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Sayın Başkan, Sayın Yargıçlar,

Kapsadığı 1473 kişi ve 4 yıl 2 aylık ve 257 celselik savunma
öncesi süreci ile birlikte dünyanın en_ geniş ve en uzun davası
sayılabilecek bu davada nihayet savunma aşamasına gelmiş bu
lunuyoruz.

. Yargılamanın başında davanın hızlı görülmesi gerekçesiyle
alınan savaş hali kararına rağmen, savunmalarımıza encak 4
yıl 2 ay sonr:3- sıra gelmiştir.

Sıkıyönetim . Askeri Savcılığınca hazırlanan ve 47 sayfa.lık
fotoğraf ekleriyle birlikte 864 sayfadan oluşan DİSK-! İddiana
mesi 67 günde okuna:bilmiş ve okunduktan 42 gün sonra sorgu
lar başlamıştır. Yalnızca DİSK Genel Başkanı olarak benim sor
gum 109 gün sürmüş ve 21 celsede tamamlanabilmiştir. Bu da.
sanınm. dünyanın en uzun sorgusudur.

Sayılan 160'1 aşan ek İddianamelerle, Türkiye Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu DİSK Davasında yargılananların sa
yısı 1473'e yükselmiştir. 78':i.nin idamı istenen DİSK-! Davasın
daki kişilerin sorgusu 16 ayda tamamlanmış, ve yalnızca DİSK'e •
ilişkin delillerin değerlendirilmesi 13,5 ay sürmüştür. Bu arada
DİSK Davası yanısıra. açılan DİSK'e bağlı sendikaların dava dos
yalan da. daha sonra DİSK Davası ile birleştirilmiş, birleştiril
dikten sonra bu dava dosyalarına. ilişkin sorgu· ve delil değer
lendirme süreci de 16 ay almıştır.

- İddiaların hukulı:dışılığı ve gerçekdışılığı,
- «Suç tarihi-nin genişliği,
- Suçlanan gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin sayısının çok-

luğu,
- Bu davada· aynca DİSK'in ve üye sendikaların kapanma

sının talep edilmiş olması,
- Davada çok sayıda olayın, çok sayıda _kişi ve kuruluşun,

çok sayıda belgenin, çok sayıda terim ve sözcüğün suçlanması,

7



- İddiana.meleıin ve Esas Hakkında Mütalaa.'nın CEHM>
gerçekte yoğun bir siyasi polemik belgesi olması ve bu davanın
özünde, demokrasinin, sendika özgürlüğünün ve sosyal hakla

. nn suçlanması,
- Özellikle DİSK-! Davasında yargılananların sorgularında.

söylediklerinin aynen zapta geçirilmemesi,
- ve EHM'nın 315-317. sayfaları arasında DİSK Davasında,

ileri sürülen tüm.iddialarla suçlanmam, nedenleriyle savunmam
kapsamlı olacaktır. Bu da sanırım en doğal ve en temel yad
sınamaz hakkımdır.

DİSK üyesi sendika yöneticilerinin savunmalarında özelde
kendi sendikalarına ait iddianamelere ve EHM'deki kendile:F.ine
yönelik suçlamalara cevap vereceklerini, kendilerine ilişkin de
lilleri değerlendireceklerini sanıyorum. Bu nedenle ben DİSK Ge
nel Başkanı olarak iddialar üzerinde genel olarak dururken, sa
vunmamı esas olarak DİSK-! İddianamesi ve bu İddianamenin
ekleri ile EHM ve DİSK Delil Dosyalan üzerinde yoğunlaştıra
cağım.

Savunmamın başında savunmamın özü olarak şunu belirt
mek istiyorum: DİSK, 1961 Anazasası'na, yasalara ve Uluslara
rası Çalışma Örgütü ILO ilkelerine göre sendikal çalışma yap
mış, bağımsız, demokratik' bir kuruluştur. Bu nedenle bu dava
da tüzel kişilik olarak DİSK'e ve DİSK üyesi sendikalara ve yar
gılanmakta olan sendikacılara. ilişkin tüm suçlamaları reddedi
yorum.

1. BU DAVA HUKUKDL5I BİR DAVADIR

Sorgularımız ve delil değerlendirmelerimiz sırasında. bize
tanınan' olanaklar ölçüsünde sergilemeye çalıştığımız ve savun
malarımızda ayrıntılarıyla sergilemeye devam edeceğimiz gibi
bu dava, hukukdışı bir davadır. Bu davaya temel kılınan DİSK-l
İddianamesi, ek iddianameler, bağlı sendikaların iddianameleri
ve Esas Hakkında. Mütalaa, hukukdışı belgelerdir...

Çağdaş hukukun: temel ilkeleriyle ve hukuk mantığı ile bağ
daşmayan bu ibelgelerin temel niteliklerini şöylece sıralayabi-
liriz: -

I. DİSK Davasındaki iddianameler ve Esas Hakkında Müta-

8



Iaa ile ülkemizdeki yasama, yürütme ve yargı sistemi, «devletin
sürekliliği» ilkesi, 1961 Anayasası ve bu Anayasa ile getirilen
demokratik kurumlar, 'demokratik sendikacılık hareketi, tüm
sosyal haklar ve sendika özgürlüğü suçlanmaktadır. Bu belge
ler Ile bu kurum ve hakların tanınmadığı ve tanınmayacağı ya
zılı olarak ilan edilmiştir.

• Bu belgeler ile ülkemizin yasama. sistemi yani parlamen
tosu suçlanmaktadır. Yasama organının yapmış olduğu yasalar
ya tanınmamakta ya da. eksik bulunmakta veya yasalara yeni
yorumlar getirilmektedir. Halkın oyu ile seçilmiş bir dönemıin
parl:amentosunun yaklaşık üçte birini oluşturan parlamenterler
«Marksizm ve Leninizm prensiplerini benimsemiş şahıslar>
CDİSK-I İddianamesi, s. 774) olarak suçlanmakta, parlamenter
lerin çeşitli kişi ve kurumlarla. ilişkiyi kurmaları yargılanmak
tadır.

• Bu belgeler ile ülkemizin yürütme sistemi de yargılan
maktadır. Örneğin DİSK ve DİSK üyesi sendikaların ,tüzüklerini
onaylayan, çalışmalarını denetleyen, gerekli kovuşturmaları ya,.
pan idari sistem de yargılanmaktadır. Örneğin «Demokratik Plat
formsa yönelik suçlamalar ile DİSK ve çok sayıda kuruluşun
dönemin Başbakanına çektikleri telgrafın ertesinde herhangi bir
kovuşturma yapmayan dönemin meşru hükümeti de suçlanmak
tadır.

• Bu belgeler ile ülkemizin yargı sistemi de yargılanmak
tadır. Bu belgelerde hiçbir mahkeme, üst yargı organı kararı -
tanınmamakta, bu kurumların verdikleri kararlar eksik ve yan
lış olmakla suçlanmaktadır. Aynca yerleşik hukuk ilkeleri, yar
gılama ve dava şartlan konusundaki hükümler baştan sona yok
sayılmaktadır.

• Bu belgelerde DİSK'in 13,5 yıl süreyle, halkın oyu ile se
çilmiş parlamentoların ve meşru hükümetlerin temsil ettiği dev
let nizamı içinde ve 1961 Anayasası çerçevesinde sürdürdüğü ça
lışmaların suçlanmasıyla «devletin sürekliliği- kavramı da yok
sayılmaktadır.

• Bu belgelerle 1961 Anayasasındaki sosyal devlet, sosyal
hukuk devleti ilkeleri, 1961 Anayasasının getirdiği demokratik
kurumlar, demokrasi birikimi de yargılanmakta, temel insan hak
ve 'özgürlüklerini, sendika özgürlüğünü ve sosyal haklan yok
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sayan bir anlayış sergilenmektedir. Böylece Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi başta olmak üzere tüm uluslar
arası antlaşmalar ve ;._devlet olarak Türkiye'nin üyesi olduğu
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ve dlkeleri de yok sayılmak
tadır.

II. DİSK Davasında Askeri Savcılık Esas Hakkında Müta
laası ile son sözünü söylemiştir. Esas Hakkındaki Mütalaa'dakı
suçlamaların niteliğini sergilemeden önce yöneltilen suçlamalara
ilişkin hukuki tavsif konusunda uzman bir hukukçu olarak de
ğil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 8 yıl görev yapniış bir sen-

., dikacı olarak kısaca görüşlerimi ,sunmak istiyorum.

A. 25 Haziran 198l'de hazır olmadan basına açıklanan
DİSK-! İddianamesinin 784-817. sayfaları arasında yapıl.an huku
ki tavsif ile DİSK'in cebir yolu ile Anayasal düzeni yıkmak is
tediği iddia edilerek DİSK'li sendikacıların TCK'mn 146. mad
desine göre tecziyesi istenilmiştir. Ancak 15 Ocak 1985 tarfhli
Esas Hakkında Mütalaa ile DİSK'in TCK'nın 141. madesini ilı
lal ettiği iddia edilmektedir.

DİSK-! İddianarneslnde aynı cümleler ve aynı sözde deliller
ile suçlanan olgular, nasıl olur da 1981'de 146, 1986'da 141. mad
deni:iı. kapsamında: mütalaa edilir? Bu nasıl bir hukuk yaklaşı
mıdır?

B. TCK'nın 141; maddesinde 3531 sayılı yasa ile yapılan de
ğişiklik ile 141. madde seçim yoluyla iktidara gelenlere bile,
memleket içinde • müesses sosyal veya iktisadi temel nizamlar
dan herhangi birini devirmek isteyebileceği ihtimaline göre uz-:
gulanabilecek genişliğe ulaştırılmak istenmiştir. Bu değişikliğin
yorumuna göre TCK'mn 141. maddesini ihlal :için cebir, şiddet
gerekli değildir. •

Oysa İddia Makamı, Esas Hakkında Mütalaada kendine bu
yolu da tıkamıştır. DİSK Davasındaki iddialara ve EHM'nm 106,
133, 134 ve 145. sayfalarına göre DİSK, İHTİLAL iLE anayasal
düzeni yıkmak istemiştir. '

DİSK üyesi sendikalar ise EHM'nın 165, ı70, 178, 191, 199,
204, 207, 211, 214, 224, 232, 240, 244, 260, 299, 281, 295 ve 309.
sayfalarına göre İHTİLAL İLE ya da AYAKLANMA İLE ya da
ŞIDDET KULLANARAK anayasal düzeni yıkmak istemişlerdir.

1. ;
i
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Suçlamanın DİSK-! İddianamesinin «maddi ve manevi ce
bir» tartışmasının yapıldığı 784-817. sayfaları arasında aynı cüm
lelerle yapılmasına rağmen, Esas Hakkındaki MütaJaa.nın 314. •
sayfasında «TCK'mn 146. maddesinin... tatbiki için geıekli cebir
unsurunun gerçekleştlrildiğine dair hiçbir delil ve emareye·rast
lanılmamıştır» denilmiştir.

Bu açıklamalar iddiaların gerek 141. ve gerekse 146. mad
deler açısından tüm hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu
göstermektedir:

III. DİSK Davasındaki iddianameler ve Esas Hakkında Mü
talaa, ceza hukukun yerleşmiş temel ilkelerine, yargılama ve
dava şartları konusundaki hükümlere ve ilgili Anayasa ve yasa·
maddelerine aykırıdır. Şöyle ki.:

• Bu belgelerde, Anayasadaki ve yasalarımızdaki suçların
şahsiliği ilkesi ihlal edilmekte, sanıklar bu ilkeye aykırı olarak
kollektif ve zincirleme suçlar ile suçlanmaktadır.

• Bu belgelerde suçlanan eylemler hukuki olarak tanımlan
mamaktadır.

• TCK'nın ı. maddesi «kanunun' sarih olarak suç saymadığı
bir fiil için kimseye ceza verilemez» demesine rağmen bu bel
gelerde bize yüklenmek istenilen suçlar sarih değildir.

o Bu belgelerde suçun kanuni unsurları belirtilmemektedir.
·o Bu belgelerde hakdüşümü ve/veya zamanaşımı süreleri

dolmuş, kovuşturmaya yer· olmadığı kararı verilmiş ve itiraz
olunmamış, yargı -görmüş veya yargı görmekte olan, af yasası
ile ortadan kalkmış konular yeniden suçlama konusu yapılmalk
istenmiştir.

• TCK'mn 2. maddesi • «işlendiği zaman kanuna göre, cürüm
veya kabahat sayılmayan fiilden dolayı kimseye ceza verılemez
der. Bu belgelerde yasanın bu maddesi de çiğnenmektedir.

• Bu belgelerde suçlamanın delili yoktur. Madi temelleri
yoktur. Bu davanın temel özelliği bir 'tek maddi delile dayan
mamasıdır.

• Bu belgelerdeki iddlalar, ceza hukukunda yasaklanmış ,.
olan KIYAS ve İSTİDLAL yöntemine dayalıdır.

• Bu belgeler telkini metinlerdir.
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• Bu belgelerdeki iddialar objektif değil, subjektif yargılara
dayandırılmaktadır.

• Bu belgelerdeki iddialar şüphe, • varsayım, tahmin, ima,
zımn, çağrışım ve karalamalara dayandırılmaktadır.

• Bu belgeler ilgisiz malzemeler ve seçmecilik; saptırıcılık
unsurunu taşıyan alıntılarla şişirilmiştir.

• Bu belgelerde DİSK'e ait metinlerde tahrifat yapılmış, sap
tırmalara başvurulmuştur.

• Bu belgeler •• gerçekleri gizleme ve saptırma üzerine ku
ruludur.

• Bu belgeler maddi hatalar, bilgi hataları ve kavram kar
. gaşaları ile doludur.

• Bu belgeler aynca kendi Içindeki çelişkilerle malüldur.

• Bu belgelerdeki hukuki tanımlar sürekli değişmektedir.
Örneğin ayın olgu için belgelerin değişik sayfalarında suç, delil,
cebir, elverişli vasıta, teşebbüs, icra terimleri kullanılmaktadır.

• Bu belgelerde DİSK'in ve bağlı sendikaların bugüne ka
dar resmi mercilerce denetlenmiş, onaylanmış Anatüzükleri, her
türlü resmi açıklamaları, görüşleri, tüm faaliyetleri yasa ve usul
kurallarına aykırı bir biçimde suçlanmaktadır.

• Bizlere işkence ve baskı altında imza ettirilen, ancak As
keri Savcılık ve Mahkeme huzurundaki sorgularda tanık göste
rilerek reddedilen kağıtlar ilk hazırlık ifadeleri olarak kabul
edilmiş ve suçlamaların bazıları bunlara dayandırılmıştır. İddia
Makamı bu hususu DİSK-! İddianamesinin 781. sayfasında ve
verdiği ara mütalaalarda zımnen de olsa kabul ederek onaylar
görünmüştür. Dava zabıtlarının 23.6.1982 ve 30.6.1982 günlü cel
selerine ilişkin sayfalarında açıkça kayıt edildiği gibi işkence
lere . ilişkin Askeri. Mahkemeye verdiğimiz dilekçelerimizin dava
dosyalarından alınarak yok edildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu iddia ve açıklamaları içeren bu belgelerin bu
nitelikleri, DİSK Davasında yargıla.nan sanıklarca çeşitli neden
lerle Sayın Malıkemenize verdikleri dilekçelerde sık sık dile ge
tirilmiş, özellikle delillerin değerlendirilmesi aşamasında, somut
olarak, kanıtlara dayandırılarak, örnekleriyle sunulmuştur.

Aynca, savunma avukatları da bu belgelerin temel hukuk
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kurallarına. a.y.kınlığım orta.ya. koyan yukarıda. sıralanan nite
liklerini. çeşitli değerlendirmelerinde, çağdaş demokratik hukuk
kuralları ,1<.arşısındaki yerlerini belirterek ortaya koymuşlardır.

'IV. J>eşin hükümlü. bir siyasi polemik belgesi olarak ha
zırlanmış izlenimini veren bu belgelerde hiçbir delile, bulguya
dayandırılmadan akıl almaz suçlamalar getirilirken, bu belge
ler gerçekte DİSK'li sendikacılara. ait olmayan, görüş, düşünce,
yazı, konuşma ve.,olaylarla doldurulmuştur.

Örneğin DİSK-! İddianamesi aşağıdaki DİSK'e ve yönetici
lerine ait olmayan belge, konuşma, olay, slayt, film ve ses bant
ları ile doldurulmuş ve şişirilmiştir.

a. DİSK 6. Genel Kurul Çalışma. Raporu adım taşıyan kitap.
b. DİSK Eğitim Notlan adlı yayın. CDİSK-I İddianamesi s.

98-102, 593-613).
c. Demokratik Merkez Eylem Komitesi Taslağı Cİddia.name

s. 427-436).
ç. UDC Broşürü (İddianame s. 449-474).
d. Cephe Üzerine Teorik Çerçeve (İddianame s. 526-536).
e. Tekstil Eğitim Notlan adlı yayın (İddianame s. 622-625).
f. Demokratik Almanya Cumhuriyetine ait slaytlar ve me
tinleri (İddianame s. 629-!§36).

g. TKP'nin Sesi bandı (İddianame s. 754-758).
ğ. Bölge Temsilciler Meclislerindeki Konuşmalar (İddianame

s. 698-707).
h. Şili toplantısındaki konuk konuşmaları (İddianame s. 721-

731).
ı. Yurtdışından gönderilen 1 Mayıs mesajlan (İddianame s.

741-750).
ı. TKP Genel Sekreterinin 1 Şubat 1979 tarihli mektubu (İd
dianame s. 753).

j. CHP Parlamenterlerinin açıklamaları (İddianame s. 766-
776).

k. İddianamenin son sayfalarında.ki fotoğrafların çoğu CtoP
lam 47 sayfa>.

