ve dışında giriştiği eylemlere
karşı çıkmaya ve kayıp 2.500 Şili'linin akibetl hakkında bilgi edlnllmesl
için gerekli çalışmaları \apmaya,

! Ş!!l'~e t~mel hak ve özgürlüklerin, bu arada da sendikal hak ve
ozgu_rluk!erın tanınması, siyasi tutuklulara işkence yapılmasının önlenmesi
ve sıyası tutukluların serbest bırakılması amacıyla Şili cuntasına karşı
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ekonomik, mali ve ticari ambargo uygulamaları için kendi hükümetlerine
baskı yapmaları yolunda yoğun bir çabaya girmeye çağırır.

ı:sugOn El Salvador'da devrimci, demokratik güçler yeni mevziler
kazanırlarken, Peru seçlmlerinden demokrasi güçleri kazançla çıkarken,
faşist dikta altındaki Brezllya'da demokratik hakların kullanılması
doğrultusunda önemli kazanımlar elde edilmekte, Bolivya ve Venezuella'da
işçilerin ortak eylemi sürmektedir. •

Emperyalizmin kltleiletiş\m araçlarını kullanarak, tüm olanaklarıyla göz
boyamaya giriştiği, beyinleri yıkamaya çalıştığı Güney Amerika'da artık
gerçekler saklanamaz haldedir.

1978 Dünya Futbol Kupası ile Dünya Güzelllk Kraliçeliğinin 'kazandırıldığı
Arjantln'de de faşist Videla diktatörlüğüne karşı mücadele sürmektedir.

Uruguay'da faşist cunta son olarak 3000 kişiyi daha tutuklamıştır. Binlerce
kişiden hala haber yoktur. içlerinde sendikal merkez CNT'nin yöneticilerinin
de olduğu çok sayıda kişiye sürekli işkence yapılmaktadır.

ABD emperyalizminin Karayibler Adaları'rida ve Porto Riko'da giriştiği son
saldırılara karşı halkların mücadelesi devam etmektedir.

Ancak faşist diktatörlüklerin işçi sınıfının ekonomik ve siyasi mücadelesini
durdurmaya, sendikalarını, işyeri örqütlenrnelertni dağıtmaya yönelik
çabaları artık geçersiz kalmaya başlamıştır.

Güney Amerika'da belirleyici özelliği anti-emperyalist-olan mücadele, diğer
bir kıtada, Afrika'da ırk ayrımına karşı mücadeleyi de kapsayarak
sürmektedir. , '

1
50'ye yakın ülkenin diktatörlükle yönetildiği Afrika'da g·eçtiğimiz 2,5 yıl
içinde pek çok bölge emperyalizme ve işbirlikçi !erine karşı verilen
savaşlara, direnişlere, kitlesel gösterilere sahne olmuştur. Geçtiğimiz 2,5
yıl içinde Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve, Etyopya, Batı Sahra,
Tunus, Zaire, Somali faşizme, emperyalizme ve ırkçılığa karşı mücadelele-
rin en sıcak alanlarını oluşturmuştur. •

Emperyallzm, yardım maskesi altında bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi
veren Afrika halklarını ezmeye çabalamaktadır. Bu amaçla NATO birliklerini
Afrika toprakları üzerinde kullanmaktan bile çekinmemiştir.

Emperyalizmin pazarlarını kaybetmeme, sömürüyü sürdürme çabası içinde
özellikle Afrika'da yıllardır kullandığı en önemli araçlardan biri ırk ayrımıdır.
Emperyalizm özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Batı Afrika
(Namibya) ve Zimbabve'de (eski adıyla Rodezya) yıllarca ırkçılığı resmi
siyaset olarak uygulatmıştır •

Emperyalizm eski sömürgecilik günlerinden kalan tom yöntemleriyle GOney
Afrika'yı elinde tutmak için çabalamaktadır. ABD, kobalt ithalatının %
98'Ini, manganez ithalatının % 99'unu, kromun % 91 'ini, platinin % 80'Ini
Güney Afrika'dan sağlamaktadır. Avrupa'ya manganezin yarısından fazlası,
kromun üçte biri Güney Afrika'dan gelmektedir. işte böylesi bir ülkeyi
emperyalizm her şeye rağmen, BM kararlarını çiğnemek pahasına gözden
çıkarmak istememektedir. •
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Bugün Güney Afrlka'da ufak bir beyaz azınlık, kara sly...h Afrikalı çoğunluğu
yönetmektedir. lrkçı Vorster yönetimindeki Güney Afrika, ayrıca yine doğal
kaynaklar açısından son derece zengin olan Namlbya'yı da işgal etmiştir.

Güney Afrika Cumhuri_ye_ti'l)de, ır~çılığın ?ir_ ~aşk_a tora olan slyo~ist
• politikayı sürdüren lsraıl ıle sürekli yakın bır ılışkl ıçlnde, karşılıklı sllah
alışverişiyle koruyucu melekleri ABD'nin yoğun silah yardımlarıyla, beyaz
azınlık rejim'ı sürmekte, Bostvana ve Zambiya'ya saldırılar düzenlenmekte-
dir.. •

ırkçı Pretoria rejiminin tüm b~skılarına: BM Güvenlik Konseyl'nin kon~ya
ilişkin somut kararlarının çlgnenmesıne rağmen bugün Güney. Afrıka
Cumhurlyeti'nde Ulusal Afrika Kongresi (NAC) örgütünün, Narnlbya'da ise
Güney Batı Afrika Halk Örgüto'nün (SWAPO) ulusal kurtuluş mücadelesi
tüm hızıyla yayılmaktadır, . .• . ·_

öte yandan yıllardır beyaz azınlık yönetiminin egemen olduğu, siyahların
kendi ülkelerlnde ağır bir sömürü ve baskı altında yaşadığı Zimbabve'?e
Yurtsever~Cephe önderliğinde sürdürülen ulusal kurtuluş mü?adel_esı
beyaz azı_nlık rejimine son vermiştir. •. • · • • ·

Yapılan genel seçimleri siyah Afrikalılar kazanmış, ardından Mugabe
başkanlığında kurulan ilerici h0k0met ülkeyi yönetmeye başlamış, böylece
ırkçılığa yeni bir darbe daha vurulmuştur.

Sömürgecilik döneminin en temel yöntemlerinden biri olan ve bugün
yeni-sömürgeci planlar içinde ·daha inceltilmiş biçimiyle süren ırkçılığa
karşı tam dünyada önemli bir mücadele verilmektedir. Emperyalist
ülkelerde bile sık sık kitlesel gösteriler yapılarak, ırk ayrımı şiddetle
protesto edilmektedir.

Birleşmiş Miiletler Genel Kurulu ırk ayrımını "insanlığa karşı bir suç" olarak
nitelemiş v~ BM Apartheid (Güney Afrika Cumhuriyetinin resmi ırk ayrımı
politikası) özel Komitesi 21 Mart g0nün0 Irk Ayrımı ile Mücadele günü
olarak ilan etmiştir.

DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, dünyanın tüm ilerici devletleri ve
örgütlerince kutlanan bu gün nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle demiştir:

2J. Ma,:t 1960'da~Güney Afrlka'da_Sharpeville kentinde baskı yasalarına karşı
. gosterı yapan sılahsız siyah Afrıkalılara karşı polis ateş açmış, çoğu kadın
ve çocuk olan 69 kişiyi öldürmüş, 180 kişiyi yaralamıştır. Uç yıl önce ise
Soweto katliamı gerçekleştirilmiştir.

Sömürü ve ırk ayrımı birbirini tamamlayan iki olgudur. Nasıl Hltler'ln üstün
ırk ideolojisi Alman emperyalizminin dünyaya egemen olma politikasının
kılıfı idiys_e! Güney Afrika'da ve dünyanın birçok yarinde uygulanan ırk
ayrım!.P~_lıtıkası da empe!Yallst kapitalist sistemin sömürüyü katmerleştir
me, somurge halkları, lşçı ve emekçileri ucuza çalıştırma sömürüyü sınıf
karşıtlıklarını gizleme amacına hizmet • etmektedir. · ' ' '

Emperyalizm, IIJ~~nları eşit ofara~ _9örmez. Günlük yaşamda, çalışma
sırasında ve egıtımde ırkçılığı koruklar. Emperyalizm tekel karlarını

.artırabllmeklçln,değişlkülke halklarını boyunduruğu altınd~ tutabilmek için
ırk ayrımı yaratarak onları birbirine düşman eder. Emperyalizm, değişik
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renklerdeki halkların topraklarına, doğal zenginliklerine el koyabilmek için
onları köleleştirir, yok eder.