I> Tariş olaylan (İddianame s. 115).
m. 1 Mayıs kutlamalarında. DİSK'in saptadığı sloganların dı

şında. taşınan pankart ve sloganlar (İddia.name s. 662-693).

DİSK ve Yöneticileriyle hiçbir ilgisi olmayan bu belge, ko
nuşma. ya da olayların toplamı DİSK-1 İddianamesinin yaklaşık
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üçte birini oluşturmaktadır. İşte İddia Makamı J:?İSK'i,_ DİSK'e
a.it olmayan bu sözde kanıtlar ile suçlamaktadır. DISK-I Iddiana
mesi bu. nedenlerle de hukuk kurallarına aykırıdır.

DİSK'e ve yöneticilerine ait olan, İddianamenin ekindeki kla
sörlerde yer alan, okunan ve okunmayan belge, konuşma ve olay
lar ise; DİSK'in Anayasa, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri '
Yasası, ILO Sözleşme ve İlkeleri çerçevesinde, bu belgelerin te
ıninatı altında sendikal işlev ve görevlerini yerine getirdiğini
belgeleyen kanıtlardır. Tüm çağdaş demokratik toplumlarda,
sendikal görüş ve anlayışları ne olursa olsun, tüın seendikalann

- bu gibi günlük, normal yazışma, araştırma, tüzük, yönetmelik,
kongre, toplantı gibi eylem ve işlevleri yerine getirmesi demok
ratik hayatin ve sendika özgürlüğünün doğal gereğidir.

Bu gibi eylem ve işlevlerin suçlanabilmesi, suç kanıtı olarak
ileri sürülmesi ise, çağımızın hukuk ilkeleri ve ölçüleriyle bağ
daşmaz. DİSK Davasındaki iddianameler ve EHM aynca. bu ne
denlerle de hukuk kurallarına ayılondır.

V. Suçlamalarda önyargılılık, peşinhüküınlülük egemendir.
Bu iddiamızın en büyük kanıtı ise Esas Hakkında Mütalaa'nın
kendisidir. Delil değerlendirilmesi aşaması, yargılamada temel
bir süreçtir. DİSK Ana Davasında 13,5 ay süreyle okunan de
liller üzerinde görüşlerimizi belirterek, tüm kamuoyunca bilinen
gerçeklerin bir kez daha sergilenmesine çalıştık. Ama hiçbir

, yerleşik hukuk kuralım tanımayacağım açıkça ilan eden Esas
Hakkında Mütalaa bundan nasibini bir türlü alamadı.

Gerek sorgularımız, gerekse delil değerlendirilmesi aşama
sında yapılan . açık taıhrifatlan dile getirdik ve tüm umutsuzlu
ğumuza rağmen, Esas Hakkında Mütalaa'da bunların düzelebi
leceğini yine de bekledik. Örneğin DİSK'e ait «Anayasada ön
görülen köklü dönüşümler- deyişinin DİSK-! İddianamesinin 35.
sayfasında «Anayasada köklü dönüşümlerin gerçekleştirilmesi
biçiminde tahrif edilmiş olduğunu her vesile ile dile getlrdık,

Tüın uyarılarımıza rağmen, belgeler ortada dken, Esas Hak
kındaki Mütalaa'nın 5. sayfasında ayın tahrifat devam ettirildi.
Hiçbir delile dayandırılamayan iddiaJann, tahrifatlara dayandı
nlma.k istenilmesine devam edildi.

Sorgulanmızda DİSK-! İddlanamesindeki çeşitli olayların, çe--
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şitli listelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek bazı örnekler ver
dik. Örneğin I. Ören Toplantısına katılmış oİarak gösterile~
Petkim-İş Yürütme Kurulu üyesi Ali Tügen'in o tarihte yürüt- .
me. kurulu üyesi olmadığını, daha da önemlisi bu senclikacı kar
deşimizin o tarihte vefat etmiş olduğunu açıkladık. Ama Esas
Hakkındaki Mütalaa'nın 91. sayfasında bu kişinin I. Ören Top
lantısına katıldığı iddiası devam etmektedir.

Önyargılılık o denli açıktır ki, delil değerlendirilmesi süre
cinde açıkça belgelere dayalı olarak sergilenen yüzlerce husus
dikkate alınarak Esas Hakkında Mütalaa'da düzeltme gereği bile
duyulmamıştır..

VI. DİSK Davasındaki İddianameler ve EHM gerçekte anti
demokratik bir yaklaşımla, sendikaları, sendikacıları, ILO ilke..:
Iermi, Batı Avr_u.pa sendikacılığını, sendika özgürlüğünü ve sos
yal haklan suçlu sayan bir anlayışı yansıtmaktadır. İddialara
göre bir sendikaya üye olma, sendika yönetimine seçilme, tek
başlarına birer suç unsurudur. Bu nedenle 1963-1980 arasındaki
sendikal gelışmeler, sendikal mevzuat suçlanmakta, bundan da
öte gelecekteki sendikal çalışmalar şimdiden töhmet altında. tu
tulmak istenmektedir. .

Sendikalar Yasası gereği gizli oy, açık sayım ile gerçekleş
tirilen demokratik seçimlerde aday olma ve seçim sonucunda
seçilmede «maddi cebir», «manevi cebir» ve· «kasıt» aranamaz.
Hukuka aykırılık ise hiç aranamaz.

274 sayılı Sendikalar Yasasının 1. ve 14. maddeleri gereği
işçilerin iktisadi, sosyal ve kültürel çıkarlarını korumada maddi
veya manevi cebir de bulunamaz.

Aynı biçimde Anayasadaki çalışma. hakkı gereği DİSK'te ya
da bağlı sendikalarda ücretli olarak: uzman olarak çalışan ki
şilerin bu çalışmasında kasıt ya da cebir aranamaz. Ücretli uz
man kadrosundan bazılarının ise sevk ve idareci olarak kabulü
ise düşünülemez.

Esas Hakkında Mütalaa'da sendikal çalışmada benzeri ko
numdaki kişiler için «yaşadışı durumuna dönüşmüş DİSK'in faa
liyetlerine iştirak hususunda mahkumiyetine yeterli delil elde
edilmediğinden» değerlendirilmesi yapılmıştır. Ancak EHM'de bu
değerlendirme yeralırken •aynı sendikal çalışma içindeki diğer
kişiler hakkında yeterli delil nasıl elde edilmiştir? Bu deliller
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hangileridir'? İddia Makamı son sözünü söylediğine göre bu de
lilleri ne zaman sunacaktır? Kanunsuz suç, delilsiz suçlama ol
maz kuralı bu davada EHM ile bir kez daha ihlal edilmektedir.

VII. 274 sayılı Sendikalar Yasası, sendika, federasyon ve
konfederasyon olarak üç çeşit sendikal örgütlenme biçimi getir
miştir. Ancak bu sendikal örgütlenmeler keneli içlerinde bağım
sız kuruluşlardır. Yasanın 29. maddesi konfederasyonların üye
sendikaların çalışmalarını denetleyebilecekleıine ilişkin bir hü
küm getirmesine rağmen, yaptırımı olmadığından, bu hüküm
Türkiye'de hemen hemen hiç uygulanmamıştır.

Türkiye'de genel olarak sendikalar ile konfederasyonlar ara
sında.ki ilişki hiçbir zaman sağlam ve disiplinli bir ilişki olmamış
tır. Bu ilişkinin Türkiye'deki gelişimi bu nedenle bu davada ol
dukça önemlidir. DİSK'in çalışmalarından üye bir sendika ya da
-üye bir sendikanın çalışmalarından DİSK sorumlu değildir.

VIII. Öte yandan yapılan tüm resmi açıklamalarda DİSK'in
ve DİSK'li sendikacıların anarşi ve teröre bulaştıkları için yar
gılandıkları belirtilmiştir. Bu anlamda DİSK'e ve sanıklara yö
nelik tek yanlı bir kamuoyu oluşturmaya girişilmiştir. 5680 sa
yılı Basın Yasası'nm görülmekte olan davalara ilişkin yasağına,
sendikacılar ha'kkında olumlu ya da olumsuz ·yazı yazılmasını
yasaklayan 52 sayılı MGK. bildirisine rağmen çeşi..tli devlet yet
kilileri dahil, basın ve TRT türlü vesilelerle DİSK ve DİSK'li sa
:nıkları hiçbir somut delil göstermeden kamuoyu önünde suçla
mışlardır.

Oysa açıklamalarda bulunanlar 12 Eylül sonrasında DİSK'te
-yapılan aramalarda «DİSK'te bir çakı bulunmuştur- bile diye
memişlerdir. DİSK'in anarşi ve teröre bulaştığına ilişkin tek bir
,ciddi delil ortaya koyamamışlardır. Ancak bu konumdaki yet
'kili ve görevli kişiler hakkında suç duyurularına rağmen ilgili
.savcılar gereğini yerine getirmemişlerdir.

DİSK'e ilişkın tüm gerçeklerin, yazılı belgelerin de kanıtla
.dığı gibi DISK'li sendikacılar hiçbir biçimde anarşi ve teröre
"bulaşmamışlar; tam tersine hayatları pahasına anarşi ve teröre
karşı çıkarak sendikacılık görevlerini yasalar çerçevesinde ye
-rine getirmeye çalışmışlar ve demokrasiyi, sendika özgürlüğünü

' ve sosyal haklan tüm kurum ve kurallarıyla savunmuşlardır. •

Bu davada DİSK ve üye sendikaları yasadışı ihtilalci ör-
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gütler kabul edilmekte, ancak bu peşin yargılı iddiayı kanıtla
yacak bir tek ciddi, hukuki delil ortaya konamamaktadır. Ger
çeklerle bağdaşmayan bu iddia, hukuk ilkelerine aykırı olarak,
yasalara ve bilinen hukuki ölçülere bağlı kalınmayarak, hukuk
dışı yöntemlerle de kanıtlanamamaktadır. DİSK ve üye sendi
kalar hakkında devletir yetkili organlannın ve kamuoyunun
bilmediği hiçbir yeni bulgu ve belge ortaya konamamaktadır.

DİSK-I İddianamesinin 810-812. sayfalar- arasında :

...yukarıdan beri yapmış olduğumuz hukuki tavsifin
delillerini, hafızaların tazelenmesi bakımından kısa
ca da olsa aşağıda bir kez daha belirtmekte fayda
mülahaza· edilmiştir. DİSK'in kuruluşundan itibaren
12 Eylül 1980 tarihine kadar geçirdiği zaman süreci
içindeki faaliyetlerini sergileyen ve yapılan hukuki
tavsifin gerekçesini teşkil eden delilleri kısaca şu şe- .
kilde sıralayabiliriz...

denildikten sonra tüm iddiaların dayandığı 16 grup delil sıra
lanmaktadır.

Bu 16 kalem, DİSK Davası açısından son derece önemlidir.
Çünkü bu davadaki iddiaların dayandırıldığı tek delil listesi
budur. Ancak DİSK-! İddianamesinin 810-812. sayfaları arasın
-da sayılan bu '16 kalem, DİSK-! İddianamesinin -Ffhrist-Inde ve
rilen ,e DİSK-I İddianamesinin içinde sayılan suçlar ile çakış
mamaktadır. Aynca bu 16 kalem için İddianamenin değişik say
falarında farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Örneğin DiSK-I
İddianamesinin 810. sayfasında bu 16 kalem için «hukuki tavsi
fin delilleri» denilmektedir. Aynı 16 kalem için 815. sayfada «el
verişli vasıta», «ihtilal fiilinin icrai hareketleri», İddianamenin
'bır çok yerinde ise «suç teşkil eden eylem- denilmektedir..

Esas Hakkında Mütalaa'da TCK'nın 141. maddesinin ihlali
iddia edilmektedir. Oysa delil olarak gösterilen bu 16 kalem için
.de TCK'nın 141. madde kapsamında düşünülebilecek örgütsel bir
delil de yoktur.

Hemen belirtmek istiyorum ki, tüm suçlamaların kanıtı ola
rak gösterilen bu 16 ana konu yargı huzuruna getirilemeyecek
derecede ceza hukuku açısından değerlerini yitirmiş, hukuki de
.netimden geçmiş, yetkili kamu organlarınca incelenmiş. karara
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bağlanmış, yasal varlıkları kanıtlanmış y,-ı da kesinleşmiş konu
lardır. Bunlar artık herhangi bir suçlamanın kanıtı olamayacak
lan gibi, herhangi bir kovuşturmanın konusu da olamazlar.

Ayrıca suçlamanın kanıtları olarak sunulan bu 16 kalem bi
le İddia Makamı tarafından Mahkemenize tam olarak sunul
mamıştır.

Bu 16 kalemden 7. sıradaki Demokratik Sınıf ve Kitle Sen
dikacılığının Temel İlkeleri broşürü ile 16. sıradaki DİSK'in ka
patılması istemi ile Bakırköy Mahkemesinde açılan dava dos
yası tam olarak sunu.İmuştur.

1.6 kalemden 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 15. sırada gösterilen ve de
lil olarak dayanılan olgular İddia Makamı tarafından İddiana
mede gösterildiği biçimiyle dahi tam olarak sunulmamıştır. 1,
10, ıı, 12, 13 ve 14. sırada gösterilen belge ve olgular ise Mah
kemenize hiçbir zaman sunulmamıştır.

• Artık Ceza Hukuku ilkeleri açısından suçlama konusu yapı
lamıyacak ve kanıt olamayacak bu 16 .kalem üzerinde kısaca da
olsa durmak istiyorum :

1 - DİSK KURULUŞ BİLDİRGESİ: Bu kuruluş bildirisi 13
Şubat 1967'de İstanbul Vilayet Makamına verilmiş ve basılarak
kamuoyuna açıklanmıştır. 1967-1980 yıllan arasında hiçbir bi
çimde suçlanmamış olan bu bildiri Üniversitelerimizde öğrenci
lere ders olarak okutulmuştur. Bu belge, ayrıca birkaç kez· da
ha basılarak dağıtılmıştır. Basın yasasına göre zamanında hak
kında hiçbir kovuşturma yapılmadığı için hak düşümüne uğra
mıştır. Bu belge DİSK Anatüzüklerinin -Amaç- maddelerinde
sözü edildiği için Sendikalar Yasası uyarınca devlet adına İçiş
leri ve Çalışma Bakanlıklarınca denetlenmiş ve onaylanmıştır.
Bu nedenlerle Kuruluş Bildirisinin bu davada suçlama konusu
yapılması hukuken olanaksızdır.

2 - DİSK TÜZÜKLERİ: Sendikalar Yasasının 30. maddesr-,
ne göre, bir sendikanın tüzüğünde yasalara aykırı bir husus bu-,
lumnası durumunda Çalışma Bakanlığınca uyarılır. Uyarıya kar-,
şın süresi içinde tüzüğünü değiştirmeyen sendika hakkında Curn-.
hwiyet Savcılıklarınca iş mahkemesinde dava açılır. Mahkeme
nin vereceği süre içinde tüzüğünü yasalara uygun biçimde dü-.
zeltmemekte direnen sendika kapatılabilir. Bu konuda ayrıca,
Valilerin de bazı yetkileri vardır.
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DİSK'in tüzükleri ve tüzüklerindeki değişiklikler Sendikalar
Yasası'nın 29. maddesi uyarınca devletin denetiminden geçmiş
tüzüklerdir. Bu tüzükler aynca basılarak dağıtıldığı için Basın
Yasası uvarınca da haklarında dava açılmamış, böylece hak dü
şümüne uğramıştır. DİSK tüzüklerinin bu nedenlerle bu davada
suçlama konusu yapılması da olanaksızdır.

3 - DİSK GENEı KURUL ÇALIŞMALARI, Bu çalışmalar
Sendikalar Yasası ve ilgili diğer yasalar uyarınca yapılmıştır.
Bunlar zorunlu çalışmalardır. Hepsi de devlet adına, çoğu Kayma
kam düzeyindeki hükümet .komiserlerince izlenmiş ve rapor edil
miştir. Genel Kurullarda yapılan konuşmalar, alınan kararlar tu
tanaklara geçirilmiş, Sendikalar Yasasının ilgili maddeleri uya
rınca hiçbir DİSK Genel Kurulu için kovuşturma yapılmamıştır.

. Başka bir deyimle zamanında yürürlükteki yasalara göre
• suç sayılmadıkları için, kovuşturma açılmayan bu çalışmalara
ilişkin konular da hak düşümüne uğramışlardır. Bu nedenlerle
DİSK Genel Kurullarına ilişkin çalışmalann ve eylemlerin bu
gün suçlanmaları hukuken olanak dışıdır.

4 - YÖNETİM VE YÜRÜTME KURULU KARARLARI: Bu
kararlar 1961 Anayasası, Sendikalar Yasasının 1., 14. ve 16. mad
deleri ve ILO karar ve ilkeleri doğrultusunda alınan, işçilerin
ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarını korumaya ve geliştir
meye yönelik kararlardır. Bu kararlar ve sonuçlan hüküm.et
komiserlerinin denetiminde yapılan genel kurullarda tartışıldığı
ve çalışma raporlarında yer aldıklan için, raporların Çalışma
Bakanlığınca incelenmesi sonucu Sendikalar Yasasının 29. mad
desi uyarınca devletçe onaylanmışlardır.

Çoğu DİSK Ajansı ve diğer yayın organlarıyla kamuoyuna
duyurulan ve TRT'de yer alarak yayınlanan DİSK Yönetim ve
Yürütme Kurulu ·kararlannı içeren karar defterleri zaman za
man Cumhuriyet Savcılığınca ve İstanbul Sıkıyönetim Askeri
Savcılığınca 1stenerek incelenmiş ve haklarında herhangi bir
kovuşturma yapılmamıştır. Bu nedenlerle kararların bu dava
da suçlama konusu yapılması da olanaksızdır.

5 - CEPHE HAREKETLERİ VE DEMOKRATİK PLATFORM:
Deliller klasörlerinin ve özellikle de organ kararlannın açıkça
gösterdiği gibi UDC çağrısı DİSK yetkili organlarınca alınan bir
karar değildir. DİSK 6. Genel Kurulunda alınan 1 numaralı ka-
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rarın da UDC ile hiçbir ilgisi yoktur. DİSK kurulları 1 numaralı
karan Batı Avrupa ülkelerindeki gibi demokratik güç ve eylem
birliğinin sağlanmasına. yönelik olarak algılamışlardır. Ancak
Demokratik Platform çalışması l!l78 yılı sonunda o zaman hepsi
açık ve yasal olan çeşitli demokratik kitle ve meslek örgütleriy
le yaptıkları bir fikir platformu çalışmasıyla sınırlı kalmıştır.
DİSK 7. Genel Kurulunu Açış Konuşmamda belirttiğim gibi De
mokratik Platform gerçekleştirilememiştir. Tilin çalışmalar Ba
sına açık, kamuoyu önünde yapılmış, tek somut ürün olarak za
manın Başbakanına gönderilen mektup da Basına açıklanmış ve
süresi içinde hakkında herhangi bir kovuşturma yapılmamıştır.
Bu toplantının ürünü olan açıklamalar yasanın öngördüğü süre
içinde herhangi bir kovuşturmaya uğramadığı için zaman aşı
mına uğradığından bu davada. suçlama. konusu yapılması huku-
ken olanaklı değildir. •

6 - BİRİNCİ VE İKiNCİ ÖREN TOPLANTILARI : Bunlar
9. klasördeki Burhaniye Emniyet Amirliği ve Burhaniye Cum
huriyet Savcılığı'nın ilgili yazılarında belirtildiği gibi, Sendika
lar Yasası ve Ana.tüzük uyarınca yapılan sendikal nitelikli tü
züksel toplantılardır. Bu toplantılar Türkiye kamuoyu önünde
Basına açık yapılmışlardır. Toplantılarda varılan sonuçlar ga
zetelerde ve TRT'de yayınlanmıştır. Bu toplantılarda yapılan öne
riler ve tartışmaların ne olduğu ortadadır.

Sağcı bir gazetenin ihban üzerine Burhaniye Cumhuriyet
Savcılığı ı. Ören toplantısı ile ilgili olarak soruşturma yapmış
ve 1178/590 hazırlık, 1178/224 sayılı kararıyla kovuşturmaya yer
olmadığına karar vermiştir. Aynı savcılık; 2. Ören toplantısı
hakkında da soruşturma yapmış, birçok sendikacının ifadesini
almış, ancak bu soruşturmadan da aleyhim.ize bir sonuç çıkma
mıştır. Hakkında daha önce kovuşturma yapılmış ve sonuçlan
mış bu toplantılarla ilgili olarak yeniden suçlama getirilmesi
hukuken olanaksızdır.

7 _,. TEMEL İLKELER BROŞÜRÜ: Bu broşür Türkiye sen
dikal hareketinde yaşanmış deneylerle, Batı Avrupa sendikal ha
reketinin biriken teorik ve pratik bilgilerin ışığında, demokra
tik sınıf ve kitle sendikacılığının yorumlanması ve genel de
ğerlendirilınesidir.

Söz konusu bu broşürün ilk baskısı 20.3.1979, ikinci baskısı
19.6.19B0'de yayınlanmıştır. Basın yasası uyarınca denetlenen ve
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süresi içinde dava açılmadığı için hak düşümüne de uğrayan
bu broşür nedeniyle yeniden dava açılması ve suçlanmamız hu
kuken olanaksızdır.

8 - İŞÇİ SINIFI BİLİMİ, DİSK EĞİTİMLERİ VE .DİSK YA
YINLARI: İddia edildiği gibi «işçi sınıfı bilimi, Marksizm-Le
ninizm- değildir. Bu konu üzerinde ileride daha ayrıntılı olarak
duracağım. İşçi sınıfı' bilimi teriminin Marksizm-Leninizm ola
mayacağı, TCK'run 141. ya da 142. maddelerinin kapsamında dü
şünülemeyeceği 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı mahkeme
lerinin çeşitli kararlan ile sabittir. Tüzüklerinde «işçi sınıfı bi
limine dayalı eğitim yapmak» amacı yer aldığı için hakların
da TCK'nın 141. ve 142. maddelerini ihlal iddiası ile dava açı
lan sendikalara ilişkin 1 No'lu Askeri Mahkemenin 22.12.1982
tarihli 1982/504 E. ve 1982/1145 K. sayılı ve Askeri Yargıtay 5.
Dairesinin 4.5.1983 tarih ve 1983/299 E. ve 1983/296 K. sayılı ila
mı ile kesinleşen beraat kararında; yine 1 No'lu Askeri Mah
keme'nin 4.4.1985 tarihli 1985/18 E. ve 1985/141 K. sayılı beraat
kararında «işçi sınıfı bilimi.. terimi ve «işçi sınıfı bilimine dayalı
eğitim yapma» TCK'nın 141. ya da 142. maddesini ihlal olarak
değerlendirilemeyeceği, işçi sınıfı bilimi terimini kullanmanın,
bir sınıfın başka bir sınıf üzerinde tahakkümüne ya da bir sı
nıfın ortadan kaldırılmasına ya da müesses nizamlardan biri
nin devrilmesine yol açamayacağı açıklıkla ortaya konmuş ve
bu. hukuki yaklaşım Askeri Yargıtayca da onaylanmıştır.

DİSK eğitimleri ise Sendikalar Yasasının zorunlu kıldığı bir
görev olarak gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler tüm üye işçilerin
bilgileri dahilinde ve DİSK üyesi sendika ile toplu sözleşme im
zalamış olan işverenlerden toplu iş sözleşmelerindeki maddelere
göre alınan ücretli eğitim izinlerine göre gerçekleştirilmiş ve
Sendikalar Yasasının 29. maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığı'n
ca denetlenmiş ve onaylanmıştır. Eğitime· ilişkin yayınların hak
larında. Basın Yasası uyarınca zamanında dava açılmamış ve
zaman aşımına uğramışlardır. Bu nedenle eğitimlerin ve buna
ilişkin yayınların yeniden dava konusu yapılması hukuken ola
naksızdır.

9 - 15-16 HAZİRAN OLAYLARI VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR :
Bu olaylara ilişkin olarak zamanında Sıkıyönetim savcılarınca
DİSK hakkında herhangi bir dava açılmamıştır. Yalnızca bazı
sendikalar hakkında çeşitli davalar açılmıştır. Bir kısım DİSK

21



yöneticilerini de kapsayan tamamlanmamış 106 dosya Sıkıyöne
timin kalkması üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığına devre
dilmiştir. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi 20.12.1984'de kesinle
şen.12.12.1984 tarihli 1984/4 E. ve 1984/344 K. sayılı karan ile Ke
mal Türkler ve arkadaşları hakkında BERAAT karan vermiştir.

15-16 Haziran nedeniyle DİSK hakkında hiçbir dava açılma
mıştır.

15-16 Haziran'a ilişkin DİSK yöneticilerinin açıklamaları ise
DİSK Ajanslarında yayınlanmıştır. Bu ajanslar hakkında süresi
içinde ilgili yasa uyarınca dava açılmamış ve zaman aşımına
uğramıştır. Genel af kapsamına giren 15-16 Haziran olayları ile
buna ilişkin olarak DİSK Ajanslarında yayınlanan ve zaman aşı
mına uğrayan açıklamaların bu davada suçlanması ve delil ola
rak 'kullanılması hukuken mümkün değildir.

10 - 1975 YILINDAKİ DEMOKRATİK HAK VE OZGURLÜK
LER MİTiNGLERİ : Bu mitingler ı71 sayılı yasaya uygun ola
rak devletten alınan izinler ile devletin denetiminde yapılmış
lardır. Haklarında hiçbir dava açılmamış olan. bu mitingler
hakkında bugün dava açılması ve yargılama ya.pılm~ı mümkün
değildir.

11 - DGM GENEL YAS EYLEMİ: Yalnız DİSK üyelerinin
değil, Türk-İş üyelerinin de katıldığı bu eylemle ilgili olarak
Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada 21.2.1978 gün
ve E. 1976/956, K. 1978/811 No'lu karar ile DİSK yöneticilerinin .
beraatlerine karar verilmiş, Yargıtay 9. Dairesi tarafından bo
zulmasından sonra yeniden bakılmakta iken zaman aşımı nede
niyle ilgili yasa uyarınca düşürülmüştür.

Yargı görmüş bu eylem hakkında yen-iden dava açılması
mümkün değildir. Ayrıca başka bir davada delil olarak kulla
nılması da mümkün değildir.

12 - 20 MART FAŞİZME İHTAR EYLEMİ : Bu eyleme iliş
kin olarak Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava,
1978/269 E., 1980/451 K., sayılı ve 17.7.1980 tarihli kararla beraatle
sonuçlanmış, ancak Yargıtay'ın bozması üzerine ayın .mahkeme
tarafından DİSK Yürütme Kurulu üyesi 7 kişi hakkında 275 sa
yılı Yasa'nın 56. maddesine aykırılıktan 6 ay hapis cezası ve 500
TL. para .cezası verilmiştir. Yargı denetiminden geçmiş ve hak
kında hüküm verilmiş bu eylem hakkında da yeniden dava aç-

22



mak veya bu eylemi başka bir suçun kanıtı olarak göstermek
hukuken mümkün değildir.

13 - 30 NİSAN 1980 : Bazı fabrikalarda 30 Nisan 1980 gü
nü iş bırakılması üzerine, kanunsuz grev yapıldığı iddiası ile İs
tanbul Sıkıyönetim 2 No'lu Askeri Mahkemesinde açılan dava
da, Mahkemenin 1982/1651 Kayıt, 1982/473 E., 515 K. sayılı ve
6.9.1982 tarihli karan ile 275 sayılı Yasa'nın 55. maddesine ay
kınlık riddiasıyla açılan davanın Bakırköy 4. Asliye Ceza Mah
kemesi'nde görülmesi gerektiğinden bahis ile görevsizlik kararı
verilmiştir. DİSK Yürütme Kurulu üyeleri hakkındaki bu dava.
da Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 983/426 E., 983/616 K.
sayılı 14.11.1983 tarihli karan ile Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gön
derilmiş, daha sonra da bu dava ne birleştirilmiştir. Diğer sen-

• dikacılar için yerel mahkemeler ise bu konuda beraat karan
vermişlerdir.

14 - GREVLERE İLİŞKİN MAHKEMELERDE DAVA KONU
SU EDİLMİŞ SORUŞTURMA DOSYALARI: 275 sayılı Yasa'ya.
göre konfederasyonlar grev karan alamaz ve uygulayamazlar.
Grev kararlarını alan ve uygulayanlar sendikalardır. 275 sayılı
Yasa grevlerin hangi ölçülere göre yasadışı sayılabileceğini açık
ça belirtmiştir. Yasada aynca işverenlerin deyimi olan «ideolo
jik grev» adı altında yasaklanmış grev türü yoktur. Görülmek
te olduğu ileri sürülen soruşturma dosyalan iddianameye ek ola
rak Mahkemeye sunulmamıştır. Kaldı ki, sunulmuş olsa bile
DİSK'le ilgisi olamaz.

15 - 1976, 1977, 1978 1 MAYIS KUTLAMALARI VE İLGİLİ
YAYINLAR:

a. ı Mayıs 1976 : Bu konuda Miting Tertip Komitesi üye
leri hakkında bir· dava açılmış, ancak bu dava İstanbul 6. Ağır
Ceza Mahkemesi'nin 1981/llS E., 1981/449 K. No'lu ve 23.12.1981
tarihli karan ile beraatle sonuçlanmıştır. ı Mayıs 1976 Kutla
ması ile ilgili DİSK ve üye sendikalara ilişkin başka bir suçla
ma, kovuşturma ya da dava yoktur.

b. 1 Mayıs 1977 : 36 yurttaşımızın öldürüldüğü 1 Mayıs
1977 günü nedeniyle DİSK hakkında herhangi bir soruşturma.
açılmamıştır.

DİSK Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde açılan davada mü
dahil makamında haklarını savunmaktadır.

23



,
----=

c. 1 Mayıs 1978 ı Bu kutlama nedeniyle bir soruşturma Ya
pılmış, İstanbul C. Savcılığı tarafından yürütülen sol"1;1şturma
sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Istanbul
C. Savcılığı Toplum Suçları Bürosu'nun 1978/15132 Hz., 1978/527
K. No'lu takipsizlik kararının 11. sayfasında,

...bu sanıkların miting ve yürüyüş boyunca suç teş
kil eder nitelikte pankart taşıdıkları ve slogan attık
ları, ayrıca sopa taşıyıp bulundurdukları saptana
mamıştır....

12. sayfasında da

.. .incelenen belge ve filmlerden kürsünün civarında
ki gönderde Türk Bayraklarının çekilmiş olduğu,
korteje dahil pek çok yürüyüşçünün büyük boy Türk
Bayrakları taşıdıkları ve keza alanın muhtelif yer
lerinde çok sayıda Türk Bayrağı çekildiği anlaşıl
mıştır.. ,

denilerek kararın ıo. sayfasında DİSK hakkında şu nitelendirme
yapılmıştır :

...Bu durum karşısında Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu politik arenada toplumcu dünya gö

. rüşünü benimseyen, Anayasa'nın sınır v.e kapsamı
içinde bunun savaşımını veren bir demokratik ku
ruluş olarak nitelemek gerekmektedir.

1 Mayıs'lara ilişkin yayınlar ise ilgili Basın Yasası uyarın
ca, denetlenmiş, hiçbiri hakkında dava açılmamış ve hepsi za
man aşımına uğramıştır. Bu nedenlerle ı Mayıs Mitingleri ve
yayınlan yeniden dava konusu olamayacağı gibi, bu davadaki
suçlamaların kanıtı da olamazlar.

16 - BAKIRKÖY İŞ MAHKEMESİ'NDE DİSK'E iLiŞKİN
AÇILAN DAVA DOSYALARI ı Bakırköy İş Mahkemesine avu
katlarımız tarafından verilen itiraz dilekçesinde de belirtildiği
gibi söz konusu dava Sendikalar Yasasının 30. maddesindeki ku
rallara uyularak açılmış bir dava değildir. Dava açılmadan ön
ce Çalışma Bakanlığınca tüzük değişikliği yapması konusunda
_DİSK'e herhangi bir uyanda bulunulmamış, İş Mahkemesince de

24



tüzük değjşikliği yapılması için bir süre verilmemiştir. Tam ter
sine DİSK'in tüzük ve tüm çalışmaları onaylanmıştır.

DİSK yasal bir kuruluş olup, tüın çalışmalarını Anayasa
• doğrultusunda yapmıştır. Kaldı ki, 274 sayılı Sendikalar Yasası
. ve yüksek yargı kararlarına göre sendika kapatma davalarına
bakmakla görevli mahkemeler İş Mahkemeleridir. Bu nedenle,
DİSK'i kapatmaya ilişkin dava dosyasının bu davayla ilgisi bu
lunmamak gerekir.

Konunun bir başka yönü ise çok daha çarpıtıcıdır. DİSK-! İd
dianameslnde TCK'mn 146. ya da 141. ve 142. maddelerini ihlal
etmenin kanıtlan olarak gösterilen İddianamenin 810. sayfasın
da yazılı 16 kalem belge ve eylemler hakkında açılan davalarda
DİSK-! İddianamesindeki gibi TCK'nın 146. ve 141. maddelerinin
ihlali sözkonusu edilmemiştir. Olağan dönemde 275 sayılı Toplu
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'nın 55. veya 56. maddesini
ihlal ile kovuşturulan bir sendikal eylem olağanüstü bir dö
nemde devleti ele geçirmenin, Anayasayı tağyir ve tebdil etme
nin, gizli komünist partisi oluşturmanın, komünizm propagan
dası yapmanın kanıtı olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu tür
suçlamalar hem devletin sürekliliği kavramı ne, hem hukuk il
keleriyle, hem de gerçeklerle çelişmektedir..

Görüldüğü gibi, DİSK İddianamesinde hukuki tavsif'in ge
rekçelerini oluşturan delillerin tüınü görülmüş ya da görülmek
te olan davalara, hukuki denetim görmüş yayın ve olaylara iliş
kindir. Hepsi de hukuka ve yasalarımıza göre yeniden ele alı
nıp haklarında soruşturma yapılamayacak ve dava açılamaya
cak konulardır. Başka bir deyimle hepsi de HUKUKEN GEÇER
SİZDİR.

Kısacası yasalarca denetlenmemiş, gizli, Anayasa dışı hiç
bir çalışmamız yoktur. 171, 274 ve 275 sayılı Yasalar kapsamı
dışında düşünülebilecek hiçbir eylemimiz, faaliyetimiz yoktur.

Olağan dönemlerde yasal olan görüş ve girişimlerimiz ola
ğanüstü dönemlerde suç unsuru olamaz.

Bu ne biçim bir hukuk anlayışıdır ki; bir sendikal görüş
ya da bir sendikal eylem ortaya konduğu sırada yasaldır; ama
5-6 yıl sonra suç konusudur. Bu ne biçim hukuk anlayışıdır ki;
bir sendikal eylem yapıldığı anda Sendikalar Yasasının ilgili
maddelerince kovuşturulacak, ancak üzerinden 3-5 yıl geçtik-
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ten sonra Devleti silah zoruyla yıkma, gizli örgüt oluşturma,
TCK'nın 141. maddesini ihlal etme iddiasıyla kovuşturulabile
cektir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 11. maddesinin 2.
fıkrasında açıkça belirtilmiştir ki :

...hiç kimse, işlendikleri sırada milli veya milletler
arası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya
ihmallerden ötürü mahküm edilemez. Bunun gibi,
suçun işlendiği sırada uygulanan cezadan daha şid
detli bir ceza verilemez.