Sınıflı toplumların tarihi "yabancı ,ırklar"a karşı uygulanmış korkunç baskı
ve vahşet sahneleriyle doludur. ABD kapitalistlerine işgücü sağlamak için
Afrika'da yapılan köle avında 15 milyon Afrikalı özgürlüğünü, 45 milyon
Afrikalı ise yaşamını yitirmiştir. ABD'de onbinlerce. zenci, kızılderlll
~~~~& •

Beyaz olmayan ırkları "aşağı ırk" olarak gösteren ırkçı teoriler, emperyalist
tekellerin renkli ırkları daha fazla sömürmelerine, onlara hayat hakkı
tanımayıp ellerinde avuçlarında ne varsa el koymalarına kılıf hazırlamıştır.

Bugün Güney Afrika Cumhuriyetinde 4 milyon silahlı beyaz, 20 milyon
silahsız siyah Afrikalıyı yönetmektedir. Beyazların ayrılıkçı yönetimi
yaşamın her alanında sınıfsal keskin bir "renk duvarı" çekmiştir. Siyasi ve \
toplumsal hiç bir hakkı tanınmayan siyah Afrikalılar kan ve işkence
deryasında en aşırı biçimlerde sömürülmektedir. Baskıya karşı,çıkan siyah
~fr!~~!ılar, en_ hunharca yollarla cezalandırılmakta, işkence.;,gör"lekte,
oldurulmektedır. ,, ı,;

Bugün lsrall'de Arap h·aıka karşı da ırkçı ayrımcılık ve baskı
uygulanmaktadır.

Ancak "hür dünya", "refah topıumu", "insancıl bir girişim ekonomisi" gibi
sözlerin ardına saklanmak isteyen emperyalizm, milyonlarca beyaz
olmayan insanı tehdit eden ırkçı çirkin suratını glzleyememektedir.

Bugün sömürge durumunda olan halkların öigürlük ve bağımsızlık
mücadelesi sürmektedir. Özelllkle Afrika'da siyah Afrikalıların mücadelesi
hergeçen gün biraz daha gelişmektedir. Son olarakZimbabve'de demokratik
kurallara uygun olarak yapılan ilk seçimleri siyah Afrikalıların kazanması ve
siyah Afrikalı bağımsızlıkçı güçler arasında birliğin sağlanması,
emperyalizmin ırk ayrımı politikasına karşı günümüzde verilen anlamlı yanıt
olmuştur.

Irk ayrımı, ırkçılık, şovenizm,faşizmin vazgeçilmez parçalarıdır.

Emperyalizme, sömürgeciliğe, karşı mücadele, ırkçılığa karşı mücadele
demektir.

Afrika'nın özellikle güneyinde ırkçılığın s0rd0r0lmesinde yeni oyunlar
tezqahlamrken, emperyalizm kıtanın diğer bölgelerinde bölgesel savaşları
kışkırtmak için çırpınmaktadır.

Angola, Mozambik, Gine-Bissau'da savaşan silahlı halkların ve Portekiz işçi
sınıfı ile emekçilerinin devrimci mücadelesi sonunda çöken Portekiz
lmparatorlcığu'nun Afrikalbekçiliğlnin sona ermesinden sonra emperyalizm
Afrika'da çok zor durumda kalmıştır.

Emperyalistler zaman zaman Çad, Zaire, Uganda ve S~mali'ye satdınlar
düzenlemişlerdir. Fas, Tunus ve . Sudan'da gericlllğın • daha yerleşık
kılınması için her ıorıc oyuna girişmişlerdir. Ancak bu yoğun çabalar da
fayda .vermemiştir. Etyopya halkı oynanan oyunları bozmuş, Cezayir
gelişmesini sürdürmüştür,
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Zaire'de 1f!78 Mayısıyla birlikte başlayan olaylar Kısa zamanda uluslararası
niteliğe b0r0nm0ştor. Kongo Ulusal Kurtuluş Cephesl'nin savaş verdiı:)I
Zalre'nin Kolwezi bölgesi dünya kobalt rezervinin üçte ikisine sahip ayrıca
bakır aretimi açısından son derece zengin bir bölgedir. Bu bölgede faaliyet
gösteren çok uluslu tekellerin çıkarları tehlikeye girince Fransa ve Belçika
Zaire'de askeri harekete geçmiş ve çok sayıda insan sorgusuz sualsiz
NATO'nun paralı askerlerince öldürülmüştür. •

Batı Sahra Polisario gerillaları ile Fas ve Moritanya. askerleri arasında
1975'de başlayan çarpJŞfı:alar devam etmektedir. Pollsarlo gerillal~nın
zaferi de çok uzakta deglldır. •

Yüzyıllar boyunca sömürgecilerin, emperyalistlerin at oynattığı, halkların
en vahşi biçimlerde sömürüldüğü, kardeşin kardeşe vurdurulduğu,
ırkçılığın sürdürüldüğü Afrika artık paralı askerlerin mezarı haline
gelmektedir. En çağdaş oyunlarına rağmen emperyalizmin Afrika'daki etki
alanı daralmakta, bu daralmanın sıkıntısı içinde daha da azgınlaşan
emperyalizm çaresizce daha fazla batağa batmaktadır. Kara Afrika üzerinde
yükselmekte olan özgürlük ve bağımsızlık güneşi, her geçen gün biraz daha
fazla parlamaktadır.

Emperyalistlere, emperyalizmin işbirlikçisl yönetimlere karşı mücadele
dünyanın dört bir köşesinde sürmekte, ulusal kurtuluş mücadeleleri
emperyalizmin göbeğini nallamaktadır.

Asya'da, Sri Lanka'da işçilerin ve köylülerin mücadelesi sürerken, Doğu
Timor halkı Endonezya hükümetinin baskıcı ve ablukacı eylemlerine karşı
yiğitçe direnmektedir. Yıllar önce emperyalizmin devrimci gelişimi
hunharca ezdiği, 20 bin ernekçlnln hala hapishanelerde süründürüldüğü
Endonezya'da emekçi halkın direnişi yeniden gelişmektedir.

Ağır ekonomi'< ve politik bunalım yaşayan Tayland, Hong Kong, Filipinler,
Maleyzya ve Singapur'da emperyalist ülkelerin yeni sömürü ve baskı
yöntemlerine rağmen emekçi halkların muhalefeti giderek yaygınlaşmakta
ve derinleşmektedir.

,I

. Güney Kore ise tam bir kaynayan kazan durumundadır. Kore'nin birliğinin
yeniden sağlanması ABD askerlerinin geri çekilmesi, toplumun demokratik
leşmesi için halkın faşist rejime karşı giriştiği mücadele, son öğrenci
olaylarıyla yayılarak devam etmektedir. Emperyalistler, tüm çabalarına
rağmen Kore'nin birliğinin yeniden' sağlanmasını engelleyemeyeceklerdir.

Çin Hindi'nde ise yiğit Vietnam halkının ABD emperyalizmine karşı
kazandığı zaferden sonra Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti sosyalizmi inşa
etme yolunda önemli adımlar atmıştır. Kamboçya'da Pol Pot yönetiminin
y~nilf:les_i,nden v~ Çin'in Vi~tnam'a saldırısının püskürtülmesinden sonra
Çın Hındı nde antl-ernperyallst mücadelenin zaferi yaygınlaşmaktadır.

Emperyalizmin oyunlarının en açık bir biçimde bozulduğu ulusal kurtuluş
mocade!elerlni hızlandıracak olaylar ise Ortadoğu'da•yaşaninaktadır.

Ekonomik ve askeri açılardan son derece önemli stratejik konuma sahip
olan Ortadoğu bölgesi emperyalizm, özellikle ABD için hayati önem
taşımaktadır. , ,

Bölgenin bu konumu, Filistin, Kıbrıs sorunlarının ve bunlara bağlı olarak
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lsrall-Arap Ulkelerr ve Türklye-Yunanlstan arasında belli gerginliklerin
yıllardır sormeslne yol açmıştır. ,

Son gelişmeler nedeniyle bölgedeki çıkarlarını tehlikede gören ABD
emperyalizmi Ortadoğu'da ve yakın çevresinde son 0ç yıldır yoğun
ekonomik-politik-askeri manevralara girişmiştir. Dünya çapında girişilen
ideolojik kampanyadan sonra Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın
emperyalizm kuklalığı tam anlamıyla tescil ettirilmiş , Mısır ve lsrail
arasında imzalanan Camp Davld ve Washington anlaşmaları ile Ortadoğu'da
yeni bir gerici ittifak oluşturulmuştur.

Sedat'ın kendi davasına ihanet etmesi Nobel Barış Ödülü ile_
ödüllendirilirken, lsrail'in Filistin halkına ve Lübnanlılara karşı giriştiği
askeri saldırılar yoğunlaşmış, işgal altındaki Arap topraklarında kurulan f
yahudi yerleşim merkezi sayıları artmış, lsrail'in torn bölgedeki askeri
~aldırganlığı yoğunlaşarak sürmüştür.

lsrail'in siyonist, Güney Afrika'nın ırkçı, Güney Amerika',nın faşist
rejimlerinin işbirliğiyle sömürü ve baskı düzenini s0rd0rmeye'.)çabalayan
ABD, Mısır ve lsrail'e büyük çapta silah yığarken bir yandan da- Basra
Körfezi, Kızrl Deniz, Afrika Boynuzu ve Hint Okyanusu'nda hem olaylar
çıkartmaya, hem de buralara askeri güç yığmaya başlamıştır.

Bölgede "Erken Müdahale Birliği" yeni bir "Güvenlik Sistemi" kurma
çabasında olan ve Kıbrıs'ı da bir ABD ve NATO üssü olarak kullanmak
isteyen, ABD, Akdeniz ve Ortadoğu'yu tam anlamıyla patlamaya hazır bir
barut fıçısı haline getirmiştir.

Ancak bütün bu oyunlar sonuç vermemektedir. Filistin Halkı'nın tek yasal
temsilcisi olan Filistin Kurtuluş.Örgütü (FKÖ) dünya çapında sağladığı
uluslararası destek ile birlikte bu oyunları bozmuştur.

. Bugün emperyalizmin Filistin konusundaki tam çarpıtmalarına,
saldırılarına rağmen dünya halkları Filistin davasını sonuna kadar
desteklemektedirler.

DiSK Filistin sorununda her zaman son derece duyarlı. bir dayanışma
göstermiş, Filistin Sendikalar Federasyonu ile çok yakın ilişkiler
kurmuştur.

2-6 Kasım 1979'da Lizbon'da FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın açış konuşmasını
yaptığı, çeşitli ülkelerden 800'0 aşkın parlamenter, sendika lideri, siyasi
parti demokratik örgüt, barış ve dayanışma komiteleri temsilcisi ile Afrika,
Asy~ ve Güney Amerika'dan ulusal kurtuluş hareketleri temsilcilerinin
katıldığı Arap Halkı ve Temel Davası Filistin ile Dayanışma Konferansı'ında
DiSKGenei Sekreteri Fehmi Işıklar özet olarak şu konuşmayı yapmıştır:.
Arap halklaı;ına ihanet eden.Sedat ile Begin arasİnda imzalanan Washington
Anlaşması Ortadoğu'da bir emperyalist ittifakın oluşturulmasına yönelik
somut bir adtmdır,

Camp David ve Washington Anlaşmaları Ortadoğu'ya barış değil, bölgedeki
gerginliğin artmasını getirecektir. , •

Bu emperyalist-siyonist gerici planlar, bölgedeki emperyalist tekellerin
durumlarını kuvvetlendirmeyi, emperyalist sistemin dünya çapındaki
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stratejisini güçlendirmeyi, Ortadoğu, Akdeniz ve Hint Okyanusu'nda s!lah
yarışını körüklemeyi amaçlamaktadır. Bunlar aynı zamanda Surıye,
Demokratik Yemen, Etyopya, Libya ve diğer antı-emperyalist rejimlerin
direnişini kırmaya, tüm bölgedeki ulusal kurtuluş hareketlerini, özellikle
Filistin halkının mücadelesi ile Lübnan yurtsever hareketinin temellerini
sarsmaya yöneliktir.

Filistin sorununun çözümü Ortadoğu'daki Arap halklarının karşılaştığı tüm
sorunların anahtarıdır. Ve Filistin sorunu çözümlenmeden adil ve kalıcı bir
dünya barışı sağlanamaz.

Ortadoğu sorununa Birleşmiş Mille!ler dışında Filistin halkının tek gerçek
temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü'nü dışlayarak, Filistin halkının
vazgeçilmez ulusal haklarını göz önüne almayarak çözüm arayan tüm
anlaşmalar, ancak bölgede ABD'nin emperyalist varlığını güçlendirecek ve
ABD'nin çıkarlarını koruyacaktır. •

Türkiye işçi sımfmm tek sınıf ve kitle sendikal merkezi olan DiSK, tüm Arap
halklarının~ireddettiği bu anlaşmaları şiddetle lanetler. DiSK ayrıca bu
anlaşmaları reddeden Arap halklarını sonuna kadar destekleyeceğini bir kez
daha açıklar.

Türklye'rıfrı ilerici güçl_erinin yoğun kampanyası sonunda FKÖ , Türkiye
resmi makamlarınca nihayet Filistin halkının tek gerçek temsilcisi olarak
tanınmış ve geçen ay içinde Ankara'da FKÖ'nün Türkiye Temsilciliği
açılmıştır.

Geçen ay Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapan FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın da
dediği gibi "Türkiye halkı ile Filistin halkı arasındaki ortak tarihsel ve
kültürel ilişkiler bu halkları ortak düşmana karşı mücadelede daha da
yakınlaştırmaktadır."

Filistin halkı, kendi yasal temsilcisi olarak FKÖ'nün tanınması, lsrail'in
işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesi, Filistin halkının kendi
topraklarına geri dönmesi, Filistin halkının kendi kaderini kendisinin
belirlemesi hakkının somutlanması ve bağımsız bir Filistin devletinin
kurulması koşullarıyla haklı savaşını mutlaka kazanacak ve dünya barışına
katkıda bulunacaktır. .

DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, BM Filistin Halkıyla Dayanışma
Günü nedeniyle yaptığı şu açıklama ile DISK'in bu konudaki görüşlerini tüm
dünyaya bir kez daha duyurmuştur:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 29 Kasım'ı Filistin Halkıyla Dayanışma
günü olarak ilan etmiştir.

DiSK, Fi_l~sfi_n halkının haklı mücadeıesini sonuna kadar desteklediğini 29
Kasım Fılıstın Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle bir kez daha açıklar.

Filistin halkının tek temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Türkiye
tarafından da Filistin halkının resmi temsilcisi olarak tanınmasını olumlu
bir gelişme olarak değerlendiren DiSK, tüm dünya ülkelerinin FKÖ'yü
Filistin halkının tek temsilcisi olarak tanıması yolundaki çabaları Filistin
hal_kının vazgeçilmez hakları olan Anayurt topraklarında yaşam~, kendi
bagımsız devletlerini kurma ve kendi kaderlerini tayin etme haklarının
alınması için verilen mücadeleyi desteklediğini,
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İsrail işgali altındaki tüm Arap topraklarının ivedilikle gerçek sahiplerine
terk edilmesini,

Filistin halkının bu haklarını emperyalizmin çıkarları yararına çiğnemeyi
amaçlayan Camp David ve Washington anlaşmalarının geçersiz olduğunu
ve Filistin halkının haklı mücadelesini engelleyemeyeceğini,

Ortadoğu'da adil ve kalıcı zafere ulaşacağına olan inancını -yinelerken,
Filistin davasına destek veren dünyadaki ve ülkemizdeki tüm barış ve
demokrasiden yanaörgüt ve kişileri bu uğurda daha etkin mücadele vermeye
çağırır.

Geçtiğimiz yıllar içinde dünyadak! en önemli olaylardan biri elbette lran
devrimi olmuştur. Yıllarca dünya halklarına göz kamaştırıcı zenginliği ile
tanıtılan, "yeşil devrim" kahramanı lran Şahı Rıza Pehlevi'nin diktası altında
inleyen lran halkı sonunda kararlı birmücadele ile özgürlüğe kavuşmuştur.

Yıllardır ezilen, horlanan kadın emekçilerin çarşaflarıyla en önde
katıldıkları, günlerce tüm dünyayı meşgul eden antı-emperyalist özlü bir
halk ayaklanmasını tiiçbir güç durduramamıştır.

DiSK ilk günlerden itibaren ·ıran halkının devrimci mücadelesini, üzellikle
greve giden işçileri desteklemiştir. DiSK Genel Sekreteri Fehmi lşıklar'ın,
daha 7.12.1978 tarihinde yaptığı açıklamada gelmekte olan lran Devrimi
şöyle alkışlanmıştır: •

Ortadoğu'da ABD emperyalizminin jandarmalığı görevini büyük bir
bağlılıkla yürüten lran Şah'ı, diktatörlüğünün son günlerini yaşıyor. Uzun
yıllar yoğun bir baskı ve terör altında tutulan lran emekçi halkı diktatörlüğün
kesinlikle yıkılması için eyleme geçmiştir. Kuzeyden Güneye, Doğudan
Batıya tüm lran sokakları her gün sel gibi akan işçi ve emekçilerle
dolmaktadır.

Dikta rejimlerinin her türlü baskı ve terörünün işçi sınıfı ve emekçi halkları
yıldırmayacağı lran'da bir kez daha görülmüştür.

Ölüm saçan makineli tüfeklere, tanklara karşı göğsünü açarak yürüyen
emekçi halkın kararlılığı, Şah'ın askerlerinin silahlarını etkisiz kılmaktadır.
Her gün verilen kayıplar, mücadeleyi geriletmek şöyle dursun Şah'a karşı
duyulan kini ve tepkiyi artırmaktadır. Son gelen haberler artık ordunun alt
kesimlerinde de Şah'a başkaldırmanın güçlenmekte olduğunu ortaya
koymaktadır. Bazı askerlerin, halka ateş stmekten vazgeçmeye başladığı
bildirilmektedir.
Dünyada lran Şah'ını açıkça destekleyen güçlerin başında ABD
emperyalizmi gelmektedir. lran'da direnen emekçi halkı "alçak" diye
nitelendiren ve Türkiye halkı da dahil bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi
veren tüm dünya halklanna aynı gözle bakan ve aynı dille saldıran ABD
~aşkanı Carter, Şah yönetiminin sürmesinden yana olduğunu sık sık
açıklamıştır. Böylece emperyalizmin emekçi halkın can düşmanı olduğu bir
kez daha gözler önüne serilmiştir. Ancak Şah'ın sonu kaçınılmazdır. Şah
rejimi yıkılacaktır.

DiSK, lran'da gerici Şah rejiminin yıkılması için mücadele veren grevci
işçilerle ve direnen emekçi halkla dayanışma içindedir. Bağımsızlıktan ve
demokrasiden yana olan tüm güçler lran'ın geleceğlnl elinde tutan işçi sınıfı
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ve tüm emekçiler yanında bugünden tavır almalı. ve bu yolda ABD
emperyalizminin dayatmasına karş] gelmelidir. . •

Elbette 1şah'ın devrilmesi ile bölgedeki çıkarları tehlikeye giren ve yeni
duruma uygun koşullar yaratmaya çabalayan emperyalist ABD lran
yenilgisini kolay kabullenmemektedir. Bir yandan lran'ı ekonomik ablukaya
almak için elinden geleni yaparken, öte yandan son baskında olduğu gibi
rehineler, kurtarma operasyonu adı altında lran'a askerl-! saldırı
düzenlemektedir. • ,;,\,> "·· .~:

lran halkı ise aylardır elinde tuttuğu rehineleri bir ulusal onur 'sorunu
yaparak ABD'nin gerçekleştirmeye çabaladığı ekonomik ablukaya gülüp
geçerek'. ABD'nln rehineleri kurtarma gerekçesiyle lrarı'a karşı giriştiği son
askeri saldırıda gösterdiği askeri aczi sergileyerek kendi özgür geleceğini
kurma mücadelesi vermektedir. ~• ,, •

Bugün devlet başkarıırun da seçildiği lran'da elbette her şey 'düzelmiş
değildir. Gefecek günlerde izlenecek politika net olarak belirlenmemiştir.
Sorunlar siıtmektedir. •Molla hareketi demokratik mücadele konusunda
şüpheler yaratmaktadır. Mücadele eden k0rtlere karşı takınılan tavır, gerici
şoven bir tavrrdır, ~· •

Ancak lrari devrimi şunu göstermiştir ki, egemen sınıfların baskı aracı olan
. devlet aygıtları ne denli g0çl0 görünürlerse görünsünler, emekçi halkların
mücadelesi karşısında mutlaka parçalanmaya mahkumdurlar.

lran Şah'ını ne o çok övündüğü ordusu, omuzları bol yıldızlı generalleri,
polisleri, tankları, nükleer silahları, önceden haber alma sistemleri, ne de
dünyanın gelmiş geçmiş en vahşi haber alma örgütlerinden olan SAVAK
kurtarabilmiştir.

ŞAH'la birlil:te emperyalizmin kalelerinden biri daha yıkılmış, bir kavuk
daha devrilmiştir.

DISK'in 6. Genel Kurulu'ndan bu yana geçen süre içinde Ortadoğu'da lran
Devrimi, Afrika'da Zimbabve'de beyaz azınlık rejiminin yıkılması, Güney
Amerika'da Nikaragua halkının. devrimci zaferi, halkların geleceğe umutla
bakmalarını sağlayan en önemli gelişmeler olmuştur.

Emekçi halkların durdurulamayan mücadelesi bir kez daha göstermiştir ki
~er~~k ~lr ~nternasyonalizm,_ sosyalist ülkelerle yurtsever, demokratik'.
ılerıcı _güçlen~ gaç ve eylem_ ~ırliği, faşizme, emperyalizme, söm0rgeciliğ~
şovenızme, sıyonızme, gerıcı ve ırkçı politikalara karşı mücadelede tek
güvencedir. ·

1.9. EMPERYALiZMiN YENi HEDEFLERi
. 'S osyallst s(stem, kapitalist 0lke işçi sınıfları ve ulusal kurtuluş

mOcadeiE:sı veren halklar karşısında sürekli olarak mevzi yitiren
. emp~ryalıst 0l~eler ~ralarındaki çelişkilerin giderek keskinleşmesine

ragmen; yıne de sıstemın çök0şOn0 geciktirme yolunda b0t0nleşme
çabaları göstermekte, işçi sınıfı ve emekçi halkların uluslararası
dayanışmasına kar~ıl!k aralarındaki ilişkileri uluslararası • çapta
peklştırmeye, NATO ıçınde askeri birli~I güçlendirmeye çabalamaktadır.

1973'0 izleyen bunalım ile birlikte kapitalist 0lke temslfclleri ve özellikle son
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yıllarda 7. büyük kapitalist Olke başkanları Londra, Bonn, Tokyo gibi
metropol merkezlerinde blraraya gelerek sistemin geleceğini tartışmışlar,
yeni durumlara göre izleyecekleri siyaseti belirlemeye çabalamışlardır.

Aradaki çelişkilere • rağmen emperyalistlerarası bütünleşme • çabalarını
sürekli kılmak yolunda 1973'de önemli bir adım atılmıştır.

1973 yi'ı'ırıa kadar kendi aralarında bütünleşmeyi zorlayarak AET içinde
biraraya gelen ülkeler ile ABD arasında ikili . götürülen ilişkilerin,
Japonya'nın hızla Avrupa va Amerika pazarlarına yayılması sonucu
ABD-AET-Japonya arasında oçro bir biçimde götürülmeye başlanmıştır.

Emp~ry~\'ıst ülkelerin, özellikle ABD'nln çeşitli araştırma merkezlerinde ve
artık tam . anlamıyla sanayicilere, çokuluslu tekellere esir olmuş
Onlversltelerde "emperyalizmin yeni stratejileri ne olmalıdır" sorusuna
aranan cevapların uzantısında Chase Manhattan Bankası Başkanı David
Rockefeller'ln önderll{llnde emperyalizmin üç odağı ABD-AET-Japonya
arasında daha sıkı bir işbirliği sağlamak üzere Oçlü {Trllateral) Komisyon
kurulmuştur. Bu kuruluşta şu anda ABD Başkanı Carter'ın Ulusa! Güvenlik
Danışmanlığını yapan ve ABD'de savaş yanlısı "şahinler'' grubunun ~n önde
gelen isimlerinden olan Zblgnlew Brzezlnskl akıl hocalığı yapmıştır.

Oçlü Kemlsyon, 3 odaktan seçilen 270 üyeden oluşmaktadır. Bu
komisyonun görevleri yeni durumlara göre emperyalist ülkelerin stratejisini
çizmek kapitalist emperyalist sistemi bunalımdan kurtarmak için sistemin
hastalıklarına karşı reçete hazırlamak, çelişkilerin keskinleşmesi ile
emperyalist ülkeler arasında zaman zaman ileri noktaya varan
anlaşmazlıkları tatlıya bağlamak, üç emperyalist . odak arasında ortak
gOçbirliğl sağlamaktır. Oçlü Komisyon gerçekte ABD'nln_ önderliğini
değişik biçimlerde sOrdOrmesinl saölarnak için uygulamaya konulmuş
akıllıca bir Amerikan manevrasıdır.

1977 listesine göre ABD, Avrupa ve Japonya'yı temsilen Üçlü Komisyon'da
ABD valilerinden John D. Rockefeller, Baron Edmond de Rotschlld, ABD
eski Dışişleri Bakanlarından Henry Klsslnger gibi kişiler, Coca-Cola,
Caterplllar Tractor, Texas lnstruments, Lehman Brothers, Fiat, Honeywell,
Montedison, Dunlop, General Electrlc, Unllever, Barclays Bank, Thyssen,
Rolls Royce, Sony, Mltsublshl, Toyota, Nlppon gibi şirketlerin, çeşitli
banka ve finans ortaklıklarının çok sayıda üst düzeydeki temsilciierl, Time,
Flnanclal Tlmes gibi yayınların temsllclleri, çok sayıda vall, parlamenter,
üniversite profesörü görev almaktadır.

Üçlü Komlsyon'un tanınmış ·isimli üyeleri ise şunlardır: Jimmy Carter, .
Zbigniew Brzezlnskl, ABD Başkan Yardımcısı Walter Mondale, ABD Malfye
Bakanı Mlchael Blumenthal, Savunma Bakanı Harold Brown,. ABD'nin
silahsızlanma görüşmelerini sürdüren Paul Warnke, Fransa Başbakanı
Raymond Barre, Belçika, irfanda, Norveç Dışişleri Bakanları ve Federal
Almanya Çalışma Bakanı ve bir de burjuvazinin temsllcileriyle sistemi
kurtarmaya çabalayan ABD'nln sarı sendikal merkezi AFL-CIO Sekreteri
Lane Klrkland gibi sendikacılar.

ABD seçimlerinde Jlmrny Carter'ın başkan seçilmesinde büyük rol oynayan
Oçlü Komisyon kapitalist sistemin en önemli sorunlarını ele alır, inceler,
Y.OI gösterir. Komisyonun 1975 ylında yayınladığı Demokrasinin Bunalımı
Uzerine adlı rapor bu açıdan son derece önemlidir. Üçlü Komisyon bu
raporda açıkça kapitalist ülkelerde varolan demokrasinin sınırlanması
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gerekliliği ozerinde durrnaktadır.Ve bugo~ gelişmiş ka~italfst ~lkeler!n,
büyük bir çoğunluğunda varolan demokratık hak ve özgürlüklere yönelık
geniş bir saldır~ başlatılmıştır. •

Oçlü Komisyon'u gerekli kılan koşulların da uzantısında emperyalizm yeni
durumlara göre yeni stratejik ve taktik hedefler belirlemektedir. -

özellikle Vietnam Savaşının sona ~rmesi; yumuşama alanın9a önernli
adımların atılması ve emperya!ızmın dünya çapında önemlı mevzıl~r
yitirmesi, emperyalis! ül_ke!erdekı savaş taraftarı grupları oldukça hızlı bır
biçimde harekete geçırmıştır.

carter yönetimi ile birlikte ABD'de savaş yanlısı "şahinler" ağırlık
kazanmaya başlamıştır.

ABD'de yumuşamayı sistemli bir biçimde tehlikeye atmaya, sınırsız bir
silahlanma yarışını yeniden körü!clemeye, dünyayı eski günlerin soğuk
savaş ortamına çekmeye~yönellk yoğun bir çaba harcanmaktadır.

Emperyalizm bu anlamda ekonomik, politik, ideolojik ve askeri alanlarda,
sosyalfst ülkelere ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklara karşı
sürdürdüğü saldırıyı aşırı bir biçimde birdenbire yoğunlaştırmıştır.

Yıllık ciroları birçok büyük ülkenin bütçesinden fazla olan çokuluslu
tekellerle dünya çapında girişilen ekonomik saldırılar bugün sistemin
ekonomik bunalımına rağmen etkili olmaktadır.

Ote yandan ıdeolojlk ptandakl saldırılar yoğunlaştırılmıştir. Yüzlerce radyo
lstasyonu, binlerce gazete, dergi, yüzlerce televizyon kanalı hep birlikte
emperyalizmin veni ideolojik saldırılarını sürdürmektedir.

Sosyalizmin Afrika ve Güney Amerika'ya da yayılmasını önleme,
yumuşamanın başarılarını örtbas etme çabası içinde sosyalizme, sosyalist
Ofkelere her fırsatta saldırılmakta, şoven propoğanda yapılmaktadır.

Bir· zamanlar Çekoslovakya olaylarını son kertesine kadar istismar etmek
isteyen emperyalfstler, bugünlerde ise yumuşamanın bir sonucu olarak
sosyalist Olkelerin iç işlerine müdahaleyi kendileri için hak gören bir tavırla
"insan hakları" şampiyonları haline gelmişlerdir.

Dünya gerlcillği temel çıkış yolu olan anti-kom0nlzm hlsterisi içinde her
durumu yeniden değerlendirmek istemektedir. Kendi ülkelerinde insan
hakl~rının kullanılmasını yasaklayanlara karşı çıkanları içeri atanlar, hala
zen~ılere hayvan muamelesi yapmak isteyenler, örneğin bir Soljenitsin
~zerınde b0y0k bir yaygara koparabilmektedirler. •

Gerçekleri saklama, çarpıtma, asıl düşmanları unutturma çabası içinde
emperyalizmin Onla beyin yıkayıcıları aynı biçimde Afganistan olaylarını da
böylesine bir anti-kom0nlzm aracı olarak kullanmak istemişlerdir.
Afganistan olayları bahane edilerek 1980 Moskova Olimpiyat Oyunları
boykotuna girişilmiştir.· Her fırsatta "spora siyaset karıştırılmaz"
edebiyatını sürdürenler, bu kez yaklaşık yoz yıllık geleneği olan Olimpiyat
oyunlarını sabote etmeye girişmişlerdir.

Yugos!avya Devlet Başkanı Tl~o. ölüm döşeğinde onurlu bir biçimde son
g0nlerınl yaşarken, emperyalıst basın-yayın araçları hemen yaygaraya

.34

..



.başlamışlardır: "Tito'dansonra Rusya, Yuqostavya'yı işgal eder. Savaş
başlayacak."

Gerçekte tüm bu ideolojik saldırıların hedefi bellidir. Ağızlarından detant,
düşürmeyenler, zora başvurma yöntemlerine, _çıkarttıkları bölgesel
savaşlara gerekçe hazırlamaktadırlar. Asker-sanayici kompleksinin
k~rlarının_,daha da yükselmesini sağlamak için savaş kışkırtıcılığını
sılahlanma yarışını körüklemektedirler. . .• i , .

lsrail'in · Lübnan'da yıllardır sürdürdüğü kanlı • baskınları • ~ğızlarına
almayanlar, Küba'nın Afrika'da Angola ya da Etyopya halkına yardım
etmesine rahatlıkla saldırabilmektedirler. 1

Küba ve Vietnam'da yeni düzene ayak uydurmadıkları için başka ülkelere
gidenler için yaygara koparanlar, diğer göçmenlerin hakları konularında
ağızlarını açmamaktadırlar. Örneğin yurt. dışına çalışmaya giden
emekçilerin Avrupa'da karşı karşıya kaldıktan koşullardan. söz
etmemektedirler. .. ı-ııı,ı ;

Bugün Vietnamlı ve Kübalı "mülteciler" konusunda l,<prkunç bir
kampanyaya girişen, insan hakları havarisi pozundaki ABD yöneticileri,
Jean Claude Duvalier'in diktasında yaşadıktan sonra Haltl adasından
kaçarak ABD'ye gelenler için aynı kampanyaya girişmemektedirler.
Haitililer "komünist" bir ülkeden gelmedikleri için, ABD'de siyasi mülteci
olarak kabul edilmezler, siyasi göçmenlere tanınan kolaylıklar onlara'
tanınmaz. Ama anti-komünist saldırı her biçimde devam eder. ABD'de
yaşayan Porto Rik<:>luların da durumu aynıdır.

Tüm dünyada "insan hakları" savunucusu kesilen, ancak kendi ülkelerinde
temel insan haklarının belli bir kesimini uygulamayan insan haklarına

• ilişkin uluslararası anlaşmaların tamamını kabul etmemiş olan, ülkedeki
zencilere, kızılderililere karşı. hala en vahşi' yöntemleri uygulayan ABD
yöneticilerinin sosyalist ülkelerde insan hakları konusunda avukat
kesilmesi artık dünya kamuoyunu yanıltmamaktadır.

Afganistan konusunda tozu dumanı birbirine katan ABD, rehineleri
kurtarma gerekçesi altında lran'a anlatıldığı biçimiyle bir komedi olarak
gerçekleştirilen askeri saldırısının hesabını verememektedir.
NATO içinde "esnek mukabele stratejisi"nin yerini "saldırı yoluyla savunma
stratejisi" almaktadır. •
NATO Avrupa Birlikleri Başkomutanı Alexander Haig şöyle demiştir:
"Askeri olanaklarımızla NATO'nun merkez bölgesi dışında kalan yerlerde de
temsil edilmemiz ve caydırıcı gücümüzü Üçüncü Dünya'da ortaya çıkan •
çatışmalarda kullanmamız gerekmektedir. Bu caydırıcı gücü Batı çıkarlarını
açıkça tanımlamak doğrultusunda kullanmak en iyi yoldur. Olay yerinde
bulunacak askerigücünyararlılık açısından başka hiçbir alternatifi yoktur."

Kapitalist ülkelerde savaş kıştırtıcılığı yapan militarizm lçln gerekli ortamı
hazırlayan, böylece dikkatleri iç sorunlardan başka yerlere çekmeye çalışan
emperyalist mihraklar, tüm kapitalist ülkelerde işçilerin, emekçilerin
mücadelesini saptırmak, engellemek amacıyla yeni faşist örgütler
oluşturmaktadırlar. lngiltere'de yeni-ırkçılar, ABD'de yeni-tutucular ya da
yeni-sağcılar, Federal Almanya'da neo-naziler örgütlendirilmekte, paralı,
adam öldüren faşist teşkilatlar kurdurulmakta, bunların . benzerleri
azgelişmiş ülkelerde de zorlanmaktadır. •
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Emperyalizm, so'syalizı:ne karşı yeni bir haçlı seferi başlatmış durumdadır.
ve bu yeni haçlı seferı yaşamın her ~!anını k~psamakta, ancak en yıkıcı
sonuçlarını silahlanma konusunda getır~ektedır.

0çlü Komisyon'un önerileri ve yedi_ ~üyük kapit'.'11is~ devlet ?aşkanlarının
zirve toplantılarının uzantısında, hala emperyalızmın önderı durum~nda
olan ABD bugün militarizmi körükle~ekte ve _so~uk sava~ı. yenıd~n
canlandırmaktadır. ABD, Güney Am~rıka ve Afrıka da kendısıne baglı
diktatörlüklerle dünyanın· bu bölgeler_ınde_ çıkarlarını. k~rumaya çal.ışırken1
öte yandan Kızıldeniz Basra Körfezı, Hınt Okyanusunda süreklı askerı
yığınak yapmaktadır. 'ıran'da Şah.lığın ve buna bağlı olarak ~ENTO'~un
yıkılmasından sonra Ortadoğu'dakı çıkarları gerçek anlamda tehlıkeye gıren
ABD, bölgede çıkarlarını koruyacak daha. 9erıiş ittifaklar p~şin~edir v~
bugün Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır-lsraıl den ol_uşan yenı _ bır .bekçı
halkası kurmak için uğraşmaktadır. Bu anlamıyla_ bı~ A_kdenız ülkesı olan
Türkiye'ye bu konum içinde daha saldı~gan, ılerı bır Jandarma karakolu
görevi düşecektir. • ,ı
lran'daki ABD üslerine el konulmasından sonra oradaki dinleme
merkezlerinin Türkiye'ye taşındığı söylendiği bir ortamda Türkiye'nin üsleri
yeniden açmasının, Savunma işbirliği Anlaşması'):!ın (SIA) ardından
Türkiye'nin güvenliğinin ne denli tehlikeye atıldıgını yakın gelecek
g öster+=kt i r.

SILAHSIZLANMA VE BARIŞ MÜCADELESi, SÖMÜRÜ
VE BASKIYA ı<ARŞİVERILEN SAVAŞIN BiR PARÇASIDIR

Bugün dünya çapında çeşitli amaçlı korkunç bir silahlanma yarışı vardır.
içinde yaşadığımız nükleer çağda silahlanma yarışı,insanlığı geçmişe
oranla daha fazla tehdit etmektedir.

Bilimsel-teknolojik devrim ortamında, bilimsel gelişmelerin ürünleri
sosyalist ülkelerde insanlığın refahı için kullanılırken, kapltallst Qlkeler aynı

· sonuçları savaş sanayini geliştirmede,karlarını artırmada kullanmaktadırlar.

Bugün dünyada her yıl yaklaşık 400 fuilyar dolar silahlanmaya
harcanmaktadır. • \
Sınıflı toplumların· tamamında, düzenin sürmesini sağlamak amacıyla
dolaysız bir zor aracı olan devlet aygıtının lşlernesl temel olarak silah
üzerine kurulmuştur. Silahlanmanın temel gerekçesi "dış düşmanlara karşı
~lusal güvenli_ğin" sağlanmasıdır. Anca bugün kapitalist ülkelerde ordu,
Jandarma, polıs dış düşmanlardan çok "iç düşman" olarak gösterilmeye
çalışılan yurtseverlere, emekçi halka karşı hazırlanmaktadır. Ve kapitalist
devlet ayıJıtının silahlı kesimleri, grevleri, kitle hareketlerini, toplumun
demokratık muhalefetini, devrimci mücadeleyi ezmek için kullanılmaktadır.

• Son yıllarda üretilen silahların önemli bir kısmı da "iç düşmanlara;' karşı
kl!lfanı}abilecek nitelikteki sila~ıar.d!!· işte bu anlamıyla silahlanma ve
mılltarızm, egemen sınıfların somunılen sınıflar üzerindeki tahakkümünü
sürdürmeye yarayan araçlar durumundadır...

Silahlanmanın temelinde yatan kapitaliznıin kendisidir. Silahlanma ve
s::ıldırganlık kapitalist üretim biçiminin doğal bir sonucudur. Ancak
sılahlanma yaln~zca y~yı_lmacı politikaların ayrılmaz bir parçası değil, aynı
zamanda çok karlı bır ış alanıdır. Çünkü burjuvaziye göre silah yalnız
36

/

1,.10.



dolaysız bir zor aracı değil, aynı zamanda bir "mal"dır. Bugün yüksek bfr
merkezileşme ve yoğunlaşma sonucu asker-sanayici kompleksi olarak
adlandırılan bu sanayi dalı piyasayı kontrol _eden çok az sayıdaki tekelin
ell ndedir. ABD silah tekelleri diğer sanayi dallarında iş yapan öteki ABD
tekellerine oranla% 70 daha fazla kar etmektedir.

Kapitalist sınıf için temel olan kendi sömürü ve baskı d0zenlerlnin
sürmesidir. Yeryüzünde tekellerin emrindeki binlerce iktisatçı silah
üretiminin ekonomik faydalarını dile getirmeye çabalarken, daha 1952'Ierde
ABD Başkanı General D. Eisenhower· şöyle demiştir: "işsizliği ortadan

. kaldıran fair-deal (siyaseti) değil savaştır. Ancak savaş sayesinde ekonomik.
faaliyetler yüksek bir düzeye çıkabilmiştir."

ABD'nin başını çektiği NATO ülkeleri silah yarışını körüklemekte, bölçosel
savaşları kışkırtarak dünya barışını tehdit etmektedirler. Emperyalist ülkeler
daha fazla silah üreterek azgelişmiş ülkelere bağımlı silah sanaylllerl ihraç
ederek, bir yandan kapltallzrnlnçenep bunalımı için çözüm ararken, öte
yandan silah ticareti ile daha büyük karlar s~ğlamaktadırlar. ,;.,

Silah tlcare_tinin toplam ihracat içindeki payı ABD için % 20, lngiltere için
% 12, Fransa için % 9'dur. Silahlar konuşurken, emperyalizmin ticareti
genişlemektedir. Vietnam savaşı sırasında General Motors, Ford, General
Electric, Boeing, Dow Chemical şirketleri karlarını 4-5 misli artırmışlardır.
Mayıs 1978'de Washington'da yapılan NATO zirvesinde kabul edilen "Uzun
Vadeli Savunma Programı" gereğince NATO ülkelerine önümüzdeki 10-15
yıl _b_oy~n~a toplam 80 milyar dolarlık bir askeri harcama zorunluluğu
getırılmıştır. 1984 yılına kadar NATO ülkeleri geleneksel (konvansiyonel)
silah güçleri için askeri bütçelerinde her yıl gerçek olarak (enflasyonla
orantılı olarak) % 3'Iük düzenli bir artış gerçekleştirecektir.
Sllahlanrna yarışını sürdürenler silah harcamalarını artırabilmek için her
yola başvurmaktadırlar. "Batınınaskeri güçsozlüğü", "artan Sovyet tshdldl''
biçimindeki toplumsal demagojilerin ardına sığınan savaş kışkırtıcıları,,
silah sanayiinin daraltılması halinde işsizlerin sayısının artacağını,
ücretlerde düşmegerçekleşeceğini söylernektedlrler.Arna butürdemagojiler
somut gerçekler tarafından açıkça ya1anlanmaktadır.

' .

Silahlanmaya daha fazla para yatırılmasına rağmen ABD, Fransa, Almanya,
Belçika, lngiltere gibi ülkelerde ekonomik bunalım sürmekte, işsizlik,
enflasyon giderek artmaktadır.

'
Silahlanmaya, silahlı örgütler kurmaya büyük paralar yatıran azgelişmiş
ülkeler için silahlanmanın bedeli daha da ağırdır. Birçok gelişmiş kapitalist
ülke, azgelişmiş ülkelere silah teknolojisi ihraç ederek o ülkelerin
gelişmelerine yardımcı olacaklarını söylemektedir. Ancak bu ülkelerin sifah
teknolojilertne've silah ithalatına aşırı para harcamaları sonunda toplumsal
harcamalarını, kamu yatırım'larını kısmakta, ama çokuluslu silah tekelleri
büyük vurgun vurmaktadır. , •

Aşağıdaki ABD verilerinden de.anlaşılacağı gibtABD'den en fazla silah alan
/ ülkelerin başında Ortadoğu ülkeleri gelmektedir. 2 yıl önce ABD'den 5,7

milyar dolarlık silah alan lran, devrımden sonra ABD'nin silah tlcaretl
içinde 1 t. sıraya düşmüştür.

37

J

ı



1979'da ABD'den Silah ithal Eden Ülkelerin Silah Alımları {milyon dolar)

SUUDi ARABiSTAN
ISRAIL
TAYVAN
TAYLAND
MISIR
K.KORE
YUNANiSTAN
TÜRKiYE
ÜRDÜN
iSPANYA
IRAN

5.142
1.084
510
410
343
289
220
204
88
48
42

Aşağıdaki tabloda ise 10 yıllık dönem içinde başlıca Ortadoğu Olke]erinln
silah alımları için yaptıkları harcamalar sergilenmektedir. •

Libya
Mısır
lsrail
Ürdün
Suriye
Türkiye
Irak
lran
Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuzey Yemen

_., Güney Yemen
Umman
B.A.E.
Pakistan
Hindistan

1968-1978
Silah ithalatı
(Milyon$)

12.985
3.500
4.900
710

4.195
2.190
4.205
8.365
490

2.395
100
200
125
280

1.040
2.160

i oplarn
ithalattaki Payı

(%)

11.8
33.7
11.5
18.5
47.2
14.7
24.5
15.0
1.9
7.4
5.5'
8.0
6.5
1.2
8.2
6.2

Görüldüğü gibi ABD silah tekelleri silah ticaretinden büyük karlar
sağlarken, Ortadoğu patlamaya hazır barut fıçısı haline getirilmiştir.
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Bugün bir yanda silahlanma için harcanan milyarlarca lira vardır, öte
yandan işsizlik, açlık, hastalık, çevre kirletilmesi. yüksek düzeyde
işkazaları, meslek hastalıkları vardır.

ABD'deki rakamlara göre bugün silah sanayiine yatırılacak 1. milyar dolar
120.000-140.000 insan için eğitim demektir.Başkan Carter'ın son savunm~
bütçesindeki harcamaların sivil sektöre yatırılması 1.400.000 insan için yeni
iş olanağı demektir. • ,

Silahlanma harcamalarında azalma, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçların
giderilmesinde gerekli temel olanakları yaratabilecektir.

augün yeryüzünde 900 milyon insan okuma-yazma bilmez durumdadır.
Yaklaşık 500 milyon insan açlık içinde kıvranmaktadır. OECD ülkelerinde
milyonlarca işsiz vardır ki, bunların yarısına • yakını gençlerden
oluşmaktadır. Milyonlarca insan hastane, doktor,· . okul öğretmen
gereksinimi duymaktadır. '

Silahlanmaya harcanan yalnızca 4 milyar dolar, 200 milyonaç çocuğun ·tüm
bir yıl boyunca doyurulmasını getirecektir. • . .

1 ~

Silahlanmaya harcanan yaklaşık 9 milyar doiar,900 milyon insanın
okuma-yazmak öğrenmesini sağlayacaktır. .

Dünya Sağlık örncıo çiçek hastalığını dünya çapında ortadan kaldırmak
için 10 yılda 83 milyon dolar harcamıştır. Tüm dünyada sıtmayı ortadan
kaldırmak için 450 milyon dolar gereklidir.

Silahsızlanmanın bir sonucu olarak silahlara yatırılan paraların bir kısmı
insanlığın temel sorunlarının çözümüne yardımcı olabilir. Bir Trident
nükleer denizaltı bugün 240 çağdaş hastane demektir. Bir Leopard-2 tankı
tam teçhizatlı bir sanatoryum demektir.

Azgelişmiş ülkelerin toplumsal 'gerekslnlmierini karşılama yerine
ekonomileri için büyük yıkım olma pahasına aldıkları silahlar gerçekte
genellikle o ülkelerin demokrat, ilerici güçlerine, bağımsızlık, demokrasi ve.
sosyalizm mücadelesi vermekte olan halklara karşı kullanılmaktadır.

Sınıf tahakkümünOn sürmesinin bir aracı olarak militarizmin körüklenmesi,
biraz önce belirtildiği gibi emperyalizmin• yeni hedefleri içinde daha da
önem kazanmıştır. Kitlelerin yıldırılması, barışcıl çözümler yerine k~şkırtma
psikolojisinin egemen kılınması, uluslararası gerginliğin yeniden
canlandırılması ve bu amaçlara yönelik olarak militarizmin körüklenmesi,
özellikle televizyon ve basın aracılığıyla yapılmakta, ancak silahlanma
propagandası yapan bu flfmler ve yayınlar sonuçta gerginlik ve şiddet
psikolojisi yaratmaktaterörü tesvik etmekte.askerl diktatörlükler içih uygun
bir ortam hazırlamaktadır. Filmleri ve yayınları üretenler elbette tam bu

• sonuçları da birlikte düşünmektedirler.

1972 yılında imzalanan SALT I anlaşması, ardından 1975'de Helsinki'de
Avrupa Güvenliği ve işbirliği Nihai Senedi'nin imzalanması silahsızlanma ve
barış yolunda atılan önemli adımlardır. Ancak ABD'de Carter yönetiminin
işbaşına gelmesinden sonra ABD silah tekelleri, Pentagon ve NATO
çevrelerinin çabalarıyla bu süreç bugün için duraksamaya uğratılmıştır.
Geçen yıl Viyana'da ABD ile SSCB arasında imzalanan Stratejik Silahların
Sınırlandırılması Anlaşması SALT il daha sonraki olaylar bahane edilerek
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ABD Kongresince onaylanmamıştır.

NATO ve Varşova Paktı üyeleri aras!nda yıllardır sürdürülen Karşılıklı ve
Dengeli Kuvvet indirimi gör~şr:rıelerı~de ~~ 9uraksama vardır. ABD her
olanağı değerlendirerek siyası ve asken gerııımı artırma çabasındadır.

ABD şu ·anda silahlanmaya daha büy□·k bir hız vermiştir. lns_anlık için bir yüz
karası olan Nötron Bombası tartışmalarından sonra, tüm dürıY,a barış
güçlerinin "Nötron Bombası~a Hayır" diye bağ_ırdığı! ~oryetler Birllği'nin
tek yanlı olarak Doğu Avrupa dan tanklarını gerı çektığı bır ortamda ABD,
NATO ülkelerine de dayatarak 1983 yılına kadar Avrupa'ya 108 Pershing ve
464 Cruise füzesi yerleştireceğini açıklamıştır. . .. _. , .

• . ~, ·.·
Emperyalist ABD, silahlanmayı ve militarist tırmanışı hızlı bir blçlrnde
körüklemektedir. Sovyetler B'irl1lği'nin 1971'de 17,8 milyar. ıub_le_ olan
savunma bütçesi, 1976'da 17,4 milyar rubleye; 1977'de 17,2 mılyar rubleye
düşürülmüştür. ABD'nin savunma bütçesi ise 1979 yılında 123,4 milyar
dolara çıkarılmış 1983 bütçesinin ise 172,7 milyar dolar .- olması
öngörülmüştür..

Silah üretimi, insanoğlunun entellektüel ve maddi güçlerinin,· içinde
yaşadığımız çevrenin heba edilmesidir. Çeşitli bombalar nedeniyle ortaya
çıkan radyoaktif kirlenme gelecek nesilleri kalıtımsal olarak etkileyecek
boyutlara ulaşmıştır.

Silahsızlanma bugün hepimiz için acil bir amaç olmuştur. Silahsızlanma,
kapitalist ve • azgelişmiş ülkelerde ekonomik durumun biraz daha
düzelmesine yardımcı olacak, milyonlarca işsize yeni iş olanakları
yaratacak, sağlık, eğitim, konut sorunlarının kısmen çözümüne yardımcı
olacaktır. •

Bu nederile toplumsal-siyasi düzenleri ne olursa olsun, tüm halklar
silahsızlanma için yoğun bir savaş vermek zorundadırlar.

-
Bugôn dünyanın tüm barış güçleri, silahsızlanma, sürekli, kalıcı ve adil bir
dünya barışı için "mücadele etmektedirler. Kapitalist ülke işçi sınıflarının
mücadelesini, ulusal kurtuluş mücadelelerini, gözardı etmeden haksız
savaşlara karşı haklı savaşların yanında saf tutarak silahsızlanma ve barış
için savaş vermek tam demokrasiden yana güçlerin tarihsel görevidir.,

DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle
yayınladığı demeçte bu konuya ilişkin olarak DISK'in görüşlerini dünya
kamuoyuna şöyle iletmiştir: • • .

ıı...Eı:!1peryalist ~~ylaşım s~yaşının başladığı gün olan 1 Eylül, Dünya Barış
Gunu olarak dunyanın dort bir yanında tüm barıştan yana güçlerce
kutlanmaktadır. • ~. .

Dünyayı savaş tehdidi altında tutarak sömürü ve baskıyı sürdürmeye
çalışan emperyalist-kapitalist sistem, sürekli olarak savaş kışkırtıcılığı
Y~pmak!!l• halkl~~ı birbirine düşürmE!yl amaçlayan bjr politika izlemektedir.
Bo_l ve yonet polıtıkasını bu yolla sürgit uygulamak istemektedir. Bu amaçla
NÖTRON BOMBASI gibi yeni kitle imha silahlarını insanlığın karşısına
dikmektedir. . · •

1 Eylül'ler tüm dünyada adli ve sürekli bir dünya banşından yana olan işçi
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"
ve emekçilerce, farklı siyasal görüşten kişilerce, giderek artan bir
yaygınlıkta ve etkinlikte, anlamına uygun bir biçimde yaşanmaktadır.

DiSK adil, sürekli ve kalıcı bir dünya barışından yanadır. DiSK, barış
mücadelesinin sömürü ve baskıya karşı savaşın bir parçası olduğunun
bilincinde olarak mücadele etmektedir. Mücadeleyi amacından ve sınıfsal
temelinden saptırmaya yönelik soyut barış çağrılarına karşı çıkan DiSK
barışın sürekli bir mücadele ile sağlanacağı görüşünü savunur.

Ülkemizın içinde bulunduğu koşullarda bu anlamda yapılan sahte barış
çağrıları, giderek artan işsizliği, tekellerin her geçen gün • • artan
sömürüsünü, egemen sınıfların işçi sınıfımız ve emekçi halkımız üzerindeki
baskı ve tahakkümünü gizlemekten, daha da ötesi bu baskı ve tahakkümü
onaylamaktan başka bir anlama ,gelmemektedir. Sömürü ve baskının .
olduğu yerde barış olmaz.,

DiSK savaşları haklı ve haksız savaşlar diye ayırır ve emperyalizme karşı
savaşlardan yana tavır alır. DiSK sömürü ve baskıya .karşt, emperyalizme,
;faşizme, sömürgeciliğe, ırkçılığa, şovenizme, siyonizme karşı mücadelenin
başarıya ulaşmasıyla dünyada adil, sürekli ve kalıcı bir barışın sağlanacağı

• görü.şünü savunur.

Bu anlamda dünya sosyalist sisteminin, kapitalist ülkeler işçi sınıflarının ve
ulusal kurtuluş savaşı veren halkların mücadelesi adil ve kalıcı bir dünya •
barışının sağlanması yolunda, empery;:ılist-kapitalist sistem karşısında
önemli mevziler elde etmiştir... •

Türkiye gibi ivedi ekonomik yatırımlarına mali kaynaklar bulamayan, buna
karşılık yıllık gelirinin büyük bir bölümünü silahlanma harcamalarına
ayırmak zorunda olan ülkeler emperyalist-kapitalist sistemin yarattığı bu
koşulların değişmesi yolunda dünya sosyalist sistemi, kapitalist ülke işçi
sınıfı hareketleri ve ulusal kurtuluş savaşı veren halkların yanında yer
almalıdırlar. •

Her 1 Eylül, dünya barışının nasıl bir mücadele sonucunda
sağlanabileceğinin daha geniş kitlelerce kavrandığı bir gün olmaktadır. Bu
anlamdaki bir barış mücadelesi, tüm savaş çığırtkanlıklarına karşı, tüm
engellemelere karşı, mutlaka başarıya ulaşacak, işçi sınıfı tarihsel görevi
olan savaşsız ve sömürüsüz, barış içindeki bir dünyayı insanlığın
geleceğine armağan edecektir.

1.11.EMPERYALIST-KAPITALIST SiSTEMiN ÜRETTIĞI SONUÇLAR

Milyonlarca insanın yaşamını, sağlığını, mutluluğunu ve geleceğini tehdit
eden emperyalizmin ürettiği genel sonuçlar şunlardır: daha fazla sömürü ve
baskı, ırkçılık, toplumsal ayrımcılık, savaş vurgunculuğu, beyinlerin
uyuşturulması, sefalet, açlık.

Kısa kısa değişik örnekler verirsek:

1
•Tüm dünyada her yıl 5 milyon çocuk, 6 öne~li ha~talık _s~mu_cu
ölmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı, yanı 2 mılyar kışı kötü
beslenmektedir. Her yıl 30 jntlyon kişi kötü beslenme sonucu ölmektedir.
her altı kişiden biri, yani 700 milyon insan sefalet içinde yaşamaktadır.
Her 14 kişiden biri yani 300 milyon kişi sürekli işsizdir. 200 milyon okul •
öncesi çocuk açtır. 900 milyon kişi okuma-yazma bilmez durumdadır.

41



_,........, ....

Milyonlarca insan açlık, cehalet .. sefalet içinde gecekondularda,
izbelil<lerde,önlenebilecek hastalıklar ıçınde,çırpınarak yaşamaktadır

• Emperyalizm insanların temel nak ve özgürlüklerlni kullanmalarına izin
vermemektedir.

Emekçi kitleler devlet terörü,şlddet ve demogoji ile yönetilmek
istenmektedir.

Bu nedenle "Hür Dünya"da insanlara karşı korkunç bir psikolojik savaş
açılmış durumdadır. insanlar kitle iletişim araçlarıyla, özellikle gazete ve
filmlerle büyük bir yalan bombardımanı altındadır.

Siyasi iktidara karşı çıkanlara aman tanınmamaktadır. Milyonlarca yurttaş
siyasi olarak fişlenmiş durumdadır\. Yalnız ABD'de_fişlenenlerin sayısı 120
milyonun üzerindedir. Demokratik gösterilere . katılanlara coplarla,
panzerlerle, göz yaşartıcı bombalarla saldırılmakta, göstericiler
öldürülmekte, tutuklulara en ağır işkenceler yapılmaktadır.

-=-,~
Demokratik kitle örgütleri çalıştırılmamakta, militan sendikal çalışma her
biçimde engellenmek istenmektedir.

• Emperyalizm faşizmi körüklemektedlr.Faşlst örgütlere her türlü ayrıcalık
tanınmakta, bu uğurda büyük paralar akıtılmaktadır.

• Kitlesel işsizlik, emperyalizmin getirdiği hastalıkların başındadır.
issizlerin büyük bir çoğunluğu kadın ve gençlerden oluşmaktadır.
Emperyalizm toplumsal ayrımcılık yapmakta ve bunu son noktasına kadar

• istismar etmektedir.

• Çıraklar, genç işçiler ve kadın emekçiler birer ucuz emek kaynağıdır. AET •
ülkelerinde genç işçi ücretleri ile ortalama ücretler arasındaki farklar
şöyledir:

Ülke
• Federal Almanya
Fransa
ltalya
Hollanda
Belçika

• Lüksemburg

%
22
26
22
46
30
28

Kadın işçiler ile sanayide çalışan erkek işçi ücretleri arasındaki farklar
korkunçt~r. Sanayide kadın işçi ücretleriyle erkek işçi ücretleri arasındaki
fark bazı ülkelerde·şöyledir: •

Ülke
Federal Almanya
Danimarka
Fransa
lngiltere

:,.

~
30
14
20
39
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kapitalist ülkelerde az gelişmiş ülkelerde eşit işe eşit ücret ödenmemekte-
dir. . ,
• Hiçbir emperyalist 0lke Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun çalışma hak
ve özgürlüklerine ilişkin sözleşmelerine uymamaktadır.

• Daha fazla kar yolunda dünyada her yıl yalnız sanayide 50 milyon işkazası
olmakta yaklaşık 100 bin işçi işkazalarında ölmekte, milyonlarcası sakat
kalmaktadır. ABD'de dakikada 18-20 işkazası olmakta -8 saatlik bir
işgününde·8500 işçi sakat kalmakta, 55 işçi ölmektedir. Federal Almanya'da
her1~ dakikada bir işçi sakat kalmakta her iki saatte bir işçi ölmektedir.

• Kapitalizm doğayı ve onun bir parçası olan insanı en hunharca bir biçimde
söm!irmeye devam etmektedir. •
Bir yandan "daha fazla kar", öte yandan "hiçbir şey emekçinin yaşamından
ve sağlığından daha önemli değildir" görüşleri arasındaki mücadele
sürmektedir.
Kapitalist üretim anarşisi içinde nehirler, göller,denizler,•. atmosfer
kirletilmekte, bitki örtüsü bozulmakta hayvanlar sakatlanmakta yok
edilmekte, kısacası çevre geriye dönüşü olmayan bir biçimde
kirletilmektedir.
ı, Bir çok 0lkede çalrşrnahattası 40 saatin altına indirilmesine rağmen,
çalışma haftası özellikle gençlerin önemli bir bölümü için 50 saate yakındır.

• Yaklaşık 10 milyon göçmen işçi ABD'nin, Federal Almanya'nın
Fransa'nın, lngiltere'nin, Belçika'nın dev tekellerinin karlarını artırmak için
köle gibi çalıştırılmaktadır.

önemli ölçüde artı-değer yaratan vergi veren sigorta primi ödeyen göçmen
işçiler, çalıştıkları ülkelerde aşağılanmakta, horlanmakta, aynı ülke
emekçileriyle aynı haklara sahip olamamaktadırlar.

• ILO Raporlarına göre dünyada 6-15 yaş arasındaki 52 milyon çocuk
çalışmak zorundadır. Bunların 39 milyonu Asya'dadır. Dünyanın birçok
ülkesinde kız, erkek küçücük çocuklar en zahmetli, ağır işlerde
çalıştırılmaktadır. •

• Azgelişmiş ülkelerde her otuz sanayide yüz çocuk doğmakta, bunların
20'si yaşamlarının ilk yıl içinde ölmektedir. Geri kalanlardan 60'ı
çocukluklarında hiç tıbbi bakım görmemekte, kötü beslenme,kalıcı fizik::.eı
ve ruhsal bozukluklarla karşılaşma tehlikesi içinde yaşamaktadır. /

• Azgelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi 35 yıl gelişmiş kapltallst
ülkelerde ise 65 yıldır.

• Fiyatlar düşmesin diye her yıl yüzbinlerce ton meyva, sebze yokedilmekte,
balıklar denize dökülmekte, tanrnsal arazller işlenmemektedir.

• Okuma yazma bilmeyenlerin oranı Güney Amerika'da % 25, Afrika ve Arap
halkları arasında %74 Asya'da % 47'dir. Afrika'da çocukların ancak yarısı
ilkokula gidebilmekte bunların da ancak· %5'i orta eğitime devam
edebllmektedlr.

• Emperyalist tekellerin azgelişı:niş ülkelerden elde ettikleri karlar, bu
ülkelere "yardım" adı altında verilen· paraların dört katı fazladır.
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• "Beyin göçü" denilen akımla azg elişmiş ülkelerde büyük zorluklarla
yetişen binlerce mühendis, bilim adamı,· doktor, emperyalist Ofkeler
tarafından çalınmaktadır.
• lrkçİlık dünyanın birçok bölgesinde en aşağılık biçimleriyle sürmektedir.
Nazilerin yok etmeye çalıştığı bir ırkın temsilcileri bugün Arap halklarına
siyonist, yayılmacı politikalarıyla açlık sefalet ve ölüm getirmektedirler.

• Güney Afrika cumhuriyetinde yaşam sor~si siyah çoğuntuk Için ~4-42 yaş
beyaz azınlık için ise 67-72 yaştır. Bebek ölümü ise sıyahlarda bınde 200,
beyazlarda binde 29'dur.

• Eskiden Amerika kıtasında yaşayan kızılderililerin sayısı 75 milyon iken,
bu sayı şimdilerde 22 milyona düşürülmüştür. Kanada, Brezilya,
Avusturalya'da yerli kabile fer yok edilmektedir. .

• Okullarda fırsat eşitsizliği sürüp gitmektedir. Üniversitelerde okuyan işçi
sınıfı kökenli öğrene.ilerin oranı en iyimser rakamlara göre % 8-14 arasında
değişmek,teçlir.

• Radyo istasyonlarının % 90'ı TV şebekelerinin % 95'i gazetelerin %80'i bir
avuç tekelin elindedir. Tüm haberler UPl,AP Reuter,AFP gibi dört büyük
tekel tarafından yanlı olarak bildirilmektedir.

• ABD'de bir çocuk 18 yaşına kadar (TV'de) 18.000 cinayet görmektedir.
Federal Almanya televizyonlarında haftada ortalama 450 şiddet olayı,110
ölüm,20 adam kaçırma,30 saldırı,7-8 banka soygunu gösterilmektedir.

• Kapitalizmin bunalımına bağlı olarak ahlaki bunalım da artmaktadır.
Toplumsal· değerler giderek bozulmaktadır. Suç işleme oranı, uyuşturucu
madde· kullanma, seks ticareti, fuhuş artmaktadır. Yolsuzluk, rüşvet,
hırsızlık, cinayet olayları en yüksek düzeydeki devlet memurlarını da kapsar
bir biçimde gelişmektedir. Profumo seks skandallarına, Watergate,
Lockheed roşvetskandalları gibi olaylar eklenmekte, yolsuzluk ve rüşvet
olaylarına ltalya'da Cumhurbaşkanı, Belçika'da kraliçenin kocası, Japonya'-
da Başbakan karışmaktadır. •

Ruh ve sinir hastalıkları artmakta, şiddete başvurma yayılmakta, devlet
terörü bireysel terörü körüklemektedir:

•Paralı komandolar, patron beslemesi yeni tip faşist çeteler örgütlendiril
mektedir.,,
Emperyalizmin getirdikleri açısından bazı çarpıcı örnekleriyle dünyadaki
durum kısaca budur.

1.12.ULUSLARARASI SENDiKAL HAREKETiN BiRLiĞi

E~p~ryalist-ka~italist sistemin bunalımının giderek arttığı, işçi sınıfının
sömürü ve basKıya karşı sürdürdüğü mücadelenin geliştiği bir ortamda
uluslararası sendıkal hareketin birliği yaşamsal bir önem taşımaktadır. '

Şu anda uluslararası çapta 3 sendikal merkez vardır: Dünya Sendikalar
Fed~_rasyonu (DSF), Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu (UHSK)
ve Dunya iş Konfederasyonu (DiK)

Bu uluslararası sendikal merkezler dışında ayrıca Afrika Sendikalar Birliği
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Örgütü (OATUU),Latln Amerll<a EmeKçl Halkının Sendikal Birliği için
S0rekli Kongre (CPUSTAL), Arap Sendikaları Uluslararası Konfederasyonu
(ICATU) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) adlarındaki bölgesel
sendikal merkezler vardır.

Bugün birçok ülkede burjuva devletlerin, çokuluslu tekellerin işçilerin
sendikal hak ve özgürlüklerine karşı yoğun bir saldırı içine girmeleri,
çokuluslu tekellerin sömürülerinin yoğunlaşması, kapitalist sistemin genel
bunalımının sonuçlarıyla ağırlaşan işsizlik ve enflasyon gibi sorunların tam
ülke işçi sınıflarını ilgilendirmesi, Uluslararası Çalışma Orgüto (ILO) içinde
tüm sendikaların ortak çalışma yapma zorunluluğu gibi nedenlerle bugün •
üç uluslararası sendikal merkez arasındaki buzlar çözülmeye başlamıştır.

Kapitalizmin bunalımıyla birlikte daha da yoğunlaşan sorunlar, çeşitli
uluslararası sendikal örgütler ve onlara bağlı ulusal örgütler ya da hiçbir
yere bağlı olmayan örgütlerce ele alınmakta ve öne sürülen öneriler
arasındayakınlaşmagelişmektedir.

Sendikaların karşı karşıya kaldıkları birçok sorunun (çokuluslu tekellerin
yoğunlaşan saldırıları, enflasyon, işsizlik, çalışma koşulları, genç ve kadın
işçilerin durumları, çevre sorunları, meslek eğitimi, göçmen işçilerin
sorunları ...) işçi sınıfı yararına çözümü, ancak yine bu sorunların
boyutlarına uygun uluslararası dayanışma, işbirliği ve ortak eylemlerin
gerçekleştirilmesi ile olanaklıdır.

Bu anlamda özellikle DSF ile DiK arasındaki ilişkiler hızla gelişmektedir.
UHSK içinde hala soğuk savaş günlerinden kalma bazı tereddütlere rağmen
bu örgüt ile DSF ve DiK arasındaki ilişkilerde de son yıllarda önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir.

Kalıcı, sürekli ve adil bir dünya barişı yolunda önemli adımların .atıldığı,
yumuşama yolunda başarılar kaydedildiği, Helsinki Konferansı Nihai
Senedi'nin imzalandığı son yıllarda bu üç örgüt arasında ortak çalışmalar da
yapılmıştır,

17-22 Ocak 1977 tarihinde DSF, UHSK ve DIK'in arasında "Irk Ayrımına
Karşı Uluslararası Sendikal Konferans" yapılmış ve Güney Afrika, Zimbabve
ve Namibya halklarının ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyi destekleyen ortak
bir karar alınmıştır. •

üç örgüt arasında 1975 ve 1977'de yapılan iki Avrupa Sendikal Konferansını
12-13 Ekim 1979'da3. Avrupa Sendikalar Konferansı izlemiştir. Uluslararası
Çalışma Örgütü . (ILO) çerçevesinde sürdürülen bu ortak çalışmaların
birincisinde "çalışma koşullarının iyileştirilmesi", ikincisinde "sendikal
eğitim", üçüncüsünde ise "çalışma ortamı ve zehirli maddeler-; gençlerin

• eğitimi ve iş durumu" konuları ele alınmıştır. •

üç örgüt arasında sendikal birlik yolunda önemli gelişmeler olurken, çeşitli
ülkelerde bu örgütlere Oye ulusal sendikal merkezler arasında da ulusal
•çapta sendikal eylembirlikleri geliştirilmektedir. örneğin Fransa'da DSF'ye
bağlı CGT ile DIK'e bağlı CFDT Konfederasyonları arasında eylem birlikleri
gerçekleştirilmektedir. Son yıllara kadar DSF üyesi olan İtalyan Genel iş
Konfederasyonu CGIL ile UHSK üyesi UIL ve CISL arasında da ltalya
çapında sürekli birlik kurulmuş durumdadır.
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DSF'nln Nisan 1978'de Prag'da top!anan 9. Genel Kurulu'nda kabul edilen
Politika V!3 Eylem Belgesi'nde şu çagrı yapılmıştır: .

Çeşitn sendikal örgütler ar~~ındaki eylem bi_rllği de~eylerinin de ortaya
koyduğu üzere işçilerin degışik ideolQjik, dınsel, sıyasal ya da felsefi
görüşlere sahip. olmaları, birliğin oluşturulmasını en_gellememelidir. Dünya
görüşleri ve ,eylem .anlayrşlan b_akımından bu sendıkalar arasında varolan
'farklar, ortak hedefler uğrunda bıraraya gelmeye engel olmamalıdır.

uıuslararası:~~~~ikal ~erkezler, işçileri ~iraraya get!,re~i!ecek ~.arşeyi çı_kış
noktasıolarakalmalı; bölünmeye yolaçabılecek ~er turlu ıdeol~Jı~ ve polıtlk
tercihten kaçınmalıdırlar. Sendıkalar ayrıca ışverenler, hukum~tl~r ~e
siyasal partiler karşısında bağımsızlıkları~.' ~or~m~.lı ~e çabal_arını ışçılerın
önde gelen ortak: ve gerçek sorunl~rının çozumu yonunde yogunlaştırmalı-
dırlar. , ., ,, ·.:.

Dünyd çapında·sendikal dayanışma ve eylem birliğinin süreklilik .kazanarak
ileride aljİoağı .sornut biçimler bugünden bilinemez. Bunları belirleyecek
olan, ein~~çilerin :ve se~d~k~lar~~ orta~ çıkartan birlikte savunma bilinci
içerisinde geliştireceklerı bırlık sureçlerıdır. •

DSF emekçilerin genel çıkarlarını ilgilendiren konular üzerinde açık·
tartışmaların, demokratik şekilde görüş açıklamanın ve sendikaların birlikte
araştırmalar yapmalarının bu . sürece önemli katkılarda bulunacağına

' inanmaktadır.

Tüm ;endikalar ...asında danışma amacıyla yapılacak görüşmeler, işçilerin
aktüel sorunları konusunda yapicı bir diyalog biçimine dönüşebilir.

DSF, Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu'nun (UHSK) ve Dünya iş
Konfederasyonu'nun (DiK) da aynı yolu izlemelerini ve bu üç uluslararası
örgütün en kısa zamanda kalıcı bir işbirliğinin araçlarını bulabilmelerini
dilemektedir.

Bugün 'dünya sendikal hareketinin önündeki büyük sorun, dünya
emekçilerinin özlemlerini yerine getirebilmek için verdikleri mücadelede
sendikaların daha etkin ve daha yararlı araçlar haline dönüşmeleridir... Bu
süreç içerisinde ideolojik ve politik ayrılıklar yapısal farklılıklar artık aşılmaz
e~gel!er olmaktan çıkmıştır. Bu temeller üzerinde ulusal düzeylerde birliğe
yonelık yakınlaşmalar olmakta, kıtalar düzeyinde yeni örgütlenme biçimleri
doğmaktadır.

DiK ve ~a!l]~~ _zam~n da UHSK belli somut konularda uluslararası çapta
~~lem bırlıı;ı_ı ıçın çagrı_ıa_r yapmaktadır. Ancak bu çağrıların kalıcı olabilmesi
ıçın bu çagrılar, bellı ılkelere, köklü istemleri içeren ilkelere dayanmak
zorundadır.

1

Ulusl8:rarası sendikal hareketin birliği sorunu özellikle 'Avrupa çapında •
AET'nın kurulması ve gelişmesi ile birlikte daha yaşamsal önem
kazanmıştır. Avrupa kapitalist devletlerinin kendi aralarında "sermaye
bloku" oluşturma çabalarına karşı, işçiler "emek bloku" oluşturma
çabalarıyla yanıt vermişlerdir. . • -

Bu ned_enle DSF
1
,UHSK ve DiK üyesi geniş tabanlı çok sayıda sendikal

merkezın Av~upa da somut hedefler lçın güç ve eylem birliği arayışı içinde
olması, özellıkl_e 1973 yılındaAvrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ASK)
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kurulması ile daha da büyük anlam kazanmıştır.

Bugon üç uluslararası örgüt arasında sendikal birliğin en etkin aracı olarak
ASK görülmektedir.

Amacını Batı Avrupa emekçi halkının ortak çıkarlarını korumak biçiminde
niteleyen ve başlangıçta yalnızca UHSK üyelerini örgüte kabul eden ASK
içinde kuruluş döneminde tüm Batı Avrupa emekçilerinin temsil edilmediği
için başarılı olunamamıştır. Ardından ASK'ın 0ye sayısı artırılmış.__ DIK'e

bağlı üyeler ile bağımsız sendikal merkezler de üye kabul edilmiştir. ASK'ın
DSF'ye karşı izlediği olumsuz tavrın uzantısı olarak ltalya'nın ilerici
sendikal merkezi CGIL, ASK'a girmek için' DSF asil üyeliğinden ayrılmaya
mecbur kalmıştır. Daha sonra ASK'a başvuran Fransa'nın Genel iş
Konfederasyonu CGT ise DSF asil üyeliği sürmek kaydıyla ASK'a
başvurmuştur ve bu koşulla ASK üyesi olmak için çaba harcamaktadır.

Bugün Avrupa ülkelerinden birçok sendikal kuruluş da ASK· 0yeliğine
adaylıklarını koymuşlardır. lspanya'da CCOO (işçi Komisyonları Sendikal
Konfederasyonu), Portekiz'den CGTP-ln (lntersendikal) de üyelik için
ASK'a başvurmuşlardır.

Türkiye'nin AET üyeliği için hazırlanmasını, Türkiye'nin ekonomik, siyasal
ve askeri açılardan Avrupa'ya bağımlı olmasını, bir milyonun üzerinde
göçmen işçinin Batı Avrupa ülkelerinde çalışmasını, hepsinden önemlisi
Türkiye'deki işyerler,inde örgütlü olduğu çokuluslu tekellere karşı Avrupa
sendikalarının bfr bütün halinde ortak mücadele vermeleri zorunluluğunu
göz önüne alan DiSK 1975 yılında ASK'a üye olmak üzere başvurmuş, 5.
Genel Kurul kararlarının ışığında bu başvuruyu 1976 ve 1977 yıllarında
yinelemiştir.

Türkiye'den daha sonra Türk-iş de aynı biçimde ASK'a üye olmak için
başvurmuştur. ASK Yönetim Kurulu Haziran ortalarında ASK'a üyelik için
başvuran örgütler konusunda karar verecektir. Bugüne kadar ne UHSK'ye ne
de DSF'ye üye olan DiSK farklı eğilimlerdeki uluslararası sendikal örgütlere
Qye olmanın ASK'da ortak bir emek cephesi için verilecek olan mücadeleyi
engellemeyeceğini savunmaktadır. •

Temsil yetkileri olan sendikal merkezlerin Avrupa çapında oluşturacağı
ortak bir eylem platformu işçflerin mücadelesini daha ileri boyutlara
ulaştıracaktır. Ancak 'bu birliğin kurulmasında Avrupa sendikalarının aynı.
sendikal çizgi ve görüşe sahip olmaları ve Avrupa sendikal hareketinin tekel
altında tutulması istenemez. •

Tüm örgütlerin kendi görüşlerini, ilkelerini, örçatsel bağımsızlık ve
uluslararası üyelik durumlarını koruyarak Avrupa çapında güç ye eylem
birliği yaratmaları ivedi bir sorundur.

• ASK içinde Avrupa çapında verilecek olan mücadele, DSF, UHSK ve DiK
arasında uluslararası çapta sendikal birliğin daha ileri düzeylerde
sağlanması yolunda önemli katkıda bulunacaktır.

Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde verilen mücadelede en önemli destek
uluslararasr dayanışmadır. Bu uluslararası dayanışma ancak tüm sendikal
merkezlerin kendi aralarındaki bölünmüşlüğü aşmaları, birliğe doğru ciddi
adımlar atmaları durumunda anlamlı olacaktır. Nesnel durum bugün tom
uluslararası sendikal örgütleri ortak eyleme, güç ve eylem birliğine
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itmektedir. önemli olan durumun daha da gelişmesi lçırı çabalamak, işçi
sınıfının uluslararası hareketi önüne konan yapay engellerin ilkeli bir
biçimde ortadan kaldırılmasına. katkıda bulunmak, çokuluslu tekellerin
karşısına ortak stratejilerle çıkmaktır. •

DiSK, Avrupa çapında ve dünya çapında sendikal birliğinsağlanmasıiçln her
türlü çabayı desteklemektedir. DiSK sendikalar arasında karşılıklı bilgi
değişimi sağlama, ülke ·ve örgütler açısından önem taşıyan günlerde
karşılıklı temsilci gönderme, ortak açıklama yapma ve ortak eylemde
bulunma gibi çabaların artmasını iste_mekte ve bu konuda üzerine düşeni
yapmaktadır.

Avrupa çapında "sermayenin _Avrupası"na karşı, "işçi Avrupası"nı •
çıkarabilmek, dünya çapında Oçly Komisyon içinde biraraya gelen tekelci
devletlere karşı ortak eyleme geçebilmek kapitalizmin bunalımının giderek.
yoğunlaştırdığı sorunlara karşı ortak mücadele verebilmek, emperyalizme,
faşizme, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe, ırkçılığa, her türlü baskıya
karşı, eşitsizliğe, eşitsizliklere, toplumsal adaletsizliklere, toplumsal
ayrımcılıklara, çokuluslu tekellere karşı ortak cephede savaşabilmek,
işçilerin ortak çıkarlarını savunabilmek, çalışma ve yaşama koşullarını daha
da geliştirmek, sendikal hak ve özgürlükleri koruyabilmek ve genişletebil-
mek, kalıcı, sürekli ve adil bir dünya barışının sağlanmasına katkıda
bulunabilmek için ULUSLARARASI SENDiKAL HAREKETiN BiRLiĞi
zorunludur.' Bu birlik ilkeli bir biçimde mutlaka sağlanacaktır. 1980'Ier bu
birliğin somutlandığı bir dönerri olacaktır. •

\
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2.1. GENEL GÖRÜNÜM

T ürkiye'in ekonomiK-toplumsal yapısı ve buna bağlı politik gelişmeler
DiSK Yürütme Kurulu'nun DiSK Yönetim Yürütme, Onur ve Denetim
Kurulları ile DiSK Bölge Temsilcileri ve DiSK üyesi sendikaların

yürütme kurullarının 31 Ocak-1 Şubat 1978 tarihlerinde ôren'de yaptıkları
ortak toplantıya sundukları DURUM SAPTAMASl'nda genel olarak şöyle
değerlendirilmiştir:

Türkiye yakın tarihimizin en derin bunalımını yaşamaktadır. Bunalım
toplumsal yaşamın ekonomik, siyasal ve dış politika ile ilgili bütün
yanlarını kapsamaktadır. Bu bunalımın temelinde Türkiye'nin emperyalist
kapitalist sisteme bağımlı, az gelişmiş bir ülke olması gerçeği yatmaktadır.
Türkiye yıllardır sürdürülen emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı
kapitalist yolla kalkınma çabaları sonunda bu bunalıma düşürülmüştür. ••

Bugünkü bunalımın sorumlusu işçi sınıfı ve emekçiler değildir. Bunalımın
sorumlusu tekelci sermayedir, büyük tüccarlardır, bankacılardır, toprak
ağalarıdır, tefecilerdir, parababalarıdır ve onların siyasi temsilcileridir. Ve
bunalımdan çıkışta işçi ve emekçilerin yapabileceği bir fedakarlık yoktur.

Emperyalist-kapitalist sistemin 1960'Iardaki • görece istikrarlı dönemini;
daha sonra ABD, AE7 ve Japonya üçgeninde enflasyon ile durgunluğun bir
arada yaşandığı dönem izlemiştir. ileri kapitalist ülkelerde 1973 petrol
krizinde en ileri 'sathaya varan bunalım, enflasyonun yanında işsizliği de
arttırmıştır. Kapitalist ülkelerin bu bunalımı, ihraç olanakları kısıtlanan,
"dış yardım'ları azalan, az gelişmiş ülkelerin, bu arada Türkiye'nin
sorunlarını daha da arttırmıştır.

. Son oıi yıl içinde dünya kapitalist sisteminde görülen ve zaman zaman
derinleşerek artan bunalım önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenecektir.
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Türkiye'de devlet aracılığıyla yaratılan sanayileşme temeli üzerinde,
sermayenin öncelikle en karlı alanlara, ağırlıkla tüketim mallarına
yönelmesi gerekli makinelerin ithalatla sağlanması yoluna gidilmesi,
ulusal bir plandan yoksun teknoloji transferi sonucu dışa bağımlı çarpık bir
ekonomik yapıya ulaşılmıştır.

Bu yapı gerçekte çokuluslu tekellerin ve onların işbirlikçilerinin, toprak
ağalarının yakın ve vadeli çıkarlartrun eseridir.

Çokuluslu tekellerin ve onların i_şbirlikçileri~in kı_sa dö~_emlı çıka~larır~a
uygun bir ekonomik yapıya sahıp kılınan ulkemız bugun artan ıthalat
giderlerini karşılayamaz duruma gelmiştir. Bir yandan büyük ölçüde artan
petrol ithalat giderleri, diğer yandan emperyalist ülkelerin fiyatlarını giderek
arttırdığı sanayi girdileri, genel ithalat giderlerindeki önemli anış,
yaşamakta olduğumuz bunalımın ekonomik temellerini oluşturmuştur.

Türkiye uzun süredir izlemekte olduğu borçlanma politikasının sonucu
olarak bugün artık tam bir borç batağına saplanmış durumdadır. Binbir
çaba ve çeşitli ödünler pahasına emperyalist ülkeierden ve onların
güdümündeki mali kuruluşlardan elde edilen krediler, dış alımın finansmanı
için değil, fakat esas olarak, eski borçların taksitlerinin ödenmesi için
kullanılmaktadır.
1978'in başından 1979'un Ağustos sonuna kadar ki 20 aylık dönem
ödemeler dengesi rakamları bu bakımdan aydmlatıcıdır. Bu dönemde
dışarıya 636 milyon doları borçların faizi, 551 milyon doları da ana para
taksiti olmak üzere 1 milyar 187 milyon ödenmiştir. Buna karşılık dışarıdan
uzun ve kısa vadeli olmak üzere toplam 1 milyar 808 milyon dolarlık kredi
alınmıştır. Buna göre alınan kredilerin ancak 621 milyon dolar, yani % 34'ü
dışalımın finansmanına gitmiş, geri kalan % 66'sı borçların ödenmesi için
kullarulmıştır. Eğer vadesi gelmiş borçların çok önemli bir bölümü
ertelenmemiş olsaydı, bu oran çok daha yüksek olurdu. Bu durum ülkenin
borçlarını devamlı olarak arttıracak bir kısır döngü içine, bir borç batağına
düşmüş olması_demektir.

. Bütün bu rakamlar, emperyalist ülkelerle bağımlılık ilişkileri
kurmanın, OECD ve IMF'nin dayatmalarına teslim olmanın ülkemize neye
mal olduğunu göstermektedir.

'~z ge_liş~iş ülkelerin tipik özellikl_erini taşıyan geri ye çarpık sanayileşme,
ulkeyı gıderek daha da dışa bagımlı kılmaktadır. Sanayide dış girdiler
bağımlılığı giderek arttırmaktadır.

~
Kapitalizmin temel özelliklerinden olan üretim anarşisi tüm ekonomiye
egemendir.
En gelişmiş ihracat alanı sandığımız tekstilde bile durum böyledir. örneğin
1968-1977 arasında tekstil sektörü toplamı 902 milyon dolarlık ihracat
yaparken, aynı dönemde makine, boya, kimyevi madde sentetik ham
madde için 1 milyar 748 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiril:niştir.

l

Daha ~azla kar amacı ve yanlış politi~alar sonucu sanayide kullanılmayan
kapasıte artmaktadır. lstanbul Sanayı Odasının bir anketine göre sanayide
atıl kapasite oranı 1977'de % 43.5, 1978'de ise% 44.2 olmuştur.

Kapitalist yolla kalkınma çabası içinde özel kesime finansman kaynağı
yaratılması için KIT'ler feda edilmekte, KIT'lerde verim düşüklüğü ise
işçilerin sırtına yüklenmek istenmektedir.
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Sanayide yoğunlaşma, tekelleşme hızlanmakta, aşırı bir biçimde büyüyen
büyük sermaye yeni bunalım alanları üretmektedir.

. -
Bankalar ve sigorta ortaklıkları, tekelleşme sürecinde önemli rol oynarken,
küçük mülkiyet bağımlılaşmakta ya da erimektedir. •

Nüfusun hala büyük bir bölümünün iş alanı olan tarımda kapitalistleşme,
toprakların belli ellerde toplulaşmasının yanısıra, başta işsizlik ve göç
olmak üzere ağır ekonomik-toplumsal sorunlar getirmektedir. Çok sözü
edilen sınırlı toprak reformu toprak ağalarının direnmesi karşısında
gerçekleştirilememektedir. Orman zenginliklerinden özel sermayeyi
yararlandırma amaca güden politikalar sonucu ormancılıkta verimlilik
düzeyi çok düşüktür. Balıkçılığın ise, geliştirilmemesinde direnilmektedir.

Kalıonmada bölgelerarası eşitsizlik sürmekte, ırkçı, şoven politikalar bu
eşitsizliği körüklemektedir.
Devlet finansmanlarının en önemli kesimi olan vergi tümüyle işçi ve
emekçilerin omuzlarındadır. Büyük sermaye, toprak ağaları, kar~ rant ve faiz
sahipleri çok az vergi ödemekte ya da hiç ödememektedirler.Vergi
kaçırmalar giderek artmaktadır. Ote yandan özel sermayeyi vergi yüküRden
kurtaracak yeni önlemler getirilmektedir. •

Yıllardır çokuluslu tekellerin ve onların işbirlikçilerinin çıkarları doğrultu
sunda oluşturulan petrole dayalı enerji politikası sonucu insanlarımız
yakıtsız bırakılmıştır. Benzin,sıvı yakıt gaz, gazyağı, fuel-oil, mazot kıtlığı
hem ulaşımı, hem de sanayiyi etkllemtstlr,

Ülkemizin doğal zenginliklerine, öz Kaynaklarımıza dayalı enerji üretme
yerine, büyük miktarda döviz karşılığı gerçekleştirilen petrole dayalı enerji
politikasının iflas ettiği bugünlerde, enerji üretimimizi yine dışa bağımlı
kılacak nükleer santrallar kurulmak istenmektedir.

Enerji sektörü dışa bağımlıdır ve tam bir darboğazdadır. Hala odun ve
tezeğin enerji üretiminde önemli yer tuttuğu_ Türkiye'de ısınma bir
sorundur. Öz kaynaklarımıza dayalı bir ulusal enerji politikası yoktur.
Türkiye petrol piyasası çokuluslu tekellerin denetimi altındadır. ihracat
gelirlerimizin yarısından fazlası petrole gitmektedir. Buna karşılık su·
gücümüzün yaklaşık onda biri kullanılmaktadır. ı

Maden ve petrol yasalarıyla doğal zenginliklerimiz emperyalistlere peşkeş·
çekilmiştir. Madenlere ilişkin CHP ağırlıklı iktidarın son yasal düzenlemesi
fazla bir şe:; getirmemiştir. Bugünkü iktidar bundan bile rahatsızdır.
Çokuluslu petrol tekellerinin, otomotiv tekellerinin çıkarları doğrultusunda,
büyük ölçüde dışa bağımlı karayolu taşımacılığı körüklenmektedir. Buna
karşılık demiryolu ve deniz taşımacılığı giderek geriletilmekte, devlet
demiryolu ve deniz işletmeleri sürekll büyük zararlar üretmektedir. Kitle
taşımacılığı yerine • binek otomobill üretimi desteklemekte , özel
otomobillerin yol açtığı trafik sorunları giderek büyümektedir.

Sağlık sorunları egemen sınıftarın çıkarları doğrultusunda biçimlenmekte
koruyucu sağlık önlemleri yerine, araç, gereç ve ilaç yönünden dışa bağlı
tedavi edici hekimlik körüklenmektedir. Ana ve çocuk sağlığına önem
verilmemekte, sağlık hizmetleri tatlı bir kar alanı olmaya devam etmektedir.

Önemli bir döviz kaynağı olması gereken turizm sektö,ü tam bir keşmekeş
içindedir. Ulusal bir turizm politikası yoktur. .
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Konut ve yerleşme sorunlarına yönelik tutarlı, ciddi hiçbir adım
atılmamakta, yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi yerine, yerel
yönetimler kasıtlı· politikalarla sorunlarıyla başbaşa bırakılmaktadır. Ancak
öte yandan vurgunculuk, spekülasyon artarak sürmektedir.

Nüfusumuzun % 45'i hala okur-yazar değildir. Egemen sınıfların çıkarları
doğrultusunda biçimlendirilen eğitim beyin yıkama aracı olarak işlemekte,
eğitimleri milyonlarca lirayı bulan "beyin"ler yurt dışına göçetmektedir.

Eğitimde; bölgeler, kız-erkek, köy-kent ve çeşitli sınıf ve tabakalar arasında
eşitsizlik sürmektedir.

Eğitimin önemli bir parçası olan spor 'alanında kitle sporu yerine gizli-açık
profesyonellik körüklenmekte, spor nüfuzlu kişilerin siyasi sıçrama tahtası
olarak kullanılmaktadır. •

Bağımsız bir kuruluş olması gereken TRT, siyasi iktidarların borazanı haline
getirilmiş, reklam gelirleri yoluyla te~ellerin etki v~ den~timi altına
girmiştlr.TRT'de işçi sınıfı ve emekçılere karşı yogun bır saldırıda
bulunulmakta ama gerçeklere karşı koyu bir SANSUR uygulanmaktadır.

Hayat pahalılığı sürekli artmaktadır. Yalnız 1979 yılı içinde fiyatlar % 100
oranında artmıştır.

"Ancak emperyalist-kapitalist sistemin bir ürünü olan bunalım egemen
sınıfları sıkıntı içine sokmamıştır. Tersine, bunalım sırasında çokuluslu
tekellerin ve -· Türkiye burjuvazisinin karları artmaya devam etmiştir.
Bunalımın yükünü işçi ve emekçi kitlel_erinin sırtına yüklemede araç olarak
kullanılan eflasyonlst politika bir avuç sömürücünün zenginliğine zenginlik
katarken, emekçi halkımızın karşı karşıya kaldığı güçlükleri daha da
ağırlaştırmaktadır.

Gerçek Ocretlerde.1978'de başlayan büyük düşüş 1979'un ilk 8 ayında da
devam etmiş ve 1978 Aralık ayına göre bu düşüş oranı % 11.2 olarak
gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle, fiyatlarda meydana gelen artışlar, ücret
artışlarını 11.2 oranında aşmış, gerçek ücretler de tıu oranda düşmüştür.
1979'da görülen budüşme ilebirlikte1970'denbuyanagerçekücretlerdegörülen
azalma % 39 oranına ulaşmıştır. Yani işçinin parasal ücretindeki artışlara
karşın, bu parayla satınalabileceği mallar toplamı % 39 oranında
azalmıştır. •

G_~rçek ücretler 1980'd~ de düşmeye devam edecektir. imzalanan toplu
sozleşmelerle elde edılen haklar daha şımdiden yok olmuştur. Toplu
sözleşme görüşmelerinde sendikalarca istenen ücret artışları anlamını daha
şimdiden yitirmiştir. • .
Memurların satın alma gücü sürekli azalmaktadır. Tarım ürünlerine
uygulanan taban fiyatları milyonlarca köylüyü perişan etmiştir. Gelir
dağılımı işçi, memurve küçük köylüler aleyhine giderek bozulmaktadır.

Fiyatlar ve kiralar hızla artarken temel maddelerin yokluğ'lı, kıtlığı sürmekte
kuyruklar sürmektedir.

Kısacası Türkiye ekonomisi gerçek bir enkaz, bir facia haline getirilmiştir.
. .

Gelir Vergi Yasasında yapılacağı vaadedilen sınırlı değişiklik kısır siyasi
çekişmeler nedeniyle hala gerçekleştirilmemiştir. Baskı yasalarının bir
54



haftada Meclis'ten geçirildiği ülkemizde asgari ücret hala vergi dışı
bırakılmamıştır.

Döviz yumurtlayr:ın tavuk olarak yurtışına gönderilen göçmen işçiler kötü
çalışma ve yaşama koşullarını sürdürürken, yurt dışındaki kaçak işçi sayısı
artmaktadır. ,

işçiler en kötü çevre ve çalışma koşullarında çahştmlmaktadrr.Har gün
ortalama 5 sigortalı işçi işkazalarında ölrnektedlr, . ,

Çalışanların büyük bir çoğunluğunun sigortası yoktur. işçiler işgüveriliğin
den ve işyerlerinde can güvenliğinden yoksundur.

,

Grev hakkı sınırlandırılmıştır. işçilerin özgürce diledikleri sendikayı seçme
hakkı olan referandum hala yasalaştırılmamıştır.

Genç işçilerin kadın işçilerin ve göçmen işçilerin sorunları hala ortadadır.

Geçen yıl % 100 kar ettiklerini açıklayan işverenlerin de kanıtl~dikları gibi
işçiler yoğun bir sömürü ile karşı karşıyadırlar. · •• -

Yaklaşık 1 milyon 200 dolayındaki kamu çalışanlarının sendikalaşma hakkı
yoktur.

Tarım ve Orman işçllerl hala iş Yasasından voksundur.

Kapitalist sistemin ve ona bağımlı olarak Türkiye'nin ekonomik, toplumsal
ve politik bunalımının giderek arttığı günümüzde egemen sınıflar, başta işçi
sınıfı olmak üzere tüm emekçilere karşı sürdürdükleri saldırıyı iyice
arttırmışlardır. •

Emperyalizm ve işbirlikçilerinin desteklediği faşist odakların saldırı ve
cinayetleri sürmektedir. işçi, köylü, esnaf, zanaatkar, genç, bilim adamı,
eczacı, doktor mühendis, avukat...ayrımı yapmadan bireysel ve toplu
öldürmeler toplumun tüm güçlerine yönelmiş durumdadır. Terörden medet
umanlar, "anarşi" ortamının sömürü ve baskı düzenini pekiştirmede yararlı
olacağını bekleyenler çeşitli biçimlerdeki provokasyonlarını sürdürmekte
dirler. Görülen o dur ki, temel hak ve özgürlükler yok edilinceye kadar, bu
tür saldırı ve cinayetler sürecektir.

Emperyalizmin, özellikle ABD'nin, Ortadoğu'daki çıkarlarının etkin bir
biçimde korunmasında yıllardır önemli işlevi olan lran Şah'ınm
diktatörlüğünün yıkılmasının ardından, Afganistan'daki gelişmelerin
sürmekte olan Kıbrıs ve Filistin sorunlarına eklenmesiyle bölgemizdeki
siyasi bunalım iyice yoğunlaşmıştır. Böyle bir ortamda Türkiye
emperyalizm açısından daha da hayati bir önem kazanrmştır.

Emperyalizmin bugünkü isteği Türkiye'yi daha etkin ileri bir saldırı karakolu
haline getirmektir. Ancak, böyle bir görevi yapacak Türkiye'de istikrarın ve
huzurun sağlanması gereklidir. Onlara göre bunun ela yolu ülkedeki halk
muhalefetini ezmektir.

Emperyalist-kapitalist sisteme olan bağımlılık ilişkilerinin pekiştirilmesi,
özel sektöre ayakbağı olan engellerin temizlenmesi, ücretlerin dondurulma
sı, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, bu amaçla gündeme
qetirilmiştir. •
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Emperyalistlerin, taleplerini paralı ilanlarla dayatan, ekonominin yönetimi
nin kendilerine devredilmesini isteyen büyük sermayenin istemleri
doğrultusunda oluşan AP gerici-baskıcı hükümetinin proqranu uygulan
maya konmuştur.

Yapılanlar, ekonomik, toplumsal, siyasi ve askeri alanlarda emperyalizmin,
işbirlikçi sermayenin taleplerinin yerine getirilmesidir.

Siyasi iktidar bu amaçla, işçilere, emekçilere karşı ekonomik, politik va
ideolojik alanlarda korkunç bir saldırıya geçmiştir.

Türkiye halkı için tehdit ve felaket kaynakları olan Amerikan üslerinin
varlığını pekiştiren Savunma işbirliği Anlaşması adı altındaki boyunduruk
belgesi ile halkımız emperyalizme teslim edilmek istenmektedir.

IMF, OECD· gibi emperyalist-kapitalist sistemin mali kuruluşlarının
dayatmaları doğrultusunda dışa bağımlılığı pekiştirecek girişimler
artmıştır. Paranın değeri düşürülmüş, 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın
değiştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Demirel iktidarı, yabancı
sermayeyi özendireceğini yabancı sermayenin ülkemize gelmesini
engelleyen bütün sınırlamaları ve koşulları ortadan kaldıracağını açıklamış
ve ilk uygulamalarını yapmıştır.

Bununla yetinmeyerek ülke kaynaklarını tümü ile çokuluslu tekellere tasllm
etmeyi hedefleyen Demirel iktidarı, servet beyannamelerinin kaldırılacağını,
kamu işletmelerinin faaliyet alanlarının daraltılacağını, petrol çıkartmadan
sigara üretimine kadar birçok konuda özel sektöre ayrıcalıklar tanınacağını
açıklayarak, büyük· sermayeye yeni ve tatlı kar olanakları yaratılacağını
belirtmektedir.

Temel ürünlere yapılan ve kısa aralıklarla tekrarlanacağı anlaşılan
görülmedik son zamlarla, işçiler ve emekçiler açlık ve sefalete itilmişlerdir.
Demirel, daha bugünden 1980 _yılı başından fiyat artışlarının o/o 50'yi
aşacağını söyleyerek emekçilerin yoksullaştırılacağını resmen ilan etmiştir.

işçi sınıfınınve emekçi.lerin aç, soğuk ve açıkta bırakılma girişimlerine karşı
direnecekleri açıktır. Yakın geçmişteki deneyimlerinden bunu gayet iyi
bilen egemen sömürücü sınıflar ve güdümlerindeki gerici-baskıcı Demirel
iktidarı, öncelikle emekçilerin ekonomik-demokratik mücadelelerini
bastırmaya, demokratik örgütlenmelerini dağıtmaya yönelmiştir.

Bu amaçla, kamu çalışanlarının demokratik meslek örgütleri sıkıyönetim
uygulamaları çerçevesinde birbiri ardından kapatılmış, yöneticileri
gözaltına alınmış, tutuklanmıştır. Emekçilerin, ekonomik çıkarlarını,
demokratik haklarını topluca ve örgütlü bicimde savunmalarını engellemek
için, "anarşi ve terörü önleme" adı altında, toplanma ve gösteri hakkını,
derneklerde örgütlenme özgürlüğünü budayan bir dizi baskıcı yasa
değişikliği gerçekleştirilmiştir.

Kazanılmış sendikal hakların kullanılmasına izin vermeyen, sendikal
çalışmayı zorlaştıran uygulamalar yaygınlaştırılmıştır. Yasalardan ve
tüzüklerden kaynaklanan sendika toplantıları sıkıyönetimin iznine bağlı
kılınmış, sendika yöneticileri yasal dayanaktan yoksun gerekçelerle sıksık
gözaltına alınır, tutuklanır olmuşlardır.

Suskunluğu, yılgınlığı, dağınıklığı sürekli kılmak için Devlet Güvenlik
Mahkemeleri, Olağanüstü Hal gibi baskı yasaları gündeme getirilmiştir.
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Bütün bu uygulamaların, girişimlerin nedeni açıktır. Ekonomik bunalımın
yükünü işçi ve emekçilere taşıtmak için, sınırlı temel hak ve özg,jrlükler yok
edilmeye, sömürüye, baskıya karşı çıkan, zorbalığa boyun eğmeyen her ses
susturulmaya, her· örgütlenme dağıtılmaya, her direnme ezilmeye
çalışılmaktadır. Bu amaçla Güney Amerika'daki askeri diktatörlüklerle
ytr.etilenlere benzerbir toplum yaratılmaya çabalanmaktadır.

2.2. TÜRKIYE'DE SANAYiLEŞME VE DIŞA BAĞ iMLiLiK

T0rkiye'de daha 1923 yılında, Cumhuriyetin, ilanından önce
uygulanacak kalkınma politikasının kapitalizm olacağı belirlenmiştir.
Ancak il. Dünya Savaşı'nın sonuna kadarki dönemde uygulanan ve

ülke içine kapanarak, ilk aşamada temel tüketim mallarının daha sonra da
ara ve yatırım mallarının üretimini yaparak sanayileşeceğimiz ve
kalkınacağımızı varsayan politikalar başarıya ulaşamamıştır. Açıktır ki,
emperyalizm çağında gelişmiş kapitalist ülkelerin yüzyıllardır diğer ülke
halklarını ve kendi işçi sınıflarını sömürerek ulaştığı düzeye, azgelişmiş bir
ülkenin dünya pazarlarında bunlarla rekabet edecek ya da kendi .. içine
kapanarak ve o ülke kapitalistlerinin sadece kendi halkını sömürerek
ulaşması olanaksızdır.

1946'ya gelindiğinde ülkenin kapitalist üretim ilişkileri içinde devlet eliyle
de olsa kendi kendine kalkınmasının olanaksızlığı anlaşılınca, dışa açılma
ve devletçilikten vazgeçme girişimleri gündeme getirilmiştir. Yine bu
yıllarda emperyalizmin genel stratejisine bakarsak, il. Dünya Savaşından
sonra emperyalist-kapitalist sistemin mali ve askeri önderliğini üstlenen
ABD'nin, azgelişmiş ülkelerin bu sisteme olan bağlarını güçlendirmek, bu
ülkelerde kapitalizmi uluslararası Işbölümü çerçevesinde geliştirmek ve
emperyalizmin askeri gücünü artırmak için azgelişmiş ülkelere hibe ve kredi
şeklinde dışa yardım sağlamaya başladığını görürüz.

Türkiye de bu yardımlardan payına düşeni, askeri atanda Truman
doktriniyle, ekonomik alanda da Marshalt yardımı çerçevesinde atmaya
başlarrnştır.

1950'terde belirginleşen kredi ve yardımlar ve ayrıca uygulanan yabancı
sermayeye açılma politikaları ülkemizin emperyalist-kapitalist işbölürnü
içindeki yerine uygun biçimde gelişmesini sağlayarak bu sisteme olan
bağımlılığ'ını pekiştirmiştir.

1970'lerin sonunda artık Türkiye'nin iktisadi politikası emperyalist-kapita
list sistemin mali örgütlerince belirlenmektedir. Merkez Bankasını IMF,
kalkınma plan ve stratejilerini ise OECD, Dünya Bankası· ikilisi
denetlemektedir.

Bağıml_ı Sanayileşmenin G~lişmesi

1960'tı ve 70'11 yıllar Türkiye'de dışa bağımlı kapitalizmin gelişmesinin ivme
kazandığı yıllar olmuştur. Bu gelişme süreci, sanayinin tekelci ve montajcı
bir yapı katanmasın ı ve yabancı sermayeyle. daha fazla ortak yatırımlara
gidilmesini içermektedir. Teknolojik yönde dışa bağımlılık, patent, lisans,
"Know-How", Royatty vb. anlaşmalar yoluyla artmakta, ayrıca sanayide
kullanılan hammaddeter, ara malları ve yatırım malları dışalım yoluyla
emperyalist ülkelerden sağlanmaktadır. Sanayinin bu dışa bağımlı gelişme
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sa reci, emperyalist iş bölümü çerçevesinde, artık gelişmiş kapitalist ülkeler
için karlı olmayan üretim dallarının azgelişmlş ülkelere bırakılması
stratejinin bir parçasıdır.

Ôlkemizde, sanayideki bu bağımlı gelişmeye karşılık tarım sektörü, genel
ekonomik yapı içinde önemini korumaya devam etmektedir. • .

T0rkiye'de sanayi hala aşağıdaki tabloda görüleceği gibi tarımı_n
gerisindedir. Hizmet sektörü, sanayinin tarımı geride bıraktığı ülkelerdekı
ne benzer bir durumdadır. Bu sonuç da bağımlı üretim yapısının başka bir
, göst~rgesidir. . •

T0rkiye'de Gayri Safi Yurt içi Ha~ılanın Sektöre! BileşilJ]i_:
(1962-1977) (1968 faktör fıyatlarıyla, yüzde) . _

Sektörler 1962 1967 · 1972 1977

Tarım 38,1 32,5 27,8 23,3

Sanayi 15,4 19,0 20,9 23,2

inşaat 6,4 7,0 6,4 6,4

Ticaret 9,6 11.1 13!1 14,5

Hizmetler 30,5 30,4 31,8 32,6

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 . 100,0

T0rkiye'nin emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı olması sanayisinin
çarpık ve montajcı bir yapıda olmasına yol açmakta bu çarpık ve montajcı
~apı ise ülkeyi emperyalist-kapitalist sisteme daha da bağımlı kılmaktadır.
Uretim güçlerinin gelişme düzeyinin geril iği ve çarpık sanayişleşme imalat
sanayinin yatırım, ara ve tüketim malları üretimi bileşiminde kendini açıkça
göstermektedir. . . •

·ımalatSanayii Üretiminin Yapısı (1978)

roplam Üretim içindeki Payı(%)

- Tüketim Malları Üreten Sanayiler Toplamı 42,1

- Ara Malları üreten SanayilerToplamı 41,0 •

- Yatırım ve Dayanıklı T0ketlm Malları Sanayii Toplamı 16,8

100;0

istatistiklerde, yanıltıcı biçimde yatırım ve dayanıklı tüketim ·malları bir
arada sayılmaktadır. Oysa dayanıklı tüketim mallarının tüketim malları
kategorisi içinde yer alması gerekmektedir. •
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Tabloda görüldüğü üzere imalat sanayii üretimi, tüketim mallarında
yoğunlaşmakta, onu ara malları üretimi izlemektedir. Tüketim ve ara
mallarının üretilmesi için gerekli hammadde, ara ve yatırım malları ise dış
alım yoluyla karşılanmaktadır. Bu durum dışalımın bileşimi incelendiğin
de açıkça ortaya çıkmaktadır.

Türkiye'de Dışalımın Bileşimi(%)

Yıllar Makine-teçhizat Hammaddeler inşaat Malzemesi Tüketim Maddeleri

1963
1965
1967
1969
1971
1973
1974
1975
1976
1977

39,7
37,2
4?,8
39,2

. 38,0
42,2
28,9

• 35,2
38,9
35,9

48,8.
53,5
47,9
49,4
51,3
47,9
.61,7
54,3
53,3
57,5

6,1
5,0
4,4
4,6
5,7
5,6
5,2
6,2
4,7
3,6

5,4
4,3
4,9
6,8
5,0
4,3
4,2
4,3
3,1
3,0

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi dışalımın % 90-95'i makine-teçhizat ve
hammaddelerden oluşmaktadır. Döviz darboğazının başgösterdiği durum
larda gerekli dışalım yapılmamakta ve üretim durmaktadır.

Petrole dayalı enerji politikası, enerji sektörü diğer tüm sektörler için bir
gırdi olduğundan ötürü, tüm sanayinin dışa bağımlılığını daha da
arttırmaktadır.

1) Sanayinin Montajcı Yapısı

Montajcılık, genel anlamıyla farklı fabrikalarda ve üretim birimlerinde
üretilen parçaların bir başka birimde bir araya getirilmesi anlamına gelir.
Özellikle dayanıklı tüketim mallarından olan buzdolabı,
televizyon, çamaşır makinası, otomobil gibi malların üretiminde bu böyle
olmaktadır, Çeşitli gümrQk duvarlarının varlığı ve Türkiye'de emek gücünün
göreli ucuzluğu çokuluslu şirketlerce dışarda üretilen parçaların Türklya'de
monte edilmesini karlı hale getirmiştir·. Çünkü bu yolla gümrük vergisi
ödemekten kurtulmakta, sanayiyi teşvlk adı altındaki birçok önlemden
yararlanılabilmekte ve üretilen rnalm fiyatı dünya fiyatları üzerinden
belirlenebilmektedir.

Montaj sanayi ürünlerinin fiyatları, dünya fiyatlarına göre 2-3 kez daha
pahalı olmaktadır. Bunda, dışardan tekelci ana firmadan satın alınan

. malların çok yüksek fiyatlı olmasının belirleyici etkisi vardır. Ana firmadan,
alınan malların fiyatları degerlerinin çok üstünde saptanarak, bu yolla da
dışarıya kaynak transferi yapılmaktadır. Görülmektedir ki,azgelişmiş
ülkelerde kurulan monta/ sanayi, emperyalist tekellerin ~endi ürünlerini
yüksek fiyatlarla satmalarına ve giriştikleri ortak yatırımlar aracılığıyla kar
transferi yapmalarına hizmet etmektedir.

Montaj sanayi, dış satıma yönelik değildir. Dış pazarlarda, yapısı gereği ait
olduğu çokuluslu . şirketle rekabet edemez. Buna· karşın ait olduğu
çokulusl_u şirketten sürekli dışalım yapar.

-
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- "Yatırım malı" ürettiği söylenen ve TV'de "yurt dışına _satıyoruz•:
reklamlarıyla Türkiye'ye döviz getirdiği iddia edilen rn~nt~ıcı sanayı
sektörleri gerçekte dış ticaret açığında önemli bir yere sahlptlrler. imalat
sanayiine ait bazı sektörlerin 1976 yılında milyon dolar olarak dışalırn ve
dışsatım sonucunda verdikleri kayıplar aşağıya çıkarılmıştır: .

\., .

imalat Sanayi Sektörleri

Kimya

Petrol Ürünleri

· Madeni Eşya

Elektrikli Makineler

Taşıt Araçları

Dışalım ve Dışsatım Farkı

-790

-88

-1102

-269

-604

Yalnızca 1976 içinde montajcı madeni eşya sanayii, dış ticaret açığının %
35'ini gerçekleştirmiştir.
2) Sanayide Tekelleşme

Dışa bağımlı sanayileşme, yukardan aşağı bir tekelleşme sürecini de
beraberinde getirmiştir. Sanayide sermayenin yoğunlaşması ve tcplulaş
ması, tekelleşme olgusunun nesnel temelini oluşturmaktadır. Ozellikle
yabancı sermayeyle ortak yatırımda bulunan yerli sermaye, bu işbirliği
sonucunda tekelci konuma gelmekte ve bu konumunu güçlendirmektedir.

Tekelleşme, birkaç büyük şirketin tüm üretim ve dağıtımı denetleyebilme
sine bunun sonucunda ürünlerin fiyatlarını istedikleri gibi saptayabilme-

. sine olanak sağlamaktadır~ Böylece tekelci kapitalizm döneminde;
kapitalistler salt işçinin artık-değerine el koymakla kalmamakta, sattıklarını
değerle:ırinin üzerinde satıp, girdi olarak aldıklarını. değerlerinin altında
alarak, çeşitli kesim ve tabakalardan değer transferi yapmaktadırlar.

1961 'den sonra yaygınlaşan holdingler bugün tekelci sermayenin
örgütlenme. biçimlerinin başında gelmektedir. Fiyat ayarlamaları, hisse
senedi ve tahvil alım-satımı, şirketler arası kredi ve sermaye aktarımı
yoluyla tekelci sermaye bu örgütlenmeler aracılığıyla "tekelci karlan'tru
artırmaktadır. Vergi kaçırma kolaylıkları nedeniyle de bu tür şirketlerin
sayıları her geçen- gün biraz daha çoğatmakta, sermayeleri birkaç yıl. içinde
kısa zamanda 50.-200 rnlsll artmakta. böylece sermayenin tekelleşme süreci
hızlanmaktadır.. Tekelleşme. sürecinin bir diğer boyutu banka ve sanayi
sermayesinin bütünleşmesi olmaktadır.

Tekelci sanaıi: sermayesi' sahlp olduğu bankaların yarımda diğeı; bankaları
da ele geçirme!ç i.çifl: mücadele eder ve ç.eşitli bankerlik kurumlan
aracJfığıyla; bankalara. g,itmeye.n tasarruftan toplamavaçahştrken. büyük
bankalarda sanayi kuruJ uş.la:ımaorta\ otma çabaıanru yoğuntaştıı;maktadır
lar..

Tekell~rner,jrn b:ii" g,astergesi: ofarıa!~ !Je.füri ctaıtarcta piyasaya eg$::n.şn: oları,
firml:' sayılanna !;akıtd:ğ;ı:ııd.aı şu.,1;1:a,-r g;iirutOıırt



Belirli Dallarda Piyasaya Egemen Olan Firma Sayıları (1973)

I

_Ürün

Suni ve sentetik lifler
Oto lastikleri
Su sayaçları
Petro-kimya ürünleri
Kağıt
Şeker
Demir-çelik
Pencere camı
Elektrik ampulü
Boya
Lastik supabı
Buzdolabı
Telefon kabloları
içki
Tütün mamulleri
Elektroporselen
Demir ve çelikten borular
Asbestli borular
Takım tezgahları
El araçları
Kaynak elektrodları
Sert maden uçları
Pil
Akümülatör
Traktör
Biçerdöğer
Otomobil
Otobüs
Kamyon
Zincir
Kurşun kalem
Elektrolit bakır
Pirinç
Çelik halat
Vinç
Yem fabrikaları kurulması
Radyatör
Boru fittingleri
Sıhhı tesisat madeni aksamı
Elektrik motorları
Elmas uçlu sondaj matkapları
Motor yatakl_arı
Tırpan
Sunta

Firma Say.!fil.

Değişik tiplerde (4)
3
Monopol
Devlet tekeli
Kısmen devlet tekeli
Devlet tekeli
2
1
3

21
1
2
2
Kısmen devlet tekeli

- Devlet tekeli"
2
2
3
Kısmen tekel
2
2
1
3
2
6
2
3
5
8
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
4
1
1
1
6

\

Gerek tüketim, gerek ara, gerekse yatırım malları üretilen çeşitli
sektörlerde piyasaya 1 yada 2 firmanın egemen olduğu bir kaç istisna
dışında tablodan görülmektedir.
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3) Sanayide Yabancı Sermaye

1950-69 yılları arasında Türkiye'ye gelen yabancı sermaye ağırlıkla
geleneksel kesimler olan gıda, içki, tütün ve tekstil üretimine yönelmiştir.
1963'de yapılan sanayi sayımına göre yabancı işletmelerin % 23'0 gıda,
içki, tütün üretiminde, % 17'sl tekstil sanayiinde toplanmıştır. Türkiye
pazarlarında dayanıklı tüketim mallarına daha fazla talep yaratıldıkça
yabancı sermayenin alanı genişlemiş, önce ilaç sonra boya ve deterjanla

· kimya sanayii ne, daha sonra montaj fabrikalarıyla madeni eşya sanayi ine
doğru yayılmıştır. Ancak 1963-70 yılları arasında izin verilen sermayeyle
fiilen gelen arasında büyük bir fark vardır. Bu dönemde 1 milyar 585 milyon
liralık yabancı sermayenin gelmesine izin verilmesine karşın, fiilen gelen
605 milyon liralık yabancı sermaye olmuş ve aynı dönem içinde 400 milyon
liralık kar ve gayri maddi hakkı transfer etmişlerdir.

1977 yılı sonunda gelmesine izin verilen toplam yabancı sermaye tutarı 2
milyar 481 milyon liradır. 111. BYKP'nına denk düşen dört yıl içinde 1,20'1ik bir
artış olduğu görülmektedir. 1973'de 118 olan şirket sayısı 1977'de 100'e
düşmüştür. Yabancı sermaye ağırlıkla imalat sanayiinde yoğunlaşmıştır.
1973'de toplam yabancı sermayenin % 83'0 imalat sanayiinde, % 15,5'i
hizmetler sektöründe iken, 1977'de % 88'i imalat sanayiindedir.

Türkiye'de sanayinin dışa bağımlılığı tekelci sermayenin emperyalist
çokuluslu tekellerle girdiği ortaklıklar aracılığıyla giderek artmaktadır.
Çokuluslu şirketlerin Türkiye'de yatırıma girdiği alanlar ise özellikle
tekelleşmenin egemen olduğu sektörler olmaktadır. Yabancı sermayeli
şirketlerin 1 0'dan fazla işçi çalıştıran özel imalat sanayi şirketlerinin
satışları içindeki payı, 1973 yılında şöyle olmuştur:

Sektörler

Sınai kimyasal ürünler
Taşıt araçları
Lastik
Çimento ve çimentoda gereçler
Elektrikli makineler ve elektronik
öteki kimyasal ürünler
Makine
içki
Cam ve camdan mamul eşya
Plastik işleme '
Madeni eşya
Kağıt
Besin
Giyim eşyası
Dokuma
imalat sanayi

Yabancı Sermayeli Şirketlerin
Satışlar içindeki Payı (yüzde)

82,1
59,8
58,4
54,7
46,3
31,0
23,0
21,3
13,7
13,5
12,3
11,6
7,2
1,3
1,3

21,6

Emperyalist ülkeler ve onların mali kuruluşları, sürekli olarak Türkiye'ye
daha fazla yabancı sermayenin gelmesinin teşvik edilmesini istemektedir
ler. Ayrıca, Türkiye'nin döviz gereksinimini karşılamada ihracata yönelik
sanayileşmesini önermektedirler. 24 Ocak 1980'de açıklanan "Ekonomik
Önlemler Paketi" de Türkiye'yi yabancı sermaye açısından daha cazip
kılacak teşvik önlemlerini lçermektedlr,
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4) Sanayide Kamu Kesiminin Payı

111. Plan döneminde imalat sanayi yatırımları içindeki payı % 44 olan
~IT'ler!n esas işlevi özel sektörün gelişmesini desteklemek olmuştur.
Ulkemızde, 1950'Ier sonrasında özel sektörün ağırlığı giderek artmıştır.
Ancak ara malları denilen ürünleri üreten sektörde devletin hala ağırlığının
olması, bu sektörde üretilen malları özel sanayi sektörüne ucuz girdiler
olarak, hatta maliyetinin altında satmak içindir. KIT'lerin ürettikleri malların
fiyatlarına yönelik olarak ocak 1980'de alınan son önlemler de geçici
olacaktır. Sermaye çevreleri, kendilerine girdi üreten KIT'lerin fiyatlarının
serbestçe belirlenmesine karşı çıkmaktadırlar. Özellikle madencilik ve
enerji sektöründe yatırım faaliyetleri çokçasiyle devlete bırakılmış durumda
olup bunların fiyatlarının düşük belirlenmesi uygulanmasına devam
edilecektir. • . t

TiCARETVE BORÇLANMA YOLUYLA BAĞİMLiLiK

Montajcı ve bağımlı sanayileşme, ülkenin ticaret ve borçlanma yoluyla
bağımlılığını da beraberinde getirmiştir.

1) Dış Ticarette Bağımlılık ve Kaynak Aktarımı

Ülke ekonomisinin, özellikle de sanayinin dışa bağımlılığı dış ticaret
açıklarında somutlaşmaktadır. Son 1 O yılda yani 1970-79 döneminde
toplamı 39 milyar dolarlık dışalım yapılmış, dışsatım ise 15 milyar dolar da
kalmıştır. Yani 1 O yılda 20 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı oluşmuştur.

Dışalımın bu kadar hızla gelişmesinin bir nedeni, blllndlği gibi, bağımlı
sanayinin ithal gereksinmesinin sanayiin büyümesine koşut olarak
büyümesi, bir diğer nedeni ise Türkiye'nin ithal etmek zorunda bulunduğu
bu sanayi ürünleri fiyatlarının sanayileşmiş ülkelerdeki fiyat artışlarına
bağlı olarak hızla artmasıdır. Böylece gelişmiş kapitalist ülkeler kendi
ülkelerindeki enflasyonu Türkiye gibi az gelişmiş ülkelere aktarmaktadırlar.

ihracatın ithalattan 20 milyar dolar geride kalmasının temel nedeni ise,
Türkiye ihracatının yapısı olmaktadır. Emperyalist-kapitalist lşbölürnü
çerçevesinde Türkiye'nin payına esas olarak tarım ürünleri ihracatçısı olma
görevi düşmüştür. ihracatın bu yapısı, . onun yeterli bir geJişme
göstermesini ve her yıl artan zorunlu ithalatı karşılayabilmesini önlemiştir.
Bir kere, ihracatın büyük bir kısmını oluşturan tarım ürünlerinin hem ülke .
içinde oreti lebilecek.hem de dış pazarlarda satılabllecekmlktarlan sınırlıdır.
ikincisi, dünya pazarlarındahammaddeve tarım ürünlerinin fiyatları,sanayi
ürünlerinin fiyatlarının çok gerisinde kalmaktadır. Yani Türkiye'nin
dışarıdan satın aldığı mallar, dışarıya sattığı mallara göre daha hızlı
pahahlanmaktadır.Böylece de, ülkenin dış ticaret dengesi her yıl büyüyen
açıklar vermektedir.
Ülkenin dışsatım ve dışalımının yapısından kaynaklanan dış ticaretteki bu
bağımlılık, aynı zamanda Tllrkiye'den dış ülkelere önemli oranda bir kaynak
transferine de neden olmaktadır. Türkiye gibi azgelişmiş ülkelerin
emperyalist-kapitalist sistemin lşbölürnü içindeki yerleri gereği ticaret
hadlurinin aleyhte gelişmesi nedeniyle oluşan bir gelir kaybı vardır.

·-----------
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Dışalım yoluyla sağladığımız petrol sanayi ürünlerinin fiyatları dünya
pazarlarında, dış satımını yaptığımız tarım ürünleri ve hammaddelerin
fiyatlarından daha hızlı artmakta yani dış ticaret hadleri sürekli olarak Olke
aleyhine bozulmaktadır.



B aşağıdaki tablodan da izlemek olanaklıdır. Tabloda görüldüğü gibi
sı;~ o yıl içinde dışsatım fiyatlarının % ;14~ oranında ~rtmasına karşın
dışalım fiyatları % 255 or~n\nda }'.ükselmıştı~. Buna bag~ı olarak da dış
ticaret hadleri aynı süre ıçınde ülke aleyhıne olarak ¼ 31 oranında
gerilemiştir.

Dış Ticaret indeksleri
(Dolar Olarak) .

(1) (2) (1 /2)

Yıllar ihracat tndeksl ithalat indeksi Dış Ticaret Hadleri

1970 100,0 . 100,0 100,0
1971 107,5 106,5 100,9
1972 117,7 109,8 107,2
1973 '146,5 133,3 109,9
1974 • 193,0 220,9 87,4
1975 193,5 246,4 78,5
1976 199,4 236,4 84,3
1977 212,8 267,9 84,3
1978 229,7 305,1 75,3
1979 244,6 354,8 68,9

' '

Dışalım ve dışsatım fiyatlarındaki bu değişme 0lkemizden dış ülkelere
önemli miktarda kaynak transferine neden olmaktadır.

' '

Şöyle ki; Son 10 yılda eğer dış fiyatlar hiç değişmeyip 1970 fiyatları
düzeyinde kalsaydı, Türkiye'nin bu dönemindeki dış ticaret açığı sadece
7.8 milyar dolar olacaktı. Oysa aynı dönemde cari fiyatlarla dış ticaret,açığı
20,2 milyar dolar olmuştur. Böylece dış ticaret hadlerinin T0rkiye aleyhine
gelişmesi nedeniyle ülke 10 yılda 12,4 milyar dolarlık bir kayba uğramıştır.
Başka bir deyişle, aşağıdaki tablodan da izlenebileceği gibi, Türkiye dış
ülkelere 12,4 milyar dolar tutarında bir kaynak transferi yapmıştır.

Fiyat Değişmeleri Nedeniyle Dış Ticarette Oluşan Kayıp

Dışsatım Dışalım · Dış Tic. Açığı

Yıllar Cari F. Sabit F. Cari F. Sabit F. Cari F. Sabit F. FARK'

1970 588 588 948 • 946 360 360
1971 677 620 1171 1100 494 480 14
1972 855 752 1563 1423 678 671 7
1973 1317 899 2086 1565 769 666 103
1974 1532 794 3778, 1710 2246 916 1330
1975 ~401 724 4739 1923 3338 1199 21391976 / 1960 983 5129 2170 3169 1187 1982
1977 1753 824 5796 2163 4043 1339 2704
1978 2288 996 4599 1507 2311 511 1800
1979 2261 924 5069 • 1429 2808 505 2303

Toplam 20216 7834 12382
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Bu arada özellikle 1973'den sonra petrole ödenen dövizin hızla artması hem
giderek artan dış ticaret açıklarının oluernasma, hem de dış fiyatların
değişmesi nedeniyle T0rkiye'ninuğradığı 12,4 milyar dolarlık kayba önemli
bir etki yapmıştır. T0rkiye'nin petrol dışalımının toplam dışahrn içindeki
payı hemen her yıl b0yümüştor.1970yılındabu pay% 6,9'ken, 1979'da %
33,7'ye çıkmıştır. Toplam dışalım içinde petrolün payında görülen artışların
bir nedeni, petrole dayalı enerji, ulaştırma vb. politikaları sonucunda,
ithal edilen petrol ve petrol ürünlerinin miktarlarındaki büyük artışlardır.
Ama bundan daha da önemlisi ithal edilen petrol miktarındaki artışların
yanı sıra, dünya petrol fiyatlarının hızla yükselişidir...

Petrol fiyatlarındaki bu artışlar nedeniyle T0rkiye'nin son 1 O yılda uğradığı
kayıp 5,9milyardolardır. Buna göre, dış fiyatların değişmesiyle Türkiye'nin
uğradığı 12,4 milyar dolarlık kaybın 5,9 milyar doları sadece petrol
fiyatlarının yükselmesi nedeniyle oluşmuştur. Geriye kalan 6,5 milyar
dolarlık kayıp ise, petrol dışı ve esas olarak ara ve yatırım mallarından
oluşan ithal ürünlerinin fiyatlarındaki artışların bir sonucudur. '

Bu aynı zamanda gelişmiş kapitalist ülkelerin kendi ülkelerindeki
enflasyonu, sattıkları mallar aracılığıyla, azgelişmiş ülkelere yansıtmaları
nın da bir yolu olmaktadır. Ayrıca, dış ticaret hadlerinin yıldan yıla
sanayileşmiş ülkeler lehine gelişmesi, bu ülkelerin azgelişmiş ülkelerden
(net transfer biçiminde) sürekli kaynak aktardıkları anlamına da
gelmektedir.

2) Borçlanma yoluyla Bağımlılık.

1945'den sonra başlayan dış borç alımları 60'1ı - 70'11 yıllarda daha da
artmış, sık sık karşılaşılan döviz darboğazları her defasında daha fazla borç
bulmayı gerektirmiş; kısacası, ülke ekonomisi dış kredi olmaksızın
yaşayamaz duruma gelmiştir. Ozellikle son yıllarda dış ticar.et açıklarını
kapatabilmek, bağımlı sanayinin artan dışalım gereksinmesini karşılayabil
mek için her yıl daha büyük miktarlarda borç bulmak, ekonominin önde
gelen sorunlarından biri olmuştur. Bu zorunluluk sanayileşmiş kapitalist
ülkeler ve onların güdümündeki mali kuruluşlara ülkemize daha fazla
müdahale edebilme olanağı vermiştir. Türkiye'nin istediği krediler
karşısında, ekonomik alandaki dayatmalarla birlikte politik dayatmalar da
gündeme getirilmektedir.

Bu yolla IMF, Dünya. Bankası, OECD gibi kuruluşlar ülke ekonomisine
doğrudan müdahele edebilmekte ve önemli ekonomik kararları doğrudan
belirleyebilmektedirler. Bunun yanı sıra, dış krediler Türkiye'yi emperyalist
kapitalist lşbölürnü çerçevesinde tutacak ve bu yönde geliştirecek bir işlev
de yüklenmişlerdir. Özelikle 1960'1ardan sonra Türkiye'ye verilen kredilerin
giderek artan bir bölümü belirli projelerin desteklenmesine yönelik proje
kredileri olmuştur. Böylece gerek emperyalizmin mali kuruluşlarından,
gerekse hükümetlerden sağlanan proje kredileriyle 0lke ekonomisi ve
sanayi ek bir dayatma olmaksızın da "yönlendirilmektedir.

Son 10 yıldır (1970-79) giderek büyüyen dış ticaret açıkları önemli oranda
dış krediler yoluyla kapatılmıştır. Bu dönemde alınan borç miktarı 12,5
milyar doları bulmuştur. Bu miktarın sadece 6,5 milyar doları uluslararası
mali kuruluşlar ve sanayileşmiş kapitalist ülkelerden sağlanırken, 6 milyar
dolar da kısa vadeli borçlanma yoluyla elde edilmiştir. Bu da ülkenin son yıl
!ardaki döviz darboğazını hızlandıran diğer bir etkendir.
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Alınan bu borçların sonucu olarak Türkiye önemli miktarlarda dış borç
arama ve faizi ödemesiyle de k~rşı karşıya kalmıştır. Son 10 yılda ödenen
borç faiz ve ana paraları 3,6 mı iyon dolar _oın:uştur. Alınan .~o-~çlanmaya
t,ağlı olarak ödenen faiz ve anapara taksıtlerı de ~.er yıl _buyu".IE:ktedır.
özellikle 1978 ve 1979 yıllarında Türkiye artık borçları odeyebılmek ıçın borç
arar duruma gelmiştir. • •

2.3. SON iKi YILDA YOĞUNLAŞAN DÖViZ DARBOĞAZI VE ÖDEMELER
DENGESi

Döviz Darboğazı

D övlz darboğazı, esas olarak, ülke gereksinimini karşıl~maya yeterli
olacak kadar dışalım yapılmasına olanak vermemesı bakımından
önemlidir. Aşağıcaki tabloda son 3 yılın dışsatım ve dışalım değerleri

gösterilmiştir. .

Türkiye'nin Dış Ticareti
(milyon dolar)

• (1) (2) (1-2)

Yıllar Dışsatım Dışalım Dış Ticaret Açığı

1977 1753 5796 -4043

1978 2288 4599 -2311

1979 2261 5069 -2808

Tablodan anlaşılacağı üzere, 1978 ve 1979'daki dışalım değerleri 1977'nin
önemli ölçülerde altında kalmıştır. Hele dışalım fiyatlarındaki artışlar
gözönüne alınacak olursa, bu geri kalışın gerçek değer olarak çok daha
önemli olduğu görülecektir. Aşağıdaki tabloda ise son 3 yılın dışalım ve
dışsatım değerleri 1977 fiyatlarıyla hesaplanarak gösterilmiştir. Tablodan
anlaşılacağı üzere, 1977 yılına göre gerçek dış alım hacmi, 1978'de 1 milyar,
758 milyon dolar, 1979'da 1 Milya~_968 milyon dolar, yani sırasiyle % 30 ve
% 34 oranında daha az olmuştur. Ozellikle 1979'da çekilen mal kıtlıklarında
bu önemli azalmanın payının büyük olduğu açıktır.

1977 Fiyatlarıyla Dış Ticaret
(milyon dolar)

(1) (2) 1977'ye göre (1-2)

Yıllar Dışsatım Dışalım Azalış Dış Ticaret Açığı
1977 1753 5796 -4043

1978 2119 4038 1758 -1919

1979 19§8 3828 1968 -1860
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'ı979'da dışalım malları sıkıntısını daha da artırar,• bir neden, petrol
dışalımının toplam dışalım içindeki payının 1977'ye göre önemll ölçüde
artmış olmasıdır. Petrol dışalımı, 1977'de toplam dışalımın % 25'ini
oluştururken, 1979'da bu oran % 34'e çıkmıştır. Demek oluyor ki, 1979'da
hem toplam dışalım, hem de bunun petrol dışında mallara ayrılabilen kısmı
azalmıştır. . . • , . . •

• 1979'da dışalımdaki gerçek _daralma, bir ·taraftan fiyat artışları, diğer
taraftan. da petrol dışalımının payının büyümüş olmasından ötürü, cari ,
rakamların gösterdiğinden çok daha fazla olmuştur.

Dışsatım ise 1979'un ilk 1 O ayında bir önceki yıla göre oldukça yüksek bir
düzeyde giderken, son iki ayda, hükürnet değişikliği ve devalüasyon
bekleyişi nedeniyle büyük düşüş göstermiş ve toplam olarak 1978'in (% •
1 kadar) gerisinde kalmıştır. Ancak dışsatım fiyatları da dışalım fiyatları
gibi, artış göstermiş olduğundan, 1979'daki gerçek dışsatım değ$ri
yukarıdaki tabloda görüldüğü 0zere 1977 fiyatlarıyla 2 milyar dolar olarak
gerçekleşmiş, 1978'in % 7 oranında gerisinde kalmıştır.

Dış Ticaretteki Kayıp

1977 yılından beri dışsatım fiyatları, dışalım fiyatlarından daha yavaş arttığı
için ülke önemli kayıplara uğramıştır. Bunun nedeni ileri sanayi ülkelerinin
artan petrol· fiyatları sonucunda kendi dışsatım mallarının fiyatlarını önemli
ölçülerde artırmış .. olmalarıdır. Oysa Türkiye, çoğunluğu tarımsal olan
dışsatım malları için, aynı şeyi yapamamıştır. • Böylece Türkiye petrol
fiyatlarındaki artışın doğrudan doğruya, bir de sınai dışalım • fiyatlarının
artması: nedeniyle dolaylı olarak, iki katlı kayba uğramıştır. Bu kayıplar, cari
dış ticaret açığı ile, 1977'deki fiyatlar değişmeseydi meydana gelecek olan
dış ticaret açıkları arasındaki fark olarak . hesap edilmiştir. Aşağıdaki
tabloda bu kayıplar 1977'ye göre 1977'ye göre 1978 ve. 1979 için
gösterilmiştir.

1978 ve 1979'da Dış Ticaret Nedeniyle
Oluşan Kayıp (milyon dolar)

Yıllar Cari Fiyatlarla Dış Tic. Açığı 1977 Fiyatlarıyla Dış Tic. Açığı Kayıp

1977

1978

1979

-4043

-2311

-2808

-4043

-1919

-·1860

o
-392

-948

Toplam Kayıp -1340

Tablodan anicışılacağı üzere 61kenin 1978'deki kaybı 392 milyon dolar,
1979'daki kaybı ise 948 milyon dolar olmuştur. iki yıllık kaybın toplamı 1
milyar340 milyon dolardır. '

Bu miktarda bir kaybın Türkiye'nin her yıl daha fazla açık veren ödemeler
dengesi üzerindeki olumsuz etkisi, .özellikle de 200-300 milyon dolar dış
kredi bulmak için verilen ödünler düşünüldüğünde anlam kazanmaktadır.
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işçi Dövizleri
Döviz darboğazı bakımından 1979 yılındaki tek olumlu gelişme işçi döviz
girdilerinde olmuştur. işçi döviz girdileri, 1979'da bir önceki yıla göre % 72
gibi önemli bir artış göstererek, 983 milyon dolardan 1 milyar 694 milyon
dolara çıkmıştır. Artışın hemen hemen tümüne yakın kısmı tek bir ayda,
mayıs ayında gerçekleşmiştir. Bu aydaki işçi dövizi önceki yılın aynı ayında

, 62 milylon dolarken, 10 kattan fazla artarak 639 milyon dolara fırlamıştır.Bu
artışın nedeni, Hükümetin nisan ve mayıs aylarında işçi dövizlerinde primli
kur uygulamış olmasıdır. Yurt dışında çalışan işçilerin özendirmelere bu
kadar çabuk ve yoğun yanıt vermeleri dikkat çekicidir.

Ödemeler Dengesi

Aşağıdaki tabloda 1979 yılınıri ödemeler dengesi önceki yı ilarla
karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Tablodan anlaşılacağı üzere, 5 milyar
69 milyon dolarlık dışalrrnm 4 milyar 553 milyon dolarlık kısmı dışsatım
işçi dövizleri, turizm gelirleri, diğer görünmeyenler ve bedelsiz dışalımdan,
96 milyon doları yabancı sermaye ve NATO'dan karşılanmış, geri kalan 420
milyon dolar için de borçlanılmıştır. Demek oluyor ki, 1979 yılında borç
ödemek zorunda kalmayıp salt dışalımı finanse etmek durumunda
olunsaydı dış kredi gereksinmesi sadece 420 milyon dolar olacaktı . Kaldı
.kl, aynı yıl dış ticaret hadlerinin değişmesi nedeni ile 574 milyon dolarlık bir
kayba uğranmamış olunsaydı , dışalımı karşılamak için borçlanmak
gerekmeyecek. hatta 154 milyon dolarlık rezerv olacaktı.

Türkiye'nin 1979 Dışalımının Kendi Kaynaklarından
, Karşılanan Bölümü (Milyon Dolar)

Dışsatım
Dışalım
Dış Ticaret Açığı
işçi Dövizleri
Turizm Gelirleri
Diğer Görünmeyenler •
Özel Yabancı Sermaye
NATO
Bedelsiz Dışalım ,

Dış Kaynak Gereksinimı

2261
-5069
-2808
1694
185
289
87
9

123

-420

'

Yine aşağıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, Türkiye 1979 yılında 429 milyon
dolarıfaiz,42 milyon doları kar transferi,443 milyon doları ana para taksidi ve
547 milyon doları diğer sermaye hareketleri olmak üzere toplam 1 Milyar 461
milyon dolar dış ödemede bulunmuştur. Görüldüğü gibi Türkiye'n!n
1979'daki döviz sıkıntısı, borç ödemekten kaynaklanmaktadı~. Gerçekten
1979'da yapılmış olan 5 milyar 69 milyon dolarlık dışalımın 4 milyar 649
milyon doları(% 92'si) yerli kaynaklarla, geri kalan 420 milyon doları da(%
81 'i) dış kaynaklarla karşılanmıştır. Diğer bir deyimle Türkiye artık borçlarını
ödemek için borçlanmak zorunda kalmak gibi bir batağa saplanmıştır. Bu
durum önümüzdeki yıllarda da sürecektir.
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Krediler

1979 YılındaTürkiye'nin Ödemeleri ve Aldığı Krediler
(Milyon Dolar)

Ödemeler
-Proje Kredileri 356 -Dış Borç Faizleri· • 429
-Programı Kredileri 493 - Dış Borç Anapara Ödem. 443
-IMF'den Kullarıma 3

Toplam 852 Toplam 872
- Kısa Vadeli Krediler 473 -Kar Transferleri 42

-Diğer Sermaye Hareketi. 547

Toplam 1325 - Toplam 1461 \.

2.4. TOPRAK VE TARIM SORUNLAR!

Bugün, tarım sektörü ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısında oldukça
büyük bir öneme sahiptir. Toplam nüfusun % 60'a yakınını, çalışanların da
% 61'ini içinde barındıran tarım sektörü, örneğin 1977'de GSMH'ye %
28,25; toplam dışsatıma % 59,4 oranında katkıda bulunmuştur. 1978 yılında
ise, bu oranlar sırasıyla% 26,8 ve% 67,4 olarak gerçekleşmiştir. Dönemler
itibariyle, yukarıda verilen ekonomik • göstergelerde, tarım sektörünün
payının azalmasına karşın, herşeyden önce, büyük bir emekçi kitlesini
içinde barındırması ve toplumun gıda gereksinmesini karşılaması
nedeniyle, ayrıca, sanayi için hem dışalım finansmanı, hem de hammadde
girdisi sağladığı için, bu sektörün bugün olduğu kadar gelecekte de
önemini sürdüreceği açıktır.

Ancak, toplumsal yapıdaki bu önemine karşılık, tarım sektörüne hemen her
zaman, sanayiye kaynak aktarması gereken bir kesim ve ucuz işg0c0
deposu olarak bakılmıştır. Bu nedenle, tarım kesiminde çok yaygın bulunan
küçük üreticilerin ve diğer emekçilerin sorunları, Anayasa'da yeterince açık
hükümler. bulunmasına karşın, beş yıllık kalkınma planlarında birkaç
cümleyle yer alarak alt sıralarda tutulmuş, uygulamada ise, seçim
dönemlerinde oy hesapları içinde gündeme getirilmiştir.

Özellikle, 111. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında temel alınan ••
uzun dönemli hedefler arasında gelir dağılımının iyileştirilmesi başlığı
altında yer alan şu satırlar bu durumu olduğu gibi yansıtmaktadır.

Belirli bir gelir düzeyinde, sadece gelirin bölüşümünü iyileştirici
tedbirlerle bugün için bazı gelir gruplarının yaşama düzeyini yükseltmek
mümkün olsa bile, bu yaklaşım sermaye birikimini ·yavaşlatarak ülkenin
gelişme potansiyelini sınırlayacak, böylece gelecekte daha yüksek bir
yaşama düzeyine ulaşılması gecikecektir. Bu nedenle, çeşitli gelir grupları
ve yöreler arasında gelir dağılımının iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik
sisteminin tüm toplumu kapsayacak biçimde yaygınlaştırılması, uzun

• dönemde gerçekleştirilecek bir amaç olarak benimsenmiştir. Ancak kısa
dönemde gelir artışlarından herkesin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak bir
pay almasına olanak sağlanacaktır. •

Kalkınma planından alınan bu paragrafla· ilgili olarak, ilkönce, "gelir
artışlanndan herkesin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak bir pay almasına
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olanak sağlanacaktır," şeklindeki son sözlenn • toplumda egemen olan
işyerlerini kapsayamayacağını belirtmek gerekir. Çünkü, kapitalist bir·
toplumda gelir dağılımı, son çözümlemede, kapitalist sınıf tarafından
gerçekleştirilir, ve açıktır ~i, geljr artışlarından ~e kadarını kendi
gereksinmelerine • harcayacagı, yanı ne kadar t

1
üketım yapacağı yine

kendisinin bileceği bir iştir. . , .

Böylece, işverenlerin tüketimine karışmayan, ~ma diğer emekçi sınıf ve
tabakaların gelirdeki payını en az düzey?ek! gerekslnmeleri oranında
sınırlayan bir anlayış, kalkınmanın yükünü yıne bu sınıf ve tabakalara
yüklemiş olmaktadır. ikinci olarak, yukarıdaki pragrafta ifade edilen
anlayış "önce pastanın büyütülrneslnl, sonra bölüştürülmesini" ve böylece
herkes~ daha çok pay düşeceğini savunan kapitalist sınıfın. görüşüyle
aynıdır. Böyle bir görüşün, _emekçi sınıf ve tabakal~r !ar~f!ndan kabul
edilmesi ya da destek görmesı olanaksızdır. Çünkü, belır,t ıldığı üzere, hem
pastanın büyütülmesi emekçilerin özverisiyle gerçekleşecek, • hem de
büyüyen pastadan ne kadar pay alacakları, emekçilerin mücadelesine
karşın, kapltallst sınıfın onayıyla olacaktır.

Şimdiye değin, gerek planlı, gerek plan dışı tanm politikaları, hızlı nüfus
artışının da katkısıyla, tarım kesimindeki toprak dağılımını ve buna bağlı
olarakgelir bölüşümünüeskisine göre daha da adaletsizleştirmiş, eşitsizliği
körüklemiştir.

Bu sektörde toprak mülkiyetine sahip 2.965.446 alle,topraksız 829.115 aile
He birlikte toplam 3.794.601 aile yaşamaktadır. Toprak sahiplerinin %
44.6'sı 20 dönümden küçük topraklara sahiptir ve bu topraklar toplamın % .
8,4'ünü oluşturmaktadır.Bunun dışında küçük köylü olarak tanımlanan,
21-100 dönüm arasında toprak sahibi olan ailelerin oranı % 45'tir ve mülk
topraklarının % 41,2'sini ellerinde bulundurmaktadırlar. Diğer tarafta
toprakların.% 50.4'ünü toplam hane sayısının % 10.4'ünü oluşturan aileler
ellerinde bulundurmaktadırlar.

Yukarıdaki sayılardan anlaşılacağı gibi tarım kesiminde küçük ve çok küçük
(cüce) toprak mülkiyeti egemendir. Toprak mülkiyetindeki bu durum tarım
işletmelerinin yapısına da yansımaktadır. 50 dönümden küçük topraklan
işleyen çok küçük ve küçük işletmelerin oranı 1950'de % 62'den, 1973'te %
71 'e, bu işletmelerin toplam alanı ise, aynı dönemde, % 19'dan % 2l~e
yükselmiştir. 50 dönümden kaçak işletmelerin ortalama b0yüklüğQ ise 25
dönüf!!den 20 d?nom.e düşmüştür, Bu sonuç, ülkemizde,. orta büyüklükte
tarım ışletmelerındekı parçalanmanın varlıgını göstermektedir.

Tarım kesimindeki eşitsiz yapının diğer unsurunu oluşturan 829.115 ailen in
453.813'ü'topraksız çiftçi, 375.342'si kırsal alanda işçi durumundadırlar ve
bunların toplam toprak sahiplerine oranı 1973'de % 22'dir. Beş yıl önce
1968'de bu oranın % 18 olduğu düşünülürse, ülkemizde hızlı bir
~opraksızl~şma süreci yaşanmıştır denebilir. Doğal olarak, bu gellşme tarım
ışletmelerı~e de yansımış, topraksız işletmelerin sayısı artmıştır.
Topraksız ışletme oranı 1963'te % 9'dan 1973'te % 22'ye yükselmiştir. Bu
bulgu!ardan hareketle, topraksız aileler ile birlikte 100 _ dönüme kadar
t?pr~gr olan olan k~~0k_ ve çok küç~~ mülk sahibi yaklaşık 3,5 milyon
arlanın, tarım sektörünün, geçımlerrnı emekleriyle sağlayan emekçileri
olduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca tarım işkolunun iş Yasası kapsamına
alınmamış olması, tarım işçilerinin çok zor koşullar· ve yoğun sömürü
altında çalışmasına yol açmaktadır. •
70



işletmelerin büyüklüğü açısından, yetiştirilen ürünlerin yapısı ise
şöyledir:hububat adı altında üretilen ürünler büyük ölçüde orta ve büyük
.işletmeler tarafından üretilmekte, küçük ve çok küçôk işletmelerin
ürettikleri hububat ise 0retlcileri tarafından tüketilmektedir. Yalnızca
endüstri ürünlerini üretenlerin % 75'1 çok küçük, % 22'si küçük
işletmelerdir. Yalnızca sebze ve meyvaları üretenlerin hemen tamamı, %
99'u çok küçük ve küçük üreticilerden oluştuğu, endüstri bitkileri ile sebze
ve meyvaları birlikte yetiştirenlerin de yine bunlar olduğu ve
hububat-endüstri bitkileri, hububat-sebze ve meyvalar gibi diğer ürünlerin
birlikte yetiştirilmesinin orta ve büyük işletmeler tarafından yapıldığı
görülmektedir. ' ·

•.• r· .

Drün gelirlerinin dağılımı ise şöyledir: tahıllar% 33,34, endüstri bitkileri %
27,89, baklagiller 2.88, sebze ve meyvalar % 28.71, diğerleri de% 7.18 paya
sahiptirler. Böylece işletmelerin yetiştirdikleri oran çeşitleri ile bu
ürünlerden elde edilen gelirler birlikte düşünüldüğünde, tahıllardan,
endüstri bitkilerinin önemli bir kısmından ve diğer bitkisel ürünlerden elde·
ediıen gelirlerin tamamının, yani tarımsal gelirin yarısından fazlasının, orta
ve büyük tarım işletmeleri tarafından elde edildiği, çok küçük ve küçük
tarım işfetmelerininin gelirinin de özellikle meyva ve sebze ile bir ölçüde
endüstri bitkilerinden elde edilen gelirlerden oluştuğu görülmektedir.·

'·
Yukarıda, özetle temel özellikleri verilen tarımsal yapıyla ilgili olarak,
1973-1980 arasında , aksine dönüşümler olmadığı düşünülürse, 1.973 yılı
için çıkarılan bu sonuçların, bugün 'de geniş ölçüde geçerliliğini
sürdürdüğü sonucuna varılabilir. Ve, daha önce de belirtildiği gibi böyle bir
yapının oluşmasında tarım politikalarının katkısı büyük olmuştur. Bu
politikaların bu tür sonuçlar vermesi ise, esas itibariyle bu politikaların
ülkedel<i sınıfsal yapının ve gelirlerin bölüşülmesinin, tarımdaki uzantıları
olmalarından ötürüdür. Böylece, tarım politikalarını oluşturan destekleme
alımları, kredi uygulaması, kooperatifçilik, toprak reformu ve sosyal
güvenlik ile ilgili çalışmalar hep bu çerçeve içinde oluşmaktave birbirlerini
.tamamlamaktadırlar. Bu nedenle, belirtilen politikaların genel tarım
politikasının da diğer politikalara ters düşmesi beklenemez. Anlık istisnalar
olabilmesine karşın, genel olarak bu böyledir.

Bugün tarım kesimi emekçilerinin koşullarını düzeltmek için atılacak ilk
adımların, tarım kesiminde sosyal güvenlik kurumlarının yaygınlaştırılmasi,
töprak reformunun yapılması ve ürün sigortasının çıkarılması olduğu
söylenebilir. Toplumda, uzun yıllardır sancılı bir yara durumunda olan ve
bugün 800.000'den fazla olan topraksız ailelere ve toprağı yetersiz olanlara
toprak dağıtılması ve bunların verimli bir yapıya kavuşturulmaları ile bu
yaranın kapatılmasına gidilmelidir.

lll.Plan döneminde, toprak ve tarım reformu uygulaması ile Urfa'da ancak
230 bin dönüm tarım toprağı, 1.218 topraksız ve az topraklı köylü ailesine
dağıtılabilmiştir. 3 milyon dönüm kamu toprağının dağıtımının gerçekleşti
rilemediği bu uygulama, köylüye yarardan-çok zarar getirmiştir. Çünkü,
çoğunluğun sulama şebekelerinden yoksun, ekime elverişli olmayan bu
toprakların dağıtımının ardından ağaların politik ve ekonomik baskıları
gelmiştir ve büyük sorunlar doğurmuştur. Oysa "iktisadi ve sosyal hayat,
adalete.... ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi
sağlanması amacına göre düzenlenir" diyerek, "topraksız olan veya yeter
toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak amacıyla gereken tedbirlerin"
alınmasını devletin görevleri arasında sayan Anayasa'ya göre bu, devletin,
üstüne düşen görevleri yerine getirmemesidir.

71



Diğer taraftah, tarım kesimindeki çok büyük bir çoğunluğun her türlü
güvenceden yoksun, toprak ve iklim koşullarma bağlı olarak yaşadıkları·
herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Köylülerın çoğu, havaların yağışlı,
ama sel olmamasına, don olmamasına, yolların kapanmamasına, hastalık
olmamasına bakmaktadır. Ne kendisinden, ne de ürününden emindir. Yine
Anayasa'nın 49. maddesinde, "herkes, sosyal güvenlik haklarına sahiptir.
Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak
ve kurdurmak Devletin ödevlerindedirll denmesine ve iV. Beş Yıllık
Kalkınma Planında, "Tarımda... tarım sigortasına gidilecektir" şeklinde
politikalar yeralmasına karşın bugün elde-avuçta söze değer birşey yoktur.

Destekleme alımları ve kredileme, bugünkü tarım politikasının en önemli iki
unsurudur. Destekleme politikasının amaçları, 111. Beş Yıllık Kalkınma
Planında da belirtildiği üzere, "tarımsal fiyat ve gelirde istikrarı korumak,
pazarlama kolaylıkları sağlamak, ekilebilir arazinin özelliklerine ve iç-dış
talebe uygun bir üretim yapısı içinde verimliliğin artmasına yardımcı
olmak"tır. Diğer bir deyişle, amaç, ürünün ve üreticinin desteklenmesidir.
ürünün desteklenmesi, tarımsal üretimin nitelik ve incelik olarak, hem
yurtiçi lsteml karşılayacak, hem de dışsatım hedeflerine uyacak biçimde,
ulusal ekonominin gerekleri doğrultusunda geliştirilmesini amaçlamakta
dır. üreticilerin desteklenmesi ise, ürünlerin değerlendirilmesi ve
üreticilerin korunması amacına dayanmaktadır. Ama ne var ki, 1963'ten bu
yana, sürdürülen uygulamalarla, bu amaçların hiçbirisi tam olarak •
aerçekleştirilememiş, hemen her zaman hedeflerin gerisinde kalınmıştır.
Urünün desteklenmesi açısından, uygulanan destekleme alımları, tarımsal
üretimin ekonominin gerek duyduğu nitelik ve niceliğe ulaşmasına
yetmemiştir. Ve tarımsal üretimin biçimlenişi, tümüyle doğal koşulların
elverdiği ölçüde kişisel tercihlerin ve politik yönü ağır basan destekleme
alımlarının etkisiyle olmuştur.

f

Diğer taraftan, üreticilerin desteklenmesi amacı, eğer büyük üreticilerin
desteklenmesi olarak anlaşılırsa, bu amaç gerçekleşmiştir. Çünkü, yapılan
araştırmaların elde ettiği sonuçlar, destekleme politikasından yararlananla
rın yoksul k_öylüden çok, büyük toprak sahiplerinin olduğunu ortaya
koymuştur. ôrneQin DPT'nin bir araştırmasında, bulgular, "Türkiye'de
uygulana gelmekte olan hububat destekleme politikalarının (taban fiyatları
uygulamasının) aslında orta ve büyük hububat üreticilerine yarar
sağladığını, bir milyona yakın cüce işletmelerin bundan hemen hiç
yararlanmadığını, hatta net hububat alıcısı olmaları nedeniyle yüksek taban
fiyatları politikasından zarar gördüklerini" ortaya koymaktadır.

~nd~~tri. bitkilerinde de benzer bir durum vardır. örneğin, pamuk
üret!c!lerıne, destekleme politikası sonucu aktarılan kaynak küçük
üretıcılere toplamın % 6'sı kadarken, 50 dönümden büyük topr~k sahibi
olanla~a toplamın % 58'i aktanlmaktadrr. Şeker pancarında ise aktarılan
kaynagınyarısınaçiftçi ailelerinin% 78'ini oluşturan küçük üreti~iler sahip
Ç(k~ak~adırlar. Hububat gelirinin, toplam tarımsal gelirin üçte biri, endüstri
bı!kı_lerın_den sağlanan g~li~in toplamın yaklaşık dörtte biri (% 28'i) olduğu
düşünülürse, tarım kesımındeki gelir dağılımı, eşitsizliğin nedenleri ve
destekleme alımlarının bu eşitsizliği nasıl körüklediği' daha da- kolay
~nlaşılır. Küçük üreticilerin çıkarlarını korumak için destekleme alım
fıya_tfarı_nın ~-aptanması toprak dağılımı gözönünde tutularak ürün
çeşı_tferı!1~ ~o~~ olmalı ve bu . belirleme işleminde demokratik. köylü
örı:ıotıerının ılgılı kuruluşlara katılımı sağlanmalıdır.
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Destekleme politikasının, fiyat dışı destekleme aracı olan k~edilerin
dağıtılmasında da desteklenen kesim hep bOyOk üreticiler olmuştur. ıv.
Beş Yıllık Kalkınma Planında ifade edildiğine göre, 1976 yılında, doğrudan
üreticiye sunulan toplam kredinin % 22.6'sı, kredi alan işletmelerin %
68.9'unu • oluşturan tarım işletmelerine verilirken, % 77,4'0 kredi alan
işletmelerin % 31.1' ine verilmiştir. Kaldı ki, anılan ilk gruba verilen
kredilerin % 72.6'sı da 5000 lira ve daha az tutarda, etkinliği tartışılabilecek
kredilerden oluşmaktadır. Ayrıca, Ziraat Bankasınca doğrudan verilen
kredilerden yararlanma olanağı olmayan küçük işletmelerin yararlandıkları
Tarım Satış Kooperatiflarinin kredi dağıtımında da ·aynı dengesizlik
görülmektedir. Böylece, aracı ve tefecilerin eline -düşen küçük üreticilerin
yaklaşık% 55'i bunlardan, tarladaki ürününü ipotek karşılığında, o/o"120'ye
kadar varabilen faiz oranlarıyla borç almaktadırlar. Diğer taraftan,
köylülerin kurdukları kooperatifler de kredi ambargosu altmda olduğundan
1978'de Tarım Satış Kooperatiflerine sağlanan kredi 84 milyar lira iken,
KÖY-KOOP'a sağlanan kredi 42 milyon lirada kalmıştır. - •

Görüldüğü üzere, küçük üreticilerin destekleme politikasından kazançları
"devede kulak" örneği, hemen hemen hiç denebilecek kadardır..Ancak •
sorun bununla da bitmemektedir. Koçak oreticiler, aracı-tüccar kesiminin
elinde olanca ağırlığıyla ezllmekte;: ürünlerinin gerçek karşılığını
alamamaktadırlar. Bilindiği gibi sebze ve .meyvaların hemen hiçbirisinde
destekleme alımı uygulanmamakta ve bu ürünlerin tamamı (% 99'u) küçük
üreticiler tarafından üretilmektedir. Ama, üreticiler, perakende pazar
fiyatlarının, örneğin elmada % 45.B'ini, patateste % 46'sını alabilmektedir
ler. Aracıların karı, ette % 72'yi, sütte % 50'yi, yumurtada % 75'1
bulabilmektedir. Böylece üretim kooperatifleri gibi, aracıların kaldırılması
için pazarlama kooperatiflerinin de desteklenmesi, zorunlu olmaktadır.

2.5. ENFLASYON VE GELiR DAĞILIMI

Enflasyon en genel tanımıyla bir ekonomideki genel fiyat düzeyinin sürekli
artma eğilimidir. Enflasyon kapitalist ekonomilerin çözemedikleri bir sorun
olarak giderek büyüyen boyutlarda karşılarına çıkmaktadır.

Türkiye'de özellikle 1970'1erden sonra hızlanan enflasyon olgusu kaşısında
gelirlerini fiyat artış hızı oranında artıramayan kesimlerin duyduğu
hoşnutsuzluk ve muhalefeti saptırmak için sermaye çevrelerinin yaygın bi
çimde ortaya attıkları görüş, işçi ücretlerindeki artışın enflasyona yol açtığı
şeklinde olmuştur. Amaçlanan grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklara
kavuşmasından büyük kaygı duyulan memur kesiminin bu doğrultudaki
mücadelesini yavaşlatmak ve memurlarla birlikte diğer emekçi kitlelerin
sendlkal haklara sahip işçi sınıfıyla olan dayanışmalarını yok etmektir.

işçi ücretlerindeki artışın. enflasyona yol açtığı görüşü hala savunuluyor, Bu
nedenle 1950' !erden bu yana gözlenen ve 19701 ferden sonra büyük hız
kazanan enflasyonda ne gibi etkenlerin rol oynadıklarını ayrıntılı biçimde
incelemek gereklidir. •

Enflasyonun göstergesi olarak, tüketiciye ulaşan nihai ürünleri içermesi
bakımından geçinme indeksleri alınabilir. Aşağıdaki tablo 1964'den bu yana
1.stanbul Geçinme indeksindeki ve net cari işçi ücretleri indeksindeki
değişme görülmektedir. Net işçi Ocretlerinln alınmasındaki neden vergiler
ve diğer kesintiler çıktıktan sonra net ücretin işçi açısından harcanabilir
geliri verrrır:ısldir.
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t ' lstanbul Geçinme indeksi ve Net Cari

f't:,~~,
lşç_l Ücretleri Indeks i {1963= 100)

• lst. Geçinme (%) (%)
·- Artış Ücret in. ArtışYıllar ~ -

1964 100,2 0,2 107,8 1;s
1965 , 104,8 4,6 114,8 6,5
1966 113,6 8,4 123,3 7,1
1~137 . 129,6 4,1 133,6 8,4
1968 - 137,6 6,2 143,6 7,5
1969 144,2 4,8 160,4 11,7
1970 ' 155,6 7,9 174,0 8,5
1971 185,2 ~9,0 189,7 9,0
·rn12 213,7 15,4 208,0 ..• , 9,6

'.1973 243,6 14,0 247,0 18,8
;1974 301,8 23,9 300,0 21,5
:1975 365,8 21,2 356,7 18.9
: 1976 429,6 17,4 451.8 . ' 26,7
·1977 541,3 26,0 555,0 , 22,8
1978 876.3 61,9 773,7 32,2
1979 1.303,9 48,8 921,9 19,2

(1979'a ait sayılar ilk 9 ayın ortalaması alınarak bulunmuştur.)

.1963-69 arasında ortalama % 6-8 oranında olan enflasyon 1971 'de % 19'a
·çıkmaktadır. 1970 yılına gelinceye kadar net işçi ücretlerindeki artışın
lstanbul Geçinme indeksindeki artıştan hızlı olduğu (%) artış sütunundan
görülmektedir. Bu işçi sınıfının ekonomik demokratik mücadelesi
sonucunda gerçek ücretlerde bi'r artış sağlamayı başardığını göstermekte
dir. Ancak enflasyonun hızlanıp iki katından fazlaya çıktığı (%19)'1971'de
Jşçi ücretlerindeki artış·oranı %9'dur. 1971 yılında sıkıyönetim olduğu işçi

. grevlerinin büyük ölçüde yasaklandığı anımsanmalıdır. 1972'de geçinme
lndekst % 15 oranında artarken işçi ücretleri% 10 oranında artmıştır. Brüt
işçi ücretlerinin artış oranı da 1971'de % 11,1972'de % 12 olmak üzere
,geçinme indeksindeki artıştan düşüktür. Enflasyonun hızlanmaya başladığı
bu iki yılda işçi 0cretlerindekl artış hızınıo fiyat artış hızının çok gerisinde
kalması fiyatlardaki artışta belirleyici olanın işçi ücretlerindeki artış
olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

12 Mart faşist yönetiminin yerini daha demokratik-bir ortama bırakmasıyla
1973'de işçi sınıfı düşen.gerçek ücret düzeyini yükseltmek için mücadele
vermlş ve net işçi ücretlerinin artış hızı yeniden geçinme indeksindeki artış
hızının önüne geçmiştir. Buna enflasyonu - engelleme adına karşı çıkmak
işçı sınıfının kötüleşen durumunu bentrnsemeslnl, buna boyun eğmesini
istemektir. •. : , - • •

1977'de büyük bir sıçrama gösteren fiyat artışları 1979 yılının sonuna kadar
ve. 1980'in ilk 3 ayında ·da hızlanarak sürmüştür. Buna, karşılık işçi
ücretlerindeki artış 1978'de fiyat artışlarının hemen hemen yarısı 1979'da ise
0çte biri kadardır. Görüldüğü gibi işçi ücretleri enflasyonun. ,gerisinde
kalmakta ve gerçek ücretler düşmektedir. Gerçek ücretleri düşen işçi
sınıfının mücadele ederek durumunu düzeltmeye çalışması onun en doğal
hakkıdır. • •
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Önceki yılla(da olduğu gibi 1979'da da enflasyonun başlıca kaynakları
, B0tçe ve KIT açıkları olmuştur. Uzun yıllardır ciddi bir vergi reformu yapılıp

devlet gelirleri yeteri! bir d0zeye çıkarılamamış olduğundan KIT açıklarının
finansmanı için de bütçe harcamaları için .de geniş ölçüde Merkez
Bankasına başvurulmuş ve bunlar açıktan basılan paralarla (emisyonla)
karşılanmıştır. Böylece artan para hacmi fiyatları sürekli olarak yukarı it •
mlştirBunun yanısıra 1979 yılı içinde yapılan devalüasyonlar enflasyonun
hızını artırıcı etkenler olmuştur. Aşağıdaki tabloda son aç yıldaki Merkez
Bankası kredileri emisyon ve para arzındaki -gelişr:neıer gösterilmiştir.
Görüldüğü üzere bütün bu kalemlerin 1979'daki artışlar önceki yıllara göre
önemli ölçülerde yüksek olmuştur.

Emisyon ve ParaArzı
(Bin TL)

Merkez Bankası Artış
Yıllar Kredileri (%) Emisyon Artış ParaArzı Artış--
1977 175.442 78.764 210.642

1978 241.886 38 113.662 44,3 289.267 37.3

1979 371.170 53.4 182.877 61,0 447.440 55,0

Görüldüğü gibi işçi acretlerindeki artışın kapltallsuer taratından fiyatlara
yansıtılması enflasyonun artışındaki etkenlerden biridir, ama bu neden
değil sonuçtur. Yani işçiler fiyatların artması karşısında geçim durumlarını
koruyabilmek için ücretlerine zam istemektedirler. Bu zamlar da yeniden
fiyatlara yansıtılmaktadır. işçi acretlerindeki artışın fiyatlara yansıtılması
bir zorunluluk değildir. Kapitalistler. azami kar peşinde koştukları için
karlarından hiçbir fedakarlık yapmaya yanaşmamakta, ücretlerdeki artışı
fiyatlara yansıtmaktadırlar.

Gelir Dağılımı

Kapitalist toplumlarda ekonomik bunalımların da, bunlardan kurtulmak için
alınan önlemlerin de yükleri her zaman işçi ve diğer emekçi sınıfların sırtına
yüklenir. Bundan ötürü 1979 yılının %80'1 aşan enflasyonu da onu
frenlemek için alınan istikrar programı da bütün ağırlığıyla işçi memur ve
küçük üretlcl köylülerin sırtına yüklemiş ve ülkenin zaten bozuk olan gelir
dağılımı daha da bozulmuş_tur.

Aşağıdaki tablolarda işçi ücretleri ve memur maaşları kişi başına ulusal
gelirle karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Net parasal ücretlerin geçen yıla
göre% 19 oranında artmasına karşılık kişi başına parasal ulusal gelir artışı
%59 oranında olmuştur. ücretlerdeki artış ulusal gelir artışının %25

• oranında gerisinde kalmıştır. Memur maaşlarında aynı biçimde hesaplanan
geri kalış;% 15 oranındadır. •
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işçi Ücretleri ve Kişi Başına
(lSMH

(Alıcı fiyatları ile rnllyonTl.ı]
Ücret lndk.Kişi Başına GSMH Net Ortalama

Yıllar GSMH indeksi ücret indeksi GSMH incik.--·
1978 29900 100 100 • 100
1979 47553 159 '119,2 75

-%25,0

·Memur Maaşları ve Kişi Başına
GSMH

(Alıcı Fiyatı ile milyon TL,..)
Kişi Başına • GSMH Net Ort Maaş lndk.

Yıllar GSMH indeksi Maaş lnds GSMH lndk
1978 29900 100 100 100
1979 47553 159 135,4 85,15

-%14,85

Kişi başına ulusal gelir 1979 yılında% 0.8 oranında gerilemiştir. Ancak net
gerçek maaş ve ücretlerdeki gerileme kişi başına · ulusal gelirdeki
gerilemeden çok daha fazla olmuştur. Bu durum işçi ve memurların ulusal
gelir içindeki paylarının azaldığının bir diğer gösterge~idir. Aşağıdaki
tablolardan, net ücret ve maaşların gerçek satınalma gücündeki kayıpların
sırasıyla% 19,9 ve% 18,8 olduğu görülmektedir.

Net Aylık
Yıllar , Ort.ücret

işçi Ücretleri ve Fiyat Artışları
• (lstanbul Geçinme indeksi)

Ucret Fiyat Artışı Gerçek
indeksi indeksi Ücret indeksi

1978
1979

3648
4347

100
119,2

100
148,8

100
80,1

-% 19,9

Yılar
. 1978
1979

ilk 9 ayın ortalaması
• Memur Maaşları ve FiY.at Artışları

(İstanbul Geçinme indeksi)
Maaş Fiyat
indeksi indeksi
100 100
132,7 '163,5

Gerçek Ücret
indeksi

100
81,2

, -%18.8

Net Aylık
Ort.Maaş

3495
4636

l:~fl~sy0:1dan özellikle taban fiyatı uygulamalarına giren ürün yetiştiren
küçük ~~ylüle( de zar~r görmüşlerdir. iç ticaret hadlerinde 'yant tarım
0rünlerı fıyatlarının sınaı mamül fiyatlarına oranlarında 1979'da 1978'e göre
tarım kesimi aleyhine büyük bir düşüş görülmüştür. ' •
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1979'da gelir dağılımının bozulmasında ek bir etken de bazı malların kıt
olması nedeniyle aşırı rantların meydana gelmiş olmasıdır. Gerçekten·
traktör, çimento, yağ, yedek parça gibi bazı malların yeteri kadar
bulunmaması, bunların karaborsada aşırı fiyatlarla satılmalarına ve bu yolla
bazı vurguncuların aşırı karlar elde etmelerine olanak vermiştir. Böylece
gelir dağılımı bir de bu nedenden ötürü bozulmuştur.

19/9'da gelir dağılımını bozan diğer bir etken de işsizlikteki artıştır..
Gerçekten yalnızca ücretlerin, maaşların gerçek satınalma güçleri·
azalmamış bazı kimseler işsiz kalarak gelirlerini tümü ile kaybetmişlerdir.

Ayrıca, çalışma yaşına gelen gençlerin önemli bir bölümü iş bulamadıkları
için ailelerin yükü ağırlaşmıştır. Bunalım derinleştikçe marjinal işlerin
azalması, bunlardan geçimlerini sağlayanların durumlarını daha na
kötüleştirmiştir.

Emekçi sınıf ve tabakaların durumlarındaki bu köt,üleşmeye karşılık tüccar,
sanayici, büyük toprak ve emlak sahipleri gibi kapitalist sınıf ve tabakaların
gelirlerinde çok büyük artışlar olmuştur. Bazı kuruluşların aldıkları paralara
%40 dolayında faiz ödemeleri, karların ne kadar yükselmiş olduğunu açıkça
göstermektedir. Açıktır ki, emekçi sınıfların kaybettiklerini kapitalist sınıf
kazanmıştır. • •

2.6. VERGiLER

S ınıflı toplumlarda, egemen sınıflar ezilen ve sömürülen sınıflar
üzeri~d~ki baskı aygıtı ~l~n devletin harcamalarını karşılamak ve
~endılerıne fon aktarmak ıçın halktan vergi almaktadırlar. Yasalar'da

vergının heıkeste~_alınacağının belirtilmesine karşın,'aslında vergi egemen
sınıflarca, hukukı zor aracıyla emekçi halktan alınmaktadır. Kapitalist
sıstemde kapitalistler vergi ödeseler de, bu vergi çeşitli şekillerde halka

. yansıtılır. Sonuç olarak, vergiyi her zaman ödeyen emekçi halk olur.

Vergi zora dayalı bir alımdır. Verginin bir adı da zoratımdır.

Sınıflı toplumlarda sömürücü sınıfların baskı· aygıtı olan devlet aracılığıyla·
vergi alınır. Vergi yasalarını yapanlar, verginin n'e kadar ve nasıl
kesileceğine karar verenler egemen sınıflardır.

içinde yaşadığımız türden sınıflı toplumlarda verginin büyük çoğunluğunu
ödeyenler sömürülen sınıflardır. Toplanan vergilerin nasıl harcanacağına
karar verenler ise siyasi iktidarı elinde tutan egemen sınıflardır.

Bu' anlamda vergiler, ulusal geliri yeniden· dağıtan ve başta tekelci
kapitalistler olmak üzere egemen sınıflara değer aktarımını gerçekleştiren,
onlara kaynak yaratan araçlardır. Yani sömürüyü _sürdüren ve artıran
araçlardır. •

Vergi sorununda önemli olan eksik vergi ödemeleri ya da vergi kaçakçılığını
dile getirmek değildir. önemli olan vergi yasalarının sınıfsal niteliğini
görmektir.- \. -

.,

77



(':at-w!!!l!f!ııııırllili1tt:dt&..dilP-1ııiıt~:ti!ıılSS!!o1'-:So!foM•--•-----, ___,_,-.,,---.--

Devletin vergi gelirleri içinde en önemli yeri dolaylı vergiler tutmaktadır. (%
60-65) Oysa dolaylı vergiler adaletsiz·.. bir vergi .türüdür, çünkü gelir
farklılıklarını gözönüne almaksızın herkesi eşit.şe~ilde vergilendirir. Yanl ,
vergiye tabi herhangi bir malı alan işçi de kapıtalıst de aynı vergiyi öder.
Dolaylı vergiler özellikle emekçi halkın tükettiği temel mallara konulmuştur.
Bundan ötürü bu vergi en çok onlar tarafından ödenir. ,

T.C. Anayasasının 61. maddesi "herkes kamu giderlerini karşılamak üzere
mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür"der. Ayrıca "zenginlerden
çok, yoksullardan az" vergi alınarak, gelir eşitsizliğinin kısmen önleneceği
söylenir. ' • •

Vergiler devlet bütçesırıın başlıca kaynağıdır. ·Egemen sınıflarca getirilen
vergi yasalarının · sınıfsal niteliğinin sonucu vergi yükü işçilerin,
memurların, topraksız ya da az topraklı köylülerin, küçük üreticilerin
omuzlarına yıkılmıştır. . •

' ,

Tekelci kapitalistlerin, 'orta burluvazlnln, büyük tüccarların tefecilerin ve
özellikle toprak ağalarının ödedikleri vergiler gelirlerine göre son derece
azdır. • '

Kırsal kesimde, yoksul köylü ve küçük üreticileri ezen, sömüren toprak
3ğaları, tefeciler hemen hemen hiç bir vergi ödememektedirler. 1972 yılında
GSMH'dan % 25 pay alan tarımsal gelir sahipleri, gelir vergisinin sadece %
1,3'ünü ödemişlerdir. Fiilen vergi ödeyen çiftçiler tarımdaki toprak sahibi
işletmelerin % 1 'i civarındadır.

Dolaysız vergilerde ücretlilerin omuzuna yıkılmıştır. Türkiye'de gelir vergisi
yükü dengesizliği Maliye Bakanlığının rakamlarına göre hazırlanan
"işağıdaki gelir vergisi tablosunda açıkça görülecektir.

Gelir Sahiplerinin Bugünkü Vergi
Hane içindeki Gelir içindeki Sistemine Göre
Yüzde Payı Yüzde Payı Yüzde Payı

Ücret Gelirleri • 35,0 28,3 63,9

Kar, faiz, rant 16,5 41,2 35;6
(kira) gelirleri

Küçüküretici 48,5 30,5 0,5gelirleri '
TOPLAM 100,0 100,0 100,0

O_cretli!erin gelir içindeki payı % 2e,3 olduğu h'aıde bugünkü vergi
sıstemıne göre toplam gelir vergisi içindeki payları yaklaşık% 64'dür.

Gerçekte işçi ve memurların gelir vergisi içindeki payları çok daha
yüksektir.
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Sözgel!mi 1976'da yıllık beyannameli mükelleflerin (büyük tüccar ve
sanayiciler, toprak ağaları, serbest meslek sahipleri) ödemeleri gereken 21
milyar liralık gelir vergisinin, 17 milyar lirası vergi indirimi ve iadesi ya da
tahsil edilmeyen vergi olarak geri ödenmiştir. Bu hesaba göre toplam gelir
vergisinin yaklaşık yüzde 90'ını ücretliler ödemiştir.

' '

Maliye Bakanlığı 1976 yılı rakamlarına göre Türkiye'de beyannameli gelir
vergisi mükelleflerinden büyük tüccar ve , sanayiciler kişi başına yılda

• ortalama 14.790 TL, büyük toprak sahipleri çiftçiler kişi başına yılda
ortalama 8.202 TL, serbest meslek sahipleri ise kişi başına yılda ortalama
12.646 TL gelir vergisi ödemişlerdir.

Oysa 5.400 TL asgari ücret alan bekar bir işçi ayda 1.363 TL, 9.600 TL. brüt
aylık ücret alan evli 3 çocuklu bir işçi ise yılda 35.816 TL gelir vergisi
ödemektedir.

işçi ve memurların gelir vergileri, ücretleri ellerine geçmeden, bir kerede ve
peşin olarak kesilir. Kapitalistlerin, büyük tüccar ve sanayicilerin, serbest
meslek sahiplerinin gelir vergileri ise, vergi dairelerine bildirmiş oldukları
kazançlar üzerinden en az 4, en fazla 23 ay içinde değişen 3 taksitte
sonradan ödenir." •

Türkiye'deki sürekli enflasyon, Türk Lirasının sürekli değer kaybı ve 23 ay
içinde devlete ödenecek verginin piyasada .çalıştırılmasından doğacak kar
ya da getireceği faiz gözönüne alınırsa kapitalistler.serbest meslek sahipleri
ücretlilere göre en az % 50 daha az vergi ödüyorlar demektir.

/

Aynca bunlar, gelirlerini olduğundan düşök,glderlerlni olduğundan yüksek
göstererek rahatlıkla vergi kaçırabilmektedirler. Beyannamelerin sadece %
1.5'1 denetlenebilmekte, tesadüfen yakalanan vergi kaçakçıları ise vergi
borçlarının ödenmesini geciktirerek, .4-5 yılda bir çıkan mali aftan
yararlanabilmektedir. Böylece her yıl milyarlarca lira vergi kaçırılmakta,
tüccarlar, fabrikatörler yanlarında çalışan işçilerden daha az vergi
ödeyebilmektedirler. •

~ali Denge Vergisinin kesilme biçimi de sınıfsal çıkarları yansıtmaktadır.
Ucretliler sigorta primi, gelir vergisi, damga vergisi ve hatta mali denge
vergisi (MDV) üzerinden MDV'ni peşin olarak ödemektedirler. Kapitalistler,
serbest meslek sahipleri ise ticari ve diğer kazançların neti üzerinden MDV
ödemektedirler.

işçi açısından MDV için geçerli olan 1200 liralık indirimi de hesaba katarsak
işçinin ödediği MDV iki misli demektir. Bugün MDV'nin % B0'inl ücretliler
öder duramdadır.

Damga Vergisi de işçi ve memurların sırtına yıkılmıştır.

Vergi Tarife ve Cetveli 1963'de yasalaşmış, 1963'den bu yana da g0n0n
koşullarına göre değiştirilmemiştir. En az geçim indirimi her asgari 0cret
ilanında biraz daha işçilerin aleyhine işleyen bir mekanizma olmuştur.: 1 O
yıl önce aylık asgari ücret 240 lira iken, en az geçim indirimi 300 TL idi. O
zamanlar asgari ücret alan bir işçi gelir vergisi ödemez, yalnızca 1 liralık'
damga vergisi öderdi. Oysa bugün 5.400 TL asgari ücret alan bir işçi 1369
TL gelir vergisi 21,60 TL damga vergisi, 126 TL. mali denge vergisi

· ödemektedir. •
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Kısacası vergi yasalarının sınıfsal niteliği sonucu, vergiler bugün özel bir
sömürü yolu olarak işlemektedir. · · • .

Getirilen yeni vergi düzenlemeleri de ileride anlatılacağı gibi egemen
sömürücü sınıfların istemleri doğrultusundadır.

2.7. iSTiHDAM, ÜCRETLiLER VE iŞSiZLiK

istihdam

T 0rkiye'de lşçücü arzı ve işg0cü talebinin yıllara göre gelişimi
.. aşağıdaki tabloda ·verilmiştir. Buna göre, işgücü arzının 1975-79

döneminde, yani 5 yılda toplam artışı % 6 oranında olmuştur. Buna
karşılık, işçgücü talebindeki artış sadece % 2 oranında kalmıştır. lşqüoü
talebi ve arzının artış oranlarının işgoco fazlası oranlarını hızla yükselttiğine
değinmeden önce, Türklye'de istihdamın dağılımına bakılırsa şöyle bir
gelişme görülür. . •

1979 yılında Türkiye'de istihdam edilen 5 milyon kişinin % 60'ı tarım
kesiminde bulunmaktadır. Tarım dışı kesimlerde ise toplam istihdamın %
15'i hizmetler, % 13'ü sanayi ve geri kalan % 12'si de diğer kesimlerde •
çalışmaktadır.

Yurtiçl Sivil istihdamın Sektöre! Dağılımı ve Sektörler Arasında Oransal
Dağılımı (15 ve artı yaşlar, oranlar%, bin kişi)
1975 1976 1977 1978 1979

Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran---- ---------- -----
Tarım 9463 64,5 9280 63\1 9100 61,8 9085 60,9 9070 60,4

S_anayi 1691 11,5 1763, 12,0 1859 12,6 1897 12,7 1925 12',8
inşaat 501 3,4 520 3,5 537 3,6· 560 3,8 566 3,8 •
Ticaret 600 4,1 621 4,2 632 4,3 658 4,4 668 4,5
Ulaştırma 451 3,1 ·479 3,3 496 3,4 514 3,5 522 3,5
Hizmetler 1962 13,4 3047 13,9 2102 14,3 2193 14,7 2255 15,0- ---TOPLAM 14668 100,0 14710 100,0 14726 100,014907 100,015006100,0

Hlzrnetter kesi!11inde, 5 yıl içinde, istihdam kapasitesi % 15, sanayi
~e~ırnındeyse ro 1_4 oranında artmıştır. Tarım kesiminde azalmakta olan
ıs!ıhdam kapasıtesı, deöer kesimlerde hemen h~ç değişmemiştir.

Türkiye'de toplam istihdam içinde ücretlilerin payı ülkede kapitalizmin
gelişimine bağlı olarak artmaktadır. '
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• Ücretliler

1978 yılında, Türkiye'de ücretlilerin sayısı 5 milyon 273 bin kişiye
ulaşmıştır.-Su ise iktisaden faal nüfusun % 32'sine eşittir. Tablodan da
görülebileceği gibi, ücretli sayısı 1973-78 arasmda 1 milyondan fazla artmış
ve tktisaden faal nüfusun giderek artan bir oranını kapsamıştır.
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Tabloda da belirtildiği üzere, ücretlileri sigortalılar, memurlar ve slgortalı
olmayan diğer ücretliler olarak ayırmak mümkündür. 1979 yılında toplam

• ücretlilerin% 4Q'si sigortalı,% 23'0 memur ve% 35'1 de herhangi bir sosyal
güvenlik kurumuna bağlı olmaksızın çalışmaktadır. Sigortasız işçi olarak •
kabul edebileceğimiz bu son kesim, 1978 yılında 1 milyon 867 bin kişi gibi
önemli bir boyuttadır. •

Tabloda yer alan sendikalı sayıları tam anlamıyla gerçeği yansıtmamakta
dır. Bu sayılar toplu sözleşmelerin genellikle 2 yılda bir yapıldığı
varsayımına göre; iki yılda toplu sözleşme kapsamına girmiş toplam işçi
sayılarını göstermektedir. - Buna göre, TOrkiye'de sigortalılar arasında
sendikalaşma oranı % 45-50 dolayında bulunmaktadır. Bu, sigortalı olan ve
olmayan işçiler ;~!n düşünülürse. sendikalaşma oranı % 25-30 dolayına
düşmektedir.

TOrkiye'de sigortalılar çoğunlukla sanayinin yoğunlaştığı büyük illerde
toplanmışlardır. 1978 yılında lstanbul ilinde 601 bin sigortalı işçi
bulunmaktadır. Bu sayı toplam sigortalıların % 27'sine eşittir. Yine
lstanbul, lzmir, Ankara, Zonguldak, Bursa, Adana, lzmit ve Konya illerinde
toplam sigortalıların % 60'ı bulunmaktadır. Özellikle de lstanbul, lzmir ve
Ankara gibi aç bOyOk ilde toplam 964 bin sigortalı işçi vardır ve bu üç büyük
il; toplam sigortalıların % 44'ün0 barındırmaktadır.

Aşağıdaki tabloda sigortalıların sektörlere göre dağılımı belirtilmiştir.
. 1978 verilerini içeren bu tabloda toplam sigortalıların % 55'inin sanayide
çalıştıkları görülmektedir. Sanayi kesiminde en fazla sigortalı işçi çalıştıran
sektör ise imalat sanayidir. Toplam sigortalıların % 45'1, sanayi kesiminde
çalışan sigortalıların da % 83'0 imalat sanayinde bulunmaktadır. Sanayi
kesiminden sonra, sırasıyla % 23'10k bir payla inşaat ve % 11 'lik bir payla
da hizmetler kesimleri gelmektedir.

Sigortalıların Sektörlere Göre Dağılımı (1978) •

Sektörler

Tarım ,·
Sanayi

-Madencilik
-Imalat
Gıda, içki, toton
Tekstil
Metal
Diğer imalat

-Enerji, su, havag..
inşaat •
Ulaştırma •
Ticaret
Hizmetler
TOPLAM

Sigortalı Sayıları

32,521
1,205,754
115,552
998,063 /
224,214
195,012
340,724
238,113
92,129

499,461
98,281

134,514
235,535

2,206,056

Toplam Sloortahlar
içindeki Pr.yı (%)

1,5
54,6
5,2

45,2
10,2
8,8

15,4
10,8
4,2

22,6
4,5
'6,1
10,7

100,0
TOrkiye'd~ toplam o_cretliler artış oranı, iktisaden faal nüfus artış oranının
önünde gıderken, dığer yanda, ülkenin istihdam kapasitesi iktisaden faal
nOfus artış oranının gerisinde kalmaktadır. Yani kapitalizmin gelişimine
baQlı olara~ Ocret_ll s.a~ıları artarken, ülkenin istihdam kapasitesi yeteri'
gelışmedlğınden ışsızlık de artmaktadır. 1
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İşsizlik

Türkiye'de lşg0c0 arzı ile işgüc0 talebi arasında önemli bir fark
bulunmaktadır. Bu fark 1979 yılında 2 milyon 340 bin kişiye varmıştır.
Türkiye'de gerçeği yansıtmayan resmi rakamlara göre çalışacak durumda
olup devamlı ve güvenilir bir işi bulunmayan 2 milyon 340 bin kişinin varlığı,
ülkede işsizliğin ulaştığı boyutların büyüklüğünü göstermekted!r,

1979 yılı, Türklye'de artan bunalım sonunda işsizliğin daha da büyüdüğü bir
yıl olmuştur. Bilindiği gibi işsizlik doğrudan kapitalist sistemin bir
ürünüdür. Bir yanda· üretim araçlarının mülkiyetini ellerinde bulunduran .
kapitalistlerin, diğer yanda da emek-güçlerinden başka satacak hiçbir
şeyleri olmayan işçilerin bulunduğu bu düzende, işçilerin iş bulabilmesi,
kapitalistlerin oniara bu işi-vermesiyle mümkün olmaktadır,

Kapitalist bir ülkede sürekli bir işsizler ordusunun bulunması kaçınılmaz
dır. Bu, bir yandan işçi ücretlerinin fazla yükselmesine karşı bir baskı aracı
olur, diğer yandan da kapitalistlerin işlerini geliştirdikleri, yeni yeni
yatırımlara giriştikleri dönemlerde çalıştırılabilecek işgücünün ellerinin
altında hazır bulunmasını sağlar. Kapitalist sistemin işleyişi için, sürekli bir
işsizler ordusunun varlığı gerekli ve zorunludur.

Türkiye'de ise yedek işsizler ordusunun boyutları sanayileşmiş kapitalist
ülkelere göre çok daha· büyüktür. Bunun nedeni, Türkiye'de kapitalizmin
emperyalizme bağımlı bir.. biçimde geliştirilmesi sonucunda işsizliğin
yapısallaşmış olmasıdır. Ulkede kapitalizmin gelişimine bağlı olarak,
tarımda makinalaşmanın ve mülksüıleşmenin yaygınlaşması, bu kesimde
ortaya çıkan işgücü fazlasının kentlere akmasına yol açmıştır. Kentlerde
ise, sanayileşme düzeyi ve yapısı, köyden göçen ve kapitalizmin gelişimiyle
kentte mülksüzleşen sınıf ve tabakaların büyük bir bölümünün işsizler
ordusuna katılmasına neden olmuştur.

Bugün tarım dışı kesimlerde işsizlik çok önemli boyutlara varmıştır.
Özellikle 1978 ve 1979 yıllarında bu durum daha da belirginleşmiştir. 1979
yılında tarım dışı kesimlerde "işgüc0 fazlası" 1 milyon 640 bin kişiye
ulaşmıştır. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle tarım ve tarım dışı kesimlerde
"işg0cü fazlası" oranlarının gelişimi gösterilmiştir.

Tarım ve Tarımdışında lşg0c0 Fazlası Oranlarının Yıllar
içinde Gelişimi (Bin Kişi) .

t Tarımda Tarımda Tarımdışı
işgüçü işgüc0 :rarımdışı lşçücü

Yıllar arzı fazlası oran(%) işgücü arzı fazlası Oran(%)

1975 9463 900 9,5 6229. 1024 16,4

.1976 9280 900 9,7 6645 1215 18,3
\ \

1977 9100 740 8,1 7061 1435 20,3

1978 9085 720 7,9 · 7326 1504 20,5

1979 .9070 700 7,7 7576 1640 21,6 .
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Tablodan da anlaşılacağı üzere, tarım dışı kesimlerde işgaca fazlası oranı
her yıl büyümektedir. 1975 yılında 1 milyon kişi olan tarım dışı işgücü
fazlası, 1979 yılında 1.6 milyon kişiye çıkarak 5 yılda,' % 60 oranında.
artmıştır.

Bu nedenle Türkiye'de kapitalizm geliştikçe ona koşut olarak işsizlik de
artmıştır. Aşağıdaki tabloda yıllara göre istihdamın ve DPT'nin deylrnl ile
"lşqücü fazlası'nın gelişmeleri gösterilmi_ştir. Buna gö~e toplan:ı ışgücü
fazlası sürekli olarak artarak 1975 de 1.9 mı iyondan, 1979 da 2.3 mılyona ve
oran olarak da % 12'den % 14'e çıkmıştır. Ancak işsizlik, daha çok tarım

. dışı bir olay olarak düşünülürse, durumun bu rakarnlann g~sterdiğinden
çok daha korkunç olduğu görülür. Gerçekten, tarım dışı ışgücü fazlasının
tarım dışı işgücO arzına oranı 1975'de % 16, 1 'den 1979'da % 22'ye çı~m)Ştır:
Bu çok yüksek bir işsizlik oranıdır. Fakat bu oranın sadece açık ışsızlerı
göstermediği, kentlerde sürekli ve güvenilir sayılmayan marjinal işlerde
çalışanları da kapsadığı gözönünde tutulmalıdır.

. f
• • Toplam Sivil lşgücü Arzı, Talebi ve lşçücü Fazlası

(15 ve artı yaşlar, bin kişi)

1975 1976 1977 1978 1979

lşgücü arzı 15692 15925 16161 16411 26646
lşgücü talebi · 14668 • 1471 O 14726 14909 15006

-Tarımda çalışan 9463 9280 9100 9085 9070
-Tarımdışı 5205 5430 5626 5822 5936

Tarımdışı işgoco fazlası 1024 1215 1435 1504 1640
Tarımda işgücO fazlası 900 900 740 720 700
Toplam işgücü fazlası 1924 2115 2175 2224 2340
lşgoco fazlası oranı(%) 12.3 13.0 13.5 13.6 14.1

1979 yılının. işsizlik bakımından asıl özelliği, açık işsizliğin artmış
olmasıdır. Gerçekten bir kere, yatırımların ve özellikle inşaat işyerlerinin
kısılması ve bu sektörde çalışma oranının önemli ölçüde daralmasına ve
işsizliğin artmasına neden olmuştur. Ayrıca, bir tarafdan enerji kısıtlaması,
diğer taraftan .hammadde kıtlığı nedeniyle birçok işletmelerde üretim
aksamış ve işçiler işten çıkarılmışlardır. 1979'da yeni açılan işler de geçen
yıla göre az olmuştur. lstanbul'u bir örnek olarak alırsak, -bu ilde 1979'da
Sanayi Odasına kaydedilen işyerlerinde yeni olarak açılan işler, 1978'e
göre% 16 oranında azalmıştır. Bütün bunlara karşılık yurt dışına gidebilen
işçi sayısı 24 bin dolayında ve geçen yılınkinden (19 bin) az farklı olduğu
için, 1979'da işsizlik son yılların en yüksek düzeyine çıkmıştır.

Ülkenin ekonomik yapısı gereği, her yıl doğal olarak büyüyen bu işsiz
sayısına, son yıllarda bir de, ekonomik bunalım sonucunda işini
kaybedenler eklenmiştir. 1979 yılında, döviz darboğazı nedeniyle gerekli
hammade ve yatırım mallarının sağlanamaması, çalışanların işsiz
kalmasına yol açmıştır.

2.8. TENSiKATLAR

T Orkiye gibi işsizliğin çok büyük boyutlara ulaştığı bir ülke. de bir diğer
önemli sorun da "tensikatlar"dır. Tek tek ya da toplu işten çıkarmalar,
Anayasa'daki çalışma hakkmın engellenmesi, işçilerin aileleri ile

birlikte açlığa mahkum edilmeleri demektir. •
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Derin bir ekonomik bunalım yaşanan TOrklye'de tensikatların nedenleri
enerji yetersizliği, girdi darlığı, talep yetersizliği, ama esas olarak.
tekelleşmede odaklanmaktadır.

Kapitalistler işçi çıkarmak zorunda kaldıklarında sınıfsal tercihlerlyle
davranmakta ve genel olarak öncelikle sendikalaşma ya da DISK'e Oye
sendikalantyönelik sendika değiştirme hareketinin öncolerinl, lşyerlerln
deki devrimci sendika militanlarını işten atmaya çabalamaktadırlar. işçi
•çıkarırken işyerindeki sendikal gOcü kırmaya, özen göstermektedirler.

i

1978'de belirlenebilen 584 işyerinde 37.405 işçi işten atılmıştır. Tensikata
uğrayan işçilerin başında madeni eşya, kimya, tekstil ve görece olarak
lastik sanayi işçileri gelmiştir.

Elde edilen verilere göre, aşağıdaki tabloda görüleceği gibi 1979 yılında,
123 işyerinde tensikat uygulamasına gidilmiştir. 12 lşyerinde tensikata
ı.ığrayan işçi sayısı belli değildir. Bu uygulamalardan 111 işyerinde 32.326
işçi etkilenmiştir.

iensikatların, zorunlu yıllık izin ve zorunlu izin biçiminde uygulanmaları,
hammadde yokluğu, yedek parça yokluğu, yıllık bakıin ve onarım
nedenlerine dayandırılmakta ve zorunlu izin süreler! bir hafta ile iki ay
arasındac!eğişmektedir. •

Hammadde yokluğu, yetki uyuşmazlığı, Ocret artışları, iflas-ve benzeri
nedenlerle 20 işyerinin kapatıldığı, kapatılan bu lşyerlerinde 3536 işçinin
işten çıkarıldığı görülmektedlr.

Hammadde yokluğu-enerji kısıtlaması nedenleriyle iş daraltılması, sendika!
mücadele, sendika değiştirmek, direnişe katılmak, .zarn isteği, rnatlıuük,
yetki uyuşmazlığı ve benzeri nedenlerle çoğunda da gerekçe gösterilmeden·
86 işyerinde 10.593 işçi işten çıkarılmıştır..

Tensikatlar-1979

Ücretli zorunlu yıllık izin,
zorunlu izin uygulamaları
lşyerinin kapatılması.
nedeniyle işten çıkarmalar
Diğer işten çıkarmalar
Mevsimlik işçi olmaları nedeniyle
işten. çıkarmalar (YSE)
Geçici personel olmaları nedeniyle
işten çıkarmalar (DIE) • .

TOPLAM

lşyeri
Sayısı

17

20
84

1

,__1
123

işçi
Sayısı

18.197

3.536
9.593

• 400

.....fillQ.._
32.326

1

1979 yılında işten çıkarılan 14.129 işçiden 9.116'sı sendikasız işçidir. işten
• . çıkarılan sendlkalı işçilerin % 79'u DiSK, % 7's1 Türk-iş üyesidir. • _
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işten Çıkarmaların Konfederasyonlara Göre Dağılımı

Konfederasyon lşyerl Sayısı işçi Sayısı

DiSK 2~ 3.972

TÜRK-iŞ 9 364 ·

BAĞIMSIZ 16 647

MiSK 1 . 30

SENDIKASIZ 51 9.116

TOPLAM 106 . H.129

lşkolu-
• işten Çıkarmaların lşkollarına Göre Dağılımı------

lşyeri Sayısı

Petrol
Yeraltı Madencilik
Gıda
Lastik-Plastik-Beton
Baro-Banka
Genel işler
Basın
Tarım-Ormancılık
Tekstil •
Maden-Metal
Ambalaj
Deri
Yol Yapım-inşaat -
Konaklama-Eğlence
Nakliyat
Elektrik
Porselen
ilaç Sanayi .
lşkolu Belli Değil

Toplam

3
2

11
5
7

11
1
5

13
20
1
1
7
2
1
4
1
1

10

106

işçi Sayısı.

69
300
583
284
776
529
54
50

1.804
4.779

130
250
647
48
50

625
390

2.761

14.129

2.9. ÇALIŞMA KOŞULLAR!

•1 şçiler emek g0çlerini kapitalistlere satınca lşyerlerlnde belli koşullar
altında çalışırlar. İşe alınma, işten atılma esasları, işyerinde
çafışmamnyapıldığıortam, çalışma süresl (g0nde kaç saat, haftada

kaç g0n ça/ışıfdığı), yılda ne kadar 0cretli lzln olduğu, hastalık, ihtiyarlık
denımtarı, ne kadar 0cret ödendiği, lşkazalan ve meslek hastalıkları ve
benzeridurumlar çalışma koşul farını oluşturur.
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işçi sınıfı tarih sahnesine çıktığı günden bu yana çalışma koşullarının
·iyileştirilmesi için sürekli bir mücadele vermiştir. Bu mücadelede zaman
_içindesondereceönemli kazanımlar elde edilmiştir. ,,. ,

Bugün Türkiye'de çalışma koşulları tam kapitalist sınıf temsilcilerinin ·a~si
görüşlerine rağmen geri düzeydedir. Temel hak ve özgürlükleri belirli··
biçimlerde kısıtlanan TCK'nın 141., 142. maddelerinin ve diğer yasalardaki
düşünce, söz, yazı, gösteri özgürlüklerini kısıtlayan maddelerin baskısı
altında yaşayan işçiler ayrıca işyerlerinde de sürekli baskı altmdadrrtar.... _.

.· -.. _,,;; .
Türkiye'de hala işçi memur ayrımı çözümlenmiş· değildir. Çauşanlann, 1
milyondan fazlası toplu· sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkındarl·:
yoksundur. iş yasalarının bütünlüğü sağlanmış değildir. Tarım ve orma~
lşçllerlnin çalışma koşulları iş yasası ile belirlenmemiştir. •• tşfilı::
düzenlenmesine ilişkin hükümler anti-demokratiktir. işverenlere tanınan.
ücret kesintisi cezası işçiler üzerinde özel bir baskı yolu olarak:
işlemektedir.Aradinlenmeleriş süresinden sayılmamaktadır. Fazla çalışma.
genel olarak zorunlu çalışma biçimine sokulmaktadır. Gece çalışmaları ayrı
bir biçimde ele alınmamaktadır. Kadın ve genç işçilerin çalışma esaslarına
kesinlikle uyulmamakta, yetersiz tüzük ve yönetmelikler de uygulanmamak
tadır. 13:; 17. ve 24. maddeler ile bireysel ve toplu işten çıkartmalar giderek
artmaktadır. Grev hakkı çeşitli biçimlerde sınırlandırılmıştır. Referandum
hala uğrunda mücadele edilen bir hedef durumundadır. • •

Türkiye, 1919'da kurulup 1946'da Birleşmiş Milletler bünyesine kabul edilen:
Uluslararası Çalışma Örgütüne (UÇÖ) 1932 yılında üye olmuştur. UÇÖ'nün
işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili uluslararası tavsiyeleri üye ülkeler için
yol gösterici belgeler durumundadır. Sözleşmeler ise üye o lkeler tarafından
onanması gerekli belgelerdir. Ancak Türkiye şimdiye kadar UÇÖ'nün 150'
dolayındaki sözleşmelerinin .ancak 27'sini onamıştır.. Türkiye çalışma
koşulları konusunda ulu~lararası hükümlere uymamakta direnmektedir.

Çalışma koşullarından Çalışma Raporu'nun diğer bölümlerinde yer.
verilmeyen birkaçı üzerinde durmak yararlı olacaktır, • • - :

Haftalık Çalışma Süreleri

Dünya çapında uzun yıllardır verilen mücadeleler sonucu haftalık çalışma
süresi 48 saatin altına düşmüş, bazı ülkelerde de 40 saatin altına inmiştir.- •

UÇÖ'nün 1978 istatistik Yıllığına giren son rakamlara göre bazı ülkelerde
tarım dışında seçilen sektörlerde ve belli aylarda ortalama çalışma haftası·
saat olarak şöyledir:

Afrika Amerika-
Cezayir 42,8 Güyana 47,4
Mısır 56,0 Porto Riko 36,8
: ı
Mali 43,1 ABD 36,3

Venezüela 42,2 ... ,
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_Asy!_ Avruea
lsrail 37,8 Belçika 35,4
Japonya 41,8 ispanya 41,7
Filipinler 17,6 Fransa 41,6
Singapur 8,3 F.Almanya 41,8

izi anda 50,3
Okyanusya lrlanda 42,4
Avusturalya Lüksemburg 39,5

Kadın işçi 38,4 Hollanda 41,5
Erkek işçi 40,? Portekiz 39,0

Yeni Zelanda 36,7 lsviçre 44,9
. lngiltere

Kadın işçi 37,4
Erkek işçi 40,7

UÇÖ daha 1919 yılında çıkardığı..ilk sözleşmesinde haftalık çalışma süreslnt:
48 saat olarak belirlemiştir. UÇO, 1935'de ise 47 sayılı Kırk Saatlik Çalışma
Haftası Sözleşmesi ile haftalık çalışmayı 40 saat olarak belirlemiştir. Ancak
Türkiye UÇÖ'nün bu sözleşmesini hala onamamıştır.

Türkiye'de yasal çalışma haftada 48 saatir. Ancak özellikle tarımda bu süre
rahatı ıkla 50 saatin Ozerine çıkmaktadır. Devrimci sendikaların bulundukları
işyerlerinde çalışma saatleri haftada 45-43 saatin altına· düşürülmüş,
belediye hizmetlerinde 40 saate indirilmiştir. Kamu görevlileri ise genel
olarak 40 saat çalışıp haftada iki gün tatil yapar durumdadırlar.

Yıllık Ücretli izinler

Türkiye'de yıllık ücretli izin yasal olarak 12 günden başlamaktadır. Bugün
dünyanı~ birçok ülkesinde yıllık üc~e~li izinlerin alt sınırı üç haftadır. lsveç,
K~ba~ Nıkaragua, Peru, Polonya gıbı ülkelerde asgari yıllık izin süresi 24
gundur. •
Türkiye'de ise yıllık izin süresi 1-5 yıl arasında kıdemi olan işçiler için 12
gündür. Bu süre kıdem ve toplu sözleşme hükümlerine göre artmaktadır.
Oysa UÇÖ 1979'da çıkardığı 132 sayılı Yıllık ücretli lzlnlerYönetmeliği ile
yıllık ücretli izinleri asgari aç hafta olarak belirlemiştir. Türklye bu
sözleşmeyi de öhamamaktadır.

işsizlik Halinde Ödeme

işsizliğin büyük boyutlara vardığı TOrkiye'de işsizlik halinde işçi için bir
toplumsal güvenlik yoktur. Türkiye'de işten çıkarılan işçilere ödenen kıdem
tazminatları ise işverenlerin tüm çarpıtmalarına rağmen yeterli bir düzeyde
değildir. .
Bugün dünyada çok sayıda ülkede işsizlik sigortası vardır. Yine UÇÖ
1934'de 44 sayılı iradesi Dışında işsiz Kalana Yardım ve Ödenti Garanti
Edilmesi Sözleşmesi ve 44 sayılı işsizlik Sigortası ve Çeşitli lşslzllk Yardım
Biçimleri tavsiye kararlarını kabul etmiştir. Türkiye bu sözleşme ve tavsiye
kararlarını da hala onamamıştır. T0rkiye'nin onadığı 1952 tarih ve 102 sayılı
Sosyal Güvenliğin Asgari Standartları Sözleşmesi işsizliği karşı yardım
yapılmasını dayattığı haldeTürkiye'de işsizlik sigortası çıkarılmış değildir.
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ücretler
. .

Çalışma koşulları içinde en önemli gösterge ücretlerdir. Ancak buradasöz
konusu olan brüt parasal ücretler değil, net gerçek ücretlerdir. Türkiye'de
özellikle devrimci sendikaların mücadelesi sonunda kazanılan brüt parasal
ücretlerinyüksekliği kapitalist sınıfın temsilcileri tarafından en ileri boyutta
istismar edilmekte, ücret artışları ile fiyatları yükselttikleri iddia edilen
sendikalı işçiler ile diğer çalışanlar birbirine düşürülmek istenmektedir.

Oysa bugün işçiler brüt ücretlerinin ancak yansrru almaktadırlar. •

Aşağıda 1970-1978 arasında sluortalı işçilerin brüt ve net aylıkları
gösterilmiştirı

işçinin eline geçen
Yıllar Bürüt aylık ücret (1 ). Net aylık ücret (2) 1

(2/1) (.%)
'

1970 1 060 865 81
1971 1180 945 79
1972 1 316 1 034 78
1973 1 632 1 228 75
1974 2048 1 491 73
1975 2567 • 1 773 69
1976 3459 2246 65
1977 4396 2759 63
1978 6238 3648 58

Görüldüğü gibi brüt ücretler yükseldikçe işçinin eline geçen para oran
olarak azalmaktadır. Bu azalışta özellikle ülkemizdeki bu yapısıyla artan
oranlı vergi sisteminin etkisi vardır. Brüt ücretlerin % 488 artmasına karşılık
gelir vergisi kesintilerinin % 1634 artması bunun bir kanıtıdır. Diğer taraftan
sosyal sigorta primleri, 1972 sonrası için Mali Denge vergisi ve diğer başka
kesintiler net ücretlerin oran olarak düşmesine neden olmaktadırlar.

Öte yandan işçiler için önemli olan gerçek 0cretlerdir. işçinin parasal
ücretiyle satın aldığı tüketim malları toplamıyla tanımlanan gerçek ücretler
tüm ücretlilerin maddi yaşam düzeyini, dôlayısiyle emek gücünün
değerindeki değişmeleri gösterir. Gerçek ücretlerin dondurulduğu ya da
düşürüldüğü bir ortamda parasal ücretlerin artmasının işçilere bir yararı
yoktur. Orneğin 1963'ten 1978'e sigortalı işçilerin net parasal ücretleri %
734 artmışken aynı dönemde fiyat artışları % .876.3 olmuştur. Buna göre
ücret artışları fiyat artışlarının % 16.2 gerisinde kalmıştır. Yani sigortalı
işçllerin satın aldıkları mallar toplamı 1963'e göre miktar olarak % 16.2
azalmıştır. Aşağıda 1963-1978 arasında sigortalı işçilerin net parasal
ücretleri ile 1Cl~3 fiyatları, gerçek ücretleri ve. bunların 1963'e göre yüzde
değişmel_eri ve. jlimiştir.
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Net aylık Net Aylık Fiyat Gerçek Gerçek
Yıllar ücret ücret indeksi Atışları Ücret Ücret indeksi

1963 497TL 100,0 100,0 16,57 TL 100,0
1964 536TL 107,8 100,2 17,84 TL· 107,6
1965 571 TL ., 114,8 104,8 18,19 TL 109,5
1966 613TL 123,3 113,6 17,99 TL . 108;6
1967 664TL 133,6 12~,6 17,08 TL ': f(:)3',1
1968 714 TL· 143,6 137,6 17,30 TL 104,4
1969 797TL 160,4 144,2 18,42 TL ,.,•• '· 111,2 •
1970 865TL 174,0 155,6 18,52 TL 1-1'1 8' •
1971 943TL 189,7 185,2 16,96 TL İ'102:4';·
1972 1034 TL 208,0 213,7 16,12 TL ·.'9'7';:r
1973 1228 TL 247,0 243,6 16,80 TL '~1011,f'
1974 1491 TL 300,0 301,8 16,47 TL '99,4'
1975 1173 TL 356,7 365,8 16,15 TL 97,5
1976 •' 2246TL 451,8 429,6 17,43 TL 105,2
1977 2759TL 555,0 541,3 16,99TL 102,'5
1978 '3648 TL 734,0 876,3 13,88 TL ::83;8'

1963-1970 arasında, gerçek ücretlerin, 1967 ve 1968 yılları dışında; sürekli
yükseldiği ve dönem sonunda % 12'ye_ yaklaşan bir artış sağladığı·
görülmektedir. Ortalama fiyat artışlarının % . 6,6, net parasal . ücret
artışlarının % 8,2 oJduğu bu dönemde gerçek acretler ortalama % 1,68
oranında yükselmiştir. Bu artış, aynı zamanda, 1963-1978 arasındaki 15
yıllık dönemde gerçek acretlerin ulaştığı en yüksek düzeyi ifade etmektedir.

1971-1973 döneminde, gerçek ücretlerin büyük bir düşüş göstererek
1963'teki düzeye indiği görülmektedir. 12 Mart Dönemi olarak adlandırılan
bu dönemde. gerçek ücretlerin düşme nedeni demokratik hak ve

_ özgürlüklerin kısıtlanmasıdır. •

Bunun sonucu olarak, geçen aç yıl içinde pek az grev yapılabilmiş, grevlerin
çoğu "ulusal güvenliğe aykırıdır'' gerekçesiyle yasaklanmıştır. Bu dönem ,
içinde, her yıl ortalama, 414 095 işçiyi kapsayan 1680 toplu iş sözleşmesi
imzalanmış, ve her yıl ortalama 13.152 işçinin katıldığı 44 grev
uygulanabilmiştir. Önceki dönemde ise, (1964-1970) her yıl ortalama
333501 işçiyi kapsamına alan 1387 toplu iş sözleşmesi imzalanmış, her yıl
ortalama 72 grev yapılmıştır.

1971-1973 döneminde, önceki döneme göre, daha fazla sözleşme
imzalanmış ve sözleşmelerin kapsadığı işçi sayısının yükselmiş olması,
yani görünürde bir yükselmenin olması bu dönemin baskıcı niteliğiyle
çelişmez. Çünkü, sözleşmelerin kapsadığı işçi sayısı oran olarak azalmıştır.
Bu dönemde, sözleşme sayısı % 21, sözleşmelerin kapsadığı işçi sayısı da
% 21 artarken, sigortalı işçi .sayısı % 42 oranında artmıştır. Böylece,
1964-1970 döneminde, her yıl ortalama işçilerin % 31'i sözleşme kapsamı
içinde iken, 1971-1973 döneminde bu oran% 26'ya düşmüştür.

1974-1977 döneminde, düzenlilik göstermemekle birlikte, 1976 ve 1977'de
sağlanan kazanımlarla, gerçek ücretlerin önceki döneme göre yükselme
eğilimi i~in~ girdjkleri söylenebilir. Sözleşmelerde sağlanan parasal ücret
artışları ıstıkrarını korurken, gerçek ücretlerde görülen bu düzensizliğin
nedeni, fiyat artışlarındaki değişmelerdir. örneğin, 1974'de % 24 artan
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fiyatlar, 1975'de % 21, 1976'da % 17, 1977'de ise% 26 oranında artmıştır.
Fiyatların en az arttığı 1976'da (% 17) gerçek ücretler % 5,2 oranında
yükselirken, dönem !cindeki ekonomik kazanımların en yüksek noktasını
oluşturmuştur.

1978'de ise, parasal ücretlerde 1963-1978 döneminin en yüksek artışı(% 32)
sağlandığı halde, % 62'ye varan fiyat artışları nedeniyle gerçek ücretler
1963'e göre% 16 düşmüştür.

1963-1978 arasında 15 yıllık dönemin bütününe bakıldığında, gerçek
ücretlerde, 1965, 1966 ve 1969,1970 yıllarının dışında, dikkate değer
artışların_• olmadığı ve sağlanan küçük artışları da son yıldaki hızlı
enflasyonun silip götürdüğü görülmektedir. Böylece, dönem sonu
itibariyle, işçi sınıfının maddi yaşam düzeyi ve emek-gücünün değeri
düşmü~O~ •

. , Dönem içindeki verimlilik artışları da gözönünde tutulduğunda, ekonomik
kayıpların daha da büyüdüğü, sömürü oranının hem mutlak, hem de nisbi
olarak arttığı görülür.1964-1978arasında, sabit fiyatlarla kişi başına GSMH
artışı % 72 civarında olmuştur. Eğer, gerçek ücretlerde verlrnllllktekl bu
artışa uygun olarak yükselse idi, artış oranının bu olması gerekirdi. Yaıii,
1978'de 3648 TL. net ücret alan sigortalı işçinin, yine net olarak 7490 TL.
alması gerekirdi. Görüldüğü üzere, gerçek ücretlerde ki. artış, kişi başına
ulusal gelirdeki artışın % 51 gerisinde kalmıştır. • • ·

Demek oluyor ki, işçi sınıfı açısından gelir dağılımı bu oranda daha da
bozulmuştur 1

Son yıllarda kapitalist sınıfın önde gelen temsilcileri sürekli olarak
"fiyatların artmasının nedeni, !şçi ücretleridir" biçimindeki demagoji ile işçi
ücretlerine ve sendikalara saldırmışlardır. Oysa işçi ücretlerinin enflasyona
katkısı son derece az olmuştur. Aşağıda DPT Özel ihtisas Komisyonu
Raporundan alınan tabloda da görüleceği gibi ücretlerin üretim içindeki
ortalama payı oldukça düşüktür.

Yıllar

1965-
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Ücretlerin Üretim
içindeki Payı(%)

11.3
11.4
11.4
11.6
11.9
13.3

, 12.1
14.3
10.8

Sömürü Oranı.
Kapitalizmde sömürünün kaynağı artı-değerdir. Kapitalist toplumda üretim
araçlarına sahip olan kapitalistler, işçilerin yaratmış oldukları artı-değere el
koyarak sömürüyü gerçekleştirirler.

DiSK Araştırma Enstitüsü'nce yapılan bir çalışmaya göre 1963-1975 yılları
arasında kamu kesimi imalat sanayiln de sömürü oranları ve işçinin
emek-gücünün parasal qeğerl olan ücretini ürettiği gerekli çalışma süresi
aşağıda verilmiştir:
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Yıllar sornuru Oranı Gerekil Çalışma Süresi
--,--

1963 %230 2 saat 25 dakika
1964 % 232 2 saat 25 dakika
1965 o/o 284 2 saat 5 dakika
1966 %283 • 2 saat 5 dakika
1967 % 363 1 saat 73 dakika
1968 %382 1 saat 40 dakika
1969. -- - -
1970 %390 {saat 38 dakika
1971 • -% 431 1 saat 31 dakika
1972 % 312 1 saat 56 dakika
1973 %349 1 saat 47 dakika
1974 %389 1 saatSôdaklka
1975 %389 1 saat 38 dakika

Tabloya göre 1975 yılında sömürü oranı% 389 olmuş, işçiler 8 saat içinde 1
saat 38 dakika kendilerine, 6 saat 22 dakika da işverene çalışmışlardır.

1971 yılındaki sapma dışında sömürü oranı sürekli olarak artmaktadır.
Sömürü oranı özel sektörde ve tekellerin egemen olduğu bazı işkollarında
çok dahayüksektir.

2.10. SOSYAL GÜVENLiK

Kapitalist bir toplumda, sosyal güvenlik kurum ve yöntemleri kapitalist
üretim ilişkilerinin yeniden üretilmesinden, diğer bir deyişle
artı-değer sömürüsünün gerçekleştirilmesinden mutlak anlamda

bağımsız olamaz. Sosyal güvenlik kurumları fonları, işçi ve emekçilerin
brüt gelil'lerinden kesilen primlerden oluşmaktadır. üretilen her hangi bir
mal ya da hizmetin değişim değerinin belirlenmesinde emek-gücünün
maliyeti de brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Toplu sözleşme
görüşmelerinde, işçilerin gelir düzeyinin belirlenmesinde, genel olarak
ulusal gelir çözümlemelerinde brüt ücret başlıca ölçüt olmaktadır. işçi ve
emekçilerin gelirlerinin bir parçası olarak görünen sosyal güvenlik
kesintileri, işçiler tarafından emek-gücünün yeniden üretilmesi için
doğrudan kullanılamamaktadır.

Bu anlamda işçi sınıfı açısından sosyal güvenlik kesintilerinin işçi sınıfı
yararına kullanılmayan bölümü, karşılığı ödenmemiş emek niteliğindedir
ve artı-değerin bir bölümünü oluştururlar. •

Sosyal güvenlik kurumları ellerindeki kaynakları, işçi ve emekçilerin aileleri
ile birlikte yaşama koşullarını iyileştirmek veya geçici ya da sürekli
işgörememezlik durumlarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için kullanmak
zorundadırlar. Bu yükümlülükler ise işsizlik, yaşlılık, ölüm ve kaza
sigortaları, borçlandırma kurumlarınca belli durumlarda verilen emeklilik
aylığı, işgöremezlik ödeneği gibi ödemeler, sağlanan konut kredisi gibi
maddi olanaklar ve parasız tedavi gibi hizmetler, kendilerinden daha önce
kesilen primlerin işçi ve emekçilere geri verilmesi anlamına gelirler. Bütün
bu maddi olanak ve_ hizmetler, emek-gücünün yeniden üretilmesi ve
yaşamın sürdürülmesi faaliyetinden ayrı düşünülemezler ve bu anlamda
işçi sınıfı açısından bir tor gecikmiş tüketim sayılırlar. • .
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Artı-değerin bir kısmını oluşturan sosyal güvenlik fonları, kapitalizmin
işleyişi açısından bakıldığında para-sermaye olarak kullanılabilecek önemli
bir kaynaktır. işçi sınıfının . yükselen mücadelesi karşısında gerileyen
kapitalist sınıf, toplumdaki sınıf çelişkllerini yumuşatmayı umarak sosyal
güvenlik uygulamasına evet demek zorunda kalmıştır; Ancak kapitalistler,
sosyal güvenlik sistemlerini ekonominin kapitalist sömürüye dayalı
yapısını koruyarak sermaye birikimlerini arttıracak biçimde kullanabilecek
leri araçlar olarak geliştirmişlerdir.

Zorunlu geri ödeme biçiminde kullanılmayan sosyal güvenlik fonlarınin bir
bölümü özel bankalara yatırılarak kredi mekanizması yolu ile kapitalistler
için para-sermaye'ye dönüştürülmektedir. Fonların diğer bir bölümü ise
kamu bankalarına yatırılarak veya devlet tahvilleri ya da kamu işletmeleri
hisse senetleri alımına yöneltilerek devlet bütçesinin açıklarını kapamada
ya da kamu işletmelerinin zararlarını gidermede kullanılmaktadır.
Burjuvazinin siyasal egemenliğini sürdürdüğü ve artı-değer sömürüsüne ..
dayalı üretim ilişkilerinin geçerli olduğu, kapitalist bir toplumda devletin
elindeki olanakların kapitalist sınıfın çıkarları doğrultusunda kullanılacağı
açıktır. işçi sınıfı ve bütün emekçilerin alabildiğince sömürüldüğü ve baskı
altında tutulmaya çalışıldığı kapitalist düzende, devletin temel-. işlevi
kapitalist sömürünün gerçekleştirilQ1esini güvence altına almak ve
kapitalist üretim ilişkilerinin varlığını sürdürmesini sağlamaktır.

Sosyal güvenlik fonları, zaman içinde giderek daha fazla miktarlarda
kapitalist kar ve sermaye birikimini arttırmakta kullanılmışlardır. Bugüne
kadarki uygulamada fonların kapitalistlerin çıkarları doğrultusunda
kullanılması, sosyal güvenlik kurumlarının asıl görevi olan işçi ve
emekçilerin toplumsal güvenliğini sağlama çalışmalarının aksatılması
pahasına, başlıca faaliyet durumuna gelmiştir.

Sosyal güvenlik uygulaması sınıf_ mücadelesi içinde kazınılmış bir haktır.
Sosyal güvenlik kurumlarının ellerindeki kaynakların işçi ve emekçilerin
yaşam düzeylerinin korunması ve yükseltilmesi yönünden kullanılmasını
öngörür. Sosyal güvenlik kesintileri bu biçimde kullanılmadığı sürece işçi
sınıfı açısından karşılığı ödenmemiş emek niteliği taşıyacaktır. Bu
kesintilerin kapitalistlerin kullanımına sunulması artı-değer sömürüsünün
artması anlamına gelecektir. Aynı kaynakların işçi sınıfına somut yararlar
sağlayacak biçimde değerlendirilmesi ise artı-değerin bir bölümünün
kapitalistlerden geri alınarak karşılığı ödenmiş emek haline gelmesi, yani
sömürünün sınırlandırılması demek olacaktır. ',

Dolayısıyla zorunlu ödemeler dışında kalan sosyal güvenlik fonlarının
kullanımı, işçi sınıfı açısından ekonomik mücadele, yani sömürünün
sınırlandırılması mücadelesi kapsamında ele alınması gereken bir konudur.
Bu fonlar işçi sınıfı ve emekçilerin çalışma ve yaşama koşullarına dolaysız
ve somut katkılarda bulunacak biçimde değerlendirilmelidirler. •

Yapılan tahminlere göre 1979'da sosyal güvenlik haklarından yararlananla
rın sayısı % 6,8 artarak 4 milyon 937 bine ulaşmıştır. Böylece, 1978'de %
28,2 olan sosyal sigortalıların lktisaden faal nüfus içindeki oranı, 1979'da %
29,7'ye yükselmiştir. Ancak, bu veriler emekçiler açısından değerlendirildi
ğinde oranların düştüğü, örneğin 1979'de % 28,6 olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Çünkü, özellikle Bağ-Kur kapsamı içindeki işveren-sanayici
doktor gibi emekçi sayılamayacak kesimin bu rakamlardan düşülmesi
gerekmektedir. 1978'de Bağ-Kur üyelerinin% 15'ini bu kesim oluşturmak
taydı. Dolayısıyla ülkemizdeki emekçilerin ancak dörtte birini biraz aşan bir
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bölümünün sosyal güvenlikten yararlanabildiği ortaya çıkmaktadır. Oranın
bu derece düşük olmasının nedenlerinin başında, tarım ke~imindekl
yaklaşık 10 milyon emekçinin hemen tama!'Tlını_n toplumsa) sıgortadan
yararlanamamaları gelmektedir. Ayrıca, özellikle k~oço~. ışletme)erde
sigortadan kaçak işçi çalıştırmanın oldukça yaygın oldugu bılınmektedır.

Sosyal Güvenlik Haklarından Yararlananlar
(Bin Kişi)

SSK---1977 2191
1978 2206'
1979 2 250

' .•T.C. • BankaSan..
Emekli . . Özel
Sandığı Bağ-Kur Sigorta Şirk.
1175 962 62
1 250 1100 68
~ 417x 1 200x 70x

Sos.Sigortalıların Sos. Sigortalıların
lktlsaden Tarımdışı

ioplam Faal Nüf.Or. Çalışanlara Oranı
4390 % 27,2 % 78
4 624x % 28,2 % 80
4 937x % 29,7 % 85

(x) Tahrnlnl
işçilerin! s~syal güvenlik örgütü olan SSK, işçilerin sağlıklı bir yaşam
sürdürmesini amaçlamaktan çok, onları "çalışabilir" halde tutmak için
çalışmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden _ dolayı hastane
kapılarında yığılma olmakta, herhekim günde 200 hastaya bakmak zorunda
kalmaktadır. Bu durumda sağlıklı bit muayene yapılamamakta, birkaç
günlük istirahat ile birkaç kalem ilaç yazmakla yetinilmektedir.

SSK kurumunun yıllık raporlarına göre hem hekim sayısındaki artış hızı,
hem de yatak sayısındaki artış hızı (1975 hariç) 1972-78 döneminde sigortalı
sayısındaki artışın gerisinde kalmıştır. Bu, zaten yetersiz olan sağlık
hizmetlerinin daha da vahimleştit:r,ı ı:ı, · .ermektedlr.

1973'te hekim başına düşen sigortalı sayısı 660'tır. 1973'ten 1977'ye hekim
sayısının yaklaşık % 32 artmasına rağmen, hekim başına düşen sigortalı
sayısı .1977'de yine 660 olarak kalmıştır. Bu, hekim sayısında gerçekte beş
yıl içinde bir artış olmadığı anlamına gelir.

1978 yılında ise 506 ve 1912 sayılı yasalar gereğince sağlık hizmetlerinden
yararlananların sayısındaki artış sonucunda 1977'ye göre hekim başına
hasta sayısında% 1 O bir artış olmuştur.

işçilere konut kredisi veren Sosyal Sigortalar Kurumu, bu daldaki
.çalışmalannda da başarısızdır. Sözgelimi 1978 sonuna kadar konut
kredisinden yararlanmış olan işçi sayısı 167.683'dür. Bu sayı ise şu andaki
sigortalıların sadece % 7,6'sını oluşturmaktadır. Bunların dakaçırun konut
sahibi olabildikleri meçhuldür. •

Krediden yararlanan işçiler genellikle yüksek ücret alan, becerikli işçilerdir.
Büyük kentlerdeki aşırı yüksek arsa parasını sağlayamayan düşük ücretli
işçiler Kurumun konut kredisinden yararlanamamaktadırlar. Bu para
bulunsa bile, verilen 600 bin liralık kredi, konutun maliyetini
karşılamadığından, kooperatife belirli bir süre açıktan para ödemek

. gerekmektedir. Böylece SSK kredisi düşük ve orta ücretli işçilerce
kullanılamamaktadır. .

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 1977 yılı sonunda işverenlerden alacağı prim
borcu 14 milyar 606 milyon TL'yi bulmuştur. Bu rakam, sigortaya.kayıtlı
,işyerlerine bölündüğünde 16.121 lirayı bulmaktadır. Böylece Kurum, her
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işverene açıktan 16 bin lira kredi açmış olmaktadır. örneğin bu rakam, 1978
yılı içinde iş kazası ve meslek hastalıkları için yapılan birtrn başına
ödemenin Oç katıdır (200 bin iş kazası ve meslek hastalığı vakasında yapılan
ödeme 1.151.600.000 TL'dir). işçilerin parasıyla ayakta duran Kurum hem
işverenlerden primleri tahsil edememekte, hem de elindeki sürekli değer
,yitiren 39 milyarı bulan tahvilleriyle kapitalistler yararına işleyen ekonomik
sisteme payanda olmaktadır. .

SSK'ya olan prim borçlarını ödemeyen ve SSK'nın bankalarda birikmiş
fonlarını ucuz kredi olarak kullanan kapitalistler bununla da yetinmeyerek
IYAK adıyla bir kuruluşu işçi sınıfına dayatmaktadırlar. IYAK adına.'
toplanacak fonları ucuz kredi olarak kullanmak istemektedirler. Benzer bir
girişim olan MEYAK kesintilerinin başına gelenleri iyi bilen DiSK, işçileri

• eorakl tasarrufa zorlayan bu girişime karşı çıkmıştır.

2.11. KADIN EMEKÇiLER

Kapitalist toplumda kadın emekçi yoğun bir baskı ve sömürü
altındadır. Bu baskı ilk sınıflı toplumdan bu yana varolan bir baskıdır
ve ancak sınıfsız toplumda yok olacaktır. •

Emperyalist-kapitalist sistem içinde bağımlı bir Olke olan TOrkiye'de ise
kadınlar çok daha karmaşık sorunlarla karşı karşıyadır. Kapitalist Oretim
ilişkilerinin toplumda egemen olmasına karşılık Ostyapıda feodal toplumun
kalıntılarının varlığını güçlü biçimde sürdürmesi bu duruma yol açmaktadır.
Toplumda egemen değer yargıları1 kadınların •• "kadın" oldukları için
aşağılanmasına, baskı görmesine neden olmaktadır. Emekçi kadınlar,
özellikle kırsal kesimlerde eğitim olanaklarından yararlanamamakta, eğitim
düzeyi yükseldikçe kadınların daha yüksek eğitim kurumlarınakatılma oranı"
düşmektedir. Emekçi kadınlar ister tarlada, ister fabrikada, ister büroda
çalışsın özgür kişiliklerini kazanamamakta, toplumun yanısır-a erkeğin de
denetimi ve baskısı altında bulunmaktadırlar. Bu, ev kadınları açısından
daha da fazla geçerli olmaktadır. Çünkü ev. kadını ekonomik açıdan da
erkeğe bağımlı olmak zorundadır.

Türkiye'de kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak giderek artan sayıda kadın
dışarda çalışmaya başlamaktadır. Kadınların dışarda çalışması onların
ekonomik özgürlüklerini kazanmalarında ilk adım olması açısından
olumludur. Ancak kadının çalışma hayatına katılması onun karşısına
yepyeni sorunlar da çıkarmaktadır.

Çalışma Hayatında Kadın

Kapitalizmin gelişmesine bağli olarak sanayide çalışan kadınların sayısı
giderek artmaktadır. Buna karşın Türkiye gibi dışa bağımlı ve çarpık·
kapitalist gelişim sürecinin izlendiği bir Olkede, tarımsal oretlm önemini
korumakta ve lşqücünürı en önemli kısmı tarımda istihdam edilmektedir.
Bu, kadınlar açısından daha fazla söz konusudur. 1975 yılında toplam
işgücOnün % 36,2'sini oluşturan kadınların % 88,2'si tarımda, % 3,9'u
sanayide, % 7,7'si hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Bu oran, erkekler
için sırasıyla% 50,1; % 15,7 ve% 30,1'dir. Aşağıdaki tabloda 1955-75
yılları arasında üretim faaliyetleri itibariyle erkek ve kadınların dağılımı
görülmektedir.

95

. I



---------------• •.,,,..'

üretim Faaliyetleri itibariyle Erkek ve Kadınların Dağılımı (%)(1955-75).
1955 1960. 1965 1970 1975~

Faaliyetler E K E K E. K E K E K

rarım 63,5 95,6 62,2 95,0 58,4 94,1 52,6 . 89,0 50,1 88
3anayi 12,6. 2,3 14,5 2,7 16,0 1,5 17,0 5,4; jl' 15,7 3
Hizmetler 13,8 1,6 16,0 1,9 16,4 2,6 27,6 ...4,7.·; ,,30,1 7

Diğer Tanım, ~ _,, <!
!anmamış 10,1 0,5 8,3 0,4 9,2 ~ 2,8 0,9.,,, -5,9 o- ----.. --

100:: ·:, ,100 •Toplam 100 100 100 100 100 100 100 109
Not: Sanayi; madencilik, imalat, inşaat ve elektrik,. su, gaz keslmlerlnl;
hizmetler; ticaret, mali kurumlar, sigortacılık, ulaştırma, tıaberteşmerkamu
ve özel hizmetleri içerir.

Çalışan kadınların en önemli bölümünün tarımsal faaliyette olduğunu
açıkladıktan sonra bu kadınların % 90 civarındaki kısmının ücretsiz aile
işçisi olarak çalıştığını belirtmek gerekir: !3u, .. tarımsal kesimde küçük
üreticiliğin çok yaygın olmasının sonucudur. Ucretsiz aile işçisi olarak
çalışan kadın üretim sürecine aktif biçimde katılmakta, buna karşın üretilen
ürün satıldıktan sonra parayı alan ve harcanmasında belirleyici olan erkek
olmaktadu, Bunda kırsal kesimde feodal 0styapı kurumlarının ve ataerkil
ailenin varlığını sürdürmesinin büyük rolü vardır. Aşağıdaki tabloda kırsal
kesimde çalışan kadın ve erkeklerin meslekteki yerlerine göre dağılımı
görülmektedir:

Kırsal Kesimde Çalrşanlann Meslekteki Yerlerine Göre Dağılımı
(12 ve daha yukarı yaşlar)(1975)

Meslekteki Yeri Kadın(%) Erkek(%)
Ücretli 4,5 20,3
işveren . 0,03 0,2
Kendi Hesabına 4,0 42,7
Aile işçisi 91,2 36,4
Çalışmamış veya Bilinmeyen 0,2 0,4

Toplam 100.0 100.0

Tablodan erkeklerin en büyük kısmının % 43'0nün kendi hesabına çalıştığı,
yani küçük üretici olduğu gözlenmektedir. Kadınlarda bu oranın % 4 olması
kadınlar açısından evlenmeden önce veya sonra ücretsiz aile işçisi olarak
çalışmadışında başka seçenek bulunmadığını göstermektedir.

Kadınların çeşjt li işkollarında hangi oranlarda çalıştığına bakıldığında
tarımda çalışanların yarısını oluşturduğu, tütün sanayiinde çalışanların %
57's[ni, dokuma-giyimdekilerin % . 30'unu, gıda-içkidekilerin % 25'1ni
oluşturduğu görülmektedir. Tütün, gıda ve dokuma sanayileri kadınların
gele,ıeksel rolleriyle (yemek pişirme ve dikiş bağdaştığı için) kadınların bu
sekt'örlerde yoğunlaştığı söylenebilir. Aynı durum, öğretim, tıbbi hizmetler
ve bankacılık işkolları için de geçerlidir. - •
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Kadınların yoğunlaştıkları lşkolları olan gıda, toton ve dokuma sanayileri,
ihracata yönelik olup, dünya pazarlarında rekabet edebilmek için düşük
ücret öderler. Bu nedenle bu sektörlerde fazla sayıda kadın işçinin istihdam
edildiği söylenebllir. Oysa kadınların çok düşük oranlarda çalıştığı makina,
metal, otomotiv, petro-kimya v.b. lşkolları genellikle yüksek oranda
korunan ithal ikamesi mamulleri üretmektedir ve tekelci bir yapıya sahiptir.
Bu nedenle göreli yüksek ücretler ödenebilmektedir. Bu işkollarında
kadınların fazla sayıda çalışmıyor olmasının fiziki farklılıklardan ileri gelen
nedenleri de vardır.

1978 yılında TOrkiye'de toplam sigortalı işçilerin sayısı 2.206.056 olup
bunun 173.890'1 kadındır(% 8,6). 1978 yılı itibariyle sigortalı kadın işçilerin
ortalama ücretleri 177,15 TL, erkek işçilerin ortalama ücretleri 211,08 TL'dir.
Elde veri olmamasına karşın, bu farkın sigortasız işçiler arasında çok daha
fazla olduğunu söylemek olanaklıdır. Aşağıdaki tablodan, yıllar itibariyle

. sigortalı kadın ve erkelı: işçilerin ücretleri görülmektedir:. •

Sigortalı Kadın ve Erkek işçilerin Ortalama Günlük. ücretleri
(Günlük Ortalama Ücretler (TL) .

Yıllar Kadın Erkek Kadın/Erkek •• ,,

1963 12,82 , 18,51 72,4
1964 15,49 20,01 77,4
1965 17,96 22,06 81,4
1966 19,29 24,05 80,2
1967 21,13 26,36 ·, 80,2
1968 23,49 28,74 81,7
1969 27,13 32,64' 83,1
1970 32,68 35,58 91,8
1971 34,58 39,75 87,2
1972 37,90 44,47 85,2
1973 31,65 , 56,42 54,3
1974 52,38 70,11 74,7
1975 74,14 86,73 85,5
1976 106,06 116,23 91,3
1977 145, 12 146,66 98,9
1978 117,15 211,08- .83,9

Sigortalı kadın işçilerin ücretlerinin· sigortalı erkek işçilerinkine oranı .
genellikle % 70-80 civarındadır. Bunun dışında bazı yıllarda hemen hemen
eşitlendiği (1977), bazı yıllarda yarısına kadar düş_toğ~. görülmektedir
(1973).Bunların ortalamadansaprnelar olduğu kabul edılebılır. .

Kadınların ücretlerinin düşüklüğünde aynı işe, aynı ocret ödenmemesinin
yanısıra, kadınların eğitim düzeylnln genellikle daha düşük olması ve daha
önce belirtildiği gibi kadınların çoğunlukla düşük ücretli sektörlerde,
çalışması etkiti olmaktadır. •

Tarım kesimi dışında çalışan kadınların önemli bir bölümü, hizmetler
sektöründedir. Bu sektör özel ve kişisel hizmetlerde çalışanların yanısıra
kamu görevlilerini de kapsamakta olup, kamu görevlileri, hlzrnet
sektöründe çalışanların aşağı yukarı 314'0nü oluşturmaktadır.

1976 yılında 244.305 kadın kamu görevlisi olup, bunlar tüm kamu
görevlilerin1n % 25,3'0dür!er.

j
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Kadınların yoğunlaştığı eğitim ve sağlık gibi alanların kadınların geleneksel
rolleriyle bağdaşan alanlar olduğu görülmektedir. Kadınlar genellikle
yönetsel hiyerarşinin alt düzeylerinde ,yoğunlaşm_aktadır. Ka?ın sağlık
görevlileri arasında doktorların oranı % 5 ken, hemşıre ve ebelerın oranı %
73'0 bulmaktadır. •

1975 yılında, 12 ve daha yukarı yaştaki iktasaden faal olma niteliğine sahip
kadınların % 46'sı, . yani yarısı kadın olarak çalışma hayatına
katılmamaktadır. Kırsal. kesimde hemen her evkadının aynı zamanda
tarımsal oretlme katılmasına karşın kentlerde ve kasabalarda ev kadınlarının .
oranı çok Iazla yükselmektedir. 1969 yılında kentte yaşayan ve iktisaden

' faal otabüecek nitelikteki kadınların% 81 'i ev kadınıdır.
1

Kapitalist toplumda ev kadınının yaptığı· işler kapitalizmin gereksindiği
emek gücOnOn gOnlOk ve kuşaklar düzeyinde yeniden • üretilmesine
yöneliktir. Kadınların evde yaptıkları iş/er ve çocuk bakımı gerek kocalarının
hergOn çalışabilir durumda olmasını, gerekse çocuklarının bOyOdüklerinde
işqücü ordusu saflarına katılmasını sağlar, bu açıdan kapitalist sistem
açısından büyük önem taşır.

Ayrıca evde dört duvar arasında kapalı olan, sıkıcı. tek dOze işler ı;e
uğraşmak zorunda kalan kadın, düzenin egemen ideolojisinin etkilerine en
fazla açık olarak bu ideolojiyi çocuklarına aktarma işlevini üstlenmektedir.
Toplumda kadın ve erkek arasında varolan cinsel lşbölümO aile içinde anne
tarafından verilen ilk eğitimde çocukların zihinlerine işlenmektedir. Bunun
sonucu kadınların ekonomik zorunluluklar sonucu giderek daha .fazla
sayıda çalışma hayatına katılmalarına karşın, kendilerini öncelikle ev kadını

• ve _anne olarak görmeleri,. doğabilecek ilk fırsatta işlerini bırakmayı
düşünmektedirler.Bu kapitalistler tarafından çalışan kadınların ücretlerini .
düşük tutmada kullanılan bir ideolojik gerekçe olmaktadır.

Çalışan Kadınların Sorunları

Kapitalist toplumlarda işin ve ücretli emegın ınsan kişiliği üzerindeki
.olumsuz, yabancılaştırıcı etkisinin yanısıra çalışan kadınlar, kadın
olmaktan ileri gelen sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Daha önce değinildiği
gibi erkeklerle aynı işi yapsalar da kadınlara düşük ücret ödenebllrnektedlr.
Ana olduklarında işçi kadınlar kapitalistler tarafından adeta cezalandırıl
maktadırlar. işçi kadın hamile kaldığında işten çıkarılmakta, işte kalmasına
izin verildiği zaman ise yeterli doğum izni alamamakta, doğan çocuğun
anası işteyken • nereye bırakılacağı çözümsüz bir sorun niteliği
~~anmaktadır. iş Yasasında. 300'den fazla kadın işçi çalıştırılan
ışyerlerinde kreş açılması bır zorunlulukken kapitalistler ya buna
uymamakta ya da kadın işçi sayısını 299'da tutmaktadır. Yasada doğum
izinleri hamilelik öncesinde ve sonrasında üçer hafta • gibi çok
kısabelirlenmiş olmasına karşın birçok işçi kadın işten atılma kaygusuyla
bundan bile yararlanamamaktadır.

Sigortalı olarak çalışan kadınların 1971-77 yılları arasında doğan ve 0-6 yaş
gurub~,içlndeyer alan çocuklarının toplam sayısı 75.045'dir. Bu sayı, tam
ücretli kadınların 0-6 yaşlarındaki çocuklarının ufak bir kısmını oluşturur.
Buna karşılık 1975 verilerine göre TOrkiye'de 0-6 yaş grubu çocuklarının
bakım, eğitim ve sağlık lşlerlyle ilgilenebilecek özel ve resmi toplam 400
kadar ~re~, gündüz bakımevi, anaokulu. ve ana sınıfı vardır. Bunların toplam
kapasıtesı 1700 kadardır. Özel kreşlerın çok pahalı olması işçi kadınların
98
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bunlard~n yararlanabilmesini olanaksızlaştırmaktadır. Bu nedenle çocuklar
yaşlı bır akrabanın, daha büyük bir kardeşin veya sokağın eline
terkedilmektedir. •

Sendikalarda Kadın

Türkiye'de sendikalı işçi sayısına ilişkin sağlıklı veri bulmak güçtür. 1977
y~lın~a t~pl~m sendikalı işçi

1
sayısı 2.878.624 görünürken, aynı yılda

sıgo..alı ışçı sayısı 2.191.251 dır. • . ,

Sendikalı olan bir işçi aynı zamanda sigortalı olacağından, buna karşılık
sigortalı işçilerin tamamı sendikalı olmadığından. sigortalı işçilerin
sayısının, sendikalı işçilerin tavanı olduğu kabul edilebilir. ·1977 yılında
toplam sigorta!; kadın işçi sayısı 185.642 iken, sendikalı görünen kadın işçi
sayısı 343.377'dir. Kadın işçiler daha çok gıda ve dokumacılık işkollarında
küçük ölçekli işletmelerde çalıştığından ve bu· tip işletmelerde
sendikalaşma yaygın olmadığından ötürü sendikalı kadın işçi sayısının
sigortalı kadın işçi sayısından daha az olduğu söylenebülr. ,:ı.ı ., •

Kadınların sendikalara üye olduktan sonra buralarda aktif rol ald~•k.lar-1 pek
görülmemektedir. Bunda, çalışan kadınların iş saatleri dışın.da evde
yapılması gereken işlere zaman ayırmak zorunda kalmalarının yanısıra
ideolojik şartlanmalar da rol oynamaktadır. Toplum içinde kadın ve erkeğin
görevlerinin farklı olduğuna dair egemen ideoloji kadın işçilerin
sendikacılığı bir "erkek " işi olarak görmesine ve bu alanda görev·
almamasına yol açmaktadır. Aynı şey sendikacılığın bir "kadın" işi
olmaması görüşü erkek işçiler açısından da geçerlidir. Bunun aşılabilmesi
kadın ve erkek arasındaki gerçek eşitliği savunan sosyalist siyasal bilincin
işçi sınıfı içinde yaygınlaşmasıyla olanaklıdır. • •

2.12.· GENÇ iŞÇiLER
••U lkemizde yaşayan insanların çoğunluğunu genç yaştakiler oluştur-.

maktadır. 1975 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye
nüfusunun % 60'ı, 25 ve daha genç yaştaki insanlardan meydana

gelmektedir. Nüfusun bu genç yapısına bağlı olarak çalışanlar içinde 12-25
yaş arasındaki çocuk ve genç işçilerin sayısı giderek artmaktadır.

1

1975 yılı genel nüfus sayımı verileri ile 12-25 yaş arasındaki 5.7?7.000 genç
emekçi iktisaden faal nüfusun % 36'sını oluşturmaktadır. Öte yandan
kapitalist gelişmenin kırsal alanlarda yarattığı mülksüzleşme sonu_cu
kentlere göçe itilen gençler ve hayat pahalılığı karşısında geçinmek için
giderek daha küçük yaşlarda çalışmak zorunda kalan çocuklar genç
emekçilerin sayısını çoğaltmaktadır. •

Yaşamlarını sürdürebilme kaygusu ile yeterince hazir olmadan üretime ,
katılan çocuk ve genç işçiler, kapltallst sömürü ilişkilerinin giderek
kötüleştirdiği çalışma ve yaşama koşullarının dayanılmaz ağırlığını tüm
emekçilerle birlikte yüklenmektedirler. Ancak çocuk ve genç işçiler, bağımlı
ve çarpık kapitalizmin yarattığı işsizlik,' sigortasız çalışma, yetersiz ve
düşük ücret, aşırı çalıştırma gibi sorunları yetişkin işçilerden daha da
yoğun biçimde yaşamaktadırlar. Buna karşılık kapitalist sömürü ve baskı ile
mücadelede yasal güvencelerden yoksun ve korumasızdırlar.
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Ülkemizde yaklaşık 5 milyon işsizin yarısına yakınını gençler oluşturmakta
dır. Ağırlaşan ekonomik bunalımın doğ~rduğu işsi~lik en çok genç işçiler
üzerinde etkin olmaktadır. Genç işçiler ış gOvencesınden yoksun v~ düşük
ocretlerle çalışmaya zorlanmaktadırlar. B_~f!Un y~nısır_a, egemen-~ö"!:l~rü~ü
sınıfların çıkarlarınca belirlenen genel egıtım sıstemı ve meslekı egıtımın
gençler arasında işsizliğinçoğalmasında olumsuz etkileri vardır.

Yaşayabilmek için çalışmak zorundakalan çocuk işçilerin ve geçinmek için
bir iş bulabilen genç işçilerin büyük bölümü sigortasız olarak
çalıştırılmaktadır.Sosyal sigorta hizmetlerinden yararlanamayan ve kaçak
olarak çalıştırılan genç emekçilerin büyük bölümünü 16 yaşından küçük
çocuk işçiler oluşturmaktadır.

Hemen hemen hiç denebilecek düzeyde mesleki eğitim görmüş olan, çoğu •
kez yaptıkları işlerin ağırlığı ile fiziki güçleri bağdaşmayan çocuk ve genç
işçiler arasında iş kazalarına ve meslek hastalıklarına daha sık
rastlanmaktadır. Tek geçerli ilkenin "daha fazla kar, daha fazla kan" olduğu
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, çocuk ve genç işçiler tüm
deneysizlikleri ve güçsüzlükleri ile kapitalistlerin insafına terkedilmişlerdir.
Gerçeği belirli ölçülerde yansıtan resmi verilere göre 1977 yılında 25
yaşından küçük genç işçiler arasında meslek hastalığı ve iş kazası oranı %
35'tir. Aynı yılda 25 yaşından genç işçilerin % 27'si, iş kazaları ve meslek
hastalıktan nedeni ile sürekli iş göremez hale gelmişlerdir.

Gençlerin ve özellikle çocukların niteliksiz ve bu nedenle de cana ucuz
işgücO olmaları, bağımlı ve çarpık kapitalist işleyiş içinde çocuk ve genç
işçi kullanma eğiliminin sürdürülmesini sağlamaktadır. Genç işçiler
yetişkinlerle aynı işleri yapmalarına karşın daha düşük ücretlerle
çalıştırılmaktadırlar.

Çocuk ve genç işçilerin hangi işlerde çalış_tırılamayacağını belirten"Ağır ve
Tehlikeli işler Tüzüğü"nün gerçekte uygulanmaması nedeni ile, en az
ücretin saptanmasında gözetilen 16 yaşından büyük ve küçük ayrımı "eşit
işe eşit ücret" ilkesinin 16 yaşından genç işçiler zararına yasal olarak bile
bozulmasına yol açmıştır. Yetişkinlerle aynı işleri, çoğu kez daha uzun
süre çalışarak yapan 16 yaşından küçük işçiler 1979 yılında belirlenen son
asgari ücrete göre 16 yaşından büyük işçilerin yalnızca % 60'1 oranında
asgari ücret alabilmektedirler. Çıraklık mukavelesi ile çalıştırılan genç
işçilere ödenmesi gereken enaz ücret ise asgari ücretin 1 /3'ü oranındadır.

Çırak, Kalfa ve Ustalık Yasasına göre, çalışırken meslek öğrenen 12-18 yaş
arasındaki genç işçiler çırak konumundadırlar ve çıraklık mukavelesi ile
çalıştırılırlar. Gerçekte ise mesleki eğitim yoktur ve çıraklar diğer işçiler gibi
çalışırlar ancak yetişkin işçilerin yararlandığı yasal olanaklardan
faydalana~~lar: S_onuçta sözkorıusu yasal düzenleme mesleki eğitim ve
çı_:a~!ık_ gör_ü~t~sü altında çocuk ve genç işçilerin ağır biçimde
somurülmesını gızlemeye yaramaktadır.

Gene "Umumi Hıfzısıhha Kanunu" ile 12-16 yaş arasındaki işçilerin günde 8
saatten f~la_ ve gece saat 20.00'den sonra çalıştırılmaları yasaklanmıştır.
~ys~ kapıtalıstler karşısında daha güçsüz olan çocukve genç işçiler gece
ışlerınde ve günde zaman zaman 14 saate yakın yaygırı biçimde
çalıştırılmaktadırlar.

Tüm bunlar, toplumun geleceğİnin en temel güvencesi ve insan kaynağının ·
başlıca dayanağı olan çocuk ve gençlerin, kapitalist sömürünün daha daıoo
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-yoğunlaştırılması için, fizI1< ve zihni g,elişmelerlni tamamlamadan, bilgisiz,
yetersiz ve güçsüz biçimde üretime sokulduklarını, sağlığa aykırı, iş ve can
güvenliğinden yoksun biçimde, gelişmelerini engelleyecek ağır işlerde,
dayanma güçlerinin ötesinde çalıştırıldıklarını göstermektedir. Çocuk ve.
genç işçilerin kapitalist sömürü ve baskı mekanizmasının çarkları arasında,
kapitalistler karlarını biraz daha arttırsınlar diye ezilmekte, topluma etkin,
bilinçli birer insan olarak katılmalarını sağlayacak öğretim ve eğitimden

;_ yoksun bırakılmaktadırlar.

2.13. GÖÇMEN iŞÇiLER VE SORUNLAR!

T ürkiye, kapital!stleşme sürecini yaşamakta olan azgelişmiş bir
ülkedir. Kapitalistleşmenin hızlandığı son 25 yıl içinde, Türkiye'de

• işsizlik giderek büyümüştür. Bugün ülkede yaklaşık 5 milyon işsiz
vardır. •

Türkiye özellikle 1963'ten sonra çokuluslu tekellerin çıkarları doğrultusunda
, sürekli olarak yurt dışına işçi gönderen bir ülke olmuştur. Sermayenin

merkezileşmesini ve yoğunluşmasını hızlandırma ve daha çok kar elde etme
hırsı ile tekeller çok sayıda göçmen işçiyi Avrupa'ya çekmişlerdir.. Bu
işçilerin kolay sömürülebilir olmaları, en kötü işlerde çalıştırılabilmeleri,
sayılarının kapitalist büyüme koşullarına göre ayarlanabilir olmaları,
göçmen işçi çalıştırmanın işçi ücretlerini frenlemesi, yetişmiş işgücü
getirterek bu lşqücünün yetiştirilmesi halinde yapılacak olan yatırımlardan
tasarruf edilmesi gibi nedenler göçmen işçileri kapitalist tekeller için
kaçınılmaz kılmıştır.

Bugün resmi anlaşmalarda iş ve işçi Bulma Kurumu aracılığıyla yurt dışına·
giden işçilerin sayısının 850 bin dolayında olduğu belirtilmektedir. Kendi
olanaklarıyla yurt dışına giderek çalışmaya başlayanları ve işçi simsarları
aracılığıyla yurt dışına giden ve kaçak olarak çalışan işçileri .de hesaba
katarsak yurt dışında 1 milyondan fazla Türkiyeli işçinin çalıştığını
söylenebilir. •

Çalışan işçilere ayrıca yurt dışında fiilen çalışmayan ve onlarla .birlikte
oturan eş ve çocuklarını da katarsak burakam 1,5-2 milyona yaklaşacaktır.
Bugün Avrupa'ya göçmen işçi akını kısmi olarak duraksatılmıştır, ama yeni
doğan çocuklar ile birlikte Türkiyeli işçi sayısı her geçen gün biraz daha
artmaktadır.

Yıllar

Resmi rakamlara göre yurt dışına giden işçi sayısı aşağıdaki tabloda
verilmiştir:

Yurt Dışına Giden işçi Sayısı
Giden işçi

247.297
103.975
129.575
88.442
85.229

135.820
20.211
4.419

10.558
· 19.084
18.852
23.630

1963-68
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Birikimli Giden işçi

247.297
351.272
480.847
569.289
654.518
790.338
810.549
814.968
825.526
844.610
863.462
887.092 .

101

'



-----------·•--- -

iş ve işçi Bulma Kurumu'na göre ~uru_m aracılığıyla 1961-78 arasında y~rt
dışına giden Türkiyeli işçilerin glttıklerı ülkelere göre d~ğılımı da şöyledir:

• O:ke Türkiyeli işçi

Federal Almanya
Fransa •
Avusturya
Hollanda
Belçika
lsviçre
Avustralya
Libya
Danimarka
Suudi Arabistan
lngiltere
İtalya
lsveç
lran
ABD
Kıbrıs TFD

• Diğer Ülkeler

652.703
55.975
38.073
25.007
16.007
7.687
6.688
7.813
5.132
3.365
2.619
219

2.331
174
138
47

2.331

Ancak bu resmi rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Tabloda Belçlka'daki
Türkiyeli işçi sayısı 16.007 olarak görünürken,Belçika Adalet Bakanlığına
göre Belçika'da 66.563 Türkiyeli işçi vardır. .

Avrupa ülkelerinin işçi alımını durdurmalarından sonra, son 3-4 yıldır Arap
ülkelerine işçi gönderilmektedir. Bu ülkelerin başında Libya ve Suudi
Arabistan gelmektedir. Bu iki ülkeye giden işçiler, toplam gönderilen
işçilerin % 70'i dolayındadır. •

Suudi Arabistan'a giden lşçlletln büyük bir kısmı, özel iş bulma aracılarına
ortalama 40-50 bin TL ödeyerek gitmektedirler. Buülkeyle Türkiye arasında
lşqücü Anlaşmasının yapılmamış olması ve Suudi Arabistan yönetiminin
şlmdlye değin buna yanaşmaması sonucu iş ve işçi Bulma Kurumu
kanalıyla giden işçilerin sayısı çok azdır. •

Halen Suudi Arablstan'da asgari ücretsaat başına 5,5 riyaldir. Buna karşın,
özellikle güney illerindeki Arapça bilen vatandaşlarımız, iş bulma·
aracılarıyla anlaşmakta ve kendilerine düşük ücret ödenmesini önceden
kabul etmektedirler. iş ve işçi Bulma Kurumu, işçilere ortalama 6-6,5 riyal
ödendiğini gözönüne alarak iş sözleşmesindeki ücretin bunun altında
olmamasına dikkat etmekte, buna uygun iş sözleşmesi yapan az sayıda
işçinin pasaport ve dövizsiz çıkış işlemlerine yardımcı olmaktadır. Ancak
yapılan iş· sözleşmeleri çoğu kez kağıt üzerinde kalmakta, işçi Suudi

1 Arabistan'a gittikten ~onra daha düşük ücretle çalıştırılmaktadır.

Suudi Arabistan'da yerli işçi sınıfının gelişmesini önlemek için,.
Türkiyelilerin yamsıra çok sayıda Koreli, Filipinli, Pakistanlı, Taylandlı,
Bengalli işçi de çalıştırılmakta ve ucuz işgücü kullanmaya alışan
kapitalistler, buna karşı çıkan işçileri derhal sınır dışı ettirmektedirler.
Toplu sözleşme ve sendikalaşma hakkının _ bulunmadığı bu ülkede, iş
mahkemeleri de olmadığından, haksızlığa uğrayan işçinin itiraz etmesi
halinde aldığı cevap, sınır dışı edilmesidir.
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Türkiyeli iş9ilerin yoğun biçimde bulunduğu Libya'yla 1975'de lşgOcü
Anlaşması ımzalanmasına karşın durum pek farklı değildir. Libya'dakl
Türkiyeli 'lşçfler genellikle TOrk moteahhitlerine ait olan ve inşaat
sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışmaktadırlar. Türk hükümetleri
döviz getirecekleri inancıyla bu firmalara her türlü kolaylığı sağlamakta v~
bunların işçileri aşırı sömürmesine göz yummaktadırlar. Libya'da ortalama
ücretler aylık 140-160 Libya dinarı iken, müteahhit firmalar Türkiye'den
anlaşarak götürdükleri işçilere 100-110 Libya dinarı . arasında ücret
ödemektedirler. Buna karşı çıkan işçiler de derhal sınırdışı edilmektedir. '

Gelişmiş kapitalist ülkelere gittiklerinde, bu ülkelerin kültürel yapısına
uyum göstermekte güçlük çeken Türkiyeli işçiler şimdi Arap ülkelerinde bu
uyumsuzluğu farklı boyutlarda yaşamaktadırlar. .

Yurt dışındaki göçmen işçilerin sorunları giderek yoğunlaşmaktadır.

Azgelişmiş ülkeler özellikle işgaco fazlasını Avrupa'nın kapitalist ülkelerine
aktararak işsizlik sorununu hafif.[etme, işsizlik sorununun büyümesinin
ortaya çıkaracağı sorunları önleme ve işçilerin göndereceği dövizlerle dış
ödemeler açığını kapatma gibi çok kısa vadeli çıkarlar ile soruna yaklaşarak
çok sayıda işçinin yurt dışına gitmesini teşvik etmişlerdir. Ancak bir süre
sonra bu işçilerin sorunları giderek büyümeye başlamıştır.

Türklye'dekl yaygın işşizllk, aşırı hayat pahalılığı, geleceğe olan genel
•• güvensizlik, yeni bir ülkede • yaşamanın . getirdiği yeni .toplumsal
alışkanlıklar sonucu Türkiye dışında bulunan işçilerin çoğunda, diğer
göçmen işçilerin çoğunluğunda olduğu gibi kendi ülkelerine dönüş

• eğilimleri zayıflamaktadır. ı
Bu işçilerin kendileri ve yeni doğan çocukları Avrupa'da kalıcı olacaklardır.
Bu kalıcı olma niteliğinin ağır . basması, sorunları biraz daha
ağırlaştırmaktadır.

Avrupa'da Müslüman mezarlıkları artmaktadır. Öte yandan döviz bedelli
askerlik gençleri TOrkiye'den kopmaya teşvik etmektedir. Ekonomik temelli
sığınma hakkı talebi yaygınlaşmaktadır. Yalnızca Federal Almanya'da .
50-100 bin arasında Türkiyeli işçinin sığınma hakkı istediği belirtilmektedir.

Bugon göçmen işçiler Avrupa'nın kapitalist ülkelerinde en ağır çalışma
koşulları içinde çalışmaktadırlar. Göçmen işçilerin çoğu her yerde en ağır,
en kötü, en pis, toplumda en aşağılık işler olarak kabul edilen, az ücret
verilen işlerde çalışmaktadırlar. Bu işler genellikle yerli işçilerin
reddettikleri işler olmaktadır. • •

Kapitalist tekeller özellikle 1967'den sonra giderek daha da yoğunlaşan
ekonomik bunalımın yükünü özellikle göçmen işçiler üzerine yıkmaya •
başlamışlardır: Petrol krizinin en ağır biçimde hissedildiği 1973 ile birlikte
göçmen işçilerin çalışma güvenliği ortadan kalkmıştır.

Federal Almanya göçmen işçi akınını durdurmuş, göçmen işçilerin çocuk ,
, paralarını azaltmıştır. Hollanda, lngiltere, Fransa, Belçika, lsviçre de

benzeri yöntemlere başvurmuştur. Bir çok ülkede "göçmen işçi avı"
başlatılmış, vergi ve sigorta külfeti olmadan çalıştırılan kaçak işçiler
özellikle bu durumdan çok etkilenmişlerdir.
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Birçok ülkede hükümetler ve patronlar,. ekonomik bunalım ve lşslzllkten
göçmen işçileri sorumlu tutmuşlar ve özellikle ı_rkQı kampanyaları~ yerli
işçileri göçmen işçilere karşı kışkırtmışlar, ışçı sınıfının blrlık ve
dayanışmasını parçalamaya çalışmışlardır. . .

Batı -Avrupa ülkelerinde burjuvazinin göçmen işçilere yönelik saldırıları
örneğin Fransa'da iyice yoğunlaşmıştır. Fransız Hükümeti Barre-13onet ve
Stoleru yasa tasarıları ile göçmen işçilere saldırıya geçmek istemiştir.

Cezaylr'den U.G.T.A. (Cezayir Genel işçiler Birliği), ltalya'dan· .C.G.I.L.

f ltalya Genel iş Konfederasyonu), Portekiz'den C.G.T.P-IN (lntersind__ ical),
spanya'darı C.C.O.O. (işçi Komisyonları), Fransa'dan C.G._T. 'nin ve
Türkiye'den DISK'in yaptıkları toplantılarda ortaklaşa mücadele etme kararı
aldıkları. Barre-Bonnet Yasası göçmen emekçileri kitle halinde sınır dışı
edebilmek için çeşitli önlemler getirmektedir. Özellikle oturma ve çalışma
izinlerinin yenilenmesinde zorluk çıkarmak için yeni düzenlemeler
yapılmış ve oturma izinlerinin yanlız bir yıllık verilmesi ve yenilemelerin
otomatik yapılmaması öngörülmüştür. Bu yasa, polis denetlemelerine
de yoğunluk vermiş ve göçmen emekçileri korku içinde yaşatacak bir
yönetim sistemi geliştirilmiştir. Barre-Bonnet Yasası,Fransa'yagirişleri sıkı
bir denetim altına almış ve "kamu düzenini bozucu" diye nitelendirdiği bazı
göçmen işçilerin ı=ransa'ya alınmaması önlemini getirmiştir.

Göçmen işçilerin hak ve özgürlüklerini çiğneyen ou yasanın bazı maddeleri
insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa Anayasal Konseyi
tarafından iptal edilmiştir.

Fransız patronları ve Hükümeti, Barre-Bonnet Yasası ile yetinmeyip yine
•göçmen· işçi düşmanı Stoleru Yasa Tasarısı denilen yeni bir tasarı
geliştirmişlerdir.Bu yasa tasarısı göçmen işçilerin oturma ve çalışma
izinlerini yenilememek ve böylece bu emekçileri daha kolayca sınır dışı
edebilmek için yeni önlemlergetirmişt_ir.

Bu tasarı yasallaştırılırsa, valilere ve içişleri Bakanlığına göçmen
emekçilerin çalışma ve oturma izinlerini yenilememek için yeni bahaneler
~ulla~ma hakk}nı ve~ecektir. _ôr_neğin valiler "işin durumu"na, yani göçmen
ışçinın çalıştıgı yerın ekonomık durumuna bakarak, dilerse çalışma ve
oturma izinlerini yenilemeyeceklerdir.

Bugün yurt dışında çalışan Türkiyeli işçilerin çok önemli sorunları vardır.
Göçmen işçilerin sorunları Türkiye işçi sınıfının sorunlarının bir parçasıdır.
Ayrıca bu sorunlar, diğer göçmen işçilerin sorunlarından· bağımsız olarak
ele alınamaz. •
lşgüvenliği _ve çalışma hakkı, oturma güvenliği, meslekte ve toplumsal
yaşamda yükselme hakkı, kamu hizmetlerine giriş, tom sosyal güvenlik
~~klarından yararı.anma,. kendi öz kültüründe eğitim görme, kendi öz dilini
ogrenme, medenı ve sıyasal haklardan yararlanma ülkelerine dönüşte
çeşitli intibak sorunları,göçmen işçilerin en temel sorJnıarıdır.

ö_t~ Y~~d~n y~rt dışında. bilinçlenen işçilere yönelik baskılar artmakta,
bılınçlı ışçıler özellikle faşıst örgütlerde örgütlendirilen Türkiyeli sağcıların
faşistlerin sald.ırıları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. '

Göçmen işçilerin en önemli sorunu, özellikle göçmen işçi çalıştıran
ülkelerde, işsizliğin artmaya başladığı 1973 yılından sonra önem kazanan
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çalışma ve oturma güvencesinin olmamasıdır. işçiler her an işlerini yitirmek
• ve sınır dışı edilmek korkusuyla çalışmaktadırlar

Göçmen işçiler her şeyden önce uluslararası anlaşmalardan, hük0metler
arası ikili veya çok yanlı anlaşmalardan hlç bir kısıtlama olmaksızın
yararlanmalıdırlar. Bu konuda dayanak 1975 Helslnkl Konferansı, 1975 yılı
Uluslararası Çalışma Örgüto ILO'nun 60. Dönem Uluslararası Sözleşmesi,
Stuttgart 3. ~öçmen işçiler Konferansı kararlarıdır.

Göçmen işçi sorunlarının çözümü yolunda atılacak en önemli adım göçmen
işçilerin kendi anayurtlarındaki siyasi mücadelede yer alabilmek ve halen
bulundukları ülkenin siyasal yaşamında söz ve karar sahibi olabilrr.ek için
siyasal haklarını iki yanlı kullanma olanağına sahip kılınmaları olaca ktır...
Sorunların çözümü için ulusal çaptaki mücadeleye ek olarak işçi .nıfının

• uluslararası çaptaki eylem birliği gereklidir.

2.14. SAĞLIK

S ağlık, kişinin bedensel, ruhsal ve toplumsal yönlerden tam bir iyilik
halidir. Bu tanıma göre kişi fiziksel ve toplumsal çevresi ile bir b0t0n
olarak ele alınmalıdır. Bu anlamıyla sağlık sorunları, üretim

ilişkilerinden, üretim güçlerinin gelişme düzeyinden, üretim teknolojilerin
den, kişilerin çalışma ve yaşama koşullarından (beslenme, giyinme,
barınma, • ısınma, dinlenme, eğitim, kültürel gereksinimler), çevre
kirlenmesinden, gelir bölüş0m0, işsizlik, konut ve yerleşme, sosyal
güvenlik sorunlarından ayrı ele alınamaz.

Sağlıklı yaşamak herkesin hakkıdır. Bu hakkın kullanılması sağlık
hizmetlerinin niteliği ve bu hizmetlerden yararlanma oranı ile ölçülür.

Üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı kapitalizmde sağlık· hizmetleri bir
mal gibi alınıp satılır. Bu nedenle Türklye'de sağlık hizmetleri "özel" kar
alanı haline çevrilmiştir. özel hastanelerin, kliniklerin çoğalmasının
yanısıra varolan sağlık kuruluşları da kar amacına yöneltilmeye
başlamıştır.

_Emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı Türktye'nln sağlık hizmetleri de,
sağlık teknolojisi de bağımlıdır. Bu sağ•:,; araçları ve ilaç üretimi ve bunların
dışalımında açıkça yansımaktadır.

Sağlık hizmetlerinin sunulması da egemen sınıfların çıkarlarına göre
belirlenmektedir. Bu nedenle emekçi kitlelerin dayatmasına rağmen sağlık
hlzmetlerinlp sosyalleştirilmesi ve tam gün uygulaması daha baştan
sonuçsuz kılınmıştır. •

Sağlık ve yardımcı personel sayısı nüfusa göre hala çok azdır. TOrkiye'de
1976 yılrnda t .880 kişiye bir doktor düşmektedir.

Sağlık tatlı bir kar alanı haline getirildiği için sağlık hizmetleri, satınalma
gücünün yüksek olduğu yerlerde yoğunlaşmaktadır. 1974'de çeşitli illerde
dcktorbaşına düşen nüfus şöyle olmuştur:
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Ankara
lstanbul •
lzmir
Sinop
Adıyaman
Gümüşhane
Niğde

NÜFUS

500
490
690

17.690
15.870
14.170 .
17.150

·Sağlık·· personeli ve yatak say!sınd~ da aynı biçimde y~ğunlaşmalar
görülmektedir.1977 sonunda10 bın kişıye 25 yatak düşmektedır. Yatakların
çoğu da belli merkezlerde toplanmıştır. Sağlık hizmetleri a91sından kırsal ve
kentsel bölgeler ile, Batı ve Doğu Anadolu arasındaönemli farklar vardır.

Sağlık sorununda analık ve çocukluk özel ligi gerektiren kategoriler olmak
zorundadır. 0-5 yaşarasındakiçocuklarda yetersiz ve dengesiz beslenmeye
bağlı olarak % 20 oranında büyüme ve gelişme geriliklerine rastlanmakta -
dır.Türkiye'de bebek ve çocuk ölümleri diğer ülkelere oranla olduk.:=
yüksektir. Çeşitli ülkelerde ölüm hızı ve bebek ölüm yüzdesi şöyledir:

ÜLKE

ABD
Bulgaristan
lngiltere
lsveç
Pakistan
SSCB
Yunanistan
TÜRKiYE

ÖLÜM HIZI YÜZDESi

9,4
9,8

11,9
10,4

• 18,0
8,2
8,3

15,3

BEBEK ÖLÜM HIZI YÜZDESi

18,5
25,8
28,0
11,1

142,0
22,6
27,0

119,0

Tüm kapitalist ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de koruyucu sağlık hizmetleri
yerine tedavi edici sağlık hlzmetlsrtne ağırlık verilmiştir. Korucu tedavi
hizmetleri insanların hasta olmalarını önleyecektir. Oysa ilaç ve tıbbi araç
üreten tekellerin kar elde etmesi için insanların sürekll hasta olması
gerekmektedir. Azınlığın karı, çoğunluğun sağlığı ile çelişmektedir. "Önce
insanların hasta olmasına göz yumacaksın, sonra iyileştirme iddiası ile ilaç
ve tnalzeme satarak kar edeceksin" kapitalizmin sağlık anlayışı budur.

2.15. EĞiTiM

• nsanlar doğdukları andan itibaren eğitilmeye başlanırlar. Eğitim,

1

• sadece öğretim kurumlarında, yani okullarda verilen eğitimle sınırlı
değildir. lnsanın çevresinde bulunan herşey, alie, akrabalar, okul,

haberleşme araçları, sendikalar, siyasal partiler, birçok kurum insanı eğitir.
Bu eğitimden amaçlanan kişilere belli bir dünya görüşünün, ahlak ve
davranış kurallarının aşılanması, onların düzenin istediği insanlar olarak
,yetiştirilmelerldir.
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• Aynca okullarda verilen eğitim, düzenin gereksindiği işgücünün
yaratılmasını, yani kapitalist üretim ilişkilerinin sürebilmesi için gerekli
işçilerin, bürokratların, teknokratların yetiştirilmesini amaçlar. Okullarda
verilen eğitimle, öğrencilere bir takım beceriler kazandırılırken, onlara
kurulu düzenin kurallarına, boyun eğmeleri, toplumda 'varotan sınıf

. egemen!iğine , yani burjuvazinin egemenliğine saygı duymaları öğretilir.

Kısacası eğitim, bir toplumda egemen olan üretim lllşkllertnln ve üretici
güçlerin birlikteliğinden oluşan ekonomik temele göre belirlenen ve bu
temeli de karşılıklı etkileyen bir üst yapı kurumudur..Bu kurum aracılığıyla
ekonomik temelin yeniden üretilmesi amaçlanır. •

Eğitimin Yaygınlaştırılması ve Demokratikleştirilmesi

Eğitimin, kapitalist sistemin yeniden üretilmesine katkıda bulunan bu
işlevine karşılık, kitlelerin gelişen ve giderek karmaşıklaşan toplumsal
yaşarrın kavramaları için gekekli temelleri sağlamak özelliği de vardır.Er»
basit bir örnekle insan.okuma-yazma bildiği taktirde,burjuvazinin dünya.
görüşünü sunan kitapların yanı sıra sosyalist bilinç veren kltaplan. da
okuma olanağına sahip olur. insan, eğitim düzeyi yükseldikçe, kendisine

· sunulan burjuva ideolojisinin kalıplarını kırma ve sosyalist dünya görüşünü
daha iyi kavrama olanağını elde edebilmektedir. •

Bunun için sosyalistler kapitalist sistemde, eğitimin yaygınlaştırılmasını,
herkesin bu olanaktan sonuna kadar yararlanmasını,. eğitimin içeriğinin
demokratikleştirilmesiyle birlikte savunurlar.

Türkiye'de eğitim sistemi, ülkenin içinde bulunduğu çarpık kapitalist
sosyo-ekonomik gelişim sürecinin en belirgin özelliklerini yansıtan bir
yapıya sahiptir. Bu yapının emekçi sınıf ve tabakalar açısından bugün için
en önemli görünen özelllklerl, fırsat eşitliği ve demokratikleştirmenin
sağlanmasıdır. . •

eğitimde fırsat eşitliği,.herkes için eğitim olanağının sağlanmasına bağlıdır.,
Gerçi TOrkiye'de soyut olarak herkes eğitim olanaklarından yararlanma
"özgürlüğüne" sahip görünmektedir. Ancak, eğitimde fırsat eşitliğinin ön
koşullanndan biri, eğitim için gerekli maddi koşulların yaygın bir biçimde
ve yeterli düzeyde sağlanmış olmasıdır. Sözkonusu maddi koşulların
sağlanmamış olduğu bir ülkede, herkesfn eğitim olanaklarından eşit
biçimde ve özgürce yararlanma şansına sahip olduğunu öne sürmek, hiçbir
anlam ifade etmez.

Türkiye eğitim sistemi ve bu sistemin sonuçlarına ilişkin göstergeler bunun
en- açık kanıtlarıdır. Bugün Türkiye'de okuma-yazma bilenlerin toplam
nüfusa oranı ancak % 63 düzeyindedir. Bunun önemli nedenlerinden biri,
halen ilköğretimde okullaşma oranının % 87,5'Iik düzeyin üzerine
çıkarılmamış olmasıdır. Diğer taraftan,okullaşma orarunda bölgeler
arasında oldukça büyük farklılıklar gözlemlenmektedir. örneğin Marmara ve
Akdeniz bölgelerinde köylerin % 96'sında ilkokul bulunurken, bu oran Doğu
ve Güneydoğu'da % 71 'e düşmektedir. l •

Yine 1979-80 öğretim yılında orta öğretim okullaşma oranı 1.43'dür. Yani
-13-15 yaş grubundaki gençlerin % 43'0 ortaokula gidebilmektedir. Bu

. oran, lis~ çağındaki gençlerde % 26'ya, yüksek öğretim çağındaki
• gençlerde% 10'a düşmektedir. üniversiteye girebilen gençlerin çoğu büyük
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kentlerde, özel dersanelere gidebilme olanağı bul~n.ıardır. Bölgeler arası
dengesizlik üniversite seçme sınavlarına en somut bıçımde yansımaktadır.

Sınava girenlerin ve kazananların bölgelere göre dağılımına bakıldığında,
Orta Anadolu, Ege, Marmara bölgelerinde sınava girenlerin kazanrı:ıa
şanslarının diğer bölgedekilerden çok daha yüksek olduğu görülmektedır.
Bunun nedeni bu bölgelerin lstanbul, lzmir, Ankara illerini kapsıyor
olmasıdır. Eg~ bölgesinden sınava girenler, tam sınava girenlerin % •
11,2'sinl oluştururken kazananların % 14,5'Ini oluşturmaktadır. Marmara
Bölgesinde sınava girenler, tam sınava girenlerin % 20,9'unu, kazananların
ise % 29 s'ono Orta Anadolu Bölgesinden sınava girenler, tüm sınava
girenlerin'% 26,9'unu ve kazananl~rın % 29,1'inl oluşt~rmaktadır. Bu
durum, diğer bölgelerden glrenlerın, sınavı kaybetmesı pahasına bu
bölgedekilerin kazandıklarını göstermektedir. örneğin Doğu Anadolu
bölgesinde sınava girenler, tam sınava girenlerin·% 15'.i iken, kazananların
sadece % 9;3'd0r.
Bölgeler arası farklılıkların yanı sıra, cinsler arasında da okuma yazma
bilme oranı açısından büyük farklılıklar olduğu görülmektedir. 1975 yılında
okuma yazma bilmeyen erkeklerin oranı % 25 iken, bu oran kadınlarda %
52'ye çıkmaktadır. Bunda feodal üretim ilişkilerinin kalıntıları ve değer·
yargıları önemli bir rol oynamaktadır.

GELiR DÜZEYiYLE EĞiTiM ARASlNDAKI BAĞLANTI

Kişinin eğitim olanaklarından yararlanrnasrve eğitimini daha ast düzeyde
sürdürmesi onun gelir düzeyiyle yakından ilgilidir. Nitekim • yapılan
araştırmalar, eğitimi, daha üst düzeyde sürdürmenin ön koşulu olan başarı
derecesinin, gelir düzeyiyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin
eğitimde başarısızlık oranı varlıklı ailelerin çocuklarında % 3, orta aile
çocuklarında% 24, yoksul alle çocu_klarında·o/o 73'dür.

Ankara Üniversitesinde okuyan öğrenciler arasında yapılan bir araştırma,
öğrencilerin % 53,6'sının babasının memur ve subay, % 16,'1 inin esnaf v_e
tüccar, % 15,5'inin büyük, orta arazi işleyen çiftçi ve % 5,7'sinin işçi
olduğunu, geriye kalanların çeşitli toplumsal katmanlara dağıldığını ortaya
koymuştur. Diğer üniversiteler için de geçerliği olduğunu söyleyebileceği
miz bu durum, yüksek öğrenim hakkından fiilen ancak bürokrat, büyük
tüccar, toprak sahibi ve sanayicilerin çocuklarının yararlanabileceğinin açık
göstergesidir. Yine DPT tarafından yapılan bir araştırmaya göre "öğrencinin
babasının mesleği açısından sahip olduğu şans puanları" şöyledir: .

1- Sanayici çocukları .

2- • Tüccarçocukları

3- Memur çocukları

4- Serbest meslek erbabının çocukları

5- Esnaf ve zanaatkar çocukları

6- işçi çocukları

34.3 Puan

9.9 Puan

8.9 Puan

6.9 puan

4.7 Puan

2.8 Puan

1974-75 yılınd~ 0nlversitelerarası seçme sınavına giren ö.ğrencilerden
babası sanayicı olanların kazanma şansı,. babası, işçi olanlarınkinden 12
defa fazladır. Sanayicinin çocuğu bu şansa, en baştan itibaren eğitildiği
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özel, paralı okulların, kursların, ihtimamlı öğretimi sayesinde sahiptir. Ve
hala herkesin eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanma olanağına
sah ip olduğu öne sOrOlebilmektedir.

Eğitim Sistemi Anti •Demokratiktir.

Türkiye'de eğitim sisteminin fırsat eşitsizliğinln yanı sıra sahip olduğu
diğer bir belirgin özelliği de,sistemin anti-demokratik işleyiş mekanizması
dır. Eğitim sisteminin anti-demokratik yapısı, eğitim kurumlarının
yönetiminden eğitimin içeriğinin belirlenmesine kadar her düzeyde ön
plana çıkmaktadır. Eğitimin temel öğeleri olan öğretmenlerin ve
öğrencilerin eğitim kurumlarının yönetiminde, eğitimin içeriğinin belirlen
mesinde söz sahibi olmadığı bir sistemin demokratik bir işleyişe sahip
olması beklenemez. Bu nedenle öğretmenlerin eğitim kurumlannda karar
mekanizması ve kararların uygulama sürecine fiilen katılmaları ve özellikle
yüksek öğrenimde öğrencilerin .işleyişte daha etkin olmasını sağlayan
düzenlemelere gidilmesi, eğitim kurumlarının demokratikleştirilmesinin ilk
adımını oluşturacaktır..
Kuşkusuz eğitimin demokratikleştirilmesi, eğitim kururnlarmdakl yöne
tim biçiminin değiştirilmesiyle sınırlı değildir. Demokratik işleyiş, eğijimin

• içeriğinin belirlenmesi sürecinde de sağlanmalıdır. Eğitimin içeriğinin
belirlenmesinde izlenen yöntemler anti-demokratiktlr. Verilen bilgilerin
büyük bir çoğunluğunun gerici, ırkçı, şöven bir bakış açısıyla hazırlanmış
olması, teknolojik,bilimsel, kültürel gelişmenin karşısındaki çağdışı
nitelikleri, bu anti-demokratik yöntemlerin yansımasından başka bir şey
değildir. Bu yapısıyla eğitim, egemen sınıfların çıkarlarına daha belirgin
olarak hizmet etmektedir. •

Aşırı Uzmanlaşma Veya Ansiklopedik Bilgi Yığını

Son yıllarda görülen diğer bir olgu da eğitimin giderek incelen kapitalist iş
bölümünün 'gereklerine göre düzenlenmesi yönünde gelişen eğilimdir.
Eğitimin üretime yönelik olması gerekliliği, onun giderek artan işbölOmOne
uygun, yalnızca işin belli bir parçasına ilişkin beceriler kazandırması
şeklinde anlaşılmamalıdır. ' . - .
Eğitimin üretime ilişkin işlevlerini ,eğitimde erken ve aşırı uzmanlaşma
sağlanması olarak gören anlayışın, doğal ve toplumsal olaylara yalnızca
uzmanlık dalının dar kalıpları içersinde bakan insanlar yetiştirilmesinden
başka bir sonuç vermesi beklenemez. Buna karşılık eğitimin içeriğinin kuru,
ansiklopedik bilgi yığınından ibaret olması da savunulamaz.

Eğitimin içeriğinin bu iki seçenekle sınırlandırılmasına yönelik eğilim,
varolan sömürü düzeninin hizmetine eğitim sistemini daha çok sokmayı
amaçlamaktadır. Bu nedenle, emekçi sınıf ve tabakalar açısından, bu ıki
seçenekten birisi diğerine yeğlenemez. Emekçiler özelllkle eğitim
emekçileri eğitimin içeriğine ilişkin alternatif politikalar geliştirmek
zorundadır.

2.16 KENTLEŞMEVE KONUT

T Ç1rk/ye 1950'Ierden • bu yana hızlı bir kentleşme sürecl içindedir.
Ulkede kapitalizmin gelişimine bağlı olarak yaşanan bu sürecin
önümüzdeki yıllarda da özellikle büyük kentlerimiz açısından önemini

koruyacağı açıktır. Kentleşme hızının % 6 dolayında seyrettiği ülkemizde,
bu hızın eiı büyük nedenini köyden göçler oluşturmaktadır.
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Türklye'de 1950'1erden sonra hız kazanan kapitalistleşme süreci tanrn,
kesimine de yansımış ve kOçOk toprak mülkiyetinin yaygın olduğu bu
kesimde toprak yoğunlaşmasını hızlandırmıştır. Ayrıca, il, OOnya
·Savaşından sonra, emperyalist-kapitalist sistemin lşbölürnü çerçevesinde •
Türkiye'ye düşen Batı'nın tarım oronlerLve belli hammaddeler kaynağı olma
işlevi, tarımda makina kullanımının artması sonucunu vermiş ve bu iki
olgu, birlikte, kırsal alanda mOlksüzleşmeye ve işsizliğe yol açmıştır.
Makine kullanımının yaygınlaşması mülksüzleşen kesimlerin işsiz
kalmasına neden olduğu gibi, toprakların , mülkiyetini koruyan ancak
geçinebilmek için büyük toprak sahiplerinin yanında çalışmak zorunda olan
küçük üreticilerin de bu olanaklarını yitirmelerine neden olmuş, yani bu
kesimlerin de köyde tam ailesiyle birlikte barınabilme olanakları
kalmamıştır. • •

Tarımda yaratılan bu lşgOcü fazlası, iş bulma oianaklarının göreli daha fazla
olduğu kentlere doğru hızlı bir göçün kaynağı olmuştur. Daha çok lstanbul,
Ankara, lzrnlr gibi büyük kentlere yönelen bu göç hareketi sonucu nüfusu
100 binin üzerinde olan kentler hızla büyümüştür. 1954 yılında nüfusu 100
binin üzerinde olan kent sayısı sadece 4 iken, bu sayı 1955 yılında 6'ya,
1965 yılında 14'er 1970 yılında 22'ye ve 1975 yılında 27'ye çıkmıştır. 1980 yılı
içinde nüfusu 100 binin üzerinde olan kent sayısının en azından 31 'e
yükseleceği söylenebilir.

· Kentleşrne -hızrru şu oranlarla da göstermek mümkündür. 1945 yılında
toplam nüfusun ancak % 7'si nüfusu 100 binin üzerindeki kentlerde
yaşarken, bu oran 1955'de % 1 O'a, 1965'de % 15'e, 1970'de % 19'a ve
1975'de % 23'e çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda nüfusu 100 binin üzerinde olan
kentlerin yıllar içindeki gelişimi verilmiştir.

Nüfusu 100 binin üzerinde Olan Kentlerin Gelişimi

Yıllar Kent Sayıları Kentlerin Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı

1945 4
1955 . 6
1965 14
1970 22
1975 27
1980 ( Tahmini) 31

%7
%10
% 15
% 19
%23
%30

....

1975 sayımına göre, nüfusu 500 binin üzerinde olan 3 büyük kent en hızlı
gelişmeyi göstermektedir. Bu kentlerin 1970-75 arasındaki ortalama
kentleşme oranı % 25,6 olup, 1975 yılında toplam kentli nüfusun % 29'unu
barındırmaktadır. Başka bir deyişle ülkemizdeki toplam nüfusun % 12'si clç
büyük kentte bulunmaktadır. . • • •

Türk_iye'de nüf~s artış hız_ının _% 2,5 dolayında olduğu hatırlanırsa, özellikle
büyük kentlerın önemlı mıktarlarda göç hareketleriyle karşı karşıya
bulunduğu daha iyi anlaşılabilir. .Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'na
göre, 1965-70 döneminde göç hareketinin yöneldiği kentler lstanbul (%
22), Ank~ra (~o !1,3) v~_lzmir (% 7,1) olmaktadır. Yani bu 5 yılda oluşan
toplam göçlerın ¼ 40,4 ü bu aç büyük kentte yoğunlaşmıştır.
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Büyük kentlerde görülen bu hızlı gelişmeyle birlikte, kentleşmenin
doğurduğu sorunlarda artmıştır. Bugün Türkiye nüfusunun hemen hemen
yarısı kentlerde, daha da önemlisi % 30'a yakın bir bölümü nüfus 100 blnln
üzerinde olan kentlerde yaşamaktadır. Bu kentlerin ne altyapı donaru.nlan
ne de belediye hizmetleri bu ağır yükü taşıyabilecek durumdadeğildir.

Hızlı kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan çeşitli yetersizliklerin başında ise
konut sorunu yer almaktadır. Bu sorunun en belirgin göstergesi, bilindiği
gibi büyük kentleri çevreleyen gecekonduların her yıl daha da çoğalmasıdır.

Gecekondu, köyden göçenlerin ve kentlerde yaşayan düşük gelirli
kesimlerin kendi barınma gereksinmelerine kendilerinin bulduğu bir çözüm
olmuşfur. • Hızlı kentleşmeyle birlikte artan konut talebi gerek konut
maliyetlerinin yüksek oluşu, gerekse hedeflenen konut üretimlerine
ulaşılamaması gibi nedenlerle karşılanamamıştır.1963-77 yıllarıarasında
toplam kent konut gereksinimi 2 milyon 539 bin birim konut olarak
saptanmış, ancak üretilen birim konut sayısı 2 milyon 41 binde kalmıştır.
Böylece bu 15 yıl içinde konut açığı 498 bin birim konuta ulaşmıştır. Bunu
şöylede ifade edebiliriz, 15 yıl içinde kentlerin çevresine yarım milyon.
gcr:ekondu eklenmiştir.

Konut gereksinmesi i[iı üretimi arasında ortaya çıkan fark gecekondu
yapımıyla kapatılmaktadır. Yeterli konut üretilememesinde en önemli
etkenlerden biri de bu· işin piyasa mekanizmasına·, yani özel sektöre
bırakılmış olmasıdır. Konut üretiminin, esas olarak, özel sektöre
bırakılması, üretimin· konut talebine göre ayarlanmasına, yani varlıklı
kesimlerin konut gereksinmesine cevap verilmesine ve bu arada lüks konut
üretiminin yaygınlaşmasına neden olmuştur.1979 fiyatlarıyla sosyal konut
üretiminde maliyetlerin 1 milyon liranın üzerine çıktığı düşünülürse, ·konut
üretiminin doğrudan varlıklı kesimlerin konut gereksinmelerine cevap
verdiği açıktır. Gecekondu, bu koşullar altında dar gelirli kesimlerin
barınma gereksinmelerini karşılayan ve kendiliğinden ortaya çıkan bir
çözümdür.

Gecekonduların hızla yaygınlaşabilmesinin ardında, bu konutlann gerek
üretim yöntemi gerekse örgütlenme bakımından düşük gelirli kesimlerin
ekonomik durumlarına olan uygunluğu yatmaktadır. Birincisi, gecekondu
yapımı başlangıç yatırım harcamalarını en d0ş0k düzeyde tutar ve ayrıca,
içinde yaşayacakların kendi. işgüçlerinden yararlanmalarına olanak verir.
ikincisi ve en önemlisi, gecekonduların yapım süreci uzun bir süreye
dağılmıştır. Yani içinde yaşanmaya başlandığı an yapırun tamamlanmış,
daha doğrusu son şeklini almış olma zorunluluğu yoktur.Gecekondu içinde
yaşanmaya başlandıktan sonra da zaman içinde büyür ve gelişir.· Gece
kondu yapımının tam bu özellikleri gecekondu halkının ekonomik düzeyine

. denk düşmüş ve gecekonduların hızla yaygınlaşabilmesine olanak
vermiştir.
Gecekondunun bir diğer işlevi de, mülkiyetin bir güvence olduğu kapitalist
toplumda, genellikle hiç • bir sosyal güvenceden yararlanmayan bu
kesimlere güvence sağlamasıdır. Ancak son yıllarda, köyden göçenler.
açısından gecekondu bu özelliğini yitirmeye başlamıştır.Gerek her torla
yapım malzemesinin fiyatlarının çok yükselmiş olması-ki 1979 fiyatlarıyla
bir gecekondunun yapılabilmesi için en az 250 biri lira gereklidir- gerekse
gecekondu yapımına elverişli alanların gecekondu ağalarınca zaptedilmiş
bulunması, gecekonduların güvence olma niteliklerini kaybetmeleri ve
kiracılık olgusunun bu semtlerde de yaygınlaşması sonucunu doğurmuş-
tur. •
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Hızlı kentleşme kadar bağımlı ekonomik-yapının ve plan,sız programsız
gelişmenin de bir mirası olan gecekondular, aynı zamanda toplumun

- sınıfsal yapısının mekana yansımış bir görüntüsünü de vermektedirler.
Büyük kentler nüfusunun% 50-65'inin yaşadığı gecek9ndu semtlerindeki
kitlelerin ·gerek altyapı, gerekse diğer kamu hizmetlerinden yararlanma ve
daha da önemlisi kentsel-kültürel yaşamı paylaşma olanakları son derece
düşüktür.

Gecekondu semtlerinde yol, su, kanalizasyon, ulaştırma ve çöp sorunu gibi
belediye hizmetlerinin yanı sıra sağlık, okul ve benzeri gibi doğrudan
devletin sağladığı hizmetler de son derece' yetersizdir. Bunların ötesinde
gecekondularda barınan geniş halk kitleleri kentsel yaşamın önemli bir
parçası olan sinema, tiyatro; konser ve benzeri kültürel faaliyetlerden de
soyutlanmışlardır. •

Önümüzdeki yıllarda kantleşmenln aynı hızla devam edeceği düşünülürse,
konut yetersizliğinin giderek büyüyen bir sorun olacağı, aşağıdaki tablo-ta
da görüldüğü gibi açıktır. Önümüzdeki 4 yıl içinde sadece dernokra •
değişmelerden doğan kent konut gereksinmesinitı 1 milyon birim konut
olacağı öngörülmüştür. Gerekli önlemler 'alınmadığı takdirde üretim
gerçekleşı si son 5 yılda olduğu gibi gereksinmenin % 80'i dolayında
kalabilir. E: ise, önümüzdeki 4 yılda kentlerin çervesine 200 bin birim
gecekondu . lenmesi demek olacaktır.

Kent Toplam Konut Gereksinmesi (1980-1983)
. Yıllar Demografik Değişikliklerden Yenileme Toplam

Doğacak Konut Gereksinmesi Gereksinmesi Gereksinmesi

1980 230 460 89000 319 460

1981 250143 93000 343143

1982 269 544 98000 367 544,

1983 ·, 297 677 99 600 397 277

Toplam 1047 824 379 600 1427 424

Gecekonduların yanı sıra ruhsatlı ya da modern diyebileceğimiz konutların
sağlıklı kentleşme açısından yarattıkları· sorunlar da önemli boyutlara
varmıştır.

Aşırı kentleşme ve buna bağlı olarak konut talebinin hızla artması kent
içindeki arsa fiyatlarının hızla yükselmesine ve aşırı spekülatif kaza~çlara
yol . açmc;ık~adır. . Arsa rantlarındaki bu yükseliş bir yandan konut
malıyetlerının önemlı oranda artmasına, diğer yandan da henüz kullanım
değerini yitirmemiş bir veya birkaç katlı evlerin yıkılıp yerine yüksek
apartmanlardikilmesine neden olmaktadır. '

Son yıllarda, kent içi arsaların giderek yetersizleşmesi ve arsa rantlarının
yüksek olması gibi nedenlerle, artan konut talebini· karşılamak üzere, kent
dışında toplu konut uygulamalarının gündeme geldiğini görüyoruz. Bu
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uygulamalar ilk olarak, 1960'Iarın son yıllarında küçük sermayeli şirketlerce
yürütülmeye başlamış, ancak toplu konut yapımı değişik teknolojileri ve
dolayısıyla büyük miktarlarda ön yatırım gerektirdiği için, bu tip firmalarca
yürütülen toplu konut uygulamalarında önemli bir gelişme görülmemiştir:

.1970'Ierin sonunda daha büyük sermayeli kuruluşların toplu konut yapımına
el attıkları görülmektedir. Bu kuruluşlarda ucuz ve çabuk konut üretimi için .
gerekli miktarda sermayeyi ve uygun teknolojiyi kullanmak yerine, konut
üretimini 5-10 yıllık sürelere yayarak fiyat değişmeleri sonucunda oluşan
yüksek spekülatif kazançlardan yararlanmak eğilimindedirler.

Kentlerin dışında kurulan bu toplu konutlar da yine, satın alma gücü yüksek
varlıklı kesimlerin konut taleplerini karşılamaya yöneliktir.Kent merkezle
rinden sağlayabilecekleri faydayı tüketmiş bu sınıf ve tabakalar için sağlıksız
kentleşmenin sorunlarından uzak olarak kurulan bu konutlara geçmenin çok
daha karlı olacağı açıktır. Bu bakımdan, bugüne kadarki toplu konut
uygulamalarının konut sorununu emekçi halk yararına çözeblleceğlnl
söylemek rnükün değildir.

Kent merkezlerinde ise, apartmanların iç içe girerek yaygınlaşması,. gerek
kentler gerekse sağlıklı bir yaşam açısından gün geçtikçe daha elverişsiz
koşullar yaratmaktadır. Kitlelere sağlıklı bir yaşam ve gerekli kültürel ortamı
sağlayabilmek için yalnızca konut üretmek yetmez.

Yol, su, elektrik ve benzeri alt yapı hizmetlerinin yariı sıra yeşil alanlar, park
• ve çocuk bahçeleri, ana ve ilkokullar, kültür ve sağlık merkezleri gibi
hizmetlerin de sağlanması gerekir. Büyük kentlerimize baktrçırmzda ise var
olan konut sorunuyla birlikte tüm bu çevresel olanakların· de yetersiz
olduğunu görüyoruz.

Konut sadece bir barınak olarak düşünülemez. Konutlar çevreleriyle bir
bütündür, çevrelerinden soyutlanarak ele alınamazlar. Konutlar içinde yer
aldıkları çevreyle birlikte bireylerin ve toplumun sağlıklı yaşamını ve
kültürel gelişimini sağlayacak toplumsal bir içeriğe sanip olmak
zorundadırlar,Bu,bağlamdadüşünüldüğünde herkese belirli niteliklere sahip
bir konut sağlama görevinin- de kamuya (belediye, devlet) flit olması
gerekeceği açıktır.

Görüldüğü gibi kentlerin altyapı donanımları, yeşil alan, okul, ulaşım,
kültür ve sağlık merkezleri olanakları sonuna kadar kullanılmış ve artık
giderek kalabalıklaşan kentlerin gereksinmelerine cevap veremez duruma
gelmişlerdir. Kentlerin önümüzdeki yıllarda daha da kalabalıldaşacağı ve
büyüyeceği,konut gereksinmesinin daha da artacağı düşünülürse.konut
sorununun çözümünün ne küçük yapı kooperatiflerine, ne de büyük
şirketlerce toplu konut üretimlerine bırakılamayacağı açıktır.Çünkü
birincisi, bu ve benzeri uygulamalarla konut üretimi piyasa kuralları içinde
doğrudan talebe göre belirlenmekte ve sadece varlıklı kesimlerin konut
gereksinmesini karşılamaktadır. ikincisi, kentlerin çevresinde kurulan bu
toplu konutlar büyük örçüde-örneğin, elektrik, su, kanalizasyon, hastahane
okul, ulaşım, vb. kente bağımlı kalmaktadır. Ve böylece kentin zaten
doyum noktasını çoktan aşmış altyapı kapasitesine yeni yükler
getirmektedir. •

Bu durumda konut sorununun çözümünde uydu kentler bir çözüm yolu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Altyapı ve diğer kamu hlzrnetlert. bakımından
kendine yeterli bir yapıda kurulması ve buna bağlı olarak konut sayısının 1 O
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binden az olmaması gereken uydu kentler doğrudan az ve orta gelirli halkın
gereksinmelerine cevap vermek üzere kamu eliyle kurulrnalıdır '. Bu
kentlerin gerek imar planları gerekse yapım süreçleri kamu ellyle
y0r0t0lmelidir.

Burada yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Ancak böylesine
kapsamlı bir işin yürütülmesinde yerel yönetimlerin mali, teknik ve örgütsel
olanaklarının yeterli olacağı söylenemez. Uydu kentlerin planlanması ve
yapımı aşamalarında devletin de katılacağı yeni bir örgütlenme biçimi
gerekmektedir. Bu, gerçek uydu kentte yer alacak kamu kuruluşlarının
önceden planlanması açısından, gerekse mail sorunların çözülmesinde
getireceği kolaylık açısından zorunlu görülmektedir.

Ancak, konut sorunun çözümünü devlete bırakmak, daha doğrusu devletten
talep etmek yeterli olmayacaktır. Devletin bugüne kadar ki uygulamaları,
kapitalist devletin işlevlerine bağlı olarak, sermayenin· çıkarlarına uygun
olmuştur. Bu durumda sadece talep etmek yerine belirli müdahaleleri ve
denetimleri de gündeme getirmek gereklidir. Konut sorununun çözümünde
piyasa mekanizması kuralları yerine toplumsal gereksinmelerin gözönüne
alınması yönünde bilinçli bir müdahaleye ve bu doğrultuda örgütlenecek bir
mücadeleye gerek vardır. Böylece konut gereksinmesi duyan kitleleri de
harekete geçirmek mümkün olabilecektir.

2.17. APAZINLIK H0K0METININ
PROGRAM!

B otan kapitalist ülkelerde olduğu. gibi, Türkiye'de de toplumsal
yaşamın ekonomik, toplumsal ve siyasal tüm alanları, egemen sınıf
ve tabakaların, yani büyük sanayicilerin, büyük tüccarların ve büyük

toprak sahiplerinin çıkar ve gereksinimleri doğrultusunda düzenlenmekte ve
yürütülmektedir.

Ülkenin bu kapitalist ekonomik yapısında önemli değişiklikler olmadıkça,
buna koşut olarak, işlerin düzenlenmesi ve yönetiminde de aynı biçimde
reform sayılabilecek önemli değişiklikler söz konusu olamaz. Nitekim
Türkiye'de öteden beri düzenin çeşitli partileri ve onların çeşitli Hükümetleri
iktidara gelip gitmelerine karşın, ülke yönetiminde, özellikle işçi ve diğer
emekçi sınıflar açısından elle tutulur düzelmeler, değişiklikler olmamıştır.,

Ülkedeki sınıf mücadelesi koşullarında köklü değişiklikler olmadıkça,
h0k0metlerin programlarında, halk yararına değişiklikler yapılmasını
öngören önlemler aramak boşunadır. Programlarda çeşitli politik
nedenlerle böyle önlemler yer almış olsa bile, bunlar fiilen uygulanmaya
konmazlar.

CHP ağırlıklı Ecevlt hükümetinin uygulamaları ve sonucu, bu gerçeğin en
son örneğidir.

Ecevit Hükümeti'nin bir kesimi, iş başına gelişlerinin ilk dönemlerinde,
fiilen dayandıkları iç ve dış sermaye çevrelerini tedirgin eden, onların,
çıkarlarına ters düşen bazı girişimlerde bulunmuşlardır. Gerçekten, son
Ecevit Hükümetl başlangıçta, demir, çimento, yağ, et gibi bazı temel
maddelerin dağıtımını devlet eliyle yapmayı, emekçiler yararına bazı öğeler
içeren bir vergl reformu gerçekleştirmeyi ve dışarıya (AET, IMF ve NATO
gibi emperyalist kuruluşlara) karşı daha bağımsız bir politika tzterneyl vaad
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etmiştir. Ancak çok kısa zamanda, bütün bunlardan vazgeçmiş ve onların
dümen suyuna girmiştir. Ne var ki, Ecevit iktidarının sermayenin dümen
suyuna girmesi ona bu çevrelerin güv~nini kazandırmamıştır. . ·

Kapitalist ekonomik düzeni ve bu düzenin· kendi doğrultusunda,
geliştirilmesini amaç ve ilke edinen partilerin ve Hükümetlerin programları
arasında ciddi farklar bulunamaz. Farklılıklar varsa onlar da' ancak düzenin
o sıralarda karşı karşıya bulunduğu ve ivedi çözüm bekleyen özelsorunlarda
olabilir. Demirel Hükümetinin programını da bu çerçeve içinde ele almak
gerekir. • -

Bugün Türkiye'de kapitalist sınıfın ya da egemen büyük burjuvazinin
karşısına dikilmiş ve ivedi çözüm bekleyen başlıca sorunlar şunlardır:

. . .

1. Kapitalizmin sarsılmış olan itibarını korumak, bu konuda .ıc ve· dış .
sermaye çevrelerine güvence vermek ve onları yüreklendirmek. , ·./~

2. Enflasyonu ve buna bağlı olarak dar gelirli vatandaşların; geçim
sıkıntılarını ve işsizliği azaltmak. •

3. işçi ve emekçi sınıfların sosyalist bilinçlenme ve örgütlenmelerindeki
gelişmeyi engellemek.

HOkümet programının dikkat çekici olan yanları bu üç sorunun çözümü için
getirilmiş olan önlem ve önerilerden oluşmaktadır. Bunlar sırası ile ele
alınırsa:

1. Son yıllarda gerek dünyada, gerek Türkiye'de kapitalist slstemln içine
düşmüş olduğu ağır bunalım, (enflasyon, işsizlik....) sistemin itibarını
büyük ölçüde sarsmıştır.

Diğer taraftan, özellikle son birkaç yıldır, AET'in IMF'nin, Dünya
Bankası'nın ve benzeri kuruluşların ülke ekonomisi üzerindeki baskı ve
müdahalesi, emperyalist-kapitalist sisteme karşı halkın bilinçlenmesini ve
öfkesini artırmıştır. ı

Bu ·durl/m burjuvazisi açısından büyük tehlikedir. Bu nedenle düzenini
ideoloji planında savunmak burjuvazi için yaşamsal bir önem taşır. işte

.burluvaztnln bu konumu, 6. Demirel Hükümetinin programında yansımış ve
kapitalizm bu programda hem__iç hem de dışa dönük yönleriyle, bir sistem
olarak açıkça savunulmuştur. Orneğin "'vatandaşın teşebbüs hakkına son
veren ve çalışma alanını daraltan işlerden Devletin çekileceği", birkaç

. istisna dışında fiyat kontrollerinin kaldırılarak piyasa mekanizmasının·
serbestçe işlemesine izin verileceği, "yabancı sermaye akışını yavaşlatan
veya durduran bürokratik engellerin kaldırılacağı", uluslararası mali
kuruluşlar ve AET ile ilişkilerin geliştirileceği, dış politikada pa taahhütlere
(ikili anlaşmalar, NATO vô.) sadık kalınacağı, ayrıca 4. Beş Yıllık Kalkınma
Planının bu doğrultuda değiştirileceği Hükümet Programının çeşitli
yerlerinde belirtilmiştir.

Programında kapitalist düzeni biraz da kaba bir biçimde savunmakla iktidar,
bir taraftan iç ve dış sermaye çevrelerine güvence vermiş, diğer taraftan da
temsilcisi olduğu çevreleri yeniden yüreklendirmiştir.
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2. Enflasyon, son yılların en önemli ekonomik olayıdır. Gerçi Türkiye
öteden beri sürekli bir enflasyon içindedir. Fakat son 3 yıldır yaşanan
enflasyon Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir hız ve boyutta olmuştur.
Programda bu gerçek açıkça kabul edilmekte ve "köylü, memur, emekli, dul,
yetim, emekli işçi, esnaf ve küçük zanaatkar devletin maaş bağladığı ihtiyar -
gaziler, maluller fevkalade zor duruma düşmüşlerdir," denilmiştir. Ancak
.enflasyondan zarar görerek fevlalade zor duruma düşenler sayılırken, her
nedense, işçilerden söz edilmemiş, işçiler atlanmrştır. Hükümet, işveren
çevrelerinin iddialarına uygun olarak işçileri enflasyonun sorumlusu olarak
gördüğünden, ·onları enflasyondan zarar görenler arasında saymamıştır.

Hükümetin enflasyondan 1şçi ücretlerindeki artışı sorumlu tutması, işçilere
ve sendikalara karşı izleyeceği politika konusunda açık bir ipucu vermiştir.
Hük0metin işçiler konusundaki olumsuz tutumu, programın başka yerlerine
de yansımıştır. örneğin programda, "emeğin sermayeye, sermayenin
emeğe tahakkümü yerine, hakkaniyet içinde uzlaşması sağlanacaktır",
"çalışanların el emeğinin ve alın terinin korunması Devletin teminatı
altında~ır;""denilmiştir. •

Bu cümleler, açıkca sınıf mücadelesini, işçilerin sendikaları aracılığı ile
mücadele etme olanağını reddeden, var olan sermaye sınıfı tahakkümünün
sürdürülmesini isteyen bir anlayışı yansıtmaktadır.

Hük0met Programında enflasyonu durdurmak için "ekonomik hayatı felce
uğratmayacak, büyümeyi durdurmayacak, ·devletin bütçesini ve diğer
giderlerini sağlam kaynaklardan finanse edecek, doğru iktisadi ve mali
politikaları da içine alan bir istikrar programının ciddiyet ve samimiyetle
uygulanacağı" söylenmiş ancak hiç bir somut öneri ya da önlemden söz
edilmemiştir.

Programda enflasyonla ilgili en somut ekonomik öneri, asgari ücretin vergi
dışı bırakılacağı hususu olmuştur. Bu öneri bütün siyasal partiler
tarafından benimsenmiş olmasına· rağmen, şimdiye kadar bir türlü

ı yasallaşamamıştır. •

H0k0met Programında yer alan ekonomiye ilişkin önlemlerin hepsi 24 Ocak
1980'de açıklanan Ekonomik Önlemler Paketinde yer almıştır.

3. Hükümet Programının en açık ve somut önerileri işçi ve diğer emekçi
sınıfların yükselen sosyalist bilinçlenme ve örgütlenme özlemlerini

, engellemek için, temel hak ve özgürlüklere getirilmek lstenen kısıtlamalarla
ilgili bölümünde yer almıştır. Gerçekten, Programda bu konu ile ilgili olarak
alınacak fiili önlemler ve özellikle çıkarılacak baskı yasaları teker teker
sayılmıştır. Çıkarılması düşünülen bu baskı yasaları Programdan alınarak
şöyle sıralanabilir:

1- Fevkalade Haller Kanunu,
... 2- Güvenlik Mahkemeleri Kanunu, .

3- Ceza ve usul kanunlarında_, özellikle toplu .suçlarla llgill değişiklikler,
4- Sendika ve Dernekler kanunlarında, bu .kuruluşlarrn faaliyet alanlarını

daraltıcı değişiklikler, .
5- il idaresi kanununda, valilerin yetkilerini artırıcı biçimde değişiklikler,
6- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun yeniden düzenlenmesi,
7- Emniyet Teşkilatı konusunda polisler üzerindeki disiplini artırıcı

değişiklikler,
8- Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda değişiklikler.
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•

Bunlardan Fevkalade Haller ve Güvenlik Mahkemeleri dışmdakllerln
hepsinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca yürürlükteki anti-demokratik yasaların şiddetli bir biçimde
uygulanacağı da Programda belirtilmiştir. Bütün bu fiili ve yasal baskı
önlemlerinin nasıl bir anlayışla ve toplumun hangi kesimlerine karşı
uygulanacağını Programdan alınan şu cümle açıkça göstermektedir:

"Tedbir alınırken kanunlarımızın yasakladığı her türlü ideolojinin; her türlü
totaliter rejim arzusunun' ve özellikle komünizmin ülkemiz için büyük bir
tehlike teşkil ettiğinin hiç bir zaman gözden kaçırılmaması gerektiğine
inanıyoruz."

Buradan anlaşılacağı üzere baskı önlemlerinin hedefi işçi sınıfı olmuştur.
Sermayenin varlık nedeni işçi sınıfını sömürmek, bunun için de onu sürekli
ekonomik, politik ve ideolojik baskı altında tutmaktır. Ancak burjuvazi
bunu açık ve yalın biçimde değil, ör,tülü-ve gerekçeli bir biçimde yapmayı
ister. Demirel Hükümetinin bulduğu örtü ve gerekçe de "şiddet olaylarının
önlenmesi" ve "can ve mal güvenliğinin" sağlanması olmuştur. G.erçekte
ise bu gerekçelerle, getirilmek istenen anti-demokratik baskı yasaları
arasında hiç bir ilişki yoktur. Yürürlükteki yasalar da adam öldürmeyi,
soymayı yasaklamışlardır. Bu konuda bir boşluk söz konusu değildir.

D~mirel'i~ azİnlık hükümE:_tinin Programı bütün yönleriyle büyük
sermayenın programıdır ve agırlık noktasını da anti-demokratik yasalar ve
aynı yöndeki uygulama önerileri oluşturmaktadır.

2.18. 250CAK EKONOMiK ÖNLEMLER PAKETi

*D emirel hükümetince 24 Ocak 19B0'de ve onu izleyen günlerde
açıklanan ekonomik önlemler paketi; getirdiği zamların ve
devalüasyonun yüksek oranlarıyla önce şaşkınlık yaratmıştır.

Dikkatler zamlar ve devalüasyon üzerinde yoğunlaşırken, paketin diğer
önlemleri bir süre için gözardı edilmiştir. Daha sonra, çeşitli sermaye
kesimlerinin sözcüleri alınan önlemlerin isabetine dair açıklamaları ardı
ardınayapınca önlemlerin kimin yararına olduğu da açıkça ortaya çıkmıştır.

'
TÜSIAD Başkanı Ali Koçman'ın sözleri, sermaye çevrelerinin bu önlemleri,
kapitalizmin istikrarlı işleyişi açısından ne denli yerinde bulduklarının en
özlü ifadesidir. Koçman "Bu paket... 1946'dan bu yana ilk kez, gerçekten de
özel sektöre dayalı bir ekonomik politika uygulamak isteyen bir hükümetin,
oyunun kurullarına uygun olarak ve uygulayacağı sistemin gereği bulunan
önlemleri alma zorunluluğunu duyarak düzenlediği bir önlemler paketidir,"
demiştir.

Paketin başlıca amacının ülkemizdeki kapitalizmin daha istikrarlı işleyişini
sağlamak ve emperyalist sistemle bütünleşmeslnl artırmak olduğu •
söylenebilir. istikrarlı işleyişin sağlanması için özellikle fiyatların
saptanması sürecinde devletin ekonomiye müdahalesi ortadan kaldırılmak
ta,. emperyalizmle bütünleşmek için de yabancı sermayenin T0rkiye'ye
gelişi ve sanayi ürünleri lhracatı teşvik edilmektedir.
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Paketin uzantısında % 3$'1ük devalüasyonun yanı sıra, tıyatıarın serbest
. piyasa kurallarına uyguh olarak belirleneceği ve bunun sonucunda
enflasyonun önlenebileceği, daha doğrusu % 50'de tutulabileceği tezine
ilişkin olarak, önce bütün KIT ürünlerine çok yüksek oranlı zamlar
yapılmıştır. Temel mallar olarak tanımlanan ve zararları devletçe karşılanan
KIT ürünlerinin sayısı çok azaltılmıştır.Kamu kuruluşları, bundan böyle
ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını gerektikçe kendileri yükseltecekler
dir.1978 yılında kurulan ve her ilde ayrı örgütü bulunan Fiyat. Saptama
Kontrol-Koordinasyon Komitesi de kaldırılmıştır.

"Bürokrasiyi kaldırmak~' gerekçesiyle, Başbakanlığa ba!Jlı yabancı
Sermaye, Teşvik ve Uygulama Daireleriyle, Koordinasyon Kurulu, Para ve
Kredi Kurulu oluşturulmakta, bunların başına MESS eski Başkanı Turgut
özal getirilerek,DPT-'nin eski etkinliği azaltılmaktadır. Bundan böyle,
yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin kararlar Yabancı Sermaye Dairesince
alınacaktır: Türkiye'ye gelmesi kolaylaştırılan yabancı sermayenin yaptığı
yatırımlarda, üretilen ürünün bir kısmının dışarıya satılması zorunluluğu
getirilmiştir. Yabancı bankaların Türkiye'de şube açabilmeleri ele·
kolaylaştırılmıştır.

Dışsatım yapan kuruluşlar, yatırımlarında kullanacakları hammadde ve ara
malı dışalımında gümrük muafiyetinden yararlandırılmakta, kendilerine
döviz transferlerinde öncelik tanınmakta, elde edecekleri dövizin 40 bin
dolarını ülke dışında tutabilme olanağı sağıanmaktadır. . -

Bankaların kredi faiz oranları% 2 yükseltilirken, kredi alan dışsatımcıların
bu durumdan etkilenmemesi amacıyla faiz farkı iadesi oranları da aynı
miktarda yükseltilmiştir. Haziran ayı başında, kredi ve mevduat faiz
oranlarının serbest bırakılması, önlemler paketindeki tekelci sermaye
lehine kararların yeni bir gelişmesi olmuştur. petrol aranmasına ilişkin
olarak getirilen önlemlerle, TPAO'nun ruhsat sahibi olduğu alanlar da
yabancı sermayeye açılmaktadır. Üretilen petrolün % 35'inin dışarıya_
satılabileceği karara bağlanmıştır. 1

Devlet garantisi olmayan ticari borçların tasfiyesine ilişkin olarak da bazı
önlemler getirilmektedir. Eğer 'alacaklılar borçlarının TL cinsinden
ödenmesini kabul ederlerse, bu parayı Türkiye'de yapacakları turistik
yatırımlar, .geziler ve Türkiye bandıralı . gemilerde taşımacılık için
kullanabileceklerdir.

Bütün bu önlemler, IMF, OECD, Dünya Bankası gibi- emperyalizmin
ekonomik örgütlerinin dayatmaları sonucu alınmıştır. Bu önemler
sonucunda Batıdan kredi sağlanabileceği ve ülke içindeki enflasyonun
dizginlenebileceği umut edilmektedir. IMF gibi örgütler, bu tor
önlemlerle müdahaleci, piyasa ekonomisine ters düşen politikaları
kaldırmak, devalüasyon yoluyla dövizin pahalılaştırılması_ sonucu, pahalı
döviz dışındaki dış ticaret denetimlerini hafifletmek ve ekonomiyi
dışsatımadayalı sanayileşmeye yöneltmek amacını gütmektedirler.

Entlasyorıun dizginlenebilmesi için, arz ve talebin belirli bir fiyat düzeyinde
dengele,nmesi gerekir. Yani malların fiyatları sürekli yükselmekteyken,
geniş kitlelerin alım gücü malların bu fiyatlarını karşılayamaz duruma
gelince, bu mallar kitleler tarafından talep edilemez olacaktır. Söyledikleri
ne göre talep düşünce, arz bu talebe yeterli gelecek ve fiyat yükselmesi
duracaktır. Ekonominin tamamında fiyat artışlarının yavaşlaması, emekçi .
halk kitlelerinin birçok temel tüketim malını eskisi gibi talep edemez
na



duruma gelmesine bağlıdır. Bunun için de ·işçilerin, memurların Ocret, •
maaş artışları son derece sınırlı tutulmalı, taban fiyatları fazla
artırılmamalıdır. Kısaca, kapltalist sistemin kendisinin yarattığı bunalımın
çözümünde emekçi halkın fedakarlık etmesi beklenmektedir. '

a- Enflasyonun Durdurulması

~ermaY.e çey_relerinln yüksek oranlı enflasyona karşı olmaları, politik ve
ideolojik nedenlerden ötürüdür. Yüksek oranlı enflasyon, düzeninin
istikrarlı işleyişini sarsacağı, kitlelerde huzursuzluk yaratacağı' için,
kendileri bundan ekonomik yarar sağlasalarda istemezler. .

TüSIAb:'saşkanı Ali Koçman bunu şöyle ifade etmiştir. "Enflasyon,ülkede
!l)Oral bakımından da büyük yıkım yapmış, adalat mekanizmasının
ışlerliğini adeta kaybettirmiş, devlet otoritesinin giderek zayıflamasına yol
açmış. _kısacası, ekonomiyi, _ fırtınaya yakalanmış bir gemi gibi, sürekli
sarsıntırıırı.içine sokmuştur."

Ekonomik önlemler paketinde KIT ürünlerine zamlar yapılır ve bundan böyle
temel mallar dışında kalan KIT ürünlerinin fiyatlarının o kuruluşlarca
belirleneceği açıklanırken, fiyatların serbest piyasada belirlenmesi kuralına
dayanılmaktadır. KIT'lerin önemli bir işlevi, yıllardır tekelci serrnayenlrr
gereksindiği mal ve· hizmetlerin ucuz fiyatlarla sunulması olmuştur.
Maliyetlerin altında saptanan bu fiyatların yol açtığı zararların ise Hazine'ce
karşılanması yoluna gidilmiştir. Bu zararların boyutlarının giderek
büyümesi ve açıklarının kapatılması için Merkez Bankası'nca karşılıksız
para basılması, enflasyonun önemli n_edenlerinden biri olmuştur.

Sanayi kesimi için ara mal niteliğinde.olan KIT ürünlerindeüretimin resmi
fiyat üzerinden talebi karşılayamaması, bu ürünlerin karaborsasının
yapılmasına yol açmıştır. Sonuç, resmi ve karaborsa fiyat olarak iki ayrı
fiyat oluşmuş, aradaki fark karaborsacı sermaye çevrelerinin cebine gider
:>lmuştur. Bu geli'şmeler karşısında tekelci sanayi sermayesi, KIT
ürünlerinin fiyatlarının serbest piyasa kurallarına göre belirlenmesini
istemeye başlamıştır. Yani bu ürünlerin fiyatları serbest bırakılıp
yükselecek, talebi arza eşitleyen fiyat, ürünün fiyatı olacaktır. Bu durumda,
geçmişin karaborsa fiyatıyla resmi fiyatı arasındaki fark, artık karaborsacı
tüccara değil, KIT'lere gidecektir: Böylece KIT açıklarının daha az bölümü

• Hazineden karşılanacaktrr,

Temel mallar tanımının daraltılmasıyla devlet, artık sadece ferro-krorn ve
alüminyum üretimindeki elektrik, kömür, her çeşit gübreyle, DDY ve
Denizcilik Bankası yük taşımalarına ilişkin zararları karşılayacaktır.

,.

Temel mal ve hizmetlere de vüklO oranlarda zam vaoılmıstır. Bundan bövle,
serbest piyasa kurullarına göre belirleneceği söylenen KIT ürünlerinin
fiyatlarının, bürokratik engeller aşılarak sürekli ayarlanmasının ve böylece
ikili fiyat yapısının ortadan kaldırılmasının olanaklı olup olmadığını zaman
gösterecektir. Sanayi için girdi niteliğinde olan ara malları bakımından bu,
sermaye çevrelerini ilgilendiren bir sorundur. Ve onlar kendileri için girdi
niteliğindeki malların fiyatlarının yüksek belirlendiğine dair şimdiden
yakınmaya başlamışlardır. . , ' . .

işçi sınıfı ve emekçi halkı ilgilendiren, halkın tükettiği temel mal ve
hizmetlerde de sübvansiyonun kaldırılarak, bunların fiyatlarının serbest
bırakılmasıdır." Eskiden çay, şeker, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi •
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Kurumu, Sümerbank ü_rünleri de temel mallar kapsamındayken, şi':ndi
ıkarılmıştır. Halk, eskıden saatlerce kuyrukta beklemek pahasına biraz

aaha ucuz alabildiği bu ürünleri, şimdi cebindeki para yetmeyeceği için
alamaz duruma gelmiştir. Fiyatların serbest piyasa kurallarına göre
belirlenmesi tezinin ardında yatan budur. .

. Tekelci kapitaliz~ ~-önem_!nde, fi~atların se\?est l?iyasa.kuralla:ına g~r~
belirlenebileceğinı one surmek blr demagoııden ıbarettır.Çünkü, çeşıtlı
üretim dallarında tekel konumunda olan bir veya birkaç firma aralarında
anlaşarak fiyatları istedikleri gibi belirleme olanağına sahiptirler. Bunlar
üretimi kısarak, ürettikleri ürünleri, değerlerinden daha yüksek fiyatlara
satarlar. istedikleri, kendi saptadıkları fiyatlar üzerindeki 'her türlü devlet
denetiminin kaldırılmasıdır. Saptadıkları fiyatların, devletin fiyat denetleme
kuruluşlarınca benimsenmemesi halinde, ürünlerin tamamını piyasadan
çekerek, istedikleri fiyatı kabul ettirebilmek için baskı uygularlar. Malı
bulamamaktan bezmiş halka, yeni saptadıkları yüksek fiyatla piyasaya
sürdükleri malı kolayca kabul ettirebilirler. Son önlemler paketinde, fiyatlar
üzerindeki devlet denetiminin kaldırılması talepleri, Fiyat Saptama Kontrol,
Koordinasyon Komitesi'nin kaldırılmasıyla büyük ölçüde yerine getirilmiş-·
tir.

Ayrıca, ekonomik önlemler paketinin açıklanmasının .ardından, özel
kesimce üretilen birçok mala yapılan zam, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
derhal onaylanmıştır. Şu anda, fiyatları alabildiğine yükselen birçok
dayanıklı tüketim malının satışlarında düşüş gözlenmektedir. Satışların
yeniden yükselmemesi ve zamların süreklilik kazanmaması, emekçi halk

• kesimlerinin parasal gelirlerinde önemli artışlar olmamasına bağlıdır. Bu
nedenle işçi ücretlerindeki, memur maaşlarındaki artışlar son derece sınırlı
tutulmaya çalışılacaktır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin
vaatlerin gerçekleşme olasılığı çok düşüktür. Nitekim Bütçenin cari
harcamaları buna uyguı:(biçimde artırılmamıştır.

b- Emperyalizmle Bütünleşme.
Devalüasyon kararı, IMF'nin dayatmaları sonucu alınmıştır. IMF bu kadar
yüksek bir oranı talep etmezken, devalüasyonla doların 47 liradan 70 liraya
çıkarılması, Hükümetin kredi bulabilmek için IMF'nin her dediğini kabule
hazır olduğunu kanıtlama gayretlerinin bir ürünüdür.

IMF, kısa dönemde devalüasyon, uzun dönemde döviz kurunun serbest
bırakılması kararında diretirken dış ticarette devlet müdahalesini en aza
indirerek, pahalı ..döviz dışındaki düzenleyici mekanizmaların kaldırılmasını
savunmaktadır. Orneğin dışsatımın teşvik edilmesi, dışsatımda vergi iadesi
yoluyla değil, dışsatım sonucu kazanılan döviz karşılığı daha fazla Türk
Lirası elde edilmesiyle olmalıdır. Ancak devalüasyon yapılması, sanayi
sermayesinin dışsatımcı kesiminin çeşitli yollarla teşvik edilmesini, yani
devletın kaynaklarının bu kesimlere aktarılmasına ilişkin uygulamaların
geliştirilmesini önlememiştir. • , •

Empery~lizmle daha fazla bütünleşmeyi temel hedeflerinden biri olarak
koya_n enlemler paketi, dışa _açılma bağlamında, yabancı sermayenin
T~rkıy~'.ye geliş!~i ve sanayi_ sermayesi~in dışsatım yapmasını teşvik edici
birçok önlemleri ıçermektedır. Başbakanlığa bağlı olarak kurulan-ve başına
Tu~gut. Ozal'ın_ge!irildiğl Yabancı Sermaye Dairesiyle, Teşvik ve Uygulama
Daıresı, yetkılerın tek elde toplanması ve "bürokratik" engellerin
aşılmasıyla yabancı ve yerli sermayeye en iyi şekilde hizmet edilmesi
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amaçlanmaktadırYabancı Sermaye Yasasına göre.Bakanlar Kuruluna ait,
yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin karar alma yetkisi de yeni kurulan
daireye devredilmektedir.

Türkiye'de bağımlı kapitalistleşme, 1950'!.erdem bu yana dış kaynaklara
dayalı bir kalkınma modeli izlemiştir. Uretimin sürdürülebilmesi için
g~r~Klı <;>lan ve ~ışardan alınan girdileri~ t_emininde, dışsatım gelirleri, işçi
dovızlerı, kredı yoluyla borçlanma gıbı kaynaklardan yararlanılmıştır.
Yabancı sermaye yatmrnlan.dış kaynaklara dayalı kalkınma modeli içinde
çok önemli bir paya sahip görünmemektedir.

Drşsatım gelirleri de, dış ticaret hadlerinin sürekli aleyhimize gelişmesi ve
drşsatımrn ağırlıkla tarım ürünlerine dayanmasından ötürü fazla artış
göstermemiştir. işçi dövizleri de, 1973-74'Ierdeki altın çağı dışında, dış
kaynak gereksinmesinin ufak bir bölümünü karşılamaktadır. Bu koşullarda,
gittikçe artan dışalımıfjnanse edecek başlıca kaynak, borçlanma yoluyla
drşardan alınan krediler olmuştur.

Türkiye'nin dış borçları, bugün faizleriyle birlikte büyük boyutlara
varmıştır. Emperyalist-kapitalist sistemi, uzun süredir Türkiye'de dışsatırna '
dayalı bir sanayileşme modelinin gerçekleşmesini istemektedir. Çünkü
emperyalist sisteme satılabilecek ürünlerin sanayilerinin kurulması,
Türkiye'nin emperyalizmle olan bütünleşmesinin çok daha hızlanması
anlamına gelmektedir. Son yıllarda IMF'yle sürekli yapılan görüşmelerin ve
"öldürmeyip süründürecek kadar" alınabilen kredilerin gerisinde bu
yaklaşım vardır. IMF reçeteleri dış kaynak gereksiniminin azaltılmasını,
bunun .,, sonucu olarak büyümenin durdurulmasını ve dış kaynak

. gereksinmesinin ihracat gelirlerinin ve Türkiye'ye yatırım yapacak yabancı
sermaye miktarının artırılmasıyla karşılanmasını önermektedir.

Önerilen devalüasyonlar üretilen ürünlerin emperyalist sisteme değerlerinin
altında aktarılması olanağını da vermektedir.

Önlemler paketinde yer alan ihracata dönük sanayileşmeyi ve yabancı
sermayenin Türkiye'ye gelişini teşvik edici önlemler, uzun vadede
borçlanma dışındaki dış kaynakların geliştirilmesine yönellktlr.

ihracatı teşvik için getirilen başlıca önlemler şunlardır:

1. Her türlü ihracat kredisine ilişkin işlemlerde, banka ve sigorta
muameleleri vergisi ile damga vergisinin kaldırılması,
2. Döviz transferlerinde ihracatçılara öncelik tanınması,
3. ihracatçıların elde ettlkleri dövizlerin,% 50'sini kendi ithalatları için
ku llanab1Irneleri,
4. ihraç edilmek üzere üretileceği söylenen malların üretiminde gerekli
girdilerin ithalinde kullanılmak üzere (ihracattan önce) döviz tahsisi,
5. Bu ithalatın her türlü gümrük vergisiyle damga resminden muaf
tutulması,
6. ihracatçılara, Merkez Bankasında oluşturulacak "ihracatı Teşvik

. Fonu"ndan kredi kullandırılması, • '
7. ihracatçıların elde ettikleri dövizin 40 bin dolarını ülke dışında
tutabilmeleri,
8. Sanayi ürünleri ve meyva-sebze ihraç edenlerin, döviz cinsinden yurda
getirdikleri ihracat gelirlerinin vergilenmemesi.
(

121



Bu önlemler ihracatın bileşimini €1eğiştlrmek, ihracat içinde tarım
OrOnierinin p~yını azaltmak için özellikle sanayi sermayesinin ihracat
yapmasını özendirici niteliktedir. Özendirmek. adına, hal~tan t?planan
vergilerden oluşan devlet" kaynakları bu kesımlere tahsıs edılmekte,
kendileri, giderek her._türlü vergi ödeme yükümlülüğünden kurtulmaktadıL

Şimdiye deiin yüksek gümrôk duvarlanylakorunan ve iç pazara diledikleri
fiyattan satış yapabilen tekelci sanayi sermayesinin ihracat yapabilmesi ve
dış pazarlarda rekabet edebilmesi, geçmişteki yüksek fiyat politikalarından
vazgeçmesine bağlıdır. Bu, maliyetlerin düşürülmesini zorunlu kılmaktadır.
Tekelci şirketlerden ithal edilen girdilerin fiyatları d~şürülemey~cE:_ğinden

. ve her devalüasyon, ithal edilen ürünlerın TL olarak fıyatiarı artırçJ.ıı;ıındaıi,
devalüasyonların etkisini azaltan her türlü vergi kaldırıcı önlemin· yan(~jrf3,
kısılması zorunlu hale gelen,,işçi ücretlerindeki artışlarolacaktır._. __ ·'::;,,..:··

Emekçi halk kitleleri üzerinde baskı uygulayarak_ sağlanması hedefle,n.~n
politik istikrar ortamının,Türkiye'yi _yabancı sermaye açısından daha Cçif'.IP
hale getireceği düşünülmektedir. Onlemler paketinde, Türkiye'ye_ .Y1b'arıcı
sermayenin gelişini teşvik etmek için, yatırımlardaki katılım payı o/<ı. 1_o:-49
arasında değişen, toplam sabit yatırım tutarı 2-50 milyon dolar. ~_rasınr.d
olan ve faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak, üretiminin değişen
oranlardaki kısmını dışarıya satan yabancı sermaye yatırımlarına
otomatikman izin verilmektedir. lslam Kalkınma Bankası, IFC gibi
uluslararası kuruluşların yatırımlarında bu kıstaslar gözönüne alınmaksızın
izin verilmektedir. .• •' '·'· • ·
1954'de çıkarılan yabancı Yabancı Sermaye Yasası, kar transferlerlrıl'zaten
garanti altına atmaktadır ve dışsatım yapmakla yükümlendirilen -yabancı
sermaye, önlemler paketindeki dışsatımı özendirmeye ilişkin her türlü
teşvikten de yararlanacaktır.

i
Petrol aramalarına ilişkin olarak, devlet kuruluşu TPAO'nun ruhsat sahibi
olduğu alanlar da yerli-yabancı özel sermayeyin hizmetine açılmış ve
üretecekleri petrolün % 35'ini dışarıya satma hakkı tanınmıştır.
Dışsatımdan eldeedilecek döviz, petrol üreticisinin kendi gereksinmelerine
kullanılacaktır. Yabancı bankaların TOrkiye'de şube açmalarının koşulları
da kolaylaştırılarak, bu konudaki başvuruların Yabancı Sermaye Dairesi'nce
bekletilmeden ele alınacağı belirtilmektedir.

Devalüasyon yapılması, dışsatımı teşvik eden önlemlerin alınması ve
Türkiye'ye daha fazla yabancı sermaye gelmesi için çalışılması, uzun
dönemde emperyalizmle daha fazla bütünleşmeye, kısa dönemde döviz
darboğazını hafifletecek kredilerin gelmesini sağlamaya yöneliktir..Yapılan
devalüasyonun başarılı olması, Merkez Bankası'run saptanan 'kurlar
üzerinden döviz talebini karşılayabilmesine.bağlıdır..Temin edilen dövizle
yapılacak dışalım sonucu, eksik kapasiteyle çalışan üretim birimlerinde
üretimin artırılması olanaklı olacaktır. Fiyatlar, serbest piyasa kurallanna
göre arz ve talebin dengelenmesiyle yüksek bir düzeyde belirlenç!@nden,
Oretimdeki artış doğrudan dışsatıma yö'neltilebllecektir. •:•<·, .

Emperyalist ülkelerin ve onların mali' kuruluşlarınin sürekli d~y~tt)kları
devaJOasyon yapılmış, ama devalüasyonun başansıru sağlayacak dôvlzler
henüz yeterince gelmemiştir. Yeni kurulan tüm' dairelerin başkanı ve
Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal, emperyallst ülkeler! ve onların finans
kunrluşlanru kapı kapı dolaşarak yardım dilenmektedir. _,_OECD
Olkelerinin vermeyi kararlaştırdığı 1 milyar dolarlık kredi, TOrkiye'nin
dışalımgereksinmelerini karşılamaya yetmemektedir. • •
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"Emperyalist ülkeler neden böylesi bir tavır içindedir? Neden istedikleri
bütün ekonomik önlemlerin alınmasına karşın, Demirel hükümetine kredi
musluklarını açmamışlardır? Türkiye, Ortadoğu'da önemli bir konuma
sahiptir. Bu bölgede gelişen halk hareketlerinin, emperyalizm tarafından
bastırılmasında kesinlikle rol alması, Yunanistan'la arasındaki çelişkiler ve
Kıbrıs sorunuyla, emperyalist sistemin başını ağrıtmaktan vazgeçmesi
gerekmektedir. . . .

Türkiye, emperyalizmin Ortadoğu'daki ileri karakolu olma rolünü en iyi
blçlmde yerine getirmeye zorlanmakta, kredi verilmesi bu kez de dış
politikada benimsenecek bu tavra bağlanriıaktadır.Türkiye'de sermayenin
temsilcisi iktidarlar, ya emperyalizme en iyi biçimde hizmet etmek ya ca
Arap ve lran halklarının antl-emperyaltst tavır alışlarını, bu kesimlerle
ilişkilerini bozmamak için sineye çekmek ikilemiyle karşı karşıyadırlar.

Bu durumdan burjuvazi de rahatsızdır. Türkiye Sanayi Odaları, Ticaret
.Odaları ye Borsaları Birliği Başkanı Mehmet Yazar 4.4.1980'de şöyle
demiştir: "Başta ABD olmak üzere tüm Batı, Türkiye'ye yardım konusunda
üzerine düşeni yapmazsa ortaya çıkacak sonuçlar, Türkiye'den çok Batı
entegrasyonu için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir."

' ~-
Alınan ekonomik önlemlerin başarıya ulaşmasında verilecek krediierin
önemli rolü vardır. Daha önce de belirtildiği gibi, eksik kapasiteyle çalışan
sanayilerin üretimlerini artırabilmeleri, sağlanacak krediyle yapıtacax
dışalıma bağlıdır. üretimin artması, fiyat istikrarını sağlayacağı ümit edilen
arz-talep dengesinin daha kolay kurulmasına hizmet edecektir. Bu yolla:
çeşitli ürünler-fiyatların yüksekliğinden ötürü- emekçi halk yanına
yaklaşmasa da piyasada bulunacaktır.

Oysa bugün, fiyatlarının artmasına rağmen birçok oran. piyasada yoktur.
Bu, fiyat artışlarının yeterli bulunmamasından ötürüdür.. Fiyatlar daha
da yükselmelidir. Yükselen fiyatlar karşısında, gelirlerinin yükselmesi için
harekete geçen işçi, memur, yoksul köylü ve esnafın, kısaca tam emekçi
halkın direnişinin zorbalıkla susturulması ve dış politikada emperyalizme
tam teslimiyet. .. işte .ekonomik önlemler paketinin başarısı bunlara
bağlıdır.

2.19. EŞEL MOBiL

D. emlrel iktidarı, sözde ocret·v·e rnaaşlrları, hayat pahalılığı karşısında
korumak amacıyla • "Ücret v& Ücret .Sayılan Ödemelerin .Fiyat
Artışlarına UygUn Olarak Düzenlemeslne Dair" bir yasa taslağı

hazırlamıştır. Yasa taslağınıı:ı gerekçesinde şunlar belirtilmiştir:

1- Memleketimiz son· yıllarda büyük boyutlu . bir enflasyonla karşı ·
karşıyadır. Yüksek fiyat artışları, en çok dar ve sabit gelirlileri etkil.emekte
ve gelir dağılımının daha da bozulmasına yol açmaktadır. Öte yandan toplu
sözleşme düzeni dahi enflasyonun doğurduğu yükü giderememekle ve bu
durum sosyal huzursuzluklara neden olmaktadır.·

2- Bu -kanun söz konusu • 'sakrrıcan : durumu gidermek amacıyla
hazırlanmıştır. Kanun yürürlüğe· girince, aylık ve ücret yılda iki kez
ayarlanacak ve böylece enflasyonun ücretlller ·üzerindeki olumsuz etkisi
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büyük ölçüde giderilecektir. Kanun, her yılın Şubat ve Ağustos aylarında,
"toptan eşya fiyatları indeksleri" ortalamasına göre fiyat artışlarının
belirlenmesi ve izleyen Mart ve Eylül aylarından itibaren buna göre aylık ve
ücret ödemelerinin yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Şubat ayında
yapılacak çalışmalarda, bir önceki yılın net milli gelir artışları ayrıca
değerlendirilecektir. _

3~ Bu uygulama, kanunlara toplu sözleşmelere ve özel sözleşmelere göre
kamu ve özel kesimlerden aylık ve ücret alan tüm çalışanlar için geçerli
olacaktır.

4. Kanunun yürürlülük süresi 1.1.1981'den itibaren 5 yıl olarak
belirlenmiştir.

5. 1.1.1981'de süresi bitmeyen toplu sözleşmelerin uygulanmasına devam
olunacak, bu toplu sözleşmelerin bitim tarihini izleyen Ağustos veya Şubat
ayından itibaren ise, bu Kanun hükümleri uygulanmaya başlanacaktır. , . •

'6- 1980 yılı içerisinde toplu sözleşmesi biten ve 1.1.1981'e. kadar toplu
sözleşme imzalanamayan kurumlarda çalışanların Mart 1981'den geçerli
ücret yükseltilmesine baz olacak ücret rakamları, Yüksek Uzlaştırma
Kurulunca belirlenecektir.

7- Yukarıda 5 ve 6'ıncı bend hükümleri, özel sözleşmeler için de geçerli
olacaktır.

ilk bakışta görüldüğü gibi yasa taslağı Anayasa'nın 46. ve 47.
maddelerindeki sendikalaşma, toplu_ sözleşme ve grev haklarını ve özellikle
275 sayılı Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanununu 5 yıl süreyle askıya
almaktadır.

Ama öncelikle Eşel Mobil'in ne anlama geldiğini da yakından görelim.

Eşel Mobil Fransızca bir terimdir. Oynak basamak anlamına gelir. Türkçe'de
bugüne kadar "oynak merdiven" diye kullanılmıştır.

Eşel Mobil bugünkü Türkiye koşullarında ücretleri dondurmanın bir
yoludur.

Eşel Mobil, ücret artışlarının belirli dönemlerde, belirli ekonomik
göstergelere (flyat artışları, verimlilik artışları gibi) bağlanması, ücretlerin
ne kadar artacağına bu ekonomik göstergelerin ne kadar arttığına bakarak,
işçilerin ve sendikaların dışında siyasi iktidarlarca karar verilmesidir.··

• Türkiye'de getirildiği biçimiyle Eşel Mobil'de kabuledilen sürede fiyatlar ne
kadar artmışsa 0c!etler de o kadar artınlacaktır. örneğin ayarlamanın altı
ayda bır yapılacagı kararlaştırılmışsa ücretler altı ayda ortaya çıkan. fiyat
artışları kadar arttırılacaktır. •

Bu görünüşde ücretleri arttırmaktır. Ama ücretler gerçek anlamda artmaz.
Çünkü artan ücret, parasal ücrettir. Parasal ücret fiyat artışları oranında
artmaktadır. örneğin Mart ayı içinde bir işçinin günlük ücreti300. TL'dir.
Mart-Ağustos ayları arasında fiyatlar % 30 artış göstermektedir. Bu
durumda Nisan ba~ında işçinin ücreti 300 TL'den % 30. artarak 390. TL'ya
çıkacaktır. Parasal ücret artacaktır. Ama fiyatlar daartmış olacaktır.
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Altı aylık dönemin başındaki 300 TL ile dönemin sonundaki 390 TL satın
alma gaco açısından aynıdır. Yani, fiyat artışlarından arındırılmış,
satınalma gücünü gösteren gerçek ücret, yerinde sayacaktır. Başka bir
ifadeyle gerçek ücret donacaktır.

Ücretleri dondurmarun üç yolu vardır. Birinci yol ücretleri olduğu gibi
dondurmaktır. Ucret artışları yasaklanır. Bu parasal ücretin dondurulması
dır. Fiyat artışlarının sürdüğü bir ortamda parasal ücret dondurulursa,
gerçek ücret düşer.

Ücretleri dondurmanın bir başka yolu gerçek ücretleri dondurmaktır. Bu
ücret artışları fiyat artışlarına bağlanarak sağlanır. Buradaki sonuç
satınalma gücünün dondurulmasıdır. •

Ücretleri dondurmanın en ince yolu da 0cret artışlarını verimlilik artışına
bağiarnaktır. Burada esasta emek zaman olarak ücret, dolayısiyle, sömürü
oranı sabitleştirilmiş olur. önceki dondurma yollarında verimlilik arttığı
sürece sömürü oranı artar.

"Ekonomik önlemler" diyerek açıklanan devalüasyon ve zamların manfığı ile
"eşelmobil" bağdaşır mı?

"Ekonomik önlemler" kemerleri sıkmayı öngörmektedir. Öyleyse bir yandan
"ekonomik önlemler" uygulanırken. öte yandan "eşel mobil"den nasıl söz
edilebilmektedir.?
.. .. ' ,, •
Ucretler ile karlar ters orantılıdır. Ucretler ne kadar düşük olursa karlar o
kadar yüksek olur. ücretler ve maaşlar, vergilerle, fiyatlarla ne kadar
aşındırılırsa karların o kadar lehine olur. Kapitalizmin bu gerçeğini yine
kapitalizmin başka bir olgusu sınırlandırmaktadır. Şöyle ki, ücret ve

, maaşlar üretilenleri satınalamayacak düzeyde olursa o zaman üretilenler
elde kalır. üretilenler elde kalınca da kar gerçekleşeıyıez. su· is~ kapitalist
üretimin ana dürtüsünün ortadan kalkmasıdır. ,

Tabii burada tüm nüfusun işçi ve memurlardan oluşmadığını gözönüne
almak gerekir. Ama işçi ve memurlar gözardı edilemeyecek bir tüketici,
kitlesidir. Hele köylü ve diğer emekçilerle birlikte ele alındıklannda nüfusun
çoğunluğunu oluştururlar. Bu geniş kitlelerin satınalma gücünün düşük
olması -burjuvazlnln yararınadır. Ama bu yarar bir noktada zarara
dönüşüverir. ,,

Tek tek kapitalistler bu gerçeği görmeseler de, egemen sınıf olarak görürler.
Devlet de bu çerçevede üstüne düşeni, tek tek kapitalistler beğenmese de,
tümümün çıkarı için yapar. Türkiye ekonomisi üretilen .mallann genel
olarak alıcı bulamadığı noktaya şu anda gelmediyse bile, en azından
dayanıklı tüketim mallarıyla, giyim eşyaları açısından böyle bir dönemin
eşiğindedir. Genel teknoloji düzeyi, pazarlama, dağıtım açılarından ve
maliyet bakımından dünya pazarlarını ellerinde tutan tekellerle rekabet
gücü olamayacağı için birkaç kalem tarım ürününden başka bir malda
dışsatımın da önemli bir boyuta varmadığı dikkate alınırsa iç pazarın ,
ne denli önemli olduğu daha da iyi ortaya çıkar.

Eşel Mobil satınalma gücünü dondurur. Daha önce ne alınabiliyorsa yine
ancak o alınabllir. Eşel Mobil uygulanırken ulusal . gelir artıyorsa, ki
düşük de olsa artmaktadır, mevcut gelir dağılımı işçilerin daha da aleyh ine
olmak üzere bozulur. Çünkü işçiler ancak eskisi kadar mal ve hizmet
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satınalabilmekte oysa ülkede eskisinden daha fazla mal· ve hizmet
üretilmektedir. Aradaki fark işçiler dışındakilere gitmektedir. Bu da
mevcut gelir dağılımının iyileşmek, hatta olduğu yerde kalmak bir yana
geriye gitmesi demektir. •

Eşel Mobil hangi fiyat artişlarını karşılar?

Eşel Mobil ancak kabul edilen zaman dilimlerinde meydana gelen' fiyat
artışlarını karşılar. Uygulama başlayana kadar görülen fiyat artışları Eşel -
Mobil ile karşılanmaz. ücretler ile fiyatlar arasında var olan uçurum
kapatılmaz. Dolayısıyla, Eşel Mobil yetersizleşen gelirin bulunduğu
yetersiz noktada çivilenerek, çakılıp sabitleştirilmesi, adaletsiz gelir
dağılımının meşrulaştırılmasıdır.

Eşel Mobil sisteminde hangi maaş ve ücret artışları fiyat artışları kadar
olacak? Brüt maaş ve ücret artışının fiyat artışına uydurulması başka, net
maaş ve ücret artışının fiyat artışına uydurulması başka sonuç verir. Ancak
net maaş ve ücret artışı fiyat artışına bağlanırsa gelirler gerçek olarak
korunmuş olur. Eğer brüt maaş ve ücret artışı, fiyat artışına bağlanırsa,
vergi dilimlerinin fiyat artışlarına göre indekslenmediği sürece gerçek
satınalma gücü korunamaz. Aksine satınalma gücü geriler.

Eşel Mobil uygulamasında fiyatların ne kadar arttığına kim, nasıl karar
verecek.

Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın' Müdürlüğü'nün Ankara'da memur,
lstanbul'da işçi anketleri için hesaplamakta olduğu Geçinme indeksleri mi?
Başbakanlık Devlet ,istatistik Enstitüsünün onbir il için hazırlayıp iki ay
gecikmeyle yayınladığı Tüketici Fiyatları indeksi mi? Yoksa bir işveren
kuruluşu olan lstanbul Ticaret Odasının lstanbul Ücretliler Geçinme indeksi
mi? ~urada birçok soru ortaya çıkmaktadır.

ilk akla gelen sorulardan birisi kiraya ilişkindir. Bunlarda kira artışları yer
almakta mıdır? Kira artışları yer alıyorsa piyasada görülen artışları tam
yansıtmakta mıdır? Geçinme indekslerinin dayandığı tüketim kalıpları
bugünkü yaşam koşullarını yansıtmakta mıdır? Ayrıca bazı devlet
kuruluşlarındaki uzmanların, elemanların işten atılarak yerlerine iş yapmak

' için değil de faşistlere iş bulmak için adam alındığı da bilinen bir olay
olduğuna göre Türkiye gibi bir ülkede bu kuruluşların düzenlediği
istatistiklere nasıl güvenilecektir? . .

Varolan tüm indeksler sağlıksızdır, egemen sınıfların, ücretlere saldrranlann
denetimindedir. • • . • '

Söz konusu • indeksler tüketim maddeleri ve kalıpları yönünden
eskimişlerdir. Ticaret Bakanlığı Geçinme indeksleri 1938 yılında yapıldığı
söylenen aile bütçesi anketlerine dayandırılmaktadır. Bi.ı anketler kapsam
olarak geniş olmakla birlikte 40 yılı aşkın zamandır kullanılmaya başlanan
çeşitli gıda maddeleri, top-gaz ve elektrikli ev aletleri gibi zorunlu tüketim
mallarına yer vermerpektedir. Bu anketlerde hala bakır tencere, sahan, sade
yağ fiyatları aranmaktadır. Bu anketlerde kira artışlarına yervertlrnernekts-
~i~ •

\
Geç_inf!Je in~eksleri gerçek fiyat artışlarını yansıtacak tutarltlık ve yeterlikte
değıldır ve ücret artışı tartışrnalanna dayanak teşkil edemezler.
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Kapitalizmin yukarıda sözü edilen ,çellşkislnin henüz eşikte olduğu
görüldüğüne göre Eşe! Mobil söylentilerini yalnız bu çelişkiyle açıklamak
olanaksızdır.

Başka nedenler de vardır. T0rkiye'de yıllardır vergi yasalarınıı,
değiştirileceğinden, toprak reformunun yapılacağından söz edilir. Ama
bunlar bir türlü gerçekleşmez. Hatta hükümst programlarında yer aldıkları
halde Eşe! Mobil de benzeri bir sürece girebilfr.

Dealüasyon yapılmıştır. Devlet fabrikalarınd~ üretilen birçok mala, devletin
sunduğu birçok hizmete ortalama % .100 civarında zamlar yapılmıştır.
Bunları özel sektörde üretilen mallara yapılmakta olan ve yapılacak zamlar
izleyecektir. Yani sabit gelirlilerin geliri fiyat artışlarıyla hızla aşınmaktadır.
Bu durumun psikolojik etkisini azaltmak için belirli sübaplara ihtiyaç
duyulmaktadır.işte bulunan sübaplar Eşel Mobil ve vergi değişiklfği
sôvıentüerlolr. Fiyatların aşındırdığı satınalma goconon böylece telafi
edileceği umudu yayılmak istenmektedir.

Bugün Türkiye'de "katsayı" tartışması içinde boğulan ve sayıları 1 milyon
200 bin dolayındaki kamu görevlisi toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma
hakkı için mücadele etmektedir. Yalnızca ücret ve maaşlarda değişiklik
yapacak Eşe! Mobil özellikle kamu 'işçilerinin sendikalaşma bilincini yok
etmeyi, onları herşeyi egemen sınıfların_ bir baskı aracı olan devletten
beklemeyi getiren bir rehavete .itmeyi, kamu görevlilerinin mücadelesini
sindirmeyi amaçlamaktadır.

Eşel Mobil sistemi söylendiği gibi dünyada çok yaygın olan bir yol değildir.
. lngiltere gibi gelişmiş kapitalist ülkelerde Eşe! Mobil'e toplu sözleşme
sisteminin ücretleri ilgilendiren bir tamamlayıcısı olarak bakılmaktadır.

işçiler ve onların ekonomik örgütleri olan sendikalar yalnızca ücret için
mücadele vermezler.

Siyasi iktidarın çalışma hayatına, sendikal hak ve özgürlüklere, ücretlere,
vergilere ilişkin uygulamalarını ve tasarılarını gözön0ne alırsak, şunu açıkça
söyleyebiliriz ki, Eşel Mobll'e ilişkin yasa taslağı .lle toplu pazarlık ortadan
kaldırılmak,sendikalar işlevsiz bırakılmak, 5 yıl süreyle sendikal hakiar
askıya alınmak ve giderek sendikalar yok edilmek istenmektedir.

Geçmiş CHP iktidarı işçi iare, gerçekte işçi ücretlerini. sınırlamaya •önelik
olan işçi sınıfının daha yoğun bir biçimde sömürülmesini amaçlayan, işçi
sınıfımızın kazanılmış haklarını geri alan, uzlaşmacı sendikacılığı
körükleyen bir uzlaşma belgesi olan TOPLUMSAL ANLAŞMA'yı sunmuştur.
Ama Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal örgütü DiSK Toplumsal
Anlaşmaya'yı reddetmiştir. Ve sendikal pratik Toplumsal. Anlaşma'nın
geçersizliğini kanıtlamıştır.

Bugünkü gerici-baskıcı AP iktidarı fse daha kandırıcı gör0n0şl0,ancak
sonuçlar açısından çok daha kötü bir sistemi dayatmak istemektedir. Ama
başaramayacaklardır. •

SONUÇ OLARAK:

• Eşe! Mobil, bugünkü Türkiye koşullannda ücretleri dondurmanın bir
yolucur,
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• Eşel Mobil, uygulama başlayana kadar görülen fiyat artışlarına ilişkin bir
önlem getirmediği için ücretler· ile fiyatlar arasında varolan uçurumu
kesinlikle koruyacaktır.

• Eşel Mobil, satınalma gücünü dondurucu, gelir dağılımını işçiler aleyhine
bozucu sonuçlar getirir~

• Eşel Mobil • sistemi için TOrkiye'de gerçek fiyat artışlarını yansıtacak
tutarlılık ve yeterli ilkte, ücret artışlarına dayanak teşkil edecek, günümüze
uygun geçinme indeksleri yoktur.

• 1979 yılında fiyatların yüzde yaz arttığını söyleyen,ancak memur
. katsayılarını. 16'dan 25'e çıkaran bir iktidarın ücretleri fiyatlar kadar
artırmaya yönelik taslağı ciddi bir nitelik taşıyamaz.

• Eşel Mobil, siyasi iktidarın ekonomlk önlemler paketi ile işçi ve
emekçilere getirdiği yıkım karşısında zaman kazanma taktiğidir.

• Eşel Mobil, toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkı için mücadele
eden 1 milyonun üzerindeki kamu görevlisinin mücadelesini baltalamak
demektir. •

• Eşel Mobil, Anayasanın işçilere sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev
haklarını tanıyan 46.ve 47 maddelerinin ve 275 sayılı toplu sözleşme, grev
yasasının çiğnenmesidir. Yasa taslağına göre "Eşel Mobil" 5 yıl süre ile
Türkiye'de sendikal hakların askıya alınmasıdır.

• Eşel Mobil , giderek -sendikaların tamamen ortadan kaldırılması ya da
yalnızca iktidar yanlısı sendikaların göstermelik olarak yaşatılması
demektir.

CHP iktidarı döneminde getirilen Toplumsal Anlaşmaya karşı çıkan ve
uzlaşma belgesinin geçerliliği olmayacağını, aşılacağını belirten ve bu
karşı çıkışı zaman 'Içlnde doğrulanan DlSK, işçiletin gerçek ücretlerini
sınırlamaya yönelik, olan, işçi sınıfının daha yoğun bir biçimde
sömürülmesini amaçlayan, egemen sınıfların sorumlu oldukları ekonomik
bunalımın tam faturasını ücretlilere yıkan, işçı sınıfının kazanılmış haklarını
geri almaya çalışan, sendikal hakları yok edici, göstermelik faşist
sendikalar dönemine yol açıcı bu tor tasarılara kesinlikle karşı çıkacaktır.

DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, 26.3.1980 tarihinde tam örgüte bir
genelge göndererek Eşel Mobil'in yukarıda aktarılan niteliklerini sergilemiş
ve tüm örgütün Eşel Mobil tasarısına karşı mücadeleye hazır olmasını
istemiştir. ı •

2.20. SINIF MÜCADELESi KESKiNLEŞiYOR

T Orklye'de ekonomik, toplumsal ve siyasi gelişmelere bağlı olarak
sınıf çelişkileri de keskinleşmekte, sınıf mücadelesi" gelişmektedir.
Sermayenin yoğunlaşmasının ve tekelleşmenin getirdiği sorunlar,

mülksüzleşme, işsizlik, yoksulluk, artan hayat pahalılığı, sürgünler,
kıyımlar, anti-demokratik baskı ve uygulamalar, faşist saldırılar nedeniyle
emekçi kitlelerin mücadelesi son yıllarda daha da yoğunlaşmıştır.
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Çalışma Raporu'nun diğer bölümlerinde de görüleceği gibi işçiler başta
olmak üzere, yoksul ve az topraklı köylülerin, öğretmenlerin, teknik
elemanların, tüm kamu çalışanlarının, küçük esnaf ve zanaatkarların
öğrenci ve işçi gençliğin mücadelesi tam duraksamalara ve geçici
yenilgilere rağmen gelişmektedir.

Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi temeli üzerinde
yükselen, ekonomik ve demokratik kazanımları geliştirmeyi amaçlayan
mü_cadele süreci içinde işçi sınıfının ekonomik .ve demokratik mücadelesin
de önemli aşamalar kaydedilmektedir._

işçi sınıfının ekonomik mücadelesi içinde, sürekli grev ertelemelere,
toplumsal bir suç olan lokavtlara, sıkıyönetim koşullarının işverenlerce
kendi çıkartan doğrultusunda kullanılmak istenmesine rağmen işçilerin
direnişleri, grevleri artmıştır.

Türkiye'de- özellikle işten çıkarmalar, sendikal hakların kullanılmasına,
refarandurnun hayata geçirilmesine, sosyal hakların ödenmesine ilişkin
olarak son yıllarda gerçekleştirilen direnişlerde artma vardır. • -

'işçilerin giriştikleri direnişlerin genel olarak üçte ikisi özel işyerlerinde •
olmakta ve bu direnişler lstanbul, lzmir, Ankara, Adana, Zonguldak,
Kocaeli, • Eskişehir ve Bursa'da yoğunluk kazanmaktadır. Bazı yıllar
direnişlerin yaklaşık yarısı İstanbul ili sınırları içinde gerçekleştirilmektedi~.

1976, 1977 ve 1978 yıllarındaki işçi sınıfı hareketlerinin üçte ikisi DiSK,
beşte biri ise Türk-iş üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

1979 yılı içinde 156 işyerlnde direniş yapılmış, bu direnişlere 93 işyerinde
yaklaşık 140.000 işçi katılmıştır. Diğer 63 işyerindeki direnişlere katılan işçi
sayısı belli değildir.

Direnişler en çok işi yavaşlatma (pasif direniş), işbaşı yapmama, yemek
yememe (yemek boykotu) biçiminde, 1 saat ile 6 gün· arasında değişen •
sürelerle uygulanmıştır.Ayrıca 1 lşyerlnde oturma. boykotu, 1 işyerinde
ölüm orucu, 1 işyerinde de yaroyoş biçiminde dırenışler yapılmıştır.

85 işyerindeki direnişler sendikalar denetiminde, 71 lşyerindeki direnişler
ise sendikasız uygulanmıştır.

Direnişlerin Konfederasyonlara Göre Dağılımı .
Konfederasyon lşyeri Sayısı işçi Sayısı

DiSK 54 50.000

TÜRK-iŞ 22 35.000

BAĞIMSIZ 7 2.700

MiSK 1 25

ÜLKE-iŞ, 1 230

Si:NDIKASIZ . 71 51.963

TOPLAM I' 156 139.918



Direniş Nedenleri

Direniş Nedenleri

işten çıkarılmaları protesto
Sosyal güvenlik hakkı verilmemesi,
düşük ücretle çalışmayı protesto
T.I.S'nden doğan hakların verilmemesi
veya r.ı.s. hükümlerinin bazılarının
uygulanmaması
T. S.I. örüşmelerlnin bir an evvel sonuçlanması
T.I.S ile verilen hakların yetersizliği,
sendika değiştirme isteği
Maaş ve ikramiyelerin ödenmemesini protesto
Sendikalaşma özgürlüğünün engellenmesi
Sigortalı olabilmek,geçici işçi olarak
çalışmayı protesto
Yan ödeme ve fazla çalışma paralarının
ödenmemesi •
işçi temsilcilerinin değiştirilmesi isteği
işverenin işyerini kapatmasını (yasa dışı
lokavtı) protesto
Yemeklerin kötü çıkması, hastalara bakılmaması
işçilerin arasındaayrım yapılması, ücretlerde
eşitsizlik
Bayram tatillerinde çalışmayı protesto
Direniş nedenleriyle gündeliklerin
ve bazı işçilerin primlerinin kesilmesini protesto
lşyerine servis verilmesi
SSK işçilerinin memur yapılmak istenmesini protesto
Grev kararını Bakanlar Kurulunca
ertelenmesini protesto
işçilerin Güvenlik kuvvetlerince gözaltına
alınmalarını protesto •
Can güvenliğinin sağlanması
Fabrika içi ulaşımda kullanılan vagonların
az olduğu,bunların ısıtma sisteminin
~alışmadığı gerekçesiyle
lsdemir-lskenderun'da protesto yürüyüşü
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27

21
8

4
17
6

6

2
2

7
3

1
1

2
1

1
2
3
3

10.~99

24.215

13.331
19.430

572
34.775

850

500

1.000
300

2.256

2.700

6.600
200

2.190
700

20.000

139.918

lşyeri Sayısı işçi Sayısı

Toplam 156

1980 yılının__ ilk üç ayı içinde gerçekleştirilen direnişler ise çok daha yoğun
olmuştur. Ozellikle AP Azınlık iktidarının Tekel'de işçilerin can güvenliği
sorununa karşı gösterdiği ilgisizlik ve tarım satış kooperatif birliklerinde
giriştiği saldırılar nedeniyle DiSK üyesi direnişe katılan İŞÇİ sayısında artış
olmuştur.

1980 Ocak-Mart ayları içinde DISK'e 0ye 98.312 işçi, 81 işyerinde, Türk-lş'e
üye 13.221 işçi, 8 işyerinde çeşitli nedenlerle direnişler yapmışlardır.
1980'de direniş yapan işçilerin% 89'u DiSK üyesidir.

Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, Türk-iş üyelerinin direnişlerinde
uzlaşmacı sendikacıların, beğenilmeyen toplu sözleşmelerin protesto
edilmesi önemli bir yer tutmaktadır.
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Öte yandan son yıllarda greve gidilen işyeri sayısında da artış olmuştur.
1977,1978 ve 1979 yıllarında grevlere ilişkin döküm şöyledir.

Greve Katılan Grevde Geçen
Yıllar Grev Sayısı işçi Sayısı lşgono

1977 116 31.765 4.761.971

1978 184 27.208 1.624.105

1979 269 41.187 2.849.774

1979 yılında uygulanan grevlerin konfederasyonlara göre dökümü ise
şöyledir:

Greve Katılan Grevde Geçen
Grev Sayısı işçi Sayısı lşgünü

DISK'e bağlı sendikalar 143 26.479 1.462.699
-

TOrk-lş'e bağlı sendikaıar 76 11.137 1.014.935

Bağımsız Sendikalar 40 3.111 310.064

MISK'e bağlı sendikalar 10 460 62.046
---

TOPLAM 269 41.187 2.849.774

1980 yılının 23 mayısına kadar 388 işyerinde 53.774 işçiyi kapsayan grev
uygulaması olmuştur.Bunlardan 194'0 halen devam etmektedir.1979'da 269
Işyetlnde 41.187 işçiyi kapsayan grev uygulaması, 1980 yılının ilk 5 ayında
1979'da greve katılan işçi sayısı bakımından % 31 oranında, hızlı bir artış
göstermiştir. Bu artışın nedeni DISK'e bağlı Tekstil ve Maden-iş
sendikalarının uyguladrtçları grevlerdir.

Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi greve katılan toplam 53.774 işçinin
42.022'si yani% 76,7'si DISK'e, .% 17.1'i TÜRK-IŞ'e, % 4'ü bağımsız ve %
0.2'si MISK'e bağlı sendikalara üyedir. '

1 Ocak 1980-23 Mayıs 1980 arasında uygulanan grevler, greve katılan işçi
sayısı ve grevde geçen işgünlerı şöyledir:
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Konfederasyon lşyeri Sayısı işçi Sayısı Grevde Geçen lşgünü

DiSK 203 42.022 2.639.095

TÜRK-iŞ 109 9.189 615.494

BAĞIMSIZ 73 2.436 240.563

MiSK 3 127 18.161___.

TOPLAM 388 53.774 3.513.313

Yukarıdaki tablolarda da görüldüğü gibi Türkiye'de ekonomik-demokratik
-rnücadelenln önc0I0ğ0n0 DiSK yapmaktadır. Egemen sınıfların DISK'i baş
hedef seçmelerinin anlamı budur. DiSK, işçi sırutnun ekonomik, politik ve
ideolojik mücadelesinin bütünlüğü içinde mücadelesini kararlılıkla
sürdürmeye devam edecektir.

,
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Bu bölümde tek tek uzmanlık dairelerinin
gerçekleştirdiği çalışmaların ayrıntılı dökü
mü yapılmadan DISK'ln mücadelesi, Türkiye
deki ekonomik ve politik gelişı:neıere bağlı
olarak bir bütün içinde ele alınmakta ve
tarihsel sıralamasıyla anlatılmaktadır.

3.1. DiSK 6. GENEL KURULUNU iZLEYEN (LK Iİ<I AY iÇiNDEKi
GELiŞMELER

DiSK 6.Genel Kurulunu izleyen günlerde başta işçi .sınıfımız olmak üzere
emekçi halkımızın demokratik. hak ve özqürlüklerln! baskı altında tutmak
isteyen MC, iktidardan uzaklaştırılmıştır. Genel Kuruldan aç gün sonra
CHP ağırlıklı bir hOkOmet kurulmuştur. . .

6. Genel Kurulda oluşan yeni Yürütme _. Kurulu MC'.nin iktidardan
uzaklaşmasına karşın faşist tırmanışın. durmayacağı bilinciyle çalışmaları
na başlamıştır.

MC, iktidardan uzaklaşmanın verdiği öfke ile,devlet kurumlarına
yerleştirdiği militanları kullanarak saldırıya geçmiştir. Faşist saldırılar, işçi
sınıfımıza ve emekçi halkımıza demokratik hakların genişletilmesi sözünü
veren CHP'nin ağırlıkta olduğu iktidarın düşürülmesini amaçlamış başta
işçi sınıfımız olmak üzere, 'emekçi halkımızı ve örgütlerini hedef almıştır.

'Faşist saldırılar giderek şiddetini artırırken emperyalist-kapitalist sistemin
sömürü alanı içinde yer alan TOrklye'de serap gelmekte olan ekonomik
bunalım da derinleşmiştir. Ülke ekonomik iflasla karşı karşıya kalmıştır. Bu
bunalımın baş sorumlularından Demlrel'ln de belirttiği gibi "Türkiye 70
sente muhtaç duruma düşmüştür': Fiyat artışları en yüksek düzeyine çıkmış
işsiz sayısı giderek artmıştır. ,

. .
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Emperyalist ülkeler bir yandan el altından. yerli tekellerin d"l yardımıyla
faşist saldırganları desteklerken bir yandan da ekonomik buhrandan çıkış
için CHP ağırlıklı h0kümete önerilerin! dayatmaya başlamışlardır.Askeri
ambargo ve dış kredi olanaklarını pazarlık masasına sürerek, çıkarları
doğrultusunda siyasal ve ekonomik bir uygulama istemişlerdir. Bu pazarlık
süreci, faşist saldırganların umutlarını beslemiş ve saldırıların artmasına
neden olmuştur. Öyle ki, MC'nin liderleri her demeçlerinde hükürnetln
düşürüleceğinden söz ederek silahlı saldırganlara umut vermeyı önde
gelen görevleri saymışlardır.

Faşist saldırılar, provokasyonlar yurdun her yöresinde yaygınlaşırken,
sosyalistler, demokratlar, ilericiler, faşist saldırılara hedef olmuşlardır.
işçiler katledilmiş, öğretim üyeleri öldürülmüş, öğrenciler kurşunlanmış,
kitleler üzerine ateş açılmış ve katliama girişilmiştir.

• işte böyleslne bir ortamda DiSK 6. Genel Kurulunda seçilen yeni Yürütme
Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapmıştır. Genel sekreter Fehmi
lşıklar'ın Koordinasyon ve Personel Daireleri BaşkaQlığı, Genel Başkanveki
li Kemal Nebioğlu'nun Basın-Yayın ve Tanıtma, Mali, Siyasal ve Sosyal
ilişkiler Daireleri Başkanlığı, Genel Başkanvekili Rıza Güven'in Toplu
sözteşme.sosya! Hizmetler; Tesisler, Yatırım ve işletmeler; Araştırma
Daireleri Başkanlığı, Genel Başkanvekili Mukbil Zırtıloğlu'nun Dış ilişkiler
ve Hukuk Daireleri Başkanlığı, Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Kocamanoğlu'
nun. Örgütlenme Dairesi Başkanlığı, Yürütme Kurulu üyesi Mustafa
Aktulgalı'nın da Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yerine getirmesi
oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Yürütme Kurulu ilk görev olarak yeni dönem için dairelerin çalışma
programlarını hazırlamaya başlamıştır.

Bu arada DiSK üyesi Maden-lş'ln MESS'e karşı sürdürmekte olduğu grevler
ilk planda ele alınmış ve öncelikle bu konuyu tartışmak üzere DiSK
Başkanlar Konseyi toplantıya çağırılmıştır. OISK'e, bağlı sendikaların
sürdürdüğü grevleri de gözden geçiren DiSK Başkanlar Konseyi, Maden-iş
Sendikası Yürütme Kurulundan MESS'e karşı sürdürülen grev ve MESS'in
lokavt uygulamaları hakkında geniş bilgi almış ve çözüm yolları aramıştır.
Başkanlar Konseyi bugüne kadar var olan dayanışmayı daha da etkin hale
getirmek için sendikalarımızın maddi olanaklarını DISK'in emrine vermeyi
o~birliği_Yle kararlaştırmış, iki gün içinde 0!1e sendikalar DiSK aracılığıyla 8
mılyon !ırayı grevlerde kullanılmak üzere Maden-iş Sendikasına vermişlerdir

Ocak 1978, DISK'in yeni çalışma döneminde amaçlanan çalışmaların
programlanması, yeni kadroların kurulması bu arada yurt içi ve yurt dışında
birçok kuruluşla giderek pekişecek olan ilişkilerin temelinin atılması ve
özellikle T0rkiye'deki demokratik kitle ve meslek örgütleri ile yapılan
yoğun temaslarla geçmiştir.

Bu anlamda DiSK Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Aktulgalı, TÖB-DER'in
4-11 Şubat 1978 tarihlerinde Ankara'da toplanan Demokratik Eğitim
Kurultayı'na katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Kurultay içinde yapılan
"Sendikalaşmak için Somut Mücadele Yöntemleri" başlıklı ve TMMOB,
TÖB-DER,TÜTED,TÜM-DER'in katıldığı panelde DISK'i, Eğitim Dairesi
M0dürO Faruk Pekin temsil etmiş ve DISK'in tom çalışanların toplu
sözleşmeli, 9revli sendikalaşma hakkına ilişkin görüşlerini dile getirmiştir.
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Demokratik Eğitim Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada Mustafa
Aktulgalı özellikle eğitimin sınıfsal niteliği üzerinde durmuş, kısa vadede
yapılması gerekenleri de şöyle dile getirmiştir. .

Eğitimin amacı doğaya·egemen olmak ve toplumsal sorunları çözmek için
insanın yeteneklerinin sınırsızca · geliştirilmesi olmalıdır. Ancak sınıflı
toplumlarda . eğitim bu amaçla değil, hakim sınıfların egemenliğini
sürdürmek amacıyla gerçekleştirilir. .

Konuya her türlü saptırmadan uzakta, işçi . sınıfı bilimi açısından
baktığımızda eğitim sorununu üretim biçimlerinin gelişimi içinde ele almak
gerekir. Eğitim kurumları, üretim güçlerinin gelişme düzeyince belirlenen
üretim ilişkilerinin oluşturduğu temel yapıya göre belirlenen üst yapı
kurumlarıdır. Eğitimin amacı içeriği ve konuları toplumsal düzenden,
üretim ilişkilerinden kaynaklanır.

Sınıflı toplumlarda tarafsız, smıflarüstü, sınıflardışı eğitim olamaz. 'Sınıflı
toplumlarda eğitim, sınıfsaldır ve genel olarak iktidardaki hakim sınıflara
hizmet eder...
Demokratik, eşit ve özgür birhalk eğitiminin ancak sosyalist bir çlüzende
kurulacağının bilincinde olan DiSK yine de eğitim kurumlarının sınıfşal
niteliğine, yoğun baskılara rağmen bu düzen içlnt;le "eğitim kurumlarının
demokratikleştirilmesi" yolunda etkin ve yoğun birmücadeleye girişilmesin
den, bu yoldaki çabaların yoğunlaştırılmasından yanadır. Bu alanda tüm
demokratik kuruluşlara önemli görevler düşmektedir.

Diğer sorunların çözümü için yapılan mücadelelerden bağımsız
düşünülmeyecek olan bu mücadele içinde öncelikle ders kitaplarındaki
gerici, faşist, ırkçı, işçi sınıfı düşmanı malzemelerin temizlenmesi, ders
kitaplarının demokratik öze kavuşturulması, okullardaki faşist nitelikli
yönetmeliklerin kaldırılması, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki faşist
görüşlü kişilerin görevden alınması, öğrenci ve eğitim emekçllerlnln eğitim
kurumlanmn yönetimine katılması, parasız öğretim ilkesinin hayata
geçirilmesi, öğretim ticaretine son verilmesi, ülke çapında geniş bir
okuma-yazma öğretme kampanyasının başlatılması, TRT ve üniversitelerin
yeniden özerkliğe kavuşturulması, basın-yayın alanlarındaki tekelleşmenin
önlenmesine ilişkin yasalar çıkartılması, vekil öğretmenlerden, üniversite
profesörlerine kadar tüm eğitim emekçilerinin sorunlarının çözümlenmesi,
bu amaçla işçi memur ayrımı yapmadan başta eğitim emekçileri olmak
üzere tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının
tanınması sağlanmalıdır."

Demokratik Eğitim Kurultayı, DISK'in 6. Genel Kurul sonrasında katıldığı ilk
toplantı olmuştur. Genel Kurul sonuçları üzerinde bazı çevrelerce
sürdürülmeye çalışılan spekülasyonlar ilk darbeyi burada yemişlerdir.
DISK'in işçi sınıfının çıkarlarını sınıfının bilimi doğrultusunda savunan ve
aynı doğrultuda çözümler öneren tavrı bu spekülasyonları sürdürenlerin
gerçek amaçlarını ve geçersizliğini göstermiştir.

13 ŞUBAT1978: DISK'IN 11. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

6.Genel Kuruldan s9nra yapılan ilk kitlesel eylem DISK'in 11. Kuruluş
Yıldörıümünün kutlanmasıdır. Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal birliği
yolunda başarı dolu 11 mücadele yılı geride bırakılırken, lstanbul Spor ve
Sergi Sarayını dolduran binlerce DiSK üyesi bilinçli işçi "mücadele ve zafer"
sloganları ile salonu doldurmuştur. 1
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Genel Başkan Abdullah Baştürk, DISK'ln Genel . Başkanı olarak DiSK
üyelerine topluca ilk kez seslendiği bu gecede yaptığı konuşmada; emekçi
halkımızın sorunlarına ancak sosyalist bir düzende çözüm bulunabileceği
nin bilincinde olan DISK'in emperyalizme, faşizme. karşı mücadelede
sarsılmaz bir kale olmaya devam edeceğini bildirmiş çeşitli yerlerden ve
örgütlerden gelen sahte birlik çağrılarını reddederek tüm işçileri tüm
sendikaları DISK'jn demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde •
birleşmeye çağırmıştır. Sözlerini "YAŞASIN SOSYALiZM" diye tamamlayan
Baştürk, konuşmasında özellikle faşizm tehllkesl üzerinde durmuş ve
konuşmasını izleyen aylardaki somut gelişmeler, yaptığı şu çözümlemenin
ne, denli öngörülü olduğunu açıkça kanıtlamıştır:

Sizlere burada bir noktay.ı açmak isterim. Tekelci sermayenin siyasal;,,~
temsilcisi MC'nin düşürülmesi faşizm tehdidini göz ardı ettirmemelidir,. _ •
MC'nin düşmesiyle faşizm tehdidi ortadan kalkmamıştır. Bugün faşistlerin
saldırganlı~ları sürmektedir. Köşe başlarındaki faşist namlular, ilerici,.
demokrat ve sosyalistleri hedef olarak aramakta ve cinayetlerine devam .
etmektedir. Devlet kademelerindeki faşist işgal sürmektedir. Dernckraflk
kitle örgütleri bombalı saldırılara uğramaktadır. Rütün bu somutlamalar ..
bugün hala demokrasi güçlerinin bir araya gelmesini, ilkeli, planlı ortak .
savaşlarını zorunlu kılmaktadır. PISK'in bu konuda sendikal bir örgüt
olduğu bilinci içinde üstüne düşeni 6.Genel Kurul Kararları ışığında yerine
getireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

Ancak DISK'in 11. Kuruluş Yıldönümünde içinde bulunduğumuz siyasal
koşullara uygun davranmayanlar olmuştur. Anti-faşist mücadelenin .
gerektirdiği bilinçle hareket etmek şöyle dursun, devrimci mücadelenin·
kollektif bir orana olan sınıf ve kitle sendikal örgütü DISK'in birliğini
zedeleyici bir tavır alınmış ve kötü bir gelenek başlatılmıştır. Yürütme
Kurulunun ilk kitlesel toplantısında "disiplin", disiplinden en çok söz
edenler tarafından çiğnenmiştir. Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının
ne anlama geldiğini hala algılayamayanlar bu davranışlarını daha sonraki
çalışmalarda da sürdürmekten kaçınmamışlardır. "Biz yönetlmdeysek örgüt
vardır, biz yönetimde değilsek, örgüt yoktur, bizim olmayan örgüt dağılsın"
mantığı yalnız 13 Şubat 1978'de değil onu izleyen diğer kitlesel
toplantılarda da sürmüş ve sınıf mücadelesine zarar verici sonuçlar
üretmiştir.
1.OLAĞAN YÖNETiM KURULU TOPLANTISI

DISK'in 11. KuruluşYıldön0m0ndenbir gün sonra 14 Şubat 1978 tarihinde
DiSK Yönetim Kurulu ilk olağan toplantısını yapmıştır. Dünya ve Türkiye
koşullarının değerlendirildiği ve DiSK Uzmanlık Dairelerinin çalışma
programlarının ele almarak tartışıldığı bu. toplantının açış konuşmasını
yaparken Genel Başka~Abdullah Ba~türk şu görüşlere yer vermiştir:
Emperyalist sistem ekonomik, politik, toplumsal alanlardaki bunalımından
çıkış yolu bulamamaktadır. Bu sisteme dahil ülkelerde sınıf mücadelesi
keskinleşmekte, emperyalist ülkeler ile azgelişmlş ülkeler arasındaki
çelişkiler yoğunlaşmakta, ulusal kurtuluş hareketleri gelişmekte • ışçl
sınıfının uluslararası dayanışması her geçen gün daha da güçlenmekt~!r:..:.

Özellikle MC'nin 3 yıla yakın yönetimi ile birlikte Türkiye ekonomik, politik,
toplumsal, kültürel olarak benzeri görülmedik hızlı bir çöküş dönemine
girmiştir. Türkiye şu anda tarihinin en bunalımlı dönemini yaşamaktadır.
Varılan sonuç aynı zamanda ekonomik kalkınma yolu olarak seçilen
kapitalizmin iflas noktasıdır. •
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Kapitalistlerin "kalkınıyoruz" feryatlarına ve refah toplumu oluşturmalanna
yönelik vaatlerine rağmen ekonomide ulaşılan acı sonuç şudur: bir yılda
ihraç edilen tümmallardan eldeedllendövizülkenin bir yıllık petrol ihtiyacını
karşılayamamaktadır. 1977 dış ticaret açığı 3,5 milyar doları aşmıştır. Dış
borçlar 12 milyardolar düzeyindedir...

işte bu koşullar içinde Türkiye'ya verilecek kredilerde söz sahibi olan
emperyalizmin uluslararası mali kı.ıruluşlarından IMF kredileri karşılığında
Türklye'nin gelişme hızını ve kalkınma yönünü emperyalist çıkarlar
doğrultusunda ayarlamak için belli koşullardayatmıştır.

Emperyalist sistem içinde bunalımına çözüm arayan Türkiye dış llişkllerde •
de tam bir çıkmaza girmiş, ABD'nin silah ambargosu karşısında acze
düşülmüş, farklı çıkar gruplarının çatışması nedeniyle AET konusunda tam
bir politika belirlenememiştir...

Vergfkaçakçılığı almış yürümüş, kamu harcamalarının yükü çok büyük
0

bir
oranda ücretlilerin sırtına bindirilmiştir. 1978 mali yılı bütçe kanun tasarısı
tartışmaları sırasında açıklandığı gibi bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte ikisi
ücretlilerden sağlanmaktadır.

Ulusal gelirdeki eşitsiz dağılım daha da artmaktadır. Türkiye'de toplam
ailelerin yüzde yirmisini oluşturan en yüksek gelirli kesim, toplam gelirin
yüzde 56,5'ini alırken; en düşük gelirli yüzde 20'nin aldığı pay ancak yüzde
3,5'tir. •

Resmi istatistiklerde yüzde 45'i aştığı, gayri resmi açıklamalarda ise yüzde
55'e vardığı söylenen enflasyon oranının yanısıra, Türkiye işsizlik oranı
bakımından da Avrupa'da birinci sıraya yükselmiştir. Yine resmi rakamlara
göre Türkiye'de işsizlerin sayısı 2.183.000'dir. Gayri resmi araştırmalar bu
sayının 3 milyonun çok üzerinde olduğunu öne sürmektedir.

Sağlık, sosyal güvenlik, kentleşme, konut, ulaşım, işçi sağlığı, ve iş
güvenliği, eğitime ilişkin-sorunların ulaştığı boyutlar ürküntü vericidir.

Tekellerin karları her geçen gün biraz daha artmaktadır. Fiyat artışları ve
vergi uygulamalarıyla ücretlerdeki artışın gerçek ücret artışına dönüşmesi
engellenmek istenmekte, sömürü yoğunlaşmaktadır. Sanayide tekelleşme,
yoğunıa·şma hızı artarken, toprak sahipliğinde kutuplaşma gelişmektedir...

1

DISK'in demokratik yollarla düşürülmesi yolunda kararlı mücadeleye
giriştiği ve bu konuda kitlesel eylemlere başvurduğu MC iktidarı 6.Genel
Kurulumuzun hemen ardından TBMM'nde güvensizlik oyu alarak
düsmüstür. Yerine DISK'in hem genel hem de yerel seçimlerde destekleme
kararı aldığı CHP'nin ağırlığında bir CHP-Bağımsı;zlarhükümeti kurulmuş
tur.
Görevi devraldığımız günlerde meydana gelen .bu iktidar değişikliği
karşısında s·. Genel Kurul kararları ışığında DiSK olarak genel ve kısa vadeli •
istemlerimizi bir kez daha açıkladık. Bu istemlerimizin önemli bir kesimini
Ankara'daki temaslarımız sırasında Sayın Başbakan Bülent Ecevit ve ilgili
bakanlara ilettik.

Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının ilkeleri doğrultusunda dile·getirdi
ğimiz istemlerimizin gerçekleştirilmesi . yolunda yoğun ve kararlı bir
mücadeleye girişeceğiz. istemlerimizin hayata geçirilmesi için, hükümet ile
diyalog k"urmaya çalışacağız.
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Ayrıca şu nokta üzerinde önemle durmak zorundayız. MC iktidarının
düşürülmeslllefaşlzm tehlikesi sona ermiş değildir. MC'nin düşmesi bizim
anti-faşlst • mücadelemizin önemini yitirmesi anlamına g~lmemelidir. Ve
gelmeyecektir...

Bu amaçla faşfst propagandanın etkisi altında kalmış emekçi kesimlerin bu
_propagandanın etkisinden kurtarılarak işçi sınıfının dünya görüşü ile
donatılması [çln yoğun mücadele verilmelidir. işte özellikle bu nedenden
dolayı MC'nln düşmesi ile faşizmin tehlike olmaktan çıkması arasında bir
bağlantı kurmak bizi yanlış ve yanlış olduğu kadar da tehlikeli sonuçlara
götür(ir.

Demokrasi güçlerinin bir araya ·gelerek ilkeli, planlı ortak birmücadele
vermesini zorunlu kılan işte bu noktadır. DISK'in bu konuda sendikal bir
örgüt olduğu bilinci içinde üstüne düşeni 6. Genel Kurul kararları ışığında
yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın...

Türkiye'nin tek demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü DISK'ln.çığ gibi
büyümesi egemen sınıfları ve sınıf uzlaşmacısı sendikacıları korkutmakta
dır. Egemen sınıflar işçi sınıfının devrimci sendikal birliğine yönelen _
adımları geriletmek için her yola başvurmaktadırlar. Yeni yeni sarı
sendikalar,konfederasyonlarkurdurmanınyanısıraCIA güdümlü kuruluşlarla
eğitim yoluyla sımdlkaları etki altında tutmaya çabalamaktadırlar.

Daha önce de belirttim:"lşçl sınıfının bilimi tnarksizmdir. Bu doğrultuda
yapılan eğitsel ve örgütsel çalışmaların siyasi olduğunu iddia ediyorlarsa,
elbette bunun içerisinde siyasal bilinç sınıf bilinci ile birlikte gelişiyor.

TÜRK-IŞ'L.E ARAMIZDA KESiN GÖRÜŞ AYRILIKLARI VARDIR: Evvela
DiSK, sosyalist bir örgüttür. Yani ideolojik yörıü belirlenmiş, kendi yetkili
karar organlarında saptanmış bir örgüttür. Yine DiSK sınıf ve kitle
örgütüdür. Dolayısıyla da sınıf sendikacılığına sıkı sıkıya bağlıdır. Tüzüğü
böyledir, uygulamaları böyledir. Yani DISK'le Türk-iş arasındaki l!n belirgin
fark ideolojik yönü berrak olan DiSK, ideolojik yönü olmayan Türk-iş..."

Biz işçi sınıfının ekonomik, politik, ideolojik mücadelesinin bütünlüğünün
bilincinde olarak, sınıf sendikacılığı ilkelerinden enufak bir taviz vermeden
işçi •sınıfının devrimci sendikal birliğini sağlama yolunda mücadele
edeceğiz. Ve tüm engellemelere rağmen bunu gerçekleştireceğiz...

Önümüzdeki dönem işçi sınıfının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
yolunda, sömürüyü sınırlandırma ve ortadan kaldırma mücadelesinin
bütünlüğü içinde sınıf uzlaşmacılığına karşı, sınıf işbirlikçiliğine karşı,
demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinin daha da yaygınlaştırılaca
ğı sınıf uzlaşmacı sarı sendikacılığın daha geniş boyutlarda mahkum

"\ edileceği bir çalışma dönemi olacaktır.

Önümüzdeki dönem, uluslararası ilişkilerimizin daha da gelişeceği,
u!~slararası işçi sınıfı dayanışmasının çlaha da güçleneceği bir çalışma
donemi olacaktır.

1
'1
}

Bu mücadele döneminde bize işçi sınıfının.bilimi yol gösterecektir.

6.Genel Kuruldan sonra DISK'in geri çizgiye düşeceği yolundaki asılsız ve
temelsiz, sinsice sürdürülen söylentileri de DISK'in en yetkili ağzı böylece
yalanlamıştır.
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DiSK Yönetim Kurulu, sunulan daire çalışma programlarını ayrıntılarıyla
görüşüp karara bağlamış, devrimci bir örgüt olarak DISK'in yurt içinde ve
dışında sınıf uzlaşmacılığına, faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı
mücadelede üzerine düşen görevleri belirlemiştir. · ·

3.2. 20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMi
\. I •

DISK'in CHP ağırlıklı iktidarın faşist örgütlenmerere karşı yeterince etkin
mücadele vermediğine ilişkin eleştiri ve fasist örgütlerin üzerine giçHlmesi
halinde DISK'in tümüyle iktidarın yanında olacağına ilişkin sözlerine rağ
men sosyal-demokrasinin ikili karakterinin doğal bir sonucu olarak CHP
iktidarının faşist örgütlenmelere karşı açık bir tavır almayışı sonucu
iktidarın daha üçüncü ayı dolmadan faşist saldırılar kitlesel imha biçimine
dönüşmüştür. • • •

1e Mart 1978 günü polis gözetiminde lstanbi.ıl Ünlversitesi'nden dersten
çıkan öğrencilerin üzerine otomatik silahlarla bombalarla saldırılmış,
öğrencilerde~. Hamit Akıl,Abdullah Şimşek, Ahmet Ören, Baki Ekiz, Murat
Kurt hemen Universite kapısı önünde, Hatice özen ve Cemil Sönmez de·
kaldınldrklan hastanede ölmüşler, 40 kadar öğrenci de yaralanmıştır.

Olayın insanlık dışı yanı tüm' antı-faşist kişi ve örgütlerin· tepkisini
çekmiştir. Demokratik kitle örgütleri yayınladıkları bildirilerle olayı
kınamışlar, ülkenin dört bir yanından qlayı protesto eden sesler
yükselmiştir. Öğrenciler Üniversiteyi terketmemişler, yürüyüş yapmışlar, .
ertesi gün çok sayıda DiSK üyesi işçinin de katıldığı büyük bir cenaze
töreni yapılmıştır.

'Ancak 16 Mart Katliamına DISK'in tepkisi çok farklı olmuştur. ·1 Mayıs 1977
katliamının ardında da faşist çetelerin olduğunu bilen DiSK öğrencilere
yönelik katliam karşısında aynı duyarlılık ve görev blllnclyle.davranrruş, işçi
sınıfının üretimden gelen gücünü ortaya koyarak faşizme karşı sınıfsal bir
çıkış yapmıştır.

DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk aşağıdaki açıklamayla faşist saldırı
ve cinayetleri protesto etmek üzere DiSK üyesi işçilerin 20 Mart Pazartesi
günü 2 saat süreyle iş bırakacaklarını bildirmiş, Türk-iş ve Türk-iş üyelerini,
tüm yurtseverleri ve demokratik kuruluşları eylem birliğine çağırmıştır:

Faşist ve gerici güçlerin temsilcisi MC iktidarının sona ermesine rağmen
faşist saldırı ve terör sürüyor. işçiler, yoksul köylüler, yurtsever genç ve
aydınlar işyerlerinde, okul kapılarında, sokakaralarında saldırılara uğruyor,
kurşunlanıyor, katliamla yok edilmek isleniyor. Dün lstanbul Unlversltesln• .
de girişilen katliam faşist saldırganlıkların nereye kadar götürüleblleceğinin
en son kanıtıdır. 12 Mart faşizmini sürdürmek isteyenler ve ı Mayıs
katliamını düzenleyenleryine sahnededir. •

işçi sınıfının ve tüm emekçilerin bu olaylara seyirci kalmayacağuu bir kez
daha dile getirirken faşist saldırıları nefretle kınadığımızı, provokasyonlara
ve tertiplere karşı uyanık olunmasının gerekliliğini belirtir, tüm ilerici dev
rimci ve yurtsever güçleri emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede güç
birliğine çağırırız. •

iç savaş kışkırtı~ıları, sıkıyönetimden medet umanlar beklediklerini
bulamayacaklar, işçi sınıfı bunların bu arzularını kursaklarında bırakacaktır.

141



'-.

Faşist yuvaların dağıtılması ve faşist katlllerln adalete teslim edilmesi yolun
da hükümetin bütün girişimlerini destekliyoruz .

DiSK, bu mücadelenin bir parçası olarak bu saldırganlıklşrı protesto etmek
ve faşist yuvaların dağıtılmasını sağlamak amacıyla DiSK üyesi tüm
işçilerin Anayasa'nın kendilerine tanıdığı haklara dayanarak 20 Mart 1978
Pazartesi günü sabahı saat 10,00"a kadar iş bırakmalarına karar vermiştir.
Faşist saldırganlıklar sürdükçe işçi sınıfı daha kararlı bir biçimde_
eylemlerine devam edecektir.

Bu anlamda Tük-iş ve Türk-lş'e bağlı sendikaları, üyelerini, bütün
yurtseverleri ve demokratik kuruluşları bu somut görevde eylem birliğine
çağırıyoruz."

20· MART FAŞİZME iHTAR EYLEMi için 17-20 Mart arasında yoğun bir
çalışma yapılmıştır. Bu eylem sürecinde 350 bin adet DISK'IN SESl,500 bin
bildiri; ayrıca da eylem sonucunu değerlendiren yine 300 bin adet ikinci bir
DISK'IN SESi çıkarılmış, DISK'in eylemi etrafında aralarındaki tartışmalan
bir yana bırakarak birleşen tüm kitle örgütlerinin de.yardrrmyla bu yayınlar
Türkiye çapında DiSK üyelerine ve halkımıza dağıtılmıştır.

18 Mart 1978 günü emekçi halkımıza DiSK Genel Sekreteri Fehmi lşıklar'ın
ş_u bildirisi dağıtılmıştır

HALKIMIZA,

işçiler köylüler, memurlar, gençler, aydınlar, analar, babalar, bacılar ve tüm
yurtseverler, • •

insanlık düşmanı faşistlerin lstanbul Oniversitesi'nde dersten çıkan
öğrencilere karşı bombalarla, makinalı tüfeklerle giriştikleri son kanlı
katliama tanık oldunuz.

Bilindiği gibi MC iktidarları döneminde eğitim kurumları, devlet kademeleri
faşist çetelerin karargahı durumuna getirildi. Öğrenim özgürlüğü ve can
güvenliği kalmadı. Öğrenci anaları ve babaları için yaşam bir işkence haline
geldi.

Bugün ise MC'nin düşmesine rağmen emperyalizmin güdümündeki bu
faşist güçler kanlı cinayetlerini sürdürmek istemekte, işyerlerinde okul
kapılarında, sokak aralarında faşist namlularını ayırım yapmaksızın

. halkımıza doğrultmaktadırlar. •

DiSK üyesi işçiler faşist saldırıları protesto etmek ve faşist yuvaların
dağıtılmasını sağlamak 1amacıyla Anayasa'daki demokratik haklarını
kullanarak 20 Mart Pazanesi günü sabah saat 8.00"den 10.00'a kadar .iş
bırakıyor. Bu eyleme diğer sendika üyeleri, tüm demokratik kuruluş üyeleri
de katılıyor, destekliyor. Analar, babalar, bacılar, kardeşler, DISK'in
yanında yer alıyor. - .

Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele ancak kitlelerin örgütlü gücü ile •
başarıya ulaşacaktır. .

• '

FAŞiZME iHTAR eylemi bunun bir parçasıdır.
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iHTAR eylemi gerçekte faşizmin kaynaklandığı sömürü düzenine yöneliktir.
Çünkü sömürü düzeni sürdükçe işçi sınıfının,emekçi halkımızın işsizlikten
pahalılıktan, yoksulluktan kurtulması sözkonusu değildir.
işçi sınıfı tarihsel sorumluluğunun bilincinde olarak emekçi halkımızın
kendisinden beklediği sesi fabrikalardan, tarlalardan yükseltmektedir. ·

Selam olsun bu sesi işyerinde,bürosunda,okulunda, hayatın her alanında
yansıtanlara...
Selam olsun halkımızın faşizme karşı eylem birliğine güç kalanlara.

Ve 20 Mart 1978 pazartesi günü Türkiye işçi sınıfı tarihinin önemli bir
dönemeç noktasını oluşturan 20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMl'ni ger
çekleştirmiştir. Faşist saldırı ve cinayetlere karşı Türkiye işçi sınıfı ilk kez
şalterleri indirip işi bırakarak cevap vermiştir.
DISK'in eyle!"Qi lstanbul BarosuÜ TMMOB,Türk Tabipler Birliği, TÖB-DER,
TÜM-DER, TUTED, TÜMAS, T MÖD başta olmak üzere tüm demokratik
kitle ve meslek örgütlerince, g·azetelere verilen ilanlarla desteklenmiştir.

20 Mart 1978'de saat 08.00'den itibaren çarklar durmuş makineler susmuş,
işyerleri sessizliğe gömülmüştür. Birçok ilde elektrik, su kesilmiş, büyük
kentlerde trafik kilitlenmiş, radyolar susmuş, okullarda ders yapılmamış,
avukatlar mahkemelere girmemiş, kamu görevlilerinin önemli bir kısmı,
öğretmenler, bilim adamları, sağlık emekçileri, memurlar FAŞiZME iHTAR
EYLEMl'ne katılmışlardır. • • ,.,-,
Yöneticiierinin karşı çıkmasına rağmen Türk-iş tabanındaki çok sayıda işçi
bazı bağımsız sendika üyeleri de iş bırakma eylemine katılmışlardır. Hava-iş
Sendikası bir bildiri ile DISK'in kararını desteklediğini açıklamıştır.
FAŞiZME iHTAR EYLEMi işçilerin yoğun olduğu tüm bölgelerde, özellikle
DISK'in örgütlü bulunduğu tüm yörelerde geniş bir katılımla, tam bir disip-
linle ve başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Faşist saldırıları protesto eden ve saldırıların durdurulması için ihtar
eylemine girişen Türkiye işçi sınıfını yurdun dört bir yöresinde,
lstanbul'dan Edirne'ye, Urfa'dan Samsun'a, Ankara'dan Antalya'ya,
lzmir'den Malatya'ya, Kayseri'den Erzurum'a, Eskişehir'den Bursa'ya,
Kocaeli'nden Ordu'ya kadar elele vermiş ve TOrkiye'de ilk defa faşizmi bu
denli kitlesel bir qiçimde protesto _etmiştir. Ve faşist saldırıların artması
karşısında gücünü~ nerelere varacagını kanıtlamıştır.

Bölgeler itibariyle direnişe katılan DiSK,Türk-iş ve bağımsız sendikalara Oye
işçilerin genel dökümü şöyledir:
Ankara Orta Anadolu Bölgesi
Adana Çukurova Bölgesi
lzmir Ege Bölgesi •
Antalya Akdeniz Bölgesi
Kocaeli lzmit Bölgesi
Eskişehir Kütahya Bölgesi
Samsun Karadeniz Bölgesi
Bursa Marmara Bölgesi
Kayseri Sivas Bölgesi
Diyarbakır Güneydoğu Bölgesi
Erzurum Doğu Bölgesi
Edirne Trakya Bölgesi
lstanbul Bölgesi

76.543
49.508
45.187
14.700
40.581
20.1'78
8.274

37.200
10.905
10.533
2.740 ·

17.450
263.928

Toplam

\.

597.727
143



150 bini aşkın TÖB-DER üyesinin yanısıra protesto eylemine katılan diğer
öğretmenlerle birlikte ilk ve orta öğretimde görevli toplam öğretmenlerin
yaklaşık %80'i işçilerle birlikte bu direnişe katurruşıardır.

Direnişe katılan ·teknik eleman, b0ro personeli, kamu görevlilerinin bir·
keslml, üniversite öğretim üyeleri, avukat ve öğrencilerle birlikte faşizmekar
şı direnenlerin tümü bir milyonu aşmıştır.

• tşyerlerindeki,fabrikalardaki sessizlik faşist hareketin kulağında büyüyen
bir uğ~ltu haline gelmiştir.

Disiplin içinde direnişe başlayan işçi sınıfı, yine aynı disiplin içinde saat
. 10.00'da makineleri çalıştırmıştır.

2Q Mart günü olay çıkmasını isteyenlere, Türkiye işçi sınıfı,disiplini ve
kararlılığıyla olanak vermemiştir..

·-
Eylem süreci içinde eylemin öncesinde ve sonrasında tekelci sermaye açık
tavır alarak 20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMl'ne saldırmıştır. Sanayi
Odaları Başkanı Sakıp Sabancı bir açıklama .yaparak eylemi "ülke
çıkarlarıyla bağdaşmayan bir olay" olarak nitelendirirken, Türkiye işveren
Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin de hükümete çağrı
yaparak işçilere haddini bildirmesini istemiştir. Bunların paralelinde olarak
Türk-iş icra Kurulu da bir açıklama yaparak faşistlere karşı girişilen eylemi
"işçiler üzerinde oynanan bir oyun" olarak nitelendirmiş, " sınıf şuuru
yerine milli şuurun benimsenmesini" isteyerek eyleme karşı çıkmıştır.
Ancak Türk-iş yöneticilerinin bu çağırısı tabanda destek değil tepki
bulmuştur.

Başbakan Bülent Ecevit eylem öncesinde ve eylem sonrasında DISK'e karşı
geniş bir saldırıya geçmiştir. "Sağduyulu", ,"anlayışlı" olma çağrılarıyla,
"sağa da karşıyız, sola da karşıyız" mantığı içinde DISK'in eylemini daha
önceden yasadışı ilan ederek kendini yargıç yerine _koyan Ecevit, işçileri
işten atmakla tehdit etmiş, böylece demokrasiden ne anladığını ortaya
koymuştur.

ö~e yandan 20 Mart basında da büyük yankı bulmuştur. Sağcı gazeteler
DISK'in bir ihtilal provasına giriştiğini yazarak DISK'i suçlarken ihtiyatlı
"solcu" yazarlar ise DISK'in eyleminin zamansız olduğunu, bu hükümetin
düşmesi halinde yerine, daha iyisinin mi geleceğini sorarak faşizme karşı
mücadelenin acilliğini, gerekliliğini küçümsediklerini dile getirmişlerdir.
Ama tarih "solcu" ihtiyatlık adına yazılanları değil, DISK'in eylemini haklı
çıkarmıştır.

DISK'e düşmanca saldırıların sözüm ona dostça eleştirilerin yöneltildiği
ortamda 26 demokratik kuruluş ise 23 Mart 1978 tarihindeortak bir açıklama
yaparak sonuna kadar DISK'in yanında olduklarını açıklamışlardır "Faşlzrne
Karşı Omuz Omuza" sloganı 20 Martta hayata_geçirilmiştir.

Faşizme karşı mücadele başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halkın,
emekten yana tüm demokratların, yurtseverlerin, ilericilerin görevidir. Ve bu
mücadele ancak sınıfsal temeline dayalı olarak verilebilirse başarıya
ulaşabilir. Toplumun tüm anti-faşist, anti·emperyalist ve anti-şovenist
güçlerinin işçi sınıfı çevresinde kenetlenmesi, emperyalist güçlere ve
tekellere karşı etkin bir kavga vermesi ile faşizm yenilgiye uğratılabilir. iyi
niyetle faşizme karşı olduğunu söylemek yenilgiden başka bir sonuç ge
tirmez.
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Faşizme karşı mücadelede tarafsız kalınamaz. Faşizm tarafsızlık
politikasından kan alarak gelişmekte ilk fırsatta da tarafsızlara
saldırmaktadır. insanlık tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. özellikle
il. Dünya Savaşı sırasında bir çok Avrupa ülkesinde faşistlerle uzlaşan,
tarafsız kalmaya çalışan sosyal demokratlar bunun bedelini çok pahalı bir
biçimde ödemişlerdir. •

DiSK, antl-taşlst mücadelede sessiz kalamazdı. Eylem gerektiren tüm
şartlar vardı, eylem erken bir eylem değil, faşizme karşı mücadele etmesi
gerekenleri uyaran ve aynı safa çağıran zamanlı bir eylemdi.

Genel Başkan Abdullah Baştürk, 22 Mart'ta aşağıdaki şu tarihi açıklama ile
hem 20 Mart Eylemini değerlendirmiş, hem de DISK'e yönelik suçlamalara
cevap vermiştir: • •

20 Mart 1978 günü saat 8.00'den 10.00'a kadar FAŞiZME iHTAR EYLEMi işçi
sınıfının disiplini içinde başarı ile uygulanmış ve demokrasimize yeni
boyutlar kazandırmıştır.

DISK'IN FAŞiZME iHTAR EYLEMi Anayasanın. tanıdığı hakka dayanılarak
DiSK Yürütme Kurulunca kararlaştırılmış ve gerçekleştirilmiştir

Zamanın darlığına rağmen, eylemin uygulanmasında önemli bir aksama
olmamış ve DISK'in direktifine harfiyen uyulmuştur. işçi sınıfının bu kararlı
ve onurlu eylemi memurlar, öğretmenler, gençler1 hukukçular, teknik
elemanlar ve demokrasiden yana olanlarca desteklenmiştir. Böylesi
insancıl ve bir o kadar da bilimsel olan bu demokratik tepkimiz,
demokrasiden yana olduğunu söyleyen kurum ve kişilerce en azından
saygıyla karşılanmalıdır.

Faşizmin, güçlendiği ve giderek lktidar..olduğu ülkelerde hangi yollarla ve
kimleri kullanarak başarıya ulaştığı artık herkes tarafından bilinmektedir.

Olaylara gerçekçi açıdan bakan işçi sınıfımız faşizm tehlikesine de bilimsel
olarak bakmakta ve faşizme karşı mücadelesini buna göre vermektedir.

"Biz DiSK yöneticileri olarak faşizme ihtar eylemi'ne karar verirken ve
uygularken sorumluluğumuzun bilinci içinde davrandık. Bu· nedenle ne işçi
sınıfımız ve DiSK ve ne de onun yöneticileri kimseden bugüne kadar
koruyuculuk beklemedi, bundan böyle de beklemeyecektir.

DiSK yöneticileri demokrasi mücadelesini verirken anti-demokratik
uygulamaları da göze alarak vermektedir.

"işçi sınıfının ve emekçi halkımızın çıkarları açısından olaylara bakan DiSK
herhangi bir diyet bekleyerek demokrasi müc~delesi vermez.

DiSK demokratik hak ve özgürlükler konusunda· işçi sınıfımıza ve emekçi
halkımıza söz vermişlerden, bu sözlerinde durmalarını ısrarla bekleyecektir.

Bu bakımdan atılacak adımlar dikkatle izlenecektir.

Demokraside görüşlerini bir başkasına zorla kabul ettirme ilkesi yoktur.
Hele öldürerek hiç yoktur. '
Faşizme ihtar Eylemimizin dayanağı, Anayasadır, Anayasa'mızın başlangıç
ilkesidir, .faşizme karşı uyanık bekçiliğimizin yüklediği vazgeçilmez bir
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görevin yerine getlrllmesldklnsan Hakları Evrensel B.ildirisidir, lnsanlan
mızın can güvenliğini sağlamayı tüm yasaların üstünde kabul eden doğa
yasası'dır.

Çocuklarımızın öldürülmesinin önlenmesini istiyoruz. Eylemimiz bunu
sağlamak içindir. Hukuka aykırı ise bunun sonuçlarına katlanacaruz, Yeter
ki çocuklarımız öldürülmesin. Yeter ki Anayasamız çiğnenmesin, yeter ki
faşizm kanlı diktasını kuramasın.

Sayın Başbakan öğrencilerin tepki gösterme biçimlerini beğeniyor. işçilerin f
"aktif direniş" saydığı iki saatlik iş bırakmalarını beğenmiyor. Elbette
işçilerin tepki gösterme biçimleri öğrencilerinkine benzemez. Biz
tepkilerimizi en azından işyerimizde böyle gösterebiliriz. Üstelik bu eylem
biçimimiz en pasif olanıdır, Sayın Başbakanın bunu aktif direniş blçlml
sayması yanlıştır. Faşizme karşı dünya işçilerinin nasıl direndiklerini
bilmemeye imkan yoktur. Faşizm, işçi sınıfının şanlı direnişleri ile
yuvalarından- sökülebilmektedir "Biz sağa da sola da karşıyız" diyerek !
faşizmi önlemek mümkün değildir. •

Asıl tuzak budur. Bu tuzağa düşmemek gerekir.

DISK'in "Faşizme ihtar" için yaptığı güç ve eylem birliği çağrısı bütün ilerici
devrimci, yurtsever ve demokrat kişi ve kuruluşlar tarafından benimsenmiş
ve alkışlanmıştır.

, Bu duyarlılığı gösteren kişi ve demokratik kuruluşlara karşı uygulanacak
baskı yöntemleri bugüne kadar bu yola başvuranlara yarar sağlamamıştır.

Bu demokratik ve görkemli FAŞiZME iHTAR EYLEMl'ne katılanları DiSK
olarak kutluyoruz ve saygıyla selamlıyoruz." '

DiSK Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 24-25 Mart 1978 tarihlerinde
Maden-lş'in Gönen'deki Mites Tesislerinde . ortak olarak toplanan DİSK
Yönetim, Yürütme Kurulu üyeleri ile DiSK üyesi sendikaların yürütme
kurulu üyeleri ise 20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMl'ni gerçekleştiren DiSK
Yürütme.Kuruluna sonuna kadar sahip çıktıklarını belirtmişler ve ortak
açıklamalarında şu görüşlere yer vermişlerdir: •

20 Mart'ta iki saatlik iş bırakımı şeklinde uygulanan "FAŞiZME iHTAR
EYLEMl"ni DiSK üyesi bütün sendikaların yürütme kurulu üyeleri ve DiSK
Yönetim Kurulu olarak sonuna kadar destekliyoruz... DiSK Yürütme
Kurulumuzun 'FAŞiZME iHTAR EYLEMl'ni en doğru tavırolarak görüyoruz.

20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMi DISK'in örgütsel bağlarını daha
pekiştirmiş, örgütsel' bağımsızlığını güçlendirmiş, parçalanmayı ve
savaşkanlığını yitirmesini umanları bir kez daha hüsrana uğratmıştır.

Çünkü 20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMi Türkiye devrimci hareketinin
anti-faşist, antl-emperyattst mücadelesinde önemli bir dönemeçtir.
Devrimci tarihimizde ilk kez olarak işçi sınıfının disiplinli öncülüğünde
bütün anti-faşist güçlerin eylem birliğini gerçekleştiren demokratik bir
mücadele biçimidir.

Gerçek etkisini faşist odakların ve destekçilerinin tepkisinden ölçtüğümüz
20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMi işçi sınıfının dünya görüşü olan
sosyalizmden ışık almıştır. DiSK yöneticileri ve DiSK üyesi sendikaların
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yürütme kurulları olarak gen;ek bir anti-faşist mücadelenin sosyalist dünya
görüşü doğrultusunda kitlesel eylemlerle olacağına inanıyoruz. Bu konuda
tarihsel deneyler, bizim inançlarımızı doğruluyor.

Yine tarihsel deneylerden biliyoruz ki, sosyal demokrat görüş, faşizme karşı
yeterli ve etkin mücadele veremez. Biz Türkiye işçi sınıfının en dinamik
sendikal örgütünün yöneticileri olarak faşizme içtenlikle karşı olan sosyal
demokratlara da gerçek bir anti-faşist mücadelenin nasıl olacağını inatla ve
kararlılıkla öğretmeye devam edeceğiz. Ayrıca Türkiye işçi sınıfının
sendikal birliği bu aşamada sağlanmamış olmasına rağmen sınıf
uzlaşmacılığına hayır diyen işçi kardeşlerimiz deanti faşist mücadelede 20
MART direnişine katılarak sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesinde mücadele
eden DISK'i desteklemişlerdir. Sendikalarının engellemesinden dolayı bu
eyleme katılamayan işçilerde DISK'in bu doğru tavrını alkışlamışlardır.

Faşizme. karşı mücadele faşizmin kökü kazınıncaya kaynağı kuruyuncaya
kadar DISK'in gündeminden indirilemeyecektir. Mücadele faşizme karşı
bütün güçleri kapsayacak, sürekli gelişecek ve programlı verilecektir...Bu
nedenlerle faşizme karşı olduğunu belirten bütün antl-taşlst güçlerin anti
faşist mücadele için ellerindeki bütün olanakları ortaya koymasını istjyor ve
bekliyoruz. Ozellikle siyasal iktidarın işçi sınıfının ve emekçi halkımızın
ekonomik,demokratik taleplerini ve ülkemizi emperyalizme bağımlı hale
getiren dış ve iç politikalardan ayrılmasını istiyoruz...Anti-faşist
mücadelede önemli bir silah olan genel grev hakkının sağlanması için ısrarlı
ve kararlı olacağımızı bildiriyoruz.

Bütün anti-demokratik uygulamalara karşı olan DISK'in emperyalizme ve
onun silahlı bekçisi faşizme karşı koyduğu ihtar eylemi · nedeniyle
anti-faşist olduğunu söyleyenler, bize yöneltilen eleştirilerin yanlış adrese
yapıldığını bütün kamu oyu çok yakında anlayacaktır. 1

20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMl'nin yasal sorumluluğunu üstlenen
Yürütme Kurulumuz hakkındaaçılan dava devam etmektedir. Ote yandan 20
MART FAŞiZME iHTAR EYLEMi Türkiye işçi sınıfı mücadelesine genel grev
tartrşmasını bütün ağırlığı ile getiren bir eylem olmuştur.

~-~- 1 MAYIS 197Ş iŞÇi SINIFININ ULUSLARARASI BIRLIK,MÜCADELE
VEDAYANIŞMAGÜNÜ · • .·

1978'in ekonomik, toplumsal ve politik -koşulları DISK'i 1 Mayıs 1978'i
kutlama· konusunda önemli bir karar vermek· durumunda bırakmıştır. 1
Mayıs 1977 katliamının sorumlularının, katillerinin bile bulunmamış olduğu
faşist saldırı ve cinayetlerin sürdüğü bir ortamda 1 Mayıs 1978'in eski
kutlamaları aşan bir biçimde kutlanması gerekliliğinin sınıf mücadelesine
yüklediği görev ve sqrumluluklar gerçekten çok büyüktü. işçi sınıfının
devrimci sendikal örgütü DiSK bir yandan sınıf mücadelesinin göstermesi
gereken kararlılığı,öte yandan CHP ağırlıklı iktidarın gücünü ve bu iktidarı
düşürme peşindeki faşist güçlerin ağırlığını hesaplayarak ve bir yı~ önce
hazırlanan komplonun amacına ulaşamadığını kanıtlamak için 1 Mayıs
1978'i lstanbul'da 1 Mayıs Alanında kutlama kararı vermiş ve temel sloganıJ MAYIS'DA 1 MAYIS ~LANINA olarak saptarmştır.

1 Mayısın önceki deneyimler ışığlnda ve daha görkemli bir . biçimde
kutlanmasını sağlamak için dahaŞubat ayı başında çalışmalar başlatılmış,
temel ilke olarak 1 Mayıs 1978'e·DISK üyesi sendikalarla merkezi disiplin
içinde yapılacak ortak çalışmaların yan ısıra bağımsız send_ikalar1demokratik
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kitle örgütleri ve siyasi partilerle en açık, en demokratik diyalog ortamı ile
hazırlanılması benimsenmiştir. Böylece daha önceki kutlamalar sırasında
özellikle demokratik kitle örgütleriyle ilişkilerde ortaya çıkan olumsuzlukla
rın aşılması amaçlanmıştır.

Bu çalışmalar içinde Genel Sekreter Fehmi lşıklar'ın başkanlığında
oluşturulan 1 Mayıs Komitesi'nin yönlendiriciliğinde önce DiSK 0yesi
sendika temsilcileri, sonra demokratik kitle örgütleriyle, daha sonra da
siyasi parti temsilcileriyle toplantılar yapılmış, bu toplantılar1 Mayıs 1978'e
kadar sürdürülmüş dayatmacı olunmadan, tüm anti-faşist, anti-emperyalist
ve anti-şovenist güçleri birleştirici dayanışmayı artırıcı bir tavırla 1 Mayısın
ortak görüşler etrafında kutlanması için tüm yaratıcı tartışmalar
gerçekleştirilmiş, kararların demokratik bir platform içinde ortak bJr bl
çimde alınması için yoğun bir çaba harcanmıştır.

1 Mayıs 1978'de kullanılacak olan afişin Türkiye'deki tüm ilerici, devrimci
sanatçıların katılımıyla saptanması için bir afiş yarışması düzenlenmştfr.
DISK'in 1 Mayıs Afiş Yarışması 7.4.1978 tarihinde sonuçlanmıştır. Semih
Balcıoğlu'nun başkanlığında, Yaşar Kemal, Tahsln Saraç, Kemal
Nebioğlu, Mustafa Aslıer, Bülent Erkmen ve Yücel Yaman'dan kurulu
oluşan Seçici Kurulun değerlendirmesi sonunda birincilik ödülünü Şekip
Davaz, ikincilik ödülünü Emre Senan, üçüncülük ödülünü de Aydın Erkman
kazanmışlar şu sanatçılarda başarı ödülü almıştır: Gürbüz Doğan Ekşioğlu,
Orhan Taylan, Emre Senan, Kazım lşgüven, Ayşe Çetkin, Vedat Bodur,
Gülsün Karamustafa, Hüseyin Özdemir, Ali -lhsan Akülke, Erdal Ekşi,
Gürbüz Doğan Ekşioğlu', Halis Başarır, ~adık Karamustafa, Ayşe Yıldıran,
Mehmet Sönmez, Mutlu Aydınoğlu. Afiş yarışmasına katılan eserler 1
Mayıs 1978 sonrasında lstanbul, Ankarave lzmir'de de sergilenmiştir.

Kısacası 1 Mayıs 1976'e en kollektif bir biçimde Türkiye'deki tüm antl
faşist, anti-emperyalist ve anti-şovenist güçlerin ortak katılımıyla
haztrlamlrruşttr.

DISK'in 1 Mayıs 1978'1 yasal olarak 1 Mayıs 1977'de 36 yurttaşımızı
yitirdiğimiz 1 Mayıs Alanında kutlamaya yönelik ilgili yerlere yaptığı
başvuru üzerine önce 1 Mayıs'ın 1 Mayıs Alanında kutlanmasına izin .
verilmeyeceğine ilişkin cevaplar alrnrruş.ancak DlSK'in kararlılığı sonucun-
da1 Mayıs Alanı DISK'e verilmek zorunda kalınmıştır.

MC'nin 1977 kanlı 1 Mayısı gibi yoğun faşist saldırılarla dolu iktidar dönemi
1978 başında bitmiştir. Ama faşist saldırılar kesilmemiştir. Devlet
kurumlarına da yuvalanmış olan faşist örgütler ve güçler saldırganlıklarını
emekçi halk kitleleri için 'dana fazla demokratik hak ve özgürlükler vaad
eden iktidar döneminde artırarak sürdürmüşlerdir. Bu dönemde de DiSK
devrimci sendikacılık anlayışının yüklediği sorumluluğun bilinciyle
anti-faşist ve anti-emperyalist güçlerin birliği konusundaözenli bir çaba
harcamıştır. Faşizme ve emperyalizme karşı bütün güçlerin yanyana ve
omuz omuza olmalarının koşullarını gerçekleştirmiştir. DiSK bunun llk
somut örneğini 16 Mart 1978'de kitlesel katliama girişen faşist güçlere
karşı 20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMi ile bütün demokrasi güçlerin!
eylem birliğine çağırarak ve iki saat iş bırakımını bütün ülke çapında
gerçekleştirerek göstermiştir. _

DISK'in önc0!Oğünde gelişen demokratik güçlerin birliği egemen sınıfların
yüreğine korku salmıştır.Bu korkunun sonucu 1 Mayıs 1978 öncesinde
faşist güçler,basını ve diğer iletişim araçlarını kullanarak provokasyon
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ortamı yaratmaya çabalamışlar.Egemen g0çler,1 Mayısa katılan işçilerin ve
emekçilerin yagma ve talan yapacağını 'öne sürmüştür, Ayrıca bilinçlenme
sarecine yeni girmekte olan emekçi halk kitlelerinin üzerinde korku ve terör
estirilmek istenmiştir. - -

\ .
Özellikle sağcı basın günlerce bu doğrultuda yayın yaparak kamuoyunu
yanıltmayı görev bilmiştir. Sokaklara yazılar yazılmış, gerici partiler, sarı
sendikalar işçi sınıfı düşmanı örgütler tarafından bildiriler dağıtılmıştır. 1
Mayıs Alanı 1 Mayısta işçi sınıfına ve emekçi halka kapatılmak istenmiştir.
Ancak DISK'in takındığı doğru ve kararlı tutum tam bu engelleri aşmıştır.
. 1

Gericilerin saldırıları ve 1 Mayıs 1978'de olaylar çıkacağına ilişkin emekçi
halkımızı korkutmaya, sindirmeye yönelik söylentiler çıkarılması üzerine
Genel Başkan Abdullah Baştürk 29 Nisan 1978'de yaptığı şu açıklamada
DISK'in disiplinli gücünü 1 Mayıs öncesinde bir kez daha sergilemiştir.

1 Mayıs 1978'i kutlamamıza iki gün var. işçi sınıfımıza ve emekçi halkımıza
düşman olanlar bir şey yapamayacaklarını anlayınca bir kere de dedikodu ve
entrikalarla işçilerin törene katılmalarını önlemeye çalışıyorlar. Böylece
işçileri kırlara çiçek toplamaya göndereceklerini sanıyorlar.

1 Mayıs 1978 gösterileri önceki işçi bayramlarının görkemini aşacaktır.
Gerek hazırlıkları gerek disiplini •• yönünden hiçbir aksamaya göz
yumulmayacak, meydan verilmeyecektir. DISK'ln sorumluluğu altında 54
demokratik kitle örgütü törenlere katılacaktır. Alınan kararlar doğrultusun
da başından sonuna kadar planlanmış bir tören yapılacaktır: Yurdun çeşitli
bölgelerinden gelen halkımız gönül rahatlığı ile törene katılacak ve gene
gönül rahatlığı ile evine dönecektir. Böylece 1 Mayıs 1978 işçi sınıfı
mücadelesinin disiplini içinde gerçekleştirilmiş olacaktır.

Bu disiplin içindeÜlkemizin dört bir yanından gelen gücümüzüvebirliğimizi
bir kez dahadosta ve düşmana göstermek için 1 Mayıs alanına yürüyeceğiz.

Demokratik kuruluşlarla ve siyasi partilerle gerçekleştirilen ortak
çalışmalarla 1 Mayıs 1978'in kutlanmasına ilişkin tam teknik sorunların
çözümlenmesinden ve tüm DiSK örg0t0n0n 1 Mayıs 1978 kutlamasına hazıe
hale getirilmesinden sonra DiSK Y0r0tme Kurulu emekçi halkımıza şu
bildiriyi yayın_lamıştır: '"

I_ŞÇILER,KÖYLÜLER,MEMURLAR,TEKNIK ELEMANLAR,ÖĞRETMENLER,
OĞRENCILER11LERICILER1YURTSEVERLER,T0M EMEKÇiLER

işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan şanlı 1
Mayıs'ı bu yıl da DISK'in öncülüğünde 1 Mayıs Alanı'nda kutluyoruz.

Mayıs 1977'nin faşist .MC'si yok artık iktidarda. izin vermeyeceğiz
işbirlikçilerin provokasyonlarına. Kenetlenecek 'tüm eınekçllerin kolları
birbirine. Her türlü önlem görevli ve sorumlularca alınacak.

Yine türkülerimizle, marşlarımızla, bayraklarımızla, istemlerimizi haykırarak
dolacağız alanlara. Yine sömürüye, emperyalizme, faşizme şovenizme karşı
mücadelede tek ses tek yumruk olduğumuzu göstereceğiz.

Her 1 Mayıs egemen sınıflara korku, işçi sınıfına ise UMUT VE MÜCADELE
AZMlwri~ • _ . -
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Yine korkuyorlar. Kapitalist sınıfın· denetimindeki gerici partiler, sarı
sendikalar, bir takım düzmece kuruluşlar yani işçi sınıfının emekçilerin
düşmanları, EMEĞiN BAYRAMl'na gölge düşürmeye, ardarda çağrılar
yaparak emekçi halkın kendi bayramına kaulmasım engellemeye
çalışıyorlar. Böylelikle işçi sınıfının korkacağını ve yılacağını sanıyorlar.

Asıl korkan onlardır..Çünkü onlar, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasın
dan doğacak sonlarını görüyorlar. işçi sınıfının tüm emekçilerle guç ve
eylem birliği içinde olmasından korkuyorlar. 20 MART FAŞiZME iHTAR
EYLEMl'yle daha da pekişen anti-faşist, anti-emperyallst birlikten
korkuyorlar.

SömUrü ve baskı düzeninin sona ermesinden korkuyorlar. Çünkü çıkarları
sömürünün sürmesini gerektiriyor.

1 Mayıs bizim bayramımız. Yüzbinlerce emekçi yine .bayramını ccşkujta,
inanç ve kararlılıkla kutlayacaktır.Hlçbirgüçvetertip bunu,engelleyemeyecek
dost ve düşman işçi sınıfının ve tüm emcıkçilerin gücünü bir kez daha
görecektir.

1 Mayıs DISK'in sorumluluğu altında kutlanacaktır. Yürüyüş ve toplantı·
düzeni işçi sınıfının disiplini içinde gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin dört blryanından;gücümüzü ve birliğimizi bir kez daha dost ve
düşmana göstermek için 1 Mayıs Alanı'na yürüyeceğiz.

\ . .

Selam olsun şanlı 1 Mayıs bayrağını yükseltenlere,

Selam olsun 1 Mayıs'ta 1 Mayıs Alanına yürüyenlere!"

Ve 1 Mayıs 1978'de Türkiye işçi sınıfı tarihine kaydedilen en onurlu
günlerinden birini daha yaşamıştır. 300 bini aşkın işçi, köylü, teknik
eleman, öğretmen, sağlık emekçisi, kamu görevlisi, öğrenci. ilerlcl,
yurtsever,devrimci, 1 Mayıs Alanını doldurmuş, ağızlarında marşları,
torkoleri, ellerinde bayrakları, .flamaları hep birlikte sloganlarını haykırmış
tır. "Bütün Ülkelerin işçileri Birleşin", "Yaşasın Sosyalizm" sloganları tam
Alanı kaplamıştır her yanından.

Dolmabahçeden Akaretler'e, Akaretler'den Beşiktaş'a, Dolmabahçe'den
Tophan~'ye, oradan Karaköy'e kadar biriken emekçi seli, faşizme karşı en
büyük gövde gösterisini yapmıştır. Ve daha sonra bu emekçi seli, şanlı
bayraklarıyla birlikte 1 Mayıs Alımına akmıştır.

Yeraltından • kömürü çıkaranlar, petrolü damıtanlar , binaları- dikenler,
tarlaları ekenler ekmeği pişirenler,' kumaşları dokuyanlar, demiri oya gibi
işleyip çeiiğe su verenler tüm zenginlikleri üretenler, kısacası hayatı
yaratanlar "Yaşasın Türkiye işçi Sınıfı", "Yaşasın 1 Mayıs", "Yaşasın DiSK"
diyerekAlanı doldurmuşlardır.

Kendi flamaları altında yürüyen TSIP, TEP, VP. ve TBP temsilcilerinden
sonra tüm DISK'e bağlı sendikaların üyeleri Alana girmişlerdir. Ardında da
TOrk-lş 0yesi Hava-iş, Petrol-iş sendikaları, SEKA işçileri, TOrl<lye Yazarlar
Sendikası, Sine-Sen ve demokratik kitle ve meslek örgütleri: KÖY-KOOP
Türkiye ~iraatçılar Derneği, TÖB-DER,TMMOa, Halkevleri, TRT-DER,TÜ
MÖD, TUMAS,Barış Derneği, IM-DER,Sinematek, Karikatürcüler Derneği,
Türk Tabipler Birliği, Çağdaş Hukukçular Derneği, -Istanbut Barosu,
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Ti-SAN, JÜM-DER,Görş.el .Sanatçılar D;rneği, DEV-SAN-DER, DSDF,
HDGD,TUM-OR-DER, TUTED,T0m Teknikerler Derneği, Hayvan Sağlığı
Memurları Derneği, AKD, Ankara Demiryolu Memurları Derneği,
IKD, TÜS-DER,ÇIRAK-DER, BANK-DER, KÖGEF GENEL-DER,TÜM-ZER
BANK-DER, DKD, EM EKÇi-DER, ENEf!Jl-ı;>~R, p(M ,Sosyalist Gençlik Birliği
DHKD, işçi Kültür Derneği, GENÇ-ÔNCU,Sosyal Hizmet Mütehassısları

, Derneği, DGDF,HABER-DER.GIB-DER,IGD,DDKD, DÖB, DEV-GÖR, Genç
Em~kçiler Birliği, Anti-SömürgeciK0ltor Derneği, Sosyalist Gençler Birliğı,

Yürüyüş sona erdiğinde Genel Başkan Abdullah Baştürk kürsüye gelerek
yüzbinlere şöyle seslenmiştir:

• euğü'n 1 Mayıs. Geçen yıl kana bulanan 1 Mayıs'ı unutmayarak yine bu
alandayız. _ ,

s'ügU,n tü,m ülkelerde yüzmilyonlarca işçi ve, emekçi uluslararası birlik,
day~riışma ve mücadele gününü kutluyor. . ,
...·:ı:.,1 ..

Bugün Filistin halkıyla Şill işçi sınıfı ve emekçileriyle, Güney Amerika,
A,fJika ve Asya'da ulusal kurtuluş mücadelesi v~ren halklarla kol kolayız.

Bugün ileri kapitalist ülke' ve gelişmekte olan ülke işçi ve emekçilerlyle,
-sosyallst ülke halklarıyla hep birlikte haykırıyoruz:

Sömürü ve baskıya hayır.

.. 1 Mayıs, egemen güçlere KORKU işçi sınıfına MÜCADELEAZMi verir.

Bunun içindir ki, yıllarca 1 Mayıs'larda işçileri kırlarda çi~ek toplamaya
zorladılar. Her geçen gün bilinçlenen işçi sınıfımız plSK'ln öncülüğünde
kitlesel olarak 1 Mayıs'ı kutlamaya konan yasak zincirini kırdı. ilk kez
1976'da bu alanda yüzblnler, sömürü ve baskıya hayır dedi. •

Geçen yıl 1 Mayıs gösterimize saldırıldı. Bazı ajanların da katkısıyla daha
önceden tezgahlanan bir oyun sahneye kondu. 36 yurttaşımız öldürüldü.
Bizi yıldırmak istediler. Bize boyun eğdirmek istediler.

Yılmadık. Haklı olan biz işçiler ve emekçiler Korkmadan ve yılmadan yine
. buradayız. Yine dimdik yine inançlı ve yine daha da kararlıyız. - .

Haykırıyoruz: 1 Mayıs' 1977 katilleri bulunmalı. Hesap sorulmalı.
Bırakmayacağız katillerin yakasını.

Bugün 1 Mayıs. Bizim bayramımız. Sömürüye ve baskıya karşı,
e!'!'lpe_!)'alizme, - faşizme1şovenizme karşı mücadele azmimizin bilendiği bir
gundur.

_ işçi -~;f.ının birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta tüm işçileri tüm
sendikaları DISK'ln devrimci sendikacılık ilkeleri temelinde birleşmeye
çağırıyorum.
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Selam ·olsun bütün ülkelerin işçileri birleşin bayrağını en yükseklerde·
dalgalandıranlara.

Selam olsun sömürüve ve baskıya karşı mücadele edenlere,

Selam olsun halkların barış içinde kardeşçe yaşayacağı bir dünya için
emperyalizme karşı mücadele edenlere.

Selam olsun, faşizme karşı, demokrasi ve özgürlük için kavga verenlere.
!

- Selam olsun, bağımsızlık, - demokrasi ve sosyalizm mücadelesini J!
sürdürenlere, .

DiSK 1 Mayıslara konan yasak zincirini 1976'da. kırarak işçi sınıfının
uluslararası birlik, mücadele ve dayanışmasını simgeleyen günü kitlesel bir
biçimde kutlamıştır.1976'da atılan bu adım 1977'de de devam ettirilmiştir.
Ancak 1 Mayıs 1977'de 1 Mayıs Alanını dolduran yüzbinlerce işçi ve
emekçiye karşı emperyalizmin ve yerli egemen güçlerin gizli ya. da açık
örgütlerince kanlı bir komplo düzenlenmiştir. 36 yurttaşımız ölmüştür. 1978
1 Mayısının önemi, öncelikle böylesine bir katliamın ardından bu ölçüde
geniş katılımla kutlanabilmesinden gelmektedir . Bütün tertiplere rağmen
DISK'in öncülüğünde toplanan 54 demokratik kitle örgütü işçi sınıfının
disiplini doğrultusunda ve anti-faşist, anti-emperyalist • güçlerin birliği
konusunda somut adımlar atmışlardır. Gerçekleştirilen bu birlik
burjuvazinin ve faşist güçlerin 1 Mayıs öncesinde korkulu rüyası olıııuştur.
Ve Türkiye işçi sınıfının devrimci mücadelesi faşist güclere 1 Mayıs 1978'de
bu korkulu rüyayı gerçekten yaşatmıştır.

1 Mayıs 1978'de Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler güçlerini bir kez daha
göstererek mücadelede ne deni! kararlı olduklarnı sergilemişlerdir.

1 Mayıs 1978, DiSK öncülüğünde başarı ile kutlanmıştır. Görkemi, katılan
kitlenin- büyüklüğü ve kapsadığı demokratik güçler bir ölçü olarak alınırsa, li
sonuç İŞÇİ sınıfı mücadelesi açısından çok önemli bir başarıdır.1978 Türkiye
koşullarında işçi sınıfının uluslararası birlik , mücadele ve dayanışmasını
simgeleyen 1 Mayısın kitlesel ve görkemli olarak yaşanmasının dışında
üzerinde durulması gereken başka yanları da vardır. Bu gösteri önemli bir
deneyim olmuştur.. ı
DISK'in anti-faşist anti-emperyalist ve anti-şovenist güçlerin güç ve eylem
birliğini sağlamaya yönelikkararlılığı sonucu 20 Mart Faşizme ihtar Eylemi
ve 1 Mayıs bayramı en geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

1 Mayıslar işçi sınıfının uluslararası çaptaki birlik, dayanışma ve mücadele
gününü simgeier.1 Mayıs , işçi sınıfının BiRLiK yolundaki mücadelesine
katkıda bulunur.1 Mayıs işçi sınıfının DAYANIŞMASl'nın somut birbiçimde
ortaya konduğu bir gündQr. 1 Mayıs, işçi sınıfının istemlerini dile getirdiği,
istemleri yolunda MOCADELE'de ne denli kararlı olduğunu ortaya koyduğu
birgündür. Ve geleneksel olarak sendikalar öncülüğünde kutlanmaktadır. 1
Mayısların bu anlamda ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir.

1
DiSK 1 Mayıs 1978'de kutlamanın en demokrtı.tik bir biçimde ger
çekleşmesi için her yolu denemiştir. işçi sınıfının öncülüğüne inanan tüm
demokratik kuruluş ve siyasi partilerle ortak toplantılar yapı im ış ve
ayrıntılarına kadar bir çok konuda ortak karar alınmıştır. özellikle sloganlar
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yürüyüş sırası ~e 1 Mayıs Alanında yerleşim düzeni konularında _tJtizlik
gösterilmiştir. DISK,,dayatmacı olmadan sorumluJuk içinde demokratik bir
tavırla nasıl davranılacağını ortaya koymuştur. •

' .
Ortak davranışta bulunmanın koşulları net olarak belirlenmiştir. Ülkemizin
o günkü koşullarında antl-faşist, anti-emperyallst, antl-şovenist tüm
güçlerin üzerine düşen sorumluluğun önemi dile getirilmiştir. Farklı
siyasal görüşteki örgütlerin , bağımsızlıklarına saygı duyulduğu ancak

. demokratik güçlerin blrllğinin ön plana alınması gereği özellikle
vurgulanmıştır.

Bütan bunlara rağmen 1 • Mayıs Alanında önceden alınan ortak kararların
dışına çıkıldığı gözlenmiş, ortak kararlara uyulmadığı görülmüştür. Bu bir
disiplinsizliktir ve üzerinde önemle durulması gereken bir olaydır. DiSK bu
konuyu dikkatle ele almış, gereken değerlendirmeyi yapmıştır.

Anti-faşist anti-emperyalist ve anti-şovenist eylem birliğinde asıl olan
batan demokratik güçlerin istemlerinin savunu_lmasıdır. Üzerinde duyarlılık
la durulan birlik sorunu, 1 Mayıs hazırlıkları sürecinde davranıldığı gibi
BIRLIK,ELEŞTIRl,DAHA ÜST DÜZEYDE BiRLiK ilkesi doğrultusunda ger_
9ekleşir.Eylem aşamasında ise örgütler ve güçler ortaklaşa oluşturulmuş
disiplin doğrultusunda davranmak sorumluluğunu gösterir. Aksi davranış
lar işçi sınıfının disiplinini ve birliğini bozmaya yönelmiş olumsuz

_davranışlardır. . . '

Genel Başkan Abdullah Başt0rk 11 Mayıs 1978'de toplanan DiSK Başkanlar
Konseyi'nin Açış Konuşmasında DiSK Yürütme Kurulunun 1 Mayıs 1978
değerlendirmesini aktararak, 1 Mayıs 1978'de Türkiye işçi sınıfının ve
emekçilerin mücadelede kararlı olduklarını bir kez daha gösterdiklerini
belirtmiş, hazırlık çalışmaları ve kutlama töreni sırasında işçi sınıfının çelik
disiplinine uyarak görevlerini yerine getiren tam üyelere ve yöneticilere
teşekkür etmiştir. 1 Mayıs 1978'de aksayan yanların DiSK organlarında ve .
oluşturulan demokratik platformda ele alınarak değerlençirileceğini de
belirten Baştürk,· özellikle Başbakan Bülent Ecevit'in Federal Almanya'ya
giderken giderayak ücret artışlarının kısıtlanacağına ilişkin beyanları üze
rindedurmuş ve kontrollu sendikacılığa özenmenin .iktidarlara hiç bir şey
getirmeyeceğini söylemiştir.

1. Mayısın ardından yapılan ilk Başkanlar Konseyi toplantısında sendikal
hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına ilişkin gelişmelerve vergi yasa tasarısı
değerlendirilmiştir ve toplantı sonucunda ortaya çıkan görüşleri Genel
Başkan Abdullah Baştürk şöyle açıklamıştır: ' ,

Başkanlar Konseyimiz Türkiye işçi sınıfı mücadelesinde önemli bir
dönemeci oluşturan 1 Mayıs 1978 törenini değerlendirmiştir. Yürütme
Kurulumuzun işçi sınıfının uluslararası birlik,mücadele ve dayanışma günü
ile ilgili hazırlık çalışmaları ve tören uygulamaları konusunda yaptığı
değerlendirme :sonuçlarını onaylamıştır.

Törende örgütümüz açısından ortaya çıkan aksaklıkların ve disiplinsizlikle
rin yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alınması konusu da karara
bağlanmıştır. ,
Konsey önceden kararlaştırılan koşullara· uymayan, ilişkide bulunduğu
demokratik kitle örgütleriyle bundan sonraki ilişkilerini yeniden gözden
geçirmekgerekliliğine de harar vermiştir.. .
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Yine Konsey özellikle vergi tasarısı konusunda DISK'ln yaptığı araştırma
çalışmalarının her yönüyle emekçi sınıfların çıkarlarını koruyan biçimde
sonuçlarını, hükümete ve llglll çevrelere duyurmayı ve gerçekleştirilmesi •
için etkin çalışmalarda buhınulmasmı karar altına almıştır..

Konsey Anayasa'nın 61. maddesinin "herkes kamu giderlerini karşılamak
üzere mail gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü" olduğu ilkesini bellrtlr.
Tasarının da bu ilkeye uygun olmasının zorunlu olduğunu açıklar.

Konsey lük~ tüketimin • vergilendirilmesini çok kazançlılardan kazançları
oranmda vergi alınmısını ve emekçi halkın yaşam standardmı yükseltecek
girişimleri desteklemeyi ilke olarak kararaltına alır.

Başkanlar Ko~seyi bunlardan b·aşka, özelllkle işçi sınıfımızı ve çalışan
eniekçi halkımızı doğrudan olarak ilgilendiren konularda görüşl~Hinl şu
noktalarda toplar:

Asgarl ücr~t her düzeyde ve her zaman vergi dışı olmal_ıdır•.
Toplu iş sözleşmesi ve yasalarla kazanılmış yan gelirler vergi dışı
tutulmalıdır. ,
Taşınmaz malların vergllendirllmeslnde vergileri_n emekçi. halka yansıtılma-
sı engellenmelidir:

Bütün gelirlerin ve harcamaların devletçe bastınlıp dağıtılacak faturalara
bağlanması yolunda yeni yöntemler geliştirilmeli, vergi kaçakçılığının
önlenmesi için halkın denetimine olanak verilmelidir.

Yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılması için yeni yollar ve kaynaklar
bulunmalıdır.

Yeni vergilerin tüketiciye yansımasını önleyecek somut önlemler
getirilmelidir.

Konseyimiz, vergi düzenlemelerinin kendi içinde önem taşıdığını ve
titizlikle izlendiğini belirtirken, özde gözden kaçırılmaması gerekenin
emekçilerin gerçek geçim düzeyi olduğunu da önemle belirtir. Tasarının
ölü doğmaması için tasarıda cezai müeyyidelerin ağırlıklı olarak yeralması
büyük önem taşımaktadır. Bütün bu nedenlerle Başkanlar Konseyi, siyasal
iktidarı, yalnız vergi uygulamasıyla değil, genel ücret düzeyi, fiyat
artışlarının önlenmesi, okul, su, yol sağlık gibi genel kamu hizmetlerinin
yaygınlaştırılması, işsizliğin gi1erllmesl gibi bir dizi önlemlerle emekçi
sınıflar yararına bir uygulamaya girmeye çağırır ve bu uğurda mücadeleye
kararlı olduğunu belirtir.

Başkanlar Konseyi alınan ekonomik kararların emekçi sınıflar açısından
bütünlükten yoksun olması, yani enflasyonun durdurulamaması bir afet
haline dönüşen işsizliğin önlenmemesi durumunda hiç bir önerinin tek
başına çözüm olmayacağını da açıklar. Bu konuda emekçi sınıfların
çıkarlarını koruyan yeni önlemlerin beklend!ğinl de önemle belirtir.

"Konsey özellikle bu bekleyişler konusunda karamsar olduğunu da
vurgular. Başbakan Ecevlt'ln sendikal hak ve özgürlükler konusundaki
birkaç gün önce açıklanandüşünceleri ve ihtisas mahkemelerine llişkln
çalışmaları dikkatle lzledlğlnl, kamuoyuna açıklamayı bir görev olarak kabul
eder.
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Konsey işçi sınıfımızın sınıfsal mücı\l:lele_ıW'.·'chimokratlk hakların ve
özgürlüklerin genişletilmesini gündemden hiç ayırmazken bir anlamda
kontrollu sendikacılığı. gündeme alan ücret artışlarını kısıtlamaya yönelik
bütün girişimlerim karşısında olacağını bütün sınıfsal deneylerini bu
uğurda kullanacağını belirtir. •..
Demokratik güçlerin birliğini herşeyin üzerinde tutan DiSK Yürütme Kurulu
1 Mayıs 1978 gösterisinin çeşitli kurullardadeğerıendirilmesinden sonra
özellikle 1 Mayısı izleyen günlerde Ankara'da 1 'Mayrsa katılan örgütlerle

• yapuan toplantılarda birçok örgütün özeleştlrl yapmasına rağmen "yolumuz
işçi sınıfının yoludur," sözünü a!'jızlardan düşürmeyen, ancak 1 Mayıs
1978•'deki disiplinsizliği nedeniyle özeleştlri yapma gereğini btle'cuymayan
belli siyasetin izleyicisi örgütün· sorumsuzluğunun devamı üzerine bu

. örgütün daha önceki bazı olumsuzluklarını da dikkate alarak 22 Mayıs 1978
tarihli toplantışında 1 Mayıs 1978 kutlamasınirı hazırlık aşamasında alınan
kararlara itiraz etmediği halde 1 Mayıs kutlaması sırasında bu kararlara ve
işçi sınıfının disiplinine uymadığı ve DISK'ln örgütsel bütünlüğüne ve
örgütsel öağımsızlığına saygı göstermediğl,ayrıca bu örgüt üyelerinin DiSK
üyesi sendikaların sınıf ve kitle örgütü olma özelliklerini unutup bu
sendikaların baztlannm örgütsel bağımsızlığına müdahale ederek iQişle~i-•
ne karıştığı ve DiSK üyesi _sendikalara karş: aynı lşkollarında kurdurulan
sendikaları teşvik ederek işçlsınıfınınsendikal birliğini parçalamaya yönelik
çabalara giriştiği saptanan ilerici Gençler Derneği (lGD) ile ilişkilerin askıya
alınma~ına karar vermiştir.

Bu karar daha sonra IG0 yöneticflerinin sözlü olarak, bu hataları
tekrarlamayacakları konusunda söz vermeleri üzerine koşullu olarak
kaldırılmıştır. •

3.4. 15-16 HAZiRAN DIRENIŞINl,N iLK KEZ KiTLESEL BiR GÖSTERiYLE
KUTLANMASI • · • · • • .

DiSK Yürütme Kurulu altıncı ayını doldururken o güne kadar kitlesel bir
gösteriyle kutlanmariıış olan 15-16 Haziran Direnişinin 8. yıldönümOnde
lstanbul'da Spor ve Sergi Sarayında düzenlenen bir gece ile bu direnişin
8.~ılını ilk kez kitlesel bir biçimde kutlamıştır.

Türkiye işçi sınıfının sendikal -haklarına yönelen saldırılara karşı harekete
geçtiği, işçi sınıfının toplumu değiştirecek öncü sınıf olduğunu açıkca
vurguladığı 15-16 Haziran 197O'in 8.yıldönümünde işçi sınıfımız demokratik
ve sendikal haklar için mocadeleye kararlı olduğunu bir kez daha dile
getirmiştir. •

"Ücretler Dondurulamaz", "Referandum Hakkımız, Söke Söke Alırız",
"Genel Grev Hakkımız, Söke Söke Alırız", "Yaşasın Sosyalizm" sloganları
içinde binlerce DiSK üyesi coşkulu bir gece yaşamıştır. • .

' •
15-16 Haziran . .Eylemine katılmaktan dolayı yargılanan· işçilerin de özel
konuk olarak çağrıldığı gecede Genel Başkan Abdullah BaştOrk, sendikal
hak ve özgürlükler Ozerinde duran bir· konuşma yapmış ve konuşmasında
özet olarak şu görüşleri vurgulamıştır: •

işçi sınıfimızııfsendikal hak ve özgürlüğüne burjuvazinin yöneltmiş olduğu
• bir saldırıya karşı verilmiş olan bu büyük cevabı tarih içindeki yerine
oturtmamız başta gelen görevimizdir.
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Sınıf mücadelesinin tarihsel gelişim süreci içinde nispeten _durgun,
hareketsiz geçen dönemlerin yanısıra, belirli bir nitelik . değişimini de
taşıyan öyle günler yaşanır ki, bu günler "Yfrml yılı kaesavan" bir slvasal
deneyime eşit olur. işte Türkiye işçi sınıfı açısından ·15-16 Haziran'da yaşa •
nan. lklbüjükgün_bunun en açık kanıtıdır. •

Gerçekten 15-16 Hazlran günleri Türkiye'de işçi sınıfının gücünü dosta,
düşmana göstermiştir..

15-16Hazlran.·lşçl sınıfının "kendisi için sınıf olma" yolunda vermiş olduğu
büyük.mücadelenin· bir bakıma noktalanmasıdır. ••

Ama hepsinden de önemlisi 15-16 Haziran'da işçi sınıfı toplumdaki· ön
cülüğünü tartışmasız bir biçimde ortaya koymuştur, o güne kadar işçi sınıfı
dı$ındaki güçlere bel bağlayan bir takım küçük burjuva aydınlarının yanlış·
düşüncelerini . ham hayallerini yıkmıştır.

15-16 Haziran direnişi işçi sınıfının mücadelesine ilişkin teorik yanlışların
etkisiz hale gelmesine önemli katkıda bulunmuştur. Ancak 15-16 Haziran'ın
8. yılında da işçi sınıfı adına yapılan yanlışlar başka biçimlerde ortaya
çıkmaktadır.· işçi sınıfı bu yanlışların üstesinden gelerek, mücadelesini
sürdürecektir. işçi sınıfı bilimine ters akımlarla işçi sınıfı disiplinine aykırı
davranışlarla mücadele etmek bu anlamda en önemli görevdir...

işçi sınıfımız mücadelesinde günümüz zengin ileneylere sahip olmasına rağ
men, planlı saldırılara boy hedefi haline getirilmek istenilmektedir. Dışa
bağımlı kapitalistleşme beraberinde işsizlik, fiyat artışları, ekonomik
bunalım getirmektedir. lçlr,ıde bulunmuş olduğumuz ekonomik yapının
sorumlusu sömürü konusunda hiç bir kayıt altına girmek istemeyen
sermaye· çevreleridir._ Bunlar başta işçi sınıfı ve bütün emekçi halk
tabakalanna, emekçileri kahreden düzenin faturasını giderek daha da artan
oranda ödettirmek istemektedirler. Fiyat artışlarının sorumlusu işçi sınıfı
imiş gibi işçi ücretlerinin dondurulmasını önermektedirler. ...:

işçi ücretleri dondurulamayacaktır.

Kontrollu sendikacılığın geliştirilmesi · için her zaman şiddetle karşı
çıkacağımız bazı görüşler ileri sürülmektedir.
Kontrollu sendikacılığa lzfo verilmeyecektir.

Demokratik ve sendikal haklarını kullanmak isteyen bu konuda hiçbir anti
demok_ratik uygulama islemeyen işçi sınıfımız ve emekçi halkımızın yoluna
bazı engellerin çıkarılması planlanmaktadır. ihtisas mahkemelerinden söz
edilmektedir. • . • . • .

ihtisas mahkemeleri kurulamayacaktır.

Bütün çalışanların toplu iş sözleşmeli ve grevli sendikal haklara
kavuşturulması . en_gellere uğramaktadır. Kapitalist düzenin . sömürü
ilişkilerine işçi sınıfımızın çeşitli adlarla ve görüntülerle ortak edilmesi
gündeme getirilmek istenmektedir. • • •

Bu tertipler de boşa çıkacaktır. Emperyalizmin, kapitalizmin uşaklığını
~ap~n.. !~ş_lstlerln saldırılar_ı_nın yoğunlaştığı bir dönemde, işçi sınıfının
önculugunde demokrasi guçlerlnln omuz omuza oluşturdukları· güç ve
eylem birliği engellenemeyecektir.
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15-16 Haziran'ın 8. Yılı gecesine başta Bakanlar Kurulu 0yelerl olmak ozere
çoi< sayıda kişi ve kuruluş kutlama mesajı göndermiştir. Bunlardan CHP'li
64 milletvekili ve 6 senatörün ortak gönderdikleri mesaj şöyledir.

"15-16 Haziran 1970 tarihinin Türkiye işçi srm fı hareketi içinde önemli bir
yeri vardır. Emperyalizme,uluslararası tekellere ve b0yOk sermayeye bağlı
çevrelerin DISK'i yoketme planı 15-16 Haziranda bozulmuştur. 15-16
Haziran işçi sınıfımızın o güne kadar ki tarihinde örgütlediği en bOyOk
yığınsal çıkıştır. Bu olay sadece ekonomik değil özünde siyasal bir amaç da
taşıyor. Egemen sınıfların tezgahladıkları siyasal girJşime karşı kitlesel bir
çıkıştır, geniş işçi yığınları DISK'te somutlaşan sınıf sendlkacrlığrm
korumayı ve genişletmeyi amaçlamıştır. 15-16 Haziran 1970'lere
gelindiğinde T0rkiye'de sınıf mücadelesi gittikçe şiddetlendi. işçi sınıfının
örgütlü gücü DISK'e karşı tertipler yoğunlaştı. DiSK 1971-73 açık baskı
şiddet ve terör dönemlnde o güne dek elde ettiği mevzileri bilinçle savundu.
12 Mart faşizmini geriletmede DGM'lere karşı direnişte kitle mücadelesinin
unutulmaz örneklerini verdi. DiSK, emekçilerin daha iyi bir yaşama
kavuşmasi ülkemizin politik ekonomik bağımsızlığının sağlanması ve
düşünce özgürlüğünün bir daha sökülemeyecek biçimde yerleşmesinin
önemli bir gücüdür. DiSK anti-emperyalist anti-kapitalist, • anti-faşfst bir '
savaşımın sürdürülmesi için üzerine düşeni yapmış,kuyrukçuluğu her türlü
sapmayı ve bütün hastalıkları yenebilmiş,sınıf ve kitle sendikacılığından ve·
onun sağlam ilkelerinden zerrece ayrılmamıştır. Bu doğrultuda sapma
çabalarının DISK'in örgütlü gaco karşısında etkisiz kalacağı bilinmelidir.
DISK'in'.ön:saflarındayerini aldığı mücadele sömürüsüz bir topluma varmak,
demokrasi, barış_ Vcözgürlüğüyaşama aktarmaktır. işçi sınıfımızın ve onun
örg0tl0 gücü DISK'in şanlı 15-16 Haziran gününü kutlar savaşımını bilinçle
ve başarı ile sürdürmesini dileriz."

3.5. DiSK TOPLUMSAL • ANLAŞMA ADLI UZLAŞMA BELGESlNI
REDDEDiYOR

1978 başında ülke yönetimine gelen CHP ağırlıklı iktidar 0lke sorunlarını
emperyalist-kapitalist sistem içinde çözmek için çaba harcamıştır. iktidar
göreve geldiği andan itibaren emperyalist kapitalist sistemin finans
örgütleriyle görüşmeleri sürdürmüş, Türkiye'nin içinde bulunduğu
ekonomik bunalımdan çıkış için onların dayatmalarına razı olmuştur.

Yabancı banka kredileri, konsorsiyum kredileri, devletlerarası proje kredileri·
peşinde koşan iktidar ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası
Grubu (Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası)IBRD, Uluslararası Kalkınma
Birliği IDA Uluslararası Finansman Kurumu IFC,OECD ve Avrupa Yatırım
Bankası temsilcilerinin reçeteleri doğrultusunda uygulamalara girişmiştir.
IMF borç alma zorunda bırakılan tüm azgellşmiş ülkelere dayattığı şu
koşulları CHP ağırlıklı iktidara da dayatmıştır: •

• Büyüme hızının yavaşlatılması,
• Türk Lirasının.değerinin düşürülmesi,
• Bütçe harcamalarının kısıtlanması,
• Kamu yatırımlarının azaltılması,
• Kredi faiz hadlerinin yükseltilmesi
• ücret ve maaşların sınırlandırılmas"ı.

Ve CHP ağırlıklı Hükümet kendini desteklemiş olan işçı ve emekçilerin
aleyhine doğrudan sonuçlar getirecek koşulları ilk plana alarak IMF'nin
dayatmatarına boyun eğmiştir.
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HükOmet, IMF'nin istediği doğrultuda bir ekonomi polltlkası uygulamaya
başlamış, öncelikle devalüasyonu gerçekleştirmiştir. DiSK, . yapılan
devalüasyona o günlerde karşı çıkmış, ihracatın artırılması için
devalüasyonun zorunlu bir çözüm yolu olmadığını büyük bir kararlılıkla
belirtmiş, devalüasyonun emekçi halkı ezmek için bir araç olduğunu
açıklamıştır. IMF'nin istediği doğrultuda alınan devalüasyon kararına,
uzlaşmacı sendikal örgütler karşı çıkmamış, böylece yapılan devalüasyon
dan memnun kaldıklarını belirten sermaye çevrelerinin ve emperyalist
finans örgütlerinin yanında yeralmışlardır.

MC'nin istediği ekonomik politikanın uygulanmasının zorunlu sonucu
toplam talep düşürülmüştür. Tatlı karlar elde etmeye alışmış kapltallstjer
düşen, toplam mal talep karşısında. fiyatları indirmek yerine aynr karı
üretimin maliyetlerini düşürerek elde etmek istemişlerdir. Böylece özel ilkle
konut yapımı, elektrikli ev araçları, tekstil ve tasttk işkollarında yeterli
hammadde bülunrnadığı gibi inandırıcı olmayan gerekçelerle binlerce işçi
lşten atılmıştır.. Hükumet kendi kararıyla ortaya çıkan bu duruma seyirci
kalmış, kendisine oylarıyla destek olan lscilerin fiyat artışlarına karşı
uygulanan politikadan zarar görmelerini yalnızca sey~etmiş~ir. Her zaman
olduğu gibi 1978'de uygulananekonomikpolitikanın yükünü yine işçi sınıfı
çekmek zorunda kalmıştır. Hükümet işten atılan işçilere seyirci kalırken,
işverenler bunu fırsat bilip fabrikalardaki deyrlmci kadroları belli ölçüde
tasfiye etmişlerdir.

Hükumet IMF dayatmalarının gerçekleşebilmesi ıçın işçi örg'ütlerinl
fedakarlığa razı olmaya çağırmıştır. Bu amaçla sınıf uzlaşmacrlrdımn
sözcüsü TOrk-lş ile Hükümet arasında yoğun görüşmeler yapılmıştır.
Tamamen günlük oportünist bir politika sürdüren Türk-iş, CHP ağırlıklı
iktidar döneminde de işçilerin ekonomik ve demokratik haklarını siyasal
iktidarlara peşkeş çekmegeleneğini sürdürmüştür,

Ve sonuçta· 1-!0kOİTıet ile Türk-iş yönetimi arasında işçilerin ücretlerin! .
dondurmayı, bunalımın yükünü işçi ve emekçilere yıkmayı_amaçlayan bir
TOPLUMSAL ANLAŞMA imzalanmıştır. Böylece Türk-iş· içinde örgütlü
bulunan işçilerin ekonomik ve demokratik çıkarları IMF istekleri
doğrultusunda uygulanan bir ekonomi politikanın başarısı için feda
edilmiştir.

DiSK ·daha ilk günden itibaren Toplumsal Anlaşrna'run bir uzlaşmacılık
olduğunu vurgulayarak ·bu tar anlaşmalara kesinlikle karşı olduğunu
açıklamıştır. Ve şu genel saptamaları yinelemiştir:"EKONOMIK BUNALI•
MIN SORUMLUSU iŞÇi SINIFI DEĞiLDiR. VE iŞÇi SINIFI VE EMEKÇiLER
BUNAL!MDAN ÇIKIŞ ÇABALARININ FATURASINI.DA ÖDEMEYECEKLER
DiR," •

Ücretlerin başıboş artması lle fiyatların da ·arttığı,· bu nedenle, fiyat
artışlarının gerçek nedeninin ücret artışları olduğu biçimindeki bir ideolojik
saldırının geliştirildiği bir ortamda DiSK blllmsel açıklamalarıyla gerçeği
dile getirmiş ve işçilerin sendikaları aracılığıyla daha yüksek ücret
istemlerinin fiyatların artrnasmın NEDENi deği'I SONUCU. olduğunu
'vurgulamıştır. •

O dönemde· aşağıdaki saptamaları yapan DiSK, ekonomik darboğaz
nedeniyle hesao sorma durumunda bulunan işçi sınıfının hesap vermeye
itilemeyeceğini ve bunalımdan çıkış için işçi sınıfından . fedakarlık
istenemeyeceğini belirtmiştir,
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Tıc!ret Bakanlığının fiyat istatistiklerine göre son 12 ay içinde tüketlcl
fiy~tları %59 oranında artmıştır. 1977 yılında işçilerin ellrie_geçen paranın
matlar karşısındaki satın alma gocono gösteren GERÇEK UCRET'ler son
dört yıldan bu yana d0şme göstermiştir.

Yalnızca SSK'lı işçilerin ücretlerine göre 1970'de 100 olarak kabul edilen net
ücret endeksi 1971 ve 72-73 sıkıyönetim yıllarında düştükten sonra
yükselmiş, 1977 yılı içinde yeniden 99,31 'e düşmüştür. . .

Bu incelemeye yalnızca SSK'lı işçilerin ücretlerlnlrı temel alı~dığı gerçeği
gözönüne alınırsa genel işçi ücretlerinin durumunun ne denli kötü olduğu
ortaya çıkacaktır. •

Üevl~tatistik Enstitüsünün rakamlarına göre ücretlerin maliyet l~ndeki
payı % 10-11 dolayındadır. ücret fiyat tartışmalarında bu nokta üzerinde
hiç durulmamakta, fiyat artışlarının önlenmesi için yalnızca 0cretlerin
denetim altına alınması üzerinde durulmaktadır. • • ,

öte yandan ücret artışlarından şikayet eden işverenlerin karları her.qeçen
gün biraz daha artmaktadır. işverenlerin kendi yayınlarındaki açıklamaya·
göre, karlarının arttığını.açıklayan şirketlerin oranı 1974'de % 24,5 iken, bu
rakam 197q'da % 34,9'a yükselmiştir. •

işçilerin üoretlerlnln denetlenmesi yoluyla fed~karlıkta bulunmaları
istenirken, işverenlerin verqlladelerl rahatlıkla arttırılabllmektedir.

lşyerlerinde emeğin yoğunluğu ve verimliliği sürekli olarak artmakta, ancak
bu artışlar ücret hesaplarına yansımamaktadır.H0kümet ile T0rk-lş arasında
varılan anlaşmada temel hedef olarak verimlilik artışı alınmakta, ancak
sömürü oranının artışı anlamına gelen verimlilik artışı ücret hesaplarnaları-
na yansıtılmamaktadır. • • ~ .

Fiyat artışlarına neden olarak sendikaların aşırı taleplerde bulunduğu öne
sürülürken Türkiye'de toplu sözleşme düzeninden belli sayıda işçinin
yararlandığı gerçeği unutulmaktadır. •

OECD raporuna göre batılı ülkeler arasında en çok vergi ve sigorta kesintisi
ödeyenler Türkiye de ücretliler olmaya devam etmektedir. •

Ücretler denetim altına alınmak istenirken, kiralar hızla artmakta, ele geçen
net ücret içinde kiralara giden kısmın oranı her geçen gün biraz daha
artmaktadır. •

DISK'e de gönderilen Toplumsal Anlaşma taslak .metnlnl 1nceleyen
Yürütme Kurulu, Başbakan'ın "Bu toplumsal Anlaşma· ile işçilerin
fedakarlığa .zorlandığı, ücretlerin dondurulduğu gibi iddialar· tamamıyla
asılsızdır, gerçek dışıdır. Bugün dünyanın hangi rejiminden ve hangi ülke-:
sind_enolursa olsun , en bilgili yetkili uzmanlar tanık olarak çağrılsa,
inanıyorum ki, hepsi Türkiye'dekl kadar yüksek 0cret artışları olan bir başka
ülke daha bulunmadığını söyleyeceklerdir," sözlerine rağmen, Toplumsal '
Anlaşmanın özde sendikal mücadeleyi kısıtlamaya yarayan ve bunalımın
yükünü işçi sınıfına yıkan, sınıf uzlaşmacılığını körükleyen bir anlama
geldiğini belirtmiş ve bir önemli belge niteliği kazanan şu yazı ile
Hükümete cevap vermiştir:
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. 1

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri benzeri görülmemiş bir ekonomik
vepolitik bunalım geçirmektedir. Bunalımın temelinde şimdiye kadar
izlenmiş olan kapitalist ekonomik politika yatmaktadır.. Bu politikanın
temel ürünü sadece iç tüketime dönük ve ithal malı parçalarının montajıria
dayalı çarpık sınai yapıdır. Bu yapı ülkemizi hem teknolojik hem siyasl nern
askeri, hem de ekonomik bakımdan dışa bağ ımlı bir duruma getirmiştir.
Bunun sonucu döviz gereksinimi büyümüş dış ticaretimiz giderek artacak
şekilde açık veren duruma gelmiştir.Sugün dış ödemeler açığının ulaştığı .
ooyutlar yılda 50 • milyar. lirayı aşmıştır. işte emperyalizm ou
durumumuzdan yararlanmakta ve acil geteksinme duydu ğumuz krediler
karşılığında ülkemize iç ve dış politika .alanlarında istediği koşulları
dayatabilmektedir. Nitekim gördüğümüz kadarıyla ne ABD ne de dl ğer ilerl
kapitalist ülkeler kendilerinden beklenen kredileri henüz vermemişlerdir.
Ve~mek için hükümetin hem iç hem dış politikada istedikleri bir geri çizgiye
çekilmesini beklemekte bu yönde baskı yapmaktadırlar. Bu konuda sağcı
muhalefet partileri ile sermaye çevreleri ve faşist kuruluşlar da
emperyalizmle uyum içinde hareket etmektedirler. Bunların dış kredilerin
verilmemiş olması nedeniyle ülkede·meydana gelen ekonomik sıkıntıları
istismar ederek hükümetl düşürmeye uğraştıklarını görüyoruz.

Teröreylemlerinin de bu aynı iç ve dış kaynaklardan beslendiği ve hükümetl
düşürme ümidine dayandığı.muhakkaktır, Bu durumda açıktır ki mevcut
bunalımdan ülkeyi kurtarmanın tek geçerli yolu, sağcı, gerici. faşist iç ve
dış güçlere yani emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı ülkemizin
ilerici, demokrat aydın işçi ve diğer emekçi sınıflarının birliğini ve desteğini
sağlamaktır. Bunun koşulu da hükümetin ülkenin bağımsızlığını ve
demokratikleştirilmesini sağlama yolunda, yani gerçek milli çıkarlarımız
tolundahızla ciddi girişimlere geçmesidir. Türkiyenin ilericl,demokrat ve •
sosyalist güçleri bunun bilinci içinde davranmak sorumluluğunu
taşımaktadırlar.

DiSK ulusal bağımsızlik yolunda ileri adımlar atacağı, demokratik hak ve
özgürlükleri genişleteceği sözünü veren CHP'yi 1977 genel ve yerel
seçimlerinde- desteklemiştir. DiSK MC'nin iktidardan uzaklaşmasından
sonra iktidara gelen CHP ağırlıklı hükümetin faşist saldırılara karşı giriştiği
mücadelede de kendisine destek olmayı görev bilmiştir. DiSK demokratik
hak ve • özgürlüklerin genişletilmesi için siyasi anlamda hükümetl
desteklemeye devam edecektir. Ancak DiSK kısa , vadeli istemlerinin
ekonomlk ve demokratik alanlardaki istemlerinden herhangi bir ödün
vermesi düşünülemez. Kiraların ve karların dondurulmasına yönelik
önlemlerin alınamadığı bir dönemde ücretlerin sınırlandırılmasına giderek
dondurulmasına yönelik önlemleri DiSK kabul etmez. DiSK, toprak
ağalarının gerici.politik nüfuzlarını kıracak.bir toprak reformu ,uygulaması,
tekelci sermayenin araç, tefeci takımının bertaraf edilmesi, kırlarda ve
kentlerde büyük bayındırlık projelerine girişilmesi her türlü gerici faşist ve
zorba örgütlerle mücadele edilmesi konularında hükümetln destekçisi
olacaktır.

Kısa dönemde;

Çalışanların arasında işçi-memurayrımı kaldırılmalıdır.

Çalışanlargrevli,toplu sözleşmeli sendikal haklara kavuşturulmalıdır.

işçinin kendi oyuyla., kendi sendikasını seçme hakkı olan referandu·m idari
bir kararla ya da özel bir yasayla saglanmalıdır. ·
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/ - .
Grev hakkına konan tüm sınırlamalar kaldırılmalıdır. .

·çalışma yaşamını ilgilendiren yasa ve yönetmellklerdekl tüm antl-demok
ratlk hükümler, özel olarak iş yasasının 13.,17. ve 24. maddeleri
kaldırılmalıdır.
farım ve orman işçileri için iş· yasaları çıkarılmalı, zamanla iş yasalarının
birliği sağlanmalıdır. • • .

. .
SSK ve benzeri sosyal güvence kuruluşları .birleştirilmeli-; yönetimlerinde
çalışanlar söz ve karar sahibi olmalıdırlar.
Anti-enflasyonist politika işçilerin toplu olarak işten atılmalarına yol
açmıştır. •
Fiyat artışlarına ve işten atılmalara karşı mücadele edilmelidir.
Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü yasaklayan Ceza Yasasının
141.,142.,163. maddeleri kaldırılmalıdır. •

. Asgari ücret vergi dışı tutulmalıdır.

DiSK başta 4. Beş Yıllık Plan olmak üzere işçi sınıfını ilgilendiren tüm
konularda görüşlerini sunmaya hazırdır. içinde yaşadığımız ekonomik
bunalımın sorumlusu işçi sınıfı ve emekçi halk değildir. Ücretler maliyetler
içinde ancak yüzde 11 dolayında bir yer tutmaktadır. Başta tekelci kapi
talistler olmak üzere, kapitalistlerin karları sürekli artarken büyük gelir
sahipleri vergi ödemezken, işçilerin, emekçilerin egemen sınıf ve tabakalar
lehine fedakarlık yapması beklenemez. ' ·

DiSK, CHP'yi hükümet olmasından sonra değil, seçimlerden önce ve seçim
döneminde desteklemiştir. Bu nedenle DISK'in desteği ilkeli bir destektir.
Ve hükümetin emekçi halktan yana alacağı bütün girişimleri DiSK
destekleyecekt_ir. . .

TOPLUMSAL ANLAŞMA NEDiR?

Sınıflı toplumların tarihi, sınıfların mücadeletertnın de tarihidir. Kapitalizm
ile birlikte tarih sahnesine çıkan işçi sınıfı üretim araçlarının özel
mülkiyetini elinde bulunduran kapitalist sınıfa karşı giriştiği mücadelede
çeşitli yöntemler denemiş, bu mocadele yöntemleri zaman içinde
geliştirilmiştir.

Kapitalist sınıf da işçi sınıfının mücadelesini karşılayabilmek ve giderek bu ,
mücadeleyi bertaraf edebilmek için her yolu denemiştir. Kapitalist sınıfın

• yani burjuvazinin işçi sınıfı mücadelesine karşı izlediği yöntemler aynı
olmamış sürekli olarak değişmiştir. .

Genellikle buriu~ai'i kitleler üzerindeki baskısını sürdürmek Içln başlıca iki
yönteme başvurur. s·u yöntemler kimi zaman birbirini· izler, kimi zaman da
birbirinin içine geçer. Bunlardan ilki baskı ve şiddet yöntemidir ki buna
başvurulduğu zamanlar işçi ve emekçi sınıflara karşı hiçbir taviz verilmez en
küçük bir kıpırdanış bile acımasızca ezilir. Bunun günümüzdeki en iyi
örnekleri açık faşist dlktatörtüklerde görülmektedir.'

I'

. .
lklncrsl 'ise "daha ustaca" olan ve birtakım küçük ödünlere., reformlara
dayanan yöntemdir ki, burjuvazi bunu uygulamaya geçtiği zamanlar işçi
sınıfı içindeki uzlaşmacıları, retormistlerl, sınıf mücadelesini inkar edenleri
,seçer, onlarla işbirliği yapar. •
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•
Kapltallstlerln böylesi taktik değiştirmeleri, işçi sınıfının içinde de •
mocadelenln koşulları gereği karşı taktik değişimlerini, yeni mücadele
biçimlerini zorunlu kılar. Ama işte. bu noktada farklılıklar, uzlaşmacılık ile
devrimci sendikacıiık karşı karşıya gelir. Tarih göstermiştir ki, burjuvazinin
bu "ustaca" taktiklerf .karşısında sınıf mücadeleslnin katı gerçeğini temel
almayanlar teslimiyet göstermiş ve işçi sınıfı hareketinin büyük kayıplara
uğramasınayol açmışlardır.

Kapitalizmin. tekelci aşamaya geçmesinden sonra burjuvazi, işçi sınıfı
hareketini bölmek ve zayıflatmak için yoğun· çabalara girişmiştir Her alanda
girişmiş olduğu saldırılar özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerdeürünlerin i

• vermiştir. Bu ülkelerde işçi aristokrasisinin varlığı burjuvazinin çabalarına
gerekli olan zemini yaratmıştır. Çünkü sömürgelere sahip olan ve sömür
gelerden elde etmiş olduğu aşırı karları kendi ülkesine aktaran Avrupa
burjuvazisi işçi sınıfı içinde imtiyazlı kesimler yaratarak bu işi başarmış,
uzlaşmacılığın tohumlarını işçi sınıfının içine ekmiştir.

Daha 1858 yılında kapitalizmin lngiftere'de bu niteliklerine dayanarak
Engels, "lngiliz proletaryasının gittikçe· daha tıızla burjuvalaştığını"
söylemiş ve bu tehlikenin işçi sınıfı içindeki etkilerine dikkati çekmiştir. Bu
etkiler giderek işçi sınıfı hareketi içinde değişik sapmaları da beraberinde
getirmiş reformizmin ve revizyonizmin güçlenmesine temel olmuştur.

Sınıflar arasında uzlaşma arayan, tarihin gelişimini bu temele oturtmak
isteyen burjuva. düşüncesi günümüzde de ortaya çıkmakta ve kendini
değişik biçimlerde göstermektedir. Dönem dönem kullanmış. olduğu
silahların değişmiş olmasına karşın uzlaşmacı özünü değiştirmeyen bu
ideolojiye karşı kararlı bir savaşı sürdürmek işçi sınıfının temel görevi
olmuştur. Kısaca özetlemeye çalıştığımız bir süreç içinde yer yer kayıplara
uğrayan, ama reformist görüşleri yenilgiye uğratarak büyük ölçüde başarı
sağlayan ve yeni boyutlara ulaşan işçi sınıfı mücadelesi bu gün değişik
görünümler 'blçlrnlnde de olsa aynı tehlikeler ile karşı karşıyadır.

Günümüzde burjuvaziye "çalışma barışı" nın " toplumsal barışın"
nimetlerini kitlelere, yayacak, sınıf gerçeğini gözlerden uzak tutacak bir
dayanak gerekmektedir. 'işte bu dayanak sosyal demokrat ideolojide
somutlanmıştır. Gerçekten kapitalist düzen açısından açmazların baş
gösterdiği, bunalımın Yükseldiği, dönemlerde burjuvazinin "ustaca"
kullandığı ikinci yöntemi uygulamak her zaman sosyal demokrasiye
düşmüştür, düşmektedir. . •
TOrkiye'de gelişmekte olan sınıf mücadelesinin pratiği de aynı sonuçları
doğrulamakta tarihsel olarak birçok kez kanıtlamış olan gerçekler değişik
boyutlarda yaşanmaktadır. Bu nedenle hükümet ile Türk-iş arasında
imzal~nmış olan Toplumsal Anlaşma'yı özetlemiş olduğumuz maddi
temelın dışında düşünmek, sınıfsal kökenlerini başka yerlerde aramak
uzlaşmacılıktır, reformizmdir. • '

"Fiyatların yOks,ekliği mallarımızın ihracatını önlemekte ve böylece döviz
bunalımı da ücret artışından kaynaklanmaktadır, ücret artışları yatırımların
'.32almasına da ne~en olmaktadır," biçimindeki demogojik görüşleri sık sık
ıfade eden kapltalıstlere göre bugünkü ekonomik bunalımın baş nedeni işçi
ücretlerinin yüksekliğidir. Neden bu olunca, çözümü de ücretlerin
dondurulması, ya da daha genel bir deyimle, denetim altına alınması
olacaktır. işverenler bu amaçla, ücretlerin işçi, işveren ve gerekirse devlet
temsilcilerinden oluşan çeşitli biçimdeki ast düzeydeki kurullarda
saptanmasını önermektedirler. •
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~plumsal Anlaşma'yı işçi sınıfının önüne sürenler benzeri anlaşmaların bir
~ok ülkede, özellikle lskandinav ülkelerinde yapıldığını ve "sosyal adaletin
--sağlandığı" bu ülkelerde işçi ve emekçilere yeni haklar getirdiğini, öne
sürmektedirler.

• Örnek verilen bu ülkelerde kapitalizm gelişmiş, sermaye yoğunlaşmış,
merkezileşmiştir. Bu ülkelerden sözgeliml tekelci kapitalizmin en güçlü bir
biçimde egemen olduğu lsveç'te üretim araçlarının % 95'i bir avuç azınlığın
etinde bulunmaktadır. işçilerin her alandaki güçlü mücadelesi lsveç'te
burju,vaziyi birtakımödünler vermeye zorlamıştır. Fakat yine de bu ödünler
kapitalistlerin karları karşısında önemsiz kalmaktadır. ,

Ekonomik düzeni çok öven bu kapitalist ülkede toplu pazarlık sistemi ise
sendikaların merkez yöneticileriyle kapitalistlerin merkezi örgütü arasında
yapılan "serbest sözleşmeler'' yoluyla yürütülür. Bu sözleşmelere göre,
ücretler, çalışma koşulları ve bunların dayandığı genel ilkeler üst düzeyde
merkezi örçütler tarafından yapılan anlaşmalarla düzenlenir.

Üst düzeyde işçi ve işveren kuruluşları tarafından ülkenin tümünü kapsayan
bir temel sözleşme imzalanır, bu sözleşme işkollarında imzalanacak
sözleşmelere temel teşkil eder. Eğer taraflar bir anlaşmaya varamazsa araya
Ulusal lşgücü Komitesi adlı hükümetin uzlaştırma kurumu girer ve varolan
anlaşmazlığın çözümlenmesinde yardımcı olur. •

Bugün "anlaşma" ile yapılan uygulamalara lsveç işçi sınıfı şiddetle karşı
çıkmakta, bunca yıldır uygulanagelen bu sistemin işçi ve emekçileri
yoksulluğa ittiğini,son yıllarda artan işsizliğe neden olduğunu savunmakta
dır.
Toplumsal Anlaşma'da varolan görüşlerin benzerini lngiliz işçi Partisi'nin
politik çizgisinde ve programın da da görmek mümkündür. lngiliz işçi
Partisi yıllardır işçi sınıfının mücadelesini benzeri anlaşmalarla engelleme
ye çalışmakta, ücretlerin dondurulmasını savunmaktadır.Son olarak
1974'de imzalanan anlaşma da aynı özü taşımış,işçi ve emekçilerin büyük
tepkisiyle karşılaşmıştır. •
Ancak lngiliz işçi partisi etki alanındaki uzlaşmacı sendikacılarla, işçi
aristokratlarıyla birlikte uzlaşmacılık alanındaki oldukça köklü deneyime
sahip bir örgüttür. Partinin 1958 yılında onaylanan ünlü Gelişme Planı'nda
işçi ve emekçilerin ücretlerinin dondurulması, ücret artışlarının durdurul
ması önerilmiştir. Gerçek ücretlerdeki artışın verimlilik artışına
bağlanması gerektiği savunulmuştur.
Parti yetkilileri sürekli olarak ücretlerin dondurulmasına karşı çıkmakta,
ancak ücretlerin patronlar üzerinde yapmış olduğu "ağır baskı"nın ortadan
kalkması gerektiğini, sendikaların aşırı isteklerde bulunmaktan
vazgeçmelerini "makul düzey" !erle yetinmelerini de söylemektedirl_er.
Benzeri uzlaşmaların Türkiye'de· de gerçekleştirilmesi için tekelci
kapitalistler. sürekli çaba harcamışlardır. Türkiye işveren Sendikaları
Konfederasyonu (TISK), onun en saldırgan örgütlerinden MESS, Türk
Sanayici ve iş Adamları Derneği (TÜSIAD) ve Sanayi Odaları sürekli olarak
böylesi uzlaşmacı önerileri "çalışma barışı" adı altında getirmişlerdir.
Sözgelimi MESS'in 1974-1975 Konferanslarında bu konu özellikle ele
alınmıştır. TISK'in çalışma raporlarında, TÜSIAD'ın yayınlarında sürekli
olarak bu görüşler dile getirilmiştir. Ve sonuçta hükümet ile Türk-iş
arasında imzalanan Toplumsal Anlaşma'da tekelci kapitalistlerin yıllardır
örıerdlklerl çözümler aynen yeratrmştır.'
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Toplumsal Anlaşma sorunu o günlerde ·geniş emekçi kitlelerde işçi
sınıfından· yana, olan llerlcl demokrat kesiminde tam anlamıyla
değerlendirilmemiştir. Yalnızca Toplumsal Anl~şma değil, hOkOmetln
getirmiş olduğu birçok öneri ve uygulama, ılerlci, demokrat kesim,
tarafından enine boyuna -tartışılmamış, en temel .sorunlar bile gündeme
getirilmemiştir. Hükürnetl yıpratma, gerici ve faşist g~ç_ler _karşısında ya!nız
bırakma endişesiyle en hayati sorunlar küllendırıimıştır. . Özellıkle
hükürnetln anti-faşist mücadele konusundak! k~rarsızlığı kesin bir.di)I~
eleştirilmemiş, emperyalizmle kurulmuş ılışkılere dayanarak gırıştığı
çabalar üstü kapalı bir biçimde geçiştirilmiştir.

DiSK CHP HOkümetini işçi sınıfından emekçilerden yana alacağı her
kararı

1
11da,faşist tırmanışa karşı sürdüreceği hertürlü mücadeleyl sonuna.

kadar destekleyeceğini açıklamıştır.. Bu destek, hükümetın dayandıqı
sınıfsal temeli,dünya görüşünü gözardı etmeden, unutmadan sağlanan bır
destek olmuştur. • . •
Herşeyden önce bir gerçeği açıkça .ortaya sermek gerekmektedir.CHP
ağırlıklı hükOmet, emperyalizmle bağları koparmada kararlı görünmemiş,
tersine bu bağları daha ileri bir düzeyde yenlleştlrrnek, düzenleme
çabasındaolmuştur. Ambargo karşısındaki tutum, kapatıldığı dahi pek belli
olmayan üslerin yeniden açılması konusunda yapılan pazarlıklar bunun en
somut kanıtları olmuştur. •

Emperyalizme olan bağımlılık Türkiye ekonomisini de tam bir batağın içine
sokmuştur. IMF'nin istekleri doğrultusunda atman ve uygulanan ekonomik •
önlemler işsizliği artırmış, enflasyon oranı ·yükselmiştir. Fiyatlar artmış, '
tşçl ve emekçilerin satın alma güçleri azalmıştır. 1977' yılında işçilerin
gerçek ücretlerinde önemli bir azalma olmuş, kapitalistlerin l<arları
artarken, işçilerin ulusal gelir içindeki paylarında düşme olmuştur Birçok
işkolunda toplam talebin düşmesi sonucunda toplu çıkarmalar oaşlamış,
bu uygulam~lar karşısınpa hükümet bir şey yapamaz duruma gelmiştir. •

işte böyle bir ortamda ekonomik bunalımın nedenini işçi ücretlerindeki
artışlara bağlayan kapitalistler, işçi ücretlerinin dondurulması için
hükümete baskı yapmışlar ve bunun da sonuçlarını almışlardır.

imzalanan Toplumsal Anlaşrna'da "dengesiz gelişmenin, düzensiz
sinaileşmenin, sağlıksız ve hızlı kentleşmenin doğurduğu sorunlar, son
yıllarda Türkiye'yi, Cumhuriyet Tarihimizin en ağır ekonomik ve toplumsal
bunalımlarına sürüklemiştir" denilerek Türkiye'nin emperyalist-kapitalist
sisteme bağımlı oluşunun getirdiği sorunların gerçek nedeni örtbas edilmiş
bu durum Anlaşmanın"....ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum
gözönünde tutularak" denilerek kapitalist sistemin ve emperyalizme
bağfılığının veri olarak kabul edildiği açıkça ortaya konmuştur. -

Hükumet ile TÜRK-iŞ arasındaki imzalanan Toplumsal Anlaşma'da
tarafların üzerinde birleşmiş .oldukları temel bir düşünce vardır. Her iki. taraf
da "işbirliği ve dayanışma" nın, "çalışma barışına" olduğu kadar genel
anlamda toplum barışına da büyük katkıda" bulunacağı inancındadır. Sınıf
mücadelestn! inkar .eden uzlaşmacı sendikacılık için uygun olan bu
düşünceyi, devrimci sendikacılığın onaylanmasına olanak yoktur. Çok 'açık
bir gerçektir ki, sömürünün varolduğu, sınıf mücadelesinin keskinleştiği
sınıflı bir toplumda " çalışma barışı", "toplumsal barış" diye bir şey söz
konusu olamaz. Üretim araçlarının bir avuç azınlığın elinde olduğu
Türkiye'de de "çalışma barışı" nı önermek, kapitalistlerin çıkarlarını
savunmaktır. '
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işte DiSK Toplumsal' Anlaşma'ya karşı çıkarken en başta bu temel
düşünceye karşı çıkmış ve sınıfsal tavrını net bir biçimde koymuştur.

ı1erek hükumetin açıklamalarında gerekse Anlaşma'nın satır aralarında
ücretlerin dondurulmasının söz konusu olmadığı yinelenmektedir.
ônceli}<le belirtmek gerekir ki, anlaşmayı hazırlayan tarafların "ücretleri
donduruyoruz" diye ortaya çıkmaları beklenemezdi. Az önce de değinildiği
gibi dünyanın hiçbir ülkesinde böylesi açık bir davranış görülmemiştir.
Ç~n.kü•tom dünyada gelişen işçi sınıfının mücadelesi kapitalistleri değişik
yöntemler aramaya itmekte, çatışmayı daha yumuşak zeminlere indirmeye
zorlamaktadır. Sözgelimi 1968'de Fransa'da ve 1974'de lnglltere'de yapılan
anlaşmalarda temel amaç açıkca ortaya konmamış, "ülke ekonomisinin
çıkarlan" gerekçesiyle uygulamalara gidilmiştir. 1974 yılında Arjantin'de
ımzalanan "Sı:>syal Mütareke" nin gerekçesi de aynı nedene dayandırılmış
tır.

Toplumsal anlaşma varolan kapltali~t sömürü düzenini esas almış ve bu
düzenin bugOnkO bunalımından kurtulması ve işleyişinin sağlanması için
işçi sınıfına fedakarlık ve sorumluluklaryüklemlştlr. Anlaşma elbette içinde
bazı olumlu unsurları barındırmıştır. . ·,

DiSK, bu anlaşmada ilkeli bir ta~ır aİarak, uzlaşmacılığa karşı tarihi bir ka~ar
vermiştir. Anlaşma gerçekte işçi ücretlerini sınırlamaya yönelik olan, işçi
sınıfının daha yoğun bir biçimde sömürülmesini amaçlayan, işçi sınıfının
kazanılmış haklarını. geri alan, uzlaşmacı sendikacılığı körükleyen bir
uzlaşma belgesidir.

DISK'in Toplumsal Anlaşma. Konusunda ayrıntılı eleştirisini DiSK Genel
Sekreteri Fehmi !sıklar 15-18 Eylül 1978 tarihlerinde Ankara'da
gerçekleştirilen T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Dördüncü Beş
Yıllık Kalkınma· Planı Tanıtma ve Danışma Toplantılarında şöyle dile
getirmiştir: • ••
Bu anlaşma bugün varolan kapitalist sömürü düzenini esas olarak almakta
ve onun bu günkü bunalımdan kurtulması ve aksaksız bir biçimde
işlemesini sağlamak için işçi sınıfına sorumluluk ve fedakarlıklar
yüklemektedir. Anlaşmanın temel anlamı budur. Durum bu olunca DISK'in
bu ya da buna benzer. bir "anlaşmaya" Türk-iş ile birlikte taraf 'olması,
elbette ki, söz konusu olmazdı. Böyle bir şey düzenin. sorunlanru işçi
sınıfının sorunları imiş gibi benimsemek, yani düzenle bütünleşmek
anlamına gelir ki bunu yapmak DiSK için olanaksızdır, onun varlık nedeni

. ile çelişir. DISK'in Toplumsal Anlaşmaya Türk-lş'le birlikte katılmayışının
temel nedeni budur. Çünkü DiSK ile Türk-iş arasında çok önemli ve belirgin
bir fark vardır.'.

Koşullar · ne olursa olsun sınıf mücadelesini temel alan DiSK bu
mücadeleden.en küçük bir ödün vermeyi kabul etmez. DiSK sömürünün
olduğu yerde barışın . olmayacağına inanır. Bu barışın adı "Çalışma
Barışı","Toplumsal Banş'rda olsa barış olmaz. DiSK sömürünün yalnızca·

. sonuçlarıyla değil, nedenleriyle de mücadele etmeyi görev olarak kabul
etmiştir.TÜRK-iŞ ise sınıf uzlaşmacılığını benimsemiş ve bu niteliğini hem
kabul ettiği ilkelerle, hem de çalışmaları ile gizlemeye bile gerekduymadan
açıkça sergilemiştir.

Anlaşmanın ,ayrıntılarına girildiği zaman, işçi sınıfnın çıkarlarına aykırı
çeşifli'hükümler içerdiği de ortaya çıkmaktadır. Şimdi bunları görelim. •
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1.Toplumsal Anlaşma ile gerçek ücretler dondurulmaktadır:

Anlaşmada ücretlerle ilgili olarak aynen şöyle denmektedir: •
"...Kamu kesimi ile yapılan toplu iş sözleşmelerinde toplam ücret zamlan,
işçinin satınalma gücünü geriye götürmemek üzere 1976 toplam işçi geliri_
düzeyinin toplu sözleşme yürürlük süresi ndekl fiyat artışları ile kuruluştaki
istihdam artışı da dikkate alınarak bulunacak gelir düzeyinde tutulacaktır.
Toplu pazarlıklarda ücretler, sosyal yardımlar vb. konular bu kurala göre
saptanacaktır." • • •

Bu ifadeden açıkça anlaşıldığı üzere, ü·cretler& ancak fiyat artışlarını
karşılayacak kadar bir zam yapılabilecektir. Böyle bir zam yöntemi ise
Hükümet ne kadar aksini iddia ederse etsin, gerçek ücretlerin dondurulması
demektir.
i.aten anlaşmanın esas olarak ücretleri kısıtlamaya yönelik olduğu,
Anlaşmanın diğer maddelerinden de anlaşılmaktadır. örneğin • son
bölümdeki 7. ve 8. maddeler aynenşöyledir. "7. Bu dönem içinde işyerl ve
işkolu esasına göre ayrı ayrı toplu sözleşmeler yapılmaması, bunun
kaçınılmaz olabileceği durumlarda ek yarar , sağlanmaması yoluna
gidilecektir."
"8.Geçmiş yılardakl uygulama dikkate alınaraksendikaların ilk isteklerini

. makul bir düzeyde başlatmaları sağlanacaktır." Bu maddeler Anlaşmada
işçi ücretlerinin .artırılmaması yönünde aşırı bir dikkat ve titizlik
gösterildiğinin kanıtlarıdır.

. '

2.Toplumsal Anlaşma işçinin istihdam güvenliği konusundaki kazaııılmış
haklarını geri almaktadır.

işçiler için belli bir yerde ve belli bir işte çalışmanın büyük önemi vardır. Bu
nedenle uzun yıllar bu uğurda mücadele vermişler ve bu yönde bazı
kazanımlar elde etmişlerdir. Bugün işverenler ya da işyeri yöneticileri
işçileri toplu sözleşmede belirtilmiş olandan • başka bir yer ve işte
çalıştıramazlar.

işte Toplumsal Anlaşma işçilerin bu kazanımlarını geri almaktadır. ilgili
madde anlaşma ilkelerinin 5. maddesidir ve aynen şöyledir. "5.Kamu
kuruluşlarında üretimin etkinliğini ve artışını bunun yanısıra yöneticinin
yönetimdeki etkinliğini engelleyici nitelikte maddeler toplu sözleşmelere

ı konmayacaktır. Daha önce toplu sözleşmelere konmuş bu nitelikteki
maddeler de işletilmeyecektir''(Bu bölümde sözü edilen maddeler akçalı
hükümleri içeren maddeler olmayıp, özellikle emek kullanımı ve istihdama
ilişkin maddelerdir.)

Maddenin ifadesi biraz kapalı olmakla beraber maksadı acıktır. Bundan
böyle yöneticile~ işçileri istedikleri işlerde .çanştırablleceklerdlr. Böylece
işverenlerin büyük bir şikayetleri daha Toplumsal Anlaşma tarafından
çözülmüş olmaktadır. Anlaşma bu konuda.e kadar duyarlı ve titizdir ki aynı
hükümler başka bir maddede tekrar edilmiştir. Son bölümdeki ilkelerin •
9.'su aynen şöyledir: "9. Belirli bir yer ya da işletmedeki işçi fazlasını
mesleğine uygun başka alanlara aktarmak için kolaylık sağlanacak ve toplu
sözleşmelere bunu önleyici veya genellikle yönetimin etklnllğini bozucu
yöndegirmiş hükümler ayıklanacaktır." , • •

Bu hükümlerle toplumsal anlaşma, işçilerin kişiliğini yönetimin etkinliğine
feda ettikten başka, işverenlere işçileri işten ayrılmaya zorlamak olanağı da
vermektedir. ,
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,,
3.Toplumsal Anlaşma işçilerin yönetime. katılmasını bir olup bittlye
getirmektedir .

Bilindiği gibi kapitalist . bir düzende l~çllerin yönetime. katılması çok
tartışılan güncel ve önemli bir sorundur. Ulkemlzde konu henüz yeterince

. tartışılmamış ve nasıl bir katılmanın söz k_onusu olduğu aydınlığa
9.ıkmamıştır. Oysa bu konu, yani yönetime katılmanın· biçimi son derece
onemlidir. Bazı katılma biçimleri işçiler bakımından çok sakıncalı olduğu
halde bazıları böyle olmayabilir. · .

Hal böyle iken Toplumsal Anlaşma işçilerin yönetime katılma ilkesini kabul
etmiş bulunmaktadır. Anlaşma ilkelerinin 4. maddesi bununla ilgilidir ve
aynen şöyledir. "4. Kamu kesimindeki işçilerin ve öteki çalışanların
katılmalarını öngören bir katılım modell hazırlanacaktır.- Bu modelin ilkeleri
teknisyenlerce en kısa sürede hazırlanıp kesin karar için sunulacaktır."

Sözkonusu katılma modelinin nasıl bir şey olacağı hakkında anlaşmanın
son bölümünün 3. maddesi bir fikir vermektedir.

"3. Kamu kesimi işletmelerinde lşyerl ve işletme düzeyinde yönetime ve
sorumluluğa etkin biçimde katılmayı sağlayan, ancak yönetim etkinliğini

.. • . ve disiplinini bozmayan bir düzen kurulacaktır. Yönetime katılma yetkisi ile
sorumluluk birlikte gerçekleştirilecektir." •

• Daha sonra işletmeler Bakanının 7-13 Ağustôs tarihi! Yankı dergisinde
konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamadan anlıyoruz kl,Hükümetin düşündüğü
Yönetime Katılma Modelinde sendikalar devre dışı bırakılmakta ve işyerinde
çalışan işçilerle doğrudan ilişki kurulmak istenmektedir. . •

Oysa biliyoruz ki böyle bir uygulama giderek sendikaların fonksiyonları
azalacağı için etkinlikleri olmayan zayıf örgütler haline düşmeleri sonucunu
verecektir. DiSK, işçi sınıfının bunca çabalarla oluşturulmakta olan
sendikal örgütlerinin, fonksiyonsuz ve içi boş kuruluşlar haline
dönüştürülmesine, elbette ki, razı olmayacaktır. .

4. Toplumsal Anlaşma işçileri yatırımlara katkıda bulunmaya zorlamaktadır.

Anlaşma, işçilerin ücretlerini dondurmakla yetinmemekte bir de bu
ücretlerden yatırımların finansmanına katkıda bulunulmasını öngörmekte
dir. Anlaşmanın son bölümündeki llglli 2. madde aynen şöyledir'' "2.
Ekonomik ve toplumsal yaşamda yönetime ve sorumluluğa katılmanın

·gereği olarak işçiler, kamu kesimi işletmelerinin yıllık programlarında yer
alan yatırımların gerçekleştirilmesine gerekli katkıyı yapacaklardır ve buna
özen göstereceklerdir. • • ·

işçilerin ücretlerinden ayırabilecekleri küçük paralarla çahştrklan işyerlerine
ortak edilmeleri başka ülkelerde de denenmiş geçersiz bir yoldur. Bu yôlla
sermayenin halka yayılacağı savı ileri sürülmüş ama deneyler bunun böyle
olmadığını tersine işçilerin küçük hisselerinin zamanla büyük sermayenin
eline geçtiğini göstermiştir.Daha değişik bir biçimde getirilse bile IYAK'ı da
bu anlayış içinde değerlendiriyoruz. •

Bunlardan ayrı olarak Toplumsal Anlaşmanın başlangıç bölümünde öne
sürülmüş olan bazı görüşlere de DISK'ln katılması olanağı yoktur. örneğin
bu bölütnde şöyle bir paragraf yer almıştır:

I
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"Dengesiz gelişmenin, düzensiz sanayileşmenin, sağlıksız ve hızli
kentleşmenin doğurduğu sorunların, son yıllarda Türkiyeyi, Cumhuriyet
tarihinin en ağır ekonomik ve toplumsal bunalımlarına sürüklemiştir."

Dikkat edilecek olursa bu paragrafta bunalımın nedenleri olarak öne
sürülen hususlar aslında bunalımın nedenleri değil, fakat onun çeşitli
görüntüleridir. Dolayısıyla bu paragrafta bunalımın nedenleri hakkında
hiçbir açıklama yapılmamış hatta tersine belki, bu yolla bunalımın asıl
nedenleri usta bir biçimde gizlenmiştir. ·Oysa biliyoruz ki, bugün içine
düşmüş olduğumuz bunalımın nedeni, kapitalist düzen ve bunun doğal bir
sonucu olarak emperyalizme olan bağımlılığımızdır. Ve açıktır ki, teşhis
doğru ve açık bir biçimde yapılmayınca tedavi konusunda yanlışlıklardan
kurtulunamaz. ' •

Anlaşmanın başlangıç bölümünde işverenlerle ilgili olarak şöyle bir
paragraf da yeralmıştır. ,

"HükümetleTürk-lş özel kesimde sağlıklı işçi-işveren ilişkileri kurulmasının
ve aşın kar heveslilerinden ve alışkanlığından kurtulmasının da topluma
huzur getirici refahı yaygınlaştırıcı gelişmeyi hızlandırıcı bir demokratik
gelir-fiyat politikası bakımından zorunlu olduğu görüşündedir." '

Bu paragraftan, Toplumsal Anlaşma ile özel sektörün "aşırı kar
heveslerinin' hoş karşılanmadığı ve bundan vazgeçilmesinin temenni ve
tavsiye edildiği anlaşılmaktadır. Oysa biliyoruz ki, bunlar sığ görüşler ve
beyhude temennilerdir. Çünkü, "aşırı kar hevesi" özel sektörün doğası
gereğidir ve kapitalizmin işleyebilmesi ve gelişmesi bu hevese dayanır.
Bundan ötürü eğer özel sektörün aşırı kar hevesinde toplumsal huzur
bakımından bir sakınca görülüyorsa, çözüm kapitalist sistem dışında
aranmalıdır. Yoksa böyle karın aşırısı kötü ılımlısı iyidir gibi bilim dışı
tahlillerle hiçbir yere varılamaz.

Özetleyecek olursak Hükümetle Türk-iş ara;ında imzalanmış olan
Toplumsal Anlaşma gerçekleştirmek istediği amaç kadar yapmış olduğu
çözümlemelerle (tahlillerle) de işçi sınıfını uzlaşmacılığı kabule zorlamak
tadır. Bir kere bu temel ideolojik niteliğinden ötürü DISK'in bu ya da buna
benzer bir anlaşmaya taraf olmasına olanak yoktur. Anlaşmanın çeşitli

·maddelerinde yukarda gôrmüş olduğumuz gibi söylenenlerin tersine somut
konularda da işçi sınıfının çıkarlarına aykırı hükümler vardır., •

' .
"toplumsal Anlaşmada tarım işçilerinin yasal güvenceye kavuşturulması
işçi memur ayrımı, iş Yasasının 13.17.ve 24 maddelerinin yeniden
çalışanların hakları doğrultusunda düzenlenmesi,referandumun yasallaşma
sı ve toplu sözleşme ve grev haklarının genişletilmesi konularındaki
hükümler ve vaadler yeterli olmamakla beraber .elbette ki, yerinde ve
olumludur. Ancak bunları Toplumsal Anlaşmaya koymak, yani onun bir
koşulu olarak ele almak, temelinden· yanlış bir tutumdur. Hükümetin
bunların gerektirdiği yasal değişiklikleri -eğer gerçekten bunlara inanıyor ve
benimsiyorsa- Toplumsal Anlaşmadan ya da diğer herhangi bir koşuldan -
bağımsız olarak yerine getirmesi , gerekir. Bu, hükümet olmanın
doğal-zorunlu gereğidir.

, Emperyalist-kapitalist sistemin getirdiği bunalımlarla, yani_ bu sistemin
yalnız sonuçlarıyla değil, !)u bunalımların nedenleri ile de mücadele eden
ve nihai çözüm 'yolu olarak-da SOSYALIZM'i gören DiSK, Hükümet ile
Türk-iş yönetimi arasında varılan TOPLUMSAL ANLAŞMA türü biçimsel
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anlaşmaların kağıt üzerinde kalmaya mahkum olduğunu açıklamıştır. Ve
gerçekte Toplumsal Anlaşma kağıt üzerinde kalmış, işçi sınıfı uzlaşan üst
yöneticilere rağmen kısa zamanda Toplumsal Anlaşmayı aşmıştır. Tarih, bir
kez daha 0ISK'i haklı çıkarmıştır. · .

~.6. BiRiNCi ÖREN TOPLANTISI

O
• ·ısKYönetim, Yürütme, Denetleme Onur Kurulu ve DiSK Bölge

· Temsilcileri ile DISK'e bağh sendikaların Yürütme Kurulu 1-4
. Ağustos 1978 tarihlerinde Genel-lş'in ôren'deki Artemis Tesisle-

rin.de ortak bir toplantı yapmışlardır. Toplantı gündemi son derece geniş
tutulmuş, örgüt içi sorunlar, dünyanın ve Türklye'nln içinde bulunduğu
koşullar, bu koşullarda DISK'e düşen görevler temel tartışma konuları
olmuştur.

Yürütme Kurulu, bu toplantıya geniş bir hazırlık içinde gelmiştir. Yürütme .
Kurulu dünya ve Türkiye koşullarını ekonomik, toplumsal ve siyasal
koşullarını içeren bir raporun yanısıra, ayrıca bu toplantıya DeP1okr.atik
Platform önerisi, DISK'in istemleri önerisi, Demokratik Sınıf ve Kitle
Sendikacılığının Temel ilkeleri adlı belgeyi sunmuştur. Yürütme Kurulu
ayrıcaAnatüzük gereği hazırlanan Tek Tip Demokratik Tüzük önerisini de ilk
olarak bu toplantıya sunmuştur. -

Genel Başkan Abdullah Baştürk Toplantıyı açarken yaptığı konuşmada şu
görüşlere yer vermiştir: •

Emperyalizme bağımlı bir ülke olan Türkiye, bu sistemin bunalımının
getirdiği tüm sonuçlan.acı birbiçimde yaşamaktadır.

Yıllardır sürdürülen dışa bağımlı kapitalist kalkınma yolu ile, özellikle MC
iktidarlannın 3 yıla yakın yönetimi ile birlikte ülke ekonomik açıdan tam bir
iflasın eşiğine getirilmiştir. •

Böylesine bir ortamda oluşturulan CHP ağırlıklı hükümet, özellikle
demokratı~ güçlerin muhalefeti sonunda iktldarda'n uzaklaşan MC
ortaklarının giriştiği yada· desteklediği faşist saldırılara karşı • verdiği
mücadelede gerektiğince etkili olamamıştır...

Bu dönemde de yine Türkiye'nin ekonomik darboğazdarı kurtarılması için
fedakarlık yapması beklenen işçi sınıfı olmuştur. Emekçi halkın çıkarlarına
yönelik önlemler alacağı ve demokratik hak ve özgürlükleri genişleteceği

, sözü ile seçimlere giren ve bu anlamda DISK'in de desteğini alan
CHP iktidar olunca, bize göre koşulları son derece ağır bir anlaşma'yı işçi
sınıfının önüne sürmüştür. \ •

CHP'ni hükümet olmazdan önce ve ilkeli bir biçimde destekleyen ve bu
ilkeleri kamuoyuna açıklayan DiSK, Türkiye'nin geçirmekte olduğu günlerin
ve yeni hükümetln içinde bulunduğu güçlüklerin bilincinde olarak
hükümetin halktan yana alacağı önlemleri ve .işçi sınıfının DISK'in
istemlerinde yansıyan isteklerinin yerine getirilmesine yönelik çabalarını

. destekleyeceğini açıklamıştır. •

Ancak DiSK işçi sınıfının kazanılmış haklarından en ufak bir ödün
vermeyeceğini de sık sık hatırlatmıştır.
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Bugünkü bunalımın sorumlusu işçi sınıfı ve diğer emekçiler değildir. Bu
nedenle bunalımdan çıkış için işçi sınıfının fedakarlıkta bulunması
beklenemez.. :.

Sınıf uzlaşmacı TÜRK-iŞ Işverenlerln üç dört yıl önce ilerisürdüğü birçok
koşulu içeren "Toplumsal Anlaşrna"yı rahatlıkla kabul etmiştir. Bu arılaşma
gerçekte, birçok sarı sendikacı için bir cankurtaran simidi olmuştur..•

DiSK Hükümet ile diyaloğun sürmesinde yarar görür. Ancak biz bu tür
diyaloğları işçi sınıfının v.e emekçi halkımızın mücadelesini geliştirme ve
sınıf mücadelesini yeni boyutlara ulaştırma açısından değerlendiririz. •

DiSK, demokratik sınıf ve kitle örgütü olmanın bilJnci içinde, işçi sınıfının
sendikal hak ve özgürlüklerinin • geliştirilmesi yolunda girişeceği
mücadeleyi daha önceden sınırlayan anlaşmaları, öneri nereden gelirse
gelsin kabul etmez. DISK'i işçi sınıfının gelecekteki çıkarları aleyhine ödün

. vermeye de kimse.zorlayamaz..

Emperyalizmle bütünleşmiş tetcelci kapitalistlerin, sendikalarımıza karşı
yoğun bir saldırıya geçtiği, faşist namluların sürekli olarak emekçiler
üzerine ateş kustuğu sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinden sapılması için
her türlü oyunun tezgahlandığı, sınıf uzlaşmacı TÜRK-iŞ ile sınıf
sendikacılığını sürdüren DISK'in birleşmesi gerektiği üzerine fetvaların
verildiği, sınıf sendikacılığının sürdürmek _isteyen sendikaların tasfiye
edilmesi için her türlü çabaya girişildiği böylesine zorlu günlerde birlik
üzerinde çok yoğun bir biçimde durmamız gerekmektedir.

Ancak şu kadarını söylemeliyim ki, bi,rlik konusunda özellikle son bir yıl
içinde yeterince başarılı olmadığımız açıktır. lşyerinde birliğe, işkolunda
birliğe, tek bir konfederasyonda birliğe yönelik mücadelede önemli engeller
ile karşı karşıyayız. Özellikle sendikaların kitle örgütü olma niteliğini
unutarak sendikalarda yıkıcı bir frakslyonculuk sürdürmek isteyen eğilimler -
bunlanrrbaşında gelmektedir. •

Gerçekte buradaki toplantımızın ana konusu birliktir. Birlik-eleştiri ve daha
üst düzeyde birlik ilkesini hayata geçirip yapılan yanlışların üstesinden
gelerek birliğimize yönelen saldırıları püskürtmek zorundayız.

Belli. yanlışlar için özeleştirimiz! yapmak, ancak yanlışlarını kabul
etmeyerek sürekli aynı yanlışlarda direnenleri de işçi sınıf bilimi
doğrultusunda doğru çizgiye çekmek için yoğun mücadele vermek
zorundayız.

Yürütme Kurulunun toplantıya sunduğu öneriler ören'de ayrıntılarıyla
tartışılmış ve kesin olarak sonuçlandırılmak üzere 'Yönetim Kuruluna
gönderilmiştir.

Bunlardan DiSK istemleri daha sonra Yönetim Kurulunun onayından
geçerek yayınlanmış, Tek Tip Demokratik Tüzük önerisi belli •
çalışmalardan sonra hayata geçirilmiş, DEMOKRATiK SINIF VE· KiTLE

• SENDIKACILIĞININ ,TEMEL iLKELERi üye sendikaların yetkili kurullarında
incelendikten ve eleştirileri alındıktan sonra DiSK Yönetim Kurulunda
tartışılmış ve DiSK Yönetim Kurulunun 13-15 Şubat 1979 tarihinde yaptığı
toplantıda oy birliğiyle kabul edilmiştir. •
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işçi sınıfının zengin deneylerle dolu uluslararası sendikal mücadelesinde,
DISK'ln şanlı geçmişinde, örgütlenme çalışmalarında, grevlerde, direnişler
de, kitlesel gösterilerde, dişediş mücadele ortamında biçimlenen, hayata
geçirilen, DISK'i DiSK yapan bu ilkeler daha sonra bir kitapçık halinde DiSK
üyelerine çok sayıda dağıtılmıştır. ,

Ören toplantısında örgüt içi sorunlar, ekonomik ve siyasi sorunlar ele
alınarak enine boyuna tartışılmıştır. Özellikle merkezi disipline uymayan
bazı yöneticilerin uygulamaları üzerinde durulan bu toplantıda DISK'in
tarihinde örgüte ilişkin bütan sorunlar ilk kez teorik bir düzeyde, tam
açıklığıyla, en demokratik bir biçimde ele alınmış, tartışılmış, karara
bağlanmıştır. • ·

Ören Toplantısı Türkiye kamuoyunda büyük yankılar uyandırmış; DiSK
içinde bölünme umudu ile yaşayanlar, Yürütme Kurulu'nun özellikle son
siyasi tavır alışları nedeniyle örgüt içinde eleştiriye uğrayacağını sananlar
hüsrana ,uğramıştır. ören Toplantısından DiSK karar organları daha da
güçlenmiş, daha da bilenmiş bir biçimde çıkmışlardır.

Bu tarihi Toplantıda hükümetle ilişkiler, Toplumsal Anlaşma, toplu işten
çıkarmalar, işsizlik, pahalılık, DiSK içinde sendikal demokrasinin nasıl
somutlanacağı, DiSK içinde birliğin nasıl pekiştirileceği, faşizme karşı
verilecek mücadele- üzerinde durulmuş ve oybirliğiyle alınan ortak
kararlarda şu görüşlere yer verilmiştir.

Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkının önünde çok önemli sorunlar
bulunmaktadır. Sorunların temelinde, emperyalist-kapitalist sisteme

, ekonomik, siyasi ve askeri bağımlılık yatmaktadır. DiSK işçi sınıfının ve
emekçi halkın önündeki en önemli sorunların:

• Faşizm tehlikesi,
• Hükümetin ücret politikası, fiyat artışlarıve pahalılık,
• Yaygın işsizlik ve ek olarak da toplu işçi çıkarımı,

• işçilerin özgürce sendikalarını seçme hakkı, referandum,

• Tarım ve orman kesiminde çalışanların iş yasası kapsamına alınması,

• TCK'nun 141. ve 142. ve diğeranti-demokratik maddelerinin kaldırılması,

• NATO, CENT0 gibi askeri örgütlerden çıkılması, blok dışı kalınması
olduğunu saptar ve bu sorunların çözümü için bütün gücüyle çalışacağını
ilan eder.

TOPLUMSAL ANLAŞMA:
DiSK emekçi halk yararına önlemler alaFağı ve demokratik hak ,ve

'\ özgürlükleri genişleteceği programıyla seçimlere giren CHP'yi ilkeli bir
biçimde istemleri doğrultusunda desteklemiştir. Ancak CHP hükümete
geldikten sonra koşulları son derece ağır bir anlaşmayı işçi sınıfının önüne
sürmüştür. •

Anlaşma tüm karşı çıkışlara rağmen gerçek anlamda ücretlerin
dondurulmasını getirmektedir. işverenlerin toplu sözleşme düzeni ve
ücretlere ilişkin olarak yıllar önce ortaya attıkları önerileri içeren bu
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anlaşma ile işçi sınıfının kazanılmış olan. hakları işlemez hale gelmekte,
toplu sözleşme ve grev hakkının askıya alınması amaçlanmaktadır.

DiSK Yürütme Kurulu hükümet ile Türk-iş arasında lrnzalanan toplumsal
anlaşmaya karşı çıkmıştır. Genişletilmiş toplantı üyeleri de bu tavrın doğru
ve işçi sınıfının çıkarlarını koruyan bir tavır olduğunu kabul eder.

. .
Toplantı üyeleri CHP ağırlıklı iktidarlarla Konfederasyonumuzun ilişkileri
nin günün koşullarma göre ve ,istemlerimiz doğrultusunda yürütülmesine
karar vermiştir. DiSK ve hükümetln işçi ve emekçi halk yararına girişeceği
her olumlu adımı destekleyecek işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın
çıkarlarına ters düşebileceği karar ve uygulamalara karşı ise somut ve aktif
mücadefe verecektir. •

TOPLU iŞÇi ÇIKARMA, iŞSiZLiK ve PAHALILIK:

Türkiye'nin en önemli sorunları arasında toplu işçi çıkarımı, işsizlik ve
pahalılık yer almaktadır. Bu sorunlar bu ekonomik yapı ve ilişkiler zinciri
içinde kalındıkça daha da devam edecektir.

Açık işsiz. sayısının 3 milyonun üzerinde olduğu Türklye'de özellikle 1978'in
ilk altı ayı içinde, başta madeni eşya, tekstil, lastik, yapı ve kimya sanayi
olmak üzere bir çok üretim dalında emperyalizmi_n dayattığı çeşitli
koşulların sonucu olarak yoğun bir biçimde işçi çıkarımı sürmektedir.

Teknolojik gelişimin ve tekelleşmenin hızlanması sonucu hammadde,
enerji, döviz ve talep yetersizliği gibi gerekçelerle başta devrimci
sendikalarımızın en bilinçli işçileri olmak üzere 20 bine yakın işçi işten
atılmıştır.-

işsizliğe ve pahalılığa karşı sürdürülen mücadeleyi ekonomik demokratik
mücadelenin bir parçası olarak gören toplantı üyeleri yoğunlaşan toplu işçi
çıkarmaları, fiyat artışları, işsizlik ve pahalılığa karşı aktif ve kararlı bir
mücadele verilmesini kararlaştırmıştır.

DiSK iÇiNDE BiRLiĞiN PEKiŞTiRiLMESi:

DiSK içinde birliğin pekiştirilmesi konusunda aşağıdaki ilkelere varılmıştır:

a. Sendikaların sorunları kendi organları ve üyeleri tarafından çözümlenir. •
Çözümlenmeyen konuların görüşülüp kotarılacağı tek yer DiSK karar
organlarıdır.

b. Sendikaların iç işlerine karışmama ilkesi kabul edilir. DISK'in ve üye
sendikaların sınıf örgütü olma yanında kitle örgütü olması nedeniyle
siyasi inançlarından dolayı kişi ve örgütlerin yönetimce dışlanmayacağı,
yönetim, grup ve kişilerin bu ilkeyi dikkate alarak başkalarına veya
yönetime kendi görüşlerini dayatmayacağını temel bir ilke olarak kabul
eder.

RAPOR:

Toplantıya katılan üyeler ayrıca DiSK Yürütme Kurulu tarafından bazı
ilkelerin açıklığa kavuşması için getirilen raporun sendikaların organlarınca
incelendikten sonra toplanacak DiSK Yönetim Kurulunca tartışılması
kararlaştırılmıştır. •
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CEPHE KARAR!:

Toplantı üyeleri 6. Genel Kurulda alınan "Cephe" kararının hayata
geçirilmesi amacıyla DiSK Yürütme Kurulunun bu kararın ışığında kısa
zaman içinde cephenin kimlerden oluşacağını, cephenin hedefini
saptayacak. DEMOKRATiK PLATFOAM'un toplanmasına yönelik olarak
DiSK Yönetim Kuruluna öneri getirmesini kararlaştırmıştır.. t .
SOMUT MÜCADELE HEDEFLERi:

Toplantıya katılan üyeler son olarak yukarıdaki görüşlerin ışığında kısa
dönemde özellikle şu istemlerin hayata geçirilmesi için yoğun ve aktif
mücadele verilmesini kararlaştırmışlardır:

, D0ş0nce ve örgütlenme özg0rlCğ0n0 kısıtlayan 141 ve 142. maddeleri ve
'diğer antl-dernokrattk hükümleri kaJdırılmalıdır. •

• Lokavt yasaklanmalı, sınırsız grev hakkı tanınmalıdır.

• Sendikalar Yasası, Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası, ve iş
Yasası başta olmak üzere çalışma hayatını ilgilendiren tam yasalar ve
yönetmeliklerdeki anti-demokratik hükümler kaldırılmalıdır.

• Haftalık çalışma süresi 5 güne indirilmelidir.

• Çalışanlar arasında işçi memur gibi yapay ayrımlar kaldırılmalı ve tam
çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar tanınmalıdır.

• işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda etkin ve kalıcı önlemler alınmalıdır.

• Demokratik örgütler üzerindeki baskılara son verilmeli, faşist yuvalar
dağıtılmalı, can güvenliği, eğitim ve öğretim ,özg0rl0ğO sağlanmalıdır. .

3.7. CHP HOK0METI iLE iLiŞKiLER

6 Genel Kurulun sona erdiği günlerde işçi sınıfımıza ve emekçi
halkımıza daha geniş ekonomik.ve demokratik haklar getirme sözü ile

■ seçime giren ve muhalefette iken sürekli olarak bunu tekrarlayan
CHP'nin ağırlığıkta olduğu bir H0k0met iktidar olmuştur..

DiSK Karar organları daha ilk günlerden itibaren MC'nin yerini alan CHP.
ağırlıklı iktidarın seçim meydanlarındaki sözlerini yerine ,getirmesi için en
açık desteği sağlamışlardır.

6. Genel Kurulda oluşan DiSK Yürütme Kurulu 23 • Ocak 1978'çle içinde
Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile Başbakanın TMMB'deki
çalışma odasında bir görüşme yapmışlardır. Başbakanla yapılan
görüşmeden sonra DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk basına. şu
açıklamayı yapmıştır. •

Sayın Başbakanımızla ekonomik ve sosyal konular hakkında çok yararlı bir
konuşma yaptık. Bilindiği gibi, Hükümetin , Anayasal ve yasal
müesseseleriyle tahrip olmuş bir ülke teslim almış ve çok sorumluluk

. gerekUren bir noktada iktidara gelmiş bulunuyor.
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Kehdll'brlne bu konuda DISK'ln öteden beri koyduğu desteğin devam
etmekte olduğunu· bildirdim. Sayın Başbakanımızın hükümetiyle birlikte
başarılı olması için DiSK olarak elimizden gelen desteği devam ettirme
konusunda kararlı olduğumuzu belirtiyoruz.

Bu arada emekçi halkimızın, işçi sınıfının ekonomik sorunlarının çözümü
için meclislerde bulunan konuların öncelikle müzakere edilmesini ve
sosyal içerikli yasalara öncelik tanınması konusunda Başbakanın
girişimlerde bulunmasını istedik. '

DISK'in CHP'nin iktidar olmasından önce sağladığı destek, iktidar
olmasından sonra da sürmüş, hükümet ile işçi sınıfı ve emekçilerin
çıkarlarının sağlanmasına yönelik olarak en iyi ilişkilerin sürdürülmesine
öte! bir çaba harcanmıştır. Ecevit ile yapılan görüşmeden sonra..bakanlar
ziyaret edilmiş, ardından da CHP Genel Sekreteri Mustafa Ustündağ
DISK'in lstanbul'daki Genel Merkezini ziyaret. etmiştir. Bu ziyarette
Üstündağ ile görüşen DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, "demokratik hak
ve özgürlükler konusunda hükümetin atacağı her adımın DiSK tarafındarı
destekleneceğini" söylemiştir. •

9:6.1978 tarihinde de Başbakan Bülent Ecevit DiSK Genel Merkezi'ni ziyaret
ederek Genel Başkan Abdullah Baştürk ile bir görüşme yapmıştır.

Genel olarak çalışma hayatına ilişkin sorunların ele alındığı görüşmede
Baştork, Ecevit'e DISK'in çalışma hayatının demokratikleştirilmesi,
sendikal hak ve özgürlüklerin· genişletilmesi, tüm çalışanlara toplu
sözleşmeli ve grevli sendikalaşma hakkının tanınması, SSK ve benzeri
kuruluşlarda işçilerin söz ve karar sahibi olması, asgari ücretin vergi dışı
tutulması konularında ısrarlı bir mücadele içinde olduğunu bildirmiştir.

TOrkiye'nin ekonomik alanda çok zor bir durumda olduğunu, bugünkü
koşullara göre dış borçlar ile faizlerinin ödenmeslnln 2022 yıllına kadar

. uzayacağını, 3 milyon işsizin bulunduğunu, fiyatların hızla artmakta
olduğunu belirten Baştürk bu durumun sorumluluğunun işçilere emekçilere
yüklenemeyeceğini ve kapitalizmin bunalımdan çıkması için başta işçi.
sınıfı olmak üzere memurlardan, topraksız köylülerden, küçük
esnaflardan, küçük üreticilerden fedakarlık beklenemeyeceğini söylemiştir.

ücretlerin maliyet fiyatları içinde ancak% 10-11 dolayında bir yer tuttuğunu
ve işçilerin ücretlerlnln satın alma gücünün geçen yıl içinde düştüğünü
belirten BAŞTURK, .DISK'in ücretlerin sınırlandırılması,denetlenmesi ya da
dondurulmasına yöhelik her türlü önieme sonuna kadar karşı koyacağını
belirtmiştir. .

Görüşmede Baştürk, DISK'in içinde yaşadığımız kapitalist düzende genel
olarak işçilerin ve tüm çalışanların kendi sorunlarına ilişkin konuların karara
bağlandığı organlarda söz ve karar sahibi olmalarını savunduğunu, ancak
sömürülmenin sorumluluğuna katılma anlamındaki ya da kapitalizmin
ömrünü uzatmaya yönelik işletmelerin yönetimine katılma formüllerine her
zaman karşı duracağını belirtmiştir.

Tüm çalışanların sendikalaşma hakkı olmadığı, iş Yasasının 13. ve 17.
maddelerinin Demokles'in kılıcı gibi işçilerin başları üzerinde asıldığı 'blr
ülkede, kendi sendikasını seçemeyen, kerıdllerlne ait Sosyal Sigortalar
Kurumunda bile söz ve karar sahibi olamavan işçilerin "lsletmelerln
yönetime katılması" önerilerinin gerçekçi olmadığını ve demokratikleşme-
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n,iıtı asgari koşulları sağlanmadığı sürece gündeme gelmesinin antam.
taşımayacağını belirten BAŞTÜRK, bu anlamda aşağıdaki istemlerin acilen
hayata geçirilmesini istemiştir:

• Çalışanlar arasında işçi-memur gibi' yapay ayrımlar kaldınlmalı, tüm
çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı verilmelidir.

• Lokavt kaldırılmalı, sınırsız grev hakkı tanınmalıdır .

• işçilerin istedikleri sendikayı seçme hakkı olan ve gizil oy, açık sayım
ilkesine dayalı REFERANDUMyasallaştırılmalıdır. .

• Sendikalar Yasası, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası, iş Yasası
başta olmak üzere çalışma hayatını ve sendikal çalışmaları llgllendiren
tüm yasa ve yönetmeliklerde yer alan tüm anti-demokratik meddeler
kaldırılmalıdır. .

• iş Yasası kapsamı dışında bırakılan tüm çalışanlar iş Yasası kapsamına
alınmalı ve iş Yasalarının birliği sağlanmalıdır. ·

• SSK demokratikleştirilmeli, işçiler yönetimde söz ve karar sahibi olmalı,
giderek tüm sosyal güvenlik kuruluşları birleştirilmelidir.

BAŞTÜRK işçilerin yönetime katılmaları önerilerinln yapıldığı bir sırada
SSK, Uluslararası Çalışma ôrgoto (ILO) ve işçilerle ilgili kurullarda hala
Türk-lş'in tek başına işçileri temsil etmesinin antl demokratik bir uygulama
olduğunu ve . bu uygulamanın • işçi sınıfına bir yarar sağlamadığını
söylemiştir.

DISK'in seçim sırasında halktan yana önlemler ala_cağını ve demokratik hak
ve özgürlüklerin genişletileceğini belirten CHP'yl bazı kuruluşlar gibi
hükümet olmasından sonra deQil, seçim döneminde desteklediğini belirten
BAŞTÜRK, DISK'in hükümetin emekçi halktan yana olacak girişimlerini
destekleyeceğini ancak işçilerin aleyhine sonuç verebilecek kararlarını
eleştirmeye, bu kararlara göre girişeceği uygulamalara karşı çıkmaya devam
edeceğini ve bunun DISK'in en doğal hakkı olduğunu belirtmiştir.

' .
Görüşme sırasında 141. 142. maddelerinin kaldırılmasını faşist yuvaların
dağıtılmasını talep eden DISK'in "ihtisas mahkemeleri" konusunda da DGM
yasa tasarısı gibi titizlikle davranacağını belirten BAŞTÜRK asgari 0cretin
vergi dışı tutulmasını, yan ödemelerin vergilendirilmesinde sınırın· asgari
ücretin yıllık tutarının 2,5 katı olmasını, yeni bir belediyeler gelirler sistemi

- getirilmesini istemiştir. • ·•

Ekonomik bunalım, özellikle döviz darboğazı 1977'nin ortalarından itibaren
ülkeyi iflasın eşiğine getirmiştir. H0k0met yurt dışındaki memurların
maaşlarını bile ödemekte güçlük çeker olmuştur.' <
Bu durum üzerine 2. MC Hükümeti 1977 Ağustosu sonlarında yardım için
emperyalizmin mali örgütlerinden IMF'ye başvurmuş ve eylül başlarından
itibaren onun önerdiği "istikrar programı"nı uyg_ulamaya başlamıştır. Bu
program gereğince% 10 oranında birdevalOasyon yapılmış ve.aynca tekel
maddelerinin ve KIT ürünlerinin fiyatları önemli ölçülerde artırılmıştır.
Fakat 2.MC H0kümetince alınmış olan önlemler, beklenenin tam tersine
enflasyonu daha da hızlanöırmış, döviz darboğazına da hiç bir çözüm
getirmemiştir.
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1978 başında 2. MC çöküp yerine CHP ağırlıklı Ecevit Hükümeti işbaşına
geçtiği zaman ekonomik bunalım, yani enflasyon ve döviz kıtlığı daha da
ağırlaşmış olarak devam etmiştir.

Türkiye 1978'de ekonomik bakımdan tarihin en bunalımlı yıllarından birini
yaşamıştır. Bunalım halen de devam etmektedir. Bunalım bir taraftan hızlı
bir enflasyon diğer taraftan da kökleri geçmiş yıllara uzanan ştddettl bir
döviz darboğazından ve esas olarak emperyalizme bağımlı kapitalist
düzenden kaynaklanmaktadır. . .
Türkiye gibi gelişmekte olan bir kapitalist ülkenin, aynı düzen içinde
kalarak, sorunlarını emperyalizme başvurmadan, onun "yardım" ve
"desteğlnt'' almadan çözmesi olanaklı değildir. Nitekim. sosyalistlerin,
ilericilerin ötedenberi tekrar ettikleri bu gerçek, somut olaylar tarafından bir
kez dahadoğrulanmıştır.CHP ağırlıklı Ecevit Hükümeti de iktidara geldikten
kısa blrsüre sonra IMF'ye başvurmak ve ondan yardım istemek zorunda

• kalmıştır.. • • . _
• Emperyalizmin mali kuruluşlarından IMF Türkiye'ye bağımlılığı daha da -
pekiştirici bir takım öneriler getirmiştir. Bu önerilerin yerine getirilmemesi
halinde ekonominin içine düştüğü bunalımdan kısa dönemli çıkış için
gerekli dövizi vermeyeceğini, bu süre içinde uygulamalarındaki kararlılıkla
göstermiştir. IMF: •

• Devlet bütçesi açık vermemeli, . özellikle emekçi halkın yararlandığı
sağlık, eğitim, sosyal güvence gibi kamu harcamaları kısılmalıdır, ,

it Kamu iktisadi Kuruluşlarının ürünleri daha pahalı satılmalı, bu kuruluşlar
daha fazla zarardan kurtulmalıdır.

• Köylünün ürünlerine verilen taban fiyatları düşük tutulmalı, köylü,
sanaylcüennkarşısında güçsüz kılınmalıdır,

I •

'
• işçi ücretlerinin toplu sözleşme masalarında artışı engellenmelidir,

• Memurmaaşları için yapılan ödemeler en aza indirilmelidir,,
• Türk Parasının değeri. sık sık düşürülmeli, böylece emperyalist sisteme
olan bağımfılık giderek a,rtırılmalıdır.

biçimindeki ekononik görünümlü önerilerini ve

• Kıbrıs so~unuriun en kısa zamanda çözümlenmesi için emperyalist
sistemin önerilerine uyulmalı; Kıbrıs, emperyalizmin bir üssü haline
getirilmelidir, • .

• • Ege sorunu, emperyalist sistemin yararına çözümlenmeli, Türkiye bu
sorunu çözümlerken dayatmacı olmamalıdır,

• lran'daki askeri üslerin Türkiye'ye nakledilmesi için itiraz edilmemelidir,

biçimindeki siyasal görünümlü önerileri her görüşmede dayatmıştır. •. . .

CHP ağırlıklı Hükümetin de IMF'in lstemle~i ~oğrultusunda bir p~litika
uygulaıması sonucu Kıbrıs sorunu nedeniyle konulmuş bulunan ve giderek
siyasal ve ekonomik ambargoya dönüşen "askeri abluka" TOrkiye'deki
üslerin açılması kararıyla- kaldırılmıştır.....
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Ancak CHP ağırlıklı iktidar daha - ilk günlerinden itibaren seçim
meydanlarında işçi ve emekçilere verdiği sözlere uygun davranmamıştır.
lşçıler ve emekçiler, CHP ağırlıklı iktidardan demokratik hak ve
özçürlüklartn genişletilmesini beklerken, hiç bir biçimde kendilerinin
sorumlu olmadıkları dışa bağımlı kapitalist düzenin bunalımının yükünü

- çekmeleri için dolaylı ya da dolaysız baskı altına alınmışlardır.
ı

lşte bu koşullarda işbaşındaki sosyal demokrat ağırlıklı hükümet
önü_müzdeki 15 yılın ekonomik gelişmesinin ilkelerini belirlemek ve bir yıl
gecıken 4.Beş Yıllık Kalkınma Planını oluşturmak ğörevi ile karşı karşıya
kalmıştır. • · '
4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Taslağı hazırlandıktan sonra bu taslak mesleki
kitle örq~tlerine, işçi ve işveren sendikalarına, öğretim üyelerine açıklanmış
veeleştırıyesunulmuştur. Bu amaçla Plan açısından belirleyiciliği olmayan
toplantılar yapılmıştır. DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar ile DiSK Genel
Başkanvekillerj Kemal Nebioğlu ve Rıza Güven'in DISK'e bağlı sendika
başkanları ya da yetki_li temsilcilerinin bir heyet' halinde katıldıkları bu
Toplantıda konuşan DiSK Genel Başkanvekili Kemal Nebioğlu DISK'in 4.
BeşYıllık Kalkınma Planına ilişkin görüşlerini dile ge'tirmiştir.

Emperyalizmin ·baskılarına, Türkiye'yi uydulaşfırma politikasına karşı
verilecek en etklll yanıtın, bağımsızlığı amaçlayan sağlıklı ve hızlı bir
kalkınma sürecine girmek olduğunu, sosyalist ülkelerle ve üçüncü dünya
ülkeleri ve özellikle de Ortadoğu ülkeleriyle dış . ekonomik ilişkileri
geliştirmeye özen gösterilmesini vurgulayan Nebioğlu, iV. -Bej Yıllık

_Kalkınma Planı stratejisinde de, plan taslağında da "dışa bağımlılığın
azaltılmasına geniş yer verilmekle birlikte, çözümün planın temel yaklaşımı
gereği, esas olarak, emperyalist-kapitalist dünya içinde ve bu dünya ile
dahaçok bütünleşmekte arandığını söylsmlştfr.

Nebioğlu özetolarak şöyle konuşmuştur:

Elimizdeki plan, bütünüyle, ülkemizin bugünkü kapitalist ekonomik
yapısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Oysa bilindiği gibi kapitalist bir
ekonominin planlanması ancak· sınırlı ölçülerde olanaklıdır. Çünkü

• kapitalist ekonominin kendisine özgü bir düzeni ve işleyiş kuralları vardır;

Bunh1resas olarak, kapitalist ekonomideki kamu sektörü için de geçerlidir.
Çünkü egemen düzen kapitalizm olunca, kamu sektörünün de bunun bir
parçası olarak, onunla uyum içinde işlemesi zorunludur.

Gerçekte plan ve plancılık, sosyalizme özgü ve onun işlemesi i9in gerekli
bir araçtır, tekniktir. Bunun kapitalist bir ekonomide uygulanmasının ·çok
sınırlı kalacağı ve ekonominin kapitalist niteliğini değiştiremeyeceği, •
tersine kendisi nitelik değiştirerek ona uyacağı değişik kapitalist
ülkelerdeki uygulamalarla açıkca ortaya çıkmıştır.- - -

Kaldı ki, plan ile kapitalizmin işleyişine ciddi müdahalelerde bulunm8:_~
politik bakımdan da olanaklı değildir. Sermaye· sınıfı siyasal egemenligı
elinde tuttuğu sürece elbette ki, kendi ekonomik düzeninin bozulmasına
izin vermeyecı,ktir. -'

Elimizdeki Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Stmtejisİ ve Taslağı 15 yıllık
plan deneylnln de eleştirisini yapan ve yukarıda belirttiğimiz gerçeği
kabullenen belgelerdir_. 15 yıllık planlama deneyi sonunda bugünkü ağır
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ekonomik ve toplumsal bunalıma uıaşıımıştır.

Dünyanın ve ülkemizin bugünkü koşullarında, kapitalist bir düzen içinde da'
gerçekleştirilebilecek,· kamuoyuna da mal olmuş bazı ileri önlemlerin
ahnrnası ve işlerin yapılması olanaklı hale gelmiş ve hatta çeşitli
bakımlardan birzorunluluk halini almıştır. •

Petrol.ün, aramadan dağıtıma kadar bir bütün olarak devletleştirilmesi ve
,böylece bu alanda çalışan yabancı petrol şirketlerinin ·mkemizd~n
çıkarılması bu konuda ilk akla gelecek önlemdir.

önemli bir konu da, planda yabancı özel sermayeye verilmiş olan büyük
ağırlıktır.· Gerçi metinlerde bu konuyla ilgili fazla birşey yoktur a"'!a:
Taslağın 60. sayfasında 4. plan dönemindeki ödemelerdengesi tahminlerını
gösteren tabloda, özel yabancı sermeye girişinin}983'~e 40~ milyo~ dolara
çıkacağı öngörülmüştür. Bu, 3. Beş Yıllık Plan Donemıne gore nısbı olarak
da, mutlak olarak da çok büyük bir artış demektir.

Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolun.da kararlı bir mücadele veren
DiSK yabancı sermayeye tümüyle karşıdır. -

Eğer yabancı sermayeye teklonoji transferi bakımından gerek görülüyorsa,
bu sorunun yabancı sermayeyi gerektirmeyecek başka yollarla çözülebildi-
ğini hatı~atırız. •

CHP /ilğırlıklı iktidar, bunalımı aşmada işçi ve emekçilere dayanmak, onlara
güvenmek yerine bunalımın tüm yükünü onların sırtına yüklemek biçiminde
bir ekonomi politika izlerken, öte yandan taşlst saldırı ve cinayetler
karşısında tutarlı, kesin bir tavır izlememiştir.

DiSK Karar organları ilk günlerden itibaren MC iktidarlarının düşmesiyle
faşist saldırıların azalmayacağını, tam tersine giderek artacaömı ekonomik
bunalım ile büyük sermayenin faşizm özlemi arasında birbirini tamamlayan
bir ilişki olduğunu vurgulamışlardır. •

1978 içinde işçi sınıfımız başta olmak üzere bütün emekçi halkımız
buhranın sonuçlarından da etkilenerek, hızla bilinçlenmeye devam
etmişlerdir. Toplumsal muhalefet gelişmiştir. Toplumsal Anlaşma ile
varılmak istenen hedefler aşılmıştır.·

Ekonomik .bunalım ve bu gelişmeler başta emperyalist-kapitalist sisteme
bağımlı büyük sermaye olmak üzere, toprak sahiplerini, ithalatçıları, ihra
catçıları faşizmi körükler hale getirmiştir.

1978 yaz ayları, faşistlerin saldırılarının ardarda devam ettiği günler
olmuştur. Sivas'ta, Erzincan'da, Urfa'da, lstanbul'da, Ankara'da Kahraman
maraş'ta, Elazığ'da "halkın galexana, geldiği" gerekçesiyle ırkçı, şoven
ideolojinin yaygınlaşması için her yol denenmiş, kitlelerin bu konulardaki
şartlanmaları sömürülmek istenmiştir.
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CHP ise, gerek parti olarak gerekse iktidarın belirleyici gücü olarak faşizme
karşı mücadeleyi sınıfsalve ideolojik yapısı gereği bilimsel bir anlayışla
yürütmemiş, yürütememiştir. Faşist saldırıların ve onların kaynaklandığı
faşist odakların üstüne gitmemiştir. Demokrasi güçleri.safında yer almak
yerine "Sağa da sola da karşı olmayı" yeğlemiştir.

Faşizme karşı olan toplum kesimlerinin desteği ile iktidar olma olanağı
bulan CHP, tekelci sermayenin ekonomik bunalımına çözüm getirmeyi
amaçlayarak, geniş emekçi kitlelerin özlem ve istemleri ile her anlamda
çelişmiştir. Bu çelişki CHP ağırlıklı iktidarın faşizme karşı mücadeledeki
başarısızlığının temelini oluşturmuştur.

CHP . ağırlıklı iktidar emperyalizme bağımlılık ilişkilerin{ yeniden
düzenlemek, TOrkiye'ye bu yapı içinde daha lnsiyatifli bir rol kazandırmak
istemiştir. Yürütülen yoğun dış ilişkilerle sorunlar NATO içinde kalarak
çözümlenmeye çalışılmış NATO'dan çıkma düşünülmemiştir. Emperyaliz
min saldırgan askeri örgütü NATO'da kalarak daha ,"kişilikli" daha
"bağımsız" bir politika izlemek olanaksızdır. Biçimsel ve yüzeysel
farkılılıklar dışında değişen bir şey olmayacaktır..Nitekim yumuşama ve
silahsızlanma konusunda farklı yaklaşımlar getirilmekle birlikte, NATO'nun
uzun vadeli silahlanmayı tırmandıran, bu alana daha 'fazla kaynak
ayrılmasını isteyen temel politikasına katılınmıştır.

DiSK bütün bu koşullar altında işçi sımftmızm ve emekçi halkımızın
demokratik ve ekonomik haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde
üstüne düşen sorumlulukla davranmıştır. Gelişmeler karşısında DiSK
susmamış, işçi sınıfının bilimi ışığında faşizme karşı mücadelede
üstlendiği görevleri yerine getirmiştir. •

l • ' \

20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMi nedeniyle Başbakanın DISK'e yönelik
yaptığı yanlış değerlendirmelere ve haksız suçlamalarına karşı DiSK
CHP'nin ve CHP ağırlıklı iktidarın faşizme karşı nasıl mücadele etmesi
gerektiğini, hem eleştiri, hem uyarı biçiminde, hem tavırlarıyla, hem de
mücadelesiyle ortaya koymuştur.

Böyle bir ortamda DiSK eleştirilerini kalıcı bir biçime sokarak, hükOmeti
açıkça uyarmıştır.

Genel Başkan Abdullah• BAŞTÜRK 3.10.19('8 tarihinde Başbakan Bülent
ECEVIT'e aşağıdaki .mektubu göndererek faşizm tehlikesi, emperyall~t
sistemle olan ilişkiler ve yeniden açılan üsler konusundaki DISK'ın
düşünce ve önerilerini ıletmiştir.

Sayın Bülent ECEVIT
Başbakan

Yürütme Kurulumuz, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve
siyasal olayları görüşerek, özellikle dış politika ve ulusal savunmamız
konusunda önemli günler yaşandığının bilinci içinde, aşağıdaki görüşleri' .
öncelikle size, sohra da kamuoyuna açıklamayı görev bilmiştir.

ÜLKE SORUNLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

, TOrkiye,toplumsal yaşamın ekonomik, sosyal-siyasal ve dış politika ile ilgili
bütün yanlarını kapsayan, yakın tarihimizin en derin bunalımını
yaşamaktadır. Bu bunalımın gerçekte tek ve bir nedeni vardır. Bu neden
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TOrkiye'nln emperyalizme bağımlı, azgellşmiş bir Olke olması gerçeğidir.
Bugünkü bunalımı aşmak için çeşitli konularda alınacak önlem ve
girişilecek eylemleri seçmekte hükOmete yol gösterecek olan pusula, en
azından Türklye'rıln ekonomik kalkınmasını llerl götüraco ve dışa
bağımlılığını azaltıcı nitelikte olmalıdır. Bunu saptamanın büyük önemi .
vardır. Bu nokta gcfzönünde tutulmaz, bu temel teşhisten hareket edllmezse
hiç bir soruna sağlıklı çözümler getirilemez ve Olke bunalımdan çıkarılamaz.
Bu geryek, yurtsever, ilerici, demokrat ve sosyalistlerce yıllardan beri dile

. getirilmiş ve tarih onları haklı çıkarmıştır. .,

EKONOMiK BUNALIM

Bugün TOrkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik bunalım esas olarak
ödemeler den_gesi açığında, yani döviz darboğazında düğümlenmiş
görünmektedir. Türkiye ekonomik hayatın cari düzeyde işletilebilmesi için
gerekli olan . ithalatıı ,gerçekleştirmeye··- yetecek kadar döviz sağlayama
maktadır; Bu nedenle, gereKıı ithalatı yapabilmek için, büyük miktarda dış •
kredilere gereksinme duymaktadır. işte emperyalizm ve özellikle onun
başını çeken ABD, ülkenin bu güç durumundan ve uluslararası ba.rıka ve
diğer kredi kaynaklarını denetim altında tutuyor olmaktan yararlanarak,
Olkeyi hem iç, hem de dış politikada tam bir uydu durumuna getirebilmek
için askeri ambargoyla, kredi ambargosu biçimine dönüşen bir ekonomik
baskı uygulamaktadır.

Bugün Türklye'de hayat pahalılığı, işsizlik ve mal kıtlıkları büyük boyutlara
ulaşmıştır . Bfr avuç vurguncu kapitalist bu durumdan yararlanarak
servetlerine servet katarlarken, geniş işçi ve diğer emekçi sınıf ve tabakalar.
yoğun bir şekilde sömürülmekte, ezilmekte, büyük sıkıntılar çekmektedir
ler. Bu duruma en kısa zamanda çözümler getirmek Hükumet için artık daha
fazla saveaklanmayacak temel bir görev halini almıştır.

Bu görev IMF'nin önerileri doğrultusunda hareket ederek ve emperyalizmden
sağlanacak kredi ve. yardımlara bel bağlanarak ya da işbirlikçi tekelci
sermayenin örgütlerinin dayatmaları doğrultusunda yerine getirilemez.
Böyle bir yolun Türklys'yl kurtuluşa götormesi olanaksızdır. Unutmayalım
ki, bUgünkO bunalıma düşmede, şimdiye kadar hep bu tor politikalar
izlenmiş olmasının büyük payı vardır. •

Yatırımlar ve kamu harcamaları kısılıp kalkınma hızı düşürülerek, zaten
büyük boyutlara varmış olan işsizliğin daha da artırılması pahasına belki
IMF'nin istediği fiyat istikrarı sağlanabilir ama, bu yolla TOrkiye'nin hiç bir
ekonomik sorunu sürekli ve sağlıklı bir çözüme kavuşturulamaz. Tersine
ekonomik gelişme bir kez t,aha kösteklenmiş, bunalımın yükü bütün
ağırlığıyla bir kez daha emekçi halkımızın sırtına vurulmuş, yani gelir
dağılımı daha da bozulmuş olur.

BÜTÜN DEĞERLERiN YARATICISI EMEKTiR

HOkOmet, emperyalizmin üsler ve bağımsızlık bahasına vereceği kredilere
bu kredilerle ithat edeceği makine ve teçhizata değil,fakat emekçi
halkımızın yaratıcı çalışmasına güvenmelidir.Ekonomik kalkınmanın da
ulusal bağımsızlığın da anahtarı buradadır. Emperyalizmin sözcüsü ABD'nln
baskılarına en geçerli karşı koyma yolu, en doğru cevap da bu gerçekte
yatmaktadır.
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TOrkiye'nin bugün varmış olduğu gelişmişlik d0zeyl, yani 0lkede var olan
teknik donatım, işçi ve diğer emekçi sınıf ve tabakaların bilgi ve becerileri
böyle ~ir yolun izlenmesine olanak verecek durumdadır. Dünya koşulları,
sosyalıst ve üçüncü dünya 0lkelerl ile ekonomik illşkllerı geliştirerek,.
emperyalizmin baskı ve· çemberini hafifletmeye ve giderek kırmaya
elverişlidir. . .

Kısacası, Türkiye ve dünya koşulları, hükümete, eğer isterse, emperyalizme
ödün, hele üs vermeden bugünkü bunalımdan çıkma olanağını vermektedir.
Yeter ki, Hükümet programında belirtild@ gibi buna yönelik uygulamalara
gırmek istesin.O zaman Türkiye'nin bütan yurtsever, ilerici, demokrat,
sosyalist güçleri ve hiç kuşkusuz DiSK, H0k0metl bu doğrultuda
varg0cüyle destekleyecektir. · • . •

·.
ÜSLERiN AÇILMASI EMPERYALiZM; BAÖIMLILl~IN PEKiŞTiRiLMESi
DEMEK OLACAKTIR

ABD emperyalizmi Türkiye'nin Kıbrıs sorununda iyi.niyetle hareket ettiği '
gerekçesiyle 3,5 yıldır uygulamakta olduğu silah ambargosunu koşullu
o!arak kaldırmıştır. ABD'nin koşulları açıktır: T0rklye'nin ABD'nln vereceği
sılahları ABD'nin belirlediği amaçlar dışında kullanmaması, Kıbrıs ve Ege
sorununun ABD'yi hoşnut edecek bir biçimde çözülmesi, TOrkiye'dekf
üslerin yeniden açılması, yabancı sermayeye garanti tanınması. Bu koşullar
yerine getirildiğinde askeri ambargonun yarustra kredi ambargosunun da
kaldırılacağı anlaşılmaktadır. • . . '

Ambargonun kalkması 0zerlne "özgürlükçü: ve bağımsızlıkçı" CHP'nln
ağırlıkta olduğu Hükürnetln Başkanınca verilen demeçte, ABD Başkanı
Carter'ın da belirttiği gibi Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni ve olumlu bir
dönemin başlamış olacağı belirtildi. Ve 0slerln açılmasına yönelik
çalışmalar gündeme getirildi. •

Başlayan yeni ve olumlu bir dönem değildir. Türkiye'dekl üsler ABD
emperyalizmi için hayati önem taşımaktadır. Bunlar ülkemizin savunulması
için değil, emperyalist sistemin, sosyalist sistemi gözetim altında tutması
içindir. Bu üsler, ileride nötron bombasının da varlığıyla T0rkiye'yl barut
fıçısı durumuna getirmeleri ve bir savaşta ilk hedef olmaları nedeniyle
halkımız için tehdit ve felaket kaynaklardır. önce bu yaklaşımda anlaşmak
gereklidir. • •

Başta işçi sınıfı olmak üzere emekçiler, ilerici ve devrimci gençlik özellikle
son 10 yıl içinde üslere ve ikili anlaşmalara karşı kararlı ve yiğitçe bir
mücadele vermiştir. Bu mücadelede çok sayıda insan tutuklanmış,
yaralanmış, öldürülmüştür. Ayrıca sorun sık sık TBMM kürsülerlnde de en •
açık bir biçimde dile getirilmiştir. TOrkiye'de kökl0 bir anti-emperyalist
bilinç oluşmuştur.Halkçı olduğunu belirten bir hükümet bu anti-emperya
list bilinci dikkate almalı, emperyalizmin sözcüsü ABD'yl 1978'lerde
yen iden şirin göstermek durumunda kalmamalı ve üsler sorunu oldu bittiye
getirilmemelidir. •

Bu üslere ya da tesislere ilişkin yasal çerçeve ambargo döneminde ortadan.
kalkmıştır. Ambargo ile üsler karşılıklı bir pazarlık konusu da olamaz.
Zamanın Dışlşlerl Bakanı bile şöyle demiştir: "TOrklye'ye ambargoyu
tamamen kaldırma kararı olsa dahi, 0slerln tekrar faaltyete geçmesi
mümkün olamayacaktır." •
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T0rklye'dekl Amerikan üslerinin yeniden açılmasına yönelik bir savunma
[§birliği anlaşmasının TBMM'de tartışılmasına kadar ara düzenlemeler ile

• üslerl çalıştırmak, emperyalizme bağımlılığın pekiştirilmesi demek
olacaktır.
üslerin açılması [le çok yönlü dış politika çabaları, bağımsızlıkçı, barışçı
demokrat yaklaşım yalnızca sözde kalacaktır.

Kuruluşundan bıi yana emperyalizme karşı kararlı bir tavır almış olan ve
özellikle 5. ve 6. Genel Kurullarında NATO, CENTO gibi askeri, AET, IMF,
OECD. gibi ekonomik örgütlerden çıkılması, ikili anlaşmaların iptal
edilmesi, yabancı üs ve tesislerin kapatılması, genel ve tam bir
silahsızlanma, barışçı bir dış politikanın izlenmesi için mücadele yolunda
bağlayıcı kararlar alan DiSK, ABD üslerinin yeniden açılmasına keslnllkle
karşıdır. 1

•

FAŞiZME KARŞI MÜCADELEDE, HÜKUMET DEMOKRASi GÜÇLERiYLE
BiRLiKTE !iAREKET ETMELiDiR .

Gerici ve faşist güçlerin temsilcisi MC'nin iktidardan uzaklaştırılmasına
rağmen bugün faşizm tehlikesi ortadan kalkmamıştır. ;,

Her g0n çok sayıda. işçi, emekçi, öğrenci öldürülmekte, terör kol
gezmektedir. Sorunun çözümü için öncelikle şiddet eylemleri üzerinde
kesin bir teşhise vanlmalıdır. Şiddet eylemleri bugün için temelde
emperyalizm ve tekelci sermayece desteklenen gerici ve faşist odaklardan
kaynaklanmaktad.ır. Bunlar, emperyalizmin mali ve askeri abluka altına
almak istediği Türkiye'de şiddet olaylarının başlatıcısı durumundadırlar.

işçi sınıfı ve emekçi halkı sindirerek, susturarak, gelişen kapitalizm ııe·
birlikte durumlarını koruyamayan-ve umutsuzluğadüşen kitlelerin desteğini
kazanma çabaları 1977 seçimleriyle boşa çıkan faşistler, bugün iktidardan
uzaklaştırılmış olmanın ve köşeye sıkıştırılmanın hırçınlığı içinde yoğun bir
faşist teröre girişmişlerdir .Bunlar özellikle belli bir bölgede iç savaş
durumu yaratıp emekçi halkı silaha sarılmaya· ifmek ve ardından faşist bir
darbe ile iktidarı ele geçirmek istemektedirler.

"Halkın. galeyana geldiği" iddia edilen Kahramanmaraş, Malatya, Sivas,
Elazığ olayları bu stratejinin bir parçasıdır. Faşistler bu yörelerde •
Türk-Kürt, Alevi-Sünni farklılıklarını son noktasına kadar körükleyerek,
ırkçı ve şoven ideolojiyi yaygınlaştırarak kitlelerin bu konudaki
şartlanmalarını sörnürmektedlrter.:

Bazı tertip__ve cinayetlerin kısmen de olsa ortaya çıkarılması , bu carıllerln
MHP ve Ulkü Ocakları ile ilişkilerinin belgelenmesi eli kanlı faşistlerin MC
iktidarları döneminde nasıl örgütlenmiş olduklarını, devlet kurumlarını nasıl
işgal ettiklerini bir kez daha sergilemiştir. - Sistemli bir biçimde
tırmandırılan terör ve iç savaş provakasyonları bunların hala bir takım klUt
noktalarını ellerinde tutan faşistlerce düzenlendiği'nl göstermektedir.. .
MHP liderinin son açıklamasında askeri yönetim için yaptığı çağrı, bu
örgütün karanlık amaçlarını ve faşist darbe özlemlnl açıkça kanıtlamaktadır.

Teşhis bu olunca çözürnünde-v ne olacağı açıktır.Yapılacak iş faşist
odakların, faşizmin gizli-açık örgütlerinin 0zerlerlne gitmektir. Oysa
bugüne kadar yapılan uygulamalar, hükümetin faşist yuvaları dağıtmada
kararlı ve' cesaretle' davranmadığını göstermiştir.
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Emperyalistler ve onların gOdOmOnde işlev gören faşistler Doğu Anadolu'da
ırksal-dinsel ayrımları sömürerek. çeşltll tertiplere girişirken geçtiğimiz
günlerde Hakkarl'de yapılan bir tatbikat sırasında düşman tarafa yöresel
giysiler giydirilmiş, kOrtçe konuşturulmuş ve tatbikat gereği düşman tarafın
imhasıyla sonuçlanan bir senaryo uygulanmıştır.

Halka özgürlük ve demokrasi vaadlerlyle başa gelen ve bu nedenle ırkçı,
şoven baskılara karşı çıkması gereken hükOmetin böylesi bir tatbikata göz
yumması bOyOk bir yanlışlık olmuştur..

Doğu'ya, "Uçan 78" tatbikatıyla değil, ekonomik, toplumsal sorunları,
eğitim sorunlarını çözmeye .Yönelik maddi olanaklarla ve daha geniş
özgürlük ve demokrasiyle gldllmelldir. • •

• Faşist terör ve provokasyonlar karşısında kararlı tavır alamayan Hükumet
öte yandan gerici demogojinln etkisiyle demokrat ve sosyalist güçlere
yakınlaşmaktan kaçınmaktadır. Bu yapılırken de "bizim dışımızdaki solun '
oyu en fazla % 1'dir" denilmiş ve seçimlerde CHP'ye oy veren demokrat ve
sosyal istier için haksız ve gerçekçi olmayan bir ölçü kullarulrruştrr.

Bu ölçünün nicel yanlışlığının yanısıra toplumun gelişen dinamiğinin
yüzde hesaplarına vurulamayacağı gerçeği gözardı edilmiştir. işçi sınıfının
ve emekçi halkın, ilerici, yurtsever, demokrat güçlerin bugüne kadar
Yürüttüğü siyasal mücadele onların nitel varlığının bu yüzde hesaplarının
çok üstünde olduğunu tartışılmaz bir biçimde 'ortaya koymaktadır. Yakın
gelecek de bu gerçeği daha da pekiştirecek olaylarla dolu gözükmektedir.

Gericilerin, yurtseverleri, sosyalistleri bugOnkO Hükümete ezdirme yada
HükOmeti onlardan soyutlama taktiği boşa çıkartılmalıdır.

Hükümet faşist tertipleri ortaya çıkarmada, faşist odakları etkisiz duruma
getirmede ve devlet kademelerine yerleştirilmiş faşistleri temizlemede lşç!
sınıfı ve emekçi halka dayandığı sürece başarılı olacaktır.

Bu anlamda Hükümetl faşist odaklara karşı kararlı bir mücadeleye
çağırıyoruz. •.
Emperyalizme, faşizme, ırkçılığa karşı mücadeleyi temel ilke olarak kabul
eden ve anti-emperyalist, antl-taşlst mücadelede önemli bir adım olarak
gördüğü "Demokratik Platform" hazırlığı içinde olan DiSK, Hükümetin
gizli-açık faşist odaklara karşı girişeceği kararlı mücadeleyi açık olarak
destekleyecektir.

KONT-GERiLLAGERÇE~I VE 1 MAYIS KATLiAM! RESMEN AÇIKLANMALI
VE KATiLLERDEN HESAP SORULMALIDIR

12 Mart dönemindeki uygulamaları ile dikkatleri çeken Kont-Gerilla örgütü .
üzerinde son günlerde yoğun tartışmalar yapılmaktadır. 1978 başında
"EBU, STK, Dev-Kurt, Kontr-Gerilla" sözleri etrafında sansasyonel haberler.
j_le TBMM'de de dile getirilen konu Ozerinde Hükürnetln susması değişik
yorumlamalara neden olmaktadır. • . .

Kontr-Gerilla gerçeği ve bu örgot etrafında somutlaşan olaylar dizisi
HükOmetçe resmen açıklanmalıdır.
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Başbakan . Bülent • ECEVIT'in muhalefet • lideri olarak 1973 seçimleri
sırasında Kontr-Gerilla'dan hesap sorulacağını bettrtenoümlelert bellekler
den silinmemiştir.

_ 1 ..Mayıs 1977 katliamının gerçek suçluları ortaya çıkarılmalıve bu katillerden
hesap sorulmalıdır. . ••

özellikle faşist darbe planına yönelik eylemlere karışan ve devlet içinde gizil \
örgütler oluşturan resmi kişiler yargılanmalı, faşist cinayet ve provokasyon
suçlamalarına muhatap olan tüm örgütler kapatrlmatıdu; ,

HÜKUMETYOL AYRIMINDADIR

Emperyalizmi~ ekonomik , siyasi, ideolojik, askeri baskılarının arttığı bir
dönemde özellikle üsler konusunda Hükümetin vereceği karar "bağımsız-
lıkçı dış politika' konusunda gerçek bir ölçü olacaktır. •

Ulusal Savunma Kavramından, çok yönlü dış politikadan, bağlantısız
ülkelerle ilişkilerden, Yeni Uluslararası Ekonomik Düzenden ne anlaşıldığı
bu kararda açikça ortaya çıkacaktır. ••

HOkOm~t üsler konusunda yol ayrımındadır. Hükürnet ulusal bağımsızlık
konusunda kendi açısından tarihsel blrkarar verecektir.

Ya üsler yeniden açılacak ve tüm olarak TOrkiye'nin kaderini ı:ımperyalizmin
ellerine terketriıenin rahatlığı, sorumsuzluğu ve ağır vebali tercih
edilecektir.Ya da ulusal bağımsızlığın, demokrasinin ve barışın sorumluluk
isteyen, zor ama aydınlık ve onurlu yolunda yürünecektir.

işçi sımürun devrimci sendikal, örgütü DiSK. olarak bu onurlu yolda
HOkOmefi var gücümüzle destekleyeceğiz. Ama emperyalizme bağımlılık
yolu izlenecek olursa Hükümeti sadece tarihi sorumluluğuyla karşı karşıya
bırakmayıp bu uygulamaya karşı çıkacağız. ,

Abdullah BAŞTÜRK
. Genel Başkan

DiSK bu mektuptan sonra da 14-16 Şubat 1979 günlerinde yapılan Yönetim •
Kurulu kararı doğrultusunda Ecevit -HOkOmetine, Çalışma Raporu'nun
•:Belgeler" bölümünde yeralan uzunca bir rapor sunmuştur.

. .

DISK'in bu rapordaki görüşleri Başbakanlıkta Başbakan'ın, ilgili bakanların,
Türk-iş, DiSK ve Sanayi Odaları Birliği temsilcilerinin katıldığı, ancak bazı

• örgüt yıkıcılarının iddia ettiği gibi DiSK tarafından herhangi bir somut
uzlaşma belgesinin imzalanmadığı toplantıda . DiSK Genel Başkanı
Abdullah Baştürk tarafından yinelenmiştir.

_Genel Başkan Abdullah Baştürk bu toplantıda şu konuşmayı yapmıştır.
. C

Ekonomiyi güçlendirme paketi adı verilen ve kalın çizgilerini Sayın
Başbakan'dan dinlediğimiz yeni önlemler konusunda Hükümet bugün Işç!

ve işveren temsilcileriyle ilk kez bu türden bir toplantı düzenlemiştir...
1 •

Ancak D1SK olarak,bu toplantının geneldeki anlamını da vurgulamak isteriz.
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Bugün varılan başarısızlıklar ve açmazların başlıca nedenini genelde
kapitalizmin ~uhranında, özel•olarak da Türklye'nln askeri, mail, ekonomik
ve ~lyasal baglantılarla son derece dışa, yani emperyallst kapltafl;;t sisteme

_ bagımlı hale..getlrllmeslnde buluyoruz. Bunalımların ve başarısızlıkların
,sorumlusu Turkiye işçi sınıfı ve emekçi halkımız değlldlr.Gelmlş geçmiş
sl}'.as~I iktidarlarla onlar~_yön veren burjuvazidir. Ancak emekçi halkımız
ve ışçı sınıfımız da bu duzende yaşamaktadır. Başarılı ve başarısız tüm
politik tercihlerin sonuçlarından en çok etkilenenler de onlardır. O nedenle
hastalık, bunalım ve sıkıntıların emekçi halkımız ve işçi sınıfımıza olan
baskının olabildiğince azaltılmasını isteriz.Bu nedenle toplantıya katıldık.

B';!gün uluslararası mali, ekonomik, siyasal ve askeri örgütİerle ilişkilerinde
Hukümeti yeni bir yaklaşım içinde görmekteyiz. __ •

Emperyalist dışa bağımlı ilişkilerden olabildlğlnce uzak kalmaya yönelik,
ulusal bağımsızlığımıza daha duyarlı kendi insan ve doğal kaynaklarımıza
daha çok dönük, yeni bir yaklaşımla sorunlara çözüm aradığı kanısına
inanmak istiyoruz.. • . - ; •

DISK'in ekonomik hayatın düzenlenmesi ve yönetim ile ilgili görüşleri
Hükümetinkinden farklıdır. Ancak burada bu farklılığın üzerinde durmayı ve
bu-yönde· açıklamalar yapmayı gereksiz buluruz. Bu konuya değinmemizin
nedeni, önlemler paketi hakkındaki görüşlerimizi- açıklarken, Hükümetln
temel ekonomik görüşlerini benimsediğimi~. yolunda yanlış bir yorum
yapılmasını önlemektir. Böyle bir durum sö:ı; konusu değildir. Fakat DiSK _
temel görüşlerini tasvip etmese, de - üretim güçlerini geliştirici
b~ğımsızlığımızı ve demokrasiyi pekiştirici adımları atan her Hükümeti 'bu
yonde destekler.

Hükümetin önlemler paketi esas olarak iki gruba ayrılabilir. Birincisi döviz
darboğazına, ikincisi enüasyena karşı olarak getirilmek istenen önlemler
dir. Döviz darboğazını aşmak için alınan önlemler, ülkemi;i kendi yağı ile
kavrulur bir duruma getirmeyi amaçlamaktadır.· Bunlar ihracatı

• özendirmek, iç üretim potansiyelini harekete getirerek ithalat gereksinimini
azaıtmak,işçi dövizlerinin gelişini artırmak, turizmi özendirmek gibi
önlemlerdir. Ülkemizin. kendi iç ~aynaklarını geliştirmeyi. ve böylece dışa
bağımlılığımızı azaltacak olan bu· önlemleri olumlu· buluyoruz. Başarılı
olmalarını diliyoruz. • • •

"Enflasylonu denetim altına almak ve bir fiyat istikrarı sağlamak için
alınması düşünülen önlemlere gelince; bunlar bütçe • harcamalarının
kısılması, bazı temel mallara zam yapılması, gibi esas olarak, talebi_ kısıcı.
önlemlerdir. Oysa bizimki gibi ekonomilerde, talep kısılınca fiyat
düşeceğine, üretim azalır. Bu azalma aynı oranda olmasa bile bir miktar
olur. Yani fiyat istikrarı sağlamak yönünde.ki önlemler işsizliği artırabilir.
Zaten çok yoğun olan işsizliğin bir de kendi alacağı önlemlerden ötürü
artması olasılığına karşı Hükümetl uyarmak isteriz. Ülkenin işsizliği artırıcı_
eğilimi azaltıcı önlemlere gereksinimi vardır._,
Kanımızca Türkiye'nin bugün en önemi! sorunu döviz darboğazını
aşmaktan daha çok % 20'ye varan işsizlik sorununu çözümlemektir.
Enflasyonu durdurma ve geriletme ve istihdam yaratma tercihleri kuşkusuz
birbirine ters düşen yaklaşımlardır~ Ancak durgunluk içinde iken, yatırım
projelerinde gerçekleşme hedeflerinin çok altında kalınmış iken, 1978'de •
Türkiye'nin enflasyon hızı %60'a ulaşmıştır. •
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Kamu kesiminde ve özel sektörün bazı kesimlerinde üretim düşmüş veya
gerilemiştir. Buna karşılık kamunun cari harcamaları alabildiğine artmıştır.

1979 Bütçesinde ve programında da böyle bir artış eğilimi vardır. Bu
durumda istihdam büyümesinin % 2 ile % 3 şeklinde sınırlandırılmış
olması, Bütçenin ve bu önlemler dizisinin sosyal içerik bakımından büyük
bir zaaf taşıdığını göstermektedir.

.önerimiz odur ki Hükümet özellikle emek-yoğun projeleri kırsal kesimde ve
kentlerin altyapı hizmetlerinde yaygın biçimde uygulamaya koymalı, bu •
yolla geniş çapta istihdam olanağı yaratılmalıdır.

Enflasyon ve döviz darboğazındanbaşka bugün karşılaştığımız en- önemli
sorun son yıllardaki hızlı enflasyon ve kargaşa ortamının gelir dağılımındaki
dengesizliği daha da artırmış olmasıdır. Gerçekten para cinsinden sabit
gelirler, yani işçi ücretleri ve memur maaşları, geçtiğimiz yıl. büyük
aşınmaya· uğramış ve gerçek satınalma gücü olarak, yıl sonunda yıl
başındaki düzeyinin altına düşmüştür. Memur maaşlarına yapılmış olan
zamlar bu kesimin kayıplarını karşılamaktan uzaktır. Kaldı ki, enflasyon ve
dolayısıyla ücret ve maaşların aşınması, işçi ve memurların gerçek
gelirlerindeki azalma devam etmektedir. Aynı kayıplar özellikle taban
fiyatına tabi ürünlerin üreticisi küçük köylüler için de söz konusudur.

Buna karşı geçtiğimiz yıl sınai ve özellikle ticari karlar artmıştır. Ayrıca
ekonomideki özel koşullardan ötürü havadan elde edilen spekülatif
kazançlar artmıştır. Arsa spekülasyonu, kıt mallar üzerinden elde edilen
aşırı karla yasal olmayan döviz operasyonlarından sağlanan gene aşırı
kazançlar böyledir...

DiSK olarak dün Hükümete sunmuş olduğumuz önerilerin hemen tümü
bununla, yani gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılması ile ilgilidir.
Bunları tekrar etmek istemeyiz. Sadece ikisi üzerinde özellikle durmak
istiyoruz. . •

Birincisi gelir vergisinden asgari geçim indiriminin asgari ücret düzeyine
çıkarılması ve vergi tarifesinin de aynı ölçü içinde yeniden düzenlenmesi
dir. Böylece enflasyonun gelir vergisi yolu ile ücretlilere indirdiği ve
indirmekte olduğu ek darbe bir ölçüde önlenmiş olacaktır. Hükümet ve
diğer bütün siyasal partilar bu konuda söz vermiştir. Bu sözlerini yerine ..
getirmelidirler. • •

ikincisi, asgari ücretlerin en kısa zamanda yeniden belirlenmesidir:
Bugünkü asgari ücret 14 ay önce tesbit edilmiştir. Aynı süre içinde fiyatlar
genel düzeyi % 60'ın üstünde artmıştır. Diğer taraftan çok geniş kitleler
asgari ücretle çalışmaktadırlar. Bunların ağır geçim sıkıntılarına en kısa .
zamanda çare bulunmalıdır.

Son olarak şu noktayı vurgulamak isteriz. Hükümetln hazırlamış olduğu
önlemler paketi, bugünkü koşullar altında ekonomiye işlerlik kazandırmak,!!"1F'ye ve başka dış k_aynaklara muhtaç olmadan yaşayabilmek için gerekli
onlemler içermektedır. Ancak bunların . sadece bllimsel tutarlı ve iyi
niyetli olmaları yetmez. Asıl, uygulanmalarının başarı İle • yürütülmesi
gerekir. Bu da gerek Hükümetln gerek yüksek bürokrat kadroların şimdiye
kadar tanığı cılduğumuz dağınıklıktan kurtarılması ve kendi içinde tutarlı bir
bütün oluşturması ile olanaklıdır.
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CHP ağırlıklı hük0metin bir başka yanlışı iı~ DISK'in çeşitli kuruluşlarda
temsil hakkına yönelik anti-demokratlk tavrı olmuştur.. 600 bine yaklaşan -
0yesiyle DiSK, Uluslararası Çalışma ôrgüto (llO-UÇÖ), SSK Genel Kurulu,
.SSK Müdürler Kurulu, Yüksek Hakem Heyeti, TRT Danışma ve Denetim -
Kurutlan, AsgJrl Ücret Tespit Komisyonu gibi işçi sınıfını doğrudan
:uı:ıilendiren ve somut sorunlarının tartışıldığı ulusal ya da uluslararası
kuruluşlarda temsil edilmem~kt~dir. _En çok üyeyi barındırdığı gerekçesiyle -
bu tor toplantılarda sürekli TURK-IŞ temsil edilmektedir. "Demokrat"·
olduğunu belirten bir hük0met AP hükümetlerinin yıllarca sürd0rd0ğO bu
geleneği bozmak için çaba harcamamıştır. _

.• ·'
işçi sınıfının çıkarlarını koruyamayan uzlaşmacı sendikalara yıllardır yasalara
aykırı .bir biçimde tanınan söz hakkının SSK'yı ne hale getirdiği açıkça
ortada iken, CHP ağırlıklı i~tidar bu konuda hiç bir şey yapmamıştır.

. Hükumet özellikle DISK'in UÇÖ'de temsili konusunda Lahey Adalet Divanı
kararlarına ve demokrasinin kurallarına aykırı tutumunda ısrar etmiştir.
DiSK bu anti-demokratik tavrın önlenrneslçin gerekli uluslararası itirazları
yapmıştır. •
CHP ağırlıklı iktidar,0lkemizi ekonomik ve siyasi alanlarda tam bir iflasın
eşiğine getiren MC iktidarının baş destekçisi olup kendişlnl de - aynı
hararetle destekleyen Türk-iş ile ilişkil~rini farklı düzeyde götürmeye özen
gösterf!JiŞtir.

3.8. ÇALIŞMA ORTAMI iŞÇi SAĞLlĞI VE IŞGÜVENLIĞI KONUSUNDAKi
ÇALIŞMALAR

' \

C alışanların s_ ağ lığının temel amaç olduğunu her fırsatta vurgulayan
DiSK çevre, çalışma ortamı, işçi sağlığı ve lşgavenliğl konusunda
ulusal ve uluslararası düzeyde etkin çalışmalar yapmıştır., . - - .

• DiSK Uluslararası. Çalışma Örgütü'nün (ILO-UÇÖ) Çalışma Bakanlığı ile
16-19 Mayıs 1979 tarihlerinde lstanbui'da ortaklaşa düzenlediği "Çalışma
Ortamının iyileştirilmesinde Yeni Eğilimler" konulu sempozyuma etkin bir
biçimde katılmıştır. DiSK Geı:ıel Başkanvekill Rıza Güven sempozyuma bir
tebliğ sunarak DISK'in bu konudaki görüşlerini dile getirmiştir.

Sempozyuma DISK'in de çağırılması ve katılması üzerine Türk-iş
temsilcisi bir açıklama yaparak bu tür bir katılımın UÇÖ'nOn ilkelerine aykırı
olduğu iddiasıyla Sempozyumu terketmlştir.

' Yurt. dışından 120, T0rkiye'den ise 150 9elegenin katıldığı uluslararası -
sempozyumda işçi,• işveren ve hük0met temsilcileri çalışma ortamının
düzeltilmesine ilişkin görüşlerini açıklamışlardır.

,
Sosyalist Dike temsilcileri ile kapitalist ülkelerin ilerici konfedarasyonları
nın temsilcileri dışında konuşmacıların büyük bir çoğunluğu sorunu bir
teknik sorun olarak ele 'alrruş ve özellikle işveren temsilcileri soruna
"verimlilik" açısından yaklaşmışlardır. •

Sempozyum sırasında yapılan yuvarlak masa toplantısına DiSK adına
katılan Eğitim Dairesi Müdürü Faruk Pekin, sorunun yalnızca: teknik bir
sorun ya da bir yasa sorunu olmadığını, sorunun temelde politik bir sorun
olduğunu, kapitalist düzende bazı- iyileştirilmeler yapılsa bile kapitalist
düzen sınırları içinde soruna kalıcı çözümler getirilemeyeceğini, çalışma
ortamı konusundaki mücadelede işçi sınıfının uluslararası birlik ve
dayanışmasının büyük önem taşıdığını söylemiştir.
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uıs.K Genel Başkanveklli Rıza Güven ise
tebliğde özet olarak şunları söylemiştir:
·,: \

Sempozyuma sunduğu

Çalışma ortamının optimizasyonu genel olarak işçi sınıfının türrİ sorunları,
özel olarak da işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu ile içiçe ele alınması
gereken bir sorundur. .
Bu sorun, işçi sınıfının çalışma ve yaşama koşullarıyla, sağlık, sosyal .
güvenlik, eğitim, gelir bölüşümü, işsizlik, iş güvencesi, kadın ve çocuk işçi
soruntarı ile yakından ilgilidir. •

. .
Çalışma ortamını daha mükemmel bir duruma getirme amacıyla
gerçekleştirilecek olan "optimizasyon" üretimdeki yerleri ve rolleri farklı
olan sınıflara göre, farklı anlamlar kazanır.

Bu nedenle kapitalistleşme süreci içindeki Türkiye gibi az gelişmiş
ülkelerde üretim araçlarının sahibi olan kapitalist sınıf ile işçi sınıfı .
arasında "optimizasyon" konusundadoğal bir çıkar birliği yoktur.Kapitalist
sınıf, çalışma ortamının optimizasyonunu . "daha fazla kar" sağlayacak
"daha mükemmel koşullar olarak. yorumlarken , çalışma ortamının
iyileştirilmesi işçi sınıfı için sağlık ve güvenlik açısından daha mükemmel
birortama kavuşulması demektir. . •

işçi sağlığı ve iş· güvenliği konusunda işçi sınıfının çıkarları ile kapitalist
sınıfın çıkarları taban tabana zıttır. Daha fazla kar dürtüsü ile işyerlerinde
verimliliğin artırılması, işlerin daha da hızlandırılması işçilerin sağlığı ve
toplumsal yaşamı ile çelişmektedir.

Çalışma ve yaşama koşullarının düzeltilmesi ve özelllkleçahşma ortamının
sağlık. ve güvenlik açısından daha ileri bir duruma getirilmesi DiSK ve
DISK'e üye sendikaların en temel görevidir...

Bu anlamda lşçllenn sağlığı yalnızca işyerleri sınırlatı içinde, çalışma
ortamı açısından ele alınamaz . Çalışma ortamının optimizasyonu genel
olarak tüm sağlık sorunları ile, üretim teknolojileri ile, geri kalmış bir ülkeye
ithal edilen teknolojinin o ülke işçilerine uygunluğu sorunu ile, üretilen
malların sağlığa aykırı olup olmaması ile, işçinin ve ailesinin yaşam
koşulları ile (beslenme, giyinme, ısınma, barınma, dinlenme, kültürel
ihtiyaçlar) ve de özellikle çevre kirlenmesi ile içiçe ele alınması gereken çok
yönlü bir sorundur.
Çalışına ortamının optimizasyonu sorununda çevre, işçiler ve tüketiciler bir
arada ele alınmak zorundadır. . •

En mükemmel çalışma koşullarına sahip olan bir işçi ,çevre kirlenmesi
nedeniyle zehirleniyorsa ya da üretilen mallar bir tüketici olarak işçinin
sağlığına zarar verici özellikler taşıyorsa, çevre insanının dinlenmesine
olanak sağlamıyorsa, işçilerin sağlığı güvenlik altında değildir...

"ÇalışmaOrtamının Optimizasyonunda Yeni Eğilimler" konusu tartışılırken
kapitalist üretim biçiminin koşulları içinde çalışma ortammın cptimfzesyo
nu şu esaslara göre ele alınmalı ve şu gereklilikler yerine getirilmelidir:

• Çalışma ortamının optimizasyonu daha fazla k&r amacına değil işçilerin
sağlıklı yaşamlarına yönelik olmalıdır. .

• Çalışma ortamının optimlzasyonu çevre, işçiler ve tüketiciler bütünlüğü-
nü kavrayacakbir biçimde düşünülmelidir. • •
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• Çalışma ortamına ilişkin yeni yöntemler saptanırken yeni teknolojiler
geliştirilirken, önce işçi, sonra makineler ve ürünler düşünülmelidir.
lşçJn~n-ve ailesinin sağlıklı yaşamı ana amaç olmalıdır. işçinin yaşam ve
saglıgına saygı duyulmalıdır.

• Çalışma ortamında her türlü işkazası olasılığı yok edllmelidlr. Önlemler
insan doğasının doğurduğu hatalara değil, nesnel ve teknik nedenlere
yönelik olmalıdır. işçilerin en dikkatsiz anlarında bile kaza yapmasına
olanak tanımayacak teknolojiler geliştirilmelidir.

• KuJlanılacak hammadde ve makine seçiminde işçilere en. uygun olanlar
tercih edilmeli, projeler buna göre yapılmalıdır. , ,

• Meslek hastalıklarına yol açan zararlı kimyasal maddeler çalışma
ortamından çekilmeli, gerektiğinde "kapalı sistem" ler gerçekleştiril
melidir.

• Çalışma ortamında her türlü ruhsal baskı ve sinirsel gerginliğe yol açan
çalışma biçimlerine son verilmeli, fiziksel nedenler ortadan kaldırılmalı
dır.

• Çalışma ortamının optimizasyonu daha çok sayıda işçinin işsiz
kalmasına değil, işçilere iş güvencesi sağlamaya yönelik olmalıdır.

• işçilere yetenek ve ilgileri~e uygun iş verilmelidir.

• Çalışma ortamında işçilerin kontrolu daha demokratik kurallara göre
gerçekleştirilmeli, işçileri işten atma korkusu ve baskı altında tutan tüm
yasa hükümleri kaldırılmalıdır.

• Çalışma saatleri ve işgünü, İşçilere daha fazla dinlen
1

me zamanı bırakacak
bir biçimde ayarlanmalıdır. işçilerin dinlenme süreleri, çay molaları, öğle
yemek araları azaltılmak yerine uzatılmalıdır.

• Vardiyalı çalışanlar için,bir hafta içinde 3-4 saatten ·çok fazla mesaiye
kalanlar için 30-32 saatlik çalışma haftası, 3 gün tatil esası getirilmelidir.

• Çalışmanın blçlmlne ilişkin her yenilik sendikalarla birlikte kararlaştırıl
malıdır. işe ilişkin her yeni zaman avarlaması işçilerin onayına sunulmalı,
bu uygulamalar yasa ve tüzüklere geçirilmeli toplu sözleşmeler ile daha da
ayrıntılı bir duruma getirilmelidir.

• Çalışmanın örgütlenmesi'için içeriği ve iş süresi konularında sendikaların .
etkili olması sağlanmalıdır. Sendikaların emeğin yoğunluğunu ve
verimliliğini artıran her türlü çalışma biçimi, fazla çalışma ve postalar
biçiminde çalışma konularına ilişkin kararlarda söz sahibi olmaları •
sağlanmalıdır.. .

1

• işçilere tüm işkollarında tehlikeli işleri reddetme hakkı sağlanmalı, fazla-
çalışma yapmada karar kesin olarak işçiye bırakılmalıdır. • .

• işçilerin çalışma koşullarını v·e çalışma hızını seçme özgürlüğü olmahdır..
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• işçilere üretim 'süreci, hammaddeler ve ortaya çıkan ürünler hakkında
gerçek bilgilerverilmeli, işçiler teknik olarak sürekli eğitilmelidir. •-

. . .
• Bir işçinin hayat boyu aynı işi yapması yerine,işçininbell/ aralıklarlaişinin
• değiştirilmesi ve bu konuda eğitilmesi sağ!<mmalıdır.

• Hamile kadmlann ve yeni, ·tıoğum· yapmış kadınların ağır işlerde
çalışmaları önlenmeli, doğum yapmış kadınlar bir yıl süre ile işyerinden

• izin alabilmelidir.

• • Kadın işçiler fazla çalış_maya zorlanmamalı, gece çalışmaları. önlenmeli-
d~ •

• Çocuk işçiler ve çıraklar üzerindeki ağır· baskılara son verilmeli, çocuk
işçilerin eğitimi sağlaıımalıdır.

DiSK, öte yandan Çalışma Bakanlığı işçi Sağlığı Genel Müdürlüğ0'n0n
Ulusal düzeyde bir işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu oluşturulması için
yaptığı çalışmalara etkin bir biçimde katılmış, yapıcı öneriler getirmiştir.
Meslek örgütleri, işveren ve işçi sendikalarının görüşleri alınarak ortaklaşa
bir kurulun oluşmasına ilişkin yönetmelik hazırlanmıştır. DiSK bu konuyla
.ifgilı yasa ve yönetmeliklerdeki diğer maddelerin de değiştirilmesini ve

: oluşturulması istenen kurulun yönetsel ve parasal özerkliği olmasını
savunmuştur. Ancak DISK'in katıldığı gerekçesiyle Türk-iş bu toplantıya da
katılmamıştır. Çalışma Bakanlığının hazırlanan yönetmelik taslağına
yeterince sahip çıkmaması nedeniyle bu tasarı gerçekleşememiştir.

DiSK, 19-21 Ekim 1978 tarihinde Türk Tabibler Birliği adına lstanbul Tabip
Odasınca lstanbul'da gerçekleştirilen 1. Ulusal işçi Sağlığı Kongresi'ne de
etkin bir biçimde katılmıştır. •

Programında yer alan "İşkazalşn ve iş Güvenliği", "Meslek Hastalıkları" ve
"işçi Sağlığı ve iş Güvenliğinin Sosyo-Ekonomik Temelleri" adlı panellerde
DISK'i Eğitim Dairesi uzmanlarının temsil ettiği Kongrenin açılışında bir
konuşma yapan DiSK Genel Başkanvekili Rıza Güven, işçi sağlığı ve iş
güvenliği sorununun toplumsal-ekonomik oluşumun bir parçası olduğunu,
bu nedenle de düzen sorunlarından ayrı tutulamayacağını, çalışanların
sağlığının yalnızca işyeri sınırları içinde, çalışma ortamı açısından ele
almarnayacağun belirtmiş, sorunun işçi sınıfının • yaşama veçalışma
koşullarıyla, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, gelir bölüşümü, işsizlik, iş
güvencesi, kadın ve çocuk işçi sorunları ile yakından ilgili olduğunu
söylemiştir.

Türkiye'ninde 0ye~J olduğu Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü
ve Dünya Sağlık Orgütünün ilkelerine göre işçi sağlığı ve iş güvenliği
sorununun tüm çalışanların bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden en iyi
duruma getirilmesi ve bu durumun korunması,. işyerindeki koşullarm,
çevrenin ve· üretilen mallan.ı getirdiği sağlığa aykırı sonuçların temelinden
yok edilmesi, işçilerin bedensel ve ruhsal gere!{sinmelerine uygun bir ortam
yaratılması sorunu olduğunu açıklayan Rıza Güven üretimin toplumsal
niteliğine, karşın üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı kapitalist·
toplumun, doğanın ve onun bir parçası olan insanın en hunharca
sömürülmesine dayandığını, işçi sağlığının en genel anlamıyla üretimin
toplumsal niteliği ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasındaki çelişkinin
ortadan kalkacağı SOSYALiST bir düzende çözümleneceğini, ama yine de
bu düzende yerine getirilmesi gerekli önemli görevler olduğunu belirtmiştir.
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DiSK, ayrıca çeşitli Işyerlerinde meslek hastalığı ve işkazaları araştırmaları-
nının yaprtmas: için gerekli çabalara girmiş,· bu arada işçi sağlıflı ve iş ı,
güvenliği konusunu işleyen, DISK'in bu konudaki görüşlerini ve somut
önerilerini açıklayan 1lAHA FAZLA KAR, DAHA FAZLA KAN adlı bir
kitapçık yayınlamıştır.

3.9. FAŞiZME KARŞI MÜCADELE

- Tekelci sermayenin "vurucu güç" olarak kullandİğı faşist odakların
saldırıları 1978 ortalarında giderek artmış, faşistler ilericl,demokrat,
yurtsever, devrimci ayrımı yapmadan cinayetlerini gerçekleştlrmişler,

demokratik kitle örgütlerinı, sendikaları bombalamışlar, giderek toplu
öld_ürmelere girişmişler, namlularını toplumun saygınlık duyulan kişilerine
de yöneltmişlerdir. •

Savcı Doğan Öz ve Doç. Dr. Bedrettin Cömeİi'in öldürülmesinin ardından
Doç, Server Tanilli vurularak ağır yaralanmış, DiSK Samsun Bölge
Temsilciliği personelinden Erdoğan Aksu'yu evine giderken kurşunlayarak
öldürmüşlerdir. Üç genç belediye otobüsündenkaçırılarakkurşuna dizilmiş,
kurşunlanmış iki gencin cesedi bulunmuş, kahvehaneler taranmış, TIP'ii
yedi genç kaldıkları evde pusuya düşürülerek katledilmiş, ITU Elektrik
Fakültesi Dekanı Bedri Karafakioğlu, Doç, Necdet Bulut, Fikret Ünsal
öldürülmüş, çok sayıda işçi, köylü vurulmuştur.

Faşist güçler hükürnetl düşürme temel hedefi ile korkunç bir biçimde
kitleleri sindirme, yıldırma harekatınageçmişlerdir.

insanların hunharca ö.ldürüldüğü ve böylelikle -ABD üslerinin yeniden
açılmasının gizlenmek istendiği bir ortamda DiSK Yürütme Kurulu, MC
iktidarı döneminde devlet kurumlarını ele geçirme girişimlerini en· üst
düzeye çıkaran faşistlerin iktidardan düşmeleri sonunda büyük bir telaş
içinde saldırganlıklarını artırdıklarını, kendilerini besleyen, destekleyen

~ tekellerin ulusal bağımsızlık konusunda duyarlı oları çevrelerin dikkatlerini
başka alanlara çekmek amacıyla da hareket ettiklerinin, anti-emperyalist
mücadele ile anti-faşist mücadelenin içiçe geçtiğinin bilinci içinde olaylara
yaklaşmıştır.
Bu ·değerlendirmeler ışığında Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu ve
Başkanlar Konseyi'ni halkımızın içine itildiği ekonomik bunalım, yabancı.
üsler, faşist terör ve demokratik platform konularını konuşmak üzere 12-13
Ekim 1978 tarihinde ortak bir toplantıya çağı~mıştır. -

Toplantıda DISK'in üslerin yeniden açılmasına kesinlikle karşı çıkacağı,
şiddet eylemlerinin temelde emperyalizmin ve tekelci sermayece
desteklenen gerici ve faşist odaklardan kaynaklandığı belirtilmiş,
Hükümetin faşist teröre karşı önlem alındığını söylediğini, ancak bu
önlemlerin yetersiz kaldığı dile getirilmiş, tüm ilericilerin, yurtseverlerin,
demokratların, sosyalistlerin ayrılıklarda değll, ortak hedeflerde birleşerek
kararlı birmücadele vermeleri gerektiği vurgulanmıştır.

Toplantıda ayrica Türkiye'nin yakın tarihin en bunalımlı günlerini yaşadığı,
bunalımın emperyalizme bağımlı kapitalist kalkınma modelinden kaynak
landığı, işçi sınıfımız ve emekçi halkımızın ekonomik ve demokratik
haklarına ve can güvenliğine yönelen saldırıların sistemli bir tehlike haline
dönüştüğü, giderek yaygınlaştırılan terörün faşistlerin amaçlarını gerçek-
leştirmelerine zemin hazırladığı saptanmıştır. •
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iki gün süren toplantı sonunda DiSK 6. Genel Kj.Jrulu'nun 1. no'lu kararınm
,,, ı_şığında şu kararlar alınmıştır: _, • . •

1· Faşist teröre karşı mücadelede saptanacak yöntemler ve DEMOKRATiK
PtATFORM'a yönelik önerilerin saptanması ve alınacak kararların tüm
lşyerlerine, tabana götü_rülmeslnln sağlanması amacıyla DiSK Genel•
Temsilciler Mecllsl'nln en kısa zamanda Istanbul ve Ankara'da toplanması,

2· DISK'in üzerine düşen tarihsel ve sınıfsal görevını, kendi örgütsel
bağımsızlığından ve ilkelerinden en küçük taviz vermeden, işçi sınıfının
birliğini göze terek faşizme, emperyalizme ve tekellere karşı olan tüm
sendika, parti; dernek, meslek örgütü ve kişilerle, anti-emperyallst,
anti-faşlst, antl-tekel cephe yolun~a DEMOKRATiK PLATFOAM'a yönelik •
olarak sürdürülen - ikili ve çok • yönlü • ilişkilerin en kısa zamanda
somutlandırılması ve beş kişilik sürekli görev yapacak bir komitenin
kurulması, • • . . •
3- Demokratik hak ve özgürlüklere yapılan saldırılara, faşist baskı ve terö_r
·uygulamalarına karşı birlikte mücadele için Türk-iş ve diğer demokratik
kuruluşlara çağrı yapılmasını ve bu konuda görüşmelerde bulunulması,

4- DiSK Genel Yönetim ve Yürütme Kurulları ile DiSK Başkanlar Konseyinin
ulaşılan sonuçları görüşmek üzere gelecek hafta içinde yeniden
toplanması, ' . .
5- özellikle bu günlerde tabanın daha duyarlı; daha dikkatli olması yolu,1da
sürekli olarak uyarılması,

6- Hükümetin faşist odakların ortaya çıkarılmasına, faşist tırmanışın
durdurulmasına, faşistlerin elde ettikleri mevzilerden temizlenmelerine
yönelik girişimlerin en etkin bir biçimde desteklenmesini, faşistlerin
sıkıyönetim isteği biçimindeki tepkilerinin gerçekte neyi amaçladığının
bilincinde olarak faşist darbe özleml_erine karşı hükümete omuz verilmesi.

Toplantıda bu kararların alınmasıyla birlikte· Ankara'ya hareket eden DiSK
Genel Sekreteri Fehmi IşıklarTürk-iş Genel Merkezi'nde o zamanki Türk-iş
Genel Başkanı Halil Tunç ile basının "tarihi buluşma" diye nitelendirdiği bir

• görüşme yapmıştır. DISK'iıi Türk-lş'e faşist saldırı ve cinayetlere karşı
eylem birliği önerisi, işçi smıfının faşizme karşı birliğinin oluşturulması
yolunda önemli bir gelişim noktası olarak kabul edilmiş, kamuoyu da bu
eylem birliği çabasını DISK'ln olumlu bir girişimi olarak değerlendirmiştir.

Ancak gelişmeler bir sonuç vermemiştir. Türk-iş yöneticileri tabandan
kopuk bir biçimde ilkesel ayrılıkları ön plana çıkarıcı veson genel kurulunda
işçi ·sınıfı düşmanlığını programına sokacak kadar açıkça ortaya döken
AP'nin CHP ile ortaklaşa hükümet olmalarını isteyen bir cevap vermiştir. Bu
öneri Türkiye'dekl tekelci sermayenin de özlemiydi. Nitekim bu cevap
Türk-iş bünyeslndekl üye sendikaların bile tepkisine yol açmıştır. ,

Bu çağrı konusunda Türk-iş üyesi PETROL-iŞ şu açıklamayı yapmıştır:

DISK'ln Türk-lş'e götürdüğü öneride somut olarak ·tek bir konu vardı:
Demokrasiyi korumak için iki kuruluşun anarşi, terörizm ve insanlık dışı
cinayetlere karşı, eylem biri iğ ine girmesi. •

Son derece somut bu öneriye karşı Türk-iş Yönetim Kurulu'nun cevabında
üç ana noktagöze çarpmaktadtr. Eylem birliğine gidilecek örgütlere pek çok
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koşul getirilmekte, kuruluşlar arası yaklaşımların nasıl olacağ: somuttan
mayarak, birçok komisyondan söz edilmektedir. TOrk-lş'intakındığı bu tavır
işin daha başıı,da amaca varmayı zorlaştırıcı ve hatta amacı saptırıcı bir
görünüm vermektedir.

Söz konusu yanıtta diğer işçi kuruluşları ile de işbirliği yapılmasından söz
edilmektedir. Adları konmasa dahi bildiride kastedilen bu kuruluşların işçi
sınıfının demokratik mücadelesine engel oldukları açıkça belli olan ve
hatta anarşinin kaynağı durumundaki faşist odaklarla ilişkileri her gün
açıklanan böylesi örgütleri işe karıştırmak, bir yanıyla onları tanıyıp
güçlenmelerini sağlamak, diğer yanıyla da bu örgütlerle • blrarada
olamayacağı kesin olarak belli olan demokratik güçlerin önüne daha baştan
engellerdizmektir.

Türk-lş'ln verdiği yanıtta somut olar~k varotan oçoncu husus. ise anarşi ve
terörizme karşı yeni bir koalisyon hOkütneti kurulmasına ilişkindir. Anarşiye
karşı tüm demokratik güçlerin eylem ve tavır birliği yapması ne denli gerekli
ise, siyasi partilerin aynı konuda önemli diyaloglar içinde olmalan-da o
denli kaçırulmaz ve koşulsuz bir görevdir. Ancak "A?'nin ortak olmadığı bir

. hükümetin anarşiyi ve diğer sorunları önlemesi mümkün· değildir,"
biçiminde anlaşılan Türk-iş bildirisinin bu yönü demokrasimiz açısından
bağışlanmaz bir tutumdur. Uluslararası tekele! sermayenin; işveren
kuruluşlarının bitmeyen hayali olan AP-CHP koalisyonu için Türk-lş'in bu
tavrı kuşku vericidir. Türk-lş'ln önerdiği CHP-AP ortaklığındaki bir
hükürnet, işçi sınıfının değil tersine uluslararası tekelci sermayenin ve yerli
lşblrllkçllertnin istediğidir. •

Türk-iş üyesi TGS,· YOL-iŞ Federasyonu, Hava-Iş Sendikaları da aynı
biçimde Türk-lş'in tavrm.aleştlrrnlşlerdlr.

Sürekli toplantı nalinde olan YürütrneKurutu, Yönetim Kurulu ve Başkanlar ff

Konseyi 31 Ekim 1978 tarihli toplantısında DISK'in faşist saldırılara karşı
işbirliği çağrısına Türk-lş'ln verdiği cevabı değerlendirmiş ve Türkiye'nin
içinde bulunduğu durumu özetleyip şu açıklamayı yapmıştır:

Böyle bir ortamda temel görev, faşizmin göğüslenmesi, geriletilmesi ve
giderek yok edilmesidir. •

Bu görev ve sorumluluk bütünüyle, sadece • bugünkü hükümetten
beklenemez. Görev, temel olarak işçi sınıfının, onun kendi öz .

ı örgütlerinlndir. •

DiSK bu gerçeklerden hareketle, Türkiye'nin bütün demokrat güçlerine, işçi
örgütlerine, demokratik . kuruluşlarına bir çağrı yapmıştır. Bu çağrı
terörizme karşı güç birliği, ,yani "birlikte mücadele edelim" çağ~ısıdır.

DISK'in önerdiği güç birliği, örgütsel yapısı, işleyişi, ilke ve ideolojisi
birbirinden ayrı, hatta birbirine ters kuruluşların, anlaştıkları. somut bir
konuda, biraraya gelmesi demektir. Bu, dünyada uygulanmış ve
uygulanmakta olan bir yöntemdir. Gelişmiş , kapitalist . ülkelerdeki
demokrasi anlayışı da böyledir. Bu ülkelerde, farklı görüşlere sahip işçi
sendikaları somut konularda güçblrllğl yapmaktadırlar. DiSK, Türk-lş'e
güçbirllği teklifi yaparken, O'nun ilke ve ideolojik yapısının çok farklı
olduğunu, .DISK'le aynı ilkeyi, ideolojik görüşleri paylaşma~ığını ,
bilmekteydi.
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DISK'in bu ilkeler ışığında, Türk-iş ve diğerdemokratik kuruluşlara yaptığt
güçblrllği çağrısına, Türk-iş· Yönetim Kurulu, terörizme karşı ortak
mücadele etme amacını değil, ilke ve ideolojik ayrılıkları ön plana çıkartıcı
blr tavır almıştır. Bu tavır, güçblrliğinl engelleyen yanlış bir tavırdır. Bu 1c:e
egemen çevrelerin, sürekli istediği birdurumdur.

Bugün tüm demokrasiden yana olan güçlerin, işbaşındaki hükümeti,
bağımsızlık ve demokrasi yönünde atacağı her olumlu adımı desteklemek
görevleridir. Bugünkü hükümetin işbaşından çekilip, yerine AP-CHP
koalisyonunun geçmesini istemeyi, işçi ve diğer emekçi sınıflarımızın
açısından ters buluyoruz.

DiSK yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi yukarıdan beri izah ettiği
güçbirliği ilkeleri ışığındaTürk-lş'e; aramızdaki ilke ve ideoloji farklılıklarını
gündem dışı bırakarak faşist teröre, katliamlara karşı, kısacası halkımızın
can güvenliğini sağlamak için, insanların öldürülmemesi için, "birlikte
davranalım" çağrısında bulunmuş idi, bu çağrımız bu gün de geçerliliğini
korumaktadır.

Türkiye'nin içinde bulunduğu bu somut koşullar karşısında somut görevden
kaçınanlar, işçi sınıfımıza ve emekçi halkımıza karşı tarih önünde
sorumluluktan kurtulamayacaklardır.

3.10. ,DiSK GENEL TEMSiLCiLER MECLiSi

G enet Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi'nin 12-13 Ekim 1978
tarihinde yaptığı toplantı sonucunda alınan karar gereği olarak DiSK
Genel Temsilciler Meclisi 19 Kasım 1978 tarihinde Ankara Selim Sır-

rı Tarcan _Spor Salonu'nda toplanmıştır.DiSK Genel Temsilciler Meclisi'nin
ilk kez Ankara'da, ülkemizin içinde bulunduğu kritik koşullarda toplanıyor

~ bulunması, gündemin"faşist tşröre karşı mücadele, demokratik platform ve
ülkemizin içinde bulunduğu koşulların değerlendirilmesini kapsaması"
toplantıya olağan bir Genel Temsilciler Meclisi'nin ötesinde bir önem
kazandırmıştır.. '

Bini aşkın Genel-iş üyesi işçinin toplantının güvenliği için görev yaptığı,
"Yaşasın Antl-Faşlst, Anti-Emperyalist Güç ve Eylem Birliği", "Yaşasın
DiSK", "Bütün Ülkelerin işçileri Birleşin", "Yaşasın Sosyalizm", "141 ve
142'ye Hayır" sloganlarıyla donatılan salonda An ti-Faşist, Anti-Emperya
list Demokratik Platform için ileri sloganının ışığında DiSK Genel Başkanı
bu tarihi toplantıyı açarken yaptığı konuşmadaözetle şunları söylemiştir:

Faşizm, kapitalizmin genel • bunalım döneminin ürünüdür. ·En genel
tanımıyla faşizm, mali sermayenin en -gerici, en şoven, en saldırgan
unsurlarının teröre dayanan açık ve kanlı diktatörlüğüdür.

~!1cak faşizm, kapitalist sınıfın iç çelişkilerine, başta işçi sınıfı olmak üzere
tu~. ~emo~ratik güçle~in ortaya çıkardığı güçler dengesine göre sürekli •
degışım gostermektedır. Yeni odak noktaları, yeni mücadele yöntemleri
bulabilmektedir... •

Sıkıyönetim çağrıları altında faşist darbe özlemleri açıkça dile
getirilmektedir. Faşist darbe amacıyla gizli-açık faşist örgütlerce
provokasyonlar tezgahlanmakta, katliamlar yapılmaktadır.
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Ama hevesleri kursaklarında kalacaktır. Demokratlk mücadelemiz durmaya
ca~tır, durdurulamayacaktır. Tarih örgütlü mücadele sonunda faşizmin
yenileceğini göstermiştir. · . ·

Onlar bir avuçtur, biz ise milyonlarız.

işte bu ~ii•'le haykırıyoruz, fabrikalardan, tarlalardan "FAŞiZME KARŞI
BiRLiK" diye. •
Bazı tertip ve cinayetlerin kısmen de olsa ortaya çıkarılmasi, faşist cinayet
ve katliamların MHPve Ülkü Ocakları'ndan kaynaklandığını kanıtlamıştır.

Bug.~n temel görev faşizmin gizli-açık örgütlerinin üzeriiıe gitmektir. Oysa
buqün iktidarda olan CHP ağırlıklı hükürnet faşist odakların üzerine
yeterince ve kararlılıkla gidememektedir. , • •

iktidar faşist güçlerin geriletilmesini sağlayacak adımlar atmalıdır.. işçi
sınıfı ve emekçilerin örgütleri ağırlıklarını sürekli olarak bu tür adımların
atılması doğrultusunda koymalıdırlar. DiSK her vesile ile faşizme karşı.
kararlı mücadele verilmesi gerektiğini savunmuş, ve hükümetln faşist
güçlerin geriletilmesi doğrultusunda atacağı her ileri adımı sonuna kadar
destekleyeceğini açıklamıştır.

Hükümetin ceza yasalarını ağırlaştırarak ya da kolluk kuvvetlerinin yetki
sınırlarını genişleterek Jaşizmi geriletmeyi amaçlaması çözüm yolu
değildir. Hükümet aynı zamanda faşizme karşı halkın anti-faşist tepkisini
değerlendirmek ve bu gücedayanmak zorundadır.

Şunu çok iyi biliyoruz ki, faşizme karşı mücadele bütünüyle CHP ağırlıklı
bir hükümetten beklenemez. Bu konuda görev, tüm anti-faşist, demokrat
güçleri ilkeli, programlı bir biçimde örgütlemek ve etkin bir biçimde
mücadeleye sokmaktır. •

işçi sınıfının sömürü ve baskıya karşı sürdürdüğü mücadele, örgütlü,
bilinçli bir mücadeledir. Bireysel terörizmin ve anarşizmin işçi sınıfının .
mücadele yöntemler1 ile bir ilişkisi yoktur.

Faşizme karşı verilen mücadelenin boyutları bugün • çok değişmiştir.
Günümüzde anti-faşist mücadele yalnızca faşist tehlikeyi ortadan'
kaldırmaya, burjuva demokrasisinin sınırlarını genişletmeye yönelik bir
mücadele değildir. Faşizme karşı mücadele, ancak emperyalizme, tekellere
karşı mücadele lleblr bütün olarak götürüldüğü zaman anlam taşımaktadır.
Anti-faşist mücadele ile anti-emperyalist mücadele iç içe geçmiş,
durumdadır. "' •
"Disiplin tanımaz" tavırlarını sürdüren bazı sendika yöneticilerinin olumsuz
davranışları dışında DiSK 0yesi sendikaların sözcülerinin örgütlerinin
görüşlerini dile getirdiği ve verimli bir tartışma ortamı içinde geçen DiSK
Genel Temsilciler Meclisi,gündemindeki sorunlarını tartışıp 18 Kasım 1978
gün0 yapılan DiSK Yönetim, Yürütme ve Başkanlar Konseyi· ortak
toplantısında oybirliğiyle kabul edilen ilkeler' ışığında ortak imza ile
önerilen şu tarihi kararı oybirliği ile kabul etrnlştlr •

. .
DiSK GENEL TEMSiLCiLER MECLiSi,

Türkiye'nin bağımlı olduğu emperyalist-kapitalist sistemin tüm dünyada
gerilemekte olduğunu, sistemin genel bunalımının arttığını ve bu bunalımın

. etkilerinin ülkemizde de yaşanmakta olduğunu, işçi sınıfı ve tüm emekçiler
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için yaşam koşullarının her geçen gün daha da güçleştiğini, sömürünün
devamı için faşist baskıların sürdürüldüğünü gözönüne alarak, bugünkü
terör eylemlerinin temelde emperyalizm ve tekelci sermaye tarafından
desteklenen gerici ve faşist odaklardan kaynaklandığını, bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesi veren işçi sınıfının acil görevinin
faşizme· karşı mücadele etmek. olduğunu, ancak faşizme karşı verilecek
mücadelenin amperyallzme karşı verilen mücadele ile iç içe geçtiğini ve bu
mücadelenin örgütlüve kitlesel e!;'lemanlayışına dayalı bir mücadele olması
gerektiğini saptar. •

Bu gerçeklerin ışığında;

1-a) DiSK Yürütme Kurulu'nun faşist saldırı ve cinayetler karşısında aldığı
tavrın doğru olduğunu vurgulayan DiSK GENEL TEMSiLCiLER rMECLISI,
D!SK Yürütme Kurulu'nun arasındaki ilke, görüş ve anlayış farklılıklarına
rağmen faşist baskı ve terör uygulamalarına karşı birlikte. mücadele için
Türk-lş'e yaptığı çağrıyı olumlu bulduğunu; bu çağrının bugün için de
geçerliliğini koruduğunu ama Türk-lş'in ideolojik farklılıkları sürekli olarak
öne çıkarıp faşizme karşı mücadelede koşullar öne sürmesi<lurumunda
DISK'in tek sendikal örgüt olarak mücadeleye devam etmesi gerektiğini•,
ancak Türk-iş tabanındaki anti-faşist, ilerici1 demokrat, yurtsever, sosyalistişçilerin en geniş kitleler halinde bu mücadelede yer almasının sağlanması
için her türlü girişimde bulunulmasının zorunlu olduğunu ve bu amaca
yönelik olarak tüm DiSK üyelerinin çaba harcamasının gerekli olduğunu
kabul eder. • • • •

b) DiSK GENEL TEMSiLCiLER MECLiSi, DiSK 6. Genel Kurul kararlarından
kaynaklanarak, ilk aşamada anti-emperyalist, anti-faşist tüm sendika,
dernek, meslek örgütü, demokratik kuruluşlarla anti-emperyalist,
antl-faşlst eylem· birliği için oluşturulması düşünülen ve DiSK organlarında
tartışılarak kararlaştırılan DEMOKRATiK PLATFORM'un hayata geçirilme
sinde tüm DiSK üyelerinin işçi sınıfı disiplini içinde görevlerini yerine
getirmelerini zorunlu görür. •

c) DiSK GENEL: TEMSiLCiLER MECLiSi, genel olarak demokratik hak ve
özgürlüklerin genişletilmesine, özel olarak da T.C.K.'nun 141 ve 142.
maddelerinin kaldırılmasına yönelik sürdürülen mücadelenin DEMOKRA
TiK PLATFORM çerçevesi içi11de daha dahızlandırılmasınınzorunluluğunu
vurgular.

DiSK GENEL TEMSiLCiLER MECLISI, antl-emperyatlst ve .antl-faştst
mücadelede öncü olan işçi sınıfının birliğini her şeyin üzerinde tutarak,

• Türkiye işçi sınıfının devrimci konfederasyonu DISK'in çatısı altında
işçilerin birliğinin daha da pekişmesi için çaba gösterilmesine özel önem
verir. Aksi tavırda olanların mahkum edilmesini gerekli görür.

2-. DiSK GENEL TEMSiLCiLER MECLiSi, kuruluşundan bu yana
emperyalizme karşı kararlı tavır almış olan DIŞ,K'in Genel Kurullarında
NATO, CENTO gibi askeri, AET,IMF, OECD gibi ekonomik örgütlerden
çıkılması, ülkemizi bağımlı hale getiren ikili anlaşmaların iptal edilmesi,
g~~el ve tam bir silahsızlanma. barışçı bir dış politikanın izlenmesi için
mucadele yolunda alınan baglayıcı kararlar doğrultusunda ABD üslerinin
yeniden açılmasına kesinlikle karşı olduğunu va bu uygulamaya karşı
çıkılacağını bir kez daha ilan eder.
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3- ~!SK GENEL TEMSiLCiLER ,MECLiSi, faşist terör ve saldırılara karşı
bugune kadar yeterince önlem alamayan Hükümetin bundan sonra faşist
odakların· ortaya çıkarılmasına, • faşist odakların kapatılmasına, · faşist
tırmanışın durdurulmasına, faşistlerin elde ettikleri mevzilerden temizlen
~!31,~rine yönelik girişimlerinin en etkin bir biçimde desteklenmesini uygun
gorur.

' • ~
BÜTÜN BUNLARI DiKKATEALAN DiSK GENEL TEMSiLCiLER MECLiSi;

A. Demokratik Platformun ol~şuıil süresi içinde DiSK Yürütme Kurulu'nun
emekçi halkın faşizme karşı daha duyarlı hale getirilmesi, demokratik
güçlerin anli,faşist mücadeleye en etkin bir biçimde katılmasının
sağlanması, faşist cinayetlerin protesto edilmesi ve önlenmesi amacıyla,

a) Bölgesel kapalı salon toplantıları, •'
b) ~ölgesel yürüyüşler ve mitingler,
c) Ülke çapında yürüyüşler, mitingler, ,
d) 20 Mart Faşizme ihtar Eylemini aşan, Türkiye Çapında daha geniş tabanlı
eylemler düzenlenmesini gerekli görür

B. DiSK GENEL TEMSiLCiLER MECLiSi bu eylemlerin planlanması ve
uygulanmasıyolunda verilecektümorgan kararlarına ve direktiflerine aynen
ve tüm gücüyle uymayı sınıfsal bir görev sayar.

C. DiSK GENEL TEMSiLCiLER MECLiSi, ayrıca:

a) işçi sınıfımızın ve diğer emekçilerin demokratik. hak ve özgürlükler,
konusunda elde ettiği kazanımları geriye götürecek düzenlemelere karşı
etkin bir biçimde kitlesel eylemlerle mücadele edilmesini,
b) Gerekli durumlarda hükümeti uyaran, eleştiren, demokrasi mücadelesin-
de etkin tavır almaya zorlayan eylemlere gidilmesini,• • ,
c) Giderek demokratik hak ve özgürlüklerin dahada genişletilmesi için DiSK
6. Genel Kurul kararlarının hayata geçirilmesi yolunda gerekli eylemlerin

• planlanarak uygulanmasını zorunlu görür.

Genel Başkan Abdullah Baştürk, DiSK Genel Temsilciler Meclisi'ni
kapatırken yaptığı konuşmada da şunları söylemiştir: ,

• 1

DiSK" Genel Temsilciler Meclisi'nin yiğit temsilcileri, DISK'in cnurtu
geçmişi içinde yoğrulmuş, DISK'in sınıfsal mücadelesi içinde yetişmiş
arkadaşlarım, tarihi bir toplantı yaptık.

DISK'in emperyalizme ve faşizme karşı kesin ve,..kararlı tavrını belirleyen
ortak görüşleri paylaştığımızı ortaya koydunuz., DiSK organlarına gelecek
günler için yol gösterdiniz. •

15-16 Haziran'lardan beri 20 .Mart Faşizme ihtar Eylemiyle yükseltilen
mücadele bayrağını yeni eylemlerle doruğa çıkarmak kararı aldınız.

Gün artık eylem günüdür. Alınan kararların hayata geçirilmesi günüdür.

Burada alınan kararları tabana götüreceksiniz. Fabrikaya, işyerlerlne,
tarlalaragötüreceksiniz.Tüm emekçi halkımıza götüreceksin iz. Emperyaliz-

. me ve faşizme karşı mücadelede yiğit ve militan üyeler olarak hazır
olacaksınız.
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Emperyalizme ve faşizme karşı verilen mücadelede DiSK sarsılmaz bir kale
olmaya devam edecektir. •

DlSK'in gaco bu konuda hiçbir engel tanımayacaktır....,, . ',

Biz işçi sınıfıyız. Ulusal ba~ımsızlığın ve gerçek dernokraslnln en tutarlı ve
kararlı savunucuları bizleriz. Bu mücadeleyi biz kazanacağız."

3.11. PEMOKRATIK KITLE'öRGÜTLERIYLE iLiŞKiLER
. • 1

DISIJ Yarütme K1:1rulu göreve başladığından sonraki dönem 'içinde
f\sosyalist partllerı.e, antl-faşist, antf-emperyalist, anti-şoveıiist

• tüm demokratik ve mesleki kitle örgütleriyle geniş ilişkileri
sürdürrneyl temel bir görev saymıştır: • ' •

20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMi, DiSK ile demokratik kitle örgütlerinin
bağlarının gaçlendiğl ilk önemli olay olmuştur. Faşizme, emperyalizme ve
şovenizme karşı gOçlerln birliği 1 Mayı$ 1978 kutlamasıyla daha da
pekişmiştir. •

' _ DiSK-, sarekll olarak anti-faşlst, antl-emperyallst, anti-şovenist güçlerin
. ilkeli, :programlı gOç ve eylem b,irliğlnl savunmuş, tüm ·demokratik kitle
örgütleriyle onların içişlerine karışmadan bu hedefe yönelik olarak.
ilişkiletinl sürdürmüştür.

DiSK, ,1918 içinde özellikle mesleki kitle örgütleriyle tüm çalışanların toplu
sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının tanınmasına yönelik yoğun bir
çaba harcamıştır. ••

Bu amaçla DiSK, TMMOB, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED ve TOS-DER ile
birlikte sendikal hak' ve özqürtükler yolunda ortak mücadele hedeflerini
belirlemiş ve bu örgütler kamuoyuna ortak macadele edeceklerine ilişkin şu
açıklamayı yapmışlardır: . /

Türkiye işçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü DiSK ile
Oyelerl, sendikal hak ve özpürlükterden yoksun olan TÖB-DER, mühendis
ve mimarların örqütü' TMMOB, teknik elemanların örgütü TÜTED,
memurların örgütü 1TÜM-DER, sağlık emekçilerinin örqütü TOS-DER,
sendikal haklar mücadelesini birlikte yürütmeye karar vermişlerdir.

Bu mocadelenln ön hazırlıkları yapılmış, ilk adımları atılmıştır. Bugünkü
aşamada aşağıdaki deklarasyonun hükumete ve kamuoyuna duyurulması
uygun bulunmuştur. · . . .

DiSK, TÖB-DER, TMMOB, TÜTED, TÜM-DER, vt TÜS-DER'ln sendikal
haklarmücadelesini birlikte yürütmeleri objektif bir_g.:reklili~tlr.
,

-1 B·ugOn ülkemizde· ücretll emekçilerin sayısı, 6 milyon dolayındadır. Ancak
DPT verilerine göre 6 milyon emekçiden yalnızca 1 milyonu toplu sözleşme
hakkından yararlanabilmektedir.
Bununla blrllxteTürklye'da işçiler diledikleri sendikayı özgürce seçmek
hakkı olan referandumdan, dayanışma grevi~ sempati grevi ve genel grev
haklarından yoksundur. iş Yasasının 13, 17 ve 24. maddeleri bir tehdit
unsuru. olarak işçilerin ·karşısına dikilmiştir. Tarım ve orman işçileri. ise
yürürıüktekl iş Yasası'ndan dahi yararlanamamaktadır. •
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. Öte· yandan eğitim ve sağlık emekçileri, memurlar, ·teknik elemanların
• b0y0k bir çoğunluğu her türlü sendikal haktan yoksundur. Kağıt üzerinde
sendikal haklara sahip olan k0ç0k bir bölüm de bu haklarını kullanamaz

• ,durumdadır. Biliyoruz ki, toplu sözleşmelerin getirdiği en önemli olanak,
sömürüyü sınırlandırmak ve ücretlerin enflasyon karşısında gerilemesini
önlemektir. Oysa SSK verileri, Torklye'de gerçek işçi ücretlerinin 1977
yılında 1969'daki düzeyin gerisinde kaldığını ortaya koymaktadır. Yani
çoğunluğu grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklardan yararlanan sigortalı
işçiler de giderek artaıi bir yoksullaşma sürecl içindedirler. Memur
statüsünde ücretli olarak çalışan eğitim ve sağlık emekçileri, memurlar,
teknik elemanlar ise siyasal iktidarların insafına terk edilmişlerdir. Bu
emekçilerin gerçek ücretlerinin, sendikalı işçilerin ücretlerinin de gerisinde
kaldığı,.bu kesimde yoksullaşmanın işçilere oranla daha da yüksek olduğu
yaşanılan açık ve somut bir olgudur. Dönem dönem uygulanan yari
ödemeler, memur statüsünde olan 0cretlilere maddi anlamda bir çözüm

• sağlayamadığı gibi ayrıcalık uygulamalarından dolayı ·çeşitli huzursuzlukla-
ra da yol açmaktadır.

1
.

Bu objektif gerçekler, bunların da yanında maddi temelde sendikal haklar,
mücadelesinin işçi sınıfının öncülüğünde ve diğer ücretli emekçilerin de
katılımıyla güçlü ve. kesin sonuçlar alıcı bir biçimde sürdürülmesinin

• zorunlu olduğunu ortaya çıkarmıştır;

DiSK, TÖB-DER, TMMOB, TÜTED, TÜM-DER ve TÜS-DER'in sendikal
haklar mücadelesini birlikte yürütmeleri de bu maddi gerç.eğin bir
sonucudur.

\

Anti-faşist, anti-emperyalist, antl-şovenist mQcadelemizin ilkeli birliğin_i
demokratik örgütlenme haklarımız içinde sürdürmeye kararlıyız.

Memur statüsünü daraltmak, işçi statüsünü yaygınlaştırmak için Bakanlar
Kurulu Anayasal yetkilerini kullanmalıdır. •

Ülkemizde, egemen sınıfların gelmiş geçmiş siyasal iktidarları çalışanlar
arasına sürekli yapay ayırımlar sokmuşlardır. Egemen sınıfların "böl ve
yönet" politikasının bir uygulaması olarak yapay, zorlama ayırımlarla.
emekçiler birbirlerine düşürülmeye çalışılmıştır. işçi-memur ayırımı böylesi
zorlamalardan biridir. Siyasal iktidarlar sorekll olarak memur kapsamını
geniş tutmayı yeğlemişler, işçi statüsüne girenleri azaltmaya çabalamışlar
dır. Sözde sorunu çözmek için çıkartılan kararnameler de işleri karıştırmış,
arap saçına döndürmüştür, örneğin PTT'de aynı işi yapan iki şoförden biri
işçi diğeri memur sayılmıştır. Yine aynı kararname ile direğin tepesinde
çalışan hat bakıcıları, kazma ile hendek kazan emekçiler memurlaştırılmıştır.

Anayasa'nın 117. maddesi dar anlamda yorumlanarak kamu hizmetinde
çalışan memurların sayısı kabartılmıştır.Anayasa'da devlet memuru için
belirtilen nitelik "genel idare esaslarına göre hizmet ifası"dır. Bundan
anlaşılan "kamu gücünün kullanılması ve bu yetkinin lcral kararlar almak ve
kararları uygulamaya koymak niteliği taşımasıdır." Kamu görevlilerinden
üst düzey yöneticileri dışında kalanlar, bir yasa ile işçi statüsüne
geçirilebilir.· Bakanlar kurulu yapacağı düzenlemelerle "memur"u işçi
statüsüne geçirebilir.

Anayasa'ya ve yasalara uyan bu yetkiler çalışanlar yararına bir an önce
kullanılmalıdır.
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, Tüm çalışanların grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklara kavuşması
loplumdaki demokratikleşmeyi hızlandıracaktır,

BugOn ülkemiz emperyalizme bağımlı· tekelci sermayenin faşizm tehdidi,
altındadır. Faşizmi önlemenin tek yolu işçi ve emekçi kitlelerin örgatıa

- mücadelesinin başarıya ulaşmasından geçmektedir. Toplumsal alanda işçi
ve emekçilerin güçlenmesinden _yana atılacak her ileri adım -faşist güçleri
geriletecektir. işçi ve emekçilerin ekonomik a'rılamda güçlenmesini ve
örgütlenme düzeylerinin gelişmesini sağlayacak, siyasal mücadeleye de
güç katacak; sendikal hakların tanınma:sı ve geliştirilmesi faşist güçleri
geriletecek, demokratik mücadelenin daha ileri· boyutlara varmasını ve
toplumun demokratikleşmesini sağlayacaktır. CHP ağırlıklı, hOkOmet- bu
toplumsal gerçeğe gözieriryi kapayamaz. • •• •

Türkiye uluslararası planda . girmiş olduğtı yükümlülükleri yerine
getlrmelidir.

Türkiye çeşitli uluslararası anlaşmaları ve özel olarak Uluslararası Çalışma
ôrgütü'nOn (ILO) bağlayıcı kararlarını imzalayarak tüm emekçilere sendikal
haklar tanınmasını benimsemiş görünmektedir. Ancak bu anlaşmalara imza
atanlar girdiği yükümlülükleri yerine getirmeli ve bu kararlar ülkemizde de.
yaşama geçirilmelidir. CHP. özellikle muhalefette iken kamu kesimi
çalışanlarına toplu sözleşmeli, grevli sendikal. hakların tanınması ve mevcut
sendikal hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda emekçi halka verdiği
sözü unutmamalıdır. Sendikal hakların alınması konusunda kararlı
bir mücadele sürdüren örgütlerim iz bu sözleri unuttur mayacaklardır. CHP

- benimsemiş olduğu "hukuk'un üstünlüğü" ve "emekten yana hakça bir
düzen" sözleri doğrultusunda davranmalı kamu emekçilerineverdiği sözü
unutmamalıdır. ABD'de polislerin blls greve gittiği bir ortamda Türkiye,
kamu kesiminde çalışanlara sendikal hak tanımayan sekiz· ülkeden biri

. olmaktan çıkarılmalıdır.

Hükümetin yetkili kişilerinin çeşitli zamanlarda yaptığı açıklamalarda kamu
kesiminde çalışanlara grev hakkı olmaksızın sendikalaşma hakkı tanınacağı
anlaşılmaktadır. Gene son günlerde yaygınlaşan söylentilere göre, iktidarın
destekleyeceği, gelişmesini kendi güdümüne sokacağı bir memur sendikal

• örgütlenmesinden söz edilmektedir.

Bu deklarasyonu yayınlayan örgütler olarak.sıztar eaçıklıkla belirtiyoruz ki,
grev hakkı olmayan, güdümlü, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek bir
sendikalaşmaya şiddetle karşı duracağız.

Örgütlerimiz çahşanlarm en'aktlf kesimini temsil etmektedir.

Bu deklarasyonu yayırilayan örgOtler, 1 milyon dolayında işçi ve emekçiyi,
~Heleri ile birlikte Türkiye nüfusunun sekizde birini temsil etmektedJr.
Uyemiz olan, iş9i, eğitim emekçisi, memur, sağlık emekçlsl, teknlk eleman,
mOhendıs ve mımarlar Türklye'de toplumun en bilinçli, en aktif kesimidir.
Savunduğumuz llkeler, _ üyelerimizin en güncel istemlerinden kaynaklan-,
makta, sınıf mocadelesinln gerçeklerini yansıtmaktadır. Bu istemler aynı
zamanda tam Türkiye halkının çıkarlarını dile getirmekte desteğini
almaktadır. , . ' . '

Temsil etti_ğimlz kitleler l_ste~l~ri uğruna demokratik eylemlere girmeye,
haklannr söke söke almaya hazırdırlar. Geçmişteki mücadelemiz de bunu
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kanıtlamıştır. Bu nedenle hOkOmet, görOşlerlmlzl değerlendirerek öncelikle
kendi yetki alanına giren bölümleri için gerekli kararları bir an önce almalı
TBMM'nlnyetkl alanı "içine giren bölümleri için ise OstOne düşeni zaman
kaybetmeden yapmalıdır. .,

Buridan sonra atacağımız adımların nitellği, mücadele yöntsmlerimiz,
gerektiğinde koyacağımız demokratik eylemler, bu konuda'<i r sllşmeler
gözönOne alınarakprogramlanacak ve kamuoyuna rıetllecektf: •

. ;

Bu çalışmalar içinde bu örgütler arasında kurulan ortak bir komisyon
mücadelede esas alınacak metnl belirlemiş, ancak metin tam DiSK
tarafından basılacağı sırada TOS-DER gerekçesiz bir biçimde ortak
mücadeleden çekildiğini·açıklamıştır. • •

Bu arada eğitim emekçilerinin meslek örgOtO TÖB-DER'ln DiSK onur Oyesl
olmak üzere yaptığı başvuru olumlu karşılanmış ve-TÖB-DER DISK'in onur
üyesi kabul edilmiştir. •

TOrkiye'de ·sosyalist hareketin birliğinin henüz sağlanamamış olması
demokratik kitle örgütlerinde önemlt sorunlar yaratmıştır. 22-23-24 Ağustos
1978 tarihli Genel Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlarda da
belirtildiği gibi bazı sosyalist parti ve eğilimler siyasi başarılarını
demokratik kitle örgütlerinin yönetiminde vet tutma lle eşdeğer saymışlar
bu nedenle demokratik kitle örgütlerinin bOtünlOğOnO tehlikeye düşürecek

' demokrasi. mücadelesini zaafa uğratacak sekter ve dar grupçu tutum içine
. girmişlerdir.

Faşizme ve emperyalizme karşı gOçlo bir blrliğin oluşturulmasının zorunlu
olduğu günlerde kimi zaman da bilerP1' yapılan davranışlar demokrasi