İlgili yasalara göre zamanında TCK'nın 141. ve 142. mad
deleri ile 146. maddesine göre suçlanmayan görüşleriınizin ve
eylemlerimizin yıllar sonra olağanüstü bir dönemde TCK'nın en
ağır maddeleriyle suçlanması çağdaş hukuk devleti ve ceza hu
kuku temel ilkeleriyle bağdaşmaz.

İlgili yasalara göre zamanında 171 ya da 274 ve 275 sayılı
Yasalara uygun olarak yapılan çalışmalarımızın yıllar sonra
olağanüstü bir dönemde TCK'nın 141., 142. ve 146. maddelerine
göre suçlanması çağdaş hukuk ilkel~rine de ay.J_cırıdır.

IX. Dava iddianamelerine ek olarak sunulan DELİLLER
DOSYALARI ise tamamiyle hukukdışı yöntemlerle hazırlanmış
tır:

• Ek deliller dosyalan DİSK'e, üye sendikalara ve bu da
vada yargılanan sendikacılara ait olmayan tarihsiz, imzasız, ki
me ait olduğu belli olmayan, nerede ve nasıl .bulunduğuna iliş
kin hukuki nitelikte zabıtlar bulunmayan çeşitli kağıtlarla dol-
durulmuştur. ,

• Delil dosyaları tüzel kişi olarak DİSK'e ve üye sendika
lara ait olmayan kağıtlarla doldurulurken, DİSK'e ve üye sen-'
dikalara ait olan belge ve yayınlar ise -seçmecı- bir yaklaşımla
dosyalara konmamıştır. DİSK ve üye sendikaların delilleri ola
rak dosyalara konulan belgeler hangi ölçülere göre seçilmiştir,
bunu anlamak hiçbir zaman mümkün olmamıştır.

• Dem dosyalarında, DİSK'e ve üye sendikalara ait olan ve
12 Eylül sonrasında sendikalarda yapılan aramalarda yerli ye
rinde bulunan dosyalarımız içinde varolan ya da şu anda kay-
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yımlann elinde bulunması gereken binlerce lehteki belgeye yer
verilmemiştir.

• Delil adıyla sunulan belgeler belli bir anlayışa göre sınıf-
• larıdırılmış ve bu sınıflandırmalara göre dizi pusulaları yapıl
mıştır. Ancak bu dizi pusulalan kasıtlı, subjektif, saptırıcı ve
telkini nitelikli özetlemelerdir. Bu özetlerde bazen ilgili belgede
kinin tersi görüşlere bile rastlanılmaktadır.

o Delillerin arasına elyazılarıyla bazı notlar ilave ·edilmiştir.
Bu notların İddia Makamını oluşturan savcılar tarafından mı,
yoksa başka kişiler tarafından mı kaleme alındığı bizim tarafı
mızdan hala bilinmemektedir. Ancak bildiğimiz, DİSK ve üye
sendikalarının dosyalarının önce başka yerlerde hazırlanıp da
ha sonra ilgili savcılara aktarıldığıdır.

• Sorgularırnız delil dosyalarını görmemizden önce yapıl
mıştır.

• Delillerin tutuklu iken kaldığımız tutukevi müdürlüğünce
tarafımıza verilmemesi nedeniyle delil değerlendirmelerimizi, de
lil dosyalarım· yeterince inceleyemeden yapmış bulunuyoruz. Sa
vunmalarımızın birer parçası olarak takdirinize sunduğumuz
Delil Değerlendirilmesine İlişkin Dilekçelerimiz bu nedenle za
man zaman eksik kalmıştır.

İşte DİSK Davası, yukarıda tek tek sıraladığım nedenlerle
hukukdışı bir davadır.

Çağımızın 4 yıldır sürmekte olan bu en önemli davasının,
hukukdışı, haksız bir dava olduğunu temel bir gerçek olarak Sa
yın Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum.

2. • BU DAVA SİYASİ BİR DAVADIR

DİSK-! İddianamesinin altında imzası bulunan Askeri Sav
cının davanın ilk günlerindeki bir mütalaasında belirttiği gibi,
DİSK Davası hukuki değil, siyasi bir davadır.

Hukukun her vesile ile çiğnendiği bu davanın konusu DİSK
değildir. Bu davanın konusu 1961 Anayasası'dır. Demokrasi . ve
özgürlüklerdir.
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Bu davada sanık sandalyesine oturtulmak istenenler, 1961
Anayasasını yapanlar, yasama, yürütme ve yargı organları, Ana
yasal haklan yaşama geçirten tüm emekçiler, tüm aydınlar, bu
haklan savunan bilim adamları, bu hakları verdikleri kararlar
ile sağlamlaştıran, koruyan yargıçlardır.

Bu davanın sanığı yalnızca DİSK'li sendikacılar değildir.
Tüm işçilerdir. Ülkemizdeki tüm yurtseverlerdir. Emekten ya
na tüm aydınlardır. Tüm demokratlardır.

Bu davanın sanığı 1473 sendikacı, sendika yöneticisi, işyeri
temsilcisi ve sendika ücretli personeli değildir. İddia Makamına
göre bu davanın sanığı tüm DİSK üyeleri ve yöneticileridir. Ya
ni 1967 yılından bu yana DİSK'e gönül vermiş yüzbinlerce iş
çidir.

Bu davanın sanığı aynı zamanda DİSK ile ilişki kuran her
kestir.

Bu davanın sanığı DİSK-1 İddianamesinde suçlandığı biçi
miyle yüzelliye yakın eski milletvekili ve senatördür. Bir döne
min parlamentosudur. Söz konusu parlamenterlere oy veren
milyonlarca seçmendir.

Bu davada suçlanan Türkiye'nin de altında imzası bulunan
Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'dir. BM Eko
nomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'dir.
BM Kişi Haklan ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'dir.
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'dir. Avrupa Sosyal Haklar Söz-
Ieşmesi'dir. •

Bu davada yalnızca DİSK Genel Başkanı olarak değil, aynı
zamanda Avrupa Sendikaları Konfederasyonu ASK Yönetim Ku
rulu üyesi olarak da suçlanmaktavım, Bu nedenle bu davada
yalnızca DİSK değil, Batı Avrupa ülkelerinin 35 sendikal mer
kezini temsil eden, 44 milyon üyeli ASK, ASK'ın ilkeleri ve ASK
üyesi Batı Avrupa sendikal merkezleri de suçlanmaktadır.

Bu_ davada yalnızca DİSK ve Genel-İş Başkanı olarak değil,
Genel-Iş'in uluslararası düzeyde üye olduğu Uluslararası Kamu
Işçileri Federasyonu PSI'nin Yönetim Kurulu Onur üyesi olarak
da suçlanmaktayım, Bu nedenle bu davada yalnız DİSK ve Ge
nel-iş değil, yargıçlar, büyük devlet memurları dahil tüm dün-
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yada 8 milyon kamu işçisini temsil eden PSI, PSI ilkeleri ve
onun üyesi örgütler de suçlanmaktadır.

Önümüze konan siyasi polemik belgesi niteliğindeki iddia
nameler ve EHM ile bu dava, işte böylesine geniş kapsamlıdır.
Bu nedenle de bu dava, tarihsel olduğu kadar da evrensel bir
davadır. DİSK Davasına. başta Batı Avrupa Sendikaları olmak
üzere çok sayıda demokratik kuruluşun sahip çıkması da bu ne
dendendir.

Aşağıdaki şu 7 niteliği ile bu dava siyasi bir davadır:

1. 12 Eylül öncesinin tüm ekonomik, toplumsal ve slyasal
olumsuzluklarının faturasının işçi sınıfına. ve onun gerçek sen
dikal kuruluşu olan DİSK'e çıkarıldığı bu dava gerçekte gele
ceğe yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu dava geçmişin değil, ge-

• 1eceğin davasıdır. Bu nedenle de siyasi bir davadır.

2. Bu dava ile DİSK üyesi işçilerin yıllarca sendika.sız kal
ması amaçlanmıştır. Beş yılı aşkın bir süre sonunda bu amaca
ulaşıldığı açıkça ortadadır.

3. Bu dava aynı zamanda temel insan hak ve özgürlükle
rinden, demokratik işçi haklarından, sendika özgürlüğü ve sos
yal haklardan yapılan ve yapılacak olan geriye dönüşlerin. ge
rekçesi olarak hazırlanmıştır. Sendika özgürlüğü ve sosyal hak
lara getirilen sınırlamalarda, yargılanan sendikacılara yönelti
len suçlamalardan, grevlere, toplu Iş sözleşmelerine, sendikal
eğitimlere getirilen suçlamalardan fazlasıyla yararlanılmıştır. Bu
nedenle bu dava _siyasi bir davadır.

4. Bu davadaki DİSK'li sendikacılara yönelik suçlamalar,
bundan sonra temel hak ve özgürlükleri için mücadele edecek
demokratlara, sendika özgürlüğü ve sosyal haklar için mücade
le verecek işçilere ve sendikacıfl"a göz dağı vermek için kulla-
nılmıştır ve hala kullanılmaktadır. .

s. Bu davadaki temel amaç, Türkiye'de DİSK'in öncülüğün-
• de sarı sendikacılığa karşı geliştirilen demokratik sınıf ve kitle
sendikacılığının tasfiyesidir.

6. Bu davada yalnızca özgür sendikacılık ve sosyal haklar
suçlanma.maktadır. Bu davada aynı zamanda tüm kurum ve ku
rallarıyla demokrasi de suçlanmaktadır. Demokrasinin özgürlük-
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çülük, eşitlikçilik, çoğulculuk ve katılımcılık ilkeleri de suçlan
maktadır. Bu nedenle bu dava siyasi içerikli bir davadır.

7. Bu dava nedeniyle DİSK'e karşı ÇİFTE ÖLÇÜ uygulan
mıştır. Örneğin doğaları gereği siyasi içerikli açı~amalar ya
pan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TISK hakkın
da ya da yasal işlevleri sendikalara, oranla daha sınırlı olan
Türk İşadamları ve Sanayiciler Derneği TÜSİAD ya da Aydın
lar Ocağı gibi dernekler hakkında suçlama getirilmediği halde,
DİSK hukukdışı, yasadışı iddialar ile suçlanmıştır. DİSK'e karşı
çifte ölçü kullanılması _bu davanın siyasi bir dava olduğunun·
ana göstergesidir.

İşte, yukarıda saydığım nedenlerle bu dava siyasi bir da-
vadır. •

Bu nedenle de biz burada geçmişimizi savunurken, aynı za
manda geleceğimizi, Türkiye'deki demokrasinin geleceğini savu
nacağız.

3. SENDİKA ÖZGÜRLUGU DEMOKRASİNİN TEMEL KO
ŞULLARINDAN BİRİDİR

Demokrasi tüın kurum ve ilkeleriyle bir bütündür. Demok
rasinin «olmazsa olmaz» koşullan vardır. Sendika özgürlüğü de
demokrasinin temel bir koşuludur.

Demokrasinin koşullarından bazılarını kabullenmemek, bazı
kurwnlarını ve ilkelerini, örneğin sendikaları ve özgür sendi
kacılığı fiilde değil, sözde kabul etmek, Batı demokrasisinin in
karıdır.

Bati. demokrasisinin temel nitelikleri özgürlükçülük, çoğul
culuk, eşitçilik, katılımcılık, diyalog ve uzlaşmadır.

Batı demokrasisi farklı sosyal sınıf ve tabakalar arasında
uzun yıllar süren ekonomik, sosyal, siyasi ve ideolojik müca
dele sonucunda oluşmuştur. Bu oluşumda işçilerin mücadelesi
nin son derece önemli bir payı vardır,

Batı demokrasisi kendini oluşturan farklı ya da karşıt top
lumsal sınıfların varlığını, hukuki eşitliğini ve b;irbirleri ara-
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sında özgürce mücadeleyi kabul eder. Toplumsal sorunlar için
farklı çözüm yolan öneren farklı ya da karşıt toplumsal sınıf
ların ve tabakaların varlığım; bunların . iktidara gelmelerine, si
yasi iktidarı etkilemelerine olanak sağlayan düşünce ve örgüt
lere yaşam hakkı tanımak, Batı demokrasisinin çoğulculuk ya
nını oluşturur.

Çoğulcu demokr:asilerde tüm yurttaşlar kendilerini ilgilen
diren kararların alınmasına ve uygulanmasına her düzeyde ve
gerçek anlamda katılırlar. Bu da Batı demokrasisinin katılım-
cılık ilkesidir. '

Bir ülkenin demokratik olabilmesi o ülke yurttaşlarının si-
yasal katılma yoluyla yönetimi etkileyebilmesi ile mümkündür.

Çağdaş demokrasilerde toplumun yönetim üzerinde etki ya
pan araçları temelde siyasi partiler ve toplumsal çıkar örgütlen
meleridir. Toplumsal çıkar örgütleri yani BASKI GRUPLARI ise
sendikalar, odalar, birlikler, kooperatifler, derneklerdir.

Yurttaşlar siyasi partiler aracılığıyla parlamentoyu ve siyasi
iktidarı oluşturur ve baskı grupları aracılığıyla da siyasi ikti
darları, onlarin karar alma sürecini ve kararların uygulanma
sını etkilerler.

Çoğulcu model, siyasi iktidar, siyasi partiler ve baskı grup
ları arasında eşit, özgür ve dengeli bir ilişkiler ağı gerektirir.
Siyasi partiler ile baskı grupları, yani toplumsal çıkar örgütlen
meleri birbirlerinden farklı, ancak birbirlerlrıi tamamlayan iki.
katılım aracıdır.

Baskı grupları seçime katılmaya, flttidan ele geçirmeye de
ğil, siyasal kararlar sürecine katılma işlevine sahiptirler.

Çoğulcu toplumların işlerlik kazanmasında toplumsal örgüt
lerin işlevi büyüktür. Batı demokrasileri örgütlenmiş, örgütleri
kurumlaşmış toplumlardır. Örgütleri yeterince kurumlaşmamış.
dolayısıyla yurttaşları siyasete katılma yerine, siyasetten uzak
laştırılmış toplumlarda demokrasi de zaaf içinde kalmaktadır.

İşçi sendikaları gibi baskı grupları çoğulcu ve katılımcı de
mokrasinin kaleleridir. Özgürlüklerin bekçileridir. Baskı grup
larının işlevini yerine getiremediği ülkelerde totaliter rejimler
var demektir.
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Türkiye'de karşıtlarını kabul etmeyi, çoğulculuğu, çoksesli
Iiğe katlanmayı ha.la içine sindiremeyen işverenler, sermaye sı
nıfı, kendi toplumsal örgütleri ya da kendi dümen sularındaki
toplumsal örgütler' dışındaki toplumsal örgütlere hayat hakkı
tanımak istememektedirler. DİSK'in de kurumlaşmasına bu yüz
den karşı çıkmaktadırlar.

İşte iddianamelerde ve EHM'da da yansıyan yaklaşım, de
mokrasiyi özde değil, sözde kabul eden bu anti-demokratlk tu
tumdur, demokrasi karşıtlığıdır,

Batı demokrasisi karşıt görüşlerin mücadelesine, rekabetine
dayanır. Bu nedenle Batı demokrasilerinde karşıtlarına katla
nanlar ve karşıtlarınca katlanılanlar vardır.

Farklı çıkar ve görüşlere sahip toplumsal sınıf ve taba:kalar
kendi görüş ve çıkarları yönünde yönetim üzerinde etkili ol
mak için mücadele ederler. Karşıt toplumsal güçler arasındaki
sorunlar diyalog ve uzlaşma ortasında çözülür. Bu anlamıyla
Batı demokrasisi mücadele ve uzlaşma arasında bir dengedir.
Uzlaşmaya ancak mücadele sonunda ulaşılır. Bir işçi sendika
sının grevler dahil uzun bir mücadele sonunda işverenlerle bir
uzlaşma belgesi olan toplu iş sözleşmesi imzalaması gibi.

Daha baştan uzlaşmacı bir yaklaşımla varılan anlaşma, Batı
demokrasisi ölçüsünde uzlaşma değildir. Mücadeleden bağımsız
bir uzlaşma yalnızca tekellerin pegemonyasını getirir.

İşte Türkiye'de tekellerin, holdinglerin, egemen sınıfların ka
bullenmek istemediği ve iddianamelerde de, EHM'da da kabul
lenilmeyen Batı demokrasisinin bu nitellkleridir.

Demokrasiyi kabullenmek demek, temel hak ve özgürlükleri
kabullenmek demektir, çünkü demokrasi insan hakları temeli
üzerinde yükselir. Özgürlük, kişinin insan olmasından gelen ser
bestçe davranma gücüdür. Hak, ise özgürlüklerin yasalarca gü
vence altına alınan kısmıdır.

Temel hak ve özgürlüklerin bir parçası olan ve 1961 Ana
-yasası'nca teminat altına alınan sosyal haklar ise ekonomik ve
toplumsal dengesizlikleri azaltmaya yönelmiş haklardır.

Sendika hakkı, toplu pazarlık hakkı ve grev hakkının oluş
turduğu sendikal haklar da sosyal hakların bir parçasıdır. Bu
üç temel hak sosyal hakların gerçekleştiricisi, güvencesi duru-
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mundadır, Bu haklar olmaksızın sosyal hakların yaşama. geçi
rilmesi söz konusu olamaz.

Sendika özgürlüğü ve sosyal haklar, temel hak ve özgürlük
lerin sınıfsal içeriğe sahip en önemli alanıdır. Temel Hak ve öz
gürlüklerin gerçekten kullanılıp kullanılmadığının ana göster
gesidir. Demokrasinin «olmazsa olmaz- koşuludur.

Demokrasinin temelini oluşturan hak ve özgürlükler bütün
seldir. Temel hak ve özgürlükler olmazsa, sendikal hakların kul
lanılması söz konusu olamaz. Sendikal hakların olmadığı ya da.
kısıtlandığı yerde ise temel haklar da kısıtlanmış, dolayısıyla de
mokrasi de rafa kaldırılmış· demektit.

Bir ülkedeki demokrasinin ölçüsü sendikal hak ve özgürlük
lerdir. Bir ülkede sendikal hak ve özgürlükler ne denli geniş
ise, demokrasi de o denli güçlüdür;

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, sendikal hakların kulla
nımına ilişkin temel·hak ve özgürlükleri üç ana başlıkta top
lamaktadır:

ı. Sendikal hakların etkin kullanımı için gerekli olan ey-
lemlere girişme özgürlüğünü güvence altına alan özgürlükler:

• Örgütlenme özgürlüğü,
o Toplanma özgürlüğü,
• Düşünce ve ifade özgürlüğü,
• Seyahat etme ve oturma özgürlüğü.

2. Sendikal hakların kullanımını engelleyebilecek keyfi mü
dahalelere karşı güvence getiren özgürlükler :

o Keyfi tutuklanmama, gözaltına alınmama, sürgüne gönde
. rilmeme özgürlüğü,

• Bağımsız ve tarafsız • .rnahkemelerde adil yargılanma. •öz
gürlüğü,

• Ceza yasalarının geriye dönüşlü uygulanmaması özgürlü-
ğü,.

• İnsanlık dışı davranışlarla karşılaşmama özgürlüğü.
a Kişi güvenliği hakkı,
• Özel hayata keyfi karışılmaması özgürlüğü.

3. Olağanüstü koşullarda, kişi özgürlüklerine getirilebile-
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cek geçici kısıtlamaların hangi koşullarda ve ne dereceye ka
dar gerçekleştirilebileceğine ilişkin yasaklayıcı kayıtlar.

Temel insan hakları ve demokrasi bütünsel bir zincir oluş
tururlar. Bu zincirin bir halkasının aradan alınması bu haklar
bütünlüğünün yok olmasıdır.

Uygarlığa giden yol özgürlüklerden geçer. Özgürlük ve hak-·.. •
lar,. çok yönlü ve çok boyutludur. Çünkü insanoğlu çok yönlü- .
dür. •

Özgürlüklerin en önemlisi ise düşünce ve örgütlenme özgür
lüğüdür. 1961 Anayasası düşünce özgürlüğüne sınırlama getir
memiştir. 1961 Anayasası at gözlüğü takmış, tek boyutlu insan
kavramına karşı olduğu için çok boyutlu düşünceye izin ver
miştir. Sınırlı düşünce açıklama, demokratik düzenlerde kabul
edilemez.

Demokrasiler çoğulcu ve katılmacı niteliklidir. Bu nitelik ge
reği her türden düşünce özgürce açıklanmalıdır.

Siyasal ve sendikal alanda düşünce özgürlüğünün kısıtlan
ması, kişilerde yılgınlık, kitlelerde kayıtsızlık yaratır. Bu boyun
eğiş faşizm için de hedeftir.

İnsan dilediğini düşünmekte, istediği düşünceye inanmakta
özgürdür. Ancak düşünen, inanan insan, düşüncesini, inancını
başkalarına açıklamak, onlarla tartışmak ihtiyacını duyar.

Çoğulcu ve katılımcı demokrasiler anayasal usuller içinde
her türlü değişime açıktır. Demokrasilerde belirli görüşler, bir
tek . ideoloji «resmi görüş» olarak kabul edilemez. Demokrasi
lerde -tek doğru», -tek yol», «tek alternatif» yoktur. Demokra
silerde düşünce ayrımı kabul edilemez. «Aync'alıklı düşünce»
kabul edilemez. Düşüncelere karşı çifte ölçü kabul edilemez.

• Düşüncenin türü ne olursa olsun tilin yurttaşlar düşünce
açıklama özgürlüğünden .eşit olarak yararlanır. Toplanma, ör
gütlenme özgürlükleri, siyasal haklardan yararlanma, gerçekte
düşünce . ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün uzantısıdır. An
cak totaliter rejimlerde düşünmeye ve düşünceyi açıklamaya sı
nır getirilir.

İnsanı bütün öteki canlılardan ayıran şey, düşünebilmesi ve
buna bağlı olarak üretici faaliyetlerde bulunabilmesidir.
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Dilediğini düşünmek ve düşündüğünü söylemek özgürlüğü
bir bütündür. İnsanların düşüncelerini, inançlarını söz ile, yazı
ile, basın ile, radyo, televizyon gibi araçlar ile açıklamaları, söv
lemeleri onların yok edilemez doğal bir hakkıdır.

Neden demokrasinin en önemli ögesi olan düşünce özgür
lüğü üzerinde bu derece önemle durmak zorunda kalıyorum?

. Kalıyorum, çünkü bu davadaki iddianameler ve EHM, düşünme
yi, düşünceyi suç sayan çağdışı, bilimdışı bir yaklaşımla hazır
lanmıştır. İddialarda bir genel grev düşüncesini kafalarımızdan •
geçirmek, genel grev hakkı istemeyi karar altına almak, Ana
yasal düzeni zorla değiştirmek istemenin, gizli, ıhtilalci, komü
nist cemiyet oluşturmanın kanıtı kabul edilmektedir.

-DİSK-! İddianamesinin 105. sayfasında «Nasıl insan beynine
giren müsbet veya menfi herhangi bir fikrin bir takını davra
ruşları meydana getirmemesi mümkün olmayaeaksa- denilerek
iddialarda yansıyan özgürlük ve demokrasi anlayışı ortaya kon
muştur.

İşte biz, bu yaklaşım içinde bugün düşüncelerimiz nedeniy
le sanık sandalyesinde oturuyoruz. Oysa uygar dünyada düşün
ce suçu diye bir suç yoktur. Düşüncenin gücü karşısında hiçbir
kuvvet duramaz. İnsanoğlunun merakını ve öğrenme tutkusunu,
düşündüklerini, inandıklarını dile getirebilmesini engelleyecek
hiçbir güç yoktur ve olamayacaktır.

Demokrasilerde Anayasal· düzenle çelişen görüşler değil, dü
. zeni Anayasaların kabul ettiği usuller dışındaki usuller ile de
ğiştirmeye yönelen fikirler ~e eylemler cezalandırılır.

Biz sendikacılar, düşüncelerimizi en açık biçimlerde dile ge-
tirerek düşünce özgürlüğünü savunduk. Bir düşünürün,

Senin görüşlerinden nefret ediyorum, fakat düşünce
lerini söyleyebilmen için sonuna kadar mücadele
edeceğim,

yaklaşımına uygun davrandık.

Demokratik hak ve ôzgürlükleri hayatlarının ayrılmaz bir
parçası sayan Türkiye işçi sınıfının birer ferdi olarak Türkiye'de
gerçek bir demokrasinin • yerleşmesinin mücadelesini verdik ve
yaşamımız boyunca da bunu sürdüreceğiz.
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Öte yandan, Türkiye AET'ye tam üye olma kararı ile ter
cihini ,bir kez daha göstermiş, Batı'yı amaçlafuğını açıkça orta
ya koymuştur. AET ülkeleri ile yalnız ekonomik değil, toplum
sal ve siyasal düzeyde de bütünleşme söz konusudur. Yani AET
ülkelerinde demokratik h~ ve özgürlükler' ne ise, Türkiye'de de
o olmak·zorundadır.

Nitekim Anayasa Mahkemesi 8.11.1967 günlü ve 12745 sayılı
RG'de yayınlanan 1963/336 E. ve 1967/28 K. sayılı ve 26-27/9/1967 •
tarihli kararında

...sendika özgürlüğünden Batı demokrasilerinde ne
anlaşılıyorsa öyle anlayarak, yorumlamak gerekir,

demektedir.

Aksi takdirde ortaklık üyeliği fiilen yürümeyecektir. Bugün
hiçbir AET ülkesinde düşünce ve örgütlenme suçu yoktur. Ama
Türkiye'de düşünceler en ağır cezalarla cezalandırılmak isten
mektedir, biz sendikacıları da kapsamına alarak.

Bugün hiçbir Batı Avrupa ülkesinde düşünce ve örgütlenme
özgürlüğü kısıtlanmamıştır. Bu _ülkelerde düşüncenin suç sayıl
maması, -Marksist-Leninist bir düzeni- getirmemiştir. Biz dü
şünce özgürlüğünü savunurken Marksizmi-Leninizmi getirmek
istemekle suçlanıyoruz. Bu sakat bir mantıktır. TCK'nın 141. ve
142. maddelerine karşı olmak Marksist-Leninist olmak değildir.'
Aksini kabul etmek,, bunları kabul etmeyen ülkeleri Marksist
Leninist olarak vasıflandırmak demektir.

Herhangi bir ceza •maddesinin ya da yasa maddesinin de
ğişmesini istemek başka şeydir, bunları ihlal etmek başka şey
dir.

Ya Batı ile gerçek anlamda bütünleşilecek 've oradaki de
mokrasi kadar demokrasiye sahip olunacaktır. Ya da Türkiye'de
demokrasinin olmadığı, olamayacağı açıkça belirtilecektir.

Neden Batı Avrupa ülkelerinde durum böyledir? Neden yıl
lardır Türkiye'de halkımıza düşünce özgürlüğü tanınmak isten
memektedir? Böylece halkımızın daha geri olduğu mu söylen
mek istenmektedir? Halkımızın hala gerçek bir demokrasiyi içi
ne sindiremeyeceği mi belirtilmek istenmektedir?
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Gelişim süreci içinde, uygar ülkelerde, Batı demokrasilerin
de düşünce suçu kavramı ortadan kalkmıştır. Çünkü düşünce
suçu kavramı, tarihin tekerleğini çaresizce tersine döndürmeye
çalışan bir kavramdır.

Düşünce özgürlüğünün de en büyük savunucusu olan işçi
sendikaları Batı'da demokratik dengelerin oluşmasında, demok
ratikleşme sürecinde en önemli güç olmuş, sonuçta demokratik
rejimlerin ana unsurunu oluşturmuştur.

Çalışanların ekmek mücadelesinin, milli gelirden pay alma
mücadelesinin, çalışma ve yaşama koşullanmn iyileştirilmesi
mücadelesinin tamamen ekonomik nitelikli olduğunu iddia et
mek artık günümüzde mümkün değildir. Çağımızda ekonomik
olanla siyasi olan karmaşık hale gelmiştir. Siyasetin ekonomi
nin değişik düzeylerdeki uzantısı olması gerçeği, birer demokra
tik kuruluş olarak sendikalara siyasi etkinlikte bulunma görevi
vermektedir.

Bu açıdan sendikalar çağdaş toplumlarda siyasi iktidarları
çeşitlf biçimlerde etkileyen BASKI GRUBU'durlar.

İşte bu genel nitelikleri nedeniyle sendikalar, Britannica
Ansiklopedisi gibi yıllardır dünyada temel bilgi kaynağı kabul
edilen kitaplarda

...çalışma koşullarına ilişkin toplu pazarlık yapmak
ve bunun yamsıra hükümet ve parlamentolara bas
kı yaparak ve bazı durumlarda da. siyasi eylem yo
luyla üyelerine yarar sağlamak, onların çıkarlarım
yasal olarak korumak ve .geliştirmek için çalışanlar
ca kurulan örgütler,

biçiminde tanımlanmaktadır.
Demokrasinin gereği birer baskı grubu olan sendikalara ge

nel bir siyaset yasağı getirilemez. Bir toplumda sendikaların si
yasi etkinlikte bulunma düzeyi ne ise, özgürlüklerin ve demok-
ratikleşmenin düzeyi de o kadardır. •

Sendika özgürlüğünün, demokrasinin vazgeçilemez temel
koşulu olduğu gerçeğini savunmamın özü olarak Sayın Mahke
me Heyetinin takdirlerine sunuyorum.
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4: f961 ANAYASASINDAKİ VE YASALARDAKİ HAKLARI
MIZI KULLANMIŞ OLMAKTAN ÖTÜRÜ SUÇLANIYO-
RUZ

Eğer bugün sanık sandalyesinde oturtulmuş isek, bu; temel
insan hak ve özgürlüklerinl, özellikle de düşünce özgürlüğünü
en son kerteye kadar savunmuş olmamızdandır. 1961 Anayasa
sındaki ve yasalardaki haklarımızı son noktasına kadar yaşa
ma geçirtmemizdencıir.

Yaşama hakkı, çalışma hakkı, düşünce ve vicdan özgürlüğü,
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı, toplu sözleşme ve
grev yapma haklan... İşte, biz sendikacılar bunların yaşama
geçirilmesi için mücadele ettik.

Temel insan haklarına ilişkin uluslararası belgelerde, 1961
Anayasasında yer alan· eşitlik ilkesi, fi~ ve ifade hürriyeti, dü
şünce hürriyeti, dernek kurma hakkı, basın hürriyeti, eğitim
yapma hürriyeti, çalışma hakkı, sendikal haklar, toplantı ve gös
teri yürüyüşü hakkı için mücadele ettik.

Çağdaş birer kuruluş olan sendikalarımızla, çağdaş kişiler
olarak çağdaş bir mücadele verdik.

Dünyamız ve ülkemiz sürekli . ve hızlı bir değişim, gelişim
içindedir. Dünyayı ve toplumumuzu değişmez, gelişmez, donmuş
sanmak yanlıştır. Birkaç yıl öncesine kadar inanılmaz olarak
kabul edilen olgular bugün sıradan olaylar biçimine dönüşmüş-
tür. . • •

Dünya her gün yeniden kurulmaktadır. 20. yüzyıl beklen
medik zengin deneylere, büyük ekonomik, <toplumsal ve politik
çalkantılara tanık, olmaktadır. •

Tarihin tekerleği hızla daha güzele, daha iyiye doğru dön
mektedir. Yeni olgular karşısında, değişim ve gelişim karşısın
da, yaklaşımlar kavramlar da değişmektedir. Çağdaşlaşmakta
dır. Doğa ve toplum olaylarına artılı: bilimsel gelişmenin ürünü
çağdaş yöntemlerle yaklaşılmaktadır. Tüm bilimlerde yüzyılı
mızın dinamiği yansımaktadır..Bir toplumsal bilim dalı olan hu
kuk da bu hızlı gelişime uymaktadır. Uymak zorundadır.

• Çağdaş olmak demek; emeğin ve insan zekasının üretimin
• temeli olduğu anlayışına dayalı, ulusal gelirin adil olarak bölü-
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şülmesini öngören, büyük kitlelerın kalkınmasını amaçlamış sos
yal bir devletten yana olmak demektir.

Çağdaş olmak demek; hızla gelişen çağımızda kişilerin te-
• mel hak ve özgürlüklerini, toplumun demokratikleşmesi yolunda
ele alarak, bu hak ve özgürlükleri geliştirmek için mücadele et
mek demektir. •

Çağdaş olmak demek; kişilerin ve·sınıfların düşünme ve ör
gütlenme özgürlüklerini temel alan çoğulcu ve katılmacı bir de
mokrasiden yana olmak demektir.

Çağdaş olmak demek; ülkenin bağımsızlığından ve özgürlü
• ğünden yana olmak demektir.

Çağdaş. olmak demek; emeğiyle geçinen ve yarattığı değer
lerle daha güzel bir dünyayı amaçlayan milyonlardan yana ol-
mak demektir. •

Çağdaş olmak demek; toplumun dengeli bir biçimde kalkın
masından, ekonomik ve toplumsal yapının daha ileri ve çağdaş
bir yapıya ulaşmasından yana olmak demektir.

Çağdaş olmak dernek: demokrasinin gereği olan siyasal öz
gürlüklerden yana olmak demektir.

Çağdaş olmak demek; 1961 Anayasası'nın gereği olan kişi
lerin maddi ve manevi açıdan sınırsız gelişmelerini engelleyen
tüm çağ-tışı, gerici engellere karşı çıkmak demektir. .

Sendikalar demokratik kurumlaşmanın ürünüdürler. Ye bu
gün sendikalar toplumsal yaşamın vazgeçilmez· unsurlanndan
biri haline gelmiştir.

Ancak düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne kolay· ulaşılma
mıştır. Bu yolda baskılara rağmen «dünya yine de dönüyor- di
yen Galile'yi unutmadık. 200 yıldan beri örgütlenme özgürlüğü
için ,sendikal hak ve özgürlükler Için. tüm dünyada aşını, işini,
yaşamını yitiren, zindanlarda çürüyen işçi kardeşlerim.izi, sen-
dikacı meslekdaşlarımızı hiç . unutmadık. '

Biz en temel insan haklarından olan örgütlenme özgürlüğü
nü küçük bir azınlığın ayrıcalığı olmaktan çıkarmaya çabala
dık. Demokrasilerde olduğu gibi Türkiye'de de demokrasinin an
cak ve ancak tüm işçilerin, tüm çalışanlann siyasal yaşama, yö-
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netime, iktidarlara ağırlıklarını koymaları ile gerçek anlamına
ulaşabileceğini göstermeye çabaladık.

Çünkü biliyorduk ki, demokrasi ve özgürlükler ancak kendi
konumunun bilincine ulaşmış, bilinçli yurttaşların, en geniş kit
leler halinde siyasal yaşama katılmaları ile kökleşebilir.