güçlerini zayıflatmıştır. •

Son TÖB-DER Genel Ku.rulu'nda yapılan davranışlar1.yaratılan bölOcO ortam
kitlelerin gözü önünde büyOk saygınlığı olan TuB-DER'I rı))ratmıştır.
Ancak şunu da unutmadan belirtelim ki, DiSK, onur Oyesl olan TÖB-DER'e
yönelik saldırılar konusunda sınıfsal bir tavır alarak kararlı davranmış,
doğruyu savunarak bölücülerin yaratmış olduğu hatanın daha da tahribat
yapmasını engelleyici bir roJ oynamıştır. DISK'i.n temelde demokratik kitle
örgütlerinin bütünlOğOnü sağlamaya yönelik bu kararlı tavrının yanısıra,
TOB~DER üyelerinin bilinçli tavrı, bölOcülerln heveslerini kursaklarında
bırakmıştır.

...
Bu ortamı yaratanların çok güvendikleri mahkemeler de zaten yasal olan
durumu onaylayınca sorun· kalmamıştır. Zaman DISK'in tavrının
doğruluğunu kanıtlamıştır. Ancak bu konuda burjuvazinin eline silah
verenler, demokratik güçlerin birl@ne sırt çevirenler elbette ki,
affedilmeyeceklerdir.

. öte yandan DiSK sürekli olarak baskı ile karşı karşıya kalan örgütleri
desteklemiş, onlara yönelik baskıları protesto etmiş, dayanışmasını
göstermiştir. DiSK, o dönemde özellikle görev alanını hukuksal bir temele
dayandırmak isteyen, yasadışı hizmeti reddeden anlayışın pı~µr-0.no olarak
ortaya çıkan POL-DER'ln kapanmasını şlddetleprotesto atmıştır.
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3.12. DEMOKRATiK PLA"(FORMU OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

D·ısK 6. Genel Kurulu "tüm ulusal, ilerici, demokrat: yurtsever, örgüt ve
güçlerin arıtl-faşlst, anti-emperyalist ve anti-tekel cephede

• savaşım birl}ğinin kurulmasını" karar altına almıştır.
DiSK karar organları, bu- kararın hayata geçirilmesi için işçi sınıfı ve diğeı
emekçi kesimlerin istemlerini bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesi içinde değerlendirerek, daha ileri adımlar atmak, tüm
demokratik kuruluşlarla sürdürülen ortak çalışmaları programa, sistemTi ve
sürekli çalışan bir yapıya kavuşturmak için öncelikle Demokratik Platform
oluşturulmasına karar vermiştir. : .
Genel Temsilciler Meclisi'nce, Türkiye'nin antl-Iaşlst, anti-emperyallst,
anti-şovenist güçlerinin faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı güç ve
eylem· birliğinin Demokratik Platform'da sağlanması konusunda aldığı·
kararlar gereğince vakit geçirilmeden çalışmalara başlanılmıştır.

Genel Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi toplantısından sonra kurulan
komisyon tarafından, Demokratik Platform'a katılacak örgütler saptanmış
ve bu örgütlerle 25.11.1978 tarihinde Ankara'dabir toplantı yapılmıştır.

25.11.1978 tarihinde__yapılan Demokratik Platform toplantısına şu 3~ ö~got
katılmıştır: DiSK, T0B-DER, TMM0B1 HALKl;VLERI, TRT-DER, TUMOD,
TÜMAS, BARIŞ DERNEĞi, iM-DER, TÜRK TABIBLER BlRLIĞll TÜM-DER,
GÖRSEL SANATÇILAR DERNEĞi, DSDF,· TÜM-0R-DER, TÜTED, TÜM
TEKNiKERLER DERNEĞi, AKD. IKD, DKD, PlM, SGB (Sosyalist Gençlik
Birliği), DHKD, GENÇ-ÖNCÜ, DEV-GENÇ (Devrimci Gençlik Dernekleri
Federasyonu), DÖB, DEV-GÖR, G~NÇ EMEKÇiLER BlRLIĞl, SGB
Sosyalist Gençler Birliği), GENÇ-GUÇ, DEV-GENÇ (Devrimci Gençlik

Federasyonu) ve IGD.

Toplantı sonunda yukarıdaki örgütler adına CHP ağırlıklı Ecevit
Hükümeti'nin g_etirmek istediği anti-demokratik baskı yasalarına karşı
Başbakan Bülent Ecevit'e şu ortak mektup gönderilmiştir:

Bugün Ankara'da DISK'in çağrısı üzerine Demokratik Platform'u oluşturmak
amacı ile biraraya gelen, emperyalizme ve faşizme karşı mücadeleyi
sürdürmede kararlı olan 33 kuruluşun yöneticileri olarak, saptadığımız bazı
görüşleri bilginize sunmakta yarar görüyoruz. •

Yıllardır ve bugün, bir yandan faşist saldırılar, kamu kuruluşlarında da
. kadrolaşan faşist cinayet şebekelerinin kitle katliamları sürmekte, öte
yandan egemen sınıfların yarattığı ekonomik bunalımların tüm yükü, her
geçen gün biraz daha fazla bir biçimde emekçi halkın sırtına
yüklenmektedir. ·

Tüm_bu ~~~alımların emperyalist-kapitalist sistemden kaynalclanmakta
oldugu bılınırken, bir yandan da bu sistemle· ilişkiler pekiştirilmeye
çalışılmaktadır.
Giderek yoğunlaşan faşist scldırıtar ve ağırlaşan ekonomik bunalım
karşısında, bugün siyasi i_ktidar kararsız davranmakta ve ciddi önlemler

, almaktan uzak bir noktada bulunmaktadır.

Hal böyle iken, faşist odakların üstüne gidilmezken, yıllardır emekçi halkın
çıkarlarını savunan demokratik örgütlere yönelik yeni anti-demokratik yasa
tasarılarının gündeme getirildiği gözlenmektedir. •
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. .
CHP'nin muhalefette iken Anayasa Mahkeme-sl'ne başvurarak iptal ettirdiği
bazı anti-demokratik hükümleri iktidara geldiğinde yasalaştırmak istemesi
çarpıcı bir çelişkidir.

Bugün yasalardaki düşünce ve örgütlenme özgürlüğü çok sınırlı [ken ve asıl
yapılması gereken bu sınırlamalarınkaldırılması iken, bu sınırlı demokratik
hakların da ortadan kaldırılmaya yönelinmesi, emekçi kitleler ve onların
örgütleri tarafından kabul edilemez. '

Bizler, yıllardır tüm faşist saldırı ve anti-demokratik baskılara karşı
, mücadele veren kitle örgütlerinin yöneticileri olarak, bu girişimlerden

vazgeçilmesi gereğini hatırlatıyoruz.

Tüm anti-demokratik girişimlere karşı bütün gücümüzle mücadele
edeceğimizi bir kez daha açıklıyoruz.

Gündemdeki anti-demokratik yasa tasarılarına karşı kısa vadeli eylem ·'
programına ilişkin önerilerin_ alınması amacıyla 29.11.1978 tarihinde bir
toplantı daha düzenlenmiştir. Bu toplantıda,. Başbp.kan Bülent Ecevit'in
Demokratik Platform çalışmalarına_ katılan örgütlere yönelik ·yaptığı

_ suçlayıcı konuşmalar ve işçi sınıfı ile diğer emekçi yığınları temsil eden
örgütlerin aralarını açmak üzere söylediği sözler 'değerlendirilmiş, bunun

. sonucunda Başbakan Bülent Ecevit'e _bir mektup daha yazılarak_ bu
hazırlıkların geri alınması istenmiş ve Demokratik Platform'a yönellksözlerl
"demokrasi güçlerinin aralarındaki birliği zedeleyici" olarak nitelendirilmiş-
tir. · • •

, 29.11.1978 tarihinde yapılan toplantıda Demokratik Platform'un çalışma .
. llkeleri, amacı, programı ve işleyişi konusunda örgütlerin DISK'e önerilerini

iletmeleri de istenmiştir.

• Örgütlerden gelen öneriler değerlendirilmiş ve bu öneriler - ış.ığında
hazırlanan taslak 14.12.1978 tarihinde yapılan toplantıda Demokratik

• Platform'a katılan örgütlere sunulmuştur. • •

Demokratik Platform girişimi demokrasi mücadelesinde çok önemli ve
tarihsel bir girişim olmuştur. DiSK etrafında demokrasi güçlerinin güç ve
eylem birliği temeli üzerinde yükselecek ·bfrliğin kesinlikle sınıfsal
temellere oturtulması ve ilkelerin kesin egemenliğinln sağlanması bir •
zorunluluk olmuş, ancak .Demokratik Platform toplantılarında yoğun çaba
harcanmasına rağmen hareket içindeki olumsuzluklar aşılamamıştır.

DISK'in başını çektiği diğer emekçi kesimlerin, köylü, gençlik ve kadın
örgütlerinin de çağrılı olduğu bu platform hayata geçmemiş, lstanbul'da
yapılan son toplantıda henüz ilkeler tartışılırken,ortaya çıkan çözümsüzlük
nedeniyle dağılmıştır. •

ilkeler tartışılırken, "ajitasyonda birlik", ya da "ajitasyonda serbestlik"
sorununda kısır bir tartışmanın ısrarla zorlanması, olumlu olabilecek bir
yapıyı dayatmacı tavırlar nedeniyle başlangıçta çıkmaza sokmuştur.

DiSK, Demokratik Platform'a katılan çok sayıda örgüt gibi "ajitasyonda
birliği" savunmuş ancak bu tavrın çoğunluk sağlaması, -çalışmaların
sürdürülmesi için yeterli olmamıştır. •

Demokratik Platform deneyi ı:ıelecek mücadele günleri için kalıcı, öğretici
fersler üretmiştir. • •
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3.13.. SIKIYÖNETIM VE DiSK

. E· emekçi halkımıza demokratik hak ve özgürlükleri genişletme sözü •
.. veren,halktan yana ekonomik önlemler alacağını vaadeden Ecevit
• Hükümetinin faşist saldırı ve cinayetlere karsı etkin önlem alması,

emeKçilerin çalışma ve yaşama koşuuartrun dOzeltllmesine ilişkin yasa
tasarıları getirmesi beklenirken, iktidar anti-demokratik yasaların çıkartıl
masın ı gündeme getirmiş ve Demokratik Platform çalışmalarına karşı tavır
almıştır. •

EcevltHükümstl "Poli;Görev ve Yetki Yasası", "Devlet Memurları Yasası",
"Dernekler Yasası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası" ile "'Ceza·
Mahkemeleri' Usulü Yasası'lnca değişiklikler yapmak üzere • tasarılar
hazırlamış ve Meclis Başkanlığı'na sunmuştur. Temelinde demokratik hak
ve özgürlükleri budayacak nitelikteki değişiklik istemleri elbette çok daha
sonralan Demirel azınlık Hükümeti tarafından rahatlıkla kullanılmıştır. . .

Konunun ilginç yanı, önerilerin bir bölümü daha önce CHP tarafından
Anayasa'ya aykırı bulunmuş ve CHP, MC'nin benzeri önerileri için A_nayasa
Mahkemesi'ne gitmiş ve değişiklik isteklerini iptal ettirmiştir. '

"Toprak işleyenin, su kullananın", "Avrupa ülkelerindeki kadar özgürlük"
sözlerinin henüz unutulmadığı bir ortamda CHP'nin muhalefette iken
Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak iptal ettirdiği anti-demokratik hükümle
ri iktidara geldiğinde yasalaştırmak istemesi, oldukça anlamlı ve öğretici
olmuştur.
' .
Emekçi kitleler, emperyalist mihraklarca desteklendiği ortada olan faşist
odakların kapatılması gerektiği, T.C.K.'nun 141 ve 142. maddelerinin
kaldırılması, demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için mücadele
edilen bir dönemde sınırlı demokratik hakların da ortadan kaldırılmasına
karşı açık tavır almakta gecikmemişlerdir.

Hükümetin ceza yasalarını ağırlaştırarak,. sınırlı hakları daha kısıtlayarak,
kolluk kuvvetlerinin yetki sınır.larını genişleterek, demokratik örgütlerin

· çalışmalarını önleyerek , faşizmi geriletmeyi amaçlaması çözüm yolu
olmamıştır. Hükümet halkın anti-faşist tepkisini değerlendirememiş ve bu
güce dayanmamtştır. • •

...
Hüküıiıetin bu -tür yanlışlarını iyi değerlendiren ve iç savaş çıkarmaya
yönelik yoğun •bir çabaya girişen faşistler· belli bir plan gereğince 1978
sonunda Kahramanmaraş'ta Türkiye tarihinin en büyük faşist katliamına
girişmişlerdir. •

Elazığ, Malatya ve Sivas' olaylarından sonra Kahramanmaraş'da yüzün
üzerinde insan canice öldürülmüş, binlerce kişi yaralanmış, evler yakılmış,
yıkılmış,· kadınlar, kızlar, savunmasız çocuklar, ana karnındaki bebeler,
yaşlılar, hastanelerde bakım altına alınan hastalar Hitler'in zulmünü
hatırlatacak bir biçimde katledilmiş, kurşuna dizilmiş, baltalarla
doğranmıştır. Faşistler insanlık düşmanı yüzlerini açıkça sergilemişlerdir.
Ecevit iktidarı bu gelişmeleri sorumlu bir biçimde karşılayamamıştır. Ve o .
güne kadar karşı çıktığını açıkladığı sıkıyönetim istemlerine direnemeyip 26
Aralık 1978'de 13 ilde sıkıyönetim ilan etmiştir.Sıkıyönetim bugün Demirel
iktidarının elinde genişleyerek sürmektedir. ' . •
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DiSK Yönetim, Yürütme Kurulları ve Başkanlar Konseyi 26-27 Aralık 1978
• tarihlerinde Kahramanmaraş olayları üzerine olaöanüstü olarak toplanmış,
konuyu tartışarak kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştır:

CHP ağırlıklı iktidar 1978 sonlarına gelindiğinde 13 'ilde skıyönetlm
uygulamak durumuna düşmültür. . .

lllSK, temel hak· ve özgürlükleri askıya alan bir yönetim blçiqJi olan
sıkıyönetime karşıdır. Daha önceki sıkıyönetim uygulamalarında da bu
düşüncemizin haklılığı görülmüştür.

Eski sıkıyönetim uygulanıalarında, grevler engellenmiş, lokavtlaryaygın
laşmıştır. Demokratlar, ilericiler, yurtseverler, sosyalistler hatta Anayasa
profesörleri tutuklanmış, baskı altına alınmışlardır.

Sıkıyönetimler döneminde Anayasal güvence altıncıa bulunan ekonomik ve
demokratik haklar, geri yönde değişikliklere uğramıştır. işçilerin,
köylülerin, küçük esnaf ve zanaatkarların ve bütün çalışanların, ekonomik
sosyal yaşamları. ile doğrudan ilgili, antl-demekratlk yeni yasalar kabul
edilmiş ve ugulamaya sokulmuştur. •

Sıkıyönetim uygulamaları, eg~men sınıfların var olan sömürü ve baskılarını·
daha da arttırıcı sonuçlara neden olmuştur... . •

işçi sınıfına ve emekçi halka dayanmadan, onların ekonomik ve demokratik
var olan sınırlı özgürlüklerini genişletmeden, faşizme karşı mücadele
edilemez. CHP ağırlıklı hükümet bu gerçeği tam ~larak kavrayamamışnr..

Bütün bu gelişmeler karşısında DiSK, dün söylediği gibi bugün de, "geri bir
adım atmış olmasına rağmen, CHP ağırlıklı hükümetin daha geri konumlara
düşmemesinin ancak işçi sınıfı ve emekçi halkımıza dayanmasına ve onun
gücüne güvenmesine bağlıdır," demektedir.

Başbakan, Meclis'te yaptığı konuşmada sıkıyönetim gerekçesini şöyle
belirtmiştir:

"Sıkıyönetim demokratik kurallar içinde uygulanacaktır. Temel hak ve
özgürlükleri kaldırıp kısmak. için değ11, sal?ırılara karşı korumak için
uygulanacaktır."

Bu gerekçe dışına çıkılarak temel hak ve özgürlükleri kaldırıp veya kısarak
- yapılacak tüm uygulamalardan Başbakanı ve Hükümeti sorumlu tutacağız.

Bu nedenle işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgü!ü DiSK olarak:

1- Bugüne dek· ölen bütün insanlarımızın ve özellikle Kahramanmaraş
katliamında kaybedilenleri anmak için: başta örgütümüze • bağlı işçiler
olmak Uzere, tüm işçileri, tüm demokratik kuruluş üyelerini ve emekçi
halkımızı, 5 Ocak 1979 ·cuma günü bulunduğu yerde saat 11.00'de 5
dakikalık,ölenlerin anısı için saygı duruşunda bulunarak faşist olayların
özünü lanetlemeye . çağırmaya , •

~ .
2- işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın bundan sonra faşizme karşı bir
bütün olarak ve özellikle işçileri hangi sendikaya üye olurlarsa olsunlar,
birlikte etkin kararlı bir mücadele içinde olmaya ve hiçbir provokasyona
meydan vermeyecek kararlı ve örgütlü davranmaya,
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3- Kahramanmaraş olayları ile llgiliolarakolayların baş sorumlusu MHP'nln
milletvekilleri ile birlikte ortak deklarasyon imzalayan CHP milletvekillerinin
kınanmasına, -

• 4- C>zel olarak da; Konfederasyonumuz Yönetim ·Kurulu ve Başkanlar
Konseyinin. toplantısının gelişen olayları değerlendirmek üzere her an
toplanmaya hazır olmasma ve toplantıya ara verilmesine, üyelerimizin örgüt
karan olmaksızın hiç bir davranışta bulunmamalarına karar verilmiştir.

Ve 5 Ocak 1979 günü DISK'e bağlı işçiler o güne dek faşistlerce_ öld0r0len
tüm kişileri ve son olarak da Kahramanmaraş'ta öldürülenleri anmak ve
faşizmi lanetlemek için tümülkede 5 dakikalık saygı duruşunda bulunarak 5
OCAK FAŞiZMi LANET~EME EYLEMl'ni gerçekleştirmişlerdir.

5 Ocak Cuma günü saat 11.00'de çarklar, makineler, iş araç ve gereçleri
durmuş, otellerde, lokantalarda, atölyelerde, madenlerde, fabrikalarda,
,belediye hizmetlerinde, bürolarda, banka şubelerinde DISK'in bilinçli tabanı
örgütlerinin kararını uygulamışlardır..

5 OCAK FAŞiZMi LANETLEME EYLEMi, DiSK üyesi işçilerden başka
Türk-iş üyesi işçilerin (özellikle Türk-iş, lzmir 3. Bölge Temsilciliğine bağli
işçiler), demokratik ve mesleki kitle, örgütlerinin, emekçi halkın
desteklediği bir eylem olmuştur. TÖB-DER, TMMOB, TÜTED, TÜMÖD,
TÜMAS, TUS-DER'in üyelerini eyleme katılmaya çağırmaları eylemi daha da
yaygınlaştırmıştır. Saat 11.00'de öğretmenler 5 dakika için derslere ara
vermişler, öğretim üyeleri ve asistanlar lstanbul Üniversitesi bahçeşinde

. 'topluca saygı duruşunda bulunmuşlar, yüksek öğrenim gençliği topluca
ayağa kalkmış, faşizm lanetlenmiş, Kahramanmaraş'ta katledilenler
anılmıştır. •

5 OCAK FAŞiZMi LANETLEME EYLEMi, işçt sınıfının günün koşulları ile
uyumlu biçimde ,sesini duyurduğu, olgun, disiplinli bir eylem olarak
mücadele tarihinçleki yerini almıştır.

3.14. ŞILIJŞÇILERI MERKEZ BiRLiĞi CUT'UN 26. DISK'IN 12.KURULUc
YILDONUMLERI ' "

•
• I3Şubat 1979 günü faşi°st Pinochet cuntasının yok ettiği özgürlüklere

rağmen _Şili'de mücadelesini sürdüren Şifi işçileri Merkez Birliği
CUT'un 26. Kuruluş yıldön0mü DISK'in düzenlenmiş olduğu

uluslararası blrtoplantı ile Türkiye'de kutlanmıştır;

Şili halkıyla daha önce defalarca dile getirilen dayanışma DiSK tarafından
bir kez daha somutlanmış ve 1973'ten bu yana bir kez Sovyetler Birliği'nde,
bir kez de lsveç'te yapılan kutlama törenlerine Türkiye işçi Sınıfının
devrimci sendikal örgütü DISK'in öncülüğüyle bir üçüncüsü eklenmiştir.. .
14 Uluslararası örgüt temsilcisinin, DiSK üyesi sendika yöneticilerin in ve
seçkin bir dinleyici topluluğunun katıldığı toplantıda Genel Başkan
Abdullah Baştork Çalışma Raporunun "Belgele.r" bölümünde yer alan
konuşmasını yaparak toplantıyı açmıştır.

Baş!0rk'0n açış k?~uşn:ıasından sonrakürsüys gelen CUT Genel Sektereterl
Louıs Me~ese~. Şılı ~~kı..dur~m_u gözler ıe sermiş ve"kuruluş tarihlerimiz
arasındakı yakınltk,orgutlerımız arasında kardeşlik bağlarının güçlenme-
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sine yardımcı olsun,bu yıl Türklye'de yapıta·n kutlama bizlere gUç versin,~
karşılıklı amaçlara ulaşmak için çalışmalarımıza yardımcı olsun,
demiştir. . •

• Konuşmasını "Venceremos, Zafer Bizimdir" sözleriyle bitiren Meneses'ten
sonra DSF Sekreteri·Jean Nemoudry, CGT Sekreteri Jean Claude Laroze,.
Macaristan Sendikaları Merkez Konseyi SZOT Başkan Yardımcısı Tıbor
Haral, Yugoslavya Sendikaları Birliği CCTUY Başkanveklli Kemal Karacic ve
ESAK Yunanistan temsilcisi Yani Becunis birer· konuşma yaparak Şifi
halkıyla dayanışmayı dile getirmişlerdir. .

Toplantı,Çalışma Raporunun başında yer alan Şili hakkındaki bir ortak karar
ile sona ermiştir.

Buvtoplantıdarı bir gün sonra, 13 Şubat 1979'da DISK'in 12. Kuruluş
Yıldönümü kutlanmıştır. Değişik ülkelerden çok sayıda sendika ternsllclsl
nin de katıldığı, çeşitli kişi ve örgütlerden çok sayıda mesajın geldiği 12.
Kuruluş Yı ldönü mü gerçek bir enternasyonalist havada kutlanmıştır.

3.15. ÖRGÜT iÇi BİRLiK

·y· .. ürü_tme Kurulumuz; işçi sınıfımızın ve tam ilerici, demokrat güçlerin
i faşızme ve emperyalizme karşı birliğini oluşturmak için yoğun .blr

.. • .ç~ba__harc~r~en.,bir .Yimdan da örgüt. içinde bazı üye sendika
yonetıcılerının bırlık ılkesını zedeleyen, dislplln bozucu davranışlarıyla
karşı karşıya kalmıştır.

Maden-iş, Bank-Sen ve Baysen sendikaları yöneticileri 6. Genel Kurul'dan
bu yana özellikle kitle eylemlerinde örgüt birliğini zedeleyen davranışlarını
sürdürmüşlerdir.

13 Şubat ·l978· DISK'in 11. Kuruluş Yıldönümü kutlama gecesinde, işçi
• sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs 1978 kutlama
töreninde, 15-16 Haziran Direnişi'nin 8. Yılı Toplantısında, 20 Mart Faşizme
ihtar Eylemi'nde ve son olarak da Ankara'da yapılan ve "Faşist Teröre Karşı
Mücadele ve· Oluşturulması Kararlaştırılan Anti-Faşist, Anti-Emperyalist
Demokratik Platformun Görüşülmesl'' gündemi ile toplanan DiSK Genel

• Temsilciler Meclisi Toplantısında. Maden-iş, Bank-Sen, Baysen Sendikala
. rı yöneticilerinin davranışları çok yönden düşündürücü ve üzücü olmuştur. '

19.11.1978 günü yapılan Genel Temsilciler Meclisi'nln toplandığı günün
. koşullarını, gündemini ve bu gündemin önemini birçok yönden
değerlendiren Yürütme Kurulu, aldığı kararları bütün üye örgütlere
duyurmuş ve alınan kararlar doğruitusunda hareket edilmesini. istemiştir.

Maden-iş ve Bank-Sen Sendikalarına çeşitli uyarılar yapılmıştır. Bu
uyarılara rağmen "'disiplin bozucu tavırlarını sürdürmüşlerdir. Genel
Temsilciler Meclisinde bu sendikalarla .Yeraltı Maden-lş'in , olumsuz
davranışları Yürütme Kurulunca işçi sınıfımızın mücadele. geleneği ve
demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri ışığında değerlendirilmiş ve
DiSK Anatüzüğü uyarınca, Yürütme Kurulu yukarıda belirtilen üye
sendikaların 23.11.1978 gün ve45 no'lu birleşiminde alınan kararla DiSK
Onur Kurulu'na sevk edttmelerlne karar vermiştir.
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Genel Başkan Abdullah Baştürk, 14-16 Şubat 1979 tarlhlsrl arasında yapılan
Yönetim Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada dünya ve
Türkiye koşullarını değerlendirdikten sonra "birlik" konusunda şunları
sövlernisttr: . •
Dün DISK'in 12. Kuruluş Yıldönümünü kutladık. Mücadeleyle dolu geçen 12
yılın örgütsel deneyimlerimizi geliştirdiği ortadadır. Ancak üzülerek
söylemeliyim ki, örgütsel ilkelerin tam ve doğru olarak kavranamayışından
ve geçmişdeki hataların ısrarlı ve kararlı bir biçimde tekrarlanmasından
kaynaklanan belli sorunlarımız var. • ·
Son yıllarda bazı sendikalarımıza bulaştırılmak istenen tasfiyeci eğilimler
tam olarak giderilmiş değildir. Tasfiyeci eğilimlerin sendlkalanrnızda nasıl
yıkıcı sonuçlar yaratabileceği(1i geçmişte hep birlikte yaşadık. Devrimcilik
adına yapılan uygulamaların işçi sınıfı disiplinine ve devrimciliğe ne denli
uyduğunu birlikte gördük.

. ,
ören Toplantımızda oybirliğiyle "sendikaların sorunları kendi organları ve
üyeleri tarafından çözümlenir. Çözümlenemeyen konuların görüşülüp,
kotarılacağı tek yer DiSK karar organlarıdır. Sendikaların iç işlerine
karışmama ilkesi kabul edilir," kararını almıştık. Bu kararları en somut ve en
kesin bir biçimde yaşama geçirmek zorundayız. Bundan taviz verllernez. Bu
ilkeler tartışılamaz.

Sendikalar sınıf ve kitle örgütleridir. Her_türlü siyasi görüşü taşıyan işçilerin
gönüllü birliğini sağlayan örgütlerdir. Sendikalar sınıf örgütü olmalarının
yanısıra, kitle örgütü olmalarının • gereklerini de yerine getirmek
zorundadırlar. • • •

Devrimci sendikalar demokratik merkeziyetçilik ilkelerini şaşmaz bir
biçimde yaşama geçirmekle yükümlüdürler. Demokrasi ve merkeziyetçilik
bir bütündür. işimize geldiği gibi bu bütünün bir yönüne ağırlık vererneylz,

Sendikal demokrasinin gereği olarak sendikalarımızda eleştiri ve özeleştiri
mekanizması hiç şüphesiz sürekli işletilmelidir. Bu anlayış içinde organ
kararlarının eleştirileceği yerler ise bellidir. Organ kararlarını. uluorta
eleştirmek ya da kendi çıkarlarının doğrultusunda uygulamaya kalkışmak ya
da hiç- dikkate almamak devrimci sendikacılık ilkeleri ile bağdaşmaz.
Kendisini sosyalist ya da devrimci olarak niteleyen hiçbir sendikacı DiSK
ilkelerine aykırı bir biçimde sorumsuzlukla davranamaz.

Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının temel ilkelerini açıkça
sergilediğimiz inancındayım.

Ören Toplantısına sunduğumuz belge de bunu ortaya koymuştur. Bugün·.
burada son biçimini vereceğimiz bu belgede özellikle sendikal
demokrasiyle ilgili konuların, genel, ama o ölçüde de özü sağlam sınırlarını
çizmeye çaba göstermiştik. Ve çoğu kimsenin sözle ifade ettiği kavramları
belli ölçüde sistemli olarak yazıya dökmüştük, belgelemiştik. Ancak bazı
arkadaşlanmız "biz bunları biliyoruz, bizlere yeniden öğretmeyin" diyerek
bu yaptığımız işi pek ciddiye almadılar. Ne var ki, örgütsel sorunlarımızı
çözmede karşılaşılan güçlükler bu konudaki haklılığımızı göstermiştir.

Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu b·ugenel iİkelere ve kararlara uyarken, bir
kaçının bu konulara ilişkin belirli tavırları ısrarla öne çıkarmaları hoşgörüyle
karşılanmayacak sorunlar yaratmıştır.

1

Bilmeliyiz ki DISK'i DiSK yapan ilkeli, kararlı ve disiplinli birliğimizdir.
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DiSK Yönetim Kurulu'nda ise şu kararlar arınmıştır:

"KARAR 1- Hükürnetln parlamento içindeki aritmetiği ve yapısını, ülkenin
dışa olan büyük borçlarını ve de tüm çıkmazlarını da (!ikkate alarak, genel
olarak ekonomik, politik ve toplumsal konularda, özel olarak da, şiddet
eylemleri. ücretler, kiralar, vergiler konularında, kısacası işçi sınıfımızı ve
emekçi halkımızı ilgilendiren tüm konularda, bugün hükümetin neler

• yapabileceğinin tespiti için 2 Yürütme Kurulu üyesiyle 5 Yönetim Kurulu
üyesinden oluşan 7 kişilik bir komisyon kurulmuştur. Teknik düzeydeki bu
komisyon en kısa zamanda yapacağı bir çalışmayla DISK'in görüşlerini ve
istemlerini hazırlayarak hükümete iletecektir.

KAF!AR 2- Ülkemiz, ekonomik-politik ve tüm sosyal alanlara damgasını
vuran emperyalist-kapitalist sistemin baskı ve tahakkümü altındadır.
Emperyalist zorbalar ve onun mali kuruluşları altından kalkılamayacak ağır
koşullarla ülkemizi daha da bağımlı hale getirmef< istemektedirler.

Faşizm ve onun silahlı canileri, sosyalistleri, 'ilericileri, yurtseverleri,
öldürmekte, toplu katliamlar çlüzenlemektedir.

Süregelen böyle bir ortamda yapılan DiSK 6. Genel Kurulu örgütümüzü
parçalanma noktasına getiren 'DISK'e parti görevi yaptırma' eğilimini ve bu
eğilimin tasfiyeci metodunu mahkum etmiştir. Ayrıca, 6. Genel Kurul aldığı
1 no'lu kararla da anti-faşist, anti-emperyalist güçlerle cepheye yönelik güç
ve eylem birliği oluşturulması direktifini verin iştir.

DiSK 6. Genel Kurulunda seçilen Yönetim ve Yürütme Kurulları bu karar
doğrultusunda tüm ilerici, demokrat, sosyalist güçlerin faşizme ve
emperyalizme karşı güç ve eylem birliğini oluşturmak için yoğun bir çaba
harcarken bazı üye sendikalarımızın birlik ilkesini zedeleyen, tüzük ve organ
tanımaz davranışlarıyla örgütümüz karşı karşıya kalmıştır. • •

.Kitle örgütlerini politik örgütlerin yerine koyan ve bu mantığın sonucu
tüzüğün anti-demokratik hükümlerine dayalı tasfiyecilik yapan bir eğilimin
egemen olduğu birkaç üye sendikanın 6. Genel Kurul'dan bu yana özellikle
kitle eylemlerimizde Anatüzük ve organ tanımaz biçimde örgüt bQtünlüğünü
yaralayan davranışlarda bulunmuşlardır.

işçilerin birliğini bozan ve birbirine düşman etmeye yönelik bir yöntem
uygulayan bazı üye send.i~alarımız:

1) 13 Şubat 1978'de yapılan DISK'in 11. Kuruluş Yıldönümü kutlama
gecesinde,
2) 1 Mayıs 1978 işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gününde,
3) 15-16 Haziran Büyük işçi Direnişinin 8. Yılı Toplantısında,
4) 20 Mart Faşizme ihtar Eyleminde, • ,
5) 19.11.1978 günü Ankara'da yapılan ve 'Faşist Teröre Karşı Mücadele ve
Anti-Faşist, Anti-Emı,eryalist Demokratik Platformun Görüşülmesi'
gündemi ile toplanan DiSK Genel Temsilciler Meclisi toplantısında ve daha
birçok olayda,

• Bu tutum ve davranışlarını sürdürmüşler, disiplini değil, disiplinsizliği,
birliği değil, dağıtıcılığı sergilemişlerdir.."

Yönetim Kurulu'nun 14-16 Şubat 1979 tarihli olağan toplantısındaMaden-Is
Sendikası,Bank-Sen ,Baysen ve Yeraltı Maden-iş Sendikalarının DiSK Onur
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Kurulu'na sevk edllmesine ilişkin işlem ve DiSK Yürütme Kurulu kararının
onanması üzerine adi geçen .serıdlkalar ve· sendika yöneticileri hakkında
gerekli soruşturmayı yapan DiSK Onur Kurulu, 15.3.1979 tarih ve 9 no'lu
oturumunda Yeraltı Maden-iş Sendikasının 4 ay, diğer üç ·sendikanın bir yıl

, süreyle ,geçici olarak, 6 yöneticinin de sürekli olarak _DiSK üyeliğinden
ihracına karar vermiştir. Sürelerini tamamlayan sendıkalar daha sonra
yeniden DiSK üyeliğine kabul edilmişlerdir.

Ancak DiSK Onur Kurulu kararı üzerine Maden-iş, Bank-5-eıı ve Baysen
Sendikaları ortak yayın çıkararak, ortak imza toplayarak ortak bir kampanya
ile DISK'e karşı yoğun bir saldırıya geçmişler, ayrı bir merkez oluşturmaya
çabalamışlardır. Tekellere, burjuvaziye karşı saldırı aracı olarak kullanılma
sı gereken yayın organlarını DISK'in birliğine karşı kullanmışlardır.

DISK'in ·"tekellerle uzlaştığı blr, dönemde kendilerinden kurtulmak"
istendiğini iddia eden bu sendika yöneticileri uluslararası tekellerin
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de aynı biçimde sınıf ve kitle sendikal~rını
tasfiyeye yöneldiği benzetmesiyle DiSK Onur Kurulu kararını emperyalız
min bu konudaki girişimleriyle "aynı çerçeve içinde ele almak gerektiğini"
yazacak kadar ileri gitmişlerdir. Aynı yöneticiler DiSK Onur Kurulu
kararlarını tek yetkili organ olan DiSK Genel'Kurulundatartışma yenne.yerl

• geldiğinde "burjuva mahkemeleri" olarak adlandırdıkları kurumlarda
çözmeye gitmişler, ancak bu çabaları da bir sonuç vermemiştir.
DiSK Yürütme Kurulu 29.3.1979 tarihinde işçilere yayınladığı "DiSK
Yürütme Kurulu Uyarıyor-işçi Sınıfı Açısından Sendikal Birlik" başlıklı
bildiride şu görüşlere yer veriniştir:

DiSK Türkiye işçi sınıfının tek devrimci sınıf ve kitle sendik.al örgütü olarak
kuruluşundan bu .yana hep burjuvazinin saldırılarına,ince oyunlarına karşı
bilinçli üyelerinden aldığı güçle mücadele etmiştir.

Burjuvazi, işçi sınıfının ve yandaşı emekçi kitlelerin ekonomik-demokratik
mücadelesinin güçlü bir silahı olan DISK'i etkisiz duruma getirmek için
çalışmıştır. •

işçi sınıfımız bu saldırılara biliminden aldığı bilinçle göğüs germesini
bilmiştir. 15-1Ş Haziran'lar, DGM'ler, 20 Mart'lar bunun en_.. somut
kanıtlarıdır.

!Şon zamanlarda bazı sendikalarımızın yöneticileri, bilerek ve isteyerek
DISK'in birliğine, işçi sınıfının mücadelesine zarar veren bir davranış içine
girmişlerdir. DISK'in mücadele geleneklerine ters, işçi sınıfı bilimine
uymayan davranışlarını, sürekli uyarılara rağmen sürdürmüşlerdir. Bunlar,
dar grup çıkarları uğruna, DISK'in birliğini tehlikeye atmaktan çekinmemiş-
ler, üyelerinin ekonomik-demokratik çıkarlarını koruyacaklarına, üyelerini
bu amaçlarına ulaşmak için. kullanma yoluna gitmişlerdir. Demokratik-mer
keziyetçiliğin temel taşı olan "üyeler örgüte, azınlık. çoğunluğa, alt organlar '
üst organlara uyar" ilkesini yok saymak istemişler,örgüt dlslpllnlni hiç
kaale almamışlardır.Tartışmalarda "eleştiri-özeleştiri-ikna yönteminin"

·yerin_e. "~ayatmac}_lık"ı getir"'!~k i~temişlerdir.Demokratik-merkeziyetçi .
ışleyışın en alt duzeyden en ust duzeye kadar tüm organların seçimle
lş_?a.~ın~. g~l~esi". llkeslnl.saptrrarak.hedat şaşırtarak n:ıücadelenin içe
donuk surdurulmesıne yonelmışlerve sendikalarda anti-demokratik tüzük
hükümleri ile "tabanın söz ve karar sahibi olma" ilkesini engellemek
istemişlerdir. •
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DiSK organlarının kararlarına uymayarak DiSK ve işçi sınıfının düşmanlarını
sevindirecek işler yapmışlardır. .

Sınıf ve kille sendikacılığı llk~lerine sıkı sıkıya bağlı Dls~•te dlslpllnsizlİğe:
tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesini çiğnemeye izin verilemez. Bunları
yapmaya kim kalkışırsa kalkışsın, DiSKAnatüzüğü'nün öngördüğü disiplin
hükümleri uygulanır... • ;

Geçici olarak DiSK üyeliğinden çıkartılan sendikalarımızın tabanlarında bir
takım kişiler kendi çıkarları doğrultusunda DISK'in birliğine yönelik, DISK'i
parçalamayı amaçlayan çalışmalara girişebilirler. Son zamanlarda bu yolda

• bazı girişimlerin kanıtlarıyardır. 1 . .

Ancak bilinçli DiSK üyeleri bunlara bu olanağı vermeyeceklerdir.
Vermemelidirler...

Onur Kurulu kararının tartış'ııacağı yer DiSK Genel Kurulu'dur. Bunun aksi
davranışlar işçi sınıfı disiplini ile çelişirve örgütsel bütünlüğü zedeler.

,Onur Kurulu Kararı ve Örgüt içi Disiplin Sorunu

DiSK Onur Kurulu bu kararı alırken .Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı
ilkelerini ve organ kararlarını gözönünde bulundurduğunu blJdirmiştir. Onur
Kuru1u'nun kararları DISK'ir-ı örgüt içi disiplinini ve sendikal birliğin!
korumayı gözeten kararlardır.'

1
Ancak Onur Kurulu ·1tararına rağmen Maden-iş, Bank-Sen,·· Bayser,
Sendikaları yöneticiler, organ kararlarını ve örgüt disiplinini hiçe sayan

, davranışlarını sürdürmüşlerdir.DiSK içinde anarko-sendikalist eğilimli,or
gan tarurnaz.dislpllnslz uygulamalarını azaltacaklarına daha da hızlandır
mışlardır.Bu örgüt yöneticileri ayrıca DISK'ln bu iç sorununu uluslararası
alana taşıyarak yalan ve. tezvirat ile DISK'i yıpratmaya, örgüt olarak
yıkmaya, kendilerinin yönetimde olacakları- bir yapıya da ayrı bir örgüte
zorlamak lstemlşlerdtr. •

Ancak bu davranış lan u Iuslararası çapta dadestek bu lamarnış, sınıf ve kitle
sendikacılığı .ilkelerini sürdüren ve bu tor davranışların neler getireceğini,_
uzun deneyler içinde yaşaguş olan çok sayıda örgüt bu üç sendlkanm:
yöne.ticilerinin saptırıcı çalışmalarına prim vermemişlerdir.

Bu 0ç sendika yöneticilerininyıkıcı davranışları üzerine Yürütme Kurulu'nun
15-16 Haziran Toplantıları Değerlendirmesi'nde şu açıklamaya yer
verilmiştir:

DISK'in içinde organ kararlarının • işlemez .duruma getirilmesi örgüt
disiplininin yok edilmesi girişimleri işçilerce mahkum edilmektedir.. 16
Haziran toplantılarında konuşan çok sayıda temsilci bu gerçeği bir kez daha
bütün açıklığıyla ortaya koymuştur.

DiSK hiç bir biçimde ilkelerinden ödün vermeyetektir. Sık sık yinelendiği
gibi organ kararlarının tartışılacağı yer belliyken, başka yollara sapmak,
ancak DISK'in dışında kalarak kendi düşüncelerine uygun yeni bir

• örgütlenme'hazırlığının gerekçesini yaratmak anlamına gelir. ·
. -

Bu niyetlerini gerçekleştirmek ve DiSK organlarını bu doğrultuda kararlar,
almaya zcrlamak DiSK içinde bölücülük yapan bu kişi ve kuruluşların yakı_n
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: amacıdır. Bu nedenle ~ürekli olarak i:!ISK Yönetim Organlarını kendilerine
karşı tüzüğün disiplin hükürnterlnl- uygulatarak kararlar vermeye
zorlamaktadırlar. Bu yolla yeni bir örı;ütlenmeyl haklı kılmak olumsuz
girişimlerine. yönetimlerini oncıylamay$1r ·:.!'Ellerini ortak etmek istemekte
dirler.

DiSK 6. aenel Kurulu önceelnde yapılan uygulamalar ortadayke-ı, örgüt
disiplinsizliğini, organ kararı tam,;,.-,zlığı alışkanlık edinenlerin bu
doğrultudaki davranışlarını onaylamak olası değildir. DISK'in temel ve
vazgeçilmez ilkelerini açıkça çiğner birkonumdadırlar.

Böylesi bir ortamda, UISK'i bu .mücadelenin dışında bırakmak veya
mücadele edemez hale getirmek, egemen sınıfların ortak istemi ve planıdır.
Bu nedenle disiplin tanımaz, yönetimlerinde egemen oldukları sendikaların
asgari ,işlevlerini"yerine getiremez bir grubun DISK'e ve diğer demokratik kit
le örgütlerine yönelik bölücü, tasfiyeci, dayatmacı girişimleri içinde
bulunduğumuz ortam koşullarınd~n soyutlanarak değerlendirilemez.

Bu davranışlarına gerekçe olarak kullandıkları gerçek dışı suçlamalara
hoşgörü ile bakılamaz.

Bu, sadece DiSK ya da bu drubun saldırısına hedef ~lan örgüt üye ve.
yöneticilerinin değil tüm demokrat kamuoyunun gözardı edemeyeceği bir
gerçektir.

Bu davranışlar içinde olanlar bilerek ya da bilmeyerek uluslararası tekellere
alet olmaktadır. Ancak çeşitli kereler uyarılmalarına rağmen davranışlarını
sürdürmeleri bu durumu bilinçli olarak benimsediklerini g?stermektedir.

Böyle bir ortamda DiSK karar organlarından gelmeyen ve amacı bilinen
yakıştırmalşra karşı örgütümüzün her kademesi uyanık olmak durumunda
'dır. Ancak böylelikle bu konuda oynamak istenen oyunlar bozulabilir.

Tam bu açıklamalara rağmen bu 0ç sendika yöneticileri sekter, disiplinsiz,
sorumsuz ayrılıkçı ve bölücü çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Ancak belli bir
noktada tabanın ağır basması. ve kendi çıkarları doğrultusunda uluslararası
destek bulamamaları sonucu "biz ayrı konfederasyon kurmayacağız, DISK'i
bırakmayacağız" sözlerini daha sık kullanmaya başlamışlardır.

Bu üç sendikanın yöneticilerinin belli hataları ister istemez bu sendikaların
kendi lçlerlrıde DiSK Genel Merkezi ne çok sık bir biçimde yansıyan ağır so
runlar yaratmıştır. Bunlardan özellikle Maden-iş yöneticilerinin DISK'in
temel ilkelerinden olan "tabanın söz ve karar' sahibi olma" ilkesini işlemez
duruma getirmeleri üzerine Genel Başkan Abdullah Baştürk 17.7.1979
tarihinde DISK'i bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini bildirerek
aşağıda bölümleri aktarılan bir açıklama yapmıştır:

Bu üç sendikamızın yöneticilerinin ortaklaşa yaptıkları sözlü ve yazılı
açıklamalarda, DISK'in örgüt içi sorunları ve dolayısıyla Onur Kurulu
kararları sorumsuzca tartışılmış, her defasında burjuvaziye ve karşı
devrimci güçlere uygun malzeme sağlamaktan çekinilmemiştir. Bununla da .
yetinilmeyerek DiSK Onur Kurulu'na ve diğer karar organlarına işçi sınıfı
üslubuyla asla bağdaşmayan suçlama ve karalamalar yöneltilmiş, DISK'in
ulusal ve uluslararası alandaki saygınlığına gölge düşürülmeye çalışılmış-
tır.
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işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın burj;vazİnin saldırılarına karşı en çok
birliğe ihtiyaç duyduğu günlerde, DISK'in üzerine düşen görevlerini

• y_apmasını engelleyici, ikinci plana itici tartışma ve suçlama kampanyasına.
tabandaki işçiler de ortak • edilmek istenmiş; yönetic:ilerl tarafından

. sorumsuzca hazırlanmış bildirileri imzalamaya zorlanmışlardır.
DISK'in ilkelerini ve birliğini savunan, bu yöneticilerin yanlışlarına karşı
mücadele veren tabandaki bilinçli .ve militan unsurlar. üzerinde, antl
demokratik baskılar arttırılmış, tasfiyeler hızlandırılmıştır.

DISK'e üye sendikalarımızın karşısında kurdurdukları ve destekledikleri
grupçu sendikalar yeni bir bölücülüğün kaynağı olmuşlardır.

işçi sınıfının uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs
1979'.da,DISK 'Başkanlar Konseyi ve Genel Yönetim Kurulu kararlarını hiçe
sayarak, işçi sınıfımızın ve bütün emekçilerin verdiği kararlı mücadeleyi
bölerek, burjuvaziyle uzlaşarak lstanbul sokaklarında yüzlerce ilerici,
devrimci, sosyalist insana işkence yapıldığı, stadyumlara doldurulduğu ve
DiSK yöneticilerinin tutuklandığı bir zamanda; lstanbul'u, 36 yurttaşın
öldürüldüğü 'i Mayıs Alanı'nı terkedip, 1 Mayıs'ı gelenekleri unutarak ve
özünü boşaltarak lzmir'de basit bir kutlama toplantısına dönüştürmüşlerdir.
Üstelik kendilerini "sağduyu sahibl,.takdirle karşılanan" sendikacılar olarak
burjuvaziye alkışlatan uzlaşmacı, teslimiyetçi ve .bölücü "eylemlerine"
DISK'in adını bulaştırmak cüretini de göstermişlerdir.

.15-16 Haziran'ın 9. yılında DiSK Bölge Temsilciliklerince yapılan örgüt içi
toplantılara DiSK ve işçilikle ilgisi olmayan bazı gençlerin desteğiyle
saldırılarda bulunmuş, toplantıları sabote etmeye çalışmışlardır.

T. Maden-iş., Bank-Sen ve Baysan sendikaları yönetiı:;Jlerinin yukarda özetle
açıkladığım DiSK ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan, grupçu,
uzlaşmacı, disiplinsiz tutum ve davranışları, işçi sınıfının sendikal birliğinin
DiSK çatısı altında toplanması görevini hiçe saydıklarının ve DISK'in
dışında kendilerince başka yolları denemek istediklerinin kanıtıdır.

Ancak biliyorum, ki; bu sendikalarımızın · tabanında bulunan işçiler,
yöneticilerinin tersine büyük bir sorumluluk duygusu içindedirler.
Bank-Sen, Baysen ve özellikle T. Maden-iş sendikası üyesi işçiler
patronların -örgütü MESS ile karşı karşıya bırakıldıktarı grup sözleşmesi.
öncesinde kendilerini DiSK dışına sürüklemek • isteyen yöneticilerini,
DISK'e gelerek şikayet etmekte ve bu duruma bir an önce çözüm bulmamızı
istemektedirler. T. Maden-iş Sendikasına bağlı üyelerimizin şikayetleri
özellikle şu noktalarda toplanmaktadır.

Yönetim:

-:- Demokratik olmayan bir tüzüğün ardına sığınarak, işçilerin seçme ve
seçilme özgürlüğünü engellemektedir. • • .
- Çeşitli sendikal kademelerde seçimle işbaşına gelen işçileri tepeden inme
kararlarla görevden almakta, tasfiyeciliği had safhay~ vardırmaktadır.
- MESS ile önümüzdeki aylarda başlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde
üyelerin taleplerinin dile getirilmesini ve bugüne kadar görülmeyen bir
biçimde sendika temsilcilerinin müzakerelere katılmasını engellemektedir.
- Görünürde DiSK yönetimine', gerçekte ise DiSK bütünlüğüne yönelik
aleyhte propogandayı yaygınlaştırmakta, üyesi işçilerin güvenini yitirmek
te, bunun doğal sonucu olarak da ge_rici, faşist sendikaların saldırılarına
engel olamamaktadır. '
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DiSK 0yesi ASIS, [?.Sağlık-iş,_ Gıda-iş, D.Yapı-lş,İGenel-lş_ Keramfk~lş-,
Limter-lş,Nakllyat-lş, Oleyis, Sine-Sen, Sosyal-iş, T.I.S., Tekges-lş,.
Türnka-lş, Yeraltı Maden-iş sendikaları aşağıdaki görüşlere yer verilen ortak
biJ btldtrt ile örgüt içi sorunların çözümü için gerekli yolları da gösteren
Baştürk'ün açık'arnasım desteklemişlerdir.

DiSK Onur Kurulu kararının tartışılacağı t&k yer DiSK Genel Kurulu'dur.
DiSK· Onur Kurulu kararını kamuoyu· önünde tartışmak ve bu kararlardan
xoıa· çıkarak DISK~e ·ve işçi sınıfının sendikal birliğine karşı karalamalara
glriş!11ek yalnızca burjuvaziye ve gerici güçlere güç kazandrracaktır.

DiSK Genel Başkam'nm 17.7.1979 tarlhlnde konuya ilişkin olarak yaptığı
açıklamayı benimsediğimizi kamuoyuna açıklıyoruz. DISK'ten geçici olarak
ihraç edilen sendikaların yöneticileri DiSK Onur Kurulu kararlarının
tartışılacağı teJc yerin DiSK Genel Kurulu olduğunu bir Anatüzük emri olarak
kabul etmeli ve DiSK karar organlarınca onaylanan Demokratik Tek Tip
Tüzüğü hayata geçirmeyi acil bir · görev olarak üstlenip demokrasi
mücadelesine yeni boyutlar kazandırmalıdır. •
Aksi bir tavır bu sendikaların· yöneticilerine işçi sınıfının sendikal blrliğl
açısından tarihsel bir sorumluluk yükleyecektir.

DISK'ten geçici olarak ihraç edilen sendikaların yöneticilerinin tarihsel
sorumluluklarının bilincinde olarak DiSK Genel Başkanı'nın açıklamasında,
yer alan hususları dikkate alarak davranmaları gerektiğini belirtir, işçi
sınıfının birliğinden yana olduklarını söyleyenlerin başka davranış yolları
aramaları hall,nde işçi sınıfınca mahkum edileceklerini vurgularız.

Bu sendikal~rın yöneticiı'erinin sorumlu davranmaları durumunda, DİSK
karar organlarının da DiSK Onur Kurulu kararlarının gözden geçirilmesi için
gerekli girişimlerde bulunacaklarını umduğumuzu ve aşağıda imzaları olan
bizler de bu yönde girişimlerde bulunacağımızı açıklarız.

3.16 20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMiNi DEĞERLENDiRME
TOPLANTISI ENGELLENiYOR

H ükümeti emekçi halkın çıkarları yolunda atacağı adımlarda
destekleyeceğini açıklayan DISK'in 20 MART FAŞiZME iHTAR EYLE
Ml'nin 1. Yıldönümünde düzenlediği değerlendirme toplantısı sıkıyö-

netimce engellenmiştir. • •
1

20 MART FAŞiZME iHTAR EYLEMi, Türkiye işçi sınıfı ve tüm emekçilerin
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde önemli yer tutan,
faşizme karşı mücadelede emekçi kitlelerin örgütlü m0cadeleslnln
etkinliğini vurgulayan güçlü bir eylemdir.

Böylesi bir eylem, ayrıca emekçi halktan yana .olduğunu açıklayan CHP
ağırlıklı h0k0meti de faşist tehlike karşısında uyarmak.aynı zamanda faşist
odakların üzerine gidilmesi halinde hük0metin arkasında olacak toplumsal,
desteği göstermesi açısından da çok önemli bir eylemdir. Bu eylemin 1.
Yıldönümünde üye sendikaların yanısıra TMMOB, lstanbul Barosu,
TÖB-OEf\ TÜMÖO, TÜTED, ·TOM-DER; gibi' örgütlerin de katılımıyla
gerçekleştirilmesi programlanan. ve srkıyönetlmln yasakladığı toplantılar
arasına girmeyen örgüt içi değerlendirme toplantısı, eikryönetlrnce
,engellenmiştir. Genel Merkezimizin bulunduğu yöre uzun süre asker ve

_ polislerce kuşatılmış, Genel Merkeze girmek isteyen üyelerimizin üstleri
aranmak·istenmiştlr.
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Sıkıyönetimin ilan gerekçeleri dışındaki bu eylem sıkıyönetimi temel hak ve
özgürlükleri kısıtlayan bir ·yönetim biçimi olarak niteleyen DiSK Genel
Yönetim Kurulunu bir kez daha haklı çıkarmıştır.

20 Mart Faşizme ihtar Eylemi değerlendirme toplantısının engellenmesi
üzerine DiSK Geriel Başkanı Abdullah Baştürk , DISK'in CHP ağırlıklı
hükümetle olan ilişkilerini biraz daha açıklığa 'kavuşturan şu önemli
açıklamayı yapmıştır: , ·

•••Türkiye işçi sınıfının ve yandaşı emekçi-kitlelerin bağımsızlık, demokrasi·
ve sosyallzm mücadelesi, 12 Mart gibi faşist uygulamalara MC gibi gerici
faşist iktidarlara karşı gelişmiş güçlenmiştir. • ,

DiSK gerçekçi politikasına uygun olarak bu dönem içinde koşullu olarak·
CHP'yi desteklemlştlr, DISK'in bu koşullu desteği CHP'nin programına.
aldığı demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi işçi ve emekçi kitleler

. lehine yapılacağı söylenen daha adil- bir gelir bölüşümü hedeflerinde
toplanmıştır. . '

DiSK bu desteği 1977 seçimlerinde de vermiştir. lstanbul, Kocaeli, Ankara,
lzmir, Adana, Zonguldak gibi sanayi merkezlsrlnde oy patlaması
niteliğindeki CHP oylarındaki artış hiç kuşku yok ki bu destekten bağımsız
değildir. • . , .

CHP, 1978 başında işçi ve emekçi kltlelerdım aldığı bu destekle ulaştığı güç·.
sayesinde iktidarolabilmiştir.

CH P'nin kötü bir miras devraldığı kuşkuya yer vermeyen bir gerçektir. CHP
ağırlıklı iktidar devraldığı bu kötü miras, aşabilmek amacıyla ülke
ekonomisinin gereksinim duyduğu maddi kaynakları sağlamak, vadesi
gelmiş borçları ertelemek için yoğun birçaba içine girmiştir.

Ancak, aynı yoğunluk ve etkinlikle üzerine gidilmesi gereken ve MC
iktidarları döneminde, iktidar ortağı olmaktan fazlasıyla yararlanmış olan
faşist odakların üzerine gitmekte hiç de aynı etkinlikte olmamıştır. Devletin
çeşitli kı:demelerini, çeşitli kamu kuruluşlarının en kritik köşelerini, eğitim
kurumlarını ele geçirmiş olan faşistlere karşı hükümet seçim meydanların
daki konuşmaların aksine uysal, yumuşak bir .tavır içinde olmuştur...

. 1

işçi ve emekçi kitlelerden yeni Iedekarhklar istendiği bir dönem yaşıyoruz.
Hem de öyie bir dönem ki, fedakarlık istenen kitlelerin bu isteme verecekleri
yanıtın baskı altında tutulduğu bir dönem. Hem fedakiirlk isteniyor, hem de
fedekiirlık istenenin yanıt vermesi yasaklanıyor. işçilerin, emekçilerin
verecekleri cevap ekonomik örgütlerinin, yayın organlarının, kısaca •
toplumun söz ve ifade özgürlüğünün genişletilmesiyle mümkün olduğu
bilinmelidir...

Burada bir kere daha yinelemekte yarar var. CHP ağırlıklı hükümet işçi ve
emekçilerden·yana önlemler aldığı sürece -desteklenecektir. Hükümet 15
ayı bulan . iktidar döneminde izlediği politikayı gözden geçirmeli ve
kendisinin de varolmasını sıığlayacak tek güç olan işçi ve emekçi kitlelerin
desteğini almalıdır. Bu destek ise elbette, bu kitlelerin istem ve çıkarları •

- doğrultusunda izlenecek I*politikaya bağlıdır.

işçilerin, ·emekçflerin gerçek kurtuluşu ancak kendi eserleri olacaktır.. ~
Kişilere veya kendi dışımızdaki örgütlere umut bağlamak çıkar yol değildir.
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3.17.. 1 MAYIS 1979, ÖZÜNE UYGUN BiR BiÇiMDE KUTLANMIŞTIR

3
. Olağan Yönetim Kurulu Toplantımızdan sonra gerçekleştirilen en

önemli eylem hiç şüphe yok ki; 1 Mayıs 1979 olmuştur. DiSK 1-
■ Mayıs. çalışmalarına yasal başvuruları yaparak . başlamıştır. 1

26.3.1979 tarihinde lstanbul Valiliğine yapılan başvuru, Valiliğin 20 Mart ~
1979 tarihli yazısıyla, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alanların
yeniden düzenlendiği ve bu alanlar arasında 1 Mayıs Alanının
bulunmadığını belirten yazısıyla yanıtlanmıştır:

DiSK Genel Sekreteri ve 1 Mayıs Komitesi Başkanı Fehmi Işıklar Valiliğin
bu yazısını aşağıda önemli bölümleri yer alan mektupla yanıtlamıştır:

1 Mayıs'ı kutlamak DiSK için hem bir tüzük emridir, hem ~e. bir G~neı
Kurul emridir. 1 Mayıs'ın kutlanması, artık etle tırnak gıbı DiSK ten
aynlrnayacakblr görevdir.

DiSK 1 Mayıs 1976 ve 1 Mayıs 1977'yi Milliyetçi. Cephe _iktidarlarının
olduğu bir dönemde kutlamıştır. 1 Mayıs 1978'ın Taksım· Alanında
kutlanmasına önce izin verilmemiş, ardından bu izin gerekli görülmüş ve
DİSK 1 Mayıs 1978'i Taksim Alanında kutlamıştır.

Toplu sözleşme yapmak DISK'in ne denli temel görevi ise, 1 Mayıs'ı
kutlamak da o denlltemel bir görevidir.
1 Mayıs 1979'u Taksim Alanında kutlanmasını engellemek, ayrıca 1 Mayıs
1977 de Taksim Alanında öldürülen 36 yurttaşımızın anısına saygısızlık
olacaktır.1 Mayıs 1977 katliamını onaylamak olacaktır.

Diğer yandan Kahramanmaraş'ta meydana gelen soykırımla ilgili olarak ilan
edilen Sıkıyönetimin ilan gerekçesi de DISK'in 1 Mayıs'ı Taksim Alanında
kutlamasını onaylar.

Sıkıyönetim demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasını güvence altına
almak amacı ile ilan edilmiştir. Bu gerekçeye sadık kalınmalı ve işçi
sınıfının toplantı yapma özgürlüğüne engel olunmarnahdtr. .

1 Mayıs 1979 hazırlık çalışmaları içinde sıkıyönetimin demokratik kitle
• örgütleri üzerindeki baskısını dikkate alan DiSK Yürütme Kurulu 1978'de
yapıldığı gibi geniş tartışmalı toplantılar yerine, varılan ilkelerin ışığında
demokratik kitle örgütleriyle belli görüşmeler yapmıştır.

I· '

Oluşturulan 1 Mayıs Hazırlık, afişleme ve güvenlik komiteleri ·geçmiş
yıllardan alınan derslerin de ışığında yoğun bir çalışma yapmışlardır.

• DISK'in düzenlediği lklncl 1 Mayıs Afiş Y~rışması' i Nisan 1979 günü
sonuçlanmıştır. Balkan Naci lslimyeli, Şükran Kurdakul, Murat Belge,
Gürel Yontan, Şekip Davaz, Mukbil Zırtıloğlu ve Yücel Yaman'cian oluşan
seçici kurulun değerlendirmesi sonunda birinci ödülü verilmemiş, Aydın
Erkmen lklnclllk, Hamiyet Yıldız da üçüncülük ödülü kazanmıştır. Bu·
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afişlerden ikincilik ödOlü kazanan afiş' hem büyük boy, hem de pul
biçiminde baaılmış, Türkiye'nin dört bir köşesine dağılmıştır. Yarışma
sonunda ayrıca Deniz Akşekerci, Selahattin Ganiz, Birol Kutadgu, Ergun
Tunçkan, Bey_~un Gökçin, Gülsün Karamustafa, senan Dimetoka, Metin •
Ateş ve Emin Oztürk'e başarı ödülleri verilmiştir. . •

17 Nisan 1979 tarihinde İstanbul da toplanan Başkanlar Konseyi ise şu
açıklamayı yapmıştır..

I -

1 Mayıs kutlamalarını önlemeye yönelik çabaların geçmiş yıllarda olduğu
gibi gelecekte de olabileceğinin bilinci içinde., DiSK BAŞKANLAR
KONSEYi DISK'in gücünün ve kararlılığının bu yıl da engel tanımayacağını
açıklar.

DiSK 1 Mayıs '1979'u yalnızca lstanbul'da ve 1 Mayıs Alanında
kutlayacaktır. DiSK, Türkiye'de başka hiçbir yerde 1 Mayıs kutlaması
yapmayacak ve DISK'in üyeleri 1 Mayıs Alanındaki kutlamaya katılacaklar
dır.

DiSK Yönetimi ve bağlı sendikalarımızın başkan ve ·yöneticileri olarak 1
Mayıs 1979'da 1 Mayıs Alanında olacağız. · •

Başkanlar Konseyi'nin bu açıklamasından sonra 23 Nisan 1979'da Genel
Yönetim Kurulu, 1 Mayıs'ın 1 Mayıs Alanı'nda kutlanmasını engelleyici"
girişimleri değerlendirmiş, Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel
Başkan Abdullah Baştürk açıklamasında şunları söylemiştir:

Sıkıyönetim demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasını güvence altına
almak, faşist terör ve cinayetleri önlemek amacı ile ilan edilmiştir. Emeğin
bayramı gibi bayramları engellemek için değil.

Sıkıyönetil'J'!in ilanından hemen sonra DiSK, sıkıyönetim uygulamalarından
ötürü Hükümeti sorumlu tutacağını açıklamıştır. DiSK bu görüşünü bugün
de muhafaza etmektedir. •

Bugün sosyal ve siyasal bunalım nedeni ile 1 Mayıs emekçi bayramına karşı
çıkanlar, yarın ekonomik bunalım var gerekçesi ile toplu sözleşme ve grev
hakkımıza da karşı çıkacaklardır.

Emekçi halkımıza daha geniş ekonomik ve demokratik haklar vaadeden
CHP, ülkemizin en kritik anında demokratik hak ve özgürlüklerin korunması .
ve genişletilmesi .yolunda en ufak bir girişimde bulunmamış, tam tersine
yeni tasarıları ile demokratik hakları kısıtlamaya kalkışmıştır. iktidarın bu
tavrından faşistler yararlanmış ve yeni mevziler .elde etmişlerdir. CHP ise
demokrasi sınavında sınıfta kalmıştır.

O günkü koşullar altında 1 • Mayıs Alanı'nda kutlanmak lstenrneslndekl
temel amaç varolan demokratik hakların· kullanılmasıydı. 1 Mayıs'ın 1
Mayıs_A!anı'nda kutlanması izni gerçekte siyasi iktidarın bir sorunuydu.
Ancak sıyasi iktidar DISK'in bu' konuda muhatabı olmaktan kaçınarak
sorunu basit bir idari karara indirgeyerek işçi sınıfını askerle karşı karşıya
bırakmak istemiştir.

1 Mayıs kutlamalarına hazırlanan -DiSK üyeleri gözaltına alınmıştır. Hiçbir
yasal gerekçe gösterilmeden D1S.K'IN SESi Gazeteleri toplanmıştır. Evinde
DiSK Dergisi bulunan işçiler gözaltın_a alınmışlardır.

. ,.
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Bu anti-demokratik baskının dozu 1 Mayıs yaklaştığında giderek daha da
artmıştır. •

DISK'in aylık dergisi ile Gıda-iş ve Tekstil Sendikalarının 1 Mayıs afişlerini
taşıyan_ kamyona güvenlik kuvvetlerince el konmuştur.

DISK'in demokrasi güçleri ile birlikte sürdürdüğü. kararlı tavır, bu.
baskıların DiSK Yöneticilerine yönelmesine neden olmuştur..

28 Nisan'da büyük bir askeri operasyonla DiSK Genel Merkezi basılmış, 1
Mayıs Afiş yarışmasına katılan afiş orij i.nallerine, çok sayıda yayma el
konmuş, Genel Başkan Abdullah. Baştürk ve Yürütme Kurulu -. Uyeleri
gözaltına alınmışlardır.

Yöneticilerin binadan- çıkışında "Yaşasın DiSK,. Yaşasın 1 Mayıs" diye
bağırdıklari gerekçesiyle binada bulunan 90 kişi 12 saat gözaltına·.
tutulmuştur. •

Aynı gün lstanbul'da DISK'e bağlı sendikaların genel merkezlerine yapılan.·
baskınlarda çok sayıda sendika yöneticisi gözaltına alınmıştır. Sendikaların
kapıları kırılarak içeri girilmiştir.

• Ertesi gün DISK'in 1 Mayıs'ı 1 Mayıs Alanı'nda kutlamada kararlı olduqunu :
açıklayan DiSKYürütme Görevlileri gözaltına alınmışlardır.

DISK'IN SESi gazetesinin son sayısının film ve montajiarına Abdülhamit
Devrini anımsatır biçimde basıma hazırlık aşamasında el konulmuştur.

Siyasi parti başkanları, demokratik kitle örgütü yöneticileri, 1 Mayıs günü
tartaklanarak gözal_tına alınmışlardır.

Bütün bu baskı ve uygulamalar, 1979'un Türkiye'de gerçek anlamıyla 1
Mayısın mücadeleci özüne uygun olarak yaşanmasmı engelleyememiş, 30
Nisan günü tüm işyerlerinde Genel Başkan Abdullah Baştürk'ün 1 MAYIS·

- MESAJ! okunmuş, 1 Mayıs 1979'da sokağa çıkma yasağı konmasıyle tüm
lstanbul 1 MAYIS ALANI olmuştur, .

1 Mayıs 1979 ve Bölücüler

işçi, sınıfının uluslararası blrlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ın
yasaklanması, b.ugünü kutlamada kararlı • olan DiSK yöneticilerinin
' tutuklanmaları yargılanmaları ve kısa süreli de olsa 1 Mayıs nedeniyle
mahkum olmaları DISK'in seçimlerde desteklediği CHP ağırlıklı hükümetin
iktidar dönemine rastlamıştır.

Öte yandan 1 Mayıs 1979, mücadelemizde bir ayraç noktası olmuştur. DiSK
disiplinine aykırı davranışları nedeniyle 20 Şubat 1979 tarih inden itibaren
DISK'ten bir yıl süreyle geçici olarak ihraç edilen üç sendikanın
{T.Maden-lş, Bank-Sen ve Baysen) 1 Mayıs 1979 nedeniyle gösterdikleri
tavır gerçekten öğretici olmuştur. •

DiSK Yürütme Kurulu, sendikal birlik sorununa samimi yaklaşımı sonucu,
bu üç sendikayı geçici olarak üyelikten ihraç edilmelerine rağmen, diğer
üye sendikalarla birlikte 1 Mayıs 1979 hazırlık çalışmalarına katmıştır.
Ancak.bu üç sendikanın temsilcileri çalışmalar sırasında DiSK disiplinini
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yeni~en çiğner davranışlar içine girmişler, tahripkar bir tavırla yöneticileri
eleştırmek isterken, gerçekte DISK'in örgütsel yapısını da ayaklar altına
almak istemişlerdir.

Bu üç sendikanın temsifcileri ~ Mayıs hazırlık toplantılarını sürekli olarak .
çıkmaza sokmak için çabalamışlar, bu toplantıları DiSK Onur Kurulu
Kararını tartışanforumlarhaline getirmek istemişlerdir. Kasıtlı konuşmalar
ile DiSK içi birliği parçalamaya çalışmışlar, bu arada kendilerine verilen
görevleri de ucuz bahanelerle yerine getirmemişlerdir.. • • • ·

. ·.· .

Bu üç sendikanın başkanlarından biri o günlerde yaptığı çok önemli bir
konuşmada "1 Mayıs, DiSK tarafından nerede kutlanırsa sendikalarımız da
oraya gideceklerdir" demiştir.. •

Ama bütün bu sözlere rağmen belli bir uzlaşmacı -çizgiyi izleyen ve
sıkıyönetim bildirisinde taltif edilen bu üç sendika yöneticileri önce lzmir
ilfnde sıkıyönetim . ilan edilip edilmemesi • tartışmasının sonucunu
beklemişler ve daha sonra da lzmir'de sıkıyönetim ilan edilmeyince,
burjuvazinin isteği doğrultusunda kendilerine sunuları rahat yol üzerinde

. lzmir'e koşmuşlardır.

Bu sendikaların yöneticileri demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve
genişletilmesi mücadelesinden kaçmışlardır. Egemen sınıfların kendilerine
gösterdikleri alanda, onların çizdikleri sınır içinde 1 Mayıs'ı yalnızca
biçimsel olarak kutlamaya kalkışmışlardır: 1 Mayıs geleneğini hiçe
saymışlardır. DISK'i arkadan hançerleyerek, ne denlf "birlik" yanlısı
olduklarını sergilemişlerdir. işçi sınıfının devrimci sendikal hareketini
bölme ve parçalama çabalarını 1 Mayıs nedeniyle en açık. bir biçimde
sergileyerek oportünist tavırlarını, iki yüzlülüklerini, korkaklıklarını,
mücadeleden kaçtıklarını, en keskin tavırlara rağmen burjuvaziye nasıl
teslim olduklarını, reformculuklarını teşhir etmişlerdir. •

DISK'in aranması ve DiSK yöneticilerinin gözaltına alınması ulusal ve
uluslararası çapta kınanırken, ağır baskılar altında açıklama yapmak
durumunda olan meslek örgütleri bile bu kınamaya katılırken "Yaşasın
DiSK" sloganını ağızlarından düşürmeyen bu sendika yöneticileri DISK'in
üzerinde uygulanan anti-demokratik baskılar karşısında tek söz etmemişler
dir.

DISK'i bölmeye çalışanıa'r, 1 Mayıs 1978'de kullanılmak üzere kendilerine
verilen ancak yazılı taleplere rağmen DISK'e iade edilmeyen Dl~K g~revl!
gömlekleri ile lzmir'de, devrimci özü boşaltılmış sıradan bır gosterı
gerçekleştirmişlerdir. Kendilerinin sorumlu olmadığı 1 Mayıs 1978'de ortak
kararları ve disiplini bozup gerçekte demokratik bir istemin belirtisi olarak
kullandıkl_arı belli pankart, döviz ve sloganları 1979'da kendi sorumlulukla
rında olan mitingde kullanmamalarıyla oportünist yüzlerini ve demokrasi
mücadelesine olan inançsızlıklarını bir kez daha açığa çıkartmışlardır.

Üstelik 1978 önc~sinde kendi çıkarttıkları genelgelerde DiSK adının
kullanılması Anatüzük gereği yalnızca belli organlara bırakılmışken, lzmlr
Mitinginin DiSK adına yapıldığı görüntüsilnü verebilmek için sürekli DiSK
adını kullanmışlardır. •
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1 Mayıs 1979'un Anlamı

1 Mayıs 1979 mücadelesi değişik blr anlam ve öz kazanarak yaşanmıştır. Bu
mücadele tüm emekçiler açısından 1 Mayısın devrlmcl özü nün kavran ı I ması
ve 1 Mayıs'a kendine göre anlamlar veren reformcu düşüncenin ortaya
çıkarılması açısından oldukça önemlidir.

1 Mayıs 1979, Türkiye işçi sınıfının ve 1 Mayıs'ların geleneğine uygun bir
biçimde kutlanmıştır. 1 Mayısı içi boş, sıradan bir kutlama günü olarak
gören reformist görüş mahkum edllmlştlr. •

DiSK 1 Mayıs'ın özünü koruyarak işçi sınıfının egemen sınıflardan bağımsız
davranabileceğini göstermiştir.

DISK'in ve DISK'le birlikte mücadele veren demokrasi güçlerinin, kararlı
tutumu 1 Mayıs'a uygun yakıştırmalar yapan küçük burjuva düşüncesini
açığa çıkarmış, uzlaşmacılıktan kaynaklanan kuyrukçu görüşleri mahkum
etmiştir.·

1 Mayıs 1979 işçi sınıfının mücadelesini burjuvazinin şu ya da bu keslrnlnln
kuyruğuna takan uzlaşmacı, reformcu hayallerin önüne dikilen gffçl0 bir
duvar olmuştur. •

1 . Mayıs 1979'da Türkiye'deki demokrasi güçleri sınanmış, önemli
deneyimler kazanılmıştır.

1 Mayıs 1979'da demokrasi mücadaleslnln ulaştığı boyut, işçi sınıfının bu
mücadelenin öncüsü ve toplumu değiştirecek tek sınıf oluduğunu bir kez
dahavurgulamıştır.

Bu noktada toplumun gelişmesinin önündeki yasal ve benzeri engeller ağır
darbeler yemiş, işlemez hale gelmiş, geride kalmıştır.

DISK'in 1 Mayıs 1979'u 1 Mayıs Alanında kutlamasına yönelik mücadelesi
dünya çapında desteklenmiştir.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası işçi örgütü Türkiye'de 1 Mayıs'ların
yasalklanmak istenmesini ve ardından başta DiSK Genel Başkanı Abdullah
Baştürk olmak üzere ·DiSK yöneticilerinin ve çok sayıda emekçinin
tutuklanmasını kınamışlar ·ve uluslararası işçi sınıfı desteğinin DISK'in ,._,.
arkasında olduğunu açıklamışlardır.

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
(ASK), Dünya iş Konfederasyonu (DiK). Fransız Genel iş Konfederasyonu
(CGT), Fransa Ulusal Eğitim Sendikası, Macaristan Sendikaları Merkez
Konseyi, Fransız Demokratik iş Konfederasyonu (CFDT), Çekoslavakya •
Sendikalar Merkez Konseyi, Yunanistan ESAK örgütü, Kıbrıs Dev-iş, Kamuı
Hizmetleri· Enternasyonali (PSI), Uluslararası Demokrat Hukukçular
Dern~ği, insan Hakları Birliği, Şili Halk Cephesi temsicileri hemen çeşltü
rnesailarla hükümeti protesto etmişler ve DiSK Yöneticilerinin yanında yer
aldıklarım belirtmişlerdir.

Dünya çapında böylesi ..bir destek sağlanırken başta TMMOB, TÖB-DER
Türk Tabipler Birliği, TUM-DER olmak üzere çok sayıda demokratik kitle
örgütü, bazı barolar, çok sayıda öğretim üyesi DiSK yöneticilerinin
tutuklanması ve 1 Mayısı kutlamak isteyenlere karşı girişilen saldırıları
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Protesto etmişlerdir.DiSK üyesi işçiler hemen yoğun bir çabaya girişerek
bınlerce telgrafla yöneticilerinin yanında olduklarını bildfrmişler, çeşitli
yerlerde yapılan DiSK Bölge Konseylerinde DiSK Yürütme Kurulu'nun 1
Mayıs tavrını destekleme, sıkıyönetimin uygulanmasını protesto kararları
alınmış, DiSK üyeleri ile demokratik kitle örgütleri üyelerinin katıldığı 1
Mayıs 1979'a yönelik baskıları protesto eden ve 1 Mayıs tutuklularının
serbest bırakılması ile 1 Mayısın yasalaşmasını isteyen geniş bir imza
kampanyası açılmıştır. •

Belli zamanlarda sırayla çok sayıda DiSK yöneticisinin tutuklanmasına
rağmen DISK'in mücadelesi durmamıştır. 1 Mayıs 1°979, • DISK'in
mücadelesinin 'durdurulmayacağını bir kez daha, dost, düşman herkese
göstermiştir.

Baştürk'ün 1 Mayıs Degerlendirmesi

Genel başkan Abdullah Baştürk, DiSK yöneticilerinin tutukluluk hallerinin
kaldırılmasından sonra yapılan . ilk DiSK Yönetim Kurulunun açış
konuşmasında 1 Mayıs 1979'a lllşkln şu değerlendirmeyi yapmıştır:

DISK'in 1 Mayıs 1979'u 1 Mayıs Alanı'nda kutlamak için gösterdiği
kararlılık, DiSK ile emekçi halkımız ve tüm demokrasi güçleri arasındaki
ilişkileri daha da pekiştirmiştir. işçi sınıfımız ve emekçi halkımızın bilinçli
ve örgütlü kesimleri, DISK'in kararlılığı karşısında faşizme, emperyalizme
ve her türden gericiliğe karşı varolan ekonomik demokratik hakları korumak
ve geliştirmek için DISK'in etrafında birdemokrasi duvarı oluşturmuşlardır.

işçi sınıfının uluslararası dayanışması, •ülkemiz ve dünya demokrasi
güçlerinin aktif desteği, 1 Mayıs 1979 öncesi ve sonrasında sonuna kadar

. DISK'in yanında olmuştur. •

Sözde emekten yana olanlar ne derlerse desinler, 1 Mayıs· 1979, Türkiye
işçi'sınıfı ve emekçi halkımızın egemen sınıflar karşısında ülkeyi yönetmeye
aday olarak üstlendiği bağımsız bir tavrı alışıdır.

Bu tavır nedeniyle 1 Mayıs 1979, demokratik hak ve özgürlükleri koruma ve
genişleme kararlığının simgesidir.

1 Mayıs 1979, 15-16 Haziranlarla, DGM Direnişleriyle, 20 Mart'larla
belirginleşen işçi sınıfının devrimci mücadelesinin 1979'daki devamıdır.

Yukarıda saymış olduğumuz nitelikleriyle 1 Mayıs 1979, bir ayraç olmuştur.

1 Mayıs 1979 işçi sınıfının burjuvazinin kuyruğuna takmaya çalışanları,
icazet ile sözde sınıf mücadelesi yapmaya kalkışanları, işçi sınıfının
devrimci sendikal birliğini kendi dar grup çıkarlarına feda edenleri açığa

• çıkarmıştır. 1 Mayıs'ların mücadeleci özünü egemen sınıflarla uzlaşarak
boşaltanlar , birlik ve dayanışma gününde işçi sınıfını bölünmüş
göstermeye çalışanlar, işçi sınıfımız, emekçi halkımız ve tüm demokrasi
güçleri önünde hesap vereceklerdir.

işçi sınıfı 1 Mayıs'ların nerede ve nasıl kutlanacağını egemen sınıflarla
tartışmaz. 1 Mayıs'ların kutlanıp kutlanamayacağını artık tartışmayacağız.
Koşullar ne olursa olsun, 1 Mayıs'lar, devrimci geleneğine, devrimci özüne
uygun bir biçimde heryıl kutlanacaktır.
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3.18. BURJUVAZi iDEOLOJiK SALDIRILARINI
• YOĞÜNİ.AŞTIRIYOR

S ıkıyönetlm koşullarını ve faşist odakları sonuna kadar kullanan büyük
. sermaye "daha fazla kar" yolunda .1979 başından itibaren saldırısını

yoğunlaştırmış,_1 Mayıs 1979'un ardından da-bu saldırılarını en üst
düzeye çıkarmıştu. .

Sıkıyönetimin ilanından sonra kapitalist sınıfın çeşitli sözcüleri sıkıyöneti
mir. uygulamalarına ilişkin görüşlerini, önerilerini dile getirmişlerdir.
Görüntüde ülkenin karşı karşıya kaldığı yeni sorunların yorumlanmasına
yönelik bu demeçlerle gerçekte· sermay_enin özl~mler!ni açıklamışlar,
sıkıyönetimden neler umduklarını açıklıkla ıfade etmışlerdır.

Sermaye sınıfının her boydan sözcülerinin yoğun saldırısı, Türkiye
Sanayicileri ve lşadamiarı Derneği TOSIAD Başkanı Feyyaz Berker'in
demeciyle başlamış, Berker "Sıkıyönetimin işçi haklarına bir zarar
getireceği qörüşünds olmadığını" belirtmek gereğini duymuştur.

Ardından Sanayi Odaları Birliği Başkanı sıfatı ile Adana Sanayi Odası
Başkanı Sakıp Sabancı gazetelerde yer ala_n bir a~ı-~lamasının .,yanlış
anlaşıldığını belirterek bir lstanbul gaze,tesıne verdıgı demeçte şöyle
demiştir: ...
"Örfi idare ile ilgili beyanım yanljş aksetmiştir. Uzürıtü ile karşılıyorum'.örfl
idare grevlerin önlenmesine karışmamalıdır 'gibi bir lafı sanayici olarak
söylemedim. Örfi idaredeki görevlerin sadece grev, lokavt konusunda değil,
her konuda üstlerine düşen görevi en sağlıklı biçimde yapacaklarına
lnancırrn belirtmiş, işçi liderlerinin peşinen 'grevlere bu müessese
karışmamalıdır' gibi çıkışlarının doğru olmadığını söylemiştim."
lzmir'den de Yaşar Holding'in Başkanı Selçuk Yaşar, kendine özg·a
terminolojisi ile "Batıda en sosyalist ülkeler dahi devletçiliğe karşı iken
bizde devlett ön plana çıkarmak için açık ya da kapalı devletleştirme
yapılagelmektedir. Batıda hür teşebbüs kurumlarının kalkınma planlarında
.ve ekonomide söz hakları vardır. Bizde ise hür teşebbüse lütuf olarak bir
hak verilmiş olup.ekonomik politikada bir sığıntı muamelesi görmektedi r.
Batıda devlet alt yapıyı geliştirmek için çırpınır, bizde ise pijima ve çorap
fabrikası kurulur, Sanayicilerin verdiği bilgilerle devletin sahip olduğu
işletmelere hür teşebbüs ile haksız rekabet getlrilmektedir," diyerek, özel
sermayeye daha geniş sömürü alanlarının açılmasını istemiştir.
Bu arada sermayenin bir başka sözcüsü de gelir vergisinde sermayenin
payının düşük kalması gerektiğini savunmaktan geri durmamıştır.lstanbul
Ticaret Odası Başkanı Nuh Kuşçulu, "Serbest teşebbüste gelir vergisinin
çoğunu ücretlilerin ödemesi normaldir," diyerek, kapitalist sınıfın vergi
kaçırmasını meşrulaştırmaya, vergi tasarısına eleştiriler getiren işçi ve
emekçi kesimlere gözdağı vermeye çalışmıştır.

Tekelci sermayenin büyük toplu sözleşmeler yılı olan 1979 içinde ideolojik
saldırılarını artırmasının bir tek amacı olmuştur: işçilerin, tüm emekçilerin
ekonomik ve demokratik haklarını kullanamadığı; sömürünün sınır
tanımadığı dikensiz bir gül bahçesi oluşturmak.

Burjuvazi Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK), T0~kiye
Sanayi Odaları Birliği, Türkiye Ticaret Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları
Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu,Türkiye Ticaret ve
Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği aracılığıyla ideolojik saldırıları
sürdürmüştür.
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Sanayicilerin tüccarların ve borsacıların kuruluşları 5590 sayılı yasa ile
düzenlenmlştlr. Bu yasa egemen sınıf!arın "kamu kuruluşu'.' nltellğlndekl
örgütlerini TURKIYE SANAYi ODALAR!, TiCARET ODALAR!, TiCARET VE
SANAYi (?D!'LARI VE BORSALAR! BiRLiĞi adı altında .bir üst kuruluşta
~ırle.Ştirmıştır.Adı geçen yasa, ne sanayi odalarının tek tek blraraya gelerek
SANAYi ODALARI BiRLiĞi", ne de ticaret odalarının yan yana gelerek
TiCARET ODALAR! BiRLiĞi, adı ileörgütlenmelerineolanak tanımamıştır.
Böyle _bir yasal dayanaksızlığa rağmen kendilerini Türkiye'nin sahibi gören
sanayıciler TURKiYE SANAYi ODALAR! BiRLiĞi adı altında örgütlenmişler
dir.

Bu örgüt şu anda kendisine meşruiyet tanıyan herhangi bir yasal
dayanaktan yoksundur. Buna karşılık bu örgüt yılda en az beş altı kez

· toplanmakta ve görüşlerini "muhtıra" v.b. gibi adlar altında kamuoyuna
açıklamaktadır. Sanayi· Odaları Birliği Başkanı :sıfatı ile Başbakan ve
bakanlar dahil olmak üzere devletin yetkilileri • ile karşılıklı oturup
konuşmaktadırlar. Bu yasası olmayan illegal örgütün demeçleri TV'.den
radyodan kamuoyunaduyurulmaktadır. , .

Yasalara göre kurulmuş mesleki örgütlerin kapatıldığı bir ortamda
sanayiciler hala yasadışı örgütleriyle işçi sınıfına saldırmaya devam
etmektedirler.

Burjuvazinin ideolojik saldırısı 1 Mayıs 1979 nedeniyle daha da siyasi bir
'nltellk kazanırken, toplu grevler sonrası blraz'daha yoğunlaşmıştır; "Daha
fazla kar" dürtüsü ile çalışan ancak "basın· özgürlüğü" şampiyonluğunu
kimseye bırakmayan gazetelerdeki karalamalar ile sendika düşmanlığı
yaratılmak istenmiş, işçilerin toplu sözleşme Ye grev haklarına
saldırılmıştır. • '

"Hayat pahalılığını yaratan işçi Ocretleridir" biçimindeki bilim-dışı bir
sloganı kendisine bayrak edinen burjuvazi, "bir çöpçü bile, üst derecedeki

· bir devlet memurundan fazla para alıyor'' yaygaraları ile emekçi sınıf ve
tabakalararasmdakl anlaşmayı kırmaya kalkışmış, işçi sınıfı ve sendika
düşmanlığı yapmıştır. • '

Bir yılda karlarını bir misli arttıran ve milyarlarca liralık vergi kaçakçılığı
yapan burjuvazi, Türkiye'de gerçek ücretlerin düştüğünü, hayat pahalılığını
tekeloi sermayenin yarattığı gerçeğini örtbas etmeye çabalamıştır. . .

Mayıs ayı ortasında bu ideolojik ~aldın kampanyasına 1971 .M.uhtırası ile
başlayan rejimin en acımasız döneminde kurulan Türk Sanayicileri ve
lşadamları Derneği (TÜSIAD) katılmıştır.

Koç, Eczacıbaşı, Sabancı, Sapmaz, Özal Kardeşler, llıcak, Bodur, Sirnayi,
Berker,Jak Kamhi, Vitali Hakko, Kocatopçu, izi Levi, Bernar Nahum, Narın,
Yaşar, Uzel, Yazar gibi büyük sermayenin önemli isimlerinin kurduğu iki
yüze yakın kapitalist işletmeyi temsil eden bu büyük holdingler örgütü
tekelci sermayenin bugüne kadar çeşitli biçimlerde ve· çeşitli araçlarla
sürdürdüğü saldırıları 15 Mayıs 1979'da gazetelere'verilen ilanlarla "meydan
savaşı"nadönüştürmüştür.

Emperyalist-kapitalist sistemin Türkiye üzerindeki baskılarının yoğunlaştı
ğı, ülke içinde uygulanan ekonomik politikanın egemen sınıfların çeşltll
katmanlari açısından ayrışma noktasına geldiği, başta işçi sınıfı ile emek9i •
halkımızın ekonomik ve demokratik hakları için verdikleri mücadelenın
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yükseldiği, buna karşılık bugüne kadar· koruyup kolladıkları faşist güçler
aracılığiyla sürdürülen saldırının en yoğun düzeye çıktığı, 19 . ilde
sıkıyönettm uygulamasının olduğu dönem, tekele! sermaye açısından böyle.
bir çıkışa uygun ortam olarak kabul edilmiştir.

Bu savaş işçi sınıfımız ve emekçi halkımıza karşı açılmıştır: Bu savaş
çağrısı, aynı zamanda bütün burjuva partilerine ve siyasal iktidarlarına
sadece ve sadece kendi sınıfsal çıkarlarına uygun politikalar izletmeyi de
amaçlamaktadır..

'su savaş -büyük sermayenin kendisi ile çelişen diğer egemen sınıf
katmanlarını bütünüyle güdümü ve denetimi altına almaya yöneliktir.

ilanlar, gecikmiş bir egemen sınıflar arası savaşı dile getirmiştir. Bu kendisi
amansız bir sömürücü olan sömürüyü kitabına uydurup en bilimsel biçimde
yapan tekellerin kendi deylrnlerl ile "ve't"gi vermeyen", "karaborsa yapıp
vurgun vuran", "üretici 'Olmayan" kesimlere karşı açtığı bir savaştır.

Bir dizi ilanla büyük sermaye demektedir ki, "enflasyon benim istediğim
ölçeğin dışında seyrediyor. Bu düzeyde seyreden bir enflasyona ben
karşıyım. @ir takım ithalatçı, ihracatçı, tacir kesimler bu yüzden büyük

~ paralar kazanıyorlar. Bu kazançlarının vergisini de vermiyorlar. Ben ise vergi
ödüyorum. Onlar vergi ödemiyçırlar. Karaborsa yapıyorlar. üstelik çok para
kazanıyorlar. Böylelikle benim maliyetlerimi yüksettlyorlar.

Gelir dağılımını bozuyorlar. Sosyal çalkantılara neden olacaklar. Ülkenin
, rejimini değiştirme tehlikesi yaratıyorlar. Hejlrn . değişirse onlar uçağa
atlayıp lsviçre bankalarındaki paralarının yanına kaçarlar. Biz ne yaparız,
fabrikamızı bavula koyup kaçamayız." Bu nedenle bir dizi ilanda egemen
sınıfların aralarındakiç_elişkide dile getirilmiştir. Ancak emperyalist-kapita
list sistemin kontrolü altında olan tekellerin bu anlamda: kararlı ve kalıcı
sonuçlar alacak bir kavgayı göze almaları da olanaklı değildir. Çünkü
emperyalist-kapitalist sistem-Türkiye'deki ilişkilerini yalnız sanayicilerle
değil sanayicilerin savaş açtığı ithalatçı,·· ihracatçı, tüccarlar ittifakıyla
birlikte sürdürmektedir. ,
!0 haftalık bir. program doğrultusunda yapılması düşünülen paralı savaş
ılanı ancak dört hafta sürebilmiştir. Böylelikle savaş çağrısı daha savaş
başlamadan geri püskürtülmüştür.

ilki 15 Mayıs'ta "GERÇEKÇi ÇIKIŞ YOLU" başlığı ile verile~ ilanı birer hafta
ara_ile "ULUS BEKLiYOR", "YOKLUĞU PAYLAŞMAK MI, BOLLUĞU •
SAGLAMAK MI?", "REFAHIN VE HÜRRIYETLERrN DÜŞMAN! ENFLAS
YON" başlıkları ile verilen tam sayfaı ıık ilanlar izlemiştir.

Bu ilanlarla açrlansavaşm yanı sıra ilanların kendi kendisi ile çeliştiği de bir
çırpıda görülmüştür. "Gerçekçi Çıkış Yolu" başlığı ile verilen ilanda,

•• Türkiye'nin içinde bulunduğu ve kendi eserleri olan durum kısaca
özetlenmiş, kitlelerin gözünde sorumluyu _gizlemek için "TÜRKiYE NEREYE
GiDiYOR?;: sorusu sorulmuştur. Ve yavuz hırsızın eı , sahibini -
bastırmasının en güzel örneği olacak bir soru ile "SORUMLULUK
KiMDEDiR?" denilmiştir. •.

Kurucular arasında AP azınlık iktidarında Başbakanlık M·osteşarı v(; DPT
Müsteşar vekili olan Turgut ôzal'ın dabulunduğu TÜSIAD.ilanlarındı>sık sık
"hür teşebbüs" ten, "mülkiyet hakkının kutsallığından" söz etmiştir. Ancak
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TOSIAD'ı oluşturan holdinglerin tekelleşme içinde orta ve küçük işletmeleri
batırarak onların "hür teşebbüsünü" yok etmeler!, o kuruluşların sahiplerini ,

, mülksüzleştirmeleri elbette gözardı edilmiştir.. ,

!OSIAD'ın büyük paralar karşılığında bir reklam şirketine yapt'ırılan paralı
ılanları daha ilk günlerden itibaren işçi sınıfı ve emekçi örgütlerinden en
sert tepkileri görmüştür. TÜSIAD'ın ilk ilanından sonra DiSK Genel
Başkanvekili Mukbil Zırtıloğlu "Bunalımın Sorumlusu Egemen Sınıflardır"
başlığı altında şu açıklamayı yapmrştır:

Türkiye bugün yakın tarihin en bunalımlı dönemini yaşamaktadır. Böylesi
bir ortamda gazetelerde başlattığınız milyonlarca liralık kampanya ile bu
durumun sorumlusunu kendinizin dışından göstermeye ve tehdit' eder

. uslupta yol gösterici olmaya kalkıştınız.

Bu kampanyanızla, yavuz hırsız ev sahibini bastırır sözünün en somut
örneğini verdiniz. . · .

'Bu'_ bunahmm gerçek sorumlusu, bunalımdan şikayet eder görünerek
sorumluluğunuzu gizleme çabasında olan sizlersiniz.Bunalımın sorumlusu

• sanayicilerin, bankacıların, ithalatçıların, ihracatçıların, büyük tüccarların,
tefecilerin büyük toprak sahiplerinin oluşturduğu egemen sınıflardır.
Emperyalist kapitalist sisteme bağımlı olarak sürdürülen çarpık kapitalist
düzendir. • ı

Türkiye yoklar ülkesi olmuştur. Ancak bunun sorumlusu karaborsayı
yaratan, stokçuluk yapan, fabrikaları tam kapasite çalıştırmayan, fiyatlar
düşmesin diye fazla ürünleri denize döken, üretimde anarşiyi yaratan
sizlersiniz.Toprakları.mız altında tonlarca kömür dururken enerji gereksini
mini petrole bağımlı hale getiren sizlersiniz.Spekülasyon yoluyla milyarlara
varan yasa dışı yollarla döviz ticareti yapan, yasalara meydan okuyarak
kaçak ithalatı gerçekleştiren sizlersiniz.

Daha çok kar uğruna kıtlık, yoklu~ ve işsizlik yaratanlar slzlerslnlz,

Toplumsal suç olan lokavtları, uygulayan, binlerce işçiyi açlığa terkedenler
sizlersiniz.

Yurt dışında çalışmak zorunda bırakılan işçilerimizin gönderdikleri dövizleri
lüks harcamalarla çarçur edenler, sizlersiniz.

DPT rakamlarına göre ücretlerin maliye\ fiyatları içinde ortalama % 10-11
oranında yer tuttuğu Türkiye'de· hayat pahalılığını yaratanlar, işçiler ve
onların ekonomik örgütleri sendikalar değil, sizlersiniz. Hayat pahalılığının,
tek nedeni, sizin daha fazla kar hırsınızdır. işçiler, memurlar, ücretliler,
daha ücretleri ellerine geçmeden son kuruşuna kadar vergilerini öderken,
vergi kaçıranlar, sizlersiniz.

Teşvik kredilerinden, vergi iadelerinden yararlananlar, sizlersiniz. Son
verilere göre vergi iadelerini ve tahsil edilemeyen vergileri hesaba katarsak,
gelir vergisinin% 90'ını ücretliler öderken, bu gelirleri çeşitli biçimlerde ele
geçirenler, sizlersiniz. ' • · •

1 ,, ~ ,

Baştamadenler olmak üzere ülkernlzln tüm zenginliklerini emperyalistlere
peşkeş çekenler, sizlersiniz.

• 225

.......:_ _ ·•-



Ülkemizin emperyalist, kapitalist sisteme olan bağımlılığını artıranlar,
sizlersiniz. Uluslararası mali kuruluşların Türklye'ye dayattığı ağır
koşulların kabul edilmesi için tüm baskı güçlerini seferbereden sizlersiniz.

1

ücretlerin • sınırlandırılmasını isteyen, işimize ve aşımıza gözdiken
sizlersiniz. Demokratik bir görünüm arkasına gizlenmeye çalışıyorsunuz.
işçi sınıfının ve emekçi halkın politik örgütlenmesine karşı çıkan,
ekonomik ve demokratik haklarını kullanmalarını engellemeye kalkanlar
sizlersiniz.

Gizil-açık faşist odakları destekleyen, anarşiyi körükleyen sizlersiniz.

Ankara'da hükümetler devirip hükumetler kurmaya kalkışanlar, tüm
hükllrnatlarl çıkarlarınız doğrultusunda davranmaya zorlayanlar, sizler~iniz.

5590 sayılı yasada yeri olmayan Türkiye Sanayi Odaları Birliği gibi yasadışı
örgütlerkuranlar, sizlersiniz.

Sıkıyönetim ortamında işçilere emekçilere toplantılar yasaklanırken, yasal
dayanağıolml!Yl!n'toplantılar yaparak bizim ödediğimiz vergilerle yaşaya_n
TRT'd~n hükümetemeydan okuyan sizlersiniz.

Amacınıı açıktır: Daha fazla kar. Yani, daha fazla işsizlik, daha fazla yokluk,
daha faz!a pahalılık, daha fazla sömürü ve baskı. . . ..

Toplumun "üreten-verimli üreten-temel gücünün hür teşebbüs olduğunu"
söylüyor ve Türkiye'yi refaha götürecek temel güç hür teşebbüstür,
diyorsunuz. Bu sözleriniz tümüyle aldatmacadır. Çünkü,lo~luniumuzun tek
üretken gücü emekçilerdir. Tüm değerleri yaratan bizleriz. Çağımızda
toplumu mutluluğa götürecek olan tek güç, işçiler, köylüler ve tüm
emekçilerdir. Siz ise tarihin akışına, toplumun gelişimine karşı
duranlarsınız.

Şimdi yeniden hükümet devirme operasyonuna giriştiniz. Ama iyi bilin ki,
bu toplumun geleceğini belirlemek sermayenin ~ıtndedeğildir.

Geleçeksizlerin değil, bütün değerleri yaratan işçilerin, tüm emekçilerindir.

Başbakan Ecevit • burjuvazinin paralı ilanlarına şiddetli görünen bir tepki
göstermiş, hatta daha ileri giderek büyük holding sözcülerini "savcılığa
vermekten" . söz etmiştir. POL-DER'e TÖB-DER'e yasak olan siyasetin
işadamlarına da yasak olması gerektiğini vurgulamıştır.

Genel Başkan Abdullah Baştürk tutukluluk halinin kaldırılmasından sonra
23.5.1979 tarihinde yapılan ilk DiSK Yönetim Kurulu toplantısının açış
konuşmasını _Yapark~n. Hükümetin işadamlarının "cihat kampanyasından"

. duyduğu şaşRıniık üzerine şunları söylemiştir:

lşadamları, sanayiciler, bankacılar, büyük tüccarlar, ithalatçılar, ihracatçı
lar, toprak ağaları, emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı bu çevreler böyle
bir tavır takınarak 1,5 yıla yakın zamandır iktidardaolan ve seçim öncesi işçi
sınıfımıza ve emekçi halkımıza ekonomik ve demokratik hakları genişletme
sözü veren CHP'nin ağırlığını taşıyan hükümetl daha çok yanlarına çekmeyi
planlamaktadır. - •
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Egemen güçler, CHP ağırlıklı iktidarı tam anlamıyla teslim almak
istemektedirler. Bu nedenle CHP ağırlıklı iktidarın uzun zamandır devam.
eden tüm demokrasi güçlerine yönelik yanlış ve tutarsız politikasını
kullanıp değerlendirmek istemişlerdir.

lşadamları ile içli dışlı olan CHP ağırlıklı iktidar, bu olumsuz koşullarda
Başbakanın deyişiyle işadamlarının hançerini sırtında duyuvermiştlr. Bu
lşadamlarına bir "hançer boyu" yakın politika izlemenin kaçınılmaz
sonucudur. iktidarı döneminde sırtını işadamlarına yakın tutan CHP'nin
bundan şikayet etmeye hakkı yoktur. 1 Mayıs 1979 bu konuda da CHP
açısından bir ayraç olmuştur. Böylesi. koşullarda iktidarın demokrasi
güçlerine karşı "sağa da, sola da karşıyım" tutumunu sonuna kadar
değerlendiren faşist güçler saldırılarını, cinayetlerini arttırmışlardır.

• Seçim öncesinde emekçi halkımıza ve işçi sınıfımıza daha geniş ekonomik
ve demokratik haklar getirme sözü veren CHP bugün varolan hakları .da
kısıtlama girişimleri içindedir. Tedbirler Yasaları, Olağanüstü Hal Yasası
adları altında sunulan yasa tasarıları buna örnektir. Olağanüstü Hal Yasa
tasarısı Meclislerden geçerse ülke sürekli ve sivil bir sıkıyönetim· rejimi
içine girmiş olacaktır.

iktidar bu yasa önerileri ile "dikensiz gül bahçesi oluşturacağı" kanısı
içindedir. Bu bir hayaldir. Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkı bütün
gelişmeleri dikkatle izlemektedir. işçi sınıfı meydanı egemen sınıflara
bırakmayacaktır.
DiSK işçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü olarak içinde
bulunduğumuz ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların tek çözümünün •
sosyalizm olduğuna inancını bir kez daha vurgular. •
3.19. 15-16 HAZiRAN GELENEĞi 9. YILDÖNÜMÜNDE

YAŞATILDI

15-16 Haziran Direnişinin 9..Yılı DiSK Bölge Temsilciler Meclislerin
deki değerlendirme toplantılarıyla kutlanmıştır. "Türkiye işçi
sınıfının devrimci sendikal örgütü DISK'in bugüne kadar verdiği

mücadele, bugün karşı karşıya bulunduğu sorunlar, T0rkiye'nin dünü ve
ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü koşulları ile önümüzdeki dönemde
DISK'in üstüne düşen görevler" gündem maddesiyle 16 Haziran Cumartesi
günü tüm Türkiye'de aynı anda toplanan DiSK Bölge Temsilciler Meclisleri
yaratıcı tartışmalar ile geçmiş ve önemli kararlar üretmiştir.

Bölge Temsilcilerinin yönettikleri toplantılara DiSK Yürütme ve Yönetim
Kurulu üyeleri de katılmışlardır._ •

Genel Başkan Abdullah Baştork, lstanbul'da düzenlenen toplantıda, Genel
Sekreter Fehmi Işıklar Diyarbakır, Genel Başkanvekllleri Kemal Nebioğlu,
Kocaeli, Rıza Güven Ankara, Yürütme Kurulu üyeleri Tuncer Kocamanoğlu
Adana, Mustafa Aktulgalı lzmir, Genel Yönetim Kurulu üyeleri Rıdvan
Budak Antalya, Burhan Şahin Eskişehir ve Demirhan Tuncay Samsun Bölge
toplantılarında DiSK Yürütme Kurulu adına ortak olarak hazırlanan bir
konuşma yapmışlardır. •
Ortak konuşmada şu görüşlere yer verilmiştir.
Herşeyden önce 15-16 Haziran günleri işçi sınıfının gücünü toplumun tüm
kesimlerine tartışmasız bir biçimde kabul ettirdiği, "kendisi için sınıf olma"
yolundaki mücadelesinin gelişimini bir anlamda noktalamıştır. •
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15-16 Haziran direnfşiyle işçi sınıfının varlığını tartışa_~ ~~plumsal mücadele
içindeki öncülüğünü bir türlü kabul edemeyen kuçuk burjuvalara işçi
sınıfının dışındaki "g_üç"lere bel bağlayanlara büyük bir cevap verilmiş,
bunların kafalarında kurdukları kağıttan şatolar yıkılmıştır.

15-16 Haziran günlerinde Türkiye işçi sınıfı, burjuvaziden ve onun baskı·
aygıtlarından bağımsız davranmış sonuna kadar devrimci tek sınıf olduğunu
fiilen kanıtlamıştır. •

Bu anlamda 15-16 Haziran Türkiye işçi sınıfının 1870'Ierden beri süregelen
mücadelesinde gerçek bir nitel değişimin de maddi koşullarını
sağlamlaştırmıştır.

, 15~16 Haziran ilerdeki mücadeleleri de yaratabilecek bir zincirin sağlam ve
temel sayılabilecek en önemli !halkalarından birini oluşturmuştur.

Kapitalistlerin çarşaf boyu ilanlar vererek açıkladıkları "gerçekçi çı"•ş
_ yolu"nda yürümeye başlayan CHP ağırlıklı Hükümetin söyleyecek sözü,
işçilere, emekçilere bakacak yüzü kalmamıştır.

Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra faşizme karşı da kararlılık göstermeyen
Hükümetin gerici ve Iaşjst güçlerin etkisinde kalarak ilan ettiği sıkıyönetim
ile demokratik hak ve özgürlükler kısıtlanmış, devrimci yayınl~r
yasaklanmış ve hepsinden önemlisi de işçi sınıfının birlik, mücadele ve
dayanışma günü olan şanlı 1 Mayıs yasaklanmıştır...

Önümüzdeki günler daha büyük mücadeleleri de beraberinde getirecektir.
Buna kimsenin kuşkusu olmasın Türkiye'de her devrimciyi, her ilericiyi ve
her demokratı bekleyen bu zor ve çetin günlerin aşılması sağlam ve kalıcı
bir birlikten geçecektir.

Böyle bir ortamda tüm ilerici, devrimci, yurtsever ve sosyalist, kişi ve
kuruluşlara önemli görevler düşmektedir. Gün, örgüt:enme ve örgütlü
siyasal mücadele verme günüdür. •

Bölge Temsilciler Meclislerinde yapılan yaratıcı konuşmalardan sonra şu -
ortak kararlar alınmıştır:

1) Egemen sınıflar, [cine düştükleri ekonomik ve politik bunalımı aşmak
için sömürü ve baskıyı yoğunlaştırmaktadır.

Bu nedenle:

• Toplu ve tek tek işten crksrtrnalara ve lokavtlara karşı,
• Son devalüasyon nedeniyle asgari ücretin yeniden belirlenmesi için,
• Asgari ücretin vergi dışı tutulması, işçi ve _emekçilerin sırtındaki vergi
yükünün hafifletilmesi için, ,

Verilmekte olan _mücadele yoğunlaştırılmalı, somutve kitlesel eylemlere
girişilmelidir. . _

2) Yoksul köylülüğün sorunlarının çözümü için ve taban fiyatlarının ve
köylülerin gübre, zirai ilaç ve tohumluk gibi temel ihtiyaç maddelerinin bir
sömürü aracı olmaktan çıkarılması ve taban fiyatlarının tekellerin yararına
düşük tutulmasına karşı sürdürdüğü mücadelenin,
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• Eğitim, sağlık, büro emekçilerinin ve teknik elemanların • toplu
sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının tanınması yolundaki mücadele
lerinin,
• Gençliğin öğrenim özgürlüğü, demokratik eğitim, can güvenliği, kredi,
yurt ve benzeri sorunlannın çözümü yolundaki mücadelesinin,

• Emekçi kadınların tüm toplumsal yaşantıda eşit haklar tanınması
yolundaki mücadelesinin,

• Halkımızın üzerindeki ırkçı ve şoven baskıların son bulması için verilen
mücadelenin desteklenmesi sürdürülmeli, bu amaçla en yoğun, en somut
girişimlerde bulunmalıdır.

3) lşçf sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1
Mayıs'ın yasallaşmasının ve 1980 1 Mayıs'ın yurt düzeyindeki kutlamasını
örgütlemek amacıyla merkezi ve bölgesel işyerlerini temel 'alan "1 Mayıs
Komiteleri" kurulmahdır.

4) Sarı sendikalarca burjuvaziye teslim edilen . işçilere ve c;irgütsüz
işyerlerine ulaşmakla görevli olan DISK'in nitel ,ıe nicel olarak gelişip
güçlenmesi için,

• Üye sendikaların örgütlenme hedefleriyle uyumlu, merkezi bir plana
. dayanan genel örgütlenme kampanyası hızlandırılmalıdır.

• Bu görevle eşgüdüm içinde üye sendikaların eğitim çalışmaları, temel
eğitim seminerleri, kitle eğitimleri dağınıklıktan kurtarılarak merkezileştl
rilmeli, bu çaba eğitici yayın, film ve slaytlarla en geniş biçimde

• desteklenmelidir.

5) İşçi sınıfının burjuvaziye karşı verdiği savaşta, ekonomik-demokratik
mücadelenin aracı olan sendikalar bu işlevlerini en iyi biçimde yerine
getirebilmek için kendi içinde sendikal demokrasiyi hayata geçirmelidirler.
Bu gerçekle çelişen tüzük ve uygulamalar olduğunu saptayan DiSK Yönetim
Organları tüm sendikalarımızda uygulanmak üzere Tek Tip Demokratik
Tüzük hazırlamış ve kabul etmiştir.

Tek Tip Demokratik Tüzük vakit geçirilmeksizin tüm sendikalarca hayata
geçirUmelidir. • •

6) Burjuvazinin ideolojik ve politik saldırılarına karşı durmak, bu tür
saldırıları püskürtmek, demokratik hak ve özgürlükleri korumak ve
genişletmek göreviyle yüklü olan DiSK

• Sıkıyönetimin kaldırılması için,

• işçi sınıfının düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önünde bir engel olarak
duran-T.C.K.'nun 141. ve 142 maddelerinin kaldırılması için,

• Demokratik hak ve özgürlükleri boğmaya yönelik "Tedbirler Yasa
Tasarıları", "Olağanüstü Hal • Yasası" gibi baskı yasalarına karşı
demokrasi güçlerinin anti-faşist, anti-emperyalist ve • anti-şovenist
mücadelesinin birlikteliği için,

• Demokratik Platform'un önündeki engellerin' aşılması ve pratikte bu
oluşumun sağlanması'için,
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• Kitlesel eylem, miting, afiş bildiri ve kampanyalar gibi araçlarla tüm
demokrasi güçleriyle ortak mücadeleye devam etmelidir.

7) Bölge Temsfoller Meclisi, Türkiye genelinde ilerleme siyasetinin
dayatmacılığı, burjuvaziyle bütünleşen politikaları ile işçi sınıfının birliğini
l:ıölücü bu politikalarını sergilemeleri ve son olarak 1 Mayıs'ı lstanbul'dan
kaçırarak . burjuvazinin gösterdiği alanda, onların istediği biçimde
kutlamaları gözön~ne alınarak, bu siyasetin temsilcilerini mahku~ eder.

8) Önümüzdeki günler daha büyük mücadeleleri de beraberinde getiriyor.
mücadeleyi sadece ekonomik mücadele araçları ile götürmenin olanaksızlı
ğının bilincinde olan Bölge Temsilciler Meclisi ekonomik,. politik ve
ideolojik mücadelenin bir bütünlük içerisinde verilmesini, bu anlamda ve
böyle bir ortamda başta işçi sınıfı olmak üzere tüm ilerici devrimci yurtsever
sosyalist kişi ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünü vurgular. .

Bölge Temsİciler Meclisimiz busorunlarıntoplumsal fallyetin her alanında
gündemi.mizin birinci maddesi olarak tartışılmasını ve işçi sınıfımızın ve
emekçi halkımızın yararına çözümlere ulaştırılmasını tarihsel bir görev

_kabul eder.

Bölge Temsilciler Meclisleri ayrıca bölgelerini ilgilendiren, Bölgesel.
sorunlara ilişkin de kararlar almıştır.

A·ncak şunu da belirtmek gerekir ki toplanan Bölge Temsiciier Meclislerinde
Onur Kurulu kararıyla geçici olarak ihraç edilmiş bulunan sendikaların bazı
bölge yöneticilerinin yaratmış oldukları olumsuzluklar birlik konusunda söz
edenlerin DiSK organ toplantılarına nasıl yaklaştıklarını bir kez daha
sergilemiştir. 16 Haziran 1979'da Bölge Temsilciler Meclislerinden
Diyarbakır'daki -toplantı gavenlik kuwetlerince engellenmek istenmiş.
Bursa'daki toplantı ıse disiplin konusundaki tavırları iyi bilinen grupça
engellenmiştir.

ö~ellikle Bursa 8. DiSK Bölge Temsilciler Meclisinin yapılması konusunda
her çeşit engelleyici girişimi yapanlar, "olaylann daha büyümemesi
konusunda gösterilen duyarlılık karşısında bu toplantıyı engellemeyi
sağlayabilmişlerdir. Bu sonucun "her ne pahasına olursa olsun
sağlanabilmiş olması" işçi sınıfımızın sendikal birliğinin DiSK çatısı altında
oluşumunun hız kazandığı günlerde sözde birliği savunanların . gerçek
niyetlerine en büyük kanıt olmuştur.

DiSK Yürütme Kurulu 16 Haziran toplantılardan sonra bir değerlendirme
toplantısı yapmış, bu toplantıdan sonra yayınlanan bildiride 16 Haziran •
tartışmalarının üyelerimizin blllnç düzeyini açıkça sergilediği belirtilirken,
örçüt içi bazı sorunlara da değinilmiştir.

16 Haziran 1979 günü Türkiye'nin 10 bölgesinde yapılan toplantılar
sırasında Diyarbakır Bölge Temsilciler Meclisi kolluk kuwetlerince
engellenmek istenmiş, DIS~ Genel Sekreteri Fehmi Işıklar ve çok sayıda
yönetici gözalfına alınmış, bunlardan bazılarına işkence yapılmış,. günlerce
gözaltında tutulmuş, yargılamadan cezalandırma yoluna gidilmiştir. Konu
ile ilgili olarak DiSK yöneticilerinin Hüküme.t temsilcilerine yaptıkları

• başvurular hiçbir sonuç vermemiştir.

Genel Başkan Abdullah Baştürk, DiSK Bölge Temsilciler Meclisi nedeniyle
Dlyarbakır'da girişilen • hukuk dışı uygulamalar konusunda bir basın
toplantısı yaparak şu açıklamada bulunmuştur: •
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Son gün'le'rde özel olarak -gündeme getirilenbölücülük suçlaması DISK'e ve
onun temsil ettiği işçi sınıfına yöneltilmek istenmektedir. DiSK Yürütme
Kurulunun kararı uyarınca Sıkıyönetimin kaldırılması, demokratik hak ve
özgürlükleri yoketme girişimlerine karşı verilecek mücadelenin boyutlarını

. ve örgütsel sorunlarını . tartışmak üzere toplanan Temsilciler Meclisine
yöneltilen bölücülük i_ddlası gülünçtür. Sosyalist,· demokrat, ilerici
kesimleri toplumdan yalıtmak için sürdürülen bölücülük kampanyasının

• ulaştığı boyutları göstermesi bakımından anlamlıdır. Divarbakİr'dı:('ve
bölgede sürekli olay .çıkarmayı amaçlayan emniyet görevlilerinin gôrev
anlayışları daoldukça dikkat çekicidir. •

. -
Anılan bölgenin sıkıyönetim yetkilileri. gözaltına alınan ve tutuklanan
sarnklarla ilgili .15 günlük gözaltı süresini yasanın öngötdüğü amacın
dışında kullandıkları gibi,. bu süreyi geçirdikten sonra tutuklama kararı
almakta ve tutuklu sanıklar hakkında kovuşturma ve soruşturmayı uzun süre·
sonuçlandırmayarak sanıkları aylarca tutuklu bırakmak suretiyle hükümden
önce cezalandırma yöntemi uygulamaktadırlar. Gözaltında ve tutuklu
'olarak cezaevinde sanıkların geçirdikleri süre çoğu kez kendilerine
yüklenmek istenen suçun ceza süresini aşmakta v~ böylece bir yargı kararı
olmaksızın, hiç bir yasal temeli olmayan . ceza uygulaması ortaya
konmaktadır.

Gözaltında ve tutuklu olarak bulunan sanıklara bazı emniyet ve ~ıkıyönetim
görevlilerince insanlık dışı işkenceler uygulanmaktadır. işkenceciler ve
işkenceler konusunda yapılan bütün başvuru ve şikayetler savsakla_nmakta,
işkenceciler korunmaktadır.

Bu olaylar binlerce DiSK üyesi işçi tarafından Başbakana ve içişleri
Bakanına çekilen telgraflarla kınanmıştır.

DiSK Genel Başkan Vekili Kemal· Nebioğlu'nun bu konuya ilişkin
. Başbakanlığa yaptığı başvuruya ve DiSK Genel Başkanı olarak benim
yaptığım başvuruya bugüne kadar yanıt verilmemiş, Diyarbakır Sıkıyönetim
Komutanlığınca tutuklu bulunan sendikacı ve işçiler hala duruşmaya
çıkartı!mamışlardır...

Türkiye Devrimci işçi Sendikalan Konfederasyonu DiSK,

Adı geçen Bölgede devrimciler, yurtseverler, işçiler ve genelolarak ernekçl
halk üzerinde uygulana gelen yasa dışı baskı ve sindirme polltlkasmı ve
bölge Sıkıyönetim Komutanlığındaki bazı görevlilerin henüz yargıları bile
yapılmamış, gözaltındaki kişilere uyguladığı yasa dışı işlem ve işkenceleri
kınarve kamuoyunaduyurur.

. Genel olarak ülke çapında,özel olarak bölgedeki uygulamalarının bir kısmı
yukarda açıklanan Sıkıyönetimin kaldırılması talebini demokrasi
mücadelesinin ivedi koşullarından biri olarak ileri sürer.

Son günlerde adıgeçen bölge halkı üzerinde uygulanan baskıyı haklı
. göstermek ve işçi sınıfı mücadeleslnl, genel olarak sosyalist hareketin
• kitleler önündeki saygınlığını kırmak için gündeme . getirilen bölücülük
suçlamalarını kınar ve reddeder. • • •

"Halkımıza demokratik hak ve özgürlükleri genişletme sözü veren CHP'nin
ağırlıkta ·olduğu iktidar, işkenceye, baskıya ve zulme duyarlı halkımıza
karşı görevini yapmak zorundadır. Aksi halde CHP a_ğırlıklı hükümet
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"eşgüdüm", "gOleryüzlü sıkıyönetim" kavramlarınınarkasına saklanmasının
• hesabım verrnelldlr, . •. •

Diyarbakır'da DISK'i de kapsayarak yaratılmak istenen terör sökmemiştir.
Diyarbakır Bölge Temsilciler Mecllsl nedeniyle gözaltına alınan DiSK Genel
Sekreteri v~ diğer sendtkacuarserbest bırakılmıştır.

Genel Sekreter Fehmi lşıklar'ın tutuklanması üzerine çok sayıda.
uluslararası işçi örgütü tepki göstermiş ve dayanışma içinde olduklarını
belirtmişlerdir.

• 3.20. FAŞIZME,EMPERYALIZME,ŞOVENIZME KARŞI ORTAK
MÜCADELE· '

Yürütme Kurulunun Genel Temsilciler Meclisi kararları gereğince
giriştiği demokratik platformu -oluşturma çabalanrun bir uzantısı
olarak DiSK Genel Başkanı önce 7 meslek örgütü başkam -lle bir

toplantı yapmış ve bu toplantının ışığında 1 O demokratik-ekonomik kitle
örgütü Eskişehir'de bir araya gelerek emperyalizme, faşizme, şovenizme
karşı ortak mücadele edeceklerini açıklamışlardır.

DiSK ile birlikte TÖB-DER, TMMOB,· TÜTED, TÜM-DER, TOS-DER, Türk
Tabipler Birliği, Halkevleri, . KÖY-KOOP,Çağdaş Hukukçular Derneği
toplantıdan sonra şu açıklamayı yapmışlardır:

Emperyalist•kapitalist sistemin bunalımının daha da derin 'bir biçimde
yaşandığı, emperyalizme bağımlı tekelci sermayece desteklenen faşist
örgütlerin terör ve cinayet ortamını sürdürmek için her yola başvurdukları,
Türkiye'nin her köşesinde,özel olarak Doğu ve Güneydoğu'da yoğun bir
biçimde süren anti-demokratik uygulama ve baskıların arttığı, işsizlik ve
pahalılığın giderek yoğunlaştığı Türkiye'de sömürü, baskı ve zülme hedef
olan tüm emekçi halkın ve kitlelerimizin öncelikle kısa vadeli istemlerinin
hayata geçirilmesi için, • • . v

- Sıkıyönetim'in kaldırılması,
· - Tüm faşist odakların kapatılması, faşist canilerden hesap sorulması,
- işsizlik ve pahalılıkla mücadele,
• Güncel ekonomik .ve demokratik sorunların çözümü, özel olarak tüm

• çahşanların sendlkalaşma hakkının tanıması

amacıyla Türkiye çapında kitlesel eylemler ve gerekli her türlü demokratik
çalışmaya girişeceğimiz, anti-demokratik I anti - faşist ve anti-şovenlst
mücadeleyi. demokratik örgütlerin daha etkin ve ya~gın birlikteliğihl
sağlayacak • biçimde genişleterek ve geliştirerek sürdüreceğimizi tüm 1

kamuoyuna duyururuz.

1 O örgüt arasında özellikle TOS-DER'in eskl yanlışlarına ilişkin özeleştirlslnl ·
yapmak istememesinden kaynaklanan tartışmalar daha sonra örgütler
arasınd~ yapılan toplantıların verimsizliğini getirmiş ve bir süre sonra
örqütferla bu ortak mücadele çabasından sonuç alınmadan dağılmıştır. •
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3.21. TEK TIP DEMOKRATiK TÜ~ÜK

• 6. Genel Kurulu kararları arasında bulunan 6 no'lu "SendikalardaDiSK içedönük demokrasinin uygulanması ve tüzüklerln demokratik-
. .,, leştirilmesi" ile 10 no'lu "Tabanın söz ve karar sahibi olma genel
ılkelerı . başlıklı kararlar DiSK Yönetim ve. Yürütme Kurullarına Genel
Kuruldan sonra hemen çalışmaya başlaması ile sendikalarımızın tüzüklerlnl
gözden geçirerek örgüt içi demokrasinin uygulanmasının asgari ölçülerini
saptayan örnek demokratik bir tüzüğün hazırlanması görevini vermiştir. •

Bu görev doğrultusunda çalışmalara: başlayan Yönetim ve Yürütme
Kurulları,önce üye sendikalardan oluşturulacak tek tip tüzük ile ilg'ili görüş
ve önerilerini istemiş bu doğrultuda hazırlanan toz0k taslağını sendrkaların
eleştirilerine sunmuştur. Gelen eleştiriler gözönüne alınarak Genel Yönetim
Kurulunun genişletilmiş toplantısında sendlkalarrn yetkililerinden oluşan 7
~işilik bir Komisyon Tüzüğü hazırlamakla görevlendirilmiştir.. Hazırlanan
Tek Tip Demokratik Tüzük, Yöıletim Kurulun 21-23 Mart 1979 tarihleri
arasında yaptığı toplantı da son biçimini almıştır. Toplantının üye
sendikaların birer yetkilisinin de katıldığı birleşiminde Tek Tip Dşmokratik
Tüzük'ün 30 Nisan 1980 tarihine kadar tüm üye sendikalarımızca yaşama
geçirilmesine ilişkin bağlayıcı karar oybirliği ile alınmıştı_r. •

DiSK .Genel· Yönetim Kurulunun bu konuya ilişkin ·kararında "tam
üyelerimize hiç bir koşul aranmaksızın sendlkarun yönetim organlarına
seçilme yolunu da açan Tek Tip Demokratik Tüzük ile demokratik sınıf ve
kitle sendikacılığı yolunda tarihsel bir aşama noktasına ulaşılmış, bazı
sendikalardaki anti-demokratik tüzüklere ve de uygulamalara son verilmiş,
bu yüzden sendikaların yargı organları karşısına çıkarılması da- önlenmiş
olacaktır" denilmiştir. , . ·

DISK'i DiSK yapan ilkelerin başında gelen "tabanın söz ve karar sahibi
o!~ası." _ilkesinin önündeki tüm engelleri ~aldıran "de!11o~.r~!ik '!1.erk~ziyet
çı" ışleyışe yeni boyutlar kazandıran Tek Tıp Demokratık Tuzuk bılınçlı DiSK
üyelerinin elinde daha da gelişecek, mücadelesinde elindeki en önemli
araçlardan biri olacaktır.

DISK'te Kurumlaşmayı Geliştirme Yönünde • Bir Önemli Adım Daha:
Yö'letmelikler

Kurulduğu 1967 yılından bu yana sürekli olarak gelişen ve Anatüzüğünde bu
gelişmeleri yansıtan DiSK tüm üye sendikalarda da uygulanmak üzere Tek
Tip Demokratik Tüzük'ü kabul etmesiyle önemli bir adım atmıştır.

DiSK Yürütme Kurulu bu önemli gelişmenin yanısıra bugün biraz dağınık
bir biçimde olan yönetmelikler sorununa da yeni bir açılım getirmiş ve
DISK'deki tüm uzmanlık daireleri' için birbirini tamamlayan yönetmelikleri
gerçekleştirmiştir. TOm dairelerin çalışmalarını eşgüdüni içinde götürmek
amacıyla hazırlanan ve 12 Temmuz 1979'da yürürlüğe giren bu
yönetmelikler DISKAna!Otüğü gereğince Yönetim Kuruluna sunulmuş ve
oybirliğlyle kabul edllmlştlr,

Dileğimiz bu yönetmeliklerin tom üye sendikaların iç işleyişi ve
. örg0tlerimesine yardımcı olmak üzere örnek .alınması, hayata
,geçlrilmesi, uygulamada daha da geliştlrilmesldir.

233

\

··:.-.~



ı.22 SENDiKAL BiRLiK ANCAK SINIF VE KiTLE SENDIKACILIĞI iLKELERi
TEMELiNDE UERCEKLEŞEBILIR.

Sendikal birlik sorununda 1979 sonlarındaki bir gelişme üzerinde de
durmak gerekir. Renkli gazetelerden birinde DISK'ten sürekli olarak

' ihraç edilen bir sendika yöneticisi "kafa ve kasa birliği" sözleri altında
işçilerin DISK'te örqütlenrneterlnln gerekliliğini inkar eden, uzlaşmacı
sendikacılığa prim veren bir girişimde bulunmuştur. • .

Yapılan açıklamada işverenlerin aralarındaki her türlü ayrılığı bırakıp bir
araya geldikleri belirtilerek işçilerin_ de biraraya gelmeleri savunulmuş,
ancak bir araya gelmenin hangi ilkeler terneunde olacağı açıklan_mamıştır.
Bu açıklamada "kafa ve kasa birliği" gibi içi kof, hedefi belli olmayan sınıf
uzlaşmacısı sarı Amerikan sendikı?~ılığının sloganları ile işçi sınıfının
demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelindebirliğiniınkar eden
görüşler ye'r.almıştır.

Bu yönetici sendikanın aralarında var olan görüş ayrılıklarını ikinci plana
iterek, k§,fa birliği önermiştir.Bu ne biçim bir kafa birliğid\_r? Çünkü. kafa
birliği, ilkelerde ve görüşlerde tam çakışma demektir. Onerilen, sınıf
uzlaşmacılığı ile uzlaşmaktır. Bu, mücadeleyi burjuvaziye satmak demektir.

içi kof ilkeleri belli olmayan bir çağrı, bizzat DISK'in kuruluşuna karşı
çıkmak demektir. DISK'i reddetmek demektir.

"Ne olursa olsun birlik" tutarsızlığı içinde, MHP Kongresini onurlandıran
larla -kafa birliği aramak işçi ,sınıfının bilimini,devrimci geleneğini yok
saymaktır.

Bu tor ilkesiz birlik için çağrı yapmak,bugün artık işçi kitlelerince
benimsenen sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinin inkarı demektir. •

Bu DISK'e ihanettir.

DiSK kurulduğu ilk günden itibaren sürekli olarak işçi sınıfının birliğini
savunmuştur. lşyerlerinde birlik, işkolunda birlik, ülke çapında birlik ve
uluslararası çapta birlik DISK'in temel örgütsel ilkesi olmuştur.

Büyük sermaye de zaman zaman sendika enflasyonundan şikayet ederek
DiSK.iie Türk-İş'ln birleşmesini istemektedir. DISK'in devrimci ilkelerinin
yayılmasından telaşa düşen burjuvazi sınıf işbirliği temelinde bu iki
konfederasyonu birleştirebileceğini savunmaktadır.

Bugün Türkiye'de ikisi büyük 6 konfederasyon vardır. Bunlardan yalnızca
D_l~K sınıf se~di~a?}!ığı çi~gisini s0rdormekte,diğerleri ise çeşitli
bıçımlerde sınıf ışbırlıgı temelınde sınıf uzlaşmacı sendikacılık yapmakta-
dırlar. •
Tüm çalışanların, grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının da eninde
sonunda.atmacaöı gerçeği unutulmadan, çeşitli derneklerde, demokratik
kitle örgütlerinde örgütlü bulunan ve sa_yıları bir milyonu aşan teknik
elemanların , eğitim, sağlık emekçilerinin, tüm kamu görevlilerinin sınıf
sendikalarında örgütleneceği akıldan çıkarılmadan tek bir konfederasyon
d_a sendikal birlik sağlama yolunda ilkeli adımlar atıİmalıdır.

Türk-iş ile DISK'in sendikacılık anlayışı taban tabana zıttır. öncelikle bu iki
konfederasyonun dünya gör0Şl!j!rl arasında korkunç bir uçurum vardır.
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DtSK'e egernen olan göı1lş işçi sınıfının dOnya görOşOdOr. Türk-lş'e egemen·
olan görOş ise burjuva ldeôlojlsldlr. -

Sözgeliml, TOrk-iş yönetimi ileri bir kazanım olmasına ra~men grev nakkını
yasaklayan, referandum hakkını önleyen topıumsal bir suç olan lokavtı bir
hak olarak tanıyan Sendikalar ve Toplu iş Sözleşme, Grev ve Lokavt
yasalarının resrnt gazetede yayınlandığı gOn olan 24 Temmuz'u işçi bayramı
olarak kabul etmektedir. Böylece sınıf uzlaşmacısı Amerikan sendikaları
gibi Türkiye işçi sınıfı için ayrı bir gOri saptayarak, işçi sınıfının uluslararası
dayanışmasını örtbas etmek istemektedir. Gerçekte bu çabanın altında işçi
sınıfının uluslararası dayanışmasından, uluslararası birliğinden ve işçi
sınıfının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolundaki mocadeleslnln
uluslararası boyutlarından duyulan korku yatmaktadır.

DiSK ise işçi sınıfının bayramı olarak turn dünya işçilerinin omuz omuza,
kol kola kutladığı uluslararası birlik,mücadele ve dayanışma gona 1. Mayısı
kabul etmekte ve tam engellere rağmen bunu kutlamaktadır.

iki konfederasyon arasında dOnya görüşünden kayı;ıaklanan temel ayırım,
politik mücadeleye karşı alınan tavırda da kendisini açıkça göstermekte
tedir. Türk-iş kurulduğu ilk günden beri sürekli olarak"partllerüstü
sendikacılık" anlayışı ile işçi sınıfını politik mücadele dışında tutmak
istemiş, işçilerin yalnızca egemen sınıfların partilerine oy vermelerini
siyasete katılma olarak yorumlamıştır. DiSK ise kurulduğu ilk gönden beri
sürekli olarak işçi sınıfının politik mücadelede yerini alması için yoi:)un bir
uğraş vermiş; işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojif( rnücadelesln]n
bütünlüğünü hiçbir zaman gözardı etmemiştir.

Türk-iş, MC hükümetleri döneminde faşist gelişmeye açıkça teslim
olurken, DiSK faşizme ve emperyalizme karşı etkin eylemlerle mOcadele
etmiştir. Bugün DISK'in faşizme ve emperyalizme karşı mücadelesl açıkça
sürerken, Türk-iş içinde hala faşist sendikacılar dilediklerini yapabilmekte,
işçileri faşist ideo!oji ile donatmaya çabalamaktadırlar.

iki örgüt arasıdaki dünya görüşü farklılıi:jı, temel amaç ve ~lkeler, örgütsel
yapı işleyişi farklılığını da getirmektedir.

Türk-iş sınıf işbirliği temelinde bu düzende bazı düzeltmeler yapmakla
bugünkü baskı ve sömürü düzeninin sürmesini savunmaktadır. DiSK ise
ekonomik-demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ,
daha ileri çalışma ve yaşama koşullarına kavuşturulması, için mücadele
ederken; temelde bu sömürü ve baskı düzeninin ortadan kalkması için,
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele etmektedir.

ôrgotsel açıdan. ise, bugün TOrk-lş'de tam bir yönetimsel baskı vardır.
DISK'te ise taban söz ve karar sahibidir. Türk-lş'de sendikal işleyiş her gOn
daha da gerilerken, DISK'de sendikal demokrasi sürekli gelişmekte ve
gOçlenmektedir. Bu gelişme en son Tek Tip Demokratik Tüzük'te açıkça
somutlanmıştır. •
Türk-iş kurulduğu ilk günden bu yana sürekli olarak DISK'in işçi sınıfının
bilimini savunmasına karşı' çıkmış, işçi sınıfının dünya görUşüne kar~ı
burjuva ideolojisini savunmuştur.

Bugün sayısal gelişmeler ne olursa oısun, sendikal alanda çökmekte olan'
yapıyı sınıf uzlaşmacısı Türk-iş,· gelişmekte olan yapıyı ise sınıf sendikal
örgüto DiSK temsil etmektedir.
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Böyle olmakla birlikte DiSK belirli koşullarda sınıf sendikacılığı ilkeleri
temelinde diğer sendikal örgütlerle belli istemler etrafında ortak eylem
y.olları arar, gerektiğinde zorlar ve diğer sendikal örgütleri ortak eyleme
çağı~abilir.

Nitekim DiSK Yürütme Kurulu 25.7.1977 tarihinde Türk-iş Genel
başkanlığına gönderdiği bir telgraf ile her iki örgüt arasında çeşitli
konulardaki ilke, görüş ve anlayış farkları olrnasına,rağmen, demokrasi ve·
ortak istemler açısından işbirliği yapılabileceğini belirterek, MC'ye karşı
mücadelede güçbirliği çağrısı yapmış ve bu çağrısının ortak konulannı
saptamak üzere görüşme istemiştir.

Ancak bu çağrıya Türk-iş olumlu bir yanıt verememiştir.

DiSK çok daha sonraları faşist saldırı ve cinayetlerin iyice arttığı günlerde
31 Ekim 1978 tarihinde Türk-lş'e kamuoyu önünde açık bir çağrı yaparak iki
örgüt arasındaki görüş ayrılıklarını ön plana çıkarmadan, teröre karşı
güçbirliği yapılmasını istemiştir.

DISK'in çağrısında "aramızdaki ilke ve ideoloji farklılıklarını gündem dışı
bırakarak, faşist·teröre, katliamlara karşı, kısaca halkımızın can güvenilğini
sağlamak için, insanların öldürülmemesi için birlikte davranalım"
denilmiştir. DISK'in çağrısı bununla da kalmamış DiSK Genel Sekreteri,
Türk-iş! Genel Başkanını ziyaret· etmekten çekinmeyerek çağrıyı tüm
kamuoyu önünde iletmiştir.. •

Yetki.li kurullarını toplayan Türk-iş, konuyu görüşmüş, ancak DISK'in saldırı
ve cinayet odaklarına karşı ortak mücadele çağrısını kendi tabanından gelen
tepkilere rağmen reddetmiş, gerici çözüm yolları önermiştir. •

Türk-iş, DISK'in çağrıldığı her toplantıda "en fazla üyeye ben sahibim,
benden başka konfederasyon burada temsil edilemez" görüşü arkasına
sığınarak DiSK ile tartışmaktan kaçınmaktadır.

Ancak Türk-iş yönetiminin DISK'in görüş ve tavırları karşısındaki kaçak
tavrına karşı DiSK ve Türk-iş üyeleri tabanda EYLEMDE BiRLiK
sağlamaktadırlar. Bugün DIS~'in demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
ilkeleri kitlesel bir biçimde Türk-iş üyelerince de benimsenmeye
başlanm_ıştırMerkezi sendikal baskı ve tehditlere rağmen yüzlerce Türk-iş
üyesi 15-16 Haziran Direnişlerine, 1 May.s'lara, 20 Mart Faşizme ihtar
Eylemine, 5 Ocak Faşizmi Lanetleme Eylemine katılmıştır. Bugün her iki
konfederasyonun herhangi birine bağlı bir işyerinde grev yapıldı" mı
tabandaki devrimci işçiler hemen sınıf arkadaşlarıyla dayanışma içinde
olduklarını çeşitli biçimlerde göstermektedirler.

DiSK bugün için tüm görüş, ilke ve anlayış ayrılıklarına rağmen iki örgüt
arasında yapılabilecek, özellikle demokratik hak ve özgürlükler için ortak
mücadeleyi amaçlayan her türlü görüşmeye hazır olduğunu bir kez daha
açıklar. •

işçi s!nı~ı~ın devrimci sendikal blrliğ-i ancak, ilkeli birlik olabilir. Türk-iş
yönetımının baskılarına rağmen tabanda DiSK ve Türk-iş üyeleri arasında
~ınıf v~ kitle sen~ikacılığı ilke!eri _temelinde başlayan eylemde birlik tüm
ıdeoıoıık engellen aşarak devrırncı sendikacılık ilkeleri temelinde tek bir
konfederasyonda ilkeli birliğe dönüşecektir. Bu gelişmeyi hiçbir güç
durdur • -:ıyacaktır.
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Örgüt içi disiplin ve sendikal birlik sorunumuz en ivedi sorunlarımızdan
biridir. Bu konuda ilkesiz tavırlar almak -son çözümlerr-ede işçi sınıfına
zarar getirecektir. • · .
3.23. DiSK VE 14 EKiM ARA SEÇiMLERi

14 Ekim 1979 seçim ortamına gelinirken içinde yaşadığımız
. ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullar geçmiş aylara oran la daha
- da zorlaşmıştır.Hayat pahalılığı % 70' i aşmış, fiyatlar ve kiralar

hızla artarken, gerçek ücret ve maaşlar azalmış, işsizlik artmıştır. Yoklar ve
kuyruklar da sürekli yaygınlaşmıştır. Toplu işten çıkarmalar, lokavtlar, grev
ertelemeleri, grev engellemeleri birbirini izlemiştir.

ôte yandan sıkıyönetim ortamında demokratik hak ve özgürlükler daha da
kısıtlanmak istenirken, sendikaların, demokratik örgütlerin çalışmaları -
engellenmiş, faşist saldırı ve cinayetlerartmıştır. . ,

Egemen sınıflar ile emekçi halkımız arasındaki çelişkiler yoğunlaşmış,
burjuvazl yükselen halk muhalefetini önlemenin diğer yollarını arar duruma
gelmiştir.

Sürekli karlarını artıran büyük sermaye için Ecevit Hükümeti yetersiz
kalmıştır. Emperyalizm ve ona bağımlı tekelci sermaye "sosyal
demokrasi"den vazgeçer hale gelmiş ve önerilerini açıklamıştır: ya her an
düşürülmeye, bu nedenle de isteklerini kabul etmeye hazır bir CHP
hükümetiyle "kadife görünüşlü demir ökçe" siyasetinin izlenmesi . ya da
muhtıralı, muhtırasız müdahele.

işte böyle bir ortamda 14 Ekim ara seçimlerine gidilmiştir.

DiSK 1973 ve 1977 seçimlerinde emekçi halkımıza daha oenls ekonomik ve
demokratik haklar sözü veren CHP'yi desteklemlştir.DISK,özellikle 1977
seçimlerinde CHP 'yi destekleme kararı alırken, bu desteğin demokratik
sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde örgütsel bağımsızlık içinde,
CHP'nin 1976 kasımında yapılan Kurultayında kabul ettiği demokratik ve
toplumsal istemler nedeniyle alındığını net bir biçimde açıklamıştır. •

Ancak sosyalist hareketin bölünmüşlüğ0n0 de değerlendiren ve
emekçilerin desteğiyle oy patlaması gerçekleştiren CHP, seçim dönemle
rinde verdiği sözleri AP'der:ı bağımsızlaştırılan desteklerle oluşturduğu
lktldanrıda tutmamıştır.

Başbakan yurtseverleri, sosyalistleri hükOmete ezdirme yolundaki gerici
demagojinin etkisiyle "bizim dışımızdaki solun oyu. en fazla yüzde birdir"
diyerek seçimlerde CHP'ye oy veren ilerici ve sosyalistlerden kopmak
isteğini açıkça belirtmiştir. Yine Başbakan bir konuşmasında IMF'nin
dayatmaları doğrultusunda ücretlerin dondurulmasını getiren Toplumsal
Anlaşma'yı eleştiren CHP'li sendikacıların CHP ile ilişkisinin kesileceğini
açıklamıştır. •

Yönetim Kurulu, DISK'in seçimlerde alacağı tavrı belirlemek üzere 25-28
Eylül 1979 tarihlerinde bir toplantı yapmıştır. Genel Başkan Abdullah
Baştürk, toplantıyı açarken seçimler üzerine kısaca şunları söylemiştir:

14 Ekim seçimleri Meclis aritmetiğini önemli ölçüde değiştirecek seçimler
değildir. Ancak bu s,eçimler yoğun bir baskı ve anti-demokratik ortam içinde
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yapılmaktadır. Seçime gidilen bölgelerden çoğunda sıkıyönetim vardır.
Adayların propaganda yapması için gerekli tüm araçlar kısıtlanmıştır. Bu
kısıtlama özellikle sosyalist partiler ve ilerici adaylar için çok daha fazla

· geçerlidir. Son olarak TRT konuşmaları için belli ölçütlergetirilmiştir. . .

• Seçim propagandası için özgür bir ortam sağlanmış değildir. Seçim gününe
. kadar yen'i bildirilerle yeni yasakların getirileceği bugünden belli
olmaktadır. •

Türkiye işçi sınıfı bu seçimlere sosyalist hareketin birliğini sağlamış bir
partiden yoksun olarak girmektedir. Seçimlere işçi sınıfı adına. katıldığını
belirten parti ve bağımsız adaylar seçim platformunu siyasi gerçekleri
açıklama, sosyalist bilinci geliştirme, demokrasi güçlerinin ve sosyalist
hareketin birliğini sağlamaya yönelik adımlar atma açısından bir araç olarak
kullanmalıdırla,r. •

Ancak Türkiye işçi sınıfı bu seçimleri tek kurtuluş yolunun SOSYALiZM
olduğunu· bilerek ileriye dönük olarak değerlendirecektir. Türkiye işçi sınıfı
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini çetin ve zor bir
mücadele olduğunu bilincinde olarak bu seçimlere de ya,psıyan
bölünmüşlüğünü aşacaktır.

DiSK Yönetim Kurulu gündemindeki "ekonomik, sosyal ve siyasal durum"ı.İ
görüşmüş ve ortaya konan önerileri değerlendirmek üzere bir komisyon
oluşturmuştur. Komisyonun değerldndirmesini görüşen Yönetim Kurulu
3.10.1979 tarihin.de 14 Ekim seçimlerinde takınılacak tavıra ilişkin aşağıdaki
kararı açıklamıştır.

Egemen kapitalist çevreler sömürü düzenlerini yürütmekte ne zaman ciddi
bir bunalıma düşseler ve güçlükle karşılaşsalar hemen baskıya, zora, yani
faşizme başvururlar. Faşizm sermayenin işçi ve diğer emekçi sınıflara
yönelmiş silahlı zorba, gerici, en kanlı diktasıdır.·

Buna karşı demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkacak ve faşizmin
karşısına dikilecek ilk ve temel güç işçi sınıfımızdır.

Faşizm, emperyalizmle de işbirliği halindedir ve ondan kuvvet ve destek
görür. Bu nedenle de emperyalizmi de hedef almayan bir anti-faşist
mücadele yeterli olmaz ve kalıcı sonuçlarvermez.

Türkiye de bir süredir içine düşmüş ve düşürülmüş olduğu ağır siyasal ve
ekonomik bunalım sonucu faşizm tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir.
Gerçekten hayat pahalılığı, işsizlik ve mal yoklukları dayanılmaz boyutlara
·ulaşmıştır. ,
Bu bunalıma çare ve bundan bir çıkış yolu olarak yerli sermaye çevreleri de,
yabancı sermayenin IMF'si, Dünya Bankası gibi örgütleride özet olarak
ücretlerin, maaşların, taban fiyatlarının dondurulmasını, sonucunda
işsizliğin daha da artırılmasını getirecek ekonomik büyümenin durdurulma
sını önermektedir. Oysa bunlar bugünkü anayasal düzen ve demokratik hak
ve özgürlükler yürürlükteyken gerçekleştirilemez. Yani ülkemizdeki
bunalım, burjuvazinin çıkarları doğrultusunda, ancak demokratik anayasa
düzeni dışına çıkılarak,, faşist bir yöntemle çözüme kavuşturulmak
istenebilir. Bun~ da işçi sınıfımız ve demokrasi güçleri izin vermez.

14 Ekim seçimleri öncesinde ülkenin manzarası budur. Yerli ve yaıiancı
sermaye: çevreleri faşizmi. tırmandırmak ve seçimlerden sonra ülkeyi
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faşizmin kanlı karanlığına boğmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.
Çeşitli ara rejim söylentileri ve bunu desteklemek üzere verilen paralıllanlar,
bakan. istifaları ve faşist anarşinin akılalmaz boyutlara çıkarılması, bunun
araçları ve kanıtlarıdır. Bütün bu çabalarla emekçi halkımız, bezdirilmek,
yıldırılmak ve teslim alınmak istenmektedir.

Demokratik hak ve. özgürlüklerini hayatlarının ayrılmaz bir parçası sayan
işçi sınıfımızın bağımsız sınıf ve kitle sendikal örğütü olan DiSK 14 Ekim
seçimlerini esas olarak bu açıdan değerlendlrmekteve,•başta işçi sınıfımız
olmak üzere, tüm emekçi halkımızı ve ilerici, sosyalist aydınlarımızı,
faşizme ve onun doğal destekçisi emperyalizme, onların kanlı planlarına
karşı sandık başlarında da mücadeleye çağırmaktadır.

14 Ekim seçimlerinde faşizm, bunun yandaşı partiler (MHP,CGP,AP,MSP)
mutlaka yenilmeli ve geri itilmelidlrler.

Bunun için bütün işçiler, emekçiler tüm antl-Iaşlst güçler, en doğal ~.
demokratik hakları olan seçme haklarını 14 Ekimde sandık başlarına giderek
eksiksiz kullanmalıdırlar. Şimdiki hükümetten. bekleıjiklerlnl bulamadığın-
dan, hatta yer yer ters işler bile yaptığından ötürü, kırılıp ya da küsüp veya
sosyal:st ve ilerici partilerin birlikteliğlnln olmamasından yakınıp seçimlere
katılmamak, oy kullanmamak yanılgısına asla düşülmemelldir. Böyle bir
davranış, istemeyerek de olsa meydanı faşistlere bırakmak, .onları dolaylı
olarak desteklemek olur.

Bütün bu koşulları gözönünde tutan DiSK Yönetim Kurulu, 14 Ekim
seçimlerinde:

• 1. Tabanının (gövdesinin) -llerlcl, demokrat unsurlardan oluşması
nedeniyle, faşizme karşı mücadelede önıımll görevler yapabilecek olan
CHP'ye oy verilerek desteklenmesini,

2. işçi sınıfımızı, emekçi halkımızı kucaklayan siyasal örgütlenmenin henüz
var olmadığının bilincinde olarak, sosyalist, ilerici, tüm partilerin
adaylarına da oy verilerek güç katılmasının faşizmle mücadele ilkesine ters
düşmeyeceğini,

Kamuoyuna duyurmaya karar vermlştlr,

DiSK Yönetim Kurulu, 14 Ekim seçim sonuçlarını değerlendirmek, siyasi
ortam ve örgüt içi sorunları tartışmak üzere kasım ayı içinde yeniden
olağanüstü olarak toplanacaktır. •

- 14 Ekim 1979'da yapılan Senato 0çte bir yenileme ve milletvekili ara
seçimlerinde, 1977 genel seçimlerinde demokratik hak ve özqürlüklerl
genişletme sözü ile geniş halkkitlelerininöesteğlnisağlayan CHP, 22 aylık·
bir iktidardan sonra yenilgiye uğramıştır. GHP oyları 1977 seçlmlertns
göre 1 milyon 100 bin dolayında azatrruştır. Buna karşılık sağ partilerin
oylarında 300 bin dolayında bir artış olmuştur.
Toplumun siyasi tercihinde 2 yıl gibi kısa bir sürede meydana gelen
değişiklik, hem toplumun dinamik yapısını ortaya koymak, hem de
Türklye'nln emperyalist-kapitalist sistem içinde sorunlarına çare bulmak
yolundaizlediği ekonomik politikaların etkisi açısından önemlidir. Kısa
sürede meydana gelen bu değişim, toplumun içinde bulunduğu ekonomik
bunalımı aşmak için ne denli ısrar': hlr arayış içinde olduğunu da ortaya
koymuştur.
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CHP'nin 1973 ve 1977 seçimlerinde yaptığı propaganda, "düzen ;değişikliği''·
ve "ne ezen, ne ezile. insanca, hakça bir düzen" soganlarında
özetlenebilir. işte toplumun dYı1amik kesimleri CHP'ye bu görünümüyle
destek vermişlerdir. Kuşku yok ki CHP Genel Başkanının kişiliğinde
somutlanan "umut" propagandası da "kararsızvoylann CHP'ye yönelme
sinde rol oynamıştır. Ekonomik ve sosyal yapıda önemli değişiklikl~r
öneren bir siyasal partinin, tek başına olmasa bile ağırlıkta olduğu bır
iktidarın 22 aylık uygulaması CHP'yi oylarıyla destekleyen kitleleri büyük
bir hayal kırıklığına uğratmıştır. ' •

iktidar, b
0

ir yandan emperyalişt kapitalist sistemin· dayatmalarına boyun
eğmiş, bir yandan da faşizme karşı mücadelede tutarlı olamamıştır. Bu iki
uygulama da destek aldığı kitlelerin çıkarları ile çelişmiştir.

Burjuva parlernenter . sistemlerde bu durum, . partilerin ilan ettikleri
• programlara, vaadlere göre belirli toplum kesimlerinden oy desteği almakla

;; sınırlanmıştır. CHP bu anlamda destek aldığı, çıkarlarını savunacağını ilan
ettiği kitleleri tam karşısına alan bir uygulama yapmıştır. CHP'nin
vaadleririin gerçekçi olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Ancak
somut gerçeklik odur ki, kitleler vaad eden ve vaadlerini gerçekleştirebile
ceğini ileri süren CHP'yi desteklemişlerdir. O nedenle, CHP'nin iktidar
olduktan sonra, "enkaz devraldık", "IMF yeşil ışık yaktı yakıyor" yollu
vaadlerini gerçekleştirememe gerekçeleri, destek aldığı kitleler için
yeterince iknaec;lici olmamıştır. Bu engellerin, vaadlerin yapıldığı sırada da
bilindiği ve bu engellere rağmen vaad edildiği seçmen için veri kabul
edilmiştir. '

Bu durum CHP oylarındaki düşüşün bir diğer önemli etkenini
• oluşturmuştur.

"' Diğer yandan sağ oyların durumu da bazı özellikler göstermiştir. Bunların
başında, sağ partilerin CHP'nln büyük oy kaybı karşısında siyasal olarak
aynı artışı sağlayamamış olmaları gelmektedir. Özellikle sanayinin yoğun
olduğu kentlerde, sağ oylardaklsayrsal artış çok düşüktür. Hayati önemi
olan birçok tüketim maddesin in piyasadan kaybolduğu, . karaborsanın
yaygınlaştığı, fiyat artışlarının görülmedik boyutlara ulaştığı bir dönemde
sağ partilerin elde ettikleri seçim başarısı, Türkiye'de sağın alabileceği en
yüksek oyu almasına uygun bir ortam hazırlamıştır.

Diğer yandan seçime katılan sosyalist, ilerici parti ve adayların aldıkları oy
toplamı da seçtrn sonuçlarmın önemli bir yanını oluşturmaktadır TIP, TSIP,
SDP,TBP.ve bağımsız adayların toplam oyları 300 bine yaklaşmıştır. Bu oy
toplamının Türkiye'dekl sosyalist potansiyeli yansıttığım ileri sürmek olası
değildir. Yine de bütün olumsuz etkenlere rağmen sosyallst-llerlcl Partilerin
ve bağımsız adayların aldıkları oylar sosyalist potansiyel hakkında bazı
ipuçları vermektedir. •

, 14 E_!sim seçimlerinin ortaya çıkardığı blr diğer gerçek de Türklye'rıln nüfus
. ve seçmen kütüklerinin tutulmasında çağdışı yöntemlerin hızla terk
edilmesinin ivedi bir zorunluluk haline gelmiş olduğudur. 1977 seçimlerine

. oranla 29 ilde seçmen sayısı 1 milyon 100 bin dolayında azalmıştır. Nüfus
artışının % ı,5 dolayında olduğu bir ülkede bu farkın ilkel yöntemlerin bir
sonucuolduğu kesindir.1977 seçim kütüklerinin şişirilmiş olduğu savı öne

. sürülebilir. Diğer bir sav da, 1979 Kütüklerinin eksik olduğudur.'
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1 milyon 100 bin oy kaybeden CHP'nin % 11'1ik bir kayba uğradığı, buna
karşılık oylarını 300 bin dolayında artıran AP'nin % 11 'ilk blr artış sağladığı
yolundaki aritmetik tespitler yanıltıcıdı_r.

Seçime katılma oranının belirlenmesinde de bu durum yanıltıcı sonuçlar
çıkartılmasına neden olmaktadır.Kaybolan 1 milyona yakın seçmenin
nereye gittiği belirlenmeden seçime -katılma oranlarının tespit edilmesinin
sağlıklı sonuçlar vermesi olası ç!eğildit. • -

DiSK Yürütme Kurulunun 14 Ekim seçimleri sonuçlarını/değerlendirdiği
• toplantıdan sonra Genel Başkan Abdullah Baştürk şu görüşleri içeren bir
açıklama yapmıştır: '

Türkiye toplumsal eğilimler hakkında önemli ipuçları veren bir ara seçim
yaşamıştır. 14 Ekim seçimleri, önemli siyasal gelişmelere neden olmuş ve
hükümet istifa etmiştir. • • • , • ·

14 Ekim sonuçları Türkiye toplumunun siyasal duyarlılığının ve erginliğinin
hızla gelişmekte olduğunu ortaya koymuştur. Seçim sonuçları, parlamenter
transferlerine, boş vaatlere dayalı anlayışın iflasının kanıtı olmuştur. Seçim
sonuçları ne sağcı partilerin çığırtkanlığını yaptığı gibi toplumun sağa
yönelmesi ile sonuçlanmıştır, ne .de soyut vaatler ile lfüleleri peşlerinde
sürükleyebileceklerini sananları doğrulamıştır.

Seçim sonuçları toplumun sınıfsal çıkarları doğrultusunda billurlaşan bir
saflaşmayı hızla gerçekleştirmekte oİduğunu, siyasal tercihlerin, kişilere,
düzen partilerine duygusal bağlılıklarla yapıldığı dönemin geride kalmakta
olduğunu ortaya koymaktadır. ,

Geçtiğimiz hükümet döneminde, "demokratik" sol" olarak adlandırılan
Hükümet programına rağmen bütünüyle sağ btr uygulama yapılmış,

• zenginler daha da zenqlnleşlrkerr; geniş emekçi kitlelerin yoksullaşması
hızlanmıştır. Bu durum, büyük vurgunlar vuran zenginleri bile tedirgin
edecek boyutlara ulaşmıştır. ' • , - ,.

işçi sınıfının yıllardan beri artan bir bilinç ve örgütlülükle sürdürdüğü
mücadele ve toplumda oluşan· sosyalist potansiyel, bu . seçimlere
yansımamıştır. Seçime katılan sosyalist parti ve kişilere verilen oylar_
Türkiye'deki sosyalist potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Bu nedenle 14
Ekim seçim sonuçlarından ders alması gerekenler yalnız sosyal
demokratlar değildir. Tüm ilericiler, sosyalist ve devrimciler jıu sonuçlan
çok iyi değerlendirmek ve gerekli dersleri çıkartmak zorundadırlar.

Geçtiğimiz dönemin açığını kapatmak için yoğun bir mücadele içinde
olunmalıdır. Bu gerçeği dikkate aldığımızda yılgınlığa, karamsarlığa yer
olmadığı görülecektir. . • •
lş"çi sınıfı hareketinin siyasal bölünmüşlüğü ve bu bölünmüşlükte temelsiz
israr, bugüne değin izlenen yol ve politikalar, gerici ve faşist partilerin
gerilemes_ini, giderek kesin yenilgilerini geciktirmektedir.

3.24 CHP AĞIRLIKLI HÜKÜMET VE GERÇEKLEŞTiRDiKLERi:

14 Ekim seçimleri sonucunda çekilmek zorunda 'kalan CHP ağırlıklı
iktidarın 22 aylık süre içinde gerçekleştirdiklerine toplu olarak bir
göz a:arsak şu sonuçlarla karşılaşırız: •
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• iktidar sorunları empery~list-kapitalist sistem .içinde kalarak çözmeye •
çalışmrş ve tekelci ,burjuvazinin istekleri ile çakışan IMF dayatmalarına
teslim olmuştur.

• Belli bir direnmeden sonra develüasyonlar ile hayat pahalılığını
körüklemiş, işsizliği önleyememiştir.

• IMF ve büyük sermayenin dayatmaları,talepleri doğrultusunda "kemerleri
sıkma politikası" uygulamış ve ücretleri dondurmaya kalkmıştır. • ., .. .
• Köylülerin ürünlerine .verilen taban fiyatlarını ve memur maaşlarına
yapılması gerekli zamları en düşükdüzeyde tutmuştur.

• iktidar grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı isteyen emekçilerin
· haklarını tanımak yerine, onları katsayı ve yan ödeme oyunları ile
oyalamaya girişmiştir.

o iktidar ekonomik ve siyasal ambargoya dönüşen "askeri arnbargo"yu
kaldırmakiçin ABD üslerini yeniden açarak emperyalizmin dayatmalarına
teslim olmuştur.

• iktidar "sağa da, sola da karşıyız" yaklaşımı içinde kimlikleri artık açıkça
belirlenen faşist örgüt ve odakların üzerine gitmemiş, faşizme karşı
mücadeleyi birkaç faşistin yakalanmasına lndirçernlştlr.

• iktidar sıkıyönetimin ilan gerekçeleri dışındaki uygulamaları karşısında
sürekli susmuş, güleryüzlü sıkıyönetim sözleri ardında sendikaların.mes
lek örgütlerinin, demokratik Kitle örgütıerınin basıl·nası, aranması,
kapatılması, önderlerinin tutuklanması, işkence edilmesi konularında
gerekeni yapmamıştır.

• lktldar kazanılan excnomlk-dernokratık hak ve özgürlüklerin geliştiril-
• rnesl yerine, bu hakları daha da sınırlayan yasa tasarılarını gündeme
getirmiştir.

• iktidar grevleri erteleyip, grev engellemelerini gerçekleştirirken, lokavtla-
ra, grev hakkını kısıtlayan lşyerl kapatmalarına karşı seyirci kalmıştır. . \. .
• iktidar çalışma ve yaşama koşullarının düzeltilmesine yönelik verdiği
sözlerde durmamış, komisyonlarda bekleyen ve kısmen de olsa emekçiler
lehine değişiklikler getirebilecek yasa tasarılarının yasalaşması için
gereken çalışmaları yapmamıştır.

• iktidar DISK'in Qeli~imini ancak T0rk-1~ ~~rici _yönetimlerinin desteklen
mesl ile durdurulabileceği noktasından yola çıkarak DISK'e karşı hep
olumsuz tavır izlemiştir. Büyük lşyerlertnde, özellikle KIT'lerdeki
örgütlenmemiz bµ dönemde engellenmek istenmiştir. •

• Hükümet, çalışma hayatına ilişkin sorunları DISK'i devre dışı bırarak
. yalnızca Türk-iş yöneticileriyle işbirliği yaparak çözebileceğini sanma
ya)1ılgısına düşmüştür. .

• Böylesi bir dönem
0

de "Toplumsal Anlaşma"yı imzalayarak işçi sınıfına
karşı-yeni bir ihanet çizgisini başlatan Türk-iş Hükümete karşı ekonomik
şantaja başlayarak, "Hükürnet, DISK'i kayırıyor" yaygarası ile Hükümeti
·DISK'in örgütlenmesine karşı önlem. almaya zorlamış, Türk-lş'e bağlı
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. sendikalara üye işçilerin, DISK'e kaymaları karşısında yasalara uymakla
s49lamıştır: Bunun en güzel örneği lstanbul Tekel Fabrikalarındaki durum
ö.JJnlıştur. DISK'e bağlı GIDA-IŞ'in kesinlikle yetki alacağı bu işletmelerde
Hükürnet sorunu çözmekten özellikle kaçınmıştır.

• Toplumsal Anlaşmanın T0rk-1ş'e bağlı sendikaları kamu kesiminde yetkili
kılmayı amaçlayan maddeleriyle KIT yöneticileri tarafından yürürlükteki

. yasalara aykırı davranılarak, Harb-lş Sendikası, Haber-iş Sendikası, Teksif
, ve Sağlık-iş Sendikası ile •yetkileri olmadıkları halde lşkolu yetkileri varı
sayılarak toplu sözleşmeler imzalanmıştır.' . . . . .
• DiSK, emekçi halktan yana alacağı her önlemde bugünkü iktidarı
koşulsuz destekleyeceğini sürekli açıklamış, Başbakan ve diğer ilgililere
sürekli eleştiri ve öneri götürmüştür. Ancak, iktidar Türkiye işçi sınıfının
ve tüm emekçilerin desteğini elinin tersiyle itmiş, Türkiye'nin tek devrimci
sendikal örgütü DISK'in önerilerine kulak tıkamış, değiştireceğini

- söylediği bu düzende emperyalistlerin, işbirlikçilerinin tekelci sermaye
nin ve diğer sömürücülerin önerileri -doğrultusunda· girişimlerde

. bulunmaya özen göstermiştir. •

• iktidar DISK'·in faşizme karşı giriştiği eylemlere şiddetle karşı çıkmış,
kendisini demokratik güçlerden tecrit etmiştir. _

Sonuçta MC döneminde kapatılan üsler CHP ağırlıklı H0k0met döneminde
açılmıştır. 20 Mart Toplantısı bu. H0k0met döneminde engellenmiştir.
MC'nin izin verdiği 1 Mayıs gösterisi· bu. hükürnet döneminde
yasaklanmıştır. DiSK yöneticileri bu hükumet döneminde tutuklanarak,
günlerce çeşitli hapishanelerde tutulmuşlardır.

Bu hük0met döneminde çok sayıda grevimiz engellenmiştir. Ekonomik~de
mokratik haklarımız genişletileceğine biraz daha kısıtlanmak istenmiş, •
gerçek ücretler düşmüştür. Faşizme karşı desteklenllen bu Hük0met
döneminde daha çok sayıda ilerici, devrimci katledilmiştir. Sıkıyönetimin
ilan gerekçeleri dışındaki uygulamalar artan bir biçimde y_aygınlaştırılmış ve
ülke sıkıyönetim altında seçime götürülmüştür.

3.25. Isçt SINIFI HAREKETiNiN sl_YASAL BiRLiĞiNiN
SAĞLANMASI VE DiSK

0 Yönetim Kurulu 8-9 Kasım 1979 tarihlerinde lstanbul'daDISDl~ıağanosto to~lanarak 14 Ekim araseçimleri sonuçlarıyla ülkenin
i'l;iyasal ve toplumsal yaşamında ortaya çıkan gelişmeleri

değerlendirmiştir. Toplantıda ayrıca sosyalist hareketin karşı karşıya
bulunduğu sorunların aşılmasında DISK'in üzerine düşen görevlerin neler
olabileceği tartışılmış ve toplantı sonunda aşağıdaki kararı da içeren bir
açıklamayapılmıştır:

Bugün ülkemizde sosyalist siyasi hareket alabildiğine bölünmüş
durumdadır. Birlikte çalışması gerekli ve olası olan pek çok siyasal grup,
çeşitli nedenlerle· ayrı ayrı 9rgütlenmeye yönelmiştir. Gün geçtikçe bu
bölünme daha da artmakta ve bunların arasındaki çelişkiler keskinleşm_ek-

. tedir.

Bu durumun yarattığı sakrncalan söylemeye gerek bile yoktur. ~4 Ekim
seçimleri göstermiştir ki, sosyalizm adına seçime katılan partilerın ve de
eğilimlerin hiç birisi umut verici bir başarı gösterememiştir. Büyük bir
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sosyalist potansiyelin bulunmasına k_arşılık sol oyla_rı~ so_n derec~ ~~-Ş~k
olması bu kanıyı doğurmaktadır. lşçı sınıfı hareketının sıyasal bırlıgının
sağlanması sınıfımızın tek devrimci sendikal örgütü DISK'in gündemindeki
birinci soru'ndur. Ancak, bu birlik sadece DISK'in çözümleyebileceği bir
sorun değildir. Bu sorunun çeşitli siyasi örgüt, eğilim ve kişiler ile birlikte
ele alınması gerekli görülmüştür.

Kuşkusuz bu birliğin bazı ilkeleri vardır ve olacaktır. Ancak önkoşul olarak
aşağıdaki iki ilke bizce önem taşımaktadır. .

1- Bµ birleşme, uluslararası sosyalist hareketi dikkate alan ve bu dikkat
içinde Türkiye şartlarını değerlendirerek solun birliğini sağlamak
olmalıdır.

2- Bu birlik işçi sınıfı bilimine ters düşen eğilim ve davranış içindeki küçük
burjuva a'kımlarını değil, işçi sınıfının mücadelesini bilimi doğrultusunda,
benimseyen siyasi grupların birliği olmalıdır.

DiSK Yönetim Kurulu, DİSK'in demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
işlevini yürüten bir konfederasyon olduğu gerçeğini ve yukarıdaki ilke ve
görüşleri gözardı etmeden bir siyasi örgütlenme ve· birlik oluşturma
çalışmalarını yürütmek, bu siyasal birliğin program ve ilkelerini saptamak
ve gerektiğinde DiSK yetkili organlarının görüşlerini almak üzere Genel
Başkan Abdullah Baştürk Başkanlığında bir komisyon oluşturulmasını
uygun görmüştür.

Bu kararın basında yansımasından sonra çıkarılan çeşitli söylentiler üzerine
Yürütme Kurulu 15.11.1979 tarihinde şu açıklamayı yapmıştır:

DiSK Yönetim Kurulunun Sosyalist hareketin birliğine yönelik olarak aldığı
kararlar yanlış yorumlara yol açmayacak kadar açıktır.

Ancak Yönetim Kurulunun bildirisindeki "program", "örgütlenme" gibi
sözcükler belli bir amaca yönelik olarak zorlanmak istenmiştir. Amaçlı ya
da amaçsız yanlış yorumlar DiSK Yönetim Kurulu kararının özünü ve
amacını hedefinden saptırıcı olarak değerlendirilmelidir. DiSK, sınıf ve kitle
sendikacılığı ilkelerine, Genel Kurulu kararlarına ve Anatüzüğüne bağlı ve
bu ilke ve prensipleri titizlikle savunan ve uygulayan bir örgüttür. DiSK, aynı
zamanda. sosyalist hareketin birliğinin sağlanması yolunda üzerine büyük
sorumluluklar ve görevler düştüğü, bütün demokrat, ilerici kamuoyunca
teslim edilen bir örgüttür.

DİSK'in Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri
Broşüründe de belirtildiği gibi "Politik mücadele sınıf mücadelesinin en
yüksek biçimidir. Politik mücadelenin örgütü işçi sınıfı partisidir. Amaçları
ve örgütsel yapıları farklı olan işçi sınıfı partisi ile sendikalar arasındaki
ayrımları gözardı etmek, işçi sınıfı mücadelesine oldukça büyük zararlar
verir. Ekonomik mücadele içinde sendikalar işçi sınıfının gerçek kurtuluşu
için bir bilinçlenme merkezi, bir okul gibi çalışmak durumundadırlar. Ancak .
farklı siyasi görüş dinsel inanç taşıyan işçileri bir araya getiren sendikalara
işçi sınıfı partisi görevleri yüklenmek istendiğinde sendika olma
özelliklerini yitirirler... işçi sınıfının mücadelesi bu konudaki tüm sapmaları
aşarak gelişmiştir. Sosyalis_t hareketin birliğinin henüz sağlanamadığı
Türkiye'de sendika-parti ilişkilerini doğru değerlendiremeyen sapmalar her
zaman ortaya çıkmakta, bu eğilimler sendika yıkıcılığına kadar varmaktadır.
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DiSK Yönetim Kurulu kararında yer alan birliği sağlamaya yönelik ciddi
çabalar parti kurmak ile özdeş değildir. Demokratik sınıf ve kitle örgütü
olma niteliğini hiçbir zaman gözardı etmeyen DiSK yasal olarak da bir siyasi
parti kuramaz.
D!?~ Yöne~il')l Kurulu kararı doğrultusunda çeşitli sosyalist siyasi örgüt,
egılım ve kışılerle gerekli temaslar yapılmış, ancak bu temaslar sosyalist
hareketin birliğine yönelik olumlu sonuçlar vermemiştir.
. 3.26. AP AZINLIK iKTiDAR! VE DiSK

12 Kasım 1979'da kurulan AP azınlık hükümeti Meclis'den gerekli
güvenoyu alarak siyasal yönetime el koymuştur. Böylece 14 Ekim

•• sonrasındaki gelişmeler, toplumsal sorunların alabildiğince
ağırlaştığı dönemle noktalanmıştır. • ·

AP Genel Başkanının Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ile azınlık
hükümeti programının Meclislerde okunması arasında geçen süre birçok
ilginç gelişmeye sahne olmuştur. AP Genel Başkanının kamuoyuna
açıkladığı yüzüyle kayıtsız, koşulsuz, destek aldığı MHP ve MSP, çeşitli
bakanlıklarda, bu kayıtsız koşulsuz desteğin karşılığını bakanlık müşavir
kadrolarından odacılara kadar hızla doldurmaya başlamışlardır.

Öte yandan TISK, TÜSIAD, Türkiye Sanayi ve Tlcerst Odaları ve Borsalar
Birliği gibi burjuvazinin örgütleri yeni hükümetin programının
oluşturulmasına katkıda bulunmak için peşpeşe görüş ve istemlerini
açıklamışlardır. Bu arada "gelen ağam giden paşam" politikasını
kendilerine pusula edinmiş Türk-iş yönetimi de yeni hükümetten
istediklerini bir bildiri ile açıklamıştır. Bütün bu örgütlerin görüş ve
istemlerinde büyük benzerlikler görülmüştür. .

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonunun açıkladığı 7 sayfalık rapor
hükümet programının iskeletini oluşturmuştur. Çalışma yaşamı ile ilgili
yasa değişiklikleri yapılması istenen TISK bildirisinde ayrıca DGM Yasası,
Olağanüstü Hal Yasası gibi zaten sınırlı olan temel hak ve özgürlükleri
bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan istemler de yer almıştır. Hükümet

• programında dayer alan bütün bu istemlerin kamuoyuna açıklanması
üzerine Genel Başkan Abdullah Baştürk, işverenler Konfederasyonu'nun
1930'1arın faşist Almanya'sının özlemini çektiğini belirtmiştir. Genel
Başkan A. Baştürk, işveren Sendikaları Konfederasyonu'nun istemlerini 16
Kasım 1979'da yaptığı açıklamasında şöyle değerlendirmiştir:

işverenler Konfederasyonu yeni hükümete emir verircesine ülkenin
ekonomik ve toplumsal sorunlarım kendi açısından değerlendlren
açıklaması ile 1930'Iarın faşist Almanya'sının özlemi içinde olduğunu bir
kez daha, ama daha açık bir biçimde dile getirmiştir. •

işverenler Konfederasyonu'nun açıklamasında yalnızca iki şey eksik
-kalrruştır.jnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ve Anayasa'nın tümüyle
yerle bir edilmesi ve parlamento yerine kendilerinin ülkeyi yönetmesi.

işverenler Konfederasyonu kendi rakamlarına göre geçen yıl içinde
gerçekleştirdikleri yüzde 100'e yakın karları az bularak, sömürüyü ve
tahakkümü daha da arttırmak için kanlı bir reçete sunmaktadır. •

işverenler Konfederasyonu fiyatların bir yıl içinde yüzde yüze yakın arttığı
bir ülkede, asgari ücretin üç yılda bir artmasını istemektedir. Asgari ücretin
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belirlenmesi, işverenlerle zaten uyum içerisinde olan Türk-iş ile birlikte
onların ellerine terkedilmiş durumdadır.

işverenler Konfederasyonu anarşi önleme sözü altında yeniden DGM'lerln
kurulmasını, TCK'nun 141., 142. ve 163. maddelerinin daha etkin bir
biçimde işletilmesini, sendikaların, derneklerin birer tabela örgütü haline
getirilmesini, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasını istemekte-
dir. •

Bu .taleplerl, bir avuç sömürücüye karşı_ çıkan milyonlarca emekçinin
mücadelesinden duydukları korkunun ürünleridir.

işverenler Konfederasyonu, burjuvazinin demokrasiden anladığı ş~yln,
kendi sınıf diktatörlükleri olduğunu gizlemeden ortaya dökmüştür.

·'
Dikensiz gül bahçesi isteyenler şunu çok açık bir biçimde bilmelidirler ki,
tüm faşist ve gerici odaklar aracılığıyla gerçekleştirdikleri provokasyonlar,
tüm fiziksel ve ideolojik saldırılar emekçileri yıldıramayacaktır. Onların daha
fazla kar, daha fazla sömürü yolunda daha baskılı bir biçimde sınıf
tahakkümü altına almak istedikleri, her türlü demokratik ..hak ve
özgürlüklerini yok etmek istediklerini işçiler, köylüler, küçük esnaf ve
zanaatkarlar, öğretmenler, teknik elemanlar , tüm çalışanlar ve· gençler
toplumumuzun kaderini bir avuç dışa bağımlı, asalak sömürücünün eline
bırakmayacaktır.

Genel Başkan Abdullah Baştürk'ün bu görüşleri henüz hükümet.
programının açıklanmadığı bir sırada yapılmıştır. Ne var ki, bu açıklamadan
bir kaç gün sonra AP Genel Başkanınca Meclis'lerde okunan Hükümet
Programı yeni iktidarın egemen sınıfların temsilcisi olduğunu bütün
açıklığıyla ortaya koymuş ve Baştürk'ün demecini haklı çıkarmıştır.

Hükümet Programının açıklanmasından sonra sermayenin has .adamları
.çeşitli basın organlarındaki açıklamalarında Programı hararetle destekle
mişlerdir.

Burjuvazinin Hükümet Programı "olumlu" bulmalarına işçilerin haklarını
savunma iddiasında olan Türk-iş de katılmıştır. . '

Çalışma Raporunun "Türkiye'de Ekonomik-Toplumsal Durum" Bölümünde
24 Ocak 1980 Ekonomik önlemler Paketi ile birlikte ayrıntılı olarak ele alınan
Hükümet Programına ilişkin olarak DiSK Yürütme Kurulu 21.11.1979
tarihinde şu açıklamayı yapmıştır:

AP azınlık hükümetinin programı bundan önceki Demirel hükümetlerinln
programlarında olduğu gibi Türkiye'yi sözde güllük gülistanlık bir ülke
d~r~mu~a Qe!ir.ece~_ :ıorumsuz vaatlerle doludur. Procramm ilk bakışta
gorulebılen ıkı ozellıgı,sermayeye pervasızca at koşturacagı sınırsız bir alan·
tanıması ve tekellerin egemenliğini pekiştirmesi ile- işçi ve emekçi kitlelerin
hak ve özgürlüklerini daha da kısıtlayıcı olmasıdır. •

AP azınlık hükümeti porgramında yer alan vaatler. gerçekçi değildir ve
ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm getirmeyi de
amaçlamamaktadır.

Bugün .siyasi cinayetler ülkeyi kan gölüne çevirmiş durumdadır. Egemen
sınıflar giderek güçlenen emekçi sınıfların demokratik hak ve özgürlükler
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mücadelesini zor yoluyla bastırmak istemektedirler. Ülkemizde cinayetlerin
-ıe genel olarak anarşinin baş sorumliisu emperyalizme bağımlı kapitalist
sınıf ve onun bir ürünü olan faşist örgüt ve cinayet şebekeleridir. Bu gerçek
dünya kamu oyunda artık kesinlikle bilinmektedir. AP (:renel Başkanının
bundan önceki başbakanlıkları sırasında özel komanda kamplarında silahlı
eğitim yaptırılan faşist cinayet örgütleri bu amaçla oluşturulmuştur:
Bugünkü anarşi bu oluşumun doruğunu teşkil etmektedir. ,

Bu gerçekler ortadayken, siyasal iktidarın, cinayetlerin ve anarşinin temel
nedeni olarak zaten sınırlı olan demokratik hak' ve özgürlükleri göstermesi
iktidarın sınıfsal özünü ve hedefini bü_tün açıklığıyla ortaya koymaktatlır.

Hükümet programında yer alan DGM'lerin kurulması ile ilgili yasa ve
Olağanüstü Haller Yasası, 6ağımsız yargı erkinin yerine işçi ve emekçilere •
karşı sınıfsal egemenliklerini korumayı amaçlayan bir savunma aracı olarak
kullanılacak güdümlü yargı erkini egemen kılmayı amaçlamaktadır.

Birçok ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının bile sendikalaşma hakkını
elde ettiği bir dünyada,grevll,toplu sözleşmeli sendlkal haklarını talep eden .
memurların dernek kurma hakları da ellerinden alınmak istenmektedir.

Hükümet programında çalışma hayatıyla ilgili olarak yapılması öngörülen
uygulamalar işveren Sendikaları Konfederasyonunun açıklamasındaki.
istemlerin eksiksiz benimsediğini ortaya koymaktadır. "Dikensiz gül
bahçesi" isteyenler "siyasetle uğraşıyorlar'' demagojisiyle sendikal hak v e
özgürlükleri yok etmek istemektedirler. Yasaların işverenler karşısında iş ı
güvenliği açısından hiçl;>ir güvence tanımadığı lşçllerfn yenl: hükümet
programıyla bu alandaki tek dayanağı olan kıdem • tazminatlarına göz
dikilmektedir.

'Fiyatların bir yılda yüzde· yüze yakın arttığı bir ortamda emperyalist-kapita-.
list sistemin ve onun mali örgütü IMF'nin istekleri doğrultusunda ücretlerin
dondurulması anlamına gelen ekonomik önlemler AP azınlık hükümetinin
programında yer almaktadır.

Devletin Anayasa'darıkaynaklanan temel ·görevi işsizlere iş bulmak iken
yetersiz olan devlet girişimlerini daha da kısıtlayacağını açıklayan bir·
program Anayasa'yı çiğner durumdadır.

Yurt içindeki emekçi kitlelere gerçekçi hiçbir çözüm getirmeyen AP azınlık·
hükümeti programında emperyalizme bağımlı çarpık kapitalistleşmenin bir.
sonucu olarak yurt dışında çalışmak zorunda bırakılan ve kapitalizmin•
yoğun sömürüsüne terk edilen göçmen işçilerin sorunlarına ilişkin tekbir
somut çözüm yoktur. •

AP hükümeti programında yer alan bu hedefler, renkli televizyon ve benzeri
vaatlerle işçi ve emekçi kitlelerin gözünden kaçırılmak istenmektedir. AP
azınlık iktidarı renkli televizyon ve benzeri vaatlerle hayat pahalılığı, yokluk·
ve sefalet içinde kıvranan emekçilerin gözlerini . boyayabileceğini
sanmaktadır. . • .
Bütün bu olgular AP azınlık iktidarının, işçi ve emekçi halkımızın hak ve
çıkarlarına karşı emperyalizmin ve işbirlikçi burjuvazinin çıkarlarını çok açık
biçimde savunacak bir yönetim olacağını ortaya koymaktadır.

;; .
Bağımsız ve demokratik bir Türkiye için mücadele eden işçi ve emekçi
kitlelerle AP iktidarının safında yer tutan emperyalizme bağımlı gerici,
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faşist güçlerin hesaplaşması hızla. Türkiye toplumunun gündemine
gelmektedir.

Böylesi bir ortamda başta işçi suumilız olmak üzere demokrasiden yana
tüm örgüt ve kuruluşlara çok önemli .. görevler düşmektedir. Hızla
yerleştirilmek istenen daha baskıcı-yasakçı bir yönetime karşı, faşist ve
gerici güçlerin artması olası saldırılarına karşı, bütün güçlerini seferber
ederek mücadele vermek her ilerici, devrimci ve demokratın başta gelen
görevidir. • • •

3.27. FAŞiST SALDIRI VE CINAYETL.ER, DEMOKRATİK KiTLE
ÖRGÜTLERiNE BASKILAR '(OĞUNLAŞIYOR •

'79sonu ve 1980 başında Türkiye şiddetinden h_içbir ş.ey yitirmE:den
süren ekonomik bunalımın yanısıra yaygın bir tedhış ve sındırme
hareketi ile de karşı karşıya getirilmiştir. . .

Anayasanın ve insan Hakları Evrensel Beyannamesfnln güvence altına
aldığı temel hak ve özgürlüklere yönelik baskı ve saldırılar ekonomik
bunalımın sömürücü egemen sınıflar lehine aşılmasında kullanılan

. araçların başında gelmiştir, Emekçi sınıflar işsizlik, pahalılık, yokluk,
eğitimsizlik, konutsuzluk... sorunlarının emperyalist-kapitalist sisteme

• bağımlı çarpık kapitalistleşmenin ürünleri olduğu bilincine vardıkça, daha
yoğun mücadeleye girişmişlerdir.

Buna karşılık. egemen sınıflar emekçi sınıfların mücadelesini her yola
başvurarak engellemek, yok etmek istemişlerdir.

· Türkiye ·7o'li yılların başından beri giderek sertleşen sınıf mücadelesi
yaşamaktadır. 12 Mart ara yönetimi sırasında 1961' Anayasası'nın özünü

. ·oluşturan bazı maddelerin değiştirilmesi, ardından DGM'lerin kurulma
girişimi, bu anlamda egemen sınıfların özlemini çektikleri topluma nasrl
varmak isteklerinin açık göstergeleri olarak durmaktadır. Aynı yıllarda özel
komanda kamplarında silahlı eğitim yaptırılan faşist militanları hangi
amaçla yetiştirdikleri de tartışmaya yer bırakmayacak biçimde kesinlikle
açıklığa kavuşmuştur.

Emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı Türkiye 12 Mart ara yönetim ini aşan
1973 ve 1977 genel seçimlerinde eğilimini net bir biçimde ortaya koyan.
dinamik ve sürekli bir. gelişim içinde olan bir topluma sahiptir. işçi
sınıfımızın başını çektiği demokrasi güçleri, Türkiye'nin bağırr;ısızlığı .ve
demokratikleştirmesi için, süreç içinde dünyada eşine az rastlanan
süreklilikte bir mücadele vermişlerdir.

' . .
• 1. ve 2. MC iktidarları sırasında devlet aygıtının çeşitli kademelerine hızla
yerleşme olanağı bulan faşistlerin temizlenmesi, gizli-açık faşist örgütlerin
ortaya çıkarılarak yargılanması demokrasi güçleri,nin CHP iktidarından
bekledikleri uygulamanın en önemli yanını oluşturmaktaydı. Ne yazık ki,
demokrasi güçlerinin iktidarın böyle bir uygulama içine girrnesi için
gösterdikleri ısrarlı uyarılar netice vermemiş ve CHP ağırlıklı iktidar
va~tlerinin tam t'ersi bir uygulama içine girmiştir. CHP ağırlıklı iktidar
tarıhe, sosyal demokrasinin uzlaşmacı, yapısının en tipik örneklerinden
biri olarak geçecektir.

14 Ekim seçimleri öncesinde IMF ile sürdürülen pazarlıklar sonucunda
varılan nokta, bugün emekçi sınıfların karşı karşıya bulunduğu tehditlerin
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ilk habercisi olmuştur. CHP iktidarınca hatırlanan ve demokratik hak ve
~ özgürlükleri daha da kısıtlamayı amaçlayan yasa taslakları, ücretleri

dondurma anlamına gelecek -ekonomik önlemler IMF istemlerinin,
emperyalist-kapitalist sistemin istemlerinin açikgöstergeleriydi.

14 Ekim sonrasındaki gelişmeler ise bu yolda egemen sınıfların daha somut
ve yıkıcı adımlar atmasına olanak veren bir ortam yaratmıştır. Ara
seçimlerin hemen ardından toplanan CHP Kurultay'ında CHP Genel
Başkanı Bülent Ecevit'in yaptığı bir konuşmayı ihbar kabul eden güvenlik '
kuvvetleri eğitim emekçilerinin örgütü • TÖB-DER'in merkez yönetim
üyelerini tutuklamıştır.

Toplu sözleşmeli, -grevli sendikalaşma hakları ıçın mücadele veren t.0m
kamu emekçileri ve eğitim ·emekçilerinin örgütlerine karşı sağ basından
başlatılan gerici kampanya TÖB-DER şube yöneticilerin tutuklanması ile
daha üst düzeyde devam ettirilmeye başlanmıştır. Hükürnstl kurmakla
görevlendirilmesinden sonra yaptığı çeşitli basın toplantılarında AP Genel
Başkanı Süleyman . Demirel, sendika ve derneklerin çalışmalarının
sınırlandırılacağını söylemiştir. işveren örgütlerinin alabildiğine ideolojik
saldırı içinde oldukları, daha da ötesi ülkenin siyasal yaşamına yön
verdikleri bir ortamda, temel hak ve özgürlükleri savunma mücadelesi
içinde olan sendika ve derneklere yöneltilen bu saldırılar açıklamaya
çalıştığımız emperyalist-kapitalist sistemin dayatmaları doğrultusundaki
uygulamaları yansıtmıştır. •

TÖB-DER'in eski lstanbul Şube Başkanı Taİip ôztürk faşistlerin, planlı ve.
hedef olarak seçtikleri kişiler arasında yer alan bir eğitim emekçisi olarak
sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. Talip
Oztürk ülkemizde siyasal iktidarı yönlendirmeye çalışan gizi! açık faşist
örgütlerin uygulamaya soktukları katliamların ne ilk ne de son kurbanı
olmuştur. • •

AP azınlık hükümetinin kurulmasına çalı'şıldığı bir sırada MHP' Genel
Sekreter Yardımcısının yaptığı bir açıklama,cinayet ve saldırıların doruk
noktasına tırmandırılmasının amaçlandığı izlenimini vermiştir.

'MHP Genel Sekreter Yardımcısı, kayıtsız, koşulsuz destekledikleri AP
azınlık iktidarının gelecekteki uygulamaları hakkında çok kesin bir dil
kullanarak, cezaevle_rindeki faşist katillerin serbest bırakılacağı anlamına
gelen sözler söylemiştir. Bu açıklama, MHP'nin AP azınlık hükümetini hiç
de kayıtsız koşulsuz desteklemediğini gösterdiği gibi, bu örgütün, ucu
CIA'ya kadar uzanan ve Türkiye'de faşist bir diktatörlük kurulmasını
amaçlayan terör olayları jle paralelliğini de ortaya koymuştur.

Ün_iversitelerimizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Ümit Doğanay'ın 23
kurşunla öldürülmesi bu anlamda taşlstörqütlerln amaçlarına ulaşmak için
nasıl bir yöntem izlediklerini göstermiştir.

Demokratik kamuoyunun geniş tepkisine neden olan Talip Öztork ve Ümit
Doğanay'ın öldürülmeleri basın yayın organalrında geniş biçimde yer

ı alırken, burjuva basınının gözden kaçırmak istediği diğer bir önemli olaylar
zinciri de olanca hızıyla sürmüştür. ,
işçi ve emekçilere yönelik faşist saldırılar da 14 Ekim sonrasında hızlı bir
tırmanış göstermiştir. lstanbul Bayrampaşa'da işçilerin devam ettikleri bir
kahveye yapılan baskın, faşistlerin ülkenin dört bir yanında sendikacıları ve
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işçileri öldürme ile sonuçlanan saldırıları topluma kitle iletişim araçlar..
"olağan" olaylar biçimde verilmiştir.

ôtE: yarıdan belirginleşen diğer bir faşist taktik de sendikal hareketin
doğrudan Hlşklde olduğu bazı işverenlere ve işveren vekillerine yönelik
öldürmeye sonuçlanan saldırılar olmuştur.Bir yandan sendik~ların yönetici
ve üyeleri silahlı saldırılar~ uğ~a~ken, diğer yan~an. d_a sen1ık~I. soru~ları
olan bazı işyerlerinde yörıetlct konumundakı kışıler bırbırı ., peşısıra
öldürülmüştür. Bu olaylar da bazı kitle ileşitim araçlanrıda sendikal
harekete karşı kamuoyu oluşturmayı amaçlayan bir biçimde verilmiştir.

Bu dönem içinde ülkenin dört bir yanında meydana gelen saldırı
' olaylarında blrçok ilerici, devrimci öldürülmüş, demokratik örgüt binaları

bombalanmıştır.

Bu kargaşa ortamında AP. lideri .hükürnet programına da aldığı ve
demokratik hak ve özgürlükler! kısıtlamayı amaçlayan önlemleri
gerekçeieyebilecek bir ortamı da bulmuştur.

14 Ekim sonrasında hızlı bır tırmanış gösteren saldırı ve cinayetler AP
hükümet proçramında yer alan DGM, Olağanüstü Haller yasalarının
çıkartılması, Polis Hak ve Selahiyetleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri,
Sendikalar, Dernekler Yasalarının değiştirilmesi, hak ve özgürlükleri
kısıtlayıcı önlemlerin alınmasını haklı(!) kılacak bir ortamın yaratılmasını
amaçlayan ve tek merkezden yönetilen saldırı tar olmuştur.

Milliyet Gazetesi Yayın Müdürü Apdi lpekçi'nin katili olarak tutuklanan
M.Ali Ağca'nın,· AP azınlık h0kümetinin güvenoyu aldığı gün tutuklu
bulunduğu Maltepe Askeri tutukevinden kaçırılışı, Türkiye'de faşist bir
diktatörlük kurmayı amaçlayan faşist örgütlerin bir güç gösterisi olarak
yorumlanmıştır.

Türkiye'de işlenen siyasal cinayetlerin ortaya çıkartılmasında, örgütsel
bağlantılar açısından çok önemli bir yeri olan Apdi lpekçi'nin katiline karşı.
yapılan uygulamalar, aylardan beri tutukluluğu devam eden bu kişinin
örgütsel bağlarının ortaya çıkartılması yolundaki uğraşların adeta
durdurulmuş olması, kaçınılmaz olarak M.Ali Ağca'yı kaçıran örgütün etki
alanını bir kez daha düşürmüştür.

Diğer yandan 27 Ekim 1979'da Bayrampaşa'da bir kahvehanede girişilen
katliamda kullanılan silahlardan birinin M.Ali Ağca'nın kullandığı silahla
aynı olduğunun balistik incelemeler sonucunda ortaya çıkartılmış olması
gibi somut kanıtlar, elbette yetkililerce değerlendirilmemiştir.

Faşistler Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un öldürülmesinden sonra
Adana. ve yöresinde yeniden çalışma olanağını ele geçirmişlerdir.

Prof. Ümit Ooğanay'ın acısı yüreklerde dinmeden İstanbul Üniversitesi
iktisat Fakültesi Prcfesörlerinden, değerli bilim adamı Profesör Cavit Orhan
Tütengil _evinden çıkıp okula giderken silahlı kişilerin açtığı yaylım ateşi
sonucunda öldürülmüştür.Tütenql!'l öldürenler kamuoyunu yanıtmak ve
emekçi halka yönelik baskıları şiddetlendirmek amacıyla olay yerinde
saptırıcı blr pusula bırakmışlardır:
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Faşist güçler böylelikle kamuoyunda yaratmak istedikleri sağ-sol çatişması
görünümüne uygun bir taktik izlemişlerdir. Prof. Tütengil'in öld0r0lmesi
üzerine DiSK bir açıklama yaparak olayı kınamıştır.Tüm demokrasi güçleri
Totengil'in öldürülmesi olayı karşısında tepki dile getirirken, sağ basın
olayı büyük ölçüde tahrif ederek verme çabasına girişmiştir.

T0tengil'in cenaze töreni ise AP azınlık iktidarının demokratik. hak ve·
özgürlükleri yok etme amacına uygun bir·ortamda geçmiştir. Tören AP'nin
can güvenliği ve asayişi sağlamaktan ne anladığını açık olarak gözler önüne
serrnlştlr. Ceneza töreninde meydana gelen _olaylarla ilgili olarak DiSK
Orgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer KOCAMANOGLU bir açıklama yaparak
güvenlik kuvvetlerinin müdahalesini protesto etmiştir. TOMOD, TÜMAS,
lstanbul Barosu, Türk Tabipler Birliği, TMMOB, TÖB-DER, TÜM-DER,
TÜTED ve TUS-DER ortak bir açıklamayla cenaze törenine katılanlara karşı

• girişilen saldırıyı kınamışlardır.

3.28. EŞZAMANLI DiSK BÖLGE TEMSiLCiLERi MECLiSLERi VE 11-14
O<::AK 1980 DiSK YÖNETiM KURULU, BAŞKANLAR KONSEYi VE BÖLGE
TEMSiLCiLERİ ORTAK TOPLANTISI , •

Aralık ve Ocak ayları hem üİkede hemde Türkiye'nin de içinde
bulunduğu bölgede ilginç gelişmelere sahne olmuştur. içte temel hak
ve özgürlükleri budamayı amaçlayan girişimler hız kazanırken, dışta·

lran olaylarının ABD'nin askeri müdahaleşine yol açıp açmayacağı
tartışması, Afganistan'daki gelişmeler ve Hindistan seçim sonuçlarıyla
_birlikte yeni boyutlar kazanmıştır.

iç ve dış koşulların böylesine zorlandığı bir dönemde Türkiye işçi sınıfının
devrimci sendikal örgütü DiSK, temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırının
göğüslenmesi için verilen mücadelenin daha sağlam temellere oturtulması
amacıyla örgüt içinde geniş bir durum değerlendirmesi yapmıştır. , Aralık
ayının ikinci· yarısında eşzarnanlı yapılan Bölge Temsilciler Meclislerini,
Ocak ayı başında Yönetim Kurulu, Başkanlar Konseyi ve Bölge
Temsilcilerinin ortak toplantısı izlemiştir.

15 Aralık 1979'da yapılan 2. Bölge (Adana) Temsilciler Meclisi, 6 Aralık'ta
yapılan 3. Bölge (lzmir) Temsilciler Meclisi ile 22 Aralık'ta yapılan 1. Bölge
(Ankara) Temsilciler Meclislerinde Genel Başkan Abdullah Baştürk; 15
Aralılt'ta yapılan 4. Bölge (Antalya) Temsilciler Meclisinde Fehmi IŞIKLAR;
22 Aralık'ta yapılan 6. Bölge (Eskişehir) Temsilciler Meclisinde Rıza Güveni
22 Aralık'ta yapılan 7. Bölge (Samsun) Temsilciler Meclistnde Mustafa
AKTULGALI; 23 Aralık 8. Bölge (Bursa) Temsilciler Meclisinde Tuncer
KOCAMANOĞLU; 23 Aralık lstanbul'da yapılan 5., 13., 14. ve 15. Bölge
Temsilcilerin ortak toplantısında Genel Sekreter Fehmi Işıklar birer
konuşma yapmışlardır. Bölge Temsilciler Meclislerinde çok sayıda
temsilci söz almış, üyelerin ülkenin genel durumuna ve bölgelerin özel
sorunlarına ilişkin görüş, eleştiri veönerilerini dile getirmişlerdir.

DiSK tabanın görüş ve önerileri bu toplantılarda en geniş bir biçimde dile
getirilmiştir. Bu tartışmalar sonunda Temsilciler Meclislerinde bölgesel ve
genel sorunlarla ilgili bir dizi karar alınmıştır. Bu kararlar 11-14 Ocak 1980
de yapılan DiSK . Yönetim Kurulu, Başkanlar Konseyi ve Bölge
Temsilcilerinin ortak toplantısına ışık tutmuştur.

Yönetim Kurulu, Başkanlar Konseyi ve Bölge Temsilcileri ortak
toplantısının açılışında Genel Başkan Abdullah Baştürk dünyanın ve
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T0rkiye'nin içinde, bulunduğu koşulları özlü bir biçimde değerlendiren
önemli bir konuşma yapmıştır. "Belgeler" bölümünde tam metin olarak
y~ralan bukonuşmada Baştürk, özellikle ABD üsleri ve SIA konularında şu
görüşlere yer vermiştir:

öte yand_an özellikle mali kıskacını darlaştıran, Ecevit hükümetinl tam
anlamıyla teslim alan.ancak işçi ve emekçi halkımızı tam bir sefalete iten
ekonomik önlemleri yeterli bulmayan IMF'nin ekonomik dayatmaları, ,
Demirel döneminde daha da yoğunlaşmıştır. ABD yetkilileriyle Türklye'dekl
üs ·ve tesisler. üzerine. sürdürülen pazarlık sona ermiş, emperyalizme
teslimiyet belgesi olan Savunma işbirliği Anlaşması (SIA) kabul edilmiştir.
Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü OECD Genel Sekrete~I hükümet

• yetkililerine emperyalizmin yeni istekl_erini iletmiştir. •

Dünyada IMF'ı:tin önerilerine bo~un eğerek kurtulan tek bir ülke yoktur... :

Bütün bu olgular birlikte değerlendirilirse emperyalist-kapitalist sistemin
ve tekelci. sermayenin nasıl bir Türkiye tasarladığı daha açık biçimde
görülür. Bu, ulusal bağımsızlığın tam anlamıyla çiğnendiği, sömürü ve
baskının alabildiğine yoğun olduğu, temel hak .ve özgürlüklerin yok·
edildiği, Güney Amerlka'dakl askeri diktatörlüklere benzer yapısıyla,
ABD'oln çıkarlarını saldırgan,, savaşçı bir politikayla savunacak bir
Türkiye'dir.

'Bölge'Halklarının bağımsızhk mücadelelerini bastırmakiçin bir saldırı üssü
durumuna getirilecek bir Türkiye, aynı zamanda bölge halklarının
çıkarlarına ters konumuyla bir hedef haline de gelmiş olacaktır. Görüldüğü
gibi işçi sınıfımız ve emekçi halkımız son derece tehlikeli bir ortamın içine
itilmektedir... •

Aynı zaman süreci içinde hükümet yetkilileri ile ABD heyeti arasında
Türkiye'deki emperyalist üslere ilişkin pazarlık sona ermiş ve ekonomik
politik bunalım sayesinde dikkatlerden. kaçırılan Savunma işbirliği
Anlaşması adlı emperyalizme teslimiyet belgesi 45 günlük bir ara
düzenlemeyle parafe edilmiştir. Bu tavır bağımsızlıkçı bir tavır değil,
Amerikancılığın sürdürülmesidir.

Böylece 1950'lerd9n sonra • başa gelen tüm iktidarların emperyalist
kapitalist sisteme olan bağımlılık politiRalarını pekiştirme çabaları yeni bir
aşamaya ulaşmıştır. •

Türkiye'deki üsler ve Şah'ın devrilmesinden sonra Türkiye'ye taşındığı
söylenen ileri elektronik dinleme tesisleri, NATO ve emperyalist ABD için
hayati önem taşımaktadır. Ve bunlar, ülkemizin savunulması için değil,
emperyalistlerin çıkarları için kullanılacaktır. Bunlar, yarattıkları ve ileride
yaratacakları askeri durumlar nedeniyle daha faal ileri jandarma karakolu
haline getirilmek istenen Türkiye halkı için tehdit ve felaket kaynaklarıdır.

!?emirel muhalefette iken Ecevit iktidarının üsleri yeniden açması üzerine
us ve tesislerin hukuksal dayanağı olmadığını, Ecevit hükümetinin taviz.
verdiğini ve Anayasayı ihlal ettiğini söylemiştir.. Bugün aynı Demirel
,ABD'da ve NATO karargahında varılan sözlü anlaşmalara uygun bir
biçimde daha yüksek bir fiyatla Savunma işbirliği Anlaşması'nı
imzalamayı kabul etmiştir.
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Savunma işbirliği Anlaşması, bir boyunduruk anlaşmasıdır. Savunma
işbirliği Anlaşması, Amerikancılığın belgelenmesidir.Savunma işbirliği
Anlaşması, emperyalist kapitalist sisteme teslim olmanın ifadesidir; •

Ulusal. bağımsızlık ve Atatürk milliyetçiliği konusunda sürekli ahkam
kesen Demirel bir zamanlar Meclise bile danışmadan binlerce Mehmelçiği
Kore'ye ölüme gönderenlerin, Türkiye'yi küçük Amerika yapmak
isteyenlerin yolunda gittiğini bir kez daha kanıtlamıştır.

Savunma işbirliği Anlaşması sahte bağımsızlık anlayışuu yeniden
gözönüne sermiştir. Demirel, milliyetçilik anlayışının Türkiye'nin kaderini
emperyalistlerin ellerine terk etmek demek olduğunu bir kez daha
sergilemiştir.

Ortak olarak toplanan DiSK Yönetim Kurulu, Başkanlar Konseyi ve Bölge
Temsilcileri, dünya ve ülkemizin içinde bulunduğu koşulları görüşmüş, işçi
sınıfının ve emekçi halkımızın karşı karşıya bulunduğu sorunları
değerlendirerek bu.sorunların çözümünde DISK'e düşen görevleri belirlemiş
ve üretimi ellerinde tutan işçi sınıfımızın 15-16 Haziran, DGM Direnişleri, 1
Mayıslar ve 20 Martlardan süzülerek- gelen mücadele geleneğine uygun
olarak saldırılara karşı koyacağını açıklanmıştır.

3.29. "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERiNiN GÖRÜŞÜ" VE DISK'IN
AÇIKLAMASI

2 Ocak 1980 tarihinde Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve
Jandarma Genel Komutanı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin. Görüşü"
başlığı altında Cumhurbaşkanlığ,rıa tüm anayasal kuruluşları,

özellikle de siyasi partileri muhatap atan bir mektup vermişlerdir. Bu
mektubun kamuoyuna açıklanmasıyla ortaya çıkan durumu değerlendirM
DİSK Yürütme Kurulu 4 Ocak 1980 tarihinde aşağıdaki görüşleri kamuoyuna
açıklamıştır:

1. Muhatabı siyasi partiler ve Anayasal kuruluşlar olan, ülkemizde sık sık
rastlanan ancak demokrasilerin geleneğinde yeri olmayan bir muhtıra
verilmiştir.

Mektupta konumları bakımından açık seçik muhatap olarak belirlenen
siyasi partiler mektubun muhatabı olmadıklarını, ülkenin içinde bulunduğu
durumdan (kendi açıklamalarıyla enkaz ya da yangın durumundan)
kendilerinin sorumlu tutulamayacağını öne sürmektedir. Oysa Türkiye'yi bu
duruma getirenler Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesine sırt çevirenler,
ülkemizi ekonomik, politik ve askeri alanda emperyalizme bağımlı kılanlar,
yıllardır sömürücü egemen sınıfların çıkarları doğrultusunda hükürnet edip
politika izleyenlerdir, yani kendileridir.

2. Mektupda yer alan, demokratik hak ve özgürlükleri daha da kısıtlayacak
olan yasa çalışmalarının hızlandırılması isteği mektubun bir hedefinin de
işçi ve emekçi kitleleri ve onların örgütleri olduğu gerçeğini ortaya
koymaktadır.
3. Milli Güvenliği doğrudan ilgilendiren "anarşi ve terör" On gerçek kaynağı,
terörün koruyucuları, silah kaçakçıları, karaborsacılar, vurguncular,·
ekonomik alandaki anarşi gibi konular üzerinde durulmayan mektupta baskı
yasalarının çıkartılması ön plana alınmıştır.Ve mektup bu niteliğiyle siyasal
partileri muhatap almasına rağmen sonuç olarak işçi ve emekçi kitlelerin
hak ve özgürlüklerini hedeflemektedir.
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4. Anayasaya aykırılığı ülkemizin önde gelen hukukçularınca teslim edilen,
daha fazla sömürü ve baskı getirecek, anti-demokratik yasa tasarılannm
mektubun açıklanmasından sonra hızla yasalaştırılmaya başlanması bu
kanımızı d_oğrulamaktadır. _

5. Emperyalizmin ekon~mik, siyasi ve a~keri dayatmalarına, empery~liz;,,·in
IMF, OECD gibi örgütlerinin direktiflerine yıllardır boyun eğilerek, mazlum

• ülkelere örnek olan ve ilk başarılı kurtuluş mücadelesini veren Mustafa
Kemal'in utasal.bağtrnsızhk ilkesi açıkca çiğnenmiştir.

6. Ülkemizin g'ider~·k önem kazanan jeopolitik konumunun, emperyalist-ka
pitalist sistemin ülkemiz üzerindeki çıkar hesaplarının siyasal yaşarmmıza
çok net bir biçimde yansıdığı gerçeğini kimse inkar edemez.

7. Ülkemiz üzerindeki emperyalist hesaplar belli iken, emperyalistlerin ve
tekelci sermayenin ülkemizde Güney Amerika'daki diktatörlüklere benzer
bir yönetimi işbaşına getirme özlemleri ortada iken, ulusal bağımsızlığın ve
demokrasinin gerçek güvencesi olan işçi ve emekçi halkımızın demokratik
hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasının yaratacağı tehlikeler ülke çıkarlarını
savunan herkesce mutlaka gözönünde tutulmalıdır. -

8. Türkiye'de "anarşi ve terör" odakları ortadan kaldırılabilecek yeterince
yasa vardır. Buna rağmen bir yılı aşkın bir süredir uygulanan sıkıyönetim
faşist saldırı ve cinayetleri önleyememiş, silah kaçakçılığını durdurmamış
tır. öte yandan sıkıyönetim süresince grev ertelemeleri, lokavtlar, grev
engellemeleri ve ekonomik anarşi sürmüştür. •

9. "Anarşi ve terörü" ortadan kaldırmaya yönelik ekonomik, toplumsal ve
siyasal önlemlerin ne olduğu ortada iken, kısa vadede yapılması gerekenler
belli iken, en basitinden anarşinin tırmanmasında payı olan silah
kaç?kçılığı ile mücadele edilecek yerde, Anayasanın özü ile çelişen baskı
yasalarını çıkartmak çözüm değildir.

·10. "Anarşi, terör ve bölücülüğü önlemek" gerekçesiyle ve "demokrasiyi
kurtarmak" adına demokratik hak ve özgürlükler yok edi.lemez. Düşünce ve
inançlar baskı yasalarının ağırlaştırılmasıyla ortadan kaldırılamaz.

11. Bireysel terörü cinayetleri her fırsatta mahkum eden ve bugünkü
bunalımdan hiçbir biçimde sorumlu olmayan Türkiye işçi sınıfının ve tüm
emekçi halkımızın bu bunalımdan çıkış için ekonomik ve demokratik
haklarından . vereceği ödün yoktur. •

,
12.- Anayasal kuruluşlar arasında önemli yeri ve sorumluluğu olan DiSK,
ulusal bağımsızlığımızın sağlanması, demokratik hak ve özgürlüklerin
korunup geliştirilmesi mücadelesini, tüm ulusal bağımsızlıktan ve
demokrasiden yana güçlerle birlikte sonuna kadar sürdürmeye kararlıdır.

3.30, TARIŞ VE ANTBİRLIK DiRENiŞi

D .emirel iktidarının işbaşına gelmesiyle birlikte işçi ve emekçilere,
onların temel . hak ve özgürlüklerine yönelik saldırı yoğunluk
kazanmıştır. Bu saldırıların öncelikle devlet memurlarına ve kamuya

ait işyerlerlne yöneltilmiş olması, siyasal iktidarın devlet aygıtını ve kamu
işyerlerini faşist militanların denetimi altına sokmak isteğinden
kaynaklanmıştır. Siyasal iktidar bir yandan parlamento gündemin~eki baskı
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yasalarını geçirtmek için çaba harcarken, diğer yandan da işçi ve
emekçileri faşist militanlar arac·ııığıyla sindirmek, susturmak yoluna
girmiştir.

TARIŞ'teki gelişmeler· siyasal iktidarın bu yönelişinin çok açık biçimde
gözler önüne-serildiği olaylar dizisidir. - •

Bilindiği gibi TARIŞ,, Ege böİgesinde - 80 bin kadar üretici ailenin ortak
olduğu ve ülkenin tarımsal ürünlerinin değerlendirilmesinde önemli bir yer
tutan ve 11 bin kadar işçinin çalıştığı fabrikalardan oluşmaktadır. 1. ve 2.
MC iktidarları sırasında TARIŞ'in faşistlerin üssü haline getirildiği, çeşitli
cinayet ve saldırılarda bulunan faşist çetelerin bu fabrikalarda üslendiği
bilinmektedir. CHP iktidarı döneminde fabrikaların bu niteliği değişmiş
üretim birimlerinde çalışma ortamı yeniden düzenlerımlştlr.
• • _> •

TARIŞ olayları Demirel iktidarının işbaşına gelmesiyle birlikte TARlŞ Genel. _
Müdürünün ve Genel Müdürlükteki bazı yöneticilerin değiştirilerek yerlerine
siyasal iktidarın güdümündeki ve MHP eğilimli kişilerin atanması ile
başlamıştır.

Yeni Gerıel Müdür ve Personel Müdürlüğüne tedvirle görevli kişi, 28.12.1979
tarihinde işletmeler müdürlüğüne bir yazı çıkartarak "1.10.1979 tarihinden
sonra - işe alınan personelin hizmet akitlerinin en g~ç· 31.12.1979
tarihine kadar fesh edilmesini" istemişlerdir. Böylelikle bu • yazının
çıkartılmasından 3 gün sonra toplu olarak yüzlerce işçinin işten atılması
istenmiştir. Pamukyağı kombinası idare Müdürü ve Teknik Müdür
29.12.1979 tarihinde Genel Müdürlüğün bu talebini yazılı olarak
cevaplamış, "DlSK'e bağlı GIDA-IŞ Sendikası ile TARIŞ yönetimi arasında
bağıtlanan ve 1.1.1979 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren,5. dönem
Toplu iş Sözleşmesinin 19,20 ve 73 (Ek. 3,4 ve 5), 1475 sayılı iş Yasasının 8.
ve 12. (Ek 6 ve 7.) maddeleri uyarında 1 aylık deneme süresini tamamlamış
işçi _ st..tüsünde hiçbir çalışanımız olmadığından, gerek anılan maddeler
uyarınca da gerek toplu işçi çıkartılması ve gerekse disiplin komitesi kararı
alınmadanbu yola gidilmesi olanaksızdır"demişlerdir.

idare Müdürü ve Teknik Müdür, Genel Müdürlüğe yazdıkları bu yazılarında
ayrıca, toplu sözleşmeye ve iş Yasasına aykırı olan böyle bir uygulamaya
girilmesi halinde doğabilecek olumsuzlukları da belirtmişlerdir._ -

Ancak Genel Müdür, Ticaret Bakanlığının - ve siyasal iktidarın istekleri
doğrultusundaTARIŞ'i ne pahasına olursa olsun faşistleştirmek kararından
geri dönmemiştir. lzmir'de yayınlanan bir bölge gazetesine verilen ilanla
Genel Müdürlük uzun bir liste halinde iş akitleri 17. madde uyarınca fesh

- edilen işçilerin isimlerini yayınlamıştır. Bu, yasaları ve toplu sözleşme
hükümlerini açıkça çiğneyen karar, başta TARIŞ işçilerinin örgütlü tepkisi
olmak üzere ülkedeki tüm demokrat güçlerin protestolarıyla karşılanmışır.

DISK'in, Demirel h0kümetinin kurulması ile 'btrllkte kamu lşyerlerinde
- büyük işçi kıyımlarına girişeceğini ileri görüşl'0I0kle saptayan değerlendir
mesi üzerine tüm Tarım Satış Kooperatif Birliklerinde örgütlü DiSK üyesi ve
bağımsız sendikalar arasında oluşturduğu Ortak Davranış Komiteleri bu
saldırı karşısında çalışmalarını hızlandırmışlardır, Genel Sekreter Fehmi
Işıklar 3.1.1980 tarihinde yaptığı açıklamada şöyle demiştir: -

14 Ekim seçimleri sonrasında kurulan yeni hükümet devlet kadrolarında ve
siyasal iktidarın çiftliği gibi gördüğü Tarım Satış Kooperatifleri eırllklerlnde
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görülmedik blr kıyım başlatmıştır. Devletin en önemli kademelerine faşist
kadrolar yerleştirilirken, diğer yandan işçiler arasında da büyük tasfiyelerin
yapılmasının hazırlıkları yapılmaktadır.

Bütün bu geİişmeleri dikkatle lzleylen TARIŞ lşçileri,örgütlerl aracılığıyla
çalışma haklarına yönelik bu saldırı karşısında örgütlü birliklerinden ·

, • aldıkları güçle haklarını savunmaya kararlıdırlar. • •

• TARIŞ işçilerine yönelik saldırılar nereden gelirse gelsin karşısında lşçllerln
örgütlü birliğini bulacaktır. •

Tarım Satış Kooperatif Birliklerine yöneleqek saldırılara . karşı bu
lşyerlerinde DiSK üyesi ve bağımsız sendikatarın oluşturduğu ORTAK
DAVRANIŞ KOMiTELERi görev başındadır. DIS\( gelişmeleri yakından ve
titizlikle izlemektedir. . • \ • .

, TARIŞ işçileri işlerine, ekmeklerine yönelik yasadışı saldırı karşısında
birliklerini pekiştirirken, bir yandan da TARIŞ'in gerçek .eahlplerl olan
üreticilerle görüşmeler yapmışlar, onlara siyasi iktidarın saldırısının hangi
amaca yönelik olduğunu anlatmışlardır. ' .,

Üreticiler, işletmelerde üretimin· aksamasının ürünlerinin bozulmasına
neden olacağını. da gözönünde tutarak Genel Müdürün siyasal iktidardan
kaynaklanan tutum ve davranışlarına karşı bir konum almışlardır.

' :
iktidar ocak ayı boyunca sürekli olarak işlerlerinde huzursuzluk yaratıcı bir
tavır içinde olmuştur. Ege Bölgesi dışından getirtilen çok sayıda faşist
militanın yine toplu sözleşme ve yasa hükümlerine aykırı olarak işe
alınması işlemini sürdüren Genel Müdürlük 22 Ocak tarihinde tüm TARIŞ
işyerlerinde geniş bir polls , operasyonunun gerçekleştirilmesi içir
hazırlanmıştır.

22 Ocak Salı günü sabahın erken saatlerinde· polis TARIŞ işyerlerine yönelik
panzerli, gaz bombalı büyük bir operasyona girişmiştir. lşyerlerinde arama
yapma adı altında gerçekleştirilen bu operasyon aslında işyerlerini
boşaltarak 11 binTARIS işçisini sokağa atma ve yerlerine faşist militanları

. yerleştirmeplarnnın bir parçasından başka birşey olmamıştır.... .
Ancak TARIŞ işçileri bu saldırı karşısında Türkiye işçi sınıfının Türkiye
genelinde vermekte olduğu ve temel hak ve özgürlükleri çiğnetmemeyi
amaçlayan mücadelesine uygun bir davranışla karşt.çtkrmşlardır.

22 Ocak'ta polisin TARIŞ lşyerlerlne yönelik olarak giriştiği operasyon
işyerlerinde önemli ölçüde hasara yol açmıştır. Bazı işletme Müdürlerinin

. DISK'in 23.1.1980 tarihli yazısına verdikleri yanıt yazılarında polis
operasyonunun nereden kaynaklandığı ve ne amaca yönelik olduğu açıkça
görülmüştür. • •

TARIŞ lşyerlerlne yönelik saldırının tepkileri öncelikle lzmir'de, daha sonra·
da tüm ülke düzeyinde görülmüştir. 23 Ocak'ta Ege üniversitesi öğretim
üyeleri.. öğrencileri ve çalışanları, 24 Ocak'ta lstanbul ve diğer illerdeki
yüksek okullarda olayları protesto eder gösterile~·yapılmıştır. . .

TARIŞ'teki gelişmeler üzerine 25 Ocak Cuma günü lzmir'de tam işçilere
TARIŞ işçileriyle dayanışmalarını somutlamak ve yasadışı saldırıları
protestoetmek amacıyla 2 saatlik iş bırakma eylemini gerçekleştirmişlerdir'.
256
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Bıi•:'ıiylem bölgedeki tOin işyerierinde ~lçbfr olaya meydan verilmeden
disiplin içinde gerçekleştirilmiştir.

TARIŞ işçilerinin haklı· direnişi kararlılıkla sürerken 26 .Ocak'ta lzmir'de
DISK'ln dOzenledlğl "işçi Kıyımına, Zamlara, Pahalılığa, SOrgOnlere,
Anti-Demokratik,Baskı ve Uygulamalara, Faşist Saldırılara Karşı" Demokrasi
Mitingi ve Yürüyüşü" işçi sınıfımızın kararlılığını dosta düşmana göste_ren,
büyük bir anti-faşlst, antl-ernperyallst ve antl-şovenist gösteri olmuştur.

• TARIŞ'te girişilen yasadışı saldırıya karşı işçi sınıfımızın ve tam demokrasi
güçlerinin gösterdTğl büyük tepki siyasal iktidarın planını bozmuştur.
işçiler Ortak Davranış Komiteleri aracılığıyla, yeni durumda izleyecekleri
yolu tartışmış ve saptamışlardır. DISK'in yönlendiriciliğinde alınan karar
gereğince işyerlerinde 'panzerterfn, güvenlik kuvvetleririln neden olduğu
hasar giderilmeye ve işletmeler peşpeşe' üretime sokulmaya başlanmıştır.
TARIŞ işçileri işten atılmalara, siyasal iktidarın lşyerlerini faşistlerin üssü
haline getlrmı;ı planlarına karşı uyanıklık-içinde üretimi sürdürmüşterdlr,

Bu durum siyasal iktidarın ve onun Genel Müdürünün hareket alanını
daraltıcı ve geriletici olmuştur. Ancak ne pahasına olursa olsun TARIŞ'i ele
geçirmek isteyenler, üretimi sürdüren tam fabrikalarda üretime ara
verildiğini açıklamışlardır.

Bunun üzerine bir açıklama yapan DiSK Yürütme Kurulu Üyesi ve Ortak
Davranış Komiteleri Başkanı Tuncer Kocamanoğlu "işçiler üretimi
sürdürmek için direneceklerdir" demiştir. T. Kocamanoğlü'nun açıklaması
şöyledir: •

Demirel iktidarının Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinde çalışan işçilere
yönelik saldırgan ·uygulamalarına dün bir yenisi eklenmiştir. TARIŞ'te
işyerlerine 22Ocak'ta kolluk kuvvetlerinin saldırısı ile meydana gelen hasar •
ve üretim aksaması işçilerin özverili çalışmaları ile yeni giderilmiş
durumdayken, Genel Müdürün işyerlerinde' üretime ara verileceğini
açıklaması, siyasal iktidarın TARIŞ'i üretim yapmayan ancak faşist cinayet
şebekelerine saldırı üssü olan bir kuruluş haline getirme isteğinin
tartışılmayacak açıklıkta ortaya konmasından başka bir anlam taşımamak
tadır.

Siyasal iktidarın hizmetindeki Genel Müdür. bu amaca ulaşamayacaktır.
TARIŞ'in faşistıeştirilmesine asla izin verilmey!;!cektlr. .

TARIŞ'e bağlı çeşitli fabrikaların müdürlükleri lşyerlerinde . üretimin
sürdürülmesine hiçbir engeJ bulunmadığı~ıı, işyerlerinde işçi fazlası
olmadığını DISK'e yazılı olarak bildirmişlerdir. . ,

,
Bu durumda DiSK, TARIŞ işyerlerinde örgütlü DiSK üyesi ve bağımsız
sendikaların yer aldığı Ortak Davranış Komitelerine üretimi sürdürme
talimatı vermiştir.

Daha sonra işyerlerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi yapılarak, işçiler
siyasal iktidarın Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini önce ·faşistlere,
onların aracılığıyla da özel sektöre devretme girişimine olanak vermemek
için üretimi sürdürrnüşterdlr. 1 ,

Bir müddet sonra, Genel MOdOrlOğOn siyası' iktidarın· lstemterl
• doğrultusunda, işyerierini kapama, işçileri açlığa, 'işsizliğe itme

/

~-d$$4 -

257

.......---..·._.:_________•••~......, .,__,.,_.....,._.,.Ü.....~-



girişimlerine karşı işçiler yasalardan ve toplu sözleşmelerden doğan
haklarını, demokratik hak ve özgürlüklerini savunmaya kararlılıklarını
göstermişlerdir. işçilerin bu kararlı çıkışları ve· tüm demokrasi güçlerince
desteklenen tavırıarı sonunda egemen güçler her alanda saldırılarını
yoğunlaştırmışlardır ve TARIŞ işçilerinin kararlılıklarını yok etmek için her
yolu kullanmışlardır. ..,

Sınıf mücadelesinin ulaştığı bu boyutta, bölgedeki tüm işçiler de TARIŞ,
işçileriyle dayanışmalarını göstermek için bir gün süreyle iş bırakarak
üretimden gelen güçlerini sergilemişlerdir.

işçi sınıfının egemen sınıfların saldırıs'ı karşısında, yıllar süren mücadeleler
sonucu kazanılmış hak ve özgürlüklerini savunmada gösterdiği kararlılık
içinde belll zaafları taşısa da TARIŞ olaylarında kendini göstermiştir. •. .
Aıicak TARIŞ olaylarının, işçi sınıfının devrimci sendikal mücadelesi
açısından genel bir değerlendirilmesinin yapılması zorunluluktur.

TARIŞ olayları temelinde, sendikal hareketimizin örgütlülük durumunu
yansıtan bir ayna görünümündedir. lşyerlerini temel alan rnücadelem_jzde,
sendikal örgütlenmelerin ·zayıflığı, sendikal organların üyeler ile güven
ilişkisi içinde· bağlantısının zayıflığı bu olaylarda açıkca görülmüştür..
lşyerlerinde sendikal demokrasinin uygulanmasında ortaya çıkan eksiklik
lerin yanında, sol hareketin dağınıklık ve bölünmüşlüğünün sonucu olarak,
işyerlerinde görülen farklı siyasetlerin, olayları yorumlamave kendi anlayışı
doğrultusunda, sendikal disiplini çiğneyerek giriştiği davranışlar, TARIŞ
olaylarının diğer bir gerçeği olarakyorumlanmalıdır.

Mücadele. hedeflerinin iyi belirlenmemesi, sınırlarının çizilememesi
sonucunda gelişen olaylar, sendikal yapıyı aşmış, bu yapısıyla da sendikal
çalışmalarkapsamında çözümlenmesi zor noktalara varılmıştır.

Burada, Ortak Davranış Komitelerinin, bu olaylarla ilgili çalışmalarına da
değinmek gerekmektedir. Merkezi düzeyde oluşturulan Ortak Davranış
Komitesinin, kuruluşuyla birlikte bölgelerde ve işyerlerinde ait birimlerin
oluşturulmasrna yönelik alınan 'karartann istenilen noktada hayata
geçirilemeyişi, merkez ile bölgelerdeki çalışmalar arasında koordineli bir
yapının oluşturulmaması, gelişmeleri bir noktada bölgesel disiplinin de
dışına itmiştir. Alınan kararların anında bölgelere indirilemeyişi,
bölgelerden gelen önerilerin titiz bir değerlendirmeye tabi tutulmamayışı

. eksiklik olmuştur.

Tüm bu eksikliklerine karşın, TARIŞ işyerlerinde gelişen olaylar egemen
sınıfların yüreklerine korku salmış, işçilerin birliklerinden doğan
kararlılıkları karşısında gerilemek zorunda kalmışlardır. Bu gerileme en açık
bir biçimde, diğer Tarış Satış Kooperatif Birliklerinde planladıklarını
uygulayama~alarında somutlanmıştır. . .

TAHIŞ Eylemi arkasında önemli deneyler, önümüzdeki mücadele günlerini
aydınlatacak ışık bırakacak bir dönüm noktası olmuştur.

Bu deneylerin ışığında, önümüzdeki dönemde örgütsel yapının peklştlnl
me~i,. sendikal. demokrasinin daha . iyi işletilmesi, organ işleyişinin
kesınlıkle sendıkal mücadeleye egemen kılınması sendikal disiplinin
geliştiril~esi en önde gelen hedefler olmalıdır. '
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TARIŞ'de olayları yaratanlar aynı anda ÇUKOBIRLIK'te de, ANTBIRLIK'te de
olaylar yaratmak istemişlerdir.

ANTBIRLIK'te güvenlik kuvvetlerinin TARIŞ'tekine benzer. bir saldırıyla
Genel Müdürlük binasını tahrip ederek ele geçirmesi üzerine ANTBIRLIK
işçileri de TARIŞ'te olduğu gibi işlerini ve ekmeklerini korumak amacıyla
işyerlerini savunma eylemine başlamışlardır. ANTBIRLIK'te de DISK'in
yönetim ve yönlendiriciliğinde görev yapan Ortak Davranış Komiteleri
TARIŞ'te gerçekleştirilmek istenen planın aynısının ANTBIRLIK'te
ı.ıygulanmasına izin verilmemesini kararlaştırmıştır. Antalya'da 8 Şubat'ta
tüm işçilerin ANTBIRLIK işçileriyle dayanışma içinde olduklarını göstermek
için gerçekleştirdikleri 2 saatlik iş bırakma eylemini 9 Şubat'ta Antalya'da
DISK'in örgütlediği büyük miting izlemiştir. . • • . .

TarımSatış Kooperatif Birliklerinde meydana gelen olaylar siyasal iktidarca
ve TRT ile belli basın organlarınca alabildiğince çarpıtılarak kamuoyuna
yansıtılmıştır.

Türkiye işçi sınıfının ve yandaşı emekçi kitlelerin burjuvaztnln saldırılarına
karşı gösterdiği kararlı direnç Türkiye'yi Ortadoğu halklarına karşı
emperyalizmin saldırı üssü haline getirmek isteyenlerin, Türkiye toplumunu
sessiz, sömürülmeyi kabullenmiş bir koyun sürüsüne çevirmek isteyenlerin
önündeki en büyük ve güçlü engel olmuştur. Onedenle ellerindeki kitle
iletişim araçlarıyla kamuoyunu ve özellikle. çıkarları· işçi sınıfının

. mücadelesine bağlı olan emekçi ~ltleleri işçilere karşı bir tavır içine sokmak
burjuvazi açısından hayati bir öneme sahiptir. TRT'nin ve belli basın
organlarının TARIŞ ve ANTBIRLIK olaylarını yansıtışlarındaki tahrifin
altında bu gerçek yatmaktadır.

. .
DISK'in ve diğer tüm emekçi örgütlerin açıklamalarına tam bir sansür
uygulanırken, açıkça işçi düşmanlığı yapan yayınlar yaygınlaştırılmıştır. Ne
var ki güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi, gerçekler de gizlenememiştir.
"TARIŞ'te eli silahlı militanlar teslim alındı" başlığı altında elinde
bebesiyle yürüyen ve çevresi tanklarla, toplarla kuşatılmış kadın işçilerin
fotoğrafı bulunan gazeteler kendi kendilerini ele vermişlerdir.

• 3.31. iKiNCİ ÖREN TOPLANTISI:

•1 zmir'de TARIŞ işçilerinin kararlı eylemi ve ardından birinçisi lzmir'de
yapılan demokrasi mitinginden sonra DiSK Yönetim,Yürütme,Den9:
tim,Onur Kurulları ve DiSK Bölge Temsilcileri ile DiSK 0yesı

sendikaların Yürütme Kurulları 31 Ocak-t Ş-ubat 1980 günleri Gerıel-İş'ln
Ören Artemis Tesislerinde yeniden bir araya gelmişlerdir. DiSK Yürütme
Kurulu DiSK Onur Kurulunun 3 sendika hakkında verdiği geçici ihraç
kararının 20 Şubat 1980'de sona eriyor olmasına rağmen, bu üç sendikanın .
yürütme kurulu üyelerini de toplantıya çağırmışlardır.

Toplantıda DiSK Bölge Temsilciler Meclislerinde dile getirilen ve DiSK
Yönetim, Başkanlar Konseyi, Bölge Temsilcileri ortak toplantrsı kararında
belirtilen tavrın hayata geçirilmesi sorunu tartışılmıştır. üren toplantısı
ülkenin içinden geçmekte olduğu tarihsel süreçte işçi ve emekçilerin
dikkatle izledikleri bir toplantı olmuştur, Genel Başkan Abdullah Baştürk,
toplantıyı açarken yaptığı konuşmayla mücadelenin hedefini açıklıkla
ortaya koyarak şunları söylemlştir.' .

259



Emperyalistler ve başta büyük sermaye olmak üzere egemen-sömürücü
sınıflar ve onların siyasi temsilcileri, işçi sınıfı ve emekçilere, tüm
çalışanlara karşı bugüne kadar görülmedik yoğunlukta ekonomik, politik ve
ideolojik saldırıya geçmişlerdir.

·cü'rkiye'nin emperyalizme daha da bağımlı kılınması, ekonominin resmen
emperyalistlerin ve büyük sermayenin eline terkedilmesi, emekçi
örgütlerine yönelik baskılar, siyasi nitelikli işçi kıyımları, aşırı zamlar,
temel hak ve özgürlüklerin yok edilmek istenmesi bu gelişimin en somut
örnekleridir.

Ekonomiyi enkaz haline getirenler, ülkeyi yangın yerine çevirenler, yavuz
hırsız ev sahibini bastırır misali, "enkazı onarıyoruz", "yangını
söndürüyoruz" sözleri aitında sonuçları şimdiden belli olan, emperyalizmin
matı kuruluşlarının, IMF'nin artık eskimiş reçeteleriyle yıkıcılıklarını,
kundakçılıklarını sürdürmektedirler.

işçi sınıfının ve tüm emekçilerin kararlı mücadelesi sonunda, kendi eserleri
olan bu enkazın altında onlar kalacaklardır.

; Burjuvazinin çözümsüzlüğünün çaresi olarak sahneye çıkarılan Demiriı 2 ay
içinde yeniden çaresizlik olmuştur. Şimdi D$mirel, "çare bulan beri gelsin'r
demektedir.

Sıkıyönetim, Olağanüstü hal, Türkiye tarihinde görülmedik zamlarla emekçi
halkımızın soyulması, anti-demokratik baskı ve uygulamalar çare değildir.
Çare diye sunulanlar, egemen-sömürücü sınıfların çaresizliğidir.

Ama işçiler ve emekçiler için çare vardır. Bunalımdan çıkış yolu bağımsızlık
ve demokrasidir. Temel çözüm sömürüsüz ve baskısız bir toplumdur.

Ükemiz hızla Güney Amertka'dakl askeri diktatörlüklere benzer bir' yapıya
itilmek istenmektedir.

Ama buna olanak verilmeyecektir.

Zamlar ve baskılar yalnızca emekçi halkın muhalefetini geliştirecektir. Sınıf
mücadelemizi keskinleştirecektir.

'Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler, bağımsızlık ve demokrasi güçleri tüm
baskılara rağmen dimdik ayaktadır. •

Türkiye işçi sınıfı yakın geçmişteki deneylerinden ve Güney Amerika'dakl
askeri diktatörlüklerin baskısı altında ezilen emekçi halkların başına
gelenlerden bugünkü siyasi iktidarın saldırılarının ne anlama geldiğini çok
iyi bilmektedir. Ve Türkiye işçi sınıfı oynanmak istenen oyunların
üstesinden gelecek bilinç ve deneye sahiptir. . .

işte böyle bir ortamda ülkenin bu hale gelmesinde belli. payı bulunanlar,
baskı yasalarının çıkmasına yardımcı olanlar bize görevlerimizi hatırlatmaya
kalkmasınlar,

• Dün 20 Mart'lara karşı çıkanlar, 1 Mayıs'ların kutlanmasına engel olmaya
işçilerin örgütlü gücünü bölmeye çalışanlar meslekörgütlerinin bölünmesi-'
ne, kapatılmasına yol açanlar, faşist tehlike • karşısında açık tavır
alamayanlar, işçi sınıfına demokratik mücadele konusunda öğüt •
veremezler.
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Türkiye işçi sınıfı ekonomik, demokratik haklarını koruma ve geliştirme
mücadelesinin siyasi sonuçlarına sahip çıkacaktır.

Türkiye işçi sınıfı bağımsız siyasi tavrını ortaya koyacak örgijtlü mücadelesi
ile tarihsel görevini mutlaka ve mutlaka yerine getirecektir.

Ama bizim sınıfsal hedefimiz yalnızca ekonomik-demokratik haklarımızı
. savunmak değildir. Bizim hedefimiz işçilerin, emekçilerin sömürüsüz,
baskısız dünyasını kurmaktır. Sosyalizmi gerçekleştirmektir .

. 11-12-13-14 Ocak 1980 tarihlerinde lstanbul'da toplanan DiSK Yönetim,
Yürütme Kurullatı, Başkanlar Konseyi ve Bölge Temsilcileri ortak
toplantısında dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları tartıştık
ve burjuvazinin daha fazla sömürü yolunda giriştiği geniş çaplı saldırılar

• karşısında boyutlarını genişleterek mücadelemizi sürdürme kararı aldık.

Burada önümüzdeki mücadele döneminin ilkelerini, araçlarını, yeni durumu,
gerektirdiği yeni mücadele taktiklerini tartışacak, somut adımların biçimini,
yerini,zamanını saptayacağız. . . .

Toplantıda DiSK Genel Başkanvekiii Kemal Nebioğlu, DiSK Yürütme
Kurulunun içın9e bulunduğumuz koşullara ilişkin "DURUM .SAPTAMASl"nı
dile getirmiş; Orgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğiu ise örgüt
içi sorunlara değinen bir konuşma yapmıştır.

Kocarnanoğlu, yaklaşan mücadele günlerinin önemini ve bu günleri
karşılamaya yönelik önlemleri dile getirmiş ve sendikal işleyiş konusunda
şunları söylemiştir:

Ancak bu· ortamda siyasi bölünmüşlük sonucu, işçi sınıfı henüz bir
alternatif durumunda değildir. Ve siyasi birliğimizin henüz s~ğlanmamış
olması da, sendikal çalışmalarımıza tüm olumsuzluğu ile yansımaktadır.

Böyle bir dönemde siyasi bir örgüt olmamakla birlikte, işçi sınıfımızın
önemli bir örgütü olarak 0ISK'e büyük görevler düşmektedir. .

Son zamlar ve baskılar kitleleri açı,~ eylemlere hazır duruma getirmiştir.
Kitlelerde dayanışmayı arttıran eğilimler gelişmektedir. Bu olumlu bir
gelişmedir. Ama iyi değerlendirilmelidir.

ilkeleri ve amacı iyi belirlenmemiş, iyi planlanmamış, zamanı ıyı
seçilmemiş, nereden başlanıp, nerede duracağı belli olmayan, alınabilecek
tüm destekler sağlanmadan yapılacak çıkışlar yenilgiye, bozguna yol
açabilir. Ve yenilgiler, hele hele, üst üste galen bozgunlar kitlelerdeki
olumlu eğilimleri hemen yok edebilir. Bunlardan kesinlikle kaçınmak
zorunludur.
Burjuvazi liberal davranmarnaktadrr, En açık saldırı yolunu seçmiştir. •

..
Mevzilerimizi ancak mücadele ederek koruyabiliriz. Yığınlar eylem içinde
pişecektir, deney kazanacaktır... • • •

Kısaca yepyeni bir dönemin başındayız. Yeni koşullar yeni mücadele
yöntemlerini, yeni takfikleri gerekli kılmaktadır.

Bugün saldırılar karşrsmdayız ve mücadeleyi kabul etmişiz. Öyleyse '
"mücadele düzeni"ne geçilmelidir.
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Buna l,!ygun mücadele anlayışım geliştirmek, buna uygun taktikler
belirlemek ve uygulamak zorundayız. •

~- "Mücadele düzeni" alışılmış anlayışları terketmeyi, yeni duruma uygun
yöntemleri uygulamayı zorunlu kılmaktadır~.

. .
Örgütlenmede, toplu sözleşmelerde, eğitimde, yayında, kısacası sendikal
çalışmalarımızın her alanında yeni yöntemlere yönelmeliyiz.

Yakın ge~mişte yoğun bir mücadele içinde olduk. En ufak eylemlerden, en
geniş eylemlere kadar.blrdizi eylem yaşadık. •

fhı•~ıarın genel bir değerlendirmesini yapmak zorundayız. Başarılarımızı
ve başarısızlıklarımızı değerlend!rmeliyiz. .

DiSK içindeki eylemlerimizde en büyük yanlışımız demokratik merkeziyetçi-
lik ilkesinin doğru kavranmamasında yatmaktadır... •

1976 ve 1977 yıllarında· çeşitli genelgeler ile DISK'in görüşü alınmadan
sendikalar arasında mali yardım sağlama, DISK'i bağlayıcı demeçler verme,
DISK'in doğrudan düzenlemediği ve doğrudan sorumluluğunu üstlenmediği
eylemlere DISK'in ve üye sendikaların ve bu sendikalarımızın alt birim,lerinin
katılması yasaklanmıştır.

Ancak daha sonra bu kararları alanlar kendi kararlarını çiğnemişlerdir. Oysa
bu kararlar hala geçerlidir...

Kendi örgütlerinde eleştiri getirenlere karşı acımasızca merkeziyetçilik
uygulayanlar, öte yandan üst örgütün rnerkezl: disiplinine uymaktan
kesinlikle kaçınmaktadırlar.

Bugün birçok üye sendika genel merkezi ya da alt birimi gelişigüzel, her
örgütle eyleme girişmekte, bildiri yayınlamaktadır.

Bu disiplinsiz tavırlar sonucu merkezi otorite giderek zaafa uğratılma
durumuna gelmektedir.

DiSK üyesi bir sendika DiSK dışında sendikal ittifaklara girişmekte, genel
merkeze ancak her şey bittikten sonra bilgi verilmektedir.

Öte yandan DiSK içinde. konfederal yapıyı hiçe sayan eylem birlikleri
gerçekleştirilmektedir. Bir konfederasyon çatısı altında biraraya gelen
sendikalar belli bir amaç uğruna zaten eylem birliği içindedirler, demektir.
Bunun dışındaki çabalar sendikal disiplini bozucu, örgütsel birliği bölücü
çabalardır. Eylem birliği kavramını kimsenin sulandırmaya hakkı yoktur.
DiSK, birlikte eylem demektir. - .

Gurup sözleşmesi yapan sendikaların da işin başından itibaren DISK'ln
koodinatörlüğünde ortak hedefler saptaması, plan yapması ve mücadeleye
girmesi gerekirdi. Böyle yapılmamıştır. Ama sorun çözümsüzlüğe doğru
gittiğinde her şey DISK'e bırakılmak istenmiştir... . .

DISK'e karşı merkeziyetçiliği tanımamak, ama kendi örgütünde katı
merkeziyetçilik uygulamak, bu, devrimci sendikacılık anlayışı olamaz.

Sendikalarda demokratik merkeziyetçiliğin işleyişine yönelik önemli
olumsuzluklar vardır.
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Bugün kapıdaki tehlike anarko-sendikalizmdlr. Herşeyl örgütsüz eyleme
bağlayan, salt eylem yapmak için eylem yapan, sendikalarla dolaysız
siyasal eylem yapmaya· kalkışan, tek başına genel grevle iktidar
olunabileceğini ileri süren, görünüşte aşırı· sol; ancak özde sağ •
anarko-sendikalizm, sendikaların örgütsel işl~yişinl yok saymakta,
örgütsüzlüğü özendirmektedir. . •.

Sendikal çalışma içinde sık sık ortaya çıkan uzlaşmacı sağ sendikal
anlayıştan kaynaklanan yanlışlar anarko-sendlkallzml yeşertmektedlr.. .
Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinin gerçek anlamda
uygulanmaması, üyelerimizin anarko-sendlkallst eğilimlere kapılmalarına
yol açmaktadır.

Sendikal çalışmanın her a_şaması'1da üst örgütü tanımama, merkezin bilgisi
dışında eyleme geçme,ama eylem başarısızlıkla SOQUÇlandığında bunun

).. . tüm yükünü merkeze yıkma alışkanlığı giderek artmaktadır.

Küçük, ama etkin anarko-sendlkalist gruplar, tabanın yeterince eğitilmeme
si ve DISK'in tabanın karar ve söz sahibi olması ilkesinin uygulanmaması .
nedenleriyle işyerlerini karıştırmaya yetmekte, toplu sözleşme görüşmele
rinde ve grevlerde etkili olabilmektedir.'

Anarko-sendikalizmi yeşertebilecek maddi temelleri ortadan kaldırmaya
yönelik kesin ve ciddi önlemler almak zorundayız. •

Dünya ve Türkiye koşullarının ve örgüt içi sorunların değerlendirildiği,
toplantıda genelllkle işçi ve emekçilere yönelik saldırılara karşı GENEL
GREV dahil girişilecek mücadele yöntemleri üzerinde durulmuş ve ortak
toplantıda DISK'in egemen-söm0r0cü sınıfların saldırısını en etkin, en

~kitlesel biçimde göğüslemesi kararı alınmıştır.

Sendikalara karşı uygulanan· baskıların, yöneticilerin sudan bahanelerle
gözaltına alınmasının, tutuklanmasının 'şiddetle protesto edildiği ortak
kararda, faşist saldırı ve cinayetlere karşı Türk-lş'e yapılan ortak tavır alma
önerlsinin son zamlar, hayat pahalılığı ve baskı yasalarının sendikalara
dayattığı vazgeçilmez görevler çerçevesinde daha sıcak btr- biçimde
geçerliliğini koruduğu belirtilmiştir;

"YILGINLIÖA, KARARSIZLIĞI, TESLiMiYETE YER YOKTUR" sözleriyle
biten ortak kararda su somut hedefler belirlenmiştir :
- Bölgesel çapta grevler yapılacaktır.
- lşyerleri ve işkolları • -düzeylnde dayanışma ve sempati grevleri
gerçekleştirilecektir. . .
-:rorkiye'niiı çeşitli bölgelerinde kitlesel miting ve yoroy0şler düzenlenecek-
tır. . .
- ışçl kıyımlarına ve anti-demokratik uygulamalara karşı daha da etkin
mücadele verilmesi için Ortak Davranış ve Eylem Komiteleri son deneylerin
ışığında yeniden örgotıendirilecektlr. • •
- Türkiye'dekl antl-demokratlkluyqularnalara ve/ baskılara ve bölgemizdeki
savaş tehlikesine karşı, bu konuları -kapsayan Akdeniz ve Oiiadoğu
düzeyinde uluslararası bir sendikal konferans yapılacaktır. .
- Örgütlenme, toplu sözleşme, eğitim ve basın-yayın çalışmalarında DiSK
düzeyinde merkezi bir yapı sağlanacak, geniş kitleleri kapsayan toplu
sözleşme görüşmelerini sürdüren sendikalarımızın DISK'in merkezi
yönlendirmesi içinde ortak davranmasını, gerektiğinde ortak greve
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• gidilmesini sağlayacak bir yol izlenecektir. . . •.
~ DiSK Anatü. züğünde var olan DAYANIŞMA FONU dah_a d~Jl0&.letr~irll_erek
içinde bulunduğumuz koşullara uygun maddi dayanışma.sMia~~ktır. •
- 1 .Mayıs Komiteleri vakit geçirmeden kurulacak ,1 Mayıs bZiine·tıygpn bir

. biçimde kitlesel olarak kutlanacaktır. ~- • •.
- Tüm yukarıdaki eylemlerde DISK'in merkezi devrimci disiplinine kesirı..l~),e
uyulacak, sendikalarımızın tüm maddi olanaklarını, güçlerini ve kadro~irıı
hızlı, etkin ve merkezi biçimde mücadele sürecine sokacak işfeylş
sağlanacaktır. .
- Bu görevleri merkezi olarak yönlendirecek eylem kararlarının ülke çapında
en alt örgüt birimlerine, işyertertne yaygınlaştırılmasını; eylemin sağlıklı,
etkin, kararlı biçimde üye tabanının en geniş kitlesinin bilinçli katılımı ile
gerçekleştirilmesini sağlamak için sürekli çalışan DiSK EYLEM KOMiTESi
kurulacaktır.

3.32. D!SK'IN 13. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ _•s· ·'in 13. Kuruluş YıldönümO 12 ve 13 Şubat'ta kutlanmıştır. 12O I K Şubat'ta DiSK Konferans Salonundayapılan toplantıda önde gelen
demokratik kitle ve meslek örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin

katıldığı bir forum yapılmıştır. ., •

üye sendikaların yönetici ve temsilci)erinin izleyici· olarak katıldıkları
toplantıya DiSK Genel Başkanvekili Kemal Nebioğlu, Türkiye Yazarlar
Sendikası Genel Başkanı Aziz Nesin, lstanbul Barosu Başkanı Av. Orhan
Apaydın, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı DR. Erdal Atabek,
Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız, TMMOB Genel Başkanı Teoman

•• Öztürk, KÖY-l<OOP Genel Başkanı Nedim Tarhan, TÜMÖD lstanbul Şubesi
Başkanı Prof. Dr. Nuri Karacan, TÜM-DER GenelBaşkanı Nizamettin Barış,
TÜMAS lstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Tülay Arın birer konuşma
yapmrşlardır. •

Toplantının· gündemini oluşturan "Temel Hak ve Özgürlüklere Yönelik
Saldırılar ve Yaşamın Her Alanındaki Arıtl-Dernokratlk Baskılar ve Tüm
Çalışanlara seootkataşme Hakkı" konusu ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

Toplantıyı açarken yaptığı konuşmada Genel • Başkanı Abdullah BaştOrk
özet olarak şunları söylemiştir:

Tekrar ediyorum: işçileri işlerinden atarak, emekçileri stadyumlara,
hapishanelere doldurarak,. ülkeyi hapishane haline getirerek ülkeyi
yönetemezler.

TRT yalanları ile, ırkçı, faşist yazarların ihbarlarıyla, faşist partinin
yönlendirmeleriyle ülkeyi yönetemezler.

, Marifet "Anarşi ve terörü" önleme bahanesiyle temel hak ve özgürlijklerl
boğazlamak değildir. -- •

Marifet, varolan yeterli yasaları kullanarak faşist katilleri yakalamaktır,
katilleri hapishanelerde 'tutmaktır, Yargıç., avukat ve tanıkların can .
güvenliğini saijlamaktır. Silah kaçı~çılığını önlemektir.

Daha fazla baskı talepleri· ve uygulamaları içinde Demirel, onu
· yönlendirenlerin çaresizliğidir. Emekçilerden duydukları korkunun ifadesl-
d~. .
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Ancak işçi sınıfımız va emekçi halkımiz temel hak ve özgürlüklerlne
saldıranları püskürtecek yeterli deneye, bilince ve kararlığa sahiptir.

J

Anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şovenlst güçlerin güç ve eylem blrliğl
içinde bu günleri mutlaka aşacağız. , •

Başt0rk'ten sonra söz alan Genel Başkanvekili Kemal Nebloğlu, "Belgeler"
bölümünde sunulan konuşmasını yaparak genel olarak işçi sınıfı ve
emekçilere yönelik baskıları dile getirmiş ve Türkiye işçi sınıfının, en temel
hakları gasbedilen yoksul köylülerle, küçük esnaf ve zanaatkarlarla, toplu
sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkı tanınmayan kamu çalışanlarıyla,
kısacası, tüm emekçilerle, toplumumuzun tüm demokratik güçleriyle
tekelci sermayenin, faşistgüçlerin temel hak ve özgürlüklerimizi yoketme
çabalarına izin vermeyeceğini söylemiştir. "Belgeler" bölümünde,
ülkemizin içinde bulunduğu durumun değişik açıdan tartışıldığı bu
toplantıda yapılan konuşmalara tam metin olarak yerverilmlştir. •

DISK'in 13. Kuruluş Yıldönümü ise, "işçiler elele, genelgreve", "faşizme
karşı omuz omuza" sloganlarının hep bir ağızdan haykırıldığı, coşkulu
Temsilciler Me,clisi Toplantismda kutlanmıştır. • •

lstanbul Spor ve Sergi Sarayını dolduran· temsilciler DISK'in konukları
olarak toplantıya katılan uluslararası işçi sınıfı hareketinin seçkin
temsilcilerini büyük bir coşkuyla karşılamışlardır. Toplantıda Genel Başkan
Abdullah Baştürk dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu: koşulları
değerlendiren, örgütün mücadele hedeflerini belirleyen . bir. konuşma
yapmıştır. •

Sık sık alkış ve sloganlarla kesilen konuşmasını tamamlayan Baştürk'ten
sonra DiSK Eğitim Kültür Merkezi (DKM) korosu hocaları Timur Selçuk'un
yönetiminde devrimci marşlardan oluşan bir proçramsunrnuşlardır.

Daha sonra kürsüye gelen oısk' G~nel • Başkanvekili Kemal Nebioğlu,
"Belgeler" bölümünde yer alan DiSK Temsilciler· Meclisinin oybirliği ile
kabul ettiği DEMOKRASi BILDIRGESl'ni okumuştur. • •

DiSK Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Aktulgalı, DiSK yönetim organları ve
üye sendikaların yürütme kurullarının·ören'de yaptıkları ,toplantıda alınan
kararları okumuştur.

Ozan Ruhi Su ve Timur Selçuk'un katılımı ve DKM Diyarbakır ve Artvin
Folklor ekiplerinin gösterileri ile sonuçlanan Genel Ternsllcller Meclisi
DISK'in mücadele ile dolu 13 yılını coşkuyla anmış ve gelecekte verilecek
mücadele için kararlılığını belirtmiştir.

,
3.33. 20 MART. FAŞiZME iHTAR EYLEMi 2. YILINDA . • '\

· IŞYERLERINDE KUTLANDl ,

16 Mart 1978'de faşist katillerin lstanbul On lverslteslnde dersten çıkan
öğrenciler üzerine bombalı, makineli silahlarla giriştiği saldırıda 7
öğrencinin katledilmesi üzerine DiSK üyelerinin ve binlerce demokrat,
yurtsever kişinin iki saat süreyle işi bırakarak gerçekleştirdikleri 20 MART
FAŞiZME iHTAR EYLEMl'nin 2. yılı işyerlerinde kutlanmıştır. . •

DISK'in Demokrasi Mitinglerini gerçekleştirdiği, 1 Mayıs kutlamasına
hazırlandığı bir ortamda 20 Mart 1980 günü DISK'e bağlı işyerlerinde işçiler
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CT:tc'i t:i:r s::re durdurarak faşizme !-'..arşı mücadele üzerine konuşmalar
'ıf3,)'.':':.;,ş1c!ir, rr;jcaı:e:.ede~i kara.1ılıklarını dile getirmişler ve Gen.el Başkan
A...'.t:'.;:;.:;at, ~r;.t:k"On 20 Mart Mesajını okumuşlardır. BaştOrk 20 • Mart
:,ır.es.?,/c;r:a ;ş~:ere şôyte seslenmiştir:

,&,ıg3n 20 Mart Faşizme ihtar Eyleminin 2. '(ıldönümü. insanlık düşmanı
fassl cetaerm 16 Mart 1978 günü lstanbul Üniversitesinde dersten çıkan
öğ~ karşı bombalarla makinalı tüfeklerle giriştikleri kanlı katliamın
ar..:ı.ndan gerçetteştirdiğimiz Faşizme ihtar Eylemi mücadelemizde bir
dönemeçtir .

2'J Mart 1S78'de DiSK üyeleri 2 saat süreyle tüm Türkiye'de işi bırakarak
füetiracen ·ge!en güçlerini kanıtlamışlardır. DiSK üyelerinin bu eylemini
onbin'Iem:e Öğretmen, teknik eleman, sağlık emekçisi,avukat,doktor,öğrenci
desteklemiştir. Direnişimiz işçi sınıfının yandaşı emekçilerden ve onların
örgüUertnden akti.f bir destek bulmuştur, ı

20 Mart Faşizme ihtar Eylemi Türkiye işçi sınıfının yandaşı emekçi kitlelerle
birlikte vermelcte okluğu bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadele
sinde önemli bir yer tutan, faşizme karşı mücadelede emekçi kitielerin
örgütlü mücadelesinin etkinliğini vurgulayan bir eytem olmuştur..
20 Martla Türkiye'de faşizme karşı tüm güçlerini ilk kez nm birfücteliği ve
dayanışması açıkca sergilenmiştir.

20 Mart Faşizme ihtar Eylemi gerçekte kaynağını Anayasa'daki direnme
hakkından alan bir genel grevin provası olmuştur.

20, Mart1a aynca "sağa .da, sola da karşıyız" diyenlerin faşizme engel
clamayacağmı befirten DISK'in haklılığı 20 Marftan scnraıd faşist saldan ve·
cinayetler, Kahramanmaraş gibi faşist, kitfe soy!onrnlan ile daha da iyi
aruaşılmış>..rr_ ·

Faş;st saicmfaım amacı açı1dır. Temel ha~ ve özgfütütc!erimizi yol< etmeyi
ama~a'!,m baskı yasa:faru::ın kalbul ecmrnesine uygcn bir ertam yaratmak
işç:ler::rrr eınekçi Jern scmfu-J ve baskrya karşı yfücsefea müec:ceiesfci
:iıın:urmaR:n:.. -

~Z!ITE !<arş • bma: c.cfaınr::avan yrlan bir yaşasın'\"sağa ca. sefa da
kaı '?'~ı;:z"' mıınfiğ: ne se:siz kalınamaz. işçiler, em.ert;Her faşizme karşı
mraıs.:ıtafannı=ar..

Enet:-,:::i fuıil<:ımz: iö:cisi ye:fe!'C$ • ew.adw.mtw;:ıc.ca. faşizmfn fcsaı:M:
~•mm1u. enet: öi.,_~ar-..ı,. c:Eşi.:.'!:cCS ve ir.aı::çfazm: ci:il"ş:rrarJ,. namfarını
cili.,.9ffiBTI ; frm:şır.cii:zıl li.illli-p"'·;-.~ • lÔ ~ı5rn:.~ÜT.

Enet:;:lı .. itıfk:mı.:ı . Cir;!,'ll ı;:cl"a,ır~'t'..ın,, işs~,n ç-~Rff.CT:.Ei:': C:l![t!' ı;efı:11;i
q~ fic:m:er-m c:.Qcc.ı::n:"masrn 1$~:a;~ısn,, ı:ı:r~ill!ra~:ifü.: aı:ıı a{'::nıii!ı
IXS::rrim emt;er,taii~ t::-ft.~ı:erb ç.tli:"!/t.a..,ır.- $l'{G";ıl'O faş_fü:5:rJ:ı füı:ı::inı
fti;:mgfi in:ı;; a.iclı.G,umLg~~- •
~;i r;jfuHın ~~- ı&i:ı;~ t-1-- $~,l.'{/Jll [t;ıı:-s, a.:E$t'ı;xı:~ 1faı
tt.u,:j.ı.ıın.:i irihı b::il tırai~~ ~Jc~ ~y~ ~;,Gı...;i"ı.;,, ~maı::n'I: 1ll:l
ıt:rJ~:Wlırtııı~.s.~~~~~uu.ı-~~~
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Bugün için faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı tüm güçlerin güç ve
eylem birliğini sağlamak, en geniş emekçi kitleleri faşizme karşı aktif
kitlesel eylemlere sokabilmek temel görevimizdir. ·

1

3.34. DEMOKRASi MiTiNGLERi .
;,,

Aralık ve Ocak aylarında hem Türkiye hem de Türkiye'nin içinde
bulunduğu bölge ilginç gelişmelere sahne olmuştur. Ülke lçlnde '
egemen sınıfların izlediği emperyalist-kapitalfst sisteme bağımlı

ekonomik politika sonucu yokluk, kıtlık ve kuyruklar birbirini izlerken,'
• p~haJılık ve [şslzllk alabildiğince artmıştır. '

Faşist cinayet şebekeleri, izledikleri planlı saldırılarını yoğunlaştırarak
.sürdürmüşfer, bilim adamlarına, gazetecilere, toplumda saygınlık kazanmış
kişilere karşı ölüm kusmayı sürdürmüşlerdir. •

Siyasi iktidar devlet kademelerinde eşi görülmedik bir kıyım başlatmıştır.
67 ilin valisi, emniyet müdürleri bir günde değiştirilmiş, odacılara kadar·
varan bir kıyım makinesi işletilmiştir.

ilerici, demokrat, öğretmen ve memurlar sürülmüş, sürgünler günlük
yaşamın bir parçası haline getirilebilmiştir.

Siyasi iktidarların çiftlikleri gibi gördükleri KIT'lerdeTarım Satış Kooperatif
Birliklerinde büyük çapta siyasi tasfiyeler planlanmış, işyerlerini
faşistleştirmeye yönelik olarakçok!sayıda~işçi/atılmış,binlercesinin de işten
atılmasının hazırlıklarına girişilmiştir. _ ·

işçi ve emekçilere yönelik, onların temel hak ve özgürlüklerine, onların
işlerine, aşlarına, canlarına yönelik saldırı yoğun'!uk kazanmıştır. Bu
saldırıların öncelikle devlet memurlarına ve kamuya ait işyerlerine
yöneltilmiş olması siyasi iktidarın devlet aygıtını ve kamu işyerlerini faşist
militanlarını yerleştirerek denetimi altına sokmak isteğinde kaynaklanmak
tadır. TARIŞ'teki gelişmeler siyasal iktidarın bu yönelişinin çokaçık biçimde
gözler önüne serildiği bir olaylar dizisidir.

Tüm bu gelişmelerin yarımda siyasal iktidarca parlamentonun gündemine
yeni baskı yasaları getirilmiştir. Grev hakkının daha da kısıtfanmak,toplu
sözleşmelerin kapsamını daraltmak,toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkını
yok etmek için hazırlanan tasarılar temel hak ve özgürlüklerin daha da
budanmasına yönelik olan özünü gizleyemeyecek bir biçimde gelişmekte
dir.
öte yarıdan ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede lran'daki geli şrneler bu
gelişmelerin ABD'nin müdahalesine yol açıp açmayacağı, Türkiye'deki
üslerin kullanılıp kullanılmayacağı tartışmaları Afganistan'daki.' gelişmeler
üzerine kopanları demagojik·· kampanya bölgede siyasi gerilimi daha
artırmıştır. . .

Böylesi gelişmelerin yaşandığı koşullarda Yürütme Kurulu yeni gelişmele
rin üzerine tüm sendikal kadrolarca ve tabanın söz ve karar sahibi olma
ilkesinden hareket!e bir değerlendirme yapılmasını gerekli· görmüştür._ •

Bu amaçla 15-16 ve 22-23 Aralık tarihlerinde tüm DiSK bölge
temsilcililklerinde işyeri temsilcilerinin katıldığı Bölge Temsilciler
Meclisleri topıanrmştır.
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Bölge Temsilciler Meclislerinde sorunlar tartışılmış ve alınan kararlar,
Genel Başkan Abdullah Baştork'ün 11-14 Ocak 1980 ta_rihli Genel Yönetim
Kurulu, Başkanlar Konseyi ve DiSK Bölge Temsilcilerinin katıldığı ortak
toplantıyı açarken belirttiği: gibi "güçlüklerin aşılmasında birçok önemli
ipucunu bize vermiştir"

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda ülke çapında kitlesel çıkışların
örgütlenerek demokrasi güçlerinin ortak hedeflerini öne çıkaran ilkeli
birliğinin sağlanması yolunda çabalara girişilmesi örgütümüzün gelecek
günlere karşı duyarlı hale getirilmesi, örgütsel birliğinin eylem içinde
pekiştirilmesi kararları alınmıştır,

Bu değerlendirmeler ve kararlar ışığında IZMIR,ANTALYA,ORDU ve
IZMIT'te "işçi Kıyımına, Zamlara, Pahalılığa, Sürgünlere, Anti-Demokram
Baskı ve Uygulamalara; Faşist Saldırılara Karşı Demokrasi. Mitingi"
yapılmıştır.

IZMIR MiTiNGi

lzmir'deki demokrasi r:nitingl 26.Ocak 1980 tarihinde yapılmıştır. TARIŞ
işçilerinin, siyasal iktidarın TARIŞ işyerlerinde oynamak istediği oyunlara
karşı üretimden gelen gücünü sergiledi~i lzmir bölgesinde tüm işçilerin
demokratların, ilericilerin TARIŞ işçileriyle dayanışmalarını her fırsatta
gösterdiği koşullarda yapılmıştır.

TARIŞ işçilerinin işyerlerini faşist saldırılara karşı koruduğu,günlerce aç,
uykusuz nöbet tuttuğu lzrnlr'de üye .sendlkatarm ortak toplantısında
kararlaştırılan miting komiteleri görev dağılımı yaparak çalışmalara
başlamışlardır.

Bir yandan tam Ege Bölgesi miting için afişlenir, 100 bin .çağrı bildirisi
dağıtılırken tümişyerlerinde pankart yazımı çalışmaları sürmüş, işçiler
büyük bir coşkuyla mitinge hazırlanmışlardır.

Bölgedeki tüm ilerici, devrimci örgütlerle ilişkiler kurulmuş, TARIŞ
işçilerinin mücadelesini desteklemek ve ülkedeki gelişmelere karşı ortak
gücümüzü sergilemek ve mitingin düzen içinde geçmesi için llkell.tavlzslz-
bir politika sürdürülmüştür. •

26 Ocak Cumartesi günü IZMIR'in IZMIR olalı görmediği bir coşku ve
kararlılıkla onbinlerce işçi, emekçi; bulundukları mahallerden, işyerlerinden
düzenli ama kararlı sıralar halinde çıkarak toplanma alanına doğru harekete

• geçmişlerdir.

TARIŞ işçilerinin, işyerlerinden çıkarak en önde "TARİŞ'te FAŞiSTLERE
YER YOJ<:" "TARIŞ FAŞiSTLERE MEZAR OLACAK" pankartlarıyla kadınıyla
erkeğiyle_ genciyle ihtiyarıyla en önde sendikalarının flamaları altında
başlattıkları yürüyüşe onbinler katılmıştır.

"FABRiKALAR KALEMiZ YAŞASIN DiSK", "YAŞASIN SOSYALiZM",
"FAŞiZME KARŞI GÖREV BAŞINA", "FAŞiZME KARŞI OMUZ OMUZA",

• "ÇOCUKLAR CANIMIZ, FAŞfSTLER CAN DÜŞMANIMIZ". "TAJ:tlŞ'TE
FAŞiSTLERE YER YOK" sloganlarının sık sık tekrarlandığı yürüyüşte DiSK
görevlileri kırmızı gömlekleriyle yürüyüş ve mitingin tam bir disiplin içinde
geçmet,i için görev almıştır. .
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Bir gün önceden "YAŞASIN FAŞIZME,EMPERYALIZME KARŞI SAVAŞAN·
GÜÇLERiN BiRLiĞi", "TOPRAKLARIMIZ ABD' YE ÜS OLARAK DEGIL,.
YOKSUL KÖYLÜYE VERiLSiN" dev pankartları ve DiSK çarkıyla süslenen
giriş 4 saat 15 dakika sürmüştür. .
Son yılların mitinglerinde en fazla işçinin katıldığı 50 bin kişilik mitingde
Genel Başkan Abdullah Baştürk yaptığı konuşmada özetle şunları
söylemiştir: . , , . . . .

DISK'in demokrasi mitingine katılan, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
kavgamızda saf tutan.slzleri DiSK adına çoşkuyla selamlarım. •

DiSK 1975 Eylülünde izmir'de Demokratik Hak ve Özgürlükler Mitingi
yapmıştı. Aradan 5 yıl bile geçmedi. Yine lzmir'deyiz. Temel hak ve
özgürlüklerimiz için yine alanları doldurduk...

Yıllardır emperyalizme bağımlı kapitalist kalkınma çabalarının sonucu
Türkiye bugün .yakın tarihinin en derin ekonomik toplumsal ve siyasal
bunalımını yaşıyor. Ancak bu bunalımın sorumlusu işçiler, köylüler,
emekçiler değildir. Bu bunalımın sorumlusu sanayicilerdir, bankacılardır,
büyük tüccarlardır, tefecilerdir, toprak ağalarıdır. Emperyalizme bağımlı
çarpık kapitalist düzendir...

Bugün ülkede 5 milyona yakın işsiz var. işsizliğin gırtlağımızı sıktığı,
böylesine yaygın olduğu birortamdaeski MC'lerin devamı yeni hükümet
kooperatif birliklerinde ve K)T'lerde çalışan işçilere karşı korkunç bir
saldırıya geçti. Tekel'de, Fiskobirlik'te,. Çukobirlik'te, Antbirlikte ve Tariş'de
her türlü kışkırtmaya girişerek planladıkları büyük işçi kıyımını
gerçekleştirmek istiyorlar. Salı günü Tarlş'e bağlı işyerleri savaş
yöntemleriyle basılmıştır. işçiler süngü ve coplarla dağıtılmak istenmiş,
işyerleri işgal edilmeye çalışılmıştır. •

Nerede?

1922'de emperyalistlerin saldırısının püskürtüldüğü, denize döküldüğü,
ama bugün NATO Güney Kanadının merkezinin bulunduğu lzmir'de.

"Anarşi ve teröre karşı" mücadele bahanesiyle Demirel iktidarı lşyerlerlnde
anarşi ve terör yaratmıştır.
Amaçları bellidir. Bu işyerlerine yine faşist militanları doldu_racaklardır.
İşçiler bu faşist militanların baskısıyla yılgınlığa ve sömürüye boyur-
eğmeye itilmek istenecektir. •

Ama yağma yok. Köprülerin • altından çok sular akmıştır. lşçileı '·
direnecektir, direneceğiz. Faşizme karşı omuz omuza kavga vereceğiz.•.

Bugünkü siyasi iktidar her şeye çare olarak " anarşi· ve terörü'
göstermektedir. Ceza yasaları ağırlaştırilırsa, yani temel hak ve
özgürlüklerimiz askıya alınırsa, "anarşi ve terörün" yok • olacağını
söylemektedirler. Oysa bugün burjuvazinin istediği devrimci mücadelemi-
zin yok edilmesidtr. Halkımızın susturulmasıdır. •

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

Bugün onbinlerce öğretm~!l, tekni~ eleman, memur kıyım makinasının
altına sokulmak isteniyor. Oğretmen, memur aileleri parçalanıyor. Analar,
babalar birbirini göremez hale sokulmak isteniyor.
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Gençlik örgütleri, kadın örgütleri dernokratlk kitle örgütleri, emekçi
.örgütleri kapatılıyor.

Burjuvazi bizi açlığa, yokluğa, işsizliğe, sefalete boyun eğmeye çağırdı.
Bizi teslim olmaya çağırdı.

Ya teslimiyet ya da mücadele

Teslim olacak mıyız?

Hayır.·
·Elbetteki hayır.
Bin kere hayır.
Önümüzde iki yol var: . • •
Birincisi bir avuç zorba asalağın bizi daha fazla sömürmesine boyun eğmek.
Diğeri ise mücadele etmek. .
Yani fabrika fabrika, işyeri işyeri haksızlıklara karşı, kıyımlara karşı,
Anayasaya dayanarak direnme hakkını kullanmak.
Ekmeğimiz, aşımız, geleceğimiz çin direnmek, mücadele etmek.
Burjuvazi kavgaya davet etti bizi. Davetleri kabulüm"üzdür.

Onlara 15-16 Haziranları, 1 Mayısları, DGll{I direnişlerini 20 Martları bir kez
daha buradan hatırlatmak isterim.

'Meydanı egemen sınıflara bırakmayacağız. •

Onlar bir avuç biz ise milyonlarız.
~

. Tarihin akışını bugüne kadar durduramadılar. Bundan sonra da
durduramayacakla rdır. •

Gelecek bizimdir. Sizleri önümüzdeki mücadele günlerine hazır olmaya
çağırıyorum.

Genel Başkan Abdullah Baştürk'ün konuşmasından sonra mücadele andı
içilerek toplanıldığı gibi tam bir disiplin içinde dağılınmıştır.

ANTALYA MiTiNGi

Antalya'da Demokrasi mitingi 9 Şubat 1980 tarihinde yapılmıştır.

ÖREN'de Genel Yönetim,Yürütme,Onurve Denetim Kurulları ve DiSK Bölge
Temsilcileriyle tüm üye sendikaların yürütme kurullarının toplantısında
gelişmeler değerlendirilirken, siyasi iktidarın -tanm satış kooperatlf
birliklerinde sürdürmek isteği saldırı politikasını· ANTBIRLIK işyerlerine
kaydırmak istediği belirtilmiştir.

ANTBIRLIK işyerlerine faşistlerin toplu olarak alınarak, çalışan işçileri işten
atmaya yönelik planlanan oyun sergilenmek istendiğinde, işçiler üretim
silahlarını kullanarak işyerlerini faşistlere karşı savunmak üzere harekete
geçmişlerdir. Durum bu- işyerleri nde örgütlü üye sendikalarımızın
yetkililerince değerlendirilmiş ve DISK'in kararıyla bölgede miting
yapılması kararlaştırılmıştır.
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MitlQA öncesi bölgedeki tom işçiler teknik elemanlar, memurlar,
öğretmenler ANTBIRLIK işçileriyle dayanışma içinde olduklarını göstermek
için 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirmişlerdir.

Alınan karar ışığında tüm Antalya Bölgesinde afişleme yapılırken faşistler
afişlemeye katılan üyelerimize saldırmış daha sonra Valilik afişlemeyi
durdurarak yaklaşık 200 DiSK üyesini.gözaltına almıştır.

• . .
\

Genel Başkan Abdullah Baştürk'ün ve üye sendikaların Yürütme Kurulu •
üyelerinin yürüyüşün en önünde katıldıkları mitinge Adana'dan1Mersin'den,
Burdur ve lsparta'dan •• binlerce DiSK üyesi işçi ve demokratlk kitle
örgütlerinin üyeleri katılmıştır.

ANTBIRLIK işçileri, "ANTBIRLIK FAŞiSTLERE MEZAR OLACAK",
"YAŞASIN TARIŞ,ANTBIRLIK DIRENIŞfMIZ" pankart ve sloganlarıyla

. işyerlerinden topluca çıkarak yürüyüşe katılmışlardır. Arkalarında diğer
sendikalar alfabetik sıraya göre yürümüş daha sonra tesbit edilen biçimiyle
demokratik kitle örgütleri yürüyüşe katılmışlardır: '

"TARIŞ BAŞLATTI ANTBIRLIK SÜRDÜRÜYOR'' ,;FAŞiZME KARŞI OMUZ
OMUZA", "YAŞASIN. SOSYALIZMII, "FABRiKALAR KALEMiZ YAŞASIN
DiSK" "iŞÇiLER EL ELE GENEL GREVE" sloganları tüm Antalya'yı
kaplamıştır. • •
Antalya'da bugüne kadar yapılan en kalabalık miting olan DEMOKRASi
MiTiNGiNDE Genel Başkan Abdullah Baştürk kürsüyegelereközetle şöyle
demiştir:

Bölgemi;deki son olaylar nedeniyle Türklye'nln Ortadoğu'daki politik ve
askeri önemi iyice artmıştır. Böylesi bir, durumda emperyalist ABD ve

,, emperyalizmin saldırgan örgütü NATO Türkiye'yi emperyalizmin çıkarlarını
savunmada daha vurucu ileri bir saldırı karakolu haline getirmek·
istemektedir. -

Türkiye'deki bunalımın faturasını işçilere ve eme~ilere ödetmek isteyen
tekelci sermaye ise "daha. fazla kar" "daha fazla sömürü" yolunda
önlerindeki tüm eng~llerin kaldırılmasımistemektedir.

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin çıkarları tam anlamıyla çakışmaktadır.

Hedefleri açıktır:. halkımızı dah,a fazla sör!Jürm.ek için baskı ve zulmü
artırmak.

Taleplerini paralı ilanlarla dayatan, çıkış yolu • gösteren, ekonominin
kendilerine devredilmesini isteyen tekelci sermayenin istemleri

, doğrultusunda oluşan AP gerici-baskıcı hükümetinin programı_ bu amaçla
uygulanmaya konmuştur. . ..
Emperyalizme olan bağımlılık ilişkilerinin pekiştirilmesi, 'özet· sektöre
ayakbağı olan engellerin temizlenmesi, ücretlerin dondurulması, zamlar ve
ekonomik paket bu.amaçla gündeme getirilmiştir. •

Yapılanlar ekonomik, toplumsal, siyasi ve askeri alanlarda emperyalizmin,
tekelci sermayenin taleplerinin yerine getirilmesidir.

Siyasi iktidar bu amaçla işçi sınıfı ve emekçilere karşı bugüne kadar
görülmedik yoğunlukta ekonomik, politik ve ideolojik saldırıya geçmiştir.
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Ama iyi_ bilsinler ki saldırıları geri tepecektir.
1

Tüm çabaları batmakta olan, bu aşağılık, bu rezil sömürü ve. baskı
düzenlerini kurtaramayacaktır.. \'

• DiSK ve üye sendikaların yöneticileri Ören'de yaptıkları toplantıda bölgesel
grevleri kapsayan demokratik haklarımızı kullanma kararıalınmıştır.

\

En ufak bir açık bırakmadan bu mücadeleye hazırlanmamız gerekiyor.

Bu kavga hürriyet kavgasıdır. Bu kavga işimizin ve ekmeğimizin kavgasıdır.

Hedefimiz ortaktır: Bu hedef, pahalılığa karşı, zamlara karşı, açlık ve
sefalete karşı,zulme ve baskıya karşı yılmadan mücadele etmektir.

Bu mücadelede saflarimızı sıklaştırmak, antl-Iaşlst, arıtl-ernperyallst ve
anti-şovenist birliğimizi güçlendirmek zorundayız.

ORDU MiTiNGi

Ordu'da DEMOKRASi MiTiNGi 23 şubatta gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz bölqeslnda bugüne kadar DISK'in düzenlediği ilk miting olması
dolayısıyla miting çalışmaları yalnızca Ordu ili ile sınırlanmamış, tüm
Karadeniz bölgesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Ordu ilinde yapılacak
miting için, Samsun, Trabzon, Giresun ve Ordu olmak üzere· dört ana
merkez saptanmıştır. •

Karadeniz bölgesinde faşistlerin saldırılarını arttırmaları üzerine bölgede
tüm demokrasi güçlerinin ortak çıkışı olacak bu eylemin hazırhklannda bir
çok zorlukla karşılaşurnrştrr.

Güvenlik Kuwetleri özellikle bu mitingde afişleme yasaklamalarından
, miting güzergahına kadar birçok pürüz çıkarmışlardır._ Mitinge katılımın
engellenmesi için ellerinden gelenleri yapmışlardır. Özellikle Samsun'a
yeni atanan Vali ve Emniyet Müdürü bölgede miting hazırlıklarını sürdüren
sendikalarımızın yetkililerini göz altına almışlar, pankartlara 61 koymuşlar,
Samsun'dan katılımın düşmesi için heryol~ denemişlerdir.

Miting hazrrtıklan sürerken çevreden bir çok faşistin Ordu'ya getirildiği
öğrenilmiştir. Ertesi günü esnaf dernekleri, muhtar dernekleri adlarını
kullanan kişiler ve faşistler şehir içinde çeşitli bildiriler dağıtarak olayların·
çıkacağını "mitinge katılınmamasını" "esnafların dükkanları kapatması
gerektiğini" yaymışlar, bölgedeki gerilimi daha dayükseltmişlerdir.

öte yandan FISKOBIRLİK lşyerlerlnde işçilerin mitinge katılmalarının
engellenmesi için işçiler rnesaiye· bırakılmak istenmiş,· DiSK üyesi
işçilerinin yanında Türk-lş'e bağlı işyerlerinde de üretim sürdürülerek
işçilerin katılımının önüne geçilmek istenmiştir. • •

23 Şubat Cumartesi günü sabah erkenden "DiRENECEĞiZ", "YAŞASIN
SQSYALIZM", "YAŞASIN FAŞIZly'II;, EMPERYALiZME KARŞI SAVAŞAN
GUÇLERIN BiRLiĞi" bez pankartlanvla alan hazırlanmıştır. Mitingin
güvenliğinde görev alan 400 DiSK üyesi- kırmızı gömleklerini giyerek,
bayrakları ve flamaları ile yürüyüşe geçmeden önce topluca DISK'in miting

i

. 272'



ilanını içeren yazılı 'pankartrn bir gün önce faşistlerce indirildiği yere
giderek, "DISK'E UZANAN FAŞiST ELLER KIRILACAKTIR" sloganlarıyla
aynı yere aynı yazıyı içeren bez pankart asmışlardır.

Tüm Karadeniz bölgesinden kitlelerarabalarla.Ordu'ya akmıştır.

Emniyet görevlilerinin korteji deniz kenarından yürütmek istemeleri üzerine
Genel Başkan Abdullah Baştürk normal güzergahtan yürüyüşü başlatmış ve ·
on binlerce emekçi onun peşinden yürüyüşe geçmiştir: •

Siyasal iktidarın oyunlarını bozmak için hayat pahalılığını,zamları, sürgünleri
işçi kıyımlarını, anti demokratik baskı ve uyqularnaları, faşist saldırıları
protesto etmek için kitleler "FAŞiZMi. EZECEGIZ",' "FAŞiZME KARŞI
GOREV BAŞINA" "iŞÇiLER EL ELE GENEL GREVE" diyerek yürümüşlerdir.

Saldırılara provokasyonlara rağmen binlerce işçi ve emekçinin katıldığı
miting işçilerin emekçilerin kararlılıklarının bir kanıtı olmuştur..
Ordu mitinginin en • büyük özelliği şimdiye • kadar hiç bir mitingde
görülmedik düzeyde çok sayıda kadın emekçilerin katılması olmuştur.
Orduluların tüm yıldırma çabalarına rağmen katıldığı, balkonlardan el

, salladığı miting tam bir disiplin içinde sona ermiştir.

Genel BaşkanAbdullah BaŞtürkkoııuşmasında özellikle Demirel iktidarının
100 gününün değerlendirmesinı yapmış ve şöyle seslenmiştir:

Demirel başa gelir gelmez "anarşi ve terörü": enflasyonu-önleyeceği sözü
vermiş, 100 gün içinde Türkiye'yi düzelteceğini iddia etmiştir.

Demirel'in 100 günü dolmuştur.

. 100 gün içinde Demirel iktidarı ne yapmıştır?...

Kısacası daha fazla sömürü daha fazla baskı getirmiştir.
Demirel iktidarı bundan sonra ne yapmak isteyecektir?
Anayasayı bir kez daha geriye doğru değiştirmek.
~endi ifadeleriyle parlamenter düzeni askıya almak. , .
Ulkemizi Güney Aır.erika'daki askeri diktatörlüklere benzetmek
Görülüyor ki, Demirel çözüm değildir. Burjuvazinin çözümsüzlüğüdür.
Şiyasal iktidara ve onun başına buradan sesleniyorum:
Ulkeyi hapishane haline getirerek yönetemezsiniz , .
~mperyalistlerin faşistlerin yönlendirmeleriyle devleti yönetemezsiniz. . r
U.lkeyi Şili'ye, Arjantin'e benzetmek isteyenlerin sonu hüsrandır.
Anayasal düzen içinde yasallığını yitiren AP azınlık iktidarının önünde tek
yol vardır, o da istifa etmektir. Hükümeti buradan ve yeniden istifaya davet
ediyorum .. ; ' • • . . •
Cevap verme imkanımızın bulunmadığı Parlamentoda DISK'e ittirir etmek
işe işçiler ve emekçiler olarak alanlardayız ve buradan sesleniyoruz. Elbette
Türkiye'de namertlerin burnu sürtülecektir...

Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler Ülkeyi hapishane haline getirerek yönetmek
isteyenlere karşı mücadelede yeterli tarihsel deneye sahiptir. ,
Bir avuç emek düşmanının sömürü düzenini mutlaka tarihin çöplüğüne
atacağız. Sömürünün ve baskının olmadığı, işçilerin emekçilerin iktidarını
kuracağız. Sosyalizmi kuracağız. •
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IZMIT MiTiNGi

Demokrasi mitinglerinin dördüncüsü 22 Mart 1980 Cumartesi günü lzmit'te
yapılmıştır.

lzmit'te yapılan mitinge DISK'e bağlı sendlkalaraüys işçiler, Türk-lş'e bağlı
sendikaların Kocaeli yöresindeki şubelerine üye işçiler ile bağımsız
sendikaların üyeleri katılmışlardır. lşci sırutırnızm temel haklarına yönelik
saldırılar karşısında, sınıf mücadelesinde doğru hedefler gösterildiğinde,
sendikal ayrımları bir yana iterek ortak slogan_ların, ortak istemlerin nası I bir
arada haykırılacağı eylemde fıirlik sağlanacağı dosta, ~öüşmana
gösterilmiştir. • •

işçilerin yanında birçok demokratik kitle örgütü de DISK'in çağrısıyla
toplanarak ortak güçlerini sergilemişlerdir. Köylü örqütlerl, kadın örgütleri
mimar ve mühendisler, öğretmenler, memurlar, gençlik örgütleri hep
birlikte, faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı, işçi sınıfı
öncülüğündeki mücadelenin yükselmesi için disiplin içinde bir araya
gelmişlerdir.

.,
lzmit mitingiyle ilgili çalışmalar, İstanbul, Ankara ve Bursa DiSK Bölge·
Temsilci ilklerini de kapsayacak bir biçimde yürütülmüştür.

Kocaeli Valiliğinin mittıigin yapılması için gerekli müracaatı uzun zaman
bekletmesine, 'aüşlerne konusunda engeller çıkarılmasına karşın, miting
hazırlıkları başarıyla tamamlanmıştır.

lzmit dışından katılımın örgütlenmesi için, önemli zorluklarla
karşılaşıldııjı, örneğin sabah 8.30'de lzmit'te olacak trenin ancak miting
bitiminden sonra lzmit'e getirildiği Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasasının budanmış yeni biçimiyle ilk kez uygulandığı koşullarda DiSK
üyesi işçiler ve diğer kitle örgütü üyeleri kararlı tavırları sonucu tüm
engelleri aşmışlardır.

I

Ancak lzmit'te düzenlenen mitingde örgüt içi belli sorunlarla da
karşılaşmıştır. Özellikle belli siyasal anlayıştaki sendikaların yerel
yöneticileri bölgede mitingin yapılması kararı için çok fazla çaba har
camalarına karşın.mlttng kararı alındığında.hazırlık çalışmalarına yeterince
katılmamışlar, zaman zaman •mitingin geleceğini tehlikeye düşürücü
konumlara girebilmişlerdir. .

Güvenlik örgütlenmesi sorununun en çok önem kazandığı bir durumda bazı.
sendikaların görevli vermekten kaçınması, DiSK içinde 6. Genel Kuruldan
bu yana sürdürülen disiplinsiz, davranış,ların bir devamıdır.

Tü~ bu gelişmelere karşın İstanbul bölqeslnden üye sendikaların verdiği·
bine yakın görevli mitingin düzenli geçmesi konusunda görev almış lzmit
bölgesindeki diğer sendikalarımızın ve Ankara'dan gelen Genel-iş üyeleriyle
güvenlik tam anlamıyla gerçekleştirilmiştir. ,

Geceden lzmit'e gelen görevlilerle, alan ve toplanma· yerinin, güvenliği
alınmıştır. Ancak emniyet görevlileri, daha yürüyüş başlamadan
görevlilerin yerleştirilmelerine karşı çıkmış, bazı DiSK görevlilerini göre~
yerlerinden götürerek gözaltına almıştır.
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Emniyet g~revlilerinin olay çıkarmaya ve ·mitingi yaptırmamaya yönelik
tavırları sogukkanlılıkla göğüslenmiş, hatta DiSK görevlilerinin ellerinde
bulunan ve üstlerinde "YAŞASIN SOSYALiZM", "FAŞiZME KARŞI OMUZ
OMUZA", "FAŞiZME KARŞI GÖREV BAŞINA", "FABRiKALAR KALEMiZ,
YAŞASIN DiSK" pankartlarının sopaları değiştirilen yasaya göre emniyet
vetkilerince toolanırken cörevüler bu vazıları göğüslerine takmışlar, •

_ellerinden bırakmamışlardır.Bu kararlı tavır sonucu,büyük bir provokasyon
önlenebilmiştir. Tüm yolların adım adım emniyet • yetkililerince.
tutulmasına, sendika istemlerini yazan pankart sopalarının bile toplanma
sına rağmen, onbinlerce DiSK üyesi Türk-iş üyesi ve bağımsız sendtkaların
üyesi işçiler ve kitle ö_rgütlerinin üyeleri toplanmış ve Genel Başkanın
korteje katılmasıyla yürüyüşe geçmişlerdir. . .

lzmit yöresinde yapılan en yığınsal gösteriyi oluşturan Demokrasi,
Mitingi'ne katılan onbinlertDISK'E UZANAN FAŞiST ELLER KIRILIA",
"FAŞiZMi EZECEĞiZ" diye haykırarak disiplin içinde miting alanında
toplanmışlardır. 30 binin üzerinde emekçinin katıldığı mitingde kürsüye
gelen Abdullah Baştürk ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara değinerek
özetle şöyle demiştir:

Yaşadığımız öyle bir ülke ki, odun fileyle, sigara taneyle satıhyor,

Bir haftada 11 milyar lira para basılıyor. 500 milyar lirayı bulduğu söylenen
"kara servet" yasalarla meşrulaştırılıyor. Döviz-kaçakçıları için af çıkarılıyor.

Ancak öteyandan belediyeler işçilerin ücretlerini ödeyemiyor. Devlet
imzaladığı toplu sözleşmelere uymuyor.

Türkiye'nin 100 büyük şirketi geçmiş bir yılda yüzde yüz kar ettiğini
açıklarken, bu işyerlerinde çalışan işçiler ücret zammı istediklerinde siyasi
.iktidarın başı "kimin parasını kime vereceğiz" diyebilme cesaretini
gö~terebiliyor.

Açlar, işsizler ordusu büyüyor. Zam, zulüm, işkence sürüyor. Şoven
baskılar genişliyor.

Kim yapıyor bunları? Geçmiş yıllardan çok iyi tanıdığımız MC'lerin devami
gerici. baskıcı AP iktidarı. Topraklarımızı emperyalistlere ipotek eden IMF
OECD gibi emperyalizmin dayatmalarına boyun eğerek emperyalizme
teslim olan Demirel iktidarı. Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Birliğinin
TÜSIAD'ın, MESŞ'in buyruklarıyla davranarak ülke ekonomisini tekelci
sermayeye peşkeş çeken Demirel iktidarı. Faşist örgütlerin emirlerine uyan,
devlet terörünü yaygınlaştıran, işkenceyi resmileştiren Demirel iktidarı.

Bu iktidarın başı· "anarşi ve enflasyon canavarının· belini bükeceğiz"
vaatleriyle iktidara geldi. Ancak canavarın belini bükmek yerine kendi
bellerini büktüler, emperyalistlerin önünde IMF'nin önünde. Şimdi
Carter'ların Schmidt'lerin önünde bel bükmeye_ gerdan kırmaya devam
ediyorlar...

Emekçi halkın düşmanı siyasi iktidar şimdi de artan hayat pahalılığına göre
ücretlerin de artacağı "eşelmobil" sistemini öne sürmektedir. Asıl amaçları
işçilerin ağzına bir parmak bal çalmak ve zehir yutturmaktır.
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Oysa "eşe! mobil" ııe· yapılmak istenen işçi sınıfının sendikal mücadelesini
baltalamaktır. Toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkı için mücadele
eden kamu görevlilerinin mücadelesini durdurmaktır. Sınıf mücadelesinde
sendikaları ortadan kaldırmaktır...

Gerçekte bu durum "sendika aradan çıksın, biz işçilerle anlaşmzvdlyen
bugünkü işçi sınıfı düşmanı siyasi iktidarın temel amacıdır.

. .
Faşist sendikacılığı getirmek istiyenler sendikal mücadelemizi
engelleyemeyeceklerdir. Bugün sıkıyönetim uygulamaları bütün ülke
çapında yaygınlaştirılmakta, sendikalar, demokratik kitle örgütleri·
basılmakta, yöneticileri gözaltına • alınmakta, - tutuklanmakta, ilerici,
devrimci yayın organları susturulmaktadır. Grevler yasaklanmakta. zaten
sınırlı _grev hakkı sıkıyönetim bildirileriyle Anayasaya aykırı biçimde
daha da kısıtlanmakta, ama lokavtlar yoğunlaşmaktadır.

işte böyle bir ortamda iktidar sendikal mücadelemize daha ileri boyutta
müdahale etmek için faşist eğilimli birinin başkanlğında Toplu Sözleşme
Koordinasyon Kurulu oluşturmuştur. Ancak bütün bunlar boşunadır.

Ücret dondurulmasım, Toplumsal Anlaşmayı aşan Türkiye işçisınıfıve onun
devrimci sendikal örgütü DiSK, getirilm~ istenen bütün bu yeni engelleri
birerbirer aşacaktır.

Buradan hepsine ilan ediyorum;devrimci sendikal mücadelemizi engelle
yemeyeceksiniz. işçi sınıfı düşmanları, devrimci sendikalarımızın düşman
ları, işçi sınıfının selinde boğulacaksınız.

Baştürk'ün- konuşmasından· sonra mücadele andı içilerek dağılmaya
başlanılmıştır. Ancak bölgede genellikle mitinglerin dağılmasında olayların
çıkarıldığı saldırıların yapıldığı bilindiğinden DISKgörevlileri miting alanın
bütünüyle dağılana kadar beklemiş ve kortejin dağıldığı yolda güvenliği
sürdürerek, tüm engellerin kararlı bir biçimde nasıl aşılacağını
göstermişlerdir. •

3.35. DiSK MERKEZ DEMOKRATiK EYLEM KOMiTESi

D·ısK Yürütme Kurulu 12.3.1980 tarlhlnde yaptığı toplantıda ikinci Oren
toplantısı kararlarını hayata geçirilmesinde DiSK Yürütme
Kuruluna yardımcı olması amacıyla faşist saldırıların yoğunlaştığı

günümüz ortamında egemen sömürücü sınıflar siyasal iktidar aracılığı ile
içine düştükleri ekonomik,politik çıkmazdan kurtulmak için işçilere karşı
giriştikleri yoğun ekonomik, politik ve ideolojik saldırıya karşı durmak,bu
saldırıları geriletmek, temel hak ve özgürlükleri kısıtlama girişimlerine karşı

. çıkmak; emekçi kitlelerin demokratik örgütlenmelerini dağıtmayı ve işçi
kıyımı ile sürgünleri durdurmak amacı ile daha örgütlü bir mücadelenin
verilmesi için DiSK Merkez Demokratik Eylem Komitesinin oluşturulmasına
karar vermiştir. •

Merkez Demokratik Eylem Komitesi bu karar ışığında,

a) Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde miting ve yürüyüşler düzenlenmesi,
b) işçi kıyımlarına ve anti-demokratik uygulamalara karşı daha da etkin
mücadele verilmesi için ortak davranış komitelerinin son deneylerinin
ışığındii yeniden örgütlendirilmesi,
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c) Türkiye'deki antl-demokratik uygulamaları ve baskıları ve bölgemizdeki
savaş tehlikesine karşı bu konuları kapsayan Akdeniz ve Ortadoğu
düzeyinde uluslararası bir sendikal Konferansın yapılması, .
ç) Örgütlenme, Toplu Sözleşme, Eğitim ve Basın Yayın çalışmalarında
DiSK düzeyinde Merkezi bir yapı sağlanmasına çalışarak geniş kitleleri
kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri sürdüren sendikalarımızın DİSK'in
merkezi yönlendirmesi içinde ortak davranması, gerektiğinde ortak greve
gidilmesini sağlayacak bir yol izlenmesi, . . .
d) DiSK Anatüzüğünde var olan dayanışma fonu daha da güçlendirilerek
içinde bulunduğumuz koşullara uygun maddi dayanışma.sağlanması,
e) 1 Mayısın özüne uygun bir biçimde kitlesel olarak kutlanması amacıyla 1
Mayıs Merkez Komitesi ile ortak çalışma içine girilmesi, bölge il ve işyerl
düzeyinde örgütlenecek 1 Mayıs Kornltelerlnln günümüz koşullannda
demokratik mücadelenin birimleri olarak sürekli olarak değerlendirilmesi,
f) lşyerlerinde işkollarında bölgelerde ve tüm ülke çapında ekonomik ve
demokratik mücadelenin en üst noktaya ulaştırılması,
g) Yukarıdaki tüm eylemlerde DISK'in Merkezi devrimci disiplinine
kesinlikle uyuıması, sendikalarımızın tüm maddi olanaklarmı, güçlerini ve

, kadrolarını hızlı, etkin ve merkezi biçimde mücadele sürecine sokacak
işleyişin sağlanması, . • •
h) Bu görevleri merkezi olarak yönlendirecek, eylem kararlarının ülke
çapında ·en alt örgüt birimlerine, işyerlerine yaygınlaştırılmasını eylemin··
sağlıklı etkin kararlı biçimde üye tabanının en geniş kitlesinin bilinçli
katılımı ile gerçekleştirilmesini sağlamak ve Genel Kurulumuzun :t No'lu
kararı ışığında, tüm Anti-Faşist, Antl-Ernperyallst, Anti-Şovenist ,güçlerin
güç ve eylem birliği içinde olmalarını gerçekleştirmek amacıyla görevli
kılınmıştır. . • .

Bu çalışmaların ışığında parasal planda grevci işçilere ödenmek üzere DiSK
Dayanışrıa Fonundan Tekstil . Sendikasına 13.350.000 TL ödeme
yapılmış, TARIŞ'ten atılan işçilere ödemede bulunulmuştur.

3.36. 1 MAYIS 1980 ÖZÜNE UYGUN BiR BiÇiMDEYAŞANMIŞTIR 1 •

1 Mayıs 1979'da tüm engellemelere rağmen işçi sınıfının uluslararası
birlik, mücadele ve dayanışma gcınono değişik öz ve biçimle yaşayan
DiSK, 1979'un öğrettikleriyle birlikte 1 Mayıs 19a0"e Şubat ayından

itibaren hazırlanmaya başlamıştır. Türkiye'nin içinde bulunduğu özgül
koşu·ııarda siyasi parti,demokratik kitle örgütleri temsilcileri ve siyasi
hareketlerle toplantılar yapılmış, onların görüşleri alınmış ve birlik içinde 1
Mayıs 1980'ni~ nasıl kutlanacağı tartışılmıştır...

'
DiSK Yürütme Kurulunun bu tartışmaları değerlendirmesinden sonra Genel
Sekreter Fehmi Işıklar 15 Mart'da 1 Mayıs 1980'e ilişkin şu ·açıklamayı
yapmıştır: • •

Hayat pahalılığının, zamların görülmedik boyutlara ulaştığı ve en acı
' biçimde yaşandığı günümüzde işçi kıyımları, sürgünler, anti demokratik

uygulamalar sürüyor. Faşist saldırılar her gün daha çok sayıda ca_n alıyor.
Yeni baskı yasaları demokratik hak ve özgürlüklerimizi daha da buduyor.
Baskı ve sömürü giderek artıyor.

1 Mayıs 1980'in işte bu koşullarda Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü ,
olar~Jc yaşanması büyük anlam taşıyacaktır. işçi sınıfının yüzyılı aşkın
geleneği, 15-16 Haziranlar, DGM Direnişleri, 20 Martlar, Demokrasi
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Mitingleri, işçi sınıfının mücadeleci geleneğini yansıtan grevler, 1 Mayıs
1980 ile yeni bir boyuta ulaşacaktır.

DiSK Yürütme Kurulu bu nedenlerle 1 Mayıs 1980'in temel hak ve
özgürlükler ile, açlığa, yoksulluğa, sefalete, baskı ve zulme karşı verilen
mücadelede yeni bir köşe taşı olacak niteliğiyle kutlanmasına,· tüm
Türkiye'nin 1 Mayıs Alanı olarak yorumlanmasına, 1 Mayıs 1980'in lstanbul,
Ankara, lzmir, Trabzon, Bitlis ve Mersin'de bölgesel organizasyonlarla

• DISK'in önderliğinde kutlanmasına karar vermiştir.

Bu karar 'ışığında DİSK 1 Mayıs Merkez Komitesi ve işyerlerine kanar
uzanan 1 Mayıs bölge ve işyeri komiteleri çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
Alınan kararlar gereğince 6 ilde yasal başvurular yapılmıştır. Ancak adı
geçen illerin yetkili makamları 1 Mayıslara izin vermemek için her türlü
engeli çıkarmışlardır. Bunlardan lçel Valisi daha Nisan ayı başında bir
açıklama yaparak 1 Mayıs günü olaylar çıkarılacağına ilişkin istihbarat
edindiklerini ve bu nedenle 1 Mayıs günü Mersin'de sokağa çıkma yasağı
bile konabileceğini söylemiştir. •

3-4 Nisan 1980'de DiSK Genel Merkezinde toplanan Başkanlar Konseyi de 1
Mayıs hazırlıklarını· gündemine almış ve çalışmaları· değerlendirmiştir.
Başkanlar Konseyi toplantısından sonra Genel Başkan Abdutlah Baştürk
Başkanlar Konseyi adına şu açıklamayı yapmıştır:

Siyasi iktidar bugün ilan ediliş gerekçesi dışında çalışmaya itilen
sıkıyönetimin ardına gizlenerek 1 Mayıs'ları engellemeye çabalamaktadır.
Mersin Valiliği o gün olay çıkacağına ilişkin bilgi aldıkları gerekçesiyle
sokağa çıkma yasağı ilan etmekten söz etmektedir. Ancak aynı valilik bilgi
sahibi olduğu olayları önlemek üzere· aldığı önlemlerin ne olduğunu
açıklamamaktadır.

Sıkıyönetimler 1 Mayısların engellenmesi için kullanılamaz. Askeri Temyiz
Mahkemesi 3. Dairesinde bakılan 1 Mayıs 1979 davasında bir üye hakim
Albayın da mahkeme kararındaki karşı oy yazısında belirttiği gibi
"Sıkıyönetim bozulan kamu düzenini yeniden kurmak ve yeniden işler hale
getirmek amacıyla başvurulan bir yönetim biçimi olup 'Anayasa'dan
kaynaklanmaktadır. Dava konusu olayın ortaya çıktığı tarihte lstanbul'da da
mevcut olan sıkıyönetim temel hak ve özgürlüklere yönelik şiddet
eylemlerini önlemek amacıyla ilan edilmiştir. Şu halde sıkıyönetim
komutanlığının ilk ve en önemli görevi vatandaşların 'temel hak ve
özgürlüklerini' herhangi bir şiddetle karşılaşmaksızın rahatça kullanabil
melerini sağlamaktır."

DiSK Yürütme Kurulu 1 Mayıs 1980'in temel hak ve özgürlükler için açlığa,
yoksulluğa, sefalete, baskı ve zulme karşı verilen mücadelede yeni bir köşe
taşı olacak niteliğiyle kutlanmasına, tüm Türkiye'nin 1 Mayıs Alanı olarak
yorumlanmasına 1 Mayıs 1980'in İstanbul, Ankara lzmir Trabzon, Bitlis ve
Mersin'de bölgesel organizasyonlarla DISK'in önderliğinde kutlanmasına
karar vermiştir.. DiSK Başkanlar Konseyi DiSK Yürütme Kurulu'nun bu
kararını aynen benimsemiştir.

Tüm örgütümüz işçi sınıfınm üretimden gelen gücünü de gözönüne alarak
her hal ve koşul altında 1 Mayıs'ı kutlamaya kararlıdır.

Bugünkü gerici-baskıcı iktidar 1 Mayıs'ı anlamına uygun bir biçimde
yaşamımızı engelleyemeyecektir. Mayıs'da sokağa çıkma yasağı koyarak
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'~~mokratik. hak ve özgürlüklerin kullanımını sağlaya~ayacak kadar acz
ıçınde oldugunu kabul eden iktidar,iktidar değildir.

iktidar eğer 1 Mayıs'da daha fazla baskı getirmenin gerekçesi olacak türde
olaylar çıkartmaya hazırlanıyorsa, işçi sınıfımız buna da olanak
vermeyecektir. . . ·

Tüm ~yelerimizi, DiSK üyesi olmayan işçileri, faşizme, emperyalizme ve
~ov~nızme karşı güç ve eylem birliği içinde olduğumuz demokratik kitle
orgutleri üyelerini, köylüleri, küçük esnaf ve zanaatkarları, ögretmenleri,
avukatları, yazarları, sanatçıları, teknik elemanları, tüm kamu kesimi
çalışanlarını, öğrencileri, emekten yana olan demokratları yurtseverleri,
devrime.ileri bu günkü durumdan rahatsız olan herkesi şimdiden birlik için
dayanışma için mücadele için 1 Mayıs 1980'e hazır olmaya.çağırıyorum. •

1979'da olduğu gibi 1 Mayıs 1980 _öncesinde de tüm gerici güçler işçi
- .sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma gününe koro halinde
saldırmaya başlamışlardır. Bu arada DiSK !çel Valiliğinin 1 Mayıs günü
~ISK'e miting için izin vermemesi üzerine Danıştaya, başvurmuştur. Diğer·
ıllerde ortaya çıkarılan her türlü yasal engelin aşılması .için gereken
çalışmalar yapılmıştır. . •

DKM'nin 1 Mayıs 1980'de DISK'in kullanacağı afişi belirlemek amacıyla
açtığı Afiş Yarışması bu yıl da sanatçıların büyük ilgisini toplamış ve
yarışmaya 97 eser katılmıştır. 28 Mart 1980 gününe kadar DISK'e teslim
edilen afişler 4 Nisan 1980 günü toplanan seçici kurul tarafından
değerlendirilmiştir. • .

Yurdaer. Altıntaş, Cihat Aral, Murat Belge, Tevfik Bilgin, Ferit. Erkman,
Bülent Erkmen, Mengü Erteı·, Rıza Güven, Şükran Kurdakul ve Tan Oral'dan
oluşan seçici kurul yaptığı değerlendirme sonucunda oy' birliği ile Şekip
Davaz'a ait afişe DiSK Büyük Ödülü'nün verilmesini kararlaştırmıştır. Seçici '·
Kurul aynca Deniz Akşekerci, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Sadık Karamustafa,
Asım Oztürk, Hüseyin Kuzu'ya ait eserlere özel başarı ödülü vermiştir.

DISK'in 1 Mayıs 1980'e yönelik çalışmaları sürerken üye sendikalar
yaptıkları açıklamalarla DISK'in 1 Mayıs ile ilgili kararlarını desteklediklerini
ve 1 Mayıs 1980'i özüne uygun bir biçimde yaşamaya kararlı olduklarını
açıklar.n ışlardır.

Bu arada siyasal iktidar hizmetinde olduğu egemen sömürücü sınıfların
istem ve çıkarları doğrultusunda açıklamalar yapmıştır. 1 Mayıs'ı özlemini
çektikleri temel hak ve özgürlüklerin temelinden budandığı, ırkçı, militarist
bir yönetime ulaşmanın aracı olarak kullanmayı planlayan siyasal iktidar ve
onun başı yaptığı kışkırtıcı, demagojik açıklamalarla 1 Mayıs öncesinde
toplumsal gerilimi sürekli yükseltmek, 1 Mayıs günü kitleleri pasifize
ederek, sessiz, suskun kılmak için aşırı ölçüde çaba harcamıştır.

insanların öldürülmelerini "normal" "anormal" olmalarına göre hoşgörüyle
karşılayan içişleri Bakan vekili de 1 Mayıs öncesinde yaptıgı açıklamada bu
yılki 1 Mayıs gösterilerinin yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini
söylemiştir. •

22 Nisan'da toplanan Yönetim Kurulu 1 Mayıs ile ilgili hazırlıkları
görüşmüş, 1 Mayıs'a yönelik olarak sürekli artırılan baskıları_ ve
yasaklamaları değerlendirmiştir. Yönetim Kurulu toplantısı 24 Nisan'da
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Başkanlar Konseyi ile ortak olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Bu toplantı
ertesinde 25 Nlsan'da yapılan açıklama 1 Mayıs'a yönelik olarak DISK'in
tavrının geniş emekçi kitlelerce daha iyi kavranmasını getirmiştir. Yapılan
bu açıklamada "egemen· sınıfların ekonomik, politik ve ideolojik alanlarda
saldırılarını yoğunlaştırdığı" \rurgulanmış ve "1 Mayıs 1980, bugünkü

• koşullarda faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı verilen mücadelenin
bir parçasıdır, "denilerek ve şu görüşlere yer verilmiştir: •

• "işçi sınıfı ve onun devrimci sendikal örgütü OISK'e yönelik saldırıların
sürekli artırıldığı bu ortamda 1 Mayıs işçilerin birlik, dayanışma ve
mücadele günü olarak özüne ve ortama uygun bir biçimde yaşanacaktır..

Tüm DiSK üyesi sendikalar, tüm alt birimlerimiz, 1 Mayıs 1980'i bugünkü
koşullarda yaşamaya yönelik olarak DiSK Yönetiminin kendilerine ileteceği
karara uymak üzere hazır olmalıdır. •

Yönetim Kurulunun bu açıklarnasmm yer aldığı 26 Nisan tarihi gazeteler,
Trabzon ve Rize Valilerinin bu illerde 1 Mayıs'tan 5 Mayıs'a kadar her türlü
toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladıklarını, Ankara Sıkıyönetim
Komutanlığı ise DISK'in 1 Mayıs'ta yürüyüş ve miting yapma talebini kabul
etmediğini haber vermiştir.

DISK'in tüm örgüt kademelerine yayılan çalışmaları hızlanarak sürerken,
Sıkıyönetim komutanlıklarının ve valilerin açıklamaları birbirini izlemiştir.
Nazi dönemi Almanya'sında toplama kamplarında bile kutlanan işçi
sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününün kutlanmama
sı için burjuvazi elinde bulundurduğu· tüm araçlarla yoğun bir saldırı
kampanyası başlatmıştır. Başta belli basın organları olmak üzere tüm kitle
haberleşme araçları • bu kampanyanın en başta gelen yürütücüleri
olmuşlardır. •.•

TRT ve belli basın organları DISK'in 1 Mayıs'a ilişkin olarak yaptığı
açıklamalara tam anlamıyla sansür uygularken, 1 Mayıs'ın geniş emekçi
kitlelerin katılımı ile kutlanmaması devrimci. özüne uygun biçimde
yaşanmaması lçln.. toplumu tehdit etmeye varan bir faaliyet içinde
olmuşlardır, '

1 Mayıs'a yönelik bu saldı~ıların yanında CHP Genel Başkanı Bülent Ecevlf
partisinin Sakarya'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada 1 Mayıs'a
yönelik saldırıları kınamak bir yana Demirel'in, Türkeş'in işine yarayacak
biçimde 1 Mayıs'a yönelik baskı ve saldırıları onaylayarak işçileri 1 Mayıs'a
katılmamaya çağırmıştır.

Ecevit, miting alanının boşalması pahasına şu sözleri söylemiştir: "Bu
işçilerden oy ve güç alarak belli görevlere seçilen bazı sendikacılar, bu
işçileri, inanmadıkları bayrakların, resimlerin ardında yürütemezler, o
b~yrakların,. resimlerin etrafında toplayamazlar, onlara inançlarına ters
duşen marşları, sloganları söyletemez, dinletemezler." .

CH~ Ge~eı Başkanı bu konuşmasıyla işçilerin IMF'ye teslim olmak tekelci
burıuvazıyle uzlaşarak temel hak ve özgürlükierin budanmasına Ocretlerln
dondurulmasına karşı çıkmamak eğiliminde olduklarını ima etmektedir.
Gani,ş e~~kçi kitlelerin kendisini iktidar yapacak oy desteğini .rıeden
verdıklerını·kavrayamadığını bu konuşmasıyla bir kere daha kanıtlayan CHP
Genel Başkanı uzlaşmacı politikasını ısrarı~sürdürmeye devam etmiştir.
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CHP Genel Başkanı'nın 1 Mayıs'a yönelik tavrı Sakarya Mitinginde yaptığı
konuşmasıyla sınırlı kalmamıştır. CHP Genel Başkanı demokrasiye işçi ve
~mekçilere olan -inançsızlığını iyice ortaya koymak istercesine 1 Mayıs
onces!nde yaptığı açıklamada Belediye işçilerini uyararak, sendikalarına
karşı kışkırtıcı bir davranış içinde olmuştur.. • •

Türkiye'de sınıf mücadelesinin keskirıleştlğl koşullarda 1 • Mayıslar aynı
zamanda bir ayraç 'olmaktadır. 1979 yılında .1 Mayıs'ta Ecevit'in
Başbakanlığı sırasında yaşananlar, gerek siyasal iktidarı elinde bulundu
ranların, gerekse de sosyalist birikimin öncülüğünü kendilerine miras .
k?lmış .olarak görmek isteyenlerin gerçek niteliklerinin geniş emekçi
kltlelerce kavranmasını getirmiştir. 1980 1 Mayıs'ı da aynı ölçü de öğretici
olmuştur. • · •

. Geçen yıl CHP ağırlıklı iktidarın ricası üzerine ve Sıkıyönetim
Komutanlığının iltifatına mazhar olarak lzmir'e gidenler 1980 1 • Mayıs'ında
ortadan yok olmuşlardır. Bu anlamda on binlerce işçinin s0rd0rdüğü
grevleri 1 Mayıs öncesinden başlayarak ziyaretlere kapatma kararı almak ile
1979 yılındaki gibi lzrnlr'e gidiş arasında siyasal onursuzluk açısından pek
fark bulunmamaktadır. işçi sınıfının birlik mücadele ve'Dayanışma gününde
işçileri.n dayanışmasının somutlanacağı bir günde grevleri "provokasyon
ihtimali"(!} gerekçesiyle ziyaretlere kapatmak, egemen sömürücü sınıflara
.onbinlerce grevci işçiyi arkadan hançerleyerek beyaz bayrak çekmekten
başka bir anlam taşımamaktadır. · •

1 Mayıs öncesinde egemen sınıflarca DISK'e ve üye sendikalara yönelik
olarak baskı yoluyla sindirme politikası izlenmiştir. Bunun somut kanıtları
çeşitti üye sendikalara güvenlik kuvvetlerinin çeşitli gerekçelerle yaptıkları
baskı ve aramalardır. Ankara'da Dev.Maden-Sen ve Yeni Haber-iş
Sendikaları mühürlenmiş çok sayıda DiSK üyesi sendika aranmıştır.Aynı
şekilde lstanbul'da Gıda-iş Sendikası da 11 Ocak 1980 tarihinde alınan bir
mahkeme kararı ile güvenlik kuvvetlerince basılmıştır. 11 Ocak tatihli
mahkeme kararının bu tarihten :3,5 ay sonra 1 Mayıs'a 2 gün kala yerine
getirilmesi yasal baskıların çok somut bir örneğidir. Aramayı yapan
polislerin Gıda-iş Sendikasındaki silah bulunduğu yolunda ihbar aldıkları ve
mahkeme kararını bu amaçla çıkarttıkları ancak aramada herhangi bir suç
unsuruna rastlanmadığı belirtilince olay bütün ·· boyutlarıyla ortaya
çıkmıştır. Bu arada güvenlik kuvvetleri merkezlerinden aldıkları sözlü emir
gereğirıce Genel Başkan Demirhan Tuncay, Genel Başkan Vekili Mehmet
Mıh lacı ve Genel Sekreter Sait Aydoğmuş'u da•gözaltına almışlardır.

Aynı günün sabahı ise DiSK Basın Yayın Dairesi Müdürü Tevfik Bilgin
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının gözetim altına alma kararıyla Ankara'ya
gönderilmek üzere gözaltına alınmıştır. •

1

Bütün bu koşullar altında DiSK Yürütme Kurulu, 1 Mayıs'ın kitlesel olarak
kutlanmasının önüne konan yasak • ve baskıları protesto etmek işçi ·ve
emekçilere yönelik saldırılara karşı işçi sınıfınin mücadele J azmini
demokratik hak ve özgürlükleri korumak ve genişletmek yolundaki
kararlılığını ortaya koymak ve 1 Mayıs'ı devrimci geleneğine ve özüne uygun
olarak yaşatmak amacıyla işçilerin ve emekçilerin 30 Nisan Çarşamba günü
üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını, •. . -

1 Mayıs günü meydana gelebilecek olumsuzlukların siyasi iktidarın tahrik
teşvik ve provokasyonlarından doğabileceğini, olaylara Demirel iktidarının
Anayasayı değiştirmek, işsizlik, pahalılık, yokluk, yoksulluk gibi ekonomik
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ve toplumsal sorunları kitlelerden gizlemek, sömürüyü ve baskıyı
yoğunlaştırmak amacına gerekçe yapmak isteyen tutumunun yol açacağını
bu olayların tahrikçisi; teşvikçisi ve sorumlusunun Demirel iktidarının
olacağını, ancak tüm bu karanlık amaç ve planlara bilinçli işçi ve
emekçilerin fırsat vermemek kararında olduklanm açıklar. /

30 Nisan· birçok açılardan değer taşımaktadır. Bilindiği gibi 1
Mayıs'ın dünyada genel tatil günü olarak ilan edilmesinin en önemli nedeni,
burjuvazinin 1 Mayıs'taişçileri çalıştıracak gücü olmadığını anlaması ve bu
nedenle de 1 Mayıs'ı genel amaçla genel tatil günleri arasına alınan 1
Mayis, "Bahar ve Çiçek Bayramı" olarak kitlelere benimsetilmek istenmiştir
işte 30 Nisan bu nedenle burjuvazinin tüm aldatmacalarını
oyunlarını boşa çıkartan 1 Mayıs'ın özüne uygun etkin bir eylem olmuştur..
Burjuvazinin işçilerin üretimden gelen güçlerini kendi iradeleri ile
kullanmaların! engellemeyi amaçlayan►girişimlerini etkisiz kalmıştır. •

Açıklamanın yapıldığı tarihte (çel Valiliğinin DISK'in 1 Mayıs Başvurusunu
reddi ile ilgili olarak yapılan "yürütmeyi durdurma" istemi Danıştayca
karara bağlanmış ve Valinin bu keyfi uygulaması hakkında yürütmeyi
durdurma kararı verilmiştir.
Böylelikle DiSKTürkiye düzeyinde sürdürdüğü mücadele ile blrllkte't Mayıs
kutlamalarına yönelik baskı ve saldırılan protesto için Mersin'de mitjng
hazırlıklarına başlamıştır.
Bütün bu gelişmeler kitle haberleşme araçlarının giderek yoğunlaşan
saldırıları altında olurken 29 Nisan gecesi ve 30 Nisan'ın ilk saatlerinden
başlayarak gerıiş bir. ev basma, gözaltına alma biçiminde somutlanan
harekat lstanbul'da olabildiğince yaygın bir biçimde sürdürülmüştür.

DiSK Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Aktulgalı 29 Nisan 1980 günü Mersin
Mitingine ilişkin şu açıklamayı yapmıştır: •

DiSK 1 Mayıs 1980 birlik dayanışma ve mücadele gününde tek mitingi
Mersin'de yapacaktır. Mersin dışında Zongudak, Kocaeli, Nazilli gibi iller
dahil Türkiye'nin başka hiç bir yerinde DiSK ~ Mayıs mitingi yapmayacaktır.

Mersin Mitingi gerçekte normal valilik izniyle değil Danıştay kararıyla
gerçekleştirilen yasal bir mitingtir.

Bu miting olağan bir kutlama töreni değil, 1 Mayısı engellemeye zorla
unutturmaya yönelik baskı ve saldırıları protesto mitingidir.

1 Mayıs bizim günümüzdür. işçi sınıfının uluslararası bayramıdır. Bu güne
hiçbir biçimde kara çaldırmayacağız. .

30 Nisan'a gelindiğinde 1 Mayıs mitingi ve gösterilerini yasakladıklarını
açıklayan valilerin sayıst 30'a ulaşmıştır. Bazı Sıkıyönetim Komutanlıkları
nın üzerinde 1 Mayıs yazısı bulunan herşeyi bu arada "takvjm"
bulundurmayı da yasaklama anlamına gelebilecek kararları bazı mizah
dergilerine "2 Mayıs'tan başlayan Mayıs ayı takvimleri" ürünlerine malzeme
olmuştur..

30 NiSAN VE 1 MAYIS 1980

Türkiye işçi sınıfının yoz yılı aşkın şanlı mücadele tarihine 30 Nisan 1980'de
çok parlak bir. sayfa daha eklemiştir. Bu ülkenin gerçek sahiplerinin
emperyalizmin çıkarları doğrultusunda ülkenln tüm zenginliklerini talan
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eden daha fazla kar etmek ıçın faşist cinayet şebekelerini bestevlo
emekçilerin üzerine, salan, temel hak ve özgürlüklerin yok edildiği bir·
yönetim oluşturmak isteyen, bir avuç sömürücü olmadığı bir kez daha
somutlanmıştır.

Tüm değerlerin üreticisi üretimi ellerinde tutan işçi sınıfımız ve emekçi.
halkımız bu büyük gücünü yaşamın her alanını etkileyen gücünü 30
Nisan'da göstererek egemen sömürücü sınıfların karanlık amaçlarına izin
verilmeyeceğini, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin
durdurulamayacağını-ortaya koymüştur. .

_DISK'e bağlı yaklaşık·t~~ iş~erleri~de çalışan DiSK üyeleri 30 Nisan 1980
Çarşamba günü değişik sürelerle üretimden gelen -güçlerini kullanarak 1
Mayıs'ı Türkiye çapında devrimci özüne uygun olarak kutlamışlar, işçi ve
emekçilere yönelik saldırılara karşı işçi sınıfının azmini demokratik hak ve
özgürlükleri korumak Ye genişletmek yolundaki kararlılıklarını göstermişler

. ve 1 Mayıs'ın kitlesel olarak kutlanmasının önüne konan yasak ve baskıları
protesto etrnlşlerdlt. • •

Protesto Türkiye'nin her yanını kaplayan genişlikte olmuş, birçok ilde
Türk-iş üyesi işçiler .de protestoya katılmış ya da DiSK üyelerini
destekleyen eylemlerde bulunmuşlardır.

Bu protesto sırasında işçiler lşyerlerlnde topluca DiSK Genel Başkanı
Abdullah Baştürk'ün 1 MAYIS MESAJl'nı okumuşlardır.

DISK'in Yiğit Üyeleri,

Yarın 1 Mayıs, Emeğin Bayramı. Ne derlerse desinler 1 Mayıs emegın
bayramıdır. işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele
günüdür.

"Demokratik hak ve özgürlükleri korumak" adı altında yaratılan sıkıyönetim
ortamında işte bugünümüzü kitlesel bir biçimde kutlamamızı engellemek
istediler.

Üretimden gelen gücümüzü ortaya koyarak, 1 Mayıs'ın kitlesel olarak
kutlanmasının önüne konan yasakları ve baskıları protesto ediyor, işçi ve
emekçilere yönelik saldırılara karşı mücadele azmimizi demokratik hak ve
özgürlüklerimizi korumak ve geliştirmek yolundaki kararlılığımızı cnaya
koyuyor ve 1 Mayıs'ı kutluyoruz.

Bu koşullarda bir araya toplandığımız şu sıralarda 1 Mayıs 1977'de MC •
iktidarında belli örgütlerce gerçekleştirilen ve suçluları hala açıklanmayan
katliamda öldürülen 36 yurttaşımızın anısma hepinizi bir dakikalık saygı
duruşuna çağırıyorum.

Anıları yaşayacaktır.

• işçiler,

Zam zulüm, işkence, şoven baskı, işsizlik sömürü artarak sürmektedir.

Paranın değerinin düşürülmesi, yapılan zamlar hayatı yaşanamaz hale
getirmiştir. Hayat pahalılığı hepimizin belini bükmektedir.
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işsizlerin sayısı 5 milyona yaklaşmışken işçi kıyımları sürgünler devam
etmektedir.

. Yurdun dört bir köşesinde açlık ve sefalet artmaktadır.

Dünya Bankası- OECD-IMF kıskacı içinde Türkiye'nin iliğini sömüren
emperyalistlerin her dediğine evet denilerek ücretlerimize, maaşlarımıza,
taban fiyatlarına sürekli saldırılmaktadır. •

Bu ekonomik saldırıların yanısıra yeni vergi yasa taslağı Eşel Mobil sistemi, •
faşist sendikacılığı körükleyecek .!oplu ~özleşme Koordinasy!J~ . Kun~lu
çalışma hayatına ilişkin yasa ve yonetmehklerde yapılacak degışıhkler ıle
sendikal hak ve özgürlüklerimiz burjuvazinin istekleri doğrultusunda asl<ıya
alınmak istenmektedir.
Ama başaramayacaklardır.·

DISK'in Yiğit Üyeleri,

Bugün için daha önemli .olan burjuvazinin politik saldırılarıdır.Yani egemen
güçlerin ekonomik alandaki egemenliğini daha da pekiştirecek, sömürüyü
yoğunlaştıracak, siyasi iktidarını güçlendirecek saldırılardır.

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

Faşist saldırı ve cinayetler, kitlesel öldürmeler giderek artmaktadır. Faşist
caniler korunmakta hapishanelerden salıverilmektedir. öte yandan
işyerlerinin faşistleştirilmesi için planlı bir çaba harcanmakta ilerici
devrimci militan işçiler kitle halinde işyerlerinden atılmaut-a. yerlerine
faşistlerdoldurulmaktadır.

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

Böyıe·ce p_olitik baskılar birbirini izleyece~baskı yasaları altında artık nefes
alamaz hale gelinecek, tüm muhalefet hakkımız elimizden alınacak her gün
politik nedenlerle işimizi kaybetme 'korkusu ile yaşayacağız. Faşist
Sendikalara üye olmaya zorlanacağız. Bağımsızlık ve demokrasi güçleri
ezilecek, yurtsever sesler susturulmak istenecektir.. .
Bizlere yönelen saldırıların tek amacı vardır: Soygunu, sömürüyü, zulmü
sürdürmektir.

f

Amaçlanan böylesi bir.düzene karşı en etkin biçimde mücadele edeceğiz.
Ve biz kazanacağız. Çünkü üretimi elinde bulunduran yaşamı durmaksızın
üreten bizlermilyonlarız. •

işçiler,

işte böylesine yoğun ekonomik ve politik saldırılara girişen egemen güçler,
gerçekleri görmeyelim; ~erçeklere kulak tıkayalım,-hakkımızı aramak için
sesimizi yükseltmeyelim diye, bizi ideolojik saldırılarıyla uyutmak istiyor,
sürekli yalan söylüyorlar.
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.Ellerindeki tüm araçlarla hayat pahalılığının nedenini ücret artışlarıymış
gibi gösterip ücretlerimize, aşımıza, işimize, sendikalarımıza saldırıyorlar.

işte bu yoğun saldırılar içinde 1 Mayıs çok büyük bir önem kazandı. Bugün·
işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ı
kitlelere unutturmak için saptırmaya çabalamaktadırlar.

1 Mayıs'ların kitlesel kutlanmasına konan yasak zincirinin 1976 yılında
DISK'in öncülüğünde kırılmasından sonra kitleler artık 1 Mayıs'ın ne anlama
geldiğini kesinkes anlamışlardır. Artık hiçbir güç Türklye'de 1 Mayıs'ın
anlamını kitlelere unutturamaz. •

1 Mayıs Bahar ve Çiçer Bayramı değildir.

1 Mayıs emeğin bayramıdır. Tüm çalışanların, emekgücünü satarak
geçinenlerin, başkasını sömürmeyenleri_n uluslararası bayramıdır.

Bugün sendikaların anarşi yaratacağını söylemektedirler. Anarşi ve terör
yaratanlar, tahriklere girişenler kendileridir. 1 Mayıs 1978 öncesinde de işçi
sınıfı ve emekçilere karşıt güçler 1 Mayıs'ın kanlı geçeceğini, işçilerin
yağma ve talan yapacağını söyleyerek 1 Mayıs'ın kutlanmasını önlemek
istemişlerdir. Ama 1 Mayıs 1978 kutlaması bir tek kişinin· bile burnu
kanamadan gerçekleştirilmiştir.

Bu ülJ(e biz emekçilerindir. Bu ülke, onu kiraya verenlerden çok, toprağı
işleyenlerindir. Başkalarının sırtından yaşanlardan çok, tüm zenginlikleri
üretenlerindir. Bu anlamda ülkemizi emperyalizme peşkeş çekenler işçi
sınıfına ve emekçilere dil uzatamaz.

1 Mayıs işçi sınıfının bayramıdır. Ama işçi sınıfının sömürüye ve baskıya
karşı sürdürdüğü mücadele içinde özel bir yeri olan bir bayramdır. ,Bir.
MUCADELE günüdür. . . .

1 Mayıs tüm emekçilerin faşizme, emperyallzms ve· şovenizme karşı, •
sömürü ve baskıya karşı, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için güçlerini
birleştirdikleri bir gündür. • •

1 Mayıs işçi sınıfının mücadele azmini biler ama burjuvazinin yüreğin~
korku salar..

Kardeşlerim, MücadeleArkadaşlarım,

Egemen sınıfların ekonomik, politik ve ideolojik alanlarda· saldırılarını
yoğunlaştırdığı böylesine bir ortamda, 1 Mayıs'ların kutlanmasının 90.
yılında 1 Mayıs 1980 çok daha değişik bir anlam taşımaktadır.

1 Mayıs 1980, 30 Nisan'da somutlanan biçimiyle bugün faşizme,
emperyalizme ve şovenizme karşı verilen mücadelenin özel bir parçasıdır. 1
Mayıs, bu yıl; işçi sınıfı ve emekçilere yönelik saldırılara karşı işçi sınıfının
mücadele azmini, demokratik hak ve özgürlükleri korunia ve genişletme
mücadelesindeki kararlılığını gösteren bir gün olarak yaşanmaktadır.

1 Mayıs'ı kutlamak Anayasal bir haktır ve DISK'in temel görevlerinden
biridir.
1 Mayıs faşist iktidariarının baskısı altında .nazl toplama kamplarında bile
kutlanmasından vazgeçilmeyen bir gündür. . '
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işte böyle bir günde dini, diii, ulusu ne olursa olsun lngiltere'de Fransa'da,
Küba'da, Nikaragua'da, Zimbabve'de, Macaristan'da, Japonya'da kısacası

· dünyanın· her yerinde milyonlarca emekçi olarak hep bir ağızdan
haykırıyoruz:

BÜTÜN ÜLKELERiN iŞÇiLERi BiRLEŞiN.

SELAM, OLSU'N FAŞiZME, EMPERYALiZME VE ŞOVENiZME KARŞI
MÜCADELE EDENLERE, •
SELAM OLSUN BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASi VE SOSYALiZM KAVGASINI
SÜRDÜRENLERE,

• YAŞASIN TÜRKiYE iŞÇi SINIFI VE DiSK,
. YAŞASIN ŞANLI 1 MAYIS

• 30 Nisan'a katılan işçller şlddetll bir baskıyla karşılaşmışlardır. Güvenlik
Kuvvetleri özellikle kent yaşamın_ı son derece etki leyen belediye
işçilerinin eylemini kırmak için yoğun çaba harcamıştır. işçiler işten
atılmakla, hapishanelere atılmakla tehdit edllmlşler.Işçl ve. emekçilere
yönelik resmi terör olabildiğince yoğunlaştırılmıştır.

. .

30 Nisan günü Güvenlik Kuvvetleri DiSK Genel Merkezini basmışlar, geniş
bir arama yapmışlar, hiçbir suç unsuru bulmamalarına karşın Genel
Merkez'de görev başında olan Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Aktulgalı'yı
gözaltına almışlardır. Diğer Yürütme. Kurlu üyelerinin ülkenin çeşitli
yörelerinde görevli oldukları 30 Nisan günü, DISK'in "1 Mayıs 1980'de bütün
Türkiye 1 Mayıs Alanı olmalıdır" kararı uyarınca 1 Mayıs'ın. kalbinin
attığı lstanbul'da görev yapan Genel Başkan Abdullah Baştürk ise gece saat
21.00'de evinden güvenlik kuvvetle,"irıce gözaltına alınmıştır.

Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Aktulgalı gözaltına alınmadan önce yaptığı
açıklamada 1 Mayıs'a yönelik olarak yapılan baskı ve saldırıları kınamış,
sendika yöneticilerinin ve işyeri temsilcilerinin gözaltına alınmalarının
yasal gerekçelere dayanmadığını ve 1 -Mayıs üzerindeki baskıları
somutladığını vurgulamıştır. •
3Ö ·Nisan sonuçlarıyla disiplfni ve kararlılığı ile burjuvaziye bir kez daha
gücünün işçi sınıfı karşısında ne kadar gaddar, acımasız ve insanlık dışı
niteliklere bürünse bile aciz kalmaya. mahkum olduğunu g·östermiştir.
30 Nisan en önemli niteliğini eylemin nedeni oluşturmaktadır. 1
Mayıs işçi bayramı üzerine konmak istenen yasaklara ve baskılara karşı işçi
sınıfının gösterdiği tepki, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması için

. verilen mücadeleyi geniş işçi kitlele.rinin1bilinçli olarak benimsediklerini,
kavradıklarını göstermiştir. 20 Mart Faşizme ihtar Eylemi, 1 Mayıs 1979
ve 1 Mayıs 1980 bu anlamda geniş işçi ve emekçi kitlelerin ulaştığı bilinç ve .
kararlılığı kanıtlayan bir eylemler bütünü oluşturmaktadır. Bu eylemler,
demokrasi mücadelesinin devrimci özünü ortaya koymuş, içi boş,.gösterişli
yığınsallı~ adına yapılan çıkışlarla, somut doğru hedeflere yönelik
.mücadelelerin in farkını. ortaya çıkarmıştır. .

30 Nisan', 1 Mayıs'ta Mersin'de yapılan büyük protesto yürüyüşü ve mitingi
lzlernlştlr. DIŞK'in lzmir, Antalya, Ordu ve lzmit'te • düzenlediği
Demokrasi mitinglerine işçilerin, emekçilerin gösterdiği büyük ve heyecanlı
ilgi Mersin mitinginde, 1 Mayıs gibi anlamlı bir günde daha coşkulu
biçimde tekrarlanmıştır. DISK'in düzenlediği 1 Mayıs Mersin Mitingine \iye
sendikaların yanı sıra bazı Türk-iş ve bağımsız sendika üyeleri, demokratik
örgütler,,köylü örgütleri geniş biçimde katılmışlardır.
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lçel Valisinin mitingi yaptırmama, provoke etmeye yönelik girişimlerinin
etkisiz bırakıldığı Mersin Mitingi ile ilgili: olarak kitle haberleşme araçları
Mersin mitinginde DISK'in 1Mayıs'ınözünoen, devrimci geleneğinden ödün
verdiği izlenimini yaratacak biçimde tahrlflerle dolu olarak kamuoyuna •
aktarmışlardır. Ne var ki bu ucuz yöntem amacına ulaşmamıştır. 1 Mayıs
Mersin Mitinginin bayraklarıyla, sloganlarıyla, Marşları ile 1 Mayıs
geleneğine uygun, 1 Mayısı yasaklama çabalarına ve anti-demokratik bası
kılara karşı bir kltla'eylernl olduğu gizl_enememlştir.

Mersin Mitinginde elli bini aşkın işçiye, emekçiye seslenen Genel
Başkanvekilli Rıza Güven konuşmasını bitirir bitirmez güvenlik kuwetlerin
ce gözaltına alınmış ve lstanbul'da Genel Başkan Abdullah Baştürk
Yürütme Kurulu Üyesi MustafaAktulgalı ve çok sayıdaŞube Başkanı, işyeri
baştemsilcisi ve işçinin bulunduğu Harbiye Tutukevine gönderilmiştir.

Bu arada Mersin Mitinginin öncesinde de sonrasında mitinge katılmak
isteyenlere ve katılanlara yönelik yoğun bir engelleme yapılmak istenmiştir.
DISK'in Mersin'e gönderdiği miting malzemelerine yolda el konulmuş,
malzemelerin akıbeti ancak 3 Mayıs'ta belli olmuştur.• Miting öncesinde
Çevre illerden Mersin'e giden araçlar engellenmiş çok sayıda işçi, emekçi'
Mersin'e ancak miting sona erdikten sonra ulaşabilmişlerdir. Miting
sonrasında da aynı tor baskılar sürmüş, mitinge katılan çok sayıda işçi ve
emekçi sudan gerekçelerle gözaltınaalınmışlardır.

30 Nisan nedeniyle gözaltına almalar 1 'Mayıs son.rasında· da sOrmOştor.
Gözaltına alınan DiSK Oyesi işçi, temsilci ve yöneticilerin sayısı toplamı
5115,e • ulaşmıştır. Gözaltına alınanların Ose sendikalara göre dağılımı
şöyledtr:

BASIN-iŞ 4 LIMTER-IŞ 1

YENi HABER-iŞ 3 NAKLIYAT-iŞ a·
BAYSEN 3 OLEYIS 26

BANK-SEN 48 MADEN-iŞ 61

DEV MADEN-SEN 137 SOSYAL-iŞ 1

DEVRiMCi SAĞLIK-iŞ 6 PETKIM-IŞ 21

FINDIK-IŞ 4 TEKGES-IŞ 11

GENEL-iŞ 1,41 , TEKSTiL 19·

GIDA-iŞ 31

• . . , I . .
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevlt, Genel-iş Oyesi işçilere sendikal dtslpllnl
tanımama ve 1 Mayıs'ı kutıamama yolunda fetva verirken, öte yandan 25 •
CHP'li parlamenterin 1 Mayıs gqno DISK'ln Ankara'daki 1. Bölge
Ternsiciliğini ziyaret ederek 1 Mayıs'ı işçi sınıfının bayramı olarak kabul_
ettiklerini ve DISK'in nezdinde Türkiye işçi sınıfının 1 Mayıs Bayramını
kutladıkları ı son derece anlamlı bir tavır olmuştur. Demokrasi gOçlerlnin
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bir kez daha sınandığı 1 Mayıs 1980'nde ayrıca Çağdaş Gazeteciler Derneği
temsilcileri de DiSK 11 Bölge Temsilciliğini ziyaret ederek işçilerin 1 Mayıs
Bayramını kutlamışlardır. •

Sendika yöneticisi ve işçilerin peşpeşe gözaltına alındıkları bir ortamda 5
. Mayıs 1980 günü önce Genel Başkanvekili Kemal Nebioğlu, Yürütme
Kurulu üyesi Tuncer Kocarnanoğlu, Denetim Kurulu ve Oleyis Marmara
Şubesi Başkanı Kemal Akar, DiSK Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin
Ekinci, 8 Genel-iş ve Oleyis Marmara Şube yöneticisi daha DiSK Genel
Merkezinden gözaltına alınmışlar, ardından da Genel Sekreter Fehmi Işıklar
gözaltına alınmıştır.

Nebioğlu ve. Kocamanoğlu Emniyet Müdürlüğüne götürülürken DiSK Gene_l
Merkezinde yaptıkları açıklamada siyasi iktidarın saldırıları ve yasadışı
uygulamalarını şöyle sergilemişlerdir:

. . . ..
1 Mayıs 1980'ne yönelik baskılar üzerine DiSK üyeleri, 1 Mayıs'ı kutlamak
için 30 N!san 198_0'de üretimden gelen güçlerini kullanmışlardır.

Bu en doğal tepki gösterme hakkı, sadece belli süre işi bırakma biçiminde
kullanılmamıştır. Her işyerinde işçiler, değişik biçimlerde 1 Mayıs 1980'1
yaşamışlardır. Bu uygulamaya yalnız DiSK üyeleri değil, Türk-iş üyesi ve
bağımsız sendikaların üyeleri de katılmıştır. -

,

_Bu protesto üzerine DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve bazı DiSK
Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri ile DISK'e bağlı Bank-Sen, Oleyis ve
Genel-İş Sendikalarının lstanbul Bölge ve Şube Yöneticileri, çok sayıda
baştemsilci ve temsilci, işçi, hatta bazı işyerlerinde çalışan mühendis ve
memurlargüvenlik görevlilerince gözaltına alınmıştır. Demokratik hakların
katledilmek istendiği bir ortamda ana muhalefet liderinin temel hak ve
özgürlükleri korumaya kararlı işçileri eleştirmek istemesi, onları örgütlerine
karşı çıkmaya, örgütsüzlüğe çağırması Demirel iktidarına cesaret
vermiştir. Demokratik hak ve özgürlükleri genişletme sözü ile işçi ve.
emekçilerin oyunu alan bir partinin lideri demokratik haklarını koruma
mücadelesi veren işçileri MC iktidarının devamı AP azınlık iktidarının demir
el'ine terketme çabası göstermiştir.

Gözaltına alma işleminin hangi makam tarafından gerçekleştirildiği henüz
belll olmadığı gibi, kimlerin, nerede gözaltı edildikleri de bilinmemektedir.

Yasaların tanıdığı haklardan hiçbirisi kullanılamamaktadır.

işçiler gözaltına alıimken, yasaya qöre kendilerine hangi suçlamalardan
• dolayı bu işleme tabi tutuldukları ve nereye götürüldükleri söylenmesi
gerekirken, bu işlem yapılmamaktadır. •

Kimleri ·1 kapsadığı • belli olmayan ve tüm yasal taleplere rağmen
açıklanmayan listelere göre, gece yarıları evler basılmakta ve insanlar
götürülmektedirler. Bu insanlar 1. Şube ve karakollarda işkence
görmektedirler. •

Ancak şunu açıklıkla belirtelim ki, DiSK üyeleri, sınıf kardeşlerine sonuna
kadar sahip çıkacaktır. . • : .

Sözü edilen suç iddiası 275 sayılı yasaya muhalefet ise, bu olayla
• sıkıyönetim değil, olağan Adliye mahkemeleri ilailenmek durumundadır.

. .



Soruşturmayı yürüttüğü söylenen Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Nejaı
Ülgen, tam bir ideolojik saldırı içerisindedir. Ne işçilerin yakınları, ne de
avukatlari ile görüşmekte, kim için nasıl bir koğuşturma yaptığını ve kimleri
gözaltında tuttuğunu söylememektedir. _

Gözaltı edilen insanları Sıkıyönetim Komutanlığının mı, Bakırkö"y
Savcılığının mı gözaltına aldığı hala belli değildir..

Anlaşılan insanlar önce yasaya aykırı biçi_mde gözaltına alınmakta, daha
sonra bu insanlara uygun suçlar bulunmaktadır.

Öte yandan kamu hizmetleri aksadığı iddiasıyla özellikle Genel-iş
Sendikamızın grev toplu sözlesme yapma hakkı lstanbul ilinde askıya

_ alınmıştır; -

Bugüne kadar yurttaşların güvenliğini sağlayamayan, demokratik hak ve
özgürlüklerin kullanımını gerçekleştiremeyen Demirel iktidarının bugün
işçilere gözdağı vermek istercesine· kitlesel biçimde işçi tutuklamasına
girişmesi, insanlara işkence yapılması temel hak ve •özgürlüklere yqnelik
tam bir saldırıdır.

Şu çok iyi bilinmelidir ki, DiSK demokratik bir ö
0

rgüttür, sınıf v~ kitle
örgütüdür. Sınıfsal mücadelesini tüm dünyanın gözüönünde açıkça yapan
bir örgüttür. DISK'in kaynağı Anayasa'daki sendikal örgüt kurma hakkından
doğmaktadır. Bu nedenle DISK'i yönetimsiz bırakmak çabaları hiç bir şeyi
çözmeyecektir.

_Ne yaparlarsa yapsınlar DISK'in sesi krsılmayacaktrr. oıs«, burjuvazinin
ve Demirel iktidarının korkulu rüyası olmayı sürdürecektir.

Başta- işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi halkımızın, tüm demokrat,
ilerici, yurtsever devrimci güçlerin, faşizme, emperyalizme ve şovenizme
karşı mücadelesi devam edecektir.

Bu arada DiSK Yönetim. Kurulu, 5 Mayıs 1980 gOnO Genel Sekreter Fehmi
. lşıklar'ın başkanlığında yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu Oyelerl Kenan
Akman, Ismail Hakkı Önal, Celal Küçük, Ali Özarkalıoğlu \'.e Burhan .
.Şahin'den oluşan 5 kişilik bir Yürütme Komitesi seçmiş ve Kenan Akman'ın
Genel Başkana lsrnail Hakkı önal'ın da Genel Sekretere vekalet etmesini
kararlaştırın ıştır. -

. 1 Mayıs öncesinden başlayarak dünyanın çeşitli Olkelerinden gönderilen 1
Mayıs'a yönelik baskı ve yasaklamaları protesto eden, DiSK ile dayanışma
içinde olduklarını vurgulayan çok sayıda mesaj işçi sınıfının uluslararası
dayanışmasının somut kanıtları olmuştur. •

DISK'e . dayanışmalarını ileten, siyasal iktidara protesto mesajları
gönderen, bu arada Avrupa Konseyi, Uluslararası • Çalışma Örgütü,,
Uluslararası Af Örgüto, insan Hakları Komisyonu gibi uluslararası
kuruluşlara TOrkiye'de uygulamaların insan hakları evrensel bildirgesine
aykırı olduğu için önlem alınmasını isteyen ulusal ve uluslararası sendikal
merkezler bu tavırlarıyla DISK'ln haklı mücadelesinin yanında olduklarını
göstermişlerdir. •

Başta Dünya Sendikalar Federasyonu, Dünya iş Konfederasyonu, Avrupa
Sendikalar. Konfederasyonu olmak üzere FGTB (Belçika), CGT, PFDT



(Fransa), UIL (İtalya], lnterslndlcal (Portekiz), PEO (Kıbrıs) hemen
dayanışma telgrafları göndermişler, ardından da sayıları y'Ozü aşkın örgüt
uluslararası . dayanışmanın en güzel eözcüklerlnl içeren dayanışma
mesajlarını lletmlşlerdir. •
Bütün bu boyutlarıyla 1 Mayıs 1980 bazı gerçekleri dost düşman herkese
kabul ettirmiştir.

• lşçı sınıfı sürdürmekte olduğu demokratik hak ve özgürlükleri koruma ve
gen_işletme mücadelesinde ödün vermemek kararındadır. .

• 1 Mayıs'lar egemen sınıfların icazetiyle değil, işçi sınıfının devrimci
geleneğlne.uygun olarak yaşanacaktır.Bunuengellemek ya da sulandırmak

\ ~üklln değildir. ,

• Türkiye toplumu 1 Mayıs'ın "Bahar ve Çiçek Bayramı" olmadığının, "işçi
sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma" günü olduğunun
bilincindedirve bu yargısını değiştirmek mümkün değildir.

• Türkiye işçi sınıfının emekçi kitlelerle birlikte vermekte olduğu mücadele,
Türklye'yl emperyalist-kapitalist sistemin istem ve çıkarları doğrultusun
da özgürlüklerin yok edildiği, sömürünün alabildiğine yoğunlaştırıldığı bir
toplum yapmak isteyenlerin önündeki en büyük ve güçlü engeldir. - _

işte DISK'in 1 Mayıs 1980'de verdiği kararlı mücadele bütan bu sonuçlarıyla
işçi sınıfımızın mücadele tarihinde şanlı bir sayfa olarak yer almayı hak
etmiştir.

3.37.EGEMEN SINIFLAR SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRARAK
• SÜRDÜRÜYOR

Emekçi halkımıza daha geniş ekonomik ve demokratik haklar vadeden,
ancak 22 aylık iktidarı sırasında tam tersini gerçekleştiren CHP'nin 14 Ekim
1979 ara seçimlerinde oy kaybederek çekilmesi üzerine egemer? sınıflar

• saldırılarını iyice artırmışlardır.

DISK'ln ara seçimler öncesi tavrının ve CHP'ye yönelik eleştirilerinin
doğruluğu ara seçimler sonundaaçıkça kanıtlanmıştır..

CHP'nin çekllmesinden sonra MC'lerin devamı niteliğindeki gerici baskıcı
AP azınlık iktidarı, bir yandan IMF, OECD ve Dünya Bankası kıskacı içinde,
öte yandan da TISK'in, TÜSIAD'ın, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve
Borsaları Birliği'nin, Tekstil işverenler Sendikası, MESS gibi güçlü işveren
seridikalarının'istemleridoğrultusunda ülkeyi yönetmeyi sürdürmektedir.

Demirel iktidarı ilk gününden itibaren emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
çıkarları doğrultusunda işçi sınıfı ve tam emekçilere karşı korkunç bir savaş
açmıştır.

Türkiye emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı geri kalmış bir ülkedir.
Yıllardır emperyalizme bağımlı olarak sürdürülen kalkınma çabaları
sonunda varılan nokta tüm toplumun her alanında etkileyen derin bir
bunalımdır. Emperyalist-kapitalist sistem, sistemin doğal sonucu olan
kendi iç bunalımını bugün artan boyutlarda az gelişmiş bağımlı ülkelere
aktarabilmektedir. Bu nedenlerle Türkiye emperyalist-kapitalist sistem -
lçlnde kaldıkça bunalım yoğunlaşarak sürecektir. Nitekim, bugün
emperyalizme verilen tam tavizlere rağmen, ülke topraklarının emperyallst-~O • •



lere peşkeş çekilmesine rağmen enflasyon, işsizlik, dış yardım, döviz
gereksinimi, dış ödemeler dengesi . sorunları çözomıenememekte,
ekonomik bunalım ve buna bağlı olarak da politik ve toplumsal bunalım
derinleşerek sürmektedir. •

Kıbrıs, Filistin sorunlarına ek olarak lran ve Afganistan'daki gelişmeler ve
son günlerdeki lran-lrak arasındaki gerginlik, kısacası bölgemizdeki son
gelişmeler '!_edeniyle Türkiye'nin jeopolitik önemi son derece artmıştır.
Yıllardır soguk savaş kışkırtıcılığı yapan ve silahlanmayı körükleyen
emperyalist ABD, . bölgedeki çıkarlarını koruyabilmek için, Türkiye'yi
emperyalizme karşı direnen Ortadoğu halklarına karşı kullanılacak daha ileri
bir saldırı karakolu halinde tutabilmek için çabalarını artırmıştır. Halkımız
açlık içindeyken: bütçenin önemli bir kısmı giderek artan miktarlarda
silahlanmaya harcanmaktadır. •

Emperyalizmin genel olarak dünyada, özel olarak Ortadoğu'da yeni
stratejiler oluşturmak zorunda kaldığı böylesi bir ortamda emperyalistler ve
başta büyük sermaye olmak üzere egemen sömürücü sınıflar ve onların
siyasi temsilcileri işçi sınıfı ve emekçilere karşı çok yoğun bir ekonomik,
politik ve ideolojik saldırıya geçmişlerdir.

1

ilan ediliş gerekçesi dışında, demokratik haklarımızı daha kısıtlayan bir
uygulama olan sıkıyönetim koşulları egemen sınıfların bu saldırılarını
yoğunlaştırarak sürdürmelerinin ortamı olmuştur.

Burjuvazinin ekonomik, politik ve ideolojik alanlarındaki saldırılarını özetle
şöyle srralayabillriz: •

Burjuvazinin Ekonomik Alandaki Saldırıları

Bugün Türkiye'yi ekonomik kıskaç içine alan emperyalizmin rnau örgütleri,
IMF, OECD ve Dünya Bankası sürekli bir şeyi söylemektedirler: tekelci
kapitalizmin önündeki engeller kalkacak ve içerde sömürü yoğunlaşacak.

Özellikle, IMF'nin"'ücretleri dondurun, fiyatları serbest kalsın, Türk Lirasını
sürekli olarak devalüe edin, yabancı s,ermayeye olanak tanıyın, döviz
girdi-çıktısını rahatlatın" biçimindeki tavsiyeleri temelde bu amaca
yöneliktir.·

Büyük sermayenin örgütleri geleceğe nasıl baktıklarını aylar önce
gazetelere verdikleri paralı ilanlarla ya da haber-tartışma biçiminde kendi
borazanları TRT'den giderek daha hızlı bir biçimde tekelci sermayenin eline
geçmekte olan büyük gazetelerde çekinmeden açıklamışlardır;

Bugünkü AP azınlık iktidarı tekelci sermayenin bu istemlerini içeren bir
h0k0met programıyla iktidar olmuş ve 1980 bütçesini de buna göre
hazırlamıştır. ,.:

AP Azınlık iktidarının 24 Ocak 1980 Ekonomik Önlemler Paketi tekelci
kapitalistlerin,önündeki engelleri aşmaya yönelik somut bir programdır.

Büyük oranlı devalüasyon yapılması, yabancı sermayenin gelişini
özendirmek için özel önlemler atınrnası.dış alımın kolaylaştırılması, belli
maddelerden sübvansiyonların kaldırılması, KIT Qrünlerinin fiyatlarının
serbest bırakılması, geniş kltlelerln satınalma gücanan düşürülmesi ve
genel olarak taleblnflyat kısılması, denetimininkaldırılması, genel olarak
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devletin ekonomiyi 'yönlendirmesi doğrudan müdahalesinin giderek
ortadan kaldırılması, serbest . piyasa . kurallarının işletilmesi 24 Ocak
Kararlarının özünü oluşturmuştur. Bu program şimdi adım adım
uygulanmaktadır.

Güney Amerika modelinini yaratıcısı iktisatçı Milton Frledman'ların
.Brezilya, Şlli, Arjantin, Güney Kore'de denenen "reçeteleri" uygulanmak
istenmektedir. Ama bu reçeteleri uygulayanların,aklbetleri bellidir.

KiTierin karlı çlanlarının tam anlamıyla tekelci sermayenin eline geçmesi
için geniş bir operasyon başlatılmıştır.

1980 başında işçilere karşı korkunç bir polis terörü ile saldırılan TARIŞ
işletmelerinin özel sektöre devredilmesi için aşırı çaba harcanmaktadır.
TARIŞ'in. iplik Fabrikasındaki Pazarlama Bölümü kaldırılmış, iplik
Fabrikasının da özel sektöre devri için atılan adımlar yaygınlaş_tırılmıştır.
öte yandan çekirdeksiz kuru üzümün dış piyasalarda yeniden itibar
kazanması üzerine DISK'e bağlr Gıda-lş'in 1 ve 2 no'lu üzüm işletmelerinde
greve başlamasindan önce özellikle uluslararası tekellerle işbirliği yapan
şirketlere çok avantajlı koşullarla 3 milyon ton kuru üzüm satılmıştır.

THY'de Tork-lş'e bağlı Hava-iş Sendikasının başlattığı· grevin ardından bu
karlı işletmenin özel sektöre devri için yoğun bir kampanya yapılmıştır.

Bugün özel sektöre ve yabancı sermayeye tanınan olanaklar qiderek
artırılmakta, Dünya Bankası, OECD ve IMF'nin tam ekonomik istemlerine
boyun eğilmektedir;

Öte yandan "hayat pahalılığının nedeni sendikaların -aşın ücret
istemeleridir" biçimindeki demagoji ile sendikalara karşı korkunç bir
kampanya açılmıştır.24 Ocak 1980 Kararları ile ekonomik alandaki her türlü
müdahaleyi ortadan kaldıran iktidar, sendikal hak ve özgürlüklere
müdahaleyi temel hedef seçmiştir.

Kapitalist sınıfın en gözde temsilcilerinin de talep ettiği gibi iktidar,
sendikaların idari ve mail denetimini sağtama adı altında sendikaları sultası
altına almak istemektedir.

Kıdem tazminatlarının daha çok vergilendirilmek ve sınırlandırılmak
istenmesi, son vergi yasa taslağı, grev oylamasına çağrıdan sonra işyerine
girenlerin de katılmaları, eşelmobil tasarısı, toplu sözleşme ve grev hakkını
rafa kaldırmada bir araç olabilecek Toplu Sözleşme Koordinasyon
Kurulunun oluşturulması, işçi ve emekçilere yönelik ekonomik saldırıların en
önde gele;ıleridir.

~
Siyasi iktidar işçi sınıfının elde ettiği kazanımları geri almak, 1950'1erin
tahkim sistemini geri getirmek istemektedir.

Siyasi iktidar böyle bir ortamda ekonomik saldırıların etkilerini azaltmak ve
kitleleri kandırmak ve zaman kazanmak için vergi yasa taslağı v~ eşel mobil
taslağını da Yeni aldatmacalarla ortaya atmakta ve bu kandırıcı araçların
arkasına gizlenmek istemektedir..

Vergi adaleti adı altında getirilen yeni vergi tasarısı ya da resmi adıyla Mali
istikrar Yasası bir eliyle verir göründüğünü, diğer eliyle daha fazlasıyla
almanın örneğidir.
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DiSK, vergi yasa taslağının işçi sınıfına ne getireceğini Haziran ayı içinde
yayınladığı bir broşür ile açıklamıştır. Ancak kısaca özetlenirse;

• Yeni vergi düzenlemeleri tekelci sermayenin istemleri doğrultusundadır
• Asgari ücretin vergi dışı.bırakıldığına dair sözler yalandır.
• Asgari geçim indiriminin yalnızca aile reisine uygulanması Anayasanın
eşitlik ilkesine aykırıdır. •

• Yasa tasarısı ile ikiden fazla çocuklu ücretliler cezalandırılmaktadır
• iktidar ikramiyelere, yan ödemelere göz dikmiştir. •
• Kıdem tazminatları gasbedilmektedir.
• Vergi kaçıranlar ödüllendirilmektedir.
• işçi ve emekçiler üzerindeki dolaylı vergi yoka artırılmaktadır.
• Kapitalist sınıfın vergi yükü azaltılmaktadır.
• Belediyelerin gelirlerini artırıcı düzenlemeler işçi sınıfı ve emekçi halka ek
yük getirecektir. •

• Vergi indeksleme tam anlamı ile kandırmacadır..
• Esnaf görünümlü parababalan ile büyük çiftçilerin vergi kaçırmaları
yasal taştı rılmaktadır.

• Kira hisse senedi ve tahvil geliri elde edenlerin vergi yükü azaltılmaktadır.
• Kaçakçılara, karaborsacılara, istifçilere, stokçulara af çıkarılmaktadır.

Burjivazinin Politik Alandaki Saldırıları

Burjuvazinin giriştiği saldırılar karşısında direnmesi doğal olan emekçi
kitleleri sindirmek, ezmek, örgütlerini dağıtmak için yoğun bir politik saldırı
gerçekleştirilmektedir.

Zaten sınırlı olan temel hak ve özgürlükler daha da kısıtlanmak, sendikal
hak ve özgürlükler askıya alınmak istenmektedir,

Dernekler, meslek örgütleri, sendikalar basılmakta, demokratik örgütler,
yayın organları kapatılmakta, yöneticileri gözaltına .alınmakta ya da
tutuklanmaktadır. Siyasi iktidar bu· uygulamalarından sonra tom kamu
görevlilerini resmi memur dernekl.erinde örgütlemek için tasarılar
hazırlamaktadır:

Dernekler, Gösteri ve Yürüyüş, Polis Hak ve Selahiyetleri Yasaları dikensiz
gül bahçesi sağlamak için değiştirilmiştir. Sıkıyönetim Yasası da aynı .
amaçla değiştirilmek istenmektedir. Siyasi iktidar CHP'nin getirdiği
önlemler paketine dört elle sarılarak şimdi Olağanüstü Haller Yasasını,
DGM Yasasını çıkarmaya çalışmaktadır.

"Demokratik hak ve özgürlükleri" korumak adı altında yaratılan sıkıyönetim
ortamında temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırılar sürekli olarak
yaygınlaştırılmaktadır.

Ancak bunlar da yetmemektedir.· Anayasayı geriye doğru değiştirmek,
Anayasadaki kısıtlı hakları bile rafa kaldırmak, ülkeyi Güney Arnerika'daki
askeri diktatörlüklerle yönetilen ülkelere benzetmek istemektedirler.

Ülke çapında faşist saldırı ve cinayetler artırılmaktadır. Resmi yayınlarında
"iyi veya kötü başkent sokaklarına hakim olan devlet yönetimine hakim
olabilir", "hak kuwetli nindir" sözlerini yazabilen faşist odakların sindirme,
yıldırma hareketleri yaygınlaştırılmaktadır.

293



Faşist örgütler daha geniş bir biçimde desteklenmekte, faşist saldırı ve
cinayet sanıkları yakalanmak istenmemekte, belli örgütlerce korunmakta,
yakalanmış olanlar da sivil ya da askeri hapishanelerden örgütlü bir biçimde
kaçırılmaktadır.

1
lşyerlerinln faşistleştirilmesi için yoğun bir çaba harcanmakta sendikaların
yeterince güçlü olmadığı yerlerde ilerici, devrimci, militan işçiler kltle
halinde lşyerlerinden atılmakta, yerlerlne faşist militanlar doldurulmakta
dır.

işçi kıyımları, memur sürgünleri sürmektedir. •
lşyerini koruma adı altında ABD'deki fabrika muhafızlarına, paralı çetelere

• benzer bir biçimde yarın grevlerimizde bize kurşun sıkabilecek özel güvenlik
ekipleri oluşturulmak istenmektedir.

Polis devleti olmak yolunda devlet terörü yaygınlaştırılmakta, devlet
militarize edilmektedir.

Doğu'da ırkçı, şoven baskı ve uygulamalar dayanılmaz boyutlara
ulaşmaktadır.

Ülke çapında 50 bin dolayında insan gözaltındadır ya da tutukludur.
Bunların sayısı giderek artmaktadır. Askeri ve sivil tüm tutukevleri ve
hapishanelerde işkence en ağır bir biçimde sürdürülmektedir,

Burjuvazinin ideolojik Alanda Sal_dırılan

Egemen sınıflar giriştikleri ekonomik ve politik saldırıları daha sinsice ve
kandırıcı bir biçimde götürebilmek için büyük çapta ideolojik saldırı
içindedirler.

Emekçi kitlelere yönelttikleri saldırılara karşı kitlelerin gösterdiği
ôirenmeleri "anarşi ve terör" diye tanımlayarak saldırılarını temel hak ve
özgürlüklere örgütlerimize yöneltmektedirler.

Türkiye Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği'nin 35. Genel
Kurulunda konuşan Genel Başkan Mehmet Yazar anarşiye doğru teŞhis
konulması gerektiğini belirterek "Anarşiyi başlatan da, sürdüren de arzu
ettiği sonuca varmadıkça yolundan dönmeyecek olan de bellidlr. Bu
fesadın sahip ve hamisi beynelmilel komünizmdir" diyerek bir yarıdan hala
1930'Iarın McCarthy döneminde yaşadığını ortaya koyarken, öte yandan da
ideolojik saldırı hedeflerini belirtmiştir.

1 .

Kendi yarattıkları pahalılık, işsizlik ve yokluğun nedeni olarak gösterdikleri
"anarşi ve terör''ün yok olması için temel hak ve özg0rlüklerlmizden
vazgeçmemiz istenmektedir.

Hayat pahalılığının nedeni ücret artışlarıymış gibi ücretlere, ekonomik
örgütlere, sendikalara saldırmaktadırlar. Yine Mehmet Yazar, Odalar Birliği
Genel Kurulunda "bir buçuk milyon sendikalı işçinin ölçü ve insaf tanımaz
talep ve davranışları toplum vicdanında tepkiyle karşılanmaktadır.
Sendikaların ekonomik kriterlere uymaxan isteklerini artık ülkemizin taşıma
gücü kalmamıştır," derken, MHP "insan emeğini seferber edip sermaye
buhranını karşılamak lazımdır", sözleri ile her işkolunda tek ve mecburi
üyeliğe dayanan sendika anlayışını çözüm olarak ortaya atmakta, faşist
sendikacılığın propagandasını yapmaktadır.
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lokavtl~rı~ ideolojik temeli -unutulup • grevlere sürekli olarak "ldeolojlk
grevler dıye saldırılmaktadır. Başbakan Demirel sanayicilere ve tüccarlara
yaptığı konuşmada Gıda-lş'ln Marsa lşyerinde s0rd0rd0ğ0 grevi kasdederek
açıkça şunları söyleyebilmiştir.

"Yapılan ideolojik grevler ekonomiyi zor duruma sokmuştur. Ülkede 100
bin ton yağ açığı varken ve biz ülke ülke gezip yağ ararken, bazı yağ
fabrikalarında, sırf yokluk yaratmak amacıyla ideolojik grevler yapıldı".

işverenlerin ideolojik saldınlannm tek hedefi her zaman DiSK ve üye
sendikaları olmuştur. Çalışma. Bakanı, Türkiye işveren Sendikaları
Konfederasyonu'nun 13. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada sendikaların
mali ve idari yönden denetlenmesi gerekliliği üzerinde durduktan sonra
"örnek vermek gerekirse DiSK son aylarda yoğunlaşan kanunsuz faallyetlerl
ve direnişleri ile devleti milyarlara varan mali zararlara soktuğu ve devleti
yıkmayı hedef alan davranışlara bizzat girdiği ve desteklediği halde bu
Konfederasyonun yöneticileri kanunun boşluklarından istifade ederek
adli takibatlardan kaçabilmekte,kurtulabllmektedirler,"diyerek hedeflerini
açık açık ortaya koymuştur. • .

. Siyasi iktidarın yalan aracı olan TRT'de ve tekelci sermayenin elindeki basın
organlarında işçi sınıfı, sendikalar ve sosyalizm düşmanlığı giderek
yoğunlaştırılmaktadır.

Gazetelerle, dizi filmleriyle, emekçilerin beyni yıkanmak istenmektedir.

Okullarda eğitim programları faşlstleştlrilmekte, ırkçı eğitim gerçekleştiril
mekte, faşistlerden başkasına hayat hakkı tanınmamaktadır.

ilerici basına karşı, sanatçılara karşı uygulanan sansür ya da nesnel temelli
engeller giderek ağırlaştırılmaktadır.'.

Sömürüyü yoğunlaştırırken, emekçilerin sömürü ve baskı düzenine karşı
çıkmaması için, işçileri, emekçileri ezrr-ek, sindirmek, yok etmek, seslerini
kısmak, örgütlerini dağıtmak için, sürekli ve yoğun kampanyalarla,
demagojilerle, yalanlarla saldırmaktadırlar.

3.38.' DEMiREL iKTiDAR! NE YAPMIŞTIR?

CHpağırlıklı iktldarın·22 aylık döneminden sonra başa gelen AP azınlık
. iktidarı, emekçi halkımızın geçmişten ve özellikle MC iktidarları

döneminden çok iyi tanıdığı Demirel iktidarı, 7 aylık süre içinde
ne yapmıştır.?

• IMF, OECD, Dünya Bankası gibi emperyalizmin mali kuruluşlarına boyun
.eğerek emperyalizme teslimiyeti pekiştirmiştir. . •
• SIA adlı boyunduruk anlaşmasıyla bir kez daha topraklarımızı
emperyalizme peşkeş çekmiştir. Ülkemizi bir sıcak savaşın ilk hedefi
haline getirmiştir. . .

• Yabancı sermayenin, çokuluslu tekellerin sömürüsünü katmerleştırecek
yeni kolaylıklar sağlamıştır.

• Ülke ekonomisin! tekelci sermayeye, ithale :ılara, ihracatçılara,
parababalarına, Tahtakale vurguncularına, karabor: cılara, 'dövlz ve silah
kaçakçılarına, vergi kaçakçılarına peşkeş çekmiştir.



__..........,,.._

• "Anarşiyi önlemek"adı altında devlet terörünü yaygınlaştırmış, işkenceyi
resmileştirmiştir." . • . • •
• Vurgunculuğu, stokçuluğu, karaborsacılığı körüklemiştir.
• Emekçi örgütlerini kapatmış, sendikalara baskı uygulamıştır.
• Emekçilerin temel hak ve özgürlüklerini boğazlamaya girişmiştir.
• Emekçiler üzerindeki soygunu yoğunlaştırmış, işçileri açlığa, sefalete
mahkum etmiştir.· . .
• Köylünün aldığı her t0rl0 malın fiyatı, köylünün alamayacağı ölçüde
. artırılmış, taban fiyatı ise düşük tutularak köylü açlık ve sefalete itilmiştir.
• Daha fazla sömürü ve baskı getirmiştir.

Ve şimdi Demirel iktidarı ülkeyi daha da karanlığa götürmek için
çabalamaktadır. • , •

·3.39 DiSK MÜCADELESiNİ HER KOŞUL ALTINDA SÜRDÜRMÜŞTÜR,
BUNDAN SONRA DA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEKTiR •

Uzmanlık daireleri raporlarında daha ayrıntılı olarak ele alınan çalışmaların
genel sergilenmesinden de anlaşılacağı gibi DiSK mücadelesini her koşul
altında sürdürmüştür. DiSK, yoreklllikle sergilediği belli zaafları aşarak,
güçlü yanlarını daha da geliştirerek, nicel olarak büyüyerek, sendikal
alanda birliği sağlayarak mocadelesini sürdürmeye devam edecektir. 15-16

• Haziranlarla, 1 Mayıslarla, DGM • Direnişleriyle, 20 Marf Faşizme ihtar
Eylemleriyle, 30 Nlsanlarıyla, şanlı grevleriyle, dlrenişleriyle, mitingleriyle,
üretimden gelen _gücünü sergilediği eylemleriyle dolu olan tarihini daha da
zengin deneylerle dolduracaktır.

3.40 DiSK KARAR VE DANIŞMA OA~ANLARININ ÇALIŞMALARI

Böyleslne yoğun bir dönem lçınde DiSK karar organları ile Anat0züktekl
daruşma organları aşırı bir çalışma içinde olmuşlardır. DiSK Yürütme
Kurulu, 2,5 yıllık süre içinde 125 toplantı yapmış, 470 karar almıştır. DiSK
Onur Kurulü1 O oturum yapmış, 5 karar almıştır.

DiSK Denetleme Kurulu ise 7 kez Olağan DiSK Denetimi için toplanmış, 6
Denetleme Raporu hazırlamış, ayrıca üye sendikaların başvurusu üzerine de
3 kez toplanmış, 2 rapor hazırlamış, 9 üye sendikayı DiSK Yürütme
Kurulunun istemi üzerine mali durumlarını belirlemek amacıyla denetlemTş
ve 9 rapor sunmuştur.

DiSK Yönetim Kurulu, Başkanlar Konseyi, Genel Temsilciler Meclisi,. Bölge
Temsilciler Meclisleri toplantıları ise aşağıdadır. Bölge Temsllcilik Kurulları
ise belli bir düzen ve süreklilik içinde çalışmalarını sürdürmüştür.
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Tarih

14-15 Şubat 1978
24-25 Mart 1978

11 Mayıs 1978
1- 4 Ağustos 1978

22-24 Ağustos 1978
12-13 Ekim 1978

31 Ekim 1978

18 Kasım 1978

26-27 Aralık 1978

14-16 Şubat 1979
21-23 Mart 1979
17 Nisan 1979
23 Mayıs 1979
25-28 Eyl0l 1979
8-9 Kasım 1979
11-14 Ocak 1980

• 31 Ocak-1 Şubat1980

3-4 Nisan 1980
22-24 Nisan 1980
24 Nisan 1980

5 Mayıs 1980
20 Mayıs 1980
19 Kasım 1978
15-16 Haziran 1979

15Aralık1979
16 Aralık 1979
22 Aralık 1979

23 Aralık 1979

Toplantı

Yönetim Kurulu Toplantısr
Yönetim, Yürütme Kurulu, Onur, Denetim
Kurullarıyla üye sendikaların Yürütme Kurul-
Ianrun ortak toplantısı (Gönen) •
Başkanlar Konseyi .
Yönetim, Yürütme, Onur, Denetim Kurulları '
ve DiSK Bölge Temsilcileriyle üye sendikala-
rın Yürütme Kurullarının ortak toplantısı
(Ören) •
Yönetim Kurulu Toplantısı •
Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi Ortak
Toplantısı
Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi Ortak
Toplantısı (Ankara) ••
Yönetim Kurulu ve Başkanlar· Konseyi Ortak>
Toplantısı (Ankara)
Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kon~i Ortak
Toplantısı· .
Yönetim Kurulu Toplantısı
Yönetim Kurulu Toplantısı (Yalova)
Başkanlar Konseyi •
Yönetim Kurulu Toplantısı
Yönetim Kurulu Toplantısı
Yönetim Kurulu Toplantısı
Yönetim Kurulu, Başkanlar Konseyi, DiSK
Bölge Temsilcileri Ortak Toplantısı
Yönetim, Yürütme, Onur, Denetim Kurulları
ve DİSK Bölge Temsilcileriyle üye sendikala
rın Yürütme Kurullarının ortak toplantısı
(Ören)
Başkanlar Konseyi
Yönetim Kurulu Toplantısı
Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi Ortak
Toplantısı '
Yönetim Kurulu Toplantısı
Yönetim Kurulu Toplantısı
Genel Temsilciler Meclisi (Ankara)
Bölge Temsilciler Meclisleri (Ankara, Adana,
Mersin, lzmir, Antalya, Kocaeli, Eskişehir,
Samsun, Diyarbakır)
Bölge Temsilciler Meclisleri (Adana, Antalya)
Bölge Temsilciler Meclisi ([zmir),
Bölge Temsilciler Meclisleri (Ankara, Eskişe
hir, Samsun)

• Bölge Temsilciler Meclisleri (Bursa, lstanbul-
13,14,15, Kocaeli)
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ÖRGÜTLENME DAiRESi ÇALIŞMALARI

GENEL DEGERLENDIRME ·

I■ ş?.r .. sı~·ııı mücadel~si~in....her ..aıa~d? adım adım yükseldiği
gu~ur:ıu~de_, DiSK orgütluluk duzeyını nitel ve nicel alanlarda
gelıştırmıştır. • ..

Özellikle 6.· Genel Kuruldan bu yana gerici, faşist saldırıların arttığı bir
dönemde, DISK'in nicel anlamda örgütlülüğünü geliştirmesi,büyük ölçüde
nitel anlamda örgütlülüğünün de pekiştirilmesini beraberinde gündeme
getirmiştir... .
Sınıf mücadelesi çerçevesinde, işçi sınıfının sendikal gücünü genel anlam
da yürütülen mücadeleye aktaran bir yapı, burjuvazinin korkulu rüyasıdır.
Emperyalizmin işbırlikçisi tekelci sermaye bu anlamda, siyasi iktidarların
bürokratik kademelerindeki uzantıları ile kesin bir karşı kampanya
başlatmıştır. Yetki prosedüründe karşılaşılan zorluklar, egemen sınıfların
sendikal birliğe karşı politikalarını açık olarak yansıtmaktadır. •...
Dönemin sendikal örgütlenme alanında genel bir değerlendirme·
yapıldığında, özellikle saptanması gereken, faşist sendikacılık anlayışının
kesinlikle işverenlerin güdümünde devreye sokulmasıdır. Sınıf uzlaşmacılı
ğına,· sarı sendikacılığa karşı sınıf mücadelesi temelinde devrimci
sendikacılığı sürdüren DISK'in nicel anlamda gittikçe büyüyen yapısının
önüne geçilmesi için işverenlerin. ve işverenlerce desteklenen sarı
sendikaların yanısıra faşist sendikaların örgütlenmesi hızlandırılmıştır,

Bu dönemde tüm üye sendikalarca özelllkle örgütlenme çalışmalarında
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karşılaşıldığı gibi, sınıf uzlaşmacısı sendikalara karşı • DiSK üyesi
sendikaların girdiği yetki mücadelesinde faşist sendikalar; işverenlerin
güdümünde doğrudan devreye sokulmuştur. Bu durum, sendikal hareketin
içinde bulunduğu dönemin değerlendirilmesinde ve 'önümüzdeki sendikal
mücadele perspektiflerini çizmede kesinlikle gözardı edilemeyecek bir
olgudur.

B1r yönüyle, siyasi iktidarlar eliyle ayakta tutulmaya çalışılan Türk-iş ve
onun çözülmesinin önüne geçmek için yapılan her çeşit müdahaleci
tavırlar, öte yandan işçi sınıfının birliğinin sağlanmasını engellemeye
yönelik olarak geliştirilmek istenen bağımsız, küçük işyerleri sendikacılığı
anlayışları ve işverenlerin güdümünde geliştirilen faşist sendikalarda
örgütlenme anlayışı, saldırı, baskı, sınıf mücadelesinin bu noktasında
egemen sınıfların temel politikaları olmuştur.

Bu saptamalar ışığında, gerek içinde yaşadığımız dönemde uygulanan,
gerekse önümüzdeki dönemde örgütlenme çalışmalarının esasını oluştur
ması gereken anlayış, örgütlenme çalışmalarında belli politika tesbiti ve
programlı örgütlenme olmalıdır.

Bugün Türk-iş büyük ölçüde gücünü Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki (KİT)
örgütlenmelerinden almaktadır. Bu alanda siyasi iktidarlar oldukça etkilidir.
özellikle kadrolaşma açısından siyasi iktidarla kullandıkları bu işyerlerin
deki örgütlenmemiz, kesinlikle önümüzdeki günlerin temel hedefini
oluşturmak zorundadır.

Yaşadığımız dönemde gerek siyasi değişikliğin getirdiği, gerekse işçi sınıfı
mücadelesinin her alanda geliştiği koşullarda, özellikle belli işkollarında
KIT'lerde yoğun örgütlenme çalışmalarına girişilmiştir. Bu örgütlenme
çalışmalarının belli ölçüde sonuç vermiş olmasına karşın genel anlamda bu
işyerlerindeki örgütlenmelerin, dikkatli ve titiz programlarla yapılmaması
sonuç itibariyle istenileni vermemiştir.

Bu tür işyerlerinde siyasi değişikliklerden etkilenmeyecek varlığını her hal
ve şartta sürdürebilecek kadro örgütlenmesi temel olmalıdır. Dönemsel de
ğişikliklerin getirdiği örgütlenmeler, aynı biçimde değişikliklerden
etkilenrnekte.kahcıhqı olmamaktadır.

Bugün sendikal örgütlenmemizin tamamlandığı işyerlerine yönelik yoğun
saldırılar yapılmaktadır. Bir yönüyle yeni örgtıtlenme çalışmalarımız,
DISK'in nicel varlığını geliştirirken., örgütlenmJ.ş işyerlerinde sendikal
birliğin pekiştirilmesi, aynı oranda ertelenmez bir görev olarak
karşımızdadır.

DISK'in ülke çapında.etkinliği ve etkilediği emekçi sınıf ve tabakalarla
birlikte oluşturduğu gücü, egemen sınıflara gözdağı vermektedir. Bu
nedenle egemen sınıfların DISK'e karşı saldırılarının artacağı, DISK'e bağlı
sendikaların etkinliklerini kırmaya yönelik çabalara hız verileceği açıktır. ·

Örgütlenmenin geliştirilmesi sorunu kesinlikle, işyerlerindeki birliğin
pekiştirilmesi sorunundan ayrı ele alınmamalıdır. . •

lşyerlerinde birliğin pekiştirilmesi sorunu soyut bir kavram değildir. Bu
kavram işyerlerinde sendikal demokrasinin uygulanmasını, sendikal bir

• örgüt olma bilinci içinde davranılarak öncelikle üstlenilen görevlerin yerine
getirilmesini ve örgütlü mücadelenin savunulmasını içerir.
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işçi s:nıfın_ın mücadelesinin belli bir evresinde ortaya çıkan işçi sınıfının
ekonomik örgütleri olan sendikaJarın varlığını ve gücünü uygulamada
küçümsemek ya da abartmak işyerlerindeki sendikal birliğe en çok zaaf
getiren yanlış eğilimlerdir. . • .. ,

Sendikal mücadelenin ne olduğunun kavranılmamasının,sendikal örgütlerin
gücünün ve işlevlerinin belirlenmesinde yanlış tespitlerin beraberinde bazı
sorunları da doğuracağı ortadadır. Bu anlamda belli zaafları içinde taşıyan
bir dönem yaşanmaktadır. .

Bir yönüyle sendikalara yönetimde olmanın getirdiği olanaklarla, farklı
görevler yükleyerek, onların siyasal platformdaki varlıklarını abartmak ile
biçimde farklı da olsa özünde aynı olan, sendikaları küçümseyerek işçilerin
kendiliğinden gelen mücadelelerini abartarak alkış tutan, giderek sendikal
örgütlülüğü reddeden anlayışların varolması sendikal hareketimizin
çözümlemesi gereken bir sorun olarak karşımızdadır.

Ülkemizin varolan bölünmüş, dağınık siyasal platformunda siyasal
varlıklarının ispatını, sendika yönetimlerindeki yerleri ile ölçen anlayışın
giderek her • yerde ortaya çıkması, sendikalara, sendikal otoritenin
'zedelenmesiyle birlikte girmiştir .. Bu tesbit açıktır ki, sendikalara siyaset
sokulmayacağı, slyast tartışmaların dışında tutulacağı sonucunu getirmez.

Sendikaların kitle örgütleri olma öiellikleri gereği, değişik görüş ve
inançtaki üyelerin ortak çıkarları temelinde örgütlenmeleri esastır. Bu
nedenle sendika yönetimlerinde de değişik görüşlerdeki üyelerin ,
bulunmaları doğaldır. Ancak bu 'doğallık' değişik görüşlerdeki yönetimlere
veya aynı yöneti tndeki değişik görüşlere başına buyruk davranış hakkını
vermez, vermemelidir.

"Demokratiklik" ilkesi ile en geniş tartışma platformları sonucunda varılan ,
noktaların dışında değişik görüş ve düşüncelerin organ kararlarının dışında
ayrı davranışlara temel olması örgüt işleyişine sekte vurur, demokratik
merkeziyetçi anlayışı zedeler.

Sendikalara bu anlamda yüklenmek, giderek işçi sınıfının sendikal
mücadele örgütlerini temel görevlerinden uzaklaştırmayı,sendikal sorun
larla uğraşmaktan alakoymayı getirmektedir.

Günümüzde işçi sınıfımızın devrimci sendikal hareketi; işyerlerindeki
sendikal birliğin pekiştirilmesine yönelik', genel gelişmelerden kaynaklanan
sorunların ortadan kaldırılmadığı, siyasal iktidarın sendikal hak ve,
özgürlüklere karşı alabildiğince saldırılarıyla dolu bir dönem yaşamaktadır.

- 1

Yetki çözümlemelerinde ısrarla savunageldiğimiz referandumun çeşitli
engellemelere uğratıldığı, bu konuda çeşitli uygulamal~ın göstermelik
varlığına bile tahammül edilemediği ortadadır. Bunların yanında bugüne
'dek raslanılmayan uygulamaların görüldüğü, işçilerin sendikal birliklerine
olanca şiddetle saldırıldığı koşullardan geçiyoruz. Bunlar büyük ölçüde
önümüzdeki günlerde artarak sürecek olan gelişmelerin habercileridirler.

Bu engellemelere rağmen, DISK'in gücü her geçen gün artmaktadır. Çok 1
sayıda işyeri üye sendikalarımızın çatısı altında toplanmakta, bağımsız
sendikalar DiSK saflarında mücadeleye katılmaktadırlar.•

303

_ .......•-.-.-·---· -·- -----. --
-- ·--



DiSK BÖLGE TEMSiLCiLiKLERi

DiSK 1967 yılında kurulduğunda genellikle,· lstanbul ili merkez olmak üzere
belli büyük illerde örgütlenmesi olan bir örgüt konumundaydı. DISK'in özel
sektöre bağlı işyerlerinde ve lstanbul çevresinde örgütlü bulunması bir
müddet sürmüştür. •

Bir yönüyle ülkemizde sanayileşmenin yaygınlaştırılması, devrimci
mücadelenin büyük merkezlerden ülkenin dört bir yanına kayması, işçi
sınıfı ve emekçi sınıflar arasındaki yoksullaşmaya paralel olarak işçilerde
kendiliğinden oluşan sendikal bilincin bu anlamda, alternatif olarak DISK'i
görmesi sonucu, konfederasyonumuzun özellikle son yıllarda Anadolu'da_
örgütlenmesi yaygınlaşmıştır.

Gerek. sendikal demokrasinin uygulanmasında, gerekse toplu sözleşme
mücadelelerinde DISK'e üye sendikal -örgütlerin, izledikleri devrimci
sendikacılık ilkeleri doğrultusundaki çabalar, işçiler arasında saygınlığı ve
giderek güveni gel_iştirmiştir. Bu durum beraberinde örgütlenmeyi de
getirmiştir,·

DISK'in y1jrütegeldiği sendikal ve demokratik mücadelede işçi sınıfının
. sendikal örgütü olarak üstüne düşen görevleri yerine getirmesi ve öncülük
etmesi, genelde bu gelişmeyi hızlandırıcı bir etken olarak ortaya çıkmıştır.

Bu konumda, Konfederasyonun merkezi örgütlenmesini, sadece genel
merkez sınırları içine hapsetmenin, gerek bölgelerdeki sendikal örgütlen
meyi yeterince kucaklayamayacağı, gerekse bölgelerde yürütülen ekonomik
demokratik mücadelede görevleri yerine getirmeyi zorlaştıracağı açık bir
gerçektir. Öte yandan alınan kararların merkezden en küçük birimlere kadar
anında iletilmesi, bölgelerdeki gelişmelerden merkezin haberdar edilmesi,
bölgelerdeki sendikalar arası eşgüdümün sağlanmasında da belli
eksikliklerin giderilmesi önem kazanmıştır. • . · •

Bu anlamda DiSK temsilcilikleri gündeme gelmiş ve bugün 15 bölgeyi
kapsayan bölge'temsilcilikleri oluşturulmuştur. •

Ancak amaçlananlar ile DiSK bölge temsilciliklerinin çalışmaları istenilen
noktada olmuş mudur? Bu önemli sorunun açıkça tartışılması . ve
çözümlenmesi gerekmektedir.

. .
D1$K Bölge Temsilcilik Yönetmeliğinde görevleri belirlenen bölge
temsilcileri, bu yönetmelik gerekler.ini yerine getirmede çeşitli sorunlarla
karşılaşmaktadırlar. öncelikle üye sendikaların bölgelerdeki alt birimlerine
bu konuda yeterli bilgi iletmediklerinden dolayı,DISK bölge temsilcileri ile
üye sendikaların arasına,çalışmaları koordine edici bir işleyişten çok bölge
temsilcilerinden gelen bilgilerin sendika genel merkezlerine doğrulatılması
gibi işleyiş biçimleri girmektedir. Böylece DiSK bölge temsilclleti
merkezden· gelen kararları . iletirlerken bu kararların uygulatıcısı olma
noktasında büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

'
_Aynı biçimde Anatüzük ve yönetmelikler gereği bölgelerde yapılması
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gerekli organ toplantılarına, bazı üye sendikaların alt birimleri
katılmamakta, bu tavır karşısında bölge temsilcilerinden gelen uyarılar
sendikalarca titizlikle değerlendirilmemektedir. Alt birimler bölge temsilci
liklerinin çalışmalarına yeterince katılmamaktadırlar. Bu çalışmalarda
bölgelerde eşgüdümü sağlayıcı çalışmaları yönlendirici görevlerin
Anatüzük ve yönetmelikler gereğince verildiği bölge temsilcileri bu
görevleri uygulatmada zorlayıcı, bağlayıcı etkinlik sağlayamamaktadırlar.

Kısacası DiSK bölge temsilcileri, bölgelerinde zor çalışma koşulları içinde
görev yapmaktadırlar. •

Zaman zaman DiSK.böige temsilcilikleri sadece işyerierinde ortaya çıkan ve
üye, sendikaca karşılanamayan zorluklar nedeniyle· hatırlanmakta o zaman • '
DiSK bölge temsilcilikleri devreye sokulmak istenmektedir. Daha önce •
konuya ilişkin uyarılar dikkate alınmamakta, ancak çıkışı zor olan noktalara
.gelindiğinde DiSK bölge temsilcilikleri aranmaktadır.

Sorunun bir diğer yanı da bölgelerdeki örgütlenmelerde ilk müracaatlar
genellikle DiSK olar.ak bölge temsilciliklerine yapılmakta, bölge
temsilcilikleri bu konuda üstlenilen görev doğrultusunda işe el attığında
serıdtkalar ile ortak de'ğerlendirrnelere. gidememektedirler.

DiSK bölge temsilciliklerinin çalışmalarını her yönü ve her sorunu ile gözler .
önüne sermekte güdülen amaç, önümüzdeki günlerde özellikle yoğunlaşa
cak olan egemen sınıfların saldırıları karşısında örgütsel işleyişimizin daha.
duyarlı ve dayantklı hale getirilmesidir. Örgütsel yapımızın merkezi
otoritesini güçlendirmek, işleyişinin disiplinini sağlamak, gerek merkezi
planda gerekse bölgesel planda otorlteslrıl yaygınlaştırmak, ancak
sorunları açık yüreklilikle ortaya dökerek çözümlemeye bağlıdır.

DiSK bölge temsilciliklerinin çalışmalarını ve görevlerini belirten DiSK
Anatüzüğü ve DfSK Bölge Temsilcilik Yönetmeliği yeniden gözden geçiril
meli yukarda sıralanan sorunları giderici ve çalışmaları gerçekten koordine
edici bir yapı oluşturulmalıdır. •
6. Genel Kurul sonrası çalışmalarda örgütlenmelerin Anadolu'ya 'kayması.
bu gelişme ışığında DiSK bölge temsilciliklerinin önem kazanması
gereğinden hareketle ilk Yönetim Kurulu'na sunulan Çalışma Raporu'nda.
soruna geniş yer verilmiş ve temel çalışma alanı olarak saptanmıştır. Bu
konuda Çalışma Raporu'nda şöyle. denilmektedir. •

DISK'in .merkezi yapısının, Arıadolu'ya kaydırılması, Anadolu'da tesbit
edilen belli bölgelerdeki DiSK bölge temsilciliklerinin oluşturulmasını ve bu
kurulların düzenli çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Son· yıllarda, dikkat
edildiğinde görülecektir ki, artık büyük şehirlerde hareketllllk gösteren
örgütlenme çalışmalarının ağırlığı Anadolu'ya kaymıştır. Genellikle
Anadolu'da örgütlü olan gerek Türk-lş'e . bağlı, gerekse bağımsız
sendikaların gücü klrılmakta, DISKe bağlı sem:Hkaların örgütlenme düzeyle
ri ·yükselmektedir. Örgütlenmede görülen bu hareketliliği örgütlemek ve
çalışmaların daha koordineli bir biçime kavuşturulmasında DiSK bölge
temsilcilikleri büy_ük önem kazanmaktadır. • •

Çahşmalann bu doğrultuda yürütülmesinde, bölgelerin oluşturulması,
konseylerin tamamlanması, bölge!lerin her güçlüğü göğüsleyebilecek
olanaklar ile donatılması ve bölgelerdeki örgütlenmeleri hızlandırmak için· .,
Bölge temsilciler Meclislerinin daha sık toplanması sürekli gündemde
tutulmuştur.
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Bölge Konseyleri

. 6. Genel Kurulu takiben, kadroları boş bulunan, DiSK 10. Bölge
(Diyarbakır), DiSK 5. Bölge (Kocaeli),-DISK 11. Bölge (Erzurum,)DISK 6.
Bölge (Eskişehir) ve DiSK 8. Bölge (Bursa) temsilciliklerine atamalar
yapılmıştır.

Ayrıca;

1. Bölge Temsilciliği (Ankara)
2. Bölge Temsilcili (Adana)
3.'Bölge Temsilciliği (lzrnir)

, 7. Bölge Temsilciliği!(bamsun)
1 o:Bölge Temsilciliği [Dlyarbakrr)
bölge konseyleri yenilenmiştir.

(7.5.1978)
(9.4.1978)

(16.4.1978)
(16.4.1978)
(14.5.1978)

Yapılan atamaların Anatüzük gereği vaktinin dolması ve Diyarbakır Bölge
Temsilciliğinin boşalması üzerine;

1 O. Bölge Temsilciliği (Diyarbakır)
6. Bölge Temsilciliği (Eskişehir)
7. Bölge Temsilci! iği (Sams·un.)
5. Bölge Temsilciliği (Kocaeli)
8. Bölge Temsilciliği (Bursa)
bölge konseyleri yapılmıştır.

DiSK Genel Merkezinin bulunduğu lstanbul il sınırları icersinde örgütlenme
potansiyelinin yoğunluğu, bunun yanında işyerlerinin çokluğu bilinen bir
gerçektir. özellikle, lstanbul il sınırları içinde genel merkezlerin dışında çok
sayıda şube ve bölge temsilciliklerinin bulunması, bunlar arnsındaki
koordinasyon ve haberleş'mede iç bağlantının sağlanması açısından,
DISK'in merkezi örgütlenmesi dahilinde bölge temsilciliklerinin kurulması
zorunlulu~ olarak ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle, DiSK Yürütme Kurulunun 27.3.1979 tarihli toplantısında,
"işyerlerinin çokluğu ve örgütlenme potansiyelinin yoğunluğu nedeniyle,
ISTANBUL il sınırları içinde lstanbul, Beyoğlu, Anadolu yakası olmak üzere
üç bölge temsilciliğinin kurulması ... " kararı alınmış ve karar doğrultusunda
13., 14. ve 15. DiSK Bölge Temsilcilikleri kurularak atamalar yapılmıştır.

Bu atamaları takiben;
13: Bölge Temsilciliği (Beyoğlu)
14. Bölge Temsilciliği' (lstanbul)
15. Bölge Temsilciliği (Anadolu Yakası)
bölge konseyleri tamamlanmıştır.

SO:e~i dolan, DiSK 4. Bölge Temsilcilik Konseyi de (Antalya) 7.6.1979
tarıhınde yapılmıştır. ~ • • •

Bölge Temsilciler Meclisleri

Bölgelerdeki çalışmaların etkinliğinin sağlanması ve bölgelerde yürütüle
cek ç_alı_şm~larda, gerek ~e~dikalar arası diyaloğun geliştirilmesi, gerekse
te_~sılcılerı~, ~orunları. bırlı_kte değerlendirilerek kararlara ulaşılması için
Belge Temsılcıler meclıslerıne ağırlık verilmiştir.
306

~-..:...-_.. ,.._._.--....,,..__

(6.5.1979)
(2.9.1979)
(2.9.1979)
(9.9.1979)

(16.9.1979)

(1.12.1979)
(17.11.1979)
(24.11.1979)



Bir yönüyle genel sorunların, bir yönüyle de bölgesel sorunların tartışılarak,
kararlara varıldığı temsilciler meclisleri belli program çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir. • •

15-16 Haziran Direnişinin 9. yılında tüm DiSK bölqe temsilciliklerinde,
Bölge Temsilciler Meclisleri toplanmıştır. •

"Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal örgütü DISK'in bugüne kadar
verdiği mücadele, bugün karşı karşıya bulunduğu sorunlar, Türkiye'nin
dünü ve ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü koşulları ile önümüzdeki
dönemde DISK'in üstüne düşen görevler" gündem maddesiyle 16 Haziran
Cumartesi günü lstanbul (Bölge Temsilcilik Kurulları), Diyarbakır, Kocaeli,
Ankara, Adana, lzrnir, Antalya, Eskişehir illerinde toplanan DiSK Bölge
Temsilciler Meclislerine DiSK Yürütme Kurulu üyeleri ve DiSK Yönetim
Kurulu üyeleri katılarak ortak konuşma yapmışlardır.

Son siyasal gelişmeler, demokratik _haklara ve çalışma hayatına ilişkin
yasalarda yapılmak istenen değişiklikler, demokratik hak ve özgürlüklerin
kısıtlanmasını amaçlayan yeni baskı yasa tasarılarının gündeme getirilmesi .
üzerine, DiSK Yürütme Kurulu'nca, tabanın söz ve karar sahibi olma
ilkesine uygun olarak burjuvazinin çok yönlü saldırısına karşı örgütümüzün
mücadele yöntemlerinin bellrlenmesl için 15-16 ve 22-23 Aralık 1979
'tarihlerinde, Mersin, lzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Eskişehir, Bursa ve.
lstanbul illerinde Bölge Temsilciler Meclisleri top_lanmıştır.

Genel Temsilciler Meclisi

Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyinin 12-13 Ekim 1978 tarihlerinde
yapılan toplantısında alınan karar üzerine 19 Kasım 1978 tarihinde Ankara
Selim Sırrı Tarcan Spor Salonunda Genel Temsilciler Meclisi toplanmıştır.
Toplantıda ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilerek, demokrasi güçlerinin
güç .ve eylem birliğini sağlamaya yönelik DEMOKRATiK PLATFORM
çalışmaları konusunda kararlar almıştır.

DİSK'e Katılmalar

. 6. Genel Kurul sonrası egemen sınıfların saldırılarının her alanda yaşandığı,
bunun yanında örgüt içi sorunların, dışa dönük örgütlenme çalışmalarını
olumsuz etkilediği koşullarda bile DiSK, nicel gelişmesini sürdürebilmiştir.

Bir yandan üye sendikalar işkollarında sürdürdükleri örgütlenme çalışmaları
ile üye sayılarını arttırırlarken, öte yandan değişik işkollarından, bağımsız
sendikalar, DiSK bünyesine katılarak, DISK'in ülke çapında örgütlenmesini
güçlendirmişlerdir.

6. Genel Kuruldan bu yana Konfederasyonumuza başvurarak üyelikleri
onaylanan Sendikalar hakkında kısa bilgiler aş~ğıda sunulmuştur: •

YERALT! MADEN-iŞ SENDIKASI

3 no'lu işkolunda kurulu bulunan YERALTI VE YERÜSTÜ DEVRiMCi
MADEN iŞÇiLERi SENDIKASl(YERALTI MADEN-iŞ) 20 Temmuz 1975'de
kurulmuştur. 2.8.1976 günü Genel Kurulunda DISK'e katılma kararı almış ve
22.8.1978 tarihinde yapılan DiSK Yönetim Kurulunda DiSK üyeliği
onaylanmıştır
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LIMTER-IŞ SENDIKASI

17 no'lu işkolunda faaliyet gösteren LiMAN TERSANE GEMi YAPIM
ONARIM iŞÇiLERi SENDIKASI (LIMTER-IŞ) 17.9.1976'da kurulmuştur.
Kuruluşu ile birlikte DISK'e katılma kararı alan bu sendika 28.3.1978
tarihinde DiSK üyeliğine kabul.edilmiştir.

SOSYAL-iŞ SENDIKASI

Daha önce DiSK üyesi iken, 6. Genel Kurul öncesinde DiSK üyeliğinden
düşürülen SOSYAL-iŞ sendlkasmm, yeniden DiSK üyeliğine başvurusu
üzerine, DiSK Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından veriien
rapor ile 22.8.1978 tarihinde DiSK üyeliğine alınmıştır.

• FINDIK-IŞ.SENDIKASI

21 no'lu işkolunda çalışma yürüten, TÜRKiYE FINDIK TARIM SATIŞ
KOOPERATiFLERi VE BIRLIGI MENSUPLAR! SENDiKASI (FINDIK-IŞ)

. •20.5.1969'da kurulmuştur. 31.5.1978 tarihindeki Genel Kurulunda DISK'e
katılma kararı almıştır. Fındık-iş Sendikası 22.8.1978 tarihinde DiSK
üyeliğine kabul edilmiştir..

DEVRiMCi YAPI-IŞ SENDIKASI

18 no'lu işkolunda çalışma sürdüren DEVRiMCi YAPI iŞÇiLERi SENDiKASI
(DEVRiMCi YAPI-iŞ) 17.1.1970'de kurulmuştur. Daha önce DiSK üyeliğinden
düşen ancak 14.4.1978 tarihli genel kurulunda yeniden DiSK üyeliğine karar
alan DEVRiMCi YAPI-IŞ Sendikası 22.8.1978 tarihinde üyeliğe kabul,
olunmuştur.

SiNE-SEN

31 no'lu işkolunda çalışma yürüten TÜRKiYE SiNEMA EMEKÇiLERi
• SENDiKASI (SiNE-SEN) 5.1.1978 tarihinde kurulmuştur. Aynı işkolunda
bulunan TFIS Sendikasının da DISK'e katılma kararı alması üzerine, bu iki
sendikanın birleştirilmesi yoluna gidilmiş, TFIS Sendikası, SINE-SEN'e
katıldıktan sonra 20.2.1979 tarfrılnde DiSK üyeliğine kabulüne karar
verilmiştir.

TAPER-IŞ

TARIŞ işyerlerinde 21 no'lu işkolunda çalışma yürüten IZMIR iNCiR, OZOMI
• PAMUK VE ZEYTiNYAĞI. TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi VE BiRLiKLER
VE BU TEŞEKKÜLLERE BAĞLI _BiLUMUM IŞYERLERI EGE BÖLGESi
SENDIK'.ASI (TAPER-[Ş) 1968 yılında kurulmuştur. 2.3.1980 tarihinde

' yapılan Genel kurulunda DISK'e katılma kararı almıştır. DiSK Yürütme
Kurulunun 13.5.1980 tarih_li kararıyla DiSK üyeliğine kabul edilmiştir.

NAKLiYAT-iŞ

iki ayrı Genel Kurul nedeniyle iki .başh duruma gelen ve DiSK Yönetim
Kurulunun 15.12.1977 tarihli toplantısında yasal olarak çözüme kavuşunca
ya 'kadar üyeliği askıya alınan Nft,.KLIYAT-IŞ Sendikasının lstanbul 10.
Asliye Hukuk Mahkemesinin E.978...:.212 K.978-604 ve 8.11.1978 tarihli
kararına göre durumu yasal olarak çözüme kavuştuğundan 9.12.1978
tarihinde üyeliğinin askıya alınma kararı kaldırılmıştır.
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Kongreye Çağrılan Sendikalar

DiSK, üst örgüt olarak üye sendikaların gelişmelerini sürekli izlemekte ve
karşılaştıkları sorunlarının çözümünde yardımcı olmaktadır.

Bu dönemde bazı üye se~dikalarda ortaya çıkan olumsuzlukların, devrimci
sendikal temel ilkeler doğrultusunda çözümlenmesi amacıyla DiSK üzerine
düşen görevleri yerine getirm_iştir.

DiSK Anatüzüğü'nün 53. Maddesi şöyle demektedir:

"DiSK, üye sendlkaların ner türlü işlem ve kayıtlarını denetleyebilir.
Gerektiğinde üye sendikaların denetim ve onur kurullarına durumu aktarma
yetkisine sahip olmakla beraber, üye sendikaların Genel Kurullarını
toplantıya çağırma yetkisi de vardır."

YENi HABER-iŞ

HABER-iŞ Se_ndikası iki ayn Genel Kurul ile. _sendikanın içine
DiSK Yürütme Kurulu 15.8.1978 gün ve 30 sayılı kararı ile Sendikanın içine
düştüğü bunalımdan kurtulması için DiSK Anatüzüğünün 53. Maddesine
dayanarak Sendikayı Genel Kurula çağırmıştır. DiSK Yürütme Kurulunca
oluşturulan Komisyonun, kongre hazırlıklarını yürütmesi sonucu YENi
HABER-iŞ Sendikasının genel kurulu 16.10.1978 tarihinde yapılarak sorun
çözüm lenmiştir.

• HAS-iŞ SENDIKASi

Sendikanın yönetiminde ortaya çıkan bunalımlar üzerine iki başlı duruma
düşen HAS-iŞ Sendikasının üyeliği 6. Genel Kurul öncesi askıya alınmıştır.
Genel Kurul sonrası DiSK Yürütme Kurulu Anatozüğün verdiği yetkiye
dayanarak ve tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesinden hareketle,
Sendikanın Genel Kurulunu 9.4.1978 tarihinde toplantıya çağırmıştır. Bu
Genel Kurulda Sendika adını DEVRiMCi SAĞLIK-IŞ olarak değiştirmiştir.

LIMTER-İş SENDIKASI

Sendikanın içinde bulunulan zor koşullardan kurtarılması, üyelerinin bu
konuda başvuruları üzerine, DiSK Yürütme Kurulunun 28.12.1979 tarihli ve
103 sayılı kararıyla, DiSK Anatozüğünün '53. Maddesinin verdiği yetkiye
dayanarak Genel Kurul toplantıya çağrılmıştır. 20.1.1980 tarihinde yapılan
Genel Kurul ile sorun ortadan kaldırılmıştır.

TEKSTiL

Tekstil Sendikasının şube kongreleri tamamlanamadığı için Genel Kurulu
vaktinde yapamaması sonucu DiSK duruma el koymuş ve Genel Kurulun ,
toplanması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Ancak belli bir siyasetce
yürütülen çabalarla üyelerden bir bölümünün lstanbul 5. iş Mahkemesine
başvuruları üzerine, Mahkeme 17.7.1978 tarihli kararıyla sendikayı kayyuma
teslim etmiştir.

Sendikal sorunların örgüt içinde ve ast çözümlenme noktasında DiSK
bünyesinde çözümlenme gereğine karşı sorunu, Mahkemelere göndererek
çözüm aramaların, Sendikayı iyice işlemez hale getireceği gerçeğinden
hareketle, DiSK Yürütme Kurulu 20.10.1978 tarih ve 39 sayılı kararıyla, DiSK
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üyesi kayyum[arın görevlerine devam etmesi yapılamayan _şube kongreleri
nin acilen toplanması ve bu kongreler toplanamazsa, seçıml yapılmış şube

• kongrelerinden gelecek delegelerle Genel kurulun toplantıya çağrılması
gerektiğini belirtmiştir.

Alınan bu kararlara karşın
1
-burjuva basınına bile iİ~~ verilerek, "DISK'in ve

hiçbir "kurutuşun TEKST L adına herhangi bir 'işlem yapmaya yetkisi
kalmadığı" biçiminde sorumsuzluk örn~ğl gösterilmiştir.

Tekstil Genel Kurulu öncesinde kayyum üyesi bulunan bir üye sendika
yöneticisinin Mahkemeye başvurarak, tedbir koydurması da bu anlamda
değerlendirilmesi gereken bir davranıştır,

özellikle ÖREN Toplantısı sonuç bildirgesinde,· "sendikaların sorunları
kendi iç organları ve üyeleri tarafından çözümlenir.Çözümlenmeyen
konuların görüşülüp kotarılacağı tek yer DiSK karar organlarıdır."denmesl
ne rağmen bazı sendika yöneticilerinin TEKSTiL Sendikasının o hale
gelmesinde payları büyük olmuştur.

Yukarda açıklandığı biçimde, her ne pahasına olursa olsun, sendika
yönetimlerinde olmayı, sendikanın tahribatı, işlevlerini yerine getirememe
si noktasına ulaştıran anlayış, sendikanın önüne protesto çadırı kurarak,
sendikanın ve DISK'in saygınlığına gölge düşürmeyi bile göze almış, işçi
sınıfı hareketine zararlı bir anlayışın ürünü olarak karşımıza çıkmıştır.

Aynı lşkolundaki Üye Sendikaları Birleştirme Çalışmaları

OLEY IS/TURiZM-iŞ

Yürütme Kurulunun 12.2.1978 gün ve 5 sayılı kararı ile oluşturulan
Birleştirme Komisyonunun aldığı karar gereğince, TURiZM-iŞ Sendikasının
6.3.1978 tarihinde, Genel Kurulunda OLEYIS'e katılma kararı almasıyla
QLEYIS Sendikası ile TURiZM-iŞ Sendikasının birleştirilmesl gerçekleştiril
miştir.

_TEKGES-IŞ / GES-IŞ

Yürütme Kurulunun TEKGES-IŞ Sendikası ile GES-IŞ Sendikasının
birleştirilmel~rine ~lişkin olarak verdiği karara, G,ES-IŞ Sendikasının olumlu
yanıt vermesıne ragmen, kararı zamanında yerine getirmediği için GES-IŞ'in
DiSK yürütme Kurulunun 26.1.1979 tarih ve 6 sayılı kararıyla üyelikten
düşürülmesine karar verilmiştir.

BANK-SEN/TEKN I K-IŞ

Aynı1işko(unda çal.~şma sürdüren BANK-SEN ve TEKNiK-iŞ Sendikaları tek
bır sendikada butonleşme yolunda ve DiSK ilkeleri içinde ortak
değerlendırme yapmışlar ve TEKNiK-iŞ Sendikasının. Genel Kurulunu
toplayarak BANK-SEN'e katılmasıyla birleşme sağlanmıştır.

T.I.S. / DEVRiMCi TOPRAK-iŞ •

Aynı işkolundaki iki sendikanın 'birleştirilmesine ilişkin olarak DiSK
Yürü~me Kurulunun 26.1.1978 .tarih ve 6 sayılı kararıyla bir Blrleştirme
Komısy~n~ oluşturulmuştur. Bırleştirme Komisyonunun kararını sendika- _
lara teblığınden sonra ortaya bazı olumsuzlukların çıkması üzerine DiSK
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Yürütme Kurulu 28.12.1979 tarih ve 51 sayılı kararıyla bu iki sendikanın
blrteştlrllmesl konusunda alınan kararın kaldırılmasına karar vermiştir..

'
Yürütme Kurulu, T.I.S. ve • DEVRiMCi TOPRAK-iŞ Sendikalarının
birleşmelerine ilişkin gelişmeleri ve Birleştirme Komisyonunun kararlarını
göz önüne alarak 11.1.1979 tarih ve 53 sayılı karanyla yeni bir birleştirme
kararı vermiştir. DEVRiMCi TOPRAK-iŞ Sendikası bu birleştirme kararını
kabul etmesine rağmen,yerine getirmediği 'için Anatüzük gereği olarak
DiSK üyeliğinden düşmüştür. •

BAN K-SEN/SOSYAL-lş:

6. Genel Kurul sonrası, SOSYAL-iŞ Sendikasının üyelik konusunda DISK'e
başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunda oluşturulan Kom,lsyon,. verdiği
raporda ''SOSYAL-iŞ _ile BANK-SEN'in 6 ay içinde birleştirilmeleri" ve
Komisyon üyelerinin • aynı zamanda Birleştirme, Komisyonunda görev
almaJarı gerektiği bellrtllmlştlr. • • •

Ancak BANK-SEN Sendikasınıri Onur Kuruluna verilmesi ve 1 yıllık geçici
ihraç cezası ile cezalandırılmasından dolayı, DiSK Yürütme Kurulunun
20.2.1979 tarih ve 60 sayılı kararıyla "birleşmeye ilişkin sürenin
uzatılması"na karar verilmiştir.

DEV MADEN-SEN/ YERALTi MADEN-iŞ
. .

DEV MADEN-SEN ve YERALT! MADEN-iŞ Sendikalarının birleştirilmelerine
ilişkin olarak; DiSK Yürütme Kurulunun 6.7.1979 tarih ve 76 sayılı kararıyla

·, Birleştirme Komisyonu kurulmuştur.

Komisyon birleştirmeye ilişkin gerekli bilgileri sendikalardan· istemiş ve
çalışmalara başlamıştır. Ancak Sendikaların Genel Kurullarının sonrasında
ortaya çıkan sorunlar nedeniyle birleştirme çalışmaları yerine getiri leme
miştir.

DISK'e Başvuruıa· .
' / . '

6. Genel Kuruldan sonra ÜRETiM-iŞ, TÜM HAS-iŞ, YENIGES-IŞ, ULAŞ-iŞ,
ENERJi-iŞ, YENi METAL-iŞ, TÜM BARAJ-iŞ, TIS-IŞ, ÇAĞDAŞ OLEYfS
Sendikaları DISK'e üyelik için başvurmuşlardır. -

• Bu başvurular DiSK Yürütme Kurulunca değerlendirilmiş ve:
1

ÜRETiM-iŞ, YENi GES-IŞ, TÜM BARAJ-iŞ, ENERJi-iŞ sendtkalanrnn üye
sendikamız TEKGES-IŞ'e, •.
ULAŞ-IŞ'in üye sendikamız NAKLIYAT-IŞ'e. •
TIS-IŞ'in, üye sendikamız DEVRiMCi YAPl-iş•e,
ÇAĞDAŞ OLEYIS'in, üye sendikamız OLEYIS'e,
TÜM HAS-IŞ'in, üye sendikamız DEVRiMCi SAĞLIK-IŞ'e katılmasına karar
verilmiştir.

Tek Tip Demokratik Tüzük Çalışmaları
,

DiSK 6.Genel Kurulu 6 no'lu "Sendikalarda içe Dönük Demokrasinin
Uygulanması ve Tüzüklerin Demokratikleştirilmesi" ile 10 no'lu, "Tabanın \
Söz ve Karar Sahibi Olması Genel ilkeleri" başlıklı kararlarla, DiSK Yürütme
ve Yönetim Kurullarına, kongreden hemen sonra çalışmaya başlamak kaydı _
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ile sendikalarımızın tüzüklerlrıl, gözden geçirerek örgüt içi demokrasi
uygulamasının asgari ölçülerini saptayan örnek demokratik bir tüzüğün
hazırlanması görevini vermiştir.· . •,
Tüzükler sendikaların -iç işleyişlerini _belirleyen, bunun yanında sendikal
işleyişte, örgütün canlı yapısının gelişip güçlenmesine olanak hazırlayan
yapısıyla, demokratik bir içeriği bağrında taşımak zorundadır.

Sendikal hareket, sendikal demokrasiyi amaçlayan temeller üzerinde
yükseldiği anlamda, mücadele içinde kendi işleyişine yönelik gelişmeleri
de· bağrında taşır. Üyeler mücadele içinde bilinçlenmekte örgütlerinin
demokratik merkeziyetçi yapısı içinde, sendikal mücadeleye daha aktif
katılmakta, sendikal gelişmelerle daha aktif ilgilenmektedirler. Bu gelişme
sendikal harekete dinamizm kazandırmakta, sendikal kararların uygulanma
sında kendi iç disiplinini pekiştirmektedir.

Sendikalar işçilerin ideolojik ve politik birlikleri değil. ekonomik-sosyal
ortak çıkar birlikleri temelinde oluşan örgütlenmelerdir B'u genel yapısıyla
sendikalarda sendikal demokrasinin uygulanması, örgütün iç dinamizmini
geliştirici, güçlenmesini sağlayıcı temel bir faktördür.

Sınıf uzlaşmacılığına karşı 1967 yılında kurulan DiSK, "tabanın söz ve karar
sahibi olma Ilkesl" olarak adlandırdığı bilimsel ilkeden hareketle yola
çıkmıştır. DISK'in Kuruluş Bildirgesi nde, "Sendikal çalışmanın demokratik
bir de.netleme ile yürütülmesi gerekir" denmektedir.

DISK'in Kuruluş Bildirgesi'nde yer alan bu bilimsel ilkenin savunulması ve
hayata geçirilmesi sonucudur ki, kuruluşunda 30.000 üyeyi temsil eden
DiSK bugünkü üye sayısını 600 bine yaklaşan bir noktaya ulaştırabilmiştir.

Ancak sendikal demokrasinin uygulanmasına ilişkin sendikal harekette
ortaya çıkan belli zaafların tartışılmasında ve bunları aşmaya yönelik
tartışmaların başlatılmasında kesin zorunluluk vardır.

Son yıllarda sendikal harekette siyasi tasfiyeciliğin tehlikeli boyutlara
ulaştığı ortadadır. Ne gerekçe altında olursa olsun uygulanan bu yanlış
tavırlar, hem sendikalar bünyesinde, hem de Konfederasyon düzeyinde
önemli hastalıklar getirmekted.ir. Bu konuda tüm sendikal organ
toplantılarında. _eleştiriler getirilmesi ve önlenmesine yönelik kararlar
alınmasına karşın, uygulamaların devam ettiği bir gerçektir.

6._ Genel Kurulda alınan 3 no'lu kararda,"Kongremiz, 1- işçi sınıfının
birliğini, Konfederasyonumuzun bütünlüğünü bozmaya yönelik her türden
tasfiyeci girişimleri mahkum eder._ 2- Tasfiyeciliğin işçi sınıfının
düşrnarılannın metodu olduğunu kabul eder," deri ilmiştir.

DJSK Yürütme Kurulu, 1-4 Ağustos 1978 tarihlerinde dünya ve Türkiye
koşullarını ve bazı iç sorunları görüşmek üzere DiSK .Yönetlrn, Yürütme,
Onur, Denetim Kurulu üyelerinin, DiSK Bölge Temsilcilerinin ve DISK'e
bağlı tüm sendikaların Yürütme Kurulları üyelerinin Ören'de yaptığı ortak
toplantıda konuya ilişkin olarak alınan kararda:

"...b) Sendikaların iç işlerine karışmama ilkesi kabul edilir.DISK'fn ve üye
sendikaların sınıf örgütü olma yanında kitle örgütü olması nedeniyle salt
siyasi inançlarından dolayı kişi ve örgütlerin yönetimce dışlanamayacağı;
yönetim, grup ve kişilerin bu ilkeyi dikkate alarak başkalarına veya
:11?,



yönetime kendi görüşlerini dayatamayacağını temel bir ilke olarak kabul
eder," denilmektedir. • • • •

\

Tüm bu kararlara rağmen, devrimci sendikacılığın temel • ilkeleri ile
. bağdaşmayan tasfiyeciliğe başvurulmasına değişik oye sendikalarda
rastlanılmıştır. Burıa • ilişkin çeşitli şikayetler Konfederasyonumuza
iletilmiştir.

Tasfiyecilik gibi yanlış eğilimlerin yanında, bazı sendikaların Anatozükleri-·
nin anti-demokratik içerikleri, üyelerin sendikal organlarda temsillerine
yönelik çabalarına olanak tanımayacak ölçüler taşımakta idi. Organlara
seçilebilmek için belli seminer sınırlamaları getirmek, belli üyelik süreleri
koymak, delegelik koşulları aramak gibi _noktalarda somutlanan bu
kısıtlamalar üyelerin -demokratik , yasal haklarını engelleyecek konumlara
ulaşmıştı. Bu durum sendika içi problemleri daha arttırmakta, örgüt içinde
güvensizlik, otorite tanımamazlığa neden olmaktaydı.

öte yandan örgütlü çalışmanın temeli olari organların kararları örgüUçinde
tartışılarak alman kararların uygulanması önlenerek örgüt işleylşl yara
almakta hatta karar organlarının kararları uygulanmayabilir, tersi yapılabilir,
noktasına varılmaktadır. Organ içi eleştiriler sonuna kadar yapılabilir
olmasına karşın organ kararlarına kesinlikle uyulması .ve kararların
uygulanması zorunluluktur. Daha sonra kararın uygulanması sırasında
ortaya çıkabilecek eleştiriler yine gerekli organlarda gündeme getirilebilir.

Sendikal organlarda yer almanın kesinlikle seçim mekanizmasının
işletilerek gerçekleşmesi zorunludur. Ama değişik üye sendikalarda bu
uygulamanın gerçekleşmediğine ilişkin birçok örnek verilebilir. Hatta öyle
uygulamalar vardır ki, Genel Kurul delegeleri hem atama hem sendikalarda
ücretle çalıştırılanları seçme yoluyla belirlenmiştir.

Kısacı belirtilen bu gerçekler, sendikalarda, sendikal demokrasinin _
uygulanması konusunu, en yüksek karar organlarının gündemine
getirmiştir. işte bu nedenle 6. Genel Kurulda, gerek Tek Tip Demokratik
tüzük hazırlanması, gerekse tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinin
sendikal tüzüklerde hayata geçirilmesi sorununa ilişkin kararlar alınmıştır.

6. Genel Kurul sonrası, alınan kararların hayata geçmesine yönelik, Tek Tip
Demokratik Tüzük çalışmalarına geçmeden, bu çalışmalara esas olacak ve •
varlığını bu tüzükte gösterecek sendikal demokrasi anlayışını kısaca
tartışmak gereklidir.

Sendikal demokrasi, tüzük çerçevesinde ve işçi sınıfı dlslpllnl içinde,
demokratik merkeziyetçilik ilkelerini uygulamak ve işlerlik kazandırmakla
hayata geçirilir.

işçi sınıfı . mücadelesinde okul işlevine sahip sendikalarda üyelerin
demokratik merkeziyetçi ilkeler 'lçlnde eğitilmeleri, bu ilkeleri hayata
geçirmeleri, yönetmeyi öğrenmeleri, yarını kuracak olan işçilerin eğitilerek
hazırlanmasında en önemli bir araçtır. -

Bir örgütte demokratik merkeziyetçiliğin olgunluk ve gelişkinlik düzeyi, o ,
örgütün sağlamlığını \ıe güçlülüğünü gösterir. Bir örgütte aşağıdan yukarı
demokrasi, yukarıdan aşağı merkeziyetçilik' işler. Böylece demokrasi ye
merkeziyetçilik birbirlerini tamamlayarak gelişir ve güçlenir. Sendikal
örgütün işleyişinde ne birinden, ne de ötekinden vazgeçilemez.
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"Tabanın söz ve karar sahibi olması" ilkesinin uygulanması srrasırıda bazı
olumsuz gelişmeler ve ters yorumlar gözlenmektedir.

Bu eğilimlerden biri, demokratlk-lşıeylşl ikinci plana itip, merkeziyetçi
uygulamayı öne çıkarmaktır. Diğeri, 'tabanın çıkarları' adına, 'demokrasi'
adına demokratik merkeziyetçiliğin merkeziyetçi yanını atıp örgütü yok
saymaya vardırılan tavırlardır.

Demokratik merkeziyetçi işleyişin başlıca koşulları şunlardır:

• Tüm yönetim organiarının aşağıdan yukarıya doğru seçimle işbaşına
gelmesi: • ••
Sendikaların yönetim organları denince, genel merkezden başlayarak,
bölge, şube ve işyeri sendikal birimlerine varıncaya kadar tüzükle
belirlenmiş, birbirini tamamlayan örgüt ağı anlaşılır. • . ••• .' ..

• • Kararların hazırlanması, . alınması ve uygulanmasında tabanın
görüşlerinin alınması: . . . .
Sendikal demokrasi sadece yönetimin seçimle saptanması ilkesine
dayanmaz.iki seçim (kongre) dönemi arasında, sendikal mücadelenin her
alanında sendikal demokrasi ilkesi uygulanır. Genel Kurul kararları dışında
sendika üyelerini ve işçi sınıfını ilgilendiren her mücadelede tüzük
çerçevesi ve organ işleyişi içinde üyelerin görüşleri alınır.

• Alt crqanlanrun-üstorqantara.azmhğm çoğunluğa uyması:
Demokratik merkeziyetçilik ilkesi gereği aşağıdan yukarıya doğru işbaşına
gelen yönetim organlarının alacağı kararlara, alt organlar ve üyeler uymak
zorundadır. Örgüt içi disiplin bunu gerektirir. Ust organlardan gelen
kararlara uyulmadığı takdirde örgüt işleyişinde disiplinsizilk ve anarşi
başlar. •

Alt organ üst organın kararlarına uyup onu uygularken, kendisi de üst
organa eleştiri ve öneri getirir. Üst organlar, alt organlardan gelen önerilere
geçiştirmeci 'bir tavırla değil, özenle yaklaşmak zorundadır.

örgütlü çalışmanın özü ve temeli kollektif çalışmaya, ekip çalışmasına,
yani organ çalışmasına dayanır. Bir örgütte organlar çalışmıyorsa, alt organ
ile ast organ arasındaki bağ zayıfsa; 0yeler sendikal çalışmalara· aktif
katılmıyorsa, örgüt işleyişi zedelenir..

• Tartışmalarda eleştlri-özeleştiri-ikna yönteminin kullanılması: .
Organ çalışmasının en önemli ilkesi azınlığın, çoğunluğa uymasıdır. Bir
organ içinde çeşitli görüş ayrılıkları çıkabilir. Ama farklı düşünceler,
eleştiri-özeleştiri-ikna yöntemiyle giderilmeye çalışılır. Kararların oyblrllğl
ile çıkmasına özen gösterilir. Farklı görüşlerin tasfiyesi kesinlikle yanlış ve
zararlı bir uygulamadır. •

Eleştiriler organ içinde yapılır.Eleştiri somut olaylara dayanmak zorundadır.'
Eleştiride esas, yıpratma değil, Hataların ortadan kaldırılması ve bir daha
uygulanmamasının 'zernlnlnl yaratmaktadır.j

Sendikal demokrasi ilkelerinin hayata geçmesinin temelinde işyerlerindekf
sendikal organların işlerliğinin yaratılması gerçeği yatmaktadır.

lşyerl sendikal organı__yalnızca lşyerl sendika temsilcillğl düzeylndedlr.
•• Oysa tekelci kapitalizmin gelişi mi ile birlikte binlerce işçinin çalıştığı büyük
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lşyerleri ortaya çıkmıştır. Uretimdeki Işbölürnünün doğal sonucu olarak
lşyeri atelyelere, değişik kısımlara, bürolara ayrılmıştır. Özellikle böylesi
b0y0k lşyerlerinde sayısı yasa ·ve toplu iş sözleşmesi ile belirlenmiş olan
temsilcilik kurulları yetersizdir. •

lşçl sınıfının sendikal örgütü canlı bir organizma gibi ·olmalıdır. Sendikal
örg0ton böylesi canlı bir yapıya kavuşabilmesi için,· üyeler ve organlar
arasında kan dolaşımındaki damarlar, kılcal damarlar sistemi gibi bir bağın
.kurulması gerekir. Ancak bu takdirde üyelerin sendikal mücadeleye daha
aktif katılımı sağlanabilir. Kararların uygulanması hızlanabilir, örgütsel
güven pekiştirilebilir.

Tek Tip 'Demokratik tüzük hazırlanmasında esas alınan sendikal demokrasi
anlayışının böylece belirlenmesi yanında, özellikle bir konuyu daha açmak
gerekmektedir. •

• Bugôn ülkemizde sosyalist hareketin bölünmüşlüğünün ve dağınıklığının
sendikal harekette belli olumsuz etkileri de oımaktadır.

Özellikle sendikal yönetimlerde olmanın. kendi siyasi varlığına 'güç'
'kazandırma tesbitl yapan bazı siyasetlerin, sendikal yapıyı tahrip etme
pahasına yönetimde olmaya veya kalmaya yönelik girişimleri, sendikal
işleyişi olumsuz. yönde etkilemektedir. Sendikal mücadelenin, sınıf
mücadelesi içindeki konumu, sendikaların işlevlerinin kavranmamasının ve
ortaya çıkan belli olumsuzlukların sendikaları etkilediği bir gerçektir. Bu
durum, farklılıkların sendikal politikalarda ve sendika yönetimlerinde
görevlerin yerine getirilmesinde ortaya serilmesinden çok, her çeşit
yıpratma, zorlama taktikleri ile sendikaları görev yapamaz duruma
getirmekte somutlanmaktadır:

. Bu saptamalar ışığında,

• Organların seçimle işbaşına gelmesi, .
• Organ çatışmalarının sendikal işleyişte kesin ilkle oturtulması,
• Üyelerin sendikal organlara seçilmelerinde kısıtlamaların kaldırılması,
• lşyerlerinde sendikal birliği pekiştirici lşyeri organlarının oluşturulması,
• Üyeler ile yönetimler arası bağlantının pekiştirilmesi, .
• Sendikal disiplinin güçlendirilmesi,
temel alınarak 28.6.1978 tarih ve 23 sayılı Yürütme Kurulu kararıyla tüzük
çalışmalarına başlanılmıştır. Öncelikle tam sendikalara 30.6.1978 tarihinde
bir yazı yazılarak, Tek Tip Demokratik Tüzüğe esas olacak örnek tüzükler
istenmiştir. Bunlar ışığında hazırlanan tüzük 22-23-24.8.1978 tarihinde
yapılan yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereği 26.9.1978 tarlhlnda. üye
sendikaların birer temsilcisinin katıldığı bir toplantı yapılarak bu toplantıda
bir komisyon oluşturulmuş, Komisyon, 3-4-5.10.1978 tarihleri arasında
Ankara'da çalışmalarını sürdürerek taslak tüzüğe son şeklini vermiştir;

Daha sonra 21-23.3.1979 tarihlerinde Yalova'da Yönetim Kurulumuzun üye
sendikaların birer temsilcisinin katıldığı toplantıda, tüzük son şekliyle
kabul olunarak; 30 Nisan 1980 tarihine kadar tam sendikalarca
uygulanmaya konulması kararı alınmıştır.

Bugün sendikalarımız, kongrelerinde bu tüzüğü kabul ederek Genel Kurula
katılmışlardır. Ancak tüm sendikaların Tek Tip Demokratik Tüzüğü olduğu
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--- _..,.,..._. .
biçimde kabul etmedikleri de yapılan incelemelerde ortaya çıkarılmıştır. Bu
nedenle, Yönetim kurulunun 25-28.9.1979 tarihli toplantısında, bir
Komisyon oluşturularak, kabul edilen tüzükler ile Tek ıTlp Demokratik
tüzüğün karşılaştırılmasının yapılması kararı alınmıştır. Ayrıca yine bu
Komisyon, Çalışma Bakanlığından tüzükler için 'değiştirilmesi gereği' ile
ilgili gelen yazıları da incelemiş ve bazı değişiklikleri yerine getirerek,
Çalışma Bakanlığına bildirmiş, bu değişiklikleri de tüm üye sendikalara
göndermiştir.

Ortak Davranış Komltıelerl Çalışmaları .

14 Ekim--seçimlerinden eonra oluşan siyasal iktidar, saldırgan ve baskıcı
yapısıyla özellikle, KiTiere, \Tarım Satış Kooperatif Birliklerine yönelik ağır
bir saldırıya geçmiştir.- TÜSIAD'ın,. TISK'in açıklamaları ışığında,
"lşyerlerinde huzur sağlamayı" hedef alarak, çalışmalara başlayan ve kısa
dönemli uygulamalarıyla, "huzur' sözünden ne anladığı iyice ortaya çıkan
DEMiREL Azınlık iktidarı, Tariş, Antbirlik, Fiskobirlik, Çukobirlik gibi
işyerlerini ilk saldırı merkezleri arasına almış ve bu lşyerlerlnde
huzursuzluğu doruk noktasına ulaştırmıştır.

DiSK, bu işyerlerine yönelik gelişmeleri değerlendirip gelebilecek saldırılar
karşısında olabildiğince hazırlıklı ve işçi sınıfının kollektif gücünü sağlayıcı
bir çalışmanın yürütülmesini gerekli görmüştür.' •

Bu nedenle ilk olarak, TARIM SATIŞ KOOPERATiF BIRLIKLERl'NDE
örgütlü bulunan TEKSTiL, GIDA-IŞ, FINDIK-IŞ ve SOSYAL-IŞsendikalarını
20.11.1979 tarihinde DiSK Genel Merkezinde toplantıya çağırmıştır.

Toplantıda sorunlar genişlemesine değerlendirilmiş ve bu işyerlerine
yönelik saldırılara karşı ortak davranılması ve bu çalışmaların DiSK
öncülüğünde daha da genişletilerek, eşgüdümlü hale getirilmesi
kararlaştırılmıştır.

Toplantı sonucunda yayınlanan ortak açıklamada özetle şu görüşlere yer
verilmiştir:

Ancak şu unut.ulmamalıdır ki, ülkemizde Demokratik toplumsal muhalefet
gelişecek olaylara hazırlıklıdır. Özellikle işçi sınıfımızın sendikal
hareketinin öncüsü DiSK ve bu lşyerlerlnde demokratik sınıf ve kitle
sendi/tacılığı ilkelerini her şart ve hal altında savunmaya karartı bu
lşkollannda örgütlü sendikalar olarak bizler bu konuda kazanılmış hak ve
özgürlüklerimizden bir milim fedakarlık etmeden gelişecek olaylara karşı
hazırlıklıyız.

Bu nedenle. DiSK öncülüğünde bu lşyerlerlnde örgütlü • sendikalar olan
TEKSTiL GIDA-IŞ, SOSYAL-iŞ, FINDIK-IŞ olarak ortak mücadele kararı
almış bulunuyoruz. •

lşyerlerlmlze yö,nellk saldırıları ort~k göğüsleyecek ve püskürteceğiz.

Tüm llerlcl-devrlrncl-sosyallsj güçler!, kooperatiflerle ilgili sencilka, dernek
ve diğer kuruluşları bu lşyerlerlne yönelik başlayan saldırılara karşı ortalı'
davranış ve güçblrllğlne çağırıyoruz.

Şu da blllnmelldlr ki, bugüne kadar en ufak bir ses çıkmadan bı.i lşyerlerlnde
sürdürülen üretim, bundan sonra lşyerlerlnde çıkacak olay ve gellsmelerden
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aksarsa, sorumlular herhalde işçi sınıfımız ve onun sendikal örgütler!
olmayacak, bu işyerlerini karargahları haline getirmek isteyenler olacaktır.

- [şyerlerlnde "üretim düşürülüyor", "devlet ve düzen düşmanları besleni
yor", "katil, banka soyguncusu barınıyor", "bölücüler cirit atıyor",
bahaneleri altında, planları uygulamaya koymak isteyenler yanıldıklarını
ergeç anlayacaklardır. •

Saldırılara karşı kararlı, provokasyonlara karşı uyanık ve disiplin içinde
olayların gelişiminin takipçisiyiz.

- DiSK öncülüğünde kooperatif blrllklerlnde örgütlü sendikalarımızın almış
oldukları ORTAK MÜCADELE kararının program ve çalışma ilkelerini
saptamak üzere bu işyerlerinde örgütlü bağımsız sendikaların da katılacağı
bir toplantıyı 26.11.1979 Pazartesi günü yapacağımızı tüm üyelerimize ve
kamuoyuna açıklarız.

Bu toplantıda alınan karar ışığında, MADEN-iŞ, ÇUKOSEN, DEV-TiFTiK-iŞ,
TARS KOOP-IŞ ve TAPER-IŞ Sendikalarıyla ilişki kurulması ve ortak
çalışmalara bu sendikalarında davet edilmesi . konusunda çalışmalar
yürütülmüştür.

-26.11 .1979 Pazartesi günü DiSK Genel Merkezinde yapılan toplantıya
TEKSTiL, GIDA-IŞ, FINDIK-IŞ, SOSYAL-iŞ, MADEN-iŞ, ÇUKOSEN, DEV
TiFTiK-iŞ sendikaları katılmışlardır.

iki gün süren toplantı sonucunda durum değerlendirilmiş çalışmanın
ilkeleri konusunda ortak görüşlere varılarak ORTAK DAVRANiŞ KOMiTESi
n in kurulmasına karar verilmiştir.

Alınan kararlar 27.11.1979 günü yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna
açıklanmıştır. •

DiSK AJA['JSINA basılarak tüm ilgili işyerlerine 30 oln adet dağıtılan ortak
açıklamada şu görüşlere yer verilmiştir:

GÜCÜMÜZÜ BiRLiĞiMiZDEN, SILAHIMIZI ÜRETiMDEKi YERiMiZDEN alan
oribinlerce emekçinin temsilcisi bizler, üyelerimize yönelik saldırıları ortak
göğüsleyecek ve püskürteceğiz.

Bu anlayış ve tesbitlen hareketle;

• DiSK öncülüğünde TEKSTiL, GIDA-IŞ, FINDIK-IŞ, SOSYAL-iŞ, MADENıs, ÇUKOSEN ve DEV TiFTiK-iŞ sendikaları olarak "ORTAK DAVRANIŞ
KOMiTESi" oluşturulması

• Sendikalarımıza bağlı işyerlerinin bulundukları bölgeler itibariyle,
GÜNEY BÖLGESiNDE: TEKSTiL, GIDA-IŞ, ÇUKOSEN Sendikalarının
katıldığ_ı, • · _ .
EGE BOLGESINDE: TEKSTiL, GIDA-IŞ, MADEN-iŞ sendikalarının katıldığı, •
ORTA VE KUZEY ANADOLU BÖLGESiNDE: SOSYAL-iŞ, DEV TiFTiK-iŞ,
FiNDiK-iŞ Sendikalarının katıldığı,
GÜNEYBATI BÖLGESiNDE: SOSYAL-iŞ, TEKSTiL, GIDA-IŞ Sendikaların
nın katıldığı, DiSK Bölge Temsilcilerinin başkanlığında BÖLGESEL ORTAK
DAVRANIŞ KOMiTELERiNiN oluşturulması, . , .

317



• Bölgesel Komitelere bağlı olarak işyerlerinde tüm birim ve üniteleri
kapsayacak alt birimlerin oluşturulması,

• Sendikalarımız arasrndakl dayanışma ve haberleşmenin bu komiteler
aracrlığtyla DiSK tarafından sağlanması,

• Üyelere yönelik örgütle~me ve kitlesel eğitim çalışmalarının ortak
düzenlenmesi,

• ·söigelerde kornlte üyelerinin ve temsilcilerinin katılımıyla ve giderek tüm
üyelerin katılımıyla kitlesel toplantıların ortak düzenlenmesi,

• Üyelere ve kooperatiflerin üyelerine yönelik olarak propaganda ve
ajitasyon çalışmalarının ortak yürütülmesi,

• Merkezi ve bölgesel komiteler dışında, sendikal disiplini bozucu,
provokasyonlara açık girişimler karşısında ortak tavır alınarak, bu tür
girişimlerin kesinlikle desteklenmemesi, teşhir edilmesi,

• lşyerlerine yönelik saldırılara karşı, disiplinli ve örgütlü tavırların
kollektif yürütülmesi,

• Gelişecek mücadele biçimlerine karşı hazırlıklı olunması,

. • Anti-demokratik saldırılara karşı mücadele sürecinde gelişecek olaylara
bağlı olarak maddi dayanışmanın sağlanması,

• Kitlesel eğilim ve bölgesel toplantılara vakit geçirilmeksizin başlanılma
sı, konularında ortak görüşe varılmış ve alınan kararların uygulanması için
yerel birimlere gerekli talimatla'r verilmiştir.

DiSK tarafından alınan kararla ilgili olarak A~KARA-ADANA-ANTALYA-iZ
MIR VE SAMSUN Bölge Temsilciliklerine gerekli talimatlar verilerek vakit
geçirilmeden ilgili sendikalarla çalışmalara geçilmesi istenmiştir.

' '
8.12.1979 tarihinde tüm bölge temsilciliklerinde ilgili sendikaların
temsilcilerinin katıldığı BÖLGESEL ORTAK DAVRANIŞ KOMITELERl'nin
toplantıları yapılmıştır.

EGE BÖLGESi ORTAK DAVRAN!$ KOMITESl'nce, 30.12.1979 tarihinde
TARIŞ işçilerinin katıldığı kitlesel bir toplantı düzenlenmiştir.Bu toplantıya
komitede yer alan TEKSTiL, GIDA-IŞ ve MADEN-iŞ sendikalarımızın merkez
temsilcileri katılmışlardır.

9.1.1980 tarihinde, TEKSTiL, GIDA-IŞ, SOSYAL-iŞ, MADEN-iŞ, ÇUKOSEN
ve DEV TiFTiK-iŞ Sendikalarımızın katıldığı DiSK Genel Merkezinde bir
toplantı yapılmış, bu toplantıda gelişmeler değerlendirilerek, özel olarak
bölgelerdeki ve bölgelere bağlı işyerlerindeki davranış komitelerinin
çalışmalarına hız katıcı kararlar alınmıştır. •

23.11.1979 tarihinde davetimiz üzerine yazı göndererek çalışmalara
katılamayacağını blldlren TAPER-IŞ Sendikası gelişmeler üzerine çalışma
lara katılma kararı almış ve Bağımsız TARS-KOOP-IŞ Sendikası yaptığı
Genel Kurulunda BANK-SEN Serıdlkasma katıldığı için, bundan sonraki
çalışmalara BAN K-SEN'in katılması kararlaştırılmıştır.
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ORTAK DAVRANIŞ KOMITESl'ni oluşturan sendikaların tümünün katıldığı
toplantıda, işyerlerinde gelişebilecek olaylara karşı bir DAYANIŞMA FONU
ayrılması ve kesinlikle çalışmalann disiplin altında yürütülmesi için ortak
kararlar alınmıştır.

DEMOKRASi MiTiNGLERi

DiSK Yürütme Kurulunun kararıyla, "işçi Kıyımına, Zamlara, Pahalılığa,
Sürgünlere, Anti-Demokratik baskı ve Uygulamalara, Faşist saldırılara karşı
DEMOKRASi MiTiNGLERi" sırasıyla 26 Ocak 1980 günü IZMIR'de 9 Şubat
1980 günü ANTALYA'da, 23 Şubat 1980 günü ORDU'da• ve 22 Mart 1980
günü IZMIT'te yapılrmştrr.> _ . .

Demokrasi Mitinglerinin gerçekleşmesinde temel görev Örgütlenme
Dairesine verilmiştir. Örgütlenme Dairesi, diğer dairelerin de yardımıyla
kısa zamanda dört büyük mitingi başarıyla gerçekleştirmiştir.

Sorun sadece, bir miting günü olarak ele alınmamıştır. Kasım-Aralık 1979
aylarından başlayan, bir yönüyle bölgesel ·temsilciler meclislerl olarak
yükseltilen, .diğer yönüyle duvar gazeteleri, DIS~'IN SESi yayınlarıyla
düzenli bilgi aktarımı yapılan, kitlesel eğitimler ile sürdürülen süreç içinde
mitingler de sıçrama yapacak, devam ederek ÖREN KARARLARl'nın hayata
geçmesini hedefleyecek bir gelişim olarak gö~ülmüştor.

Ayrıca yalnızca DiSK üyelerinin veya demokratik kitle örgütleri üyelerlnln
yanyana gelerek, "kalabalık" olma görüntosünden öte, kitlelerin goncel
olaylara karşı duyarlı ve gelen günlere hazırlıklı olmaları noktasına önem
verilmiştir. •

işte bu anlamda yapılan 'Demokrasi Mitingleri'nln örgütlenmesi önerri
kazanmıştır. özellikle sendikal yapımızın karşılaştığı değişik sorunların
ortaya çıkardığı örgüt içi sorunlar, üyeler ile yönetimler arasındaki
ilişkilerin düzeyi bilinerek bu mitinglerle, örgütsel yapının pekiştirilmesi
yönüne de ağırlık verilmiştir.

Eğer sorun, dönemsel şartlar' gereği en genel anlamda bir protesto
temelinde olsaydı, önce çıkanlrnası gereken amaç en geniş 'kalabalık'
olabilirdi. Oysa, yukardaki saptamalar ışığında bakıldığında kitlelerin
duyarlı kılınması ve miting sırası örgütlenme sürekli önde gelen amaç
olmuş ve bunda başarı sağlanmıştır.

Miting çalışmalarında, üst düzeyde yürütülen çahşrnelardan, öte,
işyerlerinde işçilerin örgütlü biçimde, (örneğin hazfrlık komitesi, güvenlik
komitesi, afişleme komitesi, propaganda-ajitasyon komitesi biçiminde)
katılımlarının sağlanması öne çıkarılmıştır. Komitelerin hareketliliği

- açısından sayıca az üyelerden oluşması, ama sendikal örgütlenme
içerisinde örgütlülük· düzeylerinin pekiştirilmesi ve geliştirilmesi de
amaçlanmıştır.

Bu çalışmalar, ı mitlngte görev alan kadroların güven, disiplin .ve
örgütlenme açısından ileri bir nitelik kazanmalarını getirmiştir. Bu kazanım
sadece miting, ile sınırlı kalmayacak, varlığını miting sonrası da .

. sürdürebilecektir. Bu nedenle görev, alanların belli bir örgütlenme ağı
içersinde ve görevlerinin sorumluluğunu taşıyarak davranmaları, sendikal
yapıların pekiştirilmesini de beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda

~· bölgelerde DiSK üyeleri arasında koordineli ve· kollektlf çalışmanın
temelleri de atılmıştır. • •
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Aynı bölgede olan, bugüne kadar blrblrlerinl sadece toplantılarda gören
sendikal kadroların miting çalışmalarında değişik komitelerde görev
almaları birbirlerine güveni arttırmış, kollektif çalışma yolunda kalıcı
sonuçlar getirmiştir.

Asıl önemli olan bir gelişme, m.itlng bölgelerlnde yeni sendikal kadroların.
çıkması, sendikal mllltanların ıartmasıdır. M itlng örgütlenmesi içinde sınıf
mücadelesine dayanıklı, disiplinli, örgütlü çalışmaya güven duyan işçiler bir
-adırn ileri çıkmış, sendikalarıri örgütsel çalışmalarına daha aktif katılmaları

• sağlanmıştır. Bu sendikal· militanlar, bir yönüyle örgütsel yapının
pekiştirilmesine hizmet . ederken, örgütsel gelişmenin hızlandırılması
yolunda da mücadeleye kazanılmıştır. •

Bugün demokratik kitle örgütlerinin içinde değişik siyasal yapıların olduğu;
bunların örgütlerin yönetiminde değişik biçimlerde yansıdığı bir gerçektir.
Bu qerçekten hareketle, örgütsel bağımsızlık esas alınarak mücadelenin
ulaştığı düzeyde, ortak noktaların öne.çıkarılmasına ilkeli bir biçimde
yaklaşılmıştır. önemli olanın, sadece biraraya gelmeden ziyade, birlikte
davranabilme olduğu açıktır.Bu nedenle miting örgütlenmelerinde
dayatmacı bir tavır içine girilmeden, varolan gerçeklikleri kabul ederek,
değişik yapıların aynı istemler etrafında bit araya getirilmesinin
gerçekleştirilmesi yönünden demokrasi mitinglerinin getirdikleri gözardı
edilemeyecek kadar büyük olmuştur.

DISK'in öncülüğünde ortak sloganların alabildiğince öne çıkarılması,
örgütlerin birbirlerine saygılı davranışları geliştirilebilmiştir.

Bu gelişmelerin yanında ortaya çıkan bazı olumsuzlukları da açmak
zorundayız. Daha sonraki eylemlere ışık tutacak ipuçlarını yakalamak
açısından, olumsuzlukların üstünün kapat_ılması, ortaya çıkan deneylerden
faydalanılmarrıayı getirecektir.

Bazı yerel kadrolarca sorun sadece, "miting" olarak ele alınmış, miting
örgütlenmesinin önemi küçümsenerek, "DiSK izin alır, alanı hazırlar,
herkes toplanır" mantığı ile bakılmıştır. Bu anlayış çalışmalara da
yansımıştır.

Mitinglerin genel kazanımları zaman zaman küçük, dar, ısekter hedeflere
indirilmek istenmiş, "kendi"ne yönelik hesaplar öne çıkarılmaya,
mitinglerin genel başarıları, özel başarılara indirgenmeye çalışılmıştır. _

B_u ,be_lirtilen olumsuzluklar izlerini kimi yerde genel çalışmalara katılmayış
biçiminde, kimi yerde yürüyüş sırasında itiraz . biçiminde, kimi yerde
afışlemeye, güvenliğe katılmayış biçiminde kendini göstermiştir.

. .
Belirtilmeye çalışılan bu olumsuzlukların miting sonrasında ne kadar küçük .

. kaldığı, genel başarıları ne kadar az .etkilediği ortaya çıkmış olmasına
karşın, önümüzde, bu alanda yapılacak çok işlerin olması, küçük de olsa bu
olumsuzlukları aşmak yolunda üstünde durulmasını gerektirmiştir.

Olumlu yanları ve· eksikleriyle, lzmir Antalya, Ordu, lzmit mitinglerinin
sınıf mücadelemiz içinde, özellikle hareket noktası olan ekonomik ve politik
tesbitler ışığında· önemli çıkışlar olduğu açıktır. Egemen sınıfların
gündemindeki saldırı politikalarına karşı, gündemimizi oluşturan bu
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saldırıların göğüslenmesi ve . pOskUrtülmesl mücadelemizde, • önemli
deneyimler elde edilmiştir. Bu mitinglerin örgütsel yapımızın önümüzdeki
günlere hazırlıklı hale getirilmesi, pekiştirilmesi ve etrafında en geniş
birliğin örülmesin de önemli bir yeri olacaktrr.
Kitle Eylemlerinde Disiplin ve DiSK /

DiSK 6. Genel Kurulu önceslnd_e 11 Haziran 1975 tarih ve 975/432 sayılı
genelgeyle, tüm üye sendikalara şu talimat verilmiştir: .
DISK'e üye bazı sendikaların, Bölge Temsllclliklerlnln, Şube Başkanlıkları
nın ya da benzeri kademelerinin, DiSK Sendikası ya da Sendikaları adı
altında, DiSK adına, DISK'I bağlayıcı demeç verdikleri, bildiri yayınladıkları
ve benzeri girişimlerde bulundukları görülmektedir.

DiSK adına DISK'i bı;ığlayıcı demeç vermek, bildiri yayınlamak ve benzeri
girişimlerde bulunmak, DiSK Anatüzüğünde gösterilmiş olan kişi ve
kurulların yetkisinde olduğundan, Sendikanızın. Bölge Temsllciliklerine,
ŞubeBaşkanhklarınave benzeri organ ve kademelerinize bundan böyle kesin
olarak bu gibi girişimlerde bulunmamaları gerektiğinin duyurulmasını rica
ederiz. • • t/ •

Yine Genel Sekreter lbrahim GÜZELCE adına gönderilen 10.3.1976 tarih ve
, 976/347 sayılı genelgede: •

Bütün bu nedenlerle, içinde bulunduğumuz koşullarda DISK'ln doğrudan
düzenlemediği ve doğrudan sorumluluğunu üstlenmediği, gerek duyduğu
önlemleri almadığı kitlesel eylemlere ne DISK'in,' 'nede DISK'e bağlı üye
sendikaların ve bu sendikalarımızın alt birimlerinin kanlmaması kararlaştı
nlmiştır.t'denllrnlştir.

6. Genel Kurulu sonrası, egemen sınıfların saldırılarının her alanda
yükseldiği, bunun karşısında toplumsal muhalefetin kitlesel çıkışlarının her
geçen gün geliştiği bir dönem yaşanmıştır. Bu dönem içersinde DiSK,
Temsilciler-Meclisleri,mitingler, kutlamalar, 1 Mayıs'lar ile mücadelenin
önünde yer almış, kitlesel çıkışları yönlendirmiştir.

- Ülkemizdeki devrimci sendikal hareketin temsilcisi Konfederasyonumuzun
disiplini içinde gelişen mücadele egemen sınıflara karşı en kitlesel karşı
çıkışları gündeme getirmiştir. •.

Ancak bu dönem lçerslnde özellikle bu anlamda belli zaafları, otorite
tanımazlığı içeren davranışları da belirtmek zorunluluğu vardır.

.,
Bu genelgelerin varlığına ve 6. Genel. Kurul sonrasında yinelenmesine,
DISK'in tüm uyarılarına rağmen, DiSK adı kullanılarak, demeç verme, ayrı

• mitingler düzenleme, bu mitinglerde DiSK ~-ovenlik görevlilerinin
gömleklerini kullanma gibi, merkezi otoriteyi l yaralayan burjuvazinin
gözünde DIS\{"i parçalanmış gösteren girişimlerde bulunulmuştur. .

Belli . siyasal anlayıştaki sendikaların yönetimleri DISK'in sendikal ..
otoritesine karşı bir otorite yaratmaya yönelik davranışlar • içinde
olmuşlardır. • • . • •

• Beffi eylemleı'tie, önceden karar alıp gerekli hazırlıkların yapılmasından
: ~onra DiSK haberdar edilerek, DISK'I kendisinin örgOtlemediğl, planlamadı
; ğı davranışlar içine sürüklemek mantığı önde tutulmuştur.
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Bir yönüyle, "çağırdık, gelmedi", bir yönüyle "biz eylem içindeyiz, o sessiz
kalıyor" suçlamalarına "gerekçe" anlamında sürdürülen bu yaklaşımlar
mutlaka açılmalı, tartışılmalı ve aşılmalıdır. Bu tor davranışlar genelde işçi
sınıfımızın devrimci mücadelesine, bu mücadele içinde önemli işlevleri
yüklü olan örgütlenmelere zarardan öte hiç bir şey getirmemiştir ve de
get lrrneyecekt ir. •

Mu haletette ayrı, yönetimde ayrı uygulamalara son verilmelidir. Bu anlayış
örgütün varlığını inkar, giderek örgüt içi anarşinin yaratılmasını beraberinde
getirir. ~ .

Yapılan eylemlerin başarısı genelinde D(SK'·e, DISK'e bağlı sendikalara, •
DiSK üyelerine aittir. Bu anlamda eylemlerin, başarısından herkes görevi
ölçüsünde sorumludur. Ama kitlesel eylemleri, DiSK adına kullanmacı
mantıkla DISK'in dışında düzenlemek, ·DISK'in gen~I saygınlığına gölge
düşürür, bundan da tem üye sendikalar, tüm DISK'e gönül vermiş militanlar
zarar görürler.·

Bu dönemde özellikle yukarda yaptığımız tespitlere sıkça rastlanmıştır.Kısa
vadeli "başarılar" için uzun vadede sınıf mücadelesine zarar veren ve bu
mücadele içinde sendikal· otoriteyi yaralayan bu davranışlar, örgüt
yıkıcılığından başka bir şey degildir. •

Sendikal Birlik ve Örgütsel işleyiş

Bugün sendikal hareketimizin içinde bulunduğu değişik koşullann
değerlendirilmesinde, sendikal birlik ilkesinin kavranılması ve hayata
geçirilmesi her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır.

-
Egemen sınıflar, her alanda politik görüş, ulus, dinsel inanç, mezhep, ırk,
dil, meslek ayrımlarını ·körükleyerek çalışanları birbirine düşürmeye ağırlık
vermişlerdir.

içinde yaşadığımız toplumda, politik iktidarı • elinde tutan, işveren
sendikalarında, ticaret ve sanayi odalarında, işveren derneklerinde örgütlü
olan kapitalist .srrut, işçi sınıfını bölmek, parçalamak için her yola
başvurmaktadır. Bundan güdülen amaç, işçilerin sınıf bilinçlerine
ulaşmalarını, onların sömürü ve baskıya karşı çıkan kişiler olmalarının
engellenmesi çabasıdır. Burjuvazi kendi ideolojisi doğrultusunda kitleleri
baskı altında tutmayı, bu sınıfsal perspektif içinde değerlendirmektedir.

Öte yandan işçileri sendikal alanda parçalamak için de her türlü yasal yol
gerçekleştirilmiştir, işçilerin bir bölümüne toplu sözleşmeli, grevli
sendikalaşma hakkı tanınmamıştır. Sendikalaşma hakkı olanlar ise 34
Işkoluna parçalanmış durumdadır. Her işkolunda çok sayıda sarı sendika
kurdurtularak, işçilerin bu kuruluşlarda bölünmeleri istenmiş, sahte
konfederasyonlar türetilmiştir. l'şçilerin işyerlerinde başlayan, işkollarında,
Olke çapında, uluslararası planda birlik olrnalanna engel olmak için, her

- yol denenmiştir, denenmektedir.

Böylesine, "böl-parçala-yönet" politikasının egemen kılınmaya çalışıldığı
bir ortamda, işçilerin BiRLiK içinde eyleme girmelerinden başka çıkar yol
yoktur.

Genelde işçi sınıfının birliği maddi temeller üzerinde yükselir' ve bu birlik
. sınıfsal bir birliktir. /
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işçi sınıfının birliği sorununda, işçi sınıfının teori ve pratik birliği içinde
burjuva ideolojisinin etkilerinden kurtulması, işçi sınıfı bilimi ile
donatılması, sınıf mücadelesinin başarılı olmasında en önemli koşuldur. •

Sendikalara bu anlamda, görevler düşmektedir.

işçi sınıfı mücadelesinde sendikal birliğin sağlanması önemli bir yer tutar.
işçilerin, tüm çalışanların aynı sendikal çatı altında toplanmalarıdır.
Sendikal birlik temeli işyerlerindeki birliktir. •

Bu kısa açıklama ışığında sendikal birlik ilkesi, işyerlerinde blrlik,
işkolunda birlik, ülke çapında birlik, uluslararası çapta birlik olarak
gerçekleşir.

[şçllerin sendikal birliği lşyerlerlnden başlamaktadır. lşyerlerinde bir tek
sendikasız işçi bırakmadan, işverenlerin farklı davranarak, farklı ücret
ödeyerek ya da zam yaparak, bölgesel etnik, dinsel farklılıkları kullanarak
geliştirmek istediği bölücü tavırlarla mücadele ederek, sendikal birlik
geliştirilmek zorundadır.

lşyeri sorunlarını yoğunlaştırmadan anında müdahele edip çözerek;
sendikal disiolinden en ufak bir taviz vermeden. kitle kuvrukcuıuöu
yapmadan, işyerlerinde çeşitli politik parti ve gruba bağlı işçiler olabileceği
gerçeğinden hareketle, dayatmacı ve tasfiyeci davranışlara düşmeden, ama
işçi sınıfı bilimine ters düşünce ve davramşlarta da mücadele ederek,
işyerlerinde sınıf temeli üzerinde bir birlik sağlanma zorunluğu_vardır.

lşkolunda birlik, DISK'in başta gelen amaçlarından biridir. DiSK
Anatozüğünün 5. maddesinde "ulusal düzeyde tüm işçilerin ana
işkollarında tek sendikada örgütleyerek, DiSK içinde bütünleşmelerini
sağlamak" biçiminde belirtilen bu amaç DISK'in 6. Genel Kurulunda alınan
3 no'lu kararda şöyle somutlanmaktadır: •

" ... b) Bu nedenle DiSK her işkolunda bir tek sendika ve ül~e çapında
antl-Iaşlst, anti-emperyalist nitelikte bir tek sendtkaf Konfederasyon
olması yolunda çalışma yapıtmandır."

lşkolunda birlik sağlamanın bir yolu aynı işkolundaki sendikaların sınıf
sendikacılığı ilkeleri temelinde birleşmeleri, diğer yolu ise işkolları
sayısının azaltılmasıdır. Bu nedenle DiSK işkolları yönetmeliğinin 16 işkolu
esas alınarak düzenlenmesi için mücadele etmektedir.

Bugün tom çalışanların grevli, toplu sözleşrrtell sendikalaşma hak~ının da
eninde sonunda alınacağı gerçeği unutulmadan, işçilerin sınıf sendıkacıl!ğ!

• temeli üzerinde ilkeli bir blçlrnde tek bir Konfedarasyonda blrllğını
sağlamak ana görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan yine Türkiye işçi
sınıfı ve onun devrimci sendikal örgütü DISK'tir.

Devrimci sendikal ilkeler ışığında mücadelesini sürdüren DiSK, işçJ
sınıfının sendikal birliğini çatısı altında sağlayacaktır.

DiSK 6. Genel Kurulu Konfederasyonumuzun bütünlüğünü boz~ay~
yönelik her torden tasfiyeci girişimleri mahkum ederek, işçi sınıfının bıriığı
yolunda her zamankinden daha aktif ve kararlı bir biçimde çalışılması
gerekliliğini bir kez daha vurgulamıştır.
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SömOro ve baskıya karşı mücadele eden işçiler, tOm kapitalist ülkelerde
benzeri biçimde sömürülen ve aynı çıkarlara sahip olan işçilerle, sosyalist
Olke işçileriyle, ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklar ile yoğun ilişkiler
kurmak zorundadırlar. •

Bu nedenle DiSK kapitalist ülke, üçüncü dünya, sosyalist ülke sendikaları
ve bunların Oye olduğu uluslararası sendikal örgütlerle en geniş ilişki lerı
kurmaktadır.

lşyerlerinde bir tek sınıf sendikasında birlik, işkollarında bir tek sınıf
sendikasında birlik, devrimci sendikacılığı sürdüren bir tek Konfederasyon
.da birlik ve uluslararası çapta birlik sağlayan işçi sınıfı, sendikal alanda
yenilmez bir güçtür.

DiSK, böylesi sendikal birlik anlayışı çerçevesinde, çalışmalarını
yönlendirmiştir.

Egemen sınıfların, gelişen devrimci mücadele karşısında her alanda
saldırılarını arttırdığı, DISK'in artan gücü karşısında türlü yollar denenerek,
etkinliğini kırmaya yönelik çabalarını geliştirdiği bir dönemden geçmekte
yiz. Bugün toplumsal muhalefetin, demokratik ekonomik alandaki

• yönlendiricisi ve güvencesi DISK'in çalışmalarının engellenmesi, örgütlen
mesinin durdurulması konularında açık saldırılar vardır.

Bir yandan sendikal hak ve özgürlükleri yok etmeyi amaçlayan yasalar
hazırlanmakta, öte yandan devrimci sendikal ilkeleri hayata geçiren DISK'e
karşı egemen sınıfların her kesiminde yalan kampanyası sürdürülmektedir

Gerici-faşist güçler sürekli DISK'i hedef alan saldırılar düzenlemekte, sınıf
mücadelesinin gerektirdiği her adım atışı yeni saldırı. planları için bahane
saymaktadırlar:

Böylesi zor koşullardan geçildiği bir dönemde, örgütsel birliğin saldırılara
karşı korunması, birliğinin pekiştirilmesi gündemin birinci maddesini
oluşturmuştur.

- Gelen saldırılara karşı, durmak, örgütlenme çalışmalarında ekonomik
politik ve ideolojik saldırıları püskürtmek ancak ve ancak sendikal
birliğimizin ortaya çıkardığı güç ile aşılması olanaklıdır.

Bu nedenle yukarda genel çerçevesi konulan BiRLiK anlayışı 6. Genel Kurul
sonrası çalışmaların temel sorunu olmuştur.

Bu kadar. ağır saldırıların yaşandığı sendikal birliğe en fazla ihtiyaç
duyulduğu bir dönemde burjuvazinin gözünde "iç sorunları öne çıkmış" bir
örgüt konumuna indirgenmede belli bir siyasetin temsilcileri ellerinden
gelenleri yapmışlardır. •

Organ kararlarını' tanımamazlık noktasında, örgüt işleyişinin temelini
oluşturan orqanlara karşı en acımasız, haksız suçlamalar yapılabilmiştir.

Kendi sendikalarında, sendikal demokrasiyi ayaklar altına alanlar,yönetim
de kalmalarını Anatüzüklerinin anti-demokratik yapısı gereği sağlayabilen
ler, "birlik" sözünü ağızlrından düşürmeden,DISK içinde, Arıatüzük
hükümlerini, organ kararlarını, DiSK ilkelerini hiçe sayarak birliği
parçalamayı gözetmişlerdir.
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DISK'in düzenlediği her çeşit toplantıyı, bir saldırı platformu, slogan
karmaşası .haline getirmeye çalışmışlar, çıkan yayınlarını bir karalama,
DISK'i bölme, DISK'in saygınlığına gölge düşürme aracı olarak
kullanmışlardır.

Yukarıda anılan 6. Genel Kurul öncesl yayınlanan genelgelerle, kişileri,
örqütlerl tasfiye edenler.aynı gE:nelgf::lere 6.Genel Kurul sonrası uymamayı
alışkanlık haline getirmişlerdir.

Sendika ıııunalefetini, sendikaları tahrip ederek iş göremez hale getirme
• olarak anlayanlar. bu tor muhalefetleri desteklemekten kaçınmayanlar,
giderek DiSK üyesi sendikaların karşılarında sendikalar kurdurmuşlar ve
bunları açıkça desteklemişlerdir.

Böylece birlik sözünden ne anladıklarını göstermişlerdir.

DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR'ın 18.5.1978 tarih ve 978/1003 sayılı
genelgede tüm örqüte gönderdiği bu durum şöyle belirtilmiştir:

... DiSK 11 yılı aşkın müctıdslesüreci içersinde karşısına dikilen engelleri
disiplin ve örgüt bütünlüğü içinde aşabilmiştir. önümüzdeki dönem
içersinde bu niteliğini daha da geliştirecektir.

Sorı zamanlarda bazı yönetici durumundaki kişiler, bilerek işçi sınıfının
birliğini kundaklamakta ve örgütlenmeyi sabote etmekte, bazı kişiler de
bilgi yetersizliği nedeniyle, DiSK bünyesinde örgütlü üye sendikalar olduğu
halde, bağımsız sendikaların örgütlenmesine yardımcı olduğu bilgileri
merkezimize ulaşmaktadır.

Gene son günlerde, üye olmadıkları halde. bazı sendikalar kendilerini
DISK'e üye· olarak gösterip örgütlenme çabası içersine girdikleri
anlaşılmaktadır.

- KERAMIK-IŞ sendikasının karşısına BETON-iŞ,
- DEVRiMCi SAĞLIK-IŞ sendikasının karşısına TÜM HAS-iŞ,
- TEKGES-IŞ sendikası karşısına YENi GES-IŞ .
sendikaları, DiSK üyesi olmadıkları halde DISK'in üyesi olduklarını
söyleyerek örgütlenmek istemektedirler. '

DISK'e bağlı bir sendika varken, bi~ başka bağımsız sendikanın
. örgütlenmesine yardımcı olmak, tüzüksel bir suç niteliği taşımaktadır.

Genelgenin varlığına, 6. Genel Kurul kararlarına, Ören Kararlarına rağmen
DiSK dışı sendikaları DiSK üyesi sendikalar karşısında örgütlemeye
çalışanların sendikal birlik anlavısları tüm açıklığıyla sergilenmiştir.

Bu konuda Genel Yönetim Kurulunun 14-16/2/1979 tarihli toplantısı
sonucu yayınlanan karar metninde belirtildiği gibi; işçi sınıfı adına
davrandığını ileri süren bir siyasal eğilimin sendikalara yansıyan bu çarpık
tavrı, objektif olarak burjuvazinin, sendikaların gücünü kırmak, etkisiz
duruma getirmek demokratik kitle örgütlenmesini durdurmak, mevcut
örgütleri dağıtmak "stratejisi" ile çakışmıştır.
1 '

6; Genel Kurul sonrası, egemen sınıfların saldırılarının alabildiğince
arttıqr, sendikal merkezlerin,, şubelerinin, DISK'in çeşitli vesilelerle
arandığı yöneticilerin günlerce gözaltında kaldığı1sendikal örquttenrneterde
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saldırılara uğranıldığı bir dönemde, örgütsel yapımızın içinde geliştirilen ve
geliştirilmek istenen disiplinsizlikler bir dönemin çocukluk hastalığı olarak
geride kalacaktır. Bu yanlışlar sınıf mücadelesi ve örgütsel yapımız
içersinde sürekli değerlendirilecek, asla unutulmayacaktır.

Genç işçiler Kadın lşçller ve Göçmen işçilerin Örgütlenmesi

DiSK Yürütme Kurulu işçi sınıfı içinde özel konumlarından ötürü özel
istemlere sahip. olan genç işçilerin, kadın işçilerin ve göçmen işçilerin
sorunlarının daha da yoğun bir biçimde ele alınması ve daha iyi bir biçimde

, yansıtılması için bu, konuda. daha somut çalışmaların yapılabilmesi
amacıyla 27.7.1978 tarihinde öncelikle merkezi, daha sonra lşyerlerlne
kadar indirilmek üzere genç, kadın ve göçmen işçilerin örgütlenmesi
konusunda yeni girişimlerde bulunulmasına, bunu sağlamak açısından
Örgütlenme Dairesine bağlı olarak,

1- Genç işçiler Komitesi,
2- Kadın işçiler Komitesi,
3- Göçmen işçiler Komitesinin kurulmasına, Komitelerin işleyişin!
belirlemek açısından yönetmelikler hazırlanmasına karar vermiştir.

Örgütlenme Dairesi bu konuda gerekli ön hazırlık çalışmalarını yapmış,
diğer ülkelerden yakın örnekleri incelemiş ve • sonunda Kadın işçiler

. Komitesi ve Genç işçiler Komitesi Yönetmelik taslakları hazırlanmış,
tartışmaya açılmıştır.

ÖRGÜTLENME DAiRESi VE KiTLE EYLEMLERi

Örgütlenme Dairesi, 6. Genel Kuruldan bu yana yapılan tüm kutlama
gecelerinde, mitinglerde ve diğer kitle eylemlerinde, bunların örgütleıimesl, ,
düzeni ve güvenliklerinin sağlanmasında temel görev üstıenrnlşttr.

Örgütlenme Dairesi yönetmeliğinin,Dairenin göre vlerini belirleyen 3.
maddesinin (e) bendinde "e-DISK organlarının kararları uyarınca yapılması
kararlaştırılan her türlü toplantı düzenlemek", denilmektedir.

Yönetmeliğin bu hükmü gereğ
1
ince, her toplantı öncesinde, gerek miting

alanlarının, gerekse toplantı salonların hazırlanmasında, gerekse bu
toplantılarının güvenliğinin alınmasında yaratıcı bir biçimde görev
yapılmıştır

Tüm kitlesel toplantılarda güvenlik, kesinlikle DiSK üyelerince alınmıştır.
DiSK üyelerinin mücadele içinde deney kazanmaları ve sorumluluk
bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak DiSK üyelerinin güvenlik
görevlerini yerine getirmede karşılaşılan zorluklar, bir dahakl toplantı
öncesinde aşılarak,hem toplantıların düzen içinde geçmeleri. sağlanmış,
hem de DiSK üyelerinin deney kazanmalarına çalışılmıştır.

a) Kutlama geceleri

• 6. Genel Kurul eonraslllk kitlesel toplantı olarak 13 Şubat 1978 tarihinde
Spor ve Sergi Sarayında DISK'in 11. kuruluş gecesi yapılmıştır.
Bu gec~nin davetiyel~rinin_ ~~ırla~ması~~ğıtılması, toplantının düzenli.
ge9me_sı . . ve güvenlığının örgütlenmesiçalışmaları Örqütlenma •
Daıresınce yürütülmüştür.
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Üye sendikalardan belli sayılarla -almarı 750 DiSK üyesi işçi, bu gecenin
düzenli ve disiplin içinde geçmesi için görev yapmışlardır. .

/

6. Genel Kurul sonrası yapılan bu ilk kitlesel toplantıda bazı üye sendika
yöneticileri, toplantının bir slogan karmaşası haline gelmesine yönelik
çaba harcamışlardır. Aynı biçimde sendikalara üyeleri oranında eşit
sayılarda davetiye gönderilmesine ve davetiyelerin yalnızca temsilcilere
dp.Qıtılmasının istenmesine rağmen,bazı sendika yöneticileri bu disiplin

--karahria'da uymayarak, gereken titizliği göstermemişlerdir. •
;,ı• ..ı,ı

• '1'5i°16 Haziran olaylarının 8. yılında, Spor ve Sergi Sarayında yaklaşık
• _5.000 üyemizin katıldığı bir gece düzenlenmiştir. Gecenin güvenliği,·

GENEL-iŞ Sendikası üyesi 600 görevli ile sağlanmıştır. Daha öncesi
• • toplantıtarda ortaya çıkan sorunların aşılmasında titiz davranılan bu

gecede, kullanılması gereken sloganlar önceden tesbit edilerek katılan
üyelere dağıtılmıştır. Buna rağmen slogan konusunda belli pürüzler
ortaya I çıkmıştır.

• 13 şubat 1979 tarihinde DISK'in 12. Kuruluş -Yıldörıürnü, tam bir
uluslararası dayanışmanın örneği olmuştur. Şiii Sendikaları Merkez
Birliği'nin (CUT) kuruluş yıldön0m0n0n her: yıl değişik ülkelerde
kutlandığı gerçeğinden hareketle, 12 Şubat ve 13 Şubat CUT ve DISK'in
kuruluşları yıldönürnlerl ortak. kutlanmıştır. 13 Şubat kutlama gecesinde
750 DiSK üyesi görev almışttr. -

• 13 Şubat 1980, DISK'in 13. kuruluş yıldönürnü değişik bir biçimde
kutlanmıştır. Demokratik hak ve özgürlüklere karşı egemen sınıflarca
sürdürülen saldırı kampanyasına karşı 12 Şubat tarihinde bir toplantı
düzenlenmiştir. Toplantıya katılan kişi ve örgüt temsilcileri tebliğler
sunmuşlar ve 'Demokrasi Bildirgesi' adı altında bir metin açıklamışlardır.

13 Şubat 1980 Tarihinde Spor ve Sergi Sarayında, 13., 14., 15. DiSK Bölge
Temsilciler Meclislerinin ortak toplantısı yapılarak, DiSK Karar Organları
ve Sendikalarımız Yürütme Kurullarının ortaklaşa kararlaştırdıkları yeni
-dönern mücadele ilkelerini belirleyen karar tasarısı ve Demokrasi
Bildirgesi açıklanmıştır.

Bu toplantıda 500 DiSK üyesi görev almıştır. Güvenliğin oluşturulmasın
dan, salonun hazırlanmasına, davetiyelerin dağıtılmasına kadar
Orgütlenrne Dairesi görev yapmıştır.

• Kutlama gecelerin.in yanında yapılan tam kitle toplantılarının düzenli ve
• disiplin içinde geçmesinde görevli olan Örgütlenme Dairesi. .
temsilciler meclislerinin de düzenlenmesini merkezi biçimde yürütmüştür

b) Mitingler

6. Genel Kuruldan bu yana;

- 1 MAYIS 1978 tarihinde ISTANBUL'da, 1 MAYIS iŞÇi SINIFININ
ULUSLARARASI BiRLiK-MÜCADELE VE DAYANIŞMA günü,

- 31.3.1979 tarihinde, MERSIN'de SODA iŞÇiLERiYLE DAYANIŞMA
MiTiNGi,

- 26.1.1980 tarihinde IZMIR'de DEMOKRASi MiTiNGi,
- 9.2.1980 tarihinde ANTALYA'da DEMOKRA.SI MiTiNGi,
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- 23.2J 980 tarihinde ORDU'da DEMOKRASi MiTiNGi,
~ 22.3.1980 tarihinde IZMIT'te DEl'v1OKRASI MiTiNGi,
- 1 MAYIS 1980 de M ERSIN'de 1 Mayısın Kutlanmasını önlemeye Yönellk •
Baskı ve Saldırıları PROTESTO MiTiNGi, • . .
olmak üzere (7) miting düzenlernlştlr, • •

1 MAYIS 1978 tarihinde, 1 MAYIS ALANINDA yapılan 1 MAYIS iŞÇi
SINIFININ ULUSLARARASI BiRLiK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA gOnO
bugüne kadar ülkemizde yapılan en kalabalık miting olurken, IZMIR-AN
TALYA-0:::ı□U ve IZMIT illerinde yapılan DEMOKRASi MiTiNGLERi
bölgelerindeki en kalabalık mitingler olmuştur. 1 MAYIS 1980 MERSiN
ilinde yapılan kutlama, bölgesinin en kitlesel katılımının sağlandığı miting
olmuştur.

Bu mitingler konusunda dairemizin üstlendiği ·görevleri kısa başlıklar
altında sunmak isteriz: ''

1 MAY!S1978

1 MAYIS 1978'e hazırlanılırken, çalışmalar;

- Hazırlık,
- Afişleme, . •
- Güvenlik, .
- Demokratik örgütlerle ilişkiler,
- Hukuki sorunların· çözümü
olarak 5 bölümde yürütülmüştür. Bu' ana çalışma kollarında örgütlenme
Dairesi fiili görev üstlenerek teknik hazırlıkları sürdürmüştür. Kurulan 1 ,
Mayıs Komitesine bağlı olarak,· oluşturulan komitelerin sürekliliği

. sağlanmıştır.

Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesince hazırlanan 300 bin afiş ve DISK'in
SESl'nin tüm ülkeye· dağıtımı sağlanmış, Bölgedeki afişlemenin gerekli
düzenlenmesi yapılarak, lstanbul bölgesinde 100 bin afiş yapıştırılmıştır.

Güvenlik çalışmalarında, görevlilerin kalabalık olmasından çok, az sayıda,
ancak, kararlı birtoplulukolması amaçlanmıştır. Bu nedenle saptanan 7500
DiSK üyesi işçiden oluşan görevlilerle, miting öncesi çeşitli toplantılar
yapılarak kendilerine görevleri anlatılmıştır. Belli görevli sayısı
saptanmasına karşı bazı sendikalar belirttikleri sayıda görevli vermemişler
dir. Ortaya çıkan eksiklikler diğer sendikalarımızın üyeleriyle karşılanmış
tır.

Miting öncesinde, ilişki kuruları demokratik kitle örgütleriyle, ilkeli v.e açık
bir tartışma platformu sürdürülmüştür. Ortaya çıkan sorunların ortaklaşa
tartışılarak ve karar verildiği biçimde yürütülmesi için en ince noktalarının
bile görüşüldüğü çeşitli toplantılar yapılmıştır. Slogan meselesi, yürüyüş
sırası, alanda yerleşme sorunları kollektif kararlaştırılmıştır. Bu toplantıla-

. rın düzenlenmesinde Örgütlenme Dairesi de görev almıştır.

SODA iŞÇiLERiYLE DAYANIŞMA MiTiNGi

PETKIM-IŞ Sendlkasının M·ersin sodalşyerlnde sürdürpOğO 'greviA yeni
• boyutlara ulaşması üzerine. Yalova'da toplanan Yönetim Kurulunun kararı
çerçevesinde qrgütlenme Dairesince MERS.IN'de SODA iŞÇiLERiYLE
DAYANIŞMA adı altında bir miting düzenlenrnlştlr.
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Bir hafta içersinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Bölgedeki tam üye
sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla 31.3.1979 tarihinde
Mersin'de büyük bir miting yapılmıştır. •

Yaklaşık 750 DiSK üyesi işçinin güvenfj~te görev aldığı miting tam bir •
disiplinle sonuçlanmıştır. . •

SODA işçilerinin en önde aileleriyle blrllkte katı.ldığı mitinge çevre illerden
çok sayıda sendikamızın üyesi işçiler katılrnrştır; .DlSK Genel Başkanvekili
Rıza Güven'in konuşma yaptığı mitingde saptanan ortak sloganlar atılmış,
SODA iŞÇiLERiYLE dayanışma vurgulanmıştır.

IZMIR-ANTALYA-ORDU-IZMIT DEMOKRASi MiTiNGLERi
. .

Yapılan Demokrasi Mitinglerinin örgütlenmesinde bütünüyle Örgütlenme
Dairesi görev almıştır. Miting illerinde afişleme çalışmalarından bildiri
dağıtımına, güvenlik ekiplerinin örgütlenmesine, demokratik kitle
örgütleriyle ilişkilere ve üye sendikaların katılımlarının arttırılmasına kadar
çalışmalar sürdürülrnüştür. • •

Tüm bu çalışmalarda, MiTiNG KOMiTELER( oluşturulmuş yerel
yönetlctlertn ve. işyerlerinde işçilerin katıldığı komitelerle, MiT(NGLER
başarıyla noktalanmıştır.

IZMIR Mitinginde 25.000 afiş, 100.000 çağrı bildirisi; dağıtılmış, 600 DiSK
üyesi miting güvenliğinde görev almıştır.

ANTALYA Mitinginde, 15.000 afiş, 30.000 çağrı bildirisi dağıtılmış, 350
DiSK üyesi miting güvenliğinde görev almıştır. . •

ORDU Mitinginde 20.000 afiş, 50.000 çağrı bildirisi dağıtılmış, 400 DiSK
üyesi miting güvenliğinde görev almıştır. •

IZMIT Mitinginde 25.000 afiş basılmış, afişler lstanbul Bölgesindeki
işyerlerine dağıtılmış, Bursa ve Kocaeli bölgelerinde yapıştırılmış, 50.000.
çağrı bildirisi dağıtılmıştır. Yaklaşık 650 DiSK üyesi güvenlik ile ilgili
görev almıştır. Güvenlik ekiplerinin çok az. sayısı lzmit Bölgesinden
sağlanmış gerisi, Ankara ve lstanbul bölgelerinden oluşmuştur.

1 MAYIS1980 MERSiN MiTiNGi.

Yaklaşık elli bini aşkın DiSK, Türk-iş ve bağımsız sendika üyesi işçilerin,
bölgedeki emekçilerin, demokratik kitle örgütleri üyelerinin katıldığı Mersin.
Mitingi, gerçekte 1 Mayıs.işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve
dayanışma gününe yönelik baskı ve saldırtlan protesto - mitingi olarak
yaşanmıştır.

Miting hazırlıklarına 25 Nisan'da başlanılmasına, miting malzemelerine
güvenlik kuvvetlerince el konulmasına rağmen, miting başarıyla sona
erdirilmiştir. Bu miting için 25.000 DISK'IN SESi dağıtılmış, 5.000 afiş
yapıştırılmış, mitingde 400 DiSK üyesi güvenlik görevi yapmıştır.

1 ' • •

ÜYE SENDiKALARIN ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARINA KATILMA

Örgütlenme Dairesinin çalışmalarını· belirleyen DiSK Örgütlenme Dairesi
Yönetmeliğinin, Dairenin görevlerine ilişkin 3. maddede görevler şöyle •
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belirlenmiştir:

... işçi sınıfının sendikal bir U,ğLnin DiSK çatısı altında oluşumunu
hızlandırmak, örgüte üye olmayan sendikalardan, DiSK amaç ve llkelerlnl
benimseyenler ile ilişkiler kurup örgüt bünyesinde blrllğlnl sağlamak,

... Üye sendikaların örgütlenme çalışmalarına yardımcı olmak, "il'-~:·· .
. • ,<i?.t.;l;..l;::.-ı

...Sendikaların. Türkiye düzeyindeki merkez, bölge ve şube yönetıcllerh·, 1lle
bunlara bağlı organlardaki yöneticilerin, lşyerlerindeki temsllclle,:ln
isimlerini ve adreslerini saptamak, sürekli değişimlerini lzlemek,;ve, · bu
bilgileri hazır bulundurmak,

- . ;;·1·..:>t,;·;."; -~
...Resmi kayıtlardan Daireye gelen evraklar üzerinde sağlıklı araştırma
yapmak, yaptırmak, yürütme kuruluna girmesi gereken konuları, donatılmış
bilgilerle iletmek, • '. , .. ı,,,·

Bu çerçevede yapılan görevler şöyle sıralanabilir:

• DiSK üyesi sendikaların üyelerinin nitel olarak güçlendirilmesi için
Eğitim Daresince Genel Merkezde, bölgelerde ve grev yerlerinde
düzenlenen eğitim çalışmalarında görev alınmıştır. •

Özellikle kitle eğitimlerinde, Eğitim Dairesiyle birlikte görev yapılmış,
Antalya, Mersin bölgesini ve TARIŞ işyerlerini kapsayan kitle
eğitimlerine katılınmıştır.

• DiSK 6. Genel Kurulunda alınan 17 no'lu karar uyarınca tüm çalışanların
grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakkı için, DISK'in mücadelesini ve
demokratik memur örçütıerl ile dayanışma içinde olmayı zorunlu sayan
kararı uyarınca çalışmalar sürdürülmüştür. Kamu kesiminde çalışanları
en geniş biçimde temsil eden TÖB-DER, TMMOB, TÜS-DER, TÜM-DER
ve TÜTEO lle birlikte sendikal hak ve özgürlükler için ortak mücadeleye
yönelik bir araya gelinmiş bir komite oluşturulmuştur. ·DiSK adına bu
komitede Örgütlenme Dairesi görev almıştır. Bu komite çalışmalanru
sürdürerek bir eylem taslağı hazırlamış ve bu taslak yetkili 'organlara
sunulmuştur.

1

• Örgütlenme Dairesi sendikalarımızla ilgili çalışmalarda genelii1<1e bilgi
eksikliği ile karşı karşıya kalınan bir dönem geçirmiştir. Dairemizi çok
yakından ilgilendiren, örgütlenme çalışmaları, direnişler, grevler. gibi
konularda çeşitli uyarı ve genelgelerin çıkarılmış olmasına 'karşın bu
bilgiler sendikalarca,Konfederasyonumuza zamanında iletilmemiştir.

, Bu nedenle Örgütlenme Dairesi blr sistem uygulamaya koymuş ve
Sendikalarımızla ilgili bilgileri içeren kartoteks sistem] uygulamaya
başlamıştır.

Bu kartlardaki bilgiler, sendika merkezlerimizce doldurulmak üzere
sendikalara gönderilmiştir.Gelen bilgiler ışığında bu çalışmalar devam
etmektedir. . . • '

Ancak sendikalar, Dairemizin bu çalışmalarına karşı da bilgileri,_
zamanında elimizde olabilecek şekilde ileten bir uygulama yapmamakta
dırlar. Cevaplandırılması için süre konulan yazılara zamanında cevap
verilmediği gibi, Bölge temsilcilik konseyi gibi zamanlı ve süreli
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çalışmalarda bile titiz uygulamalara geçilmemektedir.

• Üye sendikaların ülke düzeyindeki örgütlülük durumlarını,Sendikaları
mız kanallarıyla belirlerken, Bölge temsilciliklerimiz vasıtasıyıa,
bölgelerdeki işyerierinin hangi sendikalarda oldukları konusunda bilgiler
toplanmıştır.

Hazırlanan bilgi formlarında üyemiz olmayan Sendikaların bölgelerdeki
yaklaşık güçleri çıkarılmış, ek bilgiler toplanarak, diğer Konfederasyonlar
0yesi, bağımsız, mahalli sendikaların ülke düzeyindeki tüm alt birimleri
saptanmıştır. Bunlar haritalar üzerinde çıkarılmış, gerektiğinde sendika
larımızın bilgilerine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

• Akdeniz bölgesinde, özel olarak Çukurova bölgesinde DISK'e bağlı
sendikaların örgütlenme çalışmalarının gelişmesi ve bazı problemlerin
ortaya çıkması üzerine, Örgütlenme Dairesi elemanlarının da içinde
bulunduğu bir heyet ADANA-MERSiN-GAZiANTEP-HATAY illerini
kapsayan bir program lçerslnde, tüm üye sendikaların yerel yöneticileri
ve isverleri temellcllerlvle ortak toplantılar düzenlemişlerdir. Tesbit
edilen yerel sorunların bölgede veya merkezlerde çözümüne ilişkin
çalışmalar yürütülmüştür,

• Tekstil Sendikasının Sümerbank işyerlerindeki örgütlenme çalışmalarına
talep edildiği oranda katılınmış; Ege bölgesinde, Aydın, Manisa ve Nazilll
lllerlnde yapılan toplantılarda görev alınmıştır. •

• OLEYIS Sendikasının Güney bölgesi işyerlerinde ortaya çıkan durum·
karşısında, Örgütlenme Dairesi Müdürü görevlendirilmiş, yerinde
incelemelerden sonra Daire olarak sorunların halledilmesinde gerekli
girişimlerde bulunulmuştur. •

e DEV MADEN-SEN ve YERALT! MADEN-iŞ Sendikalarının • aynı
işyerlerinde örgütlenme çalışmalarına girmeleri sonucunda, bu durumu
çözmek konusunda kurulan Komisyonda TEKSTiL Genel Başkanveklli
Selahattln UYAR, ASIS Sendikası Genel Başkanı Alev ATEŞ ve DiSK
Örgütlenme Dairesi Müdürü Mete SÖNMEZ görevli kılınmışlardır.
Komisyon Bigadiç ve Divriği bölgelerine giderek yerinde incelemelerde
bulunmuştur. Hazırlanan raporlar Yürütme Kurulunca değerlendirilerek
gerekli kararlar verilmiştir.

Daha sonra Yürütme Kurulunun verdiği kararların doğru.Itusunda Daire
görevlileri Divriği ve Bigadiç bölgelerine giderek kararların uygulanması
ve çalışmaların düzenli yürütümü konusunda görev yapmtşlarcır.

• Ho.rcam-lŞ Sendikasının yönetiminde ortaya çıkan sorur,ılar ve
HURCAM-IŞ Sendikasının müracaatı üzerine, KRiSTAL-iŞ ve HURCAM
IŞ Sendikaları arasındaki gelişmeleri, DiSK ilkeleri içersinde bir adım ileri
götürmek üzere, HÜRCAM-IŞ Sendikasınca düzenlenen toplantılara
katılınmıştır. Bu toplantılarda sorunların DiSK ilkeleri doğrultusunda
çözümlenmesi ve cam işçilerinin ortak çıkarlarının savunulması
konusunda çalışmalar sürdürülmüştür.

• Tekel işyerlerinde sürdürülen direnişlerle ilgllenilmiş, direnişlerin
başarıya ulaşması için dayanışmayı geliştiren çalrşrnalar yapılmıştır.
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• IETT işyerlerlnde yetki mocadeleslne . yönelik olarak, çalışmalara
yardımcı olunmuş; lşyerlerinde toplantılar yapılmış, konuya llışkln
bildiriler ve afişler çıkarılmıştır. . •

• ÖrgOtlenine Dairesince sendikalarımız üyelerinden gelen şikayet
mektupları değerlendirilmiş, bahs1 geçen konuların çözümlenmesi için
sendikalarımızla gerekli ilişkiler kurulmuştur. Bunun yanında örgatıe.
mek için DISK'e başvurular, ilgili lşkollanndakl sendikalarımıza ·
aktarılmış, ilk lllşkiler kuruurulmuştur.

, • Bazı sendikalarımızın genel kurullarının yapımı ve düzen içinde geçmesi
konusunda DISK'e başvuruları üzerine Dairemiz görevli kılınarak,
astlen ilen görevler yerine getirilmiştir. •
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EĞiTiM DAiRESi ÇALIŞMALARI

GENEL OLARAK EĞiTiM ÜZERiNE

Sömürü ve baskının var olduğu sınıflı toplumlarda sömürüyü sürdürmek
ve artırmak isteyen sömürücü sınıflar ile sömürü ve baskıya karşı çıkan
sömürülen sınıflar arasında sürekli bir çelişki vardır. Egemen sınıflar

varolan düzenin sürmesini isterken, diğerleri bu düzenin değişmesini
isterler. Sömürücü sınıflar sömürü düzeninin sürmesini sağlayabilmek için
kimi zaman şiddet yoluna, kimi zaman düşünsel baskı yoluna, ama
genellikle - ikisine birden başvururlar. Dövme, - hapsetme, korkutma,.
öldürmenin yanısıra emekçilerin dünya görüşünü kendi çıkarlarına göre
biçimlerdirmeye çalışırlar. •

Genel anlamda bir sınıf egemenliği örgütü olan devletin başlıca görevi
• varolan sınıfsal düzenin korunmasıdır. Devlet, çeşitli baskı araçlarının
yarusıra, eğitim sistemi, siyasi ve dini kurumlar, basın, radyo, televizyon
gibi ideolojik aygıtlarla sömürü ilişkilerinin sürmesini sağlar.

Egemen sınıflar bugünkü düzenin olduğu gibi sürmesini sağlamak ve
çöküşünü geciktirmek için kendi maddi koşullarına uygun görüşleri,
düşünceleri tüm· topluma kabul ettirmek durumundadırlar. Bu nedenle
kapitalist düzende kapitalist sınıf ile işçi sınıfı arasında amansız bir
ideolojik savaş vardır. •

Genel anlamda eğitim, kişilere belli dünya' görüşünün, belli ahlak ve
davranış kurallarının aşılanmasına, kişilerin zevklerinin, alışkanlıklarının •
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işlenmesine, bedensel niteliklerinin geliştirilmesine, kişilerin karakterinin
oluşturulmasına yönelik düzenli bir etkidir.

Eğitim yalnızca okullarda ya da benzeri kurumlarda gerçekleştirilmeye
çalışılan öğretim demek değildir. insanlar yalnızca okullarda değil,
doğumlarından, ölümlerine kadar, -aile içinde, mahallede, işyerlerinde,
sendikalarda... gazete, kitap, dergi, radyo, televizyon... gibi çeşitli
araçlarla eğitilirler.

Eğitimin amacı insanın yeteneklerinin, becerilerinin sınırsızca geliştirilme
si.tabiata egemen olmak ve toplumsal sorunları çözmek için insanın varlık
güçlerinin her yönüyle olgunlaştırılması olmalıdır. Ancak· içinde
yaşadığımız sınıflı toplumlarda eğitim bu amaçla değil, egemen sınıfların
egemenliğini sürdürmek amacıyla gerçekleştirilir.

Sınıflı toplumlarda "sınıflarüstü", "tarafsız" eğitim olamaz. Sınıflı
toplumlarda eğitim hem sınıflar arasındaki mücadelenin bir ürünü, hem de ',
sınıf mücadelesinin bir aracıdır .. Egemen sınıflar eğitimi sömürü ve baskı
düzenlerini sürdürmede kullanmak isterlerken, işçi sınıfı kendi dünya
görüşü doğrultusunda eğitimi sömürüsüz ve baskısız bir dünya için verilen
mücadelede araç olarak kullanır. •

Bugün başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi kitleler egemen sınıfların
ekonomik ve siyasi saldırılarının yanısına yoğun düşünsel baskısı ile karşı
karşıyadırlar. Egemen sınıfların gerici propagandalarına, ideolojik
saldırılarına muhataptırlar. Bu düşünsel baskı biçiminin başında BEYiN
YIKAMA gelmektedır. .

Egemen sınıflar, tüm propaganda ve eğitim araçları ile emekçilerin ve
özellikle de işçilerin bilinçlenmesini, içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı
tanımalarını, gerçekleri görmelerini, işçilerin siyaset yapmasını engelle
mek için onları kendi amaçlarına göre ŞARTLANDIRMAYA, OYALAMAYA,
KANDIRMAYA, UYUTMAYA, sömürü ve baskı düzenini maskelemeye
çabalamaktadırlar.

Ninniler, masallar,· oyuncaklar, evdeki, mahalledeki öğütler, okullardaki·
dersler, gazeteler, kitaplar, dergiler, broşürler, bildiriler, afişler, türküler,
şarkılar, plaklar, teypler, radyo ve televizyon, sinemalar, tiyatrolar,
kahvehaneler, stadyumlar, reklamlar, vitrinler, piyangolar, sarı sendikalar...
egemen sınıflarca bu amaçla kullanılmak istenmektedir.

işçi sınıfının eğitim sorununda bu beyin yıkama çabası ayrıntılarına kadar
titizlikle bilinmelidir.

Egemen sınıflar gerici propaganlarını modern tekniğin en ileri yöntemleriyle
gerçekleştirmektedirler. Modern görsel-işitsel araçlarla, yazılı-resim ı l-sözl ü
müzikli araçlarla kendi 'dünya görüşlerini, kendi siyasi, felsefi, ahlaki,
sanatsal, hukuki görüşlerini başta işçi sinıfı olmak üzere tüm emekçilere'
benimsettirmek istemekted irier. •

Bu araçlarla kendi çıkarlarını toplumun ortak çıkarları gibi göstermek,
emekçileri sömürü ve baskı düzeninin kader, sefaletin alınyazısı olduğuna
inandırmak istemektedirler. •

Bu araçlar ile kadere, kısmete boyun eğen, ekonomik sömürü ve siyasi
baskıya karşı çıkmayan, siyasi mücadeleye girişmeyen, düzenin bekçisi,
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korkak işçiler yaratmayı amaçlamaktadırlar.

Bu nedenle içinde yaşadığımız toplumda üretim bilgisi dışında işçilere
aktarılan bilgilerin büyük çoğunluğu yozlaştırıcı, saptırıcı, sömürüyü
gizleyici, sınıf mücadelesini baltalayıcı nitellklidir.

DİSK Eğitim Dairesi, işçi sınıfı içinde yayılması istenen 'burjuva dünya
görüşüne, burjuvazinin beyin yıkama çabasına karşı yoğun bir savaş
açmak, işçi sınıfının bilimine ters akımlarla mücadele etmek ve işçi sınıfı
içinde sosyalist bilincin yaygınlaşmasını sağlamakla görevlidir.

Bu eğitim çabasında kara tahtadan, ofset tekniklerinden, resimlerden,
filmlerden, projeksiyon makinelerinden, teyplerden, kısacası her türlü ,
modern araçtan, görsel-işitsel tekniklerden faydalanmaktadır. Yalnız
kulağa değil, aynı anda hem kulağa ve hem göze hitap etmektedi!·

işçi sınıfının kurtuluşu kendiliğinden değil, bilinçli bir mücadelenin ürünü
olacaktır. Bilinçli olma ise, toplumsal hayata ve tabiata egemen olabilmek
için toplumsal ve ekonomik yasaları bilmek ve kullanmaktır.

Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri ve işçi sınıfı bilimi
doğrultusunda DiSK üyeleri şu üç araç ile eğitilebilirler:

1- Sendikal pratik ile, .
2- Sendikal yayınlar ile,
3- Düzenli eğitim çalışmaları ile. (eğitim semineri, kurs, açık oturum,
konferans, tartışma, film, tiyatro gösterileri. .. gibi).

Sendikal pratik ile elde edilen eğitim, işçilerin düzenli ya da düzensiz
günlük sendikal mücadele içinde, kendi sendikasında ya da DiSK çatısı
altında, DISK'in çalışmaları içinde edindiği eğitimdir. Bu tar eğitim, yani
_pratik kesinlikle gereklidir, ama yeterli değildir. işçi sınıfı kendi haline
bırakıldığında ekonomik mücadele ile yalnızca sendikal bilince kavuşacak
tır. Günümüzde ekonomik, toplumsal ve politik yaşam çok karmaşık, çok
yönlü bir bütünlüğü yansıtmaktadır.

Günlük deneylerden . elde edilen bilgiler yeterli değildir. Sorunların
üstesinden gelebilmeleri için işçilerin teorik bilgilerle de donatılmaları
gerekmektedir.

:işçi sınıfının eğitimi yalnız masa başlarında değ{ yaşantıyla i~lçe bir •
biçimde, düşünce ve davranış' birliği içinde gerçekleştirilen bir eğitimdir.
Bu nedenle Eğitim dairesinin uygulayacağı eğitim yalnız tecrübe içinde,
günlük pratikte ya da yalnızca masa başlarında gerçekleştirilmemiştir. Bu
eğitim, semineriyle, dergisiyle, filmiyle, slaytıyla, greviyle, direnişiyle,
siyasi gösterileriyle... makine başında, yemek salonunda, çay molasında,
sendika binasında, DiSK Genel Merkezinde ve Bölge Lokallerinde, arabada,
yolda, afişlemede, fabrika kapısında, mahallede... toplumsal pratikte •.
uygulanan eğitim olmuştur.

içinde yaşadığımız toplumu ve dünyayı . anlayabilmek ve NE YAPMALI?
sorusuna açıklıkla cevap verebilmek için işçiler teori-pratik birliği içinde,
hızlayanlış bilgilerden arınmak ve doğru bilgjlerle donanmak zorundadırlar.
BiLGiÇLiK TASLAMAK iÇiN DEĞiL, DÜNYAYI DEĞiŞTiRMEK iÇiN
ÖĞRENECEKTiR.iŞÇi SINIFI. •
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iLKELER

DiSK Anatüzüğü Madde 3-a) "işçi sınıfının sorunları tam bağımsızlığa
kavuşmuş toplumcu bir düzende çözümlenir."

DiSK Anatüzüğü Madde 3-ç) "işçi sınıfının devrimci bir niteliğe erişmesi ve
bilinçlenmesi ancak yurt ve dünya olaylarının emekçiler açısından ve
bilimsel yoldan değerlendirilmesine bağlıdır. Bilim, işçi sınıfının en önemli
mücadele aracıdır."

DiSK Anatüzüğü Madde 3-e) "Emekçilerin, tüm haklarını alabilmesi yalnız
• mesleki mücadele • ile mümkün değildir. Bunun yan ısıra Anayasa'daki

• • demokratik haklarını kullanarak, siyasi mücadele yapmaları da gereklidir.

Bu mücadele işçi sınıfının varlığını tam bilincine kavuşturarak, insanın
insanı sömürmesi esasına karşıt bir amaç güder."

DİSK Anatüzüğü Madde 4-f) "işçilerin mesleki bilgiierini artıracak ve genel
kültürlerini geliştirecek her türlü eğitici eylemde bulunmak, sağlık ve spor
tesisleri kurmak, işçilerin boş zamanının değerlendirilmesi için olanaklar

.. sağlamak."

Eğitim Dairesi ça1ışmalarını, işçi sınıfının bilimi doğrultusunda, DiSK
Anatüzüğünün yukarı alınan maddeleri, DiSK 6. Genel Kurul kararları ve
aşağıdaki ilgili bölümü aktarılan Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının
Temel ilkeleri ışığında gerçekleştirmiştir.

Kapitalist' toplumda işçi sınıfının mücadelesi. bir bütündür ve bu ,
mücadelenin üç temel biçimi vardır: 1. Ekonomik mücadele, 2. Politik
mücadele, 3. İdeolojik mücadele ..

Ekonomik mücadele gün!ük ekonomik çıkarların savunulması, çalışma ve
yaşama koşullarının daha da iyileştirilmesi için yapılan bir mücadeledir.

Ekonomik mücadele kapitalizmin kalelerinde gedikler açar, sömürüyü
azaltır, ancak sömürüyü ortadan kaldırmaz.

Ekonomik mücadele ile elde edilen başarılar, politik mücadele ile
sağlamlaştırılmazlarsa kalıcı olamazlar.

Politik mücadele, sınıf mücadelesinin en yüksek, biçimidir. Bir başka
deyişle sömürü ve baskıyı ortadan kaldırma mücadelesi olan politik
mücadele bir iktidar mücadelesidir. Bu mücadele işçi sınıfının
öncülüğünde başta yoksul köylüler olmak üzere tüm emekçilerle birlikte
oluşturulacak iktidarın, giderek sosyalizmin kurulmasına yönelik bir
mücadeledir.
İdeolojik mücadele ise işçi sınıfının bilimsel dünya görüşü ile donatılması
mücadelesidir.

Toplumlarda her sınıfın bir ideolojisi vardır. ideoloji, toplumdaki üretim
iı:~kileri tarafından, özellikle de mülkiyet lllşklleri tarafından koşullanan,
Jelirli sınıf çıkarlarını dile getiren ve insanın düşüncesini duygularını ve
eylemlerini etkileyip kendi doğrultusunda görüşler ve değer yargıları
yaratmaya ve davranış normları koymaya· yönelik politik, felsefi, dinsel
sanatsal...toplumsal düşünceler sistemidir.
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işçi sınıfının· da bir ideolojisi vardır.lşçl sınıfının ideolojisi sosyalist
ideolojidir. • ...

Sömürü ve baskının olduğu toplumlarda düşünceler de ~gernen sınıf ve
tabakaların egemenliği altındadır. Kapitalist toplumda beşikten mezara
kadar tüm eğitim ve kitle haberleşme araçları ile emekçiler burjuva
ideolojisinin etkisi altında tutulmak istenir. •

Ancak yoğun ideolojik saldrrılara rağmen işçiler ve emekçiler mücadele
içinde kendi sınıf çıkarlarının bilincine varırlar.

işçi sınıfının sömürü ve baskıdan kurtulması için "kendiliğinden sınıf"
olmaktan çıkıp "kendisi için sınıf" olması gereklidir. Yalnızca ekonomik
mücadeleye yönelik olan "kendiliğinden bilinç" işçi sınıfı biliminin
yaygınlaştırılması yoluyla siyasal sınıf bilincine yükseltilir. Bu anlamda
"devrimci teori olmadan devrimci eylem olmaz". Bu alanda temel g-örevi işçi
sınıfı partisi yapar. •

işçi sınıfı kapitalist sınıfın dünya görüşüne karşı kendi bilimsel dünya
görüşü ile mücadele eder. işçi sınıfının dünya görüşü bilimsel
sosyalizmdir. '· . ,

ideolojik mücadelenin iki temel amacı vardır. 1. Çeşitli araçlarla, her türlü
beyin yıkama yöntemiyle işçi sınıfı içinde ve tüm emekçiler arasında
yayılmasına çalışılan burjuva ideolojisini etkisiz hale getirmek, 2. işçi sınıfı
içinde sosyalist bilincin egemenliğini sağlamak.

ideolojik müçadele yalnızca işçi sınıfı içinde sınıf bilinci sağlamaktan ibaret
değildir. ideolojik mücadele aynı zamanda işçi sınıfının billnçlenmeslnl
engellemeye ve saptırmaya yönelik her türlü sağ ve sol sapmaya karşı
verilen mücadeleyi de kapsar. •

işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesi bir bütündür. Sınıf
sendikaları işlevlerini bu bütünlüğün içinde yerine getiren sendikalardır.
Sınıf sendikacılığının özü işçi sınıfı mücadelesinin ekonomik; 'politik ve

. ideolojik bütünlük içinde değerlendirilmesidir."

ÇALIŞMALAR

işçi sınıfı bilimi doğrultusunda, sınıf ve kitlesendikacılığı ilkelerine göre
eğitilmiş militan işçilere dayalı bir örgüt, güçlü bir konfederasyon olabilir. •
Bu ise günlük pratiğin, teorik biJ.gilerle canlı bir biçimde bütünleştirilmesi
iİe mümkündür'. •

işçilerin eğitiminde işçiler tek başına değil, aile ve çocukları ile birlikte ele
alınmıştır. Burjuvazinin beyin yıkama araçları ve yöntemleriyle evlere kadar
yaydığı gerici görüşlerle mücadele edebilmek için evlere kadar
uzanılmalıdır. Devrimci sendlkalanyaymlannr tüm işçi üyelerinin ailelerinin
her bireyince izlenen yayınlar haline sokmak, eğitim çalışmalannda
aktardığımız bilgilerin evlerde tartışılmasını ve egemen görüşler haline
getirmesini sağlamak zorundadırlar.

Ayrıca eğilim yapıldığı belirtilen işyerlerindeki işçilerin sık sık değiştiği
gözönünde tutularak, işyerl açısından eğitim • çalışmaları sürekli
kılınmalıdır.
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DiSK üyesi sendikalar arasmda sendikal eğitimde b_irfik sağlanması_ .l~in
düzenli ve sürekli çalışmalar yapılmalıdır. Uye sendıkaların temel egıtım
seminerleri belli esaslar .üzerlne temellendirilmelidir. Olanakların uyumlu
kılınması halinde üye sendikaların .belll-esaslara göre düzenlenecek olan
temel eğitim seminerlerini kendilerinin yapmaları, DISK1in daha gelişmiş
eğitim seminerlerini üstlenmesi bu arada düşünülecek yollardan biridir.

DISK'te tüm eğitim araçlarının ortaklaşa kullanılacağı, eğitimlerin
eşgüdümlü bir biçimde gerçekleştirileceği, merkezi bir eğitim pl~nının
uygulanacağı bir yapı, sınıf mücadelesi açısından gelecek günlerın en
önemli gereksinimidir.

Eğitim Dairesi 1978 Ocak ayında Çalışma Programını hazırlayarak DiSK
'Yürütme Kuruluna sunmuş, bu program Yürütme Kurulunun onayından
geçtikten sonra 14-15 Şubat 1978 tarihlerinde toplanan l.Olağan Yönetim
Kurulu toplantısında değerlendirilerek onaylanmıştır.

Eğitim Dairesi, onaylanan Çalışma Programı ışığında görev yaparak
aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmiştir: •

• TEMEL EĞiTiM SEMiNERLERi

Temel Eğitim Seminerleri, Türkiye işçi sınıfının en militan,en yiğit üyelerini
barındıran DISK'in üyelerine ilk bilimsel bilgilerin aktarılması amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu seminerler şimdiye kadar hiç bir sendikal eğitim•
çalışması izlememiş işçiler üzerinde oldukça derin izler bırakmış, onların
mücadeledeki kararlılığını pekiştirmiş, devrimci coşkularını artırmış,
olayları eskisinden daha değişik yorumlamalarını getirmiştir.
'ı. '
Eğitim Dairesi, Temel Eğitim Seminerlerinin nerelerde ve nasıl yapılacağına
ilişkin önerileri almak ve her eğitim döneminde üye sendikaların belli
yerlerde yapılması amaçlanan seminerlere kaç üye gönderebileceklerini
saptamak için 17.2.1978 ve 27.11.1978 tarihlerinde üye sendikalara birer
yazı göndermiştir. Blrlncl yazıya ek olarak bir de ikaz yazısı gönderilmiştir. "

Ancak birinci yazımıza Lastik-iş, Asis, Y.Haber-lş,Yeraltı Maden-iş;
Tekges-lş, Keramik-lş, Tekstil, Bank-Sen, Aster-lş, ilerici Deri-iş,
Petkim-lş, Genel-iş, T.IS,Baysen Sendikaları, ikinci yazımıza da Genel-iş,
Oleyis, Hürcam-lş Tekges-lş, Sosyal-iş; Türnka-lş, Aster-lş, O.Sağlık-iş,
Gıda-iş, Keramik-lş Sendikaları cevap vermiştir. Bu sendikalardan Aster-lş
ve T.IS._çeşitli nedenlerle, Banksen ve Petkim-lş de kendi eğitimlerinin
sürmesi nedeniyle üye gönderemeyeceklerini bildirmişlerdir. •

Üç gün süren Temel Eğitim Seminerlerinin programı aşağıdaki koşullardan
oluşmuştur: ·

EĞiTiMiN SINIFSAL NiTELiĞi

• Eğitim Nedir?
• Öğretim Nedir?
• Okullarda Eğitimin Niteliği
• Okul Dışı Eğiti,n: Gazeteler, Dergiler, Kitaplar,. TRT, Şarkılar, Türküler,
Filmler, Tiyatrolar, Spor, Şans Oyunları, Diğer Araçlarla Bu Düzendeki
ideolojik Şartlandırma.
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EĞJTIMIN GEREKLiLiĞi VE SENDiKAL EĞiTiM

• Eğitim Neden Gereklidir?
• Neden, Kime Karşı; Klrnlnle Birlikte, Nasıl?
• ldeolojlk Mücadelenin Önemi
• DISK'in Sendikal Eğitim Anlayışı

ÜRETiM GÜÇLERl,ÜRETIM iLiŞKiLERi VETOPLUMLARIN GELiŞiMi

• işçiler Neden Çalışmak Zorundadırlar?
• Üretim Nedir?
• üretim Güçleri Nedir?
• üretim ilişkileri Nedir?
• üretim Biçimi Nedir?
• ilkel Komünal Toplum
• Köleci Toplum
• Feodal Toplum

KAPiTALiSTTOPLUMUN DOĞUŞU VE GELiŞiMi

• Feodal Toplumun Çöküşü
• Kapitalizmin Ortaya Çıkışı
• Serı:naye Nedir?
• ilkel Sermaye Birikimi
•Kapitalist Toplumun Temel Özellikleri

TÜRKIYE'DE SINIFLAR VE DEVLET

• Sınıf Nedir?
• Sınıflar·Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
• işçi sınıfı ve Kapitalist Sınıf
• Kapitalist Toplumun iki Temel Sınıf Dışında Kalan Sınıf ve Tabakalar
• Devlet Nedir?
• Devlet Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
• Türkiye'de Sınıflar ve Devlet

KAPiTALiST MAL ÜRETiMi NEDiR?

• Kapitalist Mal üretimi Nedir?
• Malların Kullanım ve Değişim Değerleri
• Malların Değeri Nasıl Belirlenir? • .
• işçiler Kapitalistlere Emek Değil Emek-gücü satantar
• Emek-gücünün Değeri Nasıl Belirlenir?

ARTI DEĞER NEDiR?

• Kapitalizmde Sömürü Nasıl Gerçekleşir?
• Artı-Değer Nasıl üretilir?
• Sömürü Oranı Nedir?

SÖMÜRÜ NASIL ARTIRILIR?,

• lşçününü Uzatarak Sömürüyü Artırmak
• Emeğin Yoğunluğunu Artırarak Sömürüyü Artırmak
• Fazla Mesai
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• Emeğin Verimliliğini Artırarak Sömürüyü Artırmak
• Kısaca işçi Sağlığı ve lşgüvenliği. • . .
• Gerçek Ucretlerin Düşürülmesiyle Sömürünün Artırılması
• Enflasyon Nedir?
• Vergiler

EMPERYALiZM VE FAŞiZM
' .

• Kapitalizm iri Serbest Rekabete! Dönemi
• Kapitalizmin Emperyalist Aşaması
• Emperyalizmin Özellikleri
• Tekeller, Tekel Karı
• Tekelci Devlet Kapitalizmi
• Tekellere Karşı Uluslararası Mücadele
• Faşizmin Ortaya Çıkışı
• Günümüzde Faşizm·

DÜNYADA SENDIKALARIN DOĞUŞU VE GELiŞiMi

e işçi Sınıfının Doğ_uşu ve Gelişimi
e işçi Sınıfının ilk Orgütlenmeleri
• Sendikaların Doğuşu ve Gelişimi
e 1848 Devrimleri, 1871 Parls Komünü.t Mayıslar
• Devrimci Sendikacılık
• Uluslararası Senqikal Hareket ve Sorunları

TÜRKIYE'DE SENDIKALARIN DOĞUŞU VE GELiŞiMi

• Türkiye l~çi Sınıfının Ortaya Çıkışı • •
e 1845-1946 Arasında işçi Sınıfının Mücadelesi
e 1946-1961 Arasında lşci Sınıfının Mücadelesi
• Sendikal Haklar ve Geliştirilmesi için Verilen Mücadele
• DISK'in Doğuşu ve Gelişimi •

ışcı SINIFININ GÜNCEL EKONOMiK-TOPLUMSAL SORUNLAR!

• Gelir Dağılımı
e işsizlik
• Sağlık
• Konut
• Göçmen işçilerin Sorunları
• Kadın ve Genç işçilerin Sorunları

DEMOKRATiK SINIF VE KiTLE SENDIKACILIGI VE DISK'IN I.LKELERI
DISK'IN iSTEMLERi

HUKUK

• Hukuk Nedir?
• Hukuk'un Sınıfsal Niteliği
• Tarihsel Gelişimiyle iş Hukuku ,
• Bilinçli bir Sendika Üyesi Neden Yasal Bilgilerle Donanmalıdır? •
• Hukukta Belll Başlı ilkeler .
• Belli Başlı Yasalar /Sınıfsal Niteliklerini Sergileyen Eleştirisel
Açıklamalarla)
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Anayasa, iş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Dernekler
Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Gelir Vergisi Usul
Kanunu, Borçlar Kanunu, lşMahkemeleriKanunu, Belli Başlı Yönetmelikler
(Sınıfsal Niteliklerini Sergileyen Eleştirisel Açıklamalarla) iş Kolları
Yönetmeliği, Ağır ve Tehlikeli işler Tüzüğü, Fazla Çalışma Tüzüğü, işçi
Sağlığı-iş GüvenliğiTüzüğü ve diğerleri... · • .
- Belli Durumlarda lşçilıır Yasal Olarak Ne Yapmalıdır? ( Pratik Bilgiler)

TOPLU SÖZLEŞME

• Toplu Sözleşmenin Ekqnomik Mücadeledeki Yeri Nedir?
• DISK'in Toplu Sözleşme Temel ilke ve Hedefleri Nelerdir?
• Adım Adım Toplu Sözleşme Nasıl Gerçekleştirilir?

. Yetki Safhası, Referandum,Çağrı, Toplu Sözleşmelerde Tabanın Söz ve
Karar Sahibi Olması ilkesi nasıl uygulanır? Taslağın Hazırlanması.
Görüşmeler... . .. .
• Toplu Sözleşmelerde Sendika Temsilci ve Uyelerinin Görevleri Nelerdir?

GREV
cıı Grev Nedir?
e Grev Çeşitleri?
• Lokavt Nedir?
• Türkiye'de Grev ve Lokavt
e Grev Kararı ve Onu izleyen işlemler...
• Grev Hakkı ile ilgili Yasaklamalar .
• Genel Grev
• Grev SırasındaTemsilci ve Üyelerin GörevlerJ
• işçi Sınıfının Mücadele Okulları Olarak Grev

Eğitim Dairesi 20 Mart 1978-4 Nisan 1980 tarihleri arasında lstanbul,
Ankara, Çerkezköy, Bursa, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Adana, lzmir,
Eskişehir vfl Adapazarı bölgelerinde · 57. Temel Eğitim Semineri
gerçekleştirmiş, bu seminerlere aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi 2384
işçi katılmıştır.

Seminer Yönetmeliğine göre özürlü ya da özürsüz yarım g0ıiden fazla süre
ile seminere katılmayanlar dışında seminerde başarılı olan üyelere DiSK

• SEMiNER BiTiRME BELGESi verilmiş ve seminere katılanlar hakkında üye
Sendikalarabilg i sunul muştur.

20 MART 1978-4 NiSAN 1980 TARiHLERi ARASINDA YAPILAN DiSK
TEMEL EĞiTiM SEMiNERLERi SONUÇLARININ BÖLGELERE DAĞILIMI

1 . 1

-
SEMiNERE

.. 1 SEMiNER KATILAN. DiPLOMA ALAN
; BÖLGE SAYISJ iŞÇi SAYISI işçi SAYISI
'
tisTANBUL 34 1336 1250

r ANKARA 6 222 216
• ÇERKEZKÖY 2 '80 74r· BURSA 3 127 126
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SEMiNERE
SEMiNER ' KATILAN DiPLOMA ALAN

BÖLGE S(\YISI ışcı SAYISI tşçı SAYISI •

SAMSUN 2 77 73

TRABZON 2 137 132

DiYARBAKiR 1 37 37
ADANA 1 40 38

IZMIR 4 207 196-
ESKiŞEHiR' 1 79 73
ADAPAZARI 1 42 42

• TOPLAM 57 2384 2257

Temel Eğitim seminerlerine katılan üyelerin sendikalara göre dökümü ise
şöyledir:

20 MART 1978-4 NiSAN 1980 TARiHLERi ARASINDA YAPILAN DiSK
TEMEL EĞiTiM SEMiNERLERi SONUÇLARININ SENDiKALARA DAGILIMI

SEMiNERE DiPLOMA
• KATILAN ALAN

SENDIKASI işçi SAYISI iŞÇi SAYISI

GENEL-iŞ 913 865
• LASTiK-iŞ 194 181
TEKSTiL 297 284
TEKGES-IŞ 158 147
OLEYIS 238 219
D.TOPRAK-iŞ 107 102.
'KERAMIK-IŞ . 69 69
ASIS 9 8
BAYSEN 9 8
GIDA-IŞ 145 138
BANK-SEN 3- 3
FINDIK-iŞ 108 107
BASIN-iŞ 3 3
SOSYAL-iŞ 31 31
DEV MADEN-SEN ,

33 33 --
HÜRCAM-IŞ 23 17
-TÜMKA-IŞ 12 12

D.SAĞLIK-IŞ 13 12

342



--
iLERiCi DERi-iŞ 2 2
Y.HABER-IŞ 17 16~
TOPLAM . 2384 2257

Şu seminerlerde temel olarak DiSK Eğitim uzmanları görev yapmış, ayrıca
Orgütlenme, Toplu Sözleşme, Hukuk işleri Daireleri, uzrnanlarr da
seminerlerde görev almışlardır. • •
Temel Eğitim Seminerlerine katılanla~a DiSK amblemi taşıyan bir seminer
çantası, bir kalem, bir bloknot ve o seminer sırasında etimizde bulunan
fazla dergi, broşür ve afişlerden verilmiştir.

Seminere katılan tüm işçilerin fotoğraflı Seminere Katılma Bild~imleri
düzenli bir biçimde dosyalanmıştır. . .

Temel Eğitim Seminerlerine katılan üyelere her günün sonunda test ya da
açık uçlu sınavlar uygulanmıştır. Oğretilen konuların sınanması sırasında
öğrenim sürecinin sürmesi, seminere katılan üyelerin ertesi gün konuları
daha da dikkatli izlemeleri, işçilerin öğrenme, öğretim elemanlarının da
öğretme düzeylerini değerlendirmede bu sınavlar çok yararlı olmuştur.
Sınavlar not verilerek değerlendirilmiş,· bu notlar üyelere açıklanrruşnr.
Semihere katılan üyelerin Seminere Ka,tılma Bildirimlerine işlenen üç
günlük sınav sonuçları ve her işçinin seminer sırasındaki ilgisi ve bilgi
düzeyi, seminerlerden sonra Eğitim Dairesi uzmanları tarafından
değerlendirilmiş ve ileri eğitim ~emin erlerine katılacak üyeler saptarımıştır.

Seminerin ilk iki gününde test yöntemiyle ·20 soru sorulmuş, üçüncü gün
ise örneğin "Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı Kavramından Ne
Anlıyorsunuz?" biçiminde tek bir konu üzerinde en az bir sayfa yazı
yazmaları istenmiştir.

ilk iki gün sınavlarında 20 puan· üzarlnden 'yapılan değ'erlendirmelerin
dönemlere göre sonuçları şöyledir: '•

20 MART 1978 - 4 NiSAN 1980 TARiHLERi ARASINDA YAPILAN DiSK
TEMEL EĞiTiM SEMiNERLERiNDE UYGULANAN TESTLERiN SONUÇLAR!~

NOT
SEMiNER SEMiNER KATILAN TOPLAM ORTA-
ADEDi TARiHi lşçl SAYISI PUAN LAMASI

22 20 MART1978 I.Sınav 782 11. 757 15,35

4 EKiM 1978 il.Sınav 665 10.212 15,30

32 4 ARALIK 1978 I.Sınav 1012· 13.837 12,91'

31 MART1979 il.Sınav 1106 14.018 12,67

_3. 22 EKiM. 1979 ı.sınav 144 2013 13,98-
4 NiSAN 1980 il.Sınav • 139 ·2111 15,19

343



:;,

,

Soruların ağırlığlna göre bu sonuçlar oldukça ileri sayılmalıdır.

Seminer sonunda ayrıca katılan üyelerden seminer hakkındaki eleştirileri
. istenmiştir.

Seminer hakkında olumlu eleştiriler dışında gelen· istekler arasında şu
görüşler sık sık yinelenmiştir:

• Seminer.ler çok kısa sürelidir. Bu seminerler en az 5 gün olmalıdır.
• Tek başına temel eğitim seminerleri yetersizdir. Daha ileri düzeyde
• seminerler gerçekleştirilmeli, eğitim sürekli olmalıdır.
• Seminerler duraksamadan sürekli yapılmalı, çok sayıda işçinin bu
seminerleri lzlernesl sağlanmalıdır. • .
• (lstanbul'daki eğitim salonları için) Eğitim salonları daha geniş olmalıdır.
• (İstanbul dışındaki eğitim salonları için) Eğitim salonları yetersizdir. Ders
sırası ya da masaların olduğu daha geniş salonlar gereklidir.
• Slayt dizileri çoğaltılmalı, film gösteri !melidir.
• Slayt gösterileri sırasında salonlar daha iyi bir biçimde karartı imalıdır.
• Seminer notları en kısa zamanda kitapçık, broşür biçiminde basılıp. tüm
üyelere dağıtılmalıdır. •
• Sosyalizm geniş tir biçimde anlatılmalıdır. . ,
• Eğitim konuları arasında işçi sağlığı ve iş güvenliğine daha fazla yer
verilmelidir.
• Eğitilen üyelere sendikalarda görev verilmelidir.
• Seminere katılan üyelerin hepsinin aynı düzeyde olmaması çeşitli
aksamalara yol açmaktadır.

- ,
Temel 'Eğitim Seminerleri sırasında üyelere Dünyada işçi Sınıfının
Mücadelesi, Türkiye'de Sendikaların Gelişimi ve DiSK. Emperyalizm ve
Faşizm konulu üç slayt dizisi ve eğitici filmler gösterilmiştir. Seminere
katılanların en fazla ilgisini çeken ve daha sonra sürekli talep edilen anlatım
biçimi slat dizileri olmuştur. Bu durum eğitimci~ görsel-işitsel yöntemlerin
önernlnl bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uyeler için gerekli filmlerin
gösteriminde Türkiye Sinematek Derneği ile ortaklaşa çalışma yapılmıştır.

Temel Eğitim Seminerleri srrasında seminere katılan üyelere ödenecek yol
ve yemek giderleri çeşitli sorunlar yaratmıştır. Bu konuda bazı sendikaların
farklı ödeme yapması, bazılarının ·ise hiç ödeme yapmaması karma olarak
.eğitim gören işçiler arasında önemli sorunlar yaratmıştır.

Tüm sendikaların bu konuda ortak bir uygulama gerçekleştirmeleri
açısından bu sorun ayrıntılarıyla.tartışılmalıdır. .

..
Temel Eğttim Seminerlerinde anlatılan konuların Ders Notları biçiminde
topluca yayınlanması Eğitim Dairesinin bu dönemdeki en büyük eksikliği
ol_nmştur. Ancak bu da nesnel bir durumun sonucu olarak ortaya çıkrmştır.
Bır yandan kadroların sürekli diğer çalışmalar içinde olmaları, öte yandan
maddi olanaksızlıklar ve kağıt yokluğu ders notlarının yayınlamasını sürekli
geciktirmiştir. ,

KiTLE EĞiTiMLERi

Temel E~itim SerninerJerinin sınırlı üyeyi kapsaması nedeniyle bu dönem
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içinde kitle eğitimlerine özel bir ağırlık verilmiştir.

Bu dönem içinde lstanbul, Adana, Mersin, lzmir, Ordu, Giresun, Aydın,
,. Bergama, Adapazarı, Kayseri, Osmaneli, Söğüt, Antalya, Ceylanpınar'da
( kitle eğitimleri yapılmıştır. Bı.i kitle eğitlmlerinde sözlü anlatımların yan ısıra

genell_ikle slayt dlzllerl ve filmler kullanılmıştır. • . ,, ,

Kitle eğitimleri kimi zaman 2 saat, kimi zaman 1-3 gon süreli olmuştur.

Kerarnlk-lş Sendikasının Kemerburgaz'daki kitıa,eğitlml Eğitim Dairesince
planlanmış ve Keramik-lş Sendikası uzmanlarıyla birllkte gerçekleştirilmiştir

1 Mayıs 1978 görevlilerinin hazırlanması amacıyla Oleyls'e üye işçilerin
··bulunduğu Maçka Oteli, Sheraton Oteli, Hilton Oteli, lnte'rcontinerital Oteli,

Etap Oteli, Carlton Oteli, Tarabya Oteli, Çınar Oteli, Havaalanı Oleyis
Lokantaları işyerlerinde 1 Mayıs'ın anlamı üzerinde konuşmalar yapılmış ve
1 Mayıs 1976 filmi gösterilmiştir. 1 Mayıs 1978'e resmen katılma kararı alan
Türk-lş's bağlı Hava-iş Sendikasının başvurusu üzerine Yeşilköy'de işçifere
film ve slaytlarla özel bir 1 Mayıs eğitimi gerçekleştirilmiştir. 1 Mayıs kitle
eğitimlerine 80'1 Hava-iş üyesi toplam 1.100 işçi katılmıştır. .

Oleyis Marmara Bölge Şubesinin yeni , örgütlenmiş ,olduğu Jokey
Kulübündeki 300 üye için kitle eğitimi gerçekleştirilmiştir. • .

' , .
lstanbuf Topkapı'da 40 Hürcarn-lş.Adana'da 40. Keramlk-lş ve Basın-lş,40
Hürcarn-lş üyesi için düzenli kitle eğitimleri yapjlrruştır. .

. Tekges-lş Sendikasının talebi üzerine de ·Aydın'da 180, lzmir'de 120
Tekges-lş üyesi için üçer gün süreli yoğun kitle eğitiı:nl gerçekleştirilmiştir.

Oç gün süreli uzun kitle eğitimlerine • Adapazarında 140 Tekges-lş
Kayseri'de 100 Tekges-lş, Mersin'de 40 Genel-iş, 1 O Keramik-lş üyesi
katılmıştır. .

.Çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen değişik kitle eğitimlerine _Osmaneli ve
Söğüt'te 100 Keramik-lş üyesi, Arıtalya'da 1200 Tekstil oyası Somerbank
işçisi, lzmir'de 1000 Tekstil üyesi Tariş işçisi, 200 Gıda-iş üyesi Tariş işçisi
Bergama'da 100 Tekstil üyesi, Mersin'de çeşitli sendikalara üye 400 işçi,
Ceylanpınar'da 2200 T.IS. üyesi katılmıştır.. ,

Ordu 'le Giresun'da Fındık-iş üyeleri için gerçekleştirilen kitle eğitimlerine
500 üye katılmıştır.
Siyasi iktidarın kooperatif birliklerinde girişeceği anti-demokratik baskı ve
uygulamalara, işçi kıyımlarına karşı üyeleri önceden hazırlamak amacıyla
Arahk 1979 başında lzmir'de Tariş'e bağlı tüm işyerlerinde çalışan Tekstil
ve Gıda-iş üyeleri için işyerlerinde slayt ve film gösterilerini de kapsayan
kitle eğitimleri yapılmıştır. Bu kitle eğitimlerine 5200 Tarlş işçisi katılmıştır.
Aynı süre . içinde ayrıca Bergama Tekstil'de de bir kitle eği~iml
gerçekleştirilmiştir. · . . · .

2,5 YILLIK SÜRE iÇiNDE KiTLE EĞiTiMLERiNE TOPLAM 17.135 ÜYE
KATILMIŞTIR: , ı .

GREV EĞiTiMLERi
' .

Üye sendikalarımızın greve gittikleri işyerlerinde sendikaların istekleri
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üzerine grev eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerde bir yandan temel
bilgiler aktarılırken, öte· yandan "grevler, işçi sınıfının okullarıdır" sözü
somuttandıntrmştır.

Oleyis Sendikasının Tarabya oteıı'nde gerçekleştirdiği grev sırasında Nisan
1978'de slayt gösterileri ile birlikte yoğun bir grev eğitimi yapılmıştır. Yine
Oleyis sendlkasımn lstanbul'da lnter Coıitinenta:ı ve Pera Palas Otellerinde .
önce düzensiz grev eğitimleri sürdürürmüş, ardından 1979 Aralık ayı •içinde
her iki grevdeki işçiler için Oleyis uzmanlarının da katıldığı bir ay, 'süreli
düzenlj grev eğitir11i gerçekleştirilmiştir. Nakliyat-iş Sendikasının Ambartar'
daki grevi sırasında da 600 işçiye grev eğitimi uygulat1mıştır.

_:•ı)• ':. ,· '

Ote yandan Oleyis Sendikası Marmara Şubesinin üyesi sneraton Oteli
işçilerinin direnişinde 600 üyeye_, Çınar Oteli işçilerinin direnişinde 200
üyeye kitle eğitimleri yapılmış, Ulker Fabrikasında yasadışı uygulamaya
karşı direnen Gıda-iş üyesi 200 lşçlye temel konularda eğitim verilmiştir.·

, • ı · .....

ÜYESENDfKALARIN EĞiTiM ÇALIŞMALARINAYARDIM
Eğitim Dairesi üye sendikaların başvurusu üzerine sendikaların kendi iç
eğitimlerine tam olanakları ile yardımcı olmuştur.

Oleyls Sendikasının 20-24 Şubat 1978 tarihleri arasında Adana ve Mersin'de
gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları DiSK- Eğitim Dairesince planlanmış ve
gerçekleştirilmiştir. •

Tekges-lş Sendikasının lzrnlr'de TEK 4.Bölge MüdOrİüğü işçileri için
düzenlediği 5 g0nlok özel bir seminerde DiSK uzmanları görev almıştır.

Oleyis Sendikası Marmara Şubesinin 28.6:1978 tarihleri arasında
lstanbul'da çiüzenlediği eğitim seminerleri DiSK Eğitim Proğramına göre
gerçekleştirilmiş ve DiSK uzmanları bu eğitim seminerinde görev
almışlardır. - .

Eğitim Dairesi öte yandan Lastik-iş üyeleri için Adapazarı'nda 3 günlük 4 •
tertip temel eğitim semineri ile Tekges-lş 0yeleri için Bolu'da 3 günlük bir
temel eğitim semineri düzenlemiştir. Bu eğitimlere toplam 225 0ye
katılmıştır. Ayrıca Tekqes-lş'in Antalya'da, Genel-iş, Basın-iş, Gıda-iş ve
Nakltyat-lş'in lstanbul'da, T.I.S'ln Tahirova'da düzenlenmiş olduğu ve
yaklaşık 475 üyenin katılmış olduğu çeşitli türde eğitim çalışmalarında
DiSK eğitim uzmanları görev almışlar; Sosyal-iş Sendikasına eğitici film
göstermelerinde yardımcı olmuşlardır. •

Genel-iş Sendikasının Ören ve Abant'ta gerçekleştirdiği birinci ve ikinci
aşama Sendika Eğitimcileri Seminerine DiSK Eğitim uzmanları da
katılmıştır. •

Nakliyat-iş Sendikası mn lstanbul'da gerçekieştlrdiği sürekli eğitimlerde·de
yine DiSK Eğitim Dairesi uzmanları görev almışlardır. .

GELiŞTiRiLMiŞ EĞiTiM SEMiNERLERi

DiSK üyesi işçilerin eğitiminde temel eğitim seminerleri çok gerekil
olmakla birlikte yetersizdir.· Bu nedenle orta düzey ya da üst düzey
geliştlrilmiş eğitim seminerleri gereklidir. özellikle ·temel eğitim
seminerlerine katılmış ve o seminerlerde ön planaçıkmış, blllrıçll, ilertde
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sendikalarda yönetici olarak görev alacak, tam yaşamını devrimcı
mücadeleye verecek üyelerin ileri eğitimlerden geçmeleri son derece
önemlidir.

DiSK ~ğitim Dairesi bu amaçla 10 günlük bir orta düzey eğitim programı
hazırlamıştır. Günlük sorunlardan özellikle, ev ve ulaşım sorunlarından
bağımsız, gece-gündüz bir bütünlük içinde gerçekleştic_ilmesi gerekli bu
eğitim .Içln uygun bir eğitim merkezinin sağla.narnaması nedeniyle
planlanan bu tor eğitim bu dönem içinde gerçekleştirilememiştir. Bu
eğitimlerin gerçekleşebilmesi için DiSK bir an önce· bağımsız bir eğitim
tesisine sahip olmaya çalışaca~tır.

-,
ARAÇVEGEREÇ DONANIMI

Teknolojik gelişimin yeni boyutlara ulaştığı çağımızda özellikle eğitim
araçları hızla gelişmekte, değ işmekte, yetkinleşmektedir. Temel eğitimler
sırasında saptamış olduğumuz bir gerçek de 0yeleriı:ı_görsel-işitsel araçlarla
yapılan eğitirı:ılerde daha başarılı olduğu ve bu araçlarlayapıları eğitimlerin
canlılık yarattığı, bilinçlendirmeye hız kattığıdır. Bu nedenle Eğitim Dairesi
de tüm dünyada kullanılan modern araçları edinmek, kullanmak
zorundadır.

'=ğitim Dairesi 1978 yılı başından bu yana sürekli olarak görsel-işitsel
-araçlarla donanmak için özel bir çaba harçamıştır.

Eğitim için kullanılan salonlarda bir sorun olmuştur. Bölgelerdeki salonlar,
üye sendikaların eğitini salonları genellikle sağlıklı bir eğitim çalışmasının
yapılmasını engellemektedir, Sendikaların bina satın almaları ya da
yaptırmaları hallnde eğitim salonları üzerinde önemle durmaları
gerekmektedir. Ozelllkle bölgelerde tam sendikaların kullanabileceği ortak
eğ_itim salonları sorunun çözümünde önemli bir adım olabilir.

EĞiTiCi YAYINLAR

DiSK Eğitim Dairesi bu dönem içinde aşağıdaki • eğitici yayınları
hazırlamıştır:

1-1 M~yıs BroşUrü: Bu broşür 1 Mayıs 1978 kutlamasından önce kitleleri 1
Mayısa hazırlamak amacıyla çıkarılmıştır. . .

2- Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri:• DISK'te
ortaklaşa hazırlanan bu temel çalışmada Eğitim Dairesi belirleyici bir görev
almıştır.

3- Daha Fazla Kar, Daha fazla Kan: işçi sağlığı ve iş güvenliğini-işleyen bu
broşür büyük bir ilgi görmüş ve kısa zamanda tükenmesi üzerine ikinci
baskısı yapılmıştır.

4~ DiSK Nedir? DISK'i her yğ~üyle kısaca tanıtan bu broşür de büyük birİıgi
görmüş ve kısa zamanda tükenmiştir. .

5- 1 Mayıs Temel Broşürü.: ' 1 Mayısı dünyada ve T0rkiye'de daha
öncek_ilerden daha geniş bir uıçlrnde ele almak ve daha ayrıntılı bilgi vermek
amacıyla hazırlanan bu broşür henüz yayınlanmamıştır. •

6- Ücretler ve Vergirer: • DiSK Mali Daire uzmanlarıyla birlikte hazırlanan
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ancak henüz yayınlanmayan bı.l broşürde her temsilcinin her işçinin mali
sorunlarına cevap verilmektedir. Net ücret hesaplaması kıdem tazminatları,
ihbar önelleri yan ödemeler ve vergilendirilmeleri örneklerle anlatılmaktadır.

7- Yeni Ver9l Yasa Taslağ_ını'n Getirdikleri: Eğitim Dairesi ve Mali Dairece
ortaklaşa hazırlanan ve Haziran 1980' de yayınlanan bubroşürdeAP azınlık
iktidarının getirdiği vergi değişikliklerinin neyi amaçladığı örnekleriyle
anlatılmaktadır. • •

DiSK EĞiTiM KÜLTÜR MERKEZi (DKM)
' -Yürütme Kurulu eğitim çalışmalarını ve kültürel etkinlikleri yaygınlaştırmak

• işçi sınıfı ve emekçi halk arasında devrimci kültürü etkin bir biçimde
temellendirmek amacıyla DiSK Eğitim ve Kültür Merkezi'ni (DKM)
kurmuştur.

işçi sınıfının daha üst düzeyde sınıfsal ı;ığitiminin sağlanmasında işçi sınıfı
kültürünün kitlelere ulaşmasında, insanlığın yüzyıllar boyunca yaratmış
olduğu kültürel rnlrasin eleştirel bir biçimde tanıtılmasında önemli bir işlevi
olacak olan DKM, edebiyat, sinema, tiyatro, müzik 've bilimsel araştırma
dallarında çalışmalar yapacak çeşitli sanat etkinlikleriyle birlikte yarışmalar
düzenleyecek, ödüller dağıtacaktır.

DKM, valnızca DISK'ln ve üye sendikaların kısa vadeli kültür, sanat
gereksinimlerini giderek bir kuruluş olmayacak, aynı zamanda işçi
sınıfının bu alandaki mücadelesine uzun dönemde katkıda bulunacak bir
okul işlevini de yüklenecektir.

Şimdilik hazırlık döneminde olan DKM'nin ileride Yürütme Kurulu'na bağlı
olarak sürekli görev yapacak -yönetrnen ve yardımçılardan oluşan- bir
kadronun yanısıra kültür ve sanat alanındaki demokratik kitle örgütfer-l
ternsllcllerlnln işçi sınıfından yana yazarların, ozanların, müzisyenlerin
gazetecilerin, öğretim üyelerinin de yer aldığı· bir Danışma Kurulunca
yönetilmesi ayrı bir binada her türlü teknik olanağa sahip bir biçimde
kurumlaşması amaçlanmaktadır. ·

DKM içinde ilk olarak koro ve halk oyunları çalışmaları-başlatılmıştır. Timur
Selçuk tarafından yönetilen DKM Korosu haftada iki gece. DKM Halk
Oyunları Ekibi ise pazar günleri 6 saat süreyle çalışma yapmıştır. Koro
çalışmalarına sürekli olarak 23, Halk Oyunları .çalışmalarına ise 52 kişi
katılmaktadır. • •

• 1

DKM Korosu ve DKM Halk Oyunları Ekibi ilk olarak 13 Şubat 1980'de
DISK'in 13. Kuruluş Yıldönümünde ürünlerini sergilemişlerdir. •

DKM Korosu ve DKM Halk Oyunları Ekibi ayrıca birkaç kez grevci-Tekstil
üyelerini ziyaret etmiş, sanat etkinliklerini grev alanlarına da taşımıştır.

1
DKM bu yılayrıca birde1 MAYIS AFiŞ YARIŞMASI düzenlemiştir.

DiĞER ÇALIŞMALAR
,

1. -Kitlesel Tçplantılarda Gprev Alma: Eğitim Dairesi çalışanları DISK'in
Kuruluş YıldönOmlerinde, 1 Mayıs çalışmalarında. 15-16 Haziran
kutlamalarında, Demokrasi Mitinglerinde, DISK'i'n tüm eylemlerinde görev
almıştır. • • •
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2. Basın Yayın ve Tanıtma Dal.resine Yardım: Bu dairenin gerekli gördüğü
anlarda, blldiri,konuşma, açıklama taslakları hazırlanmış, DiSK Dergisi'ne
yazı üretilmiş, fotoğraf film çekmede, film yapımınoa DiSK Foto-Film
Merkezi çalışmalarına yardımcı olmuştur.

3.TÖB-DER Demokratik Eğitim Kurultayına Katılma: 4-11 Şubat 1978
tarihleri arasında TÖB-DER tarafından Ankara'da düzenlenen Demokratikı
Eğitim Kurultayı'nın açılışında DiSK Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa
AKTULGALI bir konuşma yapmış, Daire Müdürü de "Sendikalaşmak için
somut mücadele yönte~leri" konulu panelde DISK'i tenisi! etmiştir.

4. ILO Sempozyumu:ILO ve Çalışma Bakanlığı'nın 16-19 Mayıs 1978'de
lstanbul'da ortaklaşa düzenlediği "Çalışma Ortamının Optlmizasyonunda
Yeni Eğilimler" konulu. sempozyum için gerekli bildirgenin hazır -
!anmasında ve Sempozyum sırasındaki panelde Eğitim Dairesi • görev
almıştır.

(

• 5, 1.Ulusal işçi Sağlığı Kongresine Katılma: 19-21 Ekim 1978 tarihlerinde
- lstanburda yapılan 1. Ulusal işçi Sağlığı Kongresinde gerçekleştirilen 3 ayrı _
panele Eğitim Dairesi uzmanları katılarak DISK'i temsil etmişler ve DISK'in
görüşlerini dile getirmişlerdir. Bu panellere basında geniş yer verilmiş,
ayrıca uzmanların konuşmaları daha sonra TRT-l'den seslerinden
yayınlanmıştır.

6. Yasa· Taslağı Çalışması: 1979 yılı .başında hükümetin mesleklerin
kademeleri, her kademenin onvan yetki ve sorumluluklarıyla ilgili kanun
tasarısı hakkında DISK'ten görüş istemesi üzerine Eğitim Dairesi bu konuda·
kapsamlı bir rapor hazırlamış ve Milli Eğitim Temel Kanununun 14.
maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yasa Taslağını eleştirmiştir.

?.Çalışma Bakanlığı için Eğitim Raporu: 1475 sayılı iş yasasının 32.
maddesine göre işçi ücretlerinden ceza olarak yapılan kesintilerin
oluşturduğu eğitim fonundan DISK'in de· yararlanması için Çalışma
Bakanlığına 38 sayfalık bir Eğitim Raporu gönderilmiş ve ilk kez DISK'e de
bu fondan para aynlrnıstrr. •

8.1 Mayıs 1978 Filmi: 1 Mayıs 1978'de çekilen 35 mm'lik film için gerekli
senaryo hazırlanmış, görüntü seçimi, montajı yapılıp seslendirilmiştir.
Daha sonra bu filmin Genel-iş, Oleyis, Gıda-iş, Tekstil ve Fındık-iş
sendikalarına birer kopyası verllmlştlr..

9. Kütüphane: Eğitim Dairesi elemanları DiSK Genel Merkezindeki
kütüphaneyi işler hale getirmiştir.

10.lzmir Fuarında Pavyon: Eğitim Dairesi, lzmir Enternasyonal Fuarındaki
Genel-lş'e ait Eğilim merkezinde Foto-Film Merke_zince hazırlanan ve
Türkiye işçi Sınıfının ve DISK'in mücadelesini anlatan bir dizi fotoğraf
sergisi ve 1 Mayıs Afişleriyle birlikte bir pavyon açmıştır. Geceleri ayrıca film
gösterilerinin yapıldığı bu pavyon başta ernekçller.olrnak üzere çok sayıda
kişi tarafından gezilmiş ve büyük bir ilgi toplamıştır.

11. Kaset-Bant Hazırlama: Eğitim Dairesi, bu dönem içinde 0ye sendikalar ve
bölge temsilcilikleri için eldeki imkanlarla değişik türde 150'yi aşkın
marş-türkü kaset-bandı doldurup dağıtmıştır.

-12.Viedo-Teyp Kasetleri: Eğitim Dairesi renkli viedo-teyp makinesinde
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gösterilmek üzere 5'i Türkiye'de, 20'si Belçika'da 20 filmin kopyasını
çıkartmıştır.

13.Slayt Arşivi:· Eğitim Dairesi ayrıca slayt dizilerini zenqlnleştlrrnek için
sürekli yeni slayt çekimleri gerçekleştirmiş, slayt arşivini zenginleştirmiştir

..
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BASIN-YAYIN VE TANITMA DAiRESi ÇALIŞMALARI

l_deolojik Mücadele ve Araçları . •

G 'ünümüzde kitle haberleşme araçlarının gelişmişlik dOzeyi, sınıf
mücadelesinde hayati önemi olan bir konuma ulaşmıştır. Basın

. . yayın,haberleşme tekniklerindeki gellşmeler,radyo,TV gibi araçları~
k(tleleri yönlendirmek amacıyla et,l<in biçimde kullanımı çağdaş toplum ,

• Yönetimlerinin en etkin silahları olarak ortaya çıkmıştır. .

Bu olgu bizim gibi ağır sancılar içinde kıvranmakta olan Olkeıerden, ABD,
Federal Almanya gibi ileri kapitalist toplumlara kadar çarpıcı biçimde
görülmektedir. Burjuvazi elindeki ideolojik saldırı araçlarıyla geniş kitleleri
'{.önlendirebilmekte, boş ve yanlış hayallerin peşine takabllmektedir.
Ulkemizde de kitlelerin etkilenmesinde, şartlandırılmasında kitle haberleş
me araçları önemli bir işleve sahip bulunmaktadır. Ekonomik koşulların •
olgunlaştırdığı yapılar, 'ideolojik saldırıyla emperyalizmin ve ona bağımlı
burjuvazinin çıkarlarına uygun olarak blçtmlendtrllrnektedtr. Türkiye
burjuvazisinin ideolojik saldırısı da ekonomik. alanda olduğu gibi, .
emperyalizmin desteğinde ve istemleri doğrultusunda olmaktadır. •

. Tarihsel gelişim süreci içinde toplum dinamiklerinin ortaya çıkarttığı yeni
koşullar, gelişmenin bizatihi kendisi, sınıf mücadeleslnln, siyasal,
ekonomik, ideolojik mücadelenin koşullannıda belirlemiştir. • •

Kapitalizmi emperyalist aşamaya ulaştıran gelişme, birliğinde burjuvazinin
devlet deneyine yeni boyutlar getirmiştir. Bu gelişmenin sağladığı olanaklar
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doğal olarak yalnızca egemen sınıfların çıkarları ile sınırlı kalmamış,
toplumun bütün sınıf ve tabakaları ve öncelikle de kapitalist toplumların en
.dinamik sınıfı olan işçi sınıfının da işine yaramıştır. Baskı ve yayın
tekniklerindeki gelişmeler· burjuva ideolojik propoganda ile birlikte işçı
sınıfı biliminin de işçi kitleler içinde yaygınlaşmasını getirmiştir.

Ne var ki, egemen sınıfın egemen olma üstünlüğü, bu gelişmeden en fazla
onun-yararlanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu anlamda 20. Yüzyılın ilk
yarısında Avrupa'da faşist diktatörlüklerin peşpeşe ortaya çıkmasında,
özellikle Alrnanya'da faşistlerin propogarıda alanındaki başarısı, ideolojik
mü9adele araçlarının ve yöntemlerinln çarpıcılığı bunun kanıtıdır.

üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran burjuvazi doğal olarak
diğer sınıf ve katmanlara oranla daha belirleyici olan konumunu kullanmış,
ekonomik-teknolojik g~lişmeye sınıfsal çıkarlarına uygun bir kullanım
biçimi vermiştir.

Bugün ulaşılan· noktada, burjuvazinin ideolojik saldırı araç ve
yöntemlerinin ulaştığı gelişmişlik düzeyi ve kazandığ: kullanım biçimi
bilinmektedir. Haber uyduları, yaygın . TV yayınları, video-teyp, lazer
teknikleri, elektronik .hrzlı baskı teknikleri, kompoze edici ve bellekli
makineler, radyo ile dizgi ve baskı, hep son yirmi otuz yılın ürünleridir. Ve
bu teknoloji ITT, Texaco, Gulf Oil, Ford gibi emperyalist tekellerin denetimi
altında ve bunların evrensel çıkarları doğrultusunda milyonlarca insana
karşı etkili ideolojik saldırı silahlari olrak kullanılmaktadır. lran'da olup·
bitenleri kapı komşusu Türkiye, bu emperyalist tekellerin sahip olduğu
haber ajansları aracılığıyla öğrenebilmektedir. Azgelişmiş ülkeler TV
dizilerinden, haber programlarına, sinemadan sanata kadar yaygın bir alan
içinde ernperyallzrnln yoğun bir ideolojik saldırısı altında buturırnaktadır.

Özetle, tarihsel gelişim süreci içinde burjuva devletin kendini savunma
araçlannda ör.emll değişiklikler ve gelişmeler olmuştur. Bilinci biçimlendir
me özel bir uğraş alanı haline gelmiştir. Özellikle gelişmiş ülke toplumları
üzerinde TV, reklam, yayın araçları etkilerinin sonuçlarından elde edilen ilk
bulgular ışığında bu araçlar burjuvazinin elinde daha etklll bir kullanrm
biçimi kazanmışlar.dır. •

Genelde emperyalist-kapitalist sistemin, özelde de bu sistem içindeki
bağımlı ülkelerin kitle haberleşme araçları, basın-yayın çalışmaları,
emperyalist-kapitalist toplum biçimi ile uyumlu kılacak ideolojik
bombardıman silahı olarak kullanılmaktadır. Uçüncü 'dünya ülkelerinde
yaygınlaşarak süren ulusal kurtuluş mücadeleleri ve bağımsızlık hareketleri
de emperyalist-kapitalist sistemin dünya haberleşme ve basın yayın hayatı
üzerindeki egemenliğinin neden olduğu güçlüklerle karşı karşıya
bulunmaktadırlar. Emperyalist-kapitalist sistem sosyalist toplumu emekçi
kitlelerin gözünde gelecek olmaktan çıkartmak, varolan sosyalist ülkelere
karşı yoğun bir propaganda yaparak kapitalizmin daha üstün bir yaşam .·
biçimi olduğunu kanıtlamaya çalışmak gibi bir işlevi bu araçlarla
yürütmektedir.

Bu anlamda emperyalist-kapitalist sistemin başarısının kanıtı olarak bir iki
örnekleme yapmak olayın önemini daha iyi göstermeye yeterlidir.

Sosyalist ülkelerden diğer 0lkelere11tica edenlerin haberleri bu örneklerin
başında yer almaktadır. Kitleler sürekli yayın faaliyeti sonunda şöyle bir
genel kanıya ulaştırılmak istenmektedir: "Sosyalist ülkelerde özgürlük
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yoktur. Yaşam koşulları çok ağırdır.ve o nedenle de insanlar bu Olkelerden
kaçmak için canlarını tehlikeye atabilmektedirler. Sosyalist ülkeler ülke
dışına çıkmayı serbest bıraksalar bu ülkelerde kimse kalmaz."

Yıllar yılı böyle bir bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır. -Ne denli başarılı
olunduğu ise·yakın çevremizdeki gözlemlerden kolaylıkla b'ellrlenebilir.

Oysa gerçeklere bakıldığında durum bu görünümle bütünüyle çellşmekte-
di~ • , • .

Savaş sonrasında ABD'den özgürce kaçma olanağını bulanların sayısı aynı
dönemde sosyalist ülkelerden başka ülkelere gidenlerin sayısından çok
daha yüksektir. Gelir dağılımındaki büyük dengesizlik · nedeniyle
emperyalist-kapitalist sistemin öncülüğünü yapan ABD'de açlık düzeyinde
yoksulluk çekenlerin sayısı önemli bir düzeye ulaşmış durumdadır. işsizlik
ve pahalılık yaşam koşullarını sön derece ağırlaştırmış durumdadır. Oysa
geniş kitlelerin gözüne ABD özgürlüğün kalesi . . olarak sokulmak
istenmektedir. •

Bir diğer çarpıcı örnek de, SovyetterBirliği'nde yaşayan Yahudilerin lsrall'e
-göç etme olayıdır: Emperyalist yayın organlarının bu konunun üzerine insan
haklarını istismar ederek gitmesi belleklerdedir. Ancak lsrail'e göç eden
Sovyet Yahudilerinin, kapitalizmin Ortadoğu'daki cenneti olarak sunulan
lsrail'deri Sovyetler Birliği'ne geri dönme istekleri karşısında karşılaştıkları

• engel ve güçlükler pek bilinmemektedir. Resmi rakamlara göre lsrail'deki'
..Sovyet Yahu'dill3ri arasında Sovyetler Blrliği'ne geri dönenlerin sayısının
giderek yükselmekte olduğu·da dünya kamuoyunun gözlerinden gizlenen
bir olgudur. ,

Benzer örnekleri çoğaltmak olasıdır. lran'dan Vletnam'a, Angola'dan El
Salvador'a, Etyopya'ya, Güney Afrika'ya kadar hemen hemen dünyanın dört

• bir yanında olan olayları ancak emperyalist-kapitalist sistemin taktığı
gözlüklerle göstermeye yönelik çabalar, geniş kitlelerin ideolojik
biçimlenmelerini doğrudan etkileyen faktörler arasındadır. Dünya ölçeğinde
proleter ideoloji ile burjuva ideoloji arasındaki mücadelede burjuva ideolo-
jisi elinde bulundurduğu avantajı, kullanmaktadır. •

Bağlantısız ülkeler hareketi çerçevesinde oluşturulan yayın birlikleri, haber
ajansları birlikleri vb, sosyalist ülkelerin aynı alanda etkinleşme süreci
içindeki faaliyetleri emperyalist ideolojik saldırı karşısında cldd] bir güç
durumuna ulaşmışlardır. Ne varki, somut durum henüz emperyalist etki'tlen
yana bir ağırlık taşimaktadır.

Türkiye özelinde de durum burjuva ldeolojlslnden yanadır. Eğitimden
TV'ye, foto-romanlardan. radyoya, reklamlara, Yeşilçam'a, kaset sanayiine

• kadar kitleler yoğun bir ideolojik saldırının hedefi durumundadır. Türkiye'de
egemen sınıflar sorumlusu oldukları bunalımı çıkarları doğrultusunda
aşmak, lran ve Afganistan'daRi gelişmelerden sonra yeni bir dengeye
kavuşan Ortadoğu'da sald/rgan bir misyon üstlenebilecek bir siyasal
yönetim oluşturmak için çaba harcamaktadırlar. Bu amaca yönelik olarak
yoğun bir ideolojik saldırı sOregltmektedir..

Demokrasi güçlerinin elindeki zaten sınırlı olan kitle haberleşme olanakları •
üzerinde yasal, yasal olmayan ve ekonomik baskılar giderek artmakta,
toplum tek yanlı bir propogandanın etkisine teslim edilmek istenmektedir.
Basın, yayın yasaklamaları, özel yönetmeliklerle uygylanan sansür giderek
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yaygınlaşmaktadır. Ekono·mik olarak da emekçi kitlelerin kitap, dergi ·gibi
yayınları izleme olanakları yok edilmektedir. Kağıt, baskı, film, baskı
malzemelerine yapılan zamlar etkisini göstermiş ve özellikle kitap satışları
durma noktasına gelmiştir. ilerici, demokrat nitelikli yayınlar üzerinde
giderek artırılan bu baskılarla boşaltılan alan gerici, irkçı yayınlarla ve

• benzer bir yayın politikası izleyen TRT ile doldurulmak istenmektedir.

Demirel iktidarı ile birlikte TRT hiçbir zaman olrnadrqr, fakat yasal. olarak
olmak zorunda olduğu tarafsızlık görünümünü iyice terk etmiş, ırkçı, şoven,
mllitarist bir yayın politikası izlemeye başlamtştrr.Bünlük gazetelerin yayın
politikalarında da aynı doğrultuda gözle görülür bir dönüşüm olmuş,
otosansür uygulaması alabildiğine yaygınlaşmıştır. Belli başlı büyük
gazetelerin tekelci sermayeyle olan organik bağları daha pekiştirilmiş, bu '
basın tekelleri mizah dergilerinden, sağlık, sanat dergilerine, kitap yayınına
kadar basın yayın aianır.i tümüyle ele geçirmenin atılımını başlatmışlardır.
Haber ajanslarının durumu da benzer bir gelişme izlemiştir.

Türkiye, dünyada olup bitenleri emperyalist haber ajansları aracılığıyla
almaya devam etmektedir. Çok büyük bir yatırım yapmadan günlük gazete
çıkartmanın ve bunu sürdürmenin olanakları ortadan kalkarken, varolan
demokrat, ilerici nitelikli günlük basın organları da yoğun bir ekonomik,
teknolojik ambargo altına alınmıştır. '

TOrklye'nin somut koşullarında da burjuvazi egemen sınıf olmanın
kendisine sağladığı maddi, teknik üstünlükleri-ideolojik mücadele alanında
sonuna kadar kullanmaktadır. Elbette bu ·kullanım henüz örneğin ABD'de
olduğu gibi .TV yoluyla "başkan" seçtirme düzeyine ulaşmarmştır ama,
teknoloji bilgi transferinin hızlanması ölçüsünde- burjuvazi elindeki
ideolojik saldırı araçlarını giderek daha etkili biçimde kullanmanın yollarını
bulabilmektedir. ••

Bu genel saptamalar sınıf mücadelesinin ancak ekonomik, politik ve
ideolojik bOtonlOğO içinde başarıya ulaşabifeceği gerçeği de gözönOne
alındığınqa, işçi sınıfının ideolojik mücadele alanında gücünü en rasyonel
biçimde Kullanmak zorunda olduğunu' ve bu yola ivedili_kle girmenin
gerekliliğin! ortaya koymaktadır. •

Somut koşulların ortaya koyduğu bir diğer gerçek de böyle bir görevin
üstesinden gelmekte işçi sınıfının • ekonomik-demokratik mücadele.
örgütferl olan sendikalara büyük görevler düştüğüdür. işçilerin sendikalar-
da somutlanan örgütsel ve ekonomik gaco bu anlamda büyük bir potansiyel
oluşturmaktadır. •

Bu potansiyelin rasyonel bir planlama ile seferber edilmesi etkilerini
ekonomik mücadeleden, siyasal mücadeleye kadar sınıf mücadelesinin-her.
alanında somut olarak gösterecektir. '

DiSK ve üye sendikaların elinde bulunan basın-yayın araç ve gereçlerinin
toplamı, varolan bazı büyük basın tekellerinin kullanmakta oldukları teknik
ve kapasite ile rekabet edecek boyutlara ulaşmış durumdadır. Ne var ki,
b~~ların merkezi bir plandan yoksun olarak satın' alınmış ve· yine aym
bıçımde kullanılmakta olmaları eldeki potansiyelden en az verim almak gibi
bir durum ortaya çıkartmaktadır. Bu alanda sendikaların kadro yetiştirmek
amacıyla ciddi, bilimsel bir çaba içinde olmadıkları da bilinmektedir. Bütün
bu eksiklikler ortada iken- yapılan girişimler de başarısızı ıkla· sonuçlanmaya
mahJvım olmaktadır. .
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Teknik araç, gereç kadar çağdaş propaganda ve kitle haberleşme teknik ve
yöntemlerini teorik ve pratik olarak iyice kavrarruş kadroları da gerektiren,
geniş kltlelere yönelik günlük gazeteden, sanat dergisine, kitaptan, çocuk
yayınlarına kadar yayılan bir çalışmaya ancak bilimsel veriler esas alınarak
yapılan bir" programın titizlikle uygulanması sonucunda ulaşılabilinir.
Varolan haftalık-aylık siyasi yayınların bir benzerini her gün çıkartmak gibi
bir konuma düşen ve bu konumdan kurtulamayan günlük gazete girişimi bu
yönleriyle öğretici bir ders olmuştur. , .

, Belli. siyasi yayınların giderek darlaşan etki alanım. kırıcı yönde, geniş
emekçi kitlelerin beklentilerine işçi sınınıfının bilimi .. doğrultusünda yön
.verici, etkin, çok yönlü basın-yayın çalışması hala sınıf mücadelesinde yeri
doldurulamamış yakıcı bir eksiklik olarak durmaktadır.

Bu nedenle kısa vadeli dar çıkarları bir kenara iten, bilimsel temellere dayalı
olarak hazırlanacak bir program yapılmalı ve çalışmalar bu program
doğrultusunda yoğunlaştırılmalıdır.

DISK'in ve üye sendikaların elindeki, başlangıçta belli araç ve gereçlerin bir
merkezde toplanması, ortaya tüm teknik ayrıntılarına kadar çözümlenmiş,
tam teşekküllü modern bir matbaa tesisini ortaya çıkartmaya yeterlidir.

Böyle bir yapının oluşturulması ile yaratılacak kapasite öncelikle
Konfederasyonun ve tüm üye sendikaların her türlü baskı gereksinimini
karşılayabilecek bir düzeyde olacaktır. Bu teknik kapasitenin yanında
yapılacak esnek bir genişleme ile özellikle bazı 0ye sendikaların çeşitli
güçlükler nedeniyle gereğince gerçekleştiremedikleri· sendikal yayınlar -
gerçekleştirilebilecektir.

Şu anda DiSK ve üye sendikaların basın-yayın dairelerinde istihdam
edilenlerin sayısı 60'ın üzerindedir. Ancak bu kadroların verimliliği oldukça
düşüktür. Ayrıca bu kadrolar basın-yayın ve propag_anda alanında bilimsel
temele dayalı bir eğitim ve yetenek geliştirme olanağından yoksundur.
Sendikaların basın-yayın çalışmaları "amatörce" bir çalışmadan öteye
gidememektedir. Rasyonel bir ·istihdam politikasıyla hem bu kadroların
verimliliği, bilgi ve yeteneklerinin gelişmesi· sağlanmış olur, hem de
sendikal yayınların niteliklerinin gelişme yolu açılır. Böylesi bir düzenleme,
karşı karşıya bulunulan ideolojik saldırıya karşı işçi sınıfının sesini topluma
gücüyle orantılı biçimde duyuracak bir hedefe ulaşmanın . kaçınılmaz
adımıdır. •

Emekçi çocuklarına, kadın emekçilere, gençlere yönelik olarak alternatif
ders kitaplarından çocuk bakırmna, felsefeden roman, şiir kitaplarına kadar
geniş bir yayın faaliyeti için gerekli uzmanlaşmış kadronun oluşturulmasına
ancak bu yolla ulaşılabilinir.

Merkezileştirilecak yapının işleyişini belirleyen temel ilkeler, sınıf ve kitle
sendikacılığının ilkeleridir. Değişik siyasi görüş ve inançlara sahip bir
kitleye yine aynı nitelikte blr kadronun basın-yayın hizmeti vermesi söz·
konusudur. Bazı kavramların bağnazca öne sürüldüğü, sloganlara dayalı bir
yapı yerine, toplumun demokrasi ve bağımsızlı_k mücadelesine kültürel,
tarihsel, sanatsal, siyasal yönleriyle katkıda bulunacak bir anlayış egemen
kılınmalıdir. Bu aynı Konfederasyon çatısı altında bulunmanın da asgari
gereğidir .

. Oluşturuiacak merkezi yapı bir yandan sendikaların periyodik yayıcılarının
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baskıya hazırlık ve baskı işlerini yerine getirirken, diğer yandan da
kazandığı yeni potansiyel ile süresiz yayın alanında çalışmalara girişebilir.
Toplumun asgariden gereksindiği demokrat nitelikli bir yayın ilkesi
etrafında birleşmek, geniş emekçi kitlelere ulaşan 15 günlük ve haftalık bir
yayın organının piyasadaki benzer yayınlarla rekabet edecek niteliklere
u laşrnasına da olanak verecektir. •

Böylelikle burada • istihdam edilecek kadrolar hem basın-yayın ve
propaganda çalışması içinde teknik, teorik bilglienme ve eğitim sürecine
sokulmuş olur, hem de sendikalar yetenek, bilgi ve deneyleri giderek
gelişen kadroların hazırlandığı daha nitelikll yayınlar yapma olanağını elde
etmiş olurlar.

15 günlük ve haftalık yayınlarla birlikte süresiz yayın faaliyeti içinde
• kadroların oluşturulması kolaylıkla gerçekleştirilebilir. 1978 yılında kurulan
DiSK Araştırma Enstitüsü kısa sürede, çeşitli konularda araştırmalar
yapabilen ve ürün vereiı bir işlerliğe kavuşmuştur. Enstitü'nün hızla
genişleyen bir arşivi, kütüphanesi bulunmaktadır. Enstitü bünyesinde
oluşturulacak bir çeviri ünitesi, araştırma çalışmalarının yanında, yabancı
kaynaklı çeşitli çalışmaların kitap, broşür v. b. biçimleri altında ve piyasaya
sürülmek kaydıyla üretilmesini getirir.

işçi sınıfı, dünya görüşü ile, sanatıyla, yaşam biçimiyle kültürüyle birlikte
yönetici sınıf olmaya ,adaydır. Toplumumuzda bu alanda hiç de
azımsanmayacak, daha da ötesi kıvanç veric1 bir birikim bulunmaktadır.
Edebiyatta, müzikte, resimde, tieykelde, mimarlıkta, sinemada, güzel
sanatların tüm dallarında burjuvazi tam bir yozluğu, çöküşü yaşarken, işçi

• sınıfından yana bir gelişme vardır. TOrkiye'nin sanat, edebiyat, müzik, şiir,
öykü alanında uluslararası alanda elde ettiği başarıların hemen hemen tümü
işçi sınıfından yana sanatçıların eserleridir.

Yaşadığımız somut koşullar ve özellikle alınan son ekonomik kararlar bu
birikimi de işçi sınıfından kopartmaya, ezmeye, yok etmeye ve kendi
sınıfsal çıkarları doğrultusunda kullanılabilir hale getirmeye yöneliktir.
Sanatçılar, "şu bankanın, bu şirketin reklam metni yazarlığı,. grafikerliği
gibi bir işi kabul etmek ya da aç kalmak" ikilemi ile karşı karşıyadırlar. Bilim
adamları, araştırmacılar için de durum pek farklı değildir. işçi sınıfının
ayrılmaz bir parçası olan bu birikimi burjuvaziye teslim etmeye tahammülü
olamaz. Bu ikilemi yok etmek, bu birikimi ·sınıf mücadelesinin verimli bir
alanı kılmak, en azından sınıfsal hak ve özgürlükleri koruma mücadelesinin
bir parçasıdır. •

Bu arilamd~i 4eşitli konularda araştırma yarışmaları düzenlemek, edebiyat
ödülleri vermek ve bunları yayınlamak çok yönlü bir yarar sağlamış
olacaktır. ,

Sendikal yayınların yanında, _piyasaya sürülecek 15 günlük ve haftalık
haber-araştırma, çocuk, mizah dergileri, çeviri ve telif eserlerden oluşan
kitap yayını ideolojik mücadele alanında ülke düzeyinde önemli bir atılım
sayılmalıdır. Böylesi bir çok yönlü yayın faaliyeti içinde yetişen kadrolar,
oluşacak kurumsal yapı, belli desteklerle .çok daha etkin blr konuma
kolaylıkla ulaşmanın potansiyelini içinde taşıyacaktır.

Bütün bu sayılanları gerçekleştirmek için gerekli olan tek şey; günlük, kısa
dönemli, küçük çıkar hesaplarından sıyrılarak, böyle bir yapının oluşması
ve işlemesi için gerekli olan ayrıntılı, rasyonel bir planlama ve programı
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9erçekleştirmektir. Görüldüğü gibi elde araç-gereç ve kadro açısından
yeterli olanaklar vardır.

oıs« Basıri.-Yayın ve Tanıtma Dairesi son çalışma döneminde böyle bir
yapının oluşturulması yönünde bazı alt yapısal denilebilecek çalışmalar
yapmıştır. Daire bünyesinde kurulan dizgi, karanlık oda ve ofset film, büro
tlpi, ofset matbaa ünitelerinin böyle bir bakış açısı içinde çalıştırılması
amaçlanmıştır, Ozellikle örgütlenme çalışmalarının ilk aşamalarında olan
ve ekonomik-teknik bazı güçlükler içinde olan üye sendikalarımıza bu yolla
önemli bir hizmet. verilmiştir, Tekstil,. Lastik-iş, . Gıda-iş, Keramik-lş,
Basın-iş, Nakliyat-iş, Devrimci Sağlık-iş, Umter-lş, Sine-Sen-, Oleyls
Marmara Şubesi, Genel-iş lstanbul • Merkez Basın-Yayın daireleri ve
şubelerine di_?9İ, ofset film, baskıya hazırlama, baskı gibi konularda hizmet
verilmiştir: Uye sendikaların dışında Türk Tabipler Birliği, Sinematek,
Karikatürcüler Derneği gibi. demokratik meslek örgütleri de bu anlamda
ücret karşrhümda Dairenin tekn1k olanaklarından yararlanmışlardır.

Aynı Konfederasyon çatısı altında, aynı ilkeler ve örgütsel disiplin etrafında
toplanmış üye sendikaların bu büyük potansiyeli' rasyonel bir biçimde
değerlendirmesi, bir Konfederasyon ·oluşturma bilincinin asgari gereğidir.

DiSK, kuruluşundan bu yana kamuoyunun dikkatle izlediği bir örgüt
olmuştur.. DiSK üyesi sendikaların. işyerleri düzeyinde sürdürdükleri
mücadeleler, Konfederasyonun belli olaylar karşısında aldığı tavır, özellikle
işçi ve emekçi kitleler arasında geniş· bir ilgi görmüş, kitlelerin siyasal
yönelişlerini etkilemiştir. Ancak burjuvazinin elinde bulundurduğu kitle
haberleşme araçları, genel olarak işçi sınıfının mücadelesini, özel olarak da
bu mücadele içinde DISK'i karalama, etkisiz kılma amacına yönelik
kullanılmıştır. Ulkenin genel siyasal ortamına göre ideolojik saldırılar
zaman zaman artmış, zaman zaman da gerilemiştir.

Ç.A.LIŞMA iLKELERi

DISK'ln emekçi kitlelere sesini duyurmada burjuva haberleşme araçlarından·
bağımsızlaşması, bu nedenle hayati bir önem taşımaktadır. •

Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesi'nin görevlerini gereğince yerine getirmesi,
DİSK'in gözü, kulağı, dili olma işlevini yapması gerekmektedir. DISK'in
Kuruluş Bildirisi'nde ve Anatüzüğünde belirlenen ilke ve hedeflerin en geniş
işçi kitlelerce gereğince kavranması, bu ilke ve hedefler doğrultusundaki
çalışmaların üye işçilerin ve diğer emekçilerin bilinçli katılımı ile
yürütülmesi, etkili bir basın-yayın çalışması ile gerçekleştırilebilir.·

Bu gerçekler ışığında Basın-Yayın ve ı 'arutrna Dairesi, basın-yayın
politikasını aşağıdaki temelleri esas alarak belirlemiş ve çalışmalarını bu
temel üzerinde yürütmüştür:

a) Örgütün çeşitli konulardaki eylem ve görüşlerini kamuoyuna duyurmak,
b) Örgüt ve üye sendikaların çalışmalarını tanıtmak, basın ve yayınla kalıcı
ilişkiler düzenlemek, • •
c) Organ kararları gereğince üye sendikalar arasında görüş birliğini
sağlamaya yönelik yayın yapmak,
d) Üye sendikaların, basın-yayın çalışmalarının en üretken ve en işlevsel
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düzeyde gerçekleşmesini sağlamak,
e) işçilerin daha ileri bilinç düzeyine ulaşması için gerekli bütün kitle
iletişim bağlarını kurmak,
f) işçi sınıfının ve tüm emekçi halkın temel ekonomik ve _demokratik hakları
uğruna verdiği mücadeleyi kapsayacak görüş, düşünce ve eylemlerini yayın
konusu yapmak,
g) Sendikal mücadelenin başarılı olması için gerekli bilgileri derlemek,
h) Alınan bilgiler ve kurulan ilişkiler ışığında karar organlarınca
değerlendirme konusu edilecek somut tasarı ve önerileri getirmek, ... •
1) Geçmişin kültürel kalıtlarına sahip çıkacak işçi sınıfı kültürünün
oluşumuna katkıda bulunmak,
J) DISK'in amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türden yayını yapmak,
k) Çalışma hayatı ile ilgili haberleri derlemek ve değerlendirmek.

Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesi belirlenen bu yayın politikası doğrultusun
daki çalışmalarında arzulanan düzey ve etkinliğe henüz ulaşmış değildir.
Bunun nedenleri arasında, kurumlaşma sürecinin henüz tamamlanmamış
olması, daha önce belirtilen durumlar bulunmaktadır.

ÇALIŞMALAR

Bu saptamalar ışığında 6. Genel Kurul sonrasında yapılan çalışmalarda
Basın-Yayın· ve Tanıtma Dairesinin teknik araç ve gereç gereksiniminin
karşılanmasına ağırlık verilmiştir. Piyasa koşullarına .olan bağımlılıktan
kurtulma yolunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. 1978 yılı başında
fotoğraf çekim ve basımı, teksir'işiemlerinin dışında tüm gereksinimlerini
piyasadan karşılamak durumunda olan Daire, bugün 25x35 boyutlarından
büyük baskı işleri dışında, tüm işlerini kendi olanakları içinde üreteblllr
hale gelmiştir.

1978 yılından bu yana geçen süre içinde Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesinde
şu araç ve gereçlerin rasyonel biçimde kullanımı gerçekleştirilmiştir:

1- Ofset Baskı Makinesi: 1978 başında piyasadan satın alınan
Adrressograph-Multigraph 1250 model 25x35 boyutlarında baskı yapabilen
ofset büro baskı makinesi Daire içinde monte edilerek çalıştırılmaya
başlanmıştır. Bu makine ile yazışmalarda kullanılan her türlü antetli kağıt,
zarf, davetiye, resimli bildiri, küçük boy afiş basımı gerçekleştirilmiştir.
Ge9tiğimiz 2,5 yılfık dönem içinde bu makineden büyük bir yarar
sağlanmıştır. Bu süre içinde makinenin toplam baskı sayısının 5 milyonu
aşmış olması bunun somut kanıtıdır.

2- Compugraphic Dizgi Makinesi: Halen Türkiye'de kullanılmakta oları en
ileri dizgi tekniğine sahip olan bu makine; Genel-iş Em-Aş Tesislerinin
mülkiyetinde olup, DiSK tarafından kiralanmış ve Basın-:Yayın ve Tanıtma
Dairesinde monte edilerek 1979 yılı başından itibaren kullanılmaya
başlanmıştır. Seriliği, kalitesi ve en önemlisi dizgi işleminde piyasaya olaıi
bağımlılığa son vermesi nedeniyle bu makinenin Dairede çalıştırılmaya
başlanması ile son derece önemli bir verim artışı sağlanmıştır. Yalnız
DISK'in yayınlarına değil, üye sendikalarımıza da hizmet veren dizgi
ünitesinin, 1 yıllık süre içinde toplam 2500 büyük boy kitap sayfasına eşit
dizgi yapmış olması makinenin verimliliğinin bir göstergesi sayılabilir.

. t.

3- Durst Laborator 184 model 18x24 cm boyutunda ofset film işlerini yapan
profesyonel kamera 1979 Eylül ayında gümrükten çekilerek DiSK Foto-Film'
Merkezine monte edilmiştir. Böylelikle dizgi, 25x35 boyutunda ofset baskı
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işlemlerinfn yanında, halen bu kamera Dairenin film işlerinin yanında üye
sendikaların aynı konudaki taleplerine yanıt veren bir Oretkenlik içindedir.

4- Rena 201 tipi mekanik adres makinesi de bu dönem içinde Basın-Yayın
ve Tanıtma Dairesinin kullanımına kazandırılmıştır. Geçtiğimiz dönem
içinde tek tek postalanan aylık dergi toplamı yOzblni aşmıştır. Bu sayıya tek
tek postalanan Ajans, Broşür, Afiş de eklendiğinde bu sayı çok daha
büyümektedir.Adres makinesinin çalıştırılmaya başlamasıyla bu alanda da
verim" artışı sağlanmıştır. Makinenin bir parçası olarak kurulan adres
kartoteks de bu anlamda kullanışlı bir işlerlik kazandırmıştır. • '~

5- IBM Daktilo Makinesi.de bu dönemde Dairenin kullanımına verilen araçlar
arasındadır: Bildiri, ajans gibf metinlerin dizgi işleminde kullanılan bu
makinemaliyet düşürücü bir yararsağlamıştır.

6- Foto-Film Merkezi: DURST Kameranın yan ısıra çeşitli araç ve gereçlerle
donatılmıştır. Eumig Marka 8 mm'lik çekicinin yanısıra, özellikle iç
çekimlerde kullanılan spotlar, slayt çekimi ve kopya çıkartılmasında
kullanılan slayt dupllcator'u, banyo malzemesi, poz suretleri ve her torla
karanlık odaaksamı bu anlamda sayılacak malzemeleri oluşturmaktadır.
Böylelikle Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesinin teknik potansiyeli çol< bOyOk
ölçüde geliştirilmiş ve genişletilmiştir.

. GörülqüğO gibi geçtiğimiz 2,5 yıllık dönem içinde Basın-Yayın ve Tanıtma
Dairesinin teknik araç ve gereç kapasitesinde önemli ve kalıcı bir atılım
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle Oye sendikalara ve bazı demokratik meslek
örgütlerine piyasa koşullarının altında hizmet verildiği glbi,Basın-Yayın ve
tanıtma Dairesinin harcamalarında da önemli bir tasarruf sağlanmıştır.

' . '

Bu dönem içinde yapılan çalışmalarda meydana gelen aksaklıkların başında
örgüt içi haberleşme ve dağıtım ağının gereğince hızlı çalışacak biçimde
oluşmaması gelmektedir. özellikle üye sendikaların grev, toplu sözleşme,

_ direniş v.b. olayları ve eylemleri hızlı ve düzenli blçlmde Konfederasyona
ulaştırmamaları 1979 yılı ortasına kadar düzenli çıkartılan grev ajansının
çıkartılma koşullarını ortadan kaldırmıştır. Bu tarihe kadar Dairede görevli
bir kişinin en az iki tam gün, telefonla üye sendikalardan haber toplayarak
gerçekleştirdiği grev ajansı basında bOyok ligi bulmasına rağmen,
sendikaların ilgili daireleri bu konuda DiSK Basın-Yayın ve Tanıtma
Dairesinin çabalarına gerekli yardımı yapmamıştır.

Ayni biçimde yayınların dağıtımında da- Oye sendikaların çeşitli
.kademelerinde aksamalar olmuş, yayınlar istenilen hız ve etkinlikle
dağıtılmamıştır.

Bu iki önemli konuda eldeki bOyOk potansfyelin gereğince değerlendirilebil
mesi için girişimler yapılacaktır. Haber toplama, yayın dağıtma işlevleri
oluştun:ılabilecek geniş bir haber ve dağıtım ağı ile sağlanacak, bu anlamda
DiSK Bölge Temsilciliklerlnin çevresinde oluşturulacak yapılar, ülke
düzeyinde çok etkin bir görev yapar hale getirilecektir. •

Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesinin bu dönem içindeki çalışmaları şu
alanlarda sornutlanrnıştır:

'1- DiSK Dergisi
2- DiSK Ajansı
3- DISK'IN SESi
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4- Yabancı Dilde Aylık Ajarı's
5- Broşür Yayınları
6- Afiş •

· • · ı- Fotoğraf ve Film Çekim

Bu çalışmaların ayrıntılı dokürnü aşağıdadır:

1- Aylık Dergi •

Sendika yönetici kadrolarına, _işyeri temsilci ve baştemsllcllerlne, ilgili
kamuoyuna yönelik olarak düşünsel yanı ağır basın, haber-kaynak nitellğl
olan aylık DiSK Dergisi bu dönem içinde 3 tanesi 3 sayı birarada, 1 tanesi de
2 sayı birarada olmak üzere toplam 21 kez yayınlanrruştır. •

Yöneldiği kitle nedeniyle tirajı 15 bin ile 16 bin 500 arasında değişen aylık
DiSK Dergisi'nin içerik ve teknik niteliği sürekli bir gelişme göstermiştir.
Eğitim Dairesi ve Araştırma Enstitüsü, Dergi'nin hazırlanmasında
Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesine· büyük ölçüde yardımcı olmuşlardır.
Dergi'nin yayınları ile Eğitim Dairesinin eğitim çalışmaları arasında bir
bütünlüğün sağlanması eğitim seminerlerinin yayıı, yoluyla desteklenmesi
amacıyla derginin içeriğinin belirlenmesi sürekli hedef olmuştur..

DiSK Araştrrma Enstitüsü'nün kurulması ve ürün verir hale gelmesiyle
çeşitli konularda yapılan araştırma ve incelemeler Dergide yer almıştır. Bu -
alanda 1979 Ekim sayısından itibaren Araştırma Enstitüsü'nce hazırlanan
Avlık istatistikler ve Sektör Araştırmaları'na başlanmıştır.

1978 yılında 10 sayı çıkan aylık Derginin bu süre içindeki toplam sayfa
sayısı 466, 1979 yılında ise 9 sayıda sayfa sayısı 64 artışla 520 olmuştur.
1980 yılında Mayıs ayı sonu itibariyle 2 kez yayınlanan derginin bu
dönemdeki toplam sayfa sayısı 160 olmuştur.

' .
Böylelikle 21 aylık Derginin toplam sayfa sayısı 1136 olmaktadır. 21 sayının
toplam tirajı ise 331 .500'dür.

Derginin daha düzenli çıkartılması, niteliğinin daha da geliştirilmesi
.önumüzoekt dönemin baş hedefi durumundadır.

2- D!SK Ajansı

DiSK Ajansı bu dönem içinde Çalışma Raporu'nun hazırlandığı tarihe kadar
550 kez yayınlanmıştır. 1978 yılında bir önceki yıla göre % 44.1 'Ilk bir artışla
241 kez yayınlanan DiSK Ajansı DISK'ln çeşitli konulara ilişkin görüş,
eleştiri ve tavrının geniş kitlelere ulaştırılmasında son derece önemli bir
görev yapmıştır. 1978 yılında yayınlanan 241 ajanstan 219'u bir sonraki

• günün gazetelerinde yer almıştır. Bunlardan 198'i, 2; 177'si 3; 153'0 4
gazetede yayınlanmıştır.

1979 yılında isJ 233 kez çıkan DiSK Ajanslarından 207'si bir sonraki .günün
gazetelerinde yer almıştır. Bunlardan 186'sı 2;169' u 3; 137'si 4 gazete
tarafından kullanılmıştır..,,. . •
, . .
Çıkartılan her ajans belli başlı tüm gazetelere, haber ajanslarına ve TRT'ye
ulaştırılmaktadır. Basına yapılan bu da§ıtım', köşe yazarları, istihbarat
servislerini de kapsamaktadır. Bunun dışında çıkartılan her ajans sendika
genel merkezler!, siyasi partiler, bölge , temsilcilikleri ve şubeler,
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demokratik kuruluş genel merkezleri olmak 0zere 530 adet dağıtılmaktadır.
Belli başlı önemli ajanslar ise işyeri temsilcilikleri, bazı Türk-iş 0yesi
sendikalar, yargı organları, parlamenterler olmak üzere 2700 adrese
ulaştırılmaktadır: Bu dönem içinde posta ile ve elden dağıtılan toplam ajans
sayısı 793.340 olmuştur.

DiSK Ajanslarının,·
% 52,3'0 demeç, açıklama, konuşma, organ kararı,
% 37,?'si haber, •
% 1 0,0'u çeşitli konularaan oluşmuştur.
I • • . .

Bu dönem içinde Ajansın posta ile dağıtımında bazı aksamalar olmuştur.
Adres makinesinin kullanılmaya başlanmasıyla, bu aksaklıkların giderilme
sinde olumlu bir gelişme sağlanmışsa da henüz isten ilen düzeye ulaşılmış
değildir. Doğrudan el emeğine dayalı bu işlem kadro istihdamına getirilecek
çözüme bağlıdır.

3- DISK'in Sesi •

DISK,'in kitle yayın organı olan DISK'in Sesi gazetesinjn düzenli 15 günlük
bir yayın haline getirilmesi bu dönem de gerçekleştirilememiştir. Bunun
başlıca nedeni ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalıma bağlı olarak
kağıt sağlanmasında karşılaşılan güçlüklerdir. Belli boyutların altındaki
yayın organları için SEKA'nın kağıt tahsisi vermemesi, kağıt darlığı
nedeni_yle piyasada kağıt fiyatlarının zaman zaman resmi fiyatın 0ç, dört
katına yükselmesi, zaman zaman ise bütünüyle yok olması y0ksek tirajlı
DISK'in Sesi gazetesinin düzenli olarak yayınlanamamasının maddi
engelini oluşturmuştur. O nedenle DISK'in Sesi geçtiğimiz dönemde 14
sayı çıkabilmiştir.

DiSK Dergisi ile birlikte düşünüldüğünde geniş emekçi kitlelere ulaşmada
hayati bir önemi olan DISK'in Sesi gazetesinin düzenli olarak çıkartılması
için gerekli ön çalışmalar tamamlanmıştır.

Geçtiğimiz dönem içinde çıkartılan 14 sayı DISK'in Sesi'nin toplam tirajı 1
milyon 705 bine ulaşmıştır. Kağıt yokluğu nedeniyle 1979 yılı ortasından
sonra başvurulan duvar gazetesi yöntemi hem kağıt gereksiniminde büyük
bir tasarruf sağlamış, hem de işyerlerinde, sendika ilan tahtaları, şube ve
temsilcilik lokallerine asılması kalıcılığını sağlamıştır. -

4- Yabancı Dilde Aylık Ajans

Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesinin önemli bir diğer yayını da lngili?ce ve
Fransızca olarak yayınlanan ve bir aylık dönem içinde yayınlanan DiSK
Ajanslarının bir özetini içlren Aylık Yabancı Ajans'tır. Bu yayın ile_ DISK'in
uluslararası ilişkilerine katkıda bulunulması, çeşitli ulusal sendikal

• merkezlerin ve uluslararası örgütlerin hem Konfederasyonunun çalışmaları
• hem de ülkemizdeki genel durum ile- ilgili düzenli bilgilendirilmeleri •
amaçlanmıştır. •. •

Dış ilişkiler Dairesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmeye çalışılan bu yayının
geçtiğimiz dönemde yaşadığımız birçok olayda çeşitli ulusal sendikal
merkezlerin ve uluslararası örgütlerin zamanında tepki göstermelerini
sağlayan bir yararı olmuştur.

örneğin 1979 1 Mayıs'ı öncesinde yayınlanan Özel bir sayı ile 1 Mayıs'a
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yönelik baskılar en seri biçimde bütün dünyaya ulaştırılmıştır.

Çeviri konusunda zaman zaman kadro yetersizliği nedeniyle aksayan Aytık
Yabancı Ajans geçtiğimiz dönemde 16 sayı çıkartılmıştır. Bu 16 sayının.
dışında önemli olaylara il işkin açıklamalar ve organ kararları anında yabancı
dillere çevrilerek hızla dünyaya duyurulmuştur. Bu anlamda 20 Mart
Faşizme ihtar Eylemi, 1 Mayıs 1978, 1 Mayıs 1979 ve 1980 TARIŞ Direnişi,
Kahramanmaraş Olayları nedeniyle bu olayları içeren bültenler lngili~i::f::1 '1/B.
Fransızca olarak yaymlanmıştır. , , ,~,~ 0

Yabancı dilde yapılan bu yayınlar sürekli bilgi alışverişi içinde bulü~Jıaı:ı
350'den fazla ulusal ve uluslararası sendikal merkez ve basm-yayın
kuruluşlarına ulaştırılmıştır. •

:=-j\l• •

Bütünüyle Dairenin teknik olanakları. ile gerçekleştirilen bu yayınların
toplam tirajı 120 bini aşmıştır. • • •

Bunun yanı sıra DISK'i, tarihini ve mücadelesini anlatan ve lngilizce Ôİarak
hazırlanan Tanıtma Broşürü de flgi toplayan.bir orun olmuştur. •

5- Broşür Yayınları

Basın-Yayın çalışmalarının en kalıcı olanı kitap ve broşür yayınlarıdır.
Günlük ajanslar, haftalık ya da 15 günlük kitle yayını, Aylık Dergi gibi
araçlarla kitlelere ulaştırılan belli konulara ilişkin eleştiri, görüş ve
değerlendirmelerin, kapsamlı· tılr biçimde somutlandığı ve diğer
çalışmaları tamamlayıcı bir etkisi olan Broşür olmuştur, Bu dönem içinde
11 adet broşür ve DiSK Araştırma Enstitosü'nUn 1978 Ekonomik Raporu
yayınlanmıştır:

Yayınlanan broşürler şunlardır:

1- DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Abdi ipekçi ile Yaptığı
• Görüşme
2- DiSK Anatüzüğü
3- DiSK 6. Genel Kurul Kararları (iki kez basılmıştır)
4- Yeni Vergi Tasarısı Üzerine Görüşler
5-1 Mayıs 1978 .
6- Deınokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri
7- Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Disiplin ilkeleri Açısından Onur Kurulu

Kararı
8- DiSK Yürütme Kurulu Uyarıyor
9- Demokratik Tek Tip Tüzük
1 O- Daha Fazla Kar-Daha Fazla Kan
11- DİSK Nedir? •
12- Yeni Vergi Yasa Taslağının Getirdikleri

Bu yay~nların toplam tirajı 260 bine ulaşmış, kısa sürede tükenen .Daha
Fazla Kar-Daha Fazla Kan adlı işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin broşür ile
Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri'nin 2. basımları
gerçekleştirilmiştir. Bu broşür yayınlarının toplam sayfa sayısı 623'dür. •

Basın-Yayın v~ !a~
1
ıt~a Dairesi 7.. Genel Kurul öncesinde ayrıca DiSK

• A~aş!ırma Enstitüsü nun 1979 Ekonomik Raporıı'nun basımını gerçekleştir-
mıştır. •
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6- Afiş

Basın-Yayın ve TarutmaDalreslnln önemli çalışmalarından birini de afişler
oluşturmaktadır. Geçtiğimiz dönem içinde bu alanda yapılmış olan
Çalışmalar çok yönlü gelişmelerin başlatıcısı olmuştur.

1 Mayıs Afiş Yarışması: Bu anlamda yapılan en büyük yeniliklerin başında 1
Mayıs Afiş Yarışması düzenlenmesi gelmektedir. 1976 yılında işçi sınıfının
uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın üzerindeki
yasak zlnclrl DiSK tarafından kırılmıştır. 1 Mayıs 1977'de 36 yurttaşımızın
ölümüyle sonuçlanan kanlı komplodan sonra 1978 yılında 1 Mayıs'ın
kitlesel biçimde özüne uygun olarak kutlanması için DiSK çok yönlü bir

·çalışma içine girmiştir.

1 Mayıs 1978 kutlamalarında kutlanılaoak afişin belirlenmesi· amacıyla
düzenlenen 1 Mayıs Afiş Yarışması geniş bir ilgi görmüştür. Bu ilgi sadece
sanatçılarla smırh kalmamış, çok sayıda işçi, emekçi de çalışmaları ile
yarışmaya katılarak yarışmaya yeni ve anlamlı bir boyut kazandırrruşlardır.j
Mayıs 1979 için de yinelenen Afiş Yarışması DiSK Eğitim Kültür Merkezinin
(DKM) kurulması ile 1980 yılında DKM tarafından düzenlenmiştir. 1 M,ayıs
Afiş Yarışması Türkiye'de sanatçıların değer verdikleri sanatsal etkinlikler
arasına girmistir.

Şimdiye dek yapılan 3 afiş yarışmasına 400'den fazla eser katılmıştır. 1978
yılında ödül alan 3 afiş çok sayıda basılmış, 1978 ve 1979 yıllarında ise
yalnızca büyük öqülü kazanan çalışmalar basılmıştır. Bunun dışında 0ye
sendikalar afiş yarışmasına katılan eserlerden seçtiklerini sendikaları adrna ,
basarak 1 Mayıs çalışmalarında kullanmışlardır.

1 Mayıs afişlerinin dışında Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesi çeşitli olaylar
nedeniyle, yıldönürnü ve kutlamalar için çok sayıda afiş hazırlamış ve
basmıştır. Bu dönem içinde basılan afişlerin toplam tirajı 1 milyon 438
bindir. 15-16 Haziran, DISK'in Kuruluş Yıldönümlerl, Temsilciler Meclisi,
Demokrasi Mitingleri . nedeniyle hazırlanan afişlerin yanısıra 1 Mayıs
1979'da kullanılan pul afiş Dairemizce hazırlanmış, baskı işlemleri ise -bir
bölümü piyasada bir bölümü de Genel-iş Em-Aş Tesislerinde gerçekleştiril
miştir. Bunların dışında özellikle örgütlenme çalışması içinde olan üye
sendikalara bu çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla Dairede bulunan
25x35 ofset makinede basılan küçük boy afişler yapılmıştır.

. .
Bu dönem içinde basılan afişlerin dökümü aşağıdadır:•
·1) 1 Mayıs 1978-Üç ayrı afiş
-1 Mayıs'da 1 Mayıs Alanında

2) 1 Mayıs 1979-lki ayrı afiş ve bir pul
-1 Mayıs'da 1 Mayıs Alanında

. 3) 1 Mayıs 1980
4) 15-16 Haziran 9. Yılında
• 1 Mayıs Yasallaşacaktır
• Sıkıyönetim Kaldırılmalıdır .
• Demokratik Hak ve Özgürlükleri Kısıtlama Girişimlerine izin Vermeyeceğiz
!ı' Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu(DISK Çarklı Afiş)

• 6) Uluslararası işçi Sınıfı Dayanışması-DiSK-GUT · .
7) Anti-Faşist,Anti-Emperyalist Demokratik Platform için ileri
8) Ye~kili Sendikanın Belirlenmesinde Tek Gerçekçi Çözüm: Referandum
9) Grev Yasaklama,Grev Erteleme,Lokavtlara Karşı-Lokavta Hayır(Oleyis için)
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13 ŞUBAT1978

20 MART1978

1 MAYIS 1978

.15-16 Haziran 1978
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DISK'in 11. Kuruluş Yıldönümü 16 rnmTlk
siyah-beyaz420 mt. filme alınmıştır.
20. Mart Faşizme ihtar Eylemi, 35 mm 'lik 20
dakikalık film.
8 mm'lik sesli ve renkli olarak çekim 30
dakikalık ve 8 mm'lik sessiz ve renkli olarak 15
dakikalıktır. ikisi .blrllkte bir film haline
getirilerek yeniden seslendirilmiştir. •
35 mm'lik renkli negatif olarak çekilmiş, 25
dakikalık sesli bir film üretilmiştir. isteyen
üye sendikalara da kopyaları çıkartılmakta ve
eğitimlerde kullanılmaktadır.
15-16 Haziran'ın Yıldönürnü nedeniyle düzen
lenen gecede 8 mm sesli film çekilmiştir.
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10) DiSK Hürcarn-lş'e EVET!
11) 1 Mayıs.1980 Afiş Yarışması Duyuru Afişi . . •
12) işçi Kıyımına, Zamlara, Pahalıhğa Sürgünlere, Anti-Demokratik Baskı

ve Uygulamalara, Faşist Saldırılara Karşı Demokrasi Mitingi, lzmir,
Antalya, Ordu ve lzmit·Mitingleri Afişleri •

13) 13 Şubat 1967-12 Yıl-1979
14)° Anıları Yaşayacak

7- Foto-Film Merkezi

DiSK Foto-Film Merkezinde kurulan OURST kameradan sonra bu On ite iki
yönlü bir çalışmanın içine girmiştir. Bir yandan çeşitli olayların fotoğraf ve
filmlerle tespiti, bunların DISK'in .çeşitli yayınlarında kullanılabilir malzeme
haline getirilmesi, 0ye sendikaların -berızer fotoğraf işlerinin yapılması,
diğer yandan da dizgi ünitesi ile bağlantılı olarak ofset film yapımıdır.

Fotoğraf ve film çekimi ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar bu dönemdeki
çeşitli olayların ve eylemlerin slayt, 8 mm'lik renkli film ve siyah-beyaz
olarak · geniş biçimde saptanmasını sağlamıştır. Yapılan arşivleme
çalışmaları sonunda oldukça zengin bir fotoğraf arşivi kurulmuştur. Bu
arşivleme çalışması süreklilik içinde sürdürülmektedir. Bu arşivleme
çalışmasının yanında Eğitim Dairesinin seminerlerde kullandığı slaytların
kopya ve hazırlama işlemleri de bu ünite tarafından yapılmıştır. Slaytların
dışında Foto-Film Merkezi 2,5 yıllık süre içinde 19 bin kareye yakın slayt ve
fotoğraf çekmiş ve bunları arşivlemiştir. ~u fotoğraflar çeşitli sendikalara
talepleri üzerine basılarak verilmiş, bölge temsilciliklerinin de benzer

' _ talepleri karşılanmıştır. •

Yine bu fotoğraflardan 18x24, 30x40, 50x60 .. boyutlarında 150 adet
sergilenmek amacıyla panolar yapılmıştır. Demokrasl mitinglerinin
göront0lerini yansıtan ve 100x260 boyutlarında fotoğraf panoları
hazırlanmıştır.

Bu fotoğraflar, işçi sınıfı tarihi ve DiSK, Demokrasi Mitingleri, 1 Mayıslar
konulu sergilerde kullanılır bir biçimde hazırlanmışlar ve çeşitli kereler
sergilenmişlerdir.

Film çekim çalışmaları da bu dönem içinde Foto-Film Merkezinin ağırlık.
verdiği alanlar arasında olmuştur. Bu alanda geçtiğimiz dönemde yapılan
çalışmaların dökümü şöyledir: _ . ·



19 Kasım 1978

20 Kasım 1978 .

5 Ocak 1979

20 Mart 1979

1 Mayıs 1979

OCA~-MART 1980.

13Şubat1980

20 Mart 1980

1 Mayıs 1980

DiSK Genel Temsilciler Meclisi Toplantısı 8
mm ve 16 mm'llk renkli filmlere kaydedilmiş
tir. 8 mm'lik film gösteriye hazırdır.
POL-DER Gecesi 5 dakikalık sesli ve renkli 8
mm'lik filme alınmıştır.
Saygı Duruşu 35 mm'lik siyah-beyaz, sessiz
360 metrelik film çekilmiştir; ;. • · .,,
8 mm renkli ve sesli yaklaşık 10 dakikalık film
çekilmiştir.
DISK'in 12. Kuruluş Yıldön0m0 8 mm ve sesli
olarak filme alınmıştır. Diğer 12-13 Şubat
filmleri ile de birleştirilerek, bir film olarak
hazırlanmıştır.
20 Mart Faşizme ihtar Eyleminin Birinci
Yıldönünü işyerlerinde 8 mm'lik sesli film
çekilmiştir.
lstanbul'da (GötorOlme-DISK'in Aranması
Yargılanma) ve lzmir'de 8 mm'lik sesli film
çekilmiş, "1 Mayıs" isimli bir film oluşturul
muştur. ,
DISK'in, lzmir, Antalya, Ordu ve lzmit'te
düzenlediği "Demokrasi Mitingleri" renkli ve
sesli olarak yaklaşık 30 dakikalık film tıaline

• getirilecektir.Montajı ve seslendirmesi halen
sürmektedir.
DISK'in 13.Kuruluş Yıldönomo 8 mm ve sesli
film çekilmiştir. "13 Şubatlar" filmine eklene
cektir.
20 Mart Eyleminin 2. yıldönürnü 5 dakikalık

• renkli filme alınmıştır.
DISK'in Mersin'de 'düzenledlğl miting 8
mm'lik sesli filme çekilmiştir, montajı devam
etmektedir. •

Diğer Çalışmalar

Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesi diğer uzmanlık daireleri ile birlikte
geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen birçok eylemde aktif olarak. görev
almıştır. Bez panoların hazırlanması, salon düzenlemeleri bu anlamda ilk
akla gelen çalışmalar olmaktadır. -

Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesi kendi olanakları içinde geçtiğimiz
dönemde yaklaşık 6 bin metre kare bezin üzerine yazı ve biçim işlemiştir.
Bu çalışmalarda zaman zaman Daire personeli dışından .profesyonel
kadrolardan yardım alınmıştır.

Basın-Yayın ve Tanıtma dairesi, Türkiye çapında geniş bir muhabirler ağı
kurmak için yoğun çaba harcamıştır. özellikle DiSK Bölge Temsilciliklerin
den elde edilen bilgiler ışığında teleks ve telefonlarla gerek yurt içinde,
gerekse yurt dışındaki gazete ve ajanslar anında ve sürekli bilgilendirilmiş,
zaman zaman bu gazete ve ajanslara Foto-Film Merkezinin orana
fotoğraflar gönderilmiştir.
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Basın-Yayın ve tanıtma. Dairesi aracılığıyla özellikle yabancı . ajans ve
gazetelere- Yürütme Kurulu üyelerinin demeçler vermesi, Türkiye dışında
DISK'in mücadelesinin tanıtılması sağlanmıştır. •

. DiSK, basın-yayın alanında görevini yerine getirirken, demokratik kültür ve
sanat örgütleriyle, özellikle de Türkiye Yazarlar Sendikası ile ilişkiler
kurmuştur. Türkiye'nin yüzakı ve bütün dünya halklarının büyük şairi Nazım
Hikmet'in adına kurulacak bir Enstitü girişiminde bulunan TYS'nin çağrısını
DiSK olumlu karşılamıştır. Nazım Hikmet Enstltüsü'nün kurulması için"
TYS'nin,iki DiSK temsilcisinin Enstitü çalışmalarına katılması önerisi DiSK
Yürütme Kurulunca karara bağlanmış ve Kemal Sülker'le Faruk Pekln'ln bu
çalışmalarda DISK'i temsil etmesi uygun görülmüştür. •

Ne var ki, N.Hikmet Enstitüsü'nün kurulmasıyla ilgili girişim TYS'ce 'davet
edilen bir başka örgütün tutumu yüzünden yürütülememiştir.

Nazım Hikmet'in Doğumunun 78. yrldönümü için TYS'nin düzenlediği bir
toplantıda DiSK adına yapılan konuşmada iş.çi sınıfı şairi Nazım Hikmet'in
onurlu yaşamı ve etkileri dile getirilmiştir.

Bulgaristan- işçileri arasından çıkan ve ulusal bir şair niteliği kazanan,
anti-faşist mücadelede kalemi kadar silahını da halkının çıkarlarına adayan
Vaptsarovadına Sinematek'de düzenlenen toplantıya DISK'in de konuşmacı
olarak katılması kararlaştırılmıştır. DiSK Genel Başkanvekili Rıza Güven,
Vaptsarov'uAnma Toplantısı'nda yaptığı konuşma ile DISK'in işçi sınıfı
bilimi doğrultusunda verilegelen her ülkedeki ilerici hareketleri sempati ile
karşıladığı belirtilmiş ve dost Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasın
da sanatsal çabaları sürdürenlere duyulan saygı anlatılmıştır.

·,
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TOPLU SÖZLEŞME DAiRESi ÇALIŞMALARI

Toplu Sözleşme Dairesinin kuruluş nedenleri aynı zamanda bu
dairenin çalışma amaçlarını da oluşturmuştur. DiSK Toplu Sözleşme
Dairesi Yönetmeliği "Amaç" bölümünde şöyle denllmlştlr: .

Kapitalist toplumda işçi sınıfının mücadelesi bir bütündür ve mücadelenin
üç temel biçimi vardır: 1. Ekonomık mücadele, 2. Politik mücadele,
3. ideolojik mücadele. • •

Ekonomik mücadele, daha kısa çalışma süresi, daha yüksek ücret, daha
fazla sosyal hak ·elde etme, iş güvencesi sağlama, çocuk ve kadın işçilerin
sorunlarını kısmen de olsa çözümlemeye çalışma, daha iyi çalışma,
beslenme, barınma, koşullarına kavuşma, daha uzun yıllık izin, daha erken
emeklilik, işyerlerindeki baskıların azaltılması, işkazalarına ve meslek
nastalrklanna karşı gerekli önlem alınması, kısacası daha iyi çalışma ve
yaşa,ma koşullarının elde edilmesi mücadelesidir.
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- Toplu sözleşme, işçi sınıfının uluslararası düzeyde sürdürdüğü mücadele
ile elde ettiği en önemli kazanımlardan birisidir.

işverenler ulusal ve uluslararası çapta her geçen gün biraz daha ileri bir
biçimde örgütlenmekte ve hızla merkezi sözleşme politikaları oluşturulmak
tadırlar. Böylesi bir ortamda işçi sınıfının ulusal ve uluslararası çapta belirli
bir toplu sözleşme politikası izlemesi kaçınılmazdır. Dairenin, amacı,
ekonomik-demokratik mücadelenin bir parçası ve sömürüyü sınırlandırma
mücadelesinin aracı olan toplu sözleşmelerin bilimsel bir _ temele dayalı
olarak sürdürülmesini sağlamak, toplu sözleşme ilke, amaç, strateji ve
taktiklerinin - işçi ··sınıfının bilimine uygun olarak somutlanmasını, • bu
konuda tabanın görüş ve düşüncelerine başvurulmasını gerçekleştirmek,
etkin bir ekonomik mücadelenin verilmesi için çalışmaktır.. .
DISK'in üye sayısını kısa sürede yüzbinlere ulaştıran en güçlü dayanak,
demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışı olmuştur. Devrimci sendikal
ilkelerin yaşama geçirilmesi sonucu üye sendlkalanrruz. bağıtladıkları toplu
sözleşmelerle üyelerine en ileri kazanımlar sağlamayı başarmışlardır.
Konfederasyonumuz ve üyesi örgütlerin bağlandığı ilkeler onlara ekonomik
mücadele alanında işçi sınıfına öncülük etme görevini yüklemiştir.
Ekonomik mücadeleyi ne küçümseyerek reddetmişler, ne de emeğin
kurtuluşunun tek aracı görme yanlışına düşmüşlerdir.

• Ekonomik mücadele sömürüyü sınırlandırma mücadelesidir. işverenlerin
sömürüsü sınırlandığı oranda, işçilerin iş ve yaşam koşulları düzelir. Ama
sömürünün kendisi ortadan kalkmaz. Sömürüyü ortadan kaldıracak olan
işçi sınıfının örgütlü siyasal mücadelesinin varacağı sosyalist toplumdur..
işte bu noktada toplu sözleşmelerle sağlanan yeni ekonomik ve demokratik
kazanımlar işçi sınıfının siyasal .örgütlenmesinin ve bilinçlenmesinin·
olanak ve koşullarını da geliştirir. örneğin; toplu sözleşmeyle gerçek ücreti
artan bir işçi alım gücü de arttığı için izlemek istediği yayınları alab,ilecek
parasal güce kavuşacaktır.Çalışma süresinin kısaltılması gibi demokratik

• bir kazanım işçiye, bu yayını okuyabilecek, zamansal bir kazanım
sağlayacaktır, doğrudan siyasi mücadeleye ayıracağı zaman.artacaktır.

Yine, toplu sözleşme ile iş güvencesi sağlanmış bir işçi yürekten inandığı
doğruları işyerinde arkadaşlarına korkusuzca anlatmaktan çekinmeyecektir.
Görüldüğü gibi bu ekoAomik-demokratik kazanımların siyasal mücadeleye
yönelmenin olanaklarını ve koşullarını artırması, ekonomik mücadelenin
sınıf mücadelesi içindeki yerini dolaysızca göstermektedir.

DiSK, bu dönemde sendikaların toplu sözleşme süreçlerinde demokratik
merkeziyetçi tavırlarını gözleyerek özellikle iki ilkenin yaşama geçirilme_

• sine özen göstermiştir. •

1- Toplu sözleşmelerde tabanın söz ve karar sahibi olması,
2- Taslaklarda ve görüşmelerde gerçekçiliğin egemen kılınması.

Gücünü oluşturan sendikalarla Türkiye işçi sınıfının sürdürdüğü ekonomık
ve demokratik mücadelenin otorite merkezi olan Konfederasyonumuz toplu
sözleşmelerde, de işve~en ya~lısı sendikal.ardan kıyaslanamaz ölçüde ileri
haklar koparmasını bu ılkelerı yaşama geçırmekle sağlamıştır. Konfederas
yonumuz sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışırun- yola çıktığı ilkelerini
titizlikle uyguladığı için bir uzlaşma belgesi olan "Toplu Antaşma'tya taraf
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otmarnrştır. üye sendikalar bu dönemde bağıtladıkları. toplu sözleşmelerde
genel olarak;

a) işçinin gerçek satın alma gücünü geliştirmeyi, •
b) Çalışma sürelerinin kısaltılmasını,
c) Uyelerin iş güvencesinin sağlanmasını,
d) Yıllık ücretli izin sürelerinin artırılmasını,
e) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve demokratikleştirilmesini,
f) Blldlrlrn önellerinin ve kıdem tazminatına esas . gün sayısının
arttırılmasını amaçlamışlar ve bu doğrultuda önemli kazanımları
sözleşmelere geçirmeyi başarmışlardır.

Ancak, Anayasa'nın 47. maddesiyle işçilere tanınmış olan toplu sözleşme
hakkının önünde asıl engelleri iş Yasası, Sendikalar Yasası ve Toplu iş
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'nın birçok konudaki boşlukları ve
özellikle anti-demokratik hükümleri oluşturmaktadır.

CHP ağırlıklı Hükümet döneminin başlarında bu' konularda demokratik
girişimlerde bulunulmuş, birçok yasa değişiklikleri ve yeni tasarılar
gündeme gelmiş ancak CHP ağırlıklı iktidar kendi ell,yle hazırladığı bu
tasarıları, geniş kesimlerin isteklerine karşın bir avuç parababasının
çıkarlarına yakın politika izlemesi nedeniyle yasallaştırmamıştır. Bu
dönemde siyasal iktidar ile birlikte işverenler ve onların sermaye suyunda
yüzen Türk-iş bütün· gücünü DISK'in gelişmesini ve güçlenmesini
engellemeye yöneltmişlerdir.

Toplu Sözleşme Dairesi, bu dönem Anatüzüğün ve DiSK yetkili organlarının
ve Daire Yönetmeliğinin kendine verdiği tüm görevleri gücü ve olanakları
ölçüsün_de yerine getirerek aşağıda~i çalışmaları yapmıştır.

CHP AĞIRLIKLI iKTiDAR DÖNEMiNDE
. Y~SALARDA YAPILMAK iSTENEN DEĞIŞIKJJKLER

, Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanan ve 1475 Sayılı iş Yasası ve 275 sayılı
Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'nı değiştirmeyi öngören
Bakanlık öntasarısı Örgütümüze iletilerek ·görüş ve önerilerimizin
bildirilmesi istenmiştir. Bu çalışmayı yapmakla görevlendirilen Toplu
Sözleşme Dairesi, demokrasiyi geliştirme sorumluluğunun bilincinden'
kaynaklanan bir yaklaşımla ön tasarıları ele alarak, öncelikle DISK'in ilkeleri
ve 6. Genel Kurul'un "Genç işçilerin Korunması ve Çıraklık Yasasr''na ilişkin
2 sayılı, "Cumartesi Günlerinin Bütün işyerleri için Tatil Kabul Edilmesi"ne
ilişkin 12 sayılı, "Grev Hakkının Toplu Sözleşme Düzenine Bağlı Olmaksızın
Tanınması"na ilişkin 15 sayılı, "Kıdem Tazminatı"na ilişkin 13 sayılı, •~iş
Kanununun Demokratikleştirilmesi"ne ilişkin 14 sayrlı, "Kadın Hakları"na
ilişkin 16 sayılı, "Her Türlü. Grev Hakkının Tanınması ve Lokavtın Suç
Sayılması"na ilişkin 18 sayılı, "Referandum"a ilişkin 21 sayılı, "lşyeri Toplu
Sözleşme Düzeninin Sağlanması'na lllskln 22 sayılı, "Tarım ve Orman
lşçileri"ne ilişkin 33 sayılı, "Asgari 0cret"e ilişkin 34 sayılı kararları
doğrultusunda değerlendirmiştir.

Görüş ve önerilerimizi içeren belgeler uzmanlık dairelerinde tartışılmış,
Yürütme Kurulunda görüşülerek Çalışma Bak,anlığı'na iletilmiştir.

Bakanlığa sunulan bu görüş ve önerilerden çoğu bugün de önemini
koruması neden ivle asaötva alınmıştır..
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1475 Sayılı iş Yasasının Bazı Maddelerini Değiştiren ve Bir Bölüm Ekleyen
Öntasarıya ilişkin DISK'ln Eleştirileri ve Önerilerinden Alıntılar:. .

13.,17.,24. MADDELER:

1475 sayılı iş yasasının çalışma özgürlüğünü ortadan kaldıran, iş
• güvencesini tümüyle -yokeden hizmet bağıtının bozulmasına ilişkin
hükümleri öntasarının gerekçesinde ileri sürüldüğü gibi kötü kullanmaları
önleyecek niteliğe kavuşturulmamıştır. 13.16.ve 24. maddelere yapılan
değişiklikler maddelerin özünü değiştirmemiştir. Görünürde değişiklik
işten çıkarmalarda kötü kullanmaları önleyecek teknik ve ekonomik
zorunluluk ölçüsünün getirilmesidir. Bu değişiklik hele kıdem tazminatı
ödeme yükünün işverenin sırtından kalkmasından sonra işverenlerin keyfi
işçi çıkarmalarını önlememektedir.

işten çıkarmanın işverenin keyfi tutumundan ileri geldiğini kanıtlamak ise
öntasarıdaki değişikliğe göre olanaksızdır. Bugüne değin işten çıkarmalarla
ilgili olarak iş Mahkemelerine yansıyan olaylardan bilindiği gibi "işçinin
sendikaya uye otması, şikayete başvurması" nedenleriyle işten çıkarıldığını
yargı organlarına Qi1 kanıtlamak çok güç, hatta olanaksızdır. Böylece köW
niyetin saptanmasında bir ölçü olma niteliği zayıftır.ön tasarı ikinci ölçü
olarak da teknik ve ·ekonomik zonmluluklardan sözetmekte, teknik' ve
ekonomik zorunlulukları ise soyut kavramlarla açıklamaktadır.

17. Madde ise özü bakımından hiç değişmemiştir. "işverenin güvenini
kötüye kullanmak", gibi işveren takdirini genişleten .ve keyfiliğe fırsat
tanıyan hükümler tasarıda korunmuştur. Toplu işten çıkarmaları
düzenleyen 24. madde ilke olarak bu türlü çıkarmaları doğru bulmakta,
ancak 13. maddedeki yaklaşımla kötü kullanımların önüne geçmek
amacıyla "Ekonomik ve teknik zorunluluklar'ın varlığı aranmaktadır.
Yukarıda "Ekonomik ve teknik zorunluluk" koşulunun varlığının saptanması
na ilişkin güçlüklerden sözetmiştik. Ustellk bu koşulların varlığını araştırma
yetkisinin Bölge Çalışma Müdürlüğü gibi idari bir organa. verilmesi de işin
ciddiye arınmadığı izlenimini vermektedir. •

Diğer yandan Kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddeyi 13. ve 17 .
. maddeden ayrı düşünebilmek de olanaksızdır. Bilindiği gibi kıdem

tazminatı ödemeleri işten çıkarmalarda zaman zaman önemli caydırıcı bir
faktör olmaktadır. ôntasarı ile oluşturulması öngörülen Kıdem tazminatı
Fonu, kıdem tazminatı ödemelerinin yükünü, en azından uzun bir süreye
bıraktığı için olumsuzdur. •

Kıdem tazminatı fonunun oluşturulmasıyla aynı zamanda toplu iş
sözleşmeleriyle elde edilen kazanımlar da geri alınmakta; ödemeler işçinin
.emeklilik, malüllük ve ölümü durumlarına bağlanmaktadır. Kıdem tazminatı
fonunun hangi biçimde oluşturulursa oluşturulsun işten çıkarmalardaki
caydırıcı işlevi ortadan kalkmaktadır. işveren sadece 3. madde ve 24.
maddeye göre yapılan çıkarmalarda bildirim öneli verecektir.'14. maddenin
öntasarısındaki biçimiyle toplu çıkarmaları özendirebileceğini söylemekte
sanıyoruz ki yanlış olrnaz.

ôntasarının işten çıkarmaları düzenleyen kurulları Anayasanın öngördüğü
dcr(jrultuda değiştirilmemiştir.

Ôrgütomozoiı bu konud~ki görüşlerı'bilinmektedir. DiSK kurulduğu günden
bu yana sürekli olarak 13., 17. ve 24. maddelerin işçiler lehine
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düzenlenmesi gereğini vurgulamakta, bunun rnücadeleslnl vermektedir.

Yukarıda da değinildiği gibi Türkiye'de açık işsiz sayısı toplam nüfusun
onda birine, çalışabilir yaştaki nüfusun ise dörtte birine yaklaşmıştır.
işsizliğin böylesine büyük boyutlara ulaştığı bir ülkede, ücretinden başka
bir gelir kaynağı olmayan işçilerin işverenin keyfi davranışıyla işsizliğe ve
açlığa itilmesi Anayasanın güvencesindeki "ÇALIŞMA HAKKI" nın gasp
edilmesidir. •

KIDEM TAZMiNATI

Diğer yandan sermayenin tekelleşme sürecinde giderek artan işten
çıkarmalara karşı Anayasal çalışma hak ve ödevini korumak ve yaşama
geçirmek yolundaki mücadele yaşamsal bir önem taşımaktadır. • iş
Yasasında anti-demokratik hükümlerin anndıntması . yolunda DISK'in
istemlerinden kıdem tazminatı özgü olanlar her türlü işten çıkma ve
çıkarı imada kıdem tazminatının ödenmesi, kıdern ] tazminatı konusunda
hizmet bağıtlan ve toplu' iş sözleşmeleriyle işçi yararına haklar
getirilmesinin engellenmemesi, kıdem tazminatının ödenmesinde üst
sınırın kaldırılması, kıdem tazrnlnatma esas her tam yıl için 30 günlük
sürenin artırılmasına yöneliktir.

Ancak kıdem tazminatına hak kazanma koşulları konusunda elde edilen
kazanımlar bile geri alınmıştır. 3008 sayılı yasada yeralan ve Yargıtayın
uy~famaları birleştirme kararı ile de kesinleşen bütün işçiler hakkındaki
hizmet bağıtının bozulması durumunda kıdem ·tazminatının ödenmesi
kuralı kaldırılarak işverenin ücretin bir bölümü olan bu tazminata el
koymasına olanak sağlayıcı hükümler getirilmiştir.

Günümüzde işverenler, kıdem tazminatının bu dar biçimiyle ödenmesine
bile karşı çıkmakta, bu yükümlülüklerinin alabildiğince sınırlandırılmasını
sağlayacak yeni görüşler oluşturmaktadırlar. 1475 sayılı yasada 1927 sayılı
yasa ile yapılan kıdem tazminatına üst sınır konulması, fon kurulması
değişikliği toplu sözleşme ya da hizmet bağıtlarıyla işçi yararına hükümler •
getirilmesinin önlenmesi de bu amaca yöneliktir.

ön tasarıdaki Kıdem Tazminatı Fonu oluşturulması biçimi, Türkiye Ticaret
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye işveren
Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye ve Esnaf ve Sanatkarları Konfederas
yonunca ortaklaşa hazırlanan "iş Yasası Tasansı ve Bazı Maddeler
Hakkında Görüşümüz" paslıklı t966 yılında yayınlanan broşürde önerilen
kıdem tazminatının bır•·"IHTIYARLIK iKRAMiYESi" olarak ancald yaşlılık
durumunda ödenmesi görüşünü anımsatmaktadır.

Kıdem tazminatının, yaşlılık, malüllük ve ölüm ödemesine dönüştürme
düşüncesinin, işten çıkarmaların öntasarıdaki değişikliklerle sınırlandırıldı
ğı varsayımına dayandırıldığı anlaşılmaktadır..

MC döneminde ilk kez, 1927 sayılı ~asa ile değiştirilen 1475 sayıİı iş
Yasasında yer verilen fon kurulmasını öngören hüküm CHP ağırlıklı
hükümet eliyle yaşama geçirilmek istenmektedir.

DiSK bugün ülkenin lçlnde bulunduğu tüm sorunların çözümünü, sınıfsal
açıdan ele almakta aslında bir bütünün parçaları olan sorunları incelerken,
onlara çözüm ararken, bu yaklaşımdan yola çıkmaktadır.

1
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• ·, Bu nedenle DiSK, Anayasal hak ve özgürlükleri korumanın da bir gereğ
olarak değişen toplumsal yapının gerektirdiği dönüşümlerin gerçekleşme
sini istemektedir. Bu anlamda Kıdem Tazminatı Fonunun oluşturulması,
işten çıkarmalarla ilgili maddelerle bir bütünlük- göstermektedir. işten
çıkarmaları düzenleyen öntasarı • maddeleri, işten çıkarmaları önleyici
olmak bir yana sınırlandırıcı olmak niteliğinden bile uzaktır. Kaldı ki, Kıdem
Tazminatı Fonu. öntasarıdaki blçlmiyle oluşur ise toplu işten çıkarmalar
kolaylaştırılmış olacaktır.

En az Ücret:

Çalışanların tek gelir kaynağı olan ücretten herhangi bir nedenle indirme
yapılması çalışanın korunması ilkesi ile çelişmektedir. Bu nedenle de 0cret
kesintisi başlıklı sz.madoe yasadan çıkarılmıştır.

iş yasasının 33. maddesinin ASGARi ÜCRET başlığı "EN AZ ÜCRETiN
SAPTANMASI" biçiminde değiştirilmiştir. Madde ile oluşturulan komisyo
nun adı da "En Az Ücreti Belirleme Komisyonu" olarak değiştirilmiştir..
Kapitalist ekonominin ürünü olan yüksek fiyat artışları, çalışanların
gelirlerindeki (ücretlerinde) küçük artışları etkisiz kılmakta, satınalma
gücünü günden güne azaltmaktadır. Fiyat artışlarının ücret artışlarından
ileri geldiği savlarının geçersizliği ise her geçen gün daha iyi
anlaşılmaktadır. Toplu sözleşme hakkını kullanamayan ya da sendikalaş
mamış olanların çalışanların büyük kısmını oluşturdukları düşünülürse, en

• az ücret ülkemizde satın alma gücünü ve yaşam düzeyini belirleyicidir.

En az ücretin belirlenmesi işini iş Yasasına göre anti-demokratik yapıdaki
bir komisyon yapmaktadır. Komisyonun bileşiminde devlet, işverenler ve
işçi temsilcileri bulunmaktadır. Böylece komisyonun işçi ve işveren
kuruluşlarını eşit oranda temsil ettiği ileri sürülmektedir. Komisyondaki
beş devlet temsilcisinin ise yansız olduğu kabul edilmektedir. Oysaki devlet
kamu kesiminde çalışanların işverenidir. Görüldüğü gibi komisyon
üyeliklerinin üçte ikisi işvereni -kamu ya da özel-temsil etmektedir.
işveren temsilcilerinin tanımlanmasındaki yaklaşım yetersizliği kendini işçi
temsilcilerinin belirlenmesinde de göstermiştir. Beş işçi temsilcisini , "en
büyük işçi kuruluşunun seçeceği"' hükmü getirilerek üye sayısı 600 bine
yaklaşan örgütümüz DISK'in en az ücretin belirlenmesinde görüşüne bile
başvurma gereği duyulmamıştır.

Komisyonun oluşumundaki yanlışlar yanında en az ücretin belirlenmesi
için kullanılan verilerin yanlışlığında da söz etmemiz gerekmektedir.
Bilindiği gibi Asgari ücret Yönetmeliğinin 1. Maddesinde yapıları tanıma
göre: Asgari ücret sadece çalışan için hesaplanmaktadır. Orqütümüzün
görüşü, en az ücretin 3 çocuklu beş kişilik bir işçi ailesi için ve parekende
geçinme indeksleri kullanjlarak hesaplanması doğrultusundadır.

Diğer yandan fiyatların her gün arttığı bir toplumda en az ücretlerin iki yılda
bir belirlenmesi en az ücreti işlevinden uzaklaştırmaktadır. Önerimiz en az
ücretin her yıl yeniden bölge, cinsiyet ve yaş ayrımı yapılmaksızın
belirlenmesidir.

En az ücreti belirİeme komisyonuna DISK'in· de beş temsilciyle katılması,
komisyondaki işçi-işveren sayısını dengeleyeceği gibi tamamen olmasa
bile belli bir oranda demokratik-yapıya kavuşturulmuş olacaktır.
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Fazla Çalışma:

Açık işsizliğin yaygın olduğu ülkemizde fazla çalışmanın inandırıcı bir
gerekçesi olamaz. Özellikle metropollerde kentiçi ulaşım güçlükleri ve
yerleşim sorunları nedeniyle işçinin kendisine ve ailesine ayıracak zamanı
kalmamaktadır. Hele dinlenmek işçi için bir lüks olmaya başlamıştır. Bu
nedenlerle olağanüstü durumlar dışında her türlü fazla çalışmanın·
yasaklanması önerilerek konuya ilişkin maddeler yeniden düzenlenmiştir.
işverenlerin bu yasağa aykırı davranmaları, iş sürelerini düzenleyen 61.
maddeye aykırı davranmakla aynı sayılmalı, bu nedenle verilecek cezalar da
aynı olmalıdır.

Yıllık Ücretli izin:

Yıllık ücretli izni düzenleyen madde ise iş Yasasının antt-demokratik,
çalışanlar arasında ayrımcı bir yanını daha vurgulamaktadır. Aynı işyerinde
kıdemliliğin çok sınırlı olduğu, işçi devrinin yaygın olduğu ülkemizde en az
bir yıllık kıdem koşuluyla ve kad~melendirilerek yıllık ücretti izin hakkının
tanınması, çalışanların büyük bir bölümünün bu hakkı kullanmaması
sonucunu. doğurmaktadır. Yasasfn bu maddesini düzenleyenlerin hangi
yaklaşımda bulunduklarını anlamak olanaksızdır. Eğer yıllık ücretli izin
işgücünün uğradığı kayıpların giderilmesi için dinlenme gereksinimini
karşılamak amacıyla veriliyorsa "AYNI IŞYERINDEKI KIDEM" ölçüsü,
yanlış bir ölçüdür. Kıdem kademeleri ise bu yanlışlığı daha da
büyütmektedir. Bu konudaki önerimiz tüm çalışanlara 30 günlük yıllık
ücretli izin verilmesidir.

Çalışma Süresi:

iş süresini düzenleyen maddeyi de fazla çalışmalar ve yıllık ücretli izinler
konusundaki yaklaşımla ele almak gerekmektedir. Yüzyıl önce başlatılan
günde 8, haftada 40 saatlik çalışma süresi mücadelesi kapitalist ülkelerin
çoğunda başarıya ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemizde ise toplu iş
sözleşmeleri ile bu atanda önemli kazanımlar elde edilmlşttr. Çalışma
süreleri açısından kamu çalışanları ile işçiler arasında ayrımcılığın sona
erdirilerek tüm çalışanlar için günde 8, haftada 40 saatlik süre uygulaması
başlatılmalıdır. •

Çaiıştırma Yaşı ve Yasağı:

Çalıştırma yaşı ve çalışma yasağı konusunda da öntasarının yaklaşımı
yetersizdir. lşyerterinin-denetim olanaklarının çok sınırlı olduğu ülkemizde
13 yaşındaki çocukların "hafif işlerde" çalıştırılmasını öngörmek, çalıştırma
yaşını gerçekte13 kabul etmekten farksızdır. Bu nedenle, madde "13 yaşını
doldurmuş olan çocukların sadece mesleki ve teknik okullarda eğitimin
ayrılmaz bir bölümünü oluşturan işlerde çalıştırılabileceği" biçiminde
yeniden düzenlenerek, 16 yaşından aşağı çocu'ktarın çalıştırılmalarının
yasaklanması da öngörülmüştür.

işçi Sağlığı iş Güvenliği: •

Örgütü,;,üzün büyük önem verdiği bir konuda işçi sağlığı ve iş güvenliğidir.·
Bilindiği gibi bu konuda gerek iş yasası gerekse ilgili tüzük yaptırım
gücünden yoksun hükümlerle doludur. Çalışma Bakanlığı işçi Sağlığı
Genel Müdürlüğü de bu gerçekten kalkınarak bir süreden beri bu ko-
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nudaolumlu bir çaba içerisine girmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalara çağrılı
olarak katılan örgütümüz görüşlerini belirterek zorunlu yasal düzenlemeler
önermiştir. Bu önerllertrnlzl daha da genişleterek yeniden düzenlemiş
bulunmaktayız.

qeza Hükümleri;

_ ôntasarının işverenler için öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi
durumunda verilecek cezalar için kullandığı ölçü ve işverenter_i yasaklara
uymaya zorlayan hükümler ile ilgili yaklaşım da çok yetersizdir. ôntasarı ile
para cezaları dört katına çıkarılmakta, nitelik bakımından önemli blr
değişiklik getirilmemektedir.

Örgütümüz, özellikle iş güvenliği, çalışma sürelerine uyulması, işçi sağlığı,
kadın ve çocukların çalıştırılmasını düzenleyen hükümlere uyulmaması
nedeniyle verilecek cezalar konusunda para cezalarının yetersizliğini

, gözönünde bulundurarak hapis cezaları önermektedir. Para cezaları için
ölçü olarak aylık en az ücret kullanılmıştır.

275 Sayılr Yasanın Bazı Maddelerini Değiştiren Öntasarıya ilişkin DISK'in
Eleştiri ve önerilerinden Alıntılar

Tüm Çalışanlara Grevli,Toplu Sözleşmeli Sendikalaşma Hakkının
Tanınması:

Ülkemizde çalışanların bir bölümü toplu sözleşme yapma hakkının
kullanabildikleri gibi, bu hakkı kullananların bir bölümü de grev hakkından
yoksundurlar. Başta DiSK olmak üzere çalışanların üyesi bulundukları
meslek ve kitle örgütleri yıllardır "TUM ÇALIŞANLARA GREVLi, TOPLU
SÖZLEŞMELi SENDiKALAŞMA HAKKl'nı savunmaktadırlar. DiSK, bu
ANAYASAL hakların yıllardır sınırlandırıldığını, Anayasanın ilgili-maddele
rinin son derece dar bir yorumla kullanılamaz duruma getirildiğini sık sık
vurgulamaktadır. Tüm çalışanların grevli, toplu sözleşme! i sendikalaşma
haklarını elde etme mücadelesi bir bütündür. Bu bütünlük içerisinde
bakıldığında Anayasanın 46. maddesinden kaynaklanan "Sendikalaşma
hakkı"nı, 47. maddesinden kaynaklanan toplu sözleşme ve grev hakkından
ayrı düşünebilmek olanaksızdır.

Anayasanın 46. f!lıaddesi "işçi ve 'Işverenlerln önceden izin almaksızın
sendika ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve .
üyelikten ayntrna hakkına sahiptirler", kuralını koymuş( 47. madde ile de
"TOPLU SOZLEŞME ve GREV HAKKI" başlığı altında" şçiler, işverenlerle
olan münasebetlerinde, iktisadi ve sosyal durumlarını korumak ve
düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev hakkına sahiptirler," kuralını
getirmiştir. Görüldüğü gibi Anayasa'nın birbirini izleyen bu maddeler!
ayrılmaz bir bütündür.: Öncelikle Örgütümüz, 275 sayılı yasanın bazı
maddelerini değiştiren öntasarısının tek başına ele alınmasının bu
bütünlüğü gözardı etmek anlamına geleceğini vurgular. ôntasarının 275
sayılı yasayı Anayasa'nın 47.maddesinin içeriğine uygun biçimde
değ_iştirdiğini kabul edebilmek de olanaksızdır. Oncellkle.belirtrnek gerekir
ki, öntasarı toplu iş sözleşmesi için zorunlu çağrı ve ilan prosedürü ile yetki
saptanmasında idari organların içinden çıkmadığı sorunlara ilişkin
maddeleri düzenleyen maddeye hiç dokunmamıştır. Öntasarının, Anaya
sa'da yeri olmayan lokavtı koruyucu yaklaşımı, olumsuzlukların başında
gelmektedir. Grev hakkını sınırlandıran maddelerin değiştirilmemesi de bu
olumsuzluğu pekiştirmektedir.
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işletme Düzeyinde Sözleşme:

öntasarı ile getirilen iki önemli değişiklikten biri, işkolu toplu iş
sözleşmelerinin uygulamadan kaldırılarak _ yerine işletme toplu iş
sözleşmelerinin getirilmesidir. "işletme" düzeyinde hangi sendikanın toplu
iş ·sözleşmesi yapmaya yetkili olacağının belirlenmesindeki pürüzler
varolan sorunları daha karmaşık duruma getirecektir. Diğer yandan işletme
düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılmışken, o işletmeye bağlı bir fşyerinde
toplu iş sözleşmesi yapılamayacağının öngörülmesi varolan sendikal yapıyı
korumaya yönelik bir adım olduğu gibi aynı zamanda da sendikal hakları ve

. özgürlükleri sınırlandırıcı bir nitelik taşımaktadır. ikincisi ise- yetki
uyuşmazlıklarının çözümünde gizli oy ve açık sayım yönteminin
(referandum) getirilmesidir. Bu değiş'ikliklerden birincisi olumsuz, ikincisi
ise olumludur.

... Sonuç olarak, işletme toplu iş sözleşmeleri, sendikal yapıyı koruyucu, •
'serıdlka seçme özgürlüğünü ve toplu sözleşme yapma)'ıakkını sınırlandırıcı, ,
işveren sendikalarının grup sözleşmesi politikasına goç katan, işyerierinin
özgün koşullarını toplu sözleşmelere yansıtmaktan uzak, yetki ve ehliyet
konularında yasal tartışma ve haksızlıkları büyüten niteliktedir. DiSK, işçi
sınıfının ülkemizde ekonomlk mücadele alanında elde ettiği kazanımların
geri alınması anlamındaki bu sözleşme tipine kesinlikle karşıdır.

Örgütümüz önemli sakıncaları görülen işkolu ve işletme düzeylerindeki
sözleşmelerin yerine işyerinin yapısına uygunluğu, işçilerin özgür biçimde
seçtikleri sendikaları aracılığı ile Anayasal haklarını yaşama geçirebilmele
.rini sağlayıcı, bu alanda elde edilen kazanımlar koruyucu niteliklerinden
ötürü işyeri toplu iş sözleşmelerinin tek tip olarak önermektedir.

ôntasarıda yeralmayan konulara ilişkin önerilerimiz;