Eğer bugün bir -suç-umuz var ise bu, bu yaklaşım içinde
1961 Anayasasını savunmaktır.' Anarşizme karşı, terorizme kar
şı, faşist düzenyanlılarına •karşı göğsümüzü germektir. Demok
ratik işçi haklarını son noktasına kadar savunmaktır.

Biz sendikacılar, en güç koşullar altında bile 1961 Anaya
sası'nı ve onun özünü oluşturan temel hak ve özgürlükleri sar
sılmaz bir inançla savunduk. Bugün de savunuyoruz. Anayasayı
savunmak bizim asgari yurtseverlik görevimizdir. Ben ve arka-

. daşlanm gerçek demokratlar olarak bu niteliğimizle iftihar edi
yoruz.

Ben Abdullah BAŞTÜRK olarak tüm hayatım boyunca, Ge
nel-İş'in ve DİSK'in Genel Başkam olarak bu görevlerim süre
since 1961 Anayasası'nı savundum, demokrasiyi savundum, sen
dikal özgürlükleri savundum. Bunların suç olduğunu 'kabul et
miyorum. Yaşamımın sonuna 'kacl.ar da sendika özgürlüğünü ve
sosyal haklan savunacağım.

İnsan haklan evrensel boyutludur. Ve bu haklar devletleri
bağlayıcı uluslararası sözleşmelerle korunmaktadır. 1961 Anaya
sasımn 65. maddesine göre «Usulüne göre yürürlüğe konulmuş
milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir,,; ve iç hukukta
yasaların üstünde bir güce sahiptir.

Anayasa Mahkemesi'nin de belirttiği gibi;

.. .İnsan içinde yaşadığı ulusun bireyi olduğu gibi
aynı zamanda tüm insanlığın da üyesidir. Bu açı
dan çağımızda, insan hak ve özgürlükleri yalnızca
ulusal bir hukuk sorunu olmaktan çıkmış ve evren
sel bir anlam ve içerik kazanmıştır. Hukuk devleti

• temel insan haklarına saygılı ve bu haklan koru
yan, bütün davranışlarında hukuk kurallarına ve
Anayasaya uyan, işlev ve eylemlerinde yargı dene
timine bağlı olan devlet demektir. Yasaların huku
kun bilinen ve bütün uygar ülkelerde uygulanan il-
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kelerine de uygun olması gerektiği hukuk devletinin
bir ölçüsüdür. (Anayasa Mahkemesinin '29.1.1980 ta
rih ve 79/38 E.80 M.K. sayılı kararından)

Yurttaşlık; Anayasa'daki hakları kullanmak, toplumsal ya
şama katılmak .ve onu demokratik olarak yeniden· üretmektir.
Gerçek ·yurttaş, soru soran, kendi yazgısını kendi çizen, bunun
için mücadele eden insandır.

Ülkemizin ve işçilerin ekonomik, toplumsal ve kültürel so
runları hakkında görüş açıklamak suç değildir. Bu başta işçiler
olmak üzere tüm yurttaşların görevidir. Bu görev 1961 Anaya
sasının 20. maddesi ile güvence altına alınmıştır.

İşçiler hızla gelişmekte olan bu toplumun en dinamik ke
simidir. İşçilerin görüşlerini açıklayamadığı bir toplumda des
potluk var demektir. İnsanlar zorla susturulmuş demektir.

Ülkemizde onca önemli sorun varken işçiler olarak susacak
mıydık? 500 bini aşkın işçinin temsilcisi olarak susacak mıydık?
Susamazdık. Susmadık. Sendikalar Kanununun ı. maddesindeki
görevimizi yaptık. Yani işçi sınıfının iktisadi, sosyal ve kültürel
çıkarlarını korumaya yönelik olarak görüşlerimizi ortaya koy
duk. Düşüncelerimizi savunduk. 1961 Anayasasının ve kanunla- •
rın bize tanıdığı araçlarla, sandık başlarında oylarımızla mü
cadele ettik.

Gerçek yurtseverler olarak, sonra da işçilerin uluslararası
dayanışmasına inanan işçiler olarak ulusal kültür mirasımıza
sahip çıkarak, ulusal gururumuzu savunarak 1961 Anayasasın
daki hakları yaşama geçirme mücadelesi verdik.

Biz sendikacılar böylesi bir davanın :konusu olmadığımızı
çok iyi biliyoruz. Çünkü bu davada bizler değil, demokratik hak
ve özgürlükler yargılanmaktadır.

Bu dava demokrasinin, sendikal hak ve özgürlüklerin, sos
yal hakların geleceğinin davasıdır.

Bu nedenle, dünyanın tüm demokratları, sendikacı kardeş
lerim, rneslekdaşlarım bu dava ile kaçınılmaz olarak kendi de
mokrasi anlayışları gereği ilgilenmektedirler. Onların gösterdi-

• ği ve göstereceği dayanışmaya bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu dava bir işçi konfederasyonu olarak DİSK'in, üyelerinin,
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DİSK'li sendikacıların yasadışı gizli, bir eylemi, bir kararı, bir
planı sonradan bulunup ortaya çıkarıldığı için açılmamıştır.

Bu dava bir fiile, bir eyleme dayandırılarak da açılmamıştır.
Bu dava, DİSK yöneticilerinin, üyelerinin yıllardır, Savcılık

larca, Valiliklerce, Bakanlıklarca velhasıl tüm ilgililerce bilinen
ve basında, radyoda, televizyonda, toplu iş sözleşmeleri sırasın
da, toplantı ve mitinglerde, yani kamuoyunda, herkesin gözü
önünde açıkça ortaya konan görüşlerinden ötürü, resmi onaylı
karar defterlerine yazdı.klan kararlardan ötürü, . ülkemizin çıkar
larının eksiksiz savunulmasından ötürü, işçilerin hak ve özgür
lüklerinin bir bütün olarak savunulmasından ötürü, görüş ve ey
lemleri sonradan suçlanarak açılmıştır.

. Biz ne yaptıksa, yasalara uygun olduğu için, bu kanaatte
olduğumuz için yaptık. Şimdi de aynı görüşteyiz. Görüş ve ey
lemlerimizin suç olmadığını açıkça söylüyoruz.

Görüşlerimizin yıllarca sonra, suç sayılması demokrasiye de,
toplum düzenine de, T.C. Devletinin sürekliliğine de, hukuk dev
leti ilkelerine de, hukuka da aykırıdır.

Sıradan bir dernek olan Aydınlar Ocağı'rıın ya da Türk İş-
• adamları Derneği TÜSİAD'ın üyelerinin ya da Türkiye İşveren
ler Sendikaları Konfederasyonu yöneticilerinin her gün demeç
leriyle, çalışmalarıyla doğal görevleri gereği siyaset yaptıkları,
siyasal katılma sürecinde etkin bir görev yerine getirdikleri bu-

• günkü Türkiye'de DİSK ve üyesi sendikaların siyasete karışma
suçu ile suçlanması açık bir sendika ve işçi karşıtlığı değilse,
bir insanlık ayıbıdır.

Biz n~ bazı işverenler ve politikacılar gibi 1961 Anayasasına
karşı Anayasa taslakları hazırladık, ne de «bu Anayasa lüks
tür» dedik.

Bir yalnızca ve yalnızca 1961 Anayasasının özüyle yaşama
geçirilmesini savunduk.

Eğer suçumuz soygunculuğa, sömürü ve baskıya, kaçakçı
lığa karşı çıkmak ise,

Eğer suçumuz daha yüksek ücret istemek ise,

Eğer suçumuz daha fazla ikramiye ve kıdem tazminatı elde
etmekse,
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Eğer suçumuz emperyalizme ve faşizme karşı çıkmak ise,

Eğer suçumuz kimsenin kimseyi sömürmediği, kimsenin kim-
seye kul olmadığı güzel günler için mücadele etmek ise,

Eğer suçumuz gerçek demokratlar ve yurtseverler olmak ise,
Eğer suçumuz 1961 Anayasasını savunmak ise,
Biz bu -suç-Iarı kabul ediyoruz.

Biz zaten 12 Eylül öncesinde her gün ölüm tehdidi altında,
ama ölümün üzerine gide gide demokratik hak ve özgürlükleri
savunduk.

İnsanoğlu daha iyiye, daha· güzele doğru yürüme mücade
lesini vermektedir. Bu mücadele içinde kalıcı olan, vazgeçilme
yecek olan temel insan hak ve özgürlükleri olacaktır. Hiçbir ör
güt, hiçbir kimse, özellikle bir sendikacı bu haklar için müca-
dele vermekten kaçamayacaktır. •

. Tarihin mahkemesinde.yargılandıklarında aklanmak isteyen
ler, temel insan· haklarına, İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nin
ana ilkelerine, özellikle de düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne
saygılı olmak zorundadırlar.

' •

Sayın Mahkeme üyelerinin de bu anlayışla davranmaları ge~
reğine inanıyorum.

İleride Türkiye'de nasıl bir demokrasi olacağı bu dava ile
birlikte -ortaya çıkacaktır. Bu nedenlerle bu dava Türkiye'deki
«demokratikleşme süreci-nln bir ölçütü olacaktır.

5. SAVUNMAMIN ÖZETİ OLARAK: DİSK, ANAYASA VE
YASALARA GÖRE FAALİYET GÖSTERMİŞ, BAĞIMSIZ
VE DEMOKRATİK BİR SENDİKAL KURULUŞTUR

Bir bütün olarak DİSK'e ait belgelerin objektif bir değerlen
dirmesi -yapıldığmda şu gerçekler hemen ortaya çıkmaktadır :

•. DİSK, 1961 Anayasası ve yasalara göre faaliye•, göstermiş,
kaynağını 1961 Anayasasından alan, bağımsız ve demokratik bir
sendikal kuruluştur.
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• DİSK, san sendikacılığa karşı demokratik sınıf ve kitle
sendikacılığı anlayışıyla Sendikalar Yasasının ı. maddesindeki
yükümlülüğü gereği işçilerin iktisadi, sosyal ve kültürel çıkar
larım savunmuştur.

• DİSK'in kurulduğu 1967 yılından bu yana değişmez slo
ganı: 1961 Anayasasının tastamam ve eksiksiz uygulanması ol
muştur.

• DİSK, ülkemizde varolan ekonomik, sosyal ve siyasal so
runların 1961 Anayasasında öngörülen köklü dönüşümlerin ger
çekleşmesiyle ve hu dönüşümün çoğulcu, demokratik parlamen
ter sistem yoluyla olması gerektiğini savunmuş «egemenlik ka
yıtsız şartsız ulusundur» ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalarak sen-

, dikal çalışmalarını sürdürmüştür.

e DİSK, çoğulcu ve katılımcı çağdaş demokrasiyi, Batı Av
rupa demokrasisini savunmuştur.

• DİSK'in demokrasi anlayışında, siyasi partilerin iktidara
gelmesinde· ve iktidardan ayrılmasında genel seçim tek yoldur.
DİSK'in demokrasi anlayışı sendikal demokrasiyi uygulayışında,
referandum talebinde ve her seçimle üyelerini sandık başına ça
ğırmasında somutlanmıştır.

e DİSK hızla gelişen çağımızda, temel hak ve özgürlükleri,
toplumun demokratikleşmesf yolunda ele alarak, başta demok
ratik sendikal işçi haklan olmak üzere demokratik hak ve öz
gürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ve gerçek bir düşünce
özgürlüğünün var olması için mücadele etmiştir.

• DİSK, Batı demokrasilerindeki sendikal anlayışı benimse
miş ve uygulamaya çalışmıştır..Bu net 'enle de 1985 yılı başında
Batı Avrupa sendikal merkezlerinin örgütü Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu ASK'a üye kabul edilmiştir.

e DİSK, kurulduğundan bu yana anarşiye, teröre ve bölü-
cülüğe karşı çıkmıştır. •

• DİSK, ne TKP'nin, ne de bir başka illegal veya legal ör
gütün emrinde olmamıştır. DİSK, •TKP'nin sendikal kimliğe bü
rünmüş biçimi» CEHM, s. 149) de değildir.

• DİSK, kurulduğundan bu yana hiçbir zaman siyasi parti
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işlevi üstlenmemiştir. Kendini bir siyasi örgütün yerine .koyma
mıştır. DİSK siyasi bir örgüt değildir.

• DİSK, partilerüstü politikaya da karşı olmuş, her seçim
de kendi inancına göre ulusal çıkarlarımız doğrultusunda ter-

• cihler yapmıştır.

• DİSK, Marksist-Leninist bir örgüt değildir. DİSK devrimci
bir sendikal kuruluştur. Ancak ihtilalci bir kuruluş değildir. Giz
li bir örgüt ya da sonradan illegale dönmüş bir kuruluş da. de
ğildir.

• DİSK Kuruluş Bildirisinde devrimcilik şöyle tanımlanmış
tır: «Biz devrimciliği; bugünün tutucu, gerici, ekonomik, sosyal
ve politik ilişkilerin Anayasa uyarınca değiştirilmesi ve Anaya
sa ilkelerinin hayata uygulanması anlamına alıyoruz...

. • Kaldı ki, DİSK bir kitle kuruluşudur. Kitle kuruluşlarında
· esas olan siyasi görüş· birliği, değil, ekonomik ve demokratik ta
leplerin birliğidir. Bu nedenle DİSK Marksist-Leninist, illegal ve
ihtilalci bir örgüt olamaz.

• DİSK, üyelerinin ideolojik birliği, siyasi birliği ·üzerine ku
rulmuş bir örgüt değildir.

• DİSK, kapitalist sömürü ve faşist diktatörlüğe karşı ol
duğu kadar, «proletarya diktatörlüğü-ne de karşıdır.

o DİSK, 1973 seçimleri bildirisinde açıkladığı gibi «Her türlü
diktaya ve dikta eğilimlerine karşıdır. İnsanların tüm kural ve
kurumlarıyla işleyen bir demokraside, özgürlüklerine ve insanca
yaşama haklanna kavuşabildiği zaman mutlu olabileceklerine
inanır.»

'• DİSK, fikir ve düşüncelerin zorla kabul ettirilmesin_e karşı
çıkmıştır. '

• DİSK'li sendikacılar, tüm saldırılara rağmen iddianame
lerde gerçekdışı ve saptırılmış olarak iddia edildiğinin aksine
kimseyi dövmemiş, dövdürtmemiş, kimseyi öldürmemiş, öldürt

' memiştir.
• • Anarşi ve terörle suçlanan DİSK'te yapılan aramalarda bir

tek çakı ,bile bulunmamıştır.
• DİSK, ulusal bağımsızlığın, ulusal egemenliğin ve özgür

lüğün yaşam hakkı kadar kutsal olduğuna inanmıştır.
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• DİSK; ülkemizin· bağımsızlığına, bütünlüğüne ve bir karış
toprağına yönelecek • saldırı nereden gelirse gelsin karşısında
olup, tam bağımsızlık ilkesini ısrarla savunmuştur.

• DİSK, gerçek yurtsever bir sendikal kuruluş olarak, sonra
da işçilerm uluslararası dayanışmasına inanarak, ulusal kültür
mirasımıza sahip çıkarak, ulusal onurumuzu savunarak, 1961
·Anayasasındaki tüm haklan yaşama geçirme mücadelesi ver
.miştir.

. 0 Bu davadaki iddialar hatalı bir Anayasa anlayışını yan-
sıtmaktadır. İddiaların Anayasal düzene ilişkin tanımları Iıern
hatalı, hem kendi içlerinde çalişiktir. İddialardaki tekelleşme ve
devletçilik konusundaki görüşler bilimdışıdır'. İddianamede ser
maye övülmektedir,

• Bu 'davadak! iddialar demokrasi karşıtı bir anlayışı yan
sıtmaktadır.

• 12 Eylül'ü yaratan ortamın sorumlusu DİSK değildir. 1961
Anayasası ya da demokratik hak ve özgürlükler de değildir.

• 12 Eylül öncesinde anarşi ve terör DİSK'i de hedef almış
tır. İşverenler, sendikalara, özel olarak DİSK'e karşı yoğun bir
ideolojik saldırıda bulunmuşlardır.

• DİSK ve DİSK yöneticileri anarşi ve terörün her türlüsüne
karşı yoğun bir mücadele vermişlerdir. Demokratik ülkelerde
kine benzer demokratik yollarla anarşi ve . teröre karşı cıkmış
Iardır. •

• Hayat palıalılığımn nedeni sendikalar,. işçi ücretleri değil
dir.

• 12 Eylül 1980 öncesindeki üretim düşüklüğünün nedeni
grevler ve DİSK değildir.

İşverenlerin rakamları ile sabittir· ki ekonomiyi felce uğra
tan DİSK üyesi sendikaların grevleri değildir.

İş kazalarında ve meslek hastalıklarında kaybolan işgünleri,
grevlerdekinin 5 mislidir. Grev Anayasal bir haktır.

• İddianamede iddia edildiği gibi sınıf ya da sınıf müca
delesi terimlerini kullanmak suç değildir. «İş kavgası» gibi te-

46 '

l
1•
t



rimler sosyal siyaset biliminin temel terimleridir. Ayrıca sınıf
gerçeğini DİSK yaratmamıştır.

• İddialarda DİSK'in kullandıgı işçi sınıfı bilimi terimi DİSK'
in -Marksist-Leninist oluşunun ·kanıtı sayılmaktadır.

Bilim insanlığın uygarlığa giden yolda en önemli aracıdır.
Batı Avrupa'da işçilerin, sendikaların 150-200 yıllık deneyimle
riyle kazandıkları teorik ve pratik bilgilerin birikimine, bütü
nüne biz İŞÇİ SINIFI BİLİMİ diyoruz.

·• Dİ~K, sendikal bir kuruluş . olduğu gerçeğini unutmadan
genel olarak sosyalizm'den yana -olduğunu söylemiştir. Ancak
sosyalizmin siyasi temsilcisi olmadığını her zaman belirtmiştir.