a) 275 sayılı Yasanın tasarıya ek bir maddeyle adı değiştirilmelidir,
b) Lokavt'ın tarifi başlıkla 18.madde yürürlükten kaldırılmalıdır,
c) Anayasa'nın 47 maddesinin özüne uygun biçimde 17. ve 20 maddeler
değiştirilerek, lokavtın yasadan çıkarılması nedeniyle ilgili maddeler
yeniden düzenlenmelidir.

CHP ağırlıklı iktidarın bu eleştirileri gözönüne alarak değiştireceği umulan
tasarılar son biçimiyle Örgütümüze gönderilerek tabanda geniş biçimde
tartışmaya açılacaktı. Ancak uzun bir süre bu tasarılar üzerinde çalışmak
yerine susmayı yeğleyen hükümet, 14 Ekim seçimleri yaklaşırken
göstermelık bir atağa kalkarak DiSK' e son biçimi verilmiş yasa tasarısı ve
taslaklarını göndermeyi ihmal etmemiştir. Ne var ki, taslakların son biçimi,
ön biçiminden pek büyük farklılıklar göstermemiştir. 14 Ekim seçimlerinin
ardın CHP ağırlıklı iktidar işçi sınıfından ve emekçi halktan yana tek bir
yasal düzenleme yapmadan yerini AP azınlık iktidarına terketmiştir.

YETKiLi SENDIKANIN BELiRLENMESiNDE EN DOĞRU, EN KISA YOL:
REFERANDUM

Sendikal yasaların yürürlüğe girişinden bu yana sınıf ve kitle sendikalarının
gelişmesini engelleyen en önemli etken, lşyerinde yetkili sendikanın
belirlenmesinde uygulanan yöntemlerin, siyasi iktidarların ve onların
buyruğundaki Bölge Çalışma Müdürlüklerinin yetkiyi ·gerçek sahiplerine
vermeyişlerine engel olmaması ve sarı nitelikli,_iş~~ren.yanlısı sendlkaların
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gerek bu tür kollamalarla, gerekse çeşitli sahtelik ve hileli bildirimlerle
haksız yetki almaları olmuştur. ,

DİSK, kurulduğu günden bu yana sendika seçme özgürlüğünün gerçek·
anlamda referandumla. gerçekleşeceğine inanmış ve mücadelesini bu
doğrultuda ödün vermeden sürdürmüştür. Yetki uyuşmazlıklarının sürüp
giderek aylar, hatta yıllarca işyerlnde toplu sözleşme bağıtlanmaması,
yalnız ve yalnızca işverenlerin yararına olmuştur.

Bu nedenle DiSK bu sorunun işçilerden yana çözümü için sürekli olarak
referandumu savunmuş, ancak TÜRK-iş ve sarı sendikalar sonuçlarından
çekindikleri bu konuda yıllarca referandumu savunur görünüşle demagoji
yapmaktan öteye gitmemiştir.

Yargı Ôrganlarının başlarda benimsedikleri ve uygulama kararı verdikleri
referandum daha sonra Yargıtay'ın verdiği karşıt bir kararla uygulama
olanağından yoksun kalmış, bunun üzerine Çalışma Bakanı Bahir Ersoy
sorunun görece de olsa demokratik yönden çözümlenebilmesi için 6° no'lu
Durum Saptaması Genelgesini yürürlüğe sokmuştur. Oysa DISK'in de
desteğiyle 1977 seçimlerinde oldukça güçlü çıkan CHP'nin kurduğu
h0kümet programında referandumun yasallaştırılması da bulunmaktaydı. ,

·çalışma Bakanlığı referandum yönünden giderek güçlenen kamuoyu
nedeniyle konuya ilişkin bir tasarı hazırlamış ve ilgili kuruluşların
görüşlerini istemiştir.1978'in 10. ayında Bakanlığın gönderdiği referandum
taslağı üzerine DiSK de görüşlerini yazılı olarak Ba~!3nlığa iletmiş ve bir an .
önce 'taslağın yasalaşma istemini yinelemiştir. Uzerinden geçen 8 ay
boyunca Meclis . gündemine bile alınmayan referandum taslağının
yasalaşması için DiSK, hem siyasal iktidarı uyarmak hem de gündeme
gelecekse sağlıklı bir yasa tasarısının oluşması için 15 Haziran 1979 günü
Anakara'da geniş katılımlı "referandum" konulu bir panel düzenlemiştir.

DiSK Genel Başkanvekili ve Toplu Sözleşme Daire Başkanı Rıza Güven'in
yönettiği toplantıda, işçi sınıfımızın sendikal örgütlenmesinde en önemli
engellerden biri olan yetki uyuşmazlıkların çözümündeki sağlıksız
yöntemler, yasa boşlukları ve sahtelikler sergilenmiş, yargı düzeyindeki
anlamsız, karmaşık tartışmalar irdelenerek Çalışma Bakanlığınca başlatılan
"Durum Saptaması" uygulamasının bu konuda atılmış olumlu bir adım
olduğu, ancak tek çözüm yolunun "gizli oy-açık sayım" yoluyla
gerçekeş~bileceğinde görüş b!fliğine varılmıştır. Panel'e tartışmacı olarak,
lstanbul Universitesi Öğretim Uyelerinden Prof. Dr. Kenan Tunçomağ, TGS
adına Şükran Ketencl,IM-DER adına Ahmet Erol, DiSK adına Sosyal-iş
Genel Başkanı Özcan ~esgeç, lstanbul Barosu adına Avukat Turgut Kazan
katılmışlardır. DiSK üyesi işçilerin yanında Türk-iş üyesi işçilerin de ilgiyle
izledikleri Panel'e çok sayıda Bakanlık yetkilisi, parlamenter ve iş Hukuku
alan_ında çalışma yapan bilim adamları da katılmış,

ÇalışmaBakanı Bahir Ersoy, Panel'e şu mektubu göndermiştir:

Konfederasyonunuzca, "Referandum" konusunda tartışmalı açık oturum
düzenlenmesini olumlu karşıladığımızı, izleyeceğimizi ve yararlanacağımızı
..öncelikle belirmek isterim.

lşyerlerinde yetkili sendikanın belirlenmesinde referandum yönteminin •
benimsenmesinin ve yasallaşmasının, toplu Qazarlık düzen1nin aksakukların
gidereceğine ve sarı sendikacılığın gelişiminin - önleneceğine, öteden beri
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içtenlikle inanıyorum.

Bu konuda yasal düzenlemenin gerçekleşmesine değin, soruna sınırlı da
olsa bir ölçüde çözüm getirmek amacı ile uygulamaya geçirdiğimiz "Durum
Tesbiti" genelgesinin, 17 aylık bir süre içindeki deneyimleri, referandum ile
ilgili yasal düzenlemenin hazırlanmasına katkısı büyük olmuş, soruna az da
olsa geçici bir çözüm de getirmiştir.

Danıştay'ın "Durum Tesbltl" ile ilgili yaptığımız düzenlemeyi yasal. bulması,
Yargıtay'ın bazı kararlarında, durum tesbitini onaylaması ve çeşitli. iş
mahkemelerininin durum tesbiti ile ilgili çok olumlu kararlar, bizim bu
uygulamamızın doğruluğunu ve referandumun yasal olarak çıkarılması
gerekliliğini vurgulamıştır.

Toplantınızda konunun geniş olarak inceleneceği inancı içinde yararlanaca
ğımızı belirtir, başarılar diler, tüm katılanlara saygılar sunarım.

Referandum Paneli'nde toplu iş sözleşmesini yapmaya yetkili sendikanın
belirlenmesinde en sağlıklı ve gerçekçi çözüm yolunun işçilerin oyuna
başvurmak olduğu bir kez daha vurgulanırken tartışmalar sırasında işçi
sınıfımızın referandumun yasallaştırılması mücadelesine ışık tutacak.
görüşler oluşturulmuştur.

Referandumun yasallaştırılması mücadelesi sürerken, yetkili sendikanın
belirlenmesinde olumlu bir gelişme ve adım olarak nitelediğimiz "Durum
Saptaması"na ilişkin Yargıtay'ın olumsuz tutumu karşısında Çalışma
Bakanlığının geri adım atarak 13.2.1979'da yayınladığı bir yönerge ile iş
müfettişlerinin bu alandaki yetkilerini elinden almaya girişmesi üzerine, bu
girişimlerin ortaya çıkaracağı önemli sakıncaları ve Bakanlığın bu tutumunu
değerlendiren DISK'in görüşleri Başbakana ve Çalışma Bakanlığına birer
mektupla iletilmiştir.

"Durum Saptaması" genelgesiyle yetkili sendikanın belirlenme yöntemi·
sonucu DiSK üyesi sendikalar gerçekte örgütlü oldukları birçok işyer!nde
kısa zamanda işçilerin iradesiyle yetkilerini kazanmış ve toplu sözleşme
görüşmelerine başlamıştır. Bunun üzerine Türk-iş üyesi ve bazı bağımsız
sendikalar sınıf ve kitle sendikaları karşısında erimeye yoz tutmuş ve
"Durum Saptaması" genelgesinin bozulması için Danıştay'a dava açmaktan
kaçınmamışlardır.

Nitekim AP azınlık Hükümetl iktidara geldiğinde Çalışma Bakanı Cavit
Erdemir daha Bakanlık yetkilileriyle gereken görüşmeleri bile yapmadan
"Durum Saptaması" genelgesini yürürlükten kaldırmıştır.

Bakanlığın bu tutumu üzerine Daire Başkanı Rıza Güven kamuoyuna
aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

Çalışma Bakanı yetkili sendikanın belirlenmesini böylece daha da çıkmaza
sokmuş ve sarı sendikaların işyerlerinde hiç üyesi bulunmadığı durumlarda
bile çeşitli sahteliklerle yetki almaları geçidini yeniden açmıştır. Amaç
açıktır; sınıf ve kitle sendikalarının özel ve kamu sektörlerindeki
örgütlenmelerini engellemek , her türlü gelişmeleri durdurmak. Böylece
önümüzdeki dönemde yüzbinlerce işçiyi kapsayacak olan toplu sözleşmele
rin Çalışma Bakanlığında bekleyen yetkilerinin işyerinde hiç üyesi
bulunmayan ya da azınlıkta olan işveren yanlısı sarı sendikalara verileceği
gün gibi ortaya çıkmıştır.
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• Ancak, Çalışma Bakanı iyi bilmelidir ki, işçi sınıfı ve onun devrimci
sendikal örgütü DiSK, canı ve kanı pahasına elde ettiği kazanımlardan bir
genelge ile vazgeçmeyecektir. Bundan böyle hakkımız olan yetkilere yalnız
sendikalarımız değil, bizzat işyerlerlndeki üyelerimiz sahip çıkacaktır.
Durum saptamasını kaldıran genelgenin uygulanmasından doğacak
olayların sorumlusu sınıf ve kitle sendikalan ile onun devrimci sendikal
örgütü DiSK değil, AP azınlık hükümeti olacaktır. Ekonomik-Demokratik
mücadelenin bu çetin aşamasında burjuvazinin hükümetine rağmen, zafer
işçi sınıfının olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Kamuoyundan ve özellikle işçi sınıfından gelen tepkiler üzerine Çalışma
Bakanı Cavit Erdemir, "Durum Saptaması"na ilişkin bütün genelgelerin
yürürlükten kaldırılmasına değinen kendi genelgesini de ortadan kaldıran

. yeni bir genelgeyle Yargı Organlarına durum saptaması kararı vermemeleri
telkininde bulunarak aşağıdaki yöntemi yürürlüğe sokmak zorunda
kalmıştır.

Bu bakımdan, "Durum Tesbltl" yolunun, Yargıtay 9. Hukuk Dairesl'nln
19.6.1978 gün ve E. ·78/7397-K.78/8654 sayılı kararında belirtildiği gibi
münhasıran üye kayıt fişlerinin veya üye kayıt defterlerinin haklkatı gösterip
göstermediğinin ortaya konulması şeklinde yürütülmesi ve aksine bir
mahkeme kararı bulunmayan hadiselerde, işçilerin hangi sendikaya üye
olduklarını belirtmek üzere irade beyanı yoluna gidilmemesi, 271 ve 275
sayılı Kanunların ilgili maddeleri ve 24.12.1975 tarihli Yargıtay Kararı
karşısında hukuki bir mecburiyettir.

'fl
Bundan böyle yapılacak yetki tesbitlerinde, incelemelerin işbu Genelge
esaslan çerçevesinde yürütülmesini önemle rica ederim.

Türkiye işçi sınıfı ve onun devrimci sendikal örgütü DiSK, referandumu • f
yasa:aştırana elek mücadelesini vargücüyle sürdürecektir.

Referandumun Çözümleyeceği Sorunlar, Getireceği Yararlar

• işçiler, Anayasal bir hak olan "Sendika seçme özg0rlüğü"ne gerçek ve
. tam anlamıyla kavuşacaklardır.

• Yetkf belirlenmesi çok kısa sürede gerçek:eşeceğinden, işçiler, iş ve
. yaşam koşullarına ilişkin istemlerini toplu sözleşmeleriyle daha kısa
sürede gerçekleştirme olanağı bulacaklardır.

• Yetki uzamasının önlenmesiyle; işyerinde doğan huzursuzluklar, işçiler
arasında dayanışmaya dönüşecektir.

• işçiler, gerçek sendikaları aracılığıyla, toplu sözleşmelerde daha etkin
söz ve karar sahibi olacakları, sendikal demokrasi gelişecektir.

• Yetki almak için başvurulan gerçek dışı ve yanlış bildirimler ile sahte ve
hileli üye kayıt fişleri tarihe karışacak, Bölge Çalışma Müdürlükleri'nin .
ve yargı organlarının işleri azalarak zaman yitlrlmleri önlecektlr.

• Çalışma Bakanlığı'nın ve Bölge Çalışma Müd0rl0kleri'nin yer yer siyasal
iktidarların isteği doğrultusunda verdiği haksız kararların önüne geçilmiş
olacaktır. •
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YÖNETiME KATILMA

Ülkemizde "Toplumsal Anlaşma" ile birlikte gündeme gelen "Kamu iktisadi
Teşebbüslerinde YönetimeKatılma" konusu özellikle Toplumsal Anlaşmanın
benimsetilmesi ve işçi-işveren arasındaki sınıf karşıtlığının "çalışma
barışı"na dönüşmesini amaçlamış olan CHP iktidarı 440 sayılı yasada
değişiklikler yapmak için "KIT'terde • Yönetime Katılma" modelini
oluşturarak görüşlerimizi öğrenmek amacıyla örgütümüze de başvurmuş
tur. Toplu Sözleşme Dairesi, bu konuda çalışmalarını tamamladıktan sonra
"Yönetime Katılma" üzerine düşüncelerini Hükümete ve kamuoyuna bir
bildiri ile açıklamış, DiSK Araştırma Enstitüsü bu konuda bir broşür metni
hazırlamıştır.

Hükürnet, hazırladığı değişiklik- tasarısı üzerine aldığı yeni eleştiri ve
önerilerinden sonra bu modelinde değişiklik yapmış ve bu değişikliğe göre
oluşturulan modeli 3 günlük bir sempozyumla açıklamış, sempozyuma
katılan Toplu Sözleşme Dairesi yetkilileri de konuya ve modele ilişkin
DISK'in görüşlerini açık)ayarak olumsuz noktaları eleştirmişlerdir. Yasa
değişikliği üzerindeki çalışmalar_hükümetin istifasıyla birlikte durmuştur.

GREV ENGELLEMELERi VE LOKAVTLAR

1979 yılının sonuna doğru ortaya çıkan sözleşmelerin yoğunluğu ve içinde
bulunduğumuz ekonomik bunalımın derinleşmesi, işverenleri ve siyasi
iktidarı işçi sınıfına ve sendikalarına karşı daha sert tavır almaya yöneltmiş,
siyasi iktidar grevleri erteleyerek, işverenler ise lokavt uygulamalarıyla ve
işçi sınıfına ideolojik saldırılarıyla toplu sözleşmeler dönemini kendi
çıkarları doğrultusunda kapatmayı amaçlamışlardır.

Toplu Sözleşme Dairesi bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve
kamuoyunun desteğini sağlamak için "GREV HAKKiNi KISITLAMA VE
LOKAVTLAR" konulu tartışmalı birtoplantı düzenlemiştir.

OLEYIS Sendikamızın grev uygulamakta olduğu çokuluslu lnter Oontlnental
Oteli grev alanında 12:9.1979 tarlhlnde gerçekleştirilen toplantıyı DiSK
Genel Başkanvekili Kemal Nebioğlu yönetmiş, tartışmacı olarak lstanbul
Barosu Başkanı Orhan Apaydın , TGS adına Şükran Ketenci, iş Hukukçusu
Dr. Devrim Ulucan, DiSK Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Sadun Aren,
SBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Işıklı ile Çalışma Bakanlığı iş
Müfettişi Kayhan özel katılmışlar, toplantı grevci işçilerce, DiSK üyelerince •
ve konuyla ilgilenen uzmanlarca büyük bir ilgiyle izlenmiştir.

TOPLU SÖZLEŞMELERDE GÜÇVE EYLEM BiRLiĞi

Bilindiği gibi yoğun bir toplu sözleşme dönemi içinde bulunmaktayız. IMF
dayatmalarının hergün ağırlaştırıldığı, büyüyen bunalımın işçi sınıfı ve
emekçi halkın sırtına yüklenmek istendiği, işveren sendikaları yöneticileri
nin siyasi iktidarının resmi kurmaylığına getirildiği, toplu sözleşme
özgürlüklerinin rafa kaldırılmaya çalışıldığı, sıkıyönetim koşullarının
günden güne keskinleştiği bu dönemde bir milyona yakın işçi adına
yapılacak toplu iş sözleşmeleri milyonlarca emekçinin yaşamını çok
yakından ilgilendirmek~edir. •

Bir yandan siyasi iktidarın, işçi sınıfı ve emekçi halka karşı tavrı, öte yandan
işçi sınıfının bu koşullar altında sürdürdüğü ekonomik-demokratik
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mücadele, ilgili bütün örgütlerin, bu arada başta DiSK olmak üzere tüm
sendikaların görev ve sorumluluklarını kat kat arttırmıştır.

Yürütme Kurulu her zaman olduğu gibi bu dönemin başlangıcında da içinde
bulunduğumuz koşulları· enine boyuna değerlendirmiş, gelecek .sıcak
mücadele günlerine hazırlıklı olunmasının zorunluluğunu vurgulamıştır.

Yü~ütme Kurulu, bu değerlendirmeler ışığında.gerekli hazırlıklara başladığı
günlerde, toplu sözleşrnelef yaklaşan bazı üye sendikalar DISK'e
başvurmadan işkollarındaki Türk-iş üyesi ya da bağımsız sendikalarla
ilişki kurmuş ve bir bölümünü basından izleyebildiğimiz "kafa, kasa ve
eylem birliği" çağrısında buıunmvşıardrr. _

Hürcam-lş • Sendikası, Türk-lş'e bağlı· Kristal-iş Sendikası ile, Maden-iş
Sendikasi, bağımsız Otomobil-iş Sendikası ile işkollarındaki işveren ya da
işveren örgütlerine karşı ortak mücadeleyi amaçlayan protokoller
imzalamışlardır. •

Diğer yandan Tekstil Sendikası işverenlerin en güçlü örgütlerinden biri olan
Tekstil işverenleri Sendikasına karşı Teksif'e ortak tavır çağrısında •
bulunmuş, Teksif bu çağrıyı çarpıtıcı ve kullanmacı bir biçimde
yanıtlamıştır.
Bank-Sen-- ise eylem birliği konusunda 5 sendikaya çağrı yaptığını
açıklamıştır. . ,
Bu çağrılar üzerine DiSK Yürütme Kurulu durum değerlendirmesi yapmış ve
çağrıların sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleriyle, DiSK ilkeleriyle
bağdaşmadığı, bu tutum ve davranışların eleştirilmesi ve düzeltilmesi
gerektiği kanısına varmıştır.

Bir konfederasyon olan örgütümüz, sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini
savunan bütan sendikalar arasında güç ve eylem birliğini sağlamak için
kurulmuştur. • DISK'in varlık nedeni budur. Bu gerçeği bilerek yada
bilmeyerek gözardı edip DiSK dışında sendikalar arasında güç ve eylem
birliği sağlama girişiminde bulunmak ve oluşacak güç ve eylem birliğinin
sınırlarını ilkelerini, içerik ve biçimini DISK'ten bağımsız belirlemeye
çalışmak DISK'in amaçladığı güç ve eylem birliği yolunda atılmış sağlıklı
adımlar değildir, olamaz da.

Böyle bir sağlıksız gelişme üzerine Yürütme Kurulu ,yeniden· durum
değerlendirmesi, yapmış "kafa, kasa birliğinin", "güç ve eylem birliği"
anlamına gelmeyeceğini, birliğin ancak, sınıf mücadelesi temeline dayalı,
sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine bağlı sağlanması gerektiğini
belirtmiş, Toplu Sözleşme Daire Başkanı Rıza Güven 11-14 Ocak 1980
tarihinde yapılan DiSK Yönetim Kurulu, Başkanlar Konseyi ve Bölge
Temsilcileri ortak toplantısında bu durumu açıklıkla vurgulamıştır.

Bu gelişmelerden sonra, Tekstil 14.11.1979, Hürcarn-lş 20.11.1979 ve
Maden-iş 5.11.1979 günlerinde konuya ilişkin görüşleriyle DISK'e
başvurmuşlardır. Bu başvuruları, gündemindeki yakıcı görevlerle birlikte
değerlendiren DiSK Yürütme Kurulu, başvuran sendikaların Yürütme
Kurullarının ikişer üyesi ile 5.12.1979 günü DiSK Genel Merkezinde bir •
toplantı düzenlemiştir. Daha sonra başvuran Bank-Sen'in de isteği uygun
görüldüğünden katılmasına izin verilen toplantıda toplu sözleşmelerde güç
ve eylem birliğinin DISK'in öncülüğünde sağlanması istenmiş, buna ilişkin
çeşitli görüş ve öneriler sunulmuştur.
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Daha sonra bu toplantılar gündemindeki gelişmelerle birlikte DiSK
öncülüğünde sürdürülmüş ve toplantıya katılan sendikalar aşağıdaki
önerileri DiSK Yürütme Kuruluna sunmuşlardır.

1- Tüm demokrasi güçlerinin DISK'in öncülüğünde eylem birliğine ve
dayanışmaya çağrılması, •

2- DiSK üyesi tüm sendikaların yetkililerinin bu toplu sözleşme döneminin
başarıyla aşılması için en kısa sürede ortak toplantıya çağrılması,

3- Kendilerinin benimsedikleri ve kabul ettikleri ıQlbl diğer DiSK üyesi
sendikaların da bu dönemde tüm parasal güç ve olanaklarının DISK'ln
öncülüğünde birleştirilmesi ve merkezileştirilmesi;

4- DiSK üyesi tüm sendikaların toplu sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlık,
anlaşma ve grev kararlarının ortak ve eşzamanda alınmasının ve
uygulanmasının sağlanması, · •

5- Bu sendikaların uyuşmazltklan öncesinde toplu sözleşmelerinin son
durumuna ilişkin ve asgari koşulları belirleyen bir raporu hazırlayarak
DISK'e bildirmeleri. •
Bunun ardından yapılan toplantılar sonucunda DiSK Genel Sekreteri Fehmi
lşıklar'ın Başkanlığında 7 kişiden oluşan merkezi ve sürekli bir komite
kurulmuş; yapılacak her türlü eylem ve yasal grevlerin bu komitece DiSK
Yürütme Kurulunun gözetim ve denetiminde yapılması ve yönlendirilmesi
ne,DISı<;DAYANIŞMAFONU'nun güçlendirilmesine karar verilmiştir.

Toplu Sözleşmelerde Ortak Genel ilkeler ,
Ortak Tip Taslağı

DiSK 6. Genel KurulununB no'lu "Toplu Sözleşmelerde Ortak Genel ilkeler"
kararının gerçekleştirilmesi doğrultusunda bu önemli çalışmanın gerekli
verilerini sağlamak amacıyla Yürütme Kurulu 23.2.1978 gün 1978/396 sayıh
yazıyı tüm üye sendikalara ileterek, ortak sendika tip taslaklarını ve son iki
dönemin toplu sözleşme örneklerini istemiştir. Baz ı üye sendikaların
istenilenleri göndermemeleri üzerine 18.3.1978 gün 978/559 sayılı yazıyla
istek yinelenmiş ancak uzun bir süre beklenmesine karşın bu sendikalar
görevlerini istenilen düzeyde yerine getirmemişlerdir.

Sürdürülen çalışmaların sonuçlandırılması için Yürütme Kurulu 13.7.1978
gün ve 978/1367 sayılı bir genelge yayınlayarak, kararın yaşama geçirilmesi .
doğrultusundaki çalışmalara üye sendikaların ışık tutacak olan görüşlerinin •
20 Temmuz 1978 gününe dek örgütümüze iletilmesini, yoksa görüş ve
önerilerinden yararlanma·oıanağı.kalmayacağını bellrtmjştir.

Anılan genelgeye rağmen çalışmaya esas olacak sendtka tip taslaklanrun ve
, görüşlerin DISK'e eksiksiz ve yeterli düzeyde iletilmemesi ve Toplu
Sözleşme Dairesinin görev gündemine işçi sınıfını ilgilendiren diğer güncel
sorunların girmesi nedeniyle "toplu sözleşmelerde ortak genel ilkelerin
belirlenmesi" çalışması sonuca ulaştırılamamıştır.

Ancak içinde bulunduğumuz dönemin koşulları ve toplu •• sözleşme
alanındaki gelişmeler, üye sendikaların toplu sözleşmelerinde uygulaya~
cakları ortak genel ilkelerin ivedilikle belirlenmesi ve toplu· sözleşme
politikasının saptanmasını yakıcı bir sorun olarak yeniden gündeme
getirmiştir.
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11-14 Ocak 1980,günlerinde yapılan Genel Yönetim Kurulu ve Başkanlar
Konseyi ortak toplantısında, toplu sözleşmelere ilişkin olarak gündeme
gelen eleştiri, değerlendirme ve önerileri 6. Genel Kurul'un 8 no'lu kararı
ışığında ele alan Yürütme Kurulu QISK üyesi sendikaların yapacakları toplu
sözleşmeler için "ortak genel ilkelerin belirlenmesi" ve "DiSK ORTAK TIP
TASLAĞl"nın oluşturulması çalışmalarını ivedilikle sonuçlandırmayı karar
altına almıştır.

Bu karar üzerine dairemiz, tüm üye sendikalara 29.1.1980 gün ve 1980/90
sayılı yazıyı göndererek, işkolu özelliklerinden, bağıtlanan toplu
sözleşmeleri açıklama yöntemlerine dek onlara birçok soru yöneltmiş ve bu
çalışmanın verimli olması için yöntem önerileri istemiştir.

Yanıtların tümünün en geç 20 Şubat 1980 gününe dek DISK'e iletilmesinin
istenmesine karşılık. Basın-iş, Baysen, Devrimci Sağlık-iş, Fındık-iş,
Keramik-lş, ilerici Deri-iş, Lastik-iş, Limter-lş, Maden-iş, Nakliyat-iş,
Tekstil, Tümka-lş ve Yeraltı Maden-iş Sendikaları bu görevi gerekçe
belirtmeksizin yerine getirmemişlerdir.

Bu-nedenle· 15 üye sendikanın verdiği yanıtlar değerlendirmeye veri almrnış
ve bir "durum değerlendirme tablosu" oluşturulmuştur. Bu çalışmaya veri
olmak ve ışık tutmak için hazırlanan tablo üye sendikaların taslak
oluşturmadan, sözleşme açıklama yöntemine dek uygulamalarının

. birbirlerinden çok farklı, çel.şik ve merkezilikten yoksun davrandıkları
gerçeğini açıkça ortaya koymuştur. Bu durum Toplu Sözleşme Dairesinin
görevinin önemini artırmış ve "Ortak Toplu Sözleşme Yürütme
Yönetmeliği", gereki_rse "TIS ortak anket formu" oluşturulması görevini
gündeme getirmiştir.

Toplu Sözleşme Dairesi, bu konudaki çahşrnalannı sonuca götürme çabası
içindedir. •

DiĞER ÇALIŞMALAR

Toplu Sözleşme Dairesi, ülkemizin çalışma yaşamına ve çaiışanlarına·
ilişkin olarak DiSK yetkili organlarının kendilerine verdiği çeşltll görevleri
de yerine getirmeye çalışmıştır. TMMOB'nin Konya'da düzerılediğ! "Tüm
Çalışanların Grevli, Toplu Sözleşmeli .Sendikal Haklarına Kavuşması"
paneline, Türk Tabibler Biriiği'nin lzmir'de düzenlediği üç gün süreli
sempozyumuna DiSK adına Daire Müdürü katılmış, DISK'in konuya ilişkin
ıstemıerıni ve çalışmalarını sunmuştur..

Ülkemizin çeşitli yörelerindeki mahkemelerin, kararlarına veri oluşturmak·
amacıyla DISK'i bilirkişi seçmeleri ve işçi ücretlerinin çeşitli yıllardaki
gerçek artışlarını _öğrenmek istemeleri üzerine bu konuda Dairemiz
tarafından sürdürülen bilimsel çalışmaların sonuçları en kısa zamanda
anılan mahkemelere iletilerek DISK'ten beklenilen görevler yerine
getirilmiştir. . .

Bütün bunların dışında DISK'i işçi srnıfınm ve emekçi halkın tek devrimci
sendikal örgütü gören çeşitli kişi ve kuruluşların, Dairemiz alanına giren her
düzeydeki sorunlarının çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapılmış. ·
burjuvazinin ideolojik saldırılarına karşı işçi sınıfının bilimiyle kamuoyu
oluşturma görevleri yerine getirilmiştir.
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ÜYE SENDiKALARLA iLiŞKiLER

Toplu Sözleşme Dairesi bu dönemde toplu sözleşmeye ilişkin sorunlarını
ileten tüm üye sendikalara çeşitli konularda yardımcı olmuş, isteklerini
yerine getirmeye çalışarak bu doğrultuda öneriler sunmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı işyerierinde iki düzeyde de sözleşme
bağıtlayan Türk-Harb-lş Sendikasının, anılan işyerlerinde DiSK üyesi
Aster-lş Sendikasının çoğunluğu kazanması üzerine işkolu yetkisine
dayanarak sözleşmeyi yasalara aykırı bir biçimde uzatmak istemesi
karşısında Daire Başkanı Rıza Güven kamuoyuna bir açıklama yapmış ve
Çalışma Bakanına sunulan bir mektupla Anayasa'nın "Sendika Seçme
Ozgürlüğü" ilkesine aykırı bir tutumun en kısa zamanda d0zeltilmesini
istemiştir.

Fındık-iş Sendikasının Fiskoblriik işyerlerinde bağıtladığı toplu sözleşme
lere ek olarak yapacağı protokol için istemi üzerine öneriler sunulmuş ve bu
önerilerin tümü protokole toplu sözleşme hükmü olarak geçirilmiştir.

Genel-iş Sendikası lstanbul Merkez Şubesi'nin :istemesi üzerine birçok ,
işyerindeki sözleşmelerinin hazırlanmasına ve görtışmelerin y0rütülmesıne
Toplu Sözleşme Dairesi görevlllileri de yardımcı olmuş, bölge içindeki
çeşitli eğitimlerinde görevler üstlenmiş, Bölge Çalışma Müdürlükleri ve il
Hakem Kurullarında sendika adına temsilcilik yapmışlardır.

Gıda-iş Sendikasının örgütlü bulunduğu Nestle, Komili ve Doysan
işyerlerinde sürdürdüğü toplu sözleşmelerin Uzlaştırma Kurullarına sendika
tarafsız aracısı olarak Dairemiz görevlileri katılmıştır.

Limter-lş Sendikasının yoğun bir çabayla örgütlendiğ.i ve yetkislnl aldığı
Marmara Tersanesi işvereninin bu yetkiyi tanımamakta diretmesi ve toplu
sözleşme görüşmelerinden kaçınması üzerine uygulamaya koyduğu grevin
ardından gelen toplu sözleşme görüşmeleri baştan sona dek dairemizle
sıkı bir ilişki içinde yürütülmüş ve bağıtlanmıştır.

Güzel Sanatlar işkolunda kurulu üye sendikamız Sine-Sen'in işyerlerinde
örgütlenmesine, yetki almasına ve prosedüre ilişkin batan çalışmalarına
sürekli yardım edilmiş, tip taslakları birlikte oluşturulmuş, Dairemize
yansıyan çeşitli sorunların çözümü için öneriler götor0lmüş ve bu konudaki
çalışmalar birlikte gerçekleştirilmiştir.

Bu dönemde ayrıca, toplu sözleşmelere ilişkin çeşitli sorunlarını ileten çok
sayıda DiSK, Türk-iş ve bağımsız sendika üyelerinin DISK'ten beklediği
görevler işçi sınıfı bilimi ilkeleri içinde yaşama geçirilmiştir.
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HU,KUK iŞLERi DAiRESi ÇALIŞMALARf

Hukuk, insan davranışlarıyla ilgili olarak saptanan normlar sistemidir.
Bir sosyo-ekonomik kuruluşun temel yapısını maddi hayatın yeniden
üretim süreci içinde ortaya çıkarı ve oretim güçlerinin gelişim düzeyi

tarafından belirlenen üretim ilişkilerinin torna oluşturur. Bir sosyo-ekono
mik kuruluş Ostyapısını ise temel yapı üzerinde yükselen siyasal, hukuksal,
kültürel, bilimsel, eğitsel kurum ve örgütler (devlet, hukuk kurumları,
partiler, eğitim kurumları ... ),siyasal hukuksal, ahlaksal, sanatsal anlayışla,
dünya görüşleri, kısacası toplumsal bilinç oluşturur.

. Hukuk, üstyapının bir parçasıdır ve temel işlevi varolan mülkiyet
ilişkilerinin korunmasıdır..

Toplumun üstyapısı temel yapı tarafından belirlenir, ancak gelişimi yine de
göreceli bir bağımsızlık gösterir. üst yapı toplumsal gelişmenin gidiş
yönünde önemli etkilerde bulunabilir.

"Ekonomik durum temel yapıdır; ama ast yapının, sınıf mücadelesinin
çeşitli politik biçimleri ve sonuçları, kazanılan meydan savaşından sonra
zafere ulaşan sınıfın yaptığı anayasalar v.b. çeşitli uğrakları, hukuksal
biçimler ve hatta, gerçekteki bütün bu mücadelelerin, mücadeleye
katılanların kafalarındaki yansımaları, hukuksal ve felsefi teoriler, dinsel
görüşler ve bunların gelişe gelişe sonunda birer dogma sistemine
dönüşmesi, tarihsel mücadelelerin akışına da etki yapar ve birçok durumda
bu mücadelelerin biçimini belirler. Burada söz konusu. bütün u~raklar
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birbirini o şekilde etkiler ki, bu karşılıklı etki sırasında ekonomik hareket
rastlantısallıkların sonsuz yığını içinden bir zorunluluk olarak çıkar v~
kendini kabul ettirir." .

Temel yapıdan kaynaklanan fakat giderek görece bir bağımsızlığa kavuşan
hukuk genel olarak egemen sınıfın objektif çıkarlarını korur. Bu kural
hukukun toplumsal düzenin çıkarı için egemen sınıfın üyelerinin kişisel
çıkarlarına müdahale etmek gerektiği zaman bile geçerlidir. .

"Modern bir devlette, hukuk yalnız gerekli ekonomik duruma karşılık olmaz,
ona uygun bir ifade de olmak zorundadır. Ve bunu elde etmek için,
ekonomik koşulların tam olarak yansıması da gitgide ihlal edilir. Her ne
durumsa, bir kanun kodu egemen sınıfın değişmez ve kör bir anlatımıdır.
Bunun kendisi 'Adalet görüşünü' incitir... Bundan dolayı hukukun gelişim
yolu büyük oranda şunları kapsamına alır: Birincisi, ekonomik ilişkilerin '
hukuk ilkelerine dolaysız olarak uyarlanmasından doğan çekişmelerin
giderilmesine ve uyumlu bir hukuk sistemi kurmağa ve sonra bu sistemi
yeni gelişmeler yaratacak olan daha sonraki ekonomik: gelişmelerin baskısı
ve etkisi ile değişikliklere gi_tmeye çalışmak.Ekonomik ilişkilerin hukuki
ilişkilere yansıması bunun biline! ile iş gören insanların dışında oluşur.
Karar verecek mahkeme üyesi yalnız ekonomik reflekslerden oluşan apriori
(önsel) ilkelerle.hareket ettiğini sanır. Halbuki (tersine gelişme) bu yansıma
sezilmeden kaldığı sürece ideolojik· görüşü oluşturur ve belli sınır
çerçevesinde ekonomik yapıya döner ve onu değiştirir.".

Hukuk, iktidarın iradesinden bağımsız olarak din, gelenekler, ekonomik
koşullar, çelişik çıkarlar, uluslararası durum gibi faktörlerin etkisiyle
değişikliğe uğrar. Bu nesnel gerçeklerle egemen sınıfın iradesi bütün hukuk
ilişkilerinin temelidir.

Hukukun egemen sınıf iradesinden görece bağımsız oluşu, sınıf
mücadelesinin belli evrelerinde işçi ve emekçi sınıflar açrsındarı bazı
avantajlar sağlar.

Maddi hayat hızla değişirken üst yapıdaki değişme aynı tempoyu
göstermez. Bu bakımdan egemen sınıfın çıkarları bazı yeni düzenlemelere
ihtiyaç duyduğunda hukuk her zaman egemen sınıfın yanında olmayabilir.
Örneğin burjuvazi sosyal muhalefeti bastırmak için gözaltı süresini 30 güne
çıkarmak veya sendikal hakları kırmak istediğinde gene genellikle egemen.
sınıfların çıkarlarını düzenleyen Anayasal hükümler bu istekleri engeller.

işte genel olarak egemen sınıfın çıkarını düzenleyen hukukun bazı
kurumlarından kurtulmak isteyen egemen sınıfa ~-karşı işçi sınıfı bu
kurumları savunur. örneğin, yargının bağımsızlığı, tabii yargı sistemini,
yargıç teminatını savunur.

Özünde· tahakküm hukuku olan günümüz hukuku tümden reddedilemez.
Yıllar süren mücadeleler sonucu elde edilmiş bulunan mevziler sonuna
kadar savunulmalıdır. • •

Kuşkusuz ki varolan hukuku tümden işçi sınıfı ve emekçi halk yararına
değiştfrme, bizatihi hukukun yapısı ve karakterinden dolayı olanaksızdır.
Buna rağmen sosyal çatışmanın denge durumlarında işçi sınıfı ve emekçi
halkın yükselen muhalefeti sonucu hukuk düzeninde bazı alanlar kazanılır.

Platformunu sınıflı toplumun ilişkilerinin belirlediği atana döşenen
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mozaiklerin bir kısmı işçi sınıfının seçtiği renkten oluşur. t:ıı.t rnozalklerdekt
renklerin bazılarının işçi sınıfının seçtiklerinden oluşması· onların
döşendikleri platformu değiştirmez, ama platformun tümünün gene de
burjuvazinin renklerinden oluşmasını engeller. •

Bu anlamda hukukun etkisini, payını abartan, mutlaklaştıran eğilimlerin de,
hukuku yok sayan, hukuku küçümseyen eğilimlerin de işçi sınıfının
mücadelesinde yeri yoktur.

Ülkemizin halen içinde yaşadığı toplumsal koşullarda egemen sınıfların acil
sınıfsal ihtiyaçları ile varolan hukuksal yapı arasındaki çelişmenin
giderilmesi için yoğun bir sınıfsal saldırı gerçekleştirilmektedir. Can
güvenliğine yönelik eylemlerin hukuksal alanda değişiklik istemlerine
gerekçe gösterilmesi aslında yaşanan· somut gerçekliği ters yüz etmek
demektir. Can güvenliği hukuk alanında geriye dönük değişiklik öneren
sınıfın bu önerisine gerekçe olmak üzere ya bizzat bu sınıfın örgütleriyle ya
da bu sınıfın çıkarlarını korumak üzere ortaya çıkmış faşist örgütlerin
eylemleri ile bilinçli bir şekilde ortadan kaldırılmaktadır.

Anarşi ve terörkavrarnlan, asıl içerikleri ile ilgili olmayan her tür sosyal
muhalefete yakıştırılmaktadır. Millet Meclisi 10/27 Nolu Araştırma
Komisyonunun "Anarşi" konusunda görüşlerini istediği Konfederasyonu
muz adına Genel Sekreter Fehmi Işıklar cevap yazısında bu konuda şu
görüşleri dile getirmiştir:
Anarşinin kaynaklarına, giderek yaygınlaşmasına ve önlenmesine ilişkin

· sorunlara doğru bir yaklaşım ancak anarşi kavramının gerçek kapsamının
açıkça belirtilmesi ile sağlanabilir. Anarşi sözcüğünün bilimsel tanımını
tarihsel gelişimi içinde ortaya koymadan ve günümüz koşullarında
ülkemizde kazandığı içerik üzerinde birleşmeden anarşi sorunun toplumsal
çıkarlar açısından sağlıklı bir çözümlemesini yapmak ve demokratik işleyiş
içinde önlemler geliştirmek olanaklı değildir. Aksine, kendi sınıf
ayrıcalıklarını ve çıkarlarını gizlemek sömürülerini sürdürmek için "anarşi"
olgusu çevresinde kavram kargaşalığı, belirsizlik ve dehşet yaratmaya
çalışmak,baskı önlemlerini zorlamak,yalnızca toplumsal kargaşanın daha
da yaygınlaşmasına, insanlarımızın yaşama güvenliklerinin tümüyle yok
olmasına yol açacaktır.

Sayın Komisyonun da çok iyi bildiği gibi Batı Avrupa'da gelişen kapitalizm
eski toplumsal ilişkileri hızla yıkarak yerine yepyeni bir değerler sistemi
inşa etmeye başlarken, bu yeni toplumsal düzenin herşeyi metalaştıran
yapısı özellikle 19. yüzyıl ortalarından başlayarak kendi niteliksel
değişmesiyle birlikte yaygın bir toplumsal muhalefet doğurdu. Bu giderek
çağdışı niteliğe bürünen toplumsal sisteme karşı muhalefetin bir kısmı yeni
ve kaçınılmaz bir toplumun, yani Sosyalist Toplumun inşası için
örgütlenirken tarihi gelişimin artık yeniden eski günlerine döndürülemeye
ceğini anlayan ve hızla yok olma sürecine giren bazı toplumsal tabakaların
tepkisine bir de seçeneksizliğin .verdiği umutsuzluk eklenince otoritenin
tümüyle reddi noktasına gelindi. işte Batı Avrupa kaynaklı olan "anarşizm"
kavramı buralardan doğru. Günümüzde de anarşizm her türlü örgütsel bağı
ve disiplini reddeden ve sırf tepkici mahiyete bürünen davranış ve
eylemlerin ideolojik tanımlamasıdır.

Görüldüğü gibi "anarşi" belli bir dönemde üretim ilişkilerinden meydana
gelen değişikliğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde de kapitalist
dünyanın çeşitli ülkelerinde ABD dahil bu maddi zeminden kaynaklanan
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,uıı..cı" Laman ıçmde çeşıtıenen anarşizm olarak nitelenebilecek hareketler
varlıklarını sürdürmektedir. Bu tespitler ışığınd·a "aııarşi"nin tanımlamasın
da belirleyici unsurun toplumsal ekonomik yapı ve bu yapının üzerinde
oluşan ilişkiler bütünü olduğu görülür.

O nedenle anarşi ile mücadelenin hedefi bu olguyu üreten ekonomik sistem
olmalıdır. Bu yapı korunarak verilecek mücadele bataklığa dokunmadan
sivrisinekle mücadele gibi anlamsız bir nitelik taşır.

Bu genel tespitler ışığında ülkemiz özelinde soruna yaklaştığımızda
öncelikle üzerinde durulması gereken nokta "toplumsal huzursuzluğa"
kaynaklık eden ekonomik yapı olmaktadır. • •

·Devleti güçlendirme gerekçesinin altında yatan amaç yaşadığımız sömürü
ve talan düzenini sürdürmektir. '

Devlet gerçekten "anarşi" denilen şeyle mücadele etmekte midir?

Devletin "anarşi" ile mücadele programı belli olmuştur.

Grevler ertelenmiştir, demokratik örgütler kapatılmıştır, birçok yayın
organının yayını yasaklanmıştır, demokratik hak arayışları yasalara aykırı
bir şekilde bastırılmıştır.

Örneğin Ümranlye'de gecekondularının yıkımını engellemek· isteyen halka
.güvenlik kuvvetleri saldırmış ve 5 yurttaşı öldürmüş, binlerce yurttaşın evini
yıkmış,_ yüzlercesini gözaltına almıştır.

işçi Bayramını kutlamak isteyen insanların yüzlercesi gözaltına alınmış,
yerlere yatırılarak dövülmüş, tartaklanmış ve işkence edilmişlerdir.

Kars'ta, Mardin'de, Diyarbakır'da, Artvin'de, Kayseri'de, Tunceli'de,
Hatay'da, Ankara'da, lstanbul'da ve son olarak lzmir'de işçilerin ve
emekçilerin oturduğu mahallelere hiç yoktan güç gösterisine kalkışan
güvenlik kuvvetleri onlarca insanın ölümüne, yüzlercesinin tutuklanmasına
neden olmuşlardır...

Devlet varoluşunu, varlığını korumayla açıkladığı halka, bütün memurlarını,
polisini, askerini besleyen, büyüten, giydiren, barındıran halka, bu
topraklar üzerindeki herşeyi üreten halka karşı güç gösterisine girişmiştir.

Böylesi "güçlü" bir devlete rağmen, Kahramanmaraş'ta halk .katledllmlş,
ancak soykırımı gerçekleştiren katillerin çoğu yakalanmamış, elebaşılar ise
sıkıyönetim cezaevlerinden kaçırılmışlardır. ......

lstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler üzerine· bomba olarak 7 öğrenciyi
öldürenler yakalanmamıştır.

DISK'in 1977 yılındaki .1 M::ıyıs mitingine saldırılarak 36 yurttaş katledil,miş,
katilleri bulunamamıştır.

Prof. Ümit Doğanay, Prof. Cavit Tütengil ve daha nice öğretim üyeleri,
savcılar, hakimler, avukatlar, polisler katledilmiş ama katiller bulunamadığı
gibi, bu tür öldürme olaylarının önüne geçilememiştir.

Aslına bakılırsa mevcut siyasi iktidar neyi arıarşlzrnolarak tanımladığını
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açıkca belli ederek kendince bir önlem getirmiştir. Siyasi iktidara. göre
grevler engellenirse, •gösteri yürüyüşleri ve yasal toplantılara izin
verilmezse, dernekler kapatılırsa, danıştay kararları uygulanmazsa, polis
istediği eve girer istediği insanın üst ve eşyalarını ararsa, ücretler
dondurulup fiyatlar serbest bırakılırsa, düşünce özgürlüğü ortadan
kaldırılırsa, sıkıyönetim sürekli kılınırsa "anarşi" duracaktır. Anlaşılıyor ki,
mevcut iktidar toplumsal muhalefeti anarşi olarak nitelenmektedir.

Anayasa'nın sınırlarını çizmiş olduğu yönetim. biçiminden uzaklaşılmakta
ve zorba bir yönetime gidilmektedir. Kendi gücünden başka hiçbir güç
tanımayan siyasi iktidarın kendisi terörün kaynağını oluşturmaktadır...

Yöneticiler işte bu bünyesel hastalığı halkın gözünden gizleyerek, bütün
bunalımın sorumluları olarak oldukça küçük birkaç grubu göstermektedir
ler.

01sa ki bu gruplar sebep değil, sonuçtur. Artık yürümeyen kapitalist
sistemin sonuçlarıdır.

Özetlersek anarşi yaşanılan sistemden doğmaktadır. Ekonomik ilişkilerde
ve sosyal yapıdaki çöküş ve çözülüşün doğurduğu tepkici patlamalar belki
şeklen anarşi sayılabilir. Ancak bu kapitalist sömürü düzeninin artık
dayanılmaz baskısına bir de devlet zoru ve egemen sınıflarca yöneltilip
yönlendirilen sivil faşist terör eklenince anarşi ve terörün kaynağı
oluşmaktadır.

6. Kongre ile 7. Kongre arasındaki sürenin aşağı yukarı 2/3'0 sıkıyönetim
- altında geçirilmiştir. Sıkıyönetimin "temel hak ve özgürlüklerin kullanılma
larını engelleyen yaygın şiddet eylemlerini bastırmak" amacıyla ilan edilmiş
olmasına rağmen geçen bu süre göstermiştir ki, bu araç doğrudan genel
iktidar sorununa bağlıdır ve uygulamaları,demokratik olma iddiasında
bulunursa da temel hak ve özgürlüklerin kullanımına karşıdır.

Bugün yukarda değinilen yasa değişikliği ve bu değişikliklerin uygulama
biçimi karşısında her vatandaşın yargı kararı olmaksızın kişisel eşyası, üstü
ve konutu kolluk kuvvetlerince aranabilinmektedir. Konut dokunulmazlığı,
haberleşme özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, kişisel hayatın gizliliği, yaşama
hak ve özgürlüğü, basının serbestlik ilkesi gibi' Anayasal temel hak ve
özgürlükler yokedilme derecesine getirilmiştir.

Genelde son girişimler yanında sendikal planda da iktidarın amacı Anayasal
bir hak olan sendikalaşma hakkı ile toplu sözleşme ve grev yapma hakkını
ortadan kaldırmaktır.

Daha Ec_evit iktidarı döneminde 1475 sayılı iş Yasası ve ·275 sayılı Toplu iş
Sözleşmesi, Grev.ve Lokavt Yasasında yapılması düşünülen değişikliklerle
işverenlerin isteği olan Kıdem Tazminatı Fonunun kurulması, işverenlerin
kolayca işçi çıkarma olanaklarının sağlanması girişimleri gündemde iken 14
Ekim 1979 seçimlerinden sonra kurulan Demirel Hükümeti, devraldığı
mirası daha da büyütme yoluna gitmiştir.

TİSK, TÜSİAD ve MESS gibi işveren kuruluşlarının hemen bütün istekleri
hükümetçe iş yaşamı ile ilgili program olarak benimsenmiştir. Grev
hakkının kullanılması kısıtlanmak ve sendikalar işlemez hale getirilmek
istenmektedir. Grevlere yoğun ideolojik saldırı yapılmakta ve devlet
desteğiyle işverenler işçileri sözleşme yapmaya zorlamaktadırlar.Maden-iş
388



ve Tekstil Sendikalarının binlerce üyesi MESS ve. Tekstil işverenleri
tarafından açlığa itilmiştir. Dernekler ve Polis Vazife ve Selahiyetleri
Yasası'nda yapılan değişikliklerin, Sendikalar Yasası'na etkisi idarece daha
da cömertçe yorumlanarak sendikaların ancak iş Mahkemesi kararıyla
kapatılabilineceği yasa hükmüne rağmen Konfederasyona bağlı birçok
sendikanın merkez veya_ şubeleri pollscs eşi görülmedik bir uygulamayla
kimseye bir şey söylenmeden mühürlenmiştir. Bazı üye sendikaların birinci
derecede sorumlu yöneticileri hiç bir suçlamaya muhatap edilmeden
gözaltına alınmış veya tutuklanmışlar, DiSK Yürütme Kurulu üyeleri ile bazı
Yönetim Kurulu üyeleri 1 Mayıs 1979 ve 1 Mayıs 1980'de gözaltına
alınmışlar ve 1 Mayıs 1979'da tutuklanafak bir ay cezaevinde tutulmuşlardır.
Böyle dönemlerde işyeri temsilci veya baştemsilcilerimiz sırf işverenlerin
ihbar yazıları ile koğuşturmaya uğramış veya tutuklanmışlardır.

Grev ertelemeleri, artık alışılagelen bir uygulama olmaya başlamıştır. Bazı
sıkıyönetim komutanlıkları üye sendikaların grev haklarını izne bağlamıştır.

' Yayın organlarımızın basımı ve dağıtılmasının engellenmesi ile basın-yayın
sorurnlulanrun sebepsiz gözaltı edilmeleri sık sık başvurulan bir uygulama
olmuştur. ı

Görüldüğü gibi yaşadığımız dönem siyasi iktidarların işçi sınıfı üzerine
baskılarını iyice yoğunlaştırdığı· bir dönem olmuştur.

Hukuk işleri Dai,resi'nin ayrıntılı olmayan bir iş dökümü bunu açıkca
gösteree:ektir. •

A)CEZA DAVALAR!

1. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yasallaştırılmasına karşı kullanılan
demokratik direnme hakkı üzerine 1976 yılında DiSK yöneticileri aleyhine
açılmış bulunan 275 sayılı yasaya muhalefet davası Bakırköy :1. Asliye Ceza
Mahkemesince önce beraatle sonuçlanmış, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin
bozma kararı üzerine dosya aynı mahkemede yeniden görülmeye
başlanmıştır. Bu davada Kemal Türkler, Mehmet Karaca, Rıza Güven,
Kemal Nebioğlu, Celal Küçük, Fehmi Işıklar ve Mehmet Kılınç
yargılanmaktadır. •

2. 1 Mayıs 1977 günü işçi sınıfının uluslararası bayramının kutlamaları
esnasında mitinge katılan işçi ve emekçiler üzerine ateş açılarak 36
yurttaşın ölümüne yol açan olaylarla ilgili olarak lstanbul ·Ağır Ceza

• Mahkemesinde açılan dava devani ederken Sıkryönetlrn ilan edilmesi
üzerine dava görev yönünden reddedilerek Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi
ne gönderilmiştir. - Konfederasyonumuz bu davaya suçtan zarar gören
sıfatıyla başvurucu kabul edilerek davaya müdahil olarak katılmamıza karar
verilmiştir. Bu dava halen devam etmekte olup 1 Mayıs 1977 katliamı
üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için davaya katılan Konfederasyonu
muz üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.

3. lstanbul Üniversitesinden çıkan öğrencilere bomba ve makineli
tabancalarla yapılan saldırıda 7 öğrencinin faşistlerce katledilmesini
kınama ve faşizme ihtar amacıyla gerçekleştirilen 20 Mart Faşizme ihtar
Eylemi nedeniyle DiSK Yürütme Kurulu üyeleri Abdullah Baştürk, Fehmi
Işıklar, Kemal Nebioğlu, Rıza Güven, Tuncer Koeamanoğlu ve Mustafa
Aktulgalı aleyhinde yapılan koğuşturma esnasında iddia makamının DiSK
Genel Merkezini arama talebini Mahkeme aşağıdaki gerekçeyle reddetmiştir:
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"Olayda ise işçinin veya sendikanın işveren ile bir çıkar çatışması olmadığı
gibi, siyasi bir amacı da bulunmamaktadır. Toplu imhaya karşı koymak
siyasal amaçlı eylem değildir. Herhalde toplu öğrenci imha hareketine karşı
çıkmayı, bu karşılığı belli ederek toplumun devlet organlarının dikkatini
olay üzerine çekerek 2 saat sonra işe dönmeyi grev olarak nitelendirmemek
gerekir. •

Aksi halde işçisiyle, işvereni ile toplumun tüm özel ve tüzel kişilerinin
'ölüme.zulme boyun eğme, herhalde işten kafasını kaldırmama zorunluluğu
nu da kabul ile toplumun demokratik bir toplum ve ulus olma niteliğini inkar
olur. Nitekim dosya içindeki bütün gazeteler 2 saatlik işi bırakmanın
protesto olduğunu ifade etmişlerdir. Gazetelerin bir yerde kamu vicdanını
yansıttıklarını kabul zorunludur. Toplum vicdanının grev demediği, protesto
diye nitelendirildiği olayı yasaları zorlayarak topluma ters düşmek yargının
kadri değildir. O halde insani olup toplumun siyasi olarak niteleyemeyeceğl
kötü bir olaya dikkat çekmek için yapılan 2 saatlik iş bırakma sonucu
doğuran protesto eylemi siyasal amaçlı grev olarak kabul edilmemek
gerekir. Bu gerek1kişilerin insan olma niteliğini kabul gereği ile aynı
noktadır. , .

r
Bu görüşler ile devletin özel ve tüzel kişilerin haklarını korumakla yükümlü
yargı· yerlerinin suç olmayan bir eylem için belge toplamak üzere arama
kararı vermesi yasa dışı olacağından böyle bir olayda arama kararıverilmesi
uygun görülmemiştir.

Gazete küpürlerine göre DiSK işi durdurma eylemini yaptırdığını kabul
etmektedir. Nitekim durdurulmuştur. Belli bir olay için ilgililerden resmen
belge istenilebilecekken resmi bir kuruluşu peşinen itham eder şekilde
arama kararı verilmesi de yeni toplumsal karışıklık ve huzursuzluklara
başlangıç olacaktır. Yetkinin yerinde kullamlması toplumun güvencesidir.
Bu açıdan da böyle geniş kapsamlı bir arama kararı verilmes inin gereksiz ve
yerinde olmayacağı sonucuna varılmıştır.

21.3.1978 günü ise protestonun dışında olaylar olduğu, silahlı çatışma
meydana geldiği anlaşılmaktadrr. Bu ise protesto gösterisi dışında bir
suçtur. Kişilere bağlıdır. Özellikle protestoyu engelleme ile ilgili olduğu
anlaşılmaktadır.Protestoya demokratik bir eylem olarak bakılabilse idi bu
çatışmalar olmayacaktı. Çatışmanın failleri hakkında araştırma ile arama
kararı amacının ilgisi yoktur.

Bu nedenlerle Bakırköy incirli Caddesi'ndeki Hava-iş Sendikasında ve
Bakırköy Merter Ahmet Kutsi Tecer Caddesi No. 10/S'deki DiSK Genel
Merkezi blrarada ve yanı binada bulunan diğer sendika merkezlerinin
binanın tümünde arama karan isteğinin REDDiNE, evrakın C. Savcılığına
iadesine itirazı kabil olmak üzere evrak.üzerlnde karar verildi. ,

Ancak buna rağmen DiSK Yürütme ·Kurulu aleyhine 275 sayılı yasanın 56.
maddesine muhalefetten Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde dava
açılmıştır. Bu davanın yargılanması ~esnasında 56:maddenin Anayasaya
aykırı olduğu iddiamız konusunda karar verilmek üzere dosya birlirklşiye
gönderilmiştir. Bu dava halen devam etmektedir.

4. Aynı eylemle ilgili olarak Bakırköy Toplu Basın Asliye Ceza
Mahkemesine DiSK Ajansı ile yayın yolu ile yasadışı greve teşvik yapıldığı
gerekçesiyle DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar ve Yazı işleri Müdürü Yücel
Yaman hakkında dava açılmıştır. Ancak vanılan yargılama sonucu bildirinin
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kanun dışı bir greve çağrı amacı taşımadığı anlaşıldığından Mahkeme .
. beraat kararı vermiştir.

-5, 1 Mayıs 1976 günü işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve
dayanışma günü kutlamasından sonra, miting sonrası Enternasyonal
rnarşmın çalındığı ve bu yolla komünizm propagandası yapıldığı iddiasıyla
Tertip Komitesi aleyhine açılmış bulunan dava lstanbul Ağır Ceza
Mahkemesinde görülürken görev yönünden reddedilerek Sıkıyönetim
Askeri Mahkemesin_e gönderilmiştir.

6. DISK'IN SESl'nde yayınlanan "Faşist Saldırılara Karşı işi Bırakıyoruz"
başlıklı yazıdan dolayı Yazı işleri Müdürü Yücel Yaman hakkında Bakırköy
Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava devam etmektedir.

7. DiSK Genel Sekreteri Fehmi lşıklar'ın Sovyetler Birliği'nde yaptığı bir
konuşma ile T.C. K.'ntın 140. maddesine muhalefet ettiği iddiasıyla lstanbul
5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava beraatla sonuçlanrrnştır.

8. DiSK Genel Sekreteri Fehmi lşıklar'ın 16 Nisan 1979 tarihinde OLEYIS
.Sendikası Marmara Bölgesi Genel· Kurulunda 1 Mayısın kutlanmasına
ilişkin yaptığı konuşma ile halkı suç işlemeye tahrik ve teşvik ettiği
iddiasıyla bir dava açılmış olup bu dava hemen sonra DiSK Yürütme Kurulu
aleyhine açılan dava ile birleştirilmiştir.

9. DiSK Yürütme Kurulu aleyhine lstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri
Mahkemesinde açılmış bulunan davanın doğuşu ve sonuçları, ülkemizdeki
demokrasi mücadelesi açısından anımsanması gereken bir olaydır.' işçi
sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlamak
amacıyla Yürütme Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bir Tertip
Komitesi oluşturulmuş ve Fehmi Işıklar başkanlığında Hüseyin Ekinci ve
Yücel Top'dan kurulu Tertip Komitesi gerekli başvuruyu yapmıştır.

26 Şubat 1979 tarihinde yapılan bu başvuruya karşılık, lstanbul Valisi
IhsanTekin imzasıyla 29 Mart 1979 tarihinde bir cevap gönderilerek özetle 1.
Ordu ve lstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının Sıkıyönetim uzatıldığı·
takdirde lstanbul'da DISK'ln böyle bir toplantı ve gösteri yürüyüşüne izin

• verilmeyeceğini, diğer yandan 171 sayılı yasanın 4. maddesine istinaden
1969 senesinde ilan edilmiş bulunan toplantı ve gösteri yürüyüşü
güzergahları 19 Mart 1979 tarihinde yeni bir kararla yeniden düzenlenmiş
olup Taksim Alanının toplantı yapılacak alanlar dışına çıkarıldığı, bu
nedenle de DISK'iı:ı toplantısına izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

Konfederasyonumuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alanlarda
Valilikçe yapılan değişikliğin 19 Mart 1979 tarihindı:: gerçekleştirildiği,bizim
başvurumuzun ise 26 Şubat 1979 tarihinde yapıldığına göre öncelikle
kazanılmış bir hakkın bulunduğu, diğer yandan demokratik hak ve
özgürlüklerin kullanılmalarını engellemeye yönelik yaygın şiddet eylemleri
ni önlemek amacıyla ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin ilan amacına bağlı
kalarak demokratik hak ve özgürlüklerin kullan ı imasını sağlamakla görevli
bulunduğu görüşünden hareketle kutlama çalışmalarına devam etmiştir.

Bunun üzerine 28 Nisan 1979 tarihinde DiSK Genel Merkezi güvenlik
kuvvetlerince basılmış ve DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, Genel
Sekreter ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Fehmi Işıklar, Genel
Başkanvekilleri Kemal Nebioğlu ve Rıza Güven, Yürütme Kurulu üyesi
Tuncer Kocamanoğlu ile 1 • Mayıs Tertip Komitesi üyeleri Hüseyin Ekinci ve
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Yücel Top Sıkıyönetim Komutanlığınca gözaltına alınmışlardır.

Bu arada DiSK Genel Başkanının "devrimci bir sendikal örgütün Genel
Başkanı olarak arkadaşlar!mla birlikte 1 May_ıs Alanında ~lacağım" s~zono.
tüm kamuoyuna açıkladıgı gün, DISK'e baglı bazı sendıkalar DiSK ın bu
girişimlerini suçlayarak 1 Mayıs mitingini kitlesel ?ir biçimde lzmir'de
kutlayacaklarını açıklayarak ötedenberi sürdürdükleri çalışmaları sonucu
lzmir'e gitmişlerdir. Buna karşılık 29 Nisan 1979 tarihinde lstanbul
Sıkıyönetim Komutanlığı 22 no'lu bildirisiyle,

1. Milli Güvenlik Kurulunun Hükümetin ve Komutanlığın çeşitli tavsiye ve
uyarılarına ve Komutanlığın kesin yasaklarına rağmen Devrimci işçi
Sendikaları Konfederasyonu Yöneticileri ülkemizi ve milletimizi bölmeyi ve
Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasisini yok etmeyi hedef alan iç ve dış
mihrakların özlemini çektikleri şekilde Türk işçilerini gene Türk milletinin
bizzat kendisi demek olan Türk Silahlı Kuwetleri ile karşı karşıya getirme
yoluna sevkedecek olan 1 Mayıs miting ve gösteri.yürüyüşünü lstanbul'da
yapma kararlarında direnmektedirler.

.2. Ancak ülkemiz ve mllletlrnlzln karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri çok iyi
değerlendiren ve Türkiye'nin üstünde oynanmak istenen oyunların farkına

• varan yurtsever işçilerimizin büyük çoğunluğunu sinesinde toplayan
sağduyu sahibi sendikalarımızın lstanbul'da 1 Mayıs günü bir miting
yapılmasından vazgeçme kararları takdirle karşılanmaktadır.

3. Buna rağmen şartlandırılmış devlet otoritesine başkaldıracak kadar gözü
ve kalbi kararmış sorumsuz kişilerin zayıf bir ihtimal de olsa 1 Mayıs 1979
günü yapabilecekleri her türlü eyleme karşı Güvenlik Kuwetlerince alınmış
önlemlere ilaveten: lstanbul il Sınırları içinde genel güvenliğin ve kamu
düzeninin korunması gereği olarak, Komutanlıkça 1402 sayılı Sıkıyönetim
Yasasının 3'ncü maddesine istinaden: ..." denilerek DISK'e bağlı bir takım
sendikalar ve DiSK yönetimi çok ağır bir dille suçlanmıştır,

DiSK Yürütme Kurulunun gözaltına alınmasından sonra DiSK Yürütme
görevJ,ileri olarak Konfederasyonun çalışmalarını yürütme göreyini üzerine
alan Ozcan Kesgeç, Rıdvan Budak, Demirhan Tuncay, Selahattin Uyar ve
Mehmet Mıhlacı da yayınladıkları bildirilerden dolayı gözaltı edilmişlerdir.
Daha sonra Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Genel Başkan
A_bdullah Baştürk, Genel Sekreter Fehmi lşıklar,genel başkanvekillerl
Kemal Nebioğlu, Rıza Güven, Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Kocamanoğlu,
Sosyal-iş Sendikası Genel Başkanı ve DiSK Yönetim Kurulu Üyesi ôzcan
Kesgeç, Tekstil Sendi~_ası ve DiSK Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Budak ve
DiSK Yönetim Kurulu Uyesi ve Gıda-iş Sendikası Genel Başkanı Demirhan
Tuncay'ı tutuklamıştır. Bu arada DISK'e bağlı baz ı sendikalar sıkıyönetim
görevlilerince aranmış, Basın-iş Sendikası Genel Başkanı Burhan
Şahin,Nakliyat-lş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Bülbün Hürcarn-lş
Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıza Gülkaya, Tekstil Sendikası Genel
Başkanvekili Mehmet Bulut, Hürcam-lş Sendikası yürütme Kurulu üyesi
Budak Çiftçi, Tümka-lş Sendikası Yürütme Kurulu üyesi Orhan Çetinkaya,
Gıda-iş Sendikası Yürütme Kurulu üyesi Hamdullah Güzel, Devrimci Yapı-iş
Sendikası Yürütme Kurulu üyesi Osman Yalın· gözaltına alınmışlardır.

Tutuklanan yöneticiler hakkında lstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri
Savcılığınca halkı suç işlemeye tahrik ve teşvik suçundan dava açılmış; bu
dava sonucu Abdullah Baştürk, Fehmi Işıklar, Kemal Nebioğlu, Rıza
Güven, Tuncer Kocamanoğlu, Özcan Kesgeç, Rıdvan Budak ve Demirhan
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Tuncay çeşitli hapis cezalarına carptırnrruşlardır. Bu yöneticiler gözaltına
alındıkları günden başlayarak 21.5.1979 tarihine kadar tutuklu kalmışlardır.

Daha sonra Askeri Savcı suçun basın yoluyla işlendiği ve bu bakımdan da
cezanın bir misli arttırılarak verilmesi gerektiği yolundaki temyizi nedeniyle
dava askeriYargıtayca bozulmuş ve cezalar birer misli arttırılmıştır.

1 O. 1 Mayıs 1979 olayları ile ilgili olarak DiSK Yürütme Kurulu üyeleri ve
bazı Yönetim Kurulu üyelerinin gözaltına alınmalarından sonra Yürütme
Görevlisi olarak DISK'te bulunan Oleyis Sendlkası Genel Sekreteri Nusret
Aydın, ilerici Deri-iş Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak ve DiSK
Yönetim Kurulu üyesi ismet Cantekin 1 Mayıs günü sokağa çıkma yasağına
rağmen 1 Mayıs'ı kutlamak için bulundukları yerlerden DiSK Genel Merkezi
önüne gelerek burada saygı duruşunda bulunan bazı Türkiye işçi Partili Oye
ve yöneticilerin gözaltı edilmeleri esnasında uğradıkları davranışı protesto
etmek için yaptıkları açıklamadan dolayı Türk Ceza Kanununun 159.
maddesine muhalefetten gözaltına alınmışlardır.

Bu konu ile ilgili yapılmış bulunan açıklamanın suçlanan bötümüşöyledlr:

Türkiye, DISK'in devrimci geleneğine uygun bir biçimde kararlı davranması
sonucu 1 Mayıs 1979'u işçi bayramı olarak yaşamıştır. Tüm engellemelere
rağmen kabul edilsin edilmesin gerçek budur. •

DiSK GenelBaşkanı Abdullah Baştürk'ün 1 Mayıs mesajı fabrikalarda,
alanlarda okunmuştur.Dünyarun birçok ülkesinde yapılan 1 Mayıs
törenlerinde DiSK yöneticileri ve tüm 1 Mayıs tutukluları için uluslararası
dayanışma gösterileri yapılmıştır ve serbest bırakılmatarı istenmiştir.

1 Mayıs kutlamalarına yönelik hazırlık çalışmaları süresince DISK'e üye
sendikalara, siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine yoğun bir
anti_-demokratik baskı uygulanm!ştır. Bütün bu çabalar 1 Mayıs'ın özüne
uygun bir biçimde MÜCADELE GUNO olarak yaşanmasını önleyememiştir.

1 Mayıs günü lstanbul'da askerlerin aradan çekilmesiyle polis insanlık dışı
bir saldırıya geçmiştir. Çeşitli yerlerde yakalananlara kadın, kız demeden
gereksizce ateş açılmış, meydan dayağı çekilmiştir. 1972'de Şili'de faşist
darbeden sonra emekçilerin stadyumlara doldurulmasını anımsatır biçimde
insanlar stadyumlara, toplama merkezlerine doldurulmuşlardır...

1 Mayıs'ın emeğin bayramı olduğu gerçeğini gizlemeye yönelik bütün bu
an ti-demokratik baskıları bir kez daha şiddetle protesto ediyoruz.

1 Mayıs'ı provokasyolara boğmak isteyenler bunu başaramamışlardır. DiSK
üyesi işçiler sınıf ve kitle sendikacılığının ilkelerine uygun olarak merkezi
disipline uygun davranmışlardır.

1 Mayıs 1979 her yönden gelen saldırılara karşı işçi sınıfının demokrasi
güçleriniıı ,faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı güç ve eylem birliğini
sağlama yolunda demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve
genişletilmesi yolunda özüne uygun bir MÜCADELE GÜNÜ olmuştur.

DISK'i bölünmüş, parçalanmış göstermeye yönelik egemen sınıfların
icazetinde girişimde bulunanlar lzmir'de birlik adına bölücülük yapanlar,
Türkiye işçi sınıfınca ve demokrasi güçlerince. bir kez daha mahkum
edilmiştir. Şu anda Türkiye demokratik güçlerinin işçi sınıfımızın ve emekçi
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halkımızın somut talebi DiSK yöneticileri, siyasi • parti ve cernoxranx
kuruluş yöneticileri ve tüm 1 Mayıs tutuklulularının serbest bırakılmasıdır.
üretimi ellerinde bulunduran işçi sınıfı bu gücünün bilincinde olarak bu •
talebin ısrarlı izleyicisi olacaktır.

Bu bildiriyle Devletin Emniyet Kuwetlerine, Sıkıyönetim Komutanlığına ve
hükürnete basın yoluyla alenen tahkir ve tezyif bulunulduğu iddiasıyla
ismet Cantekin ve DiSK Ajansı sorumlu Yazı işleri Madara Yücel Yaman
hakkında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı askeri Mahkemesinde dava
açılmış; Nusret Aydın ve Kenan Budak hakkında koğuşturmaya yer
olmadığı kararı verilmiştir.. Gözaltına alındığı günden 11.6.1979 gününe
kadar tutuklu kalan ismet Cantekin beraat etmiştir.
11. 15-i6 Haziran olaylarının 9.Yıldönümüne rastlayan 16.6.1979 günü DiSK
Bölge Temsilciler Meclisini yapmak üzere Diyarbakır Bölge Temsilciliğine
giden ve buradaki toplantıyı yöneten Genel Sekreter Fehmi Işıklar ile DiSK
10. Bölge Temsilcisi Zeki ADSIZ, Genel-iş Sendikası işyeri baştemsilcisi
Sıddık TEKEŞ, Gıda-iş Sendikası Doğu Bölgesi Başkanı Nadir YEKTAŞ,
Genel-iş Sendikası işyeri temsttclsl Veysi ŞENYIĞIT, Hürcam-lş Sendikası
Genel Sekreteri Ali Rıza GULKAYA, T.I.S. Genel sekreteri M. Gazi DAŞ,
Genel-iş Sendikası üyeleri Mehmet Oktay, Sabahattin Irmak, Atilla Budak,
Vedat Akşahin, Mustafa Uzun, Hıdır Tek, Mehmet Yükselmiş, Vural
Özgöc0 ve toplantıda hazır bulunan Mehmet Ali Pamukçu, DiSK Eğitim
uzmanı Fahri Aral, Genel-iş Sendikası Avukatı Ziya Acar gözaltına
alınmışlardır.

Gözaltına alınanlardan Zeki Adsız ve Nadir Yektaş'a işkence edilmiştir.
Gözaltına alındığı günün ertesinde serbest bırakılan Genel Sekreter Fehmi
Işıklar daha önce serbest bırakılmasına rağmen 29.6.1979 tarihinde
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi kararıyla gıyabında, diğer görevlilerden Zeki
Adsız, Sıddık Tekeş, Nadir Yektaş ve Veysi Şenyiğit : gözaltı süresi
sonunda tutuklanmışlardır.. •

?.Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde açılan dava
devam etmekte olup Fehmi Işıklar hakkında TCK'nun 142. maddesine göre
ek savunma isteneceği mahkemece bildirilmiştir.

12. DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Kahramanmaraş olaylarının
yıldönürnü ile ilgili olarak ve DISK'in SESl'nde yayınlanan "Faşizmi Tarihin
Çöplüğüne Atacağız, Sosyalizmi Kuracağız" başlıklı konuşması ile ilgili
olarak Erzincan Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığınca Bakırköy
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Bakırköy
Cumhuriyet Savcılığı bu konuşmayla Kahrarnanmaraşta öldürülen
Alevilerin intikamının alınacağı yolunda açıklamada bulunduğu iddiasıyla
Türk Ceza Kanununun 312. maddesine muhalefet suçundan Abdullah
Baştürk ve DISK'IN SESi Gazetesinin sorumlu Yazı işleri Müdürü Tevfik
Bi_lgin hakkında dava açmıştır.

13.1 f..1ayıs_1~80'in işçi sınıfının uluslararası geleneğine uygun bir biçimde
yaşanması ıçın karar alan ve bu amaçla lstanbul, Ankara, lzmir, Trabzon,
Bitlis ve Mersin vilayetlerinde bir toplantı ve gösteri yürüyüşü
başvurusunda da bulunan DISK'in başvurularına karşı lstanbul Valiliği ve
Sıkıyönetim Komutanlığı ve Ankara ve lzmlr Valilikleri böJ,gelerinde
Sıkıyönetim ilan edildiği gerekçesiyle olumsuz cevap vermişlerdir. Bitlis
Valiliği son haftaya kadar herhangi bir cevap vermemiş, son hafta
başvuruya olumsuz karşılık vermiştir. Trabzon Valiliği aynı gün birkaç
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toplantı başvurusu bulunduğu gerekçesiyle başvuruların tümüne olumsuz
cevap verrnlştlr, ·'

• Mersin Valiliği müraacatı takip eden hafta içerisinde Tertip Komitesine bir
yazı göndererek 1 Mayıs'da kanlı olayların çıkacağının istihbar edlldiği, bu
bakımdan o gün Valilikçe sokağa çıkma yasağı konulacağı düşüncesi
taşındığı gerekçesiyle başvuruya olumsuz cevap vermiştir. '

Konfederasyonumuz, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin kaynağını
Anayasadan alan temel· hak ve özgürlüklerden olduğu, Valiliğin varlık
nedeninin bu hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlamak olduğu, hak ve
özgürlüklerin kultarumrrun belirsiz nedenlerle ertelenemeyeceği ve Valilik
kararının yasalara aykırı olduğu, çünkü 171 sayılı yasayla idareye sadece
başvuruya karşı alındı belgesi verilmesi görevi y0kletildiği gerekçesiyle

• Mersin Valiliğinin kararının iptali ve öncelikle de Yürütmenin durdurulması
na karar verilmesi isteğiyle Danıştaya başvurmuştur. Danıştay isteğimizi
haklı görerek Yürütmeyi durdurmak kararı vermiş ve bunun üzerine 1 Mayıs
1980'de Mersin ilinde 1 Mayıs yasaklamaları ve anti demokratik baskılar
yığınsal bir biçimde protesto edilmiştir.

Ancak son derece açık ve temel bir hak olan toplantı ve gösteri yür0y0şü
hakkının kullanılmasını sağlamakla görevli kurumlar tarafından 1 Mayıs
kutlamasının engellenmesi üzerine çeşitli girişimlerde bulunulmuş ve bu
girişimlerin sonuçsuz kalması karşısında 1 Mayıs 1980'in • işçi sınıfının
geleneğine uygun bir biçimde yaşanmasına karar verilmiştir.

DISK'e bağlı olan ve olmayan işçilerin 30 Nisan g0nü 1 Mayıs', kutlamaya
yönelik davranışları üzerine DiSK Genel Merkezi Güvenlik Kuvvetlerince
aranmış, arama sırasında DISK'te bulunan DiSK Yürütme Kurulu üyesi
Mustafa Aktulgalı ve ardından Genel Başkan Abdullah 13aştürk gözaltına
alınarak emniyet 1.Şube Müdürlüğüne götürülmüşlt:ırdir.

lstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının DiSK Yöneticilerı'ni gözaltına alma
kararı verildiği gerekçesiyle DiSK Yürütme ve Yönetim Kurulu üyelerinin
torna ile Bank-Sen Genel Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri, Oleyis
Sendikasının Marmara Bölge Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri, Genel-iş
Sendikasının lstanbuldaki Merkez IETT, Temizlik Şubeleri Yürütme ve
Yönetim Kurulu üyeleri ve bu sendikaların bazı Denetim ve Onur Kurulu
üyeleri gözaltına alınmak .amacıyla güvenlik kuwetlerince aranmaya
başlanmış, ancak daha sonra Komutanlık emrinin yanlış anlaşıldığı,
gözaltına alma kararının sadece adı geçen sendikaların ve şubelerin
yürütme kurulu üyeleri hakkında olduğu bildirilmiştir.

Böylece DiSK Yürütme Kurulu üyeleri ve adı geçen sendikaların şubelerinin
yürütme kurulu üyeleriyle tüm yurt çapında 500'0 aşkın DiSK üyesi işçi ve
temsilci gözaltına alınmıştır. Uzun süre gözaltında tutulan yönetici ve
üyelerin hemen büyük çoğunluğu serbest bırakılırken DiSK Yür0tmeKurulu
üyeleri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının tutuklama talebi
Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi ve bu mahkemenin kararına karşı itiraz
üzerine Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedilerek serbest
bırakılmışlardır. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı DiSK Yürütme
Kurulu hakkında 30 Nisan günü işçileri siyasal amaçlı greve teşvik ve tahrik
etmek suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştır.

Belli başlıklarını yukarıya çıkarmış olduğumuz bu davalar DISK'in nasıl •
politik bir baskı altında tutulduğunu göstermektedir. Bu .davaların yan ısıra
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büyük basının ve özellikle sağcı gerici gazetelerin DiSK aleyhinde sürekll
olarak asılsız haber üretme ve hedef göstermelerine karşı bu gazetelerdeki
söz konusu haberlerin bir kısmının tekzibleri için Sulh Ceza mahkemelerin
de kararlar alınmıştır.

Açılan davaların önemli sonuçlarından biri, Konfederasyon yöneticilerinin
sendikal çalışmalarını belli süre ortadan kaldıracak nitelikte oluşlarıdır.
Yasa maddesiyle eylem arasında bir bağ bulunsun veya bulunmasın açılan
her davanın bu sonucu doğurmasına çalışılmaktadır. •

B) HUKUK DAVALAR!

Bu dönemde hukuk davaları ile ilgili belirtilmesi gereken en önemli konu
DiSK Onur Kurulu kararı aleyhine Bakırköy 5.ve 6. Asliye Hukuk
mahkemelerinde açılmış olan davalardır.

Onur Kurulu raporunda etraflıca anlatılan bu davalar özet olarak şöyledir:
DiSK Yürütme Kurulunca DiSK AnatOzüğünün 30.ve33.maddeleri uyarınca
DiSK Onur Kuruluna sevk edilen bazı sendika ve busendlkalarrn yöneticileri
hakkında Onur Kurulu sürekli veya süresiz ihraç kararları vermiştir. Bu
kararlar aleyhine yukarıda sözü geçen mahkemelerde ihtiyati tedbir talebi
de taşıyan iptal davaları açılmıştır.

Konfederasyonumuz adına ihtiyati tedbir istemini de taşıyan davalara
verilen cevaplarda ihraç kararları aleyhine dava açmaya evvela DISK'in
konumunun elvermediği, bu kararların öncelikle DiSK organlarında
tartışılması gerektiği, diğer yandan yasal ve tüzüksel olarak da bu· kararlar
aleyhine önce Genel Kurul'un oyuna başvurulması gerektiği, Genel Kurulun
kararı one'masi'-hattnde Genel Kurul kararının iptali için dava açılabileceği
belirtilmiştir.

Ancak davacılar adına verilen cevaplarda davaların hukuki ve yasal
gerekçelerini tartışmaktan öte davalara konu olan davranışların DiSK
AnatOzüğünü ihlal edip etmediklerine veya hangi davranışların DISK'in
ilkelerine uygun olup olmadığına mahkemenin karar vermesi istenmiştir.
Davalarda savunulan görüşlerin yasal olup olmadığı konusunda bir sonuca
varılmıştır. Olayın asıl önemli olan yanı ise, davaların tüzüksel ve mücadele
geleneği açısından durumlarıdır.

Konfederasyonumuz üyelerinin gön0ll!,l birliğinden oluşur. Hiçbir insan
veya sendika birarada bulunmaya zorlanmamıştır. DiSK Anat0züğünde belli
edilmiş bulunan ilke.er etrafında ve DiSK Anatüzüğünde kabul edilmiş
bulunan amacın gerçekleşmesi için biraraya gelen özel ·ve tüzel kişilerin
temel görevi genelde işçi sırutmrn mücadele ve özelde de tüzüksel
hedeflerin gerçekleştirilmesidir. örcunu burjuvazi karşısında bu hedeflerin
gerçekleştirilmesi örgütsel bütünlüğe kesinlikle sahip çıkılarak örgütlülük
daha üst düzeylerde geliştirllerek mümkün olabilir. Görünen, bu . temel
ilkelerin söz olarak kabul edilmesine rağmen, uygulamada bunların terk
edilmiş olmalarıdır.

Kuşkusuz ki bir hakkın ihlal edildiğine inanan insanların mahkemeler
vasıtasıyla bu haklarını sağlamaları· yolu verili koşullarda ve burjuva
yasalarına göre kabul edilebilir bir davranıştır. Ancak, gerek yayın
organlarında gerekse her fırsatta burjuva toplumsal düzenini değiştirme
Iddlasında olan insanların veya kuruluşların değiştireceklerini savundukları
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sistemin ve yasaların şu veya bu biçimdeki değişik uygulamalarına
dayanarak ekonomik veya politik hedeflerine varacaklarına inanmaları
kendilerini düzenin birer parçası olarak kabul etmeleri halinde mümkündür,

Bu gerçek şu veya bu şekilde davalara verilen cevaplarda anlatıl!Q:fisına
rağmen, davacılar dilekçelerindeki suçlamayı artırarak ve usul h0k0mlerini
sanki çözüm yolu onlarmış gibi, görüşlerine uygun şekilde yorumlayarak
tutum ve davranışlarını devam ettirmişlerdir. Sonuçta açtıkları sekiz dava
da reddedilmiştir. .

Bu sorunu bütün yönleriyle çözecek tek organ Genel Kuruldur. Esasen
Konfederasyon organlarının yetkive sorumluluk kaynağı da o'dur. Genel
Kurul'un bu yetkilerinin DiSK dışındaki organlara verilmeye çalışılması çok
yanlış bir davranıştır. \

Buna benzer bir olay da D.Toprak-iş Sendikasının , Anat0z0ğ0n0n
birleştirmeye ilişkin hükümlerine uymaması sonucu üyelikten düşmesi
kararına karşı açtığı davadır. Bu dava için. de söylenecek şeyler, diğer
yukarıda söylenenlerin benzeridir..

O.Toprak-iş Sendikası bunun yanında DISK'e olan aidat borcunu da yerine
getirmeyerek, bu konuda bir dava açılmasına neden olmuştur.

Geçmiş dönemdeZeytinburnu Asliye Hukuk-Mahkemesinde TERCÜMAN
Gazetesi aleyhine açılmış bulunan davalar sonuçlanmış, bu davaların bir
kısmı reddedilmiş, bir kısmında ise TERCÜMAN Gazetesi tazminat
ödemeye mahkum edilmiştir.

Döneme ilişkin vurgulanacak önemli konularından biri de üye sendikaların
Hukuk Dairelerinde görevli bulunan avukatların DISK'e bağlı olmayan
sendikaların DISK'e bağlı sendikalar aleyhine açmış oldukları davalarda bu
sendikaların vekilliklerini yüklenmiş olmalar.ıdır. Kuşkusuz Avukatlık
Yasasına göre görev yapan ve mesleki bağımsızlığı bulunan avukatların ,
hangi davaya girip girmeyeceklerine kendileri karar verir. Ancak bu kural
kadar, vekaletlerini aldıkları kişi veya kuruluşları seçmekte özgür oluşları da
temel bir kuraldır.

DISK'e bağlı olmayan bir sendikanın davasını üstlenen bir avukat DISK'e
bağlı bir sendikanın avukatlığını da almak zorunda değildir. DiSK
Anatüzüğü hükümlerine uygun olarak çıkartılmış bulunan Hukuk işleri
Dairesi Yönetmeliği ve DiSK Anatoz0ğ0ne göre DiSK Hukuk işleri Dairesi ve
DISK'e bağlı sendikaların hukuk daireleri DISK'in Anatozüğ0 ile bağlıdırlar.
Burada görev alan her kişi, DiSK AnatOz0ğ0ne uygun davranmak
zorundadır. DISK'e bağlı sendikalara karşı davalar açmış bulunan bazı

• avukatlar Anatüzüğe rağmen DISK'e karşı dava açmak durumunda
bulunmuşlardır. inanıyoruz ki; bu konumda olan avukatlar kısa süre
içerisinde nerede bulunmak zorunda olduklarını saptayarak ona göre tavır
alacaklardır. Aksi halde, bu sorunun daha önce DiSK Genel Sekreteri
Fehmi IŞIKLAR imzasıyla tam örgüte genelge olarak çıkartılmış bulunan
ilkeler ışığında çözümlenmesi gereklidir. Hatırlanacağı gibi, bu genelgede
yukarıda anlatılmış konumda bulunan personelin istihdam edilemeyeceği
Yönetim Kurulu kararı olarak tüm üye sendikalara lletllmlştlr,

C) DiĞER ÇALIŞMALAR

Hukuk işleri Dairesi, Yönetmeliğinde belirtildiği üzere Eğitim ~airesl ile
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eşgOdümlü bir çalışma yürütmüş ve düzenlenmiş bulunan temel eğitim
seminerlerinde görev almış ve yasal konuların üyelere aktarılmasına
yardımcı olmuştur.

Üye Sendikaların Konfederasyona iletilmiş bulunan sorunları ve özel ilkle
bölgede Hukuk müşaviri bulunmayan üye sendikaların hemen tüm hukuki
sorunları Dairemiz tarafından çözümlenmiştir.

Diğer yandan DISK'e doğrudan yapılan ve karşılaştıkları yasal sorunlara
DISK'in çözüm getirmesini isteyen üyemiz olan veya olmayan kişilerin
başvuru konuları incelenerek kendilerine cevaplar gönderilmiştir. Bu
taleplerin tahminlerin ötesinde fazla olduğunu hatırlatmak, programlı
çalışmaların zaman zaman aksamasının bir önemli nedenini açıklar.

Bu dönemde oldukça yoğun yasa tebliğ ve tasarıları incelenmiştir.

Tarım iş Yasası Tasarısı, 1475 sayılı iş Yasasının değişiklik Tasarısı, 27!:
sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası değişiklik tasarısı, verg
yasalarında yapılması· düşünülen değişiklikler, demokratik hak ve
özgürlükleri kısmaya yönelik tasarıların tümü incelenmiş,bir kısmı için yen
teklifler hazırlanarak parlamenterlere ve tüm ilgi I i lere gönderilmiştir.

özellikle paket öneri olarak getirilen ve kamuoyunda baskı yasa tasarılar
olarak bilinen Dernekler Yasası,Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası, Devle·
Memurları Yasası, iller idaresi Yasası ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşler
Yasası gibi yasalarda değişiklik yapmayı öngören yasa tasarılarını tarutrnal
ve bunları yasalaşmasını engellemek için, Demokratik kuruluşlarla ortal
çalışmalar yapılmış, bu tasarıların yasalaşması halinde kişi hak ve
özgürlüklerinin nasıl bir tehlike altına gireceğini örneklerle açıklayan biı
bildiri hazırlanarak, basına ve parlamenterlere dağıtılmış konu ile ilgi
olarak çeşitli ortak toplantılar düzenlenmiştir. . •

Sıkıyönetim ilanı ile birlikte gözaltına alınan üye ve yöneticilere hukuk
yardım götürülmüş, serbest bırakılmaları için çeşitli girişimlerde
bulunulmuştur.

Sıkıyönetim Komutanlığının grev gözcülerinin azaltılması, grev yerlerinde
gözcüler dışında kimsenin bulunmaması ve grev yerlerinde çadıı
kurulmaması yönündeki bildirisi üzerine Komutanlığa başvurularak
bildiriye açıklık getirilmesi ve grev hakkının kullanılmasını kolaylaştırıc
olanaklar sağlanmıştır.

Hukuki işleri Dairesi Yönetmeliğinde öngörülmüş bulunan süreli bir yayır
organının çıkartılması, bölgelerde Bölge Hukuk Bürolarının kurulması,
merkezde bir arşiv oluşturulması görevlerine başlanılmıştır. Ancak QL
görevlerin sonuçlandırılması ve bütünüyle işler hale getirilmesi bir yanıyla
da kadro ve personel sorununu doğrudan ilgilendirdiği için bu çalışmaların
önümüzdeki dönemde sonuçlandırılması zorunluluğu doğmuştur. Böyle biı
çalışmanın gerektirdiği, bütün yayınlara abone olunmuştur. Resmi Gazete,
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Kararları Dergileri, kanunlar ve tüzükler
tamamlanmıştır.

Bu görevlerin yeri~e getirilmesi daha üst düzeyde ve Konfederal anlamda
çalışma olanağı sağlayacaktır. -Önümüzdekl dönemde üye sendikalara ve
tüm ilgililere ulaşan ve onlarla karşılıklı bilgi ve belge alışverişi sağlayan bir
ağ kurulacaktır. Böylece genel anlamda bir yönlendiricilik işlevi ve güvenilir
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bir başvuru organı oluşacaktır. Her torla anti-demokratik yasa, toz0k,
yönetmelik, genelge izlenecek, yargı . kararları ihtiyaç duyan üyelere
ulaştırılabilecektir.

Bu çalışmalar kuşkusuz ki, var olan hukukun demokratikleştirilmesi ve
geriye dönüşlerin engellenmesi açısından gerekli olanlardır. Konfederas
yonun hukuk açısından. işlevi böylece daha anlamlı ve sonuç alıcı bir
şekilde sağlanabilir. Olayların . peşinden gitme yerine onları belirleme
olanakları bu tür çalışmalardan geçmektedir.
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• SOSYAL HiZMETLER, TESiSLER, YATIRIM VE iŞLETMELER DAiRESi
ÇALIŞMALARI

Sosyal Hizmetler,Tesisler,Yatırım ve İşletmeler Daıresi çalışmaıarını
açıklamadan önce 6.Genel Kurul öncesinde DiSK güvencesi altında

. olduğu belirtilere_k kamuoyuna duyurulan DİSK-KENT Konut
Kampanyasını yürüten DiSK Kooperatif işleri Müdürlüğünün konu ile ilgili
yönetsel ve parasal islemlerine değinmek gerekir.

DİSK'in 6. Genel Kurul'una sunulan mizana göre Kooperatif işleri
Müdürlüğü açtığı DİSK-KENT Konut Kampanyasını DISK'e ek· parasal
yüklem getirmeden sonuçlandırmış, üyelerini ve 757.952 TL gideri
DİSK-KENT Sınırlı Sorumlu 1 no'lu Kooperatife devretmiştir.

DiSK Kooperatif işleri Müdürlüğü'nün parasal ve yönetsel işlemleri 6. Genel
Kurul'da bu sonuçları ile değerlendirilmiştir.

Ancak 6. Genel Kurul öncesinde DISK'in yetkili karar organlarının istemine
karşın yetkili organlara hesap vermeyen DiSK Kooperatif işleri Müdürlüğü
6. Genel Kurul'un erkene alınmasının Yürütme Kurulu'nca kararlaştırılması
üzerine tüm üyeleri ve de giderleri bir kooperatife, bir tek muhasebe fişi
keserek devretme ile Genel Kurul'da yönetsel ve parasal işlemlerin gerçek
yüzü ile değerlendirilmesini engelleme yolunu bulmuştur.

Bu Kooperatif yöneticileri ile Kooperatif işleri Müdürlüğü'nün çevresindeki
kişilerin aynı oluşu hukuk dilinde muvazaa denilen açık anlamı ile Genel
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Kurul'da hesap vermekten kurtuluş denilebilecek işlemin ger,çekleşmeslni •
sağlamıştır.

DiSK-KENT 1 no'lu Kooperatifinin bu devir işlemi sırasında verdiği
31.10.977 gün ve 3 no'lu fişin incelenmesinden bir başka sonuç da ortaya
çıkmaktadır. Şöyle ki, 1 no'lu Kooperatif DISK'e 757.972 TL gider.
4.575.145,50 TL tutarlı senetleri ve 1.044.723,46 TL nakidl ile toplam
6.558. 840,96TL'yi devir aldığını belirten bir makbuz vermiştir.

Fakat DiSK Kooperatif işleri M.OdOrlOğü'ngn devir işlemi için kestiği·fişte
kasadan 5.730.623,46 TL ödeme yapıldığı gösterilmiştir. • .

Demek ki, aslında kasadaki para o gün 4.686.900 TL eksiktir ve de o' gün
olmayan paranın kullanılış amacı belli olmadığı gibi Dairenin amacı
doğrultusunda da değildir.

Belirsizlik kimlerin, ne amaçla bu parayı kullandığındadır. Örnek vermek
gerekirse DiSK Kooperatif işleri Müdürlüğü'nün hesabının olduğu banka
şubelerine özgü çek karnesi koçanlarında görülenler (karalanmış olsa da)
"POLiTiKA , kereste alımı içjn verilen, YAPTUTAŞ kuruluş işleri için, kitap
basımı için" gibi açıklamalardır.

Muhasebe kayıtlarında BORÇLULAR hesabında 204.764,80 TL borç
verildiği, bunun 151.000 TL'sinin ödendiği gözükmektedir.

Ne var ki, bu hesapta "Politika'ya" diye kesilen çeklerde altı sıfırlı rakam yer
almamaktadır.

Bu 4.686.900 TL DiSK yetkili kurullarının bilgisi dışında Kooperatif işleri
Müdürlüğ0'nün aracılığı ile kullanılmış, muhasebe kayıtlarında kasada imiş
gibi gösterilmiştir. .

DiSK 6. Genel Kurulu'na sunulan 31.10.1977 günlü mizanda yer alan
değerJerle, yönetsel ve parasal işlemleri değerlendirilen DiSK Koperatif
işleri Müdürlüğü 6. Genel Kurul'dan sonra 10.1.1978 günü aradaki süre
içinde ayrılanlar dışında kalan ortak adaylarının yatırdıkları paraların
karşılığında 4.686.900 TL tutarlı senet ile 230.122,51 TL nakit, 11.297,95 TL
borç, 756.451,75 TL gideri anılan Kooperatiften devralmıştır'. .

Böylelikle kasada olmayan 4.686.900 TL, borçlusu T.MADEN-IŞ Sendikası
olan, DiSK cirolu 31.12.1979 vadeli senetle kapatılmıştır. ·

Anılan Müdürlüğün muhasebe defterleri ve belgelerinin 6.3.1978 günü
Bakırköy 3. No.terliğince düzenlenen tespit tutanağı ile devralınmasından
sonra yapılan .inceleme üzerine ortaya çıkan bu durum DiSK Yürütme
Kurulu'nca değerlendirilerek; 31.12.1979 günlü 4.686.900 TL'lik senet,
10.5.1978'de 1.686. 900, 20.6.1978'de 3.000.000 TL olarak T. MADEN-iŞ
Sendikasından geri alınmıştır.

Ortak adaylarının yatırdığı paraların toplamı ile devredilen nakit arasındaki,.
Yürütme Kurulu kararı ,olmaksızın yapılan giderler ve verilen oorçlar kadar
olan fark o dönemdeki sorumlu yöneticiden noter aracılığı ile lstenmlştir.

Bu talebe karşı, konuya ilişkin hesapların 6. Genel Kurul'ca aKlandığı tterı
sürülrnüştür.. •
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.6. Genel Kurul'a sunulan hesap raporunda DISK-KENT'e ilişkin bilgi
bulunmadığı için aklamadan söz edilemez.

Bu nedenle konunun en yetkili organ olan bu Genel Kurul'umuzda ele alınıp
sonuçlandırılması gerekmektedir.

DiSK Sosyal Hizmetler, Tesisler, Yatırım ve işletmeler Dairesi, DISK'in 6.
Genel Kurul döneminde başlatılan DiSK-KENT Konut Kampanyası'nın o
dönemdeki yönetsel ve parasal işlemleri konusunda DiSK Yürütme ve
Yönetim Kurullarının somut bilgilenmelerinin sağlanmasından sonra DiSK
Yürütme Kurulu'nun 7.7.1978 gün 25 sayılı karan ile oluşturulmuştur.

12.7.1979 gün ve 78 sayılı DiSK Yürütme Kurulu kararı ile uygulamaya
konulan Daire Yönetmeliğinde belirlenen şu amaç doğrultusunda
çalışmalarını yönlendirmiştir:

"Kapitalist ekonominin yapısal sorunları, işçi ve emekçilerin temel
gereksinimlerinin karşılanmasını giderek daha güçleştirici bir gelişim
izlemektedir.

"Bu nedenle, sendikal ve konfederal düzeyde işçilerin ekonomik örgütleri,
sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum hedefine yönelik, üyelerinin beslenme,
barınma, eğitim, dinlenme gibi gereksinimlerinin bugünkü koşullarda
karşılanmasına yardımcı olmak gibi bir görev üstlenmelidir.

"Sosyal Hizmetler, Tesisler, Yatırım ve işletmeler Dairesinin amacı üye
Sendikaların üyelerinin gereksinmelerini karşılamak için DISK'in temel
amaç, ilke ve Genel Kurul kararları doğrultusunda tüketim kooperatifi
kurmak, kurdurmak, öncülük etmek, ana mallar ve tüketim maddelerinin
üretimi, değerlendirilmesi, dağıtım ve üyeleri korumak üzere yapılan bu tür
girişimleri planlamak, eşgüdüm sağlamak, desteklemek, gerektiğinde
girişimler konusunda kamuoyu oluşturmak, gerektiğinde üretici ve
tüketici kuruluşları, belediyeler, köyler, bunların kurduğu birlikler, kamu
kuruluşları, kooperatifler, kooperatif birlikleri ve diğer ilgili kuruluşlarla
ilişki kurmak ve işbirliği yapmaktır."

Yukarıda belirlenen temel amaç doğrultusunda DiSK Sosyal Hizmetler,
Tesisler, Yatırım ve işletmeler Dairesi çalışmalarını DiSK Konut
Kampanyası için arsa sağlanması konusunda yoğunlaştırmıştır.

Bu çalışmalar sırasında yerel yönetimlerle ilişki kurularak somut
girişimlerde bulunulmuştur.

Önce Istanbul yakasında Alibeyköy Belediyesi'nden 2500 konutluk bir arsa
sağlanmış, ayrıca Anadolu yakasındaki yerel yönetimlerle ilişkiler
sürdürülmüştür. - •

Bu girişimler sonucunda Anadolu yakasında gelişme bölgesi olan Soğanlık
Belediyesi ile arsa sağlanması konusunda ilişkiler geliştirilmiştir.

Alibeyköy Belediye Meclisi DISK'e arsa verilmesini 3.10.1979 günü karar
altına almış, ancak bürokratik işlemlerin uzaması sonucu Belediye tapu
verme aşamasına gelememiştir. Bu durumun başlıca nedeni imar ve iskan
Bakanlığına Belediye tarafından sunular parselasyon projelerinin onaylan
ması işlemlerindeki sürecin uzaması ile Vakıflara ait bir kısım arsanın tapu
işlemlerinin henüz bitirilmemiş olmasıdır.
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Soğanlık Belediyesi imar parselasyon projesini tamamlayarak imar ve iskan
Bakanlığına göndermiş bulunmaktadır.

1

Projenin onaylanmasından sonra Belediye ile bir protokol imzalanarak arsa
sağlanacaktır.

Sözü edilen bu arsalar 775 sayılı yasa uyarınca gecekondu önleme ve Islah
bölgelerindeki belediyeler aracılığı ve imar ve iskan Bakanlığının onayı ile
verilmektedir.

Her türlü alt yapı işlemleri bitirilmiş su, elektrik, kanalizasyon ve yolları
tamamlanmış olan bu arsalar, onay alınması anında DISK'in o I uşturacağı
kooperatiflere maliyet bedeli üzerinden devredilecektir.

Ayrıca Ankara Belediyesi Batı Kent projesi içinde DiSK ve üye sendikaların
yer alması konusunda yapılan ön görüşmelerde prensip anlaşmasına
varılmıştır.

Arsa sağlanması konusunda somut girişimler sonuç alıcı biçimde
yönlendirilirken, toplu konut üretimi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

Yeni yapı teknolojileri üzerinde yapılan çalışmalarda özellikle konut
sorununu çözmüş ülkelerin pratiklerine yönelinmiştir.

1

Bununla ilgili • olarak kapsamlı bir ön araştırma için Rıza Güven
'başkenltğmda üç kişilik bir heyet 8.12.1978'de 12 günlüğüne Sovyetler
Birliği'ne gönderilmiştir. •

Konut sorunu ile ilgili olarak inceleme ve görüşmelerde bulunan heyet
maliyetleri düşürücü prefabrik konut üretimini yerinde inceleme olanağı
bulmuştur.

Bu arada DiSK-KENT Kampanyasından isteyenlere b
0

ir zorluk çıkartılmadan '
paraları verilmiştir.

403

-



DiSK ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜ'NÜN ÇALIŞMALARI

•· şçi sınıfı, kapftalizmin gelişmesine koşut olarak kendisi de gelişip1 büyüdükçe uğraş ve ilgi alanını sadece dar anlamda ekonomik
çıkarlarıyla sınırlayamaz. Tersine ülkenin ekonomik, sosyal siyasi ve

kültürel diğer tüm sorunlarıyla da yakından ilgilenmek zorundadır.

Dar anlamdaki ekonomik kazanımlarını korumak için buna gerek vardır.
örneğin toplu sözleşmelerde kazanılmış olan bir ücret zammı, fiyatlar ya da
vergiler artırılarak egemen sınıflarca kolayca geri alınabilir. O halde

• ücretlerini koruyabilmek için işçi sınıfının ülkenin fiyat politikasına da, '"
vergi politikasına da karışması, bu konularda hükümetleri baskı altına
alması zorunludur.

işçiler, günümüzde ülkenin . en büyük yaratıcı kesimini oluşturan
vatandaşlar olarak da, geleceğin yöneticisi sınıf olarak da, ülke yaşamının/
her yönü ile doğrudan doğruya ilgilidirler. . ,

. l..
işçi sınıfının devrimci sendikal örgütü DiSK de çalışmalanru sadece toplu
sözleşmelerle sınırlayamazdı. Nitekim böyle olmuş ve DiSK kurulduğundan
beri gittikçe artan bir ölçüde, ülkenin çok çeşitli sorunları ile ilgilenmiş ve
bunlar hakkında işçi sınıfının yararları doğrultusunda görüşler oluşturmuş
ve çözümler önermiştir.

DISK;in ilgi alanı böylece genişleyip bütün ülke sorunlarını kapsayınca, bu
sorunların işçi sınıfının bilimi açısından bir araştırma merkezinde
incelenmesi ve daha önce yapılmış olanlanrı da gene aynı merkezde
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toplanması gereksinimi ortaya çıkmıştır. işte bu gereksinimi karşılamak
üzere DISK'in 6. Genel Kurulu'ndan hemen sonra Araştırma Dairesine bağlı
olarak Ankara'da DiSK Araştırma Enstitüsü kurulmuştur.

Haziran 1978'den beri faaliyet göstermekte olan DiSK_ Araştırma
Enstitüsü'nün bugünkü kadrosu 1 müdür, 4 araştırma. uzmanı ve 1
yardımcıdan oluşmaktadır. Enstitü'nün çalışmaları DISK'in çeşitli
konularda görüşlerini açıklayan raporlar, bültenler, broşürler, tebliğler
hazırlamak ve bilimsel toplantılar, seminerler, konferanslar ve panellerde
DISK'i temsil etmek gibi değişik biçimlerde olmaktadır. EnstitO'nün diğer
önemli bir amacı da bütün bu çalışmalara temel olan bir kitaplık ve
dökümantasyon merkezi oluşturmaktır.

Enstitü'nün çalışmaları ve bu çalışmalarda açıklanmış olan görüşlerin
özetleri şöyledir:

1978 Ekonomik Rapor

1979 içinde yayınlanan Ekonomik Rapor'da ağırlıkla işçi sınıfı ve diğer
emekçi kesimlerin gelir dağılımı içindeki yerleri ele alınmıştır. Gelir
dağıl_ımında işçi ve emekçi kesim)erin durumunun giderek kötüleştiği ve
gerçek gelirlerinin düştüğü ortaya konmuştur. Raporda ayrıca Ecevit
Hükümeti'nin Türk-lş'le yaptığı "Toplumsal Anlaşma"ya değinilmiş ve bu
konuda özet olarak şu görüşler savunulmuştur:

Toplumsal Anlaşma, ülkemizde sürekli aksayan kapitalist düzenin yeniden
inşasını temel görev edinen siyasal iktidar ile yine işçi sınıfını bu düzen
sınırları içinde tutma işlevini üstlenen Türk-iş arasında 1978 yılı içinde
imzalanmış bir belgedir. Bu anlaşma bugün varolan kapitalist sömürü
düzenini esas olarak almakta ve onun bugünkü bunalımından kurtulmasını
sağlamak için işçi sınıfına sorumluluk ve fedakarlık yüklenmesini
öngörmektedir.

Anlaşmada işçi sınıfının çıkarlarına 'aykırı. ve sürdürdüğü mücadeleyi
aksatacak hükümleryer almıştır. Fiyat artışlarından işçi ücretlerini sorumlu
tutan zihniyetin bir ifadesi olan Toplumsal Anlaşma işçi ücretlerini
dondurmak yolunda atılmış önemli bir adımdır. \

Toplumsal Anlaşma işçinin istihdam güvenliği konusunda kazanılmış
haklarını geri almaktadır.· işçi sını.fının uzun mücadeleler sonucunda
kazanmış olduğu, işverenin işçiyi toplu sözleşmede belirtilmiş olandan
başka yerde ve işte çalıştıramayacağı yolundaki hakları Toplumsal Anlaşma
ile geri alınmıştır.

Toplumsal Anlaşma işçilerin yönetime katılmalarını' bir oldu bittiye
getirmektedir. . • •

Toplumsal Anlaşma işçileri yatırımlara katılmaya zorlamaktadır; Anlaşma
işçilerin ücretlerini dondurmakla yetinmemekte, bir de işçilerden
yatırımların finansmanına katkıda bulunmalarını istemektedir. Diğer baz ı
kapitalist ülkelerde de denenmiş olan bu yöntem, işçilerin hisselerinin bir
süre sonra büyük sermayenin eline geçt_jğini göstermiştir.

Ayrıca Toplumsal anlaşma'da yer alan bu düzene ilişkin çözümlemelere
katılmanın olanağı yoktur. Anlaşrnada dengesiz gelişmenin ve düzensiz
sanayileşmenin ağır ekonomik ve toplumsal bunalımlara yol açtığı
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belirtilmektedir. Oysa düzensiz gelişme ve dengesiz sanayileşme nedenler
değil, sonuçlardır.

Bunun yanı sıra Anlaşmada kapitalistlerin aşırı kar amaçlarından
vazgeçmeleri de istenmektedir. Oysa karı azamileştirmek, yani mümkün
olan en fazla karı elde etmek kapitalizmin temel kuralıdır ve bu onun
işlemesini, gelişmesini sağlayan temel itici güçtür.

Toplumsal Anlaşma, gerçekleştirmek istediği amaçlar kadar, ülkemizdeki
kapitalist sistem hakkında yapmış olduğu çözümlemelerde de işçi sınıfını
uzlaşmacılığa zorlamaktadır.

1979 Ekonomik Rapor

Haziran 1980'de yayınlanan 1979 Ekonomik Raporu, 1978 Ekonomik
Raporu'nda anlatılmış olan gelir dağılımında emekçi sınıflar aleyhine olan
gelişmenin 1979'daki boyutlarını ortaya koymuştur. Rapor'da Demirel
Hükümeti'nce uygulanmaya konan ekonomik önlemler paketinin işçi ve
emekçilere neler getirdiği incelenmiş, ülkemizin emperyalizme bağımlı
kılınma süreci ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Rapor'da Hükümetin işçi
sınıfına dayatmak istediği eşel mnbil sistemi üzerinde özel olarak
durulmuştur.

Demirel iktidarı sermayenin ve emperyalizmin istekleri doğrultusunda aldığı
Ocak 1980 önlemleriyle piyasa mekanizmasına daha az işlerlik
kazandırılmasının ekonominin emperyalist-kapitalist sistemle daha fazla
bütünleşmesinin koşullarını 'yaratmıştır. Sonra sıra sistemin ideolojil<
düzeyde de sarsılmasına yol açan fiyat artışlarının önlenmesine gelmiştir.
Sermayenin sözcüsü iktidar için bunun da yolu, fiyatları artırırken· işçi ve
diğer emekçi kesimlerin gelirlerini düşük tutarak, talebi kısmaktır. HOk0met
bu amaçla yeni önlemler alma girişimi içindedir. Bunlardan biri de 1980'in
ilk aylarında sık sık gündeme getirilen eşel mobil ya da ücretlerin fiyat
artışlarına bağlı olarak yükseltilmesi sisteminin yasalaştırılmasıdır.

Ülkemizde fiyat artışları daha önce hiç yaşanmamış boyutlardadır.
Sendikaların daha da etkinleşmesini, işçi sınıfının ekonomik ve politik
mücadelesinin daha da keskinleşmesini vebunların yanı sıra geniş halk
kltlelerlnln düzene olan muhalefetinin yükselmesini kolaylaştıran ve teşvik
eden bu hızlı enflasyon koşulları, kapitalist sistemi ideolojik ve politik
planda zayıfJatmaktadır. Bu nedenle, sistem açrsından fiyat artışlarının
yavaşlatılmasının yanı sıra işçilerin ücretleri için mücadele verme gereğini
azaltıcı önlemler alınması zorunlu hale gelmiştir. işte eşel mobil bu amaca
yönelik olarak kullanılması düşünülen önlemlerden biridir.

Hükümetçe hazırlanan Eşel Mobil Yasa Tasarısı kabul edilemeyecek bir
girişimdir.Ancak son yıllarda olduğu gibi hızlı enflasyon dönemlerinde
işçilerin toplu sözleşmelerle kazandıkları ekonomik hakları bir süre sonra
ellerinden alınmaktadır. Sendikaların fiyat artışlarının ücret kazanımlarını
yok etmesini önleyecek bazı ek önlemler almasında yarar vardır.Bu
önlemlerden biri de, sendikaların toplu sözleşmelere fiyatartışları belirli bir
oranı aşınca ücretlerin de aynı oranda artırılması yolunda bir madde.,
koydurmaları olabilir. Böylece işçilerin ücret kazanımlarının toplu sözleşme
süresinde korunması mümkün olacaktır.

Görüldüğü gibi böylesine bir önerinin hükümetin dayatmaya <:alıştığı yasa
tasarısı ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu öneri sendikanın gücüyle bağıntılı olup
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sadece sendikanın mücadelesi sonucu kazanılan Ocret artışlarının o toplu
sözleşme süresinde korunmasına yöneliktir..

Yayınlanan bu raporlar dışında, yayın programına alınan çeşitli broşürler
hazırlanmıştır. Broşürlerde incelenen konulara ilişkin çeşitli seminer ve
panellere katılınmıştır. Broşürler ve diğer çalışmalar sırasıyla şöyledir:

YÖNETiME KATILMA

Geçtiğimiz dönemde tartışılan önemli konulardan biri de işçilerin yönetime
katılması ve yönetim kademelerinde yer alması idi. Bu güncel konudan
hareketle yönetime katılma hakkında, bu konunun anlamını ve ideolojik
içeriğini belirten bir broşür metni hazırlanmıştır. işletmeler Bakanlığınca
Haziran 1979'dadüzenlenen "Yönetime Katılma" seminerinde de savunulan
bu görüşler özetle şunlardır:

Yönetime katılma terimiyle anlatılmak istenen işçilerin işletmelerde
yönetim ve sorumluluğu paylaşarak verimliliğin artırılması ve lşbartşrrun
sağlanması için yönetim kademelerinde işverenle birlikte ve sürekli bir
biçimde yer almalarıdır. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi yönetime katılma·
kapitalizme özgüdür ve bu haliyle emek verimliliğini artırmaya yönelik bir
uygulama ve emek sermaye barışının gerekliliğini vurgulayan ideolojilerin
somutlanmış bir biçimidir.

Kapitalist sistemde yönetim, kapitalizmin işleyiş kurallarına bağlı olarak
biçimlenir. Bu bağlamda işletmelerde yönetim de işletmenin azami kara
ulaşmasını ve sermaye birikimini hızlandırmasını sağlayan bir araçtır ve bu
nedenle işçilerle paylaşılamaz.

Uygulamada da yönetime katılma işçi sınıfının bu sistem içinde gerçekten
söz ve karar sahibi olmasını değil, aksine ideolojik ve politik olarak düzenle
bütünleşmesini sağlamaya yönelik bir yöntem olmaktadır. işçilerin
verimliliğindeki düşmeler, sendikal· hareketin güçlenmesi, işçiler arasında
ekonomik ve politik bilincin yaygınlaşması ve sınıf mocadelesinin ulaştığı
boyutların büyümesi gibi kapitalizmi tehdit eden gelişmeler karşısında
burjuva düşünürlerinin buldukları bir çare olarak ortaya çıkan yönetime
katılma çeşitli amaçlara hizmet etmektedir. •

ilk bakışta sadece emek verimliliğinin artırılmasına yönelik bir teknik olarak
algılanılabilen ya da böyleymiş gibi sunulanyönetime katılmanın ideolojik
içeriği daha kapsamlıdır.
işçiler bu yolla sanki gerçekten çalıştıkları - işyerlerinin yönettmıne
katıldıklarını sanarak işçi olduklarını unutup kendilerini aynı zamanda
işveren sanacaklardır. işçilerde yaratılacak bu kafa karışıklığından sermaye
çevreleri iki yarar sağlamayı düşünmektedirler. Birincis_i • se~dikaların
işlevleriyle birlikte önemlerinin de azalmasıdır. Bunun dogal bır sonucu
ücret taleplerinin de yumuşamasıdır. ikinci yarar politiktir. işçi sınıfı
ekonomik düzeyde "işbirlikçilik" yapmaya başlayınca düzeni değiştirmek
üzere politik düzeyde mücadele vermesi bütünüyle olanaksızlaşacak ve bu
düzeyde de işbirlikçiliğe yönelecektir. Yönetime katılma e.~~s olarak
sermayenin kendi düzenini sürekli kılmak için işçi sınıfına önerdıgı ve hepsı
de uzlaşmacılığa çıkan sayısız yollardan birisidir.

Kapitalist Toplumda Kadın Emeği ve Evişleri

lç,ipde _yaşadığımız kapitalist toplumda smttlararası ~ş-it'si;ı:liğin yanısıra
.:'l7



cinsler arası eşıtsızııK de vardır. Kadın emekçi, emekçi olduğu için ezilip
sömürülmesinin yanında kadın olduğu için de baskı görür.
'

Kadın emekçi dışarda çalışmasının yanısıra evde de çalışır, ev işlerine emek
harcar. Ancak bu çalışma çoğu kez önemsenmez, sistemin yeniden
üretilmesindeki rolü gözardı edilir. Oysa eviçi emeği, emekgücünün
değerinin belirlenmesinde, yani işçinin aldığı ücretin ne olması g~rektiği
tartışmasında önem kazanır.

Emekgücünün değeri, onun üretimi için gerekli emek zamanına yani işçinin
ve ailesinin beslenme, barınma ve kültürel gereksinimlerini karşılayan
malların üretimi için gerekl_i emek zamanına eşittir. Bu geçinme araçları
pazardan ilk alındıklarında doğrudan tüketilebilir bir hale gelmeleri için
üzerlerinde ayrıca emek harcanması gerekmektedir {alınan sebzelerin
pişirilmesi gibi).

Bunun yanısıra ev içinde insan yaşamının sürdürülmesi açısından sürekli
olarak yapılması gerekli hizmetlervardır{temizlik, çamaşır ... gibi). Ev kadını
ücret. tarafından satın alınan malların biçimini değiştirdiğinde, onları
tüketime yarayışlı hale getirdiğinde, yeni kullanım değerleri yaratmış olur.
Bunların tüketilmesiyle, kadının tüketilen şeylerde somutlaşan emeği,
erkeğin emekgücü içinde yerini almış demektir. Kadın aynı zamanda .
çocuklar doğurup .onıan büyütmekle işgücü ordusuna yeni neferler
kazandırır.

Kadın, erkeğin emekgücü karşılığı ödenen ücretinden kendi yaşamını
sürdürmek üzere, tüketim malları biçiminde bir pay alır. Ancak ev kadını
salt kendini yeniden üretmek ve muhafaza etmek için emek harcamaz, aynı
zamanda kocası ve çocuklarının da yeniden üretimi ve muhafazasını
sağlayacak hizmeti ve kullanım değerlerini üretmek için emek harcar.
Kocasının ücretinden aldığı pay ise sadece kendi yeniden üretimini
sağlamaya yönelik emeğinin karşılığı olan_tüketim mallarıdır.

Ev kadınının ev işlerinde harcadığı zamanın büyük bir kısmı kocası ve
çocuklarına yönelik olduğundan, bu çalışması karşılıksızdır. işte bu olgu,
kadına evde kocası ve çocukları için yaptığı işlere ait bir ödemede
bulunulmaması kapitalistlerin işçilerin ücretini düşük tutmasını sağlar.
Çünkü kadının dışarda çalışmaması, evde de gerekli işleri yapmaması
halinde bu hizmetlerin ve malların pazardan sağlanması, bu hizmetler ve
mallar için para ödenmesi, ücretin daha yüksek olmasını gerektirecektir.

Bu nedenle kadının evde yaptığı işlerin, harcadığı emek zamanının erkeğin
emekg0cünün üretim maliyetini düşürmesi, işçinin daha düşük bir ücretle
çalışmasını sağlar. Bu da kapitalistin artık-değerinin büyümesine yol açar.
Bundan ötürü, kadınlar giderek artan sayılarda çalışma yaşamına katılsalar
da ev kadınlığının, evişlerinin ve çocuk bakımının onların asli görevi
olduğu düşüncesi sürekli telkin edilir. '

Kadınların çalışma yaşamına katılmaları onların ekonomik özgürlüklerini
kazanmaları açısından ileri bir adımdır. DiSK kadınların çalışma yaşamına
katılmaları önündeki her türlü engelin ,kaldırılmasından yanadır. Ancak
ülkemizde işsizlik sorununun vardığı korkunç boyutlar göz önüne
alındığında henüz iş aramak üzere işg0c0 piyasasına çıkmayan kadınların
(toplumsal değer yargılarının da etkisiyle) iş bulmada birçok güçlüklerle
karşılaşacağı açıktır. Bu nedenle, kadının çalışma yaşamına katılması
sonuna kadar desteklenir ve evişlerinin bireysel niteliğinden çıkanlıp
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Kamusal görev haline getirilmesi talep edilirken, kısa vadede kadınlara
dışarda çalışsın çalışmasın evde yaptığı işler için bir ödemede
bulunulmasını talep etmek önem kazanmaktadır. Ayrıca çeşitli eğitim
kurumları aracılığıyla (okul, kitle iletişim araçları vb.) evişlerinin karı ve
koca ve ailenin diğer bireyleri tarafından birlikte yapılması anlayışı çalışan
kadınların yükünü azaltmak ve onların her türlü toplumsal etkinliğe
katılmasına olanak sağlamak için insanlara kazandırılmalıdır.

Çalışan Çocuklar ve Çıraklar

Ülkemizdeki çarpık kapitalist düzenin sonucu olarak okuma çağındaki çok-
, sayıda çocuk çalışmaktadır. Devletin eğitim-öğretim olanaklarından
yararlanamayan bu çocuklar, zor koşullar altında, aşırı biçimde
sömürülerek çalıştırılmaktadır. Çırak olarak çalıştırılan çocukların işçi
statüsünde olmaması, onların işçilerin kazanılmış haklarından yar:arlanma
larını da önlemektedir. Böylece Çıraklık Yasası çocukların haklarını
korumak adı altında, aslında çocukların sürnürülrneslne hukuksal dayanak
oluşturmaktadır.

Bu konuda hazırlanan henüz yayınlanmamış broşür metninde çalışan
çocukların sorunlarına ilişkin olarak,

a) Çalışma yaşinın en az 16 olarak saptanması,
b) Çalışan bütün çocuklara, sosyal güvenlik kurumfarından yararlanma ve

sendikalaşma hakkının tanınması,
c) Çıraklık Yasası'nın değiştirilmesi,
d)' Temel eğitimini tamamlayan çocuklara, devlet okullarında mesleki

eğitim verilmesi talep edilmektedir.

Kreş

Uluslararası çocuk yılı Türkiye Milli Komitesi'nce Ankara'da 4-7 Ocak 1979
tarihleri arasında düzenlenen ."1979 Çocuk Yılı Konferansı"na, DiSK adına
katılınmış ve kreş sorunu hakkında bir tebliğ sunulmuştur.

Tebliğ ülkemizde anne ve· babası çalışan 0-6 yaş grubu. çocuklarının
bakım-eğitim sorunu ve gereksinmeleri ve bu konuda DISK'in önerilerini
içermektedir. Tebliğde, ilk olarak gittikçe daha çok kadının çalışma
hayatına katılmasıyla birlikte ortaya çıkan 0-6 yaş grubu çocukların bakım,
eğitim ve sağlık sorunlarının nicel boyutları in_celenmiştir.

Sorunun. karşımıza bir kamu görevi olarak çıktığı - açıklanan tebliğde,
ülkemizde bunun aksine olarak, bu görevin ağırlıkla işverenlerce ve özel
kesime bırakıldığı, kamu kuruluşlarına bağlı olan kreş, anaokulu ve ana
sınıfların nicel ve nitel yetersizlikler içinde bulunduğu, sayısal boyutlarıyla
belirtilmiştir. Ayrıca, bu konuya ilişkin yasal düzenlemelerin eksiklik ve
(yanlışlıklarına), çarpıklıklanna da değinilmiş ve çocukların bakım, eğitim
ve sağlık gibi sorunlarının kapitalistlere bırakılamayacak kadar önemli
konular olduğu anlatılmıştır. -

Tebliğin öneriler bölümünde DISK'in konuya ilişkin İstemleri açıklanmıştır.
Buna göre, 0-6 yaş grubu çocukların bakım, eğitim ve sağlık sorunlarının
çözümü bir kamu görevi olarak saptandıktan sonra, bu sorunun çözüm
yolu olarak, kamu eliyle kurulacak mahalle kreş ve anaokulları önerilmiştir.
ikamet yerlerine yakın, sağir'k bakımından elverişli, mahalle gereksinmeleri
göz önüne alınarak ve gerekli her türlü araç ve personelle donatılmış bir
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biçimde kurulması gereken bu kreş ve anaokullarında, ana ve babası, her
ikisi de çalışan çocuklara öncelik tanınması istenmiştir.

Aynca çalışan kadınlara doğumdan önce 1 ay ve doğumdan sonra da 6 ay
ücretli,' isteyenlere 6 ay daha· ücretsiz izin hakkı tanınması önerilen
tebliğde, ücretli izinden sonra çalışmak isteyen kadınlara, çocuklarını
emzirme. olanağının sağlanması bakımından işyerlerine yakın yörelerde
emzirme ve bakım odaları açılması da istenmiştir.

Konut ve Kentleşme

Enstitü'müzce, Akdeniz Kentler Birliği'nin 12-15 Mayıs 1980 tarihleri
arasında lstanbul'da düzenlediği "Akdenlz'de Belediyeler Arası işbirliği ve
Ekonomik Gelişme Konferansı"na DiSK adına bir tebliğ sunulmuştur.

Tebliğde kentleşme sürecine ve hızlı kentleşmenin doğurduğu sorunlara,
özellikle konut sorunu bağlamında değinilmiş ve özetle şu görüşlere yer
verilmiştir:

Hızlı kentleşmeyle birlikte artan konut gereksinmesinin karştlanamaytşmda
ve gecekonduların hızla yaygınlaşmasında temel neden, konut üretiminin,
esas olarak, piyasa mekanizmasına bırakılmış olmasıdır. Böylece özel
sektör tarafından üretilen konutlar dogrudan varlıklı kesimlerin lüks konut

. talebini karşılamıştır.

Gecekondu işte bu koşullar altında konut gereksinmesi içinde olan az gelirli
kesimlerin, bu gereksinmelerini karşılayabilmek için kendilerinin bulduğu
bir çözümdür ve bağımlı ekonomik düzenin ve plansız-programsız
kentleşmenin bir ürünü olup toplumdaki sınıfsal yapının mekana yansımış
görür.tüsünü de vermektedir. Büyük kentler nüfusunun % 50-65'inin
yaşadığı gecekondu semtlerindeki kitlelerin gerek altyapı, gerekse diğer
kamu hizmetlerinden yararlanma ve daha da önemlisi kentsel-kültürel
yaşamı paylaşma olanakları son derece düşüktür.

Oysa konut sadece bir barınak olarak düşünülemez. Konutlar çevreleriyle
bir bütündür, çevrelerinden soyutlanarak ele alınamazlar. Bu biçimde
düşünüldüğünde herkese belirli niteliklere sahip bir konut sağlama
görevinin devlet ya da belediyeye ait olacağı açıktır.

Bugün özellikle büyük kentlerimizin altyapı donanımları, yeşil alan, okul,
ulaşım, kültür ve sağlık merkezleri gibi olanaklarrsonuna kadar kullanılmış
ve giderek kalabalıklaşan kentlerin gereksinmelerine cevap veremez hale
gelmiştir. Bu durumda, diğer kentleşme sorunlarının çözümüne de katkıda
bulunabilecek uydu kentler, konut sorununun çözümünde bir yol olarak
karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan kamu eliyle (devlet, belediye ortak
çalışması) kurulacak bu kentlerin, altyapı ve diğer kamu hizmetleri

- bakımından kendine yeterli olması ve buna bağlı olarak konut sayısının 10
binden az olmaması gereklidir. Uydu kentler, az ve orta gelirli halkın konut
gereksinmesini karşılamak 0zere planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Ancak, konut sorununun çözümünü devletten talep etmek yeterli değildir.
Devletin bugüne kadarki uygulamaları, kapitalist devletin işlevlerine bağlı
olarak, sermayenin çıkarlarına uygun olmuştur. Bu durumda, bu sorunun
çözümü için de belirli müdahalelerin ve denetimlerin gündeme getirilmesi
gereklidir. Bu yönde oluşturulacak girişimlerde, sınıf ve kitle sendikacılığı
nı ilke edinmiş olan DISK'in üzerine önemli görevler.düşmekted lr.
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Ocret ve..Ocret Sistemleri

Kapitalist sistemde ücret emekg0cünün değeridir. Bu konudaki temel
bilgilerin toparlandığı ücret broşüründe önce üretim ilişkileri, üretici güçler
ve bu ikisinin bütünlüğünden oluşan üretim biçimi kavramlarına yer
verilmiş, daha sonra kapitalist toplumun genel özellikleri anlatılmıştır.
Çeşitli ücret kavramlarının (parasal ücret, gerçek ücret, değer olarak ücret)
açıklanmasından sonra ülkemizde 1963-78 yılları • arasında gerçek
ücretlerdeki gelişmeler, sömürü oranları ve asgari ücretin belirlenme
esasları ele alınmıştır. lşkolları arasındaki ücret farklılıklarının nedenlerine
değinen broşür, sendikalı ve sendikasız kesimlerdeki ücret farklarını da
işlemekte ve ücret sistemlerinin tanıtılmasıyla son bulmaktadır.

Enflasyon

Enstit0'm0zce yapılan çeşitli çalışmalarda, 0cretlerve enflasyon konularına
değinilmiş, burjuvazinin öne sOrd0ğü gibi, enflasyonun nedeninin işçi
ücretlerindeki artış olmadığı ortaya konmuştur.

Kapitalist sistemde, enflasyonun sorumlusu dalma burjuvazidir. Çünkü
ekonomiyi yöneten ve yönlendiren burjuvazidir. Buna karşın, sermaye
çevreleri, enflasyonun hızlanması olgusundan işçileri sorumlu tutmak ve
onların kötüleşen durumlarını düzeltmek üzere verecekleri mücadeleyi
etkileyebilmek için çeşitli demogojilere başvurmaktadır. Bunlardan
başlıcası, işçi ücretlerindeki artışın enflasyona neden olduğu görüşüdür.
işçi ücretlerindeki artışlar, hiçbir zaman enflasyonun başlatıcısı
olmamıştır. işçiler, varolan enflasyon sonucu düşen gerçek gelirlerini"
korumak için ücretlerini artırma çabası içinde olmuşlardır. Yani ücretlerini
artırma talepleri, enflasyonun nedeni değil, sonucudur.

Ancak kapitalistler, ücretlerdeki her artışı fiyatlara yansıtarak enflasyonu
körüklemektedirler. Enflasyonun durmasını istiyorlarsa fiyatları artırmaya
rak, karlarından fedakarlık etmeye asla yanaşmamakta, tüm fedekarlığı işçi
sınıfından beklemektedir. Nitekim Ocak 1980'de açıklanan son ekonomik
önlemler paketinin özü de buna dayanmaktadır.işçi ücretlerindeki, memur
maaşlarındaki, taban fiyatlarındaki artışlar son derece sınırlı tutulacak,
ama fiyatlar serbest bırakılacaktır. Alabildiğine yükselen fiyatlar halkın alım
gocono hepten aşıp en temel tüketim malları bile satın alınamaz duruma
gelince fiyat artışları duracaktır.

işçilerin hiçbir şekilde sorumlu olmadıkları enflasyonu durdurmak adına,
ücretlerini artırma taleplerinden vazgeçerek kemerlerlnl sıkmak ve işsizliğe
razı olmak gibi fedakarlıklarda bulunması elbette söz konusu değildir.

Basın Bültenleri

DiSK Araştırma l;:nstltosa, yıllık ekonomik raporların dışında, gerektikçe,
basın bültenleri yayınlamayoluna gitmiştir. Böylece ekonomik gelişmelerin
işçi ve emekçi sınıflara neler getirdiğinin, egemen sınıfların ülkeyi
emperyalizme daha da ba~ımlı kılma girişimlerinin anında sergilenmesi
olanaklı olmuştur. •

Yayınlanan ilk basın bülteni, Aralık 1978'de hazırlanmış olup, 1978
Ekonomik raporu'nun özeti niteli~lndedlr. Bültende, 1978 yılının ekonomik
gelişmelerinin işçi ve dl~er emekçi sınıflara neler getirdiği anlatılmıştır.
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ikinci basın bülteni Nisan 1979'da yayınlanmış olup bu bültende
Türkiye'den 1970-78 döneminde OPEC'e ve gelişmiş kapitalist ülkelere 13.2
milyar dolar tutarında kaynak transfer edildiği açıklanmış, yapılan
transferin 6.3 milyar dolarının gelişmiş kapitalist ülkelere, tümüyle
karşılıksız bir kaynak transferi niteliğinde olduğu belirtilmiştir.

Ağustos 1979'da y,ayınlanan üçüncü basın bülteninde, 1979 yılının ilk altı
ayındaki ekonomik gelişmeler ele alınmış ve yine işçi sınıfı ve diğer
emekçi kesimlerin bu gelişmelerden nasıl etkilendiği incelenmiştir.

Aralık 1979'da çıkan basın bülteni, 1979 yılında gerçek ücretlerde meydana
gelen düsmeyl incelemiş ve 1970'den bu yana gerçek ücretlerdeki düşme
oranının % 39'a ulaştığı ortaya konmuştur. •

Ocak 1980'de yayınlanan son basın bülteninde bir borç batağına
saplanmış olan ülkemizin, ithal • ettiği malların fiyatlarının sürekli
artmasından dolayı 1978 başından 1979 ortasına kadar olan 20 aylık
dönemde uğradığı kayıp ve bu kaybın giderilmesi için alınan yeni borçların
ülkemize getirdiği yükler anlatılmıştır.

Kütüphane Çalışmaları

DiSK Araştırma Enstitüsü kurulduğundan buqüne değin, işçi sınıfı hareketi
.lçln gereksinme duyulabilecek tüm yayın ve I çalışmaların Kütüphanesinde
bulunmasınaözen göstermiş,bu amaçla üç çalışma yürütmüştür:

1. Enstitü için gerekli olan yayınların temin edilmesi: Bu amaçla, çeşitli
devlet kurumları, sendikalar, işveren kuruluşları, fakülteler ve akademiler,
demokratik kitle örgütleri, kocperatlfler, belediyeler ve benzeri kuruluşlara,
yayınlarını Enstitü Kütüphanesi'ne göndermeleri için yaz ı yazılmış, DISK'e
bağlı bir Araştırma' Enstltüsü'nün kurulduğu da duyurulmuştur. Böylece
çeşitli kuruluşlar Enstito'ye yayınlarını düzenli göndermeye başlamışlardır.
Aynı şekildeçeşitli uluslararası kuruluşlara da Enstitü'müzün kurulduğunu
bildiren ve bizi yayın gönderme listelerine almalarını isteyen yazılar
yazılmıştır.Bu kuruluşlar da özellikle süreli yayınlarını Kütüphanemize
göndermeye başlamışlardır.

Yayınevleriyle de ilişki kurulmuş ve çıkan yayınların konumuzla ilgili
olanları Kütüphaneye alınmıştır. Yayınlanan kitaplar düzenli izlenmekte,
Enstitü için gerekli olanlar satın alı'nmaktadır.

Ayrıca çeşitli dergi ve gazetelere abone olunmuştur.

Böylece temin edilen yayınlar, üç ayrı karta işlenerek, Kütüphane'ye
yerleştirilmektedir. Kütüphanede halen 2500 yayın bulunmaktadır. Bu
yayınların 600 adedi Enstitü'nün kurulduğu 1978 yılının Haziran ayında
DiSK Genel Merkezi'nden getirilmiştir. . . .

~- Arşiv ve dökümantasyon çalışmaları: Enstita'de, kitap baskısı haline
dönüşmemiş olan çalışmalar da derlenmektedir. Gerek DISK'e bağlı
sendikalarda ve enstitü'de yapılan araştırmalar, gerekse dışarda (fakülteler,
dernekler, odalar v.b.) yapılan araştırmalar, konularına göre ayrılarak
dosyalarda saklanmaktadır: Bu şekilde yapılan çalışmalar 200 dosyada .
toplanmış durumdadır.
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3. Gazete küpürlerinin derlenmesi: DiSK işçi sınıfını ve emekçi kitleleri
ilgilendiren konularda, gazetelerde çıkan haber, demeç, yorum ve benzeri
yazılar kesilerek, konularına göre dosyalanmaktadır.

DiSK Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi DiSK üyelerine olduğu gibi diğer
araştırıcılara da açıktır. Tüm araştırıcılar gereksinme. duydukları
yayınlardan, arşiv ve gazete küpürlerinden, dergilerden serbestçe
yararlanabilmektedirler. Ozellikle, işçi sınıfını doğrudan ilgilendiren
konulardayapılan araştırmalar için Enstitü, araştırıcıların ilk başvurdukları
yer haline dönüşmüştür. Bu durum, önümüzdeki dönemde Enstitünün aynı
zamanda bir dökümantasyon merkezi halinde çalışmasını hızlandıracaktır.

/
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DIŞ iLiŞKiLER DAiRESi ÇALIŞMALARI

U luslararası haberleşmenin hız kazandığı dünyamızda toplumsal
sistem ve ideolojik farklılıkların varlığı kabul edilerek, uluslararası
sendikal ilişkilerin geliştirilmesi,deney alışverişinin sürdürülmesi ve

işçi sınıfı sorunlarının dış ilişkilere gereken önem verilerek dayanışma
içinde çözülebilmesiyle olanaklı bulunduğu bir gerçektir.

DiSK AnatüzüğO 4. maddesi (c) bölümünde "Türkiye dışında olup da işçi
sınıfı yararına çalışan ve DISK'in ilkelerine uygun doğrultuda görüş sahibi
olan uluslararası işçi örgütleriyle işbirliği yapmak, bu kuruluşlara üye
olmak suretiyle işçi dayanışmasının ürünlerinden yararlanmak" gerekliliği
bellrtllmlştlr.

DISK'in 6. Genel Kurulunda alınan, dış ilişkilere daha çok önem verilmesi
doğrultusundak{, kararda belirtildiği gibi "Uluslararası ilişkilerin hergün
biraz daha önem kazandığı, başta çokuluslu şirketler olmak üzere
sendikaların ulusal alanda tekelci sermaye ile tek başına mücadele
olanaklarının azaldığı gerçeğinden çıkarak işçi sınıfının sorunlarının tam bir
uluslararası işbirliği ve dayanışma içinde çözümlenebilmesi için dış
ilişkilere daha çok önem verilmesi" gerekmektedir. • •

Yine 6: Genel Kurulda alınan "DiSK ve Üçüncü Dünya Sendikaları" başlıklı
karar uyarınca "...Farklı dünya görüşlerine sahip ülkeler sendikaları
arasında ikili ya da çok yanlı temasların hergün biraz daha arttığı ve bu
arada hiç bir bloka bağlı olmayan ülkelerin ve bunların sendikalarının
etkinl!klerini giderek arttırdıkları da. saptandığından, DISK'in, 'yumuşama'
414
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siyasetine yönelik 'blr siyaset izleyen, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
gibi bölgesel sendika merkezleri ile ilişki kurmakla birlikte, buna paralel
olarak çeşitli .ülkeler ve özellikle Üçüncü Dünya Ülkeleri sendikaları ile de
temaslarını arttırması için çalışmalarda bulunulması" görevi de göz önünde
tutulmalıdır. •

DiSK, geçen dönemdeki uluslararası düzeyde sendikal kuruluşlara dönük
çalışmalarını işte bu doğrultudaki Ana tüzük ve genel kurul kararları
ışığında sürdürmüştür.

UI uslararası düzeyde sendikal örgütlerle var olan ilişkileri geliştirmeye ya
da yeni ilişkiler kurmaya yönelik çalışmalara geçmeden önce bu örgütlerin
yapıları ve nitelikleri hakkında özetle bilgi sunmayı yararlı görüyoruz.

ULUSLARARASI SENDiKAL ÖRGÜTLER
DÜNYA SENDiKALAR FEDERASYONU (DSF)

ikinci Dünya Savaşının bitiminde 1945'de kurulan Dünya Sendikalar
Federasyonuna başlangıçta hem ileri kapitalist ülkelerin, hem Üçüncü
Dünya ülkelerinin, hem de sosyalist ülkelerin sendikal merkezleri üye idi.
Marshall Planı konusunda çıkan anlaşmazlık sonucunda kapitalist ülkeler
sendikal merkezlerinin büyük bölümü üyelikden ayrıldılar. Bu bölünmeye
rağmen DSF gerilememiş, aksine gelişmesini sürdürmüştür. Günümüzde
190 milyon işçiyi temsil etmektedir. Merkezi Çekoslovakya'nın Başkenti
Pragdadır.

DSF işçi sınıfı bilimi doğrultusunda faaliyet gösterir.'

ULUSLARARASI HÜR SENDiKALAR KONFEDERASYONU ( UHSK) •

DSF'ye bağlı kapitalist ülkeler sendikal merkezlerinden başta Amerikan,
lngiliz ve Hollanda işçi Sendikaları Konfederasyonları olmak üzere, bir
bölümü, Marshall Planı konusunda çıkan anlaşmazlık sonucunda ayrılıp
1949'da UHSK'nu kurdular. AFL-CIO (Amerikan işçi Sendikaları Konfede
rasyonu) 1969'da bu kuruluşdan ayrılmıştır.

Merkezi Belçika'nın Başkenti Brüksel'dedir.119 sendikal kuruluşa bağlı 53
milyon işçiyi temsil etmektedir.

Türk-iş bu örgütün üyesidir. Bu yoldan, ötedenberi, DiSK aleyhinde
kampanya sürdüregelmektedir. UHSK üyesi kuruluşlar DiSK ile ilişkilerinde
bu nedenle genellikle çeklrnserdlrler.

UHSK sosyal demokrat nitelikteki Avrupa sendikalarının egemen olduğu bir
örgüttür. Gelişmekte olan ülkeler işçi sınıflarının istemlerine cevap verecek,
sorunlarını çözüm getirecek bir çalışma düzeyine erişememiş , kendisini
yenileyememiştir. ..,__ •

DÜNYA ış KONFEDERASYONU (DiK)

1920 yılında "Uluslararası ·Hri~tiyan işçi Sendikaları Konfederasyonu"
adıyla kurulmuştur, 1968 k'ongresinde günümüzdeki adını almış ve eski
tüzüğünde yeralan "Hristiyanlığın toplumsal ilkelerine dayalı ideoloji"yi
terkedip yeni bir ilkeler bildirgesini benimsemiştir. Merkezi BrOksel'dedir.
17 milyon işçiyi temsil etmektedir. ileri kapitalist ülkelerdeki önde gelen
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0yeleri Belçika, Fr_ş.nsa, Hoflanda ve Kanada'dadır. Latin· Arnerlkada
güçlüdür. özellikle Uçüncü Dünya Ulkelerine dönük çalışmalar yapmakta
dır. -

DiK "toplumun siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını degiştirmek
am~cı ile sosyalizm için devrimci mücadeleyi ilke olarak benlmsediğ lnl"
söylemekte, ancak "sosyalizm" anlayışını "özyönetim" kavramı ile
sınırlamaktadır. • •

ULUSLARARASI BÖLG~SEL SENDiKAL ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ARAP iŞÇi SEND)KALARI KONFEDERASYONU (UAISK)

Arap Birliğinin amaçladığı hedefler doğrultusunda anti-emperyallst ve
antl-slyonlst bir politika izlemektedir. Genelde, Mısır ve Tü nus dışındaki
Arap ülkeleri siyasal iktidarları ile bu çloğrultuda uyumluluk içindedir.
Merkezi Suriye'nin Başkenti Şam'dadır. Uçünco Dünya ülkelerine yönelik
çalışmalar yapar. Dünya iş Konfederasyonu ve Dünya Sendikaları
Federasyonu ile iyi ilişkileri vardır.

UAISK Genel Sekreteri Ahmet Callud ile DSF Genel Sekreteri Enrique
Pastorino arasında Ocak 1980'de imzalanan ortak bildiriden alınan şu kalın
çizgiler Örgütün konumunu belirlemektedir: "...Emperyalizm ve özellikle
Amerikan emperyalizmi, silahlanma yarışını tırmandırarak ve Batı Avrupaya
nükleer füzeleryerleştirerek, Helsinki Nihai Senedi'nin onaylanması ve Salt
il Anlaşmasının imzalanması ile vurgulanan 70'1i yılların barış içinde birlikte
yaşama politikasını tehdit etmektedir...FKÖ liderliğindeki Filistin Arap
halkı ile dayanışma ise iki me_rkezin temel hedefidir... !ki merkez, Oyelik
bağlantıları ve eğilimleri ne olursa olsun, bütün sendikal örgütleri soğuk
savaşa dönüş girişimlerine karşı çıkmaya,. halkların" politik ve sosyal
bakımdan yazgılarının kendi iradeleri ile belirlenmesinden yana olmaya
çağırır." •

AVRUPA iŞÇi SENDiKALAR! KONFEDERASYONU (ASK)

UHSK'nun Avrupa düzeyinde birleştirici bir çalışma içine girememiş olması
sonucunda ve bir tor tepki niteliğinde, 1973'de kurulmuştur. Merkezi
Belçika'nın Başkenti Brüksel'dedlr. Günümüze değin, daha çok, Avrupa
Ekonomik Topluluğu ülkeleri sendikal merkezlerinden bazılarını biraraya
getiren .bir kapalı-örgüt görünümünü sürdüregelmiş, Kıt'anın farklı
eğilimlere sah_ip sendikal merkezlerini batana iie kucaklayamam ıştır.

_B~!}da,başta Alman Sendikaları _Birliği olmak üzere,tutucu niteliği
agır basan ulusa) merkezler etken olmuştur. Ne var ki, gerek Ortak Pazar .
ilişkilerinden /doğanısorunlardan gerekse çokuluslu şirketlere karşı·ortak
mücadele verilmesi zorunluluğundan kaynaklanan sosyo-ekonomik ve
politik ·zorlamalarla· örgütün bu konumu değişmektedir. Özellikle,
sosyalist karakterli ltalyan Konfederasyonu CGIL'in bağlı. buluntiuğu •
DSF'de gözlerı:ıci. "associate" üye statüsüne geçip ASK'a'katılinası bu dqğ1

-

rultuda önemlı bır kazanım olmuştur. Günümüzde kapitalist ülkelerdeki
bunalımın ağırlaşması, demokratik sendikal istemlerin artması sonucunda
ASK ilerici niteliğe sahip olmazorunluluğu ile karşı karşıyadır.

ULUSLARARASI IŞKOLU FEDERASYONLAR!

Konfederasyonumuzun uluslararası düzeyde sendikal örgütlerle organik
bağlantısının olmayışı sonucu üye sendikalarımız lşkolu ölçeğinde
A16.



uluslararastlltşkl kurmada doğal olarak kendi tercihleri doğrultusunda
hareket _etmektedirler. Bu nedenle,· bir kısmı (Aster-lş, Baysen, Bank-sen,
Dev Maden-Sen, O.Yapı-iş, Hürcam-lş,Keramik-lş,Llmter-lş, Maden-iş,
Sosyal-iş, Petkim-lş, Tekstil) Dünya Sendikalar Federasyonuna bağlı, bir
krsmı da (Basın-iş, Genel-iş, Gıda-iş Lastik-iş, Oleyis) _Uluslararası Hor
Sendikalar Konfederasyonu paralelindeki lşkolu birllklerine üyedirler..

Sendikalarımızın bu tor ilişkilerinin aynı disiplin içinde kanalize edilmesi
gereklidir ve de DISK'in uluslararası düzeyde konumunun belirlenmesi
sorunu, bu sorunun çözümü ile olanaklıdır.

SENDiKALAR FEDERASYONO iLE iLiŞKiLER

DÜNYA ULUSLARARASI SENDiKALÖRGÜTLERLE iLiŞKiLER

Yapı ·işçileri Yuvarlak Masa Toplantısı

DSF öncülüğünde 27-28 Ocak 1978'de 'Paris'de yapı ve ağaç sanayii
işçilerinin sorunlarının ele alındığı ve işçilerin uluslararası düzeyde karşı
karşıya bulunduğu işsizlik ve hayat pahalılığı ile mücadele yöntemlerinin
tartışıldığı bir yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır. DiSK admaKerarnlk-lş
Genel Sekreteri Sadık Doğrular ile Basın-Yayın Dairesi görevlisi Tevfik
Bilgin'in katıldığı toplantıda Cezayir, Danimarka, ispanya, Finlandiya,
Fransa, Yunanistan, lzlanda, ltalya, Japonya ve Portekiz Sendikalarının
temsilcileri biraraya gelmişlerdir.

Toplantıda kapitalizmin bunalımının işçileri ağır blçfmde etkilediği işçilerin
daha iyi koşullara kavuşmasının ortak sendikal eylem birliği .lle
sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.Hayat pahalılığı, enflasyon, göçmen
işçilere özgü sorunlar, sendikal ve- demokratik özgOrlOklere saldırılar, sınıf
temelinde ele alınması gereken sorunlar olarak tartışılmıştır. Toplantıda

1 ayrıca ispanya HOkOmetinin işverenlere hiç bir tazminat ödemeden işçi
çıkarma olanağı veren düzenlemesini insanlık dışı olarak n_iteleyen bir karar
kabul edilmiştir. işçilere karşı işlenen• cinayetler nedeni ile Tunus Devlet
Başkanı Habip Burgiba protesto edilmiştir.

DSF 9.GENEL KURULU

DSF 9.Genel Kurulu 16-23 Nisan 1978 günlerinde Çekoslovakya'nın
Başkenti Prag'da yapılmıştır. Genel Kurula 126 ülkeden 230 milyon örgOtlO
işçiyi temsilen 996 delege,gözlemci ve konuk katılmıştır. Genel Kurula
Genel Sekreter Fehmi Işıklar, Genel Başkanveklll Mukbil Zırtıloğlu, Genel
Sekreter Yardımcısı Sina Pamukçu ve Basın-iş Sendikası göre:vlisi Okşan
Yardımcı'dan oluşan bir DiSK delegasyonu katılmıştır.

Genel Sekreter F. Işıklar Genel Kurula hitaben DiSK adına bir konuşma
yapmış ve özetle şunları söylemiştir. •

Türkiye, kapitalist yoldan kalkınma çabası içinde olan.bunu blllnçle yani
devlet politikası olarak yürüten bir ülkedir. Bu ekonomik politikanın doğal
bir gereği olarak dünya kapitalist sistemi içinde yerini almıştır. Bu konumu
ikinci Dünya Savaşından sonra daha da pekişerek kapitalist emperyallst
sistemin hem askeri, hem ekonomik örgütleri ile işbirliği hallne
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dönüşmüştür. Kapitalist dünya sistemi ile yakın ilişkilerine ve kalkınmak
için bütün çabalara rağmen Türkiye hala az gelişmişlik çemberini
kıramamıştır.

Bu sonuç ve Türkiye Ekonomisinin buqünkü yapısı, benzer ülkeler için bir
daha tekrar edilmemesi gereken bir kalkınma modelinin somut öğretisi
olmaktadır.

DiSK işçi sınıfımızın ekonomik ve demokratik istemleri için mücadele
ederken bu bilinç içinde hareket ediyor. Biliyoruz ki, verdiğimiz mücadelede
karşımıza çıkan asıl engel, bugünkü kapitalist düzen ve onun egemen
güçleri olan tekelci sermaye ve emperyalizmdir...Ekonomik ve sosyal
alandaki mevcut koşulların ciddi düzeltmeler yapılmadan, olduğu gibi kabul
edilmesinin, hükümeti özgürlükler konusunda da sağa itmesinden endişe
ediyoruz. Çünkü sağa dönük ekonomik ve sosyal sistemi ve maddi
koşullarını sosyalizm doğrultusunda değiştirmedikçe, sadece iyi niyetle
özgürlükçü ve demokratik olunamayacağına inanıyoruz... Ulusların kendi
kaderini tayin etme ilkesinin yanısıra işçi sınıfı dayanışmasına büyük önem
veren DiSK, Şili'li sınıf kardeşlerinin ülkesinin bölünmezliği için mücadele
eden Kore halkının, soykırımına karşı yiğitçe savaş veren Filistin halkının
ırkçı beyaz azınlığın zulmüne ve emperyalizme karşı savaşan Afrika
halklarının en sıcak destekçisidir.

Seçimler sonunda DSF Bürosu şöyle belirlenmiştir: Başkan Sandor Gaspar
(Macaristan), Genel Sekreter Enrique Pastorıno (Uruguay), Başkan
Yardımcısı Sh.A. Dange (Hindistan), Karel Haffmann (Çekoslovakya),
Romen Vilon-Guezo (Benin) •

Genel Kurul dünya sendikal hareketinin birliğinin sağlanması doğrultusun
da bir "Eylem ve Yönlendirme Belgesi" kabul etmiştir. Bu belge şu esasları
içermektedir:

• Barış için mücadelenin ve yumuşama sürecinin geliştirilmesi,
halklar arasında işbirliğinin arttırılması ve silahsızlanmanın sağlanması,

• Emekçilerin ekonomik ve toplumsal istemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Tüm halkların ekonomik ve siyasal bağımsızlıklarının güvence altına
alınması, geri kalmışlığın yok edilmesi, adil bir yeni ekonomik düzen

• kurulması,
• Sömürgecilik, faşizmin ve ırkçılığın tasfiyesi,
• Ekonomik ve siyasal demokrasinin geliştirilmesi.

Uluslararası Tekstil Sendikaları Birliği Kongresi

DSF'ye bağlı Uluslararası Tekstil Deri ve Kürk. işçileri Sendikaları Birliği'nin
6.Kongresi 4-9 Eylül 1978 tarihlerinde Budapeşte'de yapılmıştır. 153 delege
ve 62 konuğun katıldığı kongrede DISK'i Örgütlenme Dairesi uzmanlarından
Sefer Güvenç temsil etmiştir. Güvenç Kongrede yaptığı konuşmada özetle
"Kapitalist-emperyalist sistemin bunalımı Tekstil Sana'yiinde de açıkca
görülüyor. Bu sanayi ücretlerin düşük olduğu geri kalmış ülkelere
aktarılıyor. Bu ülkelerde bu arada Türkiye'de tekstil sanayii emperyalizmin
pazarlarına ve özellikle çokuluslu şirketlere bağımlıdır" demiştir.

Kohgrede, Tekstil Sanayiinde çokt.İluslu şirketlerin saldırıları, işçllerin
mücadeleleri, sendikal örgütlerin eylem birliği için ortak _ platform,
sendikaların hükümetlerden ve uluslararası örgütlerden istemleri konuları
görüşülmüş bu konularda kararlar alınmıştır.
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Tarım işçileri Konferansı

Sovyetler Birliği Tarım işçileri Sendikasınca DSF öncOIOğOnde düzenlenen
"Tarım işçilerinin Çalışma ve Yaşam koşullarını Düzeltmek için Kırsal
Bölgelerde Sosyal ve Ekonomik Dönüşümler"konulu konferans 24-25 Ekim
1978 günlerinde Kazak Sosyalist Cumhuriyeti Başkenti • Alrna-Ata'da
yapılmıştır.

·11 ülkeden 31-temsilcJnin katıldığı _Konferansta DiSK: ~u arıda üyelikten
düşmüş olan Devrimci Toprak-iş Genel Başkanvekillerl Azmi G0ner_ve Erdal
Kacıga ile Örgütlenme Dairesi· Madara Mete Sönmez tarafından temsil
.edilmiştir. Delegasyonumuz Konferansa Türklye'deki tarım ve orman
işçilerinin sorunlarını içeren bir rapor sunmuştur.

Konferansın kabul ettiği deklarasyonda özetle şu hususlar yer almıştır:

o Katılanlar, temel demokratik ve sendikal hakların ihlal edilmesine, Güney
Afrika'daki ırk ayrımına, ırkçılığa ve faşizme karşı, ülkelerinin demokratik ve
sosyo-ekonomik gelişmesi için, özgürlük için savaşan batan haklarla
dayanışma içindedirler;

• • Katılanlar toplumsal ilişkilerin toplumsal gelişmeye engel olduğu
ülkelerde köylülüğün çıkarları doğrultusunda sendikal reformların
yapılması zorunluluğuna inanırlar;
Bu zorunlu reformlar:
• Büyük toprak sahiplerinin ekonomik, sosyal ve siyasal baskısına son
vermek; .
• Tarım işçileri ve yoksul köylüler arasında toprağın ve diğer oretim
araçlarının adil dağıtımını sağlamak, foodal ve yarı-foodal ilişkileri
kaldırmak, daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını amaçlayan ilerici
programların uygulanmasında tarım işçilerinin ve emekçi köylülerin
katılımını sağlamak, . .
• Sendikal özgüı1ükleri teminat altına almak; .

• e Tarım işçilerinin ve köylülerin gelirlerini endüstride çalışanların ücretleri
düzeyine yaklaştırmaktır.

Avrupa'da Emekçi Kadınlar Se,nin.eri
\ '

DSF Uluslararası \Demokratik Kadınlar Federasyonu ve Macar Ulusal
Kadınlar Konseyi 14-17 Kasım 1978 günlerinde Macarlstan'ın Başkenti •
Budapeşte'de "Avrupa'da Emekçi Kadınların Durumu" konulu bir seminer
düzenledi.

DISK'i Basın-iş Sendikası· uzmanlarından Okşan Yardımcı'nın temsil ettiği •
seminere 25 ülkeden 56 örgüt adına 76 delege katılmıştır. 1980 yılında
Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek Dünya Kadın Konferansının ön
çalışması niteliğindeki seminerde Avrupa'daernekçl kadınlann karşı karşıya
bulunduğu sorunlar tartışılmıştır. 'ol~_K .temsllclsi Türkiye'deki durum
hakkında bilgiler vermiş, DiSK 6.Genel Kurulunda alınan konuya ilişkin •
kararı açıklamış, DISK'in bu konudaki mücadele yöntemlerine değinmiştir.
Seminersonunda yayınlanan ortak biİdiride şu görüşler ye_r almıştır: . .
• Kapitalist ülkelerde giderek derinleşen bunalım . kadın. emekçılerın
konumlarını olumsuz yönde etkilemekte, yoksulluk ve ışslzllk <;irtmaktadır.'
• Kadınların çalışmave iş bulma güvencesi yoktur. Eşit işe eşıt ücret kuralı
kadın emekçilere uygulanmamaktadır. . ··- . .
• Mesleksel ve eğitsel olanakları kısıtlıdır. çanşrna koşulları elver_ışlı de
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ğildir.
• Annelik bir toplumsal işlev, olarak tanınmamaktadır. Bu konuya ilişkin
yeterli toplumsal yapı oluşturulmamıştır. •
• Yabancı ülkelerde çalışmak zorunda kalan kadınların bu konumlanndan
kaynaklanan sorunları ayrıca ve özenle ele alınmalıdır.

DSF Genel Konseyi •
Dünya Sendikalar Federasyonunun· Genel Konsey toplantısı 9-14 Nisan
1979 tarihleri arasında Bulgaristan'nın Başkenti Sofya'da yapılmıştır. DiSK
ve lntersindical'ı'n gözlemci olarak izledikleri toplantıya 75 ülkenin sendikal
merkezlerinin temsilcileri katılmıştır. Toplantıda DISK'i Genel Sekreter
Yardımcısı Sina Pamukçu ile o dönemdeki Koordinasyon Dairesi Müdürü
Günaydın Erdoğmuş temsil etmiştir.

Toplantı divanı DSF Başkanı Sandor Gaspar, Genel Sekreter Enrique
Pastarino, Genel Sekreter Yardımcısı ibrahlrn Zekeriya ve Başdenetci
Georgiu Borgov'dan oluşmuştur. Gündemde DSF Kongresi kararlarının
uygulanması, ILO ile ilgili çalışmalar DSF tüzüğünün değiştirilmesi gibi
önemli konular yer almıştır.

Konsey çalışmaları sonucunda şu konularda kararlar alınmıştır:

• Vletnarn'm bağımsızlığının Çin istilasına karşı savunulması ve Vletnarrun
yeniden inşası için dayanışma,
• Dünya Kadın işçiler Konferansı
• Irk ayrımına ve emperyalizme karşı Güney Afrika halklarının mücadelesini
·- destekleme,
• Lübnan halkı ile maddi manevi dayanışma,
• Uluslararası Ulaştırma işçileri Federasyonu çalışmaları,
• Şili ve Nikaragua diktatörlüklerine karşı boykot,
• fşsizliğe karşı önlemler, .
.• Ortadoğu sorunları

Genç işçiler Çalışma Grubu

DSF'nin Avrupanın kapitalist ülkelerin sendikal örgütleri arasında
düzenlediği "Genç işçilerin işsizlik ve Mesleki -Eğitim Sorunları" konulu
Çalışm,a Grubu Toplantısı 10-12 Temmuz 1979 tarihleri arasında Paris'de
yapılmıştır. •

Toplantıya şu. örgütler katıfmıştır:CGT (Fransa), CGIL (İtalya), PEO
(Kıbrıs), CCOO (ispanya), CGTP-IN (lntersindical- Portekiz), ILO
(Danimarka), SAK (Finlandiya), AEM ve ESAK (Yunanistan), TUC (lskoçya)
ve DiSK.
Toplantıya ayrıca UNESCO Gençlik Bölümü temsilcisi, Dünya Demokratik
Gençlik Federasyonu Sekreteri, DSF'nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILÖ)
temsilcis~A~EWITASS (lngiltere) temsilcisi katılmıştır. .

Genç işçilerin sorunlarınm işçi sınıfının genel soru nlannin bir parçası
olduğuna, kapitalist ülkelerdeki işsizlerin yarısını gençlerin oluşturduğuna,
okulları bitiren gençlerin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına,
burjuvazinin gençleri yoğun bir ideolojik baskı altında tuttuğuna değinen
temsilciler kendi örgütlerinin soruna bakış açısını dile getirmekle birlikte
ortak hedeflerin ve ortak mücadele yollarının belirlenmesine ilişkin
görüşleri saptamışlardır
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Toplantıda DISK'in konuya ilişkin görüşlerini sunan Eğitim Dairesi Müdürü
Faruk Pekin özetle şunları söylemiştir: "Kapitalist ülkelerin işçi sınıflarının
çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için verilen mücadele sü'rerken
gittikçe artan sayıda genç bilimsel ve· teknolojik devrim koşullarında
üretime katılıyor ve işçi sınıfı saflarındayerlerini alıyor. Bu gençler işçi
sınıfının ayrılmaz parçasıdır, ama bazı özel sorunlarla karşı karşıyadır...Tür
kiye'de genç işçiler yasal haklarının tanınması ve korunması için mücadele
ediyorlar. Emperyalizme, faşizme,şovenizme karşı bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm için verilen ortak mücadelede diğer kapitalist ülkelerdeki
kardeşleri gibi,işçi sınıfının ayrılmaz bir parçası olarak daha etkin ve bilinçli
olarak yer alıyorlar." •

Uluslararası Yapı işçileri Birliğinin Kongresi

DSF'ye bağlı Yapı, Yapı Malzemesi ve Ağaç Sanayii işçi Sendikaları
Uluslararası Birliği'nin (UITBB) 3-8 Eylül 1979 tarihleri arasında Polonya'nın
Başkenti Varşova'da yapılan 8. Genel Kuruluna DiSK Yürütme Kurulu üyesi
Mustafa Aktulgalı, Devrimci Yapı-iş Sendikası Genel Başkanı lbrahim
Çetkin, Hürcam-iş Sendikası Mali Sekreteri Burhan Çiftçi ve Baysen Genel
Başkanı Cevat Özhasırcı katılmıştır.

Uluslararası Ulaştırma işçileri Federasyonunun Yıldönürnü

Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu ile Eğitim Dairesi Müdürü Faruk
Pekin'den oluşan DiSK delegasyonu 17-18 Aralık 1979 tarihlerinde
Budapeşte'de düzenlenen DSF'ye bağlı_ Uluslararası Ulaştırma işçileri
Federasyonunun .30. kuruluş yıldönümü ve Yönetim Kurulu toplannlarma
katılmışlardır. Ayrıca Kimya-Petrol işçileri Uluslararası Birfiği'ni (ICPS) de·
ziyaret ederek Genel Sekreter Alain Covet ve Yürütme Kurulu üyeleri ile
görüşmüşlerdir.

Bu ziyaretten yararlanarak, daha önceden kararlaştırıldİğı üzere, Dış ilişkiler
Sekreteri Akis Fantis ve Sekreter-Yardımcısı Pavlos Dinglis'den oluşan PEO
delegasyonu ve DiSK delegasyonı..i ile Dev-iş Genel Başkanı Hasan Sarıca
ile her üç örgütün Kıbrıs sorununa bakış açısını yansıtan bir protokol
imzalamışlardır. Bu protokolle, hertürtü Enosis, ilhak, iltihak, taksim
biçimine· karşı olunduğu, askerden arınmış bir ada üzerinde, bağımsız:
bağlantısız, toprak bütünlüğüne , sahip, iki toplumlu, Federal bir Kıbrıs
Cumhuriyeti\ıin kurulmasının tek çözüm yolu olduğu belirlenmiştir. Bu
olay' DİSK ile PEO arasında üst düzeyde ve resmi nitelikte ilk teması
oluşturmuştur.

Ticaret Sendikaları Yönetim Kurulu

Bank-Sen Sendikamızın üyesi olduğu DSF'ye bağlı Uluslararası Ticaret
Sendikaları Birliği'nin 27. Yönetim Kurulu toplantısı 25-27 Mart 1980
tarihlerinde istanbul'da yapılmıştır. • '

Örgütün çalışmalarının gözden geçirildiği ve özellikle yeni dönem toplu, iş
sözleşmeleri uğraşını sürdüren Bank-Sen ile dayanışma kararının alındığı
bu toplantıda DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar bir konuşma yapmıştır.

Işıklar özetle şunları söylemiştir: "Emperyalist-kapitalist sistemin içinde
bulunduğu bunalımı aşmakta özellikle üçüncü dünya ülkelerinde nasıl bir
pclltlka izlendiğini yakından değerlendirebilm~k için bu toplantı ,iyi bir
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olanaktır. Bütün dünyada emperyallst-kapıtalist sistem giderek daha da
saldırganlaşan, halkları birbirine kırdırarak sömürüsünü sürdürmeyi
amaçlayan, temel hak ve özgürlükleri yok ederek halkları bu sömürüye
boyun eğdirmeye çalışan bir politika izlamektedir. Türkiye'de bu politikanın
dışında değildir. Son birkaç yıldır meydana gelen gelişmeler bu gerçeği çok
somut olarak Türkiye toplumunun sözleri önüne çıkartmıştır. Yaşanan
ekonomik bunalımla. demokratik hak ve özgürlüklere yönelik saldırı
arasıdaki paralellik her uygulamada biraz daha iyi olarak geniş halk
kitlelerince gözlenmekte, kavranmaktadır.

Emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı kapitalistleşme çabaları bugün
Türkiye ekonomisini durma noktasına getirmiştir. Bu ekonomik güçlüklerin
yanında egemen sınıfların desteklediği ve yönlendirdiği faşist cinayet
şebekelerinin saldırı ve cinayetleri sürmekte toplum faşizm tehdidini
yakından duymaktadır. Parlamento gündeminde bekleyen ve zaten büyük
ölçüde kısıtlı ve yasaklı olan temel hak ve özgürlükleri daha da kısıtlamayı
amaçlayan yasa değişiklikleri diğer bir önemli tehdit olarak durmaktadır.

Egemen sömürücü sınıfların ve onların siyasal iktidarlarının bu yönelişleri
elbetteki emperyalist kapitalist sistemin görüş ve önerilerinden bağımsız
değildir.

DÜNYA iŞ KONFEDERASYONU iLE iLiŞKiLER

DiSK Delegasyonunun DIK!i Ziyareti

,Genel Sekreter Fehmi Işıklar, Genel Başkanvekili Mukbil Zırtıloğlu ve
• Genel SekreterYardımcısı Sina Pamukçu'dan oluşan DiSK Delegasyonu 22
Mart 1979'da DIK'in Brüksel'deki merkezini ziyaret etmiştir. Genel Sekreteri
Jan Kulakowski başkanlığındaki DiK Yürütme Kuruluna Türkiye'nin sosyal,
ekonomik ve politik durumunu' özetleyen bilgi verilmiş, emperyalist güçler
tarafından desteklenen faşist terörün demokratlara, aydınlara ve işçi sınıfı
militanlarına yönelik saldırıları, artan hayat pahalılığı, işsizlik sorunları
anlatılmıştır. DISK'in Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na üyelik
başvurusu ve Uluslararası Çalışma Örgotü'nde temsili konularında destek
istenmiştir.

Görüşmeler sonunda yayınlanan ortak bildiride Türklye'de faaliyet gösteren
çokuluslu şirketlerin çıkarlarına aykırı davranışları ve IMF'nin ülke
ekonomisi aleyhine müdahaleleri • kınanmıştır. Demokratik ve sendikal •
hareketi tehdit eden gelişmelere karşı ortak eylem zorunluluğuna
değinilmiş, Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun amaçladığı hedeflere
ulaşabilmesinin kıt'anın tüm sendikal merkezlerini bünyesinde toplaması
koşuluna bağlı olduğuna işaret edilmiştir. Çeşitli işbirliği olanakları
üzerinde durulduğu, özellikle çokuluslu şirketler konusunda ortak eylem
koymanın, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve 'göçmen işçilerln
sorunlarının çözümü için birlikte çalışmanın yararlı olacağı kaydedilmiştir.

Houffalize Kollokyumu

Dünya iş Konfederasyonu tarafından 18-23 Şubat 1980 tarihleri arasmda-.
Houffalize'de (Belçika) düzenlenen kollokyuma DiSK adına Genel
Başkanvekili Mukbil Zırtıloğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Sina Pamakçu
katılmıştır.

Kollokyuma DiK üyesi Avrupa, Asya,· Afrika, Latin Amerika ·ve Kuzey
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Amerika'da kurulu send ıkal merkezlerle çeşitli meslek recterasyonıarı ve
DiSK gibi DiK üyesi olmamakla beraber US0 (ispanya), Arap Sendikaları
Konfederasyonu, CGIL (İtalya). CSY (Yugoslavya,) SOHY0 (Japonya,
CGTP-IN (Portekiz), Avrupa Sendikaları Konfederasyonu, UGTA (Cezayir)
çağrılmışlardır.

Kollokyumda tartışılan konular 3 bölümde toplanmıştır: Yaşam ve Çalışma
Koşulları, Çokuluslu Şirketler, Gelişme.

Bu konularla ilgili olarak üç komisyon oluşturulmuş, ,Zırtıloğlu Çokuluslu
Şirketler Komisyonuna başkan seçllrnlş, Gelişme Komisyonunun çalış
malarına Pamukçu üye olarak katılmıştır.

Zırtıloğlu kollokyum Genel Kurulunda Türkiye'de var olan güncel koşullar,
DISK'in bu koşullar içindeki .konumu, rnücadelesl, hedefleri konularını
içeren bir konuşma yapmıştır.

Başta Genel Sekreter J. Kulakowski olmak üzere DiK yöneticileri ile
kollokyum sonrasında yapılan görüşmelerde DIK'in DiSK ile ilişkilerini en
ileri düzeyde geliştirmeye özen gösterdiği, yakın ilişkileri sürdürmekten
yana oldukları açıklıkla ifade edilmiştir. ikili görüşmelerin sonunda
Türklye'dekl anti-demokratik gelişmelerden DIK'in duyduğu kaygıyı,
DISK'in mücadelesinin bütünü ile desteklendiğini, iki örgüt arasındaki
ilişkilerin daha da geliştirilmesinin yararlı olacağını içeren bir ortak bildiri
yayınlanmıştır.

DiK üst düzey yöneticileri DISK'i ziyarete hazır olduklarını belirttiler.

insan Hakları ve Sendikal Eylem Kollokyumu

Dünya İş Konfederasyonu tarafından 17-21 Mart 1980 tarihleri arasında
Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen insan Hakları ve Sendikal Eylem
Konulu kollokyum DiSK adına Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesi Müdürü
Tevfik Bilgin katılmıştır.

46 ülkeden 50 örgütün temsil edildiğ: toplantıya Uluslararası Çalışma
Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü temsilcileri de gözlemci olarak
katılmışlardır.

Toplantı divanı üyelikleri Kıt'a esasına göre belirlenmiştir. Avrupa kıtasını
DİSK temsil etmiştir. Sekreterya tarafından sunulan rapor üzerinde insan
haklarının çiğnenmesi konusunda yoğun tartışmalar yapılmıştır.Zimbabve.
ltalya, Güney Afrika, Meksika, CLAT (Latin Amerika Sendikaları Birliği),
Zambiya, Togo temsilcileri insan haklarının çiğnenmesinin emperyalist
kapitalist sistemden ve bu sistemin IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası
mali kuruluşlarının girişimlerinden kaynaklandığını vurgulayan açıklamaları
ile DISK'in görüşlerine yakın bir tavır içinde olmuşlardır.

Bu kollokyurna katılan Temsilcimizin raporundaki izlenim şudur: "DIK'in
özellikle Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika'daki örgütlenmesinde
din etkeni önemli rol oynamıştır. Ancak, Latin Arnertkave Afrika'daki ulusal
hareketlerin giderek sınıfsal bir temele oturması sonucunda bu hareketlerin
kazandığı anti-emperyalist ve anti-kapitalist nitelik DIK'in politikasında
liberalleşmeyi getirmiştir.. Konfederasyonun üçüncü dünya ülkelerindeki
üyeleri Avrupalı üyeler arasında ağırlık kazanmış olan UHSK ile işbirliği
eğilimine karşı çıkmaktadırlar. Bu arada, üyelerin çoğunluğu DSF'ye karşı
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katı tavır . içindedirler. DISK'in DiK ile ilişkisi Avrupa Sendikaları
Konfederasyonu üyeliğine yönelik politikanın gerçekleşmesi açısından
önemlidir." •

ULUSLARARASI-BÖLGESEL SENDiKAL ÖRGÜTLERLE iLiŞKiLER

ULUSLARARASI ARAP SENDiKALAR KONFEDERASYONU iLE iLiŞKiLER

Suriye ve Filistin Federasyonları Kongreleri

Suriye Sendikaları Federasyonu ile Filistin Sendikaları Federasyonunun
15-22 Kasım 1978 tarihlerinde Suriyenin Başkenti Şam'da birlbirinin
ardrndaa yapılan kongrelerinde DiSK adına Genel Başkan Vekili Mukbil
Zırtıloğlu bulunmuştur.

24 sendikal merkezin temsilcilerinin çağrılı olarak çalışmalarını izledikleri
toplantılarda Suriye Devlet Başkanı Hafız EI-Esat ve Filistin Kurtuluş
Örgütü Lideri Yaser Arafat ilginç konuşmalar yapmıştır. Daha çok siyasal
tartışmaların ağırlık kazandığı toplantılar sırasında DiSK temsilcisi özellikle
Arap sendikal merkezlerinin yöneticileri ile ilişki kurmuştur. Her iki genel
kurulda da birer konuşma yapan Zırtıloğlu özetle şunları söylemiştir:
"...Emperyalist. güçlerin bütün baskılarına karşın, halkların kollektlf,
gerçekçi bir yaklaşımla sorunlarına sahip çıkmaları bir raslaritı değildir.
Dünyamızda sömüren ve sömürülen taraflar giderek daha somut olarak

• halklar tarafından anlaşılmaya başlanmıştır. Orta Doğu'nun ticari ve
stratejik önemi yüzyılımızda petrol faktörünün eklenmesi ile daha geniş
boyutlara varmıştır. Emperyalizm, dün olduğu gibi bugün de böl-yönet
politikasına yeni yöntemler arayıp bularak, halkların birliğini parçalamada
ve bu . yolla etkinliğini sürdürmede ve çıkarlarını korumada kararlı
görünmektedir.

Filistin halkının haklı davasına karşı aynı yöntem izlenmiş, Camp David'de
Enver Sedat ve yönetimi emperyalizmin atlama tahtası lsrail'le anlaşarak
Mısır halkının ve Orta Doğu'nun çıkarlarına ve birliğine aykırı kararlara
imza atabilmiştir. Orta Doğu'nun bir ülkesi olan Türkiye'de de emperyalizm,
benzer oyunlar sahnelemektedir.

Arap Halkı ile Dayanışma Konferansı

Arap Halkı ve Temel Davası Filistin ile Dünya Dayanışma Konferansı 2-6
Kasım 1979 tarihleri arasında Portekiz'in Başkenti Lizbon'da yapılmıştır.
Konferansa DISK'i temsilen Genel Sekreter Fehmi Işıklar ve Eğitim Dairesi
Müdürü Faruk Pekin katılmıştır. •

Yüze yakın ülkeden 800'0 aşkın devlet temsilcisi, parlamenter, sendika
lideri, gazeteci, demokratik örgüt, barış ve dayanışma komiteleri
temsilcilerinin yanısıra Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, Asya-Afrika
Halkları Dayanışma Örgütü, Arap Halkı Kongresi Daimi Sekreterliği, DSF,
Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, Uluslararası Gençlik Birliği,
Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu, Dünya Barış Konseyi,
Uluslararası Gazeteciler Örgütü, Uluslararası Demokratik Avukatlar Örgütü,
Arap Kadınlar Örgütü, Panafrika Kadın örgütü temsilcileri de konferansa
katılmıştır. . ·

Konferans çok uzun ve yorucu çalışmalar sonunda gerçekleştirilmiştir.
Şubat 1979'da 68 ulusal ve uluslararası düzeyde örgütün katılması ile
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Roma'da yapılan ilk toplantıda Filistin halkı Ile dünya çapında bir
dayanışma konferansı toplanması görüşü kabul edilmiş ve bu amaçla bir
uluslararası hazırlık komitesi kurulmuştur. • •

Uluslararası Hazırlık Sekreterliği ilk toplantısını Haziran 1979'da Helsinki'de
yaparak Dünya Konferansı'nın 4. gündem maddesi olan Arap Halkı ve
Filistin ile Dayanışma Eylem Programını ele alarak taslak bir metin
hazırlamıştır.

ikinci toplantı ise 7-8 Temmuz 1979 tarihlerinde Paris'de yapılmış ve dünya
konferansı için g~rekli taslak belgeler hazırlanmıştır.

Konferansın Hazırlık Sekreterliğinde ise şu 0lke ve örgütler yer almıştır:
Angola, Hindistan, ltalya, Küba, Portekiz, Sovyetıer Birliği, Yunanistan,
Dünya Sendikaları Federasyonu, Dünya Barış Konseyi, Uluslararası
Öğrenciler Birliği, Dünya Demokratik Kadınlar Federasyonu, Dünya
Demokratik Gençlik Federasyonu, Afrika Ulusal Kongresi, Güney Afrika,
Arap Halkı Kongresi Daimi Sekreterliği.

Konferansta şu dört temel konu, dört temel gündem maddesi, ayrıntılarıyla
ele alınarak tartışılmış ve karara bağlanmıştır:

• Arap halkının emperyalist, siyonist ve gerici planlara karşı mücadele
hakkı, .

• Başta Camp David ve Washington anlaşmaları olmak üzere emperyalist
siyonist ve gerici planların Arap halkına ve tüm ulusların temel çıkarlarına
ve dünya çapında barış ve özgürlük sorunlarına getirdiği tehlikeler,

• Arap topraklarındaki siyonist ve sömürgeci işgalin biçimleri,

• Arap halkı ve özellikle Filistin Kurtuluş Örg0tü'n0n önderliğinde
mücadele eden Filistin Halkı için eylem programı.

DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, Konferansda Çalışma Raporunun
"Genel Olarak Dünyada Durum" bölümünde özet olarak verilen bir konuşma
yapmıştır.

DiSK Delegasyonu ayrıca Lizbon'da lntersindical Genel Sekreteri Alvaro
Rana ile uluslararası sendikacılık hareketi ve karşılıklı ilişkiler- üzerine bir
görüşme yapmı?tır.

AVRUPA SENDiKALAR KONFEDERASYONU iLE iLiŞKiLER

Kapitalizmin bunalımının arttığı ölçüde yoğunluk kazanan sorunlar ulusal
sendikal merkezlerin tek başlarına göğüsleyebilecekleri boyutların ötesine

ı ulaşmıştır. Çokuluslu şirketlerin saldınlan.lşsizllk.enflasyon, çalışma
koşullarının iyııeştırilmesi, meslek eğitimi, genç, kadın ve göçmen işçilerin
istemleri gibi ileri boyuttaki sorunların çözümü işçi sınıfının uluslararası
dayanışması ve ortak mücadelesi ile olanaklıdır.

Bu gerçekten hareketle ve ilk aşama olarak konumunu Avrupa ölçeğinde
. belirlemek amacı ile DISK,24 Ekim 1974 tarihinde Avrupa Sendikalar
Konfederasyonuna üyelik için ilk başvurusunu yapmıştır. Bu başvuru
"ASK'ın coğrafi kapsamının değiştirilmesinin düşünülmediği" gerekçesi ile
kabul edilmemiştir. Bu yersiz gerekçeye itiraz üzerine, "başvurunun 9-10

• 425



Aralık 1976 tarihlerinde toplanan Yürôtme Kurulu gündemine alındığı ve
fakat zaman yetersizliğinden görüşülemediği" bildirilmiş, DISK'ten
tamamlayıcı bilgiler istenmiş ve sonuç olarak başvuru bu çalışm_a dönemine
değin işlem görmemiştir.

Yürütme Kurulu, başlatılan girişimi olumlu sonuca götürmek için, ASK
üyesi sendikal merkezlerle doğrudan ilişki kurmayı kararlaştırmıştır. Bu
kararı yaşama geçirmekle görevlendirilen ve Genel Sekreter Fehmi Işıklar,
Genel Başkanvekili Mukbil Zırtıloğiu, Genel Sekreter Yardımcısı Sina
Pamukçu'dan oluşan DiSK delegasyonu 1.979 Mart ayının ikinci yarısı
boyunca Avrupa sendikal merkezlerini ziyaret etmiştir. lngiltere işçi
Sendikaları Konfederasyonu (TUC), lrlanda işçi Sendikaları Federasyonu
(ITUC), Danimarka işçi Sendikaları Federasyonu (ILO), Hollanda işçi
Sendikaları Konfederasyonu (FNV), Belçika işçi Sendikaları Konfederas
yonları (FGTB ve CSC) üst düzey yöneticileri ve Dünya iş Konfederasyonu
Genel Sekreteri Kulakowski, ASK Genel Sekreteri Hinterscheid, PSI Genel
Sekreteri Franken, IUF Genel Sekreteri Gali in ile görüşmeler yapmıştır. Bu
görüşmelerde Türkiye'nin siyasal, ekonomik, sosyal sorunları DISK'ln
konumu, mücadelesi, ASK üyeliğine başvurusunun nedenleri anlatılmış;
yaklaşan ASK Genel kurulunda, DISK'in üyelik başvurusunda bulunmuş
olan 19 örgüt hakkında karar alınacağına değinilerek destek istenmiştir. •

ASK 3. Genel Kurulu, Batı Avrupa'da ekonomik bunaiınım derinleştiği ve
Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeni ile siyasal ağırlığın bulunduğu bir
dönemde, 14-18 Mayıs 1979 tarihleri arasında Münih'de yapılmıştır. Batı
Avrupa'nın 18 ülkesinden 40 milyon işçiyi temsilen 31 sendikanın katıldığı
bu genel kurula geçmişte olduğundan daha ileri düzeyde istemleri içeren,
bir eylem programı sunulmuştur. Bu programda, sendikal eylemin öncelikle
tam istihdamı sağlaması gerektiği, liberalizmin ve Keynes'in denetimli
enflasyon teorisinin iflas ettiği belirtilmiş; planlı yatırım, çalışma
koşullarının iyileştirlimesi, iş sürelerinin kısaltılması, kadın işçilere eşit
hak ve fırsat, göçmen işçilere tam vatandaşlık haklan tanınması ve genç
işçilerin sorunlarına çözüm getirilmesine ilişkin istemler yer almıştır.

Genel Kurulda yapılan tartışmalar sırasında, ASK'ın bugünkü durumu
ile,programda . belirlenen stratejiyi uygulamayacağını ifade edenler
olmuştur. Gerçekten, ASK'a üye çok sayıda sendikal merkezin ulusal
düzeyde büyük güçler oluşturmasına karşılık (lngiltere'de TUC 10 milyon
üyeye, ltalya'da CGIL-CISL-Ull 8 milyon üyeye, Batı Alrnanya'da DGB 7
milyon üyeye sahiptir) sendikal eylem alanında, ASK, üyelerinin güçleri
oranında kendini göstermekten uzaktır. CGIL Genel Sekreteri Luciano Loma
bu gerçeği kürsüden dile getirirken şöyle demiştir: "Ülkemizde, sahip
olduğumuzgücü, işverenlere, çokuluslu şirketlere ve Ortak Pazar'a karşı,
Avrupa düzeyinde değerlendirmeliyiz." ASK'ın yeni başkanı Wim Kok ise,
"ASK henüz işçilerin gözünde daha çok kağıttan bir kaplandır" demiştir.
Genel Kurulda, bünyesinde Fransız CGT, lspanyol işçi Komisyonları ve
Portekiz lntersindical gibi büyük ve güçlü ulusal merkezler bulunmadan
ASK'ın gerçekten Avrupa sendikal hareketini temsil edemeyeceğini
söyleyenler de olrnuştun.

Genel Kurul üyelik için başvuruların yeni Yürütme Kurulunca bir yıl içinde·
sonuçlandırılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda oluşturulan
özel komisyon çağrılısı olarak, DiSK adına Genel Başkanvekili Mukbil
Zırtıloğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Sina Pamukçu 28 Şubat 1980 günü
ASK merkezine gitmişler, ASK üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu
komisyon toplantısında, sorulan sorulara yanıt olarak; TOrkiye'nin içinde
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bulunduğu koşullara DISK'ln bakış açısına, mücadele yörıternlejlne, ASK
bünyesinde yer alma • isteminin nedenlerine ilişkin etraflıca bilgiler
vermişlerdir.

özel Komisyonun bu konudaki raporu ASK Yönetim Kurulunun haziran
1980 toplantısında görüşülüp karara bağlanacaktır.

ULUSLARARASI DÜZEYDE ÇOK YÖNLÜ iLiŞKiLER

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ iLE ILIŞK,ILER

ILO Yıllık Konferansı

Uluslararası Çaışma Örgütü (lnternational Labour Organizaton, ILO-ÜÇO)
sosyal adaletin geliştirilmesi ve sürekli bir barışın sağlanması amacıyla
1919 yılında kurulmuştur. Daha sonra Birleşmiş Milletler'e 0ye olan bu
kuruluş çalışma hayatına ilişkin çeşitli sorunları ele alır,bu sorunlara ilişkin
kararlar verir ve bu kararların kabul eden ülkelerce hayata geçirilmesini izler.

Türkiye 1932 yılında UÇÖ'ye 0ye olmuş, ancak bu kuruluşun kararlarını
tam olarak kabul etmemiş, kabul ettiği kararların hayata geçirilmesi •
konusunda da açık bir politika izlenmemiştir.

UÇÖ'n0n her yıl Haziran ayında Cenevre'de toplanan Genel Konferansına
UÇÖ'n0n Tüzüğünün 3. maddesinin 1 fıkrası gereğince her üye ülkeden ikisi
hükürneti, biri işverenleri, piri de • işçileri temsilen dört delege
katılmaktadır.

DiSK, bu Konferanslarda Türkiye işçi sınıfı adına, Türk-iş ile birlikte DISK'ln
de temsilinin gerekli olduğu konusunda, 1978 ve 1979 konferansları
öncesinde Örgütün ilgili komitesine şikayette bulunmuştur.

Gerçekten ILO Anatüzüğü hükmünce, üyedevlet, ülkede temsil yeteneğine
sahip birden çok örgütün var olması durumunda, konferansa katılacak işçi
delegeyi ve teknik danışmanlarını atamak için bu örgütlerle anlaşma
sağlamak y_ük0ml0lüQOndedir.Uluslararası Adalet Divanı da,konuya ilişkin
kararında, bu yükümlülüğün sadece moral nitelik taşımadığını, Antlaşma
dan kaynaklanan ve Antlaşmayı imzalayan devletleri bağlayan bir
zorunluluk olduğunu belirtmiştir.

Oysa, günümüze kadar süregelen uygulamada, T.C. Hükümeti bu hukuksal
zorunluluğa uymamakta, Örgütün ilgili komitesinin soruşturması sırasında
DISK'in temsil yeteneğine sahip bir sendikal kuruluş olduğu gerçeğini
itiraf etmekle beraber, bu konuda da Türk-iş yanlısı tavrını sürdürmekte
ısrar etmektedir.

1980 Konferansı öncesinde de Hükümet aynı tutum içindedir.

ÇalışmaBakanlığmm konuya ilişkin ve gizleyemed.iği hukuksal gerçekleri
içeren yazısı ile DISK'in bu yazıya yanıtı ibret verici olması nedeni ile,
aşağıya aynen alınmıştır:

Sayı: 10.801.66/871

ÇALIŞMA BAKANLIĞI
Araştırma Kurulu Başkanlığı

ANKARA
28.3.1980
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Türkiye Devrimci işçi Sendikaları
Konfederasyonu Başkanlığına

Uluslararası Çalışma ôrgotonon 4-25 Haziran 1980 tarihlerinde
Cenevre'de yapılacak 66. Konferansına ilişkin çağrı yazısı ve
Memorandum ekte gönderilmektedir. 2-3 Haziran 1980 tarihlerinde de
gerekli görülürse işçi, işveren ve hük0met grupları toplantı
yapabileceklerdir.

Konferansa katılacak heyet 5 işçi, 5 işveren ve 1 O Hük0met temsilcisi
olmak 0zere en fazla 20 kişid'en oluşacaktır.

Geçen yıl 65. Konferans sırasında işçi delege ve teknik
danışrnalarmın seçimi konusunda Türkiye Devrimci işçi. Sendikaları
Konfederasyonunun Konferansın delegasyonlara yetki vermekle
görevli Komitesine (Credentials Committee) yaptığı • şikayet,
Komitenin aldığı karar, komitenin işçi üyelerinin karşı görüşleri ve
ayrıca ILO Anayasası ile Lahey Adalet Di'lanı'nın 1 No.lu Tavsiye
Kararı gözön0ne alınarak bu yıl konferansa katılacak işçi delege ve
teknik danışmalarının belirlenmesi konusundaki Konfederasyonunı.ız
görüşlerinin 7.4.1980 tarihine kadar Bakanlığıma bildirilmesini rica
ederim.

Cavit Erdemir

Çalışma Bakanı

. TÜRKiYE DEVRiMCi iŞÇi SENDiKALAR! KONFEDERASYONU

Tarih: 5.4.'1980
Sayı: 980/301

T.C.ÇalışmaBakanlığı
AN,KARA

1

ligi: 28.3.1980 gün ve 10.801.66/871 sayılı yazınız.

Uluslararası Çalışma ôrgotonon her yılın Haziranında Cenevre'de
toplanan Uluslararası Çalışma Konferansına TCırkiye'den katılacak
işçi delege ile teknik danışmalarının bugüne kadar örgüt
Anayasasının ilgili maddelerine, Lahey Adalet Divanının 1 no'lu
Tavsiye Kararına ve Konferansın bu konudaki yetkili Komitesinin
(Credentials Committee) ilkelerine aykırı olarak belirlenmesi

• sonucunda Konfederasyonumuz 1978 ve 1979 yıllarında sorunun
çözümü için Credentials Committee'ye başvurmak zorunda kalmıştır.

Her iki başvuruya ilişkin olarak Credentials, Committee tarafından
verilen kararlarda (1978'de Üçüncü Raporu ve 1979'da Komitenin
Dördüncü. Raporu) T.C. H0k0metinin Uluslararası Çalışma Konferan
sındaki deleçasyonunun başkanı T0rkiye'de işçileri en çok temsil
etme durumunda bulunan iki işçi konfederasyonun var olduğunu,
bunların Türk-iş ile DiSK olduğunu açıkça beyan etmiştir.

Yine· her iki başvurumuza ilişkin olarak Credentials Committee
tarafından verilen kararlarda, Lahey Adalet Divanının 1 no'lu Tavsiye
428



.......
/

Kararına da atıfta bulunularak, Türkiye Cumhuriyeti HOk0metinin,
işçi delegasyonunu tayin ederken,Ôrg0t Anayasasınagöre, işçileri en
çok temsil ettikleri kabul edilen Türk-iş ve DiSK ile istişare etmek ve
bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için elinden g~leni yapmak
yükümlülüğü altında olduğu vurgulanmış ve yine her iki kararda da
"gelecek uluslararası çalışma konferansında TOrklye'nln işçi
delegasyonunun böyle bir anlaşma sonucu belirlenmiş olması
temenni" edilmiştir.

Gerçekten, Uluslararası Çalışma Konferanslarındaki temsil uygula
masına bakıldığında, birden fazla temsil yeteneğine sahip
konfederasyonların var olduğu ülkelerin heps,inden h0k0metıerin
aracılığı ile anlaşma sağlandığı ve bu konfederasyonların temsilinin
gerçekleştirildiği görülmektedir. (Belçika, Danimarka, Federal
Almanya, FJnlandiya, Fransa, Hindistan, Hollanda, ispanya, lsviçre,
ltalya, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Portekiz vb.) .

Uluslararası Çalışma örgütü Anayasasının, Lahey Adalet Divanı 1
no'lu Tavsiye Kararının ve Credentials Committee ilkelerinin
doğrultusunda hareket etmemiş olan tek ülke olarak Türkiye dikkati
çekmektedir. • .

Bu olumsuzluğu gidermek amacı ile ve bu yılki Konferansa ilişkin
olarak Konfederasyonumuz iki seçenekli öneride bulunmayı
uygungörmektedir. Şöyle ki:

1. DISK'ten işçi delege ve 1 teknik danışman;
TÜRK-IŞ'ten 3 teknik danışman

2. TÜRK-lş'ten işçi delege ve teknik danışman;
DISK'ten 3 teknik danışman.

Türkiye işçi delegasyonunun belirlenmesi konusunda başkaca
önerileri de görüşmeye· hazırız. Bu nedenle, ilgili taraflann
Bakanlığınızca saptanacak tarihte ve yerde bir araya gelerek sorunun
etraflıca görüşülmesi ve · belirlenmesinin buna göre yapılması
yanlısıyız. Aksi halde, konuya ilişkin görüşümüzü almak için yazılan
yazı ile yetinilmesi, hatta geçen yıl olduğu gibi, görüşümüzü içeren
yazımıza cevap vermek gereği bile görülmeden, Konfederasyonumuz
dışından işçi delegasyonunun . belirlenmesi yoluna gidilmesi

• Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü nezdinde saygınlığına gölge
düşürecektir. •

Bütün bu nedenlerle,

Sayın Bakanlığınızın, sorunun çözümüne ilişkin olarak, yukarda
değindiğimiz uluslararası kuralların özüne ve sözüne uygunluğu
sağlayacağını umuyoruz.

Saygılarımızla,
Fehmi IŞlKLAR
Genel Sekreter

Bu raporun yazıldığı 1980 Mayıs ayının son günlerinde yazışmanın sonucu
hala alınabilmiş değildir. Yazışmanın sonucu Hükümetln uluslararası
hukuka saygı göstermemekte devam ettiğini ILO Getıel Müdürüne ve tüm
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dünya sendikal merkezlerine bir kez daha duyurma zorunluluğumuz
olmuştur.

Çalışma Ortamı Konulu Sempozyum

Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) ile Çalışma Bakanlığı'nın ortaklaşa
olarak düzenlediği "Çalışma Ortamının iyileştirilmesinde Yeni Eğilimler"
konulu uluslararası sempozyum 16-19 Mayıs 1978 tarihleri arasında
istanbul'da yapılmıştır.

DİSK Genel Başkanvekili Rıza GÜVEN, sempozyuma bir tebliği ile katılarak,
DISK'in bu konudaki görüşlerini dile getirmiştir.

'Sempozyuma DİSK'in· çağrılması üzerine TÜRK-iŞ temsilcisi bir açıklama
yaparak UÇÖ çalışmalarına ancak bünyesinde en fazla işçiyi barındıran işçi
örgütlerinin katılabileceğini, Çalışma Bakanlığının ise böylesine -bir
çalışmaya DISK'i çağırarak UÇÖ ilkelerinl çiğnediğini öne sürmüş ve
Sempozyumdan çekilmiştir.

Rıza Güven'in Sempozyuma sunduğu tebliğ UÇÖ yayınlarında aynen yer
almıştır.

ILO Konferansı Tutunağından Bir Çeviri

Haziran 1979'da Cenevre'de toplanan Uluslararası Çalışma Konferan
sı'nın gündeminin 3. maddesinin görüşülmesine ilişkin tutanağın bir
bölümü önemi nedeniyle, yorumsuz olarak aşağıda sunulmuştur:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sosyal adaletin dünya çapında
geliştirilmesi amacı ile 1919 yılında kurulan uluslararası bir örgüttür.
Bu örgütü öbür uluslararası örgütlerden ayıran özellik, en üst kurulu
olan Uluslararası Çalışma Konferansı'na ve öbür organlarına işçi ve
işveren temsilcilerinin de katılmasıdır.

ILO'nun en önemli çaı'ışmalarından biri çeşitli konuları ele alan
Uluslararası Sözleşme ve Tavsiyeleri Uluslararası Çalışma Konferan
sı'na sunmak ve burada kabul edildikten sonra üye devletlerin onayına
hazır tutmaktır.Sendika kurma, toplu sözleşme ve grev, çalışma
koşulları, sendika temsilcileri, sosyal güvenlik ve benzeri konuları ele
alan bu Sözleşme ve Tavsiyeler, zamanla büyük bir uıuslararast iş
standartları kodunu oluşturmuştur.

Türkiye'nin ILO ile olan ilişkilerini uluslararası sözleşmeler açısından
ele aldığımızda bazı çok önemli sözleşmelerin hala onaylanmamış
olduğunu, bazılarının ise onaylandığı halde hükümlerinin uygulanma
dığını görürüz.

Türkiye'nin hala onaylamadığı uluslararası sözleşmelerin başında 87
sayılı, Sendika Ozgürl0ğ0 ve Sendikal Haklarının Korunması adlı
belge gelmektedir. Bu sözleşme onaylanmadığı sürece iktidarlar
Türkiye'.de sendikal hak ve özgürlüklere içtenlikle saygılı olduklarını
öne süremezler. '

Kamu Kuruluşlarında Yönetime Katılma Semineri

Uluslararası Çalışma Örgütü ile işletmeler Bakanhöt ve DAvlP.t
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Yatırım-Bankası tarafından düzenlenen "Kamu Kuruluşlarında çalışanların
Yönetime Katılması Konulu" Seminer 29-30 Haziran 1978 tarihlerinde
Ankara'da yapıldı. Seminerde DiSK Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.
Sadun Aren ve DiSK Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Andaş birer konuşma

. yaparak DISK'in yönetime katılma ile_ilgili görüşlerini dile getirmişledir. •

Sadun Aren, özetle "Yönetime katılma ile özyönetimi birbirinden
ayırmalıyız. Bu iki kavram genellikle birbirine karıştırılıyor. Oysa
özyönetim, Prof. Vanek tarafından da ifade edildiği gibi, kapitalist ve
sosyalist sistemlere karşı bir alternatif olarak öne sürülen üçüncü bir
toplumsal sistem olarak düşünülmektedir. Böyle olunca, her düzende
geçerli olabilecek teknik bir sorun olan Yönetime Katılma ile bir arada ele
alınamaz. Yönetime katılmanın, özyönetim dahil her düzeydeki işletmeler
için söz konusu olabilecek bir yönetim tekniği olduğunu söylemek onun
içeriğini kesin olarak belirlemeye yetmez. Sadece katılma gibi teknik bir
yolla içinde yaşanılan kapitalist sistemin özünün değiştirilebileceği
düşünülemez. Bu gibi işler _siyasal sınıf savaşımlarının konusudur.
Bunların teknik düzeylerde tartışılmaları anlamsızdır... Yönetime katılma
nın işçi sınıfı bakımından dikkat edilmesi gerekli olan yanı sınıf işbirliğini
teşvik etmesi ve sendikacılığın fonksiyonunu azaltarak sendikaları
zayıflatma ve devre dışı bırakma tehlikesidir. Yönetime katılma konusunu
ortaya atmakla varılmak istenen hedef işyerindeki işçileri patronlarıyla haşır
neşir ederek sınıf savaşımını köreltmektedir." demiştir.

Er' an Andaş da özetle şunları söylemiştir: "Yönetime katılma işçi sınıfının
mücadelesinin güçlenmesi üzerine burjuvazi tarafından işçilerin yasal bir
hakkı olarak istenmiştir. Ancak bu biroyalamadır.Burjuvazinin benimsediği
yönetime katılma, işyeri ilişkilerinde uzlaşmayı esas almakta ve işyerinde
işçi_ile işverenin çıkarlarının ortak olduğunu kabul etmektedir.

KIT' !erin verimli çalışması devlet yönetiminin demokratikleşmesine
bağlıdır.''.

Türkiye Hükümeti Aleyhine Dava

Dünya iş Konfederasyonu tarafından Türkiye Hükümeti aleyhinde yapılan
şikayet üzerine Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Sendikal Özgürlük
Komitesinde görülen 930 sayılı davanın karar özeti şöyledir:

577. DiK, 30.4.1979 tarihinde Türkiye'de sendikal haklara saldırı olduğu
yolunda şikayette bulunmuş,8 ve 2~ Mayıs ve 8 Ağustos günlü yazıları ile de
yeni iddialar ileri sürmüştür. Hükümet yanıtlarını 30 Mayıs ve 17 Ağustos
günlü yazıları ile verrnlştlr.

578. Türkiye 1949 yılında kabul edilen 87 sayılı Sözleşmeyi (Sendikalaşma
özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkını Koruma) onaylamamıştır; fakat 1949
yılında kabul edilen 98 sayılı sözleşmeyi (Orgütlenme ve Toplu Pazarlık
hakkı) onaylamıştır.

579. DiK, 30 Nisan 1979 tarihli başvurusunda DISK'in yöneticilerinin ve
militanlarının tutuklanmasına ilişkin bilgi vetmiştir. 8 Mayıs 1979 tarihli
yazısında olağanüstü durum nedeniyle kurulan lstanbul Askeri Mahkeme
sinin dokuz DiSK yöneticisini 6 Mayıs'ta _tutukladığına ilişkin ek bilgi
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vermiştir. Bu kişilerin isimleri şunlardır: DiSK Genel Başkanı Abdullah
BaştürkGerıel Sekreter Fehmi 'lşıklar, Yürütme Kurulu üyeleri Tuncer
Kocamanoğlu, Kemal Nebloğlu, Rıza Güven, Tekstil Sendikası Genel
Başkanı Rıdvan Budak, Gıda-iş Genel Başkanı Demirhan Tuncay ve DISK'in
Bursa kesimi yöneticisi ismet Cantekin. DiK sıkıyönetim makamlarınca
aranmakta olan dört yönetici için de tutuklama kararı çıkmış olduğunu
bildirmiştir.

580. DiK ayrıca 1 Mayıs 1979 tarihinde 1 700 insanın lnönü Stadyomuna
'konulduğunu ve sonradan lstanbul'daki çeşitli askeri birimlere nakledildiği
ni belirtmiştir. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca yayınlanan bildiride
gözaltına alınanlardan bazılarının salıverildiği, fakat 600'den fazla insanın
askeri tutuk evlerinde olduğ açıklanmıştır. DIK'in bildirdiğine göre,
tutuklulardan bazıları tutukluluk sıralarında ve askeri tutuklu evlerinde kötü
muameleye tabi tutulmuşlardır:

581. DİK 23 Mayıs 1979 günlü yazısında 1 Mayıs'ın Türkiye'de kutlanmasının
yasaklanması üzerine tutuklu bulunan DiSK önderlerinin ve militan işçilerin
çoğunun İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığ: askeri hakimliğinin kararı ile
salıverildiklerini belirtmiştir. Yine de DIK'e göre, Türkiye'de sendikal
durum endişe verecek niteliktedir, çünkü 67.ilden 19'unda sıkıyönetim hala
uygulanmaktadır ve bu durum sendikal hakların uygulanmasının

. kısıtlanması sonucunu vermektedir.

582. DİK 9 Ağustos 1979 tarihli yazısında Diyarbakır ilindeki bir sendikal
toplantıya katılması sonucu DiSK Genel Sekreterin in tutuklandığının
kendilerine bildirildiğini açıklamaktadır. Aynı nedenlerden ötürü başka
sendikacılar da tutuklanmışlardır ve hatta bazılarına işkence yapıldığı
söylenmektedir. DİK, bunların salıverildiğini ancak Fehmi lşık!ar'ın hala
mahkeme önüne çıkarılmadığını belirtiyor.

583. Hükümet .30 Mayıs 1979 günlü yazısında Anayasanın 46 ve 47'nci
maddelerinin sendikal hak ve özgürlükleri güvence altına aldığını ve bu
haklardan yararlanılmasının 274. ve 275 sayılı sendikalar ve toplu
görüşmeler yasaları ile sağlandığını belirtmektedir. Hükümet bu hakların
sıkıyönetim bulunan illerde bile kısıtlanmamış olduğunu da bildirmektedir.

584. Hükümet şunları da eklemektedir: istanbul'da ve sıkıyönetim olan
diğer illerde kamu düzeninin korunmasından sorumlu olan makamlar
ül~eye özgü koşullar nedeniyle açık hava toplantı ve gösterilerini
kaımışlardır. Bu hüküm herkese uygulanmaktadır ve hiç bir şekilde
sendikalara karşı farklı muamele yapılmamaktadır.

585. • Hükümet yine belirtmektedir ki, DiSK liderleri sıkıyönetim
makamlarının lstanbul'da aldığı karara aykırı hareket' etmişlerdir. Bunun
üzerine makamlar hem DISK'in bazı liderlerini ve hem de kamu düzenine
ilişkin talimatlara uymamaktan sanık diğer bazı kişileri tutuklamak ve
1iiahkemeye vermek zorunda kalrruşlardır. Yine de bu nedenle tutuklanan
liderler daha sonra salıverilmiş olup davaları tutuksuz olarak devam
etmektedir. Hükümet bu tutuklamaların DISK'in tüzel kişiliğine karşı bir
saldırı olmadığını, çünkü DISK'e karşı yasal bir işleme girişilmediğini ve
DISK'in normal olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini bildirmekte-
dir. .

586. Hükümet 17 Ağustos 1979 günlü yazısında bazı illerdeki sıkıyönetimin
sendikal faaliyetleri direkt olarak etkilemediğini özellikle yinelemektedir.
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. 587. Komite şunları not etmektedir: Bu dava, lstanbul'da 1 Mayıs
gösterileri düzenlenmesine ilişkin olarak aralarında· DiSK liderlerinin de
bulunduğu çok sayıda insanın tutuklanmasıyla ilgili bulunmaktadır.
Hükümetin verdiği bilgilere göre bu gösteri halen ülkedeıbazı illerde
yürürlükte bulunan sıkıyönetime göre yasaklanmıştır. ôte yandan
sıkıyönetim bulunmayan illerde 1 Mayıs'da gösterilere mosade edilmiştir.
Hem şikayetçi örgütlen hem de hükümetten alınan bilgilere göre tutuklanan
kişiler sonradan salıverilmişlerdir; kendileri serbest olmakla birlikte
davaları sürmektedir.

588. Olağanüstü hallerde ya da savaş halinde sendikal hakların ihlali
iddialarına ilişkin şikayetlerde komite tamamen politik bir nitelik taşıyan
böyle bir durumun gerekliliği ya da yararlılığı hakkında karar vermeye yetkili
olmadığını açıklamış; fakat böyle bir durumun sendikal hakların serbestçe
kullanılması üzerinde yapacağı etkileri dikkate almak gerektiği görüşünü
belirtmiştir. •

-589. Bu davada ülkeye özgü koşullar ve sıkıyönetim uygulaması özellikle
lstanbul'da açık hava gösterilerinin yasaklanması sonucunu vermiştir. Bu
bakımdan Komite daha önceki davalarda olduğu gibi 1 Mayıs'da genel
toplantılar ve yürüyüşler örgütlenme hakkının sendikal hakların önemli bir
yanını oluşturduğ·unu, fakat kamu düzenine ilişkin yasal hükümlere
uyulmasının şart olduğunu belirtmiştir. Yine Komite şu hususu da
belirtmiştir: Karışıklıklar olmasının önlenmesi lçln, örneğin kamuya ait bir
yolda yapılması planlanan sendikal toplantıyı makamlar yasaklama kararı
alırlarsa, aynı makamlar karışıklık olma endişesi bulunmayan başka bir
mahalde yapılması için toplantıyı örgütleyenlerle anlaşmaya varmak için
çaba göstermelid irier.

590. Komite ilgi ile not etmiştir ki, tutuklananlar salıverilmişlerdir. Bunların
davaları sürdüğü sürece komite, geçmişteki uygulamasına uygun olarak
yasal işlemlerin sonuçlarından bilgilenmek istemektedir..

591. Bu koşullar altında Komite, Yönetim Kuruluna şu hususları tavsiye
eder:
(a) Hükümetin ülkenin bazı illerinde uygulanan sıkıyönetime iliş~in olarak

verdiği bilgiyi ve bu durumun sendikal hak ve özçürlüklert etkilemediği
hususundaki beyanının not edilmesi;

(b) Hükümetin dikkatinin, 1 Mayıs'ta toplantı ve gösteriler yapılmasına
ilişkin olarak yukarıda 589'uncu pragrafta belirtilen ilkelere çekilmesi;

(c) 1 Mayıs gösterilerinden sonra tutuklanan kimselerin salıverilmiş
olduklarının ilgiyle not edilmesi;

(d) Hükümetten halen süren davalara ilişkin olarak bilgi vermesinin ve
yukarıda 582'inci paragrafta belirtilen son DiK iddilarına ilişkin olarak
görüşlerini belirtmesinin istenmesi;

(e) Bu ara raporunun not edilmesi.

ULUSLARARASITOPLANTILAR

AKDENIZ'DE BARIŞ KONFERANS!

1978 Şubat'ının ikinci haftasında Atina'da, Akdeniz'i çevreleyen ve bu
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ooıgeyıe yaxın ııgısı ouıunan u uıxeoerı 4UU aeıege nın Karnuıyı
"Akdeniz'de Barış, Güvenlik ve işbirliği Konferansı", adil ve kalıcı bir
barışın gerçekleşme koşullarını çeşitli yönleriyle ele almış, dört gün süren
toplantıların sonuçları bir.bildiri ile dünya kamuoyunaduyurmuştur.

Atina Konferansı, Akdeniz'i bir barış gölü haline getirmek, Helsinki Sonuç
Belgesi'nin Akdeniz'e ilişkin bölümünün uygulanmasını• sağlamak, Akdeniz
ülkeleri arasıda, başta ekonomik ilişkiler olmak üzere, her alanda işpirliğinl
pekiştirme yollarını araştırmak gibi konuları ele aldı: Ati na Konferansı'ndan
önce de 1977 Mayıs'ında Varşova'.da ve Temmuz'unda yine Atina'da birer
hazırlık toplantısı yapılmış; temel sorunların yanısıra göçmen işçiler, çevre
kirlenmesi ve halklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konularında
komisyonlaroluşturulmuştur.

Konferansın açış konuşmasını yapan Dünya Barış Konseyi Başkanı
Romesh Shandra halkların bir gün mutlaka faşizmi ve barış düşmanı
girişimleri yeneceğini; Türkiye'den gelen delegelerin, Türk-Yunan anlaş
mazlığını kışkırtmaya çalışanların hayallerini suya düşürdüğünü belirterek
şöyle devam etmiştir:

"Şu anda Yunan barış hareketi içinde iktidardaki parti dahil, tüm partiler
temsil edilmektedir.Buçok önemlidir. Akdeniz, Llbya'daki, Cezayir'dekl
gelişmelerle bir umut denizidir. Fakat silahlanma yarışı, nükleer silahlar,
gerginlikler bölgeyi tehdit ediyor."

DiSK Genel Merkezince seçilen 7 kişilik sendikacı ve danışma kadrosunun
dışında, Barış Derneği, öğretim üyeleri, doktorlar, avukatlar, yazarlar,
gazeteciler, kooperatifçiler, halkevleri, gençlik ve kadın örgütlerinin
temsllcflertndsn kurulu 53 kişilik Türkiye delegasyonu toplantıya
katılmıştır.·
DiSK Genel Başkan Vekill Rıza Güven, komisyon toplantısında yaptığı
konuşmada 4 Ağustos 1975'de imzalanan Helsinki Sonuç Belgesi'nin
hayata geçirilmesi için büyük çaba harcayan Dünya Barış Konseyi'ni DiSK
adına kutlamıştır. Güven, dünya'daki ve Akdeniz'deki olayları işçi sınıfının
bakışı açısından değerlendiren DISK'in genelde dünya, özelde Akdeniz
barışsever güçlerinin işbirliğinin geliştirilmesine inandığını belirtmiştir.

DiSK temsilcisi Rıza Güven, ayrıca göçmen işçiler sorununa ilişkin de bir
konuşma yapmış, Batı Avrupa'nın kapitalist ülkelerine işçi gönderen
Akdeniz 0lekelerl işçi sınıflarının batılı egemen tekelci sermayelere karşı
ortak mücadelesini önermiştir. Konferansda söz alan DiSK Genel Yönetim
Kurulu Üyesi Burhan Şahin ile DiSK Araştırma Enstit0s0 Müdürü Prof.
Sadun Aren Türkiye'nin dünya kapitalist sisteminin bir parçası olarak içinde
bulunduğu bunalıma ilişkin DISK'in görüşlerini açıklamışlardır.

Toplantıya katılan 400 delegenin oy birliğiyle kabul edilen sonuç
dsklerasyonunda Kıbrıs sorunundaki tutumları nedeniyle ABD ve NATO
kınanmış, Akdeniz'in dünya barışı ve uluslararası yumuşama bakımından
yaşamsal önem taşıyan sorunlarla karşı karşıya olduğu kaydedilmiştir.

MIPT ULUSLARARASI iLiŞKiLER KOMiTESi
'

Mühendisler, idari Personel ve Teknisyenler (MIPT) Uluslararası ilişkiler
Komitesi'nin (CLIITC) Avrupa Bölge Toplantısı 6-7 Kasım 1978 gano
Paris'te yapılmıştır. T0rklye'den DiSK ve TÜTED'ln katıldığı toplantıda,
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T0rklye'de tam çalışanlara gre~li toplu sözleşmeli sendikal haklar tanınması
konusu tartışılmıştır.

15-17 Nisan 1975'de Torino'da yapılan MIPT'ler Sendikal Konferansından
sonra oluşturulan Uluslararası ilişkiler Komitesi mühendis, idari personel
ve teknisyenlerin sendikal ve mesleki· sorunlarını tartışmak amacıyla
toplantılar düzenlemektedir.
Paris Toplantısında da 1979'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerin
den önce "istihdam ve kalifikasyon, sorunları üzerinde nasıl bir çalışma
yapılması gerektiği" tartışılmıştır. •

DiSK adına toplantıya katılan DiSK Eğitim Dairesi Müdürü Faruk Pekin
toplantıya katılanlara Türkiye'de tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli
sendikalaşma hakkı tanınması yolunda çalışmalar 0zerine geniş- bilgi
vermiştir. Türkiye'de tüm çalışanların sendikal haklarının tanınmasına
yönelik ILO kararlarına "uyulmadığını belirten Pekin, ayrıca kamu
görevlilerinin siyasal haklarından da yoksun oluşu üzerinde durmuş ve daha
sonra Türkiye'de genel olarak işçi sınıfı ve emekçilere, özel olarak da
MIPT'lere yönelik faşist saldırıları ve anti-emperyalist ve anti-faşist güçlerin
birliği yolunda atılan adımları anlatmıştır.

DiSK Temsilcisinin konuşmasından sonra söz alan irtibat Komitesi ve
CGT-UGICT (Fransa ·Mühendisler, idari Personel ve Teknisyenler Birliği)
Genel • Sekreteri Rene Le Guen Türkiye'deki sendikal mücadelenin
desteklenmesi önerisini getirmiştir. Daha sonra toplantıya katılanların
oybirliğiyle Türkiye'de tüm çalışanların sendikalara üye olma, toplu
sözleşme ve grev yapma haklarının tanınması için Türkiye Cumhurbaşkanı
na ve Başbakanına ısrarlı bir çağrı yapılması kararlaştırılmıştır.
Toplantıda ayrıca işsizlik ve teknik ve bilimsel işbirliği sorunları üzerine
Mayıs 1979'da Helsinki'de blr Avrupa Konferansı düzenlenmesine karar
verilmiştir.

3. AVRUPA SENDiKALAR KONFERANS!

Günümüzde hiç bit uluslararası sendikal örqüt, sendikal hareketin karşısına
çıkan karmaşık ve dünya çapındaki sorunları kendi başına çözme olanağına
sahip olmadığından uluslararası sendikal işbirliğinin gereği her gün biraz
daha önem kazanmaktadır.

Üç uluslararası sendikal örgüt (Dünya Sendikalar Federasyonu-Uluslararası
Hür Sendikalar Konfederasyonu-Dünya lşKonfederasyonu) arasındaki iş
birliği şimdilik Uluslararası Çalışma Org□t0'n0n çerçevesi içinde
yürütülmektedir.

1

Uluslararası Çalışma Örg0tü'n0n çerçevesi içindeki işbirliği ilk olarak 28
Şubat - 1 Mart 1975'de lsviçre'de Cenevre'de toplanan Birinci Avrupa
Sendikaları Konferansı ile başlamıştır. Bu, birliğin gerçekleştirilmesi
doğrultusundaatılmış tarihsel bir adımdır. •
Bu konferansa Avrupa'nın 27 Ülkesinden 44 örgüte bağlı 157 delege
katılmıştı. Birinci Avrupa Sendikalar Konferansı'nın devamı olan ikinci .
Avrupa Sendikalar Konferansı Ise.ylne Cenevre'de 5-6 Mart 1977
tarihlerinde 28 Avrupa ülkesinden gelen 140'a aşkın delegenin katılmasıyla
toplanmıştır.

Birinci toplantının ana konusu "işyerlerindekl çalışma . koşullarının
iyileştirilmesi", ikinci toplantının ki ise ."sendikal eğitim" idi.
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Bu yoldaki çalışmalar sürdürüldü ve Uluslararası Çalışma Örgütü çerçevesi
içinde Üç0nc0 Avrupa Sendikalar Konferansı, 12-13 Ekim 1979 tarihleri
arasında Cenevre'de yapılmıştır.

28 Avrupa ülkesindeki ulusal merkezlerin delegel,erinin katıldığı bu
toplantıda DISK'i Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu temsil etmiş ve bir
konuşmayapmıştır.

Delegelerin kendi ülkelerindeki deneyimlerini anlattıkları ve önerilerde
bulundukları Üçüncü Avrupa Sendikalar Konferansı'nın gündemi şöyle idi:

1-Çalışma çevresi ve zehirli maddeler. -
2- Gençleri öğretimi, eğitimi ve iş durumu.

Konferans özellikle işyerinde sağlık ve güvenliğe ilişkin verilerin toplanması
ve dağıtılmasına ilişkin bir uluslararası veriler bankası kurulması ve ILO'nun
buna yardımcı olması önerisini kabul etmiştir.

Avrupa'da önemli olan sadece Avrupa ülkelerinin aralarındaki ilişkilerin
artması değil, aynı zamanda teknolojik bilgi ve süreç ve madde
alışverişidir. Böyle olunca, tehlikelerin önlenmesi için alınması gerekli olan
ve insan gücünün korunması için bazı ülkelerde alınmış olan önlemler ve
kurallar hakkında karşılıklı bilgi verilmesi açısından sendikaların
sorumlulukları artmaktadır.

Konferans delegeleri, her gencin öğretim ve eğitim için yetenek ve arzusuna
fırsat tanınması ve böylece mesleki ve sosyal gelişmeolanağı verilmesi
inançlarını yinelemişlerdir.

Koneransta bundan önceki Avrupa sendika konferanslarının ve şimdiki
konferansın gündem maddelerinin emekçi halklar ve temellcllert için önem
taşıdığı, Konferansların daha iyi işlemelerinin yotlanrun aranması ve
Avrupa işçileri için pratik önem taşıyan öbür konuların da ele alınması kabul
edilmiştir. •

DÜNYAANTI-TEKEL PETROL iŞÇiLERi KONFERANS!

Dünya Anti-Tekel Petrol işçileri 5. Konferansı 26-30 Mart 1980 günlerinde
Libya'nın başkenti Trablus'da yapılmıştır. Konferansa DiSK adına Yürütme
Kurulu üyesi Tuncer Kocamanoğlu ileYönetim Kululu üyeleri Kenan Akman
ve Celal Koçak katılmışlardır. •

Konferansın yapılmasına Aralık 1977 tarihinde Bağdat'ta toplanan
Uluslararası Sendikalar Konferansında seçilen Anti-Tekel Petrol Daimi
Komitesi (PECOAM) tarafından karar verilmiştir.

Gündemde, çokuluslu tekellerle mücadele, kapitalist ülkelerdeki bunalımın
Avrupa petrol endüstirilerine yansıması, Arap ülkeleri başta olmak üzere
petrol üreten ülkelere karşı güdülen politika, petrol üreten ve tüketen
ülkelerle gelişmiş ülkelerdeki petrol endüstrileri işçilerinin sorunları yer
almıştır.

DISK'in bu sorunlara ilişkin görüşleri Konferans Genel Kurulunda Tuncer
Kocamanoğlu'nun yaptığı konuşma ile dile getirilmiştir.

AKDENIZ'DE BARIŞ KONULU MALTA KONFERANS!
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28-31 Mart 1980 tarihlerinde Asya-Afrika Halkları Dayanışma Org0to'nce
(AAPSQ) Malta'da düzenlenen konferansa DiSK adına Genel Başkan Vekili
Mukbil Zırtıloğlu katılmıştır. Konferansın konusu Akdenlzde lşbırllğl ve
güvenliğin sağlanması için gerekli önlemler; emperyalist üslere karşı
uluslararası ortak tavırve Malta halkı ile uluslararası dayanışma idi.

Konferansa şu örgüt temsilcileri katılmıştır: Afganistan Asya-Afrika
Halkları Dayanışma Komitesi (AAHDK), Kıbrıs-EDEK Partisi, Kıbrıs-AKEL
Partisi, Mısır-AAHDK, Etopya-AAHDK, Hindistan Barış ve Dayanışma
Örgütü, Kamboçya Ulusal Kurtuluş Cephesi, Kore D.H.C-AAHDK, L0bnan
AAHDK, Libya Halk Cemahiriyesi, Malta işçi Partisi, Madagaskar
Dayanışma Komitesi, FKÖ, Güney Afrika Ulusal Kongresi, Srl
Lanka-AAHDK, SSCB-AAHDK, Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti-Daya
nışma ve Barış Konseyi, Bulgaristan-AAHDK, Çekosovakya-AAHDK,
DAC-AAHDK, Belçika-Sömürgeciliğe ve Irkçılığa Karşı· Komite, Fransa
AAHDK, Yunanistan-PASOK, Yunanistan-KKE, Doğu Sahra-Pollsaryo,
lngiltere işçi Partisi, Dünya Barış Konseyi. Dünya Demokratik Gençlik .
Federasyonu, Ulustararası Barış ve Özgürlük için Kadınlar Birliği,
Hırıstiyan Barış Konferansı.

DiSK temsilcisi Konf~rans Genel Kurulunda, T0rkiye'nin içinde bulunduğu
koşullar, DISK'in bu koşullar içinde vermekte olduğu uğraş üzerinde geniş
bir konuşma yapmış ve komisyon çalışmalarına katılmıştır.

Konferans çalışmaları sonucunda yayınlanan deklarasyonda Akdenlz'de
işbirliği, Basra Körfezi ve Hint Okyanusundaki gerilim, Orta-Doğu'dakl
bunalım, işbirliği ve güvenlik konusunda Helsinki Konferansı, Bandug
Konferansı 25. Yıldönürnü, eylem programı, Afrlka'dakl siyasi mahkumlar -
konularında kararlar yeralmıştır.

GELiŞME ÜZERiNE DÜNYA SENDiKALAR KONFERANS!

22-25 Nisan 1980 günlerinde Yugoslavya'nın başkenti Belgrat'da yapılan
"Gelişme Üzerine Dünya Sendikalar Konferansı"na 104 ulusal sendikal
merkez temsilcisinin yanısıra DiSK adına Yürütme Kurulu Oyesl Tuncer
Kocamanoğlu katılmıştır.

Konferansta, dünyanın genel olarak içinde bulunduğu giderek ağırlaşan
sosyal ve ekonomik koşullar tartışılmış, bütün ülkeler halklarının ve işçi
sınıfının mutluluğu, gelişmesi ve barış yolunda, birbirinin özg0rlüğ0ne
saygılı ve dayanışma içinde olma temeline dayalı yeni bir uluslararası
ekonomik düzen kurulması için izlenecek ortak eylem programı azerinde
görüşler sergilenmiştir. •

Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Kocamanoğlu Konferans Divanında görev
· almış ve DISK'in konuya bakış açısını d,ile getiren bir konuşmayapmıştır. •

ULUSLARARASI iKiLi iLiŞKiLER

BULGARiSTAN SENDiKALAR! MERKEZ KONSEYi iLE iLiŞKiLER

Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıioğlu ile Yürütme Kurulu 0yelerf Tuncer
Kocamanoğlu ve Mustafa Aktulgalı'dan oluşan DiSK delegasyonu 18-23 •
Eylül 1978 günleri arasında Bulgar Sendikaları Merkez Konseyinin çağrılısı
olarak Bulgaristan•, ziyaret etmiştir. Konsey Başkanı Mlşo Mlşev, Sekreteri
Marian Stoikov, Uluslararası ilişkiler Dairesi Başkanı Zolravka Peeva,
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yardımcıları Yordan Grlgorov ve Georgi Yanev ile yapılan görüşmelşr
sonucunda yayınlanan ortak bildiride özetle şu görüşler yer almıştır: '

- iki örgüt arasındaki ilişkilerin dostluk, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk
anlayışı içinde gelişmesi, Balkanlar'da, Avrupa'da ve tom dünyada barış,
güvenlik ve işbirliğinin gelişmesi için gösterilen çabalara katkıda
bulunacaktır.

- DSF'nin ·g, Kongresinde alman kararlar, emperyalist tekellerin saldırıları
karşısında emekçilerin demokratik hak ve istemlerinin savunulması; barış
ve silahsızlanma mücadelesinde eylem birliği sağlanması bakımından
önem taşımaktadır.

•• örgütler, 3. Avrupa Sendikalar Konferansı'nın çok yönlü işbiriiğinin
gelişmesine, -emekçilerin ortak sorunlarının çözümü konusunda eylem
birliğinin gerçekleştirilmesin-e yeni atılım sağlayacağı inancındadırlar.

~ iki sendikal merkez, emperyalizme, gerici ve faşist rejimlere, ırk ayırımına
karşı ve özgürlük, demokrasi ve ulusal bağımsızlık için savaşan halklara
destek olmakta kararlıdırlar.

DISK'in bu ziyaretine, Bulgar Sendikaları Merkez Konseyinin Başkan
Yardımcısı Georgi Evgeniev ve Uluslararası ilişkiler Dairesi görevlileri
Georgi Yanev ile Rumen Kovaçev'den oluşan delegasyonunca 22-27 Ekim
1979 tarihleri arasında karşılık verilmiştir. Konuk sendikacılar lstanbul'da
bulundukları süre içinde çeşitli işyerlerini, bazı grevci işçileri, Belediye
Başkanı Aytekin Kotil'i ziyaret etmişler, DiSK Yürütme Kurulu üyeleri,
sendikalar yöneticileri ile üyeleri ile görüşmüşlerdir. Yayınlanan ortak
bildiride ~u görüşlere yer verilmiştir:

- Gerici ve emperyalist güçlerin karşı durmalarına rağmen, yumuşama
sürecinin uluslararası ilişkilerde önemli yeri olmuştur. Bu anlamda, SALT
ll'nin ımzatanrnası gerginliğin azalması ve barış yolunda önemli bir adımdır.

- iki örgüt 3. Avrupa Sendikalar Konferansı'nın başarılı sonuçlanmasından
kıvanç duymaktadırlar; 4. Konferansın düzenlenmesine katkıda bulunmaya
hazırlardır.

Üst- düzeydeki bu ziyaretlerin ardından, Bulgar Sendikaları Merkez
Konseyi'nin Haskova örgütü yöneticilerinden oluşan bir delegasyon DiSK
8. Bölge (Bursa) Temsilciliği'nin konuğu olarak 20-25 Aralık 1979
tarihlerinde Türklye'ye gelmiştir.

Delegasyonda yer alan Haskova Bölgesi Sendikaları Başkanı Georgief
Randev, Bölge Sekreteri Pavlof Alemanov, Sendikalar Bölge Müfettişi Vasili

• lvanov, Bursa'daki üye sendikalarımız yöneticileri ile görüşmeler yapmışlar,
işyerlerini gezmişler, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.

CGT iLE iLiŞKiLER -Fransa Genel iş Konfederasyonu (CGT) ile DiSK arasında var olan ilişikilerj
daha bir disiplin içinde yeniden düzenlemek amacı ile Genel Başkan

·vekilleri Kemal Nebioğlu ve Mukbil Zırtıloğlu 1978 Haziran'ının ilk·
haftasında CGT merkezini ziyaret etmişlerdir. Üst düzeyde yapılan
görüşmeler örgütler adına imzalanan bir protokelle bağıtlanmıştır.

1
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DISK'in bu ziyaretine, Sekreter Jean ctauce Laroze, Avrupa Bölümü
Sorumlusu Georges Croes ve Kamu Hizmetleri Federasyonu Sekreteri
Daniele Berlaimont'dan oluşan CGT delegasyonunca 15-22 Ekim 1979
tarihleri arasında karşılık verilmiştir. Konuk delegasyon DiSK yöneticileri ve
teknik elemanları ile görüşmeler yapmışlar, grevdeki işy_erlerinden bazılarını
ziyaret etmişler, çeşitli işkollarından işyeri temsilcileri ile söyleşide
bulunmuşlar, Genel Başkan Vekili Rıza Güven ile birlikte Ankara'ya
gitmişler, Çalışma Bakanı Bahir Ersoy ve Devlet Bakanı Hikmet Çetin ile
Fransa'da çalışan işçilerimizin sorunlarını görüşmüşlerdir.

iki örgüt arasında bilgi ve deneyim alışverişinin daha da geliştirilmesi ve
Fransa'daki göçmen işçilerimizin sorunlarının çözümlenmesi yolunda ortak
çaba harcanması gereği vurgulanan DISK-CGT ortak bildirisinde özetle şu
konulara yer verilmiştir:

e"Toplumsal Anlaşma", bunalımın yükünü işçilerin sırtına yüklemeye
çalışan sermaye güçlerinin bir stratejisidir.

eKıbrıs ve Filistin halklarının çıkarları destekienrnelldlr.
.i-

eHer. iki sendikal merkezin'. Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna üye
olmaları, Avrupa dÖzeyinde işçilerin demokratik ve sosyal istemleri
doğrultusunda sendikal eylem stratejisi geliştirmeye olanak sağlayacaktır.

.......;.-- ·~-- - . . •

ecGT, Uluslararası Çalışma ôrgüt0'nde (ILO) temsili için DISK'i(l yapacağı
bütün girişimleri destekleyecektir.

• iki örgüt, çokuluslu şirketlerin işyerlerinde çalışan üyeleri arasında
dayanışmayaönem verecektir.·

Örgütler arasında bi_lgi ve deneyim alışverişinin planlanması amacı ile
Nisan 1978 tarihinde· blSK'e gelen CGT'ye· bağlı Uluslararası işbirliği
Etüd-Araştırma Merkezi (CERCl)'nin madara Rene Domenger ile
kararlaştırıldığı üzere ve protokol doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyesi Ali
özarkalıoğlu'nun başkanlığında üye sendikalarımızın yöneticilerinden,
DiSK bölge temsilcileri ve uzmanlarından oluşan 24 kişilik bir heyet, 15-27
Ekim 1978 tarihlerinde, CERCl'nin Marsilya'daki eğitim tesislerinde 15
günlük bir seminere katılmışlardır. DSF, CGT ve DiSK tarafından ortaklaşa
düzenlenen seminer programında eğitim çalışmalarından başka CGT
Marsilya· örgütünde düzenlenen toplantılar ile grevdeki işçileri ziyaret de yer
almıştır. Seminer, Fransız işçi sınıfının mücadele tarihi, CGT'nin ilkeleri ve
çalışmaları konusunda bilgilenme sağlanmıştır.

. ·-. . , . <: ' •
Haziran1979'dajCGT'ye bağlı çeşitli lşkolu sendikaları yönetlcilerinden 8
kişilik bir heyet dinlenmek amacı ile ülkemize gelmiştir. Konuk sendikacılar
Genel-iş Sendikasının Ören Tesislerinde tatillerini geçirmişlerdir. .

Fransa'daki göçmen işçilerimizin karşı karşıya bulundukları sorunlarrn
çözümü konusunda iki örgüt birlikte ve yoğun çalışma içinde olmuşlardır.,,

-~
Fransız hükümetlnln işsizliğin önünü almak için tam göçmen işçileri sınır
dışı etmeye yönelik politikasının ürünü olan Barre-Bonnet yasa tasarısına
karşı göçmen işçi gönderen ülkeler (Fas, Cezayir, Tunus, Portekiz, ispanya,
Türkiye, Yugoslavya) sendikal merkezler! ile ortak eylem oluşturmak için
CG"[.'nin 29-30 Mart 1979'da düzenlediği uluslararası toplenuya DiSKadına
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Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu ile Genel $ekreter -Yardımcısı Sina
Pamukçu katılmışlardır,

su' toplantıda alınan ortak eylem kararlarına rağmen Barre-Bonnet tasarısı
yasalaşmıştır. Fransız Anayasal Konseyinin bu yasanın bazı maddelerini
lrısan haklarına aykırı olduğu gerekçesi ile iptalinden sonra Fransız
hükümeti bu defa göçmen işçiler aleyhine yeni düzenlemeler getiren
Stoleru Yasa Tasarısını Nisan 1980'de Parlamento'ya sunma hazırlıklarına

• girişmiştir. Uluslararası sözleşmelere,ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara
aykırı olan bu uygulamalara karşı CGı ve DiSK dahil, diğer ilerici sendikal
örgütlerin yoğun bir mücadeleye girmesi zorunlu olmuştur. Bu nedenle 18
Mart 1980'de Paris'de yeni bir uluslararası toplantı düzenlenmiştir.

Oezayir'den UGTA (Cezayir Gen~ işçiler Birliği), ltalya'dan CGIL (ltalya'dan
Genel iş Konfederasyonu), e"ôrtekiz'den CGTP-INi(lntersindical), [span
ya'dan CCOO (işçi Komisyelıları Sendikal Kontederasyonu), Fransa'dan
'CGT ve Türkiye'den Dls.K,'in katıldığı bu toplantıda Orqütürnüzü' Genel
Başkan Vekili Rıza Güven temsil etmiştir. Toplantı sonunda.yayınlanan
ortak bildiride özetle şu görüşlere }>er verilmiştir:

• Örgütler, çalıştıkları ülkelerde zenginliklerin yarattlrnasma katkıda
bulunan göçmen işçilerin o ülke emekçileri ile aynı haklardan
yararlanmaları gerektiğine inamrlar.

• Göçmen işçiler Fransa'da kalmak veya Fransa'da kazandıkları hakların
kalması koşulu ile, uygun bir mesleki eğitimden geçerek kendi ülkesine
dönmek konusunda özgürce karar verebilmeledirler.

• Uluslararası Çalışmaörgütünün 143 sayılı sözleşmesinin yasallaştırılma
sı yolunda çaba harcanmalıdır.

• Örgütler, halkların ve emekçilerin . istemleri doğrultusunda yeni bir
uluslararası ekonomik'clüzen için birlikte mücadeleye kararlı olduklarını
yinelerler. •

ÇEKOSLOVAK SENDiKALAR! MERKEZ KONSEYi iLE iLiŞKiLER

9-15 Aralık 1979 tarihlerinde ROH (Çekoslovak Sendikaları Merkez Konseyi}
adına Denetim Kurulu Başkam Dr. Matej Kalman ve Uluslararası ilişkiler
Dairesi yetkililerinden Vlastimil Seran DISK'i ziyaret etmişler, Yürütme
Kurulu üyeleri ve daire sorumluları ile görüşmeler yapmışlar, çeşitli
temaslarda bulunmuşlardır,

Çağrı 0zerin_e, Genel Başkan Vekili Rıza Güven başkanlığında Yönetim
Kurulu üyesı Ertan Andaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Sina Pamukçu'dan
oluşan DiSK delegasyonu 22-29 Mart 1980 tarihlerinde bu ziyarete karşılık
vermiştir. Çekoslovak Sendikaları Merkez Konseyi Başkanı Karel Hoffrnann
v~ Başkan Vekili Vaclav Bezel başkanlığındaki Konsey delegasyonu ile
görüşmeler yapılmış, Uluslararası ortak. sorunlarda ve iki ülkenin
sendikaları ile emekçi halkları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi
konusunda görüş birliğine varılmıştır. ROH, emekçi halkın Türkiye'de
DISK'in önderliğinde emperyalizme, gericiliğe karşı, demokratik ve sendikal
hakl~!!n ~e özgorıoklerin geliştirilme.si ve sendikal hareketin birliği için
verdıgı mücadele ıle tam dayanışma içınde olduğunu belirtmiştir.

Örgüt temsilcilerl, saldırgan emperyalist ve gerici' güçler yüzünden
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uluslararası gerginfiğin son zamanlarda artmış olması karşısında
endişelerini belirtmişler; detant'ın geliştirilmesi için mücadeleyi sürdüre
ceklerini açıklamışlardır.

DiSK Delegasyonu Çekoslovakya'da bulunduğu sırada DSF Sekreteryası
yetkilileri ile görüşmüştür. Dönüşte, kurulan ilişki üzerine Romanya'ya

~· uğramış Romen Sendikaları Merk~z Kon~eyi y~t~il_ileri ile örgütler arasında
ilişkil~rin daha sıklaştırılması üzerinde görüş bırlığı sağlanmıştır. •

HOLLANDA SENDiKALAR FEDERASYONU iLE ILIŞKIL_ER

Hollanda Sendikalar Federasyonu (FNV) 'nun: isteği üzerine bu örgütü
temsilen üç kişilik bir delegasyon 13-17 Mart 1980 tarihleri arasında DISK'i
ziyaret etmiştir. • •
Dış ilişkiler Dairesi sorumlusu Tom Etty başkanlığında Göçmen işçiler
Dairesi yetkililerinden Lino Calle ve frene Ketelaar'dan oluşan FVN
delegasyonu, Genel Sekreter Fehmi Işıklar, Genel_ Başkan Vekilleri Mukbil
Zırtıloğlu ve Rıza Güven ile Hollanda'daki göçmen işçilerimizin sorunları ve
DIŞK'in ASK üyeliğine başvurusu konularında görüşmeler yapmışlar,- DiSK
Daireleri sorumluları ile de görüşerek bilgi almışlardır.

iTALYA GENEL iŞ KONFEDERASYONU iLE iLiŞKiLER
·,

DISK'in Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na üyelik başvurusuna ilişkin
gelişmeler ve yabancı ülkelerde çalışan işçilerin sorunları ile ilgili olarak,
ltalya Genel iş Konfederasyonu (CGIL) Dış ilişkiler. Dairesi sorumlusu
Giancarlo Meroni ve aynı daire uzmanlarından Luigi Troiani'den oluşan bir
delegasyon 23-24 Mart 1980 tarihlerinde. DISK'i ziyaret etmiştir. -

Konuk sendikacılar, gerek CGILile, gerekse ltalya'da var olan üç konfederal
örgütün. arala_rındaki. birlik (CGIL-CISL-UIL). ile DISK'in ilişkilerinin
derinleştirilmesi gerekli olduğunu dile getirmişler, DiSK ve CGIL araştırma

1 enstitülerinin karşılıklı ziyaret ve bilgi alışverişinde olabileceklerine; DiSK
militanlarının CGIL'ın sendikacılık okulundan yararlanabileceklerine;
uluslararası ortak sorunlarda ortak tavır konulabileceğine, Avrupa
topluluğunun genişletilmesine ilişkin ve DISK'in de katılmasını istedikleri
çalışmalar içinde olduklarına değiner_:ı geniş bilgi vermişlerdir.

MACARiSTAN SENDiKALAR! MERKEZ KONSEYi iLE iLiŞKiLER -·

Genel Sekreter Fehmi Işıklar, Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu ve
Genel Sekreter Yardımcısı Sina Pamukçu'dan oluşan DiSK delegasyonu
6-11 Mart 1979 tarihlerinde Macaristan Sendikaları Merkez Konseyinin
(SZOT) çağrılısı olarak bu örgütü ziyaret etmiştir. DiSK temsilcileri aynı
zamanda DSF Genel Başkanı olan SZOT Genel Sekreteri Sandor Gaspar
olır,~~ ~~er~, ~önet!cilerle uluslararası sendikal ~~reke~in güncel s~runları
ve ıkılı ılışkılerın yogunlaştırılması olanakları üzerinde gör0şmüşlerdır. • '.

DiSK Deleqasyorıu Sandor Gaspar'ı ülkemiz I ziyarete davet etmiştir. Kabul
edilen bu ziyaret 1980 içinde gerçekleşecektir. •

PEO iLE iLiŞKiLER •

Kıbrıs Rum kesiminde kurulu ilerici sendikal· örgüt PEO (Pancyprian
Federation of Labour) ile doğrudan ilk ilişki Budapeşte'de kurulmuştur.
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Orada varılan mutabakat doğrultusunda PEO'yu temsilen Genel Sekroter
Yardımcısı Pavlos Dinglis, Dış ilişkiler Sekreteri Akis Fantis ve Magosa
bölgesi Sekreteri F. Lambrias'tan oluşan üç kişilik bir delegasyon 10-17
Şubat 1980 tarihlerinde DISK'i ziyaret etmiştir.

'
Kıbrıs Türk kesiminde kurulu Dev-iş Federasyonu'nun Genel Sekreteri Şefik
Rıfat'ın da katıldığı görüşmelerde ortak sorunlar tartışılmış, yayınlanan ;
ortak bildiride şu hususlar yer almıştır:

• Kıbrıs sorununun barışcıl çözümü için
görüşmelerin yeniden başlatılmasıdır.

• Örgütler, herhangi bir enosis ya da ilhak biçimine veya herhangi bir
taksim ya da bölünme biçimine yol açacak çözümü reddederler ve
bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, bağlantısız, demokratik, iki
toplumlu, Kıbrıs Federal Cumhuriyetini kuracak bir çözümü desteklerler.

• Toplumlararası görüşmelerin iki toplumun güçlüklerini sona erdirecek,
Kıbrıslı Türklerin ve Rumların uyumlu biçimde ve barış içinde blrarada
yaşamalarını, sağlayacak bir temel oluşturması için ilgili tarafları sabır,
ısrar, dikkat ve esneklik göstermeye çağırırlar.

Konuk delegasyon, ziyaret süresine rastlayan DISK'in 13. Kuruluş
Yıldöİıümü şölenlerine de katılmış ve P.Dinglis Bölge Temsilciler Meclisine
hitaben örgütler arasındaki dostluğu öven bir konuşma yapmıştır.

SOVYET SENDiKALAR! MERKEZ KONSEYi iLE iLiŞKiLER

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kültür Sendikasından bir
delegasyon Basın-iş Sendikasının çağrılısı olarak Mayıs 1978'de Türkiye'ye
gelmiştir. Delegasyon, Ukrayna Cumhuriyeti Kültür işçileri Sendikası
Başkanı lvan Kravehenko başkanlığında Azarbeycan Cumhuriyeti Sendika
Komitesi Başkanı Hoşkadem Efendieva, Dağıstan Cumhuriyeti Kültür
lşçileri Sendikasından Ömer Murtazaliev ve gazeteci Lidia Stetlina'dan
oluşmuştur. • •• • •

1

Konuk sendikacılar DISK'I ziyaret etmişler, Yürütme Kurulu üyeleri ile •
görüşmeler yapmışlardır.

Sovyet delegasyonu Türkiye'de bulundukları sürece .lstanbul Ankara ve
lzmir'de basın lşkolu ile ilgili çeşitli temaslarda bulunmuşlardır.

ikili sendikal merkez arasında varılan anlaşma uyarınca DiSK üyesi
sendikalar yöneticilerinden iki ayrı delegasyon bilgi alışverişinde bulunmak
için Sovyetler Birliğini ziyaret etmiştir. Bu delegasyonlardan ilki Yürütme
Kurulu üyesi T.Kocamanoğlu'nun başkanlığında 23 uzman ve yöneticiden
oluşmuştur. Ziyaret 3 Mayıs 1978 tarihinde başlamış ve 3~ gün sürmüştür.
ikinci delegasyon Sosyal-iş Sendikası Genel Başkanı ôzcan Kesgeç'in
başkanlığında 24 uzman ve yönetciden oluşmuştur. Bu ikinci delegasyonun
ziyareti 20 Kasım 1978 tarihinde başlamış ve yine 35 gün sürmüştür,,
Azarbeycan Sendikalar Konseyi Başkanı Prof. Züleyha lsmail Hüseyinova
başkanlığında,Sovyet Sendikaları Merkez Konseyi Uluslararası ilişkiler
Dairesi Müdürü V.N. lgnatov, Tekstil Sendikasından M.Dmitrieva, Merkez
Konseyi danışmanı I.Bogdanov'dan oluşan bir delegasyon 17-24 Ocak 1979
tarihlerinde DISK'i ziyaret etmiştir. Konuk sendikacılar Yürütme Kurulu
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üyeleri.üye sendikalar yöneticileri, işyeri temsilcileri, Ankara ve İzmir
Beledlye Başkanları ile görüşmelerde bulunmuşlardır.

Sovyet Sendikaları Merkei Konseyinin çağrılısı olarak Genel Başkan Vekili
Rıza Güven başkanlığında, Sosyal Tesisler Dairesi Müdürü Günaydın
Erdoğmuş ve danışman Hüseyin Yıldız'dan oluşan bir DiSK delegasyonu
konut sorununun çözümü konusunda incelemeler yapmak üzere 8-20 Aralık
1979 tarihlerinde SSCB'ni ziyaret etmiştir. . · . -

YUGOSLAV SENDiKALAR BiRLiĞi iLE IUŞKILER •

DiSK adına Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu ve Yürütme Kurulu üyesi
Tuncer Kocamanoğlu Yuqoslav Sendikalar Birliğinin 21-23 Kasım 1979
tarihlerinde Belgrat'da toplanan kongresine katılmıştır. Bu fırsattan
yararlanarak, DiSK ç!elegasyonu • Birlik Sekreteri Petro\ıski ile ikili
görüşmeler yapmıştır.Ozetle, şu hususlarda görüş birliği sağlanmıştır:

- iki örgüt uluslararasi ilişkiler ve özellikle iki Dikenin yabancı ,ülkelerde
çalışan göçmen işçilerine ilişkin sorunlar konusunda ortak tavır içinde
olabilirler. ı

- Bilgi • alış verişi yoğunlaştırılmalıdır. Bu amaçla, ortak seminerler
düzenlenebilir; konferanscı değişimi yapılabilir; sendikal merkezler ve
işkolu sendikaları düzeyinde yönetici heyetlerin karşılıklı ziyaretleri

• gerçekleştirilebilir. • •

Bu amaçlar doğrultusunda önce üst 'düzeyce karşılıklı ziyaretler için her iki
örgüt adına çağrılar yapılmıştır. • . . . .

Delegasyonumuz, Kongre sonrasında. düzenlenen ve 62 örgütün temsil
edildiği bir yuvarlak masa toplantısına da katılmıştır. K.Nebioğlu bu
toplantıda DISK'in görüşlerini sergileyen bir konuşma yapmıştır. •

DiSK VE ULUSLARARASI SENDiKAL DAYANIŞMA

Geçtiğimiz çalışma döneminde, uluslararası sendikal dayanışma alanında,
bu raporun hacim ölçüleri içinde bütün ayrıntılarına• yer" verilemeyecek
kadar zengin eylemler yaşanmıştır.

Dünya sendikal hareketinin destek sağlama "yarişında olduğu zor
durumlarda, DiSK kendi payına düşeni yapmaktan geri durmazken; DISK'in
önemli günlerinde ve özellikle DISK'I çevreleyen koşulların zaman zaman
uluslararası dayanışmayı zorunlu kıldığı zor günlerde,· dünya sendikal
hareketi DISK'e destek oırı:ıakta geri kalmamıştır.

Aşağıdaki bilgiler bu konuda bir fikir verebilmek amacı ile· ve özetle
sunulmuştur. • .

Tunuslu UGTT sendikacılarının uyguladıkları genel grev sonrasında
hOkOmetin tahrikleri ile meydana gelen ve sendlkaçılann hayatırıı tehlikeye
sokan olaylar üzerine DSF, UHSK, D[K,· ASBO ve UASK'ya çağrıda
bulunarak bütün dünyadaki sendikal örgütlerin 23 Ağustos 1978 tarihinde
dayanışma eylemleri'içlnde olmalarını istemiştir. Bu çağrıya uyularak, DiSK
adına Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba'ya_ protesto telgrafı

,.. çekilmiştir. ,
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,
Ürdün'de birçok sendikacının toplu olarak tutuklanması, Nikaragua'da
halka karşı girişilen katliam, Porto-Rico'da bir sendikacının öldürülmesi
gibi olaylarda ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde gereken girişimler
yapılmıştır.

• ·1 Mayıs 1978 işçi sınıfının ulustararası birlik, mücadele ve dayanışma günü
törenlerinde, yurtdışından çok sayıda sendikal örgüt, temsilci ve mesaj
göndererek, DISK'e destek ve dayanışmalarını bildirmişlerdir. • -

1 Mayıs Törenine katılan yaban<?_! konuklar:

Romanya Sendikalar Merkez Konseyi üyesi ve Cluj Bölge Konseyi Başkanı
Florisca loan, ~
CGT {Fransa) Sekreteri Den is Bord,
Bulgaristan, Haskovo Sendikalar Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Atanas
Stoliov Kostadinov, o
Irak Metal işçileri Federasyonu Genel Sekreteri Rasheed Aziz,
Macaristan Sendikaları Merkez Konseyi Başkanlık Bürosu üyesi Sandor
Butorve lstvan Mandoki, • .
Yunanistan ESAK yönetim kurulu üyesi Georgios Teophanidis,
Polanya Sendikaları Merkez Konseyi Başkanlık Divanı üyesi Beresniwicz
Stanislav, • .
Kıbrıs Dev-iş Yönetim Kurulu üyesi Saram Ahmet,
lngiltere Genel Hizmetler Sendikası'ndan Corrnick, Domahe ve Selby.

1 Mayıs Törenine mesaj gönderen yabancı kuruluşlar.

• Dünya Sendi~~lar Federasyonu,
• FISE (Dünya Oğretmen Sendikaları Federasyonu)
• Sovyetler Birliği Sendikalar Merkez Konseyi,
• Vietnam Sendikalar Konfederasyonu,
• Kıbrıs işçi Federasyonu (PEO)
• Demokratik Alman Sendikalar Birliği,
• lsviçre Sendikalar Blrl_iği,
• Loksemburg Sendikalar Birliği,
• Moritanya Sendikalar Federasyonu,
• Moğol Sendikalar Merkez Konseyi,
• Bulgar Sendikaları Merkez Konseyi,
• Portekiz Sendikaları Sekreterliği,
• Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri işçileri Sendikaları Birliği,
• Uluslararası Ulaştırma işçileri Sendikaları Birliği, . •
• Uluslararası Yeraltı Maden işçileri Federasyonu-, ,
• Uluslararası Yapı, Ağaç ve Yapı Malzemeleri Sanayi Sendikaları Birliği ~
• ESAK-A {Yunanistan), • . 1

• Kıbrıs DEV-iŞ Federasyonu,
• ltalyan CGIL-CISL-VIL Konfederal Birliği.

1 Mayıs 1979'da, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma
günü 1 Mayıs'ın kutlanmasına yönelik DISK'in örıcülüöündekl girişimlerin
siyasal iktidar tarafından engellenmek istenmesi ve DiSK yöneticileri başta
olmak üzere bir çok sendikacının ve işçinin yanısıra Türkiye'nin demokrat .
ilerici güçlerinin sözcüleri olan örgütlerin ve siyasi parti yöneticilerinin
tutuklanması üzerine uluslararası işçi kuruluşları se ilerici demokratik
güçler protesto mesajları göndermişlerdir.
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Bu mesajlardan bazıları şu örgütler adınadır:
. .

• Dünya Sendikalar Federasyonu,
• Dünya iş Konfederasyonu, • .
• Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI),
• Kıbrıs DEV-iŞ Federasyonu,
• Çevoslovak Sendikaları Merkez Konseyi,
• Uluslararası Demokrat Hukukçular Derneği,
• Fransa Ulusal Eğitim Federasyonu,
• Fransa Sendikal Merkezleri CGT-CFDT,
• Macaristan Sendikaları Merkez Konseyi,
e Yunanistan ESAK Örgütü,
• Hollanda Sendikaları Federasyonu tFNV),
• Danimarka Sendikaları Konfederasyonu (ILO), .. --

DlsK: uluslararası düzeyde dayanışma örneği oluşturmak amacı ile,_ Şili'de
Allenda'n in kanlı bir faşistdarbeyle devrildiği 1973 yılından bu yana her yıl
bir başka ülkede kutlanan Şili işçileri Merkez Birliği'nin (GUT) 26. kuruluş
yıldönümünü Şubat-1979'da Türkiy_e'de uluslararası nitelikte _bir açık
oturum düzenleyerek kutlamıştır.

12 Ştıbat 1979 günü DiSK Genel Merkezinde yapılan uluslararası açık
oturuma katılan yabancı konutlar şunlardır: .

• Dünya Sendikalar Federasyonu Sekreteri Jan Nemoudry, • •
• Şili işçileri Merkez Birliği (GUT) _Genel Sekreteri Luls Meneses, . •
• ltatya işçi Sendikaları Konfederasyonu CGIL. Dış ilişkiler Dairesi Başkanı
Giancarlo Meroni ,

• Filistin Genel işçi Federasyonu Haberleşme-Yayın Sekreteri Halid
Abdurrahman, r .

• Macaristan Sendikaları Merkez Konseyi (SZOT) Dış ilişkiler Dairesi
Başkan Yardımcısı Tıbor Haral, , •

• YSB Bosna-Hersek Sendikalar Başkan Vekili (GGTUY) Kemal Karacıc,
• Fransız Genel iş Konfederasyonu (GGT) Sekreteri Jean Claude Laroze,
• Bulgaristan Sendikaları Merkez Konseyi Sekreteri Lübomir Sekov ve

Gtsyum Salieva Rpova, ,
• SSCB'inden Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkanı George Makayev,
Banka Seksiyonu Başkanı Vladimir Korneyenkov,

• Polonya Kooperatif ve Ticaret Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Olqa
Rewinska, _

• (DSF) Kamu Emekçileri Uluslararası Birliği Genel Sekreteri Mario Merino,
• Demokratik Yemen işçi Sendikalarından Abdülkerim Nasser, -lbrahlm
Muhammed Ali,

• Yunanistan'dan ESAK Temsilcisi Sotorios Antonioi.ı,
• Suriye Kamu Emekçileri Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Adnan

Darvich, •
• Kıbrıs DEV-iş Federasyonu Başkanı Hasan Sarıc~.-

Uluslararası açık oturumda oybirliğiyle alınan kararlar sendikal merkezlerin
Şili emekçi halkıyla tam bir dayanlşma içinde olduğu vurgulanmıştır.

DISK'in 12. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Spor Sergi Sarayında toplanan
Bölge Temsilciler Meclisinde onur konuğu olarak bulunan Şili işçileri
Birliği (GUT) Genel Sekreteri Louis Meneses dünya sendikal hareketinin

• uluslararası işçi sınıfı dayanışmasını dile getiren bir konuşma yapmıştır.
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Dünya Sendikalar Federasyonunun görevlendirdiği Fransız CGT Konfede
rasyonu Hukuk Danışmanı Jean-Claude Wartel ile Uluslararası Demokrat
Hukukçular Derneği'nden Pierre Vandernoot 31 Mart-4 Nisan 1980 Tarihleri
arasında lstanbul'da bulunmuştur. .

Türkiye'dekl anti-demokratik uygulamalar, insan haklarının ihlali ve
baskılara ilişkin bilgi toplamak, daha sonra bir rapor düzenleyerek.
uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak amacı ile
gelmiş olan bu hukukçular DiSK Hukuk Dairesi ile görüşerek genel durum
hakkında bilgi almışlar, lstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın ile
görüşmüşler, lstanbul Barosu'nun kurduğu "Tutukluların ve işkence
Görenlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu"nun toplantısına katılmışlar,
TÖB-DER, TMMOB, TÜM-DER, TÜTED, TÜS-DER, Çağdaş Hukukçular
Derneği ve Halkevleri Genel Başkanları ve TGS yöneticileri ile toplantılar
yapmışlardır;

◄
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ONUR KURULU RAPORU

2228 kalık 1977 tarihinde toplanan DiSK 6.Genel Kurulunda. Onur
Kurulu'nun oluşturulması için yapılan seçimde Ergun ERDEM,
Tehir GÜNER,lsmail ÇA'LIŞKAN,', Ahmet ERTAN ve.Ali TAŞER DiSK

Genel Kurulunca Onur Kurulu Uyellklerlne getirilmişlerdir. Anatüzük
gereğince Onur Kurulu kendi arasında yaptığı ilk toplantıda Ergun ERDEM'i
Onur Kurul Başkanlığına, Tahir GÜN!:R'I Raportörlüğe, lsmail ÇALIŞKAN,
Ahmet ERTAN ve Ali TAŞER'i de Onur Kurul üyeliklerine· seçmiştir. Bu
dönem tçerslnde DiSK Yürütme Kurulu 24.11.1979 tarih ve 45 sayılı
oturumunda T.Maden-lş Sendikası, Bank-Sen, Baysen ve Yeraltı Maden-iş
Sendikalarının 1 no'lu karar gereğince Anatüz0ğ0n 33.maddeslne göre Onur
Kuruluna sevklne karar vermiştir.

Kurulumuz yaptığı araştırma sonunda Onur . Kuruluna . sevkedilen
sendikaların tutum ve davranışları konusunda DiSK Anat0z0ğ0nün 33.
maddesine göre yapılan sevkin bazı prosedür işlemlerinin tamamlanması ve
sevkin sendikaların tutum ve davranışlarına uygun olan bir maddeye göre
yapılması için Yürütme Kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir.

14-15-16 Şubat 1979 tarihlerindeki olağan toplantısında DiSK Yönetim
Kurulu aşağıdaki kararları vermiştir.

/ . . .
. Karar: 1- T.Maden-lş Sendikası, Bank-Sen, Baysan ve Yeraltı Maden-iş
Sendi~alarının DiSK Onur Kuruluna sevkedllmeslne ilişkin işlem ve DiSK
Yürütme Kurulu kararının onanmasına karar verilmiştir.

2- T.Maden-lşSendlkası, Bank-Sen, Baysan ve Yeraltı-Maden-iş Sendikala
rının DiSK Yürütme Kurulu tarafından Onur Kuruluna sevk işlemi, bu
işlemle ilgili rapor ve dosya içeriği, yazışmaları, Yürütme Kurulunun 45
no'lu birleşiminde alınan 4 no'lu kararı ile Anatüzüğün disiplin
hükümlerinin yanısıra 54. maddeye rağmen sendikaların vermiş oldukları
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cevapları müzakere etmiş, 12.9.1978 tarihinde tüm örgüte uyulması için
duyurulan Yönetim Kurulunun 22-23-24 Ağustos 1978 tarihlerinde aldığı
karar ve Onur Kurulunun konuya ilişkin 3.2.1979 tarihli tespitleri ve ara
kararı gözönü'nde tutularak kurulumuz,
a) T.Maden-lş, Bank-Sen, Baysan ve Yeraltı Maden-iş Sendikalarının DiSK
Onur Kuruluna sevk işleminde Anatüzüğün 9.. ve 33. maddelerinin
birleştirilerek uygulanmasına, •
b) Onur Kuruluna sevk edilmiş bulunan 4 sendikanın bütün bu olumsuzluk
ve disiplinsizliklere sebep olan yönetici ve üyelerinin fiil ıerine uyan

. Anatüzüğün disiplin hükümlerinin uygulanmasına karar vermiştir.

Onur Kurulu bu konuda ilgili olarak inceleme yaparken, gerek birinci sevk,
gerekse Yönetim Kurulunun ikinci kez sevki esnasında tarafların ve Onur
Kuruluna "sevksdllen sendika yöneticisi durumundaki kişilerin sözlü ve
yazılı beyanlarına başvurmuş, Yürütme Kurulunun s_evk gerekçelerini
incelemiştir.

Onur Kuruluna sevkedilen sendikaların ve bu sendikaların yöneticilerinin
yazılı savunmaları genellikle DiSK Onur Kurulunun işlevini ve DiSK
Yürütme ve Yönetim Kurullarının kararlarını ve yetkilerini polemik konusu •
eder nitelikte olmaları bu dönemin önemli sayılması gereken olaylarından
biridir.

Onur Kurulu, sendikalar üyelerinin gönüllü birliklerinden oluşur. Sendika
organları Genel Kurulun belli konularda kendilerine devredilmiş yetkilerini
kullanırlar. Sendika organlarının kararları kuşkusuz ki organlar içince
eleştiriye açıktır. Ancak bu eleştiriler, bu organların ve bizzat DISK'in varlığı
konusunda tereddüt uyandıracak şekilde yapılamaz. Demokratik sınıf
ve kitle sendikacılığı ilkeleri bunu gerektirir. ilke olarak DiSK Yürütme ve
Yönetim Kurulları iddia ettiği hususların, organımızca _karar altına.
alınmasından sonra Organ kararının uygulanmasında, Yönetim ve Yürütme
Kurulları kararın uygulanmasında titiz davranması gerekirken Onur Kurulu
Kararlarının takip ve uygulayıcısı yeterince olmamıştır. Örgütümüz titizlikle
korunması gereken bir örgüttür. Bu örgütün şu veya bu şekilde işlemez hale
getirilmesi veya objektif olarak bu' sonucu doğuracak davranışlar içersinde
bulunulması tasvip edilemeyeceğl gibi bu davranışta bulunanların örgüt
içersinde varlıklarının anlamı da kalmaz. Onur Kurulu kuşkusuz ki kişisel
niyet ve isteklerin ötesinde DISK'in örgütsel bütünlüğü içinde kurulmuştur
ve çalışmalarını bu ilkeler ışığında sürdürmektedir. ilke olarak Onur
Kuruluna sevk özellikle sendikalar için her zaman başvurulan bir yol
değildir. Ancak organ kararlarına uymama yaygın bir davranış haline
geldiğinde örgütün bütünlüğü tehlikeye gireceğinden bütün bir vücudu
kurtarmak için son derece hayati de olsa bir takım organlar üzerinde bazı
müdahalelerzorunlu hale gelir.

işte OnurKurulumuz 15.3.1979 tarih ve 9 no.lu oturumunda üyelerden Ali
TAŞER'ir, muhal~fetiyle aşağıdaki kararlanvermiştir.

'Tarih: 15.3.1979
Oturum: 9
Karar: 1

istem: DIS~ Yönetim Kurulu'nun . )4-15-16 Şubat 1979 tarihli olağan
toplantısında, • T.Maden-lş Sendikası, Bank-Sen, Baysen ve Yeraltı
Maden-iş Sendikalarının DiSK Onur Kuruiu'na sevkedllmeslnelllşktn işlem
ve DiSK Yürütme, Kurulu kararının onanması ile aynı toplantıda alınan
450

l

'{

J
-



kararın 2 a) ve b) bentleri gereğince Kurulumuzun 2.3.1979 gOn ve 7 no.lu
oturumunda almış olduğu 1-2-3-4 ve 5 no.lu kararlan gereği adı geçen
sendikalar ve· bu sendikaların yöneticileri hakkındaki 'soruşturma

. tamamlanmıştır.
• '
DiSK, Türkiye'nin tek demokratik sınıf ve kitle sendikal' ast örqütüdür,
DISK'i • DiSK yapan . sınıf . ve kitle sendikacılığı. ilkeleri, fşçj sınıfının
mücadelesi içinde denenmiş, hayata geçirirmiş ilkelerdir.

işçi sınıfı feodal ilişkilerin bağrında doğan ve zamanla politik iktidarı ele
geçiren kapitalist sınıf ile birlikte doğmuş ve kapitalizmin gelişmesiyle
birlikte güçlenmiştir. Ücretli emeğin en aşırı bir biçimde sömürülmesi ve
artı-değerin ele geçirilmesi temeline dayanan kapitalist toplumda, tüm
değerleri ve zenginlikleri yaratan işçi sınıfı ile kapitalist sınıfın uzlaşmaz bir
sınıf mücadelesine girmesi kaçınılmaz olmuştur.

Kapitalist toplumda işçi sinıfının mücadelesi bir bütündür ve bu
mücadelenin üç temel biçimi vardır: \

1. Ekonomik mücadele
2. Politik mücadele
3. ideolojik mücadele

Sınıf mücadelesi içinde gelişen sendikalar daha ilk günlerde· sayıları
gittikçe artan çok sayıda işçiyi tılraraya getirmişler, KiTLESEL bir nitelik
kazanmışlardır. Çeşitli mesleklere ve işkollarına dağılmış olan işçiler
dünya görüşleri, siyasal düşünceleri, dinsel inançları, cinsiyetleri, dilleri,
ırkları, derilerinin renkleri ne olursa olsun ortak çıkar etrafında sendikalarda
biraraya gelmişlerdir. Kitlesel bir nitelik gösteren sendikalar, yalnızca işçi

. sınıfını bağrında barındır-malan ve kapitalist sömürünün • temeline·
• yönelmeleri ile aynı zamanda SINIFSAL bir nitelik göstermişlerdir. •

Sendikaların çıkarları ortak, hedefleri a'yrı_ı_ oıarı·en geniş yığınları bir örgüt •
içind_e toplamaları, sendikaların KiTLE ORGÜTÜ OLMA niteliğini· ortaya
koyar.

işçi sınıfı mücadelesinin üçlü büt()nlüğü içiride· (ekonomik, politik,
ideolojik mücadele) sendikaların kitle örgütü olma niteliğini gözardı etme, '
sendikaların varoluş nedeni olan kitlelerin ekonomik sorunlarını, somut
sendikal mücadeleyi unutma, önemli yanlışlara yol açar.

Sendikaları oluşturan temel, ideolojik ya da politik birlik değil, çıkar·
birliğidir. Sendikaları, işçi sınıfı partisi yerine koymak, sendikalara parti
işlevlerini yüklemek, sendikaların kitle niteliğini zedeler, SENDiKALAR!
KiTLE ÖRGÜTÜ· OLMAKTAN ÇIKARIR VE. PAf!ÇALANMALARINA YÖL
AÇAR.

Bu anlamda işçi sınıfının siyasi mücadelesinin parti tarafından yönetilmesi
zorunluluğunu kabul etmeyerek, işçi sınıfının sendikaları aracılığıyla üretim
araçlarını eline geçireceğini savunan anarko-sendikalizm ile; sendikaların
kitle örgütü olma niteliğini, çeşitli politik görüşlerdeki üyelerin.
sendikalarda yönetici olabileceği gerçeğini unutarak sendikalarla devrim

. yapmaya kalkışan eğilimlerle; dar, sekter politik tavırları sendikalara
bulaştırarak sendikaların her kademesinde fraksiyonculuk yapmaya çalışan
eğilimlerle sürekli olarak mücadele edllmelldlr.
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işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin başarılı olması sendikaların en geniş
yığınları çatısı altında biraraya getirmesi il~ olanaklıdır. Bu _nedenle
sendikalar POLiTiK GÖRÜŞ,CINSIYET, IRK, DiL, MEZHEP... ayrımı
yapmadan daha büyük kitle örgütleri olmak, [şkolunda işçilerin en geniş
birliğini sağlamak için çaba harcamak zorundadırlar. •

•
Sendikalar KiTLE örgütleridir, ama aynı zamanda sömürü ve baskıya karşı
mücadele, eden, kapitalist sömürünün temeline yönelen işçi sınıfının
örgütleridir. Dünya görüşü, politik düşüncesi, dinsel inancı, konuştuğu dil,
cinsiyeti, ırkı ne olursa olsun işçileri sendikalarda blraraya getiren ortak
çıkarlar SINIF çıkarlarıdır.

Sendikaların sırntsal niteliğini unutturan,işçi srmünmmücadeleslnl günlük
ekonomik mücadeleye, reformlarla bozuk düzeni düzeltme mücadelesine
indirgeyen ve politik mücadeleyi reddeden her türlü oportünist, reformist,
sendikalist eğilim işçi sınıfını burjuvazinin kuyruğuna takmakla sonuçlan
mıştır. Devrimci sendikacılık bu tür sapmalarla rnücadale içinde
gelişmiştir.
Sendika üveleri arasında aynı toplumsal sınıfa mensup olmaları nedeniyle
temel çıkar.karşıtlığı yoktur. .Ancak üyeler arasında eylem programı,
yöneticiler arasında görüş aynlıklan olabilir. Bunlar SENDiKAL DEMOKRA
Si ile sınıf temeli üzerinde uyumlu hale getirilir.

Sendikal demokrasi sendikaların kitle niteliğinin korunması ve geliştirilme
si için gereklidir. Sendikal çalışmalarda en genel anlamıyla demokratik
merkeziyetçilik ilkeleri egeı:rıendir.

Demokratik merkeziyetçi işleyişin başlıca koşulları şunlardır: ;

1. En alt düzeyden en üst düzeye kadar tüm sendika organları seçimle.
işbaşına gelirler.
2. Kararların • hazırlanması, alınması,· uygulanması ve uygulanmasının
denetlenmesinde tabanın görüşleri.. alınır. Alt düzeydeki organlar üst
düzeydeki organlara bilgi verirler. Ust düzeydeki organlar alt düzeydeki
organlardan gelen önerileri gözönünde bulundururlar.

3. Üyeler • örgüte, azınlık çoğunluğa, alt organlar üst organa uyar. •
.Kararların oluşmasında azınlıkta kalanlar çoğunluğun kararlarına uymak
zorundadırlar. •

4. Tartışmalarda eleştlrl-özeleştlrl-lkna yöntemi uygulanır.
\

Bu ilkeler DISK'in kurulduğu 1967 yılından bu yana torn. örgütün .
çalışmalarında yönlendirici ilkeler olmuşlardır. DISK'i DiSK yapan bu temel
.ilkelerdir.

DISK'in gönüllü disiplini bu ilkeler üzerinde yükselmiştir.

Demokratik merkeziyetçilik iİkesi gereği, aşağıdan yukarıya doğru seçimle
işbaşına gelen yönetim organlarının alacağı kararlara, alt o~~anlar ve üyeler
uymak zorundadırlar. Örgüt içi disiplin bunu gerektirir. Ust organlardan
gelen kararlara uyulmadığı takdirde, örgüt işleyişinde disiplinsizlik ve
anarşi başlar.
/ / k 0

Örgütlü çalışmanın özü ve temeli kollektif çalışmaya, ekip çalışmasına yani
organ çalışmasına dayanır. Bir örgütte organlar çahşmıyorsa, alt ve üst
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organlar arasındaki bağ zayıfsa, üyeler toplantılara disiplinli ve aktif bir
şekilde katılmıyorlarsa örgüt işleyişi_zedelenir..

Organ çalışmasının en önemli ilkesi "AZINLIĞIN ÇOĞUNLUK KARARINA
UYMASI" dır. Bir organ içinde çeşitli görüş ayrılıkları çıkabilir. Ama farklı
düşünceler eleştiri-özeleştiri-ikna y.(;>ntemiyle giderilmeye çalışılır. Kararla-
rın oybirliği ile çıkması için çaba gösterilir. ·,

Tartışmalarda kullanılacak yöntem ikna yöntemidir. Ayrı görüş ve öneri ileri •
sürenler,. organ kararının kendilerince en doğru biçimde çıkmasını
sağlamak için birbirlerini ikna etmeve çalışırlar. ikna yöntemi sonuna kadar
kull_anılıp kararların oybirliği ile çıkması Içln çalışılır.Ancak ayrı görüşleri
savunan taraflar anlaşamıyorlarsa, kararların gecikmemesi, çalışmanın
aksamaması için oylamaya-başvurulur ve sonuca göre hareket edilir. •

Eleştiri organlar içinde yapılır. Eleştiri somut otaylara dayanır, hataların
.ortaya konmasının yanında,· hatalara yol açan nedenlerin ortadan
kaldırılması ve hataların tekrarlanmaması için öneri getirilmesi gerekir.

Özeleştiri yapmak ise sadece özür dilemek ya da hatayı kabul etmek
değildir. Ozeleştiri yapmak yanlışların ve bu hataların nedenlerini
araştırarak bir daha tekrarlanmaması için çaba harcamayı gerektirir. •

Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinin uygulanması sonucudur
ki, DiSK kısa zamanda yalnız işçi sınıfının değil tüm emekçi kitlelerin
sendikal umudu haline gelmiştir.

Ve DiSK içinde en yetkili kurullarda demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
ilkelerine ters davranışlar her zaman malikum edilmiştir. Son olarak DiSK 6.
Genel Kurulunda şu karar alınmıştır:

"Karar 3
•" Kongremiz,

"1. işçi sınıfının birliğini, Konfederasyonumuzun bütünlüğünü bozmaya
yönelik her türden tasfiyeci girişimleri mahkum eder.

"2. Tasfiyeciliğin işçi sınıfının düşmanlarının metodu olduğunu kabul
eder.". •

. DiSK, işçi ~ınıfının devrimci sendikal birliğinirf sağlanması için sürekli
mücadele vermiştir ve hala vermektedir. •

DiSK içinde su üstüne çıkan belli sorunlar. için her zaman sorunları çözücü
yöntemler aranmıştır. • ,
DiSK Yürütme Kurulu 1-4 Ağustos 1978 tarihlerinde çeşitli dünya ve
Türkiye sorunlarını ve bazı iç sorunları görüşme~ üzere ôren'de DiSK
Yönetim, Yürütme Onur, Denetim Kurulları üyelerinin, DiSK bölge
temsilcilerinin ve DISK'e bağlı tüm sendikaların Yürütme Kurulu üyelerinin
katılmış olduğu bir ortak toplantı düzenlenmiştir. Bu . toplantının
sonucunda oybirliğiyle şu karar alınmıştır: •

a) Sendikaların sorunları kendi organları ve üyeleri tarafından çözümlenir.
Çözümlenemeyen konuların görüşülüp kotarılacağı tek yer DiSK karar ..
organlarıdır. •
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oı :sencııkatarın iç işlerine karışmama Ilkesl kabul edilir. DISK'ln ve Uye
sendikaların sınıf örgütü olma yanında, kitle örgütü olması nedeniyle salt
siyasi inançlarından dolayı kişi ve örgütlerin yönetimcedışlanamayacağı;
yönetim, grup ve kisilerin bu ilkeyi dikkate alarak başkanlarına veya
yönetime kendi görüşlerini dayatamayacağını temel bir ilke olarak kabul
eder." •

Tüzüksel olarak bağlayıcı bir niteliği olmayan bu toplantıda oybirliğiyle·
• alınan bu karar tarihi bir karardır. _

DiSK hiçbir zaman, birçok uzlaşmacı" sendlka ve kuruluşta olduğu gibi
sorunları zaman içinde çözüme bırakmamış, aksine varolan sorunların ve
aksaklıkların üzerine korkusuzca· gitmiştir. işçi sınıfının bilimi böyle
kararlı davranışı zorunlu kılmaktadır.

Bu durumu qözönüne alan DISK.
0

organları, örgüt içi sorunları, her zaman
DiSK ilkeleri ışığında ve "işçi sınıfının birliği" temeli üzerinde_
değerlendirmişlerdir.

özellikle emperyalizmin ve onun işbirlikçisi tekelci sermayenin işçi sınıfı ve
emekçi halka karşı saldırılarını, alabildiğince yükselttiği bir dönemde bu
gerici saldırılara karşı ancak disiplin içinde ve işçi sınıfının çıkarlarını
sendikal bir örgüt olma bilinciyle savunarak karşı çıkılabilir.

Bu anlamda işçi sınıfının birliğine ve gücüne olan inançla davranan DiSK
karar organları .rnücadelenln kızıştığı ve daha da kızışacağının bilinciyle
örqüt Tçl sorunları görüşerek 14-15-16 Şubat 1979 günlerinde toplanan
Genel Yönetim Kurulunda aşağıdaki kararı almıştır: --

"KARAR 2-Ülkemiz ekonomlk-politlk ve tüm sosyal alanlara damgasını
vuran emparyallst-kapltallst sistemin baskı ve tahakkümü altındadır.

"Emperyalist zorbalar ve onun mali kuruluşları altından kalkılamayacak ağır .
koşullarla ülkemizi daha bağımlı hale getirmek istemektedirler.

"Faşizm ve -onun silahlı canileri, sosyalistleri, ilericileri, yurtseverleri
öldürmekte, toplu katliamlar düzenlemektedir.

"Süregelen böyle bir ortamda yapılan .DiSK 6. Genel Kurulu örgütUmüzü
parçalanma noktasına getiren "DISK'e parti görevi yaptırma" eğilimini ve bu
eğilimin tasfiyeci metodunu mahkum etmiştir. Ayrıca 6. Genel Kurul aldığı
1 no.lu kararla da anti-faşist,anti-emperyalist güçlerle cepheye yönelik güç
ve eylem birliği oluşturulması direktifini yermiştir.

"DiSK 6. Genel Kurulunda seçilen Yönetim ve Yürütme Kurulları bu karar
doğrultusunda tüm ilerici demokrat sosyalist güçlerin faşizme ve
emperyalizme karşı güç ve eylem birliğini oluşturmak için yoğun bir çaba
harcarken bazı üye sendikalarımızrn•birlik ilkesini zedeleyen tüzUk ve organ
tanımaz davranışlarıyla örgütümüz karşı karşıya kalmıştır.

"Kitle örgütlerini politik örgütlerin yerine koyan bu mantığın sonucu
tüzüğün anti-demokratlk hükümlerine dayalı tasfiyecilik yapan bir eğilimin
egemen olduğu bir~aç üye sendikanın 6.Genel Kuruldan bu yana özelllkle
kitle eylemlerimizde tüzü~ ve organ tanımaz biçimde örgüt bütünlUğUnü
yaralayan davranışlarda bulunmuşlardır...
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.,
"Dar grupçu ve tasfiyeci siyasi mantığın hakim olduğu bu sendikalardaki
yöneticiler, DiSK üyesi diğer sendlkalan ele geçirerek sözde siyasi başarı .
sağladıkları görüntüsü vermek amacıyla en ilkel en gerici "lttlfak"lara
girmişlerdir.

"Aynı yöneticilerin kendi örgüt -tabanlanna karşı antİ-demokratlk tüzük
uygulamaları, dar grupçu tavırları nedeniyle olağanijstü huzursuzluk
yaratmaktadır.

"işçi sınıfı adına davrandığını ileri süren bir siyasi eğilimin sendikalara
yansıyan bu çannk tavr(, objektif olarak burjuvazinin "sendikaların gücünü
kırmak, etkisiz duruma getirmek, demokratik .kitle örgütlenmesini
durdurmak mevcut örgütleri dağıtmak" stratejisi ile çakışmıştır''.

DiSK ONUR KURULU konuya DISK'in demokratik sınıf ve kitle
sendikacılığı temel ilkeleri doğrultusunda DiSK karar organlarının yukanda
sergilenen kararlarını gözön0nde bulundurarak ,ıe DISK'in devrimci
sendikal birliğini her şeyin üzerinde tutarak yaklaşmıştır.

Yukarıda anlatılan genel ilkeler ve DiSK Anatoz0ğ0 ışığında örgüt birlik ve
bütünlüğüne zarar veren sendika ve yöneticilerine ,gerek sözlü, gerekse
yazılı uyarıda bulunularak davranışlarının doğuracağı ağır sonuçlar
-atmatumışnr. •

.1AR: 1

A-T.MADEN-IŞ Sendikası

a} 21.2.1978 tarih ve 978/388 sayılı yazı ile uyarılmış ve 13 Şubat 1978 .
tarth.nde yapılan DISK'in 11. Yıldönomo kutlama şöleninde tesbit edilmiş
sloganların dışında slogan atan üyelerin tesbiti ve iki kişinin de adı 6.4.1978
tarihinde bildirilerek gereğinin yapılması istenmiş ise de bu istek yerine
getirilmemiştir.

b} 1 Mayıs 1978 işçi smrtınm birlik, dayanışma ve mücadele gününde
kutlamaya katılan T.Maden-lş Sendikası 0ye ve yöneticileri gene organ
kararlarına rağmen farklı slogan ve pankatlarla alana girerek neredeyse,
mitingin sabote edilmesi sonucunu doğuracak karşılıklı slogan yarışına
sebebiyet vermişlerdir. Böylece faşist teröre karşı bu büyük kitlesel eylemin
öneminden belli şeyler kaybedilmiştir. Bu davranıştan ile i1gili yapılan
yazışmalardan da bir sonuç alınamamıştır. • •

c) 19.11.1978 günü Ankara'da yapılan ve "faşist teröre karşı anti-faşist,
anti-emperyalist Demokratik Platform"un toplantısıyla ilgili olarak
12.9.1978 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarıncakendilerine gönderilen
4.11.1978 tarih .ve 1906 sayılı ve yetkili organ kararlarını duyuran yazıya
rağmen DiSK Genel Temsilciler Meclls'inde s0rekll 'olarak atılması kabul
edilmiş sloganlar dışında slogan atarak toplantıyı yapılamaz hale getirip
başta Yürütme Kurulu üyesi Murat TOKMAK olmak üzere salonu protesto
anlamında terk etmişlerdir. · •

d) Bütün bu konularla ilgili olarak yapılan soruşturmaya gönderdikleri
2.1.1979 tarihli yazıda DiSK organlarının görev ve yetkllerl polemik konusu
yapılarak 24.11.1978 tarihli Yürütme Kurulu kararının yok sayıldığı,
15.1.1979 tarihli ve adı geçen toplantıda tüzüksel suç işleyen üye ve
yöneticllere disiplin hükümleri uygulanması amacını taşıyan ve DiSK
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Yürütme Kurulun 27.11.1978 tarih ve 978/1997 sayılı yazısına verdikleri
cevapta bu istemi yerine getirıneyeceklerini, 16.11.1978 tarih ve 197.8/7902

• . s~yılı "T.Maden-lş Sendikası Yürütme ,Kurulu adı~a Genel Başkan Kemal
• TURKLER" imzalı yazıda özetle: "T.Maden-lş Sendıkası Yürütme Kurulu ile
DiSK yönetimini hasımlarmış gibi göstererek, DiSK yönetiminin maceracı·
gruplarla birlikte onlar tarafından kullanıldığını, DiSK yönetiminin aşırı katı
merkeziyetçiliğe kayarak . DISK'in birliğini zedeleme girişimlerinde ,
bulunduğu, !GD hakkında alınan kararın ayıı ımcı bir temele oturduğu
yazılarak dedikodular ve olayları yanlış aktararak DiSK yönetiminin sendikal
birliğe zarar verdiği" savunulmuştur. . •

e) 15.11_.1978 tarih ve 978/1957 sayılı DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR
imzasıylaDISK'e bağlı sendikaların genel merkez, şube ve temsilcilikleriy
le, DiSK Bölge Temsilciliklerine gönderilen Yürütme Kurulu'nun kararını
içeren yazıda "DiSK kararorganlarının iznini almadan sendikaların diğer
demokratik kitle. örgütleriyle ortak herhangi bir eylem ve açıklama
yapmamaları, bu· öze - uygun olarak üye sendikaların şube ve bölge
temsilcilikleri gibi, alt birimlerinin de kendi sendika merkezinden izin
almadan diğer demokratik kitle örgütleriyle ortak eylem yapmamaları"
istenmesine rağmen: ,
1· 28.12.1978günü lzmir'de T.Maden-lş Bölge Temsilcisi Vural
ATlt>'in senaıka adını da kullanarak ortak bir basın açıklamasına
izinsiz imza attıQı,

2- 30 Aralık 1978 günü lzmir'de yapılan bir mitinge T.Maden-lş 3.
Bölge Temsilciliğinin de katıldığı, bununla ilgili gazete ilanına

• sendika adının da yazıldığı ve bu mitingte pankartlarda DiSK adının
da kullanıldığı,

3- Keza bu mitingte DISK'e ba~lı sendikalara karşı kurdurulan
sendikaların da katıldıkları, çağrıda ve ilanda imzalarının bulunduğu,

4-17.2.1979 tarihinde Bursa'da yapılan bir mitinge T.Maden-lş
Sendikası 13. Bölge Temsilciliğinin de izinsiz katıldığı ve bu mitingte
T.Maden-lş Sendikası Genel Başkan Vekili Kemal DAYSAL'ın
konuştuğu,

5- DiSK yönetiminin belli bir dönem birlikte davranmama karan
aldığı IGD adlı gençlik örgütü ile bu karararağmen T.Maden-lş
Sendikası 2. Bölge Temsilciliğinin ortak bir bildiriye, imza koymuş
olduğu, bu davranışı ile ilgili olarak kendilerine Anatüzüğün 9.
maddesine göre gönderilen yazıya hiç bir işlem yapmadıkları,

' ' •

/

6- 20 Mart _1978 tarihinde yapılan Faşizme ihtar Eylemine Arçelik
işyerinin sendika olarak katılınmadığı, bu hususta üyelerin DISK'e
yaptığı . imzalı müracaatın, sendikalarının yönetiminin küçük
d0ş0rüldüğü iddasıyla müracaatta imzaları bulunan üye ve
temsilcilerin isimlerinin tesbit edildiğinde kesin ihraç talebi ile Onur
Kurullarına verileceği 13.5.1978 gün ve 1978/4672 sayılı yazılarıyla
DISK'e bildirerek tasfiyeci tutumlarını kesinleştirmeleri,

' -
f) T.Maden-lş Sendikasının DISK'e bağlı örgütlere karşı 2. sendikaların
örgütlenmesine olanakları ile yardımcı olmak ve örgüt 'içinde bulunan
sendikaların iç işlerine karışmak, . •
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g) DiSK Yönetim Kurulunun 22-23-24 Ağustos tarihli kararlarına ve DiSK
Yürütme Kurulu'nun Anatüz0k ilkeler! doğrultusunda aldığı kararlara karşı
tutum ve davranışlara devam ve bu davranışlarda hala ısrar edildiği,
h) DISK'i gücünden ve etkinliğinden yoksun bırakacak davranışlara devam
ederek DiSK için izlenecek sosyal ve siyasal politikanın saptanması
öncesinde DISK'in birliğinin bulunmadığı görünümünü yaratarak faşizme ve
emperyalizme karşı oluşturulmaya çalışılan DEMOKRATiK PLATFORM'u
sabote etmek.

Dosya içerisinde bu- ve buna benzer bütan yazılı belgelerden anlaşıldığı .
üzere T.Maden-lş Sendikası yönetimi kendilerini organ kararları üstünde
görmektedirler. Sendika içine yönelik tutumjan katı bir merkeziyetçi ve
tasfiyeci iken onlar aynı suçlamayı üst örgütlerine yapmaktadırlar. Halbuki
T.Maden-lş Sendikası lçersinde ·olup ta yönetime egemen oları siyasi
eğilime teslim olmayan veya farklı .slyasl görüşü savunan tam işyeri ve
bölge temsilcileri görevden alınmış, yerlerine T;Maden-lş'in geçmişi ile /
ilgisiz kişiler atanmışlardır. Giderek DISK'e ba!)lı bazı sendikalarda kendi ·
siyasi eğilimlerini egemen kılmak için gerici ittifaklar kurmaktan
çekinmemişlerdir.

Bütün bunların varlığına rağmen :r.Maden-lş Sendikası ve yöneticileri Onur
Kurulu'nda aynı davranışı ve örgot tanımazlığı savunarak her kademeden
D1$K organlarının görev ve yetkilerini polemik konusu etmişlerdir.

1 .•

.SONUÇ:

T. Maden-iş Sendikasınca Kurulumuza gönderilen tüm savunma ve
yazılarında tüzük maddeleri ile oynayarak DISK'in yaptığı· bütün 'kitle
eylemleri ile kutlamalarda disiplinli davrandığını öne sarmaş ise de olaylar
bu ı savlarının tam tersini kanıtlamıştır.

Diğer yandan yapılmış olan bir disiplinsizliğin ne zaman cevaplandırılacağı
da yönetimin bileceği bir şeydir. Zaman aşımını savunması yerinde
görülmemiştir.

Yukarda sıralanan disiplinsizlik ve tüzük suçlarının işlendiği • Onur
Kurulumuzun yapmış olduğu tetkik, soruşturma ve mevcut dosyalar •
içindeki evrakların inceleme ve çalışma_larıyla tesbit edildiğinden, •.

GEREĞi DÜŞÜNÜLDÜ:

T. Maden-iş Sendikası ve yöneticilerinin yukarda anılan tutum ve
davranışlarından vazgeçmediği, organ kararlarına uymayarak Anatüzüğün
9.ve33rnaddelerine uygun eylemlerde bulunduğu kanaatine varılarak DiSK
üyeliğinden kesin ihraçları gerekmektedir. Ancak: Kurulumuz DISK'in
bütünlüğünün geçirmiş olduğu evreleri, devrimci kuruluşlarda -zaman ,
zaman bu gibi olayların olduğu, bunların lşçi sınıfının gerçek _bilimi· ve
disiplini içinde halledeceği ve bu gibi disiplinsizlikleri devrimci süreç içinde
bertaraf edeceği inancında olan Kurulumuz; •

1- T. Maden-iş Sendikasının 20.2.1979 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl '
DiSK üyeliğinden geçici ihracına,

2- Diğer yandan işçi sınıfının birliğine zarar verici bu tar davranışların
meydanagelmesinde çok büyük payları olan sendikayöneticilerinden,·
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a) Türkiye Maden-iş Sendikanın Yürütme Kurulu üyelerjnden Murat
TOKMAK, Kemal DAYSAL, Halit ERDEM ve Mehmet ERTURK'ün DiSK
üyeliğinden kesin ihracına,

1
b) Türkiye Maden-iş Sendikası Yürütme Kurulu üyelerinden Kemal
TÜRKLER, Bahtiyar ERKUL ve Şinasi KAYA'nın 20.2.1979 tarihlerinden
geçerli olmaküzere bir yıl müddetle DiSK üy_eliğinden geçici ihraçlarına

KARAR VERILDl.15.3.1979

Ergun ERDEM
Onur Kurulu Başkanı.
Tahir GÜNER
Raportör

lsmail ÇALIŞKAN
Oye •

Ahmet ERTAN
Üye

Ali TAŞER
Üye

(Baştan ileri sürdüğüm usulüne
uygun prosedür tamam olmadı
ğından dosyanın iadesi istemim
nedeniyle bu karara karşıyım.)

KARAR:2

B.BANK-SEN

a)23.2.1979 tarih ve 978/391 sayılı yazı ve 6.4.1978 tarih ve 987/733 sayılı
yazılarla 13.2.1978 DISK'in 11. Kuruluş Yıldörıürnü'nde tesbit edilmiş
sloganlar dışında slogan attıran şahıs bildirilmiş olmasına rağmen bu
şahıs hakkında bir işlem yapılmamıştır.

b) 1 Mayıs 1978 günü kutlamaya katılan T.Maden-lş Sendikası gibi, organ
kararlarına rağmen farklı slogan atarak bütünlüğü bozmuştur. Bununla ilgili
bir tutanak dosya içersinde mevcuttur. •

c) 19.11.1978 günü Ankara'da toplanan Genel Temsilciler Meclisi'nde
• toplantıyı sabote eder şekilde sloganlar atıp_ salonu terk eden sendika
yönetici ve üyeleri hakkında disiplin koğuşturması yapılması istenen
24.11.1978 gün ve 4 sayılı Yürütme Kurulu kararı gereği yerine
getirilmemiştir.

d) Dosyada mevcut yazılı belgelerden anlaşıldığı üzere 15.11.1978 tarih ve
978/1957 sayılı DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR imzasıyla gönderilen
yazıya rağmen:

1- 28.12.1978 günü lzmir'de bir ortak açıklamaya sendika adına imza·
atıldığı,

2- 30 Aralık 1978 günü_ lzmir'de yapılan bir mitinge sendika olarak
izinsiz k~tıldığı,

1
3- DISK'e bağlı sendikalara karşı kurdurulan sendikalarla aynı
eylemde beraber davranarak aynı bildirileri lmzal~dıQı;·

4- 17.2.1979 tarihinde Bursa'da yapılan bir mitinge sendika olarak
izinsiz katılındığı,
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5- Keza T.Maden-lş gibi DiSK yönetiminin belli bir dönem birlikte
davranmama kararına rağmen bir gençlik örg0tO ile ortak blidiri
yayınladığı anlaşılmıştır.

\ . _/

Bank-Sen'in DISK'e bağlı örgütlere karşİ 2.sendikaların örgütlenmesine
olanakları ile yardımcı olmak ve, örgot. içinde bulıman sendikala'rın iç
işlerine karışmak, •

DiSK Yönetim Kurulu'nun 22-23-24 Ağustos 1978 tarihli kararlarına ve DiSK
Yürütme Kurulu'nun, Arıatüzük Ilkeler] doğrultusunda aldığı kararlara karşı •
tutum ve davranışlara devam ve bu davranışlarda hala ısrar edildiği, .

DISK'i gücünden ve etkinliğinden yoksun bırakacak davranrşlara devam
ederek· DiSK için izlenecek sosyal ve siyasal politikanın saptanması,
öncesinde DISK'in birliğinin bulunmadığı görünümünü yaratarak faşizme
karşı ve emperyalizme karşı oluşturutrnaya çalışuan Demokratik Platformu• ,
sabote etmek, •

Bütün bunların varlığına rağmen Bank-Sen· Sendikası ve yöneticileri
Kurulumuzda da aynı davranış ve örgüt tanımazlığını savunarak her
kademeden DiSK organlarını yermiş ve yetkilerini polemik konusu
etmişlerdir.

SONUÇ:
., ' •Bank.-Sen Sendikasınca Kurulumuza gönderilen tOm savunma ve

yazılarında tüzük maddeleri ile oynayarak DISK'in yaptığı bütan kitle·
eylemleri ile kutlamalarda disiplinli davrandığını öne sürmüş ise de olaylar
bu savlarının tam terşini kanıtlamışlardır. •

Diğer yandan yapılmış olan bu disiplinsizliğin ne zaman cavaplandırılacağı
da yönetimin bileceği bir şeydir. Zaman aşımı savunması yerinde
görülmemiştir.

• Yukarda sıralanan disiplinsizlik ve tüzük suçlarının işlendiği Onur
Kurulumuzun yapmış olduğu tetkik, soruşturma ve mevcut dosyalar
içindeki evraklann inceleme ve çalışmaiar_ıyla tesbit edildiğin,den,

GEREĞi DÜŞÜNÜLDÜ:

Bank-Sen Sendikası ve yönetlcllerinln yukarda anılan tutum . ve
davranışlarından vazgeçmediği, organ kararlarına uymayarak Anaiüz0ğün
9.ve33.maddelerine uygun eylernle_rde bulunduğu kanaatine varılarak DiSK
üyeliğinden kesin ihraçları gerekmektedir. •

Ancak: DISK'in bütünlüğünün geçirmiş olduğu evreleri, devrimci
kuruluşlarda zaman zaman bu gibi olayların olduğu, bunları işçi sınıfının

' gerçek -bilimi ve dlslpllrıl içinde halledeceği ve bu gibi disiplinsizlikleri
devrimci süreç lçlnde bertaraf edeoeği inancında· olan Kurulumuz: •

1- Bank-Sen Sendikasının· 20.2.1979 tarihinden başlamak üzere DiSK
üyeliğinden 1 yıl müddetle geçici olarak ihracına,

. .
2- Diğer yandan işçi sınıfının , birliğine zarar verici bu tor davranışların
meydana gelmesinde çok büyük payları olan sendika yöneticilerinden,
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a) Bank-Sen Sendikasının Yürütme Kurulu Üyelerinden Yücel ÇUBUKÇU ile .ı
Turhan ATA'iıın DiSK üyeliğinden kesin ihracına, 1
b) Bank-Sen Sendikasının Yürütme Kurulu Üyelerinden Metıin - DENiZ-
MEN, Erdoğan ARI, Erql SERDAR, ilhan GEÇiT ve Akat SAĞJN'ER'ln
20.2.1979 tarihinden başlamak üzere DiSK üyeliğinden 1 yıl müddetle geçici
ihraçlarına

KARAR VERiLDi. 15.3.1'979

Ergun ERDEM
Onur Kurulu Başkanı

TahirG0NER
Raportör

lsmail ÇALIŞKAN
Oye .

KARAR: 3 •

C-BAYSEN t,

Ahmet ERTAN
Üye

AliTAŞER
0,ye

(Baştan ileri sürdüğüm usulüne
uygun prosedür tamam olmadı
ğından dosyanın iadesi istemim
nedeniyle bu karara karşıyım.)

Baysen Sendikamızın da DISK'in aldığı kararlara rağmen yukarda tek tek •
anlatılan eylemlere izinsiz katıldığı, bildirileri izinsiz imzaladığı Genel
Temsilciler Meclisi toplantısında tesbit edilmiş sloganlar dışında sloganlar
~ullandığı ve bunu da 6.3.1979 tarih ve 104/32 sayı ve Genel Başkan Cevat
OZHASIRCI ve Genel Sekreter Faik KAYAGIL imzasıyla Onur Kuruluna
gönderdikleri yazıda kabul ettiği, böylece toplantının amacına ulaşmasını
engelleyici davranışlarda bulunduğu, 13 Şubat 1978 ve 1 Mayıs 1978 günleri
disipline uymayarak toplantılarda karqaşa yaratılmasına neden olduğu,

DiSK Yönetim Kurulu'nun 22-23-24 Ağustos 1978 tarihli kararlarına ve DiSK
~ürütme Kurulu'nun Anatüzük ilkeleri doğrultusunda aldığı kararlara karşı
tutum ve davranışlara devam ve bu davranışlarda hala ısrar edildiği,..
DISK'i gücüden ve etkinliğinden yoksun bırakacak davranışlara- devam
ederek DISK'in izlenecek sosyal ve siyasal politikanın saptanması
öncesinde DISK'in birliğinin bulunmadığı görünümünü yaratarak - faşizme
karşı ve emperyalizme karşı oluşturulmaya çalışılan Demokratik Platform'u
sabote ettiğinden, ,

SONUÇ

Bayseri Sendikasınca Kurulumuza gönderilen tüm savunma ve yazılarında
tüzük _maddeleri ile oynayarak DISK'in yaptığı bütün kitle eylemleri ile
kutlamalarda disiplinli davrandığını öne sürmüş ise de olaylar bu savlarının·
tam tersini kanıtlamışlardır. • -

Yukarıda sıralanan disiplinsizlik ve tüzük suçlannın işlendiği Onur
Kurulumuzun yapmış olduğu tetkik, soruşturma ve mevcut dosyalar -
içindeki evrakların inceleme ve çalışmalarıyla tesbit edildiğinden,
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GEREĞIDÜŞÜNÜLDO:

Baysen Sendikası ve yöneticilerinin yukarda anılan tutum ve davranışların
dan vazgeçmediği, organ kararlarına uymayarak Anatüzüğün 9.Ve33.
maddelerine uygun eylemlerde bulunduğu kanaatine varılarak DiSK
üyeliğinden kesin ihraçları gerekmektedir. Ancak: DISK'in botonlüğünün
geçirmiş olduğu evreleri devrimci kuruluşlarda zaman zaman bu gibi
olayların olduğu, bunları işçi sınıfının gerçek bilim ve disiplini içinde
bertaraf edeceği inancında olan Kurulumuz: •

1- Baysen Sendikasının 20.2.1979 tarihinden başlamak üzere DiSK
üyeliğinden bir yıl müddetle geçici olarak ihracına, . • .
2- Diğer yandan işçi sınıfının birliğine zarar verici b~ tor davranışların
meydana gelmesinde çok büyük payları olan Sendika yöneticilerinden:
Cevat ÖZHASIRCI, Faik KAYAGIL, Mehmet NAKIPOĞLU, Gürel ERGEV ve
Macit CÜNÜNOĞLU'nun 20.2.1979 tarihinden başlamak üzere bir yıl
müddetle DiSK üyeliğinden geçici olarak ihracına

KARAR VERILDl.15.3.1979

Ergun ERDEM
Onur Kurulu Başkanı

Tahir GÜNER
Raportör

lsmail ÇALIŞKAN
Üye

Ahmet ERTAN
Üye

Ali TAŞER
Üye

(Baştan ileri sürdüğüm usulüne
uygun prqsedür tamam olmadı
ğından dosyanın iadesi istemim
nedeniyle bu karara karşryım.]

KARAR:4

0-YERALTI MADEN-iŞ

Yeraltı Maden-iş Sendikasının DISK'in aldığı kararlara rağmen, Genel
Temsilciler Meclisi toplantısında tesbit edilmiş sloganlar dışında sloganlar
kullandığı, böylece toplantının amacına ulaşmasını engelleyici davranışlar
da bulunduğu, disipline uymayarak toplantılarda ka,rgaşa yaratılmasına
neden olduğundan,

GEREĞi DÜŞÜNÜLDÜ:

Yeraltı Maden-iş Sendikası ve yöneticilerinin yukarda anılan tutum ve
davranışlarından vazgeçmediği, organ kararlarına uymayarak AnazütoğOn
9.ve33.maddelerlne uygun eylemlerde bulunduğu kanaatıne varılarak D[SK
üyeliğinden kesin ihraçları gerekmekte ise de, gerek tüzel kişilik olarak,
gerekse bireysel olarak vermiş oldukları yazılı beyanlarında işlemiş ••
oldukları tüzük suçlarını samimi olarak beyan etmiş olduklarından DISK'in
bütünlüğünün geçirmiş olduğu evreleri, devrimci kuruluşlarda zaman
zaman bu gibi olayların olduğu, bunları işçi sınıfının gerçek b,llimi ve
disiplini içinde halledeceği ve buqlbi disiplinsizlikleri devrimci süreç içinde
bertaraf edeceği inancında olan Kurulumuz: • •
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• 1- Yeraltı Maden-iş Sendikasının 20.2.1979 tarihinden başlamak üzere 4 ay
süreyle geçici ihracına, _ - -
2- Diğer yandan- işçi sınıfının birliğine zarar verici bu tür davranışların
meydana gelmesinde çok büyük payları olan Sendika Yürütme Kurulu
Üyelerinden Çetin UYGUR, Hüseyin DAĞDELEN ve HüseyinAKBULUT'un
20.2.1979 tarihinden başlamak üzere 4 ay süreyle geçici olarak DiSK
üyeliğinden ihracına,

KARARVERILDl.15.3.1979

\

.•

. ;

Ergun ERDEM
Onur Kurulu Başkanı

TahirGÜNER
Raportör

lsmail ÇALIŞKAN
Üye

Ahmet ERTAN
Üye

Ali TAŞER
Üye -

(Baştan ileri sürdüğüm usulüne·
uygun prosedür tamam olmadı
ğından dosyanın iadesi istemim
nedeniyebu karara karşıyım.)

).- 1

Onur Kurulu Kararları organları dışında özellikle· Genel Kurul dışında
tartışmaya açılmış bu kararlarla ilgili spekülatif yayınlar yapılmış ve örgüte
dağıtılan bu kararların arkalarına veya 0zerlerine DiSK Yönetimi hakkında
hakaret niteliğini taşıyan yazılar yazılarak DiSK Geneı Merkezıne
göndertilmiştir. Anatozük hükümleri uyarınca Onur Kurulunun kararlarına
karşı ancak· Genel Kurula başvurulacağı bildirildiği halde Kurulumuz
kararları mahkemeye intikal ettirilmiş bu kararlar üzerinde ve DISK'in temel
prensipleri konusunda giderek neyin DiSK Anatozüğüne uygun olduğu
konusunda Genel Kurula ait tartışma hak ve yetkileri DlSK dışında yerlerde
tartışılmış ve karar istihsaline çalışılmıştır.

Mah.kemelerde sunulan dava dllekçelerlnde ve bu cfavft • dilekçelerine
verilen cevaba karşı verilen cevaplarda DiSK Yürütme Kurulu için
"Tabandaki üyelerce tabansızlar olarak adlandırılan bu yöneticiler
tabandaki üyelerin demokratik eleştirileri karşısında Genel Kurulun oyuna
başvuracak yerde batan DiSK tabanının güvenini yitirdiklerinden Genel.

. Kurulda kendilerini yitirecek olanların oylarını azaltarak, bir azınlık oyu ile
iktidarda kalabilmek amacıyla DISK'in en güçlü sendikalarını tümüyle
DISK'in dışına. itmek ve kendi güdümlerinde yapay tabela sendikaları
yaratıp iktidarlarını sündürme yoluna giderek kötü niyetle ve dayanıksız
nedenlerle disiplin yaptırımları uyçulamayoluna gitmişlerdir şeklinde
beyanlarda bulunmuşlardır. - . •

"Konu bu haliyle de sayın GeneılKurulun bilgisine sunulmaktadır. Onur
Kurulu kararları aleyhine Bş.kırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde açıları
979/606-607-608-609-610 sayılı davalar sonuçlanmış ve "DiSK Onur
Kurulunca verilen çıkarma kararının uygulanmasının tedbiren durdurulma
sı, kararın iptali ve sataşmanın önlenmesi talebinden ibaret olan davanın
yargılanması esnasında; • •

1- 274 sayılı Sendikalar Kanununun 8. maddesi ve Yargıtay 9. _Hukuk
. Dairesinin 23.2.1979 tarihll 1821 /2592 sayılı lçtahatı gereğince sendikadan
çıkarma karan karar tarihinden itibaren neticeler doğurur. Bu karara ka_rşı

I 462.

-· . ~
--"··-~ =·•--/ '"· ..:...:.-



süre bellrtllrnekslzln Genel Kurula ve Genel Kurul kararına karşı da 3 ay
içindemahkemeyeitiraz hakkı tanınmışsa da bu itlrazlann çıkarma kararının
yerine getirilmesini durduracağına dair bir hüküm yoktur. Çıkarma kararı
merciince iptal edilmedikçe karar tarihinden. itibaren neticeler doğurması •
gerekir. Bu itibarla ihtiyati tedbir isteği kabule şayan görülmemiş red
edilmiştir. . •
2- 274 sayılı Sendikalar Kanununun 8. ve DiSK Anatüzüğünün 9. maddesi
gereğince DiSK üyeliğinden Yönetim Kurulunun isteği ve Onur Kurulunun
kararı ile çıkartılan sendikanın DiSK Genel Kuruluna başvurma haRkı vardır.
Ancak Genel Kurulca bu çıkarma· kararı onanırsa sendika yargı organlarına
kanuni süresi içinde başvurulabilir.Ortada usulüne uygun verilmiş.kanuni.
merasimi yerine getirilmiş bir çıkarma kararı vardır. Davacının DiSK GENEL
KURULUNU ATLAYARAK DOĞRUDAN MAHKEMEMiZE BU ÇIKARMA
KARARiNA KARŞI BAŞVURMASI KANUNEN MÜMKÜN DEĞiLDiR.

Davanında bu yönden reddi iktiza etmiştir. 1 •

~..........,

3- Dava görev yönünden reddedildiğine göre işin esasının mahkemece
incelenmesine uygun görülmemiştir" denilerek dava reddedilmiştir.

Diğer yandan DiSK Onur Kurulunca DISK'e bağlı b·~ı sendikaların
yöneticileri hakkında verilmiş bulunan süreli veya süresiz ihraç kararlarının
vassyaçöre yok sayılacağı çünkü DiSK Onur Kurulunun gerçek kişileri
değil DiSK Anatüzüğünün 6. maddesi uyarıncı sendikaları yargılayabileceği
yolundaki açılan davalara mahkemece "dosyada mevcut DiSK Onur
Kurulunun 15.8.1979 tarihli kararı gereğince (işçi sınıfının birliğine zarar
verici bu tür. davranışların meydana gelmesinde çok büyük payları olan.
sendika yöneticilerinin DiSK üyeliğinden kesin ihracına karar verilmiştir.
DİSK Anatüzüğünün 52. maddesi gereğince (DiSK organlarına seçimle
getirilenler ile üye sendikaların üyeleri DISK'in doğal üyeleridir).Kanunu
merasime uyulmak suretiyle DISK'in doğal üyeleri olan davalılar DiSK
üyeliğinden ihraç edilmişlerdir. Dava DiSK Onur Kurulunca verilen ve
DiSK Yürütme Kuruluncauygulamayakonulan çıkarma kararının uygulama
sının tedbiren durdurulması kararın iptali ve bu suretle mevcut sataşmanın
önlenmesi talebinden ibarettir.

1 • 274. sayılı Sendikalar Kanunun 8. maddesi ve Yargıtay 9. Hukuk
Dairesinin 23.2.1979 tarihli 1821 /2592 sayılı içtihadı gereğince sendikadan
çıkarma kararı karar tarihinden itibaren neticiler doğurur, bu karara karşı
süre belirtilmeksizin Genel Kurul ve Genel Kurul kararına karşı da 3 ay
içinde mahkemeye itiraz hakkıda tanınmışsa bu itirazların çıkarma kararının
yerine getirilmesini durduracağına dair bir hüküm yoktur. Çıkarma kararı
merciince iptal edilmedikçe karar tarlhlnden itibaren neticiler doğurması
gerekir. Bu itibarla ihtiyati tebdir isteği kabule şayan görülmemiş
reddedilmiştir.

2- 274 sayılı Sendikalar K:nun 8. ve DiSK Anatüzüğünün 9. maddeleri
gereğince DİSK üyeliğinden Yönetim Kuruluna başvurma hakkı vardır.
Ancak Genel Kurulca bu çıkarma kararı onanırsa sendika üyesi Yargı.
Organlarına Kanuni süresi içinde başyurulabilir. Ortada usulüne uygun .
olarak verilmiş ve Kanuni merasimi yerine getirilmiş bir çıkarma kararı ,
mevcuttur. Davacının DiSK Genel Kurulunu atlayarak doğrudan doğruya
Mahkememize başvurması- Kanunen mümkün değildir. Davanın bu yönden
reddi iktiza etmiştir. Bir an için mahkemenin işin esasını inceleyip talebi
reddettiğini düşündüğümüz takdirde davacının ayrıca DiSK Genel Kuruluna
başvurma hakkı olacaktır. Böylece tüzük hükümleri de çiğnenmiş olacaktır.

. . ~ • .. ı
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3- Dava görev yönünden reddedildigine göre işin esasının mahkememizce
incelenmesi mümkün görülmemiştir. Bu itibarla açılan davanın ve ihtiyati
tedbir talebin(n reddine .. denilerek reddedilmiştir..
Yukarıda yazıldıgı. gibi Onur Kurulu kararlan ancak Sayın Genel Kurulca
tarnsurnauvxen bu kararlar ve DİSK'in örgüt içi sorunları mahkemeler önüne
getiriııniştır. Onur Kurulu Kararlarına 'karşı .açılan davaların Hukuka
aykırılığı mahkeme kararlarıyla da belgelenmiştir..

Onur Kurulumuz bütün ön yargılardan uzak ve Onur Kurulu aleyhine
çıkartılan bütün şayialara rağmen DiSK Anatüzüöünürı ve Demokratik sınıf
ve kitle sendikacılığı prensiplerinin ışığında çalışmalarını sonuçlandırmış
! ı r.

I ,
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. DiSK YOratme Kurulu'noa hazırlanan DISK'in istemleri
Oye Sendikaların . Yetkili ~urull!irınr,ıı.lncelendlkten
sonra DiSK Yönetim' Kurulu'nda ele_ alınmış ve DtSK_
Yönetim Kurulu'nun 13-15 Şubat 1979 tarihli toplantı
sında oyblrll~l ile kabul edilmiştir. •

Bu istemler DISK'ln bu mücadele dönemine ışık
tutmuştur. •
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DİSK'İN
SİYASAL.VE DEMOKRATİK İSTEMLERİ

• Faşist ve ırkçı yuvalar dağrtılmalı, devlet kademeleri faşistlerden temizlenmeli, bugüne değin
yapılan işkencelerin, siyasal cinayetlerin ve 1 Mayıs 1977 komplosunun sorumlularından
hesap sorulmalıdır.

• Üniversite ve öğrenim kurumlarında can güvenliği sağlanmalı, öğrenim özgürlüğü
gerçekleştirilmelidir. . • . . . . · .

• TRT ve Üniversite gibi kurumlar gerçekten bu bağımsız ve özerk kuruluşlar haline
getirilmeli, yönetimlerinde demokratik bir işlerlik sağlanmalıdır.

• Hangi görevde ve meslekte olursa olsun 18 yaşındaki herkese oy hakkı tanınmalı, seçiiJe
yaşı indirilmelidir.

- Yurt dışındaki vatandaşlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmalıdır.

. İşkence uygulanamamah ve işkenceciler yargılanmalıdır.

• "Bağımsız yargı ilkeleri" hayata geçirilmeİi, sivil, askeri olağanüstü ı yargılama, ve ihtisas
mahkemeleri girişimlerinden vazgeçilmelidir. ' . ,

- Düşüncelerinden ve eylemlerinden dolayı mahkum edilen siyasal tutuklulu başta olmak
üzere tüm tutuklulariçin genel af çıkarılmalıdır. , .

'• Sendikalar Yasası, Toplu Sözleşme; Grev ve Lokavt Yasası, İş Yasası, Dernekler Yasası,
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası başta olmak üzere temel hak özgürlükleri düzenleyen
yasalarda yer alan anti-demokratik hilkumıer kaldırılmalıdır.

• İşçi sınıfının uluslararasıbirlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İŞÇİ BAYRAMI
olarak yasalarda yer almalıdır

• • Sendikaların uluslararası sendikalarla ilişkilerini ve dayanışmalarını • geliştirici yasa
değişiklikleri yapılmalıdır.

• İşçi sınıfının serbestçe örgütlenmesini ve biliminin açıklanmasını engellemeye yönelik
TCK'nın 141. ve 142. maddeleri kaldırılmalıdır.

• Kamu görevlilerinin siyasal faaliyetlerini engelleyen, siyasal partilere girmelerini yasaklayan
yasa m~ddeleri kaldırılmalıdır.

• Tarım işçileri ve orman işçileri için iş yasaları çıkarılmalı, İş Y!'-s.a~ı kapsıımı dışında bırakılan
tüm çalışanlar İş Yasası kapsamına alınmalı, Iş Yasalarının bırliğı amaçlanmalıdır.

• 12 Mart'tan buyana Anayasa'da yapılmış değişiklikler kaldırılmalı, .1961- /ı.nayasası'eski
durumuna kavuşturulmalı, uykulanmayan maddeleri eksiksiz uygulanmalı; Anayasa işçi
sınıfı ve emekçi halk yararına geliştiri).melidir. ' .,.

. Basın l!zgürlüğün.ü kısıtlayan engeller kaldırılmalıdır.

• Halkımız üzerindeki ırkçı ve şoven baskılara son verilmelidir.
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D1SK'1N SENDİKAL HAKVE ÖZGÜRLÜKLER İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

. Çalışanlar arasında işçi-memur gibi yapay ayrımlar kaldırılmalı, tüm çalışanlara grevli,
toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı tanınmalıdır.

•. Grev hakkının kullanılmasının toplu sözleşme dilzenine bağlı olmaktan ·kurtanlıp genel
grev, dayanışma grevi, uyarı ve sempati grevi hakkı tanınmalı, grev hakkı üzerindeki tilm
sınırlamalar kaldırılmalıdır.

. Anayasadayeri bulunmayan ve toplumsal suç olan lokavtyasaklanmalıdır•

. İşçilerin istedikleri sendikayı seçme hakkı olan ve gizli oy açık sayım ilkesini 'dayalı
REFERANDUM yasallaştırılmalıdır....

• İşkolları sayısı 16';a indirilmelidir.

. Toplu sözleşmeler işkolu dilzeyinde yapılmaktan çıkarılıp işyeri düzeyinde yapılacak bir
düzene kavuşturulmalıdır.

DISK'İN ÇALIMA VE YAŞAMA KOŞULLARININ DÜZELTiLMESiNE. İLİŞKİN
İSTEMLER! ,

. iş Yasası demokratikleştirilmeli, başta 13., 17. ve 24. maddeler olmak üzere anti-demokratik
tüm maddeler işçiler lehine yeniden düzenlenmelidir. -

. iş Yasasında ôngörülmüş olduğu halde bugüne kadar çıkarılmamış tüzük ve yönetmelikler
çıkarılmalı, yürürlükteki tüzük ve yönetmelikl~r D1SK'in de görüşü alınarak yeniden
düzenlenmelidir.

. iş Yasasında işverenler için getirilen yaptırımlar hapis cezalarıyla birlikte ağırlaştırılmalıdır.

. Hileli iflas. tasfiye gibi durumlarda işçiler lehine yeni yasal düzenlemeler getirilmelidir.

. fazla mesaiyi ve gece çalışmalarını belirleyen esaslar yeniden işçiler lehine gözden
geçirilmelidir.

. Haftalık çalışma süresil40 saate indirilerek hafta tatili tüm işyerleri için iki gün olmalıdır.

. Yıllık ücretli izin süresi en az bir aydan başlamalı ara dinlenmelerin tamamı iş süresinden
sayılmalıdır.

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

• İş teftişi etkinleştirilip demokratikleştirilmeli, Bölge Çalışma Müdürlükleri tarafsızlaştınl
mahdır.

• Çırak ve genç işçilere 8 saatlik işgününde 2 saatlik ücretli eğitim izni sağlanmalı ve· bu
eğitimin gerçekleşmesi için zorlayıcı hükümler getirilmelidir.

• Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Asga~i Ücret Komisyonu, SSK Genel Kurulu ve SSK
Müdürler Kurulu, Yüksek Sağlık Kurulu, TRT Danışma ve Denetim Kurullarrt.. gibi çalışma
hayatı ve toplum sorunlarıyla ilgili tüm komite. komisyon, kurul ve konseylerde DlSKtemsil
edilmelidir.

•. Asgari ücret iki yıllık bir süre içinde değişmez olmaktan çıkanlmalı, tespit edilen asgari ücret
paranın satın alma gücündeki değişiklikler oranında artırılmalıdır. •

• Kıdem tazminatı işe başlanıldığmdan itibaren her yıl için 40 günlük ücret tutarında olmalı ve
işten istifa yoluyla ayrılma halinde dahi, tazminat alma hakkından yararlanılmalı ve bu
taz~inatların miktarı ne olursa olsun vergi dışı bırakılmalı, Kıdem Tazminatı Fonu tasarısı
gerı alınmalıdır.

• Hamile kadınların ve yeni doğum yapmış kadınların ağır işlerde çalışmaları Hnlenmeli, kadın
. emekçilerin fazla mesaiye zorlanmaları ve gece çalıştırılmalarıyasaklanmalıdır.

• İşyerine, mahallelere, kreş, çocuk yuvası, emzirme odaları açılmalı, bunların masrafları
işverenler, devlet ve belediyeler tarafından karşılanmalıdır.
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• Eğitim ve öğrenim kurumlarındaki llğrencilerin bu kurumlarda yllnetime katılmaları
sağlanmalıdır.

• Öğretim kurumlarındaki disiplin yllnetmelikleri
0

demokratikleştilmelidir.

• Eğitim ticaretine son verilmeli, llzel okulİar ve dershaneler kapatılmalıdır.

• Eğitim emekçilerinin llzlilk sorunları çilzUmlenmelidir.

• Öğrencilere boş zamanl~rını değerlendirecek olanaklar sağlan~alı, kitle sporu ve kUltürel
hizmetler emekçi çocuklarına ulaşacak biçimde yaygınlaştırılmalıdır.

' Çıraklar ve genç işçilermesleki ve teknik eğitimden geçirilmelidir.

• Eğitim sistemi yeniden düzenlenmeli, demokratik veyeterlibir eğitim düzeni getirilmelidir.

• .Eğitim üretime yllnelik bir biçime sokulmalı, mesleki eğitimyay,gınlaştınlmalıdır.

• Okuma yazma kampanyasına girişilmeli, ilkokul çağına ulaşmışlar arasında okuma-yazma -
bilmeyen kişi bırakılmamalıdır.

• Devlet her öğrencinin llğrenim ve eğitim masraflarını karşılamalı işçi ve eıhekçi çocuklarına
karşılıksız burs sağlanmalıdır. .

D1SK'1N KÜLTÜR İLE İLGİLİ İSTEMLER!

• Kitap toplatma, oyunları sahneden kaldırma uygulamalarına son verilmelidir.-

• Sanatçıların örgütlenmesini ve sosyal gilvenceye kavuşmasını sağlayacak yasalar
çıkartılmalıdır. • -

•• Sanat ve düşün yapıtlarından, kitaplardan elde edilen gelirle} vergiden muaf tutulmalıdır..

• Halk yararına yapılan sanat ürünlerinin en geniş kitlelere ulaşması sağlanmalı, sanatçıların
bu yolda ürün vermeleri teşvik edilmelidir. • . •

• Tüm kültür ve sanat.ürünlerine uygulanan sansür kaldırılmalıdır.

• Halkımızın kültürü üzerindeki emperyalist etkilere son verilmeli, kültürel mirasına eleştirisel
bir biçimde sahip çıkılmalıdır. . • ·

DlSK'İN SANAY!! İLE İLGİLİ İSTEMLER!

- Yeni yatırımların teknoloji seçiminde emperyalist ülkelerin dayattığı geri t1:,knol~jiler
'seçilmemelidir. •

• Sanayiinin ülke çapında yaygınlaştırılması sağlanmalı, blllgesel dengesizlikler yaratılmama-
lı, tarım ve sanayii arasıda dengelibir birlik kurulmalıdır. • .

• 1-0lkemizde varolan ı yabancı sermayeye tanınan !İütün imtiyazlar kaldırılmalı, yabancı
şirketler devletleştirilmelidir. . . . ,,.
~

• Sanayileşmede ağır sanayiiye ve tarımmalları üretimine ağırlık verilm~lidir.

- Sanayi dışa bağımlılıktan kurtarılmalı, yabancı ülkelerle yapılan dış ticaret anlaşmaları
yeniden gözden geçirilıneli, sosyalist illkelerle ve Üçüncü Dünya Ülkeleriyle tifarete llnem
verilınelidir.

• DİSK'lN TOPRAK MESELESİ VE TARIM SORUNU İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

• Üreticiye ürettiği ürünün gerçek karşılığını sağlayacak bir taban fiyatı.tesbit etme politik~sı
uygulanmalı, taban fiyat tesbitinde demokratik köylü örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır. .

• Varolan tüm kooperatiflerde küçük üretici ve yoksul köylülerin 'etkinliği arttınlmalı, bu •
örgütler demokratikleştirilmelidir. • , . . , •

• Topraksız yada· az topraklı lı;öylülerin çıkarlarını gözeten demokratik ve gerçek bir toprak
reformu yapılmalıdır. . . • • ı .
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• Tarım ürünlerinin pazarlanmasında aracıların ve toptancı tüccarların kaldırılması İçin
mücadele edilmeli, ürünler tüketiciye dolaysız yolla ulaşmalıdır.

• Tarımsal krediler küçük ve orta köylüye· verilmeli, bunların işletilmelerine teknik yardımlar
aağlanmalı, tarımsal girdileri ucuz fiyatla almaları sağlanmalıdır. .

• Kırsal kesimde yaşayan kitlelerin sosyal güvencesi sağlanmalı, tarım sigortası çıkarılmalıdır. '

. Ülkemizin ormanları: mer'aları, balıkçılık alanları kamulaştmlmeh, bu alanlarda çağda~
teknoloji uygulanarak, halk yararına bir düzenleme getirilmelidir.

DİS~'İN KAMU İKTİSADİ VE TEŞEKKÜLLERİ İLE İLGİLİ İSTEMLERİ
.• .

. KİT'lerin ürettiği mallar üreticiye dolaysız• bir biçiınd,e ulaşmalı, bu kurulaşlarda üretim
mallan ile temel tüketimmalları üretimine öncelik tanınmalıdır.

J':,'" •

t_

•

. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işveren sendikalarına üye olmaları yasaklanmalıdır.

. KİT'lerin yeniden düzenlenmesi, KİT'lerdeki tüm yabancı ve özel sermaye ortaklıkları
tasfiye edilınelidir. •

DİSK'İN DOGALKAYNAKLARIMIZ ENERJİ SORUNU İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

• Emperyalist bir kuruluş olanUluslararası Enerji Ajansından çıkılmalıdır.

, Orman ürünleri emekçilerin yararına değerlendirilmeli, orman işçi ve köylülerin tüm borçlan
kaldırılmalı, ormanlarımız halk yararına işletilmelidir.

. Ülkemizin doğal kaynakları halkımızın çıkarları doğrultusunda değerlendirilmeli, yeralatı ve
yerüstü kaynaklarımız, başta petrol ve madenler olmak üzere devletleştirilmelidir.

. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm emperyalist petrol şirketlerinin anlaşmaları fesh edilmeli,.
·' arama ruhsatları iptal edilmelidir. •

; Su kaynaklarımız değerlendlrflmeli, hidroelektrik santrallarına önem verilmelidir.

, -· Enerji konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmalı, doğal kaynaklarımız değerlendirilmelidir.

DİSK'İN DIŞ TİCARET VE BANKACILIK İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

• Uluslararası tekeller ayrıcalık tanıyan gümrük indirimi ve·vergi iadesine son verilmeli, dış
ticaret devletleştirilmelidir. ' . .. •

• Kredi düzeni yeniden ele alınmalı, tekelci sermayeye tanınan ayrıcalıklar kaldırılmalı, banka
kredilerinden gerçek üreticilerin yararlanması sağlanmalı, küçük üreticilere uzun vadeli
düşük faizli kredi olanakları tanınmaladır. . •

~. Bankalar ve sigortalar devletleştirilmelidir.

DtSK'İN KENTLEŞME, KÔNUT VE KİRA SORUNU İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

- Tüm kentleşme sorunları emekçiler lehine çözümlenmelidir.

- Devletin ucuz ve sağlıklı konutyapımına yardımcİ olması sağlanmalıdır.

• Lüks konutyapımı engellenmeli, sosyal konut yapımına ağırlık verilmelidir.

• Gecekondu yıkımı durdurulmalı, gecekondularda oturan yurttaşlar için . sosyal konut"
yapılmalıdır. • • ,~ .

. -Kıyı yağması önlenmeli, 'kıyılar kamulaştırılmalı, bu;alarda halkın dinlenebileceği tesisler
yapılmalıdır. , . .

', • I • •
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• Konut malzemesi üretimi ve dağıtımı devlet eliyle yapılmalı,' büyük inşaat şirketleri
kamulaştırılmalıdır. , .

• Elektrik, sıı, yol, kanalizasyon, havagazı gibi hizmetler tüm halk kitlelerini kapsayacak bir
biçimdeyaygınlaştırılmalıdır. . .

!
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• Kapı, kalorifer ve ev hizmetlerinde çalışanların haklan korunmalı, sosyal güvenlik
kapsamına alınmalıdır,

• Fiyat ve kiralar denetim altına alınmalı, fiyat artışlarını önleyici önlemler getirilmeli, yasal
olanaklar zorlanmalıdır.

- Ücretli doğum izinleri doğum öncesi 3 ay, doğum sonrası 3 ay olmalı, gerektiğinde bu izinler
birleştirilebilmeli, doğum sonrası kadın emekçiler isterlerse 1 yıl izin alabilmelidir.

• Çıraklar üzerindeki ağır baskılar son verilmeli, çıraklar yasası günün koşullarına
uydurulmşlıdır.

• Kadınlara ekonomik, politik, toplumsal, kültürel hayata katılmaları konusunda olanaklar
yaratılmalı, kadının toplamda aşağılanmasına fırsat verilmemelidiı-.

• Devlet Anayasanın kendisine verdiği gl:lrevi yerine getirerek herkese iş sağlayabilecek bir,
politika izlenmelidir..

DİSK'İN ULUSALBAGIMSIZLIK VE DIŞ İLİŞKİLER KONUSUNDAKi İSTEMLERi

• Emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, siyonizme, şl:lvenizme ve sömürgeciliğe karşı mücadele
veren dünya halkları destekl_enmelidir,

• Ülkemizi emperyalizmin boyunduruğu altına sokan NATO, CENTO, OECD ve Enerji Ajansı
gibi askeri ve ekonomik !lrgütlerden çıkılmalı, AET ve IMF ile olan ilişkiler kesilmelidir.

- İkili anlaşmalar feshedilmeli, askeri' üsler gerçekten kapatılmalı, yabancı askerler sınır dışı
edilmelidir. •

- Kıbrıs toprak bütünlüğüne sahip, egemen, bağımsız, bağlantısız ve yabancı üslerden arınmış·
bir ülke durumuna getirilmelidir. Ege sorunu Türkiye ve Yunanistan halklarının karşılıklı
barış çabalarıyla çözümlenmeli, emperyalist ülkelerin müdahelesi önlenmelidir.

• Kalıcı ve sürekli bir dünya barışı için çaba harcanmalı, barışçı bir dış politika izlenmeli, genel
•• ve tam bir silahsızlanma için mücadele edilmelidir. .

'
- Başta sosyalist ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle eşitlik, karşılıklı yarar ve içişlerine
karışmama ilkeleri temeli üzerinde iyi ilişkiler kurulmalı, karşılıklı işbirliği geliştirilmelidir.

- Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Sonuç Belgesi eksiksiz uygulanmalıdır. -

DİSK'İN YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLERİMİZE İLİŞKİN İSTEMLER~

. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) hak eşitliğine ilişkin kabul edilen uluslararası
sözleşmesi uygulanmalıdır.

. Yurt dışındaki işçilerimizin bulundukları ülkelerdeki yerli işçilerle eşit haklara sahip olmaları
sağlanmalıdır.

. Yurt dışındaki işçilerimizin çalışma, oturma, sosyal güvenlik, mesleki ve eğitim sorunları
çözümlenmelidir.

• . İkili sosyal güvenlik ve işgücü anlaşmalarıyeniden gözden geçirilmelidir.

DİSK'İN SOSYAL GÜVENLİK İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

• Sigortasız kaçak işçi çalıştırılması ıınlenmelidir,

. Tüm iş arayanlar kendiİerine ve ailelerine uygun yaşama koşulları ·sağlayacak bir işsizlik
sigortası ile korunmalıdır.

-SSK demokratikleştirilmeli, işçiler yllnetimde.s!lz ve karar sahibi olmalıdır.

- işverenlerin SSK'na olan borçları derhal toplanmalı, işverenlerin SSK prim ve kredilerinden
yararlanması yasaklanmalıdır.

•. Çalışanlara ait tüm sosyal güvenlik kurumları birleştirilmeli, bu kurumlarda çalışan
emekçileryönetim ve denetimde sözve karar sahibi olmalıdır.
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• MEYAK kesintilerine son verilmeli, ,. bugüne değin birikmiş kesintiler sahiplerine geri
verilmelidir.

• İYAKTasansı geri-alınmalıdır.

• Emeklilik maaş ve iki-tmiyeleri yükseltilmelidir•

. Tüm çalışanlar, aileleri de dahil olmak üzere sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır.

DİSK'İN 1ŞÇ1 SAGLIGI VE İŞGÜVENL1G1 İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

. İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü geniş!e~ilerek uyl!'lllanmalı, ~u. ko~u?akı yaptırımlar
ağırlaştırılmalı, tüzüğe uymayan ışverenler ıçın ağır hapıs cezası getırılmelıdır. ,

. İşyerlerinde çalışma koşullarının sağlığa, uygun bir biçimde geliştirilmesi için işverenlere Hzel
fon ayırma zorunluluğu getirilmelidir.

- İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle işverenler maddi tazminat ödemelidirler.

. Sendikalara işyerlerlndeişçi sağlığı ve işgüvenliği ile ilgili sorunlarda yasal yetki ve denetim
hakkı tanmmalıdır.

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

. İşçilerin çalıştığı her yerde neden-sonuç ilişkileri içinde iş kazaları ve meslek ·hastalıklan
kayıtları tutulmalı ve bu kayıtlar yaratıcı bir biçimde değerlendirilmelidir.

. İşçiler en az altı ayda bir genel sağlık muayenesinden geçirilmeli, özellikle kan ve idrar
tahlilleri yapılmalı, bu masraflar işverence ödenmeli, sağlık muayesine engel olan işverenler

hakkında dava açılmalıdır.

• işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından işçilere üretim süreci, hammadde ve ortaya çıkan
ürünler hakkında gerçek bilgi verilmelidir.

O!SK'İN BESLENMEVE SA.GLIK İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

• Asgari ücretin saptanmasında yeterli ve sağlıklı beslenme için gerekli ekonomik düzey
sağlanmalıdır.

, • Halkımızın temel gereksinimi olan besin maddelerinin üretimi ve satışı sırasında aracıların
ortadan !?aldırılması yolunda yerel yönetimleri yetkili kılınmalıdır.

• '
• Temel gıda maddelerinin ' üretimi ve pazarlamasını. devamlı kılmak için üreticiler
desteklenmeli, gerekli önlemler alınmalıdır.

• Koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmeli, bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı
mücadele edilmeli, sakatların bakım ve eğitimi için özel tesisler kurulmalıdır, •

• Sağlık kurumlarında "tam gün çalışma ilkesi" gerçekten uygulanmalı, sağlık hizmetlerinde
görev alacak hekim ve_ uzmanların eğitimi çağdaş bilgi ve beceri ile donatılmalı, topluma
yönelik bir sağlık hizmeti temel alınmalıdır.

• Çevre kirlenmesine karşı savaş açılmalı, etkin önlemler alınmalı ve buna yol açan işverenler
hapis cezasına çarptırılmalıdır. • .

,. Her yurttaş sağlık hizmetlerinden, bakım, tedavi, iliiç gibi olanaklardan eşit olarak, parasız
ve sürekli bir biçimdeyararlanmalıdır..

• Türrrildç sanayii devletleştirilmeli, yabancı ilaç şirketlerinin sömürüsüne son verilmelidir.

DISK'İN EGİTİM İLE İLGİLİ !ST.EMLERİ

ı Eğitim ve öğrenim kurumlarında ve yurtlarda varolan fl•,ist işgale son verilmeli, bu
kurumlarda can güvenliği sağlanmalıdır. Ders kitapları, gerici, faşist, ırkçı, şoven
görüşlerden arındırılmalı, bilimsel öze kavuşturulmalıdır.
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• Kiralar dondurulmalı, bu alandaki soyguna son verilmelidir.

• Arsa spekülasyonu önlenmelidir. Bu amaçla ·kent toprakları üzerindeki özel mülkiyetlerin
kaldırılması, bu toprakların kamulaştırılması için çaba harcanmalıdır. •

DİSK'İN ULAŞIM·İLE İLGİLİ iSTEMLERİ

• Kentlerde kitle taşımacılığına önem verilmelidir.

• Ulaşım politikası halkın gereksinimlerini karşılıiyacak bir düzene sokulmalı, kaynak israfı
önlenmeli, dışa bağımlı karayolu taşımacılığı terkedilmelidir. .

• Bireysel taşımacılık yerine toplu taşımacılık genişletilmeli, özel oto üretimi sınırlandırılmalı
dır.

DİSK'İN BELEDİYELER İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

• Belediyeler halkm da katıldığı yerel yönetimler haline getirilmeli, özerklikleri sağlanmalı, Bele
diye Gelirleri Kanunu gibi kanunlar çıkarılmahdır,

• Halkın temel tüketim maddelerinin sağlanmasında belediyeler yoluyla ucuz halk pazarları,
satış mağazaları kurulmalıdır.

• -Belediyelerin yetkileri genişletilmeli, buna karşılık valilik yetkileri daraltılmalıdır.

DİSK'İN VERGİLER İLE İLGİLİ İSTEMLERİ

-Anayasadaki "herkesin kamu giderlerine mali gücüne gl!re katılması" ilkesi hayata
geçirilmelidir.

• Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı azaltılmalı, temel ihtiyaç maddelerine
uygulanan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.

• Gelir vergisi dilimleri ve bunlara uygulanan oranlar yeniden düzenlenmeli, ülkedeki
enflasyon hızına göre değişen vergi tarifeleri getirilmelidir.

• Mali Denge Vergisi kaldırılmalıdır.

• Başta toprak gelirleri olmak üzere tüm gelirler etkin bir artan oranlı (müterakki) vergi
sistemine tabi tutulmalıdır.

• Asgari ücret vergi dışı tutulmalı, diğer emekçilere uygulanan vergi muafiyeti de bu düzeyde
olmalıdır.

• İhracaatra vergi iadesi, Gümrük Muafiyeti, vergi borçlarının affı, yatırım indirimi gibi
sermayeye tanınan tüm vergi ayrıcalıkları dahil ücretliler dışındaki vergi mükelleflerine
tanınan ayrıcalıklar tümüyle kaldırılmalıdır.

• Vergi denetimi güçlendirilmeli, vergi kaçakçılığı önlenmelidir.
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GENEL BAŞKAN ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN
MADEN-İŞ GREVLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

• 30 Mayıs 1977 gününden bu yana var olan kazanımlarını korumak ve haklı isteklerini elde
etmek amacı ile DİSK'in sendikal disiplini içinde, bu güne kadar karşılaştıkları zor koşullara
rağmen grev sürdüren ve MESS'in uyguladığı lokavtları yiğitçe göğüsleyen MADEN-İŞ
üyeleri Türkiye İşçi Sınıfına yaraşır onurlu birmücadele vermektedirler.

Sermaye sınıfının boy hedefi olarak seçtiği MADEN-İŞ Sendikası ve üyeleri DİSK bütünlüğü
içinde bugüne kadar sürdürdükleri kararlı mücadelede mutlaka başarıya ulaşacaklardır.

Konu ile ilgili içinde bulunulan son durumu d~erlendirmek ve_yl!_pı!ması _ıerekenleri saptamak .
üzere Genel Başkan Abdullah BAŞTÜRK'ün çağrısı ile 9.1.1978 günü DİSK Başkanlar
Konseyi toplanmıştır. MADEN-İŞ Sendikasının bugüne kadar sürdürdüğü grev ve karşıladığı·
lokavt uygulamaları ile ilgili MADEN-İŞ Sendikası Yürütme Kurulundan geniş bilgi almış ve
içinde bulunulan duruma çözüm :ı::ollarını aramıştır.

Ayrıca DİSK'e bağlı bütün işkolu sendikalarının sürdürdüğü grevleride gözden geçiren
Başkanlar Konseyi, sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini ôdünsüz hayata geçirme uğraşında
yapılacaklar ile alınacak bütün önlemleri karar altına almıştır.

DİSK, işçi sınıfımızın bir parçası olan MADEN-İŞ Oyelerini hedefleyen bu saldırıyı başarısız
kılacak v_e bu üyelerimizi hiç bir zaman yalnız bırakmayacaktır.

Bu amaçla Başkanlar Konseyi, bugüne kadar var olan dayanışmayı daha da etkin hale
getirmek için sendikalarımızın maddi olanaklarını DİSK'in emrine vermeyi oy birliği ile

. kararlaştırmıştır.

DİSK'in geleneksel disiplini içinde gerçekleştirdiği dayanışma yarınlarda daha da
pekiştirilecektir. İşçi sınıfımızın demokratik hak ve istemleri ile çalışma ve yaşam koşulları bu
dayanışma ile daha da ileri dilzeyeulaştırılacaktır. (10.1.1978)

EÔİTİM DAİRESİ BAŞKANI MUSTAFA AKTULGALl'NIN
TÖB-DER DEMOKRATİKEôlTlM KURULTAYININ
AÇILIŞINDA YAPTIÔI KONUŞMA

Demokratik Eğitim Kurultayının Sayın Delegeleri,
Sayın Konuklar ve SayınBasın Mensupları,

Kapitalizmden sosyalizme geçiş çağını sürdüren bir dünyada yaşamaktayız. Sosyalist ülkeler,
,!ıapitalist ülke işçi sınıfları ve ulusal kurtuluş milcadelesi veren halklar her gün yeni zaferler
kazanırken tekelci kapitalizmin ekonomik, poutık, kUlt!lreı ve ahlaki bunaıımı .cıerınıeşerek
sürmektedir. Böyle bir ortamda kapitalist sınıflar kapitalizmin çöküşünü geciktirmek ve başta
işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkların mücadelesini önlemek amacıyla her yola
başvurmaktadırlar. Bu araçların başında eğitim gelmektedir.

Emperyalizme bağımlı, kapitalistleşme sürecini yaşayan ülkemizde olduğu gibi sömürü ve
baskının sürdüğü tilm ülkelerde hakim sınıflar, eğitimi, kurulu düzeni korumak amacıyla
kullanmak istemektedirler. • • •

Bu noktada eğitimden ne anladığımızı kısaca belirtmekte yarar var.

Eğitim yalnızca okullarda ya da benzeri kurumlarda. gerçekleştirilmeye çalışılan öğretimden
oluşmaz. Eğitim, yalnızca bu alandaki en etkin kurum olan okullarda değil, insanın tüm
yaşamı boyunca aile içinde, üretim olayı içinde, toplumsal pratikte... kitle haberleşme araçları
ile de gerçekleştirilir.

Eğitimin amacı doğaya egemen olmak ve toplumsal sorunları çözmek için insanın
yeteneklerinin sınırsızca geliştirilmesi olmalıdır. Ancak sınıflı toplumlarda eğitim bu amaçla
değil, hakim sınıfların egemenliğini sürdürmek amacıyla gerçekleştirilir.

Konuya her türlü saptırmadan uzakta, işçi sınıfı bilimi açısından baktığımızda eğitim
sorununu üzatim biçimlerinin gelişimi içinde ele almak gerekir. Eğitim kurumları, üretim
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güçlerinin gelişme düzeyince belirlenen üretim ilişkilerinin oluşturduğu temel yapıya göre
belirlenen üst yapı kurumlarıdır. Eğitimin amacı, biçimi ve konuları toplumsal düzenden
üretim ilişkilerinden kaynaklanır.

',.. •

'Sınıflı toplumlarda tiırııfsız, sınıflnrüstü, smıflardışı eğitim olamaz. Sınıflı toplumlarda eğitim
sınıfsaldır ve genel olarak iktidardaki hakim sınıflara hizmet eder.

. . .. ;·,:,
Eğitim toplumsal· düzenden, sınıf mücadelesinden bağımsız değildir. Eğitim, hem 'sınıflar
arasındakimücadelenin ürünü, hem de bu mücadelenin aracıdır.

Değerli Arkadaşlarım,' •

İçinde yaşadığımız koşullarda başta işbirlikçi tekelci burjuvazi olmak üzere hakim sınıflar en
modern eğitim araçları ve yöntemleriyle, tekellerin elinde toplanmaya başlayan kitle
haberleşme araçları ile işçi sınıfı ve tüm emekçi halkımıza karşı yoğun bir ideolojik saldırıya
geçmiş durumdadırlar.·

Hakim sınıflar eğitim kurumları ve araçlarıyla kapitalizmin bunalımını örtbas etmek, sömürü
ve baskıyımaskeleyerek sürdürmek, sınıf milcadelesini engellemek istemektedirler. Sömürü ve
baskı düzenini haklı göstermeye,meşrulaştımıaya çalışan gerici propagandaları ile, sömürü ve
baskıyı kabul eden, kadere inanan ve özellikle yoksulluğu kader sayan, hayal içinde yaşayıp
mucize bekleyen, boyun eğmeye hazır, korkak, soru sormayan, payına verilene razı olan,
aklıyla değil, şartlandırıldığıyla davranan, ekonomik ve siyasi mücadeleden kaçan emekçiler
yaratmak istemektedirler.

İşçi.smıfımn ulusal ve uluslararası birliğine çatan, işçi sınıfı ve sosyalizm düşmanlığı yapan,
gerçekleri gizleyen, , saptıran gerici progagandaları ile emekçilerin beyinlerini yıkamaya,
onları şartlandİrmaya ve yönlendirmeye çabalamaktadırlar.

Şüphesiz ki, bu çaba içinde etkin olarak kullanılmak istenen kurumlar okullar olmaktadır.

Siyasi iktidarlar milli eğitim bakanlıklarıyla öğretim sistemini, programları, kitapları,
• dershaneleri... kendi çıkarlarına göre düzenlemekte ve başta müfettişler olmak üzere çeşitli kişi
ve kurumlarla bu yapıyı sürekli olarak denetlemektedir.

Ancak kapitalistler öğretim sorununda büyük bir çelişki içindedirler. Kapitalistlere çağdaş
üretim araçlarını kullanabilecek, yeni teknolojilere uyabilecek temel bilgilere, beceriye sahip
işçiler gerekmektedir. Okullarda böylesi işçiler yetiştirilmelidir. Ama öte yandan yine
kapitalistlere göre sömürünün devamı için işçilerin zihinsel gelişiminin önlenmesi
gerekmektedir. •

Bu çelişkiyi değerlendiren ve kendi !lelece~ini işçi sınıfının geleceğinde gören eğitim emekçileri
baskı, terör, kıyım, yaralama ve öldürmelere rağmen öğrencilere yalanlan değil de gerçekleri
anlatabilmek için yoğun bir uğraş vermişlerdir. Her şeyi göze alarak özellikle yarının
emekçileri, işçileri olacak çok sayıda ilkokul öğrencisinin kafasında küçük yaşta sorular
yaratan, onların gözleri önüne konmak istenen perdeleri yırtmaya çalışan inançlı ve kararlı
eğitim emekçilerini burada devrimci selamlarımızla anmak isteriz.

Değerli Arkadaşlarım,

DİSK, hakim sınıfların çeşitli araçlarla başta işçi sınıfı olmak üzere tüm eı.uekçi kitleler
arasında i~e_ali~t dünya görüşünü yaymaya yönelik çabalarının etkisiz hale getirilmesi, işçi
sınıfının bılımıne ters akımlarla mücadele edilmesi ve işçi sınıfı için sosyalist bilincin

• egemenliğinin sağlanması yolunda yoğun bir çaba içindedir.

Demokratik, eşit ve özgür bir halk eğitiminin ancak sosyalist bir düzende kurulacağının
bilincinde olan DİSK, yine de eğitim kurumlarının sınıfsal niteliğine, yoğun baskılara rağmen
bu düzen içinde "eğitim kurumlarının demokratikleştirilmesi" yolunda etkin ve yoğun bir
mücadeleye girişilmesinden, bu yo}daki çabal,rın yoğunlaştırılmasından yanadır. Bu alanda
tüm demokratik kuruluşlara önemli görevler diışmektedir.

Diğer sorunların çözümü için yapılan mücadelelerden bağımsız düşünülemeyecek olan bu·
mücadele içinde öncelikle ders kitaplarındaki gerici, faşist, ırkçı, işçi sınıfı düşmanı
malzemeleriıi temizlenmesi, ders kitaplarının demokratik öze kavuşturulması. okullardaki
faııist nitelikli yönetmeliklerin kaldırılması, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki faşist görüşlü
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kişilerin görevden alınması, öğrenci ve eğitim emekçilerinin eğitim kurumlanoın yönetimine
katılması, parasız öğretim ilkesinin hayata geçirilmesi, öğretim ticaretine son verilmesi, ilk ve
ortaöğrenimin t.amgünolarakgerçekleştirilmesi, ülke çapında geniş bir okuma-yazma öğretme
kampanyasının başlatılması, TRT ve üniversitelerin yeniden özerkliğe kavuşturulması,
basın-yayın alanlarındaki tekelleşmenin önlenmesine ilişkin yasalar çıkartılması, vekil
öğretmenlerden, üniversite profesörlerine kadar tüm eğitim emekçilerinin sorunlarının
çözümlenmesi, bu amaçla işçi-memur ayrımı yapmadan başta eğitim emekçileri olmak üzere
tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının tanınması sağlanmalıdır.

Türkiye işçi sınıfının demokratik kitle ve sınıf sendikal örgütü olan,sınıflararası işbirliği, sınıf
uzlaşmacılığını reddeden, ekonomik, siyasi, ideolojik mücadelenin bütünlüğünün ve emekçi
halkımızın tüm sorunlarına ancak sosyalist bilim doğrultusunda işçi sınıfının sendikal birliğini
sağlamak için çaba harcayan, işçi sınıfı içinde yayılmasına çalışılan burjuva ideolojisine ve işçi
sınıfı bilimine ters akımlara karşı mücadele ederek işçi sınıfı içinde sosyalist bilincin
egemenliğini sağlamayı amaçlayan DİSK, eğitim kurumlarının demokratikleştirilmesi, bu
amaçla yukarıdaki ivedi istemlerin gerçekleştirilmesi mücadelesinde eğitim emekçilerini etkin
ve yoğun bir biçimde destekleyecektir.

Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak varolan eğitim dilzenini ve eğitim
emekçilerinin sorunlarını tartışmak ve çözümü için öneriler saptamak amacıyla toplanan
Demokratik Eğitim Kurultayının eğitim sorununu çok yönlülüğil, karmaşık ilişkileri ve diğer
sorunlarla karşılıklı etkileşimleri içinde ele almasını, özellikle yukarıda sıraladığımız ve eğitim
sürecinin demokratikleşmesine yclnelik acil istemlerin hayata geçirilmesine ilişkin kararların
yanısıra genç emekçilerin, çırakların mesleki eğitim sorunları üzerinde de durmasını istiyor,
Demokratik Eğitim Kurultayına başarılar diliyoruz.
Selam YALANA karşı GERÇEG1 savunanlara... .
Selam tüm baskılara rağmen hakim sınıflarınbeyin yıkama çabalarını
boşa çıkartmaya uğraşan eğitim emekçilerine...
Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı...
Yaşasın işçi Sınıfının UluslararasıBirliği... "
14.2.1978)

SOSYAL GÜVENLİK BAKANINA
DİSK'IN·VERDiGt İSTEK LİSTESİ

DİSK Genel Merkezini ziyaret eden Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a DiSK, bazı
istemlerini bildiren bir liste vermiştir. Bakan, bunları olanakları ölçüsünde gerçekleştirmeye
çalışacağını bildirmiştir,

DİSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTÜRK'ün, Bakana sunduğu istekler listesinde özetle
şunlar yer almıştır:

S.S.K. KuruluşYasası değiştirilmeli ve yeni ilkeler saptanmalıdır.

Bu arada:

a) Müdürler Kurulu'nda emekli işçiler temsil edilmeli,
b) Genel Kunıl Yetkileri arttırılmalı,
c) Kurum Denetçilerinin periyodik raporları toplu halde her genel kurulda delegelerin

• bilgisine sunulmalı, _
d) En az 100.000 üyesi olan vebunu üye sendikalarının toplu sllzleşmeleriyle ispatlayan İşçi
Konfederasyonları S.S.K. Genel Kurulunda üyeleri oranında temsil edilmeli,

e) Temsil yetkisibulunan işçi ve işveren konfederasyonları ile işçi emeklilerine en çok üye ile
ile temsil eden örgütün Genel Başkanı ve Genel Sekreterleri S.S.K.Genel Kurulunun
doğal delegeleri olmalı, , • _

f) S.S.K.Genel Kurulunda yapılan eleştiriler sonunda Genel Kurul delegelerinin üçte iki
çoğunluğunun güven duymadığı Genel Müdürün değiştirilmesi Bakan'dan istenmeli ve
son kararBakan'a ait olmalıdır. •

Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan öntasanlar Bakanlar Kurulu'na sunulmadan evvel
işçi ve işveren konfederasyonlarına emekçi işçiler örgütüne ve konfederasyonlar dışındaki

479



bağımsız meslek örgütlerine (örneğin Türkiye Yazarlar Sendikası, Türk Sanatçılar Birliği,
Karikatürcüler Derneği gibi) gönderilerek belirli bir süre içinde görüşleri alındıktan sonra ön
tasarı yeniden düzenlenerek Bakanlar Kurulu'na sunulabilmelidir. • .
İşçi emeklilerinin de memur emeklileri gibi herhangi bir işte çalışmaları, ya da Mahkeme
Kararıyla herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılınalan halinde emekli maaşları kesilme
uygulanmasına son verilmelidir. .

S.S.K. Kurumu Tıp Fakültesi öğrencilerinden ailesi İşçi, işçi emeklisi veya dar gelirli olanların
tercih nedeni sayarak öğrencilere burs vermeli, bunların S.S.K. sağlık tesislerinde belli bir süre

_zorunlu görev yapması düzeni kurulup geliştirilmelidir. '

He.:ı,şire, laborant, hastabakıcı 've hademe kadrolarını hastaya, güler yüz gösterecek ve
glirevini tam olarak yapabilecek hale getirmek için okul, kurs, seminer ve benzeri eğitim
müesseseleri oluşturulmalıdır.

Yurt dışmdaki hekimlerin memlekete dönmeleri ve S.S.K. Sağlık Kurumlarında çalışmaları
için tüm olanaklar sağlanmalıdır. • • . . •

S.S.K. • hekimlerinin tam gün çalışmaları, tatil günleri nöbetlerinde her daldan uzman
bulundurulması düzeni kurulmalıdır,

İşverenlere kredi verme yolu kapanmalı, sigorta fonları en yüksek faiz veren bankalara
yatırılmalı, tahvil alımından da aynı amaç g!Szetilıneli; giderek kurulacak sosyal ızüvenHk
bankasında bütün S.S.K., Bağ-Kur, Emekli Sandığı fonları toplanıp değerlendirilmelı, .ir

Sigortalıların ve sigortalı emeklilerin eş ve çocuklarının S.S.K.Sağlık Tesislerinden
yararlanmalarının tüm yurt ölçüsünde uygulanması için gerekli çalışmalar yapılmalı tesisler
hızla kurulmalıdır.

Tam teşekküllü S.S.K. Hastanelerine doktorların staj yaparak uzman hekim olabilmeleri
hakkı tanınmalıdır.

S.S.K. 'nın hasta işçilerin kanlarındaki üreleri belli sürelerde temizleyerek onları hayata·
kavuşturma araç ve gereçleriyle ve de modern teknoloji ve yetkili uzmanlarla donatılması
sağlanmalıdır. '

Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına işyerlerinde yılda bir kaç kez mutlaka denetim yapılmalıdır.
İş Müfettişlerinin ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişlerinin işyerlerinde genel sağlık,
meslek hastalığı, iş kazası ve zorunlu ihtivaclar acısından acil önlemler aldıracak ve belirli
tavsiyelere uymayan işverenlerin hapisle cezalandırılmalarını sağlayacak raporlar verebilmele-.
rl ve Bakanlığın bunları uygulayacak yasal yetkileri olmalıdır.

Birikmiş işveren prim borçlarının belli bir plan içinde en çok beş yılda ödenmesi, aksi halde
işverenlerin ağır para ve ağır hapis cezalarına çarptırılması için yasa çıkarılmalıdır.

Yakin ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü ve öteki bilimsel kurum ve örgütlerle işbirliği yaparak
meslek hastalığı, iş kazası ve genel sağlık acılarından işveren vekilleri ve işyerleri
sorumlularının bilgiyle donatılıp 1.ıunları uygulamalarına önem verilmelidir.

Hekimlere günde en çok 30-40 hasta düşecek bir istihdam politikası uygulanmalı hem
hastaların uzun süre beklemeleri önlenmeli hem de hekimlere hastalığı teşhis etme süre ve
olanağı tanınmalıdır.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın amaçları arasında- hastaların bakım ve tedavisi düzeni~i
değil, hastalıkları önleyici, insanları hastalıklardan koruyucu bir sağlık politikası bütün
gerekleri ve koşullarıyla yer almalıdır. '

İlaç alımında hastalar yararına kurumun gereksiz para ödemesine ağırlık veren ve belli ilaç
firmalarını zengin etme şeklindeki yorumlara olanak bırakmayan yeni bir düzen bulunmalı ve
gerektiğinde kurum ilaç fabrikaları kurmalıdır. (6.2.1978)
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GENEL BAŞKAN ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN
il.KURULUŞ YILDONOMO KONUŞMASI

Sayın Konuklarımız,
Sayın Basın-Yayın Mensupları,
Ve Değerli Mücadele Arkadaşlarım,

DISK'in 11. Kuruluş Yıldönümüne hoş geldiniz. Hepinizi coşkuyla selamlıyorum: DISK'in
kuruluşunda ve DİSK'in bayrağının en yükseklerde dalgalanması yolunda baskı ve teröre
rağmen bıkmadan, •yılmadan işçi sınıfının disiplini içinde mücadele edenleri, bu uğurda
hayatını yitirenleri devrimci selamlarım ile anıyorum,

Değerli Arkadaşlarım, Dostlarım,

Kapitalizmden sosyalizme geçiş çağını sürdüren bir dünyada yaşıyoruz. 'Sosyalist ülkeler,
kapitalist ülke işçi sınıfları ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklar her geçen gün yenı
zaferler kazanırken, emperyalist-kapitalist sistemin ekonomik, politik, kültürel ve ahlaki
bunalımı derinleşmektedir. Böyle bir ortamda kapitalist sınıflar kapitalizmin çöküşünü
geciktirmek ve başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkların mücadelesini !inlemek amacıyla
her yola başvurmakta, savaş çığırtkanlığı yapmaktadırlar. Ancak emperyalist ülkelerin savaş
kışkırtıcılığı, sosyalist sistemin başını çektiği barış güçlerinden ölümcül darbeler yemektedir.

Emperyalist-kapitaliat sistemin genel bunalımına bağlı olarak Türkiye ekonomisi MC
iktidarları döneminde iflas noktasına gelmiştir. işsizlik ve pahalılık en yüksek boyutlarına
ulaşırken, faşist çeteler emekçi halkımıza karşı geniş bir saldırıya geçmişlerdir.

Bu bunalım içinde hakim sınıflar, baskı ve terörle demokratik hak ve llzgürlükleri kısıtlamaya
çabalamışlardır. Ancak 'MC'nin 3 yıla yakın bir süre içinde uyguladığı emekçi halk düşmanı
politikasına karşı, başta işçi sınıfımız olmak üzere demokrasiden yana güçler ve örgütler
başarılı bir sınav vermişlerdir.

Bu gelişim içinde DISK'iiı demokratik yollarla düşürülmesi yolunda· karar!~ mücadeleye
giriştiği MC iktidarı gitmiş, yerine CHP-Bağımsızlardan oluşan bir hükümet işbaşına
gelmiştir. •

İşte DİSK böylesi bir ortamda hakim sınıfların: tilm oyunlarını bozarak, her türlil saldırıyı
püskürterek 6. Genel Kurulunu gerçekleştirmiş ve sınıf sendikacılığına .:veni boyutlar
kazandırmıştır,

Değerli Mücadele Arkadaşlarım,

13 Şubat 1967'de kurulan DİSK, kuruluşundan bu yana işçi sınıfının ekonomik, politik ve
ideolojik mücadelesinin bütünlüğünü vurgulamış, sınıfuzlaşmacılığına karşı sınıf sendikacılığı
ilkelerini hayatageçirmiş, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda on binleri, yüzbinleri
bir araya getirmiştir. ,

DİSK, demokratik kitle ve sınıf sendikalacılığı ilkelerinin, "tabanın söz ve karar sahibi
olması" ilkesinin kararlı savunucusu olmuştur. Bu nedenle kısa zamanda çığ gibi büyümüştür.
Türkiye'de DİSK'in ilkelerinin girmediği, tartışılmadığı işyeri kalmamıştır. . ,

Ne iktidarların baskısı, ne sermayenin zulmü, ne sarı sendikaların oyunları, ne de faşist
örgütlerin provokasyonları işçi sınıfının attığı adımları geriletememiştir.

Kavel'de, Singer'de, Sungurlar'da, Türk Demir Döküm'de Gıslaved'de, Gamak'da,
Erdemir'de çeşitli tekstil fabrikalarında, petrol ve kimya işyerlerinde, matbaalarda, tuğla
fabrikalarında, şişe ve cam işyerlerinde, belediyelerde ve daha nice nice işyerlerinde DİSK'e
bağlı sendikaların başarıyla sonuçlandırdığı ııe sürdürmekte olduğu grevlerde direnişlerde,
eylemlerde D!SK'in gücü, DİSK'in devrimci sendikacılık anlayışı işçi sınıfının tarihine
unutulmaz sayfalar eklemiştir.

Dostlarım, •

Hakim sınıflar işçi sınıfının sendikal birliğini parçalamak için yoğun bir çaba içindedirler.
Burjuvazi kendi güdümünde yeni yeni sarı sendikalar, konfederasyonlar kurdurmaktadır.
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Bu nedenle DİSK olarak sendikal alanda çeşitli yerlerden ve örgütlerden geleıi sahte birlik
çağrrlarını reddediyor, tüm işçileri, tüm sendikaları DİSK'in demokratik kitle ve sınıf
sendikacılığı ilkeleri temelinde birleşmeye çağırıyoruz.

1967'de sınıf uzlaşmacılığına, Amerikancı san sendikacılığa karşı, "pıırtilerüstü politik;" gibi
gerçek dışı amaçlarla işçi sınıfını oyalamaya çabalayanlara karşı kurulan DİSK, •

11 yıl içinde S0 bin üyeli örgütten, l milyon üyeli örgüte doğru gelişenDİSK,

1970'de 15-16 Haziran Direnişini yaşayan, demokratik sendikacılık anlayışına uzanan elleri
kıran DİSK, 1 • •

Sıkıyönetimler döneminde susturulamayan ve sıkıyönetimlere rağmen grevlerini başarıyla
sürdüren DİSK, • .

Demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi mücadelesini işçi sınıfının en
önde gelen görevleri arasında sayan ve bu uğurda kitlesel eylemler gerçekleştiren DİSK,

Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi olağanüstü mahkemeleri kurmaya yönelik oyunları bozan
DİSK,

Burjuvazinin tüm saldırılannıı ve. yoğun ideolojik propogandaama rağmen yüzbinlerin
katıldığı işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 MAY-IS'ı
kutlayan ve 1 Mayis 1978'e hazırlanan DİSK, Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal birliğini
ergeç sağlayacaktır.

Sayın Konuklar,

DeğerliMücadele Arkadaşlanm,

Türkiye işçi sınıfının demokratik kitle ve sınıf sendikal örgütü olan ve sınıflararası işbirliğini,
sınıf uzlaşmacılığını reddeden DİSK, sömürüyü sınırlama ve sömürüyü ortadan kaldırma
mücadelesinin bütünlüğünün bilincinde olarak, işçi sınıfı içinde yayılmasına çalışılan burjuva
ideolojisine ve işçi sınıfının bilimine ters akım ve sapmalara karşı işçi sınıfı içinde sosyalist
bilincin egemenliğini sağlayacaktır.

Emekçi halkımızın sorunlarına ancak sosyalist bir düzende çözüm bulunabileceğinin
bilincinde olan DİSK, emperyalizme, faşizme karşı mücadelede sarsılmaz bir kale olmaya
devam edecektir.

DİSK, barış ve özgürlük mücadelesinin bilincinde olarak sendikal alanda, uluslararası
ilişkilerini daha da geliştirecek, uluslararası işçi sınıfı dayanışmasını daha da güçlendirecektir.

Bu mücadele içinde Ii!SK'in bilinçli tabanı, birliğine ve bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı
veprovokasyonu boşa çıkartacaktır. DİSK tabanıbu güç ve kararlılıktadır.

Dostlarım,

DİSK, yeni mücadele döneminde de genel olarak demokratik kitle ve sınıf sendikacılığı, özel
olarak da sendikal bak ve özgürlüklerin korunması, ve geliştirilmesi, TCK'nun 141. 142.
maddelerinin kaldırılması, faşist çetelerin dağıtılmasına yönelik istemlerinin yılmaz savaşçısı
olacak vebu istemlerinin hayata geçirilmesi yolunda kararlı bir mücadele verecektir.

Değerli Arkadaşlarım,

DİSK 6. Genel Kurulu kararlarının hayata geçirilmesi için var gücümüzle mücadele edeceğiz.

DİSK'in 11. Kuruluş Yıldönümüzün kutlayan sizleri yeniden coşkuyla selamlar, sömürüsüz ve
baskısız bir Türkiye için mücadele veren işçi sınıfımıza, emekçilerimize, ilerici aydınlarımıza
yürekten başarılar dilerim.

YAŞASIN DİSK
YAŞASIN TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ BİRL!Gt
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRL!Gl
YAŞASIN SOSYALİZM
(13.2.1978)



11. YIL BROŞÜRÜ

Şubat 1967 DİSK kuruldu.

• 12 Şubat 1967 Türkiye Maden-İş, Türkiye Lastik-İş, Gıda-İş ve Türk Maden-İş sendikaları
olağanüstü kongreler yaparak Türklye-Devrlmci İşçi Sendikaları Konfoderasyonu DİSK'i
kurmaya karar verdiler. 13 Şubat 1967, jı'ıiziirtesi günü DlSK'in Tüzüğü veKuruluş Bildirgesi
İstanbul Valiliğine verilerek DİSK'in yasal kuruluşunu gerçekleştirdiler..

::!!.' .... '

• 31 Aralık 1961 'de gerçekleştirilen Saraçhane Mitingi ve onu izleyen günlerde Kevel
işçilerinin, Mannesman işçilerinin, Trio Lastik işçilerinin, Ataş işçilerinin, Paşabahçe Şişe ve
Cam işçilerinin yiğit ve kararlı mücadeleleri sendikacılıkta yol ayrımını getirip dayatmıştı: ya
sınıf uzlaşmacılığı yada sınıf sendikacılığı.

• Haklı grevlere karşı çıkan, "partilerüstü politika" yurttu;macası ile işçileri oyalamaya
çabalayan, lokavtı savunan Amerikancı sarı sendikacılığı sürdüren TÜRK-İŞ'e DİSK'in
kuruluşu ile Türkiye işçi sınifının en etkin vesomutyanıtı verilmiş oldu. •

• Ve DİSK kuruluşundan kısa bir süre sonra sendikal alanda işçilerin tek umudu haline geldi.
DİSK 1968'de kuruluşundan beri savuna geldiği tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesini ilk
kez uygulatma olanağını sağladı ve Derby'de yapılan ilk referandumda işçiler DİSK üyesi
LASTİK-İŞ'i seçti. . •

• 1968. 5 yıl önce Kavel Destanını yazan işçiler sarı sendika zincirini kırarak bir kez daha
ispatladılar Kavel'de dayanışmanın gücünü. Boyandı tüm İstanbul duvarları: "Magirus'da
grev var.''

• Ocak 1969. Ulusal bağımsızlık için'emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadelede
Amerikan 6. Filosuna karşı düzenlenen protesto mitingi ve yürüyüşünde binlerce işçi omuz
omuza. Saldırdı faşist zorbalar.
Düştü üç yiğit insan, yaralandı yüzlerce işçi. . ..
"Kanlı Pazar" dedik adına.Gamak'ta çıkan olaylarda kurşunladılar üyemiz Şerif AYGON'ü.
Ama işçi sınıfımız kararlı bir şekilde yoluna devam etti,

• Kurulduğu günden beri işçi sınıfının gerçek kurtuluşu yolunda ekonomik, politik ve
ideolojik ·mücadelesinin bütünlüğünü vurgulayan, demokratik kitle ve sınıf sendikacılığı
ilkelerini hayata geçiren DİSK sermaye sınıfının boy hedefi haline geldi. Bu şanlı ve onur dolu
mücadelede çok sayıda işçi baskıya uğradı, işini yitirdi. yaralandı şehit düştü. Ama DİSK
Genel Başkanından, adsız.neferlere kadar işçiler düşürmediler DİSK'in bayrağını sayılan her
geçen gün biraz daha artan kitlelerce en yükseklerde dalgalanmaya devam etti DİSK'in
bayrağı, • • .

• 1969. DİSK üyesi MADEN-İŞ'e bağlı Singer işçileri silahlı baskınlarda yürekli deneyler
kazanmış olarak örnek bir dayanışma ile grevlerini sürdürürken, Türk Demir Döküm işçileri
işçi sınıfı tarihine yeni sayfalar ekledi. •

e-1970. DİSK'i seçmek isteyen Sungurlar işçileri önce işi bıraktılar, sonra işgal ettiler
fabrikayı. İşçi sınıfı iki şehit daha verdi bu yıl: Aliıığa'da Necmettin GİRİTLİOGLU,
Gislaved'de Hüseyin ÇAPKAN. • •

Yürüdü yüzbini aşkın işçi 1stanbul'da

• 15-16 Haziran 1970. Türkiye işçi sınıfı, tarihinin en 'geniş kapsamlı direnişini yaptı. Siyasi
iktidarın Sendikalar, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt yasalarında değişiklikler yaparak
DİSK'i ve DİSK'e bağlı sendikaları kapatmaya yönelmesi üzerine yürüdü. Yüzbini aşkın işçi
lstanbul'da, İzmit'te, Arıkara'da.Gebae'de. Yürüyüşe Türk-İş'e bağlı özgürlüklerden yana
olan, sarı sendika çemberini kırmaya kararlı pek çok işçler de katıldı.. Bağırdılar· hep bir
ağızdan

Birimiz hepimiz için
Hepimiz birimiz için

Yürüdü yüzbinler, ama sıkıldı kurşunlar. 3 kişi öldürüldü, sıkıyönetim ,ilan edildi; 21 DİSK
Yöneticisi tutuklandı. Dolduruldu hapishaneler işçilerle. İşkence gördü büyük çoğunluğu.
Mahkemeler başladı. Ama yılmadı DİSK üyeleri. Marşlar söylendi mahkeme koridorlarında.
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Bir süre sonra Anayasa Mahkemesi ilgili yasalarda yapılan değişlklikleri Anayasa'ya aykırı
hulıırak iptal ett]. Kırıldı DİSK 'e uzanan eller. •

• J !!70. Fabrikalarını bırakarak kaçan patronların yerine geçli !lO işı·i Günterm'ds. Gördüler
patronsuz üretirnirı.; yapılabileceğini. · •
• 1970. Adana-Tarsus bölgesinde D1SK'i seçen işçilere karşı terör uygulandı, Ama atıldı
DİSK'in tohumlan sağlamca Çukurova'ya

' •

i97l'de yayınlanan "DİSK'in Dllrt Mücadele Yılı" broşürünün 13. sayfasında şöyle denildi:
"lşçi sınıfının ideolojisi Sosyalizmdir. Bu nedenle sendikalar, bir yandan ekonomik mücadeleyi
sürdürürken, öte yandan da işçi sınıfını kendi ideolojisine sahip çıkaracak eğitimi yapmak
zorundadırlar."

• Bu gerçeği Türk-İş yönetimine karşı eleştiri getiren etkin bir kaçTürk-İş sendikası da kabul
etti. 14 Ocak 1971 de Türk-İş yönetimini eleştimıek amacıyla 4 üye sendikaca hazırlanan ve
"Dörtler Raporu" olarak bilinen tarihsel belgede şöyle denildi:

DİSK'in militanları inançlı kişilerdir ve bunlar gittikçe yayılınaktadırlar. "DİSK bu inançli
kişileri yurda ithalfi.t yoluyla sokmadığına göre nereden bulınaktadır? Bu sorunun cevabı
açıkca ortada durmaktadır. Eğitim."

• 1971.Uniroyal, Doğan Lastik, Grundig, Pertrix işçileri en başarılı grev ilmeklerini
sergilediler. DİSK ilkeleri yaygınlık kazandı, kitleleri kucakladı.

• 12 Mart Muhtırası verildi. Açık baskı. ve terör dönemi başladı. İşçi sınıfı baskı ile
yıldırılmak, toplu sözleşmeler ile denetim altına alınmak istendi. Sermaye sınıfı sömürüsünü
biraz daha genişletti, emekçiler birazdaha yoksullaştı. .

• 1971-72'de 112 işyerindeki grevlere karşılık 4792 işyerinde lokavta gidildi. 1971-72-73
sıkıyönetim yıllan içinde gerçek ücretler % 10 oranında düştü.

Sıkıyönetimlere rağmen grevler sürdü yurdun dört bir yanında. Haykırdı işçiler YAŞASIN
DİSK. Demiri oya gibi işleyen Ereğli Demir Çelik işçilerinin grevi 76 gün sürdü.

• 13-15 Şubat 1970'de HI.Genel Kurulunu yapan DlSK, 12-13 Şubat 1973'de de VI. Genel
Kurulunu topladı, her geçen gün sayılanbiraz daha artan delegeleri ile

16 EYLÜL 1976'DA DGM YASA TASARISINA KARŞIYÜZBlNLERCE
İŞÇİ ÜRETİMİ BIRAKARAKDİRENİŞE GEÇTİ.

• 1973-1974 yeni kurulan sendikalarla DİSK daha da güçlendi. Doğru çıktı D1SK'in
söyledikleri. "Tabanın sıız ve karar sahibi olması" ilkesinin kararlı savunucusu olması
nedeniyle gizli oy-açık sayım ile işyerlerindeyapılan referandumları DİSK kazandı.

• 21-24 Mayıs 1975 DİSK'in V. Genel Kurulu yapıldı. DİSK Genel Kurulu aldığı kararlar ile
işçi sınıfının sendikal milcadelesine yeni boyutlar kazandırdı.

• 6 Eylül 1976'de İzmir'de, 20 Eylül 1976'de lstanbul'da Demokratik Hak ve Ôzgürlükler
Mitingi yapıldı. Kitlesel olarak sınıf ve kitle sendikacılığının istemleri dile getirildi. Haykırdı
onbinlerce, yüzbinlerce işçi savaşsız, s!!mürüsüz, baskısız bir dünya için. Haykırıldı "Faşizme
geçit vermeyeceğiz" diye...

• 13 Şubat 1976, DİSK'in 9. kuruluş yıldllnümü kitlesel bir biçimde coşkuyla kutlandı.

e 11 Nisan 1976 DİSK'in kurucularından DİSK Genel Sekreteri İbrahim GÜZELCE
aramızdan ayrıldı. DlSK üyesi binlerce işçi GOZELCE'yi kitlesel bir törenle toprağa verdi.

• 1 Mayıs 1976. Burjuvazisinin baskılarına, saldınlanna karşın işçi sınıfı uluslararası birlik,
dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ı yıllar sonra yeniden kitlesel bir biçimde coşkuyla
kutladı. Yüzbinlerce işçi haykırdı Taksim Meydanında
1 Mayıs 1 Mayıs
İşçinin, emekçinin bayramı

• DİSK yeni katılmalarla daha da bilyüda. Uluslararası ilişkileri genişledi, uluslararası
devrimci sendikalarla bağları pekişti,
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• MADEN-İŞ üyesi Muammer ÇETİNBAŞ katledildi faşistlerce Bursa'da. DİSK, 10
Temmuz 1976'da Bursa'da büyük bir miting düzenleyerek olayı protesto etti.

• 16 Eylül 1976. İşçi sınıfının ekonomik, demokratik, siyasi hareketini önlemeye yönelik
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin yasa tasarısına karşı yüzbinlerce ifçi
üretimi bırakarak direnişe geçti. Durdu becerikli, hünerli eller, durdu yaşam.

16 EylOl -ile ilgili olarak DİSK Yürütme Kurulu üyeleri tutuklandılar, ancak bir süre sonra
yasadışı tutuklama sona erdirildi. •

• '
• Profilo'da işten çıkartılan arkadaşlarının yeniden işe alınması için direnen MADEN-İŞ
üyesi işçilere işverenin çağırttığı güvenlik kuvvetleri ateş açtı. Şehit oldu Yakup KESER.

• 13 Şubat 1977. DİSK, 10. kuruluş yıldönümü yabancı konuklarında katılmasıyla kitlesel bir
biçimde kutladı. • '

• 1 Mayıs 1977. Yine doldurdu yilzbinler Taksim Meydanını ve haykırdı "Faşizme Geçit
Vermeyeceğiz", "141-142 Kalksın" "Bir kez daha kutlandı uluslararası birlik, mücadele ve
dayanışma gilnil. İşçi sınıfının disiplinliği, örgütlü gücü bir kez daha görüldü. Tüm emekçilerin
kurtulma milcadelesinde işçi sınıfının öncülüğü bir kez daha kanıtlandı. Korktu sömfirücüler
ve ajanları işçi sınıfının örgütlü gücünden ve daha önceden planlanan "komplo" gerçekleşti.
Kana boyandı Taksim Alanı. 36 kişi öldürilldü. Yüzlerce işçi yaralandı, gözaltına alındı. Tüm
saptırmalara karşın, bozguncu hainlere rağmen haykırdı işçi sınıfı 2 Mayıs günü "Haydi 1
M~yıs 1978'e" diye.

• Dikildi binlerce MADEN-İş üyesi MESS'in karşısına, aylarca sürdü grev, Olağanüstü bir
dayanışma ile, yiğitçe göğüsledi DİSK, MESS'in lokavtlarını. Karar aldı DİSK Başkanlar
Konseyi ve sendikalar dayanışmayı etkin hale getirmek için tüm maddi olanaklarını verdiler
DİSK'i!1 emrine.

• 22-31 Aralık 1977. DİSK VI. Olağan Genel Kurulu toplandı. Tartışıldı sorunlar. Eleştiri ve
birlik ilkesi hayata geçirildi. DİSK'in kurucusu, 11 yıla yakın DİSK'in Genel Başkanlığını
onurlu bir biçimde başarıyla götürmüş olan MADEN-İŞ Genel Başkanı Kemal TURKLER,
devretti nöbeti GENEL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Abdullah BAŞTÜRK'e. Sınıf
sendikacılığı yolunda, savaşsız, sömürüsüz, baskısız bir dünya için kenetlendi DİSK'e !iye
sendikalar birbiriyle, güçlü bir kale gibi sömürücülerin karşısında.

• Bilyüyor DİSK. Gelişiyor DİSK. i Milyon üyeli DlSK'e doğru. Kazmayı tutanlar, çeliğe
biçim verenler, petrolü damıtanlar, harfleri dizenler, ekmeği pişirenler, kumaşı dokuyanlar...
haykırıyor "YAŞASIN DİSK". Yayılıyor yurdun dört bir köşeaine DİSK'in demokratik sınıf
ve kitle sendikacılığı ilkeleri. İşçi sınıfının devrimci sendikal birliği yolunda sarsılıyor yerler,
çalınıyor grev davulları. 1 Mayıs 1978'e şimdiden hazırlanırken.

GENEL BAŞKAN ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN
Y~NETİM KURULUNU AÇIŞ KONUŞMASI

Değerli Arkadaşlarım,

DİSK'in 6. Genel Kurulunda seçilen Genel Yönetim Kurulu üyesi mücadele arkadaşlarımı
saygıyla selamlarım. Genel Y!lnetim Kurulumuz DİSK'in 11. Kuruluş yıld!lnUmil.n'll
kutladığımız bir sırada toplanmış bulunuyor. Böyle mutlu bir günde DİSK'in mücadele
dönemine ilişkin çalışmalarını hep birlikte gözden geçireceğiz. Özellikle Yürfitme Kurulumuzca
gündeme getirilen çalışma programlarına getireceğiniz eleştiriler 6. Genel Kurul kararlarımızın
hayata geçirilmesinde yol gösterici olacaktır. Her DİSK Genel Yönetim Kurulu toplantısı,
Türkiye'de demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı adına atılan yeni ve ileri bir adım olmalıdır.

Değerli Arkadaşlarım,'

Kapitalizmden sosyalizme geçiş çağını sürdüren bir dünyada yaşıyoruz. Sosyalist ülkeler,
• kapitalist ülke işçi sınıfları ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklar her geçen gün yeni
zaferler kazanırken, emperyalist sistemin ekonomik, politik ,toplumsal alanlarındaki bunalımı
derinleşmektedir. Bunalımın derinleşmesi emperyalist sistemi daha da saldırganlaştırmakta,
etki alanı içindeki az gelişmiş ülkeler (!zerindeki baskısını artırmaya yöneltmektedir.
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Emperyalizmin mali llrgütlerinden biri olan Uluslararaaı Para Fonu IMF demokrat, ilerici,
sosyalist güçlerin Portekiz, İspanya gibi ülkelerde· başarılar elde etmesinden sonra devreye
girmiş, MC iktidarlarınca ekonomik' olarak iflas noktasına getirilmiş olan Türkiye'ye işçi
ücretlerinin sınırlandırılması 'dahil belli kosullıirı 'dayatmıştır. İtalya'da geçen seçimlerde
oyların yüzde 34'ünü alan İtalyan ·Komünist. Partisinin hükümette görev almaması için
uluslararası çapta açı~çfJavır ahnmı1tır... " ,.ıi,,,·, ..
Belgrad'da çahşmalarıni' sürdürmekte olan Hiil)frlk,· A~rupa Güvenlik ve İşbirliği 'Sonuç
Belgesinin uygulanmasına ilişkin Konferansta e'mjl!iryallst sisteme dahil ülkeler .lflilsinki
Sonuç Belgesini uygulanamaz hale getirmek için yoğun bir uğraşıya girişmişler;•· "soğuk
savaş"ı körükleme çabalarıyla sürekli olarak sosyali~~-si~te,~e saldırmışlardır. ·;. ;·, .,

Emperyalizm Güney Afrika'da. Rodezya'da ırkçı beyaz azi~lık yönetimlerini, şiftd'e faşist
Pinochet yönetimini ve çeşitli Güney Amerika, Afrika, Asya ülkelerinin halk' düşmanı
yöneticilerini desteklemektedir.

Çeşitli bölgelerde ve de özellikle Bati Sahra, Afrika Boynuzu, Kıbrıs'ta emekçi; halklar
birbirlerine kırdırılmak istenmektedir. NATO'nun nötron bombası gibi insanlık dışı silahlarla.
daha da saldırgan bir yapıya getirilmesi, silahlanma yarışınm hızlandırılması için ·yoğun bir
çaba harcanmaktadır. Bunlar emperyalist-kapitalist sistemin biraz önce belirttiğim
bunalımdan çıkış çabalarına verilebilecek birkaç 'örnektir. •

Ancak emperyalizmin bu gerici, ırkçı, faşist, kanlı saldırıları, savaş kışkırtıcılığı ve silıih!İınma
yarışını körükleme çabalan dünya ·sosyalist sisteminin . öncülüğünde, barış güçlerinin,
demokratların, ilericilerin, sosyalistlerin bilinçli direnci karşısında her geçen gün biraz daha
etkisiz hale gelmektedir.

Emperyalist sistemin ekonomik, politik. toplumsal alanlardaki bunalımından çıkış yolu
bulamamaktadır. Bu sisteme dahil ülkelerde sınıf mücadelesi keskinleşmekte, emperyalist
ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki çelişkiler yoğunlaşmakta, ulusal kurtuluş hareketleri
gelişmekte işçi sınıfının uluslararası dayanışması her geçen gün daha da güçlenmektedir.

Arkadaşlarım.

Genel çizgileriyle kısaca belirtmeye çalıştığım emperyalizmin bu bunalımı varlığını ülkemizde
de oldukça açık bir biçimde hissettirmiştir.

Özellikle MC'nin 3 yıla yakın yönetimi ile birlikte Türkiye ekonomik, politik, toplumsal
kültürel olarak benzeri gllrülmedik hızlı bir çöküş dönemine girmiştir. Türkiye şu anda
tarihinin en bunalımlı dönemini yaşamaktadır. Yanlan ·sonuç ay.nı zamanda ekonomik
kalkınmayolu olarak seçilen kapitalizmin iflas noktasıdır.

Kapitalistlerin "Kalkınıyoruz" feryatlarına. ve refah toplumu oluşturmalarına yl!nelik
vaatlerine rağmen ekonomide ulaşılan acı sonuç şudur: bir yılda ihraç edilen tüm mallardan
elde edilen döviz, ülkenin bir yıllık petrol ihtiyacını karşılayamamaktadır. 1977 dış ticaret açığı
3,5 milyar doları aşmıştır. Dış borçlar 1~ milyar dolar düzeyindedir. •

Emperyalizme bağımlı, tekelci, tüketim malları üretimine yönelik montaj sanayinin üretimini
sürdürebilmesi içingerekli döviz yurt dışında çalışmak 'zorunda bırakılan işçilerin gelirlerinden
sağlanmak istenmektedir. Büyük d!lviz rezervleri burjuvazinin lüks tüketim ihtirasları ve
plansız yatmmları nedeniyle çarçur edildikten sonra kapitalizmin kurtuluşu için yine gelişmiş
kapitalist ülkelerde yoğun bir sömürü ve ideolojik baskı altında çalışan işçilerin fedekirlık
yapması istenmektedir.

Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçiler karşısında. yasalarının savunucusu kesilenler iş
kendi çıkarlarına geldiğinde bu yasaları kolaylıkla ve büyük bir umursama.z:lıkla
çiğnenmektedirler. Buna en güzel llrneklerden biri döviz ve vergi kaçakçılığıdır.

Devletin döviz üzerinde egemenliği kalmamıştır. Döviz bakkallarda satılan bir mal gibi işlem
görmeye başlamıştır. Her kapitalist bu üretim anarşisi içinde "kendi dövizini kendin bul"
yöntemi ile başının çaresine bakmaya. başlamış, daha doğrusu kendi çıkarları doğrultusunda
yapılan yasaları açıkça çiğnemiştir.

Döviz bulmak için _dağa, taşa borçlanılmıştır. DÇM kısa adıyla bilinen döviza çevrilebilir
mevduat hesapları tam bir gizlilikle burjuvazinin günlük çıkarları için kullanılmaktadır. 1977
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sonunda bankalarda DÇM hesabı olarak 2,2 milyar dolar dllviz bulunmaktadır. Kimindir diye
sorulmas, nereden aldın, nasıl aldın denmez, DÇM'den gelen dllvize kur garantisi verilir.
Ayrıca. faizi ödenir.. DÇM hesaplarının dokunulmazlığı ardında döndil.rülmeyen dolap
kalmamıştır.

İşte bu koşullar içinde Türkiye'ye verilecek kredilerde sıı; sahibi olan emperyalizmin
uluslıı,ı,,a~ı;şf .mali kuruluşlarından, IMF, ,krediler karşılığında Tllrkiye'nin gelişme hızını ve
kalk=,~ ~önünü .emperyalist çıkarlar doğrultusunda ayarlamak için belli koşullar
daydınış~ır,; • .. •

Emperyalist sistem içinde bunalımına çllzilm arayan Tllrkiye dış ilişkilerde de tam bir çıkmaza
girmi_ş, }.ı,B_D'nin silah ambargosu karşısında acze düşülmüş, farklı çıkar gruplarının çatl1}maeı
neden:iyJıı A,:ı:;T konusunda tam bir politika belirlenememiştlr.

Enerji alanında ülkemizde bol olan kaynaklar yerine petrole dayalı llretim gerçekleştirilmiş,
En.erjiM\lnsı üyeliği ile uluslar_arası emperyalist tekellerin yörüngesine girilmiştir.

. . . : ,~r· ..
Vergi kaçakçılığı almış yürümüş, kamu harcamalarının yükü çok 1:-üy0k bir oranda Ocretlilerin
sırtına bindirilmiştir, 1978 mali yılıbütçe kanun tasansı tartışmaları sırasında açıklandığı gıbi
bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte ikisi ücretlilerden sağlanmaktadır.

Ulusal gelirdeki eşitsiz dağılım daha da artmaktadır. Türkiye'de toplam ailelerin yüzde
yirmisini oluşturan en yüksek gelirli kesim toplam gelirin yüzde 66,5'ini alırken, ·en düşük
gelirli yüzde 20'nin aldığı pay ancak yüzde 3,6'tir.

Değerli Arkadaşlarım,

Resmi istatistiklerde yüzde 46'i aştığı, gayn resmi açıklamalarda ise yO.zde 65 'e vardığı
söylenen enflasyon oranının yanısıra Tllrkiye işsizlik oranı bakımından da Avrupa'da birinci
sıraya yükselmiştir. Yine resmi rakamlara göre Türkiye'de işsizlerin sayısı 2.183.000'dir.
Gayrı resmi araştırmalar bu sayının 3 milyonun çok üzerinde olduğunu öne sürmektedirler.

Sağlık, sosyal güvenlik, kentleşme, konut, ulaşım, işçi sağlığı ve iş güvenliği, eğitime ilişkin
sorunların ulaştığı boyutlar ürküntü vericidir.'

Tekellerin karları her geçen gün biraz daha artmaktadır. Fiyat artışları ve vergi
uygulamalarıyla ücretlerdeki artışın gerçek ücret artışına dônüşmesi engellenmek istenmekte,
sömürü yoğunlaşmaktadır. Sanayide tekelleşmeyoğunlaşma hızı artarken,toprak sahipliğinde
kutuplaşma gelişmektedir.

Bu açıklamalardan çıkarmamız gereken sonuçlar şudur;

Eğer dikkat edecek olursak belirtmiş olduğum tilm ekonomik toplumsal ve kültürel
olumsuzlukların sonucu başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkımızın sırtına yıkılml1}tır.
Döviz sıkıntısından söz etim. Döviz sıkıntısından en çok etkilenenler dövizle hiç bir ilgisi
olmadığı belirtilen emekçiler olmuştur, döviz bulmak için yasalarıhiç sayanlar değil.

SHzgelimi emekçiler günlerce kuyruklarda tüpgaz için kavga etmişlerdir. Eğitim, sosyal
güvenlik, ulaşım, konut.. , sorunlarından etkilenenler yine işçiler, yoksul köylüler, genel olarak
emekçi halkımız olmuştur, Olkemize dayattıklan kapitalist kalkınma yolu ile bu sorunları
yaratanlar değil.

Dostlarım,

Hakim sınıflar bu ekonomik, topluınsal bunalımdan baskı ve teröre başvurarak, demokratik
hak ve özgürlükleri kısıtlayarak çıkmaya çabalamışlardır, 12 Mart muhtırası ile başlayan baskı
ve terör 1973 seçim aonuçlannda yansıyan toplumsal muhalefetin karşısında ancak MC
iktidarlan döneminde yeniden tırmanma olanağı bulabilmiştir. MC iktidarları döneminde
ekonomik yapı iflasın eşiğine gelirken, devlet daireleri gerici ve faşistlerce doldurulmuş, yurt
çapında DISK'e, ilerici ve demokrat kuruluşlara ve O.yeterine karşıyoğun bir baskı ve sindirme
kampanyası sürdürülmüştür.

Gelişen toplumsal muhalefeti önlemeye ve faşizme kitlesel bir taban oluşturmaya yllnelik planlı
saldırılann yanısıra devlet güvenlik mahkemeleri gibi olağanüstü mahkemelerle işçi sınıfının
sömürüsüz ve baekıeız bir toplumu amaçlayan mücadelesi durdurulmak istenmiştir. Ancak



başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm demokrasiden yana güçler ve örgütler MC iktidarlarına
. karşıbaşarılı ve etkili bir mücadele-vermişlerdir.

MC iktidan döneminde saflar biraz daha netleşmiş, sınıfsal celiskiler artmı.•tır, .1sci .!Jınıfının
ekonomik demokratik "talepleri için verdiği mücadelenin yamsıra köy emekçılerının mucadelesı
yaygınlaşmış, kamu kesiminde çalışanların grevli topla sözleşmell sendikalaşma hakkını elde
etme yolunda verdikleri mücadele yeni boyutlara ulaşmıştır. Gençliğin mücadelesinin işçi
sınıfının öncülüğündeki emekçi kitlelerin mücadelesinden soyutlanamayacağı ve bu
mücadelenin ancak işçi sınıfının bilimi rehberliğinde başarıya ulaşabileceği gerçeği gençler
arasında daha bir yaygınlık kazanmıştır.

İşçi sınıfının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde yeni mevziler kazanılmıştır.

DlSK'in demokratik yollarla düşürülmesi yolunda kararlı mücadeleye giriştiği ve bu konuda
kitlesel eylemlere başvurduğu MC iktidarı 6. Genel Kurulumuzun hemen ardından TBMM'nde
güvensizlik oyu alarak düşmüştür. Yerine DİSK'in hem genel, hem de yerel seçimlerde
destekleme kararı aldığı CHP'nin ağırlığında bir CHP bağımsızlar hükümeti kurulmuştur.

Görevi devraldığımız günlerde meydana gelen bu iktidar değişikliği karşısında 6. Genel Ku~I
kararlan ışığında DİSK olarak genel ve kısa vadeli istemlerimizi bir kez daha açıkladık. Bu
istemlerimizin önemli bir kesimini Ankara'daki temaslarımız sırasında Sayın Başbakan Bülent
ECEVİT ve ilgili bakanlara ilettik. . •

Değerli Arkadaşlarım,

Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının ilkeleri doğrultusunda dile getirdiğimiz
istemlerimizin gerçekleştirilmesi yolunda yoğun ve kararlı bir mücadeleye girişeceğiz.
İstemlerimizin hayata geçirilmesi için, hükümet ile diyalog kurmaya çalışacağız.

Ayrıca şu nokta üzerinde önemle durmak zorundayız. MC iktidarının düşürülmesi ile faşizm
tehlikesi sona ermiş değildir. MC'nin düşmesi bizim anti-faşist mücadelemizin önemini
yitirmesi anlamına gelmemelidir. Ve gelmeyecektir. .

Bugün faşist çetelerin saldırganlıkları sürmektedir. Devlet kademelerinde·ve !lzellikle eğitim
kurumlarındaki faşist işgaller halıi sürmektedir. Kaldı ki, bu kadroların devlet kademelerinden
atılması faşizm tehlikesini bütünüyle ortadan kaldırmaya yetecek bir sonuç doğurmaz, MC
iktidarları döneminde, bu iktidarın açık desteği ve yardımı ile faşist kuruluşların elde ettikleri
mevzilerden bütünüyle sökülüp atılabilmeleri, faşizm tehlikesinin yok edilebilmesi için bilinçli
bir mücadele-zorunludur. , _

Bu amaçla faşist propagandanın etkisi altında kalmış emekçi kesimlerin bu propagandanın
etkisinden kurtarılarak işçi sınıfının dünya görüşe ile donatılması için yoğun mücadele
verilmelidir. İşte, özellikle bu nedenden dolayı MC'nin düşmesi ile faşizmin tehlike olmaktan
çıkması arasında bir bağlantı kurmak bizi yanlış ve yanlış olduğu kadar da tehlikeli sonuçlara
götürür.

Demokrasi güçlerinin bir araya gelerek ilkeli, planlı ortak bir mücadele vermesini zorunlu kılan
işte bu noktadır. D!SK'in bu konuda sendikal bir örgüt olduğu bilinci içinde üstüne düşeni 6.
Genel Kurul kararları ışığında yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

Siyasal ve Sosyal İlişkiler Dairesi Çalışma Programında da belirtildiği gibi DİSK, bu anlamda
6. Genel Kurul kararları ışığında tüm ilerici, demokrat devrimci kuruluşlarla örgütsel
bağımsızlığından ve ilkelerinden en ufak bir taviz vermedenortak eylem ve güç birliği yolunda
her olanağı değerlendirecektir.

Dostlarım,

D!SK, anti-emperyalist, anti-faşist mücadele silreci içinde sömürüsüz, savaşsız, baskısız bir
dünya kurma amacı doğrultusunda, Dış İlişkiler Dairesi Çalışma Programında belirtildiği gibi
genel olarak uluslararası sendikal örgülerle, özel olarak da Akdeniz ve Ortadoğu !ilkeleri
sendikalarıyla dünyada ve bölgemizde barışı sağlamaya, çalışma ve yaşama koşullarının

. düzeltilmesine, uluslararası işçi· sınıfı dayanışmasının pekiştirilmesine yönelik çaba
harcayacaktır,

Bir günlük gazeteye, verdiğim demeçte de belirtiğim gibi "bütün dünya işçileri kardeştir. Hele
çağımızda çokuluslu şirketlerin varlığı ve bunları~ çeşitli memleketlerdeki işçilere karşı aynı
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baskı ve sömürü politikasını sürdürmeleri , uluslararalsı işçi sınıfı dayanışmasına daha büyilk
bir güncellik ve önem kazandırmıştır. Buna paralel olarak DİSK'in de uluslararası iiişkilerinde
büyük gelişmeler olmuştur, Halen hem kapitalist, hem sosyalist memleketlerin sendikalarıyla
ve çeşitli eğilimlerdeki sendikalarla ilişkilerimiz vardır. Bunları geliştirmeye devam edeceğiz,
Bunda yarar görüyoruz." •

Böyle bir işbirliğinin yakın bir ilmeğini içinde bulunduğumuz gilnlerde yaşamış bulunuyo~z.
Dünya Barış Konseyinin 9-12 Şubat günleri arasında Atina'da düzenlediği Konferansa DİSK
delegasyonu da katılmıştır. Atina'daki "Akdeniz'de Barış, Güvenlik ve İşbirliği"
Konferansında DİSK'in ilkeleri, görüşleri dile getirilmiş, emperyalizme ve faşizme karşı
mücadelede ulaştığı boyutlar sergilenmiştir.

Arkadaşlarım,

Türkiye'nin tek demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK'in çığ gibi büyümesi egemen
sınıfları ve sınıf uzlaşmacısı sendikacıları korkutmaktadır. Egemen sınıflar işçi sınıfının
devrimci sendikal birliğine yönelen adımlan geriletmek için her yola başvurmaktadırlar. Yeni
yeni sarı sendikalar, konfederasyonlar kurdurmanın yanısıra CIA güdümlü kuruluşlarla eğitim
yoluyla sendikaları etki altında tutmaya çabalamaktadırlar. •

Daha önce de belirttim: "İşçi sınıfının bilimi marksizmdir. Bu doğrultuda yapılan eğitsel ve
örgütsel çalışmaların siyasi olduğunu iddia ediyorlarsa, elbette bunun içersinde siyasal
biline.sınıf bili.ııci.ile birlikte gelişiyor.. Türk-ls'le aramızda kesin görüş ayrılıkları vardır,
Evvela DİSK, sosyalist bir örgüttür. Yani ideolojik yönü belirlenmiş, kendi yetkili karar
organlarında saptanmış bir örgüttür. Yine DİSK sınıf ve kitle örgütüdür. Dolayısıyla da sınıf
sendikacılığına sıkı sıkıya bağlıdır. Tüzüğü böyledir, uygulamaları böyledir. Yani D1SK'le
T~rk-İş ar~~ıdaki en belirgin fark, ideolojik yönü berrak olan DİSK, ideolojik yönü olmayan
Turk-lş.... .
Bu nedenle ll'nci Kuruluş Yıldönüniü konuşmamda da belirttiğim gibi DISK olarak sendikal
alanda çeşitli yerlerden gelen sahte birlik çağrılarını reddediyor ve tüm işçileri, tüm sendikaları
DİSK'in demokratik smf ve kitle sendi~acılığı ilkeleri temelinde birleşmeye çağırıyoruz.

Biz, işçi sınıfının ekonomik, politik, ideolojik mücadelesinin bütünlüğünün bilincinde olarak,
sınıf sendikacılığı ilkelerinden en ufak bir taviz vermeden işçi sınıfının devrimci sendikal
birliğini sağlama yolunda mücadele edeceğiz. Ve tüm engellemelere rağmen bunu
gerçekleştireceğiz.

Arkadeşlar.,

Konuşmamın başından•beri belirtmeye çalıştığım koşullarda görev almış bulunuyoruz. Geçen
yılın çalışma döneminin son günlerinde DİSK yönetimi içinde ortaya çıkan ve örgütümüzün
Genel Kurulunun erken bir tarihe alınmasına yol açan anlaşmazlıkları 6. Genel Kurulda
tartışarak aştık. Genel Kurulun benimsediği kararlar zorlu bir çalışma dönemi olacağı
şimdiden anlaşılan bu dönem içinde yapacağımız çalışmaların ana hatlarını belirlemiştir.

Bu kararların ışığında DİSK, sınıfının bilimi doğrultusunda, Türkiye işçi sınıfının tek
demokratik kitle ve sınıf sendikal örgütü olarak, işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik
mücadelesinin bütünlüğü içinde toplumun her alanının demokratikleştirilmesi yolunda etkin ve
kalıcı sonuçlar elde etmek için·mücadele edecektir. •

6. Genel Kurulun biz·yöneticilere ve bir bütün olarak örgütümüze gösterdiği bir diğer mücadele
hedefide emperyalist örgüt ve ülkelerin ülkemiz üzerindeki egemenliğinin kırılmasıdır.

Önümüzdeki çalışma dönemi sınıf sendikacılığı ilkeleri temelinde, işçi sınıfının devrimci
sendikal birliğinin sağlanacağı, bu amaçla ·en geniş örgütlenme çalışmalarının yapılacağı işçi
sınıfı içinde yaygınlaştırılmaya çalışılan burjuva ideolojisinde ve işçi sınıfı bilimine ters
akımlara karşı yoğun basın-yayın ve eğitim çalışmaları ile mücadele edilip işçi sınıfı içinde
sosyalist bilincin egemenliğinin sağlanacağı, daha çok sayıda militanın kazanılacağı· bir
çalışma dönemi olacaktır. ,

Önümüzdeki dönem işçi sınıfının bağımsızlık, d~mokrasi ve sosyalizm yolunda, sömilrüyü
sınırlandırma ve ortadan kaldırma mücadelesinin bütünlüğü içinde sınıf uzlaşmacılığına karşı,
sınıf işbirliğine karşı, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinin daha da
yaygınlaştırılacağı, sınıf uzlaşmacısı sarı sendikacılığın daha geniş boyutlarda mahkum
edileceği bir çalışma dönemi olacaktır.
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Önümüzdeki dönem, uluslararası ilişkilerimizin daha da gelişeceği, uluslararası işçi sınıfı
dayanışmasının daha da güçleneceği bir çalışma dönemi olaca.ktır.

Önümüzdeki dönem, genel olarak temel hak ve llzgürlükler, llzel olarak da sendikal hak ve
özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi mücadelesinde önemli mevzilerin kazanılacağı,
yukarı~a saydığımız istemlerin hayata geçirilmesi için yoğun mücadele verileceği 1?.is.~rJışme
dönemı olacaktır. • •

Bu mücadele döneminde bize işçi sınıfının bilimi yol gösterecektir,

Değerli Arkadaşlarım,

Daire başkanlarınca sunulan programları bu anlayış içinde, 6. Genel Kurul Kararları ışığında
ve işçi sınıfı bilimi doğrultusunda değerlendirmenizi ve eleştirmenizi isterim.

,-_.. 4 t; ,

Konuşmamda belirtmeye çalıştığım hedeflere ulaşılmasında , 6, Genel Kurul kar_a.r(ai-µıın
hayata geçirilmesinde örgütümüzün karar organlarına, özellikle de Ganel Yönetim Kurulu
üyesi olarak sizlere büyük görevler düşmektedir. . ,. ~:·

Örgütümüzün Genel Kuruldan sonra en yetkili karar organının üyeleri olarak siz"ıe~in. bu
görevlerin üstesinden gelecek bilinç ve kararlılıkta olduğunuza ilişkin inancım, önümüzdeki
mücadele döneminin başarılı sonuçlar vereceği konusunda bana büyük bir umut ve güven
vermektedir. •

Hepinizi en içten dostça duygularla selamlarım.
(14.2.1978)

GENEL BAŞKAN ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN
1.G0ZELCE'N1N ÖLÜMÜNÜN
3. YILINDA YAPTIGI KONUŞMA

Örgütümüz kurucularından, DİSK Genel Sekreteri iken aramızdan ayrılan yiğit kardeşimiz
İbrahim GÜZELCE'yi ölümünün 3. yılında bir kez daha anıyoruz.

GÜZELCE, yüreği mücadele ateşiyle yanan, kafası işçi sınıfının sömürüden kurtuluşu yolunda
verilen mücadelenin inancıyla dolu bir arkadaşımızdı. O'nun yüreği, m!icadeleye atıldığı ilk
günden, son nefesini verdiği saatlere kadar işçi sınıfı için çarptı, durdu.

Kardeşlerim,

. Mücadele dolu zor günler yaşıyoruz. Mücadele her alanda acımasız bir biçimde sürüyor.
İşçiler, köylüler, yurtsever öğrenciler öğretim üyeleri sokaklarda kurşunlanıyor. Faşist saldırı
durmak bilmiyor, işçi sınıfınınmücadelesini ezmek için türlü tertiplere başvuruluyor, örgütleri
bombalanıyor. Ama elbette ki bu böyle sürmeyecek. İşçi sınıfı bu sömürü ve baskıdan
kurtularak, sosyalizme ulaşacaktır. Ne var ki. bu bir kavgadır. Bu kavgada ölen
arkaduşlarumz da olacaktır. Bayrak elden yere düşmeyecek, mücadele büyüyecektir. Tarihin
akışı hudur.

Kimilerine göre ölüm bir anda herşeyin bitmesi, bedensel hayatın sona ermesidir. Doğrudur bu,
ölümle birlikte bedensel, yaşam sona erer. Ancak ölen insan bir işçi sınıfı devrimcisi, bir
savaşçı, kendini işçi sınıfına ve emekçi halka adamış bir kimse ise o ölmez, kavgasıyla,
düşüncesiyle aramızda olur, yaşar. İşçi sınıfı açısından mücadele sırasında ölenler için ölüm
budur. O nedenle biz GÜZELCE için "ölmedi, aramızda" diyoruz.

• Genç yaşta yitirdiğimiz GÜZELCE sadece bir sendikacı değildi. O herşeyden önce işçi sınıfının
gerçek kurtuluşuna, sosyalizme inanmış biriydi. O yalnızca dürüst, namuslu bir sendikacı
değildi. Aynı zamanda işçi sınıfının siyasal mücadelesinin gerekli olduğuna inanmış ve bu
uğurda Türkiye'de kavga vermiş bir arkadaşımızdı. O bir işçi sınıfı devrimcisiydi.

Kardeşlerim,

Çok şey söy~ıo~k mümkün GÜZELCE için. Ama biz işçiler genellikle ölülerimizin ardından
fazla bir şey'söy1emeyız,nutuli atmayız. Onların kavgasını sürdürür,tutuşturmuş olcfukları ı
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ateşi körilkler, yükselttikleri bayrağı yere düşürmeyiz. 1 Mayıs'ı kutlamaya hazırlandığımız
günlerde GOZELCE'yi anmak daha bir anlam taşıyor. Ç0nkO o T!lrkiye'de ilk kez kitlesel
olarak kutlanan 1 Mayıs 1967'nın hazırlıkları yapılırken sıae, Yıllardır beklenen gOnü
göremedi. Ama yazılar yazdı; 1 Mayıs'ın anlamını kendi kaleminden DİSK üyesi işçilere
anlattı. •

Kardeşlerini,

Güzelce ne ilkti, ne de son olacak. O da tüm mücadele arkadaşlarımız gibi bir "sıra neferiydi",
Ama kavgasıyla bizlere ışık tutan bir nefer...

Anısı yaşayacaktır... (11.4.1978)

DİSK GENEL SEKRETERt FEHMİ IŞIKLAR'IN DSF
GENELKURULUNDA YAPTIGIKONUŞMA •

DSF'in 9. Kongresi delegelerini, Türkiye Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonu DİSK
adına, içtenlikle ve en sıcak duygularımla selamlıyorum.' •

Türkiye, yarım yüzyıla aşkın bir süreden beri kapitalist yoldan kalkınma çabası içinde olan,
bunu bilinçli yani devlet politikası olarak yürüten bir ülkedir.Bu ekonomik politikanın doğal
bir gereği olarak dünya kapitalist sistemi içinde yerini almıştır. Diğer bir deyimle,
emperyalizme işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği. İkinci Dünya Savaşından sonra daha .da
pekişerek, kapitalist emperyalist dünya sistemiyle, yakın ilişkilerine ve kalkınmak için bütün
çabalara rağmen, Türkiye hiilii az gelişmişlik çemberini kıramamıştır. Bunun ürünü olarak 40
milyon insanın yaşadığı ülkemizde 3 milyon açık, 3 milyon da gizli işsiz varlığını
sürdürmektedir. Ayrıca her an geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 1 milyon
işçimiz de çok gelişmiş kapitalist ülkelerdedir.

Bu sonuçlar ve Türkiye ekonomisinin bugünkü yapısı, benzer ülkeler için, bir daha tekrar
edilmemesi gereken kalkınma modelinin somut öğretisi olmaktadır.

DİSK, işçi sınıfımızın ekonomik ve demokratik talepleri için mücadele ederken, bu bilinç içinde
hareket ediyor. Biliyoruz ki, bu amaçlar için verdiğimiz mücadelede, karşımıza çıkan asıl
engel, bugünkü kapitalist düzen ve onun egemen güçleri olan tekelci sermaye ve
emperyalizmdir. Bu güçler, kendilerine karşı verilen mücedelede kuşkusuz ki boş durmamakta
egemenliklerini sürdürmek için her tür faşizm kışkırtıcılığı yapmaktadırlar. Yarattıkları
enflasyonu, hayat pahalılığını, giderek artırmak istedikleri sömürüyü böylece sürdürmek
istemektedirler. • •

Geçen yıl 1 Mayıs gösterilerini kana bulayarak 36 kardeşimizi katletmişlerdir. Bu saldırılar
durmamış ve 16 Mart 1978'de Üniversiteden çıkan öğrencilerin üstüne bombalarla ve otomatik
silahlarla saldırmışlardır. -

CIA 'nın ve onun Türkiye'deki paralel örgütlerinin bu ve benzer faşist saldırılarına karşı, innı(
uzlaşmacılığını reddeden tek sınıf ve kitle sendikal örgütü olan Konfederasyonumuz DİSK,
"FAŞİZME İHTAR" eylemi adı altında 2 saat bütün ülkede iş bırakma karan alarak tepki
göstermiştir. Türkiye Devrimci hareketinde µk kez uygulanan bu politik nitelikli iş bırakma
eylemi, faşist güçleri, iç savaş kışkırtıcılarını önemli ölçüde korkutmuştur. Bütün üyemiz
işçilerin yanısıra memur, öğretmen, avukat, doktor, mühendisler hatta bazı sarı sendikalarda
örgütlü bulunan işçiler de eylemimize katılarak bizi desteklemişlerdir. DİSK Yürütme Kurulu
bu eyleminden dolayı halen yargılanmaktadır.

Bugün, Türkiye'nin içine düştüğü derin ekonomik ve sosyal bunalımın temelinde, uygulanan
kapitalist sistem ve onun dünya ilişkileri yatmaktadır, Bu bunalımın yük0, bunalımda hiç bir
sorumluluğu olmayan işçilerin ve tüm emekçi halkın sırtına yüklenmek istenilmektedir.
"Kemer Sıkma" politikası ve ücretlerin dondurulması düşünülmektedir, _

DİSK, geçtiğimiz dönemlerde sermaye sınıfı ve gerici hUkümetlerin, faşist darbe ve suikast
girişimlerini başarısızlığa uğratmada üstüne düşen sınıfsal görevi yerine getirmiştit, Yıl
başından beri, sağcı gerici "milliyetçi cephe" koalisyonu iktidardan düşürülmüş. yerine sosyal
demokrat niteliği ağır basan bir koalisyon hükümeti gelmiştir. Ama mevcut ekoaomlk
sistemin bir gereği ekonomik bunalımdan çıkış yolu olarak, yeni yönetim de ekonomik sistemin

. . . • .
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bir gereği ekonomik bunalımdan çıkış yolu olarak, yeni yönetim de önceki sağcı yönetim gibi
emperyalizmin ve onun kuruluşlarının istekleri doğrultusunda hareket etmek zorunda
kalmıştır. Once % 30 oranında bir devalüasyon yapmış ve ardından da ekonomiyi çok kısa
dönemli bir açmazdan kurtaracak ama daha çok emperyalizmin kucağına atacak borç
anlaemesım imzalamıştır. •

Ekonomik ve sosyal alandaki mevcut koşulların, ciddi düzeltmeler yapılmadan, olduğu gibi
kabul edilmesinin, yeni hükümeti özgürlükler konusunda. da, sağa itmesinden endişe ediyoruz
Çünkü, bugünkü sağa dönük ekonomik ve sosyal sistemi ve maddi koşullarını sosyalizm
doğrultusunda değiştirınedikçe, sadece iyi niyetle özgürlükçü ve demokrat olunamayacağına
inanıyoruz:. •

1978 baharında Türkiye, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm güçleriyle, faşist g~rici ve
sömürücü güçlerin genel mücadele arenası görünümündedir... Aynca şunu belirtmek gerekir,
böylesine yoğun bir sınıf mücadelesi ortamında, ekonomik ve politik alanların ayrılmazlığı
daha açıkça ortaya çıkmaktadır. Sınıf uzlaşmacılığını reddeden ve demokratik sınıf ve kitle
sendikacılığını sürdüren D!SK'e bu mücedelede önemli görevler düşmektedir. DİSK, sistemin
kötü sonuçlarına: karşı mücadele ile sınırlamıyor kendini, mücadeleyi bu sonuçların nedenlerine
yöneltiyor. İşçi sınıfımız bu ortamda, insanın insan tarafından sömürüsünün her biçiminin
ortadan kaldırılması,yani sosyalizmin kurulması için çetin mücadeleler veriyor.

Tllrkiye'nin içinde bulunduğu bu duruma benzer bir çok ülkenin dünyada var olduğunu,
yilzmilyonlarca insanın açlık ve sefaletle inlediğini biliyoruz. Kapitalist emperyalist sistem
bütün az gelişmiş ülkelerin zenginliklerini yağmalıyor. Bu nedenle yeryüzünün büyük bir
bölümündeki emekçiler; çalışma, eğitim ve sağlık haklarına sahip değiller, Bu hakları elde
etmek için çok çetin ve sağlıklı bir sınıf mücadelesi içindedirler.

Ulııslann kendi kaderini tayin etme ilkesinin yanJSıra uluslararası işçi sınıfı dayanışmasına
büyük önem veren DİSK, Şili'li sınıf kardeşlerinin, Kore'nin bölünmezliği için mücadele eden
Kore halkının, soy kırımına karşı yiğitçe savaşan Filistin halkının, ırkçı beyaz azınlığın
zulmüne ve emperyalizme karşı savaşan tüm halkların en sıcak destekçisidir. Ayrıca D1SK'in
nötron bomması ve benzeri kitle imha silahlarının üretimine ve stoklanmasına karşı savaş
açmış olduğunu belirtmek isterim.

Bütün bu kötlllüklere karşı mücadele verilmesini, savunan DSF çok önemli bir görevi yerine
getiriyor.

Emekçilerin daha iyi yaşam yolunda, DSF, hiçbir aynm yapmaksızın tüm sendikal örgütleri
birliğe çağnyor. 9. Dünya Sendikal Kongresi, genişine açılma niteliği ve onaylayacağı
belgelerle, uluslararası sendikal hareket çerçevesi içinde kuşkusuz önemli bir adım atıyor.

Türkiye işçi sınıfı adına DİSK,- DSF'nin bu doğru mücadele yolunu destekliyor ve kongre
delegasyonunu coşku ile selamlıyor. (17.4.1978)

GENEL BAŞKAN ABDULLAH BAŞTÜRK'ON
1MAYIS 1978 KONUŞMASI

İşçiler, köylüler, memurlar, !lğretmenler, teknik elemanlar._ !lğrenciler, analar, bacılar,
yurtseverler, devrimciler, tüm emekçiler,
Dünya sendikal hareketinin seçkin temsilcileri
Değerli konuklanmız, '
Basın-Yayın emekçileri,

ve ör~tümilz~n ~a_yr~ğını e!I yükseklerde dalgalandıran inançlı, kararlı yiğit DİSK üyeleri,
Türkıye Devnmcı Işçi Sendıkalan Konfederasyonu DİSK adına bu kitlesel gösteriye katılan
hepinizi coşkuyla selamlarım:

Faşist saldırılar karşısında baskı ve teröre rağmen yılmadan mücadele eden, demokratik
haklarını kullanırken tuzaklara düşürülen, kurşunlanan öldürülen arkadaşlarımızı llzellikle 1
Mayıs 1977 şehitlerini saygıyla analım. '

Bugün 1 MayJS. Geçen yıl kana bulanan 1 Mayıs'ı unutmayarak yine bualandayıs. •
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Bugün tüm ülkelerdeyüzmilyonlarca işçi ve emekçi uluslararası birlik, dayanılfDIİı ve mücadele·
gününü kutluyor.

Bugün Filistin halkıyla Şili işçi sınıfı ve emekçileriyle, Güney Amerika, Afrika ve Asya'da
ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklarla kol kolayız.

Bugün' ileri. kapitalist ülke ve gelişmekte olan lllke işçi ve. emekçileriyle, sosyalist Olke
halklarİylıi hep birlikte haykırıyoruz: :, • > •' ,

"Sömilrli·ve baskıya hayır"

Kardeşlerim,

1 Mayıs, egemen güçlere KORKU, işçi sınıfına, MÜCADELE AZMİ verir.

Bunun içindir ki, yıllarca l Ma;yıs'larda işçileri kırlarda çiçek toplamaya zorladılar. Her geçen
gün bilinçlenen işçi sınıfımız DISK'in öncülüğünde kitlesel olarak 1 Mayıa'ı kutlamaya konan
yaı:ıak zincirini kırdı. İlk kez 1976'da bu alanda yüzbinler sömürü ve baskıya hayır dedi.

Geçen yıl 1 Mayıs gösterimize saldırıldı, Bazı ajanlann da katkısİyla daha llncede11,tezgahlanan
bir oyun sahneye kondu. 36 yurttaşımız öldürüldil. Bizi yıldırmak istediler. Sindirmek
istediler. Bize boyun eğdirmek istediler.

Yılmadık. Haklı olan biz işçiler ve emekçiler korkmadan ve yılmadan yine buradayız. Yine
dimdik, yine inançlı ve yine daha da kararlıyız. Bugiln 1 Mayıs 1978'de 36 şehidİD;lizi saygıyla
anıyoruz. •

Haykırıyoruz: l Mayıs 1977 katilleri bulunmalı, hesap sorulmalı. Bırakmayacağız katillerin
yakasını.

Dostlanm,
. .

Çok uluslu tekellerin kirlannın arttığı, savaş için akıl almaz paralann harcandığı,
yüzmilyonlarca insanın açlık, sefalet ve zulllm altında inlediği bir dünyada yaşıyoruz,

Bugün dünya kapitalist-emperyalist sistemi derin bir bunalım içindedir. Bu sistemin çelişkileri
hızla keskinleşmektedir, Alınan bütün önlemler bu sistemin ancak çllkllşünü geclktermeye ya
da hızını kesmeye yöneliktir.

Bu çöküş, kapitalist-emperyalist sistemi daha da saldırgan hale getirmekte, çeşitli·: yollarla
faşiame yHnelınektedic BHy!e bjr ortamda kapitalizmin cllküsüpü geciktirmek amacıyla başta
işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkların mücadelesini !inlemek için her yola başvurulmaktadır.
Demokratik hak ve özgürlükler kısıtlanmakta sava, kışkırtıcılığı yapılmakta, barış güçlerine
saldırılmaktadır.

Bugün yüzlerce ülkeye dağılmış yüzmilyonlar~a işçi var. Dilleri ayrı, renkleri ayrı, ırkları ·ayn,
dinleri ayrı, ulusları ayrı. meslekleri, yaşlan ayn. •

Ama aynı sınıftan olan hepimizin yüreği aynı amaçla atıyor: Sllmilril■nz ve ba■kıeız bir dünya
için.....

Bütün dOnya işçilerinin çıkarlan bir, amaçlan ortaktır. Mücadeleleri aynı hedeflere yöneliktir.

Çağımızda sosyalist sistemin, kapitalist ülkeler işçi sınıflannın, ulusal kurtuluş savaşi veren
halkların devrimci birlik ve dayanışması daha da pekişmekte, kapitalizmden sosyalizme g~
süreci hızlanmaktadır.

Kardeşlerim, Dostlarım,

Kapitalist-emperyalist sistem içinde yer alan Tllrldye bu sistemin tüm hastalıklarını ,
taşımaktadır. Türkiye emperyalizmin, ekonomik, ~iyasi, askeri ve'ideolojik baskısı altındadır.

İşsizlik ve pahalılık sürmektedir. Uluslararası mali kuruluşlar Türkiye ekonomisi üzerinde sıız
sahibi olmuşlardır. Emekçilerin sürekli olarak kemerlerini sıkması istenmektedir. .

1
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Tekelci kapitalistlerin kiirları korkunç bir hızla artarken, işçi, köylü, memuru esnaf ve küçük
üreticilerin, tilin zenginlikleri yaratan emekçi halkımıaın çalışma ve yaşam koşullan gittikçe
ağırlaşmaktadır.

Özellikle • emekçi kadınlarımız ve çocuk işçiler üzerindeki baskı ve sömürü acımasızca
sürdürülmektedir. ,
Bugün artık iktidarda MC yoktur. Ülkemizi siyasal ve ekonomik alanda iflasın eşiğine getiren
faşist ve gerici güçlerin temsilcisi MC iktidıirı demokratik güçlerin aktif mücadelesi sonunda
işbaşından uzaklaştırılmıştır.

Ancak MC'nin düşürülmesinden sonra faşist güçlerin saldırıları azalmamış iktidardan
uzaklaştırılmanın getirdiği çaresi:ılik içinde giderek artmıştır. .

Faşist çetelerin namlulan ayrım yapmadan işyerlerinde, okul kapılarında sokak aralarında,
işçilere, köylülere, yurtsever. gençe ve aydınlara ateş kusmuştur. Okullarından çıkan
öğrencilere bomba ve makineli tüfeklerle saldırılmıştır.

Faşlstler işgal ettikleri kamu kuruluşlarını işlemea hale getirmişlerdir.

İşte böyle bir ortamda DİSK, 20 MART "Faşizme ihtarE;vlemi" ni gerçekleştirdi.

DİSK'in kararı ile işçiler iki saat süreyle yaşamı durdurdular. İşçi sınıfının bu kararlı ve onurlu
eylemi memurlar, öğrenciler, gençler, hukukçular, teknik elemanlar ve tüm demokratik
güçlerce desteklendi;

20 Mart Eylemi bağımsızlık; demokrasi ve sosyalizmmücadelemizde bir dönüm noktası oldu..

Bu genel direniş DİSK ve DİSK üyesi sendikalarla demokratik kuruluşlar arasındaki eylem
birliğini daha da pekiştirdi. Bu olay aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının görevinin bilincinde ve
görevini yapmaya kararlı olduğunun bir kanıtıdır.

• Huzurunuzda 20 Mart eylemine katılanları bir kez daha DİSK Yürütme Kurulu adına
kutluyor.yaşasın antl-Iaşiat güçlerin eylem birliği diyorum.

Kardeşlerim, Dostlarım,

Faşistler yine tertiplerine devam · ediyorlar. Gün geçmiyor ki, ilericiler, devrimciler,
kurşunlanmasın.

Faşist çeteler en İnodern tekniklerle, yerel çelişkileri de körükleyerek faşist dikta özlemlerini
gerçekleştirmek istiyorlar.

DlSK'in faşizme karşımücadeledenyılacağını kimse beklemesin.

Sosyalizmi amaçladığını açıklayan DİSK, işçi sınıfının kurtuluşunun diğer emekçi kitlelerin
kurtuluşuyla birlikte olacağı inancıyla tüm emekçileri ezmeyi amaçlayan faşizmin karşısında
sarsılmaz bir kale olarak dikilmeye devam edecektir.

Anti-faşist mücadelede tarafsız kalınmaz. İyi niyetle faşizme karşı olduğunu söylemek de bir
şey ifade etmez. Faşizm, ancak toplumun tüm anti-faşist güçlerinin işçi sınıfının çevresinde
kenetlenerek işçi sınıfının bilimi rehberliğinde emperyalist güçlere ve tekellere karşı etkin
mücadele vermesiyle yenilgiye uğratılabilir. .

'Diğer istemlerinin yanı sıra DİSK TCK'nun 141. ve 142. ıqaddelerinin kaldırılması için
mücadele edecektir. DİSK faşist yuvalannın dağıtılması için mücadele edecektir. DİSK ırkçı
ve şöven ~'!skıların sona erdirilmesi için mücadele edecektir. DİSK genel grev hakkının
tanınması ıçın mücadele edecektir. DİSK lokavtın yasaklanması, tüm çalışanlara grevli, toplu
sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması için mücadele edecektir. DİSK referandumun
yasalaşması için mücadele edecektir. DİSK, NATO ve CENTO benzeri emperyalist
örgütlerden çıkarılması için mücadele edecektir. DİSK ikili anlaşmaların yırtılması gibi
istemlerin hayata geçirilmesi için mücadele edecektir.

Işciler,emekçiler,
l:lugrıı:ı 1 Mayıs, Bizim bayramımız. Sömürüye ve baskıya karşı, emperyalizme, faşizme,
şovenızme, kartımücadele azmimizin bilendiği bir gündür.

~ ~jp~

494



lş,çi sınıfının bfrllk'W"dı7ı.nı,ıiuı gilnl1 olan 1 Mayıs'ta tüm işçileri, ttım aendlblan DlSK'ln
devrimci sendikacılık ilkeleri temelinde birleşmeye çağınyorum.

Selam o!!'un "btltllıı ilkelerin lııçilerl birleşin" bayrağını en yükseklerde dalgandıranlara.

Selam oısun sıımürüye ve baskıya karşımücadele edenlere,
.,_. •. ,,-

Selam olsun halkların barış içinde kardeşçe yaşayacağı bir dünya için emperyalizme 'karşı
mücadele edenlere,

Selam olsun faşizme karşı, demokrasi ve Bzgürlük için kavga verenlere,

Selam olsun, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini sürdürenlere,

Selam olsun......

YAŞASIN ŞANLI 1 MAYIS
YAŞASIN TÜRKiYE !ŞÇ! SINIFI VE TÜM EMEKÇİLERİN BİRL1Gt
YAŞASIN İŞÇi SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK VEDAYANIŞMASI
YAŞASIN DEVRiMCİ MÜCADELEMİZ • ,
YAŞASIN SOSYALiZM
YAŞASIN DİSK .

(1.5.19781

GENli'T, l'IA.'lKAN ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN
15-16 HAZiRANIN 8.YILINDA YAPTI(H KONUŞMA

Arkadaşlarım,
Değerli Dostlarım.
Değerli Konuklar,

15-16 Haziran olaylarında sanık sandalyesine oturmuş işçi sınıfı mücadelesine güç katmış yiğit
kardeşlerim.

Saygıdeğer basın emekçileri,

Türkiye işçi sınıfınının mücadele tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan 15-16 Haziran'ın
8. yılını yaşıyoruz.

İşçi sınıfımızın sendikal hak ve özgürlüğüne burjuvazinin yllneltmiş olduğu bir saldırıya karşı
verilmiş olan bu büyük cevabı tarih içindeki yerine oturtmamız başta gelen görevimizdir.

Dostlarım,

Sınıfmücadelesinin tarihsel gelişim süreci içinde nispeten durgun hareketsiz geçen dHnemlerin
yanısıra belirli bir nitelik değişimini de taşıyan llyle günler yaşanır ki, bu gilnler "yirmi yılı
kapsayan" bir siyasal deneyime eşit olur. İşte Türkiye işçi sınıfı açısından 15-16 Haziran'da
yaşanan iki büyük gün bunun en açık kanıtıdır.

Gerçekten 15-16 Haziran günleri Türkiye'de işçi sınıfının gücünü dosta, düşmana göstermiştir.

16-16 Haziran işçi sınıfının "kendisi için sınıf" olma yolunda vermiş olduğu büyük
mücadelenin bir bakıma noktalanmasıdır.

Ama hepsinden de önemlisi 15-16 Haziran'da işçi sınıfı toplumdaki Hncillilğünü tartışmasız bir
biçimde ortaya koymuş, o güne kadar işçi sınıfı dışındaki "güç"lere bel bağlayan bir takım
küçük burjuva aydınlarının yanlış düşilncelerini, hem hayallerini yıkmıştır.

15-16 Haziran direnişi işçi sınıfının mücadelesine ilişkin teorik yanlışların etk.isiz hale
gelmesinde önemli katkıda bulunmuştur. Ancak 15-16 Haziran'ın 8.yılında da işçi sınıfı adına
yapılan yanlışlar başka biçimlerde ortaya çıkmaktadır. İşçi sınıfı bu yanlışların üstesinden
gelerek, mücadelesini sürdürecektir. İşçi sınıfı bilimine ters akımlarla, işçi sınıfı disiplinine
aykırı davranışlarla mücadele etmek bu anlamda en önemli görevdir.
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16-16 Ha:tiran üzerine çok şeyler s!!ylenecek ve yazılacaktır. İşçi sınıfı ileriye doğru atmış
olduğu her adımda bir kez daha gözünü tarihe çevirecek ve özellikle 15-16 Haziran'ın
deneyimlerini tartışacaktır. Bizlere düşen gllrev bu olayı tarih içindeki yerine doğru olarak
oturtmak vegeleceğe ışık tutacak gerekli dersleri çıkarmaktır.

Kardeşlerim,

15-16 Haziran olayları, Türkiye işçi sınıfının tarihinde bu biçimde önem kazanırken DİSK'in
tarihinde de önemli bir yer almıştır.

DİSK, bu olaylarla kendini işçi sınıfı mücadelesine karşı olanlara 'kabul ettirmiştir. Dev
adımlarla büyüme aşamasına girmiştir. Çocukluk döneminin kısır ilişkilerinin zincirini kırmış,
Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal sesi haline dönüşmüştür, 16·16 Haziran olaylarının
ardından DGM direnişleri, faşizme karşı güç ve eylem birliğinin gerçekleştirildiği 20 Mart
·"Faşizme İhtar Direnişi", işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü 1
Mayısların en kitlesel ve g!!rkemli kutlanışlarını gerçekleştirmiştir. Böylece devrimci sendikal
'mücadelede üstlendiği öncülük görevini kesintisiz yerine getirmiştir. İşte, gerek işçi sınıfımız,
gerekse onun devrimci sendikal sesi olan DİSK açısından 15-16 Haziran'ın anlamı bu
noktalarda toplanmaktadır.

Kardeşlerim,

Yıllardır söylüyoruz, yine de s!!yleyeceğiz: Türkiye ekonomisi dışa bağımlıdır. Bu bağımlılık
ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerde düğümlenmektedir. Ulusal bağımsızlığın yolu NATO ve
Ortak Pazar gibi emperyalist kuruluşlardan aynlmaktan geçer. Bağımsızlık için ikili
anlaşmaların iptali ve üslere el konulması zorunludur. Bunun dışında izlenecek her yol eninde
sonunda uluslararası tekellerin kucağına düşmek demektir. Bunalımdan çıkış yolunu
emperyalist kuruluşların vereceği dış yardımlara ve kredilere bağlamak çözüm olamaz. Tersine
bu yolla Türkiye'nin bağımlılığı daha da pekişir, halkımız yoksulluğun pençesine itilir.

Dostlarım,

İsci smıfımız mücadelesinde gunumüz zengin deneylere sahip olmasına rağmen, planlı
saldırılarla boy hedefi haline getirilmek istenilmektedir. Dışa bağımlı kapitalistleşme
beraberinde işsizlik, fiyat artışları, ekonomik bunalım getirmektedir. İçinde bulunmuş
olduğumuz ekonomik yapının sorumlusu bunalım getirmektedir. İçinde bulunmuş olduğumuz
ekonomik yapının sorumlusu sömürü konusunda hiç bir kayıt altına girmek istemeyen sermaye
çevreleridir. Bunlar başta işçi sınıfı ve bütün emekçi halk tabakalarına, emekçileri kahreden
düzenin faturasını giderek daha da artan oranda ödettirmek istemektedirler. Fiyat artışlarının
sorumlusu işçi sınıfı imiş gibi işçi ücretlerinin dondurulmasını ıınermektedirler.

İşçi ücretleri dondurulamayacaktır.

Kontrollu sendikacılığın geliştirilmesi için her zaman şiddetle karşı çıkacağımız bazı g!lrüşler
ileri altılmaktadır.

Kon1rollu sendikurılı{!tı iıin verilmoyocektir,

Demokratik ve sendikal haklarını kullanmak isteyen bu konuda hiçbir anti-demııkratik
uygulama istemeyen işçi sınıfımız ve emekçi halkımızın yoluna bazı engellerin çıkarılması
planlanmaktadır. İhtisas mahkemelerinden söz edilmektedir.

İhtisas mahkemeleri kurulamayacaktır.

Bütün çalışanların toplu İş sözleşmeli ve grevli sendikal haklara kavuşturulması engellere
uğramaktadır. Kapitalist düzenin sömürü ilişkilerine işçi sınıfımızın çeşitli adlarla ve
görüntülerle ortak edilmesi gündeme getirilmek istenmektedir. • •

Bu tertipler de boşa çıkacaktır. Emperyalizmin, kapitalizmin uşaklığını yapan faşi~tlerin
saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde, işçi sınıfının öncülüğünde demokrasi güçlerinin,
omuz omuza oluşturdukları güç ve eylem birliği engellenemeyecektir. . .

M~ gi~mesine rağmen faşizm tehlikesi gitmiş değildir. Sağa da sola da karşıyım diyerek
faşizmin önlenemeyeceğini dünya devrimci pratiği kanıtlamıştır. İşçi sınıfı bilimini kendine
rehber edinen işçi eınıfrmız, faşist girişimlerde olduğu gibi, işçi sınıfı düşmanlığına ytınelecek
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her girişime karşı şiddetle direnecektir. DİSK, 15-16 Haziran, DGM, Faşizme ihtar direnişleri
geleneğine uygun olarak üstüne düşen devrimci sorumluluğu yerine getirecektir. Devrimci
sorumluluktan anladığımız davranış türü budur. . .

• Bu durum arıti-faşist, anti-emperyalist güçlerin ortak bir cephede toplanması gereğini d~ha da
zorunlu kılmaktadır. Örgütümüz bu konuda üzerine düşeni yapmakta, güç ve eylem birliği
yolunda atılan her ileri adımı desteklemektedir. 6, Genel Kurulumuzda alınmış olan tarihsel
karar da bunun en somut gl!stergesidir. Ayrıca 20 Mart Faşizme İhtar Eylemi ve şanlı 1 Mayıs
gösterisi bu kararın eylem planına yansıyan en somut örnekleri olmuştur. . • • .

Ne varki, bu alandaki çabalar yeterli olmaktan uzaktır. Güç ve eylem birliği konusundaki
çalışmaları daha da somutlaştırmak vazgeçilmez bir görev olarak önümüzde durmaktadır. En
kısa zamanda tüm kuruluşların, demokratik güçlerin ilkeli,.ortak bir eylem programını yaratıp
hayata geçirmek zorunlu olmuştur. Bl!ylesi bir program ve müştereklerde doğacak birlik
anti-Iaşist eylemimizde önemli bir dönüm noktası olacaktır. DİSK olarak bu konudaki tüm
görevlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmeye hazırız. Ve biliyoruz ki, bu konuda bizlere
devrimci hareketin uluslararası alandaki zengin deneyimi ışık tutacak, işçi sınıfının bilimi yol
gösterici olacaktır.

Dostlarım.

15-16 Haziran 1970'i 8. yılında· anarken, mücadele geleneğimize uygun olarak, çalışma
yaşamına ilişkin istemlerimizi bir kez daha belirtmekte yarar görüyorum. Titizlikle ve
kararlılıkla savunacağımız ve uğruna mücadele edeceğimiz istemlerimiz şunlardır:

• Çalışma yaşamını ve bütün temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasalar demokratikleştirilme
lidir. 141 ve 142. maddeler kaldırılmalıdır.

• İşçilerin gizli oy açık sayımla kendi sendikasını belirleme hakkı olan referandum
yasalaştırılmalıdır. •

• Bütün çalışanlara toplu sözleşmeli grevli sendikal haklar tanınmalıdır.

• Lokavt kaldırılmalı ve suç sayılmaladır.
- Grev hakkı üzerindeki bütün sınırlandırılmalar kaldırılmalı genel grev hakkı tanınmalıdır.

,. Bütün çalışanlar yasalarla korunan haklara kavuşturulmalıdır. Asgari ücretten vergi
alınmamalı asgari geçim indirimi yükseltilmelidir.

..- SSK demokratikleştirilmeli işçiler yönetiminde söz ve karar sahibi olmalıdırlar.

15-16 Haziran'ın 8. yılında sizleri coşkuyla selamlar, bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm
yolunda mücadele veren işçi sınıfımıza ve tüm emekçilere ilerici aydınlarımıza, yurtsever
gençlerimize yürekten başarılar dilerim,

YAŞASIN TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ ZENGİN DENEYİMLERLE DOLU ŞANLI
MÜCADELESİ
YAŞASIN İŞÇİ SINIFI VE TÜM EMEKÇİLERİN FAŞİZME-EMPERY,\LİZME KARŞI
GÜÇ VE EYLEM BİRLİÔİ • .
YAŞASIN BAGiMSiZLiK DEMOKRASİ VE SOSYALİZM MÜCADELEMİZ
YAŞASIN DİSK
(16.6.1978)

/,

GENELR.",ı;:I( AN AROULLAH BAŞTÜRK'ÜN
1.ÖREN TOPLANTISINI.
AÇIŞ KONUŞMASI

Değerli Arkadaşlarım,

DİSK 6. Genel -Kurulundan bu yana yedi ay geçmiş bulunuyor. Bu yedi aylık süre içinde
gerçekten son derece önemli günler yaşadık. Bu süre içinde mücadelemiz daha da yoğunlaştı,
daha ileri boyutlara ulaştı. Yedi aylık süre içinde ulaştığımız düzeyin tartışılması amacıyla
bugün biraraya gelmiş bulunuyoruz.
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DeğerliMücadele Arkadaşlarım,

Kapitalist-emperyalist sistemin bunalımının giderek arttığı, buna karşılık eosyaliet sistemin,
kapltaliet !ilke işçi sınıflanııın ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren halkların her geçen gün yeni
zaferler kazandığıbir çağda yaşıyoruz. Müc.adelemiz bu gelişimin tüm l!zelliklerini yansıtıyor.

Emperyalizme bağımlı bir ülke olan Türkiye, bu sistemin bunalımının getirdiği sonuçları acı
bir biçimde yaşamaktadır. . ' , , ,

Yıllardır sürdürülen dışa bağımlıkapitalist kalkınma yolu ile, l!zellikle MC iktidarlarının 3 yıla
yakın yönetimi ile birlikte ülke ekonomik açıdan tam bir iflasın eşiğinde getirilmiştir. , .

Bl!ylesine bir ortamda oluşturulan CHP ağırlıklı hnkümet, özellikle demokratik güçlerin
muhalefeti sonunda iktidarlardan uzaklaşan MC ortaklarının giriştiği yada desteklediği faşist
saldınlara karşıverdiği mlicadelerl e gerektiğince etkili olamamıştır.

Faşist namluların her gün emekçilerden yeni bir hedef aradığı geçen yedi aylık süre içinde,
fa,tzme karııı mücadele gündemimizin en !!nemli maddesi olmuştur. Faşist saldırı ve baskılara
karşı faşist yuvalanıı dağıtılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 20 MART FAŞİZME
İHTAR EYLEMİ bu mücadelenin ileri bir aşaması olmuştur. Bu eylem ile anti-faşist güçlerin
güç ve eylem birliği yeni bir boyut kazanmıştır.

1 Mayıs 1978 kutlamasının hazırlık çalışmaları ve gerçekleştirilmesi aşamalarında siyasi parti,
demek, DİSK üyesi olmayan sendika, meslek l!rgütleriyle giriştiğimiz yakın çalışma bu
güçbirliğini daha da pekiştirmiştir. Böylece DİSK 6. Genel Kurulunun 1 sayılı karar ile bizi
görevlendirdiği "anti•emperyalist, anti-faşist, antt-tekel cephe"nin oluşumuna yönelik olumlu
adımlar atılmıştır,
Dostlarım,

Tlirkiye'nin ekonomik darboğazdan kurtarılması için bu dönemde de yine fedakarlık yapması
beklenen işçi sınıfı olmuştur. Emekçi halkın çıkarlarına yönelik önlemler alacağı ve demokratik
hak ve l!zgür!nkleri genişleteceği sözü ile seçimlere giren ve bu anlamda DİSK'in de desteğini
alan CHP-iktidar olunca, bize gl!re koşulları son derece ağır bir "anlaşma"yı işçi sınıfının
önüne sürmüştür,

CHP'ni hükümet olmazdan önce ve ilkeli bir biçimde destekleyen ve bu ilkeleri kamuoyuna
açıklayan DİSK, Türkiye'nin geçirmekte olduğu günlerin ve yeni hükümetin içinde
bulunduğu . güçlüklerin bilincinde olarak hükümetin halktan yana alacağı önlemleri ve işçi
sınıfının DlSK'in istemlerinde yansıyan isteklerinin yerine getirilmesine yönelik çabalarını
destekleyeceğini açıklamıştır.

Ancak DİSK işçi sınıfının kazanılmış haklarından en ufak bir ödün vermeyeceğini de sık sık
hatırlatmıştır.

Bugünkü bunalımın sommlusu işçi sınıfı ve diğer emekçiler değildir. Bu nedenle bunalımdan
çıkış için işçi sınıfının fedakarlıkta bulunması beklenemez. •

Hükümetin DİSK ile yakın bir çalışma ortamı yaratmaya yönelik istemi tarafımızdan olumlu
karşılanmış, ancak ortaya çıkabilecek bir ortak çalışmanın belli somut sorunları içermesi ve bu
konuların teknik komiteler düzeyinde ele alınması önerilmiştir. Hükümetin TÜltK-lŞ ile
yaptığına benzer bir anlaşma hiç bir zaman amacımız olmamıştır, bundan sonra da
olmayacaktır.

-Smıf uzlaşmacı TÜRK-İŞ, işverenlerin üç, dört yıl önce ileri ~ürdüğü birçok koşulu içeren
"toplumsal anlaşma"yı rahatlıkla kabul etmiştir. Bu anlaşma gerçekte, birçok sarı sendikacı
için bir cankurtaran simidi olmuştur.

İşçi sınıfının kazanılmış birçok hakkını işlemez hale getiren, işverenlerin yıllardır önerdikleri
gibi sömürüyü artıran verimlilik biçimlerinin ana hedef olarak seçildiği, yöneticilerin
sözleşmelerle kısıtlama yetkilerine yeniden kavuşmasını getiren "toplumsal anlaşma" bugün
için kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur.

DİSK, Hükümet ile diyaloğun sürmesinde yarar görür. Ancak biz bu tür diyalogları işçi
sınıfının ve emekçi halkımızın mücadelesini geliştirme ve sınıf mücadelesini yeni boyutlara
ulaştırma açısından değerlendiririz.
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DİSK, demokratik sınıf ve kitle örgütü olmanın bilinci içinde, işçi sınıfının sendikal hak ve
özgürlüklerinin geliştirilmesi yolunda girişeceği mücadeleyi daha !inceden sınırlayan
anlaşmaları, öneri nereden gelirse gelsin kabul etmez. D1SK'i işçi sınıfının gelecekteki
çıkarları aleyhine ödün vermeye de kimse zorlayamaz. - •·

• Dostlarım,

DİSK'in bu tür anlaşmalar ile kıskaca alınmak istendiği şu: günlerde birliğimize çok·önem
vermek zorundayız.

D1SK'in büyümesi, gelişmesi, iş~erenleri, sömürücü egemen sınıfları sürekli olarak rahatsız
etmektedir. Öte yandan işçi sınıfı içinde boy gösteren sapmalar da sendikalarımızda
yeşertilmek istenmekte, sendika yıkıcılığı kllrüklenmektedir. •

Emperyalizmle bütünleşmiş tekelci kapitalistlerin sendikalarımıza karşı yoğun bir saldırıya
geçtiği, faşist namluların sürekli olarak emekçiler üzerine ateş kustuğu, sınıf ve kitle
sendikacılığı ilkelerinden sapılması için her türlü oyunun· tezgahlandığı, sınıf uzlaşmacı
TÜRK-İŞ ile sınıf sendikacılığını sürdüren DİSK'in 'birleşmesi gerektiği üzerine fetvaların
verildiği, sınıf sendikacılığını sürdürmek isteyen sendikaların tasfiye edilmesi için her 'türlü
çabaya girişildiği böylesine zorlu günlerde birlik üzerinde çok yoğun bir biçimde durmamız
gerekmektedir.

Ancak şu kadarını söylemeliyim ki, birlik konusunda özellikle son bir yıl içinde yeterince
başarılı olamadığımız açıktır. İşyerinde birliğe, işkolunda birliğe, tek bir konfederasyonda
birliğe yönelik mücadelede önemli engeller ile karşı karşıyayız. Özellikle sendikaların kitle
llrgütü olma niteliğini unutarak sendikalarda yıkıcı bir friıksiyonculuk sürdürmek isteyen
eğilimler bunların başında gelmektedir. • .

-Gerçekte buradaki toplantımızın ana konusu birliktir. Birlik-eleştiri ve daha ilet düzeyde birlik
ilkesini hayata geçirip yapılan yanlışların üstesinden gelerek birliğimize yönelen saldırıları
püskürtmek zorundayız.

Belli yanlışlar için özeleştirimizi yapmak, ancak yanlışlarını kabul etmeyerek sürekli aynı
yanlışlarda direnenleri de işçi sınıfı bilimi doğrultusunda doğru çizgiye çekmek için yoğun
mücadele vermek zorundayız.

Değerli Arkadaşlarım,

Biz, işçi sınıfının sendikal birliğinin DİSK çatısı altında sağlanacağına inanıyoruz. Türkiye'de
sınıfı uzlaşmacılığının temsilcisi TÜRK-İş yöneticilerinin bütün çabalarına rağmen, •
tabanından D1SK'e doğru gittikçe yoğunlaşan bir yönelme vardır. Sınıf ve kitle sendikacılığı
ilkeleri hayata geçirilerek işçi sınıfının DİSK çatısı altında birliği sağlanacaktır. Başta gelen
görevimiz de budur.

İşçi sınıfının birliğini' başka koşullarda arayanlar görünüşte devrimci, ancak !izde bozguncu
olacak yeni arayışlar içinde olanlar başarıya ulaşamayacaktır. Bu tür eylemlere girişenleri işçi
sınıfı bir birlik düşmanı olarak damgalayacaktır.

Değerli Dostlarım,

Önemli günleryaşıyoruz. Gelecekte bizi çok zorlu bir mücadele bekliyor. Bu zorlu günlerde tek
dayanağımız, işçi sınıfının bilimi ve birliği olacaktır.

Bu amaca yönelik çabalarımızı yoğunlaştırmak zorundayız. Ancak bu çabalarımızı
y~ğunlaştırırken gerçekte birliği bozucu davrananlara karşı da acımasız olmak zorundayız.

Sorunlarımızı işçi sınıfının bilimi ışığında açık yüreklilikle, içtenlikle tartışacağınızı umuyor,
hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. (1.8.1978) • -

GENEL BAŞKANVFJUL! RIZA GOVEN'lN . •
I. ULUSAL 1$Ç1 SAGLIGI KONGRESİNDE YAPTIGI KONUŞMA

1.Ulusal İşçi sağlığı Kongresinin sayın delegeleri, sayın konuklar, değerli basın-yayın
emekçileri ve değerli arkadaşlarım,

~ '~ "' -~~
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Tilrk Tabibler Birliği adına İstanbul Tabib Odaeı'nın düzenlemiş olduğu 1. Ulusal İşçi Sağlığı
Kongresi Türkiye'de bu konuda daha somut adımlar atılması açısından oldukça yararlı

·olacaktır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu bugün işçi sınıfının mücadele gündeminin en önemli
sorunlarından biridir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile birlikte sorunun önemi her geçen
günbiraz daha artmaktadır.

Bugün dünyada yaln~ sanayide yılda 60 milyon f~kazası olmakta, yaklaşık lÔ~.~00 kişi
ölmekte, işkazaları sonucu milyonlarca işçi sakat kalmaktadır. Her yıl insan sağlığı üzerinde
bırakacağı etkinin ne olduzu: araştırılmayan binlerce kiınsayal madde· piyasaya
sürülmektedir. Çok sayıda kimyasal madde işçilerde başağrısından kansere kadar çeşitli
hastalıklara yol açmaktadır. Kesin olarak kansere, yol açtığı belirtilen kimyasal maddelerin
sayısı 150'yi bulmuştur.

Öte yandan çalışma koşullan, çalışmanın aşın hızlı olduğu, gece çalışması vardiyalı çalışma,
fazla zihinsel gerginlikten delirmelere kadarçeşitli hastalıklara yol açmaktadır.

Türkiye'de çalışabilir nüfusun onda birinin kapsamına girebildiği Sosyal Sigortalar
Kurumunun gerçekleri yansıtmayan rakamlarına göre bile son beş yıl içinde Türkiye'de
924.317 iş kazası, 1.531 meslek hastalığı olayı gerçekleşmiş, bu olaylarda 5.688 işçi ölmüş,
14.702 işçi sürekli işgöremez duruma gelmiştir.

SSK'nun kurulduğu 1946 yılından bu yana ise gerçekleri yansıtmayan rakamlara göre 2 milyon
750 bin işkazası olmuş 66 bin işçi sakat kalmıştır. 20 bine yakın işçi ölmüştür. _

Bu istatistiklere göre Türkiye'deki ölümcül işkazalarının tekrarlanma oranı sözgelimi kömür
madenciliğinde ABD'ye göre 9, İngiltere'ye göre 10, Yugoslavya'ya göre ise 14 misli fazladır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği sorunu toplumsal-ekonomik oluşumun bir parçasıdır. Bu nedenle
düzen sorunlarından ayrı tutulamaz. Çalışanların sağlığı yalnızca işyeri sınırları içinde,
çalışma ortamı açısından ele alınamaz. Bu sorun işçi sınıfının yaşama ve çalışma koşullarıyla,
sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, gelir bölüşümü, işsizlik, iş güvencesi, kadın ve çocuk işçi
sorunları ile yakından ilgilidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu genel olarak tüm sağlık sorunları ile, üretim teknolojileri ile
geri kalmış bir ülkeye ithal edilen teknolojinin o ülke işçilerine uygunluğu sorunu ile, üretilen
malların sağlığa aykırı olup olmaması ile, işçinin ve ailesinin yaşama koşulları ile (beslenme,
giyinme, ısınma, barınma, dinlenme, kültürel gereksinmeler), çevre kirlenmesi, gelir bölüşümü
ile iç içe ele alınmasıgereken çok yönlü bir sorundur,

Üyesi olduğumuz Ulua!araraeı Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütünün ilkelerine göre işçi
sağlığı ve iş güvenliği sorunu tüm çalışanların bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden en iyi
duruma getirilmesi ve bu durumun korunması, işyerindeki-koşullarm, çevrenin ve üretilen
malların getirdiği sağlığa aykırı sonuçların temelinden yok edilmesi, işçilerin bedensel ve
ruhsal gereksinimlerine uygun bir ortam yaratılması sorunudur.

Üretim araçlarının özel iniilkiyetine ve işçilerin sömürülmesi ilkesine dayanan kapitalist
toplumda işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda kapitalist sınıf ile işçi sınıfı arasında "doğal bir
çıkarbirliği" yoktur, gerçek anlamda bir çıkar çatışması vardır. "Kar, daha fazla kllr, en fazla
kiir" peşinde koşan kapitalist sınıf için işçilerin sağlığının önemi yoktur. Onlar için işçi sağlığı
ve işgüvenliğt-artan bir maliyetler sorunudur. Bu anlamda azınlığın karı ile çoğunluğun sağlığı
çelişmektedir. , _

Üretimin toplumsal niteliğine karşın üretim araçlarının özel mülkiyeti üzerinde yükselen
kapitalist toplum doğanın ve onun bir parçası olan insanın en hunharca sömürülmesine
dayanır.
Kapitalist sınıfın kar dürtüsü ile giriştiği sömürüyü artırıcı yöntemler işkazalarını ve meslek
hastalıklarını artıran, işçilerin sağlığını bozan etkenlerin başında gelir.

Emeğin yo~'!luğunu ve verimliliğini artıran çeşitli çalışma biçimleri fazla çalışma, vardiyalı
çalışmalar, işçilerde aşırıyorgunluk ve gerilim yaratır. Zararlı kimyasal maddelerin bulunduğu
ortamlarda daha uzun, daha yoğun kalmaları meslek hastelıklarını artırır.
Çeşitli ücret sistemleri, özellikle primli çalışma sistemleri, zincirleme üretim sistemleri
otomasyon, iş değerlendirilmesi gibi biçimler "daha fazla kar" işçi sağlığı ile çelişmektedir,. '
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Burjuvazi için önemli olan karını artırmaktır. Bu nedenle sürekli olarak işkazalannive meslek •
hastalıklarını azaltacak önlemler için yapılacak harcamalardan kaçmaktadırlar. İş kazalarının
işçilerin "dikkatsizliğinden, ihmalinden" çıktığını söyleyerek sorunu saptırmaya çabalamakta
dırlar. İşkazalarında işçilerin dikkatsizliğini öne süren kapitalist sınıf, meslek hastalıkları
konusunda ise hiçbir gerekçe öne sürememektedir. •

Bugün lilkemizde varolan yasa, tüzük ve yönetmelikler işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda
yetersiz kalmaktadır. Hiç bir yaptırım gücü olmayan kurullar, uygulanmayan yasa maddeleri
ve tüzükler ile bu sorun çözümlenemez. , , • • . .

Değerli Arkadaşlarım,

Şu anda Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müil.Ur!Oğil bu ko~uda son derece iyi niyetli bir
çalışma için girmiştir. Konu ile ilgili meslek örgütleri, işveren ve i{ıçi sendikalarının görüşleri
alınarak ortaklaşa Ulusal Düzeyde Bir İşçi Sağlığı ve İf Güvenliği Kurulu oluşturulması için
gerekli yasa değişikliği önerisi ve bu kurulun oluşmasına ilişkin yönetmelik hazırlanmıştır.
Çalışma. Bakanlığının .bu girişimini sonuna. kadar destekleyeceğiz. Bu kurul sorunun .
çözümüne doğru atılan önemli bir adımdır. Ancak dileriz ki Kurulun yetkileri yasanın çıkması
sürecinde dumura uğratılmasın. Kurul gerçek anlamda yönetsel ve parasal özerkliği olan bir
kurum olarak çalışabilsin. • • '

Bu kurul Çalışma Bakanlığı için bir danışma organı değil, yaptını:i:İ gücü olan bir Kurul
olmalıdır. Bu amaçla İş Yasasının ilgili 76. maddesi değiştirilirken, 75. ve 77; maddeleri ile
cezalara ilişkin maddeleri de değiştirilmeli, işyerinin durdurulması ve kapatılması konusunda
işyeri komiteleri ve bölgesel komiteler tek yetkili kurumlar olmalıdır. Değiştirilen ceza
maddelerinde işverenler için hapis cezaları getirilmelidir. • '

Çalışma Bakanlığınca başlatılan bu ortak çalışmanın yasal duruma gelmesi· için Çalışma
Bakanlığını bu konuda açık olarak destekleyecek ve oluşturulan Kurulun yukiında saydığımız
niteliklere sahip olması için yoğun bir milcadele vereceğiz.

Değerli Arkadaşlarım,

İşçi sağlığı ve işgüvenliği konusunda insan doğasının doğurduğu hatala~ıı: değil, nesnel ve
teknik nedenlere yönelinmelidir. Çalışan insanların dikkatsiz, zayıf, · unutkan anlannın
olabileceği, bunların da gerçekte çalışma hayatına ilişkin nedenlerle ortaya . çıkabileceği
gözönüne alınarak insanın en dikkatsj.z anlarında bile kaza yapmayacağı çalışma koşullan
yaratılmalıdır.

Çalışma koşulları ve yaşama koşulları öyle düzenlenmelidir ki, işyerlerinde _işçiler her tilrlll
tehlikeden uzakta, sağlıklı olmalı, üretilen mallan kullanan tüketicilerin sağlıkları güvence
altına alınmalı, üretim, dışındaki-topluma zarar vermemelidir. •

İşçi sağlığı ve işgüvenliği gerçek anlamda siyasi bir sorundur, bir düzen sorunudur. İşçi
sağlığı en genel anlamıyla üretimin toplumsal niteliği ile düzen sorunudur. İşçi sağlığı en genel
anlamıyla üretimin toplumsal niteliği ile llretim araçlarının özel mülkiyeti arasındaki çelişkinin
ortadan kalkacağı SOSYALİST bir düzende çözümlenecektir. Ama yiııe de bu düzende
yapacağımız çok iş vardır.

Sendikalar ücretlilerin,satın alma gücünü yükseltmek, daha fazla yıllık izin; daha kısa çalış~a
haftası için mücadele ederlerken işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununu mücadelelerinin odak
noktası yapma durumundadırlar. •

İşçi sınıfı "iş cinayetleri" olarak adlandırdığımız işkazalannı, daha fazla kir yoluda akıtılan
kanları durdurmak için yoğun bir mllcadeleye girişecektir.

Bu inançla çalışmalarınıza başarılar dilerim. (19.10.1978)

GENEL BAŞKAN ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN
GENELTEMS!LClLER MECLİSİ KONUŞMASI

Sayın Konuklar,
Değerli Basın,Yayın Emekçileri,
Değerli Mücadele Arkadaşlarım,
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İçine girdiğilliiz zorlu: zorlu olduğu kadar da onurlu mücadelenin en sıcak noktasında 6. Genel
Kurul'dan bu yana ilk kez toplanan DİSK GENEL TEMSİLCİLER MECLİSİ'ne katılan
sizleri coşkuyla selamlarım. •

• Çok önemli günler yaşıyoruz. Ekonomik bunalımın sonuçlarının en ağır bir biçimde sırtımıza
yüklendiği, faşist odakların işçi, llğrenci, aydın, ilerici, sosyal-demokrat, sosyalist ayrımı
yapmadan her gün cinayet işlediği, katliamlara giriştiği bir dönemde hiraraya geldik.

Faşizme karşı mücadelede. ne yapacağımızı tartışmak ve karar organlarımıza tabanın
görüşlerini yansıtmak üzere bir aradayız.

Emperyalizme ve faşizme karşı, sömürü ve baskıya karşı dünyanın her yanında zorlu·
mücadeleler veriliyor. İran'dan, Nikaragua'ya, Filistin'den Şili'ye kadar işçiler, emekçiler,
yurtseverler emperyalizmin egemenliğini kırmak, ırkçı faşist diktatıırlükleri yıkmak için
kanları, canları bahasına mücadele ediyorlar.

Bumücadelede kayıplar veriyoruz. Aramızdan ayrılanlar oluyor. Düşenler mücadele bayrağını
kavgayı sürdürenlere devrediyor. Ve biz ölülerimizin anılarını kendimize ışık yaparak
yürüyoruz.

Bu mücadelede her ileri adımı atarken şehitlerimizi saygı ile, şükranla anıyoruz.

.İşçi sınıfının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmmücadelesinde, baskı ve teröre rağmen
emperyalizme ve faşizme karşı yılmadan mücadele ederken, fabrika kapısında, işyerlerinde,
evinin önünde, okulda 15-16 Haziran'da, 1 Mayıs 1977'de öldürülen, faşistlerce katledilen işçi
sınıfı neferleri için, emekçi, genç, aydın ve yurtseverler için sizleri saygı duruşunda bulunmaya
çağırıyorum.

Dostlarım,
Kapitalizmden sosyalizme geçiş çağını sürdüren bir dünyada yaşıyoruz. Sosyalist ülkeler,
kapitalist ülke işçi sınıfları ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklar her gün yeni zaferler
kazanmaktadır.

Buna karşılık emperyalist-kapitalist sistem ülkemizi de etkileyen derin bir bunalım
geçirmektedir. Bu sistemin çelişkileri hızla keskinleşmektedir.

Emperyalizm bugünkü bunalımından çıkmak için faşist yöntemler dahil her yola
başvurmaktadır. Bu amaçla demokratik hak ve özgürlükler kısıtlanmak istenmekte, bölgesel
savaşlar kışkırtılmakta, çeşitli ülkelerde faşist saldırı ve terör ortamı yaratılmaktadır.

Şili'de Ailende yönetiminin devrilip faşist generallerin başa geçirilmesi, Güney Amerika'da bir
çok ülkedeki fasist askeri vönetimlerin, Nikaragua'da halkın devrimci muhalefeti karşısında
tutunamayan faşist Somoza rejiminin, ırkçı Güney Afrika Cumhuriyeti yllnetiminin, ırkçı
Israil'in desteklenmesi, İran'da direnen halka karşı topyekün savaş açan faşist Şah rejiminin
arkalanması, emperyalizmin kışkırtma ve müdahalelerine, faşist komplolarına en somut
örneklerdir. • •

Ama bütün bu çabalara rağmen emperyalistler ve faşistler yenileceklerdir,

PlSK'i DİSK yapan tabanın yiğit, militan temsilcileri,

Ekonomik, politik, ideolojik ve askeri· alanlarda emperyalizme bağımlı olan Türkiye
emperyalist sistemin bunalımından her alanda en derin biçimde etkilenmektedir. '

İşsizlik ve pahalılık hızla artmaktadır. Ücretlerin satın alma gücü düşmektedir. Dış ticaret
açığı büyümekte, dış borçlar artmaktadır. Tekelci sermaye Türkiye'nin içinde bulunduğu
bunalımı kendi konumunu güçlendirmek amacıyla kullanmakta ve ekonomiyi daha geniı,
ölçüde denetim altına almaktadır. • .

Ülke ekonomisi üzerinde sllz sahibi olan IMF gibi uluslararası mali kuruluşlar borç verme
koşullarını ağırlaştırmaktadırlar. Çokuluslu tekellerle birlikte ücretlerin dondurulmasını
emekçilerin kemerlerini sıkmasını istemektedirler. .

IMF'nin Türkiye'nin çıkarları aleyhine en ağır koşullan dayattığı böylesi bir ortamda ABD
·emperyalizmi Türkiye'nin Kıbrıs sorununda iyi niyetle hareket ettiği gerekçesiyle 3 ,6 yıldır

. .
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·ıı~ gıılamııkııı ııhluğu silah ambargosunu koşullu olarak kaldırmıştır. Ve ardından ulusal
,a, 111111111 kavrııınıııılıın, çuk yönlü dış politikadan, bağlantısız ülkelerle ilişkilerden söz eden
1111kiıııı,•I. A 111 J iıslı•rini yı•niden açmıştır. ·.:

Kıırıılıışunchın hu yuna emperyalizme karşı kararlı hir tavır almış olan, NATO, CENTO gibi
uskr-ri. JMV. AET, OECD gibi ekonomik örgütlerden çıkılması. ülkemizi bağımlı hale getirici
ikili anluşrnalarırı iptal edilmesi, yabancı üs ve tesislerin kapatılması genel ve tam bir
silııhsı~lanma, barışçı bir dış politika izenmesi yolunda mücadele eden DfSK, ABD üslerinin
Y<'niden açılmasına kesinlikle karşıdır.

UISK . bu uygulamaya sonuna kadar karşı çıkacaktır. Ülkemizin bağımsızlığı için verdiği
mücadeleyi en üst düzeyde sürdürecekUr.

;• .:·ı .\
işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın mücadelesi sonunda ABD üsleri bir gün mutlaka
kapat.ılacaktır.

Dnst.larım..
' .

Aşırı ;kar peşinde koşan emperyalistler ve tekelci sermaye, sömürü ve baskı çemberini daha da
pekiştirmek istemektedir. Bu nedenle işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın ekonomik ve
demokratik haklarına karşı yoğun bir saldırı içindedirler. .
Bugün artık iktidardıı MC yoktur. Ülkemizi siyasal ve ekonomik iflasın eşiğine getiren gerici
ve faşist güçlerin temsilcisi MC'nin iktidardan düşürülmesinde demokratik güçlerin aktif ve
kararlı mücadelesi önemli bir rol oynamıştır.

Ancak, DlSK'in il.Kuruluş Yıldönümünde de belirttiğim gibi MC'nin düşürillmesi ile MC.
dönemindeki faşist saldırılar sona ermemiştir. Tersine iktidardan uzaklaştırılmanın, ele
geçirilen mevzileri kaybetmenin hırçınlığı içinde faşist terör ve cinayetler artmış, katliamlar
giderek yaygınlaştırılmıştır.

Fasizm , kapitalizmin genel bunalım döneminin ·ürünüdür. En genel tanımıyla faşizm, mali
sermayenin en gerici en şoven, en saldırgan unsurlarının teröre dayanan açık ve kanlı
diktatörlüğüdür.

Ancak faşizm, kapitalist sınıfın iç çelişkilerine, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm demokratik
güçlerin ortaya çıkardığı güçler dengesine göre sürekli değişim göstermektedir. Yeni odak
noktaları, yeni mücadele yöntemleri bulabilmektedir. '

Bugün Türkiye'de faşistler halkı yıldırarak, belli bHlgelerde Türk-Kürt, Alevi-Sünni
fnrklılıklarını son noktasına kadar istismar edip iç savaş çıkmasını körükleyerek faşist darbe ile
iktidarı ile geçirmeye çabalamaktadırlar.

Sıkıyönetim çağrıları altında faşist darbe özlemleri açıkça dile getirilmektedir. Faşist darbe
amacıyla gizli-açık faşist örgütlerle provokasyonlar tezgahlanmakta, katliamlar yapılmakta-
dır. •

Ama hevesleri kursaklarında kalacaktır. Demokratik mücadelemiz durmayacaktır,
durdurulamayacaktır. Tarih örgütlü mücadele sonunda faşizmin yenileceğini göstermiştir.
Onlar bir avuçtur, biz ise milyonlarız.

İşte hu güçle haykırıyoruz, fabrikalardan, tarlalardan "FAŞİZME KARŞI BİRLİK" diye.

Değerli Mücadele Arkadaşlarım, ,
Bazı tertip ve cinayetlerin kısmen de olsa ortaya çıkarılması, faşist cinayet ve katliamların
MHP ve Ulkü Ocaklarından kaynaklandığını kanıtlamıştır.

Bugün temel g!lrev faşizmin gizli-açık !lrgütlerinin üzerine gitmektedir. Oysa bugün iktidarda
olan CHP ağırlıklı hükümet faşist odakların üzerine yeterince ve kararlılıkla gidememektedir.

iktidar faşist güçlerin geriletilmesini sağlay~cak adımlar atmalıdır. İşçi sınıfı ve emekçilerin
örgütleri ağırlıklarını sürekli olarak bu tilr adımların atılması doğrultusunda koymalıdırlar.
DiSK, her vesile ile faşizme karşı kararlı mücadele verilmesi gerektiğini savunmuş ve
hükümetin faşist güçlerin geriletilmesi doğrultusunda atacağı her ileri adımı sonuna kadar
destekleyeceğini açıklamıştır.
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Hükümetin ceza yasalarını ağu-laşt.ırarak yada kolluk kuvvetlerinin yetki sınırlarını
genişleterek faşizmi geriletmeyi amaçlaması çözüm yolu değildir. Hükümet aynı zamanda
faşiame karşı halkın anti-Iaşiat tepkisini değerlendirmek ve bu güce dayanmak zorundadır.

Şunu çok iyi biliyoruz ki; faşizme karşı mücadele bütünüyle CHP ağırlıklı bir hükümetten
beklenemez. Bu konuda görev, tüm anti-faşist, demokrat güçleri ilkeli, programlı bir biçimde
örgütlemek ve etkin bir biçimde mücadeleye sokmaktır.

Arkadaşlarım,

İşçi sınıfının sömürü ve baskıya karşı sürdürdüğümücadele, örgütlü, bilinçll bir mücadeledir.
Bireysel terörizmin ve anarşizmin işçi sınıfının mücadele yöntemleri ile bir ilişkisi yoktur.

Faşizme karşı verilen mücadelenin boyutları bugün çok değişmiştir. Günümüzde anti-faşiat
mücadele yalnızca faşist tehlikeyi ortadan kaldırmaya, burjuva demokrasisinin sınırlarını
genişletmeye yönelik bir mücadele değildir. Faşizme karşı mücadele, ancak emperyalizme,
tekellere karşı mücadele ile bir bütün olarak götürüldüğü zaman anlam taşımaktadır.
Anti-Iaşlst mücadele ile anti·emperyalist mücadele iç içe geçmiş durumdadır.

Geçmiş.yıllardaki mücadelelerimiz içinde bilendik. Demokratik hak ve özgürlükler mitingleri,
DGM'lere karşı yürütülen şanlı eylem, 1 Mayısların kitlesel olarak kutlanması, 20 Mart
Fasizme İhtar Eylemi. anti-empervalist ve anti-fasist güçlerin güç ve eylem birliği yolunda
önemli kazanımlarımız oldu.Ozellikle üretimin 2 saat süreyle durdurulduğu 20 Mart Faşizme
İhtar Eylemi emperyalizme ve faşizme karşı olan güçlerin birliği için bir dönemeç oluşturdu. •

' "FAŞİZME KARŞI BİRLİK" yolunda önemli bir yol aldık. Bugün işçi sınıfı ve emekçiler
olarak. tüm demokratlar olarak burjuvazinin oyunlarını bozacak güçteyiz.

·Bu mücadeleyi biz kazanacağız. Değiştireceğiz' dünyayı. yaratıcı aklımız, nasırlı ve hünerli
ellerimizle.

Değerli Arkadaşlarım,

Yürütme Kurulunun anti-emperyalist, anti-Iaişist güçlerin güç ve' eylem birliği için önerdiği
DEMOKRATİK PLATFORM Ören Topıantısında tartışıldıktan sonra, DİSK Yönetim
Kurulu ve Başkanlar Konseyinin toplantılarında ele alındı, tartışılarak, olgunlaştırıldı. Ve son
biçimi ile bugünkü toplantımıza getirildi.

Anti-emperyalist ve anti-faşist tüm ilerici, yurtsever, devrimci dernek. sendika, demokratik
kuruluş ve meslek örgütleriyle bu platform içinde güç ve eylem birliği yapılacaktır. Faşizmin
göğüslenmesi, geriletilmesi ve giderek yokedilmesi için mücadele edilecektir. İşçi sınıfının, tüm

• emekçi halkın diğer istemlerinin yanısıra TCK'nun 141. ve 142. maddelerinin kaldırılması için
mücadele edilecektir. Irkçı, şöven baskıların sona erdirilmesi için mücadele edilecektir.
Lokavtın yasaklanması, genel grev hakkının tanınması için mücadele edilecektir. Tüm
çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması için mücadele edilecektir.
Demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi için mücadele edilecektir. NATO
ve CENTO gibi emperyalist örgütlerden çıkılması için mücadele edilecektir. İkili anlaşmaların
gerçek anlamda yırtılması ve ABD üslerinin kapatılması için mücadele edilecektir.

Bu arada DİSK Yönelim, Yürütme Kurulları ve Başkanlar Konseyi faşist baskı ve terör
uygulamalarına karşı birlikte mücadele için TÜRK-İŞ ve diğer demokratik kuruluşlara çağrı
yapılmasını kararlaştırdı.

İdeolojik ve ilkesel farklılıkları gündem dışı tutarak terörün ulaştığı boyutlara karşı birlikte
mücadele için DİSK ile TÜRK-iŞ arasında görüşmeyapıldı. .

DİSK'in bu çağrısına karşı TÜRK-iŞ, can güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak bir tavır
değil, ideolojik farklılıkları ön plana· çıkarıcı bir tavır aldı. Ve çözüm olarak AP-CHP
koalisyonunu önerdi. Bu tavır faşist saldırı ve cinayetlere karşı güçbirliğini engelleyen yanlış
bır tavırdır.

Faşist, MC hükümetlerinin mimarı olan ve son genel kurulunda Parti Programını işçi sınıfı ve
emekçi halkın kazanılmış haklarının kısıtlanması yönünde değiştiren AP'nin yeniden iktidar
olmasını istemek egemen çevrelerin çıkarlarına uygun bir tutumdur. •
DiSK. AP-CHP koalisyonuna karşıdır. • \\...,
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DiSK, aradaki ilke, görüş ve anlayış farklılıklarının bilincinde olarak TORK-İŞ'e faşist
saldırılara karşı birlikte mücadele için çağrı yapmıştır. Ama TÜRK-lŞ'in açık olumlu
cevabının gecikmesi DlSK 'i mücadeleden alakoymayacaktu·.

Türkiye'nin somut koşullarında belli bir hedef için güçbirliğine yana\Jmayanlar tarihi
sorumluluklarından uzun süre kaçamayacaklardır.

Dostlarım, · ..
Bugün burada emperyalizme, faşizme karşı mücadelenin ulaştığı boyutları tartışmak, DİSK
Karar Organlarında tartışılıp kararlaştırılan DEMOKRATİK PLATFORM"u konuşmak üzere
toplandık.

. '

Bize düşen görevler açık. DİSK üyelerinin anti-emperyalist, anti-faşist mücadelede ilzerlerine
düşeni yerine getireceklerine olan inancım tamdır, •

Böylesi günlerde birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek, daha da disiplinli olmak
zorundayız. •

İşçi sınıfı düşmanları, DISK'ten, DISK'in disiplinli, bilinçli üyelerinden korkuyorlar. Büyüyen
gelişen DISK'in kararlı mücadelesinden korkuyorlar. · •· '

DİSK'in bilinçli tabanı, birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıyıboşa çıkartacaktır..

İşçi sınıfı tarihsel sorumluluğunun bilincinde "FAŞİZME KARŞI BİRLİK'; diyerek emekçi
halkımızın kendinden beklediği sesi fabrikalardan, işyerlerinden tarlalardan yükseltmiştir.

SELAM· OLSUN EMPERYALİZME VE FAŞiZME KARŞI f!İRLİKTE MÜCADELE
EDENLERE· •
SELAM OLSUN BAGIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALlZM MÜCADELESİNİ
SÜRDÜRENLERE
YAŞASIN ANT!-EMPERYALIST VE ANTİ,FAŞİST GÜÇLERİN GÜÇ VE EYLEM
BIRL!G! .
YAŞASIN iŞÇi SINIFININ ULUSLARARASI BiRLiKVE DAYANIŞMASI
YAŞASIN DiSK • .
(19.11.1978) ·'
.J

DİSK GENEL BAŞKAN VEKİLİ MUKBİL ZIRTILOGLU'NUN FİLİSTİN
SENDİKALARI FEDERASYONU 6. GENEL KURULU'NDA YAPTIGI KONUŞMA

Kongrenizi Türkiye Devrimci ;İşçi Sendikala)ı Konfed~rasyonu (DİSK) adına coşkuyla.
selıimlarım.

Kardeşlerim,
. . . • .

Yirmibirinci yüzyıla doğru, dünyanın genel görünümünde, halkların giderek kendi sorunlarına
daha güçlü bir biçimde sahip çıktıkları görülmektedir.

Emperyalist güçlerin bütün baskılarına karşın, halkların kollektif gerçekçi bir yaklaşımla
sorunlarına sahip çıkmaları bir raslantı değildir. Halkların kişisel ve toplumsal yaşam
sorunlarına çözüm bulma zorunluluğu, daha iyi bir· yaşam için mücadele istemini
geliştirmektedir. Dünyamızda sömüren ve sömürülen taraflar giderek daha somut olarak
halklar tarafından anlaşılmaya başlanmıştır. Emperyalizmin asıl korkusu budur ve bu
anlaşılma olabildiğince emperyalist güçler /tarafından ertelenmeye ve geciktirilmeye
çalışılmaktadır. Anlaşılan odur ki, halkların kendi sorunlarına giderek daha bilinçli bir biçimde
sahip çıkmaları engellenemeyecektir. •

'1

Geçtiğimiz yüzyıllarda olduğu gibi Orta doğu'nun ticari ve· stratejik önemi yüzyılımız~a
petrolün önemi de katılarak daha geniş boyutlara varmıştır. Emperyalizm, dilnı.9lduğu gioi
bugün de böl-yönet politikasına yeni yöntemler arayıp bularak, halkların birliğini parçalamada
ve bu yolla etkinliğini sürdürmede ve çıkarlarını korumada kararlı görünmektedir.
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Kardeşlerim,



Filistin halkının haklı davasına karşı aynı yöntem izlenmiş, Camp David'de Enver Sedat ve •
yönetimi emperyalizmin atlama tahtası lerall'le anlaşarak Mısır halkınm ve Orta doğu'nun
çıkarlarına ve birliğine aykırı kararlara imza atabilmiştir.

Bu· olay tarihigelişme sürecine aykın olduğu kadar kendi halkına ve Orta doğu'da yaşayan
tüm halklara da aykırı düşen bir girişimdir. , •

Camp David anlaşması, Filistin halkının ve Orta doğu'da yaşayan halkların· çıkarlarına ters
düşen, kısa dönemli, aymmcı ve gerçek bir barışı engelleyici bir anlaşmadır. Bu açıdan 'son
Nobel barış ödülünün Begin ve Sedat'a verilmesi yapılan biryanlışlığın tekrarıdır. . .

Filistin sorununa kalıcı bir çö~Um ancak Filistin halkına kendi topraklan üzerinde bağımsız,
özgür bir· devlet kurma hakkı dahil olmak üzere bütün yasal haklann tanınması ve İerail'in

~ işgal ettiği topraklardanderhal ve tilmüyle çekilmesiyle mümkün olabilir. • •

Kardeşlerim,

· Orta doğu'nun bir ülkesi olan Türkiye'de de emperyalizm, benzer oyunlar sahnelemektedir.
Bugiln Başbakan Carter'ın ağzından da ifade edildiği gibi kesin olarak ambargo'nun varlığı
Yunanistan'ın Ege'deki kıt'a sahanlığı, karasuları ve hava sahanlığı ile ilgili sorunlarıyla ve

• Kıbrıs sorunuyla doğrudan doğruya bağlantılıdır. ,

Emperyalist-kapitalist sistemin başını çeken ABD, Orta doğu'daki çıkarlarına bu yörede
yaşayan halkların zararına çözüm ararken Yunanistan'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmekle
kalmayıp, arap birliğini de bölmek amacına yönelik olarak bölgeyi etkilemek istemektedir.

Bu yolla Akdeniz'de olduğu gibi Orta Dcğu'da kendi yönetiminde ve eğitiminde bir ülkeler
topluluğu hedeflenmektedir.

Ancak Orta doğu'da yaşayan halkların sağduyusu, birliklerini sağlamlaştırmak için sürekli
çaba harcamaları emperyalizmin bu oyununu bozacaktır.~

Filistinli işçilerin, arap ülkeleri işçilerinin birlik ve mücadele yolundaki çalışmalarına tüm
dün'ya işçileri de gerekli dayanışmayı sağlayacaktır.

DİSK Filistin halkının haklıdavasını kiı.rarlı bir biçimde destekliyor.

Yaşasın Filistin halkının haklı mücadelesi
YaşasmEilistin Sendikaları
Yaşasın DİSK
(21.11.1978) ~
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DİSK YÖNETİM KURULU VE BAŞKANLAR KONSEYİ
KARARI

CHP ağırlıklı iktidar 1978 sonlarına gelindiğinde 13 ilde sıkıyönetim uygulamak durumuna
düşmüştür. .

DİSK~ temel hak ve özgürlükleri askıya alan bir yönetim biçimi olan sıkıyönetime karşıdır.
Daha önceki sıkıyönetim uygulamalarında da bu düşüncemizin haklılığı görülmüştür.

Eski sıkıyönetim uygulamalarında, grevler engellenmiş, lokavtlar yaygınlaşmıştu
Demokratlar, ilericiler, yurtseverler, sosyalistler hatta Anayasa profesörleri tutuklanmış baskı
altına alınmışlardır.

Sıkıyönetimler döneminde anayasal güvence altında bulunan ekonomik ve demokratik haklar,_
geri yönde değişikliklere uğramıştır. İşçilerin, köy!illerin, küçük esnaf ve zanaatkarların ve
bütün çalışanların, ekonomik sosyal yaşamları ile doğrudan ilgili, anti-demokratik yeni yasalar
kabul edilmiş ve uygulamaya sokulmuştur, '

Sıkıyönetim~ıı,ygulamaları, egemen sınıfların var olan sömürü ve baskılarını daha da arttırıcı
sonuçlara neden olmuştur. • ·
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Dün olduğu gibi bugün de, emperyalizm kendisine bağımlı az gelişmiş kapitalist ü.lkelerde,
ekonomik sosyal ve siyasal bunalımların yarattığı sosyal tepkileri bastırabilmek ve
bağırnsızlıhğı sürdürebilmek için, faşist ve askeri yönetimler istemektedir. Emperyalist ve
kapitalist sisteme bağımlı Türki;ve'dc de, bu nedenle siyasal iktidarın yüzde yüz güdüm aitında

_tutulması amaçlanmaktadır. • • -

Türkiye'dc de. emperyalizmin koruduğu kolladığı, desteklediği vıi gerektiğinde harekete
geçirdiği , faşist güçler. özlemleri olan faşist bir yönetim biçimine ulaşmak için
saldırganlaşt ırtlmaktadırlar. •

Ancak, emperyalizmin tüm bu istem ve çabalarına k;rşılık;' halkların mücadeles:
engellenemamektedlr. Dünyamızın diğer ülkelerinde çeşitli zaman ve koşullarda bilinen
yönt,milerle işbaşına gelmiş faşist iktidarlar kalıcı olamamış, o ülkelerin başta işçi sınıfı olmak
üzere diğer emekçilerin verdiği mücadele ile alaşağı edilmişlerdir. Özellikle doğu komşumuz
İran'dak] Şah rejimine karşı, İran halkının sürdürmekte olduğu mücadele bunun kanıtıdır.
Şah, rejiminin arkasında, emperyalizmin açık ve koşulsuz desteği olmasına, büyük petrol
gelirlerinin sağladığı ekonomik olanaklara. en ileri silahlarla donatılmış ve kul haline getirilmi~
paralı ordusuna ,rağmen, iktidarını güvence altına alamamaktadır. İran halkının özgürlük
istemi, Şah'ın tüm güçlerini seferber etmesine ka,.rşılık, her geçen gün, güç kazanmakta. Şah'ın
sonunu yaklaştırmaktadır. Buna rağmen İran'daki Şah rejiminin elindeki avantajların hiç
birisi bugün ülkemizde yoktur.

Türkiye'de faşist bir yönetimin işbaşına getirilmesini amaçlayanlar, daha önce diğer ülkelerde
uygulanan faşist iktidarların akibetinden ve komşu lran'daki ortamdan gerekli dersi almalı ve
şunu iyi bilmelidlrler ki, kanla gelenler kanla giderler.

Yıllardan beri. Türkiye'de uygulanan faşizme yönelik sinsi plan, toplumun bütün
demokrasiden. insanca yaşamaktan yana güçlerine karşı bir sindirme politikası izlemektedir,
Kanlı Paze r'dan Kahramanmaraş katliamına kadar uzanan olaylar zinciri bu politikanın somut
gllsterg,•sidir. 12 Mart'ı, izleyen MC iktidarları döneminde ise. faşistler bir yandan devlet •
Kurumları içinde örgütlenmiş bir yandan da kitle desteği aramışlardır.

• . Emperyalizmin ve onun. ülkemizdeki işbirlikçilerinin istem ve çıkarları doğrultusunda,
kamplarda yetiştirdikleri faşist komandolar aracılığıyla.faşistler.Işçi ve emekçilerin grevlerini:
mitinglerini başmışlardır.. Siyasal partilerin mitinglerine toplantılarına satdırımşıaruır. ır«,
din ve mezhep ayrımlarını sonuna kadar körükleyerek emekçi halkımızı bölmeyi ve birbirine
kırdırmayı amaçlamışlardır. •

Profesyonel faşist kadroları kullanarak, halkın inançlarina ve ibadet yerlerine saldırmış ve bu •
iğrenç saldırıları sosyalistlere, demokratlara yüklemeye çalışmışlardır. Tezgabladıklan bu •
oyunların iç yüzü, yetkililerin de inkar edemeyecekleri bir biçimde ortaya çıkmıştır. Gerçekte
ise sosyalistlerin, ilericilerin ve demokratların bu tür olaylarla uzak:tan yakından en ufak bir
ilgileri yoktur. '

İktidardan düştneleriüzerhıe, CHP ağırlıklı iktidar d!lneminde devleti faşistleştirmede, iktidar
olanaklarını yeteri kadar kullanmaktan mahrum kalan faşistler, saldırılarını artırmış,
yoğunlaştırmışlardır, Demokratlar, ilericiler ve sosyalistler, önce tek tek seçilerek faşist
namlulardan çıkan kurşunlara hedef olmuşlardır. •

Faşistler, giderek hedef gıızetmeksizin otobüslerde, kahvelerde, halkımızın üzerine bombalarla
otomatik siiahlarla saldırmışlardır. •

Sivas'ta, Elazıjfda, Malatya'da, inanç ayrılıklannı körükleyerek planlı hazırlıklı ve geniş çaplı
saldırılara geçmişlerdir,

Son olarak Kahramanmaraş'ta, bu plan doğrultusunda bir katliam yaşanmıştır. Kadınlar,
. kızlar, savunusuz çocuklar, ana karnındaki bebeler, yaşlılar, hastanelerde bakım altına alınan
hastalar, yaralılar, Hitler'in zulmühü anımsatacak biçimde katledilmiş, baltalarla doğranmış,
kurşuna dizilmiş ve yakılmıştır. Maraş'ta yaşanan bu olaylar, faşizmin iktidar uğrana
yapabileceği insanlık dıvı saldırılann kanlı bir görüntüsüdür.

Bunların yanısıra da, yarattığı bu koşullarda dokunulmazlık zırhı altındaki faşist sözcüler.
sürekli bir askeri. yönetim istemişlerdir, Böylelikle, faşist bir iktidarın oluşturulmasının
zeminini yaratacaklarını sanmışlardır:
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Bugün, MC'nin ana gücü ve.egemen sınıfların siyasal örgütü, AP, tekrar iktidara gelebilmek
için, tüm kanlı olayların baş sorumlusu olarak beliren MHP'yi, korumaya ve onunla işbirliğine
devam etmektedir. Bu belirme karşısında, Adalet Bakanının, MHP ve yan kuruluşları
hakkında gerekli yasal koğuşturmayı-y~pması gerekmekte?ir.

1978 başından beri de Türkiye'yi halkımıza ve işçi sınıfımıza daha geniş ekonomik ve
demokratik haklar getirme sözü veren CHP ağırlıklıbir iktidar yönetmektedir.

CHP, iktidar olmadan önce faist saldırı ve terörü yok etme sözü vermiş olmasına rağmen,
faşist saldınlann önlenebilmesi icin, öncelikle doğru bir teşhis koyamamıştır. Dolayısıyla
faşizme karşı mücadelede de başarıya ulaşamamıştır. "Sağa da sola da karşıyım". diyerek
faşizmle mücadele edebileceğini sanmıştır.

Son Kahramanmaraş katliamı ve katliamı gerçekleştirenler gün gibi ortada iken. içişleri,
Bakanlnın Başbakarlla bile çelişen ve asıl suçluları gizler bir biçimde Meclis Kürsüsünden
açıklama yapması, bu yanlış mantığın açık göstergesidir.

İşçi sınıfına ve emekçi haİka dayanmadan, onların ekonomik ve demokratik var olan sınırlı
özgürlüklerini genişletmeden faşizme -karşı mücadele edilemez. CHP ağırlıklı hükümet bu
gerçeği tam olarak kavrayamamıştır. _

Bütün bu gelişmeler karşısında DİSK, dün söylediğl gibi bugün de, "ged bir adım atm~
olmasına rağmen, CHP ağırlıklı hük0ı;ııetin daha geri konumlara düşmemesi ancak işçi
sınıfı ve emekçi halkımıza dayanmasınave onun gücüıfe güvenmesine bağlıdır" demektedir.

Başbakan, Mecliste yaptığı konuşmada sıkıyönetim gerekçesini şöyle belirtmiştir:

"Sıkıyönetim demokr~tik kurallar içinde uygulanacaktrr. Temel hak ve özgürlükleri kaldırıp
kısmak için değil, saldırılara karşıkorumak için uygulanacaktır."

Bu gerekçe dışına çıkılarak temel hak ve özgürlükleri kaldırıp veyıi kısarak yapılacak tüm
uygulamalardan Başbakanı ve Hükilmetj sorumlu tutacağız.,

Bu nedenle işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü DİSK olarak:

i. Bugüne dek ölen bütün , insanlarımızı ve özellikle Kahramanmaraş katliıımında
anmak için:
başta örgütümüze bağlı işçiler olmak üzere, tüm işçileri. tüm demokratik kuruluş üyelerini
ve emekçi halkımızı 5 Ocak 1979 Cuma günü bulunduğu yerde saat 1 l.00'de 5 dakikalık
lllealerin anısı için saygı duruşunda bulunarak faşist olayların özünü lanetlemeye
,çağırmayaı,,

2· İşçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın bundan sonra faşizme karşı bir bütün olarak ve
özellikle işçileri hangi sendikaya üye olurlarsa olsunlar, birlikte etkin kararlı bir mücadele
içinde olmaya ve hiçtir provokasyona meyden vermeyecek kararlı ve örgütlü davranmaya,·

3· Kahramanmaraş olaylan ile ilgili olarak olayların başsorumlusu MHP'nin mill('tvekilleri ile
birlikte ortak deklerasyon imzalayan CHP milletvekillerinin kınanmasına.

4- Özel olarak da; Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyinin toplantısın;n
gelişen olayları değerlendirme üzere her an toplanmaya hazır olmasına ve toplantıya ara
verilmesine,
flyeleriınizin örgüt kararı olmaksızın hiç bir davranışta bulunmamalarına karar verilmiştir.
(28.12.1978)

GENELBAŞKANABDULLAH BAŞTÜRK'UN •
C~T'UN İSTANBUL'DA KUTLANAN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KONUŞMASI

İşçi sınıfınınuluslararası mücadelesinin seçkin temsilcileri,
Detıır)lkonuklar,
Değerli· . basın-yayın emekçileri ve
Değeri.! az:Jrndeşlarım,.



11 Eylül 1973 faşist darbesinden sonra laşiet Pinochet çetesine karşı yiğitçe mücadele veren
Şili işçi sınıfının sendikal örgütü Şili İşçileri Merkez Birliğinin 26. kuruluş yıldllnümünde
hepinizi coşkuyla selamlaim.

Arkadaşlarım.

Bosyalist sistemin, kapitalist ülke işçi sınıflarının, ulusal kurtuluşmücadelesi yeren halkların
devrimci birlik ve dayanışmasının daha da pekiştiği, kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinin •
hızlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir ortamda· emperyalist-kapitalist sistem
çöküşünü geciktirmek için her yola başvuruyor. Çeşitli ülkelerde emperyalizmle işbirliği
yapanların iktidarlarını destekliyor, faşist örgütler kurduruyor, faşiat cinayet ve saldırıları
hızlandırıyor, ırk ayrımını, şllvenizmi körüklüyor, bölgesel savaşları kişkırtıyor, Bugün birçok
ülkede sendikalara, işçilere karşıyoğun bir saldırı sürdürülüyor.

Şili'de İşçi sınıfına ve sendikal örgütlere karşı 5,5 yıldır girişilen faşist saldırının yanında
bugün Uruguay'da, Tunus'da ve daha birçok ülkede sendikacılar, işçi liderleri, militan işçiler
tutuklanmakta, işkence görmektedir.

Ama gün geçmiyor ki, emekçihalklar emperyalizmekarşı yeni yeni mevziler kazanmasın.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ,Zimbabve'de emekçi halkların ırk ayrımına karşı, beyaz
azınlığa karşı sürdürdükleri mücadele gelişiyor. Güney Amerik,.'da, Şili'de, Brezilya'da,
Uruguay'da dahabirçok ülkede emekçi halkların direnişi gelişiyor.•{ahraman Filistin halkının
emperyalizme ve onun uzantısı siyonizme karşı sürdürdüğü mücadele gelişiyor. Son olarak
İran emekçi halkının emperyalizmin Ortadoğu'daki en sağlam görünen jandarması Şah
rejimine karşı elde ettiği başarılar gelecekteki toplumsal kurtuluş mücadelesinin başarılacağını
müjdeliyor. •

Değerli Arkadaşlarım,

Emperyalizm çağında sermayenin uluslararası bir nitelik kazanması işçi sınıfının uluslararası
birlik ve dayanışması için yeni maddi temeller sağlamıştır. - - ,

Emperyalizme ve faşizme karşı çokuluslu tekellere karşı, ulualararalsı çaptaki gericiliğe karşı,
savaş kışkırtıcılığına karşı verilen mücadele, barış mücadelesi daha da anlam kazanmaktadır.

İşçi sınıfının ırk ayrımına, şovenizme karşı mücadelesi her gün biraz daha güçlenmektedir.

Bugünyeryüzünde tüm ülkelerde yüzmilyonlarca işçi var. Dilleri ayrı, ırkları ayrı, ditıleri ayn,
ulusları ayrı, meslekleri, yaşları farklı.. , Ama hepimiz de aynı sınıfın üyesiyiz. Dertlerimiz
aynı, çıkarlarımız ortak, kurtuluş yollanmız bir. Hepimizin de yüreği aynı amaç için atıyor:
Şömürüsüzve baskısız bir dünyanın kurufmaeı. '

İşçi sınıfının uluslararası mücadelesinin geliştiği ilk günlerde bu nedenle "Bütün Ülkelerin
İşçileri Birleşin" denmiştir. '

Bugün kapitalizmin egemenliği bir ülke ile sınırlı değildir. Çokuluslu emperyalist tekeller
dünyanın birçok ülkesine yayılmış durumdadır.

Çokuluslu tekeller işçileri Paris'de de, Santiago'da da, lstanbul'da da, Madrld'de de, Afrika'da
da, Güney Amerika'da da aynı biçimlerde sömürmektedir. Birçok ülkede işçi sınıflarını
temelde benzeri biçimlerde baskı altında tutmak istemektedir.

Ama işçiler uluslararası dayanışma içinde karşı çıkmaktadırlar sömürü ve baskıya.

Yurtseverlik ve ışçi sınıfının uluslararası dayanışması bir bütündür. İşçiler bütün dünyada
çeşitli uluslardan işçi ve emekçileri birbirine düşman eden burjuva milliyetçiliğine karşı, ulusal
baskılara karşı yılmadanmücadele ederler.

Bu inançla kutlarız işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1
Ma:r,ısları.
Dostlarım,

Bugün 12 Şubat Şili İşçileri Merkez Birliği'nin 26. kuruluş yıldönümü yarın ise DlSK'in 12,
kuruluş yıldönümü. ' ..
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Sili İşçileri Merkez Birliği'nin.kuruluş yıldönümleri _geçtiğimi_z y_ılla,rda Sovyetler Birliği ve
İsveç'te kullanmıştır, hep, bu ınançla. Bu yıl da aynı inançla Turk•>'9 de kutluyoruz.

'Şili'de bugün faşist Pinochet yönetimi işbaşında.

• Şili'de 1970'de halkın oylarıyla başa gelen Cumhurbaşkanı Marksist Salvador Allende
yBnetimini emperyalistler 11 Eylül !973'qe faşist bir darbe ile devirdiler. Yıllardır biz.e
demokrasi havarisi olarak tanıtılan ABD emperyalizmi merkezi istihbarat örgütü CIA'sryla.
ITT gibi çokuluslu tekelleriyle Ailendeyönetimini devirdiler. Yok ettiler Şili"de demokrasiyi.

Ne yapmıştıAllende'nin başını çektiği Halk Birliği Hükümeti'!

Şili'nin bakır madenlerini yağmalayan çokuluslu tekelleri, ITT gibi önemli emperyalist
tekelleri millileştirmişti. Bankalar ve dış ticaret üzerinde denetim sağlamıştı. Büyük toprakları"
topraksız ve yoksul köylülere dağıtmıştı. Kollektif çiftlikler ve kooperatifler kurmuştu.
işçilerin gerçek ücretlerini artırmıştı. '

Toplumun hızlı bir biçimde demokratikleşmesini sağlamıştı.

Ailende yönetimi 1970'de yüzde 9 dolayındaki işsizliği iki yıl içinde yüzde 3'e indirmişti.
Yüzbinlerce toplumsal konut yaptırmıştı. Binlerce okul ve kreş açmıştı. 15 yaşından küçük
tüm çocuklara her gün parasız yarım litre süt dağıtmıştı.

Sosyalist ülkelerle dostluk ve işbirliğtni geliştirmişti.

Ama emperyalistler hemen saldırıya geçtiler. Tüm karşı-devrimci güçleri seferber ettiler.
Dünyayı etkileyen ajansları. yayın organları, radyo ve televlzyonlan ile yalan. iftira
kampanyası başlattılar. lşyerlerine sabotajlar düzenlediler.

Şili'yi ekonomik ve mali ablukaya aldılar. Kanlı cinayetler birbirini izledi. Faşist terör
• yaygınlaştıtıldı.

,Ve 11 Eylül !973'de Şili ordusunca CIA ve çokuluslu tekel ITT'nin planlarına uygun bir
biçimde gerçekleştirilen kanlı darbe ile bu yönetime son verildi. Ailende savaşarak öldü.

~ Şili darbesinin ABD Cumhurbaşkanı Nixon'un bilgisi dahilinde gerçekleştirilidiği daha sonra
açıklandı.

Katolik, protestan, ilerici, demokrat, sosyal-demokrat, sosyalist demeden binlerce işçi, köylü,
öğrenci, aydın öldürüldü. Temel hak ve özgürlükler kaldırıldı. Şili Emekçileri Merkez Birliği
kapatıldı. İnsanlar stadyumlara, toplama kamplarına dolduruldu. .

Devrimci ozan Viçtor Jara'nın ellerini kırdılar, işkence ettiler, öldürdüler. Bu acılara
dayanamayan ünlü şair Pablo Neruda'nın illümüne neden oldular.

Bunlar da yettnedi.

Temel hak ve özgürlükler ortadan kaldırıldı.
~

lnsa~lar kaçırıldı'.yok edildi,onbinlerce Şili'li illdürüldü.Onbinlerce emekçiye işkence ya{_)ıldı.
Sendikacılar tutu.'tlandı. Enflasyon hızı yüzde 700'e yaklaştı. İşsizlik yüzde 30'a dayandı:

Topraklar yeniden büyük toprak sahiplerine verildi. Millileştirilmiş bakır, nitrat yeniden
çokuluslu tekellere peşk7ş çekildi. • .

1
Ama Şili halkı susmadı.. Daha stadyumlarda, toplama kamplarında başlayan, direniş

• güçlenerek sürdü. • . . ,

Şili işçi sınıfı faşistler dışında kalan geniş kesimlerin oluşturduğu birleşik eylemlere girişti. İşçi
sınıfının, köylülerin, kadınların, gençliğinmücadelesi giderek yoğunlaştı. Orgütlü işçi sınıfının
açık faşist terörs rağmen her durumda mücadele edebileceği bir kez daha kanıtlandı.

1 Mayıslar yine kutlandı,
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Artık faşist Pinochet rejimi terörünü gizlemiyor. Gözaltında, kaybolan insanlar hakkmdaki
sorulara cevap vermiyor.

1
Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Komisyonu, UNESCO Şiii'deki .generallerin faşist
yönetimini mahkum etti. Üyesi olduğumuz Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, 11 Eyini 1975'i
Şili halkı ile dayanışma günü olarak ilan etti.

DİSK, Şili halkı ile dayanışma içinde olduğunu sık sık vurguladı.

Mücadele Arkadaşlarım,

Şili'de halk bugün savaşıyor. Faşizme karşı tüm güçler hep birlikte haykırıyorlar,
"Venceremos, Zafer Bizimdir" diye.

Ailende, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ateşe tutan faşist cunta ·güçlerine karşı elinde silah
savaşırken şunları söylüyordu:

,"Bugün kuvvet onlann elindedir. Halkı tutsak durumuna düşürebilirler. Ama toplıımsal
süreçler ne cinayetlerle, ne de kaba güçle durdurulamaz, Tarih bizimle beraberdir ve tarihi

• yapan halklardır."

Şili'de sürdürülen mücadeleyi $ili halkı kazanacaktır. Uluslararası dayanışma şill halkının
kendi gücünden sonra en önemli dayanağıdır. Uluslararası dayanışma $ili halkının· faşist
rejime karşı desteklenmesinde en somut örneğini bulmaktadır. Biz bunu bugün bir kez daha
yaşıyoruz.

Değerli Arkadaşlarım,

Emperyalist-kapitalist sistemin bunalımını en yoğun bir biçimde yaşıyan Türkiye'de
emperyalistgüçlerce destekle1;en faşist çeteler cinayetlerini sürdürüyor.

Ama, halk~ızın faşizme karşı olan kini her geçen gün biraz daha bileniyor. İşçi sınıfının
•· anti-faşist, anti-emperyalist mücadelesi yeni boyutlar kazanıyor. 20 1'{art Faşizme İhtar
Eylemi, 5 Ocak Faşizmi Lanetleme Eylemini gerçekleştiren ve faşizme ve emperyalizme karşı
olan tüm demokratik güçlerin Demokratik Platfonn'da güç ve eylem birliğini gerçekleştirmek
için çalışmalar yapan DİSK, bu mücadelede işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını en
önemli bir unsur olarak kabul eder.

İşçi sınıfının uluslararası dayanışmasını kısaca dile getireceğimiz bu toplantıda Türkiye işçi
sınıfının tek demokratik sınıf ve kitle örgütü olan DISK adına Şili İşçileri Merkez Birliği'ne
faşist rejime karşı, emperyalizme karşı giriştiklerimücadelede başarılar diliyorum.

Buradan tüm dünya halklanna faşist Pinochet euntaaınm elindeki tutukluların serbest
bırakılması yolunda ortak eyleme geçmeleri için çağrıyapıyorum.

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası dayanışması
Yaşasın $ili ve Türkiye işçi sınıflarının uluslararası dayanışması •
Yaşasın dünya halklarının faşizme, emperyalizme ve şövenizme karşımücadelesi
Yaşasın $ili İşçileri Merkez Birliği ve DİSK • • •
Selam olsun Şili zindanlarındaki devrimcilere '
Selam olsun savaşan Şili halkına;
Zafer bizimdir. (12.2.1979)

DİSK ÖRGÜTLENME DAİRESİ BASKANI
TUNCER KOCAMANOOLU'NUN KÖY-KOOP GENEL
KURULUNDA YAPTIGI KONUŞMA

.....
Hepinisi DİSK adına saygıyla selamlarım. Köylillliğün ekonomik-demokratik örgütü olan
KOY-KOOP'un Genel Kurulu elağanüetü koşullarda toplanıyor. DİSK olarak işçi sıiııfının
doğal müttefiki olan köylülüğün sorunlarını dile getirecek olan bu genel kurula büyük önem
vermekteyiz. •
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Dünyanın dört bir yanında ulu~al kurtuluş mücadeleleri sürerken, emperyalist-kapitlllist
sistem ekonomik ve toplumsal bunalımının en ağır dllnemlerini yaşamaktadır. Bu bunalımdan
kurtuluş çabası içinde emperyalizm işçi sınıfı ve emekçi halklara saldırmakta, faşist darbeler
düzenleyerek, faşist'yönetimlerin işbaşına gelmesini tezgahlamaktadır. Bu amaca yönelik
olarak ırk aynmı, şövenizm kışkırtılmakta, bölgesel savaşlar kllrüklenmektedir.

Ekonomik, politik, ideolojik olarak emperyalizme bağımlı oLn Türkiye de emperyalist-kapita-
list sistemin bunalımını etkin bir biçimde yaşamaktadır. •
Ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik bunalım birkaç yılın ürünü değildir. Bu bunalım,
yıllardır sürdürülen bağımlılık ilişkilerinin, emperyalist-kapitalist sistem içinde kalkınmaya
çabalamanın bir sonucudur. Bunalım her gün biraz daha yoğunlaşarak bugüne ulaşmıştır.

Egemen sınıfların belli bir kesimi bu bunalımdan çıkış yolunu faşist yllnetimlerde aramaktadır.
Emperyalist mihraklarca desteklendiği açık olan faşist odakların son birkaç yıl içinde giriştiği
katliamlar bunun en somut örnekleridir. Faşist darbe llzlemleri halkı, yılgınlığa sürükleyerek,
korkutarak iç savaş çıkartarak gerçekleştirilmek istenmiştir. Ancak bu çabalar emekçi
halkımızı sindirmeye yetmemiştir.

Faşist odakların bu eylemleri karşısında seçimlerde emekçi halka daha geniş llzgürlükler sözü
veren CHP'nin ağırlıkta olduğu hükümet başarısız kalmıştır. Hükümet faşizme karşı
mücadelede işçi sınıfı ve emekçi halka dayanmadığı sürece başarısız kalmaya devam edecektir.
Defalarca söyledik. Faşizme karşı mücadelede temel dayanak işçi sınıfı başta olmak üzere
emekçi halkımızdır.

Değerli Arkadaşlarım,

Emperyalist-kapitalist sistemin genel bunalımını Türkiye'de, toplumsal yaşamın her alanında
olanca ağırlığıyla yaşıyoruz, gllrüyoruz ..

Egemen sınıflar ekonomik bunalıma hiihi emperyalist-kapitalist sistem içinde çare arıyorlar.
IMF heyetleri geliyor. IMF'ye heyetler gidiyor. Bu gidiş gelişler hep aynı noktada
odaklanıyor: IMF, işçi ücretleri dondurulsun, taban fiyatları düşürülsün, devalüasyon yapılsın
istiyor.. • ,

Görüldüğü gibi emperyalist-kapitalist sistem Türkiye'deki egemen sınıflara iki esas boy hedefi
gösteriyor: işçi sınıfı ve köylülük, IMF, AET, OECD gibi emperyalist kuruluşlarla sürdürülen •
pazarlıkların tümü hep bu noktada odaklanıyor.

DİSK olarak işçi sınıfının ekonomik-demokratik haklarının korunması ve geliştirilmesi için
mücadele ediyoruz. Ancak hemen eklemek gerekir ki köylülüğün sorunları ile de çok yakından
ilgiliyiz. İşçi sınıfının doğal müttefiki köylülüğün karşı karşıya bulunduğu sorunları kendi
sorunlarımız olarak gö.iiyoruz. Çünkü karşı karşıya bulunduğumuz güçlüklerin nedeni birdir:
Emperyalist-kapitalist sistem,

Bu noktada kısaca üreticilerin, llzellikle de kooperatiflerde llrgütlenmiş' üreticilerin bazı
.sonınlarına ilişkin olarak DİSK'in gllrüş ve istemlerini burada belirtmek isterim.
'Üretim sürecine koşut bir sıra izlersek, tarımsal araç ve gereçler, gübre, tohumluk, sulama,
ilaçlama gibi sorunlara öncelik vermek gerek.

,Traktllr ve diğer tarımsal makinaların üretiminde emperyalist-kapitalist sisteme bağımlılıktan
kurtulmak, bu alanlarda yeterli ve kaliteli bir ulusal sanayii yaratmak gereklidir. Ancak bu
duruma gelininceye kadar kooperatiflerin g_ereksinimlerine öncelik tanınmalı, yapılacak ithalat
ve dağıtımlarda Kö1-KOOP sllz sahibi olmalıdır.

• Tarımsal üretimin en önemli öğelerinden birini de gübre oluşturmaktadır. Türkiye'de
kullanılan kimyasal gübrenin,tiretim verimini % 35-40 dolayında artırdığı genel olarak kabul
edilen _bir ge~çektir. l974'de gübre kullanmaktan dolayı ulusal gelire sağlanan katkı 3 milyar
983 mılyon lira olmuştur. Ancak ülkemizde gübre kullanımı, olması gerekenin çok altındadır.
Türkiye'de 1 hektar tarım toprağına kullanılan ortalama gübre miktarı 32.4 kg'dır. Bu miktar
Yugosla-vya'da 90.9 kg, Yuoanistan'da 108.8 kg, Hollanda'dıı ise 140.7 kg'dır. Gübre
sorununun emekçi halkımızın yararına çözmek için uluslararası tekellerin bu alandaki
egemenliklerinin kınlması ve ilretimde kendi doğal kaynaklarımıza dayalı sistemleri geliştirici,
koşullarımıza uyan üretim tekniklerine ağırlık veren adımların gün geçmeden atılması
gerekiyor.

~- , ~
512

!
'1
1



------..,..............,,., ----

Tllrkiye'de üretici tanm kooperatiflerinin bir diğer önemli sorunu da taban fi),atlannın
saptanmasıdır. Daha lince de belirttiğim gibi, emperyalist-kapitalist sidtemin ve onlara
bağımlı egemen sınıflann temel isteği taban fiyatlarının olabildiğince düşük tutulmasıdır.
Oreticiye ürettiği ürünün gerçek karşıhğını sağlayacak bir taban fiyatı tesbit etme politikası
uygulanmalıdır. Böyle bir politikanın izlenebilmesi için en gerekli koşul, üretici tanm
kooperatiflerinin, demokratik köylü örgütlerinin, özellikle de KOY-KOOP'ün taban

• fiyatlarının belirlenmesinde sllz sahibi olmasıdır. Önemli başka bir nokta ise üretim
kooperatiflerine aynı zamanda perakende satış olanağının tanınmasıdır. •

'Bu anlamda tanm satış kooperatiflerinin tanm ürünlerinin alımında devletçe desteklenmesine
benzer bir biçimde KOY-KOOP için de gerekli olanak yaratılmalıdır. . · ,

Arkadaşlarım,

Burada sizlerce çok iyi bilinen sorunlarıyinelemek istemiyorum:

Kllylülüğün sorunlarına belli çözümler getirebilmek için ülkemizin mer'aları, balıkçılık alanlan
kamulaştırılmalı, bu anlamda çağdaş teknoloji uygulanarak,. aalk yararına bir düzenleme
getirilmelidir.

Topraksız yada az topraklı köylülerin çıkarlarını gözeten demokratik ve gerçek,bir toprak
reformu yapılınalıdır.

Tarım ürünlerinin pazarlanmasında aracıların ve • toptancı tüccarların kaldırılması için
mücadele edilmeli, ürünler tüketiciye dolaysız yolla ulaşmalıdır.

Tarımsal krediler küçük ve orta köylüye verilmeli, bunların işletilmesinde teknik _yardımlar
sağlanmalı, tarımsal girdileri ucuz fiyatlarla almaları sağlanmalıdır.

Kırsal ~esimde yaşayan kitlelerin sosyal güvencesi sağlanmalı, tanınsigortası çıkarılmalıdır.

Tarım işçileri ve orman işçileri için iş yasaları çıkarılmalı, İş Yasası kapsamı dışında bırakılan
tüm işçiler İş Yasası kapsamına alınmalı, giderek iş yasalarının birliği sağlanmalıdır. •

DİSK 6. Genel Kumlu'nun da karar altına aldığı gibi DİSK, Tü.rkiye'de kooperatifçiliğin
yaygın bir halde geliştirilmesi ve' emekçi halkımızın yararına oluşturulması için gerekli
yasaların çıkarılması amacıyla etkin çalışmalar yapılmasında kararlıdır.

Değerli Arkadaşlarım,

Karşı karşıya kaldığımız sorunların aşılmasında llrglltlü mücadelenin önem! tartışılınayncak
kadar açıktır.

Ancak bu noktada da aşmamız gereken bazı güçlükler var. Bu;iln birçok demokratik-ekono
mik kitle örgütü belli siyasi görüşlerin dayatmacı, sekter tutumu nedeniyle belli sorunlar ile
karşı karşıya kalmıştır. Demokratik-ekonomik kitlme örgütlerinin ytınetimini ele geçli-meyi
kendi siyasi görüşlerinin ya da gruplarının başarısı sayan yanlış eğilimler bugün eylemlerini
rahatlıkla örgüt yıkıcılığına vardırmaktadırlar. Bu anlamda demokratik kitle örgütlerinin
birliğini zedeleyen tasfiyeci eğilimlere karşı sürekli olarak mücadele etmek zorundayız. Ve
llrgütsel bütünlüğümüzü bir an lince pekiştirip iç sorunlarla uğraşmayı aşıp, aiıti-faşist ve
anti-emperyalistmücadeleye en geniş ve en etkin bir biçimde katılmaya devam etmeliyiz.

Bu, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkının yıllardan beri kanı, canı bahasına kurup
geliştirdiği ekonomik-demokratik llrgütlerinden beklediği tarihsel görevidir,

o
İşçi sınıfının bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm mücadelesinin bütünlüğü içinde işçi-köylü
temel ittifakının pekiştirilınesine ytınelik olarak.tüm bu sorunları birlikte çözeceğiz.

KOY-KOOP Genel Kuruluna bu inançla örgütüm adına başarılar dilerim.

Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı
Yaşasın !şçi-Köylü İttifakı
Yaşasın Bağımsızlık-Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelemiz.
(24.2.1979)

\ .
l 513

'



OtSK'İN BAŞBABAKAN'A VERDtGt RAPOR

Sayın Bülent ECEVİT
Başbakan
ANKARA

23-27 Şubat 1979 günlerinde toplanmış olan Geneİ Yönetim Kurulumuz, ülkenin ve işçi
sınıfımızındurumunu ve sorunlarını gözden geçirmiş ve işçi sınıfımızın gerçek sendikal llrgütü
olarak DİSK'in bu konulardaki eleştiri, görüş ve llnerilerini bir kere daha sizin dikkatinize
sunmaya karar vermiştir. Bunu yaparken amacımız eleştiri ve önerilerimizi Hükümeti işç]
işl)i sınıh adına uyarmak,önerilerimiz doğrultusundaki eylemlerinde desteklemek ve böylece
başarılı olmasını sağlamak, bu yönde olabildiğince yardımc1 olmak ve katkıda bulunmaktır.

Hükümetiniz işbaşına geldiği sırada ülkenin acil çözüm bekleyen en önemli sorunları,
ekonomik alanda enflasyon ve döviz darboğazı, politik alanda da şiddet eylemleri idi. Bugün
aradan bir yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın, aynı sorunlar hatta daha da ağırlaşmış
olarak gene ülkenin acil çözüm bekleyen en önemli sorunları olarak gündemde bulunmaktadır.
Üstelik Hükümetiniz, iktidarının birinci yılı sonunda, şiddet eylemleri karşısında, olağan
yöntemlerle ülkeyi yljnetemeyeceği kanısına varmış ve 13 ilde sıkıyönetim ilan etmiştir.

Başlıca ekonomik ve politik sorunlarımızın bir çözüme kavuşturulmamış olmaları ve hatta
bugünkü daha ağırlaşmış durumları, elbetteki, Hükümetiniz için bir başarı sayılamaz. Ama
söz konusu çözümlerin, esas olarak, uzun dönemli olduklarını gözönünde tutarak, bunu, yani
enflasyonun, döviz darbcğazmın ve şiddet eylemlerinin devamını, salt bu durumu, büyük bir
başarısızlık olarak . da değerlendirmiyoruz. İşçi sınıfının sendikal örgütü olarak bizi
Hükümetiniz hakkında asıl düşünmeye sevkeden neden, bugünkü koşullar altında da işçi ve
diğer emekçi sınıflar yararına yapılabilecek birçok düzenlemelerin yapılmamış olmasıdır.
Bunların başlıca ilmeklerini aşağıda önerilerimiz arasıda göreceksiniz.

Diğer taraftan. içinde yaşadığımız bunalımın tüm yükü de işçi ve diğer emekçi sınıfların sırtına
yüklenmiş, Hükümetiniz bu konuda etkin hiçbir önlem almamıştır. Gerçekten, geçtiğimiz 1978
yllı; işçi memur ve köylü-kentli küçük üreticilerin büyük gelir kayıplarına uğradıkları bir yıl
olmuştur. Buna karşılık, büyük kapitalistler, emlak sahipleri, spekülatörler ve her türlü
karanlık iş çeviricileri hesapsız kazançlar sağlamışlardır.

Ekonomik alandaki bu aynı olumsuz durum demokratik hak ve özgürlükler alanında da söz
konusudur. Hükümetinizin iş başına geçmesiyle bu olanda ferahlama beklenirken, şiddet
eylemlerinin ilnlenmesinde, "sağa da sola da karşıyız" denilip, demokraslden yana güçlerle onu
boğmak isteyen faşist güçlerin aynı kefeye koyan ters ve bilim dışı bir tarafsızlık anlayışı ,,.
izlenerek, aslında sol ezilmek istenmiş ya da böyle olmasına göz yumulmuştur. Sıkıyllnetim
ilanı ve uygulaması ile bu durum daha fazla ortaya çıkmıştır.2,5 aylık uygulama sonunda
bugün ülkemizdeki bütün sol denebilecek yayın organları -bir iki istisna dışında- kapatılmış, •
sorumluları hakkında cezai kovuşturmalar açılmıştır. Ayrıca gene hemen bütün sol ve
demokratik dernekleri faaliyetleri ya resmen yasaklanmış ya da fiilen kısıtlanmıştır..

Özetleyecek olursak, esefle belirtmek gerekir ki, Hükümetiniz, işçi sınıfının örgütlenmesi ve
sınıflararası çıkar çatışması olan konularda bir ince politika ile daima sağcı kuruluş ve sermaye
çevrelerinin yanında olmayı yeğlemiş, sabrı ve öz veriyi daima işçi ve emekçilere yüklemiş,
onlardan b11,klemiştir. Bütün bu nedenlerden ötürü, seçimlerde Partinizi ve kurulduktan sonra
da Hükümetinizi destekleyen işçi ve emekçiler, 14 aylık icraatın sonunda düş kırıklığına
uğramış, Hükümetinize olan destek ve güvenler giderk derinleyen bir biçimde sarsılmıştır.

Bilindiği gibi DİSK, ülkenin 'bugünkü sorunlarının kalıcı çözümlere kavuşturulması, hızlı ve
sağlıklı bir kalkınma yoluna girebilmesinin ancak, işçi sınıfınm öncülüğünde emperyalist
yörüngenin dışına çıkılması ve sosyalizme yönelmesi ile olanaklı olduğu görüşündedir.Kuşku-
suz Hükümetinizden böyle bir yöneliş beklememiz söz konusu değildir. Ancak bugünkü
koşullarda da,işçi ve diğer emekçi sınıflar yararına olarak, ekonomik ve demokratik alanlarda,
Hükümetinizin ve Partinizin programarına da ters düşmeyecek, bazı düzenlemeler ve ilerici
önlemler alınabileceğine inanıyoruz. Aşağıda bu doğrultudaki düşünce ve başlıca önerilerimizi
dikkatlerinize sunuyoruz. Hemen şunu belirtelim ki, bunların uygulamaya konulması,
herşeyden önce, Hükümezinizin bir bütün olarakbu konuda açık ve kararlı bir tutum almasına
bağlıdır. Oysa, 14 aylık gi:lzlemlerimiz. Hükümetinizin bu konuda böyle bir tutum içinde
olmadığını tersine hangi güçlere karşı ve hangi güçlerle beraber olduğu konusunda devamlı bir
kargaşa ve çelişki içinde bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle ilk ve temel önerimiz
H!ik!imetinizin bu konuda tam bir açıklığa ve kararlılığa kavuşturulması olacaktır.

i
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I. DIŞ İLİŞKİLER

Ülke yönetiminde, ekonomik ve politik tüm' iç ve dış sorunların çözümünde, hilkümetlere yol
gösterici ilkenin sadece ülke çıkarlannııi korunup gözetilmesi olduğu açıktır. Oysa,
emperyalizmin, Türkiye'ninde üyesi bulunduğu NATO, CENTO gibi, askeri, IMF,AET gibi
ekonomik örgütleri, esas olarak, Türkiye'nin değil, fakat kapitalizmin bir sistem olarak
çıkarlarını savunurlar. Bu nedenle, bu örgütlerin ülkenin iç işlerinde de karışmak niteliğinde
olan tüm telkin ve dayatmalarına karşı çıkılmalıdır.. Ozellikle ülkenin NATO'nun ·bir ileri
karakolu, sosyalist ülkelere karşı bir saldın üssü durumuna getirilmesine kesinlikle olanak
verilmemelidir. Ayrıca, ülkedeki faşist şiddet eylemleri ve bunları yöneten faşist güçlerle
emperyalizmin bazı örgütleri arasında ilişkiler 'bulunduğunda kuşku yoktur. Hükümet

' konunun 'üzerine giderek bu ilişkileri ortaya çıkarabilir. Böylece faşist güçler dışardaki
emperyalist destekten yoksun bırakabilir.

. .
Diğer taraftan ekonomik alanda, IMF'nin yeşil ışık yakma karşılığı llne sürüldüğü koşullar
arasında, paramızın büyük oranda devalile edilmesi, KİT'lerin tasfiye edilmesi, kalkınma
hızının düşürülmesi kalkınma planının askıya alınması, ücretlerin dondurulması gibi emekçi
halkımızın çıkarlarıyla çelişen önerilerinin reddedilmesi büyük önem taşımaktadır.

Hükümetin bu konularda işçi sınıfının ve ilerici, demokrat, sosyalist tüm güçlerin desteğini
yanındabulacağından hiç şüphe etmemek gerekir.

il. SIKIYÖNETiM

Kahramanmaraş olayları üzerinde "hür demokratik düzeni; temel bok ve hürriyetleri"
korumak gerekçesiyle 13 ilde sıkıyönetim ililn edilmişti. Oysa Kahramanmaraş dışındaki iller
çin bu gerekçenin bir geçerliliği yoktur. Buralarda görjilen şiddet eylemleri, ne .. sıkıyönetime
ıerektirecek ne de onunla önlenebilecek olaylardandır. Nitekim, Sıkıyönetime rağmen şiddet
,ylemleri devam etmektedir. Gerçek odur ki, sıkıyönetim kitlesel şiddet eylemlerine karşı bir
lnlem olabilir. Yoksa, örgütlü de olsa, tek tek işlenen cinayet ve diğer şiddet eylemlerine karşı
.ukıyönetim etkin olamaz. Bunlarla savaşım normal güvenlik kuvvetlerinin ve istihbarat
lrgütlerinin işidir. Kaldı ki, sıkıyönetim ilıin gerekçesinin dışına çıkarak, birkaç istisna hariç,
;üm sol yayın organlarını yasaklamış, sorumlu yllneticileri hakkında cezai koğuşturma
ıçtırmış ve ayrıca birçok demokratik derneği resmen kapatmış ya da fiilen çalışamaz. duruma
;etirmiştir. Ayrıca, sıkıyönetimin Işçiler aleyhine işleyen bir tehdit unsuru olduğu da gözardı
ıdilmemelidir,. )

III. ŞİDDET EYLEMLERİ

Olkemizde politik anlam ve önem taşıyan şiddet eylemleri Hükümeti devirip yerine faşist bir
yönetim kurmayı amaçlayan ve bu . nedenle bir merkezden yönetildiklerinden kuşku
olmayanlardır, Bunların önlenmesi sadece güvenlik kuvvetlerine bırakılacak bir asayiç sorunu
değil. Fakat önce politik bir sorundur. Bu nedenle, bunları önlemek için, her şeyden llnce
Hükümetin, faşizmle, faşist eğilim ve güçlerle mücadele etmeye, bunlann üzerine yürümeye
karar vermesi gerekir. Buna karar verildikten sonra, faşist yuvaların dağıtılması artık teknik
bir asayiş sorunu olur. Şimdiye kadar Hilkümette bu konuda gerekli kararlılığı göremedik.
Oysa bu olmadıkça, faş_ist terörü, sadece terörist-canilerin. peşinden koşarak önlemeye olanak •
yoktur.

Şiddet eylemlerinin hükümeti devirmeyi amaçlayan ve. faşist bir merkezden yönetilenlerin
dışında kalanları, ne kadar gösterişli ye da kanlı olurlarsa olsunlar, politik bir önem taşımaz ve
ülkenin genel asayiş sorunları içinde yer alırlar. Bunları kesin olarak faşist terör eylemleri ile
karıştırmamak gerekir. Karıştırmak faşistlerin ve yandaşlarının hedef şaşırtmak, kamuoyunu
aldatmak için başvurdukları bir oyundur.,

Yineleyilim ki, faşist terörle mücadele sadece vatandaşın can güvenliği ile ilgili olağan-ve üzücü
bir asayiş sorunu d,eğil, fakat demokratik yaşamımız·ve bağımsızlığımızla ilgili yaşamsal bir "·
sorundur. '

IV, İŞSİZLİK SORUNU

Ülkemizin en llnemli ekonomik· sorunu işsizliktir. İşsizliğin artması, faşizme ve her türlü
demokratik olmayan yöntemlere karşı ilgiyi artırmakta, bunlar için elverişli bir ortam da
oluşturmaktadır. Bu nedenle, işsizliği azaltmaküzere, hızla yeni iş alanları açmak, ekonomik
olduğu kadar sosyal ve politik bakımdan da büyük önem taşımaktadır.
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Döviz darboğazı nedeni ile bu yeni iş alanlarının, hammadde, makine ve araç-gereç olarak,
dışalım kaynaklı girdilere gereksinme duymayan, buna karşılık yoğun işgücü kullanımına
olanak veren konularda olmasına dikkat edilmek gerekecektir. Kırsal bölgelerde yol, su,
elektrik, ağaçlandırma, teraslama, bataklık kurutma gibi işler bu niteliğe uygundurlar.
Köylerde basit sağlık ocaklarıve okuma odaları yapımını da bunlara ekleyebiliriz. Kentlerde de
park, yol, kanalizasyon yapımı gibi işler büyük toplu konut projeleri ele alınabilir. Bu amaçla
ilgili bakanlıklara ve özellikle işsizlerin yoğun olduğu büyük kent belediyelerine ek ödenekler
verilebilir. Böylece, hem işsizlik ·azalmış olacak, hem de ülke yeni bir takım bayındırlık
hizmetlerinden yararlanmış olacaktır. •

Böyle bir uygulamanın hükümetin izlemeyi planladığı fiyat istikrarı politikası ile çatışacağı
açıktır. Çünkü yapılacak ek harcamalar toplam talebi artıracak ve fiyat artışlarının
durdurulması çabalarına ters düşecektir. Ancak, yeni iş alanları açılması ve işsizlik afetinin
azaltılmasının büyük yaran tartışılamaz. Ayrıca, kamu görevlilerinde olduğu gibi, haftalık
çalışma süresi 5 güne indirilerek, istihdam artırıcı yeni düzenlemelere gidilmelidir. •

V. ÜLKE 1Ç1ÜRETİM
POTANSİYELİNİ
HAREKETE C!JEÇİRME

Türkiye bugün, işçi, usta ve mühendis olarak yetişmiş işgücü bakımından oldukça, yüksek bir
düzeye ulaşmıştır. Aynı biçimde ülkede var olan çeşitli makine ve araç-gereç parkı da
azımsanmayacak boyutlardadır.

Ne var ki, bunlar özellikle çeşitli kamu kuruluşlarına dağılıaış durumda olup, ya tamamıyla
atıl durmakta ya da çok düşük kapasiteler ile çalıştırılmaktadırlar. Oysa, gerek insan gücü -
gerekse makine ve araç-gereç olarak dağınık bir halde bulunan bu üretim öğeleri bir araya
getirilebilse, halen dışalım konusu birçok malların içerde yapılmasını sağlayacak bir üretim
potansiyeli meydana getirilmiş olur.

Son zamanlarda, piyasa koşullarının zorlamasıyla;' özel sektörde bu yönde bazı hareketler
zaten başlamıştır. Fakat bu konudaki ssıl potansiyel kamu sektöründe (KİT'lerde)diı-.
Hükümet KİT'ler arasında etkin bir eşgüdüm ve örgütlenme· sağlayarak, hiç dövi:ı:
harcamadan, önemli bir üretim potansiyeli yaratabilir.

Bu gerçekleştirildiği ölçüde, döviz dar boğazının aşılmasına yardımcı olunduğu, gibi işsizliğin
azaltılmasına da katkıda bulunulmuş olur.

VI. TİCARET KESİMİNDEKİ
BÜYÜK RANTLAR KAMUYA
MALED1LMEL1DİR

Bir taraftan döviz darlığından ötürü dışalamlannın kısıtlanmasıdiğer taraftan gene buna bağlı
olarak içerdeki üretimlerinin talep karşısında yetersiz kalması nedeniyle demir-çelik, traktör,
kamyon, otobüs gibi bazı önemli mallar çok yüksek fiyatlarla satılabilmekte, yani bunların
ticaretinden aşırı karlar (büyük rantlar) elde edilebilmektedir. Böylece bunların dağıtımını
(ticaretini) yapan özel kişiler ya da firmalar, hiç emek sarfetmeden havadan büyük kazançlar
elde etmektedirler. Bu durum, zaten çok bozuk olan gelir dağılımını daha da bozmakta -ve
ülkede önemli bir huzursuzluk kaynağı oluşturmaktadır. Bu nedenle, söz konusu malların ve
benzerlerinin kamu kuruluşları eli ile satılmaları hem bu huzursuzlukları azaltacak hem de
k,!!m~ s~ktclrüne önemli bir kaynak:. transferi sağlayacaktır.

Nitekim f!ükümet bir ara bu işe girişmek istemiş, fakat sonra sermaye çevrelerinin baskısı ile
vazgeçmiştir, Yani llnerimiz Hükümetin doğrultusunda uygundur. Enflasyonun kaynağı
olarak KİT açıklarını gösteren sermaye çevrelerinin, KlT'lerin bu tür kiirlı işler yapmalarına
. karşı çıkmamaları gerekir.

Demir-Çelik İşletmeleri, Zirai Donatım Kurumu, Sümerbank, Et-Balık' Kurumu, TMO ve
belediyeler çok çeşitli malların dağıtımını yapacak olanaklara şimdiden sahiptirler. Kaldı ki, bu
olanaklar kısa zamanda daha da genişletilebilir. .•
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vn. KENTARSALARI
KAMULAŞTIRILMALIDIR

. 1 . •
Arsa spekülasyonunun ötedenberi ne buyük haksız kazançlara neden olduğu bil~ektedir. Bir
taraftan kentleşme olgusunun hızlanması diğer taraftan enflasyon, son yıllarda arsa
spekülasyonunu büyük boyutlara ulaştırmış bulunmaktadır. Neden olduğu sosyal /
adaletsizliğin yanısıra, arsa fiyatlarının yükselmesi konut maliyetlerini de hızla artırmış, konut
sahibi olmayı dar gelirler şöyle dursuı orta gelirli vatandaşlar için bile olanaksız duruma
getirmiştir.

Bu nedenlerle kent arsalarının kamulaştırılması, ülkemizin en acil sorunlarından birisidir.
Zaten konu ile ilgili "Arsa Ofisi" adı ile bir yasa da vardır. Hükümetin ve belediyelerin
başlatacakları kararlı bir girişim, daha başlangıçta arsa spekulasyonun durmasına yetecektir.
Ayrıca, Hükümetin bu konuda kararlı bir tutum alması birçok haksız ve yolsuz işler
yapılmasını da kökünden önleyeceği için, işçi ve diğer emekçi kitleler tarafından büyük
tasviple karşılanacaktır. •

VIII. RANICA KRF.OfT.F,Rİ
DENETLENMELlDIR

Ülkemizde bankalar eliyle, yılda 300 milyar lira civarında kredi kullanılınaktadır.B:ı kadar
önemli bir finansman kaynağı hükümetin denetimi altına alınmadıkça, ekonominin plana (ya
da Hükümetin düşündüğü herhangi bir politikaya) uygun bir biçimde yönlendirilmesi
olanaksızdır. •

Ayrıca, içinde yaşadığımız enflasyon koşullarında, banka kredileri, kullanabilenler için aşırıbir
kiir kaynağı olmaktadır. Gerçekten, örneğin, para değerinin % 50 oranında duştüğ!i bir yılda,
% 18-20 faizle kredi alıp iş yapmak, kişin kendiliğinden, % 30 civarında ek bir kazanç sağlar.
Banka kredilerinin denetim altına alınması bu bakımdan da gereklidir.

Diğer taraftan, kamu sektörünü güçlendirebilmesi için, kamu bankalarının olanaklarının ve
diğer kamu fonlarının öncelikle bu sektöre kredi olarak verilmesinin sağlanması gerekir.

Bütün bu nedenlerle, bankacılık sisteminin, kredilerin tam bir denetim altına alınmasını
sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmesi ve giderek tüm bankacılığın ve sigortacılığın
devletleş tirHmesi amaçlanmalıdır.

IX.KİRALAR HAKKINDA
YARGITAYIN KARARI
YAYGINLAŞTIRILABİLİR

Büyük kentlerimizde yaşayanların % 56'sı kirada oturmaktadır. Bunların tamamına yakın
büyük çoğunluğu işçi-memur ücretle yaşayan emekçilerdir. Böyle olunca, son yıllarda
kiralardaki hızlı artışın doğrudan doğruya bu kitlelerin yaşam düzeyleri üzerine yüklendiği
açıktır. -

Bu nedenle kira, ücretlilerin başta gelen bir sorunu haline gelmiştir. Sorunun uzun dönemdeki
çözümü, kent arsalarının kamulaştırılması ve toplu konut yapımıdır. Kısa dönemde yapılacak
şey ise, kiraların artışının denetim altına alınmasıdır.

Yargıtayın bu konuda son vermiş olduğu karar kira artışlarını toptan eşya fiyatlarındaki artışa
bağlamaktadır. Buna göre fiyat artışları, % 20'ye kadar aynen, % 20-40 arasında % 20
oranında ve % 40'ın üzerinde ise yarısı oranında kiraya yansıtılacaktır. Hükümet .bu ilkenin

- etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayacak ve bu konuda zamanla yeni uygulamalar da
getirecek etkin bir örgüt kurmalıdır. Bu örgütün emlak vergileri ile ilişkili olarak kurulması
uygun olur. •

•X.ÜCRETLİLERİN
VERGİ YÜKÜ
HAFİFLETİLMELİDİR

1978 yılının % 50'yi aşan hızlı enflasyonu, işçi ve memur gibi ücretlilerin gerçek gelirlerinde
büyük kayıplara neden olmuştur. Bunun yanısıra, aynı enflasyon süreci, gelir vergisinin asgari
geçim indirimi hadlerini ve vergi tarifesini anlamşıxlaştırarak. ücretliler üzerindeki vergi
yükünü de kendlllğinden artır11:1ış bulunmaktadır. İşçi ve diğer ücretliler HüküırieRen bu
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durumun düzeltilmesinisve bu konudaki sllzünii ye~ine getirmesini beklerken, hükOmetin
sadece belediye gelirleri yasasını çıkarmakla yetinmes\ d~ş kırıklığını ne.den o!muş~ur.Çünkn
belediye vergileri, büyük ölçüde, kentlerde yaşayan ışçı, memur ve dığer emekçı sınıflara
yansıyacak, yani ücretliler üzerindekivergi yükü hafifleyeceğine artacaktır.

Bu durum karşısında Gelir Vergisi'ndeki asgari geçim indiriminin asgari ücret • düzeyiO:e
çıkarılması ve vergi tarifesinin de aynı ölçüler içinde yeniden düzenlenmesi hemen
gerçekleştirilmesi gerekli bir görevdir. Bu yapılırken, ayrı ücret ödemelerini birleştirmek ve
kıdem tazminatlarını vergüemek gibi, verileni geri almak sonucu verecek her türlü llnlemden
dikkatle sakınılmalıdır. Bu suretle uğranılacak gelir kaybı vergi paketinin sermayeyi
ilgilendiren bölümü de yasallaştırılarak karşılanabilir. . ,

XI. ASGARİ ÜCRETLER
ARTIRILARAKYENİDEN
TESBİTEDİLMELİDİR

Bugünkü asgari ücretler 1977 Aralık ayında tesbit edilmiştir. O :ı:amandanberi aradan geçen
süre için hayat pahalılığı % 60'dan fazla artmıştır. Bu nedenle, çok geniş bir emekçi kitlesiııi

• ilgilendiren asgari ücretlerin en kısa zamanda, ilmeğin en geç Nisan ayı içinde, artırılarak
yeniden tesbit edilmesi gereklidir.

Tesbit edilen asgari ücret bir yıl süreli olmalıve bu süre içinde de geçinme indekslerindeki artış
% lO'u geçince, izleyen aydan itibaren aynı oranda artırılmalıdır.

XII. SAGLIKKURULUŞLARININ
VERİMLİ İŞLEYİŞİ • - -
SAĞLANMALIDIR

Hükümetin 14 aylık icraatı sırasında işçi ve diğer emekçi sınıflar yararına olarak yapmış
olduğu en önemli iş, Tam Gün Yasasını çıkarmasıdır. Ancak ne var ki, bu yasa kendiliğinden
sağlık kuruluşlarının en verimli bir biçimde işlenmesini sağlayamaz. Nitekim yasa
uygulamasından sonra sağlık hizmetlerinde belirgin bir iyileşme ve ferahlama gözlenememiş
tir.

İşçi ve emekçiler gene hastane kapılarında sürünmekte, eziyet çekmekte ve horlanmaktadırlar.

Hükumet, ek olarak milyarlarca lira da sarfettektin sonra, artık sağlık kuruluşlarının verimli
ve rahat bir biçimde işlemesini mutlaka sağlamalı, bunun için gerekli yönetimsel önlemleri
mutlaka almalıdır.

XIII. KAGlT FİYATLARI VE
Kİ.TAP SORUNU

Kağıt fiyatlarının artışı, kitap fiyatlarını da artırmıştır. Öyle ki, işçi-memur emekçi halk için
kitap-dergi almak artık lüks olmuştur. Buna karşılık yüksek tirajlı gazeteler, büyük iliin
gelirleri sayesinde, birbiriyle rekabet halinde, sayfa sayılarını artırmaktadırlar,

İşçi ve emekçi halkımızı kitap okumuya llzendirmek başlıca bir kültür görevi iken, kitap
fiyatlarının yüksekliğinden ötürü bunun tam tersiyapılmaktadır. .

Basit gibi görünmekle beraber burada önemli bir kültür sorunu vardır. Hükümet bu -sorunu,
kitap ve dergi basmak için kullanılan kağıtları ilgililer daha ucuz fiyatla satmak suretiyle
çözebilir. Petrolü ve diğer birçok KİT ürünlerini zararma satan hOkümetin, bundan !!türü
uğrayacağı~üçük zararı herhalde gözünde büyütmeyeceğini sanırız.

Bunun yanısıra gazetelerin sayfa sayılarının sınırlandmlma~ı da, bugünkü koşullarda,
herkesin kolaylıkla kabul edeceği bir !lnlemdir.

_ XIV. EGtTİM SORUNLARI

Milli eğitimde MC döneminden devralınan biçok olumsuzluklar ve olumsuz uygulamalar
bugün de hıi.lii devam· etmektedir. Yüksek Öğretmen Okullan ve bazı Eğitim Enstitüleri
faşistlerin karargahı durumundan bugün de kurtarılamamıştır. Milli Eğitim Mdddrli,
İlköğretim Müdürü, Okul Müdürü gibi eğitim yllneticilerinin atamalarında eskiden beri
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kullanılan sağlıksız lllçüle; bugün de kullanılmaktadır. Son aylarda, çoğu TÖB-DER üyesi
birçok öğretmenin, yerel politikacılann baskılanyla, yerlerinin değiştirildiğine tanık
olunmuştur. Bakanlık, sağcı, gerici, faşist çevrelerin devamlı baskı ve çığırtkanlığı. karşısında
gerilemiş, öğretmenlerin tek ilerici, demokrat kitle örgütü olan TOB-DER ile çoğu kez zorunlu
olan dıyafoglan kurmaktan bile kaçınır olmuştur. Bu bakımdan TÖB-DER'in D1SK'e onur
üyesi kabul edilmesinin koğuşturma konusu yapılması da dikkat çekici olmuştur.

Bütün bu olumsuzluklar, herşeyden llnce Milli Eğitim Bakanlığının sllz konusu sorunlar
karşısında köklü bir tavır değişikliğ~ yapmasını gerektirmektedir. Bunlar arasında, özellikle
yöneticilerin atanmasında ve yer değiştirmelerde öğretmenlerin de sllz ve karar sahibi
olacakları, demokratik yöntemler uygulanabilir,

XV. İLKOKULLARDA OGRENCİLERE
SÜT VE BENZERİ BESİN ,
MADDELERİ İLE EG!TlM ARAÇ VE GEREÇ~ER1 PARASIZ VE•RİLMEL1D1R.

Çocuklarımızın eğitim ve sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi hem ülkenin temel bir amacı
hem de anne ve babalarının önemli bir kaygılarıdır. Bu nedenle bu konularda doğrudan
doğruya çocuklara yönelik, onların aynen (madde olarak] yararlanacakları devlet yardımları,
amaca uygun ve aileler için de ferahlık sağlayacağı. bir önlem olacaktır. Bu maksatla,
ilkokullarda öğrencilere süt ve benzeri gıda maddeleri ile eğitim araç ve gereçleri parasız
verilmelidir.

XVI. KREŞ SORUNU ,,
Ükemizde kadınların da iş hayatına girmeleri ve ev dışında çalışmaları gittikçe artmaktadır.
Örneğin yalnız sigortalı olarak çalışan kadın işçi sayısı 260 bin civarında olup, kadın
memurlarla birlikte bu sayı 500 bine ulaşmaktadır. Bu nedenle, ana ve babaların her ikisi de
çalışan 0-6 yı,ş grubundaki çocuklı,nn bakım ve eğitimleri, özellikle bunlann yoğun oldukları
büyük kentlerimizde acil çözüm bekleyen çok önemli bir sorun ve kamu görevi haline gelmiş
bulunmaktadır. •

Bu sorunun çllzümü şimdi olduğu gibi, pahalı özel kreşler açılmasına ve işverenlerin himmetine
bırakılamaz. Bu, hem olanaksız hem de sakıncalı bir çözüm yoludur. Konuyu mutlaka devletin
ve belediyelerin bir kamu görevi olarak ele alması ve ivedi olarak harekete geçmesi gereklidir.
Bunun finansmanına çalıştıranlar da katılmalıdır. Böylece hem çalışan ana ve babalara maddi
ve manevi yüklerini hafifleten büyük bir hizmet yapılmış, hem de yüzbinlerce yavrunun sağlık

- ·ve eğitimi düzen altına alınmış olacaktır. •

XVII. ÇALIŞMA MEVZUATI VE
1$ HAYATI 1LE !LGİLİ DÜZENLEMELER

Bilindiği gibi, DİSK'in öteden beri çalışma hayatımıza ilgili birçok talepleri vardır. Bunlar,
esas olarak, işçi sınıfımızın demokratik bak.ve özgürlükleriyle ilgilidir. . •

• '
Ancak esefle belirtmek isteriz ki, Hükümetiniz -bir kısmı kendi programında da olan- bu
taleplerimizin hemen hiçbirisini karşılamamıştır. Oysa bunlann yerine getirilmeleri, ülkenin
demokratikleşmesi yönünde ileri adımlan olmanın yanısıra, hiç bir mali külfet de
gerektirmemektedir. Söz konusu istemlerimizin başlıcalarını eşağıde tekrar sıralamakla,
yetiniyoruz.

l• Grev hakkına konulmuş olan kısıtlamalar kaldırılmalı ve Genel Grev yasal!aşmalıdır.

2- İşçinin aç bırakılması demek olan l~kavt yasaklanmalıdır.

3- .Referandum yasallaştırılmalıdır.
, .
4· Memurlara da grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı tanınmalıdır ~e işçi-memur ayırımı

çalışanlardan yana kesin bir sonuca b'ağlanmalıdır.

5- İş Yasasının işten çıkarmalarla ilgili 13, 17 ve 24'nçü maddeleri haksız işten çıkarmaları
!inleyecek biçimde yeniden düzenlenmelidir.

6- Kamu İktisadi Kuruluşları işveren sendikalanndaıı çıkmalı, bunları, aidat lldenmemelidir.
*
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7- Hükürnet g~ev ertelemesi }cararlannda çok dikkatli olmalı, yasadaki ertele~e gerekçelerine,
tam olarak uymalı gevşek yorumlar yapmamalıdır.

XVIII. İŞTEN ÇIKARMALAR
VE İŞSİZLİK S!GORTASI

Türkiye'de çalışan nüfusun beşte pir kadarı ücretlidir. Bu oran büyük kentlerimizde çok daha
yüksek olup yüzde ellinin de üzerindedir. Bütün geçimini sadece aldığı ücretten sağlayan bir
emekçi için işini kaybetmenin ne büyük sir felıiket olduğu ise açıktır.

Bu nedenle, bir işsizlik sigortası kurulması ülkemiz için zaten ötedenberi büyük bir
gereksinme idi. Kaldı ki, içinde bulunduğumuz ekonomik bunalım nedeniyle tek tek ve topluca
işten çıkarmalar son zamanlarda artmıştır. Hükümetin alacağı istikrar önlemlerinin IMF
önerilerine yaklaşması ölçüsünde bu işten çıkarmaların daha da artacağı kaçınılmaz olacaktır. -

Bu durum karşısında, önce iş yasasının 13, 17 ve 24'üncü maddelerin düzeltilerek işten
çıkarmaların asgariye indirilmesi ve bunun yanısıra, hiç değilse çalışmakta iken her ne sebeple
olursa olsun işini kaybedenler, başka bir deyimle açık işsizler için en kısa zamanda, bir işsizlik
sigortası kurulması Hükümet için ivedilikle yerine getirilmesi gereken en önemli görevlerden
biri haline gelmiştir.

Sayın Başbakan, yukardanberi Hükümetinizin icraatı ile ilgili eleştiri, görüş ve önerilerimizin
başlıcalarını ana çizgileriyle dikkatinize sunmuş bulunuyoruz. Tekrar belirtmek isteriz ki,
Konfadarasyonumuzun (DİSK'in) bunu yapmaktaki amacı, Hükümetinizin özgürlükçü,
demokratik çizgideyol olmasına ve bu konudakibaşarılarına katkıda bulunmaktadır.

Son olarak şu hususu önemle belirtmek isteriz ki, Ceza Yasası'ndaki 141 ve 142. maddelerin
kaldırılarak, işçi sınıfımızın siyasal örgütlenmesine konulmuş olan yasağın bertaraf edilmesi
DİSK'in başlangıçtan beri en temel ve en ısrarlı bir talebidir.

Dostça selam ve saygılanmızla.

Abdullah BAŞTORK
DİSK Genel Başkanı

DİSK YÜRÜTME KURULU'NUN BAŞBAKAN BOLENT ECEVİT'E
GÖNDERD1GİMEKTUBUN ÖZETİ

Anayasamız 46. maddesi ile sendika seçme özgürlüğünü geniş biçimde düzenlemiştir.

Ancak, 275 sayılı yasa Anayasıı'nın anılan maddesine aykırı olarak bu özgürlüğü sınırlandıncı
kurallar getirmiştir. Özellikle yetkili sendikanırı ,beli:lenmesine ilişkin kurallar her türden
sahteciliğe olanak verdiğinden büyük haksızlıklara yol açmış, yasal tartışmaları bugüne dek
süregelmiştir. 15 yılı aşkın bir sürede birçok kez işyerinde hiç üyesi bulunmayan sendikalara
yetki verilirken, gerçek çoğunluğa sahip sendikaların yetkisiz kılındıkları görülmüştür.

- Bu sağlıksız işleyiş bir yandan "sendika seçme özgürlüğü"nü sınırlandırırken diğer yandan da
işçilerin ve onların üyesi bulundukları sendikaların Anayasal "toplu sözleşme yapma hakkı"nı
ortadan kaldırmıştır.

Siya~i iktidarlar, yargı organları ve ilgili organlar yasal tartışmalarla zaman geçirirken sınıf
'Sendıkacılığının gelişen sürecinde işçi sınıfı en kestirme çözümü bulmuştur. Bu da
"referandum" dur. •

Ancak, gizli oy-açık sayım yoluyla yetkili sendikanın belirlenmesi durumunda sendika seçme
özgürlüğünden sözetmek olanaklıdır. Ne var ki, DİSK'in kuruluşundan bu yana savunduğu bu
çözüme •sermaye yenim iktidarlar ve işverenler karşı çıkmışlardır. Bu karşı çıkışlar
referandumun nedenyasalaşmadığını bir kez daha göstermiştir. • . - .

1977 genel seçimleri sonrasında programında "referandum" ada yer veren CHP, oluşan yeni
. ikti~aı:ın en büyük ortağı olmuştur. Ustelik Çalışma Bakanlığı koltuğunda bu olayları yaşayan
eskı hır sendikacı oturmaktadır. Bu Bşkanlığın bir yılı aşkın sürede olumlu işler yaptığını
söyleyebilmek oldukça güçtür. •
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Referandum'u da düzenleyen 275 sayılı yasa tasarısını hazırlayan Bakanlık henüz sözünü
ettiğimiz tasarıyı meclislere bile sunmamış bulunmaktadır:

1
Yetki uyuşmazlıklarının çözümü konusunda olumlu bir adım olarak nitelendirdiğimiz
30.1.1978 günlü ve 6 sayılı genelgenin daha sağlıklı işleyebilmesi yönünde kararların
beklendiği bir sırada Çalışma Bakanlığı 13.2.1979'da örgütüne yolladığı. bir yönereevle iki adım
gerilemiştir.

.Yetki uyuşmazlığını gidermek amacıyla çıkarılan ve "Durum Saptamaeı"nı öngören 6 sayılı
Bakanlık genelgesinin daha doğru anlaşılması ve uygulanmasına yardımcı olması için
cıkarrldrüı ileri sürülen vönerze. is müfettişlerinin işlevlerini ortadan kaldırmakta yetkilerini
sınırlanclırarnk onları birer danısmnn durumuna sokmaktadır.

Bakanlık bu tutumuyla yönelim organlarını adeta denetimden uzak tutmak eğiliminde
görünmektedir. • •

Bakanlığın 12 sayılı genelgesi ile yetki incelernelerinin iş müfettişlerince yapılacağı açıkça
belirtildiği halde başlatılan uygulamayla Bölge Çalışma Müdürlükleri bu incelemeleri
doğruda~ yapma yetkisine ka.vuşturulmuşlardır.,. •

Yönerge ile getirilen yorumlıirdan birinde "Bölge Çalışma Müdürlükleri ile iş müfettişleri ve
bunların grup Başkanlıkları arasında eşitlik. üstlük niteliğinde hiyerıuşik bir bağ
bulunmaktadır"' denilmekte böylece denetim organlarının yetkileri yadsınmaktadır.

Yönergede Bölge Çalışma Müdürlükleri ile iş müfettişlerini "çok sıkı uyumlu işbirliği" içinde
olmaları gorekt.iğirıden sözedilmektedir. · ,

Oysa diğer yandan, "Yasa ile yetki kararının verilmesi Bölge Çalışma Müdürlüğüne verilmiş
bir görev olduğundan iş müfettişlerinin .veyll grup Başkanlıklarının Bölge Çalışn;ıa
Müdürlüklerince benimsenmeyen görüşlerin.de direnme hakkı ve yetkisi yoktur" yorumu ile iş
müfettişinin durum saptamasını zorunlu bulan görüşüne karşın Bölge Çalışma Müdürlüğünün
doğrudan yetki kararı vermesine olanak sağlamakta ve yetki incelemesi görevi de bu
müdürlüğe bırakılmaktadır. Bu· ise iş müfettişlerinin ve grup Başkanlıklarının yetki
uyuşmazlığını giderme işlevlerini tümüyle ortadan kaldırmayayönelik bir tutumdur.

iş müfettişlerinin işlev, görev ve yetkilerini sınırlamaya yönelik girişimler "İş Teftiş Tllzllğü
Tasarısı" ile başlamıştır. Tümüyle anti-demokratik nitelikteki bu tasan Bakanlıkça
Danıştaya sunulmuş bulunmaktadır.

Böyle bir tüzük tasarısının Danıştay'ca kabul edilmesi olası olmamakla birlikte iş müfettişleri
üzerinde MC döneminde oluşturulan baskıların ağırlaştırılmak istendiği açıktır. ,

'-
DiSK yetki uyuşmazlıklarının çözümü ile çalışma yaşamının denetlenmesi konularında bugüne
değin olduğu gibi bundan sonra da duyarlı ve kararlı-tutumunu sürdürecektir.

Bu anlamda örgütümüz iş müfettişlerinin demokratik İlrgütü İM-DER'in mücadelesini
desteklemektedir. •

iş müfettişlerinin görev ve yetkilerini daraltmaya yönelik girişimlerle, yetki uyuşmazlığı
konusunda yayınlanan 13.2.1979 günlü y!lnergeye ilişkin olarak Çalışma Bakanlığını bir kez
daha uyarmayı görev sayıyoruz.. •

İş miıfettişleri üzerindeki baskılara son verilmeli, çalışma yaşamını denetimden uzak tutacak
uygulamalardan kaçınılmalıdır. İş Teftiş 'I'üzüğü . Danıştııy'dan geri alınmalıdır. Yetki
uyuşmazlıklarını gidermek amacıyla başvurulan "Durum Saptaması"na açıklık getiren
nitelikte yeni bir genelge çıkarılarak 6 sayılı genelge ve bunun uygulanmasına İlişkin: 13.2..1979
günlü yönerge uygulamadan kaldırılmalıdır. . •• •

i

Yetki uyuşmazlıklarının çözümü konusunda iş müfettişlerince hazırlanan rapor bölge Çaiıoma
Müdürlüğünü bağlayıcı olmalıdır..

Grup Başkanlığının gerekçeli durum saptaması istemine karşın Blllge Çalıfma Müdtlıltljd bu
istemi reddederek kendiliğindenyetki karanvermemelidir,,.

1Witt4¼M@#iilitttt4®@:JŞŞ$$tıi'4iıt-4,fı#Ş6:i@4f:4'®###@11td#@iit$1W§4
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Grup Başkanlığı ile Bölge Çalışma Müdürlüğü arasında bir g~r:llş ayrılığı belirmesi durumunda
grup Başkanlığa iletebilmeli ve kesin kararı Bakanlık vermelidir.

Grup Başkanlığınca Bölge Çalışma Müdürlüklerine iletilen dur~m saptaması sonuçları
verilecek yetki kararına esas olmalıdır. .

Durum saptamasının yapıldığı günde istirahatli ya da izinli olması nedeniyle işyerinde
bulunamayan işçilerin iradeleri de kısa bir sürede tutanaklara geçirerek Bölge Çalışma
Müdürlüklerine iletilebilmelidir.

Ayrıca tutanakları iş müfettişleri değil. işçiler doldurmalı, okuma-yazması olmayan iş'çiye ise
seçtiği işçi arkadaşının eşlik etmesi sağlanmalıdır. • ·, .,, '

Genelgede ve yönergede değinilmemiş bulunan önemli bir eksikli~ de \şyerin~e, ça~rı tarihinde
çalışan işçilerin sonradan hizmet bağıtlan bozulmuş olsa bile, ısteklerı halınde durum
snptamasılıa katılma olanağının tanınmayışıdır. .

Oysa bu bir yasal zorunluktur. Yasa çağrı tarihinde işyerinde çalışanların iradelerinin
belirlenmesini öngörmektedir.

Buna göre daha sonra hizmet bağıtı bozulmuş olsa bile çağrı tarihinde işyerinde çalışanlarında
iradelerine başvurulmalıdır. •

Durum saptamasının sağlıklı işleyebilmesi ancak bu önerilerimizle, gerçek "Sendika seçme
özg~rlüğü.. ise ancak "REFERANDUM"la olanaklıdır. (8.3.1979)

DİSK GENEL BAŞKANI ABDULLAH BAŞTÜRK'.ÜN 20 MART FAŞİZME İHTAR
EYLEMİ DEĞERLENDİRMESİ .

20 Mart Faşizme İhtar Eyleminin üzerinden· tam bir yıl geçtikten sonra işçi sınıfımızın sendikal
örgütlerinin yarnsıra demokratik kitle örgütlerinden TMMOB,İstanbul Barosu,Tüm-Der,Tü
mas, Tüted, Töb-Der gibi örgütlerin de katılımıyla bu eylem değerlendirilecekti. Ancak bu
demokratik hakkımız ve örgüt içi toplantımız sıkıyönetim tarafından engellenmiştir.
Engellenmekte kalmamış örgütümüzün bulunmuş olduğu yöre asker ve polislerin denetimine
alınmıştır. İşle bu nedenlerden dolayı demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir yönetim bie
çimi olan sıkıyönetime karşı olduğumuzu Yönetim Kurulu kararımızla açıklamıştık.
Haklılığımız bu olayla bir kez daha kanıtlanmıştır. •

20 Mart Eylemi Türkiye işçi sınıfının yandaşı emekçi' kitlelerle birlikte vermekte olduğu
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde önemli bir yer tutan; faşizme karşı
mücadelede emekçi kitlelerin örg~tlü mücadelesinin etkinliğini vurgunlayan bir eylemdir..

Toplumumuzda giderek artan demokratikleşme istemi ve bu istem doğrultusunda verilen
mücadele grev hakkının yasalaşmadığı bir dönemde, Kavel işçilerinin grevi başlangıç noktası
alınarak izlendiğinde hızla bir gelişim çizgisi göstermiştir,Kavel, Gıslaved,Mnnnesman,Boru
grevleri, Çorum ve Manisa temizlik ışçilerinin yürüyüşleri, Derby, Ulker, Demir Döküm,
Sungurlardaki işçi eylemleri, kırsal kesimde üzüm, fındık, tütün üreticilerinin eylemleri, 1967
yılında D1SK'in kuruluşu, ABD emperyalizmine karşı kitlesel gösteriler, bu gelişim çizgisinde
önemli paylan olan eylemlerdir. --• 'Toplumdakı hızlı siyasallaşma, işçi kitleler arasındaki bilinçlenme, DİSK'in kuruluşundan
sonra gösterdiği gelişim, burjuvaziyi yeni önlemler almaya itmiştir. DİSK'i yok etmeye
yönelik yasa değişikliği tasarısına karşı işçilerin gösterdiği direnç ise demokratik hak ve
özgürlüklerin korunması mücadelesinde önemli bir yer tutar. 15•16 Haziran 1970 işçi direnişi
bu sürecin kuşkusuz en önemli ve en etkili kitle eylemidir. •
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12 Mart l\:'luhtırası ile başlayan dönem 1961 Auayasa'sın.da yapılan değişikl(kter ·TfP'In '- ,
kapatılışı, birçok yurtseverin, bu arada Anayasa profesörlerinin bilimi adamlarının,
gazetecilerin; sıkıyllnetim yargıçlarının karşısına çıkarılması toplumsal muhalefeti mücadele-
sinden alıkoyamamış aksine bu olumsuzlukları aşma yolunda giderek daha etkin bir duruma
sokmuştur. . . , .

12 Mart dönemini izleyen 1973 seçimleri bu etkinliğin sayısal kanıtlarını açık bir biçimde
vermektedir. İşçi ve emekçilerin oyları demokratikleşme vaadi ile ortaya çıkan CHP'ye
yönelmi~tir. • •

Bilindiği gibi 1975 yılına kadar geçen kısa dönem sonunda MC denilen gerici faşist iktidarlar
işbaşına gelmişlerdir. MC'nin iktidar oluşundan sonra işçi ve emekçilerin hak ve özgilrlüklerini
daha da kısmaya, baskı altına almaya yönelik eri önemli girişimi DGM Yasa Tasarısıdır.
DİSK'in bu yasa tasarılarına karşı başlattığı direniş, diğer emekçi kitlelerden destek bulmuş
ve DGM'lere gerçekleşme olanağı verilmemiştir. 1976 yılında ~ine DİSK'in öncülüğünde 1
Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü i,izerindeki·yasak zinciri
parçalanmış, 1 Mayıs yıllarca süren yasaklamadan sonra kitlesel bir biçimde kutlanmıştı_r.

Görüldüğü gibi Türkiye işçi sınıfının ve yandaşı emekçi kitlelerin bağımsızhk, demokrasi ve
sosyalizm mücadclesi.12 Mart gibi faşizan uygulamalara MC gibi gerici, faşist iktidarlara
karşı gelişmiş güçlenmiştir. •

DiSK gerçekçi politik~s'ına uygun olarak b~ dö~em içinde koşullu olarak CHP'yi
desteklemiştir. DISK'in bu koşullu desteği CHP'nin programına aldığı demokratik hak ve
özgürlüklerin genişletilmesi. işçi ve emekçi kitleler lehine yapılacağı söylenen daha adil bir gelir
bölüşümü hedeflerinde toplanmıştır.

DiSK bu desteği 1977 seçimlerinde de vermiştir. İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir,
Adana.Zonguldak gibi sanayi merkezlerinde "ııy patlamasr" niteliğindeki CHP oylarındaki
artış, hiç kuşku yok ki bu destekten bağımsız değildir.

işte CHP 1978 başında. işçi ve emekçi kitlelerden ~Idığı bu destekle ulaştığı güç_sayesinde
iktidar ıılabilmişlir.

CHP'nin kötü bir miras devraldığı kuşkuya yer vermeyen bir gerçektir. CHP ağırlıklı iktidar
devraldığı bu kötü mirası aşabilmek amac ıyla ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu maddi
kaynakları sağlamak. vadesi gelmiş borçları ertelemek için yoğun bir çaba için~ girmiştir.

. • 'Ancak. aynı yoğunluk ve etkinlikle üzerine gidilmesi gereken ve MC iktidarları döneminde,
iktidar ortağı olmaktan fazlasıyla yararlanmış olan, faşist odakların üzerine gitmekte hiç de
aynı etkinlikte olmamıştır. Devletin çeşitli kademelerini. çeşitli' kamu kuruluşlarının en kritik
köşelerini, eğilim kurumlarını elegeçirmiş otan faşistlere karşı hükürnet - seçimi.
meydanlarındaki konuşmaların aksine uysal, yumuşak.bir tavır içinde olmuştur.

Faşistler ise ele geçirdikleri bu önemli mev~ilerden saldırıyı sürdürmüşler, faşist bir iktidarı
gerçekleştirmek amacıyla işçi ve emekçi kitleleri yılgınlığa, suskunluğa itmek içindüzenlenen
ve önceleri ilerici, sosyalist öğrencilere yönelik cinayetler, 1977 seçimlerinin hemen öncesinde 1
Ma:yıs'ta 36 kişiı;ıin ölümü ile sonuçlanan katliamlar aşamasına geçmiştin, •

1978 başındaki iktidar değişikliği, faşist odakların üzerine vakit kaybetmeden gidilmemesi
halinde bu tür katliamlara yenilerinin ekleneceğinin habercisi olmuştur. - , •

. 16 Mart'ta Üniversiteden çıkan ilerici, sosyalist, demokrat öğrencilere yönelik bombalı saldırı_,
7 gencimizin faşist canilerce öldürülüşü, faşizmin iktidara yllnelik kanlı planınını bir
parçasıdır.

DİSK bu faşist katliama karşı gereken ihtarı zaman geçirmeden yapmıştır: DISK''.in 20 Mart
Faşizme ihtar Eylemi çağrısı örgütümüzün dışında işçi sınıfının yandaşı emekçi kitlelerden,
onların örgütlerinden aktif bir destek bulmuştur, . . . . • . , •

20 Mart Faşizme İhtar EylemiCHP ağırlıklı hükümeti de faşizm tehdidine karşı uyarmak,
aynı zamanda. faşist odakların üzerine gidilmesi halinde hükümetin arkasında' olacak
toplumsal desteği göstermek açısından önemlidir. •

Ancak, hükümet ve Sayın Başbakan'm 20 Mart Eylemimize göstermiş °olduğu tepki gerçekten
• .

523

..--..·~-- ---- - - . _



ı'

dikkat çekicidir. O zaman bu anti-faşist eylemimiz "demokratik" tutumla bağdaştırılaınamış
tı.

Bu suçlamalara Yürütme Kurulumuz adına verdiğim yanıtı burada hatırlatmak isterim.
Açıklamamızda:

"Faşizmin güçlendiği ve giderek iktidar olduğu ülkelerde, hangi yollarla ve kimleri kullanarak
başarıya ulaştığı nrtı~·herkes tarafından bilinmektedir. ,,

"Olanlara gerçekçi açıdan bakan işçi sınıfımız, faşizm tehlikesine de bilimsel olarak bakmakta
ve faşizme karşı mücadelesini buna göre vermektedir." ,
"Biz 'DİSK "yöneticileri olarak Faşizme İhtar Eylemine karar verirken ve uygularken
sorumluluğumuzun bilinci içinde davrandık. Bu nedenle ne işçi sınıfımız, ne DİSK ve ne de
onun yöneticileri kimseden bugüne kadar koruyuculuk beklemedi, bundan böyle de
beklemeyecektir" demiştik.

Açıklamamızda DİSK'in herhangi bir diyet bekleyerek demokrasi miicadelesi vermediği de
vurgulanıyordu.

20 Mart Faşizme İhtar Eylemine karşı hükümet aldiğı bu tavırla faşizme karşı mücadelenin
temel ve belirleyici gücü olan işçi ve emekçi kitlelerı karşısına almış, kendisini faşizme karşr
mücadelede etkisiz bir konuma itmiştir.

Elazığ, Sivas, Mal~ty~. Kahramanmaraş olayları, toplumda saygınlığı olan kişilerin birer birer
ôldürülüşü.bu değerlendirmemizin haklılığını kanıtlamıştır.

İşçi ve emekçi kitlelerden yeni fedakarlıklar istendiği bir dönem yaşıyoruz. Hem de öyle bir
dönein ki. fedakarlık istenen kitlelerin bu istemevel"ecekleri yanıtın baskı altında tutulduğu bir
dönem. Hem fedakarlık isteniyor. hem de fedakarlık istenenin yanıt vermesi yasaklanıyor.
işçilerin, emekçilerin verecekleri cevap ekonomik örgütlerinin, yayın organlarının, kısaca
toplumun söz ve ifade özgürlüğünün genişletilmesiyle mümkün olduğu bilinmelidir.

Birçok ilerici. sosyalist yayın. organı kapatılmış, zaten kısıtlı olan toplantı ve gösteriler
sıkıyönetim yasalarının iznine bırakılmış durumda. •

Bu olumsuzlukların yanısıra, birçok demokratik kitle örgütü, iç sorunlarından başını
kaldıramaz hale getirilmeye çalışılıyor. Burjuvazi tüm olanaklarını bu sorunları
derinleştirmek, demokratik örgütleri etkisiz hale getirmek için seferber etmiş durumda.

Ünümüzdeki acil görev bu sorunu aşmaktır. Ancak bu sorun büyük kalmaya çalışarak değil,
örgütlerimizde demokratik merkeziyetçi işleyişi, örgütsel disiplini egemen kılarak aşılmalıdır.

işçiler, öğretmenler, memurlar, teknik elemanlar, emeği ile yaşayan tüm insanların eylem
birliğini sağlamak için uğraş vermek günümüz koşullarında vazgeçilmez geri bırakılamaz bir
görev olarak karşımızda durmaktadır. 20 Mart Faşizme İhtar Eylemi bu konuda, eylem
birliğinin gerçekleştirilmesi yolunda aydınlatıcı bir deneydir.

20 Mart'ı aşan· eylemleri örgütlemek kaçınılmazdır.

Sömürü ve baskıya ancak kitlesel gücümiizle karşı çıkabiliriz.

Burada bir kere daha yinelemekteyarar var. CHP ağırlıklı hiikümeti işçi ve emekçilerden yana
'önlemler aldığı sürece desteklenecektir. Hükümet 15 ayı bulan iktidar döneminde izlediği
politikayı"gözden geçirmeli ve kendisinin de varolmasını sağlayacak tek güç olan işçi ve emekçi
kitlelerin desteğini almalıdır. Bu destek ise elbette, bu kitlelerin istem ve çıkarları
doğrultusunda izlenecek bir politikaya bağlıdır. ,

.İşçilerln, emekçilerin gerçek kurtuluşu 'ancak kendi eserleri olacaktır. Kişilere veya kendi
dışımızdaki örgütlere umut bağlamak çıkar yol değildir.

İşçi ve emekçi kitleler kendi güçlerinden başka güç, kişi ve kuruluşlara umut bağladıklarında
bu umutun sonu kaçınılmaz olarak hayal kırıklığı olacaktır.

işçi sınıfımız ve emekçi halkımız bu bilinçle, yeniden umut olarak sunulmaya' çalışan yıllanmış
politikacılaradeğil, kendi sınıfsal örgütlü birliğine yönelmektedir,
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Bağımsızlık. demokrasi ve sosyalizm mücadelesi bu bilinçli örgütlü sırutsal temel üzerinde
gelişecek, güçlenecek, sömürü ve baskıyı yok edecektir.

8.3_1979

DİSK GENEL BAŞKANI ABDULLAH BAŞT0RK'0N
"DÜŞÜNCE VE ÖRGÜTLENME 0ZG0RLUGü •
(T.C.K. 141-142) PANELİ"NDE YAP-TIGI KONUŞMA

İstanbul Barosunun Değerli Üyeleri,
Değerli Basın-Yayın görevlileri,
Değerli Arkadaşlarım,

İnsanların düşüncelerinden ve bu d\işilncelerini açıklamalarından dolayı suçlanıp dövüldüğü,
işkence gördüğü, yıllarca hapishanelerde yattığı ve hatta öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. /

Düşünce özgürlüğü işçi sınıfının ve tüm emekçilerin somut hedeflerinden biridir. Türkiye işçi
• sınıfı düşünce özgürlüğünün sağlanması için yoğun bir mücadele vermiştir. Bu mücadele hala
sürmektedir. Ve de sürecektir

Her soruna olduğu gibi işçi sınıfı düşünce özgürlüğü sorununa da sınıfsal bir açıdan yaklaşır.
Zaten düşünce özgürlüğünün sı~ırlarının genişletilmesi mücadelesi sınıfsal bir mücadeledir.

Bir toplumdaki düşüncelerin, teorilerin, çeşitli örgütlerin kaynaklarını, onların kendilerinde
değil, onları ortaya çıkaran maddi hayat şartlarında aramak gerekir.
İnsanlar tabiata karşı sürekli bir mücadele içindedirler. Ancak bu mücadele içinde insanlar
kendilerini de değiştirirler. Yalnız üretim ve tüketim araçtan değil, aynı zamanda toplumsal
ilişkileri de üretirler.

İnsanlar maddi hayatı üretirlerken ayrıca: üretim ilişkilerine uygun felsefi, politik, dinsel,
ahlaki, sanatsal, hukuki, bilimsel görüşler, kurumlar ve örgütler • ortaya çıkarırlar. Biz ,
toplumdaki ekonomik temelin üzerinde yükselen ve onun tarafından belirlenen bu gı.ırüş,
kurum ve düşüncelerin tümüne birden üstyapı deriz. .

Toplumun bir üstyapı unsuru olan hukukun başlıca görevi, var'olan mülkiyet ilişkilerini ve
bunlara bağlı· olarak biçimlenen toplumsal ilişkileri korumaktır...

' 1
Sınıflı toplumlarda :ı:asalar sürekli olarak nalıncı keseri gibi hep egemen sınıflardan yana
yontar. Ancak bu yasalar aynı zamanda sömürülen ve baskı altında tutulan sınıflann
mücadelesinin düzeyine uygun düşecek bir yapıda da olmak zorundadırlar.

Kapitalist toplumlarda hukuk en genel anİamBa • s!lmürü ilişkilerinin sürdürülmesine
yöneliktir, 141. ve 142. mııddeleriıı de varlığı bu anlamda ele alınmalıdır.

Ancak kapitalist sınıf işçi sınıfını gerileteİnediği yer:.erde işçi sımfma tavizler vermek
zorundadır. Bunlar işçi sınıfının mücadelesi sonunda elde edilen kazanımlardır. İşçi sınıfı ve
tüm emekçiler mücadele sonunda elde ettikleri hak ve !lzgürlükleri korumak ve daha da
genişletmek için sürekli ve yoğun bir kavga vermek zorundadırlar.

Çok değerli hukukçuların, hukuk bilimi alanında engin deneylere sahip hukukçuların
bulunduğu bir panelde ben hukukun sınıfsal karakteri üzerinde daha fazla •durmak
istemiyorum. ' , .

Hukukun sınıfsal karakteri üzerinde böylesine kısaca durduktan sonra dllşilnce ve eylem
biltiinlilğtl üzerinde de durmamızda. yarar var. •

Burjuva hukukunda_ sürekli olarak düşünce ve eylem arasına aşılmaz engeller konulur. Oysa ilk·
insanımsı varlıkların insan haline dönüşmesinin tarihini yakından incelersek g!lr!lr!lz )ti,
düşünce ve eylem arasında. tam bir bütünlük vardır. İnsanımsı varlıkların insan haline gelmesi,
düşünce ve eylemin, teori ve pratiğin birliği sonucunda gerçekleşmiştir.

Üretici çalışmanın birer parçası olan araç kullanma, koı;;uşma ve işbirliği insanı oluşturan
temel özellikler olmuştur.

. . . ' ~ ..
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Toplumsal iş, dil, ve konuşmayı, duyulardan düşünmeye geçiş aşaması olan konuşma ve
düşünceleri oluşturmuştur. İş-el-beyiu-konuşma-düşünme bütünlüğü içinde insanların akıl"
yürütme yeteneği gelişmiştir.

Bilgilerimizin kaynağı çevremizdeki dünya ve dünya olaylarıdır, bizim dışımızdaki olaylardır.
Bilginin kaynağı ve öğrenmenin belirleyici dürtüsü ise toplumsal pratiktir. .

İnsan bilgisi teorive pratiğin birliği sayesinde gelişir. Bilginin gerçeğe uyup uymadığı pratikte
belli olur. Yanlış hesap Bağdac'tan döner. • •

Bilgi pratik ile başlar, teoriye ulaşır, ardından yine pratiğe döner. İnsan bilgisi teori ve
pratiğin sayesinde gelişir.
İnsan bilgisinin doğruluğu ancak gilnlük pratik içinde, yani üretim çalışması içinde, bilimsel
deneylerde ve sınıf mücadelesi içinde ortaya çıkar.

Bu anlamda düşünce ile eylem birbirinden ayrılamaz. İnsanlar tarih boyunca yalnızca tabiatı
.düşünmediler. Aı,nı zamanda eylıımleriyle tabiati dönüştürdüler.

Şu halde düşüncenin eyleme dönüşmesi, eylem içinde denenmesi insan olmanın bir sonucudur.
Bu anlamda düşüncenin eyleme dönüşümünü yasaklamak insan tabiatına aykırıdır.

Ama hali dünyanın birçok köşesinde insanlar düşüncelerinden ve düşüncelerini eyleme
geçirmekten dolayı baskı görmekte, yargılanmakta, çeşitli cezalara çarptrrıhnaktadır.

Dostlarım,

Bir bilim adamının düşünce özgürlüğünden yana olması, onun yufka yürekli oluşundan,
insanlara tahakküm edilmesinden hoşlanmadığından değil, düşünce özgürlüğünün bizatihi
bilimin metodu oluşundandır. Bu bakımdan düşünce llzgürlüğünden yana olmayanlar bilim
adamı olamazlar.

Bu genel yaklaşımdan sonra düşünce llzgürlüğü açısından ülkemizdeki duruma baktığımızda
görüyoruz ki, 'Türk; Ceza Kanunu düşünce özgürlüğünü kısıtlayan maddelerle dolu'dur.

Sözgelimi devletçe kabul edilmiş din veya toplumsal sistem aleyhine propaganda yapmak
suçtur. Bunlar suç olarak kabul edilirken mesela devletçe kabul edilmiş toplumsal sistemi veya
dini beğenmeyenler veya bu tür düşünceler aleyhine propaganda yapmak suç olarak kabul
edilmemiştir. Çünkü her şeyin sınırını devlet çizmiştir. Devlet sınıf temeline dayandığı için
,tüm yasaklamalar da sınıfsaldır. .

Türk Ceza Kanununda düşünce özgürlüğünü yasaklayan maddelerin başında 141, ve 142,,
maddeler gelir.

Her iki madde de İtalya'da 1922 yıJılnda ,iktidara gelen faşist dik,tatllr Mussolini'nin faşist
devleti korumak amacıyla 1926 yılında çıkardığı "Faşist Devleti Koruma Yasası"ndan
kaynaklanmıştır. 1930 yılında kat ul edilen "Rokko Ceza Yasası"nın 270. ve 272. maddelerine
karşılık olan 141. ve 142 maddeler daha sonra 1938, 1946, 1949 ve 1951 'de dört kez .
değiştirilerek bugünkü halini almıştır. '

Özellikle Türkiye'nin'empeı-yalist-kapitalist sisteme bağımlılığının arttığı günlerde yapılan her
değişiklik, bu maddeleri daha da ağırlaştırmıştırm. Bu elbette ki bir raslantı değil, egemen
sınıfların çıkarları doğrultusunda bilinçli bir uygulamadır. • •

141{ ve 142. maddelerle korunan ve kollanan şey gerçekte burjuvazinin sınıf egemenliğidir.

Bumaddelerin kökeni hakkında yapiığımızyukandaki kısa açıklama, bunların, tam anlamı ile
"faşist devlet düzenini" korumak amacında olduğunu gllstermiştir. • _

Gerçekten de ıpso İtalyan Ceza Yasasının 270. ve 272. maddelerinin yer aldığı "Devletin
şahsiyeti aleyhine suçlar" bölümünün genel gerekçesinde; bu suçlarla, · taşıst devletin ve
ideolojisinin korunmakta olduğu ve faşist düşünceye karşıt düşüncenin ezilmesinin
amaçlandığı açıkça belirtilmiştir, .

Bu !71a_ddel~r ülkemizde de aynı g~reyi sürdürmektir, İşçi sınıfının düşünce ve örgütlenml
llzgürlukl_erıne kıınıılan bu yasak, ışçı ve emekçı_ sınıfları baskı altında tutmakta, bilim ve
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~anatın gelişmesini önlemekte, ekonomik, demokratik, politik, ideolojik alanlarda mücadele
olanaklarını ortadan kaldırmakta, kısaca toplumsal gelişmeye set çekmeye yaramaktadır.

Egemen sınıflar bu maddeler aracılığıyla gerici üretim ilişkilerini sürdürmek istemektedirl_er.

Bu maddelerin anti-demokratik niteliği, ö~ce!İkle düşünceyi yasaklamasından doğmaktadır.
Bir sınıfın diğer bir sınıfa düşünce ve örgütlenme hakkı tanımadığı düzenin, burjuva
demokrasisi açısından dahi anti-demokratik sayılacağı açıktır.

Nitekim ülkemizden başka hiç bir Avrupa ülkesinde düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne konan
bir engel yoktur. Bu maddelerin anti-demokratik niteliği onların hukuka aykırı sayılmasını da
gerektirmektedir. Gerçekten de bu maddeler, temel hak ve özgürlüklerle ilgili uluslararası
hukuksal belgelere de aykırı düşmektedir.

Başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere ülkemizin tüm hukuk kurumlan da 141. 142.
maddelerin hukuka aykırılığını ve anti-demokratlk niteliklerini bilimsel olarak açıklamışlardır.

DİSK kurulduğu günden beri sürekli olarak düşünce ve eylem özgürlüğünü kısıtlayan yasa
maddeleri ve uygulamalarla mücadele etmiştir. DİSK'in Demokratik Hak ve Özgürlükler
Mitingleri'nde, 1 Mayıs'larda en sık dile getirilen istem 141 ve 142. maddelerin kal'jlınlması
olmuştur. DİSK'in 141 ve 142. maddelerin kaldırılmasına yönelik/mücadelesi bugün de
sürmektedir.

DİSK 6. Genel Kurulunda şu karar alınmıştır: "DiSK; işçi sınıfımızın düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünü büyük ölçüde yasaklayan Türk Ceza Yasasındaki 141. 142. mııddelerin bütünüyle
yasadan çıkartılması için tüm olanııklanyla kararlı takipçisi ve bu yolda devrimci mücadele
vermeyi en önde gelen ödevled arasmda sııymayı karar altına alır."

Aricak yukarıda belirttiğim gibi düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik maddeler sadece
bunlar değildir, T.C.K.'nun 159, 163, 312., maddeleri bir konu hakkındaki düşünce veya dini
inanç açıklamasını uygulamada yasiıklamaktıİdırlar.Düş.ünce ve örgütlenme özgürlüğünün
sağlanmasına yönelik Çalışmalarda bu maddeler gözardı edilmemelidir.

Çok önemli güncel bir konu daha var. Kitap, gazete ve dergi yasaklaması. Ülkemizde
sıkıyönetim ilanlarında hemen ilk darbeyi yayın organlan yemektedir. Son sıkıyönetim de bu
geleneğe uymuştur.

Usulüne uygun alınmış ve ilıin edilmiş bir yargı karan olmaksızın yapılan yasaklamaların
yanısıra, yasaklandığı öne sürülen bir kitap, gazete veya dergiyi bulunduranlar da
sıkıyönetimce gözaltına alınmakta veya tutuklanmaktadırlar. Yasalarımızda, böyle bir suç
mevcut değildir. Buna rağmen bu yaygın uygulama siyasi ii. .ıdarların mutlaka bir yasal
dayanak gllstermeden baskı yapabildiğini göstermektedir.. Yayın organlarında· yazılı
bulunanlarla suç işlenebileceği kabul edilemez.

Çevredeki bütün taşlarla, kayalarla, sopalarla, bıçaklarla da suç işlenebileceği halde, bunlar
değil de insan düşüncelerinin ürünleri toplatılmaktadır.

Görülüyor ki, korkulan şey suç işlenilme ihtimali değil, egemen sınıfların tahakkümünün
kırılması ihtimalidir. • •

Öte yandan·l Mayısları ele alalım. l Mayısların işçi sınıfının-uluslararası birlik, mücadele ve
dayanışma günü olarak kitlesel bir biçimde kutlanması yıllarca yasaklanmıştır. İşçi sınıfının
uluslararası birlik ve dayanışmaya bir düşünce olarak sahip olması engellenememiştir. Ancak
bu düşüncenin kitlesel birbiçimde dile getirilmes_i engellenmiştir.

Ama Türkiye'de işçi sınıfının tek demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü olan DİSKbu yasak
zincirini 1976 yılında kırmış ve 1977 ve 1978'lerde 1 Mayısı gllrkemli biçimlerde kutlamıştır.

Bu yıl da 1 Mayıs kutlamasını engellemek isteyebilirler. Ama DİSK 1 Mayıs'ın kutlanmasında
kararlıdır. •

\

DİSK olarak düşünce özgürlüğüne sınır tanımıyoruz. Türiye işçi sınıfı, bağımaıelık, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesi içinde düşünce özgürlüğüne konan t!lm engelleri teker teker ortadan
k ıldıracak ve başta 141. ve 142. maddeler olmak üzere tüm engellerin tarihin çöplüğüne
atılması mücadelesini sürd!lrecektir. (5.4.1979)
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DİSK GENElL SEKRETERİ FEHMİ IŞIKLAR'IN
1 MAYISKUTLAMALARINA
İLİŞKiN VALİLlGİN YAZISINAVERD1G1 YANIT

ı Mayıs işçi sınıfının bayramıdır. Bu gün işçilerin günde 14-16 saat değil, 8 saat çalışmak için
verdikleri mücadeleyi simgeleyen bir gündür. 1 Mayıs işçi sınıfı yurtseverliği ile işçi sınıfının
uluslararası dayanışmasının vurgulandığı birgündür.

1 Mayıs'lar 1890 yılından bu yana tüm dünyada İşçilerin, emekçilerin bayramı olarak
kutlanmaktadır.

1 Mayıs'ları faşist diktatörlüklerin olduğu ülkeler hariç, sosyalist, kapitalist tüm ülke İşçileri
' kutlamaktadır.

ı Mayıs'lar Türkiye'de 1909 yılından İtibaren çeşitli biçimlerde kutlanmıştır. Bu kutlamalar
özellikle 1921 ve 1922 yıllarıda gerçek anlamıyla Türkiye'yi işgale kalkışan güçlere ve onların
işbirlikçilerine karşı yönelmiştir. 1 Mayıs kutlamaları 1920'lerde ve 1930'larda da çeşitli
biçimlerde sürdürülmüştür.

ı Mayıs daha 1923 İzmir İktisat Kongresinde işçilerin dile getirilen istemleri doğrultusunda
1925 yılında bayram olarak kabul edilmiştir. ama Çiçek ve Bahar Bayramı olarak.

Türkiye işçi sınıfının tek demokratik sınıf ve kitle örgütü olan DİSK. 1976 yılından itibaren 1
Mayısları kitlesel ve anlamına uygun olarak kutlamıştır. 1 Mayıs 1977'de yüzbinlerce
emekçinin üzerine ateş açılmış ve 36 yurttaşımız öldürülmüştür. 1 Mayıs 1977 katliamının
gerçeği henüz aydınlanmarmştrr. Ancak bu konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Senatosunda bir
araştırma komisyonu kurulmuştur. ,

1 Mayıs 1978 öncesinde ise işçi sınıfına ve emekçilere karşıt güçler 1 Mayısın yeniden kanlı
geçeceği. 1 Mayıs'a _katılan işçilerin yağma ve talan yapacağı, ins~nlara kurşun sıkılacağı
propagandası yaparak l Mayısı kundaklamaya çalışmışlar. ancak bu çabalan boşa çıkmıştır. 1
Mayıs J 978 bir tek kişinin bile burnu kanamadan Taksim Alanr'nda kutlanmıştır.

1 Mayıs': kutlamak DISK'in temel görevleri arasındadır. DİSK Anatüzüğünün 4. Maddesi
iti ,•., l,•I fıkraları ile 5. Maddesinin (fi fıkrası DİSK'in işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda
tııplantılar yapmasını ve DİSK'in ilkelerine ve görüşferine uygun işçi sınıfı yararına çalışma
yapan tüm uluslaruresı örgütlerle dayanışma içinde olmasını ve işbirliği yapmasını zorunlu
~ılmakıadır. • •

C lusal ı l' uluslararası düzeyde dayanışma ilişkilerinin en somut olarak gözler önüne serildiği
gün ise I Mayıs'Iardır, •

Öte yandan 22-28 Aralık 1977 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan DİSK 6. Genel Kurul
toplantısında tüm Genel Kurul delegelerinin oybirliğiyle aşağıdaki karar alınmıştır:

Karar 43 al "Bütün ülkeler işçi sınıfının birlik-dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ın
ülkemizde 51 yıl süren yasak zincirinin kırılmasına öncülük eden Konfederasyonumuz, emeğin
bu bayram günü önü'müzdeki yıllarda da DİSK ilkelerine uygun olarak düzenlenmesini
zorunluk saymaktadır. DiSK 6. Genel Kurulu l Mayıslara her yıl deha fazla katılım
sağlanması için tüm çabaların gösterilmesini, 1 Mayısın resmen yasalaşması için her çabayı
harcamayı ve heybetli 1977 gösterisini kana bulayan faşist tertibin sorumlularının bulunarak
cezalandırılması için her olanağı kullanmayı emekçilik onurunun ve sınıfsal görevlerinin
vazgeçilmez bir gereği görür." • ·

1 Mayıs': kutlamak DlSK için hem bir tüzük emridir, hem de bir Genel Kurul emridir. ı
Mayıs'ın kullanması. artık etle tırnak gibi DiSK 'ten ayrılmayacak bir bir görevdir.

DiSK. 1 Mayıs 1976 ve 1 Mayıs 1977'yi Milliyetçi Cephe Iktidarlanrun olduğu bir dönemde
kutlanmıştır. I :O.layıs 19,iS'in Ta'ksim Alanında kutlanmasına önce izin verilmemiş, 'ardından
bu izin gerekli görülmüş ve DİSK_ 1 Mayıs 1978'i de Taksim Alanında kutlamıştır.

Toplu sözleşmeyapmak DİSK'in ne denli temel görevi ise. 1 Mayıs'ı kutlamak da o denli temel
bir görevidir.
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DİSK, 1 Mayıs 1979'u Taksim Alanı'nda kutlamaya kararlıdır. Tüm emekçilere demokratik hak
ve özgürlükleri genişletme vaadi ife iktidara gelen bir hükümet, emekçilerin en doğal hakkı
haline gelen 1 Mayıs kutlamasını engelleyemez. •

1 Mayıs 1979'un Taksim Alanı'nda kutlanmasını engellemek ayrıca 1 Mayıs 1977'de Taksim
Alanı'nda öldürülen 36 yurttaşımızın .anısına saygısızlık olacaktır. 1 Mayıs 1977 katliamını
onaylamak olacaktır. •

Diğer yandan Kahramanmaraş'ta meydana gelen soykınmla ilgili olarak iliin edilen
Sıkıyönetimin ilan gerekçesi de DİSK'in 1 Mayıs'ıTaksim Alanı'nda kutla!11asını onaylar.

Sıkıytınetim demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasını güvence altına almak amacı ile·
ilıi.n edilmiştir. Bu gerekçeye sadık kalınmalı ve işçi sınıfının toplantı yapma özgürlüğüne engel
olunmamalıdır. ;

1 .
İstanbulVelili' ğince alınmış olduğu söylenen İstanbul ili sınırları içinde toplantı ve gösteri
yürüyüşü yapılacak alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin karar da tarafımıza usulüne
uygun bildirilmemiştir. Bu karar ancak ilanından sonra yapılacak başvurular için bir anlan,
taşır. Daha önceki başvurular bu düzenlemenin kapsamı dışındadır. Kaldı ki, l Mayıs kutlama
töreni sıradan bir toplantı olmayıp işçi sınıfı ve emekçi halk açısından çok önemli bir
bayramdır. l Mayıs bir bayram olarak değerlendirilmeli ve buna uygun Işlem yapılmalıdır.

1 Mayıs 1979'un Taksim Alanı'nda kutlanması yalnızca işçilerin, emekçilerin değn:·tüm
demokratların ilericilerin, yurtsevederin en temel istemidir.

3 yıldan bu yana anlamına uygun bir biçimde, yığınsal ve görkemli olrrak kutlanan l May ıs
1979 yılında da DİSK'in geleneğine uygun olarak Taksim Alanı'nda mutlak kutlanacaktır,

Bu bakımdan 26.3.1979 tarihli başvurumuzun bu çerçeve içinde değerlendirilmesini ve Taksim
Alanı'nı 1 Mayıs kutlaması için ayrılmasını dileriz. 17.4.1979), ,,

DİSK BAŞKANLAR KONSEYl'NlN 1 MAYIS KUTLAMALARIYLA İLGİLİ
AÇIKLAMASI • / -

17 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da DİSK Genel Merkezinde toplanan DİSK BAŞKANLAR
KONSEYİ, 1 Mayıs 1979 kutlamasına ilişkin olarak bir ıı~nel durum değerlendirilmesi yapmış
ve aşağıdaki açıklamanın yapılmasım oybirliğiyle karar altına almıştır:

1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gündüdür. Türkiye işçi
sınıfının 1 Mayıslan yaşatan köklü bir geleneği vardır. İşçi sınıfımız 1920'lerde 1 Mayıs'ı en .
coşkulubiçimlerde kutlamıştır. 1 Mayıs'lara daha sonra konan yasak zinciri ise DİSK'in
öncülüğünde 1976 yılında kırılmıştır. 1!!76, 1977 ve 1978_ yıllannda başta işçi sınıfımız olmak
üzere emekçiler DlSK'in öncülüğünde 1 Mayıs'ı, 1 Mayıs Alan'ıııda kitlesel ve görkemli bir •
biçimde kutlamışlardır.

1 Mayıs 1979'u yine, 1 Mayıs Alan'ında kutlamayı kararlaştıran DİSK BAŞKANLAR
KONSEYl. ülkemizin içinde bulunduğu somut koşullarda ekonomik-demokratik hak ve
özgürlüklerimizi kullanma hakkından ödün vermeksizin, 1 Mayıe'ın letanbul'de ve 1 Mayıs
Alan'ında kutlanmasının tarihsel ve sınıfsal bir görev olduğunu kabul eder ve DİSK dışındaki
örgütlerce İstanbul dışında yapılacak kutlama girişim ve eylemlerinin teslimiyetçilik olduğunu
vurgular,

I Mayıs kutlamasının yürüyüş ve miting olarak ele alınamayacağı, tüm dünyada kutlanan 1
Mayıs'ın işçilerin ve emekçilerin bayramı olduğunu dikkate alan DİSK BAŞKANLAR
KONSEYİ, DİSK Yürütme. Kurulu'nun bugüne kadar l Mayıs ile ilgili çalışma ve
uygulamalannı onaylar. • •

1 Mayıs kutlamalarını önlemeye yllnelik çabalann geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecekte de
olabileceğinin bilinci içinde, DiSK BAŞKANLAR KONSEYİ, DİSK'in gücünün ve
kararlılığının bu yıl da engel tarumayacağını açıklar.

DiSK, 1 Mayıs 1979'u yalnızca letanbul'da ve 1 Mayıs Alan'ında kutlayacaktu. DiSK,
Tilrklye'de başka hiçbir yerde 1 Mayıs kutlaması yapmayacak ve DİSK'ln üyeleri 1 Mayıs
Alan'ındaki kutlamaya katılacaklardır.
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DİSK Yöneti~i ve bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri olarak 1 Mayıs 1979'da 1
Mayıs Alan'ında olacağız. •

Tüm üyelerimizi, DİSK üyesi oliiıayan sendika ve ilyelerini, 1 Mayıs 1978'de de çağnh olan
demokratik kitle "örgütlerini ve ilyelerini, köylüleri, kilçük esnaf ve zanaetkil.rlan,
öğretmenleri, avukatlan, yazarlan, sanatçıları, teknik elemanla~, tü~ ~am.u • kesimi
çalışanlannı, öğrencileri, emekten yana tüm demokratlan, yurtseverlerı, devrımcılerı,. 1 Mayıs
Alan'ına çağınyorıız. •· • .

1 MAYIS'TA 1 MAYIS ALAN'IN_DA

(18.4.1979)

DİSK GENELBAŞKANI ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN
1 MAYIS 1979 KUTLAMASINA İLİŞKİN OLARAK
YÜRÜTME KURULU ADINA YAPTIÔI AÇIKLAMA

Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halkımız her geçen gün biraz daha ağırlaşan
koşullarda yaşamaya itilmektedir. Hayat pahalılığı, giderek büyüyen işsizlik, kuyruklar,
bunlar yetmiyormuş gibi hergün faşist' saldırılar sonucu dökülen kan ve gözyaşları artık
yaşamı çekilmez hale Igetirmekte, emekçi halkımızın için düşürüldüğü bunalım giderek
derinleşmektedir.

Böylesi bir ortamda CHP ağırlıklı iktidar emekçi halkın şikayetlerini dile getirme ve istemlerini
hayata geçirmeye yönelik haklarını kullanmasını engellemek istemektedir. Bu anlamda,
öncelikle bir siyasi parti olİı.ra'kCHP'nin ve ağırlıklı iktidarının gerçek yüzü açığa çıkmıştır.

Emekçi halkımıza daha geniş ekonomik ve demokratik haklar vaadeden CHP, ülkemizin en
kritik anında demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi yolunda en ufak bir
girişimde bulunmamış, tam tersine yeni tasanlan ile demokratik haklan kısıtlamaya
kalkışmıştır. İktidarın bu tavrından faşistler yararlanmış ve yeni mevziler elde etmişlerdir.
CHP ise demokrasi sınavında sınıfta kalmıştır.

1 Mayıs, emeğin bayramının kutlanmasına yönelik saldın ve tartışmalar bu gerçeği bir kez
daha göstermiştir. CHP ağırlıklı iktidar bu konuda DİSK'in işçilerle askerleri karşı karşıya
getireceğini ileri sürerek üstlendiği görevin sorumluluğundan kurtulabileceğini sanmakta ve
hükümet olıııa sorumluluğuna uygun davranmamaktadır. Ancak Türkiye işçi ısınıfının tek.
devrimci sendikal örgütü DİSK asla işçileri askerlerle karşı karşıya getirme niyetinde değildir.

Emeğin bayramını kutlamak işçi sınıfının hakkı ve D1SK'in temel görevidir. Bu görevimizi
yerine getirmek için gerekli süre içersinde yetkili makamlara başvurduk. Başvurumuz üzerine
maksatlı bir tavırla İstanbul'daki bayram alanlarının yeniden düzenlendiği bildirilmiştir.
Elbette bu anti-demokratik davranış hükümetin bilgisi dışında olmamıştır. Böylelikle bu sorun
gereksiz bir biçimde tırmandınlmıştır. Emeğin bayramının kutlanmasına temelden karşı
olanlarca bu tür engeller geçmişte karşımıza çıkanlmıştır ve bundan böyle de çıkarılmasına
devam edilecektir.

İşçi sınıfı çağımızın tek devrimci sınıfıdır. Gerçek anlamda demokrasinin sarsılmaz ve kararlı
savunucusudur. İşçi sınıfının temel hak ve özgürlüklerini göz ardı eden düzene demokrasi
denemez. Üretimi elinde bulunduran işçi sınıfı gerektiğinde bu gücünü demokratik hak ve
özgürlüklerini savunmada ve- genişletmede nasıl kullandığını bugüne kadar gerçekleştirdiği
eylemlerle kanıtlamıştır. Bu anlamda işçi sınıfının sesi hiçbir zaman kısılmayacaktır.

Demokrasinin en güçlü savunucusu işçi sınıfımız ve onun devrimci sendikal örgütü DISK'I
faşist terör ve cinayet şebekeleriyle aynı kefeye koymaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Sıkıyönetim uygulaması içinde yaşadığımızı biliyoruz. Sıkıyönetimin demokratik hak ve
özgürlüklerin kullanılmasını güvence altına almak, faşist terör ve cinayetleri önlemek
gerekçesiyle ilan edildiğininin Başbakan tarafından açıklandığını da biliyoruz.Emeğin
bayramının kutlanmasına yönelik engellemeler bu gerekçenin kapsamında değildir.

Burjuvazi 1 Mayıs'ı her yola başvurarak enıellemrk isteyebilir. l Mayıs'm 1 Mayıs Alanı'nda
kutlanmasında karşı çıkabilir. Hatta, kendi istediği alanlarda yapılmasını dayatabilir. Bu
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dayatmaya boyun eğerek DİSK'in i Mayıs'ı İzmir'de kutlayacağı yalanını yayanlar, tüm
demokratik güçlerin 1 Mayıs alanına akmasını engellemek isteyen tesllıniyetçilerdir. Bunlar
burjuvazinin gösterdiği alanlarda, yannki heeaplanna uygun 1 Mayıs'ı kutlamaya
kalkışanlardır. Bunlar, 1 Mayıs 1977 katliamında öldilrillen 36 yurttaşımızın anısını 1 Mayıs
Alanında yaşatmaktan kaçarak onlarm anılarına ihanet edenlerdir.

1 Mayıs emeğin bayramıdır, Devrimci bir sendikal örif'lt!in ;genel başkanı olarak
arkadaşlarımla ı Mayıs'ta 1 Mayıs Alan'mda olacağım." (27.4.1979)

DİSK YÜRÜTME GOREVL1LERİN1N SOKAGA ÇIKMA •
YASAGI İLAN EDİLMESİ ÜZERİNE YAP'J'.IGI AÇIKLAMA:

DİSK üyeleri, işçiler, köylüler, .memurlar, öğretmenler, teknik elemanlar, öğrenciler,
yurtseverler, demokra_tlar, devrimciler, tüm emekçiler,

Bugüne değin "BAHAR BAYRAMI", "24 TEMMUZ" gibi saptırmalarla I MAYIS, Emeğin
Bayramını kabul etmek istemeyen egemen sınıflar Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal
örgütü DİSK'in ve demokrasi güçlerinin kararlılığı sonucunda 1 MAYIS'ı resmen olmasa bile
kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu, kararlı mücadelemiz sonucunda elde edilen bir
başarıdır.

Seçimlerde emekçi halkımıza ekonomik ve demokratik hakların genişletilmesi s61.ü veren
CHP'nin ağırlıkta olduğu hükümet, yaşamın çekilmez olduğu bir ortamda 1 MAYIS'ın.
kutlanmasına yönelik olarak sürekli ve yoğun bir anti-demokratllı bask; uygulamıştır..
Yayınlarımıza el konmuş I MAYIS'a yönelik toplantılarımız engellenmek istenmiş, 28
Nisan'da da beş DİSK Yürütme Kurulu üyesi başta olmak üzere çok sayıda sendika ytıııeticiai
gözaltına alınmıştır.

DİSK Genel Merkezi ve birçok sendikamız aranmış, bir sendikamızın kapısı kırılarak girilmiş·
ve mühürlenmiştir. Bu tür baskı ve saldırılar bizi yıldırmamış ve yıldırmayaca~tır.-

_DİSK işçileri ve emekçileri, askerlerle -karşı karşıya getirmek istemediğini her fırsatta
vurgulamıştır; işçiler ve emekçiler askerle karşı karşıya gelmeyecektir. Sokağa çıkma yasağı
konmakla, artık Istanbul'un her yeri 1 MAYIS ALANI haline getirilmiştir. 1 .MAYIS kutlu
olsun. •

Ytıneticilerimizin 1 MAYIS nedeniyle tutuklananlann serbest bırakılması için üretimi elinde
bulunduran bizler, geleneğimize uygun olarak davranacağız.

1 MAYIS'a giderken güçlerimizi topladık ve mücadele azmimizi biledik. 1 MAYIS olayı
• Türkiye'de demokrasi mücadelesinin de tek sarsılmaz gücünün, mücadelenin· öncü gücünün
işçi sınıfı olduğnu bir kez daha vurgulamıştır. • •

1 Mayıs 1979'u kutlamaya ytınelik mücadelemiz Türkiye işçi ~ınıfı tarihinde örıemll bir
d1lnemeç noktası olmuştur. .
1 MAYIS 1lncesi gelişen olaylar nedeniyle işçi sınıfı, dostunu ve -düşmanını bir kez daha
tanımıştır. İstanbul'da, 1 MAYIS ALANI'nda 1977 katliamında öldürülen 36 yurttaşın kanı
yerde dururken· 1 MAYIS'ları özünü boşaltarak İzmir'de kutlayacakları için • "takdirle.

, karşılananlar"ı, DİSK'i arkadan hançerlemeye kalkanları, burjuvaziye teslim olanları, İşçi
sınıfımız unutmayacaktır. , • •

DİSK gücünü işçi sınıfından alır, DİSK'in mücadelesine yol gösteren işçi sınıfının bilimidir.
İşçi sınıfının baskı ve sömürüye karşı mücadelesi örgütlü, disiplinli mücadelesidir.

Başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi halkımızın, tüm demokrat, ilerici, yurtsever
güçlerin faşizme, emperyalizme, şövenizme, baskı ve sömürüye karşı ortak milcadelesi •
sürecektir.

YAŞASIN DİSK
• TEKSTİL Sendikası Genel Başkanvekili

DİSK Yürütme Görevlisi
Selahattin tJYAR

GIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanvekiİi •
DİSK Yürütme Görevlisi -

Mehmet MIHLACI
.(30.4.1979)
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GENEL BAŞKAN ABDULLAH BAŞTÜRK'ON
1 MAYIS MESAJI

İşçiler, köylüler, memurlar, öğretmenler, teknik elemanlar, öğrenciler, yurtseverler,
demokratlar, devrimciler, tüm emekçiler,

• Bugün ı· Mayıs. Emeğin Bayramı. 1 MAYIS ALANI'nda olmak için kararlı bir mücadele
verdik. 1 MAYIS'lara konan yasak zincirinin 1976'da DİSK'in öncülüğünde kınlmasından
sonra ı MAYIS'ları kutladığımız, adını koyduğumuz ve 1977 1 MAYIS katliamında öldürülen
36 yurttaşımızın anısını her yıl coşkuyla yaşatacağımız Alan'da Emeğin Bayramını kutlamaya
yönelik kararlımücadelemiz gerçekte amacına ulaştı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 MAYIS ALANI'nda olamayan, Alana giremeyen binlerce
işçi ve emekçiye sesleniyorum. 1 MAYIS'ların kitlesel bir biçimde kutlanmasından korkanlar
her yıl önümüze çeşitli engeller çıkaracaklardır. İşçi sınıfının en temel haklarından' olan 1
MAYIS'ların kutlanmasını önlemek isteyeceklerdir••

Türkiye'nin içinde bulunduğu somut koşulları gözardı etmeden, ama işçi sınıfının da
haklarından taviz vermediğini, faşist tehlike karşısında yılmadığını, burjuvaziye teslim
olamayacağımızı göstermek için yoğun bir mücadele sürdürdük.

İşçi sınıfı, birlik ve dayanışma gününde, 1 MAYIS'ın en anlamlı biçimde 1 MAYIS
ALANI'nda kutlanması gerekli olan günde, "birlik" sözlerini ağızlarından düşürmeden işçi ve
emekçilerin, demokratik güçlerin birliğtniparçalama yolunda, dar hesaplar içinde burjuvaziye
teslim olanları, sınıf mücadelesini egemen sınıfların kuyruğuna takmak isteyenleri asla
unutmayacaktır.

Değerlf Mücadele Arkadaşlarım,

ı MAYIS, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin demokratik hak ve özgürlüklerinin, sendikal··,
hakların korunması ve genişletilmesi için verdiği mücadeleyi ortaya koyan bir gündür.

1 MAYIS. faşizme ve emperyalizme karşı. çokuluslu tekellere karşı, şövenizme karşı. sömürü
ve baskıya karşı tüm dünya işçilerini mücadele güçlerini gözden geçirme günüdür.

1 MAYIS. bütün ülkelerin işçilerinin bağımsızhk. demokrasi ve sosyalizm yolunda güçlerini
birleştirdiği gündür. •

/' l MAYIS. faşist iktidarların baskısı altında. hapishanelerde. Nazi toplama kamplarında bile
kutlanılmasından vazgeçilrneyen gündür.

Emekçi halkımıza daha geniş ekonomik ve demokratik haklar vaadeden hükümet, Emeğin
Bayramının kutlanmasını yasaklamıştır., Hükümet olmanın getirdiği sorumluluktan
kaçmıştır. Bugün işsizlik, pahalılık artarken, öte yandan en temel hak ve özgürlüklerimiz
budanmaktadır. Tüm emekçilerin egemen sınıfların lehine haklarından vaz geçmesi
istenmektedir. Böylesi bir ortamda demokratik güçlerin güç ve eylem birliğini daha da
pekiştirmek zorundayız. . .

Faşizme ve emperyalizme karşı, sömürü ve baskıya karşı tek ses. tek yumruk olmalıyız. İşçi
sınıfının Bncülüğünde, tüm teslimiyetçi tavırları aşarak, eylem ve güç birliğini en yüksek
düzeye çıkarmalıyız. Ve mutlaka çıkaracağız. .

Gün, birlik ve dayanışma günüdür. Sloganımız yalındır: FAŞİZMİ EZECEGİZ. (30:4.19791

GENEL BAŞKAN ABDULLAH BAŞ:ı'ÜRK'ÜN ASKERi MAHKEMEDEK1
KONUŞMASI

1 Mayıs işçi sınıfının bayramıdır. l Mayıs'Iar 1890 yılından bu yana tüm dünyada işçilerin,
emekçilerin bayramı olarak kutlanmaktadır, Ilugünün işçi sınıfı için ekonomik ve demokratik
haklarını elde etme miicadelesinde tarihsel bir anlamı vardır. Bu anlama dayalı olarak tiim
dünya işçileri, !ilkelerinde uygulanan rejimin niteliği ne olursa olsun, her yılın 1 Mayıs'ındaj bayramlarını kutlama bilincini sürekli olarak yaşatmışlfr ve bayraml..rını kutlamışlardır.
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İşçi sınıfının düşmanı faşist zorbalıkların egemen olduğu !ilkelerde liile işçileri bu bilinçten
uzaklaştırmak mümkün olmamıştır. Ülkemizde 1 Mayıs, işçi bayramı olarak 1909 yılından beri
kutlanmaktadır. Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra 1923 yılında toplanan İzmir İktisat
Kongresine katılan işçi delegeler 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı olarak yasalaşmasını istemişlerdir.

Ardından Cumhurivet döneminin ilk vıllarında cıkanlan bir vasa ile 1 Mayıs "Bahar ve Çiçek
Bayramı" adı altında resmi tatil günü olarak kabul edilmiştir.Gerçektebu genel tatil.işçilerin
1 Mayıs'ta iş bırakmalarını önlemenin imkansızlığı nedeniyle yasallaştırtlmıştır.

1976 yılına kadar ülkemizde l Mayıs İşçi Bayramı, muvazaalı "B':ıbar ve Çiçek Bayramı"
adına ve siyasal iktidarlarca gerçekleştirilen baskılara rağmen kutlanmıştır. Bu dönemlerde 1
Mayıs'lardan önce işçi liderlerini ve sendikacıları gözaltına alma en sık uygulanan yöntem
olmuştur. '

Türkiye işçi sınıfının tek demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü olan DİSK, 1 Mayıs'ı
tarihsel ve gerçek anlamına uygun olarak kutlama görevini Anatüzüğüna ve Gene Kurul
kararlarına uygun olarak üstlenmiştir. DİSK, Türkiye'de ilk kez ı Mayıs I976'da resmi adı
"Taksim Alanı" olan alanda düzenlenen toplantı ile 1 Mayıs'ı kitlesel ve anlamına uygun bir
biçimde kutlamıştır.

1 Mayıs 1977'de ise faşist odakların kanlı,bir•komplosu ile yüzbinlerce emekçlnin ·üzerine·
dışarıdan ateş açılmış ve 36 yurttaşımız öldürülmüştür.

1 Mayıs 1978 öncesinde ise, işçi sınıfına ve emekçilere karşıt güçler, 1 Mayıs'ın yine kanlı
geçeceği, 1 Mayıs'a katılan işçilerin yağma ve talan yapacağı, insanlara kurşun sıkılacağı
propagandası yaparak 1 Mayıs'ı kundaklamaya çalışmışlardır.

Ancak, şu anda sanık sandalyesine oturtulan bizler, yani aynıDİSK Yürütme Kurulu üyeleri 1
Mayıs 1978 kutlamasını kimsenin burnu kanamadan ve hiç bir yasa dışı olaya meydan
vermeden, disiplin içinde gerçekleştirdik. ,

1 /Mayıs'ı'kutlamak DİSK'in temel göre\lidir. 1 Mayıs'ı kutlamak genel olar:k, demo~ratik hak
ve özgürlüklerimizi koruma ve genişletme mücadelemizin bir parçasıdır; özel olarak da
Anatüzüğün ve Genel Kurullarımızın bizlere yüklemiş olduğu bir görevdir. •

Ekonomik, demokratik hakları korumak, toplu sözleşme yapmak, grev yapmak DİSK'in ne
denli görevi ise, 1 Mayıs'ı kutlamak da 11 denli temel bir görevidir.

Toplantıngösteri yürüyüşü yapmak Anayasa'nın 28. maddesi ile güvence altına alınmış bir
haktır. Arıcak Tüm dünyada yapılan 1 Mayıs gösterileri yasal .sınırlamaların dışında
düzenlenen, ayrıcalığa sahip gösterilerdir. DİSK 1976 yılından bu yana, özellikle güzergah ve
alan bakımından, 1 Mayıs işçi bayramının toplantı yerini gelenekselleştirmiş ve amacına uygun
olarak yönlendirilmesini, güvenliğini sağlamıştır. •DİSK'in 26.2.1970 tarihli 1 Mayıs İşçi "Bayramının' aynı yerde kutlanmasına ilişkin
başvurusunu İstanbul Valiliği sıradan bir toplantı ve göster, yürüyüşü olarak değerlendirmiş
ve usulüne uyguiı •olmayan bir biçimde güzergah değiştirmiştir. Bu konudaki kazanılmış
haklarımız gözönünde bulundurulursa Anayasa'mızın titizlikle koruduğu temel haklarımız
çiğnenmiştir.

Dünyanın hiçb.r yerinde 1 Mayıs kutlamalarının güzergah ve yerleri idari makamlarca
saptanmaz. Paris, Roma, Madrid, Londra, New-York, Moskova, Tokyo ve hatta bugünkü
faşist yönetim altındaki Şili'nin Santiago kentinde işçiler gelenekleşmiş yollarda ve alanlarda
bayramlarını kutlamaktadırlar. •

Nitekim 1978'de de İstanbul Valiliği güzergah değişikliği yapı:qış, ancak kazanılmış haklar
gözönünde bulundurularak geleneksel 1 Mayıs kutlamasının yasallığı kabul edilmiştir. Bu yıl
İstanbul Valiliği'ne yapılan başvurumuz üzerine 29.3.1979 tarihinde verilen cevapta
başvurunun sıkıyönetim kaldırıldığı takdirde dikkate alınacağıbildirilmiştir.

Sıkıyönetim Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına göre 26.4.1979 tarihinde sona erecekti.
Görüldüğü gibi, bu tarihe kadar 1 Mayıs günü toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı
sıkıyönetimin uzatılması koşuluna bağlı olarak varlığını korumaktadır. ••

, DİSK, bu olasılık karşısında yasal hakkını kullanmak için hazırlıklarını sürdürmüştür. Bu
koşullar altında 1 Mayıs hazırlığı yapmak yasa dışı bir eylem, hukuk deyimiyle suç değildir.
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Sıkıyönetim 26.4.1979 günü uzatılmış ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı l Mayıs gilnil
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılmasını yasaklamıştır. ,

Sıkıyönetim Komutanlığı bildirisinde yer alan yasıık, 1 Mayıs'ın emeğin bayramı olarak
kutlanmasını engellememektedir.

: Bu nedenle, suç kanıtı olarak gllsterilen 27.4.1979 tarihli ve 97885 sayılı DİSK Ajansında "l
Mayıe emeğin bayramıdır. Devrimci bir sendikal örgütün başkanı olarak arkadaşlanmla 1
Mayıe'ta 1 Mayıs Alanı'nda olacağım" şeklindeki sözlerimi halkı suç işlemeye tahrik olarak
kabul etmek olanaksızdır. Çünkü,• işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma
günü olan 1 Mayıs tüm emekçi kitlelere mal olmuş durumdadır.

Aynı bültende yer alan "Emeğin Bayramının kutlanmasına yönelik engellemelerin sıkıyönetim
ilan gerekçelerinin arasında yer almadığını" belirten cümleler de yasaklamayı eleştiri
niteliğinde, demokratik ve Anayasal bir hakkın kullanılmasıdır. Bu eleştiriyi yapmak.
demokratik bir düzende her yurttaşın hakkıdır. l Mayıs bayramının İstanbul dışında
kutlanması girişimlerini eleştiriye yönelik sözlerimin de tahrik ve teşvik olarak kabulu
olanaksızdır. Bu sözlerim de İstanbul dışındaki kutlamaların yanlışlığına ilişkin eleştiridir.

28.4.1979 günü gözaltına alınmamız ve sanık sandalyesine oturtulmamız yasal çerçeve içinde
yapmamız mümkün olan I Mayıs kutlamalarına ilişkin görev ve girişimlerimizi engellemiştir.

1 Mayıs 1979'da alanı dolduracak olan yüzbinlerce işçi, emekçi ne yapacaktı?'

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışmasını vurgulayacaklardı.
• İşsizliği ve pahalılığı protesto edeceklerdi. •
Demokratik hak ve özgürlüklerin korunmasını ve genişletHmesini isteyeceklerdi.
Başta TCK'nuıı. ,141 ve 142. maddeleri olmak üzere yasalardaki anti-demokratik maddelerin
kaldırılmasını isteyeceklerdi.
Başta ı Mayıs 1977 katliamı olmak üzere faşlst odakların işlediği cinayetleri
lanetleyeceklerdi.
Adil ve kalıcı bir dünya barışı için ne denli kararlı olduklarını dile getireceklerdi.
I'üm değerleri yaratan emekçiler olarak insanca yaşama ve çalışma istemlerini dile

..- getireceklerdi.

Gerçi;işçiler ve emekçiler 1 Mayıs Alanınd~ bu istemlerini dile getiremediler. Ancak 1 Mayıs
1979, 1 Mayıs'ların mücadeleci geleneğini uygun bir gün olarak yaşandı.

' ,

DİSK GENELBAŞKAN VEKİLİ RIZA GÜVEN'İN "REFERANDUM"
PANELİNDE YAPTI<1I KONUŞMA • .•
İşçi sınıfımızın demokratik sınıf ve kitle örgütü DİSK'in sürdürdüğü mücadele sürecinde çok
önemli yeri olan."Referanduni'u" bu kez konu ile ilgili tüm kişive kuruluşların katıldığı bir
düzeyde tartışmaya açmış bulunuyoruz.

İşçi sınıfının sınıfve kitle sendikacılığı ilkesi yönündeki gelişimi her yerde ve her zaman olduğu
gibi ülkemizde de önemli engellerin aşılması mücadeleleriyle doludur. .

Sınıf sendikacılığu temeli üzerindeki mücadele yıllarının gündeminde yeri değişmeyen
"referandum" toplu sözleşme yapma yetkisinin belirlenmesindeki yolsuzluk ve sahtelikleri
önlemenin tek ÇÖf'Üm yolu olarak işçi sınıfımızın vazgeçilmez_i!Jtemlerinden birisi ol.muştur.

İşçilerin yaşamını doğrudan ilgilendiren toplu sözleşmeler işçi sınıfının uzun mücadele yıllan
sonunda elde ettiği en önemli ekonomik kazanımlardan birisidir. •

Uluslararası düzeyde işçi sınıfının ekenomlk-demokratlk haklannı elde etme y!l~ünde verdiği
çetin mücadelelerin bir parçası da elbet Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir.

J

İşçi sınıfımız toplu sözleşme yapma hakkını kullanabilmek için yüzyılı aşkın birsüre beklemek
• zorunda bırakılmıştır. . . ,

Ancak' 1963'te yasalaşan toplu sözİeşme hakkının kullanımı ;çin önemli sınırlamalar .
getirilmiştir.
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15-16 Haziran 1970'i Türkiye işçi sınıfının mücadelesinde köşetaşı yapan temel nitelikler ve
bunları belirleyen devrimci öz neydi? .

Herşeyden önce 15-16 Haziran günleri işçi sınıfının gücünü toplumun tüm kesimlerine
tartışmasız bir biçimde kabul ettirdiği, "kendisi için sınıf" olma yolundaki mücadelesinin
gelişimini bir anlamda noktalamıştır.

.. j,·.,,·.

15-i.6 Haztran günlerinde Türkiye işçi sınıfın burjuvaziden ve onun baskı aygıtlarından
bağımsız davranmış, sonuna kadar devrimci tek sınıf olduğunu fiilen kanıtlamıştır.

. •!.

15-16 Haziran direnişiyle; işçi sınıfının varlığını kapalı kapılar ardında tartışan, toplumsal
mücadele içindeki öncülüğünü bir türlü kabul edemeyen küçük burjuvalara, işçi sınıfının
dışındaki' •"güç" !ere bel bağlayanlara büyük bir cevap verilmiş, bunların kafalarında.
kurdukları kağıttan şatolar yıkılmıştır.

Bu anlamda 15-16 Haziran Türkiye işçi sınıfının 1870'lerden beri süregelen mücadelesinde
gerçek bir nitel değişimin de maddi koşullarını sağlamlaştmnıştır.

15-16 Haziran ilerdeki mücadeleleri de yaratabilecek bir zincirin sağlam ve temel sayılabilecek
en ıinemli halkalarından.birini oluşturmuştur. •

15-16 Haziran'ın 9. yılında bu mücadele zincirine l Mayıs 1979'un da eklenmesmi, DlSK'in
mücadelesinde önemli bir dönemeci yaşadığımız bu günleri daha da anlamlı kılmaktadır.

Değerli Arkadaşlarım,

Emperyalizmin genel bunalımı gitgide keskinleşmekte, artık bu bunalımın belirtileri gün be
ı(Ün izlenebilmektedir. Açmaza düstükce deha da hırçınlaşan emperyalizmin işçilere,
emekçilere, dünya halklarma yönelttiği saldırılar artarken kapitalizmden sosyalizme geçiş
sürecını yaşayan aunyaınızın çenresı de değişmektedir.

Sosyalist ülke halklarının, kapitalist ülke işçi sınıflarının ve ulusal kurtuluş savaşı veren dünya
halklarının birlik ve dayanışması sürerken, emperyalizme ve faşizme karşı sürdürülen
mücadele daha da güçlenmektedir.

İran'da gerici Şah rejiminin bir halk hareketiyle devrilmesinden sonra hızlanan devrimci süreç,
ABD emperyalizmini bir kez dehe geriletmiş, özellikle Orta doğu halkları için beslediği emelleri
açık bir biçimde ortaya çıkarmıştır. Son günlerde ünlü casus uçakları U-2'1erin 'Türkiye
semalarından geçirilmek istenmesi bunun en açık bir kanıtı olmaktadır. Bağımsızlığı hiçe
sayarak girişililen bu davranışlar karşısında ise, ABD ile bağımlılık ilişkilerinin bozulmasını
isteyen CHP ağırlıklı hükümetin takındığı tavır ise gerçek konumunu açığa çıkarmıştır.

Ancak, Güney Amerike'da Afrika'da, Nikeragua'da ve Ortadoğu'da ABD emperyalizmine
karşı güçlenen mücadele, ABD'nin tüm destekçilerine ve işbirlikçilerine rağmen sonuca doğru
yol almakta, yükselen mücadele ırkçılığa, siyonizme ve şövenizme karşı ağır darbeler indirerek
büyümektedir. •

Emperyalizmin bu ağır bunalımı, ona ekonomik, siyasal, askeri ve her alanda bağımlı olan
Türkiye'de tüm şiddeti ile yaşanmaktadır. Bugün seçim alanlarında halka bağımsızlık sözleri
vaad ederek işbaşına gelenlerin yarattığı umut tükenmiş, emperyalist dayatmalara teslim
olunmuş, lMF'nin, uluslararası finans kuruluşlarının llnerilerine boyun eğilmiştir.

Emperyalistlerin, bir verip bin alacakları krediler ülkemizin ve halkımızın üzerindeki ipoteği
daha da ağırlaştırmıştır.İMF'nin.ve dolayısıyla emperyalizmin önerileri yerine getirilecek, dışa
bağımlılık artarak sürecektir.Son devalüasyon kararı ise bunun en açık gf!stergesi olmuştur.
Fakat iş bu kadarla da kalmayacaktır. İşçi sınıfından ve emekçi halktan yeni fedakarlıklar
istenecek, ücretlerin dondurulması gündeme gelecek, taban fiyatları düşük tutulacak ve