• • DİSK'in sendikal planda savunduğu bilime dayalı sosya
lizm anlayışı, işçilerin, köylülerin, esnaf ve sanatkarların.: dar
gelirli serbest meslek sahiplerinin, memurların, emeği ile geçi
nen herkesin siyasi partileri aracılığıyla Anayasal yoldan, de
mokratik bir biçimde seçimle iktidara gelip seçimle iktidardan
ayrılmasını amaçlayan, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, •
1961 Anayasasının tastamam uygulanmasına dayalı bir sosya
lizm anlayışıdır.

Aynca Yüksek Mahkeme kararlarıyla da sabittir ki, sosya
lizmi önermek, sosyalizmden yana olmak suç değildir.

DİSK, hiçbir yerde sosyalist . iktidar için mücadele edecek
örgüt olduğunu da söylememiştir. Siyasi iktidar mücadelesi, si
yasi partilerin • görevidir, sendikaların değil., .

., İddianamede • sendikacılık ve siyaset ilişkileri karıştırıla
rak,. DİSK'in siyasi iktidar mücadelesi verdiği iddia edilmekte
dir.

Çağdaş toplumlarda sendikalar birer baskı grubudur.
Sendikalar 274 sayılı ·yasanın ı. maddesi gereği işçilerin ik

tisadi, sosyal ve kültürel çıkarlarım savunurken, isteseler de, is
temeseler de siyasetle ilgileneceklerdir.

Sendikalar ve sendikal çalışma siyaset dışında değildir. Tüm
Batı Avrupa'da da demokratik sendikacılık hareketi siyasetin
içindedir. • •

Yanlış olanı siyasi mücadeleyi sendikalarla gerçekleştirme
ye kalkışmaktır.
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.' Türkiye'de sendikalara yasak olan faaliyetler sendikalar ya
sasının 16..maddesinde belirtilmiştir. DİSK'in bu maddeyi ihlal
eden bir davranışı olmamıştır.

• İddianamede «sınıf uzlaşmacılığı» terimi nedeniyle DİSK'
in Marksist-Lenlııist bir kuruluş olduğu iddia edilmektedir.

Sendikal çalışmalarda sınıf uzlaşmacılığına, yani sarı SBn
dikacılığa karşı çıkmak ihtilalcilik değildir.

Sınıf uzlaşmacısı sendikacılık anlayışını Sendikalar Yasası
yasaklamıştır.

Sınıf uzlaşmacılığına karşı çıkmak işverenlerle hiçbir uzlaş
ma yapmama anlamına gelmez. Zira her toplu sözleşme özünde
bir uzlaşma belgesidir.

İddialar doğru olsaydı, DİSK sendikalarının şimdiye kadar
hiçbir toplu sözleşmeye imza atmamaları, toplu sözleşme düze
nini reddetmeleri gerekirdi:

• Grev hakkının genişlemesini, genel grev hakkının yasa
laşmasını istemek de suç değildir, ihtilalcilik hiç değildir.

. İdeolojik ya da siyasi ,içerikli grev kavramı yasal bir suç
tanımlaması değildir. Bir grev 275 sayılı yasaya göre ya yasa
dışıdır ya da yasaldır.

DİSK senedikalarının tüm grevleri yasaldır.

• İddialarda belirtildiği gibi TCK'nın 141., 142. maddelerinin.
kaldırılmasını istemek suç değildir. Çeşitli mahkemeler de bu
maddelerin '1951 Anayasasına aykırılığı nedeniyle Anayasa Mah
kemesine gitmişlerdir.

o Afganistan konusundaki suçlamalar, iddiaların hukukdı
şılığına en güzel örnektir. DİSK, hiçbir yerde Afganistan'ın iş
galinden Afganistan'ın kurtuluşu olarak söz etmemiştir.

• DİSK, tüm askeri bloklaşmalara karşı • olmuştur.

• DİSK, ulusların kendi kaderini kendi tayin etme hakkı ve
ilkesini savunmuştur. •

• DİSK, Kıbrıs Barış Harekatını desteklemiş, maddi ve ma
nevi gücünü seferber etmiştir.
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o İddialara. göre demokratik merkeziyetçilik terimini kulla~
mak Marksist-Leninist olmanın ölçütüdür.

Demokratik merkeziyetçilik DİSK'in sendikal demokrasi an
layışının somut ifadesidir. Demokratik merkeziyetçilik terimi ile
bir kuruluşun siyasi tercihi saptanamaz.

Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi, demokrasi anla
yışımızın gereğidir.

o Sürekli ve kalıcı dünya barışı, ulusal kurtuluş savaşı,
ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı terimlerini kullanmak,
barışı savunmak suç değildir.

Bu terimler BM, ILO, tüm Batı Avrupa Sendikaları tarafın
dan kullanılmaktadır. DİSK, savaşlara karşıdır, barıştan yana
dır.

• İddia Makamına göre demokratik sınıf ve kitle sendika
cılığı ihtilalcilik demektir.

DİSK'in demokratik • sınıf ve kitle sendikacılığının ,ilkeleri
Türkiye toplumunun ürünüdür. 1961 Anayasası ve Sendikalar
Yasası gereği sendikalar ı. Kitle örgütü, 2. Sınıf örgütü, 3. De
mokratik örgüt, 4. Bağımsız örgüt olmak zorundadırlar.

• 1 Mayısı işçi bayramı olarak kutlamak ihtilalciliğin, dev
let yıkıcılığının kanıtı olamaz. ILO'ya ve tüm Batı Avrupa ül
kelerine göre ı Mayıs İşçi Bayramıdır.

• İddia Makamının DİSK'in eğitim çalışmalarına ilişkin suç
lamalan delilsiz, kanıtsız, ideolojik suçlamalardır.

Eğitim hakkı temel bir sosyal haktır. Sendikalar Yasasının
ı. ve 14. .maddesı işçi sendikalarına eğitim görevi vermiştir. Sen
.dikal kuruluşlarda eğitim yapmak değil, eğitim yapmamak .s1,1ç
tur.

o İşçi sınıfının kendisi için sınıf olma bi]inci işçi sınıfının
'kendi ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarının bilincine var
ması demektir.

DİSK üyelerinin, içinde yaşadıkları dünyayı ve toplumu an
layan, kendini tanıyan, sömürülmeyen, sömürmeyen ve sömürt
meyen, demokrasiye, emeğe saygılı, ulusunu, yurdunu seven,
1961 Anayasasına sahip çıkan yurttaşlar olmalarını istemiştir.
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• DİSK'in tüm dış ilişkileri Sendikalar Yasasının 10. madde
sine göre gerçekleştirilmiştir.

Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde sendikal mücadele ve
ren işçiler açısından en önemli destek uluslararası dayanışma
dır.

DİSK ne DSF'nin, ne de ICFI'U'nun üyesidir._ DİSK 1974'te
Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna üyelik için başvurmuş ve
Ocak 1985'de ASK üyeliğine kabul edilmiştir.

DİSK'in dış ilişkileri her zaman ÇOK YÖNLÜ olmuştur.

• DİSK'in• sendikal çalışmalarına ilişkin suçlamalar. delil
siz, ideolojik suçlamalardır.

• İddialarda çeşitli tahrifata da başvurularak DİSK'in Ana
tüzüğü nedeniyle kuruluşundan itibaren Marksist-Leninist bir
örgüt olduğu iddia edilmektedir.

DİSK Anatüzüğü 1961 Anayasasının eksiksiz, • tastamam uy
gulanması üzerine 1ı:uruludur. Devrimcilik anlayışı da 1981 Ana
yasa.sının tastamam uygulanması biçiminde ifade edilmiştir.

DİSK'in Anatüzüklerindeki amaçlar, görüşler Batı Avrupa
ülkeleri Sendikal Merkezlerinin uygulamaları çerçevesindedir.

• DİSK, her durumda demokratik-sendikal hak ve özgürlük
leri savunanların yanında olmuştur. Bugün Polonya'daki hiçbir
müdahalenin bile önleyemeyeceği demokratikleşme sürecini ve
sendikal haklar mücadelesini savunması bu nedendendir.

• DİSK'in istemleri, Türkiye işçi sınıfı ve tüm emekçi hal
kının, tüm yurtseverlerin istemleridir. Bu istemleri mahkum et
mek çağdaşlığı, demokrasiyi ve ülkemizin geleceğini mahkum et
mektir.

o DİSK'i gayri meşru saymak • 1961 Anayasasını, yasaları,
uluslararası anlaşmaları, DİSK üyesi sendikaların 1967-80 ara
sında gerçekleştirdiği sözleşmeleri inkar etmek, devletin sürek
liliğini inkar e.tmektir.

o Bugün DİSK ve yöneticilerinin, sendikal işlev ve görevle
rini yerine getirirken basının, kamuoyunun ve ilgili devlet ku
ruluş ve görevlilerinin _bilgisi dışında hiçbir faaliyette bulun
madığı resmi belgelere dayalı olarak bilinmektedir.



• DİSK'in tüm çalışmaları yasaldır. 1961 Anayasasına ve ya
salara göre gerçekleştirilmiştir. DİSK'in tüm yurt içi ve yurt dışı
faaliyetleri Sendikalar Yasasının 10. ve 29. maddeleri gereği Ça
lışma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenmiştir.
Anatüzükleri, çalışma raporları. yine bu mercilerce onaylanmış
tır. Genel kurulları, toplantılan, mitingleri devlet yetkililerinden
alınan Izmler ile, onların denetiminde gerçekleştirilmiştir. Ku
rul kararlan noterden tasdikli defterlere yazılmış,· istendiğinde
bunlar ilgili mercilere sunulmuştur.

• DİSK her zaman ve her yerde Anayasanın tastamam. ve
eksiksiz uygulanmasını, demokrasinin bütün kurul ve kuralla
rıvla işletilmesini savunmuştur. DİSK, devletin çeşitli kurumla
rında temsil edilmiş, üyeleri TBMM'nde parlamenterlik, bakan
Irk yaprnrş, uvgulamaları mahkeme kararlarına örnek olmuş,
sendikal anlayışı ve çalışmaları üniversite sosyal siyaset, iş hu
kuku kitaplarında sayfalarca okutulmuştur.

ıı DİSK, bağımsız ve demokratik bir kuruluş olarak, demok
ratik işçi haklarının kullanılması ve geliştirilmesi için uğraş ver
miştir. 1961 Anayasasına, demokrasiye, ulusal bağımsızlığımıza,
çağdaş demokratik ilkelere, ILO kararlarına sahip çıkmış, emeği
korumuş, sömürüye, anarşi ve teröre karşı mücadele etmiştir.

• DİSK ve üyesi sendikalar birer tüzel kişilik olarak Sen
dikalar Yasasının 30. maddesine aykırı davranmamışlardır.

• DİSK yöneticilerinin, bağlı sendika yöneticilerinin, temsil
'etlerin, DİSK üyelerinin, ,ücretli personelinin TCK'nın 141., 142.
ve 146. maddeleri ihlal edici bir eylemi olmamıştır.

• DİSK, 1961 Anayasası'nın öngördüğü düzene. değil, Anaya
sa'nın öngördüğü düzenle çelişen ekonomik, kültürel, sosyal ve
siyasal uygulamalara karşı olmuştur.

• DİSK, Anayasa'ya değil, Anayasa'ya karşı olanlara karşı
çıkmıştır.

• Bu davanın konusu DİSK değildir. Bu davanın konusu
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesidir, 1961 Anayasasıdır, ILO'dur.

Bu Davada yargılananlar yalnızca sendikacılar değil, 500
bin DİSK üyesidir. Emekten ya.na olan herkestir. Tüm demokrat
lardır. Tüm Batı Avrupa işçi hareketidir.
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• Bu dava geçmişin değil, geleceğin davasıdır. Bu dava ile
gerçekte DİSK değil, temel hak ve özgürlükler, demokratik sen
dikacılık hareketi ve düşünce özgürlüğü yargılanmak istenmek-
tedir.

DİSK Davası çoğulcu demokratik siyasal yaşamın sınırlan
dırılmasına gerekçe yapılmak istenmektedir.

6. DİSK DAVASININ HAZIRLIĞINDA HUKUKİ OLAN HİÇ
BİR ŞEY YOKTUR. SENDİKACILARA İŞKENCE YAPIL
MIŞTffi

DİSK Davası yalnızca İddianameleri ve EHM açılarından
hukukdışı değil, aynı zamanda İddianamelerin hazırlanmasına
kadar geçen süre açısından da hukukdışıdır. DİSK Davasının
hazırlığında baştan sona hukukdışılık egemendir.

12 Eylül 1980 günü MGK'nin 7 sayılı bildirisi ile DİSK, MİSK
ve üye sendikaların faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Ah
cak bu bildirinin yayınlanmasından çok önce Ören'deki evim
den alındım. Sonradan öğrendiğime göre aynı saatlerde daha
birçok DİSK'li sendikacı da gözaltına alınmıştır. 12 Eylül 1980
günü 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 49 sayılı bil
diriyiyayınlayarak DİSK yöneticileri ile merkezi İstanbul'da bu
lunan DİSK'e bağlı sendika yöneticilerinin ve İstanbul ilindeki
işyeri baştemsilcilerinin «güvence» altına alınmak üzere sıkıyö
netim yetkililerine teslim olmasını ıştemiştır,

Ve bugün devlet yıkıcılığı ile, gizli örgüt kurmakla suçla
nan, ama 4 yıla yakın hapisliğe rağmen hala kendilerini suçlu
saymayan yüzlerce sendikacı, derhal Sıkıyönetim Makamlarına
başvurmuştur. Görevliler başvuran DİSK'lilerin işlemlerini ta
maınlayamamışlar, DİSK üye ve yöneticileri kuyruğa girerek
günlerce beklemişlerdir.

. 12 Eylül'ü izleyen 2-3 hafta içinde teslim olan yaklaşık 1500
dolayında DİSK yöneticisi, baştemsilci ve işçi gözaltına alındı.
Bu kişiler 12 Eylül gibi bir harekattan sonra «güvence altına»
alınmalarını doğal saydılar. Ve 10-15 gün içinde salınmayı bek
lediler. Gerçekten bu arada kısa bir biçimde ifadesi ve adresleri
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alınan çok sayıda DİSK üyesi serbest bırakıldı. Sayılan oldukça
kabarık bir kesim beklemeye devam etti.

Ancak bekleme süresi uzadıkça uzadı. Gözaltına alındığı
mızda yasal gözaltı süresi 30 gündü. Daha sonra bu süre 90
güne çıkarıldı. Ve makable şamil uygulandı. 27 Aralık 1980
tarihinde tutuklanma istemiyİe Askeri Mahkemeye çıkarıldığım
zaman 107 gündür gözaltındaydım. Oysa bağımsız yargıç karan
olmadıkça kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmayacağı huku
kun vazgeçilmez bir ilkesidir. İnsan Hakları Evrensel Bildirge
sinin 9. maddesi «hiç kimse keyfi olarak tutulamaz» der.

25-27 Ekim 1980 günü gözaltında tutulduğumuz Metris'teki
26. Alaydan 66. Tümene getirildik. Davutpaşa Tutukevine eşya
larımızı bıraktıktan sonra, yanımda Rıza GÜVEN, Kemal NE
BİOĞLU, Mukbil ZIRTILOĞLU ve Burhan ŞAHİN olmak üzere
gözlerimiz bağlanarak bir araca bindirildik. Sonradan adının
Otağ-ı Hümayun olduğunu öğrendiğim bir binaya götürüldük.

Burada saatler boyunca ve y-ine gözlerimiz bağlı olarak bir
set üzerindeki demir sandalyelere oturtulduk. Oturup kalkma
mız çok sert komutlar ve küfürlerle gerçekleştiriliyordu. Bulun
duğumuz yerde devamlı canhıraş çığlıklar, inlemeler, dayak ve
küfür sesleri duyuluyordu. Sonradan bu seslerin o sırada ayın
binada işkence gören sendikacı arkadaşlarıma ve işçilere ait ol
duğunu öğrendim.

Bu binada 6 gün 6 gece demir sandalye üzerinde oturtul
dum. Aynı süre içinde görevliler altla hayale gelmeyen ve tek
rarından hicap • duyduğum hakaret ve küfürlerde bulundular.
Birkaç kez, hem de çok şidetli bir biçimde böğrüme ve mitle
boşluğuma yumrukla vurdular. Özellikle beyin nahiyeme sis
temli olarak yaklaşık ıo dakika vurmaları, yaptıkları maddi iş
kencenin en çok tahrip yaratanı oldu. Bunu sistemli olarak ger-

. çekleştirdiler.
Bu· süre içinde gözlerim hiç açılmadı. Sorguya götürüldü

ğümde bile bağlı idi. Küfür ve hakaret de durmuyordu. Bu bi
nada kaldığım 6 gün, 6 gece boyunca hiçbir şekilde uzanmama
ve uyumama izin verilmedi. Devamlı sandalye üzerinde oturtul
dum.

Ancak özetini verdiğim bu maddi ve manevi işkencenin so
nunda içeriğinden habersiz olduğum bir yığın kağıt, gözlerim
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bağlı olarak bana zorla imzalattırıldı. İşte ilk hazırlık ifadeleri,
bu insanlık dışı muamele sonunda etim mensuplarr- diye adlan
dırılan kişilerin ürettikleri ürünlerdir. •

Daha sonraki günlerde de iki kez tutukevinden alınarak yi
ne aynı yere götürüldüm. Yine aynı koşullarda, ~addi ve ma

i nevi baskı altında benzeri kağıtlara imza atmaya zorlandım. •

Sorgunun nasıl yapılacağı yasalarda bellidir. DİSK'liler ya
sadışı bir yerde, yasadışı biçimde, yasadışı kişilerce sorguya çe
kilmişlerdir. Sorguyu yapanların kendilerini gizlemesi bunun
açık kanıtıdır.