sendikal haklara, demokratik hak ve özgürlüklere saldırılar sürecektir. İMF'nin dayattığı ve
iktidarın kabul ettiği gerçek reçete budur.

Kapitaliatlerin çarşaf boyu ilanlar vererek açıkladıkları "gerçekçi çıkış yolu" unda yürümeye·
başlayan CHP ağırlıklı 'hükümetln işçilere sıiyleyecek slızü emekçilere bakacak yfüıu
kalmamıştır. Türkiye hızlı enflasyonun yüzlü rakamlarla ölçüldüğü Brezllya'Iı-ca,
Arjantin'lere, Şili'lere doğru yolalmaktadır. Halkın günlük yaşantısı dayanılmaz biçimlere
bürünmüş, % 75'i bulan enflasyon hızı son devalüasyonla birlik\e daha da yükselirken, temel
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gıda maddelerinin yeni zam haberleri ile birlikte ortadan çekllmeai hızlanmıştır. Halkımız
temel ihtiyaç maddeleri kuyruklarında kaderine terkedilmiştir. Akaryakıt darlığının yarattrğ:
sonuçlar, tüm Türkiye'de yaşamı aniden durduracak noktaya doğru hızla git!Dektedir_. Zamlaı
birbirini izlemekte denetim sözde kalmakta, dileyen dilediği kadar zam yapabılmektedır.

Hükümet ise tüm olan bitenlere adeta bir seyirci durumundadır. Bugüne kadar alınan
ekonomik kararların hiçbiri tam olarak.uygulanmamış, olayların akışına bağlı olarak yürütülen
politikada bütün umut, emperyalist kuruluşların verecekleri üç beş kuruşa bağlanmıştır.

Bütün bu olumsuzlukların yanı sırafaşizme karşı da kararlılık gösteremeyen hükümetin gerici
ve faşist züclerln etkislnde kalarak ilan etmiş olduğu sıkıyönetim ile demokratik hak ve
uzgürlükler kısıtlanmış, . devrimci yayınların yasaklanmış ve hepsinden önemlisi de işçi
sınıfının birli.k, mücadele, dayanışma günü olan şanlı 1 Mayıs yasaklanmıştır,

Arkadaşlarım,
İşçi sınıfı ve emekçi halkımız demokratik hak ve özgürlüklerin acımasız bir biçimde askıya
alındığı sıkıyönetimlerin ne olduğunu, kimlerden yana işlev gördüğünü çok iyi bilmektedir. En
son !Mayıs 1979'la bu gerçek bir kez daha öğretici bir biçimde yaşanmıştır.

Bu· nedenle 15-16 Haziran'ın 9. yılında sıkıyönetimin kaldırılması yolundaki en doğal ve
demokratik talebimizi dile getiriyor ve bu yoldaki mücadelemizi yükseltiyor ve sıkıyönetim
kaldırılmalıdır diyoruz. •

Değerli Arkadaşlarım,

Bu y;l değişik bir biçimde yaşanan I Mayıs'ın tarihsel önemine de değinmek istiyorum. l
Mayıs 1979 mücadelesi; 9. yılını kutladığımız 15-16 Haziran'ın daha değişik koşullarda, o aha .
farklı konumlarda gerçekleşen mücadele zincirinin değişik nitelikteki halklarından biri
olmuştur.

! Mayıs 1979, bu mücadele zincirini oluşturan 16 Eylül DGM Direnişini, 20 Mart Faşizme
İhtar Eylemi'ni aşarak gelişmiştir. Bu niteliksel gelişim, bir yanıyla da sınıf mücadelesinde
önemli bir ayraç olmuş ve devrimci mücadeleyi bir yol ayrımına getirmiştir.

ı Mayıs 1979'da demokrasi güçleri sınanmış ve kavganın katı gerçeği burjuvaziye karşı·
takınılacak sınıfsal tavır konusunda birçok kimseyi kelimenin en açık deyimiyle sınıfta
bırakılmıştır,

"Birlik"'adına bölücülük yapanların gerçek yüzleri de l Mayıs 1979'da ortaya çıkmıştır.
Egemen sınıfların saldırısı karşısında geri çekilerek, bu şanlı mücadeleyi içi boş sıradan bir
kutlamaya, bir törene indirenlerin "sağduyusu" sınıfsal bilinçli işçiler, _ilericiler, demokratlar ,,
ve tüm yurtseverler tarafından ibretle izlenmiştir.

15-16 Haziran'ın 9. yılında güncel görevimiz, 1 Mayıs'ın devrimci özünü toplumun her
kesimine anlatmak olmalıdır. Bu noktada DİSK üzerine düşeni yapmaktadır. 1 Mayıs•ldar
dünyalarına sığdıranların düşüncesi, uzlaşmacılıktan kaynaklanan icazetli tutumu artık
mahkum edilmiş, açığa çıkmıştır.

Bunun açığa çıkarılmasındaki kararlılık, 1 Mayıs 1979'da DİSK'in şanlı mücadelesi hiç
şüphesiz şu ya da bu kişinin değil, mücadeleyi onurla sürdüren işçi sınıfının ve ona omuz veren
demokrasi güçlerinin olmuştur. '

Anı:ak şu anda Türkiye'de sınıflar mücadelesi alanındaki mevzilenmeye baktığımızda öznel
koşulların işçi sınıfı ve demokrasi güçleri açısından pek parlak olmadığını ,söyleyebiliriz.
Emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerin her alanda örgütlü olduğu toplumumuzda, yeteri kadar
örgütlü olmayan halk güçlerinin varolan bu eksiği mutlaka giderilmelidir. Devrimci hareketin
dağınıklığı, doğru bir önderlikten yoksun oluşu bu kanımızı doğrulamaktadır.

Hızla gelişen, kİmi zaman yeri, göğü sarsacak kadar yükselen sınıfsal mücadeleyi olayların
akışına bırakmak, kitlelerin örgütsüzlüğünü görmezlikten gelmek elbette ki sorumlu bir
'davranış olamıız.. '

Bu gerçeklikten hareketle, mücadeleyi. daha da ileri aşamalara ulaştıracak demokrasi
güçlerinin ilkeli "birlik" zeminini yaratmak gilncel görevidir. Ekonomik-demokratik bir örgüt
olduğunun bilincinde olan DİSK, bu ~landa üzerine düşen görevleri yerine getirecektir.
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Özellikle 275 ,sayılı yasayla düze.nlenen toplu sözleşme yapma hakkının hangi sendikaca
kullanılacağının belirlenmesirıe ilişkin kuralların çok önemli boşluklar taşıması nedeniyle işçiler
bu hakkı kullanamaz duruma getirilmişlerdir.

1963 yılından bu yana işçiler "Sendika seçme özgürlüğii"ne kavuşturulmamış üyesi
olmadıkları sendikalann haksız yetki alarak kendileri adına toplu iş sözleşme yapması
karşısında ya eli kolu bağlı kalmışlar yada işyeri işgalleri, sendika basma gibi direnişlerle
haklarına kavuşmuşlardır.

• 1 ~ ,ı

Bu nedenlerle çok kez gerçekten çoğunluğa sahip sendikalar toplu sözleşme yapma hakkını
kullanamazken, işyerinde biç üyesi bulunmayan sendikaların yetki alarak toplu sözleşme
imzaladığı görülmüştür. . . •

Bu dönemde· uzlaşmacılığa prim verilmiş, san sendikalann güçlenmesine yardım edilmiştir.
San sendikalar hayali üyelerden kestirdikleri ödentileri kasalarına akıtarak bu kaynakları yeni
sahtelikler için kullanmışlardır. •

Örneği, bilirkişi raporlarıyla saptanan sahte istifalar ve üye giriş flşleridir, Boyutları büyüyen
sahtecilik Bilirkişi ve Noter gibi kurumlanda içine almıştır. ,

Bununla da yetinmeyen sarı sendikalar, sahte üye fişleriyle toplu sözleşme yetkisini aldıktan
sonra işçileri sözleşmeden yararlandırmama tehdidi ile baskı altında üye yapmakta, onlara
tarihsiz olarak çok sayıda üye kayıt fişi imzalattırarak suç delillerini de ortadan
kaldırmaktadır, • • ' · .. . . : ·

Üstelik bu sahteliklere başvuranlar, 1966 yılında Karabük Demir Çelik olayında görüldüğü
gibi affedilmişlerdir. . .

Diğer yandan yargı organlarının biri biri ile çelişen kararlan, üst yargı organlarına yansıma ve
oradan karar beklenmesi, yasadaki başka olumsuzluklar nedeniyle toplu iş sözleşmesi
yetkisinin belirlenmesi aylar hatta yıllarca sürebilmektedir. -

Toplu sözleşme yapma hakkını kullanma yetkisinin belirlenmesi anlamındaki "Yetki
ııyuşmazlıklannın çözümü" • 1961 Anayasasının 46. Maddesinin tanıdığı "Sendika seçme
özgürlüğü" ve 47. maddesinin tanıdığı "Toplu sözleşme yapma hakkı" nın doğal bir gereğidir.

1961 Anayasasının 47. Maddesi ·toplu sözleşme yapma hakkını. işçilere tanımış, bu haklarını
üyesi oldukları sendikalar aracılığı ile kullanabileceklerini düzenlemiştir.

Bu gerçek, bugüne değin yetki uyuşmazlıklannın çözümü, sahteliklerin önüne geçilmesi, hangi
sendikanın yetkili sayılacağına ilişkin inceleme yöntemlerinin araştırılmasında gözardı
edilmiştir,.

Ülkemizde yetki uyuşmazlıklarmm çözümlenmes! sorunu başından beri "Sendlkal rekaber""
"Sendikalar arasında yetki mücadelesi" olarak ele alınmaktadır. . • .

Bilim adamları, hukukçular, uygulayıcılar,· siyasi iktidarlar ayırım yapmaksızın tüm
sendikaların sahteliklere başvurduğunu ileri sürmektedirler.

Bugüne değin karşılaşılan sahtecilikler, bilirkişi incelemeleri üzerine oluşan kuşkular, giderek
yan resmi organ durumundaki noterlere ilişkin savlar, yargı organlarının kararlan arasındaki.
çelişkiler, Bölge Çalışma Müdürlüklerinin tutumlan ve bunların y~rumlanması sürekli olarak
sendikalar arasındaki rekabetin sonuçlan gibi gösterilmek istenın_ektedir. . ' .

Toplu sözleşme yetkisi alabilmek uğurda tüm sendikaların, sendika yöneticilerinin sahteliğe
başvurmalarını yetki almanın bir kuralı olduğu gibi bir kanı oluşturulmak istenilmiştir
kamuoyunda... •

Başta işverenler olmak üzere bazı kesimler de kamuoyunda-böyle bir yargının oluşmasından
yarar ummuşlardır, ummaktadırlar... . •

Böylece san sendika-işveren ilişkilerinin • ömrünün. uzayacağı, yapılan . yolsuzluk . ve
sahteciliklerde tek nedenin "Sendikal rekabet,ıoJduğu izleniminin yerleşeceği beklenmiştir...

Burjuvazi bununla da kalmayarak anayasaıiın 46. maddesinin kendilerine tanıdığı "Sendika ,
_Seçme Ozgtlrlilğtı"nü kullanarak seçtiği s~ndikanın yetki almasını sağlamak için noter ve
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mahkeme kapılarında biriken işçilerin bu ka'i'arlı tutumlarını "Yıısa dışı eylem" gibi göstererek
kamuyonunu etkilemek istemiştir. Geçen zaman ve yaşanan olaylar g!!stermiştir ki, bu
durumdan yararlanan sadece işverenlerdir. San sendikamn yetkili olmasını işveren
istemektedir. Yetki /uyuşmazlıkları { sürüp giderek aylar hatta yıllarca işyerinde toplu
süzleşmeyapılmamasını işverenler istemektedir.

DİSK'in sınıf sendikacılığı y!!nilndeki kararlılığı ve demokrasi güçlerinin desteği
"Referandum" u başta CHP olmak üzere birçok siyasi partinin programına getirmiştir.

Ne var ki, demokratik ve ek;nomik bakımdan işçi sınıfına vaadlerde bulunarak DİSK'in de
desteğiyle 1977 seçimlerinden oldukça gUçlü çıkan CHP'nin kurduğu hükilmet programına da
yansıyalı referandum, aradan 1 ,6 yılı aşkın zaman geçmesine karşın bugüne değin _
gerçekleşmemiştin, .

Çalışma Bakanlığı referandum y!!nilnde giderek güçlenen kamuoyu nedeniyle konuya ilişkin
bir tasan hazırlamış ve ilgili kuruluşların görüşlerin! istemişti. 1978'in 10. ayında Bakanlığın
gönderdiği Referandum taslağı üzerine DİSK de görüşlerini yazılı olarak Bakanlığa iletmiş ve
bir an lince yasalaşması istemini yinelemiştir. Oysa Çalışma . Bakanlığının bu girişimi,
üzerinden 8 ay geçmesine karşın meclis gilndemine bile alınmamıştır.

İşte bu nedenlerle hem siyasal iktidan uyarmak hem de gündeme gelecekse sağlıklı bir yasa
tasarısına katkıda bulunmak açısından bu panele gerersinme duyulmuştur.

Değerli bilim adamları ve kÔnuyla ilgili uzmanlann bildirecekleri görüşlerin yararlı olması
dileğiyle tümüne ve1panele katılanlara DİSK adına saygılarsunanm. (15.6.1979)

DİSK YÜRÜTME VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN·
BÖLGE TEMSİLCİLER MECLİSLERİ'NDE YAPTIKLARI ORTAK KONUŞMA

Değerli Konuklar.
'Sayın Basın Yayın Emekçileri,
Değerli Arkadaşlarım,·

Türkiye işçi sınıfının mücadelelerle dolu tarihinde önemli bir dönemeci oluşturan ve tarihin işçi
• sınıfından yana olan akış süreci içinde gerçek anlamda belirleyici bir eylem olan 15-16
Haziran'ın 9. yılındaDİSK adına hepinizi çoşkuyla seliimlarım.

Dokuz yıl önce egemen sınıfların sendikal hak ve özgürlilklere, ekonomik ve demokratik
kazanımlarımıza karşı yöneltmiş olduğu saldırıların bugün de değişik biçimlerde, daha da
sistemli olarak sürmesi 15-16 Haziran'ın tarihsel· önemini tartışılmaz bir biçimde öne

_çıkarmıştır. '

Şu anda örgütün tüm B61ge Temsilciliklerinde DİSK Bölge Temsilciler Meclisleri 15-16
Haziran'ıı:ı 9. yıhnda Türkiye'nin dününü ve ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü koşullarını
değerlendırmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Böylece DİSK Genel Temsilciler Meclisi
genişletilmiş biçimiyle işçi sınıfının ve emekçilerin önündeki sorunların çözümüne yönelik belli
kararları üretmek üzere Türkiye çapında genel durum değerlendirmesi yapmaktadır.

Arkadaşlar,

15-16 Haziran 1970'ten hu yana yoğun bir mücadele ile yaşanan yıllar; sınıf mücadelesinin
çetin yollardan geçtiği, ağır ve güç koşullann yaşandığı ama herşeye rağmen aydınlık
geleceklere doğru kararlı adımların atıldığı yıllar oldu.

\ . .

Bu s~~eç içinde ç~tin)eneyimler geçiren işçi sınıfunız için 16-16 Haziran günlerinin devrimci
pratiği ve bugiın de daha büyük bir güçle yükselttiğimiz şanlı gelenek, her zaman
mücadelemize ışık tutmuştur ve tutmaya devam edecektir.

Kuşkusuz, sınıf mücadelesinde kimi zaman "yirmi yıla bedel" olan bu büyük günlerin devrimci
özünü yalnızca saptamak yeterli değildir. Önemli olan, yaşanan büyük mücadele günlerinde
geleceğe ilişkin doğru sonuçlar çıkarark kavgayı kesintisiz sürdürebilmektir. Bu yüzden 16-16
Haziran günlerinin anlamını ve tarihsel süreç· içindeki yerini doğru kavramak llnde gelen
görevimizdir, • •
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Kararlı ve ilkeli bir yaklaşımla 'bir süre önce duraksayan Demokratik Platform çalışmalarını
daha sağlam bir yapı üzerinde yeniden sürdürmek de başlıca gündem maddelerinden biri
olmalıdır.

Arkadaşlarım,

Bugün DİSK içinde de birlik sorunu yakıcı günceliğini korumaktadır. Birlik ilkesinin değişik
boyutlarda tartışılması bu sorunu gerçekten çok değişik yerlere götürmüştür: Bu ilkeye herkes
kendine göre yaklaşmakta, kendi açmazını örtmek için "birliğe" sarılmaktadır.

Bizler göre,ıe geldiğimiz günden bugüne kadar birlik ilkesine· ~ld~k-ça net bir biçimde 'liaktık.
Mücadele, içinde bakış açımız daha da netleşerek günümüze kadar pekişerek geldi. Bu
netliğimlz! :DİSK Yöneti, Yürütme, Denetim, Onur Kurulu üyeleri ve DİSK Bölge
Temsilcilerinin ve üye sendikaların yürütme kurulu üyelerinin Oren'de yapmış olduklan ortak
toplantıya sunulan ve üye sendikaların yetkili kurullarınca incelendikten sonra Genel Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan "Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel İlkeleri" broşüründe açık
olarak belirledik. Bunu yaparken anıactmız, tüm DİSK. üyelerinin sınıf sendikacılığı
konusundaki düşünce ve davranışlarını bir ölçüde netleştirebilm_ekti. .

Ne var ki, gelişen olaylar bu ilkelerin farklı yorumlarını ortaya çıkardı. Bu' ilkelerden işine
geleni savunanlar çıkarlarına ters düşenleri hoşlarına gitmeyenleri, gözardı edenler birlik
ilkesini ayaklar altına aldılar. . 1 , •

Önümüzdeki günler daha büyük mücadeleleri de beraberinde getirecektir. Buna kimsenin
kuşkusu olmasın, Türkiye'de her devrimciyi, her ilericiyi ve her demokratı bekleyen bu zor ve
çetin günlerin aşılması sağlam ve kalıcı bir birlikten geçecektir. ;

Böyle bir ortamda tüm ilerici, devrimci, yurtsever ve sosyalist kişi ve kuruluşlara önemli
görevler düşmektedir. Gün örgütlenme ve örgütlü siyasal mücadele v_enne günüdür.

15-16 Hiıziran'ın 9. yılında daha örgütlü, daha bilinçi ve·daha disiplinli bir şekilde vereceğimiz
mücadele ile başanya ulaşacağımız inancı ile hepinize saygılar sunarım. ( 16·.6.1979)

DİSK YÜRÜTME KURULU'NUN 16 HAZİRAN'DA YAPILAN
BÖLGE TE~SİLCİLER M_ECLİSLERtlLE 1LG!L1 DEGERLENDlRMESl

15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişi işçi sınıfının mücadele ·tarihinde yalnızca önemli bir
köşetaşı değildir. Bu eylem aynı zamanda Türkiye toplumunun yaşadığı en önemli toplumsal
olaylardan biridir. '\ \

Ne var ki, 15-16 Haziran'ın üzerinden 9 yıl geçmiş olmasına rağmen, eylemin oluşumu, gelişimi
ve örgütlenişi gibi temel nedenler üzerinde yeterince durulmamış, bu büyük eylemden gereken
dersler çıkartılmamıştır. 15-16 Haziran bugüne değin belirli grupların elinde soyut, içeriği
kullananın amacına göre değişen bir faydalanma aracı yapılmak istenmiştir. • . • .

,· .
1979 yılında DİSK, 15-16 Haziran olaylarını tüm örgüt düzeyinde tartışmayı amaçlayan bir
yöntem izlemiştir. 10 ayrı Bölge Temsilciler Meclisi aynı gün ve aynı gündem maddesiyle,
ülkenin dört bir yanındaki tüm -işyeri temsilcileri ile toplanmış ve zengin birer tartışma ortamı
içinde yapılmıştır. Sadece 15-16 Haziran değil, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu
sorunlar, genel olarak Türkiye'deki sendikal hareketin sorunları özel olarak da DİSK'in
karşısındaki sorun ve görevler temsilcilerce çok somut ve verimli bir tartışma ortamı içinde dile
getirilmiş, irdelenmiştir. •

16 Haziran toplantıları, Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu zor günlerde D1SK'in mücadele
içindeki geçmiş çalışmalarına ilişk;n eksikliklerini, üyelerin istemlerini ortaya koymuştur..

Tartışmalar sonunda Bölge Temsilciler Meclislerin.in hem ülke sorunlarına hem de bölgesel
. sorunlara ilişkin olarak aldıkları kararlar DİSK işyeri temsilcilerinin bilinç düzeyinl açıkça
sergilemiştir. ' •

• Ülkenin içinde- bulunduğu koşullar gllzönüne alındığında' 16 Haziran toplantılarının,
• örgütümüz_ ve tüm demokrasl güçleri açısından önemi bir kez daha ortaya çıkar.
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İşçi sınıfı ve emekçilerin örgütlü kesimleri demokratik hak ve özgürlükler için zorlu bir
mücadele verirken, egemen sınıflar, sağlıklı sendikaları ve demokratik kitle !lrgütlerini işlemez
duruma getirmeyi amaçlamaktadırlar. Çünkü işçi sınıfının düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünün yasaklandığı Türkiye, sendikaların ve kitle örgütlerinin dünyada benzeri
görülmeyen ağır görev ve sorumluluklar yüklendiği ülkelerden biridir.

Bu noktada, son bir kaç yıl içinde sendika ve demokratik kitle örgütleri içinde ortaya çıkan
bazı davranışlar bütünüyle egemen sınıflann bu amaçlarıyla çakışmaktadır. .

Maden-İş, Bank-Sen gibi bazı sendikaların ve İGD gibi gençlik örgütlerinin yöneticilerinin
başını çektiği belli bir grup, işlevlerini etkin bir biçimde yerine getiren gerçek anlamıyla "sınıf
ve kitle" örgütü sendikaları ve meslek kuruluşlarını bilerek ve isteyerek etkisiz duruma
getirmek~edirler. •

Geçtiğimiz yıl eğitim emekçilerinin kitle örgütü TÖB-DER'in
bunun somut ilmeklerinden sadece biridir.

Bunun en son örneği 16 Haziran Temsilciler MecJislerini bazı bölgelerde sabote etmek suretiyle
DlSK'in İşlemezliğin! göstermeyi amaçlayan girişimlerin başarısızhğa uğratılması olmuştur.

DİSK, gücünü ilkeİerL ve disiplini ile, fabrikalarda, tarlalarda çalışan işçilerden ve emekçi
halkımızdan almaktadır. O nedenle işçi sınıfımızın sendikal mücadelesinin kariyerist hesaplar
için belli gençlik dernekleri ile sabote ettirilmesine izin verilemez. D1SK'in içinde organ
kararlannın işlemez duruma getirilmesi, örgüt disiplininin yok edilmesi girişimleri işçilerce
mahkum edilmektedir. 16 Haziran toplantılarında konuşan çok sayıda temsilci bu gerçeği bir
kez daha bütün açıklığıyla ortaya koymuştur.

DİSK hiçbir biçimde ilkelerinden ödün vermeyecektir,· Sık sık yinelendiği gibi organ
kararlarının tartışılacağı yer belliyken, başka yollar,a sapmak, ancak DİSK'in dışında .kalarak
kendi dllşilncelerine uygun yeni bir örgütlenme hazırlığının gerekçesini yaratmak anlamına
gelir.

Bu niyetlerinigerçekleştirmek ve DİSK organlarını bu doğrultuda kararlar almaya zorlamak
DİSK içinde bölücülük yapan bu kişi ve kuruluşların yakın amacıdır. Bu nedenle sürekli olarak
DlSK yönetim organlannı kendilerine karşı tüzüğün disiplin hükümlerin uygulatarak kararlar
vermeye zorlamaktadırlar. Bu yolla yeni bir llrgütlenmeyi haklı kılmak olumsuz ginşimlerine
yönetimlerini onaylamayan üyelerini ortak etmek istemektedirler.

DİSK 6. Genel Kurul öncesinde yapılan uygulamalarortadayken, örgüt disiplinsizliğini, organ
karan tanımazlığı alışkanlık edinenlerin bu doğrultudaki davranışlarını onaylamak olası
değildir.

DİSK içindeki bölücülükleri kanıtlananlar, ntsx'ıs temel ve vazgeçilmez ilkelerini açıkça
çiğner bir konumdadırlar. '

DİSK kuruluşundan ve kuruluşunu' hazırlayan koşullardan bu yana hep işçinin "söz ve karar
sahibi olmasını" savunmuştur. Bu ilkenin en önemli uygulama alanlarından biri de kuşkusuz
yetkili sendikaların referandum yoluyla belirlenmesidir.

DİSK 12 yıl gibikısa bir sürede ülkenin nitel ve nicel olarak en güçlii 6rgütlerinin arasında yer
alabilmişse, bu başarıda yasalann zorlanmasıyla yaptmlan referandumların büyük payı
vardır. •

D!SK'in ismi zaman zaman "Referandum" hakkının elde edilmesi mücadelesi ile !lzdeleşmiştir.
Tüm ilerici kamuoyunca bilinen anti-demokratik uygulamaların sahipleri, referandum ve
işçinin oyuna karşı çıkarak bu uygulamalarına bir yenisini eklemişlerdir. •

Çeşitli kamu işyerlerinde yapılan oylamalar tüm ilericilerin, demokratların, sosyalistlerin
önemli dersler çıkartacağı olaylardır. Oylamanın yapılış biçimi ne kadar anti-demokratik
olursa olsun alınan sonuçların gerekçesiyapılamaz.

Tabana dayanan, işçiye güvenen, güvenini kazanmış hiçbir yönetim işçinin oyundan kaçamaz,

İşçilerin oylarından kaçanlar sendikalarındaki bugünkü yönetimlerini, ancak anti-demokratik- •
liği, burjuva mahkemeJ-erinde bile kabu,l edilen tüzüklerinin ardına gizlenerek korumaktadırlar.
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15-16 Hazlran'm 9. yılında DİSK Bölge Temsilciliklerince yapılan örgüt içi toplantılıra DİSK
ve işçilikle ilgisi olmayan bazı gençlerin testeğiyle saldırılarda bulunmuş, toplantıları sabote
etmeye çalışmışlardır.

T.Maden-İş, Bank-Sen vı: Baysen sendikaları yöneticilerinin yukarda llzetl~ açıkladığım DİSK
ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan, gurupçu, uzlaşmacı, disiplinsiz, tutum ve davranışları,
işçi sınıfının sendikal birliğinin DİSK çatısı altında toplanması görevini hiçe saydıklarının ve
BISK'in dışında kendilerince başka yolları denemek istediklerinin kanıtıdır.

Ancak biliyorum ki; bu sendikalarımızın tabanında bulunan işçiler, yöneticilerinin tersine
büyük bir sorumluluk duygusu içindedirler. Bank-Sen, Baysen ve özellikle T.Maden-İş
Sendikası üyesi işçiler patronların llrgütü MESS ile karşı karşıya bırakıldıkları gurup
sözleşmesi öncesinde kendilerini DİSK dışına sürüklemek isteyen yllneticilerini, DISK'e

felerek şikayet etmekte ve b'l,,.duruma bir an önce çözüm bulmamızı istemektedirler.·T.Maden
ş sendikasına bağlı üyeleriıfi'izin şikayetleri özellikle şu noktalarda toplanmaktadır:

Yönetim:

- Demokratik olmayan bir tüzüğün ardına sığınarak, işçilerin. seçme ve seçilme özgürlüğünü
engellemektedir.

- Çeşitli sendikal kademelerde seçimle işbaşına gelen işçileri tepeden inme kararlarla görevden
almakta, tasfiyeciliği had safhaya vardırmaktadır. •

- MESS ile önümüzdeki aylarda başlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde üyelerin
taleplerinin dile getirilmesini ve bugüne kadar görülmeyen bir biçimde sendika temsilcilerinin
müzakerelere ka~ılmasını engellemektedir.

- Görünürde DİSK yönetimine, gerçekte ise DİSK bütünlüğüne yönelik aleyhte propagandayı
yaygınlaştırmakta, üyesi işçilerin güvenini yitirmekte, bunun doğal sonucu olarak da gerici,
faşist sendikaların saldırılarına engel olamamaktadır. •

DİSK, her üç sendikamızın üyelerini, llzellikle işveren llrgütü MESS ile zorlu bir kavgaya
girecek olan T.Maden-lş üyesi işçileri ve şu anda grevde olan Bank-Sen üyesi işçileri yalnız
bırakmayı asla düşünmemektedir.

\, Ancak, DİSK karar organlarının verdiği ve haklı gerekçelere dayanan geçici ihraç kararı
yürürlüktedir. Bu üç sendikanın yöneticileri ortaklaşa yaptıkları, işçi sınıfı üslubuna asla
uymayan yazılı, sözlü açıklamalarla, burjuvaziye has tavır ve yöntemleriyle DİSK'e ve
yöneticilerine saldırılarını devam ettirdik1erinden, diyalog ortamını da yoketmişlerdir.

Bütün bunlara rağmen, tabandaki işçilerin özle ve isteklerini de d'ile getirdiğime inanarak;
T.Maden-lş, Bank-Sen ve Baysen yöneticilerine son bir kez daha sorumluluklarını
hatırlatmayı, üyelerinin isteklerine kulak vermeye çağırmayı, DİSK Genel Başkanı olarak
tarihi bir görev sayıyorum.

Bu gerçeklerden hareketle:

1- DİSK 6. Genel Kurulunda bu üç sendikanın delegelerinin de oylarıyla.ve oybirliğiyle kabul
edilerek DNİSK karar organlarından geçmiş bulunan tek tip demokratik tüzük'ün her üç
sendikaca, derhal genel kuralları toplanarak hayata geçirilmesi, •

Kabul edilmiş Tek Tip Demokratik Tüzük uyarınca ve DlSK'in denetlml ve gözetimi altında
yapacakları yeni bir Genel Kuruna bütün organlarını yeniden oluşturmaları,

2· Her üç sendikaca ve özellikle T.Maden-İş'te tasfiyeci bir biçimde yapılan sendika içi
ihraçların kaldırılması,\

3- T.Maden-İş Sendikasının işveren örgütü MESS ile yapmaya hazırlandığı gurup sözleşmesi
görüşmelerinin üyelerin ekonomik-demokratlk acil talepleri doğrultusunda ve sendika
temsilcileri katılımı i.le başlatılması ve sürdürülmesi, •

4- DİSK üyesi sendikaların içişlerine'°karışmaktan vazgeçmeleri ve DİSK üyesi sendikalara
karşı kurulan Beton-İş, Yeni Ges-İş, Ağaç-Sen, Tüm Has-iş _y.b. adlı "sendikaları"
desteklemekten vazgeçtiklerini, DİSK tabanına ve kamuoyuna açıklamaları,

'
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5- Sınıf ve kitle örgütü olan sendikalar ile siyasi partilerin işlevlerinin ayrı ayrı olduğu
gerçeğinden kalkarak, sendikalara parti işlevini yüklemenin yanlışlığının, sendikalarda her
.türlü politik görüşten üye ve yönetici olabileceğinin kabul edilmesi ve buna uygun
davranılması, •

6- Yetkili sendikanın belirlenmesinde en etkin araç olan ve DISK'in yıllardır savunduğu ve
uğruna nice mücadele verdiği Referandum'a yalnız sözde değil, özde de sahip çıkılması, son
günlerde özellikle T .Maderı-İş sendikasını referandumlarla tehdit eden sarı sendikalara karşı
bütün ülkede ve bütün işyerlerinde referandurn'a hazır olunduğunun derhal açıklanması.

Halinde;

Bu olumlu adımları bir özeleştiri kabul ederek bu üç sendika y_öneticilerinin: işçi sınıfının
sendikal birliğinin DİSK:te sağlanmasında kararlı, bundan böyle demokratik merkeziyetçilik
ilkesine bağlı, karar organlarına saygılı olacaklarının inandırıcı yaklaşımları olarak
değerlendireceğimden. DiSK Anatüzüğünün bana verdiği yetkileri- kullanarak, Onur
Kumlu'nun bu üç sendika ve yöneticileri ile ilgili kararlarının, yeniden gözden geçirilmesini
sağlamak için, DİSK yetkili organlarına götürebilirim. '

Bir kez daha belirtmek isterim ki. demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü DISK'i bölmeye
geçmişte olduğu gibi bugün de kimsenin gücü yetmeyecektir.

DlSK'in asla vazgeçemeyeceği işçi tabanına bu konuda büyük görev ve sorumluluklar
düşmektedir. (17.7.1979)

_DlSK'E BAGLI 15 SENDiKANIN AÇIKLAMASI

DlSKüyesi AS!S, D.Sağlık-1/ D. Yapı-İş,' Genel-İş, Gıda-iş. Keramik-lş, Li~ter-lş,
Nakliyat-İş, Oleyis, Sine-Sen, Sosyal-iş, T.1.S. (Tarım işçileri Sendikası), Tekges-İş,
Tümka-İş, Yeraltı Maden-İş sendikalarının yaptıkları ortak açıklama şöyledir:

Aşağıda imzaları bulunan DiSK üyesi sendikalar ~!arak, DİSK Genel Başkanı Abdullah
Baştürk'ün sendikal birlik ve'geçici olarak üyelikten ihraç edilen T .Maden-İş, Bank-Sen ve
Baysen Sendikalarına ilişkin olarak yayınla_dığı bildiriyi desteklediğimizi tüm DİSK üyesi
işçilere ve kamuoyuna açıklarız.

Türkiye toplumsal-ekonomik açıdan son yıllarının en bunalımlı dönemini yaşamaktadır. Hayat
pa·halılığı, 'işsizlik artmakta, faşist cinayetler 'sürmektedir. Son faşist saldırılar ve bunlara
ilişkin resmi açıklamalar faşist' eylemlerin MHP'ce desteklendiğinin ve bu partinin
kapatılmasının Türkiye halkına karşı bir sorumluluk olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir.

İçinde bulunduğumuz koşullar devrimci sendikal birliği gündemimizin birinci maddesi haline
getirmiştir. Burjuvazinin saldırılarının arttığı, emperyalizm ve tekelci sermayece desteklenen
faşistlerin cinayetlerinin yoğunlaştığı şu günlerde işçi sınıfının sendikal birliğini korumak ve
güçlendirmek en_başta gelen görevimizdir.

DİSK Onur Kurulu geçtiğimiz Şubat ayında aldığı kararla 4 sendikayı DiSK ilkelerine aykırı
davrandıkları ve disiplinsizlik yaptıkları gerekçesiyle geçici olarak üyelikten uzaklaştırmıştır.
Bu sendikalardan Yeraltı Maden-İş, geçici süreyi olumlı.: davranarak geçirmiş yeniden DiSK
üyeliğini kazanmıştır. •

DİSK Onur Kurulu kararının tartışılacağı tek yer DİSK Genel Kuruludur. DİSK O~ur Kurulu
·.kararını kamuoyu önünde tartışmak ve bu kararlardan yola çıkarak DISK'e ve işçi sınıfının
. sendikal birliğine karşı karalamalara g_irişmek yalnızca burjuvaziye ve gerici gü~ere güç .;
kazandıracaktır. • . • :

1
1DİSK Genel Başkanının 17.7.1979 tarihinde konuya· ilişkin olarak'yaptığı açıklamayı

benimsediğimizi kamuoyuna açıklıyoruz. DİSK'ten geçici olarak ihraç edilen sendikaların
yöneticileri DİSK Onur Kurulu kararlarının tartışılacağı tek yerin DiSK Genel Kurulu
olduğunu bir Anatüzük emri olarak kabul etmeli ve DfSK karar organlarınca onaylanan
Demokratik Tep Tip Tüzüğü hayata geçirmeyi acil bir görev olarak üstlenip "demokrasi
mücadelesine yeni boyutlarkazandırmalıdırlar. •

Aksi bir tavır bu sendikaların yöneticilerine işçi sınıfının sendikal birliği açısından tarihsel bir
sorumluluk yükleyecektir. •



Türkiye işçi sınıfının sendikal mücadelesinde önemli bir geçmişi olan Meden-lş Seı;ıdikem~z bu
yöneticilerce bir hasta gibi eritilmektedir. •

İşçi sınıfının mücadele tarihinde unutulmaz yerleri olan birçok fabrikalardaki işçiler, bugün
içleri kan ağlayarak D!SK'in ve de sendikalarının dışına düşürülmüşlerse, bunun tek
sorumlusu, bugün dar grupçu görüşlerini egemen kılmak için her yolu meşru sayan, 6. Genel
Kurul'dan önce DİSK'i basen zihniyetin temsilcileridir. Bu grup, işçiler ve tüm ilerici
kamuoyunda inandırıcılığını yitirmiş olmanın hırçınlığı içinde sorumsuzca işçi ve emekçi
örgütierine saldırmaktadır ·

Bu noktada son zamanlarda sömürü aracı yapılmak istenen birkaç konuyu aydınlatmakta
yarar vardır:

Örgüt yıkıcılığını sürdürenler D.Toprak-İş Sendikasının DİSK'ten ihraç edildiğini yaymaya
. çalışmaktadırlar.

D. Toprak-İş Genel Kurulu DİSK'in aynı işkolunda kurulu iki sendikanın birleştirilmesine
ilişkin kararını onaylamıştır. Devrimci Toprak-İş Genel Kurulu ortak sendikada görev alacak

. 15 kişilik kurucu heyeti seçmiştir. Buna karşın sendika yönetimini eline geçiren belli siyasal <
grubun yörüngesindeki yöneticiler, hem kendi örgütlerinin en yüksek karar organının
kararlarını hem de konfederal disiplini bilinçli olarak çiğnemişlerdir. DİSK Anatüzüğüne göre
DİSK'in birleştirme kararına uymayan sendikalar kendiliğinden üyelikten düşerler. Tüzüğün

; bu açık hükmüne, Genel Kurul kararlarına rağmen Devrimci Toprak-İş yöneticilerinin
: izledikleri yol, sendikalarını bir plana dayalı olarak DİSK üyeliğinden düşürmeye yönelik
olmuşturi ,

; Belli bir günlük gazetede yayınlalan ve DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Diyarbakır'da
söylediği ileri sürülen "Aster-lş'in de ihraç karannı İstanbul'da yazıp geldiğini söyledi"

,.başlıklı haber gerçek dışıdır. •
. .ı Sahibi belli olan bir gazeteye böyle yalan haberler yazıp sonra bunu belge diye kullanarak
D!SK yönetimini suçlamaya çalışanların gizli amaçlan ilk bakışta sırıtmaktadır. Asgari

. n'!-mus ölçüleri ile bağdaşmayan böylesi davranışlar önyargılı bir hedefe varmanın ürünleri •
olabilir. .

1 Mayıs 1979'daki bölücülüklerinin, ihanete varan davranışlarının hesabını boynunda
. taşıyanlar, egemen çevrelerce alkışlanan, 1 Mayıs'ı burjuv,azinin istediği alanlarda, içi boş bir
1 kutlamaya indirgeyenler, DİSK Bölge Temsilciler Meclislerindeki konuşmalarda ve alınan
ı kararlarda mahkum edilmişlerdir. İşçi sınıfını sendi.kal düzeyde bölerek ayrı bir örgütlenmede
i maceraya sürüklemek isteyen ve sıkıyönetimce "ssğduyu" sahibi olarak nitelenen bu
: sendikacılar amaçlarını gerçekleştirmek için anarşist yöntemlere başvuranlar, anarko-sendika
: list eğilimlerin giderek güçlenmesine ortam. hazırlayanlar, işçi sınıfının devrimci mücadelesi
. karşısında hüsrana uğrayacaklardır. Bu kesinlikle bilinmelidir..

: Türkiye çok önemli günler yaşamaktadır. CHP ağırlıklı hilkllmetin iMF ;ve OECD gibi
. emperyalist kuruluşlarla 1 ,6 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü pazarlık sonuçlanma aşamasına
gelmiştir. Ekonomik bunalımın aşılmasını sağlayacağı ileri sürülen yeni dış borç ve kredilerin

j ufukta görünmesiyle egemen sınıflar arasındaki iç çelişkiler siyasal alana bütün çıplaklığıyla
ı yansı,mıştır. Sağlanan kredi ve borçların nasıl kullanılacağı, nasıl paylaşılacağı tartışması,
• burjuva parlamenter sistemin tilm kuralları bir kenara itilerek sürdürülmektedir. Milletvekili
pazarları yeniden açılmış, transferler, vaatler hızlanmıştır. .

I CHP ağırlıklı hükümetin iktidarda kalmayı başarması veya d~şürillmesi, erken bir genel
• seçim, yeni bir MC girişimi uzak olmayan olasılıklar olarak karşımızdadır. Bu anlamda yeni bir
MC'nin kurulması için belli çevrelerin harcadığı çabalar ibret verici ve uyarıcıdır. Tüm bu

: olasılıklardan herhangi birinin gündeme gelmesi işçi" ve emekçi sınıfların vermek zorunda
oldukları mücadelenin çetinliğini hafifletmeyecektir. Her .olasılıkta da işçi sınıfının

• öncülüğünde çetin bir bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm sınavı verilmek durumundadır,

Böylesi bir ortamda, D1SK'i bu mücadelenin dışında bırakmak veya mücadele edemez hale
, getirmek, egemen sınıfların ortak istemi ve planıdır. Bu nedenle disiplin tanımaz,
yönetimlerinde egemen oldukları sendikaların asgari işlevleriniyerine getiremez. bir grubun
DİSK'e ve diğer demokratik kitle örgütlerine yönelik bölücü, tasfiyeci, dayatmacı girişimleri,
içinde bulunduğumuz ortamın koşullarından soyutlanarak değerlendirilemez.

Bu davranışlarına gerekçe olarak kullandıkları gerçek dışı suçla~alara hoşgörü ile bakılam~;.
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Bu sadece DİSK ya da bu grubun· saldı~ısına hedef olan llrgüt üye ve yllneticilerinin değil tüm
demokrat kamuoyunun gözardı edemeceyeceği bir gerçektir.

Bu davranışlar içind; olanlar bilerek ya da bilmeyerek uluslararası tekellere alet olmaktadır.
Ancak çeşitli kereler uyarılmalarına rağmen davranışlarını sürdürmeleri bu durumun bilinçli
olarakbenimsediklerini göstermektedir,

Öyle bir ortamda DİSK karar organlarından gelmeyen ve amacı bilinen yakıştırmalara
0

karşı
örgütümüzün her kademe.I uyanık olmak durumundadır: Ancak böylelikle bu konuda ·
oynanmak istenen oyunlar bozulabilir.

DİSK karşısma ~ıkımlmak istenen açmazları mutlaka aşacaktır. Bunu, ilkelerlnden,"sınıfsal
çıkarlarından ve örgütsel bütünlüğünden lldün vermeden gerçekleştirmek temel amaç
olacaktır. Bu anlamda . da örgütümüzdeki tüm yönetici ve üyelere büyük görevler
düşmektedir. (23.6.1979)

DİSK GENEL BAŞKANI ABDULLAH BAŞTÜRK'ON
3 SENDİKA İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz aylarda DİSK Onur Kurulunca tüzük ve organ kararlarına aykırı davranışları
nedeniyle Yeraltı Maden-İş S~dikası 4 ay, T.Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen sendikalan da 1
yıl süreyle DİSK.üyeliğinden geçici olarak ihraç edilmişlerdir. Yürütme Kurulumuzun konuya
ilişkin açıklamasında; "Çıkarma süresinin sonunda bu sendikalarımızın üyeliklerini tekrar elde
edebilmeleri bundan sonraki DİSK tüzük ve organ kararlarına karşı gösterecekleri tavır ve
eylemlerine bağlıdır" denilmişti.
Nitekim, Yeraltı Maden-İş Sendikamı>., geçici ihraç durumunda olduğu dönemde DİSK tüzük
ve organ kararlarına karşı aldığı uyumlu ve sorumlu tavırla ve 4 aylık süreyi tamamlayarak
yeniden DİSK üyeliğini kazanmıştır.

Diğer taraftan: DİSK organlarının kararlarına karşı sekter ve disiplinsiz tavırları kesin
ihraçlarını gerektirdiği halde, işçi sınıfının sendikal birliğinin DİSK çatısı altında oluşması ve
korunması doğrultusunda özenli ve sorumlu davranan Onur Kurulu tarafından 1 yıl süreyle
geçici ihraç edilen T.Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen Sendikalarımızın yöneticileri ise geçen 4 •
ayı aşkın süre içinde de sekter, disiplinsiz, sorumsuz ve ayrılıkçı tavır ve davranışlarını devam
ettirmişlerdir.

Bu üç sendikamızın yöneticilerinin ortaklaşa yaptıkları sözlü ve yazılı açıklamalarda, D1SK'in
örgüt içi sorunları ve dolayısıyla Onur Kurul kararlan sorumsuzca tartışılmış her defasında
burjuvaziye ve karşı-devrimci güçlere uygun malzeme sağlamaktan çekinilmemiştir. Bununla
da yetinilmeyerek, DİSK Onur Kurulu'na ve diğer karar organlarına işçi sınıfı üslubuyla asla
bağdaşmayan suçlama ve karalamalar yllneltilmiş, DİSK'in ulusal ve uluslararası 'alandaki
saygınlığına gölge düşürülmeye çalışılmıştır.

İşçi sınıfımızın ·ve emekçi halkımızın burjuvazinin saldirılarına karşı en çok birliğe ·ihtiyaç
duyduğu günlerde, DİSK'in üzerine düşen gllrevlerini yapmasını engelleyici, ikinci plana itici
tartışma ve suçlama kampanyasına tabandaki işçiler de ortak edilmek istenmiş; yöneticiler
tarafından sorumsuzca hazırlanmış bildirileri imzalamaya zorlanmışlardır.

DİSK'in ilkelerini ve birliğini savunan, bu yöneticilerin yanlışlarına karşı inücadele veren
tabandaki bilinçli ve militan unsurlar üzerinde, anti-demokratik baskılar arttırılmış, tasfiyeler
hızlandırılmıştır.

DİSK'e Uye sendikalarımızın karşısında kurd~rdukları ve destekledikleri gurupçu sendikalarla
yeni bir bölücülüğün kaynağı olmuşlardır.

İşçi sınıfının uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 1979'da, DİSK
Başkanlar Konseyi ve Genel Yönetim Kurulu kararlarını hiçe sayarak, işçi sınıfımızın ve bütün
emekçilerin verdiği kararlı mücadeleyi bölerek, burjuvaziyle uzlaşarak Istanbul sokaklarında
yüzlerce ilerici, devrimci, sosyalist insana işkence yapıldığı, stadyumlara doldurulduğu ve
DİSK yöneticilerinin tutuklandığı bir zamanda; !stanbul'u 36 yurttaşın öldürüldüğü 1 Mayıs
Alanı'nı terkedip, 1 May,s'ın geleneklerini unutarak ve özünü boşaltarak İzmir'de basit bir
kutlama toplantısına dönüştürmüşlerdir. 'Üstelik kendilerini "sağduyu sahibi, takdirle
kazşılenau" sendikacılar olarak burjuvaziye alkışlatan uzlaşmacı, teslimiyetçi ve bölücü,
"eylemlerine" DİSK'in adını bulaştırmak cüretini de göstermişlerdir.
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DİSK'ten geçıcı olarıık ihraç edilen sendikaların yöneticilerinin tarihsel sonımlulaklanmn
bilincinde olarak DİSK Genel Başkanının açıklamasında yeralan hususları dikkate alarak
davranmaları gerektiğini belirtir, işçi sınıfının birliğinden yana olduklarını sllyleyenlerin başka·
davranış yolları aramaları halinde işçi sınıfınca mahkum edileceklerini vurgularız,

Bu sendikaların yöneticilerinin sorumlu davranmaları durumunda, DİSK karar organlarının
da DİSK Onur Kurulu kararlarının gözden geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklannı
umduğumuzu ve aşağıda imzaları olan bizler de bu yönde girişimlerde bulunacağımızı
açıklarız.(29.7.1979)

DİSK GENEL SEKRETERİ FEHMİ IŞIKLAR'I,N DGM DİRENİŞİ'NİN
3. YILDÖNÜMÜNDE YAPTIÔI AÇIKLAMA
16 Eylül 1976'da Türkiye işçi sınıfı, yandaşı emekçi kitlelerle birlikte !!nemli ve tarihi bir eylemi

"başlatmrştır. Varlığına, mücadelesineyllnelik birsaldm olan ve Anayasal haklarını yok etmeyi
amaçlayan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasa tasansıaa karşı işçi sınıfımızın başlattığı ve
"DGM Direnişi'' olarak anılan bu eylem'in 3. yıldllnümünde, Türkiye işçi sınıfı ve tüm
demokrasi güçleri, DGM'lerin yerine hazırlanan yeni baskı tasarıları ile karşı karşıya gelmiş
bulunmaktadır. , : ı •• .

12 Mıırt baskı döneminde 1961 Anayasasında yapılan değişiklikler arasına sokulan bir cümle •
ile "kurulması Anayasa hükmüdür" demagojisine olıınak veren Devlet Güvenlik Mahkemeleri,

• 1961 Anayasasının özünü ve temelini oluşturan kişi hak ve özgürHlklerini, düşünce ve.
inançların ifade ve yayma özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yöneliktir. •

Kaldı ki 1961 Anayasası Devlete, tüm yurttaşların eğitim, çalışma, sağlık, konut gibi temel
gereksinimlerini karşılama görevini vermiştir. Siyasal ikfidarlann ve parlamentonun acil
gllrevi budur. • ' , .

Toplumumuzun acil istemleri doğrultusundaki Anayasasının bu açık hükümleri rafa
kaldırılırken, yeni baskı yasalarını gündeme getirmek aslında Anayasayı çiğnemek ve
Anayasal suç işlemektir.

1961 Anayasasının temel ilkeleri&den olan bağımsız yargı kavramını bütünüyle çiğneyen
Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasa tasarısına karşı DİSK üyesi işçilerin başlattığı ve tüm ih:
sınıfımız ve demokrasi gilçlerince desteklenen bu demokratik eylem, "bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm" güçlerinin kararlılığının somut birkanıtı olarak anılarımızda yaşamaktadır.

IMF'nin istekleri doğrultusunda yeni ekonomik politikaların uygulamaya konma çalışmaları,
hazırlanan ve llnümüzdeki parlamento çalışma döneminde gündeme alınması beklenen yeni
baskı/yasa tasarıları ile desteklenmek istenmektedir, Bu yasa tasanları, işçi sınıfımızın ve tüm
emekçi halkımızın sömürü ve baskıya karşı mücadelesini engellemeye yöneliktir. Hangi isim ve
gerekçe altında sunulursa sunulsun, yeni yasa tasarılarının l;:ıedefi, yükselen toplumsal
muhalefeti susturmaya ve sonuç olarak da kapitalist sınıfın sömürüsünü artırmaya yöneliktir.

İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız, uzun ve kararlı mücadelelerle 'elde ettiği hak ve
özgürlüklerden vazgeçmeyecektir.

16 Eylül'de, 15-16 Haziran'da 20 l\fart'ta işçi sınıfımız hak ve özgürlüklerine sahip çıkışının
kararlılığını kamflamıştır. . . . . •

DGM Direnişinin 3. yıldönümün'ü yaşarken, hak ve özgürlüklerine yönelik her saldınnın işçi
sınıfımız ve emekçi halkımızın örgütlü fuücadelesi karşısında yenilgiye uğramaya mahkum
olduğunu bir kez daha açıklarız. (16.9.1979) . . . • . .

,..
DlSK GENEL BAŞKANI ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN •
GENEL TEMSİLCİLERMECL!Sl'NDE YAPTIGI KONUŞMA

Değerli konuklar,·
Değerli basın emekçileri,

Türkiye işçi sınıfının yiğit üyeleri, DİSK 'iDİSK yapan bilinçli tabanımızın değerli temailcileri,

Hepinizi DİSK adına coşkuyla selii.mlanm,
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İşçi ve emekçilerin çetin sınavlara hazırlandığı bir dönemde toplanmış bulunuyoruz. Hızla
değişen dünyanın en. dikkat çekici bölgelerinden birinin içinde ve en önemli yerinde olan
ülkemizde uzunca bir süreden beri ağırlaşarak devam eden ekonomik, toplumsal bunalım
emekçi sınıflarla sömürücü sınıflar arasındaki hesaplaşmayı hızla gündeme getirmektedir.

1971 12 M'-rt döneminden beri giderek ağırlaşan bunalım, tahammül edilmez bir noktaya
ulaşmıştır, Işsizlerin sayısı 4milyona ulaşmış, hayat pahalılığı karşısında ücretler anlamsız bir
hale düşmüş, toplu işten çıkartmalar, lokavtlar yaygınlaşmış, işçi ve emekçiler için yaşam
çekilmez olmuştur. İşçi ve emekçilerin sağlık, beslenme, konut, eğitim, gibi temel
gereksinimleri dev boyutlu sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. Ve de giderek
büyümektedir.

Diğer yandan azgınlaşan faşist çeteler işçi ve emekçilere yönelik saldırılarını sürdürmekte,
hergün gençlerimizi, aydınlarımızı aramızdan almaktadır. İşçi ve emekçiler bir yandan.
ekonomik bunalım ağır yükleri ile mücadele ederken diğer yandan, bu bunalımın bir sonucu
olan ve sömürücü sınıflarca yönlendirilip halkımızın üzerine salman faşist cinayet şebekelerine

. karşı can güvenliklerini koruma çabası içine girmişlerdir.

İşte arkadaşlarım, işçilerin, yoksul ve orta ,köylülerin, memurların, öğretmenlerin, teknik
elemanların, esnaf ve zanaatkarların, bilim adamlarının, kısacası çalışanların, üretilen
herşeyde, her hizmette alınteri olanların durumu özetle böyle.

Peki ya patronlar, büyük toprak sahipleri, bankerler, ithalatçılar, karaborsacılar onlann
durumu ne?

Onlar da işçilerin, emekçilerin sıkıntılannı yaşıyorlar mı? Yani ekonomik bunalımdan
etkileniyorlar mı? Çocukları et yiyememekten, süt içememekten yeterli gıda alamamaktan
hastalıklara yakalanıyorlar mı? Ya da çocuklarını küçücük yaşlarda ilkokul yerine aileye
yardımcı olsun diye tarlaya, izbe imalathanelere çırak diye veriyorlar mı?

Kapitalizmin doğasında bulunan çelişkiler,dünyayı genel bir buhranın içine itmiştir.Kuşkusuz
sanayileşmiş kapitalist ülkeler, başka ülkelerin halklarını sömürerek kendi bunalımlarını ve
-sıkıntılannı hafifletme yollannı bulmaktadır. Ne var ki, geri bıraktırılmış ve göbeğinden
kapitalizme bağlı tutulmuş ülkeler, kapitalizmin genel buhranında daha çok ezilme, daha çok
sömürülme ve sıkıntılara uğratılma durumlanyla karşı karşıya kalmaktadır; Türkiye şimdi
böyle bir tablo içindedir. '

Uluslararası tekellerin tezgaha koydukları bir çerçeve içinde kalan ülkemizde, her bunalımdan
zenginler daha çok kiirla çıkıyorlar. İşsizlik, enflasyon, yokluk ve pahalılık içinde bunaltılanlar
ise İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız oluyor.

Yıllardan beri, işçiler, emekçiler, emperyalist tekellerin ülkemizdeki siyasal iktidarlar eliyle
uygulaya geldikleri ekonomik politikaya karşı çıkmışlardır. Boyalı gazoz, şampuan ve kolonya
imalathanelerine ve otomotiv sanayii diye yutturulmaya\çalışılan montajhanelere karşı
olmuşuzdur. Ancak, uluslararası tekellerin distribütör ağına girdikçe ulusal niteliğini yitiren
burjuvazi, ülke çıkarlarını ve ulusun yarınlarını değil, kendi patronlarıyla birlikte
sahneledikleri yağmalamaya devam etti. Kendi denetimleri altında bulunan siyasal iktidarlar,
sanayi burjuvazisinin montajhanelerine, sermaye sınıflarının ticaret vurgunlarına, vergi
iadeleriyle, muafiyetlerle, kredi musluklarıyla yardımcı olmuşlardır. Şimdi tekrar ve altıncı
kez,başbakanolan zat, yıllarca, iktidarda bulunmuş ve. emekçi halkımızı "kalkınıyoruz",
"kalkındık" nutuklarıyla oyalamış bir kişidir. Kolonya ve gazoz imalathanelerini, büyük
Türkiye'nin sanayi hamlesi diye, kurdeleler keserek açmıştır. Şimdi de, içinde bulunduğumuz
dargeçitten bizi bunlar kurtaracaklarmrş. Bu oyun, burjuvazinin zaman kazanmak ve işçi
sınıfımızla, emekçi halkımızın gerilimini azaltmak için uydurulmuş bir örtülemedir,

Şu anda, emekçilerimiz can v~ ekmekderdine düşmüşken, kapitalist sınıf ve onların siyasal
iktidarları, her gün yeni yeni çiklet, gazoz, deterjan fabrikaları açarak, tüketim teşvikçiliğine,
bllylece, dışa bağımlı ekonomi polltikasına devam etmektedir. Sayılı yağ üreticisi ülkelerden
birisi olan Türkiye'de, halk tenceresine koyacak •yağ bulamaz. Sobasına atacak kömür
bulamaz, sabun bulamaz, et bulamaz, meyva bulamaz. Bunların hepsi Türkiye'de üretilir:

. fakat, karaborsa ve vurgun ekonomisi bütün kuralları ile işletildiği için, temel ihtiyaç
maddeleri halkın ciğerini silken bir acılıkla evlere ulaşabilir. Spekülasyon, kapitalizmin zaman
zaman başvurduğu vurgun yöntemlerinden biridir. Geçen yıl, Türkiye'deki montajcılar
kapasitelerinin en düşük oranıyla çalıştılar. Fakat, son 6 yılın en yüksek karlarını kazandılar.
Az üretip çok kazanmak Tfirkiye'deki kapitalistlerin başlıca marifetlerindendir.
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Demirel, şimdi de, sanki başka bir yöntem mevcutmuş gib], devletin elindeki madenleri,
kömür yataklarını, KİT'leri özel sektöre peşkeş çekerek ekonomiyi liberalleştirmehcvesine
düşmüştür.

Türkiye'yi küçük Amerika yapmaya heveslenenler, her mahallede bir milyoner yetiştirmeye
çalışanlarla başlayan kapitalizmin büyüme dönemi artık ülkemizi, tekellere teslim etme
dönemine dönüşmüştür. ._..

1
Burada bilimsel, siyasal, sosyal tüm gerçekleri konuşturarak ilan ediyorum ki, bugünün
sorumluları, ekonomimizi tekellere teslim eden. siyasal iktidarlardır. Dünkü ve bugünkü
iktidarlardır. İşçi sınıfı bu nedenle, bugünkü sıkıntıların hesaplaşma saati gelince, iddia
makamında oturacak ve gelmiş geçmiş siyasal iktidarları sorguya çekecektir. Halkımıza karşı
suçludurlar ve hesap vereceklerdir. ••

'Mücadele arkadaşlarım:.

Bugün Türkiye emekçi sınıfları sermaye sınıfının ağır bir saldırısı· ile karşı karşıya
bulunmaktadırlar.

İşçiler, emekçiler sendikal haklarının, demokratik haklarının, düşünce, inanç ve örgütlenme
özgürlüklerinin üzerindeki sınırlama ve yasakların kaldırılmasını isterken, sermaye .sınıfı var
olan ve gün • geçtikçe yetersizleşen sınırlı hak ve özgürlüklerimizi daha ,,da budama
sevdasındadırlar.

Bu noktada yakın geçmişimize kısaca gözatmakta yarar vardır. Toplumumuz 1973 ve 1977
seçimlerinde nasıl bir siyasal yönetim arzuladığını ortaya koymuştur. Hak ve 6zgürlükleri
genişleteceğini, bozuk düzenin yerine insanca hakça bir düzen kuracağını ilan eden ve de,
ülkenin bağımsızlığı için mücadele edeceği sözünü veren CHP, DİSK'in, geniş işçi ve emekçi
kitlelerin desteğini almıştır.

İşçiler, emekçiler bu perti;i 1973 ve 1977 seçimlerinde kara kaşı, kara gözü için değil
programındaki bu vaatler v'e işçi ve emekçilerden yana yapılması !lngörülen değişiklikler için
desteklemişlerdir. Ozerine basa basa tekrarlamakta yarar var: Halkımız sınırlı, yetersiz hak ve
!lzgürlüklerin daratılıı:asını _deği~ genişletilmesini istemektedir.

Arkadaşlarım,

Aslında 22 aylık CHP iktidar döneminin ayrıntılı bir eleştirisini yapmak, bugün ulaşılan
noktada CHP ağırlıklı iktidarının sorumluluğunu ortaya koymak gerekmektedir. Bu dönem
için özetle söylenebilecek olan şey şudur:

CHP, ağırlıklı iktidar eşine ender ra~tlanan bir tutarsızlık içinde olmuştur. Asgari siyasi
dürüstlüğün ölçüsü olan parti programına, seçim meydanlannda verdiği sözlere taban tabana
zıt bir politika izlemiştir. Bağımsızlıkçı bir politika izleyecegpıi vaad eden CHP iktidara gelince
emperyalist-kapitalist sistemin dayatmalarına teslim olmuş, 1~1F reçetelerine uygun
ekonomik ve toplumsal önlemlerin hazırlığına girişmiştir. • ,

Yüzlerce gencimizin, aydınımızın, işçi ve emekçi kardeşimizln kanına giren faşistlerden hesap
• soracağını söylemiş: ancak iktidara gelince "sağa da karşıyım sola da karşıyım" gibi gerip bir
tarafsızlık mantığı içinde faşist cinayet odaklarının üzerine gitmede ikircikli davranmıştır.
Daha da ötesi, y!lneticileri, destekçileri halkımızın önüne bütün çıplaklığıyla çıkan binalarında
bombalar imal edilen, birçok cinayette kullanıldığı saptanan silahlarla elegeçirilen faşist parti,
sendika ve dernekleri zaman zaman ismen belirleyerek kamuya açıklanmış olmasına rağmen·
uygulamada bırakın yasaların gereğini yapmayı, bunlara, anarşiyi birlikte önleme çagrııarı
dahi çıkartmıştır. • -

Değerli arkadaşlarım,.
1 •

Bugün, Kahramanmareş'ta faşistlerin gi~iştiği soykırımın 1. yıldönümü, O günleri anımsayın.
O günleri, karnındaki bebesiyle birlikte öldürülen gencecik kadınlarımızı, kardeşlerimiai,
baltalarla doğranan • kundaklı bebeleri anımsayın: yakılan yıkılan evleri, 1 yağmalanan
işyerlerini anımsayın. Kimler, nasıl gerçekleştirdiler, böylesine insanlık dışı bir katliamı?
Kimler? Malatya'da, Sivaa'ta, Elazığ'da. girişilen katliamlar Kahramanmeraş'ta olanların
habercisiydi. •
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Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta, Elazığ'da, Mıılatya'da alevi kardeşlerimize karşı,bu bölgedeki
emekçi kardeşlerimize karşı faşistlerin giriştiği katliamı unutmadık; unutmadık işçi sınıfının
sömürü ve baskıya karşı mücadelesinde faşist namlulara hedef olan yüzlerce sınıfdaşımızı,

. onların kanlarını yerde bırakmayacağız. Kinimiz kişisel duygusal bir kin değildir. Asla
değildir. Kinimiz sınıfsaldır. Sömürücülere karşı duyduğumuz sınıf kinidir. Kinimiz insanhk
düşmanı, emeğin düşmanı, düşünce ve inançların düşmanı faşistlere, sömürücülere
duyduğumuz kindir.

Ölülerimizin anılarını yaşatacağız. Onların düşürmediği mücadele bayrağını, emekçi halkımızı
yokluğa, açlığa köleliğe mahkum etmek isteyen bir avuç sömürücüye onların eli kanlı
uşaklanna tesliri:ı etmeyeceğiz.

Biz ki, üretilen herşeye alınterimizi, canımızı, kanımızıa katan emekçileriz. Biz ki, insanlık
tarihinin en onurlu görevinin sahibi, yeryüzünden sömürü ve baskıyı kaldıracak işçileriz, .
emekçileriz, o bir avuç insanlık düşmanı, emeğin düşmanı sömürü düzenini mutlaka tarihin
çöplüğüne atacağız. Sömürünün olmadığı, işçilerin, emekçilerin iktidarını kuracağız.
Sosyalizmi kuracağız.

Arkadaşlarım,

14 Ekim'de yapılan ara seçimlerini izleyen gelişmeler sermaye sınıfının emekçi sınıflara yönelik
sal~ınsının boyutlarını bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur.

14 Ekim sonuçlan, Türkiye toplumunun, siyasal tercihini yapmakta hızla bilinçlendiğini
ortaya koymuştur. Seçim sonuçlan parlamenter transferlerine boş vaatlere dayalı anlayışın
iflasının kanıtı olmuştur. Seçim sonuçları ne sağcı partilerin ve yayın organlarının seçim
sonrasında çığırtanlığmı yaptığı gibi toplumun sağa yönelmesi "ile sonuçlanmıştır; ne de soyut
vaatler ile kitleleri peşinden sürükleyebileceklerini sananları doğrulamıştır.

Seçim sonuçlan, geniş emekçi kitlelerin programları benzer, uygulamaları benzer partiler
arasında tercih yapmak zorunda bırakılmasına karşı gösterdiği bilinçli tepkiyi de
yansıtmaktadır. Siyasal yapının iki büyük parti arasındaki tahtaravalli oyunu görünümünden
çıkartılması, halkımızın birbirine benzer ekonomik programları olan partiler arasında seçim
yapmak durumunda kalmasından kurtarılması sosyalist hareketin gündemindeki en başta
gelen konudur. •

İşçi sınıfı hareketinin siyasal bölünmüşlüğü ve bu bölünmüşlükte temelsiz Israr, bugüne değin
izlenen yol ve politikalar, gerici 've faşist partilerin gerilemesini ve giderek kesin yenilgilerini
geciktirmiştir.

Ortaya çıkan bu tablo, egemen sınıfları daha da telaşlandırmıştır. Yaz ayları boyunca çeşitli
gazetelerde, çocuklarla, yaşlı ninelerle öpüşürken çekilmiş boy boy- fotoğrafları çıkan Demirel
halkımıza egemen sınıfların elindeki bütün propoganda araçlarıyla "çare" olarak sunulmak
istenmiştir. Bütün bu propogandalara rağmen sağ partilerin oylarında meydana gelen küçük
artış, buna karşılık CHP'nin çok büyük oy kaybı egemen sınıfları panik diye de·
değerlendirilebilecek bir telaşın içine itmiştir.

CHP ağırlıklı hükümetin seçim sonrasında istifasını, 11 yıl süreyle bu ülkeye başbakanlık
etmiş ve bugünkü ekonomik yıkıntının, faşist saldın ve cinayetlerin baş sorumlusu, sermaye
sınıfının güvendiği Demirel'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesi izlemiştir.

Demirel'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesiyle birlikte çeşitli işveren örgütleri i1temlerini
açıklamaya başlamışlardır. Bu arada eski MC ortaklarıyla görüşmeler yapan Demirel özellikle
MHP'nin.koşullarına teslim olmuş ve ismi azınlık hükümeti olan ancak gerçekte yeni bir
MC'ye benzer hükümetini kurmuştur.

Bu arada Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu 7 sayfalık bir rapor halinde yeni
hükümete adeta emir verircesine alınması gereken ekonomik ve toplumsal llnlemleri
açıklamıştır. İşverenler Konfederasyonunun açıklamasında iki şey eksiktir. İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesinin ve Anayasanın tümüyle yerle bir edilmesi ve parlamento yerine
kendilerinin ülkeyi bizzat yönetmesi.. İşverenler kendi açıkladıkları rakamlara göre geçtiğimiz
yıl enerji kısıntısı ve ham maddeyokluğu iddialarına rağmen yüzde yüz olan karlarını az
bularak, sömürü ve, tahakkümü artırmak için kanlı bir reçete sunmuşlardır. İşverenler
Konfederasyonu anarşiyi önleme sözü ardında yeniden DGM'lerin kurulmasını, TCK'nın 141,'
142 ve 163'ncü maddelerinin daha etkin bir biçimde işletilmesini, sendikaların, derneklerin



,,
birer tabela örgütü haline getirilmesini, toplantı ve gclsteri yürüyüşlerinin yasaklanmasını
istemişlerdir. Bütün bu talepleriyle, işverenler aslında 1930'ların faşi.st Almanyasına benzer
bir toplum özlemi içinde olduklarını ortaya koymuşlardır..

Değerli arkadaşlarım,

.İşverenlerin bütün bu istem ve arzuları Demirel hükümetinin programında aynen yer almıştır.

Demirel hükümeti daha güvenoyu almadan, görevi teslim aldığı gün, yetkili sendikanın
belirlenmesinde tek ve gerçekçi çözüm olan "referandum" yolunda atılmış eksik bir adım
sayıl.ıbilecek durum saptaması uygulamasını yürürlükten kaldırmıştır. Böylelikle yeni iktidar
daha ilk gününde işçi sınıfının kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir hükümet
olduğunu ortaya koymuştur.

Yen1 başbakan hergün çeşitli vesilelerle televizyona çıkıp, "anarşiye meydan okuyorum",
"devlet gücünü egemen kılacağız" yollu demeçler vermiş, DGM'leri, Olağanüstü hal yasalarını
çıkartacaklarını söylemeye başlamıştır. •

Arkadaşlarım,

Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir başka olaylar zinciri de hızlanara·k - gelişme
göstermiştir. Bir yanda yeni başbakan "anarşiye meydan okuyorum" diyerek yeni baskı
yasalarını gündeme getirirken, diğer yanda faşist cinayetler sürüp gitmektedir.

Ülkemizde işlenen dizi cinayetler sanki Demirel'in baskı yasalarını çıkartmasını haklı kılmaya
çalışan bir çizgi izlemektedir. Kitle iletişim araçlarında bu olayların yansıması anarşinin ancak
yeni baskı yasalarının çıkartılması ile önlenebileceği kanısını kitleler içinde yayma amacına
yönelmiştir. •

DİSK'in onur üyesi eğitim emekçilerinin örgütü TÖB-DER'in aktif üyelerinden, eski İstanbul
Şube Başkanı Talip Oztürk sokak ortasında faşist katillerce öldürülmüştür. Ertesi gün
MHP'nin yarı resmi yayın organı sayılan bir gazetenin başyazan, daha ertesi gün de Prof.
Ümit Doğanay öldürülmüştür. Şimdi bütün bu öldürme olaylan kamuoyuna öyle bir
yansıtılmıştır ki, sağcılar bir solcuyu, solcular intikam duygusuyla bir sağcıyı, bunun üzerine
de sağcılar ile_rici demokrat bir bilim, adamını öldürmüşler gibi bir Izlenim kamuoyuna
benimsetilmeye çalışılmıştır. Bilim adamlarına yönelik cinayetler durmamış, Doğanay'ın
öldürülmesini bir hafta sonra Prof. Tütengil'in öldürülmesi-izlemiştir. Cinayet örgütleri sanki
planlı bir biçimde topluma .baskı yasalarının çıkartılmasını bir kurtuluş olarak göstermenin
çabası içindeler.

Arkadaşlarım,

Abdi İpekçi'nin katilinin askeri hapishaneden kaçırılış olayı da aynı çerçeve içinde
görülmelidir, Faşistlerin örgütlülük düzeyi bu kaçırma olayı ile daha açığa çıkmıştır.

Yeni hükümetin güvenoyu almasıyla birlikte, devlet kadrolarında eşi görülmedik bir kıyım
başlatılmıştır. 67 ilin valisi bir günde değiştirilmiş, emniyet müdürleri değiştirilmiş, odacılara
kadar varan bir kıyım makinası işletilmeye başlanmıştır.Görevden ahlanların yerine yapılan •
atamalar, AP azınlık hükümetine MHP'nin nasıl bir kayıtsız koşulsuz destek verdiğini de
ortaya koymuştur. İşlenen siyasal cinayetlerle olan bağı sıkıyönetim mahkemelerinde ortaya
çıkan, bir çok savcının Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında suç duyurusu çıkarttığı bu
partiye bağlı kadrolar hızla devlet aygitının önemli kademelerine yerleştirilmeye başlanmıştır.
Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Tekel Bakanlığına faşistlerin yaptığı saldırı, Gümrük
Bakanının olayın sorumlusu olarak devrimcileri göstermesi bu y,argımızı doğrulayan bir örnek
olmuştur.

Arkadaşlarım,

Türkiye emekçi sınıfları yoğun bir saldırı ile karşı karşıya; saldırganların bir ucu CIA'ya
uzanırken bir ucu da yine devlet kademelerine yuvalanmaktadır._ .

Getirilmek istenen baskı yasaları ne uygulayıcıları, uygulatıcıları bilinen, koruyucuları bilinen
faşist cinayet şebekelerini yargılamak için yasaların yetersizliğini gidermeye yönelik ne de
iddia edildiği gibi ülkede huzuru sukünu sağlamaya yclneliktir. '
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Konuşmamın ° başından beri anlatmaya çalıştığım. egemen sınıfları ve genel olarak
ernperyalist-kapitalist-slstemin bunalımını kanla, zorla aşmak için işçi ve emekçileri sömürü
boyunduruğu altına sokmaya yöneliktir.

Gre.v hakkını daha kısıtlamak için, . toplu sözleşme!e~in kapsamını daraltmak için, işçi
eylemlerine katılanları, grevci işçileri yargılama ıçın, toplantı ve gösteri yürüyüşleri
hakkımızı yok etmek içir hazırlanan baskı yasaları egemen sınıfların ve onların siyasal
temsilcilerinin bütün fcry: rlarma "anarşiye meydan okuma" laflarına rağmen gl!zlerimizin
önündedir. Bu yasalar işçil ..re emekçilere yönelik saldırı programının araçlarıdır. Bu. gerçeği
hiçbir demagoji gl!zlerimizden kaçıramaz ve de kaçırmamalıdır. •

Bu saldırı karşısında işçi sınıf;mız başta olmak üzere tüm emekçiler, demokrasiden yana tüm
örgüt ve kişilere tarihsel görevler düşmektedir. Demokratik hak ve özgürlüklerimizi koruma
ve genişletme mücadelesi sürecektir. Hiçbir güç bizi bu mücadeleden alıkoymaz.

Tüm emekçilerin' hak ve özgürlüklerimize yönelik bu saldırıya karşı uzun soluklu direncini
örgütlemekte işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü olarak DISK'in üzerindeki görevler
daha da büyüktür. Demokrasi güçlerinin güç ve eylem birliğini sağlamak acil bir zorunluluk
olarak önümüzde durmaktadır.

Bu anlamda ı:;>1SK çalışmalarını hızla sürdürmektedir.
11 '

Sendikalaşma hakları ellerinden alındığı için derneklerde örgütlenen ve bu dernekler kanalıyla
sorunlarını kamuoyuna duyuran bir milyonun üzerindeki kamu çalışanına sendikalaşma hakkı
tanınacağı yerde, onların dernek kurma özgürlüklerine büyük bir ket vurulmaya
çalışılmaktadır.

14 Ekim -seçiinl sonrasında, demokratik hak ve özgürlüklerimize saldırıldığı böylesi bir
dönemde demokratik kitle örgütleri arasında güç ve eylem birliği istemi daha da derinleşmiştir.
DİSK, TMMOB, TOB-DER, TÜTED, TÜM-DER ve TÜS-DER ile birlikte tüm çalışanların
toplu sözleşmeli, grevli· sendikalaşma hakkının elde edilmesi için ÇALIŞANLAR
KURULTAYI hazırlıklarına başlamıştır.

Demokratik meslek örgütleri arasında başlatılan bu çalışmalar yakın günlerin işleyen bir
demokratik platformunun başarılı bir ön hazırlığı olabilecek niteliktedir.

Temel demokratik hak ve özgürlüklerimize saldırıya geçildiği, işçi ve emekçilerin örgütlerinin
dağıtılmak, dikensiz gül bahçesi yaratılmak istenen bu- dönemde tüm çalışanların işyerleri
temelinde oluşturacakları birliğin büyük bir anlamı vardır. ÇALIŞANLAR KURULTAYI
hazırlıkları, içinde DİSK'in eylem ve güçbirliği yaptığı bu örgütlerin üyeleri ile işyerlerinde
saldırıları omuz omuza göğüsleyeceğiz.

Diğer yandan ,tarım satış kooperatifleri birliklerinde örgütlü DiSK üyesi ve bağımsız
sendikaların işten atılmaları, faşist baskı ve saldırılara karşı ortak davranış içinde olmaları

· amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışmalarda şu anda varılmış olan aşamada ortak
davranış komiteleri kurulmuş çalışmalara başlamışlardır.

Diğer yandan işçi sınıfımızın önemli bir bölümünü çatısı altında tutan TÜRK-lŞ'in yeni
hükümetin kurulması ve sonrasında izlediği politika gerçekten utanç verici bir görünümdedir.
Tabanını oluşturan binlerce bilinçli, sınıf mücadelesine inanmış işçinin aksine, TÜRK-İŞ
yönetimi işveren sendikaları konfederasyonu ile birlikte, baskı yasalarının çıkartılmasına alkış
tutar bir tutum içindedir. • .

Bu· durum bizim işçi sınıfının ve tüm demokrasi güçlerinin güçve eylem birliğini sağlamaya
yönelik çalışmalarımıza engel değildir. Aksine, biz TURK-IŞ tabanını oluşturan
sınıfdaşlanmızla birlikte hak ve , özgürlüklerimize yönelik saldırıyı göğüsleyeceğimize
inanmaktayız. Onları bu mücadelemizde saflarımızda görmek için sizlere ve tüm DİSK üyesi
işçilere önemli görevler düşmektedir. 18iz tepede sağlanan ilkesiz,, etkisiz, birlikler için değil,
tezgah başındaki, üretimin içindeki işçilerin birliğinin sağlanması için çaba harcamalıyız. Bu
noktada son günlerde bazı çevrelerce sıkça sözü edilen "kafa kasa birliği" adı altındaki
girişimlere kısaca değinmek ,istiyorum.

Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi ülkemizde siyasal iktidar olan zihniyetlerde şllyle bir anlayış oldukça yaygındır.
Bir devlet büyüğünün geçmişte söylediği "bu memlekete komünizm gelecekse' onu da biz
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getiririz" sözleri bu mantığın en güzel ifadesidir. Türkiye'de yürürlükteki sendikalar, toplu
sözleşme ve grev yasaları büyük ölçüde Amerikan tipi sendikacılık örnek alınarak hazırlanmış
yasalardır.. Bu Amerikan tipi sendikacılık ülkemizde en somut ifadesini TÜRK-İŞ'te
bulmuştur. "Partilerüstü politika" adı altında işçileri s_i_yasetin dışında bırakmayı amaçlayan,
sınıf uzlaşmacısı, bir sendikal anlayış ürünü olan TURK-İŞ yıllardan beri işçi sınıfımızın
yükselen devrimci mücadelesinin önüne egemen sınıflarla birlikte çıkan bir engel haline
gelmiştir. Hele bu konfederasyona bağlı bazı sendikalar vardır ki, bunlara işçi sendikası demek
oldukça güçtür. DİSK üyesi birçok sendikanın yayın organlarında da sendikaların nitelikleri
çok somut olarak _gHzler önüne serilmiştir. Bazı sendikalanmız bu sendikaların yöneticilerini
"burjuvazinin işçi sınıfının arasına soktuğu ajanlar" olarak değerlendirmiştir, bazılannı "işçi
sınıfı hainleri olarak nitelemişlerdir. Şimdi bakıyoruz, hain dediğimiz.burjuvazinin ajanları
dediğimiz sendika yöneticileri ile işveren sendikalarına karşı toplu sözleşme görüşmelerinde
eylem birliği yapılması yolunda çaba harcanıyor. Yani biz, burjuvazinin ajanlarıyla eylem
birliği yapıp burjuvaziyi toplu sözleşme görüşmelerinde dize getirmek istiyoruz. Bu mümkün
değildir. Ya bizim daha önce yaptığımız tespitlerde bir yanlışlık vardır, bu sarı sendikaların
yöneticileri hain, ajan değillerdir, biz üyelerimizi yanlış bi!gilendirmişizdir: ya da bu türden
sendika yöneticileri ile eylem birliği içinde olmamız mümkün değildir, bunlardan biri doğrudur.

• Deminde söyledim. Biz işçilerin birliğini savunuyoruz, bunun için çaba harcıyoruz. Yalnız
işçilerin değil, tüm emekçilerin, tüm çalışanların, birliğini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu
birlik işçi sınıfıbiliminin gösterdiği, ilkeli, sınıfsal çıkarlarımıza ters düşmeyen bir birliktir. Bir
eylem birliğidir. Fabrikalardaki, işyerlerimizdeki, tarlalardaki.birliktir,

O nedenle, DİSK olarak bazı sendikaların sağlamaya çalıştığı ve toplu sözleşmelerde eylem
birliği adı altındaki birlik çalışmalarına katılmıyoruz. Anti-Caşist, anti-emperyalist,
anti-şovenist mücadelede tüıri işçilerin eylem birliğini hiçbir engel geciktirmeyecektir.

Öte yandan geçen yıl yasadışı yollarla yaptırılmak istenmeyen ,1 Mayıs'; bu yıl. şimdiden
hazırlanmalıyız. 1 Mayıslan geçen yılki gibi burjuvazinin istediği biçimde, onların istediğ! •
alanlarda kutlayanlara, sendikal mücadelede gedikler verenlere şimdiden sesleniyorum, 1
Mayıs 1980'e DİSK'in merkezi örgütlenmesi ile hazırlanılacaktır. 1 Mayıs 1980 bu yılın
koşulları içinde, bu yılın özüyle yeniden görkemli bir biçimde kutlanacaktır.

Değerli Mücadele Arkadaşlarım,

Bugün Türkiye'de tüm anti-faşist, anti-emperyalist ve antl-şcverdst güçlerin güç ve eylem
birliği yine her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Sosyalistlerin birliği gündemimizin
yine en can alıcı sorunudur.

✓

14 Ekim seçimlerinin değerlendirmesinden hareketle Yönetim Kurulu DİSK'in işçi sınıfımızın
devrimci sendikal örgütü olduğunu unutmaksızın, işçi sınıfının siyasal hareketinin birliğinin
sağlanması yolunda etkin çaba harcamak yolunda karar almıştır.

Ne var ki, Yönetim Kurulu'muzun aldığı bu kararb~~ı çevrelerce bilinçli olarak tahrif edilmİş ve
işçi sınıfının siyasal birliğinin sağlanmasından korkanlarca eleştirilmiştir. Yönetim Kurulumuz
aldığı kararda:

"İşçi sınıfı hareketinin siyasal birliğinin sağlanması sorunu sınıbniızın tek devrimci se~dikal
örgütü DlSK'in gündemindeki birinci sorunudur. Ancak, bu birlik sadece DİSK'in
çözümleyebileceği bir bir sorun değildir. Bu sorunun çeşitli siyasi örgüt, eğilim ve kişilerle
birlikte ele alınması gerekli görülmüştür," demiş ve bu konuda somut adımlar atılması
so,nucuna varmıştır. '

Görüldüğü gibi DİSK, sınıfı ve kitle sendikacılığı ilkelerinin aydınlattığı yoldan ne
anarko-sendikalist eğilimler gibi sendikalara parti işlevi yükletmek biçimindeki bir ısapmayı,,
ne de sarı sendikaların partilerüstü sendikacılık ilkesi gibi çarpıtmalara yer vermeyen nır
açıklık içinde üzerine düşen sınıfsal görevini eksiksiz yapmayı amaçlamıştır.

İşte böylesi bir zamanda toplanan Bölge Temsilciler Meclislerinin karşı karşıya bulunduğumuz
güçJüklerin üstesinden gelecek kararlar üreterek mücadelemize büyük katkılarda bulunacağına
içtenlikle inanıyorum. . • , ..

Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal Hrgiltü DİSK, demokratik hak ve özgürlüklerin
korunmasında ve genişletilmesinde yine sarsılmazbir kale olmaya devam edecektir.
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Türkiye işçi sınıfı, içinde bulunduğumuz ortamda saldırıya geçen burjuvaziye karşı mücadeleci
geleneğine Uygun davranacaktır.

Zafer mutlaka işçi sınıfının ve emekçi halkımızın olacaktır.
Yaşasın tüm demokrasi güçlerinin güç ve eylem birliği,
Yaşasın faşizme emperyalizme, şovenizme karşı,
"Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm kavgamız.
(22.12.1979) •

BÖLGE TEMSİLCİLER
MECLİSLERİ KARARLAR]

1· Bölge Temsilciler Meclisi, başta kapitalistler olmak üzere egemen sınıfların ekonomik,
politik ve ideolojik saldırılarına karşı durmak, bu tür saldırıları püskürtmek, demokratik hak
ve özgürlükleri korumak ve genişletmek göreviyle yüklü olan DlSK'in tüm birimleriyle;

• Sıkıyönetimin kaldırıması için,

• Demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak sendikalar, toplu
sözleşme ve grev, dernekler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi yasaların değiştirilmesi,
Olağanüstü Hal. DGM Yasası gibi yasaların çıkartılması çabalarına karşı, temel hak ve
özgürlükleri savunmak için,

• Genel grev hakkının kazanılması için,
J

• İşçi sınıfının düşünme ve örgütlenme özgürlüğü önünde engel olarak duran TCK'nın 141.
. ve 142. maddelerinin kaldırılması için: •

• Sıkıyönetimin ardına gizlenerek, tüm demokratik hak ve özgürlüklere karşı saldırı emellerini
• gerçekleştirmek isteyen Demirel iktidarına karşı. •

' • Faşizme, emperyalizme, şövenizrne karşı,

Yeni koşullara uygun, yeni yöntemleriyle mücadelesini daha etkin bir biçimde sürdürmesini
tarihsel bir görev kabul eder.

2- Bölge temsilciler Meclisi, DİSK'in demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını işlevini yürüten
.bir Konfederasyon olduğu· gerçeğini gözardı etmeden, tüm anti-Iaşist, anti-emperyalist ve
anti-şövenist güçlerin sürekli v~ kalıcı eylem birliğinin sağlanmasını ve Türkiye sosyalist
hareketin birliğinin sağlanmasına yönelik DiSK GYK'nca alınan kararın yeni bir sosyalist
parti kurmak anlamına gelmediğini değerlendirerek sosyalist hareketin birliği için yoğun bir
çaba harcanmasını tarihsel bir görev kabul eder.

3. Bölge Temsilciler Meclisi içinde bulunduğumuz Dünya ve Türkiye koşullarında devrimci
sendikalarda birlik sorununun en can alıcı bir sorun olduğunu kabul ederek;

• DİSK üyesi s~ndikaların çeşitli kademelerinde görünüşte sol bit biçim taşıyan, özde sağ
eğilimli, örgüı,lü mücadeleyi inkar eden her türlü annrko-sendikalist, birlik ve disiplin bozucu
eğilimlerin daha kısa bir zamanda kitleler arasıdamahkum edilmesi için,

• DİSK'jn verdiği devri~ci sendikal mücadeleyi ve işçilerin DİSK'e bağlı sendikalarda
örgütlenmesini önleyecek, sınıf uzlaşmacı sendikaları kapsamına alan ve özünde sınıf işbirliği
anlamına gelecek birlik çağrılarının sakıncalarını gözeten Bölge TemsilcilerMeclisi,

• DİSK içinde Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı ilkeleri temelinde devrim~i sendikal
birliğin her kademede sağlanması için, , ' • •

• Türkiye çapında ·baskılarını giderek arttıran kapitalist sınıfa karşı tüm işçiler arasında
başlangıçta tabanda eylem birliği giderek Türkiye işçi Sınıfının sendikal birliğinin DISK'te
sağlanması ve bu amaca yönelik belli ekonomik-demokratik hedefler etrafında tüm ilerici

• demokrat sendika yönetimleri ile ortak eylem olanaklarının sağlanması için her türlü
.çabanın harcanmasını gerekli görür.
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4- Bölge Temsilciler Meclisi. işçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma günü olan
1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak yasalaşmasmı sağlamak ve 1980 l·Mayıs'ını yurt düzeyinde
kutlamak amacıyla DİSK Genel Merkezinde kurulan Merkezi Komiteye bağlı olarak tüm
demokratik kitle örgütleriyle birlikte bölgesel düzeyde ve işyerleri düzeyinde "l Mayıs

Komiteleri" ninen geç bir ay içinde örgütlenmesinin tamamlanmasını kabul eder.·

5- Bölge Temsciler Meclisi, KİT'lerde ve Kooperatif birliklerinde üyelerimize yönelik saldırıları
ve de baskıları ortak göğüsleyebilmek ve püskürtebilmek amacıyla ilgili sendikalar arasında
oluşturulan Ortak Davranış Komitesi ve bu komitenin altında oluşturulan Bölgesel Ortak
Davranış Komitesi ve bu komitenin altında oluşturulan Bölgesel Ortak Davranış Kometilerine
bağlı olarak işycrlerinde tüm birim ve üniteleri kapsayacak alt birimlerin oluşturulmasını
görev kabul eder.

6- Bölge Temsilciler Meclisi DİSK ve Demokratik Meslek Örgütleri arasında toplu sözleşmeli,
grevli sendikalaşma hakkının elde edilmesi amacına yönelik oluşturulan Çalışanlar Kurultayı
hazırlıklarına, bu 1!rgütlerin üyeleri ile saldırıya geçildiği, işçi ve emekçilerin örgütlenmelerinin
dağıtılarak suskunluğa itilmek istendiği bu dönemde işyerlcrinde somutlaşacak baskı ve
saldırılara karşı tek güvencenin işçi ve emekçilerin işyerlerinden başlayarak oluşturacakları
güç ve eylem birliğinin olduğunu vurgulayarak işyerlerinde saldırıları meslek llrgütlerinin bu
işyerlerinde çalışan, meslek üyeleri ile birlikte göğüslemeyi görev kabul eder.

DİSK 1_3. 14, 15 ve 5. Bölge Temsilciler Meclislerinin 23/12/1979 tarihinde aldığı ek kararlar.

1. İŞÇI SINIFININ BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VETASF1YECİL1G1N 9NLENMES1: •

İşçi sınıfının birliğinin sağlanması en yakıcı bir biçimde gündemdedir. Ancak, birliğin
sağlanması yolunda önemli çalışmalar yapılması gerekirken DISK ilke ve kararları bir tarafa.
bırakılarak birliğin bozulmasından yana tavırlar alınmış, tasfiyeler hızlandırılmıştır,

Birliğin öncelikle işyerlerinde sağlanması gerekirken, birçok işçi sendika y!lnetimleri
tarafından da siyasi görüşünden dolayı veya sendika yönetimine muhalefet. edişinden
kaynaklanarak işyerlerinden attırılmış; sendika Onur Kurullarına verilerek' ihraç edilmiştir.
DISK 'te her anlamda birliğin sağlanmasını ve bu nedenle, etkin mücac'ele verilmesi gereğine
inanmaktayrz. Bu nedenle, sendikalardan sudan nedenlerle ihraç edilmiş olan çok sayıda
işçinin tekrar DiSK üyesi olmalarının sağlanabilmesi amacıyla DİSK cganlannm bu konuda
görevlendirilmesini, •

2. DİSK'İN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU DEMOKRATİK TEK TİP TÜZÜĞÜN HAYATA
GEÇİRİLMESİ: •

6.'ncı Genel Kurul Kararı doğrultusunda hazırlanmış bulunan Demokratik Tek Tip Tüzük hala
hayata geçirilmemiştir. Birçok sendika yeni tek tip tüzüğü hayata geçirmezken. yine tek tip
tüzüğü kabul ettiğini belirten bazı sendikalar ise kendi anlayışlarına uygun bir biçimde tüzüğü
yorumlayarak demokratik tek tip tüzüğün dışında hükümleri içeren tüzüğü benimsemektedir,
Sendikalarda içe dönük demokrasinin sağlanmasında ve uygulanmasında Demokratik Tek Tip
Tüzük önemli bir yer almaktadır. DGM'lere karşı ve baskıcı Yasalara karşı mücadeleye
hazırlandığımız bu dönemde öncelikle sendikalarda varolan anti-demokratik uygulamalar ve
tüzükler ortadan kalkmadıkça, sendikalarda içe dönük demokrasi sağlanmadıkça ileriye dönük
vermeyi düşündüğümüz mücadeleler büyük ölçüde zaafa uğrayacaktır.

Bu nedenle. Demokratik Tek Tip Tüzüğün tüm DİSK'e bağlı Sendikalarda harfiyen hayata
geçirilmesinin sağlanmasını, yine tüm sendikaların Demokratik Tek Tip Tüzüğe g!lre Genel
Kurullara giderek organlarını belirlemesini, bu konuda da DlŞK organlarının karar almasını. •

3. DAYANIŞMA VE KÜLTÜR FONU'NUN KURULMASI:

6.Genel Kurulumuzda alınan "Grev Dayanışma Fonu" na ilişkin 9 sayılı karar ışığında.
sömürücü sınıfların yoğunlaşan ekonomik, politik ve ideolojik saldırılarına karşı Toplu İş

Sözleşmeleriyle ve eğitim yoluyla daha kalıcı hakların elde edilmesi, grev silahının etkin bir
biçimde kullanılabilmesi için greve giden işçilere yada lokavta uğrayan işçilere doğrudan
yardım yapmak ve daha yaygın ve daha yoğun sendikal eğitim harcamalarında kullanılmak
üzere üye başına 2 50.-TL. kesilmesine, biriken Fon'un ayrı bir yönetmelikle DlSK Yürütme
Kurulu 'rica yukarıdaki amaca uygun bir biçimde kullanılmasını kararaltına alır.
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4. Bölge Temsilcilei Meclislerimiz, emperyalizmin askersel ve ekonomik örgüclerlnin
dayatmalarına karşı çıkar. Komşularımızla dostluk ilişkilerine zarar veren, Avrupa'da ve
ülkemizde savaş odaklarının varlığını sürdürmesine ve yeni ölüm füzelerinin yerleştirilmesine
yol açan NATO'cu, savaş kışkırtıcı politikaları mahkum eder..

Ölüm araçlarına, silahlanmaya harcanan milyarların emekçi halkın çıkarları doğrultusunda
kullanılmasını, genel ve tam bir silahsızlanma için çaba gtısterilmesini ister ve bu yolda kararlı
bir savaşım yürütülmesinin gerekliliğini vurgular. IMF'nin emperyalist çıkarları ve tekelci
·sermayenin isteklerini kollayan isteklerine işçi sınıfımızın boyun eğmeyeceğini vurgular.

,5, Bölge Temsilciler Meclislerimiz; kapatılan gençlikve kadın örgütlerinin açılmasını, tutuklu
bulunan TOB-DER Yöneticilerinin ve diğer kuruluşların yöneticilerinin salıverilmesini, ve
bunlarla dayanışmanın yükseltilmesini sağlamak için etkin çaba gösterilmesinin gerekliğini
belirtir. , ' '

6. Kahramanmaraş soykırımının yıldönümü olan 24 Aralık tarihinde Bölge temsilciliğine bağlı
tüm işyerlerinde bu faşist soykınmımı protesto amacıyla süresi ve ne zaman başlayacağı
işyerlerinde saptanmak üzere saygı duruşu yapılmasını kararlaştırır.

DİSK GENEL BAŞKANI ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN YÖNETİM KURULU VE
BAŞKANLAR KONSEYİ AÇIŞ KONUŞMASI

Değerli Basın-Yayın Emekçileri,

Değerli MücadeleArkadaşlarım,

Dünyanın ve ülkemizin çok llnemli bir döneme girdiği ve dünyanın çehresinin hızla değişmekte
olduğu 1980'lerin başında toplanmış bulunuyoruz.

İşçi sınıfımızı ve emekçi halkımızı tepdit eden saldırıların yoğunlaştığı, temel hak v~
özgürlüklerimizin budanmak istendiği bir ortamdayız. İçinde bulunduğumuz durumu
değerlendirerek önümüzdeki güçlüklerin nasıl aşılabileceğini tartışacağız. Bu tartışmamızda
geçtiğimiz ay toplanan bölge temsilciler meclislerinde tabanımızda dile getirilen görüş ve
önerilerini dikkate alacağız.

İşçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın karşı karşıya bulunduğu tehlikelerle, emperyalist
kapitalist sistemin kısa ve uzun vadeli çıkar hesaplan arasında doğrudan bir bağ
bulun.~aktadır. ,

Bilindiği gibi dünya 1973 yılında büyük bir enerji bunalımı ile karşılaşmıştır. Aslında bunalım
uzun yılların birikimi, kapitalizmin üretim anarşisi içindeki gelişiminin kaçınılmaz sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. Petrol bunalımı emperyalist-kapitalist sistemin yapısını temellerinden
sarsmaya yetmiştir. ABD ve Batı Avrupa ülkeleri bu beklenilmedik ölçüdeki şiddetli bunalım
karşısında kurtuluşu, bunalımı bağımlılıkları altındaki azgelişmiş ülkelere ihraç etmekte
bulmuşlardır. Bunalım emperyalist-kapitalist ülkelerin politikalarında önemli değişiklikleri de
gündeme getirmiştir.

ABD, dünyanın en önemli petrol rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu'da denetimini güçlendirici
girişimlere hız vermiştir. Bir yandan ekonomik bunalım ihracı karşısınd'a zaten dengesiz ve
yetersiz ekonomilere sahip azgelişmiş ülkelerdeki toplumsal gerilim hızla yükselmiş, diğer
yanda yeraltı zenginliklerine sahip çıkan Ortadoğu halkları ile ABD arasındaki çekişme
giderek sertleşmiştir. Böylelikle dünya özellikle sosyalist sistemin geliştirdiği yumuşama
sürecinden uzaklaşıp yeniden soğuk savaş dönemini anımsatan bir gerginliğin içine itilmiştir.

Arkadaşlarım,

Emperyalizmin 1973 bunalımı ile birlikte sertleştirdiği politika, önce Hindiçini'nde, a;dından
Afrika'da ve son olarak Nikaragua ve İran'da önemli darbeler yemiştir. Ne var ki İran ve
Nikaragua'daki gelişmeler bunalımı "hafifletici değil daha da keskinleştirici bir etki
yapmışlardır. Hele İran'da Humeyni yönetiminin ABD ile ilişkileri kopma noktasına getiren

folitikası, emperyalizmin Ortadoğu'da gerginliği daha da artırmasına neden olmuştur.
ran'daki konumunu yitiren ABD, İran'a askeri müdahalede bulunma tehdidini hiilii
sürdürmektedir. •

ıralı~€1@tftltitft#Nilifflit4«4«4®4*1MMiiZfit»8. .
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Mıeır'ın Arap dünyasından koparılarak ABD'nin Ortadoğu'daki özel karakolu haline gelişi,
İrarı'da Şah öncesi dönemden başlayarak süregiden karışıklık, Lübnan'ın parçalanması, Kıbrıs
ve Filistin sorunlarının durumu bölgenin barut fıçısına dönmüş haline göstermek için yeterli
örneklerdir. V •• '
Bölgenin bu duruma gelmesinde ABD.'nin gizli örgütleri aracılığıyla oynadığt rolü bugün ABD
yetkilileri bile gizleyemiyorlar. Başka bir deyişle, ABD Ortadoğu'yu patlamaya hazır bir
bomba-haline getirirken kapitalist sistemin içine girdiği bunalımı aşmakta ne kadar gözü kara,
militarist ve saldırgan bir politika izlediğini de göstermiştir, •

Sosyalist ülkelerin genel silahsızlanma, uluslararası yumuşama ve barış içinde bir arada
yaşama politikalarını üçüncü dünya ülkelerinin çoğundan aldıkları güçle önemli bir baskı aracı
.olarak ileri sürmeleri, emperyalist-kapitalist sistemi, bqnalımı aşmakta elinde bulundurduğu
askeri güçleri kullanamaz bir konuma itmiştir. . :
Bu noktada Çin'deki siyasal gelişmeler, Çin yöneticilerinin emperyalist sistemle iç içe giren
politikaları yamuşama politikası karşısında çaresizlik içinde bulunan ABD için yeni
olanakların başlangıcını oluşturmuştur.

O nedenle dünya kamuoyunu son günlerde en çok ilgilendiren konuların 'başında gelen
Afganistan'daki olaylar bütün bu gelişmelerden soyutlanarak değerlendirilemez, • ..

Emperyalizmin dünyada yumuşamayı yok edici, halkları birbirine kırdırıcı, savaş kışkırtİcısı
politikası, Afganistan yönetiminin, çağrısı üzerine Sovyet askerlerinin Afganistan'a
girmesinin, Afganistan'daki son gelişmelerin temel nedenidir; Ancak temel nedenin bu
olmasına rağmen sonuçları açısından bu olay, dünya çapında barışı olumsuz yönde·
etkilemiştir. • • •

Yine de bu soyut genelleme bizi olayların sorumlusunu görmekten alıkoyamaz.. Hele. hele
suçlularla birlikte, aynı demagojik koroya katılmaya hiç götüremez.

Şili'de, Vietnam'da, Kamboçya'da, Laos'da, Tayland'da, Güney Kore'de, Mısır'da,
·Endonezya'da, Filipinler'de, Formoza'da ABD'nin yaptıkları henüz belleklerimizdedir.
Ordadogu'da özellikle Türkiye'nin doğusu İran ve Irak'ta halkları birbirine kırdırmayı
amaçlayan provokasyonların, kıştırtmaların sahibi ABD'dir. İran'da Şah sonrası. dönemde
halk devrimini sabote etmek için binlerce İranlının ölümüne neden olan CİA kaynaklı oyunlar
kamuoyunca bilinmektedir. Eritre'de, Somali'de, Moritanya'da, Güney Afrika'da halkların
ulusal kurtuluş mücadelelerinin önünde hep ABD vardır.

Biz dünya olaylarını çelişkilerin bütünlüğü içinde işçi sınıfının ulusal ve evrensel çıkarları
doğrultusunda değerlendirmek durumundayız.

Arkadaşlarım,

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'de Cezayir, Libya, Irak Nil"erva ıtibj ülkelere İran'ın
da katılması bu örgütteki dengeyi emperyalist-kapitalist sistem aley ıine değıştirmiştir. Petrol
fiyatlarının çok kısa bir süre içinde büyük bir artış göstermesi, ·bunun yaıiısıra önde gelen
petrol üreticisi ülkelerin üretimi dondurma kararları emperyalizmin bunalımını
ağırlaştırmıştır. '

Bu durum öncelikle Türkiye gibi ekonomisi çokuluslu tekellere bağımlı ve enerji ithal ederek;
ekonomisini çalıştırabilen ülkeleri etkilemiştir.

Çokuluslu tekellerin ve onların işbirlikçilerinin kısa dönemli çıkarlarına uygun bir ekonomik
yapıya sahip olan ülkemiz bunalımı çok ağır biçimde hala yaşamaktadır. Ihracatı belli tarım
ürünlerinden ibaret sayılabilecek Türkiye, artan ithalat giderlerini karşılayamaz duruma
gelmiştir. Bir yandan büyük ölçüde artan petrol ithal· t giderleri, diğer yandan
emperyalist ülkelerin petrol fiyatlarını fazlasıyla yansıttığı sanayii girdileri, genel ithalat
giderlerindeki önemli artış, yaşamakta olduğumuz bunalımın maddi temellerini oluşturmuştur

Ancak emperyalist-kapitalist sistemin bir ürünü olan bunalımın yükleri ne uluslararası
düzeyde, ne de ulusal düzeyde egemen sınıfları sıkıntı içine sokmuştur. Çokuluslu tekellerin
karları ile birlikte Türkiye burjuvazisinin de karları bunalım döneminde artmaya devam
etmiştir. Bunalımın yükünün işçi ve emekçi kitlelerin sırtına vurulmasında 'araç olarak
kullanılan enflasyonist politika bir avuç sömürücünün zenginliğine zenginlik katarken, emekçi
halkımızın karşı karşıya bulunduğu güçlükler daha da ağırlaşmıştır. •. . .
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Emperyalizmin, özellikle ABD.'nin Ortadoğu'daki çıkarlarının etkin bir biçimde korunmasında
yıllardır önemli işlevi olan İran'da Şah'm diktatörlilğün(jn yıkılması, ardından
Afganistan'daki gelişmelere, sürmekte olan Kıbrıs ve Filistin sorunlarının eklenmesiyle
bölgemizdeki siyasi bunalımı iyice yoğunlaştırmıştır Böyle bir ortamda Türkiye emperyalizm
açısından hayati bir önem kazanmıştır. Emperyalizm, Mısır-İsrail siyonist-gerici ittifakı ve
Suudi Arabistan'a ek olarak Türkiye'ye daha ileri bir misyon yükleme durumundadır.

Arkadaşlarım,

Bugün emperyalizmin isteği Türklye'yi daha etkin ileri bir saldın karakolu haline getirmektir.
Ancak böylesi bir görevi yapacak olan Türkiye'de istikrarın ve huzurun sağlanması gereklidir.
Onlara göre bunun da yolu ülkedeki devrimci halk muhalefetini ezmektir. İşte bu noktada
emperyalistler ileTürkiye burjuvazisinin çıkarları tam anlamıyla uyuşmaktadır.

Emperyalist-kapitalist sisteme olan bağımlılık ilişkilerinin pekiştirilmesi, yabancı sermayeye
özel sektöre ayakbağı olan engellerin temizlenmesi, ücretlerin dondurulması, temel hak ve
özgürlüklerin yok edilmesi, bu amaçla gündeme getirilmiştir.

Bu amaçları emperyalizmin mali örgütü IMF ve Türkiye burjuvazisi birkaç yıldır açıkça ortaya
koymuştur. •

Geçen yıl yüzde yüz kıir ettiğini açıklayan.tekelci sermaye paralı ilanlarla ve hergün TRT ve
basında yer alan açıklamalarıyla dikensiz bir gül bhhçesi istediğini, 1930'1arın faşist
almanyasınm özlemi içinde olduğunu çekinmeden açıklamış ve buyrukları son hükümet
programında yer almıştır.

Ote yandan özellikle mali kıskacını darlaştıran, Ecevit hükümetini tam anlamıyla teslim alan,
ancak işçi ,·e emekçi halkımızı tem bir sefalete iten ekonomik önlemleri yeterli bulmayan
IMF'nin ekonomik dayatmaları. Demirel döneminde daha da yoğunlaşmıştır. ABD
yetkilileriyle Türkiye'deki üs ve tesisler üzerine sürdürülen pazarlık sona ermiş, emperyalizme
teslimiyet belgesi olan Savunma İşbirliği Anlaşması (SİA) kabul edilmiştir. Ekonomik
Kalkıome ve İşbirliği ÖrgütüOECDPenel Sekreteri1hükümet yetkililerine emperyalizmin yeni
isteklerini iletmiştir.

Dünyada IMF'nin önerilerine boyun eğerek kurtulan tek bir ülke yoktur.

İçinde bulunduğumuz emperyalist-kapitalist sistemin en önemli ekonomik, siyasi ve askeri
temsilcilerinin Ankara'ye doluşması bir raslantı değildir. •

Toplumsal Anlaşma girişimiyle başlayan, sıkıyönetimle süren, baskı yasa tasarısı ve
değişikliklerinin hazırlanması ile devam eden, bugün bir AP-CHP koalisyonunun kotarılması
noktasına gelen ve dekorunda hep tek merkezden yönetildiği bilinen faşist saldırı ve
cinayetlerin bulunduğu gelişmebu noktaya kendiliğinden gelmemiştir. Bu yıllardır sürdürülen
emperyalizme· bağımlılık ilişkilerinin emperyalistlerce belli doğrultuda yönlendirilmesinin
ürünüdür. •

Bütün bu olgular birlikte değerlendirilirse emperyalist-kapitalist sistemde ve tekelci
, sermayenin nasıl bir Türkiye tasarladığı daha açık biçimde görülür. Bu, ulusal bağımsızlığın
tam anlamıyla çiğnendiği, sömürü ve baskının alabildiğine yoğun olduğu, temel hak ve
llzgürlü_klerin yok edildiği, Güney Amerika'daki askeri diktatörlüklere benzer yapısıyla,
ABD'nın çıkarlarını saldırgan, savaşçı bir politikayla ısavunacak birTürkiye'cifr.

Bölge halklarının bağımsızlık mücadelelerini bastırmak için bir saldırı üssü durumuna
get!rilec:ek bir _Türkiye, aynı zamanda bölge halklarının çıkarlarına ters konumuyla bir hedef
haline de gelmiş olacaktır. Görüldüğü gibi işçi sınıfımız ve emekçi halkımız son derece tehlikeli
bir ortamın içine itilmektedir.

Değerli Arkadaşlarım,
Türkiye emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı kalkınma çabaları içinde tam bir ekonomik ,
iflasın eşiğine gelmiştir. Dış borçlar giderek artmaktadır. Yalnız geçen yıl içinde hayat
pahalılığı yüzde yüzün üzerine çıkmıştır. Sendikalı işçilerin eline geçen paranın satın alma gücü
1970'e oranla üçte birden fazla azalmıştır.

18 milyonu aşan çalışabilir nüfus içinde yaklaşık 5 milyonu işsizdir. İnsanlarımız açlıktan,
doktorsuzluktan, ilaçsızlıktan, soğuktan kırılmaktadır. ,
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Fuel-oil, mazot· yoktur. Taşıtlar, fabrikalar' çalışmamakta, insanlar soğuktan . iş
yapamamaktadır. Yakın bir zamanda temel gıda maddesi ekmek pişirmek bile ciddi bir sorun
olacaktır.

Öte yandan kapitalistler kiirlarına kiir • katmaktadır. Vurgunculuk, karaborsacılık
sürmektedir. Terörün tırmanmasında payı olan silah kaçakçılığını önlemek şöyle dursun.
dolaylı olarak teşvik edilmektedir. •
Emperyalist-kapitalist sistemin ve ona bağımlı olarak Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve
Politik bunalımının giderek arttığı günümüzde egemen sınıflar, başta işçi sınıfı olmak üzere
tüm emekçilere karşı sürdürdükleri saldırıyı iyice arttırmışlardır.

Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin desteklediği faşist • odakların saldın vs cinayetleri·
sürmektedir. İşçi, köylü, esnaf, zanaatkar, genç, bilim adamı, eczacı, doktor, mühendis,
avukat... ayrımı yapmadan bireysel ve toplu öldürmeler toplumun tüm güçlerine yönelmiş
durumdadır. Terörden medet umanlar, "anarşi" ortamının sömürü ve baskı düzenini
pekiştirmede yararlı olacağını bekleyenler çeşitli biçimlerdeki provokasyonlarını
sürdürmektedirler. Görülen odur ki, temel hak ve özgürlükler yok edilinceye kadar, bu tl!r
saldırı ve cinayetler sürecektir.

"Anarşi ve terörü" önleme bahanesiyle temel hail ve özgürlüklere saldıran Demirel iktidarı
koşulsuz desteğini aldığı faşistlere teslim olmuştur. Af vaadi ile hapishanelerde bekleyen -
faşistler buralardan kaçırılmakta, dışarıdakiler ise artan bir hızla devlet kademelerine
doldurulmaktadır. , '

AP iktidar olur olmaz en yakın müttefiki MHP ile birlikte MC d!lnemini aratmayacak
uygulamaların içine girmiştir. 67 ilin vali ve emniyet müdürünün değiştirilmesiyle başlayan
uygulama bugün en alt kadrodaki memurlara kadar uzanmış durumdadır. MC iktidarları
sırasında faşist çetelerin üssü haline getirilen Eğitim Enstitüleri yeniden eski haline getirilmek
amacıyla programda olmayan bir tatile sokulmuştur. Bakanlıklarda çalışan emekçilere yönelik
faşist saldırılar Bakanların himayesinde sürmektedir. Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinde,
KIT'lerde faşist kadroların egemen kılınması için girişimler, kıyımlar, sürgünler birbirini
izlemektedir. Sanata, edebiyata ve tüm kitle iletişim araçlarının üzerinde giderek ağırlaşan bir
sansür uygulanmaktadır. .
Bağımsız olması gereken TRT "halkı sevindirecek haberler vereceğiz" gerekçesiyle Türkiye'yi
güllük gülistanlık göstermek çabasıyla devlet sansürü uygulamaktadır. Haberlerde DİSK'e ve
üye sendikalara, emekçi örgütlerine tam bir engelleme gerçekleştirilirken, işçi sınıfımız ve
emekçi· halkımıza ve onların örgütlerine sürekli aaldırılmaktadır. Ancak kapitalistlerin ~n

• büyük temsilcilerinden birinin incilerine ya da yassıada'da mahkum edilmiş· geçtiğimiz yıl
Türkiye'ye komünizmin geleceğini büyük bir ileri görüşlülükle dile getiren eski bir siyasinin
kehanetlerine rahatlıkla yer ayrılmaktadır. ·

Geçtiğimiz yıl faşistlerin Kahramanmaraş'ta giriştiği ,soykırımının kınanması amacıyla
yapılan protestolar bahane edilerek demokratik örgütlere, yurtseverlere, ilericilere karşı yoğun
bir saldırı başlatılmıştır. Kahramanmaraş soykırımının tasarlayıcıları, yönlendiricileri,
uygulatıcıları TRT ekranlarını, parlamento kürsülerini işgal etmeye devam ederken·, bu
insanlık dışı olayı protesto eden binlerce genç, eğitim emelı:çisi zindanlara atılmıştır. Kitle
iletişim araçları protesto ·eylemlerini çarpıtarak ve demokrasi güçlerine karşı tasarlanan
saldırıya gerekçe yapacak biçimde kamuoyuna sunmuşlardır. Bu arada sağ basının uzun bir
süreden beri hedef seçtiği TÖB-DER hukuksal dayanaklardan yoksun gerekçelerle
kapatılmıştır. Böylelikle eğitim emekçilerinin grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar için
verdikleri mücadelede ellerindeki en güçlü araç etkisiz duruma getirilmiş, aynı konumdı:ki
diğer emekçi örgütlerine de gtızdağı verilmiştir. . ,

Değerli Mücadele Arkadaşlarım,

İşte böyle bir ortamda "Türk Silahlı Kuvvetleriı;ıin Görüşü" adı altındaki mektup
açıklanmıştır. Muhataplarının birbirinin üzerine attıkları mektubun yarattığı siyasi etkilerin
sonuçları henüz belirginleşmiş değildir, Ancak bu mektubun kısa ve uzun sürede neler

• getirebileceğini kestirmek güç değildir. • • . ,. .

DİSK Yürütme Kurulu ~ektuba ilişkin görüşünü açıkça ortaya koymuştur. Mektup temelde
siyasi partileri muhatap almakla birlikte,kısıı vadede temel hak ve özgürlüklerimize yöneliktir
Mektubun açıklanmasından sonra, Meclis gündemindeki baskı yasa tasarılarının hızlı bir
biçimde görüşülmeye başlanması bu kanımızı doğrulamaktadır.
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'Son Yönetim Kurulu toplantımızı açarken de belirttiğim gibi iç politikadaki gelişmeler, 14
Ekim seçimlerinin çok 6ncesinden başlayarak ısrarla vurguladığımız bir doğrultuda
olmaktadır. DİSK. "14 Ekim seçim sonuçları ne olursa olsun, siyasal iktidarlar baskıcı bir
uygulaml\ya yönelecektir," demişti. Şimdi yaşamakta olduğumuz gelişmeler bu yönelişi
kaynakları ile birlikte daha görülür biçimde ortaya'çıkarmıştn', .

Silahlı Kuvvetlerin Mektubu ile birlikte CHP'nin AP'ye yönelttiği işbirliği ve hatta koalisyon
çağrıları hız kazanmıştır. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'In mektup olayını, gelişmeleri bu
işbirliği doğrultusunda bir tırmandırma aracı olarak kullanan tutumu, nihayet AP saflarında
yankılanmış ve CHP-AP işbirliği tek yanlı bir istek olmaktan çıkıp gerçekleşme yoluna
,girmiştir.

Ansak bu işbirliğinin hangi zemin üzerfnde sağlanacağı konusu özenle kamuoyunun
gtızlerinden kaçırılmak istenmektedir. Ecevit iktidarı döneminde hazırlanan Dernekler, Polis
'Hak ve Seliıhiyetleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasalarındaki değişiklikler gündeme
getirilmiş, Olağanüstü Haller Yasası ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasası taslakları ise·
parlamento gündemine getirilmek üzere hazırlanmıştır.

Ote yandan ceza ve usul yasalarındaki değişjklik hazırlıkları.açıklanırken T.C.K.!'nun 141. ve
142. maddelerinin daha da ağırlaştırılarak değiştirileceği belirtilmiştir. Anayasal
kuruluşlardan Yargıtay'ın da karşı olduğu ),u değişiklikler emekçi halkımızı tarn bir baskıcı
yönetim ile yönetme niyetinden başka bir şey değildir. • . .

AP ile CHP arasında 14 Ekim seçimlerinden sonra başlayan baskı yasalarının bazı
maddeleriyle ilgili görüş ayrılığı bugün yeni bir uzlaşma noktasına gelmiş durumdadır. CHP
yönetimi, başlangıçta baskı yasa taslaklarında ve değişiklik önerilerinde AP tarafından
yapılmak istenen bazı değişikliklere demokratik hak ve llzgürlükleri yok edici olduğu
gerekçesiyle karşı çıkmıştı. CHP parlamento grubunun Polis Hak ve Selahiyetleri yasa
değişikliğinde, daha önceden alınan karar aykırı olarak AP'lilerce getirilen değişiklik
önergeleriyle birlikte yasalaşmasını engellemeye çalışan CHP'li parlamenterler Disiplin
Kurulu'na sevk edilmiştir. Buna karşılık oturuma katılmayarak yasa değişikliğinin CHP grup
kararı doğrultusunda çıkmasını engelleyen CHP'li 40-50 parlamenter hakkında hiçbir işlem
yapılmamıştır. 'Sadece bu durum bile emperyalist-kapitalist sistemin dayatmaları
doğrultusunda iki büyük siyasal partinin içinde bulunduğu yaklaşımı göstermeye yeterlidir.

CHP yönetimi işçi sınıfımız ve emekçi halkımız açısından son derece tehlikeli sonuçlar verecek
bir siyasi' manevranın peşindedir. CHP yönetimi emperyalist-kapitalist sistemin ve tekelci
sermayenin tasarladıkları Türkiye'yi AP-CHP koalisycinunla mı somutlamak istemektedir?

Aynı zaman süreci içinde hükümet yetkilileri ile ABD heyeti arasında Türkiye'deki
emperyalist üslere ilişkin pazarlık sona ermiş ve ekonomik, politik bunalım sayesinde
dikkatlerinden kaçırılan Savunma İşbirliği Anlaşması adlı emperyalizme teslimiyet belgesi 45
günlük bir ara düzenlemeyle parafe edilmiştir.. Bu tavır bağımsızlıkcı bir tavır değil,
Amerikancılığm sürdürülmesidir:

Böylece 1950'lerden sonra başa gelen tüm iktidarların emperyalist-kapitalist sisteme olan
bağımlılık politikalarını pekiştirme çabaları yeni bir aşamaya ulaşmıştır.

Türkiye'deki üsler ve Şah'ın devrilmesinden sonra Türkiye'ye taşındığı söylenen Üeri
elektronik dinleme tesisleri NATO ve emperyalist ABD için hayati önem taşımaktadır. Ve
bunlar, ,ülkemizin savunulması için değil, emperyalizmin Türkiye'ye dayattığı yenl karakol
görevi işlevi için, emperyalistlerin çıkarları için kullanılacaktır. Bunlar, yarattıkları ve ileride
yaratacakları askeri durumlar nedeniyle daha faal ileri jandarma karakolu haline getirilmek
istenen Türkiye halkı için tehdit ve felaket kaynaklarıdır.

Demirel muhalefette iken Ecevit Iktidarrmn üsleri yeniden açması üzerine üs ve tesislerin
hukuksal dayanağı olmadığını, Ecevit hükümetinin taviz verdiğini veAnayasa'yı ihlal ettiğini
söylemiştir. Bugün aynı Demirel ABD'de ve NATO karargahında varılan sözlü anlaşmalara
uygun bir biçimde daha yüksek bir fiyatla Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzalamayı kabul
·etmiştir..

Savunma İşbirllğ! Anlaşması bir boyundı,ıruk anlaşmasıdır. Savunma İşbirliği Anlaşması
Amerikancılığın belgelenmesidir. Savunma İşbirliği Anlaşması emperyalist-kapitalist sisteme
teslim olmanın ifadesidir.
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Ulusal bağımsızlık ve Atatürk milliyetçiliği konusunda sürekli ahkam kesen Demirel bir
zamanlar Meclis'e bile danışmadan binlerce Mehmetçiği Kore'ye tılüme gönderenlerin
Türkiye'yi küçük Amerika yapmak-isteyenlerin yolundan gittiğini bir kez daha kanıtlamıştır.

Savunma İşbirliği Anlaşması sahte bağımsızlık anlayışını yeniden gözler önüne sermiştir.
Demirel milliyetçilik anlayışının Türkiye'nin kaderini emperyalizmin ellerin.e terk etmek dernek
olduğunu bir kez dahasergilemiştir.

Türkiye topraklarının bir bölümünü daha yüksek fiyatla ABD'ye kiralamaya çabalayan
Demirel halkımıza karşı en ufak bir sorumluluk duyuyorsa Savunma İşbirliği· Anlaşmasını
tam metin olarak halka açıklamalıdır.

Bir kez daha Savunma İşbirliği Anlaşmasına hayır diyoruz.

Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık ilkesinden yana olduklarını ileri süren tüm parlamenterler
S!A konusundaki tavırlarını açıklamalıdırlar. Ulusal bağımsızlıktan yana hiçbir parlamenter
S!A 'ya karşı çıkmamazlık edemez ve oy veremez. . \ _ ,

Başta işçi sınıfı olmak üzere emekçiler, gençlik üslere ve ikili anlaşmalara karşı kararlı ve yiğit
mücadele vermiştir. İşçi sınıfının devrimci sendikal örgütü DİSK, ulusal bağımsızlığın
demokrasi ve barışın yılmaz izleyicisi olmaya devam edecek ve ikili anlaşmaların SİA'nın

• yırtılması, üslerin ve tesislerin kapattlması için sonuna kadar mücadele edecektir. -

Ulusal bağımsızlığın böylesine çiğnendiğ! bir ortamda Maliye Bakanı özel sekUlre daha geniş
olanaklar verileceğini, yabancı sermayeyi teşvik edici önlemlerin hızla alınacağını, özel sektöre
sigara yapımı konusunda olanaklar sağlanabileceğini açıklamaktadır. Özel TV ve Radyo
istasyonlarının kurulması, petrolün özel sektörce aranması da gündeme getirilmektedir. Devlet
Planlama Teşkilatının başına getirilen eski MESS Başkanı, OECD ve IMF uzmanlarıyla
birlikte 4. Beş Yıllık Kalkınma Planını emperyalistlerin buyurduğu biçimde değiştirmek için
çalışmaktadır.

İşte CHP yönetimi böyle bir yöneliş_e ortak olmak istemektedir.

İçinde bulunduğumuz koşullar kaba çizgileriyle bu çerçeve içinde değerlendirilebilir. Bu kaba
çerçeve .bize konuşmanın başında belirttiğim dünyanın içinde bulunduğu durumda
emperyalist-kapitalist sistemin görmeyi arzuladığıTürkiye'yi çizmektedir.

Arkadaşlarım,

İşçi sınıfımız ve emekçi halkımızın karşı karşıya bulunduğu böylesi güç koşullar D1SK'e büyük
ve tarihi görevler yüklemektedir.. İşçi sınıfımızın tek devrimci sendikal örgütü olarak bizlerin
omuzlarındaki bu görevlerin eksiksiz yerine getirilmesinde görevden kaçma anlamımı gelecek
hiçbir mazerete yer yoktur. Bu bütün açıklık ve kesinliği ile iyice bilinmelidir. _

Demokrasi güçlerinin içinde bulunduğu dağınıklık bilinen bir gerçekliktir. Bunun yanı sıra
örgütsel bütünlüğümüze ilişkin zaaflarımızı da gerçekçi bir gözle değerlendirmek zorundayız.
Bu olumsuzlukları aşma konusunda önümüzde çok geniş bir zaman olmadığı artık herkesce
teslim edilmektedir. Geçtiğimiz ayın ikinci yarısında toplanan Bölge Temsilciler Meclislerinde
tabanımızın istem ve görüşleri güçlüklerin aşılmasında birçok önemli ipucunu bize vermiştir.
Bu toplantılardan çıkarılabilecek genel eğilimlerin başında işçi sınıfının bağımsız hareketi
etrafında ilkeli birliğin sağlanması gelmektedir. Yine aynı netlikte ortaya çıkan bir diğer istem
de ilkesiz, faydacı, dar grup çıkarlarına hizmeti amaçlayan ve değişik amaçlı yapılanbiraraya
toplamaya çalışan sakat birlik anlayışlarının mahkum edilmesidir.

Sadece bu iki temel istem hangi yolda yürüyeceğimizi belirlemeye yeterlidir. Birliği mutlak bir
amaç haline getiren anlayışlar egemen sınıfların saldırısına çanak tutmaktan başka bir yarar
sağlayamaz.

O nedenle "birlik için birlik" değil, daha güçlü bir mücadele için ilkeli birlik hedefimiz
olmalıdır. Mücadeleyi geliştirici"olmak-yerine geriletici, 'saptırıcı birlikler yarardan çok zarar
getirecektir.

~ . .
Bu anlamda öncelikle örgütümüz çatısı altında farklı siyasal görüşlerin birlikte çalışmasını iyi
değerlendirmeliyiz. Bu yolda bazıları oldukça acı olmakla birlikte yeterli deneye sahibiz. _
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Diğer yandan tüm çalışanların birlikte mücadelesini gerçekleştirmekte önemli bir adım
, saydığnmz Calıııanlar Kurultayı ile ikili ca!ısmalar hızla sürdürülmektedir. Altında
Tü'rkiye'nin de imzası bulunan Birleşmiş Milletler.Uluslararası Çalışma Örgütü Kararlarına
aykm oıarak grevli, toplu söaleşmeli sendikal haklardan yoksun·bulunan memur, öğretmen,
teknik eleman, üniversite öğretim üyeleri, KİT'lerde ve diğer kamu kuruluşlarında memur
statüsündeki binlerce işçinin bu haklarını elde etmesinde DfSK Çalışanlar Kurultayı ile yeni
bir aşamaya ulaşmayı amaçlamaktadır.

Böylelikle tüm demokrasi ··güçlerinin egemen sınıfların hak ve özgürlüklerimize yönelik
saldırısının· püskürtülmesinde .lnemli engeller aşılmış olacaktır. Çalışanlar Kurultayı ile ilgili
çalışmalarımızda son yıllarda çok olumlu bir gelişme gösteren dış ilişkilerimizin de uluslararası
dayanışma alanında zengin ürünler vermesini bekliyoruz.

Arkadaşlarım,

Demirel hükümeti ile birlikte kamu kuruluşlarında başlayan kıyım bu· işyerlerinde örgütlü
sendikalarımızın gündeminin birinci maddesine gelecek boyutlara ulaşmıştır. Konfederasyon
olarak Tarım Satış Kooferatifleri Birliklerinde ve diğer kamu kuruluşlarında örgütlü bağımsız
ve DİSK .üyesi sendikalar arasında oluşturuğumuz Ortak .Davranış Komitelerinin önemi
giderek artmaktadır. Bu komitelerin başarıları işyerleri ile sınırlı kalmayacaktır. Ülke
genelinde verilmekte olan mücadelenin bir parçasını oluşturacaktır.

Diğer yandan ücretlerin dondurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Toplu işten çıkarmalar,
yaygınlaşan lokavt uygulamaları karşısında olanca gücümüzle mücadele etmeye devam
edeceğiz,

\
İçinde bulunduğumuz güç koşullarda DİSK, devrimci, demokrat örgüt ve kişilerle olan
dayanışmasını en üst noktaya ulaştırmalıdır. Temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırıların
göğüslenmesi böyle sağlanabilir. Ancak bu konuda da bazı güçlüklerle karşı karşıya

. bulunmaktayız.

Dağınıklığı, bölünmüşlüğü nasıl aşacağız?

Bir sonu gelmez tartışmaya yol açmaktansa bu gerçeği vurgulayarak, 1980 yılında ve
böylesine tarihsel bir dönüm noktasında hiçbir demokratın, hiçbir devrimcinin, hiçbir
sosyalistin ekonomik, demokratik ve siyasal mücadelede bölünmüşlüğe prim sağlayacak
tutum alamayacağını söylemek yeterlidir. Ne pahasına olursa olsun en kısa sürede işçi 'sınıfının
ve emekçi halkımızın gücünü ülkede gerçek ağırlığıyla duyuracak bir yöntem bulmak içinde
yaşadığımız bunalımda zorunlu olmuştur. Bu görevden kaçmak veya bu görevi üstlenenleri
baltalamak hiçbir özür tanımayan bir sorumsuzluk olacaktır.

İşçi sınıfımızın yüzyılı aşkın °bir mücadele -geçmişi vardır. Bu geçmişin birikimi gücümüze
yansımıştır. Tnrih g!lstermiştirki, zorluklar başarıları da yaratır. En güç koşullar altında hem·
işçi sınıfının devrimci birliğini sağlamak, hem de demokrasi güçleri ile olan dayanışmamızı
güçlendirmek için gerçek bir sef.erberliğe girdiğimizi Türkiye'rıin . tüm devrimci ve
demokratlarına duyurmalıyız.

Arkadaşlarım. İşçi sınıfınızın bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm müçadelesinin bütün bu
güçlükleri, biliminden aldığı güçle aşacağına. baskısız, sömürüsüz ve savaşsız, tam bağımsız
bir Türkiye'nin kurulmasını gerçekleştireceğine olan inancımla hepinize saygılar sunarım,
başarılar .dilerim.(11.1.1980)

DİSK
0

YÖNETİM KURULU; BAŞKANLAR KONSEYİ VE BÖLGE TEMSİLCİLERİNiN
ORTAK AÇIKL~MASI

11, 12, 13 Ocak 1980 tarihlerinde ortak olarak toplanan DİSK Yönetim Kurulu, Başkanlar
Konseyi ve Bölge Temsilcileri, Dünya ve Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları görüşmüş, işçi
sınıfının ve emekçi halkımızın karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirerek, bu
sorunların çözümünde DlSK'e düşen görevleri belirlemiştir; ..

Ülkemiz derin ekonomik, toplumsal v~ poli;ik bir bunalımırı içine düşürülmüştür.

Hayat, her geçen gün biraz daha pahalılanmış, kiralar ödenemez hale gelmiş, açık işsizlerin
sayısı 4 milyonu aşmış, açlık ve sefalet artıiıış, kıtlık ülkeyi satmıştır.
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Temel ihtiyaç maddeleri gaz, tuz, . odun, kömür, yağ artık kuyruklarda beklense bile
bulunamaz hale gelmiştir. Kara kışın bastırdığı şu günlerde halkımız soğuktan donmaktadır.
İnsanlarımız bu sefalet içinde kıvranırken, hergün kurşunlanma tehlikesiyle karşı karşıya
bulunmaktadır. Sıkıyönetimlerce konulmayan sokağa çıkma yasağı, faşist saldırı nedeni ile
can güvenliği derdine düşen halkımız tarafından kendiliğinden uygulanmaktadır. Çalışan işçi
ve emekçilerin, iş güvenliği kalmamıştır. En büyük memurdan en küçüğüne kadar herkes, bu
kara kışta "ne zaman sürüleceğim", "ne zaman işten atılacağım" diye kaygu içindedir.

Siyasal iktidarın istediği gibi keyfi uygulamalara girişebildiği, Türkiye ihracatının % 80'ini
gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı'na bağlı Kooperatif Birliklerind.e, KIT'lerde, genelinde tüm
kamu işyerlerinde ve son günlerde belirgin birbiçimdeTekel işyerlerinde işçilere yönelik yoğun
bir baskı ve kıyıma girişilmiştir, Özel sektörde de yaygınlaşan lokavtları enerji yokluğu
gerekçesiyle toplu işten çıkartmalar izlemektedir. Ancak öncelikle enerji darlığı, hammadde
yokluğu gibi gerekçelerin arkasına gizlenerek yapılan bu uygulamalar, gerekçelerinin tersine
işyerlerine faşist militanların yerleştirilmesini amaçlamaktadır. •

Çıkartılmak istenen baskı yasaları, özellikle kamu işyerlerine doldurulmak istenen faşist
militanlarla desteklenmekte, işçiler faşist militanlar aracılığıyla yılgınlığa ve suskunluğa

• itilmek istenmektedir.

Amerika ile yapılan gizli anlaşmalar verilen üsler ülkemizi barut fıçısına çevirmiş, çıkacak bir
dünya savaşında saldırının ilk hedefi haline getirmiştir. Yüzbinlerce insanımızın kanı, canı
pahasına kazanılan bağımsızlığımız bu tür anlaşmalarla emperyalizmin boyunduruğu altına
sokulmaktadır. ı •

Bu kötü gidişe karşı duran işçi sınıfı ve diğer emekçiler ile örgütlerine görülmedik biçimde
baskı ve zulüm uygulanmaktadır. Yükselen her yurtsever ses susturulmak istenmekte,
örgütler kapatılmakta, yöneticileri ve ~yeleri zindanlara atılmaktadır.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi "anarşi ve terörü önleme" bahanesiyle Anayasa'ya aykırılığı
önceden belli ve Anayasa Mahkemesince hükümlü olan. baskı yasaları bir .cldu bitti ile
çıkartılmak istenmektedir.

Bu p.olitikanın uygulayıcıları ekonomimizi enkaz haline getirmişler, ülkemizi yangın yerine
çevirmişlerdir. Bugün de iş başında olan bu durumun sorumluları enkazın altında işçi sınıfımız
've emekçi halkımız kalsın diye, yangında işçi sınıfımız ve emekçi halkımız yansın diye saldırıya
geçmiş, işçi sınıfımız ve demokrasi güçlerine karşı savaş ilan etmişlerdir.

İşçi sınıfımız ve onun devrimci sendikal örgütü ilan edilen bu savaşı tüm gücüyle
göğüsleyecektir. İşçi sınıfımız ve onun devrimci sendikal örgütü DİSK'in mücadelesinin
dayanağı Anayasa'dır. İnsanların yaşama hakkını sağlamayı tüm yasaların üzerinde kabul
eden doğa yasasıdır. •

Tüm yurtseverler, bağımsızlıktan ve demokrasiden 'ana olan tüm emekçiler, işçi sınıfım;zın ve
DİSK'in bu kararlı mücadelesinde saf tutmalıdırlar.

Böylesine tarihsel bir dönüm noktasında hiçbir demokratın hiçbir devrimcinin ve hiçbir
sosyalistin bölünmüşlüğe orim sağlayacak tutum içiiıe girmeye hakkı yoktur. Bu mücadeleden
.kaçanlar veya bu mücadeleyi üstlenenlere. engel olanlar tarihin vuracağı ihanet damgasını
silemezler. • • • •

I
Yılgınlığa ve kararsızlığa yer yoktur. Üretimi ellerinde tutan işçi sınıfımız 15-16 Haziran,
DGM Direnişleri, 1 Mayıs'Iar ve 20 Mart'lardan süzülerek gelen mücadele geleneğine uygun
olarak bu saldırıya karşı koyacaktır. (15.1.1980)

DİSK YÜRÜTME KURULU'NUN TARİŞ OLAYLARI İLE lLGlÜ
AÇIKLAMASI · '

Demirel iktidarı DİSK'in bugüne kadar sürekli olarak açıkladığı hedefleri doğrultusunda,
Türkeş'in izinden yürüyerek ülkeyi iç savaşa götürmek için her şeyi yapmaktadır. , - ,

Sömürüyü sürdürebilmek, emperyalistlerin ve tekelci sermayenin çıkarlarını koruyabilmek için
gerekirse ülkeyi Şili'ye, Breziya'ya çevirmekten çekinmeyecek olan Demirel iktidarı bugün
emekçi halkımıza karşı bir savaş açmıştır. Bu savaş önümüzdeki günlerde daha kanlı bir
biçime bürünecek şekilde geliştirilmektedir. \
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İzmir'de Tariş'te işçilere karşı girişilen ~aldırı bunun yalnızca bir parçasıdır.

Basta Taris olmak üzere koooeratilbirliklerindeAP iktidannın işbaşına gelmesiyle birlikte çok
önceden ~!anlanan işçi_ kıyımı ~n hunharca yollarla uygulamaya konmuştur.

İşyeri ıınce kolluk kuvvetlerince basılmış, geniş çapta tahrip edilmiştir. Ancak işçiler direnerek
işyerlerinde yeniden üretime başlamışlardır, Bu kez aylardır hastanede yatan raporlu işçilerde
dahil olmak üzere 11 bin işçinin iş aktinin feshedildiği gazete ilanlarıyla bildirilmiştir.
Ardından da üretimi sürdüren işçiler üzerine savaş yöntemleriyle, panzerlerle, bombalarla,
saldırılmıştır. •

Yaşlı, genç· denmeden işçiler dl:lvülmüştür. • Faşist diktatör Pinochet'in Şili'de yaptığı gibi
insanlar stadyumlara doldurulmuştur.·

"Anarşi ve.terörü" önleme sözleri ardında emekçilerin temel hak ve özgürlüklerine ve ekmeğine
saldıran Demirel iktidan lzmir'de tam bir terör ;raratmıştır.

Bütün uyarılara rağmen yasa dışı uygulamalar ile kan ve gözyaşına boğmak isteği lzmir'de ve
Türkiye'nin diğer yerlerinde doğacak olan olayların sorumlusu Demirel'dir.

Aylardır gaz, tuz, yakıt bulamayan, son zamlarla iyice perişan edilen, bir de bunlara ilave
olarak işten atılan insanların direnmekten başka yapabilecekleri bir şey yoktur.

Bugün İzmir'de işçiler ilk tepki olarak bir günlük bölgesel bir grev yapmışlardır. İşçilerdeki
genel grev eğilimi genişlemektedir. Bir genel grev her an Türkiye'yi sarabilir.

Açlığa, sefalete, işsizliğe itilen insanlar susmayacak, direnecektir. (8.2.1980)

GENEL BAŞKAN ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN
BÖLGE TEMSİLCİLER MECLİSİ AÇIŞ KONUŞMASI

Değerli Konuklar,
Diğerli Basın-Yayın Emekçiler, •
Mücadele Arkadaşlarım,
-DİSK Bölge Temsilciler Meclisi Toplantısına · katılanlar sizleri DİSK adına saygıyla
selamlarım. •

Tüm sendikal çalışmaların izne bağlı kılınmak istendiği, tüm çalışanlara karşı yoğun bir
saldırıya geçildiği bu zor günlerde, çalışmalarımızın en önemli gündem maddesi "Temel Hak ve
Özgürlüklere Yönelik Saldırılar ve Yaşamın Her Alanındaki Anti-Demokratik Baskılar ve
Tüm Çalışanların Sendikalaşma Hakkı."

, Bu amaçla çeşitli demokratik ve mesleki kitle örgüt yöneticilerinin de görüşlerinin yer aldığı bir
çalışma içinde bu konuyu işlemek istedik.

Emperyalistler, egemen-sömürücü sınıflar bugün başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilere
karşıyoğun bir ekonomik, politik ve ideolojik saldırıya geçmilerdir.
geçmişlerdir.

Sömürü düzenlerini sürdürüp sömürülerini daha da yoğunlaştırmak isterken, bu sömürüye
kuzu kuzu boyun eğmeyecek olan emekçilerin susturulması, ezilmesi, halkın demokratik
muhalefetinin yok edilmesi temel amaçlarıdır. .

Ekonomik saldırılar son zamlarla, gerçek ücretleri düşürmeleriyle, kamu çalışanları dahil işçi
kıyımıyla açıkça sergilenmiştir. .

Politik saldırılarına son baskı yasaları değişiklikleri ve taslakları eklenmiştir.\ '

İdeolojik saldırılar işçi sınıfı düşmanlığınıkörükleme biçiminde geliştirilmektedir.

DİSK tabanın genel grev istemine yer vermeyen TRT, işçi sınıfının en temel hakkı olan genel
greve saldıran san sendikacılara, siyasilere en geniş boyutlarda yer vermektedir.
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Değerli Arkadaşlarım,

100 günde Türkiye'yi güllük" gülistanlık yapacağını ~öyleyen, Demirel, ülke topraklarını
boyunduruk anlaşmaları ile emperyalistlere kiralayarak, ekonomiyi tekelci sermeyenin eline
terkederek, her gün zam üstüne zam yaparak, ancak öte yandan bütün bunlara karşı çıkanları
zorla susturarak yönetebileceğini sanmaktadır.

"Anarşi ve terörü" önleme bahanesiyle temel hak ve özgürlüklerimize saldıran Demirel ilitiderı
bugün yaşamın her alanında devlet terörü yaratmıştır..

Bir günde işten atılan binlerce işçi, bir kalemde ilden ile sürülen yüzlerce kamu çalışanı, işçi
kıyımı ve sürgünler devlet terörü ile sürdürülmektedir. . .

Demirel iktidarı üretimi sürdürmekte . direnen işçiler üzerine . ancak düşmana karşr
kullanabilecek savaş yöntemleriyle gi~miş, panzer ve bombalarla fabrikalarda çalışan işçileri
dışarı atmış, insanları Şili örneğinde olduğu gibi stadyumlara doldurmuştur.'

"Anarşi ve terörü" önle~e bahanesiyİe temel hak ve özgürlüklerimize s~ldıran Demirel
iktidarı, onun iktidarını destekleyen siyasi partiler ve onlarjn temsil ettikleri egemen sömürücü
sınıflar anarşi ve terörün gerçek kaynağıdır.

Tekrar ediyorum: İşçileri işlerinden alarak, emekçileri stadyumla;a, hapishanelere doldurarak,
ülkeyi hapisnahe hııline getirerek ülkeyi yönetemezler.

TRT yalanları iİe, ırkçı, faşist yazarların ihbarlarıyla, faşist partinin yörılendirmelertvle ülkeyi'
yönetemezler. • , _ . · •

ı
Marifet varolan yeterli yasaları kullanarak faşist katilleri yakalamaktır, katilleri
hapishanelerde tutmaktır. yargıç-, avukat ve tanıkların can güvenliğini sağlamaktır. Silah
kaçakçılığını önlemekt~r.

Daha fazla baskı talepleri ve uygulamaları içindeki Demirel onu yönlendirenlerin çaresizliğidir.
Emekçilerden duydukları korkunun ifadesidir.
Ancak işçi sınıfımız ve emekçi halkımız temel hak ve özgürlüklerine saldıranları püskürtecek
yeterli deneye, bilince ve kararlılığa sahiptir. , , •

Anti-faşist, anti-emperyuiist, anti-şnvenist güçlerin güç ve eylem birliği içinde bu günleri
mutlaka aşacağız.

Bu inançla toplantıyı açar, çalışmalarınızda bıışarılar dilerim.

DiSK GENEL BAŞKANVEKILİ KEMAL NEHIOGLU'NUN
BÖLGE TEMSiLCiLER MECLISl'NDE
YAPT!GI KONUŞMA

Ülkemizde, emperyalist kapitalist sistemin yansıyan bunalımı azgelişmişlik şartlarında daha
da ağırlaşarak yaşanmaktadır. Savaş tehlikesinin yaklaştığı Orta doğu'da ülkemiz burjuvazisi
bunalımından çıkış yolunu gene her zamanki gibi işçi sınıfının ve emekçi halkın boynuna
binmekte görmüştür.

Bütün ı·alışaııların sendikalaşma lıokkı bütün işsizlerin iş, tüm halkın can güvenliği istediği
toplumsal şartları Başlıokan "bit günleri öpüpte başınıza koyun" diyerek iyiye yorumlamakta
\'l' dahu kötü günlerin "müjdesini" vermektedir. ' • . • .. • ' '
:;;ıı anda ülkı-miz in birçok ~·••riııdı• i~ı·il,·r aşlarını, işlerini ve işçilik onurlarını korumak için
iill'rlı•ı·iıw suldırt ılun giiı·l,•n• kurş: direnmektedirler. Değil sendika seçme özgürlüğü iş ve
yıışamn güvencı-si yok edilmişı ir. ,

,,. .
• Kendisini devlet yerine knymnya niyetlenen bugünkü iktidar tüm 'halkakorku salmaktadır.

O iktidar ki, onların canlarını korumak, onlara iş, okul, sağlık yardımları yapmakla
'yükümlüdür. , ~ - '

O iktidar ki, sosyal konumları zayıf olanları güçlü olanlar karşısında korumakla yükümlüdür.

. O iktidar ki, özel hayatın gizliliğini taahüt etmiştir.
'
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O iktidar ki, örgütlenmeyi anayasal bir hak olarak kabul etmiştir,
~

O iktidar ki. uluslararası -anılaşmalara " imzalar atarak bütün bunları bir de uluslararası.
kamuoyu önünde teyit etmiştir.

Ama şimdi görüyoruz ki, kedini devlet yerine koyan bir iktidar çalışma, örgütlenme, yaşama,
yargılama gibi asgari vatandaşlık haklarını bizzat kendisi önce fiilen sonra da hukuken
lağvetmeye niyetlenmiştir. •

Devlet, kendi varoluşunu yukarıda saydıklarınımızı gerçekleştirme görevi ile açıklamaktadır.
Bir devlet, kendisine sadece nizamı-intizamı sağlama görevi veremez. Her toplumda onun
zorunlu sosyal görevleri de .vardrr. Zor'a dayanarak .haklı istekler susturulursa, bu haklı
istekler kendi seçtikleri mücadele biçimlerinin haklılıklarını da savunarak ve bin defa daha
güçlü bir şekilde ortaya çıkarlar. Hele o devletin kuruluşu bağımsızlık ve llzgürlükle
belirlenmiş bir kuruluş savaşına dayalı ise. •

Şu anda ülkede görünen nedir? Dünyanın hiçbir yerinde görülmedik ölçüye varan zamlar, kısa
süreli yüksek devalüasyonlar, izlenemez hızda artan fiyatlar, işçi kıyımı ve büyüyen işsizler
ordusu... •

Defalarca söylediğimiz gibi burjuvazinin kendi doğurduğu bu illetlere karşı uygulamak istediği
reçete ise ücretlerin dondurulması ve demokratik hak ve özgürlüklerin katledilmesidir.

Meclislerin gündeminde bulunan yasa tasarıları herkesin bilgisi içindedir.

Hükümet tarafından getirilen bu tasarılarla yapılmak istenen değişiklikler...Polis ve kolluk
kuvvetlerine tanınan yetkiler ancak bir polis devletinde rastlanabilecek türden önlemlerdir~

Özel hayatın gizliliği yargıç güvencesi dışına çıkarılarak polis ve idarenin insafına bırakılmak
istenmektedir.

Yeni değişikliklerle polis hakkında adli koğuşturma yapılması ancak idarenin onayı ile
olabilecektir. Böylece suç işleyen polisin yargılanması idarenin tasarrufuna bırakılmak
istenmektedir, ;

Tasarıya göre dernekler son derece belirsiz gerekçelerle kapatılabilecek, yurt sorunlarıyla
ilgilenmeleri ve idareyi eleştirmeleri yasaklanacaktır. Dernekler tam anlamıyla valilerin
insafına terkedilmektedir'.: Derneklerin nasıl çalışacağı valilerde saptanacaktır. Dernek tüzüğü
ile çalışma biçim arasında uyumsuzluk olduğu gerekçesiyle valiler dernekleri mahkeme kararı
olmadan rahatlıkla çalışmadan alıkoyabileceklerdir.

'··
12 Mart'tan sonra sendikal çalışma özgürlükleri ellerinden alınan kamu çalışanlarının dernek
kurma ve kurulmuş bulunan dernekere üye olma hakları ise fiilen ellerinden alınmaktadır. Bir
devlet memurunun üye olduğu derneğin kapatılması ise zorunlu hale getirilmek istenmektedir.

Olağanüstü haller, DGM yasa taslakları, Sıkıyönetim. Yasasında yapılmak istenen
değişikliklerin tümünü gözönünde tutarsak bu değişikliklerle Anayasanın "ayrılığı" ilkesinin
kesinlikle çiğnendiğini görürüz._

Yapılmak istenen değişikliklerle yargı güvencesi yıkılmakta, yürütme'organı yargının yerini
almaktadır. .

Geterilen değişiklikler içinde Anayasa Mahkemesince daha önce iptal edilmiş hükümler yer
almaktadır.

"Milli güvenlik" ve "kamu düzeni" gerekçeleriyle daha önce getirilen yasa değişiklikleri için
Anayasa Mahkemesi birkaç yıl önce "Oysa Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni, uygulayıcılarının
kişisel görüş ve anlayışlarına göre genişleyebilecek, özel yorumlara elverişli, bu nedenle de
key_filiğe dek varabilir çeşitli ve aşamalı uygulamalarla yol açacak geniş kavramlardır" kararı
vermiştir.

Anayasa'Malıkemesini:ı 8.4.1980 gün ve 963/83 sayılı kararına göre "Bir hak ve hürriyetin
gayesine uygun şekilde kullanılmasını son derece zorlaştıran veya onun kullanılmaz duruma
düşüren kayıtlara tabi tutulması halinde o hak ve hürriyetin özüne dokunulmuş sayılır."



Tüm bu değişiklikler T.C. Anayasasına, İnsan Haklan Evrensel Bildirgesine, Avrupa
Toplumsal Sözleşmesine aykırıdır. Ancak MC'lerin devamı AP gerici-baskıcı iktidarı bu tür
karşı çıkışlara. giderek Anayasa'yı da değiştireceklerini ilan ederek yni'ht vermektedir,

işçi sınıfı ve emekçi halkımız varolan sınırlı demokratik hak ve özgürlükleri bile yetersiz
bulmakta iken. burjue'az! yeni baskı tasarıları ile sahneye çıkmıştır. •

Çalışma hayatının demokratikleştirilmesi, referandumun yasalaşması, grev hakkı üzerindeki
kısıtlarnalarm kaldırılması, lokavtın yasaklanması. ceza yasalarındaki düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünü enaellemeve vönelik 141 ve 142. maddelerin kaldırılması: tüm calısanlara toplu
sözleşmcli,grevli sendikalaşma hakkının tanınması gibi acil ve asgari taleplerimiz gündemde
iken varoları mevzilerin savunulması durumuna zorlanmaktayız.

Bu günleri aşacağız.

Demirel iktidarı anarşi ve terörde~ yakınmaktadır. Oysa kapitalizmin üretim anarşısmı
geliştirerek sürdüren Demirel iktldarlarıdır. lşyerlerini basarak, Tekelde olduğu gibi işçiler
üzerinde baskıya girişerek Tariş işyerlerinde olduğu gibi bir çırpıda 11 bin işçinin iş aktini
feshedip ardından savaş yöntemleriyle, panzerlerle işyerlerine saldıran ve üretimi sürdürmekte
direnen işçileri stadyumlara kapatan Demirel gerçekte terörün baş kaynağıdır.

Devlet kadrolarına faşistleri yerleştirmek, terörü yaygınlaştırmak ancak toplumsal sorunları
artırarak patlamaların birikmesine sebep olabilir. .

12 Martta Anayasa'nın geriye dönük olarak değiştirilmesi, Anayasaya, ş.ı1 çekilmesi
makabiline şamil yasalar çıkarılmak istenmesi, ceza yasalarının aeırlaştırılm·ası !ilkede
toplumsal sorunları çözmemiş. tam tersine daha da ağırlaştırmıştır.

Egemen sınıfların sorunları eğer daha fazla baskı ve polisiye önlemlerle) böylesi işlerle
çözülmüş olsaydı, diktatörlerin hiçbiri koltuğundan olmazdı. .

Bugün 1980 sonuna kadar AE'T'rıirı tam üyeliğine talip olanlar öncelikle AET üyesi ülkelerdeki
temel hak ve özgürlükleri kabullenmek durumundadırlar. •

Siyasi iktidarı anarşi ve terörü önleme >bahanesiyle "daha fazla sömürü" için "daha fozln
baskı" getirmektedir.

Terörün kaynağı temel hak ve özgürlükler değildir. Temel hak ve özgürlükleri budamak da
terörü önlemenin yolu değildir. '

Varoları yasalar yeterince ağırdır. Suçluların yakalamayan. suç kanıtlarını toplayamayan,
yargıç. avukat ve tanıkların can güvenliğini sağlamayan, suçluları hapiste tutamayan, silah
kaçakçılığın önleyemeyen bir siyasal iktidar baskı yasalarını ağırlaştırma özlemi arkasına

• gizlenemez.

Geçmişti yargı yetkisini olağanüstü mahkemelere devretme girişimlerini DGM'yi etkisiz kılan
işçi sınıfımız ve emekçi halkımız bugün de anti-demokratik baskı ve uygulamalar getirecek
oları yasaları aşacak bilinç, güç ve kararlıktadır.

Temel hak ve özgürlüklerimizin gaspedilmesine yönelik girişimlerin başarıya ulaşamayacağr,
işçi sınıfımızın DGM direnişindeki çizgisini Faşizme İhtar Eylemiyle sürdürmesiyle ,,e son
somut eylemleriyle bir kez daha ortaya konmuştur.

İşçı sınıfı toplumun öncü gücüdür. Emekçilerin baskıdan. zulümden. sömürüden kurt'uluş
mücadelesinin başını işçi sınıfı çeker. Emperyalist-kapitalist sistemde yer alan ülkelerde işçi
sınıfı· faşizme karşı emperyalizme karşı, şovenizme karşı. temel hak ve özgürlüklerin
genişletilmesi, sömürünün sınırlandırılması ,·e giderek ortadan kaldırılması savaşında ülkeden
ülkeye, dönemden döneme değişen koşullarda etkin·görevler üstlenmiştir..
Türkiye işçi sınıfı,. en temel hakları gasbedilen yoksul köylülerle. küçük esnaf ve •
zanaatkarlarla, toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkı to.nınmayan kamu çalışanlarıyla.
kısacası tüm emekçilerle, toplumumuzun tüm demokratik güçleriyle tekelci sermayenin, faslst
güçlerin temel hak veözgürlüklerirnizl yok etme çabalarına izin vermeyecektir.

Bu DlSK'in kararlılıkla, sürdürdüğü mücadele yoludur.
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BÖLGE TEMSiLCiLER MECLİSİ TOPLANTISINDA
HALKEVLERİ GENEL BAŞKANI AHMET YILDIZ'IN
YAPTl(H KONUŞMA"

DİSK'in adına ve niteliğine uyan girişimini, yaşadığımız olağandışı dönemin zorunlu bir
gerçeği saymaktayım. Girişimin yerindeliğinin en açık kanıtı, amaçları ve zihniyetleri çok iyi
bilinenlerin karşı çıkmalarıdır. ,

Konular, herhangi bir derneğin amaçlarını çok aştığı için ben, yalnız Halkevleri adına değil, bir
senatör ve yapılmasına katıldığım anayasayı korumada görevli bir politikacı olarak, görüş ve
düşüncelerimi belirtmek istiyorum.

Emperyalist güçlerin güdümünde, 19 yılda üç kez iflas eden (4 Ağustos 1958, 12 Mart ve 17-2
1977) ve son iflaslara götüren tutuma karşı, yönelecek yurtseverce tapkileri sindirip tekelci
burjuvazinin tezgahladığı faşizme, tüm olanakları sağlayanların biricik sorumlusu
bulundukları bugünkü karanlık gidişi daha da koyulaştırma düzenlemeleri karşısındayız.

Anarşiyi , terörü ve bölücülüğü llnleme gerekçesi ile "Temel hak ve özgürlükleri yok etme,
dernek, .meslek kuruluşları hatta işçi örgütlerini etkisizleştirme, tekelci burjuvazinin fiili
egemenliğini yasalaştırma" politikasına yönelinmiştir.

TİSK'in her istediğine "Başüstüne" ve D!SK'in en haklı isteklerine ateş püsküren, DİSK,
TOB-DER, POL-DER, HALKEVLERİ tabelalarına bakınca, kırmızı çuha görmüşe
dönenlerin etkisindeki bir gidişe karşı, DiSK, anlamsız bir gözlemci durumunda kalamaz
kuşkusuz,

DİSK, anayasanın tekelci bir çevreye ve demokrasinin karşısında olduğu ideolojice hazırlanan
bit modele sokulmasıyla, grevlerin önlemesi, toplu sözleşmelerin engellemesi, emekçilerin hak
istemlerin yasaklanması ve tüm yandaş kuruluşların canına okunmasına, anayasanın "özel
yaşamın gizliliği" konut dokunulmazlığı, yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi, kuvvetler
ayrılığı, kısacası "Hukuk devleti:' il!Felerinin tümden çiğnenmesi karşısında, kendisine düşen
görevi yapmaktadır. Bu dehşet verici siyasal gidişe ve yaşamı cehenneme çeviren ekonomsal
tutuma karşı, tüm ilerici-demokrat-halktan yana olanlar, DİSK'in yanında yer alarak, hep
birlikte: "Yağma yok! Bu ülke, yalnız bir mutlu azmıhğın çiftliği değildir! Bu durum böyle
gidemez.! • • 1

Halkımızın dertlerini dert edinen, gerçek çözümleri öneren, toplumun en sağlam güçlerini
sonuna değin, susturamayacağınızı artık anlayın ve aklınızı başınıza alın" diye
haykırmaktadırlar.

Bu sese kulak tıkayanların, "Anarşizme komünizm" ve "Faşizme demokrasi" adı -takma
yutturmacasınının da artık çakıldığını anlayarak, aymazlıklarına son vermeleri en içten
dileğimdir. •

BÖLGE TEMSİLCİLER MECLİSİNDE KÖY KOOP
GENEL BAŞKANI NEDİM TARHAN'IN YAPTIGI
KONUŞMA

Demirel Hükümetinin yaptığı son devalüasyon ve açıklanan zamlar, yurt içinde ve hatta yurt
dışında önemli yankılar yapmıştır. Bunun nedeni ülkemizin bugün içinde yaşamakta olduğu
tarihsel dönemdir, Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalist dünya
sisteminin sömürü alanı içinde olan Türkiye'deki egemen sınıflar ülkeyi artık eskisi gibi
yönetemez duruma_gelmişlerdir. Bu durum, ülkemizde uygulanmak istenen dışa bağımlı
kapitalist sistemden ileri gelmektedir. Yeterli sermaye birikimine sahip olamayan egemen
sınıflann yabancı kredi kaynaklarına olan bağımlılığı bugün en üst düzeye ulaşmıştır.
Ülkedeki sanayiinin işlenmesi için gerekli olan hamrnaddelerle ara yatırım malları alanında da
dışa olan bağımlılık artan bir biçiırrde sürmektedir.

Yapılan zamların, alınan önlemlerin tek blr amacı vardır; ülkede iktidar sahibi olan işb_irlikç1
burjuvaziye olanak sağlayarak, karlArını arttırılması ve böylece sermaye birikimi elde
etmelerine yardıcı olmaktır. Çünkü, kapitalistler de enflasyondan şikayetçidirler, onlar rahatça
yatırım yapıp kar sağlayacak bir piyasa olsun isterler. Oysa, hem kendi egemenliklerini
·sürdürmek, heni· de enflasyonun önünü alma olanakları yoktur. İktidardan da
vazgeçemeyeceklerine görd, onlar için tek yol kalmıştır, yoğun bir baskı rejimi kurarak
ekonomik bunalımı çalışan kitlelerin , yoksul üretici köylülerin omuzlarına yüklemek ve
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böylece "güvenlik ve huzur" ortamı sağlamak. Bunun adı "Faşizm" dir, Ne var ki, bugün
Türkiye'de açık faşizmi rahatça uygulayabilmek burjuvazi için çok kolay bir iş değildir. Ülkede
ve dünyadaki demokratik güçlerin sınıf bilinç düzeyi ve yükselen mücadelesi açık faşizm
uygulaması karşısında en sağlam engeli oluşturmaktadır.·. Egemen sınıflar bunun yerine
örtülü faşizm uygulamak istemektedirler. •. Bu bir yandan emperyalist merkezlere güvence
vermek, öte yandan da ülkedekı toplumsal muhalefetin önüne geçebilmek için bugünkü siyasal
yapı içinde başvurabilecekleri tek yoldur. Nite_kim temel hak ve özgürlükleri yok edici,
Meclislerden geçmesiyle ekonomik baskı yasalarının aynı günlerde çıkarılması raslantı
değildir.-

Ülkenin.~ört bir Y.anından ~~vrim~i ve ilerici gil_çlerin birlik ha~er~eri _şel1!1ektedir. Ba_şta DİSK
olmak uzere TURK-İŞ ıçındekı bazı sendıkalar; emekçı köylulerın. kooperatıf örgütü
KÖY-KOOP, çalışanların örgütleri, öğrenci ve gençlik kuruluşları, sosyalist parti ve
kuruluşlar, harekete geçmişlerdir. •

Demokratik direniş komiteleri kurulmakta, i!ylem ve güçbirliği için ilişkiler yoğunlasmaktadır.
Bugün ister işçi sınıfı devrimcisi, ister CHP'li olsun, solun gündeminde tek bir hedef vardır;
faşist teröre ve emperyalist sömürüye karşı birlik. Burada tek ölçüt, emperyalizme ve faşizme
karşı olmaktır.

Biz kırsal alanda yaşayan emekçi köylülerin ekonomik demokratik örgütü KÖY-KOOP olarak
DlSK'in faşizme, emperyalizme, gericiliğe karşı, işbirlikçi tekellere karşı eylemler ve güçbirliği
çağrısını destekliyoruz. Onun doğal ittifııkı olarak yanında yer alacağız. Bu aşamada yalnız
varlığımızın korunması için bu görüşü benimsemeyip, aynı zamanda tarihsel bir zorunluluk
görüyoruz. Emekçi sınıfların ve çalışanların, varolan görevi hak ve özgürlüklerini bile
sindiremeyen burjuvazi, emekçilere yaşama hakkı tanımamak istemektedirler. Hu yaşamı
onlar vermediler ki, onlar alabilsin İnsanca ve çağdae yaşama hakkıyine kendimizce alınacak
kendimizce korunacaktır.

işçi sınıfımızın örgütü DlSK'in başlatacağı özgürlük ve-bağımsızlık savaşına en geniş emekçi
yığınların katılımını sağlayabilmek için, çalışanların grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakları
doğrultusunda verdikleri mücadeleyle katılmak zorundayız. Büyük balığın küçük balıkları
yuttuğu doğru ama küçük balıkların da birleşip büyük balığı boğdukları gerçektir. Artık
kendini kurtaran kaptan anlayışı yok edilerek biz KÖY-KOOP olarak, bize düşeni yerine
getireceğiz.

Gelecek güzel günlerin kurucularını bu inançla ~oşku ile sevi ile selamlıyorum.

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISINDA
TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
GENEL BAŞKAN.! AZİZ NESİN'İN
.YAPTlGI KONUŞMA

Elliyedi yıllık Cumhuriyet tarihimizin en kôtü, en zor günlerim yaşamaktayız. Bundan da daha
kötüsü, "ideolojisinin adı açıkça konulmak yürekliliği gösterilmemiş olan eski sosyal demokrat
hükümet, sosyal demokrasilerin tarihsel aymazlığı içinde, seçmenlere yakın gelcek için umut
kapılarını kapamış ve kendi seçmenlerini bile seçeneksiz bırakmıştır.

Türkiye'de, içerden ve dışardan oynan oyun açıktır.Dünyanın pek çok yerinde oynanmıştır ve
oynanmaktadır. Dekor değişiyor, sahne, oyuncular, kostümler değişiyor, ama oynanan.oyun
hep aynı oyundur: Faşizm oyunu ve balkın ezilişi... •

Faşizmin her zaman, her yerde aynı kılık ve aynr biçimde görünmemiş olması da kimilerini
yanıltıyor. Faşizm, koşullara göre • biçim değiştiriyor. Tilrkiye'de bugün faşizm,
yasallaştırılmak, yasal biçime sokulmak istenmektedir. Yani, açık faşizm gelince her ne
yapacaksa, onun yapacaklarını bu iktidar, yasaları değiştirerek, sözde kargaşaya karşı
önlemler yasal yerine yasal önlemler istiyor ve yapılıyoro\.çık faşizme bugünkü örtülü faşizm
arasında, bu bakımdan kııık ve kılıf değiştirmiş olmaktan başka hiçbir ayrım yoktur.

Ekonomik sıkıntıları önlemeyen iktidarların, bu ekonomik sıkıntıların toplumdaki kargaşa
biçimindeki yansımalarını sözde önlemek bahanesiyle baskı yollarına başvurdukları,
başvurmak zorunda kaldıkları, açıkçası faşizmin uygulandığı ilk kez Türkiye'de görülmüyor.

Önlem adı altındaki yasal ve yasadışı baskıların gerekçesi olan kargaşanın sömürücü dış
güçlerce dışardan ve onlar işbirlikçisi egemen sınıf ve o egemen sınıfın görevli ve gönüllerince
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rçerden düzenlendiğine inanmaktayız. Halkımız, alttan bu kargaşanın, üstten de kargaşayı
önleme bahanesiyle yaratılan baskının arasında sıkışıp kalmıştır.

Gökten imdat. egemen sınıflardan insaf gelmeyeceğine göre, iş başa düşüyor, iş bize düşüyor,
iş işçi sınıfımıza düşüyor. Kafalarımıza ve etlerirnize.,.. Bugünkü koşullarda, nıı yapmalıyız?

Bir- Gerek dış sömürücülerin, gerek içerdeki işbirlikçilerinin bütün oyunlarını açığa vura'rak,
onların • oyunlarını bozmalıyız. Yalanlarla beslenip kandırılmış kamuoyuna doğruları
göstermeliyiz. Kargaşayı durdurmak, pahalılığı önlemek bahanesiyle alınan ve daha alınmakta
olan bu önlemlerin, elimizden aldığı. almak istediği temel haklarımız, anayasal haklarımız,
demokratik haklarımız ve özgürlüklerimiz, bizim dışımızda konular değfldir. Bunlar kağıt
üstünde kalmış sözler değildir: Bunlar süs, bunlar masal değildir. Bu önlemlerle elimizden
alınmak istenen gerçekte, ekmeğimizdir, işimizdir," haklarımızdır, evimizdir, cebimizdeki
paramızdır, ahnterimiz, elemeğimiz, göznurumuzdur. işte son para değeri düşürülmesiyle
fiyatlara yüzde ikiyüz, dörtyüz zam yapıldu- buna karşılık sözde pahalılığı önlemek için
düşündükleri iyilik, işçi gündeliklerini dondurmak ya sus payı olarak yem borusu çalmaktır.
Tabancanın namlusuna susturucu koymakla kurşunun can alması önlenmez: tabancanın
gürültüsü kesilir. işçi gündeliklerine susturucu koyarak, yem borusu çalarak. gürültüyü,
kargaşayı önlemek istiyorlar. İşte bunu anlatmalıyız halkımıza. Sınırlandırılmak, baskı
alıntına alınmak istenen demokratik hak ve özgürlüklerimiz denilen şeyler, ekmeğimizdir,
geçimimizdir, işimizdir, emeğimizdir... ,. , '

İki• Bu savaşımın haklılığına kamuoyunu inandırmak ve ters yönlendirilmiş kamuoyunu
doğrularla bilinçlendirmemiz gerekir. Yazıyla, sözle,• yayınla, iletişim araçlarıyla, bütün
olanaklarla, oynanmakta olan oyunun içyüzü anlatılıp açıklanarak kamuoyu yaratılmalı,
kamuoyun doğruya yönlendirilmelidir.

Üç- Bu savaşımda işbirliği yapılacak olanların iyi saptanması gerekir. Bu tarihsel görevin'
öncülüğü. işçi sınıfımızındır. İşçi sınıfımızsa, gerek ekonomik ve sosyal ve gerek politik olarak
ayrı ayrı kuruluşlarda örgütlenmiştir. Bu örgütlerin tek başlarına sınıf öncülüğünü temsil
ettikleri iddiası, hiç değilse bu savaşımda olsun bırakılarak, öncülük görevini bir tek örgütün
değil, bütün işçi örgütlerinin birlikte ve ortaklaşa üstlenmelerine çalışılmalıdır. Yani, ilk
işbirliği, işçi örgütleri arasında olmalıdır. Bundan sonuna dek vazgeçilemez. İşçi örgütleri, hiç
değilse bu konuda birlikte ve ortaklaşa 'öncülükte birleşebilecekleri büyük bir güçtür. Bu
birleşmede, örgütlerin kendilerine özgü -lıerbiri ayrı ayrı doğru olan sloganlarını kullanmaktan
vazgeçilmelidir.

Tü.rkiye Yazarlar Sendikası üyeleri, Türkiye İşçi Sınıfı bütününün bir parçası ve kafa işçileri
olarak, bu savaşımda üstümüze düşen bütün görevleri ve sınıfımızın bize vereceği bütün
hizmetlmeri sonuna dek yapmaya hazırız. Çok zor günlerin bizi beklediğini biliyoruz. Çok
yakın günlerde olmasa da; sınıfımızın aydınlık günlerin sahibi olacağına da inanıyoruz.

TÜM•DER GENELBAŞKANI NiZAMETTİN BARIŞ'IN
DİSK BÖLGE TEMSİLCİLERMECLİSİ TOPLANTISINDA
,YAPTIGI KONUŞMA

Ülkemizde, burjuvazi ·bir yandan gizli antlaşmalarla emperyalizme bağımlılığı pekiştirirken
diğer yandan da faşist baskı ve teröre hız kazandırmıştır. Burjuvazinin besleyip piyasaya
sürdüğü faşist çeteler her gün onlarca işçiyi, bilim adamını ve diğer emekçileri kalletmektedir.
,Bu yetmiyormuş gibi, bugünkü Demirel iktidarı, terörü resmileştirme çabasındadır. İşçilerin
üzerine polis ve askerin saldırması bunun somut örneğidir. Devlet daireleri ve fabrikalarda
çalışan ilericileri toptan işten atarak bu kurumlara faşist kadrolar yerleştirmek istenilmektedir.
(TARİŞ, ANTBİHLİK ve BAKANLIKLAR v.s.) Son zamlardan sonra, yaşamanın emekçiler
için bir kahramanlık haline geldiği bir dönemde, burjuvaziye daha rahat sömürme olanağı
tanınıyor..Ülkenin tüm ekonomisi bir bütün olarak burjuvazi ve emperyalizme peşkeş

• çekiliyor. Buna karşı olan ilerici, yurtsever, sosyalist kişi ve kuruluşlar ise öldürülüyor,
örgüteri kapatılıyor ve hapishanelere atılıyor. Hem ekonomik hem de demokratik haklar tümü
ile yok edilmek isteniyor. Emekçiler hayatın her alanındaki etkinlikleri kırılmak isteniyor.

Böyle bir dönemde ekonomik demokratik haklarımız için ,_kavga 'kendini dayatıyor.
Taleplerimizi tüm kitlelere duyurma zorunluluğu ile karşı karşıyayız. Onun için hem ulusal ve
hem de uluslararası düzeyde sesimizi gür bir şekilde çıkartmak zorundayız.Taleple_rimiz tüm
emekçilerin şiarı ofmalıdır. ,_
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BU TESPİTTEN HAREKETLE
l• Faşist baskı ve terörü karşı; burjuvazinin gerici emellerini kursağında bırakmak için, tek bir
demokratı dahi dışarıda bırakmayacak şekilde faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı
DİSK'in öncülüğünde geniş eylem birlikleri yapılarak mücadele verilmelidir.

2- Emperyalizme bağımlılığı ve köleliği pekiştiren tüm gizli antlaşmalar açığa çıkmalı ve açık
antlaşmalar ile birlikte fesh olmalıdır. Saldırganlık paktı olan NATO'dah çıkmalı. soğuk savaş
kışkırtıcılığı yapan emperyalizmin, dünya barışını tehlikeye sokacak girişimlerine ülkem izde
geçit verilmemeli.· • • ·

. . . .. ' .

3- İşçi ve emekçileri birbirine düşürerek kışkırtmalara, insanlık suçu olan ırkçılığa ve
şovenizme karşı mücadele edilmeli, . •

5- Demokratik kitle örgütleri üzerindeki baskılar kaldırılmalıdır. Kapatılan Demokratik Kitle
Örgütleri açılmalı, yöneticileri serbest bırakılmalıdır. Dernekler, sendikalar ve diğer yasalarda,
geriye doğru değişikliklere son verilmelidir, İşçi ve emekçilerin müciıdelesini etkisizleştiren
yasa ve yasa maddeleri kaldırılmalıdır.

·6- Fabrikalarda, devlet dairelerinde başvurulan: kıyım, sürgün işlemlerine son verilmelidir.
Sıkıyönetim aracılığı ile yapılan baskılar son bulmalı ve sıkıyönetim kalkmalıdır,

7- Tüm çalışanlara grevli toplu sözleşmeli sendlkal hak tanınması k~nusunda kararlı mücadele
verilmelidir. İşçi memur ayrımı bitmelidir. Memurlara politik hakları tanınmalıdır.
Türkiye'nin de altında . imzası bulunduğu uluslararası antlaşmalara ve özellikle Uluslararası
Çalışma OrgüLü (ILOl"nun bağlayıcı kararlarına uyulmalıdır. •

8- Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu birleştirilmeli. Birleşecek olan bu
kurumların ve tüm işyerlerinin yönetim ve denetimde çalışanlar söz ve karar sahibi olmalıdır.

9- Hayal şartları altında ezilen, işsizler için, işslzllk sigortası ku~lmalı, asgari ücret günün
şartlarına ayarlanmalı ve vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücretin tesbitinde, yalnız burjuvazi
ve onun dümen suyundaki sendikalar değil, tüm çalışanların örgütleri de söz ve karar sahibi
olmalıdır.

, .
10- Tüm bu sayılanların hayata geçmesi için üretim ve hizmet alanlarında en etkili eylemler
yapılmalı ve mutlaka yaşama hakkını. örgütlenme hakkını ortadan kaldırmak isteyen
bujuvazi caydırılmalı.

DiSK BÖI.GF: TEMSiLCİLER MECLİS! TOPLAWTISINDA
TÜMOD ISTANBULŞUBESİ BAŞKANI PROF. DR. NURİ KARACAN'IN
YAPTIGI KONUŞMA •

İleri düzeyde kapitalist ülkeler 1973'ten bu yana şiddetlenen bir iktisadi buhranı yaşıyorlar. Bu
ülkelerde işsixlik oranı yaklaşık % 5 enflasyon oranı yaklaşık % Iü'dur, Buna karşılık
kapitalistleşme sürecinin dalın başlarında olan 'I'ürkiye'de işsizlik oranı % 13, enflıı:syon oranı
% 100, dış ticaret· açığı ihracatın bir misli, iktisadibüyüme haddi % ü'dır. Bütün bunlar
Türkiye'nin dışa bağımlılıktan doğan çarpık üretim yapısındanve egemen sınıfların bu üretim
ynp_ısına uygun çıkartannuan kaynaklanmaktudır.

Sermaye kesiminin gereken vergiyi ödememesi, devletten üretim karşılığı teşvik primi, Israrla
bnl ve ucuz kredi istemesi para arzun ve sonuç olarak enflasyonu doğurmakta sanayiin ara m~Iı
ve yatırım malı itibariyle dışa bağımlılığı dış ticaret açıklarını artırmakta, teknclojik
bağımlılık işsizliği arurrnakta, dış ticaret açıkları ve .yeni dış borç bulma güçlüğü yapısı
itibariyle dışa bağımlı üretimin zaman içindeyeteri kadar artmasını IJnlcmektedir.

Daha önceki iki MC döneminde iktisadi ihracatı ve hangi çıkar grubunun sözcülüğünü yaptığı •
iyice bilinen Demirel iktidarı Uluslararası Para Fnnu'rıunda zoruyla Türk Lirasını ABD
dolarına oranla % 48 devalüe etti. özellikle Komu İktisadi Teşebbüslerinin ürettiği mal ve
hizrnot lere çok yüksek oranda zam yaptı, özel yabancı sermayeyi davet ederek ve AET·ye tam
üyelik için başvurarak dışa bağımlılığı artırdı, ihracatçıya yabancı ülkede döviz bırakma
ayrıcalığı tanıyarak ve menşe sormaksızın yeni kurdan döviz snunalmakla kaçakçıl_ı~ı meşru
hale getirdi ve baskı ynsalnrını yürürlüğe soktu. Amaç 234 milyon dolar IMF kredısı ve 906
milyon dolar değerinde OECD yardım paketi ekle etmekti. Sonuç 0/şçi.. köylü ve mcmurları!l
özgürlüklerini kaybetmesi, hızla . yükselen fiynllar karşısında yaşayamaz hale gelmesi,
burjuvazinin hayli zamandır aradığı tam Iiberal rejime kavuşması oldu.
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Demirel hükümetinin tek tavsiyesi, vergi yasalarında yapılacak değişikliğin, işçi, memur için
yürürlüğe konacak eşe) mobil sisteminin beklenmesidir. Gelir vergisinin, Demirel'in defalarca
iktidara geldiği 1963'den bu yana değiştirilmemesi, şimdiki siyasal iktidarın· vergi kaçırma
olanağı olmayan işçi ve memur karşısındaki tutumunu açıkça ortaya koymaktadır. Yürürlüğe
girecek yeni gelir vergisi yasası işçi ve memurun ödediği vergiyi azaltsa da, KİT ürünlerine
yapılan zamlarla elde edilmesi beklenen yaklaşık 30 milyor lira değerindeki kazancın devlet
bütçesine denk hale getirmesini beklemek hayal olur, çünkü zaten bütçe gelir tahmiiıleti ·azırı
iyimser yapılmıştır ve bu yeni durumda devlet de her malı daha pahalı satın alacaktır. Soriuç
yine para arzının artması, enflasyonun sürmesidir. Bu siyasal iktidarın dayandığı sınıfın
niteliği nedeniyle enflasyonu daha da şiddetlendirecek bu önlemler, kapitalist sistemde işçi,
köylü.memurun sınıfsal çıkarlarını beklemekle, ümit etmekle değil kararlı şekilde talcp'~tınekle
gerçekleştirebileceğini gösteriyor. • • •• • •

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISINA
TÜMAS AMDINA DR. TÜLAY ARIN'IN YAPTIGI KONUŞMA
Türkiye'de bunalım üretim yetersizlikleri, dengesizlikleri ve atıl kapasite, büyüme"hızındaki
düşme ve gelir dağılımındaki büyük dengesizlik, enflasyon, işsizlik ve dış ödemeler dar boğazı
şeklinde kendini göstermektedir, Devlet sisteminin işleyişindeki krizler ve ciddi toplumsal
huzursuzluklar bunalımın diğer boyutlarıdır. Aslında bu bunalımların temelinde. yatar
nedenler genel olarak kapitalizmin, özgül· olarak da Tilrkiye'deki azgelişmiş kapitalizmir
bunalımlarıdır. Bunalımın gerisinde liretim güçlerini geliştirmeme, dışa bağımlılığın yarattığ
üretim kesimleri arasındaki dengesizlik, üretim-gelir dağılımı dengesizliği, atıl kapasite VE

. verimsiz çalışmanın sonucunda kar hadlerindeki düşme eğilimi yatmaktadır, Türkiye hakiır
sınıfları bunalımlar içindeki azgelişmiş kapitalist sistemin kendini yeniden üretememes:
tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Devletin işlevi kapitalist sistemin yeniden üretilmesine yardım etmektir. Bu da üretimin lln
koşullarını sağlayarak sermaye birikiminin sürmesine :yardım etmek ve üretim biçimi içinde

\
sermaye birikiminin gereklerinin bütün toplum kesimıerı gözünde meşruluğunu korumaya

. çalışmak suretiyle yapar. Sermaye birikiminin gereklerini yerine getirmekte başarısızlık
meşruluk için gerekli ödünlerin verilememesine yol açar. Meşruluğu korumadakı başarısızlık
ise çeşitli baskı yöntemleri ile telafi edilmek zorundadır.

Türkiye'de son aylarda alınan önlemler işe baskı yasaları çıkartmakla başlamıştır, Son
ekonomik önlemler paketi üretimin ve sermaye birikiminin sürmesinin toplumsal ve teknik lln
koşullarını sağlamayı amaçlamaktadır. Fakat bunu sağlayabilmek toplumun ekonomik
yapısında ve devletin işleyişinde ciddi yeniden-örgütlenmeleri zorunlu kılmaktadır. Bu tür
yeniden düzenlemelerin ve devletin pekiştirilmesinin yükü emekçi kesimlere yüklenegelmiştir.
Bu durumda, emekçi kesimlerin kendilerini korumaları ancak sahip oldukları demdkratik hak
ve kazanımları korumak ve genişletmeye çalışmakla olanaklıdır. •

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISINDA
T'QRK TABİPLER B1RL1G1 MERKEZ KONSEYİ

, BAŞKANilJR, ERDAL ATABEK'İN YAPTIGI KONUŞMA

Bugün, ülkemiz yaşadığı bunalım; dünya emperyalist-kapitalist sistemine bağımlı azgelişmiş
kapitalist sosyo-ekonnmik yapının çıkmazlarıdır. .

Bu bozuk yapının sürdürülmesi uğruna, demokratik haklar ve özgürlükler baskı altına
alınmakta, emek üzerindeki sömürü artmakta, yoğunlaşmaktadır.

Güncel sorunlarımızın başında; demokrasiden yana tüm güçlerin demokratik haklara ve
özgürlüklere sahip çıkması, baskı yasa tasarılarına ve baskı uygulamalarına karşı çıkması,·
demokratik özgürlüklerin sınırlarının genişletilmesidir.

Gene, günce'( sorunlarımızın başında; halkı ezen, halkın emek gelirini azaltan, halk sağlığını
ciddi biçimde tehdit eden pahalılığa, zamlara karşı çıkmak; tüm çalışanların toplu sözleşmeli,
grevi sendikalaşma hakkına sahip olmasını sağlamak gelmektedir.

DiSK BÖLGE TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISINDA
TMMOB GENEL BAŞKANI TEOMAN ÖZTÜRK'ÜN YAPT!GI KONUŞMA

Bugün. emperyalist-kapitalist sistemin yaşadığı bunalımın belirlediği dünya ve orta doğu
politikaları ülkemizi de çok hızlı ·ve ağır bir biçimde etkilemekte, emekçi halkımın yöneltilen
sömürü. baskı ve zulüm uygulamaları giderek ağırlaştırılmaktadır.
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Pahalılığın, işsizliğin, zamların,. yoksuluğun, kıyımların, sürgünlerin, baskıların ve faşist
saldırıların hergün biraz daha arttırıldığı, bu yollarla başta YAŞAMA hak ve özgürlüğü olmak
üzere. emekçi balk için zaten sınırlı ve göstermelik olan, insan temel hak ve özgürlüklerinin
tamamen ortadan kaldırılmak istendiği günler yaşanmaktadır, . , '·,

Bütün bunlar o derece canlı. yaygın, hızlı ve şiddetli yaşanmaktadır ki,;. yeniden açmaya
yeniden ilmekler vererek anlatmaya ve böylelikle zaten kaybedilen saatlere yenilerini eklemeye
gerek göt~J.lld.iğ\mi belirtmek isterim. •; ._

Bu tür y0

as~l toplantıla~ı yapmanın bile İyice zorlaştrğı bir Ôrta~4~' ı:,~· :;nların doğru olarak'
değerlendirilmesi, saptanacak sade programların zaman yitirilmedeıJ uygulanması gereğine
inamyorum. •· ' • ' •

Bu gidişe karşı yıllardır verilen mücad~lelerle atılan adımlar ve bugüti varılan düzey önemi
küçümsenemez. Ancak bugün varolan potansiyele, güce ve kaynaklara oranla bakıldığında,
alabildiğine dağınık, güçsüz ve yetersiz mücadelelerin sürdürülmeye çalışıldığı da gözlenen bir
gerçektir. • '· •• , •

·ı; • ,_-,_''

Sömürü, 'baskı ve zillme karşı en etkin ve tutarlı mücadelelerin v~rilinesi gereken şu günlerde
hala kavram kargaşaları içinde sürdürülen tartışmalarla, siyasi dayatma ve hesaplarla yitirilen
şeyler düşündürücü olmalıdır; • • • • • • ' • . •. . . • . .
Bu düşüncelerden hareketle bugünün koşullarını ve geleceğin daha zor geçeceğe benzeyen
koşullarını değerlendirmeye çalışarak, emperyalizme ve faşizma karşı mücadele veriyoruz
diyenlere sade bir program ve ç~lışma tarzı önerisini şöylece sunmak istiyorum:

1. En küçük üretim birimlerinden başlayarak her işyerinde devrimci-demokrat-yurtsever
çalışanların ve örgütlerinin fiili birlikteliğini sağlayacak çalışma grupları oluşturulmalıdır.

2. Bu gruplarla (dolayısıyla kitlelerle! birlikte' oluşturulacak merkezi bir program çerçevesinde
gerek ekonomik-demokratik-siyasa! haklar için, gerekse o alanın özgül sorunları için aktif bir
çalışma başlatılmalı ve sürdürülmelidir. ' .

3. Bu programın bir parçası olarak gerek bu çalışmaları, gerekse güncel gelişmeleri ~e çözüm
önerilerini geniş kitlelere iletecek bir yayın organı gerçekleştirilmeli; var . olan yayın
organlarının bu doğrultuda kullanılması sağlanmalı; kıyımlara, sürgünlere uğrayan, işten
atılan onbinlerce emekçinin mali sorunlarını bir ölçüde de olsa çözümleyecek fonlar
oluşturulmalı; yasal hak ve menfaatleri korumak üzere ortak hukuk büroları kurulmalıdır.

Bunları yaparken:

·t. Hiçbir çalışma biçiminin tekleştirilmemesine özen gösterilmeli, hayatın gerçekleri doğru
biçimde programlayan değişik ve uygun çalışma biçimlere uygulanmalıdır.·-·

ı!. Slogan yarışını bir yanıi bırakmalı; doğru devrimci esneklik ve insiyatifi kitleleri somut
sorun ve isteklerinin önüne koymalıcjır. _\ • •

3. Sağlanması, bunca yaşananlara karşın, çok zor görünmekle birlikte; siyasi 'dayatma ve kısa
vadeli çıkar heseplarınm bir yana bırakılması, kısa bir süre için de olsa sol içi mücadelenin en
aza indirgenmesi, bugün için acil bir görev olan faşizme .karşı mücadelenin aktif bir biçimde
sürdürülmesini öne çıkaran bir anlayışın kazanılması için çaba harcanmalıdır.

Bizler; yıllardır kendi alanında sömürü-baskı ve zulme karşı mücadele veren, grevli-toplu
sözleşmeli sendikal haklarını almak için çaba gösteren, sorunlarımızın ve kurtuluşun emekçi

• halkla birlikte olduğunu bilen, başta işçi sınıfı-olmak üzere tüm emekçi halkın verdiği ve
vereceği mücadelelerle geleceğin aydınlık olacağına inanan mühendis ve mimarlarız. Bu yotda
verilecek görevlere hazırız. (12.2.1980) ' •

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLER
MECLİSİNDE ALINAN KARARLAR

Biz DİSK 13., 14. ve 16 Bölge İşyeri Temsilcileri, 600.bine yakın DİSK üyesini temsil eden ~
işyeri temsilcilerinin katıldığı son. D !SK Bölge · Temsilciler Meclisi toplantılarında alınan
kararlar ve 12 Şubat 1980 günü Konfederasyonumuzun toplantısına katılan örgütlerin öiıerileri
dikkate alınarak hıızırlanan."DEMOKRASl BlLDlRGESİ" ni tüm kamuoyuna duyururuz.
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DEMOKRASİ BlLDlRGESt

Ülkemiz yakın tarihin ·en bilyilk ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalımını yaşamaktadır. Bu
bunalımın temelinde Türkiye'nin emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı, az gelişmiş ülke
olması gerçeği yatmaktadır. Aşırı bayat pahalılığı, işsizlik ve can güvenliği olmayışı bu
bunalımın en somut belirtileridir. '-

İşte.böyle'bir ortamda emperyalistler ve başta tekelci sermaye olmak ilzere egemen sömürücü
sınıflar, işçi sınıfı ve emekçilere karşı bugüne dek görülmedik yoğunlukta ekonomik, politik ve

• ideolojik saldırıya geçmişlerdir.
- . '

Bunalımdan çıkışın faturasını tamamiyle emekçilere ödetıhek•üzere son aşırı zamlar yapılmış,
işçi ücretleri dondurulmak istenirken, gerçek işçi ücretleri görülmedik düzeye düşürülmüştür.

Öte yandan faşist saldırı ve cinayetler sürmekte, işyerinde, sokakta, okulda, konutlarda,
yaşamın her alanında anti-demokratik baskı ve uygulamalar sürmektedir. Sendikal
çalışmalarımız engellenmekte, sendika şubeleri basılmakta, sendika yöneticileri göz altına
alınmakta-ya da tutuklanmaktadır.

Anayasal çalışma hakkı çiğnenerek, kooperatif birliklerinde ve KİT'lerde korkunç işçi kıyımı
ve sürgünlere girişilmekte, işçiler devlet terörü ile sindirilmek istEı,ı;ımektedir.

Irkçı, şoven baskılar artmaktadır.

Ancak daha ö~nilisi baskı ve zulmü a'rtıracak yasa değişiklikleri ve yeni baskı yasaları
meclislerin gündemindedir.

Biz, DİSK işyeri temsilciler, "anarşi ve terörü" önleme bahanesiyle getirilen yeni önlem
paketinin ve düşünülen diğer yasal değişikliklerin ne anlama geldiğini bilecek deney ve bilince
sahibiz.

MC'lerin devamı gerici-baskıcı AP iktidan "anarşi ve terörü" önleme sözler.i ardına gizlenerek
temel hak ve özgürlükleriıı;Jzi boğmaya girişmiştir. •

"Anarşi ve terörün" kaynağı temel hak ve özgürlükler değildir. Temel hak ve özgürlüklerin·
budanması ile terörü önlemek mümkün değildir.

Yapılması amaçlansn değişikliklerle ıızel hayatın korunması ve gizliliği, konut dokurıulmazhğt
haberleşme hürriyeti, düşünce hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü, dernek kurma, kişi
güvenliği sendika kurma ve grev yapma gibi temel hak ve özgürlüklerimiz ortadan kaldırılmak
istenmektedir.

Gerçek anlamda bir polis devletinin temellerinin atılması amaçlanmakta ve devlet kademeleri
.faşistleştirilmektedir. .

Yapılmak istenen.değişikliklerle zaten sınırlı olan hak ve özgürlükleri genişletmeye çalışan tüm
çalışanlar, emekçiler SUSTURULACAK, EZİLECEKTİR.

Bu değişikliklerle elimizden alınmak istenen işimizdir, ekmeğimizdir, haklarımızdır.

Yapılacak değişiklikler An~yasa'ya: İnsan Haklar; Evre~sel Bildirgesine, Avrupa Sosyal
Sözleşmesine aykırıdır. _

Ancak varolan iktidar Anayasa'yı da değiştirmeyi amaçladığını yıllardırsöylemektedir.

Türkiye'de egemen-sömürücü sınıflar İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ellerinden
düşürmüşler, burjuva demokrati~ özgürlükler bayrağını biryana atmışlardır.

Bu nedenle aşağıdaki acil ve ivedi istemlerimizi bir kez daha duyuruyoruz:

Öncelikle yaşama hakkı sağlanmalıdır:

• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sosyal Sözleşmesi tümüyle uygulanmalıdır.

• Anayasadaki eşitlik, kişi dokunulmazlığı, özel hayatın korunması ve gizliliği, konut.
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dokunulmazlığı, seyahat ve yerleşme, haberleşme hürriyeti, düşünce, söz, yazı, ifade
hürriyeti, gazete ve dergi çıkarma, kitap ve broşür çıkarma. toplantı ve gösteri yürüyüşü
yapma, dernek kurma, kişi güvenliği, kanuni yargılanma sendika kurma ve grev yapma,
çalışma hakkı temel hak ve özgürlükler hiçbir sınırlama görmeden kullanılmalıdır.

'
• _Çocuklar korunmalıdır.

- Faşist ve ırkçı yuvalar dağıtılmalıdır.
. i . • • '

- 1 Mayıs 1977 komplosu ve Kahramanmaraş soy kınını başta olmak üzere tüm cinayetlerin
sorumlulanndan hesap sorulmalıdır.

- Eğitim ve öğretimdeki engeller ve ayrıcalıklar kaldırılmalı ve demokratikleştirilmelidir.

• - Korkusuz yaşama hürriyeti sağlanmalıdır.

- "Bağımsız ve tabi yargı ilkeleri" hayata geçirilmelidir.

- Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan tüm yasalar demokratikleştirilmelidir.

• TCK'nın 141. ve 142. maddeleri kaldırılmalıdır.

- Kamu görevlilerinin siyasal partilere girmelerini yasaklayan yasa maddeleri kaldmlmalıdır.

- Tarım ve orman işçileri yasal güvencelere kavuşturulmalı, yasal güvence dışında hiç bir
emekçi bırakılmamalıdır. • •

- 12 Mart'tan sonra Anayasa'da yapılmış değişiklikler kaldınlmalıdır.

" Anayasa tastamam uygulanmalıdır.

- Basın özgürlüğünü kısıtlayan tüm engeller kaldırılmalıdır.

- Halkımız üzerindeki ırkçı ve şoven baskılara son verilmelidir.

- Çalışanlar arasında işçi-memur aynını kaldırılmalı, tüm çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli
sendikalaşma hakkı tanınmalıdır.

- Tüm yurttaşlara sosyal güvence getirilmelidir.

• yene! grev ve tüm grev türleri yasalaşmalıdır.
. r

- Uluslararası Çalışma Orgütü'nün tüm tavsiye ve kararlarına uyulmalıdır.

- Lokavt suç sayılmalıdır,

- Sendik
0

a seçme özgürlüğii REFERANDUM'la sağlanmalıdır.

- Sıkıyönetim kaldırılmalıdır.

- Demokratik kitle ve meslek örgütleri üzerinaeki baskılar kaldırılmalı, kapatılan örgütler
açılmalı, yöneticileri serbest bırakılmalıdır.

1- Sendikalara karşı girişilen· baskılara son verilmeli. gözaltına· alınan, tutuklanan sendika
yöneticileri ve işçiler serbest bırakılmalıdır.

2· Çalışma hayatı demokratik ilkelere kavuşturulmalıdır.

3- Asgari ücret insanlık onuruna yakışır bir düzeye çıkanlmalıdır.
.,

4- Ve de işyerlerindeki ve kamu kuruluşlarındaki işçi memur kıyımına son verilmelidir.
' .Yukarıdaki talepler in yoğun bir mücadele vereceğimizi belirtirken temel bak ve

özgürlüklerimizi yok etmeyi amaçlayan yasa, değişikliklerine şiddetle karşı çıkıyoruz ve tüm
demokratik güçlerin bu·değişikliklere karşı çıkmasını,istiyoruz. .
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Başta işçi sınıfı olmak üzere, yoksul köylüler, küçük esnaf ve zanaatkarlar, sendikal hakları
ellerinden alınan eğitim emekçileri , sağlık emekçileri, teknik elemanlar, kısacası tüm kamu
çalışanları, demokratik hakları kısıtlanan öğrenci gençlik bu tasarılara karşı çıkacaktır.
Toplumun tüm anti-Jaşist, anti-emperyalist ve anti-şovenist güçleri bu mücadelede birlikte saf
tutacaklardır.

Bu.mücadele temeİhak ve ôzgürlüklerin savunulması ve geliştirilmesi ile sınırlı değildir. Temel
hak ve özgürlüklerin korunması, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır. Temel
hak ve özgürlüklerin hiçbir kısıtlama ve koşul olmaksızın ·kalıcı biçimde kullanılması
sömürüsüz ve baskısız bir toplumun kurulmasına bağlıdır. '

Biz DİSK Y!lneticileri ve İşyeri 'Te~silcileri.
Bu inanç, kararlılık ve bilinçle, •
Daha ileri haklar ve özgürlükler için, .
İnsanın insan tarafından sömürülmediği bir toplum için,

Hiçbir baskının olmadığı, toplumsal değerleri yaratanların toplumun siyasal ve ekonomik
bütün karar alma süreçlerine smırsızve bilinçli biçimde katıldıkları, işçilerin ve emekçilerin
demokrasisi için,
Mücadele ettiğimizi unutmadan .

. Uzun yıllar süren inançlı bir mücadele boyunca işçi sınıfı tarafından söke söke koparılıp alınan
demokratik kazanımlara göz bebeğimiz sahip çıkacak ve onları öden vermeksizin savunacağız
ve bu kazanımların genişlemesi için azimle müaadele edeceğiz.

Bb mücadelede 15-16 Haziran'lar, l Mayıs'lar, DGM Direnişleri, 20 Mart'lar bize ışık
tutacaktır. •

Önümüzdeki günler, zor günler olabilir.

Sınıfımızın bilimi bize y~l gösterecektir.

Bu mücadeleyi biz kaz-anacağız.

Şimdi Türkiye işçi sınıfının temsilcileri olarak sesleniyoruz.

İLERİCİLER; •
DEMOKRATLAH.,
YURTSEVERLER .
SOSYALİSTLER1DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİN
SAVUNULMASI VE GENİŞLETİLMESİ iÇİN GÖREV BAŞINA •

(14.2.1980)

_--,•

DİSKTÜM TÜRKİYE'NİN-1 MAYIS ALANI OLACAGINI AÇIKLADI

_ l Mayıs işçi sınıfının ,Uluslararası Birlik, Dayanış~a 1ve Mücadele Günüdür. Türkiye işçi
. sınıfının l Mayıs'ları yaşatan köklü bir geleneği vardır. İşçi sınıfımız 1920'lerde I Mayısları en
coşkulu biçimlerde kutlamıştır. l Mayıs'lara daha sonra konan yasak zinciri DİSK'in
öncülüğünde 1976 yılında kırılmıştır. 1976, 1977 ve 1978 yıllarında başta işçi sınıfımız olmak
üzere tüm eme~çiler. Dİ~K'in öncülüğünde • ı Mayıs'ları kitlesel ve görkeJV-li biçimde
kutlamıştır; Burıuvazınfn tüm engellemelerine rağmen 1 Mayıs 1979 özünden saptırılmadan en
anlamlı bir biçimde yaşanmış ve işçi sınıfımızın mücadele tarihinde hak ettiği yeri almıştır.

~a1.at.. pahahlığmın, zamların görülmedik boyutlara ulaştığı ve en acı 'biçimde yaşandığı
günümüzde ışçı kıyımları, sürgünler, anti-demokratik uygulamalar sürüyor. Faşist saldırılar'
her gün daha çok sayıda can alıyor. Yeni baskı yasaları demokratik hak ve özgürlüklerimizi
daha da buduyor. Baskı ve sömürü giderek artıyor..

Zamların. pahalılığın kıyımların. sürgünlerin, faşist namluların hedefi tektir: İşçiler, emekçiler
tüm ileriei-domokrat ve sosyalistlere. .bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm mücadelesine
yönelen baskı ve terörün tek amacı vardır. Soygunu, sömürüyü, zulümü sürdürmek. Bu
amaçla, temel hak ve özgürlüklere amansız saldırılar yapılmaktadır. Yaşamını, aşını, işini
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savunmak için direnenler bu nedenle yokedilmek, sindirilmek, ezilmek istenmektedir.
İnsanların yalnız düşüncelerine değil, midelerine de saldınlmaktadır.

1 Mayıs 1980'in işte bu koşullarda Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günil olarak yaşanması
büyük bir anlam taşıyacaktır. İşçi sınıfının yüzyılı aşkın geleneği, 15-16 Haziran'lar, DGM
Direnişleri, 20 Martlar, Demokrasi Mitingleri, işçi sınıfının mücadele:' geleneğini yansıtan
grevler, 1 Mayıs 1980 ile yeni bir boyuta ulaşacaktır.

DİSK Yürütme Kurulu bu nedenlerle, 1 Mayıs 1980'in temel hak ve özgürlükler ile açlığa,
yoksulluğa, sefalete, baskı ve zulme karşı verilen mücadelede yeni bir kllşe taşı olacak
niteliğiyle kutlanmasına, tüm Türkiye'nin 1 Mayıs Alanı olarak yorumLanmasına, 1 Mayıs
1980'in İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bitlis ve Mersin'de bölgesel organizasyonlarla
DİSK'in önderliğinde kutlanmasına karar vermiştir.

Tüm üyelerimizi, DİSK üyesi olmayan işçileri, faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı güç
ve eylem birliği içinde olduğumuz demokratik kitle llrgütleri üyelerini, kllylüleri, küçük esnaf
ve zanaatkarları, öğretmenleri, avukatları, yazarları, sanatçıları, teknik elemanları, tüm kamu
kesiminin çalışanlarını, öğrencileri, emekten yanıı. olan demokrattan, yurtseverleri,
devrimcileri bu günkü durumdan rahatsız olan herkesi şimdiden birlik için, dayanışma için,
müçadele için 1 Mayıs 1980'e hazır olmaya çağırıyoruz.

1 MAYIS'DA 1 MAYIS ALANLARINDA
(15.3.1980)

DİSK GENEL BAŞKANI ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN 20MARTMESAJI

DİSK'in Yiğit Üyeleri,.

Bugün 20 Mart Faşizme İhtar Eyleminin 2. Yıldllnümü. Bu önemli günde hepinizi coşkuyla
selamlarım. •.

i

İnsanlık düşma~ı faşist çetelerin 16 Mart 1978 günü İstanbuı"Oniversitesinde dersten çık:O
llğrencilere karşı bombalarla, makineli: tüfeklerle giriştikleri kanlı katliamın ardından
gerçekleştirdiğimiz Faşizme İhtarEylemi, mücadelemizde bir dönemeçtir. •

20 Mart 1978'de DİSK üyeleri 2 sa,t süreyle tüm Türkiye'de işi bırakarak üretimden gelen
güçlerini kanıtlamışlardır. DİSK üyelerinin bu eylemini onbinlerce öğretmen, teknik eleman,
sağlık emekçisi, avukat, doktor, öğrenci..; desteklemiştir. Direnişimiz, işçi sıfının yandaşı
emekçilerden ve onların llrgütlerinden aktif bir destek bulmuştur. ,. .

20 Mart Faşizme· İhtl'.r, Eylemi Türkiye işçi sınıfının yandaşı emekçi kitlelerle birlikte
vermekte olduğu bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde önemli bir yer tutan,
faşizme karşı mücadelede emekçi kitlelerin örgütlü mücadelesinin etkinliğini vurgulayan bir
eylem olmuştur. '

20 Mart'ta Türkiye'd~ faşizme karşı tüm güçlerin ilk kez fiili birlikteliği ive dayanışması açıkça
sergilenmiştir.

20 Mart Faşizme İhtar Eylemi gerçekte kaynağını Anayasadaki "direnme hakkı"nden alan bir
genel grevin provası olmuştur. - . _ .

'20 Mart'ta ayrıca 'sağa da, sola da karşıyız' diyenlerin faşizme engel olamayacağını belirten
DİSK'in haklılığı, 20 Mart'tan sonraki faşist saldırı ve cinayetler, Kahramanmaraş gibi faşis't
kitle soykırımları ile daha da iyi anlaşılmıştır. '

İşçiler,
• "" •

Bugün 20 MART Faşizme İhtar Eyleminin 2. yıldllnümü. Ancak faşist saldırı ve cinetler hala
sürüyor. Faşizm tehlikesi yoğunlaşarak varlığını sürdürüyor.
i . -
Bugün işbaşındaki MC'lerin devamı gerici-baskıcı· iktidar işçi sınıfımıza', emekçi halkımıza
karşı yoğun bir saldırıya geçmiştir. . , . .

Zam, zulüm, işkence, şoven baskı, işsizlik, sömürü artarak sürmektedir.



.. ·~i•

İşçiler, emekçiler geçen aylara oranla daha az daha kötü gıdalarla beslenmeye başlamışlardır.
Elimize egeçerıparayla filelere doldurduklarımız giderek azalmaktadır.

' . '

Öte yandan işçi kıyımları, • sürgünler sürmektedir. İşyerinde anti-demokratik baskılar
artmaktadır.

Zamların, pahalılığın, kıyımların, sürgünlerin, faşist ~amluların hedefi bellidir,': İşçilere,
emekçilere. tüm ilerici-demokrat ve sosyalistlere, bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm mücadele
sine yönelen baskı ve terörün tek amacı vardır: Soygunu, sömürüyü, zulümü sürdürmek. Bu
amaçla. temel hak ve özgürlüklere amansız saldırılar yapılmaktadır. Yaşamını, aşını, işini
savunl'('ak için direnenler bu nedenle :yokedilmek, sindirilmek, ezilmek istenmektedir.

Başta tekelci sermaye olmak üzere burjuvazi emperyalist-kapitalist sistemin ve dolayısıyla
Türkiye'rıirı içine düştüğü bunalımını aşmada alışılmış demokratik yolların işe yaramayacağı
görüşündedir. Bu nedenle siyasi sözcüleri olan bügünkü iktidarın aracılığıyla Anayasa'nın
geriye doğru değiştirilmesini, sıkıyönetim ile faşist bir diktatörlük arası bir rejim istediklerini
açıklamaktadırlar. Giderek Güney Amerika'daki askeri diktatörlüklere benzer bir yapı
gündemdedir.

Temel hak ve özgürlüklerimizin askıya alınmasıbu yolda bir adımdır.

işte faşist namlu)ar bu amaçla kan kusuyor. Her gün birkaç can daha alıyor.

Faşist saldırıların amacı açıktır: Temel hak ve özgürlüklerimizi yok etmeyi amaçlayan baskı
yasalarının kabul edilmesine uygun bir ortam yaratmak, işçilerin emekçilerin sömürü ve
baskıya karşı yükselen mücadelesini durdurmaktır.

Faşizme-karşı 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın', 'sağa da sola da karşıyız' mantığı ile
sessiz kalınamaz. işçiler. emekçiler faşizme karşı tarafsız kalamazlar.. ,
Emekçi halkımız yitirdiği yüzlerce evladının kanında, faşizmin insanlık düşmanı, emek
düşmanı, düşünce . ve inançların düşmanı. halkların düşmanı, barışın düşmanı yüzünü
görmüştür. •

Emekçi halkımız hayat pahalılığının, işsizliğin çekilmez hale geldiği günümüzde, ücretlerin
dondurulmasını isteyen, milliyetçilik adı altında ABD'nin, emperyalist tekellerin çıkarlarını
savunan faşistlerin kimin hizmetinde olduğunu görmüştür. .

Önümüzdeki günler çetindir. Büyük bir sınavla karşı karşıyayız. Ya burjuvazinin bizi
• mahvetme planlarına boyun eğecek susacak ve kaybedecek ya da mücadele ederek
kazanacağız. . .. ,

Bugün için faşizme, emperyalizme ve şovenizme karşı tüm güçlerin güç ve eylem birliğini
sağlamak, en geniş emekçi kitleleri faşizme karşı aktif kitlesel eylemlere sokabilmek temel
görevimizdir.

Arkadaşlarım,

20 Mart'ın 1. Yıldönümünde yaptığım konuşmamda "20 Martı aşan eylemleri örgütlemek
kaçınılmazdır", demiştim. İşte gün, o gündür.

15-16 Haziranları, 1 Mayısları. DGM direnişlerini, 20 Martları, Tariş Direnişlerini yaşayan .
DiSK, üretimden gelen gücünü ortaya koyarak 20 Mart aşan eylemleri mutlaka
gerçekleştirecektir. •

Teslim olmak istemiyorsak, mücadele edeceğiz,

Faşizme karşı olan tüm güçlerin güç ve eylem birliğini yükselteceğiz.

Karlarını bir misli artırdığı halde bununla yetinmeyip daha fazla kiir peşinde işçi ve emekçilere
saldıranlar, ~ , . • .

'Anarşiye meydan okuyorum" aldatmacası ile baskı yasalarıyla işçi ve emekçilere saldırmaya
hazırlananlar, . · •
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Fiyatlar yüzde 300 oranında artarken, ücretleri dondurmak isteyenler,

İşsizlerin sayısı 5 milyonu bulurken, devlet terörü ile işçi kıyımına girişerek işyerlerine faşist
militenları sokmak isteyenler, . .· . • ·

Kıdem tazminatlarımıza göz dikenler,

Zaten sınırlı olan demokratik hak ve özgilrlüklerimizi rafa kaldırmak isteyenler,

Ülkemizi daha ileri düzeyde emperyalistlere peşkeş çekmek istey~nle~,

Irkçı, şoven baskılarıartırmak isteyenler,

Faşizm özlemi içinde olanlar,

Karşısında bütün gücüyle Türkiye lşçi sınıfı ve onun devrimci sendikal örgiltü D1SK'i, tüm
emekçileri, tüm ilerici, yurtsever ve devrimcileri bulacaksınız. .

İşçi sınıfıyız biz. Mücadeleyi biz kazanacağız,

(17.3.1980)

D1SK GENEL SEKRETERİ FEHMİ IŞIKLAR'IN • NATO'NUN 31. KURULUŞ
YILDÖNÜMÜ'NDE YAPTIGIAÇIKLAMA . .

II. Dünya Savaşı'ndan bir dünya sistemi olarak çıkan sosyalizm karşısında emperyalizm,
çökmekte olduğunu çok açık biçimde görmüştür. İşte 4 Nisan I949'da kurulan NATO (Kuzey
Atlantik Paktı Örgütü)' çöküşünü geciktirmek ve sosyalist sistemin gelişmesini engellemek için
emperyalizmin kurduğu askeri örgütün adıdır. Halkların ulusal kurtuluş, bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesini silah gücüyle bastırarak sosyalizmin gelişmeşin]
engellemek, sosyalist sistemi yıkmakNATO'nun kuruluş felsefesinin temelini oluşturur.

NATO silahlanma yarışının başlatıcısıdır. Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış NATO saldırı
üsleri bir yandan sosyalist ülkeleri tehdit ederken diğer yandan da Akdeniz, Ortadoğu' ve
Kuzey Afrika halklarının ulusal kurtuluş mücadelelerini denetlemeye çalışmaktadır.

Emperyalist-kapitalist sistem il.Dünya Savaşının ertesinde elinde kalan sömürü ve talan
alanlarının silah zoruyla, nükleer tehditle, savaş kışkırtıcı politikalarla. zaman zaman kanlı
toplumsal provokasyonlara başvurarak işbaşına getirdiği kukla yönetimlerle, elinde tutmaya
çalışmaktadır. · •

Ne kadar acıdır ki her türlü olanaksızlığa, o zamanın iktidan padişahlığın tam anlamı ile
satılmışlığına rağmen ulusal kurtuluş mücadelelerinin ilk somut ürünlerinden olan Türkiye
Cumhuriyeti, emperyalizme bağımlı işbirlikçilerin siyasi iktidarları aracılığıyla 1952 yılında
girdiği bu emperyalist saldırı ittifaknın içinde yer almaktadır. Türkiye çok büyük bölümünün
işçi ve emekçilerin ödedikleri vergilerin oluşturduğu bütçesinin % 40'a yakın bölümünü her yıl
askeri harcamalara ayırmaktadır. Buna karşılık askeri harcamaların bağunsıshğmı koruyarak
ve ülke güvenliğini tehlikeye sokmadan çok daha ekonomik bir biçimde karşılayabilecek
potansiyel vardır. Ancak ABD'nin ve NATO'nun istem ve çıkarları doğrultusunda yapılan ve
onların uygun gördüğü alanlarda kullanabilen askeri harcamalar ulusal bağımsızlık •
kavramıyla çelişmektedir. . ·_ •

Türkiye emekçi sınıfların ise emperyalist kapitalist sistemin yerli işbirlikçileri ile birlikte 3Cr
yıldır sürdürdükleri sömürü ve talanın ağır. baskıları altında ezilmektedir.Ülke ekonomisini
toplumun ihtiyaçlarına göre değil kendi kiirlanna göre oluşturan bir avuç sömürücü NATU'cu
ağababalarına el açmış dilenirken, halkımızın üzerine saldırmakta ve adeta görevini ne kadar
iyi yap!llakta olduğunu göstermek istemektedirler. ,

Ortak savunma tesisleri adı altında NATO'nun saldırı üsleri, son olarak Demirel iktidarının
imzaladığı StA (Savunma İşbirliği Anlaşması) ülke. topraklarını nükleer bir savaşın ilk hedefi
yapacak niteliktedir. NATO ve onun patronuABD, Türkiye'yi, Ortadoğıı'da İsrail ve Mısır
gibi yeni bir ileri saldırı karakolu olarak görmek Istemektedir. Emperyalizme bağımlı egemen
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sömürücü sınıfların izlemekte oldukları politika bu amaca hizmet etmektedir. Bir yandan
IMF'nin buyrukları doğrultusunda işçi sınıfımızı ve emekçi halkımızı açlık tehlikesi ile karşı
karşıya getiren sömürü ve talan politikası, diğer yandan da "anarşi ".e terörü önleme.
demokratik devlet otoritesini sağlamak" sözleri ardında yasal grevlere yö~elık _sa(dır!lar, kamu
işyerlerinde toplu sözleşme hükümlerini çiğ~eyerek savaş )'.~nt~ml_erıyle ışçılerın sokağa
atılması, sürgünler, kıyımlar, silah kaçakçıları ıle kurulan çıkar ılışkılerı.

Egemen, sömürcü sınıflar çöküşlerini kanla, zulümle _işkenc.~yl7, zorbalıkla geçiktirmeyı;
çabalamaktadırlar. 31. kuruluş· yıldllnümünde NATO da Turkıye egemen sınıfları gıbı
kaçınılmaz çöküş sürecini yaşamaktadır.

• '
Ülkemizin emperyalizme bağımlı olduğunu,_b~nun yaşa1n:ak~a olduğumuz ağır bunalımın .ve
geri kalmışlığımızın baş nedeni olduğunu, ışçı ve emekçılerın çıkarlarının ancak ekonomik,
politik ve kültürel bağımsızlığın gerçekleştirilmesi ile sağlanabileceğini kabul eden D 1SK 6.
Genel Kurulu 5 No.lu kararında ülkemizden emperyalizmin kovulması. bağımsızlığın
sağlanması aO:acıyla: NATO'dan çıkılması ve blok.dışı kalınmasını ikili anlaşmaların iptal
edilmesini, yabancı üs ve tesislerin kapatılmasını, AET, IMF, OECD gibi ekonomik
örgütlerden çıkılmasını zorunlu görmüş ve DİSK'in' emperyalist örgüt ve ülkelerin ülkemiz
üzerindeki egemenliğinin kırılması için verilen mücadeleye koşulsuz ve tüm gücü ile etkin bir
biçimde katılmasını önde gelen görevi olarak benimsemiş ve kabul etmiştir. .

Çağımız kapitalizmden sosyalizme geçiş çağı olarak anılmaya hak kazanmıştır.

Türkiye işçi sınıfı yandaşı emekçi kitlelerle birlikte emperyalizme karşı ilk ulusal kurtuluş
savaşı veren bir ülkenin insanları olarak önündeki tüm engelleri aşarak . çağdaşlığını
kanıtlayacak, insanın insanı sömürmediği baskısız ve sömürüsüz bir toplumu mutlaka
kuracaktır. (4.4.1980)

DtSK GENEL BAŞKANI ABDULLAH BAŞTORK'ÜN
YUROTME KURULU VE BAŞKANLAR KONSE.'Yt ADINA 1 MAYIS İLE
H,.G1L1 AÇIKLAMASI ,

"DİSK Yürutme Kurulu ile Başkanlar Konseyi ortak toplanarak Türkiye'nin içinde bulunduğu
koşullan tartışmış, faşist saldırıların yoğunlaştığı günümüz ortamında egemen sömürücü
sınıflar siyasal iktidarlar aracılığı ile içine düştükleri ekonomik. politik çıkmazdan kurtulmak
için işçilere ve emekçilere karşı giriştikleri yoğun ekonomik ve ideolojik saldırıya karşı durmak
bu saldınları geriletmek, temel hak ve özgürlükleri kısıtlama girişimlerine karşı çıkmak,
emekçi kitlelerin demokratik 6rgütlenmelerini dağıtmayı ve işçi kıyımı ile sürgünleri
durdurmak amacı ile daha örgütlü mücadelenin verilmesi için oluşturulan Demokratik Merkez
Eylem Komitesi'nin çalışmalarını gözden,geçirmiştir. Kurullar ortak görüşmede ayrıca süren
grevlerle, başlatılması gereken grevlerin koordine edilerek işçi sınıfının disiplinine uygun bir
biçimde başarıya ulaştırılması için gerekli olanakları tartışmış ve 1 Mayıs'ın kutlanması
konusunda ortak bir görüşe varmışlardır.

İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız 1 Mayıs 1980'.e en zor koşullarda hazırlanmaktadır. Hayat
pahalılığının zamların görülmedik boyutlara ulaşt,ğı, işçi kıyımlarının, sürgünlerin,
anti-demoıı:ratik baskı ve uygulamaların giderek arttığı, faşist saldırıların yoğunlaştığı, temel
hak ve özgürlüklerimiziiı yeni baskı yasalarıyla budandığı, sömürü ve baskının derinleştiği bir
ortamda kitleler bu yıl 1 Mayıs'ıdaha anlamlı bir biçimde yaşayacaktır.

1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. 1 Mayıs'lar faşist
diktatörlükler hariç sosyalist, kapitalist tüm ülkelerde kutlanmaktadır. 1 Mayıs'ların
kutlanması işçilerin, emekçilerin temel hak ve özgürlüklerinin başında gelmektedir. Ancak
siyasi iktidar şimdi bu temel hakkı da tamamiyle ortadan kaldırmak istemektedir.

Siyasi iktidar bugün i!İin ediliş gerekçesi dışında çalışmaya itilen sıkıyönetimin ardına
gizlenerek 1 Mayıs'ları engellemeye çabalamaktadır. Mersin Valiliği o gün olay çıkacağına
ilişkin bilgi aldıkları gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan etmekten söz _etmektedir. Ancak
aynı valilik bilgi sahibi olduğu olayları 6nlemek üzere aldığı önlemlerin ne olduğunu
.açıklamamaktadır. •

Sıkıy!lnetimler 1 Mayıs'ların engellenmesi için kullanılamaz. Askeri Temyi~ Mahkemesi 3.
Dalı-esinde bakılan 1 Mayıs 1979 davasında bir üye Hakim Albayın da mahkeme kararında·
karşı oy yazısında belirttiği gibi "Sıkıyönetim bozulan kamu düzenini yeniden kurmak ve .
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yeniden işler hale getirmek amacıyla başvurulan bir yönetim biçimi olup Anayasa'dan
kaynaklanmaktadır. Dava konusu olayın ortaya çıktığı tarihte 1stanbul'da da mevcut olan•
sıkıyönetim 'temel hak ve özgürlüklere yönelik şiddet eylemlerini önlemek amacıyla' ilan
edilmiştir. Şu halde Sıkıy!!netim Komutanlığının ilk ve en önemli görevi vatandaşlann 'temel
hak ve özgürlüklerini' herhangi bir şiddetle karşılaşmaksızın rahatça kullanabilmelerini
sağlamaktır." •

DİSK Yürütme Kurulu 1 Mayıs 1980'in temel hak ve özgürlükler ile açlığa, yoksulluğa,
3efalete, baskı ve zulme karşı verilen müca1elede yeni bir köşe taşı olacak niteliğiyle
ltutlanmasma, tüm Türkiye'nin 1 Mayıs Alanı olarak yorumlanmasına, 1 Mayıs 1980'in
İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bitlis ve Mersin'de bölgesel organizasyonlarla DİSK'in
1nderliğinde kutlanmasına karar vermiştir. DİSK Başkanlar Konseyi, DİSK· Yürütme
Kurulu'nun bu kararını aynen benimsemiştir. · .,·

I'ürn örgütümüz işçi sınıfının üretimden gelen gücü.nü de gözönüne alarak her hal ve koşul
altında 1 Mayıs'ı kutlamaya kararlıdır. , . '

Bugünkü gerici-baskıcı iktidar 1 Mayıs'ı anlamına uygun • bir biçimde yaşamamızı
engelleyemeyecektir, 1 Mayıs'da • sokağa çıkma yasağı koyarak demokratik hak ve
~zgürlüklerin kullanımını sağlayamayacak kadar acz İçinde olduğunu kabul. eden iktidar,
ilttidar değildir. • · . · ·

iktidar eğer 1 Mayıs'da daha fazla baskı getirmenin gerekçesi olacak tü;de olaylar çıkartmaya
hazırlanıyorsa, işçi sınıfımız buna da olanak vermeyecektir. •

Tüm üyelerimizi, DİSK üyesi olınayan işçiler, faşizme; emperyalizmeve şovenizme karşı güç
ve eylem birliği içinde olduğumuz demokratik kitle örgütleri üyelerini, köylüleri, küçiik esnaf
ve zanaatkarları, öğretmenleri, avukatları, yazarları, sanatçıları, teknik elemanları, tiim kamu
kesiminin çalışanlarını, öğrencileri, emekten yana olan demokratları, yurtseverleri,
devrimcileri bugünkü durumdan rahatsız olan herkesi .şimdiden birlik için, dayanışma için,
mücadele için 1 Mayıs 1980'e hazır olmaya çağırıyorum.(5.4.19801

DİSK YÖNETİM KURULU VE BAŞKANLAR
KONSEYİ AÇIKLAMASI • •

Emperyalistler ve başta büyük sermaye olmak üzere egemen sömürücü sınıt1ar ve onların
siyasi temsilcilerinin işçi sınıfı ve emekçilere karşı giriştiği yoğun ekonomik, pclitik" ve
ideolojik saldırı giderek yoğunlaşmaktadır. . .

Sürekli arttırılan fiyatlar, çekilmez hale getirilen hayat pahalılığı, işçi kıyımlan, sirgünler,
tensikatlar, çoğalan işsizler, anti-demokratik baskılar faşist saldırı ve cinayetler _işçi ve
emekçileri tehdit eden başlıca saldırılardır.

Yeni vergi yasa taslağı, e;el mobil sistemi, faşist sendikal yapının başlangıcı olan Toplu
SözleşmeKoordinasyon Kurulu, Sendikalar Yasasında yapılacak değişiklikler ile sendikal hak
ve özgürlüklerimiz burjuvazinin istekleri doğrultusunda rafa kaldırılmak istenmektedir:

Sınırlı temel hak ve özgürlüklerimizi daha da kısıtlayan yeni baskı yasalarına ek olarak DGM,
Olağanüstü Haller Yasası çıkartılması ve Anayasa'nın değiştirilmesiyle temel haklarımız tam
anlamıyla rafa kaldırılmak, ülkemiz Güney Amerika tipi bir diktatörlük ile yönetilmek
istenmektedir.

Bağımsızlık ve demokrasi güçlerl ezilmek, yükselen yurtsever sesler yokedilmek
istenmektedır.
Egemen sınıfların ekonomik, politik ve ideolojik alanlarda saldırılarını yl>ğunlaştırdığı
b?ylesine bir ortamda, 1 Mayıs'ların k,utlanmasının 90. yılında, 1 Mayıs 1980 çok daha değişik
lıır anlam taaımaktadn-
1 Mayıs 1980 bugünkü koşullarda faşizme, emperyalizme -ve1 şovenizme karşı verilen
mücadelenin bir parçasıdır. , • • ·

İşçi sınıfı ve onun devrimci sendikal örgütü D1SK'e yönelen saldırılann sürekli arttırıldığı bu
ortamda, ı Mayıs işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak özüne ve.ortama uygun
bir biçimde yaşanacaktır.
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Yurtseverlik ile işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının bütünlüğünü sürekli vurgulayan
DİSK, egemen sınıfların saldırılarını devrimci geleneğine uygun bir biçimde göğüsleyecek geri
püskürtecek ve 1 Mayıs sonrası devam edecek mücadele ile bütünleştirecektir.

Tüm DİSK üyesi sendikalar, tüm alt _birimlerimiz 1 Mayıs 1980'i bugünkü koşullarda
yaşamaya yönelik olarak, DİSK Yönetiminin kendilerine i •eceği karara uymak üzere hazır
olunmalıdır. (25.4.1980) •

•
DİSK YÜRÜTME KURULU'NUN 1 MAYIS
!LE ILG1L1 AÇIKLAMASI

Türkiye toplumu derin bunalımın ağır sancılarını yaşamaya devam etmektedir. Pahalılık,
işsizlik, sürgün, kıyım, baskı ve devlet terörü emekçiler için yaşamı çekilmez hale getirmiş
durumdadır.

Emperyazme bağımlı sömürücü egemen sınıflar sömürü •·e tahakkümlerini sürdürebilmek için
emekçi halkımızı daha çok baskı ve yasaklamalar altına almanın planlarını yapmaktadırlar.
Burjuvazi batı ülkelerinin kamuoylarını rahatsız etmeyecek bir siyasal yönetim oluşturmayı
amaçlamaktadır. Bu siyasal yapıda görünüşte Anayasal kurumlar, parlamenter sistemin
kurumları korunacak ancak işlevleri bütünüyle değiştirilmiş olacaktır. Yani görünüşte
demokratik, uygulamada ise faşist, ırkçı, militarist bir yönetim amaçlanmaktadır.

Siyasal iktidar hizmetinde olduğu egemen sınıfların istemleri doğrultusunda çaba harcamakta
ve işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ı bu amaçlarına
ulaşmanın malzemesi yapmak istemektedirler. •

Kapitalist, sosyalist dünyanın bütün. ülkelerinde kutlanan, faşist Almanya'nın toplama
kamplarında bile kutlanmış olan 1 Mayıs'ı yasaklamaya yönelik girişimler Anayasa'nıiı ve
İnsan Haklan Evrensel Bildirgeei'nin kişi hak ve özgürlükleri ile bağdaşması mümkün
olmayan boyutlara ulaşmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin bir parçası olan ı Mayıs
kutlamalarının yasaklanması Sıkıyönetimin ilan gerekçesine aykırıdır.

Bütün bu koşullar altında DİSK Yürütme Kurulu, 1 Mayıs'ın· Kitlesel olarak kutlanmasının
önüne konan yasak ve baskıları protesto etmek, işçi ve emekçilere yönelik saldırılara karşı işçi
sınıfının mücadele azmini, demokratik hak ve özgürlükleri koruı.ıak ve genişletmek yolundaki

. kararlılığını ortaya koymak ve 1 Mayıs'ı devrimci geleneğine ve özüne uygun olarak yaşatmak
amacı;ı:la işçilerin ve emekçilerin 30 Nisan Çarşamba günü üretimden gelen güçlerini
kullanacaklarını,

'
1 Mayıs gunu meydana gelebilecek olumsuzlukların siyasi iktidarın tahrik, teşvik ve
provokasyonlarından doğabileceğini, olaylara Demirel iktidarının Anayasayı değiştirecek,
işsizlik, pahalılık,- yokluk, yoksulluk gibi ekonomik ve toplumsal sorunları ,kitlelerden
ız-izlemek. sömürüvü ve baskıvı yoı);unlaştırmak amacına gerekçe yapmak isteyen tutumunun
{O] açacağını bu olayların tlhrikçisi,teşvikçisi ve sorumlusunun Demirel iktadarı oJacağını
ancak tüte bu karanlık amaç ve planlara bilinçli lşçı ve emekçilerin tırsat vermemek kararında
olduklarını açıklar. (28.4.19801
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DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün CHP Genel ·Başkanı Bülent Ecevit'e gönderdiği
mektup: •• • ·

Kapitalizmin dönemsel buhranlarından birisinin tüm ağırlığı ile ülkemizde yaşanıldığı,
işsizliğin çığ gibi artarak beş milyonu aştığı, pahalılık ve enflasyon baskısı altında işçilerle
emekçi halkımızın giderek yoksullaştırıldığı sermayenin hızla • tekelleştiği bölgemizde ve
ö~ellikle petrol üreticisi ülkelerde ABD emperyalizminin yıllardır sürdürdüğü soğuk savaşın
sılalılı bir çatışmaya döndürülmek istendiği, faşizmin devlete yerleşmeye çalıştığı anarşi ve
terörün hergün daha büyük tırmanışlara girdiği bir dönemde, si;in genel başkan olarak,
birikimine büyük katkılarda bulunduğunuz CHP'yi nereye ve. hangi. ihtiras uğruna
kullanmakta olduğunuzu tartışmaya hakkımız olduğuna inanıyoruz.

Şu anda başta CHP ve öteki demokrasi güçlerinin temel görevi açıktır' ki, savaş
kışkırtıcılığına, bağımsızlığımıza yönelmiş tehlikelere ve faşist tırmanmaya karşı bağımsızlık,
barış ve demokrasi mücadelesi vermektir. Halkımız için tek kurtuluş yolu budur. İşçi sınıfımız

• ve emekçi kitlelerimiz bu hedefine ulaşmanın çabalarını göstermektedir. . .

Sizin de çok iyi bildiğinizi sandığımız gibi, ülkemizde barış, bağımsızlık v~ demokrasi
mücadelestnin ön safında işçi sınıfımız yürümüştür, yürümektedir, gelecekte de yürüyecektir;
Işçi sınıfımızın devrimci demokratik sendikal örgütü DİSK'in yöneticileri olarak, sınıfımızın
bu tarihsel görevini yerine getirmesinde ona yardımcı olmayı, onu yönlendirmeyi başlıca
görevimiz sayıyoruz. Bu görevimiz bizim nedenimizdir.

Bağımsızlık, barış ve demokrasi, kendiliğinden var olan soyut kararlar değildir. Bunlar
uğrunda mücadele edilen ve gene sürekli mücadele verilerek ve de bu mücadele ölçüleri içinde
korunabilen olgulardır. Uğrunda mücadele verilmezse. ortada ne bağımsızlık barış ne de···
demokrasi kalır.

Sayın Ecevit,

30 Nisan eylemi ve l Mayıs kutlamaları, işçi sınıfımızın işte bu anlamda ve uğurda vermekte
olduğu mücadelelerin birer parçası, yapmakta olduğumuz tarihsel görevin gerçekleştirme bi
çimlerinden birer örnek idi. Biz, bu mücadelelerimizi yüz akımız olarak h~tırlayacağız.lşçi
sınıfının şanlı mücadele geçmişine yeni bir sayfa eklenmesine katkıda "bulunanlar bundan·
ancak. kıvanç ve onur duyacaklardır.

Ama ya siz sayın Ecevit? Siz, işçi sınıfımızın demokrasi barış ve bağımsızlığımız uğruna
vermeye çalıştığı, özverili mücadele gününde onun karşısına diklldiniz. Antiernperyalist,
anti-faşist geleneğe sahip Türkiyenin en büyük partisinin Genel Başkanı1 işçi sınıfına
suskunluğu, teslimiyeti ve mücadeleden vazgeçmeyi öneremczdi. Siz• hatta, onunla da
yetinmediniz Burjuvazinin başlıca temsilcilerinirı ardından, Demirel'lerin, Türkeş'lerin
.suçlamalanna katıldınız. Sizi dinlemeyip, direnişe katılan yiğit belediye işçilerini
cezalandırmaları için CHP'li belediye başkanlarına emirler verdiniz. •

"Sayın Ecevit işçi sınıfınıza ve onun emperyalizme ,faşizme,ırkçılığa karşı vermekte olduğu
bağımsızlık, barış ve demokrasi mücadelesine destek olma bir yana son zamanlarda ona karşı
iyice belirginleşen ve şiddetlenen olumsuz tavırlarınızı ve saldırılarınızı anlamakta, artık
güçlük çekmiyorum. •

1 Mayısla ilgili olarak sergilediğiniz tehditlerinizin iktidardaki egemen güçlerin, emekçi
halkımıza karşı herğün şiddetlenen baskılarına, devlet adına yapılan teröre meşruiyet
kazandjrrnaktan, onları daha ağır faşist baskılar için cesaretlendirmekten başka bir anlamı
olduğunu sanmıyorum. Nitekim, biz dünya işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma gününü
evrensel biçimde kutlama çabaları içinde iken, sizin, radyolarda defalarca tekrarlanan ve işçi
sınıfını demokrasiye, barışa ve ulusal egemenliğimize düşmanmış gibi göstermek istiyenlerle,
birliktelik içinde olduğunuzu belirliyen demeçlerinizdir ki, onlara güç ve cesaret vermiştir. Bu
güçle de yüzlerce işçi sendikacı arkadaşım ile size destek olan binlerce öğretmen ve öğrencinin
gözaltına alınması ve zindanlara atılmasına, en ağır işkencelere tabi tutulmasına cürct
edebilmişlerdir.

Sayın Ecevit,

CHP Genci Başkanı olmasaydınız, size böyle bir uyarıda bulunma- gereğini elbette
duymazdım. Ama siz şu anda en büyük Anti-Emperyalist savaşın başlatıcısı Mustafa
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Kernalın kurduğu bağımsızlık, çağdaşlaşma ve barış için ömür boyu öncülüğünü ettiği bir
partinin Genel Başkanlık sandalyesini işgal etmektesiniz. Şahsen siz bu geleneklere rağmen,
faşizme, emperyalizme karşı mücadele ilkesinden vazgeçmiş olsanız bile, CHP bu -konuda
üzerine düşen tarihsel görevini yapmada en küçük bir tereddüt göstermiyecektir,
kanısındayım. •

Başkanı bulunduğunuz bü~ük siyasal kuruluş CHP de üyesl olduğunuz 2. enternasyonale
bağlı çağdaş partiler de anti-Iaşistdirler. En azından anti fnşistdirler. Bu nedenle,.· sizin, .
tarihinden ve toplumdan soyutlanmış-bölük pörçük düşüncelerinizle ne yapacağınız bizi fazla
ilgilendirmiyor, ama CHP'nin tarihsel ve doğal konumuna ters düşen, onu saptırmaya yönelik
mücadeleleriniz herkesi ilgilendirmektedir, •

Sosyal demokratların ileride yapacakları .oturumlarda, işçi sınıfının birlik, mücadele ve
dayanışma gününde sizin Türkiye de bnrjuvazi namı ve hesabına yaptığınız son girişimler
tartışma· konusu olurmu-bilmem. Ama şunu iyi biliyorum ki, 30 Nisan günü Türkiye işçi
sınıfınınbir kesiminin karşısına dikilen, baskıcı, komplocu ve terörcü iktidar kliğine arka çıkan
konuşmalarınızı yaparken Willy Brnnd'lar,Callaghnnlar,Olaf Palme'ler işçi sınıfının bayramına,
ellerinde bayrak dudaklarında marşla~la, er~.esi gün ka~ılm~nın provaları ile meşgul idiler,
Genel Başkanı bulunduğunuz .q-Jp tarıhsel sureç ıçındekı yenı ve toplumsal konumu gereği siz
ne yaparsanız yapınız, "burjuvaainin has, partisi olamaz, onun güvenini kazanamaz, onun
rüşveti ile iktidara gelemez..

Geçmişte demokrasi, barış ve ulusal bağımsızlık için girdiği mücadele de CHP'yi
destekliyenler kimlerse CHP onlarla ittifakını sürdürecektir. .

Daha önceki mektuplarımdan blrtsinde harırlayacaksımz, ABD üslerinin yeniden açılmasının
söz konusu olduğu günlerde, sizin bir yol ayrımına geldiğinizi söylemiştim.

Ya işçi sınıfı ve emekçi halkımızın çetin, zahmetli ama onurlu yolundan gidilecek, ya da
emperyalizme ve onun yerli ortaklarına teslim olunacaktır. Başka bir seçenek de yoktur,

j
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Ajans No Tarih

l 10. l.1978
2 12. l.1978

3 14. 1.1978

3-A 27. 1.1978

3-8 2. 2.1978

4 4. 2.1978

5 4. 2.1978

6 6. 2.1978

7 13. 2.1978

8 13. 2.1978

9 14. 2.1978

10 15. 2.1978
11 16. 2.1978
'12 17. 2.1978

13 17 .. 2.1978

Konu_-_.
DİSK Başkanlar Konseyi'nin Açıklaması
D!SK Genel. Baskanı Abdullah Baştilrk'iln Basın
Toplantısında Yaptığı Konuşma,
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Maden-İş Grevi'
İle İlgili Açıklaması _ ..
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştilrk'iln Fatih Şehir
Tiyatrosu Sanatçılarına Mesajı • _ • •
D1SK Genel Başkam Abdullah Baştürk'ün AP Genel
Başkanının Basın Toplantısı İle İlgili Açıklaması • \
DİSK, Tüm Eğitim Kurumlarının Demokratikleştirilme
sini istMi
11. Kuruluş Yıldönilmilmilz 13 Şubat 1978 Günü
Görkemli Bir Şekilde Kutlanacak . .
DİSK'in Sosyal Güvenlik Bakanı'na Verdiği İstek Listesi

DİSK Genel Başkanı Aı!dullah Baştürk, 13 Şubat
• 1978'de. Tüm İşçileri ve Sendikaları D!SK'in Sınıf
Sendikacılığı İlkeleri Temelinde Birleşmeye çağırdı.
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün DlSK'in 11.
Kuruluş Yıldönümünde Yaptığı Konuşma
DİSK Genel- Başkanı Abdullah Baştürk'ün Genel
Yönetim Kurıilu'nu Açış Konuşması·
DİSK, 1 Mayış 1978'i 1 Mayıs Alanında Kutlayacak
DİSK Genel Yönetim Kurulu Açıklaması
DİSK Genel Başkanı Abullah Baştürk'ün Genel Yönetim
Kurulu Kararıyla İlgili Açıklaması .-
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Ereğli
Demir-Çelik İşletmeleri ve Sağlık İşkolunda Bir
Sendikayla İlgili Açıklaması
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14.

15,

16

17ıs
19

20

21

22

23

24
·25
26

27

28

29

30
31
32

33

34

35
36

37

38

39,
40.

41

42
. 42-A

43 •

,44

4.5

46

4r

,48.,
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20. 2.1978 ••

22. 2.1978

23. 2.1978

24. 2.1978
25. 2.1978

25.,2.1978

26. 2.1978

\ . 26. 2.1978

2. 3.1978

2. 3.1978

2. 3.1978
4. 3.1978
4. 3.1978

5. 3.1971r

7. 3.1978

8. 3.1978

8. 3.1978
11. 3.1978
11. 3.1978

12. 3.19·8

12. 3.1978

13. 3.1978
16. 3.1978

16. 3.1978

17. 3.1978

18. 3.1978
18. 3.1978

20. 3.1978

20. 3.1978

20. 3.1978
20. 3.1978

20. 3.1978

22. 3.1978

23. 3.1978

23. 3.1978

25. 3.1978

25. 3.1978

DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm Başbakan Bülent
Ecevit'e gönderdiği Mektup
DlSK, Demokratik Kitle Örgütleriyle 1 Mayıs 1978'in
Hazırlık ÇalışmalarıGörüşüyor
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Kapıcılarin

• Sosyal Haklarına İlişkin Açıklaması
DİSK, l Mayıs İçin Afiş Yarışması Düzenledi
DlSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Basın-İş'In
61. Genel Kurulu'nda Yaptığı Konuşma
Basın-İş Sendikası 61. Genel Kurulu'nda Genel Başkan
Burhan Şahin'in Yaptığı Konuşma
DiSK. Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun
Turizm-İş Sendikası İle Oleyis'in Birleştirilmesi Konu
sundaki Açıklaması

·1ıİSK Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Aktulgalı'ın
Oleyis'In Ege Bölgesi Şubesi Genel Kurulu'nda Yaptığı
Konuşma
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Devalüasyon
Konusundaki Demeci
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in SSK lle İlgili
Demeci
DİSK l Mayıs Kutlama Komitesinin Açıklaması
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DiSK Genel Sekreteri Fehmi lşıklar'ın l Mayıs Hazırlık
Toplantısını Açış Konuşması
DİSK Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Aktulgah'nın
Okullarıiı Açılması Üzerine Verdiği Demeç
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Dünya
Emekçi Kadınlar Günü Nedeniyle Verdiği Demeç_
DİSK Örgütlenme Dairesi'nin llerici Deri-İş Uyelerine
Yapılan Baskı Üzerine Yaptığı Açıklama
Oleyis ve Turizm-İş Sendikaları Birleşti
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
Çakıroğulu İşvereni Fabrikalarını Kapatıp 60 işçiyi
Açıkta Bıraktı
DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün 12 Mart
Muhtırasının Yıldönürnü Nedeniyle Yaptığı Açıklama

DiSK Üyesi Genel-İş Sendikası Isparta Belediyesi)ı,deki
irade Beyanını Kazandı . ~
Çalışma Bakanı Bahir Ersoy DISK'i Ziyaret Ediyor.'
irade Beyanı İçin Afiş Asan İşçiler Polis Tarafından
Dövüldü
DİSK Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu'nun

. İsrail' in Lübnan Saldırısı tle llgili Demeci •
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Dün İstanbul
Üniversitesi'nde Çıkan Olaylarla İlgili Demeci

DISK'e Bağlı Sendikalara Ilişkin Gelişmeler
DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Faşizme İhtar
Eylemi Nedeni İle Yaptığı Açıklama
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Genel-İş
Sendikası EGO İşçileri Şubesi Kongresi'nds Yaptığı
Konuşma
16 Mart'ta Komandolar Üniversite'den Çıkan Öğrencilere
Bombalarla ve Otomatik Silahlarla Saldırıp 5 Öğrenciyi
Öldürdüler •
Faşizme İhtar Bülteni
DiSK Üyesi İşçilerin Başlattıklan Faşizme İhtar Eylemi
Geniş Bir Katılımla Gerçekleştirildi
DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Faşizme
İhtar Eylemine ilişkin Demeci . •
Faşizme ihtar Eylemi'ni Değerlendiren DİSK Yürütme
Kurulu Adına , Genel Başkan Abdullah Baştürk'ün
Yaptığı Açıklama :
DlSK Orgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğ
lu'nun Sağlık İşçilerine Yaptığı Çağrı DiSK Üyesi
Sendikaların Yürütme Kurulları ve Bölge Temsilcileri
Gönen'de Toplanıyor..
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk Doğan Öz'ün
Öldürülmesini Kınadı
DlSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
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49

60

61
52

63

64
66

66
67
68
59

60

61

62

64

65
66
67

68
69
70
71

72

73

74

76
76
77

78

79

80

81

81-A.

82

.83

84

86

86

87
88

, 26. 3.1978

29. 3.1978

30. 3.1978
31. 3.1978

31. 3.1978

1. 4.1978
2. 4.1978

8. 4.1978
8. 4.1978
·9, 4.1978
9. 4.1978'

9. 4.1978

10. 4.1978

11. 4.1978

13. 4.1978

13. 4.1978
15. 4.1978
16. 4.1978

16. 4.1978
18. 4.1978
18. 4.1978
18. 4.1978

18. 4.1978

21. 4.1978

25. 4.1978

28. 4.Ul78
28. 4.197b
28. 4.1978

29. 4.1978

30. 4.1978

1. 5.1978

1. 5.1978

1. 5.1978

2. 6.1978

4. 5.1978

7. 5.1978

6. 6.1978

9. 5.1978

9. 5.1978
10. 5.1978

.ı

Faşizme İhtar Eylemi'ni Değerlendiren DİSK'e Bağlı
, . Sendikaların Yürütme Kurulları ile DİSK Yllnetim

• Kumlu'nun Ortak.Açıklaması
İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'ın Faşizme
İhtar E;ylemi'ne ilişkin DİSK· Dergisi'ne Verdiği Demeç.
DİSK Uyesi Devrimci Toprak-İş 2 İşyerinde Yetki Aldı
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'mI Mayıs İle İlgili
Açıklaması . . •
Faşizme İhtar Eylemi Dolayısıyla 33 İşçi Gözaltına
Alındı . •
Dt~K'e Bağlı Sendikalara İlişkin G'elişmeler
Oleyis Marmara Bölgesi ·Gen~! Temsilciler Meclisi
Faşizme İhta~ Evle!Di'ni Oy~irljıti İle Onayladı
DlSK'e Bağlı Sendikalara Ilışkın Gelişmeler
1 Mayıs Afiş Yarışmasını Şekil! ·Davaz Kazandı
Marsa'da Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Kredi Yurtlar Kurumu İşçileri Oleyls Saflarında
Toplanıyorlar . . • . . .
DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Tuncer Kocamanoğ\u'nun
DİSK 2.. Bölge Temsilcilik Konseyinde Yaptığı
Konuşma ,
Has-İş Sendikası'nın Adı Devrimci Sağlık-İş Olarak
Değiştirildi
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Tekstil
Beyoğlu Şııbesi'nin Bombalanması Üzerine Verdiği
.Demeç .. . .
Siyasi Parti Genel Başkanlarıyla 1 Mayıs Kutlamalarına
İlişkin BirToplantı Yapıldi '
DiSK ve 41 Demokratik Kuruluşun Ortak Açıklaması·
DiSK 'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in 3. Bölge
Temsilciliği Konseyinde Yaptığı Konuşma
DİSK 1 Mayıs Afişlemesini Tüm Ülke Çapııida Yapıyor
Limter-İş Sendikası DİSK'e Katılma Karan Aldı
Cibali Tütün İşçilerine Bildiri . .
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın DSF Genel
Kurulu'nda Yaptığı Konuşma -
DİSK Yürütme Kurulu'nun Malatya Olayları İle İlgili
Açıklaması - . •
DISK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in İrade Beyanı
Konusundaki Açıklaması .
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Son Grizu
Patlaması !le İlgili Demeci. . . '
DİSK Yürütme Kurulu'nun 1Mayıs İle 1lgili Bildirisi
1 M3ıyıs Hazırlık Komitesi'nin Açıklaması •
'DİSK Basın Yayın ve Tanıtma Dairesi'nin 1 Mayıs
Kutlaması İle İlglili Açıklaması
DİSK Genel Başkam Abdullah Baştürk'ün 1 Mayıs

• Törenleri ile İlgili Açıklaması
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar 1 Mayıs Hazırlıkla
rının Tamamlandığını Açıkladı
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştiirk'ün 1 Mayıs
Konuşması
1 Mayıs'ta Yurtdışından Çok Sayıda Sendikal Örgüt,
Temsilci ve Mesaj Geldi •
1 Mayıs Törenlerine ,Katılan. Sendikal Örgüt, Temsilciler
ve DISK'e Gönderilen Mesajlar -
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın 1 Mayıs
Sonrasında Verdiği Demeç -
DİSK Genel-Sekreteri Fehmi Işıklar'ın TÖB-DER Genel
Başkanına Gönderdiği Telgraf ,
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın DİSK 1. Bölge
Temsilcilik Konseyinde Yaptığı Konuşma
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın 1. Türkiye
:l'eknikerler Kurultay'ındaYaptığı Konuşma

DİSK Genele.Sekretefl Fehmi Işıklar'm İrade Beyanı İle
ilgili Açıklaması • • •
Hür Dağıtım İşçileri Direnişe Geçtiler

. DİSK Genel Başkan Vekili Rıza "Güven'in 4. Plan'
Çalışmalarına DİSK'in Çağrılmasına 'I'ürk-İş'Ia Tepki
Göstermesi Üzerine Yaptiğı Açıklama
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I

89 11. 5.1978

90 18. 6.1978

91 13. 5. 1978
,92 ·13. 5.1978

93. 15. 5.1978

94 16. ij,1978

96 16. 5.1978

96 17. 5. 1978
97 .17. 6.1978

98 20. 5.1978

99 • 24.. 5.1978

'
100 24. 5.1978
101 26. 5.1978
102 27. 5.1978
10:t- 30. 5.1978

104 31. 5.1978

105 ' 1. 6.1978
106 2. 6.1978

106-A 2. 6.1978

107 2. 6. 1978

108 '3. 6.1978
109 3. 6.1978
110 . 7. 6.1978

111 9. 6.1978
112 10. 6.1978
113 9. 6.1978

114 15. 6.1978

115 16. 6.1978

116 20. 6.1978

117 ~l. 6.1978

118 • 22. 6.}978

119 22: 6.1978
120 24. 6.1978
121 24., 6.197Ş

• 122 25. 6.1978
123 28..6.1978

124 31.6.1978
125 1. 7.1978
126 2 ..7.1978
127 3. 7.1978
128 3. 7 .19,78
129 4. 7.1978

130 5. 7.1978
588

DİSK Yürütme Kurulu Çeşitli Olayların Değerlendiril
diği Bir Basın Toplantısı Yaptı
DİSK Genci Sekreteri Fehmi Işıklar'ın TMMOB Genel
Kurulunda Yaptığı Konuşma
D!SK 'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Başkanlar
Konseyi İle Ilgıli Açıklaması
DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm Diyarbakır
Bölge Konseyi'ne Gönderiği Demeç
Türkiye Yeni Haber-İş Sendikası Yasndışı Uygulamalar-

• , -Ia Karşı Karşıya
Bağımsız Çağdaş Gıda-İş Sendikası DİSK Gıda-İş'e
Katıldı
Der Gim-İş Sendikası İlerici Deri-İş Sendikası'na Katıldı
DİSK Genel Başkan· Vekili Rıza Güven'in Çalışma
Ortamının İyileştirilmesinde Yeni Eğiiimler Konulu
Sempozyuma Sunduğu Tebliğ
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Ulaş-İş Sendika
sının Genel Kurulunda Yaptığı Konuşma
DtSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar Bazı Bağımsız
Sendikaların Kendilerini DİSK Üyesi Olarak Gösterip
Örgütlendiklerini Açıkladı
Hür Dağıtım İşvereni İşyerini Kapattı
İlerici Deri-İş Kazhçeşme Şubesi Tahrip Edildi
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler.
DiSK Yürütme Kurulu İGD İle İlişkilerinin Askıya
Alındığını Açıkladı.
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklarırı Fındık-İş Genel
Kurulu'nda Yaptığı Konuşma
Fındık-İş DİSK'e Katılma KararıAldı
DİSK'in 15-16 Haziran'ın 8. Yılını Kutlayacağı Açıklandı
Ünver Oteli İşçileri Direnişe Geçti •
15-16 Haziran'ın 8. Yılı Spor ve Sergi Sarayı'nda
Kutlanacak
DiSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in PTT İşçileri 1le
İlgili Açıklaması· ,
Limter-İş Sendikası SedefTersanesi'nde Yetki Aldı
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm !YAK 1le İlgili
Açıklaması
1 Mayıs Afiş Sergisi Ankara'da Açıldı
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk Başbakan
Bülent Ecevit İle Görüştü
Tekel Çamaltı Tuzlası'nda Yetkili Sendika Belirlenecek
PPT Can'da İşçileri Geçici Görevle Doğu 11lerine
Göndermeye Başladı.
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün 15-16
Hazirari'ın 8. Yılında Yaptığı Konuşma
Alman Sendikalar Birliği İle Bursa Üniversitesi Sosyal
Siyaset Kürsüsü Bir Seminer Düzenledi
DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'rn • Bursa'da
Düzenlenen Seminerde Yaptığı Konuşma
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm İçişleri Bakanı
İrfan Ozaydınlı'ya Gönderdiği Telgraf
SSK Geri Teknolojili Bir Fabrika Satın Aldı
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK/Tekstil Sendikası'nın Topkapı Şubesi Silahlı
Saldırıya Uğradı
Dev Maden-Sen'In Örgütlenmesi Engellenmek İsteniyor
SSK İşçilere Gerçek Bir Sağlık Hizmeti Sunamıyor
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'rn Anayasa
Mahkemesi'nin Bombalanması Üzerine Anayasa Mahke
si B'aşkanına Gönderdiği Mesaj
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler \
1. 1 Mayıs Afiş Yarışması Sergisi Ankara'da Açıldı
Kadernoğlu İşvereni İşçileri İşten Çıkardı.
Basın-İş DMO'nun 2 İşyerinde Greve Çıkıyor
Maden-Iş üyesi 5000 İşçi 21 İşyerinde Greve Çıkıyor
Genel-İş Ankara Sular İdaresi'nde İrade Beyanını
Kazandı
DlSK Yürütme Kumlu'nun Tam Gün Yasası lle llıdli
Açıklaması
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I

131 5. 7 .1978

132 f 6. 7.1978

133 7. 7.1978

134 8. 7.1'978

135 8. 7 .1978

136 8. 7 .1978
137 9. 7.1978

138 9. 7.1978
139 10. 7.1978
140 10. 7.1978

141 11. 7.1978
142 12. 7.1978
143 •12. 7.1978
144 13. 7.1978

146 19. 7.1978

148 21. 7.1978

149 22. 7.1978
150 22. 7.1978
151 25. 7.1978

152 26. 7.19.78

153 2. 8.1978

154 29. 8.1978
155 29. 7.1978

156 1.8.İ978

158 5. 8.1978
15& 5. 8.1978
160 9. 8.1978

161 10. 8.1978
162 10. 8.1978

163 ıı. 8.1978
164 15. 8.. 1978

165 15. 8.1978
166 15. 8.1978

167 19. 8.1978

168 19. 8.1978
169 19. 8.1978

170 22. 8.1978

171 23. 8.1978

172 25. 8.1978

173 25. 8.1978

DISK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'rn Meslek Örgütle.
rinin Kapatılması lle İlgili Açıklaması .
DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Tekstil
işçilerine Açıklaması .
DiSK Genci Başkanı Abdullah Baştürk'ün TÖB-DER'in
DiSK Onur Üyeliği'ne Kabul Edilişi İle İlgili Açıklaması
DİSKGenel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın DMO'daki Toplu
Sözleşme imza Töreninde Yaptığı Konuşma
DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm POL-DER'.in
Kapatılması İle İlgili Açıklaması _
D1SK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler . •
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, "Türkiye İşçi
Sınıfı, Ekonomik Darboğazından Çıkılması İçin Hiçbir
Fedakarlığa Yanaşma1acaktır," dedi
Limter-İş'e Üye Olan şçilere Ateş Açıldı
400 Tekstil İşçisiDireniyor • ,
DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Samsun'da DİSK
Görevlisinin Öldürülmesi Üzerine Verdiği Demeç
Tekstil Sendikası Şube Başkanlan'nın Aldığı Kararlar
Türkiye Çapında Beslenme İle ilgili Bir Araştırma
Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı Referandum istedi
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Tekstil İşçilerine
Açıklaması
'ntsx Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm Grevci İşçilere
Yapılan Saldırılar Üzerine İçişleri Bakanı'na Gönderdiği .
Telgraf
D!SK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar.ın Son Gelişmeler
Üz~rine Yaptığı Basın Toplantısı . .
Maden-İş 4. Bölge Binasına Patlayıcı.Madde Atıldı
D!SK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
Devrimci Tonrak-İş Sendikası 27 İşyerinde Uyuşmazlığa
Gitti
DiSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanog
lu'nun Bağımsız Çitos-İş İle Keramik-İş'in Birleşmesi ile
ilgili Açıklaması· _ . • .
1978 Başından Beri inşaat, Maden, Lastik, Tekstil,
Petrol İşkollannda 200 Bin Dolayında • İşçinin İşsiz -
Kaldığı Belirtildi • .

• DİSK'e ağlı' Sendikalara İlişkin Gelişmeler
Sovyetler Birliği Kültür Sendikasından Bir Heyet
Türkiye'ye Geldi
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün DİSK
Yürütme, Denetleme, Onur Kurulu Üyeleriyle, DiSK
Bölge Temsilcileri ve Dİ·SK Üyesi 23 Sendikanın
Yürütme Kurulu Üyelerinin Katıldığı Toplantıyı Açış
Konuşması
DISK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
Ören Kararları -
DİSK Üyesi Sendikalar Kılıçoğlu İşçilerinin Direnişlerini
Desteklediklerini Açıkladılar
Sheraton Oteli'nde lşçiler.Djrenise Başladılar
Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı'nm Okmeydanı SSK
İşçilerinin Saldırıya Uğramaları Üzerine Yaptığı
Açıklama .
DISK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler •
Petkim-İş 2. No.lu Şube Başkanı Deva İlaç Fabrikası ile
İlgili Açıklarnası, . . , • .
Kame! Bisküi Fabrikasında İşçiler Yoğun Baskı Altında
Petkim-İş 2 NQ.Lu Şube Başkanının Deva lliiç
Fabrikasındaki Son Gelişmelerle İlgjli Açıklaması
ı. ı Mayıs Afiş Yarışmasına Katılan Yapıtlar İzmir'de
Sergileniyor •
DISK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın TÖB-DER
4.Genel Kurulu'nda Yaptığı Konuşma
DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Yönetim
Kurulu'nu Açış Konuşması
DİSK Yönetim Kumlu'nun DİSK Üyeliği İçin Başvuran
5 Sendika İle İlgili Açıklaması
Oleyis Sendikası Genel Başkam'nın Devrim, Çelenk'in
Öldürülmesi ile İlgili Açıklaması1 DİSK Genel Başkanı A.Baştürk'ün Yönetim kurulu
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174
175

176

177

178
179
180

181 •

182
183

184
185

186

187
188

189

190
191
192

193
194

195

196
197.,

• 198
199.

200
201 . ,

202
203

204
205

206.

206

207
208
20!J·

210 .
211

212
213

214
590

26. 8.1978
29. 8.1978

30. 8.1978

31. 8.1978

2. 9.1978
9: 9:1978
14. 9.1978

15. 9.1978' •

16. 9.1978 '
18. 9.1_978

20. 9:1978
20.9.1978

20·. 9.1978

23. 9.1978
25. 9.1978

25. 9.1978

30. 9.1978
3.10.1978
6.10.1978

7.10.1978
12.10.1978

13.10.1978

14.10.1978
16.10.1978

17. J0.1978
19.10.1978

18.10.1978
2p0.1978

21.10.1978
21.10.1978' •

28.l'O. 1978
31.10.1978

2.11.1978

2. IJ.1978'

4.ll.1978
7.Ü.1978

10.11.1978

·ıı.11.197g
19.11.1978

18.11.1978
21.11.1978

22.11.1978

..
Adına Yaptığı Açıklama

DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Yürütme Kurulu'nun TÖB-DER Genel Başkanı
Gazioğlu'ne Gönderdiği Mesaj
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Jşıklar'ın Tilrkeş'e
Yayınladığı Açık Mektup '
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Dünya Barış
Günü Nedeniyle Yaptığı Açıklama .
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler

, DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm !ran'daki Son
Gelişmeler Üzerine Yaptığı Açıklama .

. DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün DGM
Direnişi'nin 2. Yıldönümü Nedeni İle Yaptığı Açıklama
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
,DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Başbakan
Ecevit'in CHP Küçük Kurultay'ında Yaptığı Konuşma
İle ilgili Açıklaması
Lirnter-İş Üyesi İşçiler Direnişe Geçti
DiSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun 4. Beş
Yıllık Kalkınma Planı Danışma Toplantısı'nda Yaptığı
Konuşma
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın 4. Beş yıllık
Kalkınma Planı Danışma Toplantısr'nda Yaptığı Konuş
ma
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler •
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın TİP Genel
Başkanı'na ve içişleri Bakanı'na Gönderdiği Telgraf
DİSK ile Bulgar Sendikaları Merkez Konseyi'nin Yaptığı
Ortak Açıklama '
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
Amerikan Hastanesi işçileri Sağlık-İşten İstifa Etti
U!SK Genel-Başkan Vekili Rıza Güven'in İçişleri Bakanı
ve Isparta Valisi'ne Gönderdiği Telgraf
DİSK'e Bağlı Sendikalara ilişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Yönetim
Kurulu ve Başkanlar Konseyi Açış Konuşması
UİSK Genel Yönetim ve Yürütme Kurulları İle
Başk!)..nlar Konseyi'nin Kamuoyuna Açıklaması
DİSK e Bağlı Sendikalara İlişkin-Gelişmeler
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Gıda-İş
Sendikası Genel Kurulu'nda Yaptığı Konuşma

, Yeni Haber-İş Sendikası Genel Kurulu Yapıldı •
,DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in 1. Ulusal İşçi
Sağlığı Kongresi'nde Yaptığı Konuşma -
103 Tekstil işçisi Yemekten Zehirlendi
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın TOB-DERGenel
Kurulu'nda Yaptığı Konuşma '

• nısx:e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Bedri
Karafakioğlu'nun Oldürülmesi Üzerine Yaptığı Açıklama
niSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler • •
DİSK Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi Toplantısı
Öncesi Genel Başkan Abdullah Baştürk'ün Yürütme
Kurulu Adına Yaptığı Açıklama
.Limter-İş Atılım Tersiınesi'nde Grev Oylamasını,
Marmara Tersanesi'nde İrade Beyanını Kazandı.
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün DİSK
Yönetim Kurulu ve başkanlar Konseyi Toplantısı
Sürerken Yaptığı Açıklama •

• DISK'e Bağlı Sendikalara ilişkin Gelişmeler
Limter-İş Sendikası Atılım Tersanesi'nde Greve Çıktı.
UİSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun

• Başbakan Ecevit'in Sözleri Uzerine Yaptığı Açıklama
Tekstil 4 ·İşyerinde Toplu İş Sözleşmesi imzaladı .
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün DİSK Genel
Temsilciler Meclisi'nde Yaptığı Konuşma
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu'nun Filistin
Sendikalar Federasyonu 6. Genel Kurulu'nda Yaptığı
Konuşma

' DiSK Demokratik Platformu Oluşturacak Örgütlerle

..
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215
216

217.

218
219

220

221
222

223

224
225

226
227

228

229

230

231
232

233

234

235
236·
237
238
239

240

241

Ajans No

2

3

5

5
6

'\

Tarih

1. 1.1979

4. 1.19.79

4. 1.1979

5. 1.1979

6. 1.1979
6. 1.1979

Toplantı 'Yapacak ~
DİSK Genel Temsilciler Meclisinde Alınan Kararlar
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Demokratik
Platformun-Oluşturulması Amacıyla Yapılan Toplantıyı
Açış Konuşması
33 Demokratik Kitle Örgütünün Başbakan Bülent
Ecevit'e Gönderdikleri Mektup •
D!SK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Örgütlenme Dairesi'nin SSK İşçileri !le İlgili
'Açıklaması , •
DISK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in TGS Genel
Kurulu'nda Yaptığı Konuşma
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm İran Halkıyla
İlgili Açıklaması
Petrol Kimya-İş Sendikası 4 İşyerinde •Toplu İş
Sözleşmesi İmzaladı
DISK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Necdet Bulut'un
Öldürülmesi Üzerine TÜTED Genel Başkanı'na
Gönderdiği Telgraf
DISK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın TOB-DER 1le
İlgili Yaptığı Açıklama
DISK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Akın Ozdemfr'ın
Öldürülmesi Üzerine Yaptığı Açıklama
DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın 1475 ve 275 Sayılı
Yasalarda Yapılmak İstenen Değişiklikler Üzerine
YaptığıAçıklama •
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Eski Yürütme
Kurulu Üyelerinin DGM'den Beraat Etmeleri Üzerine
Yaptığı Açıklama ·
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın TSİP 2.
Kongresinde Yaptığı Konuşma
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Kahraman
maraş Katliamı Uzerinde Yaptığı Açıklama
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün DİSK
Yönetim -Kurulu ve Başkanlar Konseyi'ni Açış
Konuşması •
Çelik Tekne Tersanesi İşçileri Direnişe Geçti
DİSK Yönetim Kurulu ve BaşkanlarKonseyi Kararları
DİSK Araştırma Enstitüsü Raporunun Özeti
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler·
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın CHP'li Parlamen
terlere Gönderdiği Mektup
DİSK Yürütme Kurulu'nun Devrimci Toprak-İş İle
T.İ.S. 'in Birleştirilmesi Konusunda Aldığı Karar
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Yeni Yıl
Mesajı ,

DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Tuncer Kocamanoğlu'nun
DİSK'in Örgütlü Olduğu Kamu İşyerlerinde Saldırıya
Geçilmesi ÜzerineYaptığı Açıklama
DİSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun THA
Muhabirinin 5 Ocak Eylemi'ne İlişkin Sorusuna Verdiği
Yanıt .
Başbakan Ecevit İle DİSK Genel Başkanı Abdullah
Baştürk Arasındaki Görüşmeye İlişkin Haberin Doğru
Olmadığı Açıklandı
5 Ocak Saygı Duruşu İle İlgili Olarak DİSK, Genel
Merkezi'nden Yapılan Açıklama •
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Aktulgalı'nın
Sağlık Emekçilerinin Yaklaşan Toplu Sözleşme hazırlık
lan I le Açıklaması .

Konu
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19.11.1978
25.11.1978.

26.11.1978

25.11.1978 .....
29.11.1978

1.12.1978

25.11.1978
5.12.1978

8.12.1978

9.12.1978
9.12.1978

16.12.1978
19. 12. 1978

19.12.1978

21.12.İ978

22.12.1978

23.12.1978
23.12.1978

24.12.1978

26.12.1978

26.12.1978
28.12.1978
28.12.1978
30.12.1978
31.12.1978

31.12.1978

31.12.1978



7

8

9
·10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21
22

23

24

25

26
27·

29

30
31

33

34

35

36

37
38
39

40

41

42
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'-

8. 1.1979

10 .. l. Hf/9

13. 1.1979
13. 1.1979

16. 1.1979

16. 1.1979

,.18. 1.1979

20. 1:1979

19. 1.1979

22. 1.1979

.. 20. 1.1979
21. 1.1979

20. 1.1979

25. 1.1979

27. 1.1979
28. 1.1979

31. 1.1979
/

l. 2.1979

2. 2.'1~79

3. 2.1979
7. 2.1979

9. 2.1979

10. 2.1979
12.2.1979

13. 2.1979

13. 2.1979

14.2.1979

16. 2.1979

17. 2. 1979
17. 2.1979
19. 2.1979

20. 2.1979

21. 2.1979
I

22. 2.1979

' fı\ı0

DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Peru İşçiler!
Genel Konfederasyonu'na Gönderdiği Telgraf
İnceler Boyahanesi'nde Yapılan Referandumu Tekstil
Sendikası Kazanmıştır. •
D!SK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler

• DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştilrk'ün Vergi
Tasarıları İle İlgili Açıklaması
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın SSK'da Çalışan
ların Memur Statüsüne Geçirilmek İstenmesi Uzerine
Yaptığı Açıklama
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm Ferdi Konut
Kredisi İle İlgili Açıklaması
4 Sovyet Sendikacısı DİSK'.in Konuğu Olarak Ti,irkiye'ye
Geldi
DİSK Yürütme Kurulu'nun Teksif İle İşkolu Sözleşmesi
İmzalanması Üzerine İşletmeler Bakanı'na Gönderdiği
Mektup.
DİSK'in Konuğu Olan 4 Sovyet Sendikacı Ankara
Belediye Başkanı Dinçer'i Ziyaret Etti
DİSK'in Konuğu Olan 4 Sovyet Sendikacı İzmir Belediye
Başkanı Alyanak'ı Ziyaret Etti
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Yürütme· Kurulu'nun Son Zamanlarda DİSK'te
Siyasi Gruplar Kavgasr Olduğuna İlişkin Bazı Gazateler
deki Haberler Ozerine Yaptığı Açıklama
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Anayasa
Mahkemesi'ne Yapılan Bombalı Saldırı Üzerine Anayasa
Mahkemesi Başkanı'na Gönru,rdiği Telgraf
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Belediyeler
Birliği Genel Kuruluna gönderdiği mesaj
DISK'eBağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun Vatan
Partisi Genel Kurulu'iıda Yaptığı Konuşma
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Devrimci
Sağlık-İş Sendikası'nın Yetki Çalışmaları İle İlgili
Açıklaması
Nakliyat-İş Sendikası NAKO'da Toplu !ş Sözleşme
Yetkisi Kazandı
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Abdi
İpekçi'rıin Öldürülmesi Üzerine YaptığıAçıklama

.• DlSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Tekstil Genel
Kurulu'nda Yaptığı Konuşma
DİSK Yürütme Kurulu'nurı Vergi Yasa Değişiklikleri
Konusundaki Açıklaması
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
Şili İşçileri Merkez Birliği'rıin (CUT) 26. ve DİSK'in 12.
Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Uluslararası
Seminere Ve Kutlama Gecesine Katılan Yabancı
Konuklar Ve Yaptıkları Konuşmalar
DİSK Genei Başkan Vekili Rıza Güven'ln Bank-Sen
Genel Kurulu'nda Yaptığı Konuşma
14 Ülkeden DİSK'in Konuğu Olarak Gelen İşçi
Sendikaları Temsilcilerinin "Uluslararası İşçi Smıfı
Dayanışması" Seminerlerinde Aldıkları Kararlar
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Yönetim
Kurulu Açış Konuşması •
DİSK Genel Sekreteri Fehmi lşıklar'ın SSK Genel
Müciürlügıinüıi . Sağlık-İş ve Tez Büro-İş İle Protokol

✓ İmzalaması üzerine Yaptığı Açıklama
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DiSK Yönetim Kurulu'nuı'ı Aldığı Kararlar
DiSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in 6. Madencilik
Bilimsel ve Teknik Kongre'sinde Yaptığı Konuşma
DİSK Adını Kullanarak Örgütlenen Yeni Ges-İş
Sendikası İle İlgili Açıklama
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Çin'in Vietnam
Sosyalist Cumhuriyeti'ne Saldırması Üzerine Yaptığı
Açıklama . ,
DISK GeneJ· Başkanı Abdullah Baştürk'ün TÖB-DER
Yöneticilerinin Gözaltına Alınması· Üzerine Yaptığı
Açıklama
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'24. 2.1979
24. 2.1979

25. 2.1979

27. 2.1979

27. 2.1979

28, 2.1979

3. 3.1979
8. 3.1979

8. 3.1979

10. 3.1979
14. 3.1979

16. 3.1979

17. 8.1979
17. 3.1979

20. 3.1979

· 21. 3.1979

22. 3.1979

24. 3.1979
24. 3.1979

28. 3.1979

29. 3.1979

29. 3.1979

31. 3.1979
31. 3.1979

4. 4.1979

5. 4.1979

7.4.1979
7. 4.1979

. 8. 4.1979

ıı. 4.1979

13. 4.1979

14. 4.1979
14. 4.1979

14. 4.1979

14. 4.1979

17. 4.1979

DISK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğ
lu'nun KOY-KOOP Genel Kurıılu'nda Yaptığı Konuşma
DİSK'in "Yönetime Katılma" ve 440 Sayılı Yasa'da
Yapılması Tasarlanan Değişikliklere İlişkin Görüşleri
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven Denizcilik
Bankası'nda Çalışan İşçiler Üzerindeki Baskılar Konu,
sunda Ulaştırma Bakanı'nı Uyardı
D1SK Yürütme Kurıılu'nun 1 Mayıs Kutlamalarına
İlişkin Açıklaması· •• . •
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Milli Savunma

• Ve Çalışma Bakanlıklarının İmzaladıkları Sıızleşmelerle
İlgili Açıklaması
DISK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Durum .
Saptamasına İlişkin Olarak Başbakan Ecevit'e Gönderdi
ğiMektup
DiSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün> İstanbul
Belediyesi ile Genel-İş Arasında imzalanan ,Toplu
Sözleşme Töreninde Yaptığı Konuşma
DİSK'e Bağlı Sendikalara .İlişkin Gelişmeler •

• Tutkal Sanayii Fabrikasındaki İrade Beyanını İlerici
Deri-İş Kazandı •
DiSK Yürütme Kurulu Üyesi Tuncer Kocamanoğlu'nun
ismet Demir'in Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Tuncer Kocamanoğlu'nun
.Yeşil Kundura'daki Gelişmeler Üzerine Yaptığı Açıklama
DİSK Genel Başkanı'nın 20 Mart Faşizme İhtar
Eylemi'nin l. Yıldönümü Neciemyle Yaptığı Açıklama
İzmit Kazlı Deri Sanayii A.Ş.'de İşveren 100 İşçiyi
Sokağa Attı
DİSK Genel Yönetim Kumlu'nun Başbakan Bülent
Ecevlt'e Gönderdiği Telgraf
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkanı Abdullah Başt!irkGenel Yönetim
Kurulu Kararlarını Açıkladı
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Kontak
Kapatma Eylemine İlişkin Açıklaması .
DİSK Yürütme Kurulu'nun Mersin Soda. İşçileri Grevi
Nedeniyle Yayınladıği Bildiri . . •
Dt.lİSK Yürütme Kurulu'nun Onur Kurulu Kararı ile
İlgili Açıklaması • •
DISK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Mersin
Mitingi'nde Yaptığı Konuşma
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğlu
lstıınbul'da 3 Bölge Temsilciliği Kurulduğunu Açıkladı
OİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün "Düşünce ve
Örgütlenme Özgürlüğü Paneli"nde Yaptığı Konuşma
DlSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın l Mayıs
Kutlamasına İlişkin Olarak Valiliğin Yazısına Verdjği
Yanıt
DİSK'in Düzenlediği 2. 1 Mayıs Afiş Yarışması
Sonuçlandı •
DiSK Genel Başkan Vekili KemalNebioğlu'nun İbrahim
Güzelce'nin Ölümünün 4. Yılında Yaptığı Konuşma
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm Aster-İş Onur
Kurulu Üyesi Atma Can'ın Öldürülmesi Üzerine Yaptığı
Açıklama • ·
DISK'e Bağlİ Sendikalara İlişkin Gelişmeler •
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Gi!ven'in Çalışma
Bakanı'na İş Teftiş Tüzüğü İle 1lgili Gönderdiği Mektup
DISK'in 1979 Yılı !.Mayıs. Kutlamalarında Kullanacağı
Afiş Belli Oldu . . ,

DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştilrk'ün Türkiye
Petrol ve Kimya Sanayii İşçileri Sendikası Genel
Kurulu'nda Yaptığı Konuşma •
DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Asgari Ücret
Konusunda YaptığıAçıklama
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18. 4.1979

19. 4.1979

21. 4.1979
22. 4.1979

\
23. 4.1979
23. 4.1979

27. 4.1979

27. 4,1979

29. 4.1979

29. 4.1979

29. 4.1979

29. 4.1979

30. 4.1979

30. 4.1979

30. 4. 1979

2. 5.1979

2. 5.1979

3. 5.1979

3. 5.1979
3. 5.1979
5. 5.1979

5. 5.1979

6. 5.1979

6. 5.1979

7. 5.1979

9. 5:1979

10. 5.1979

10. 5,1979

11. 5.1979

DiSK Başkanlar Konseyi l Mayıs 1979'un Yine 1 Mayıs
Alanı'nda Kutlanacağını Açıkladı __.•-
2. 1 Mayıs Afiş Yarışması Sonuçlarıyla İlgili Olarak

• DiSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun
Açıklaması
DISK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm Yürütme Kurulu
Adına Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen'in yapacakları
Ortak Genel Temsilciler Meclisi J'oplantı~ınd_?Yapfıkları
Çağrıya Verdiği Yanıt '
DiSK Yürütme Kurulu'nun l Mayıs İle İlgili Açıklaması
Samsun DİSK 7. Bölge Temsilcilik Kurulu'nun 1 Mayıs
Kutlamalarına İlişkin Kararı
DlSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün l Mayıs 1979
Kutlamasına İlişkin. Olarak Yürütme Kurulu Adına
Yaptığı Açıklama •
Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri'nin 1
Mayıs Kutlamasının Engellenmeye Çalışılması Üzerine
Başbakan Ecevit'e Gönderdiği Mektup

. 1 Mayıs. İşçi Bayramı Nedeniyle Çeşitli Ülkelerin
Sendikal Örgütlerinin DİSK'e Gönderdikleri Mesajlar
DiSK ,Yürütme Kurulu Üyelerinin Gözaltına Alınması
Üzerine DiSK Yürütme Görevlilerinin Yaptığı Açıklama
DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'rn Bülent
Dikmener'in Ölümü Üzerine Cumhuriyet Gazetesi Genel
Yayın Müdürlüğüne Gönderdiği Telgraf •
28 Nisan'da DİSK Genel Merkezi ve DİSK'e Bağlı
Sendikalarda Gözaltına Almanların Listesi
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün 1 Mayıs
Mesajı .
DİSK Yürütme Görevlilerinin Sokağa Çıkma Yasağı 1ie'
İlgili Açıklaması
Dünya iş Konfederasyonu'nun l Mayıs Emeğin Bayramı
Törenlerinin Yasaklanması Üzerine Yayınladığı Bülten
DİSK Yürütme Görevlileri DİSK Yöneticilerinin ve ı
Mayıs Tutuklularının Serbest Bırakılmasını İstediler
Frans.a Genel İş Konfederasyonu'nun (CGT) ve
Fransız Demokratik İş Konfederasyonu'nun (CFDT) ,ı
Mayıs Kutlamalarının Yasaklanması Üzerine Başbakan'a
Gönderdikleri Protesto Mektubu
DİSK Yürütme Görevlileri Adına Nusret Aydın'ın
TİP' e Gönderdiği Telgraf •
DiSK Yürütme Görevlileri-Adına Nusret Aydın'ın TSİP
Genel Başkanhğr'na Gönderdiği Telgraf
DISK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
Oleyis İle lstanbul daki Büyük Otel ve ·Konaklama
Tesislerinde Sözleşme Görüşmelerinde Uyuşmazlık Tu
tuldu
DİSK Yöneticilerinin Serbest Bırakılması İçin DİSK
Avukatları Sıkıyilnetim Komutanlığı'na Başvurdular
DİSK Yürütme Kurulu Üyelerinin Tutuklanmalarından
Sonra DiSK • Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün
Yaptığı Açıklama
DİSK, DİSK Yöneticilerinin ve TÜM 1 Mayıs
Tutuklularının Serbest Bırakılması İçin imza Kampan-
yası Açtı • •
DİSK 10. Bölge (l?iyarbakır)Bölge Temsilciliği Konseyin
de Alınan Kararlar
DİSK Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu'nun Mersin
1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halit Velioğhr'nun
Öldürülmesi ÜzerineYayınladığı Bildiri .
Kocaeli Barosu'na Kayıtlı 23 Avukat Adına Baro
Başkanı Şinasi Yeldan, 1 Mayıs Nedeniyle Tutuklanan
DİSK Yöneticilerinin ve Tüm 1 Mayıs Tutuklularının
Savunmalarını Yapmaya Hazır Olduklarını Bildirdi
DİSK Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu DİSK
Yönetim Kurulu'nun DlSK'in İçinde Bulunduğu Koşul
lann Gereği Sürekli Toplantı Halinde Olacağını Açıkladı
DİSK Bursa ve Eskişehir Temsilcilikleri ile 28 Sendika ve
Demokratik Kitle Kuruluşunun 1 Mayıs Tutuklularının
Serbest Bırakılması ve 1 Mııyıs'ın Yasallaşması

• Konusunda Yaptıkları Ortak Açıklama •
ir
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12. 6.1979

13. 5.'1979

13. 5.1979

13. 5.1979

15. 5.1979

15. 5.1979

16. 5.1979

15, 6.'1979

18. 5.1979
18. 6.1979

18. 5.1979

19. 5.1979

19. 5.1979

21. 5.1979

23. 5.1979

23. 5.1979

25. 6.1979

25. 5.1979
26. 5.1979

26. 6.1979
29. 5.1979

29. 6.1979

2. 6.1979

2. 6.1979
5, 6.1979

• 6. 6.1979

7. 6.1979

9. 6.1979
9. 6.1979

9. 6.1979
13. 6.1979

15. 6.1979

16. 6.1979

16. 6.1979
17. 6.'1979
20. 6.1979

DİSK, Genel Başkanı Abdullah Baştürk'e Gelen
Telgraflar , _
DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Aktulgalı'nın
Tekges-İş Sendikası Genel Kurulu'nda Ya_ptığı Konuşma
1 Mayıs Olayları Nedeniyle Uluslararası Işç! Kuruluşları
ve İlerici Demokratik Güçlerin Protesto Mesajları
DİSK Genel Merkezine Çok Sayıda Dayanışma Mesajları
Geliyor
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştilrk'ün Tekges-İş
Sendikası Genel Kurulu'na Gönderdiği Mesaj •
DİSK Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu'nun
TÜSİAD'ın Gazete ilanları Üzerinde Yaptığı Açıklama
'I'ekges-İş Sendikası'nın DİSK Genel Başkanı ve
Başbakan'a Gönderdikleri, Telgraflar
-Genel-İş Ordu Şube' Kongresi'nin Genel Başkan
Abdullah Baştürk ve Başbakan'a Gönderdiği Telgraflar
DİSK Yllneticilerinin Duruşması 21 Mayıs'ta Başlıy;or ..
DİSK Genel Başkan Vekili Mukbil .Zırtıloğlu'nun Bir
Kahvehaneye Yapılan Silahlı, Saldırı Üzerine Yaptığı
Açıklama , _ • -
Tekges-İş Genel kurulu'nda Tek Tip Demokratik Tilzük
Kabul Edildi
DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Aktulgalı'nın
TMMOB Genel-Kurulu'nda Yaptığı Konuşma
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün 'TMMOB
Genel Kurulu'na Gönderdiği Mesaj '·

, DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk 1. Ordu
Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde Yapılan
Duruşmada Özetle Şöyle Demiştır,
DİSK Adana Bölge Temsilcilik Kutulu'nun Aldığı

' Kararlar •
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'iln Yönetim
Kurulu Açış Konuşması
Genel Yllnetim Kurulu Çalışmaları Sonunda Genel
Başkan Abdullah Baştürk'ün Yaptığı Açıklama
MİSK Üyesi 160 İşçi İlerici Deri-Iş'e Geçti
DİSK Yürütme Kurulu Oyesi Tuncer Kocamanoğlu'nun
AP Genel Başkanının DİSK ve Demokratik Mücadele İle
İlgili Sözlerine Verdiği Yanıt '
DISK'e Bağlı Sendiklara İlişkin Gelişmeler
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğ
lu'nun Seydişelıir'de İşçilere Karşı Girişilen Saldırılarla
İlgili Açıklaması
DiSK ve Çeşitli Ülkelerden 13 İşçi Sendikası Fransa'daki
Yabancı İşçilerle İlgili Bir Yasa Onerisine Karşı Çıktı
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın 1 Mayıs ve ,27
Mayıs'ın Genel Tatil Günlerindeiı Çıkartılmasını Öngö-
ren Yasa Tasarısı İle !Igili Açıklaması '
DİSK'.e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
1 Mayıs'ın !şç~ Bayramı Olarak Yasallaşması İçin
Toplanan İmzalar Başbakanlığa Verildi
DİSK Eskişehir Bölge Te!Dsilcisi Başbaka_nhğıi!da
Toplanan DiSK Üyesi Sendıka ve Demokratık Kıtle
Örgütleri TOB-DER Eskişehir Şubesinin Kapatılmasını
Kınadılar • '
,DİSK, Genel Başkan Vekili Kemal- Nebioğlu'nun
TÖB-DER'in Olağanüstü Genel Kurul'a Zorlanması
Üzerine Yaptığı Açıklama
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkam Abdullah Baştürk'ün ,ASİS 4.
Genel Kurulu'na Gönderdiği Mesaj
DİSK YürütmeKurulu "Referandum" Paneli Düzenledi
DİSK Genel Başkan Abdullah Baştürk'ün Son Devalü-
asyon İle İlgili Açıklaması _ ,
J)ISK'in Düzenlediği "Referandum" Panelini Yönetecek
Olan DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Açış·
Konuşması
15-16 Haairan'ın 9, Yıldönüme Nedeniyle DİSK Bölge
Temsilciliklerinde Toplantılar Düzenlendi
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK 15. Bölge Temsilciler Meclisi'nde Alınan Kararlar
Dİ~K Genel Başkan Vekili Kemal !'fylm,ğlu Temsilciler
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144 21, 6.1979

146 • 23. 6.1979

146 23. 6.1979
147 27. 6.1979

148 28. 6.1979

149 29. 6.1979,

150 30. 6.i979
151 3. 7.1979

152. 5. 7.1979

153 7. 7.1979

154 9. 7 .197!1

155 17. 7.1979

156 22. 7.1979

157 24. 7.1979

158 29. 7.1979

159 31. 7.1979

160 2. 8.1979

161 2. 8.1979

162 2. 8.1979

163 4. 8.1979

164 4. 8.].979

165 ' 5. 8.1979

166 7. 8.1979

I
167 7. 8.1979 •

168 12. 8.1979

169 13. 8.197!1
170 16. 8.1979

171 21. 8.1979
172 2:ı. 8.1979

• 173 23. 8.1979
596

Meclisi Toplantısında DİSK Genel Sekreteri ve 16
Kişiniri Gözaltına Alınması Üzerine YaptığıAçıklama

• DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın DİSK'ten 4 ay
Süreyle-İhraç Edilen Yeraltı Maden-İş'in Cezasının Sona
Ermesi Üzerine Yaptığı Açıklama

• D!SK Yürütme Kıırulıı'nun Bölge Temsilciler Meclisleri
İle İlgili Değerlendirmesi . . . ,
D!SK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler /
DİSK Örgütlenme Dairesi Başxanı Tuncer Kocamarioğ
lu'nun 13. Bölge'nin Bombalanması Üzerine Yaptığı
Açıklama
DiSK Genel Başkan Vekili • Rıza Güven'in Türk
Tabipler Birliği Merkez Konseyi .Genel Kurulu'nda
Yaptığı Konuşma
DİSK 13. Bölge Temsilcisi. Bölge Binasına Yapılan
Saldırıyı Kınadı
DİSK'e Bağlı Sendikalara İlişkin Gelişmeler
DİSK Genel Başkanvekili Kemal Nebioğlu'nun.Diyarba-.
kır'da DİSK ve Gıda-İş Bölge Temsilcilerinin Tutuklan
ması Ve İşkence Görmesi Üzerine Başbakarı'a Gönderdi
ği Telgraf
DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Aktulgalı'nın
DİSK'e Saldırı Niteliğindeki Bir Haberle İlgili Açıklama-
sı .
D!SK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğ
lu'nun Genel-!ş'in Grev Kararlarının Ertelenmesi Üzerine
Yaptığı Açıklama

• DİSK ve Bazı Demokratik Kitle Örgütlerinin MHP
Temsilcisinin İddilanna Verdikleri Ortak Yanıt
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün T,Maden-İş,
Bank-Sen ve Baysen Sendikaları İle İlgili Açıklaması
D!SK Yürütme Kurulu Üyesi Tuncer Kocamanoğlu'nun
Genel-İş İzmir Şube Kongresinde Yaptığı Konuşma
DİSK Genel Başkanvekili Rıza Güven'in 24 Temmuz tle
İlgili Açıklaması • • .
DISK'e Bağh-15 Sendikanin, DİSK Genel Başkanının,
DİSK Üyeliğinden Geçici Olarak İhraç Edilen Üç

. Sendikaya İlişkin Bildirisini Destekleyen Ortak Açık-
lama .
D!SK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün 10. Bölge

• Temsilciler Meclisi Toplantısına Yapılan Saldırı İle İlgili
Basın Toplantısı •
Sosyal Güvenlik Bakanı DİSK Genel Merkezini Ziyaret
Etti. .
D!SK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar Diyarbakır
Sıkıyönetim Komutanlığınca Tutuklandı.
DİSK Genel Başkanvekili Kemal Nebioğlu'nun Yeraltı
Maden-İş Sendikası Kongresinde Yaptığı Konuşma . •
DİSK Genel Başkanvekili Rıza Güven'in Ankara· Eczacı
Odasına Gönderdiği Telgraf '
DtSK Genel Başkanvekili Rıza Güven'in ~ağlık
Emekçiler İlgili İlgili Açıklaması
DtSK Genel Başkanvekili Mukbil Zırtıloğlu'nun DİSK
Genel Sekreterinin Tutukluluğunun Sürmesi Üzerine
Başbakan'a Gönderdiği Telgraf
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğ
lu'nun Adana'da Meydana Gelen Olaylarla İlgili olarak
YaptığıAçıklama •
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğ-
lu'nun Cam İşçilerine Yaptığı Açıklama .
DlSK Yürütme Kurulu Uyesi Tuncer Kocamanoğlu'nun
Grevci İşçilerle İlgili Olarak İçişleri Bakanına Gönderdiği

- Telgraf .
10 Demokratik Kitle Örgütünün Ortak Açıklaması
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Diyarbakır
Sıkıvönetim . Komutanlığınca Tutuklanması Üzerine
Çeşitli Uluslararası Sendikalardan Gelen Mesajlar
DISK'in Sıkıy<lnetim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri·
DİSK Genel Sekreter Vekili Tuncer Kocamanoğlu'nun
DİSK Araştırma Enstitüsü'ne Düzenlenen Baskın İle
!lgili Açıklaması
DISK Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Aktulgalı'nın

ı •
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lntercontinental'dekiLokavtÜzerine Yaptığı Açıkıau,.. -f

174 28. 8.1979 DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğ- 1
jlu'nun Ülker'de Uygulanan Lokavt İle İlgili Olarak ·ıYaptığı Açıklama . j176 1. 9.1979 DİSK Genel Başkanı ALciHah Baştürk'ün Dllnya Barış
'Günü Nedeniyle Yayınladığı Demeç • 1176 6. 9.1979 DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğ- ılu'nun Cevher-İş'in Yeraltı Maden-İş'e Katılma Karan

Üzerine Yaptığı Açıklama . . 1
177 7. 9.1979 DİSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun 13. lBölge Temsilciliğinin Bombalanması Üzerine Başbakan'e ·ı• Çektiği Telgraf
178 7. 9.1979 DİSK Genel Başkan Vekili ·Kemal Nebioğlu'nun Bazı

Halkevleri Şubelerinin Kapatılması Üzerine Yaptı
Afıklama ,

179 12. 9.1979 D SK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm Prof. Dr. Fikret

180 13. 9.1979
Ünsal'ın Öldürülmesi Üzerine Yaptığı Açıklama
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocanıancğ-
lu'nun Paktaş ve Akdeniz 'İşyerlerinde Yapılan İrade •

181 16. 9.1979
Beyarılan Üzerine.Yaptığı Açıklama •
DİSK, Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın DGM'lerin 3.

182 18. 9.1979
Yıldönümü NedeniyleYaptığı Açıklama
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Mühendis ve
Miınarlann "Bir Günlük' İş Bırakma" Eylemi lle İlgili

183 19. 9.1979
Olarak Yaptığı Açıklama •
DİSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun
Adana'da 6 Öğretmenin Öldürülmesi İle İlgili Açıklaması

184 24. 9.1979 DİSK Genel Yönetim Kurulu 25 Eylül'de Toplantıyor ,,;

186 25. 9.1979 DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Yönetim

1
Kurulu 'Açış Konuşması

186 26, 9.1979 Bağımsız Ofset-İş DİSK Baeın-İş'e Katıldı 1187 29. 9.1979 DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Merter Sitesinde-
ki Patlamalarla İlgili Olarak İçişleri Bakanı'na Gl!n~erdi- {ği Telgraf

Adana188 29. 9.1979 DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün
Emniyet Müdürünün Öldürülmesi, Urfa ve Bitlis

. Belediye Başkanlarına Yapılan Saldırılar Ozerine Yaptığı
Aiıklama. ,

189 3.10.1979 D SK Yönetim Kurulu'nun 14 Ekim SeçiınlerindeTakını-
lacak Tavra İlişkin Kararı •

190 4.10.1979 DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Tuncer Kocamancğlu'nun
Teksa, Bossa ve Mensa İşyerlerinde Yapılacak İrade
Beyanı İle İlgili Açıklaması . •

1!11 9.10.1979 -DİSK Genel Başkan'Vekili Rıza Güven'in Genel-İş'In Bir
Grevinin Ertelenmesi Üzerine Yaptığı Açıklama

192 !6.10.1979 D!SK Eğitim Ve KültürMerkezi (DKM) Kuruldu
193 16.10.1979 Fransa Genel İş Konfederesyonu'nden (CGT) Bir

• Delegasyon DİSK'i Ziyaret Etti
'14, Ekim.194 19.10.1979 DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün

Seçim Sonuçlan İle İlgili Açıklaması
Arasında195 22.10.1979' Fransa Genel İş Konfederasyonu .1Ie DİSK ·ı

İmzalanan Ortak Bildiri
196 23.10.1979 Bulgaristan Sendikaları Delegasyonu DİSK'in Koguğu ,

Oldu .
197 23.10.1979 DİSK Örrstlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğ-/

\ 'lu'nun D SK İle Maden-İş Sendikası Hakkında Bir
Gazetede Çıkan Haber Üzerine Yaptığı Açıklama

1
198 22.10.1979 Bul~aristan Sendikaları Merkez Konseyi Delegasyonu İle iDİSK Arasında.İmzalanan Protokol
199 1.11.1979 Arap .Halkı ve Temel Davası Filistin lle Dünya ·ı:ı

Dayanışma Konferansı'nda D1SK'i Genel Sekreter Fehmi 'Işıklar .Temsil Edecek _ • l200 6.11.1979 DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Arap Halkı ve
Temel Davası Filistin İle Dünya Dayanışma Konferan• lsında Yaptığı Konuşma ,

201 8.11.1979 , DİSK Genel , Başkanı Abdullah Baştürk'iin Genel j• Yönetim Kurulu Açış Konuşması
202 10.11.1979 DİSK Yl!netim Kurulu'nun Açıklaması
203 16.11.1979 DİSK Yürütme Kurulu'nun, Yönetim Kurulu'nıin Karan

İle İlgili Açıklaması •
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204 16.11.197{, l{ Genel Başkanı Abd~llah Baştürk'ün İşverenler ı..uıkaları Konfederasyonu'nun Bildirisi Üzerine Yaptı•

gıAçıklama
205 17.11.1979 DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Halkevleri Genel

Kurulu'nda Yaptığı Konuşma· •
206 20.11.1979 DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Durum

Saptaması lle İlgili Açıklaması • ~
207 20.U.1979 DİSK 14. Blllge Temsilciliğine Celil Alçınkaya Seçildi.
208 .20.lp979 DİSK Yürütme Kurulu'üyesi Tuncer Kocamanoğlu'nun t

Prof, Doğanay'm .Öldürülmesi Ü-zerine Yaptığı Açıklama l109 21.:11.1979 Tekstil, Gıda-İş Sosyal-İş Ve Fındık-İÔ Sendikalannm
Kooperatif Birliklerindeki Gelişmeler zerine Yaptığı tAçıklama.~

210 2Ül.1979 DİSK Yürütme Kumlu'nun AP Azınlık Hükümetinin ~
Programı lle llgili Olarak Yaptığı Açıklama l211 26.11.1979 DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün BM Filistin •• Halkıyla Dayanışma Günü Nedeniyle Yaptığı Açıklama ..

212 27.11.1979 D1SK'in Çağrısı Üzerine Ortak Davranış Komitesi
Oluşturuldu • İı

2ıs· 29.11.1979 DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Tuncer Kocamanoğlu'nun
1ETT İçilerinin Eylemi lle İlgili Açıklaması

214 4.12.1979 DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Marmara
Tersanesi Grevinin • Sona Ermesi Üzerine Yaptığı
Afıklama , •

215 6.12.1979 D SK Genel Bajkan Vekili Rıza Güven'in Tekstil,Hür•
cam-İş, Maden- ş ve Bank-Sen'in Toplu Sllzleşmelerde .Eylem ve Güç Birliği Yapılmasına İlişkin Başvurulan
Ozerine Yaptığı Açıklama .,,,. i216 7.12.1979 DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Prof.
Tiltengil'in Öldürülmesi Üzerine Yaptığı Açıkle-ne !

217 8.12.1979 DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer KocamanoA'• tlu'nun İETT İşçilerine Yaptığı Açıklama .
218 10.12.1979 DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer KocamanoA'• Jlu'nun ·Prof. Tütengil'in Cenaze 'l'llrenlerinde Çıkan

Olaylar Üzerine Yaptığı Açıklama
219 11.12.1979 DİSK ve Bazı Demokratik Kitle Örgütlerinin· Prof.

Tiltengil'in Cenaze Töreninde Meydana gelen Olaylarla
İle İlgili Basın Toplantısı

220 11.12.1979 DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven Kıbrıs DEV-İŞ
Başkanı Ve Arkadaşlarının Giriştikleri Açlık Grevin: ı

220 12.12.1979
DestPklı,rliltini Bildirrli . iDİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Genef-İt
ü1esi Belediye İşçileri İle İlgili Açıklaması ;.

221 15.12.1979 · D SK Bölge Temsilciler Meclisleri Toplanıyor . .;
222 17.12.1979 Mersin ve Antafya DİSK Bölge Temsilciler Mecliiılerindı

Alman kararlar ;223 20.12.1979 DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven'in Tekstil
Hürcam•a• Maden-İş ve Bank-Sen İle Yapılan Yeni biı lToplantı zerine Yaptığı Açıklama

224 20.12.1979 DİSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun DİSK'iı 1• • Sesi Gazetesi Taşıyan Bazr İşçilerin Gözaltına Alınmalar
Oz'erine Yaptığı Açıklama • '' 226 22.12.1979 DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştilrk'ün Ankara'dı :

/ .Toplanan Temsilciler Meclisinde Yaptığı Konuşma i
226 23.12.1979 DİSK Blllge Temsilciler Meclisleri, 10. Bölge Temsilcili,t
227' 27.12.1979,

Dışında Tüm Blllgelerde Tamamlandı
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Soı

228 28.12,!979
Tutuklamalar Üzerine YaptığıAçıklama
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'uı Tekel İşçilerin,

/ Yayınladığı Bildiri • •
229 29.12.1979 DİSK, PEO ve DEV-İŞ Temsilcilerinin lmzaladıklar t

230 29.12.1979
Ortak Bildiri
DİSK, PEO ve Dıı:_V.İ_ş temsilcileri Budapeşte'de Baz

( Ortak Sorunları Görüşmüşlerdir
281 29.12.1979 DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Astar-İş Kocael

Bölge Temsilciliğinin kapatılması Üzerine Yaptı,t

232 Afıklama31.12.1979 D SK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün Yeni ·Yı
233 31.12.'1979 / • Mesajı · •

DİSK Araştırma Enstitrlsü'nün Hazırladığı 1979 Yilmı
İlişkin Araştırma f
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Ajans.No.

1

2

33 .. ,;:·,
... ! :-~~~ /. '.

4 .·.lu:,_)br,,·..
6 - r. 1 'i . ~

6
., .. ü X: i ~

7 • ' :: .

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

22

23

24
25'

26

27

28

29

• 30.

30
31

Tarih

• 3.1.1980

4. 1.1980

23. 1.1980

24. 1.1980

26. 1.1980

6. 2.1980

9. 1.1980
11. 1.1980

13. 1.1980
15. 1.1980

20. 1.1980

8. 2.1980

9. 2.1980

10. 2.1980

12. 2.1980

12. 2.1980

13. 2.1980

14. 2.1980

15. 2.1980

1!1. 2.1980
22. 2.1980

20. 2.1980

23. 2,1980

23. 2.1980

23. 2.1980 ı

~9. 2.1980
1. 3.1980

6. 3.1980

8. 3.1980

13. 3.1980

15. 3.1980

15. 3.1980

18. 3.1~80
16. 3.1980

Konu

Ortak Davranış Komitesi Adına DİSK Genel Sekreteri
F .I'm Yaptığı Açıklama
.DİSK Yürütme Kurulu'nun "Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Görüşü" Başlığı Altında Yayınlanan Mektup Hakkında
ki Görüşleri
DİSK Araştırma Enstitllsll'nıin Çalışması •
DİSK Genel Başkanı A.B.'Un Yl!netim Kurulu _.ve
Başkanlar Konseyi Açış Konuşması
DİSK Genel Başkanı A .B. 'ün Tekel işçilerine Bildirisi
DİSK Yönetim Kurulu Başkanlar Konseyi Ve Bülge
Temsilcilerinin Ortak Açıklaması
DİSK Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu'nun
Maden-İş Genel Te.nsilciler Mecllsl'nds Yaptığı Ko.
nuşmıı. _ .
DİSK Genel Başkanı A.B.'lln TARİŞ Olaylan Ozenııe
Başbakan'a Çektiği Telgraf _
DİSK genel Başkanı A.B.'Un Genel-Iş Genel Yönetim
Kurulu Açış Konuşması .,
DİSK Genel Başkanı A.B.'lln İzmir'deki "Demokrasi
Mitingi"nde Yaptığı Konuşma
DİSK Orglltlenme Dairesi Başkam Tuncer Kocamanoğ
lu'nun TARİŞ'te Üretime Ara Verilmesi. Karan
OzerineYaptığı Açıklama
DİSK YOrlltme Kurulu'nun TARİŞ Olaylarıyla İlgili
Açıklaması
DiSK Genel Başkanı A.B.'ün Antalya'da "Demokrasi
Mitingi"nde Yaptığı Konuşıı;:ı .
DİSK GPnP.I Sekreteri F.I.'ınBasın-İş Genel Kurulu'nda
YaptığıKonuşma ._
DİSK Genel Başkanı A.B.'0n Bölge Temsilciler Meclisi
Açış Konuşması • / _
DISK Yilrlltme Kurulu OyesiM.A. 'nm Bazı Keramik-İş
Yöneticilerinin Gözaltına Alınmaları Üzerine· Yaptığı
Açıklama
DiSK Genel Başkanı :A.B.'iln DİSK'in 13. Kuruluş
Yıldönümllnde Yaptığı Konuşma
DİSK. Bölge Temsilciler Meclisinde Alınan Ortak
kararlar _
DİS}S: Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun İçişleri
Bakanı'nın DİSK İle İlgili.Suclaıııalarıııa Verdiği Yanıt
DİSK-PEO-DEV-İŞ Ortak Bildirisi
DİSK Genel Başkan Vekıll "'R.G.'in S.Demirel'in
Anayasa Değişikliği ve Olağanüstü Haller Yasası İle
İlgili Açıklamasına Verdiği Yanıt
DISK Yllrlltme Kurulu, DlSK Oyesi Sendikaların Genel
Başkanlannın "Durum Değerlendirmesi"
DİSK Genel Başkanı A.B.'iln Ordu'daki "Demokrasi
"Mitinıı;'inde Yaptığı Konuşmanın Özeti
DISK ıJenel Başkııw.A.B.'ün Ordu'daki "Demokrasi
Miting'nde Yııotığ! Konuşmanın Tam-Metn;•
T.t:S. Genel Kurulu.ndıı DİSK Genet Başkan Vekili
Rı>:a rfoven'in Y.ıuıtığıKonuşma _ • ..
DİSK Genel SPkretı>ri .F.l'ın Tekstil ile acıklam•••

• UTSK'Yuriitme Kurulu'nun '"UISK lJayanışml Fonu"
İle İlgili TUm Örgüte Genelgesi
DİSK Yilrlltme Kurıılu'nun Son_ Olaylar Üzerine'
Açıklaması • - . ,
DISK Genel Başkanı A.B.'iln Dünya Emekçi Kadınlar
Günil'nde Yayınladığı Bildiri .
DİSK Genel Sekreteri F.I'ın Teknik Boya Grev Yerinde
YaptığıKonuşma -
DİSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu'nun 5. Sağlık
Haftası Açış Konuşması • •
DİSK 1 Mayıs 1980'in 6 Bölge'de Kutlanacağını
Açıkladı
DISK'in İzmit'teki Demokrasi Mitingi ve Yürüyüşü
Bildirisi ,
DİSK Genel Başkanı A.B.'0n 16 Mart Katliaını'nın 2.
Yıldönümllnde Yaptığı Açıklama
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32
33

34
35

36

.37

38

39
40

41

42

43
44

46

46

47

48,

49
50

61

62

63

54

65

66

57

58

• 59

60

61

62

63

64
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17.3.1980
21. 3.1980

22. 3.1980
24. 3.1980 •

zs. s.i980
29. S.1980

21. 3.1980

'1. 4.1980
2. 4.1980

4. 4.1980

4. 4.198Q_

5. 4.1980
5. 4.1980

5. 4.1980

7. 4.1980

10. 4.1980

11. 4.1980

12. 4.1980
12. 4.1980

22. 4. 980

26. 4.1980

28. 4.1980

30. 4.1980

s. 5.1980

5. 5.1980

6. 6.1980

9. 5.1980

16. 6.1980

17. 5.1980

21. 5.1980

23. 6.1980

24. 5.1980

28. 6.1980

DİSK Genel Başkanı A.B'ün 20 Mart Mesajı.
Irk Ayrımıyla Mücadele GOnll .ieni İle DİSK Genel
Sekreteri F.I'm )' avıntadıg nırr ,
Ol::i,ti_,l)enel ,Haş~am J\..,R'ün I.zmit'te Dilzenlenen ":Olı
mokrasi Mitinginde Yaptıgı n,onuşmenm Tam Metnı
!stıiiibul'da TopTaııan O0.nya Sendikalar Federasyonu
Ticaret Emekçileri Sendikası Yönetim Kunılu'nda DİSK
Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm YaptığıKonuşma
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıkler'm "Eşel Mobil" İle
İlgili Tüm Örgüte Genelgesi • ,
DISK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm ·Aeter-lı.ı Genel
Kurulu'nda Y_ııptığı Konuşma ,
Ankara'da Sıkıyönetim Kuvvetlerinin Sendikalara Yap
tıkları Baskılar Üzerine DİSK G_enel Başkanı Abdullah
Baştürk'ün Yaptığı Açıklama
DİSK'in İETT İşçilerine Mesajı
DİSK Yürütme Kurulu'nun. Cam İşçilerine Yayınladığı
Bildiri ,
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm NATO'nun
·sı.Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle YaptığıAçıklama •
DİSK İle Çekoslovakya Sendikaları Merkez Konseyi
Arasında İmzalanan Protokol
CGT İle DİSK Arasında İmzalanan Ortalı: Bildiri
DİSK Eğitim Kültür Merkezi'nin Düzenlediği 1 Mayıs
Afiş Yarışması Sonuçlandı ,
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştllrk'Qn YQriltme
Kurulu ve Başkanlar Konseyi Adına 1 Mayıs lle İlgili
Açıklaması .
DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm TİSK Genel
Kıirul'u Çalışma Raporu lle tıgpiAçıklaması
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın Tekstil Grevcileri•
ne ve Tariş'ten Çıkarılan İşçilere Dayanışma Fonu'nnan
Yardım Yapılacağını Bildirdi. '
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğ
Jııj;ıun İETT İşçj]erl İle İlgili. .Acıklaması
Ant-Birlik İşyerlerindeki Direniş Bitti.
DISKYOrütme Kuriılü-UyesiTu ı:ıcel' Kocamıuıo~lu'nun
Ağrı'daki Son Olaylarla İlgili Açıklaması
DISK Genel Başkanı Abdullah Biıştürk'ün Yönetim
Kurulu Açış Konuşması
DİSK Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi
Açıklaması
DISK Yürütme Kunılu'nun 1 Mayıs İle İlgili Açıklaması,
DİSK Genel Başkanı Abdullah BaştOrk'ün 1 Mayıs
Mesajı • ,
DISK Yönetim Kurulu Üyesi Kenan ·Akman'ın DİSK
Yöneticilerinin Ve Üyelerinin Gözaltma Alınması Üzerine
Yaptığı Açıklama . •
DİSK Yürütme Kurulu Üyelerinin Gözııltına Alınmadan
Önce Yaptıkları Açıklama
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm Yeni Yürütme
Kurulu Görevlileri İle İlgili Açıklaması
DİSK Genel Başkan Vekili Kenan Akman 1 Mayıs'ta
Tüm Gözaltına Almanların Serbest Bırakılmasını ve
İşkencelere Son Verilmesini İstedi , . •
DİSK Genel Başkanı Abdullah Bııştürk'üıı CHP Genel
Başkanı Bülent Ecevit'e Gönderdiği Mektup .
DİSK Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloklu. Kıdem
'J:'azminatlarına İlişkin Son Tebliğin İptali fçin Danış-
tay'a BaşvurulduğunuAçıkladı ,
DiSK Yürütme Kurulu Uyeıii Tuncer Kocamanoğlu'nun
Tümgeneral Demirbağ'aYapılan Saldırı ,Üzerine Yaptığı
Açıklama , • . • .
Dl$.B; Genel Se_kret..erj F..ehmi ,uılc:lar'nı Olimpiyatara
Katılmama Karım Uzerıne Yaptığı AçıKlıim~
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'üıı TMMOB 26. •
Genel Kurul Toplantısında Yaptığı Konuşma ,
DİSK Genel Sekreteri Fehmi lşıklar'ın Lastik-İş Genel
Kurulu'nda Yaptığı konuşma ,
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