1980 Aralık ayı sonunda -bizlere yapılan işkeneceleri, tutuk
lanmak için çıkarıldığımız mahkeme hakimlerine anlattık, say
falarca dilekçeler verdik. Bunlar mahkeme zabıtlarına geçti. 1981
Ocak ayı ortalarında ifadelerimizi alan ve DİSK-! İddianamesi
altında imzası bulunan savcılara bize yapılan işkenceleri an
lattık. Anlattıklarımızın bazıları ifade zabıtlarına geçti. Mahke
meye savcılıkça sunulan DİSK Davası dosyalarından mahkeme
zabıtlarında kayıtlı işkence dilekçelerinin yok edildiği anlaşıl
mıştır. Sayın Mahkeme Heyeti, 23 ve 30 Haziran 1982 tarihli otu
rumlara ilişkin mahkeme zabıtlarında görüleceği gibi bu duru
mu saptamıştır.

Birileri DİSK Davası dosyalarından diledikleri belgeleri ala
bilmekte ya da koyabilmektedir.

Ancak işkenceye ilişkin dilekçelerimiz bulunup yerlerine
konamamıştır. Bugün de bu dilekçelerimizin bulunup yerlerine
kenmasını talep ediyorum. •

· İlk sorgulamada sözde ifade alan, ama özde işkence 'yapan
ların kimliği belirsizdir. İfadeyi alanların kimliği yerine «özel
tim görevlisi» ibaresi ile imza koyan işkencecilerin kimler oldu
nağı nedir? Otağ-ı Hümayun'da sözde ifademizi alanların, «özel
tim görevlisi» ibareti ile imza ikoyan işkencecilerin kimler oldu
ğunun bilinmesi gerekir. Bütün bunlara rağmen, Askeri Savcı
Süleyman Takkeci 6.1.1982 tarihli duruşmada, savuruna avukat-·
larımızın işkence soruşturması, ile ilgili verdikleri dilekçeye ce
vaben -biz işkence iddialarına yerli ve yabancı basından mut
tali olduk» diyebilmiştir. Hem de Ocak 1982'de. Bütün bunlar
dan .• anlaşılıyor ki, devlet büyükleri ve Türkiye ve dünya ka
muoyu DİSK'li sendikacılara yapılan işkence konusunda Sayın
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TAKKECİ'nin özel çabaları sonucunda yanlış bilgilendirilmişler
dir. Yanıltılmışlardır.

Bu arada, devlet büyüklerinin zaman zaman «işkence iddia
lan soruşturuluyor- biçimindeki sözlerine rağmen, DİSK'li sen
dikacıların işkence konusundaki tüm suç duyurulan bilinçli ola
rak örtbas edilmiştir.

1961 Anayasası 14. maddesiyle işkenceyi yasaklamıştır. TCK'
rıın 243. ve 452. maddeleri işkenceciler için ağır cezalar getir
miştir. Türkiye'nin taraf olduğu tilin uluslararası belgelerde !iş
kence insanlığa karşı işlenen bir suç olarak mahkum edilmiştir.

1948 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9 Aralık
1975•• tarihinde Türkiye Temsilcisinin de oyu ile kabul edilen Ki
şilerin İşkence, Kıyıcı, İnsanca Olmayan ya da Onur Kıncı Ce
zalar ve Eylemlerden Korunmasına İlişkin Bildirgesi işkenceyi
şöyle tanımlar :

İşkence, bir kişiden ya da üçüncü kişiden bilgi ya da
itiraf elde etmek, onun işlediği ya da işlediğinden
kuşkulanılan eylemden dolayı cezalandırmak. onu
ya da onların yüreklendirmesiyle o kişinin bilerek
ağır bedensel ve ruhsal acı ya da ızdıraba maruz
bırakılması eylemidir... Savaş durumu, savaş tehli
kesi, içteki siyasal istikrarsızlık ya da olağanüstü du
rum işkenceyi haklı göstermek için kullamlamaz.

DİSK'li sendikacıların çoğunun ilk ifadeleri baskıyla, işkence ile
ve gözü bağlı olarak zorla alınmıştır. Bu işkence sistematiktir.

Ancak maddi ve manevi baskı ve işkence gerçekte kanıt el
de etmeye yönelik olmamıştır. Ve olamazdı, çünkü işkencecile
rin DİSK'li sendikacılardan öğreneceği' ,bir şey yoktu. Çünkü
DİSK ve üye sendikaların tüm çalışmaları kamuoyu önünde ger
çekleşmişti. Sendika Genel Kurul toplantıları Emniyet Müdür
lüğü Sendikalar' Masası ekiplerince zabıt, gerektiğinde bant ara
cılığı ile izlenmişti. İstedikleri tilin bilgiler zamanında. emniyet
görevlilerine verilmişti.

Örgütlerin tüm çalışmaları gazete, dergi ve çalışma rapor
larında sistemli bir biçimde sergilenmişti. Kurul karar defterleri
ve mali evraklar ise 12 Eylül'den sonra güvenlik kuvvetlerince
teslim aJınmıştı.
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DİSK'li sendikacılara yönelik baskı ve işkence temelde on
lara gözdağı vermeye ve onları kişiliksizleştirmeye yönelik bir
operasyondu. Kendimize olan saygımızı, onurumuzu yitirtme iş
lemiydi. «Çıkınca· bir daha sendikacılık yapacak mısınv- soru
sunun tehditkar eda ile en sık biçimde sorulması bunun en açık
kanıtıdır.

Ancak yine de ilk hazırlık ifadelerinin bir kısmına «biz ih
tilal yapacaktık, biz Marksist-Leninist eğitim yaptırdık» gibi' söz
ler yazılmış ve gözleri bağlı sendikacılara imzalattırılmıştır. Hu
zurda açıklandığı gibi bu tür ifadelerin hiçbir hukuki geçerliliği
yoktur.

, İşkence ve baskıları ayr{utıları ile anlattığımız dilekçeleri
mizin dosyalarından çıkarılması veya yok edilmesi; böylesi hu
kukdışı bir tasarruf ile şikayetlerimizin örtbas edilmesi ve 20.
yüzyılda insanlık ayıbı olan işkence ile yapılan ilk hazırlık so
nışturmasının gizlenmek istenmesi bile tek başına DİSK Dava
sındaki iddiaların hukukdışılığını göstermeye • yetmektedir.

Verdiğimiz dilekçeler gerçekte birer suç duyurusu idi. An-
cak görevliler hiçbir işlem yapmadılar. •

Bize yapılan baskı ve işkenceyi, değişik nedenlerle, ifadele
rimiz alınmak üzere huzurlarına çıkarıldığımız diğer sivil ve as
keri savcılara da aktardık. Kimi dinledi, kimi gülüp geçti. 30
Nisan 1980'e ilişkin olarak 2 No'lu Askeri Mahkemede görül
mekte olan bir davadaki sorgum sırasında da kısaca sendika
cıların ifadelerinin baskı ve işkence altında alındığım belirttim.
Bu sözlerim mahkeme zabıtlarına geçirildi. Bu da bir çeşit suç
duyurusu idi. Ancak görevliler yine herhangi bir işlem yapma
dılar.

Davutpaşa Sıkıyönetim Ceza ve Tutukevinden bir nedenle
Sayın Devlet Başkanına gönderdiğimiz yazıda da bize yapılan
ları anlattık. Ancak bundan da bir sonuç çıkmadı.

2.3.1981 tarihinde zamanın Sıkıyönetim As. Savcısı Albay
Süleyman TAKKECİ yurt dışındaki yayınlar üzerine işkence ko
nusunda ifademe başvurdu.

As. Savcı TAKKECİ'nin odasında alınan 2,5 sayfalık ifa
demde bana ve arkadaşlarıma yapılan işkence ve baskıyı anlat
tım ve suç duyurusunda bulundum. Ancak ertesi gün yeniden
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Selimiye'ye götürülerek bir askeri doktora muayene ettirildim.
Bu muayeneden sonra vücudumda işkence izleri olmadığına dair
basına açıklama yapıldı. Oysa vücudumda işkencenin fiziksel
kalıntılarını dört ay sonra tesbit etmek tıbben mümkün ola
mazdı. Savcının bu davranışı· suçlunun kardaki ayak izlerini
Ağustos ayında aramaya benzer. Verdiğim ifade ve yaptığım suç
duyurusu basına yansıtılmadı. Tam aksi söylendi ve işkence ya
panlar hakkında soruşturma açılmadı.

Ve benim bu davranışım başka nedenler vesile edilerek 3
günlük hücre hapsi ile cezalandınldı. Sultanahmet Cezaevine
3 günlük hücre hapsine gönderildim.

Gözaltı süresinin makabline şamil olarak 90 güne çıkarıl-
. masına rağmen, DİSK'li sendikacılar 107 gün sonra 27 Aralık
1980 tarihinde Mahkeme huzuruna çıkarıldılar. 27 Aralık 1980'de
577 sendikacıdan yalnızca 68'i tutuklandı. 6 Ocak 1981 günü ıs
DİSK'li sendikacı daha tutuklandı.

Diğerleri neden serbest bırakılmıştı? Tutuklu olan sendika
cıları, serbest bırakılanlardan ayıran ölçü neydi? Bunu bugün
bile anlamak mümkün değil. Yine de serbest bırakılma bizlerde
o günler için artık kaybolmakta olan adalete güven duyguları
mızı onardı. Ancak sevincimiz. çok uzun sürmedi, Askeri Savcı
serbest bırakılan sendikacıların yeniden tutuklanması istemi ile
derhal karara itiraz etti.

Bu arada DİSK'li sendikacıları serbest bırakan askeri yar
gıcın bu nedenle görevden alındığını duyduk.

Gözaltında iken insanlık dışı korkunç baskı ve işkence gö
ren ve bu yüzden psikolojik durumları oldukça bozulan seneli

. kacılar, haklarında gıyabi tutuklama karan alındığında yine
giderek görevlilere teslim oldular.

Şimdi soruyorum: Bu insanlar mı devleti yıkacaktı?.. Bu in- ...
sanlar mı ihtilalci, Marksist-Leninist, . gizli örgüt kurmuştu? ...

Yeniden tutukevinde çoğaldık. Ve ancak tutuklandıktan son
ra savcılar tutuklanmamıza neden olan konular hakkında. ifa
demizi aldılar. Hukuk trajedisi devam ediyordu. Ve hukukdışı
uygulamalar sona ermedi.

Bu arada sözde sağda DİSK'in eşiti gibi gösterilen ve Ba
tılılara karşı ..bakın biz hem DİSK'i, hem de MİSK'i faaliyetten
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men ettik» biçimindeki gerekçelerde kullanılan MİSK'li yöneti
cilerin tamamı. 20 Ocak 1981 günü serbest bırakıldı.

İddianame ortada olmadan sanıklar hakkında açıklama ya
pılmasını yazı ve yorumu yasaklayan yasalara ve özellikle 5680
sayılı Basın Yasasının ilgili maddelerine ve MGK'nin. sendika-_
cılar hakkında olumlu ya da olumsuz yazı yazılmasını yasakla
yan 52 sayılı bildirisine rağmen belli basın organlarında DİSK
ve DİSK'li sendikacılara yönelik saldırılar devam etti.

Devletin başında bul~anlar da 'DiSK'i suçlamayı sürdürdü
ler. TRT'de her vesile ile sendikacılar ve sendikalarımız suçlan
dı. Bu yasadışı davranışlara karşı suç 'duyurularımız, tekzip ya
zılarımız o günün koşullannda kabul. edilmedi. Tutukevinden
devlet büyüklerine, ilgili yerlere gönderdiğimiz dilekçeler yer
lerine ulaşmadı. Hukukdışılık bu anlamda da sürüyordu. DİSK'e
ve bize yönelik yasadışı ve gerçekdışı suçlamalar serbest bıra
kılmaınızdan sonra da devam ettirilirken, bu konuda en büyük
iftirada ise Başbakan Sayın Turgut Özal bulundu. Sayın Özal,
Anayasanın 138. maddesine rağmen bir İngiliz gazetesine verdi
ği ve ıı Haziran 1985 tarihli günlük gazetelerde yansıyan de
mecinde «DİS~'e komünistler mali yardım yaptı» demiştir.

Bu iddiayı anında reddettik, Sayın Mahkeme Heyetinin ve
receği karar iddianamelerde bile yer almayan bu iddiayı da
açıklığa kavuşturacaktır, sanıyorum.

Öte yandan hukuku en büyük ölçüde çiğneyen bizzat o dö
nemin Askeri Savcısı oldu. Askeri Savcı henüz bizler hakkın
da bir dava açılmadığı, yani iddianamenin mahkemeye veril
mediği ve sanıklara tebliğ edilmediği bir dönemde, 25 Haziran
1981 tarihinde basın ve TRT mensuplarına bir açıklama yapa
rak 52 DİSK'li yöneticinin idamının istendiğini duyurdu. Bu ha
ber, basında «DİSK İDDİANAMESİ HAZIR» başlığı altında ge
niş yankı uyandırdı.

Oysa İddianame bize 30.11.1981 tarihinde tebliğ edildi. As
keri Savcı İddianame olmadan aleyhimizde kamuoyu yaratma
ya girişerek yasayı açıkça ihlal etti, görevini kötüye kullandı.
Bu konuda savunma avukatlarının ilgili mercilere, mahkemele
re yaptığı suç duyurulan sonuçsuz kaldı.

İddianamede görüldüğü gibi İddia Makamı, bazı yazılı me
tinler ile dava konusu eylemleri suçlamıştır. İddia Makamının
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yaptığı gerçekte yalnızca bir tavsiftir. Sınıflamadır. Ancak bu
sınıflama tam 14 ayda becerilebilmiştir. İnsan Haklarım ve Ana
Özgürlükled Korumaya İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin 5. mad
desi «Makul süre içinde yargılanmak her tutuklunun hakkıdır»
demektedir. Yasalarımız tutuklu kişilerin makul sürede yargı
lanmasını zorunlu kılmaktadır. Tüm bu ilkeler çiğnenmiştir.

Çağımız hukuku, -kollektlf suçlama- ve -kollektif cezalan
dırma- yöntemlerini reddetmiştir. Tutukluluk hallerimizin deva
mına ilişkin tüm incelemelerde 1961 Anayasasındaki «suçların ki
şiselliği» ilkesi çiğnenmiştir. •

İnsan Haklarmırı ve Ana Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin
Avrupa Sözleşmesinin 6/3-b maddesi,

Her sanık: Savunmasını hazırlamak için gerekli za
mana ve kolaylıklara malik olmak hakkına sahiptir.

der. İşte bu hakkımız da çiğnendi.

Türkiye Barolar Birliği'nin MGK ve Başbakanlığa sunduğu
raporda belirtildiği gibi savunma avukatları dosyalarımızı ince
leyemedi. Sanık-Avukat görüşmelerinde alınan güvenlik önlem-'
leri savunma hakkını kısıtlayacak ölçüde gerçekleşti. Belli' ba
sın organları her gün çeşitli biçimlerde bize saldırırken onlara
göndermek istediğimiz «tekzip- yazılarına el kondu.

Yaklaşık 4 yıl süren tutukluluğumuz da hukukdışı uygula
malarla dolu geçti. Askeri Tutukevlerindeki tutukluluk koşulla
rımız yasalara, uluslararası antlaşmalara aykırı olarak son de
rece ağırdı. Tutukluların bedeni, zihni ve ruhsal yönden sağlık
larını bozan tutukevi koşullarına ek olarak, zaman zaman yal
nız donla bırakılarak yapılan üst aramaları, eşyalarımıza zarar
vermekten. başka bir anlamı olmayan koğuş aramaları, DİSK
Davası dışındaki mahkemelere götürülürken arkadan zincire vu
rulma, onur kıncı davranış ve sözler, gayri insani, zalimane dav
ranış ve uygulamalardı.

Yemek, yıkanma,· ziyaret, ışık, havalandırma sorunlarının
yanısıra aylarca yalnızca belli gazeteleri okumak zorunda bıra
kıldık. Tüm dergi ve kitaplarımız elimizden alındı. Savunma
jmzda kullanacağımız yasalar, tüm sendikal yayınlar da eli-
mizden ·alındı. •
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Tutukevinde uygulanan biçimiyle avukat görüşmeleri savun
ma hakkının kısıtlanması biçiminde gerçekleştirildi. Bir avukat
aynı kattaki 8-10 müvekkiliyle hep birlikte toplam ancak 20 da
kika görüşebilmekteydi. Bu görüşme de eş ve çocukların ziya
retlerinde olduğu gibi • camların ardından, telefon' ahizeleri ara
cılığıyla yapılmaktaydı ve tüm görüşmeler yasalara aykırı bir
biçimde dinlenmekte ve banda alınmaktaydı.

Bu arada avukatlarımızın DİSK Davasına ilişkin olarak biz
lere verilmek üzere Metris Askeri Tutukevine getirdiği mahke
me zaptı, ifade, savunma ile ilgili belgeler bizlere verilmedi.
Yalnızca yazılı belgelerden oluşan böylesi bir davada sorumlu
hık tutukevi yöneticilerinin üzerine atılarak savunma hakkımız
önemli ölçüde engellendi. •

Çağdaş devletin, Avrupa demokrasilerine dayalı devletin te
mel öğeleri; insan haklan, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve ya
salar önünde eşitlik gibi ilkelerdir. Bu ilkeler ise ancak bağım
sız bir yargının güvencesi ve koruyuculuğu altında yeşerir.

1961 Anayasası, mahkemelerin bağımsızlığını ve yargıçların
güvencesi esasını açıkça belirtmiştir. Aynca yargıç önünde hak
iddia eden herkesin hakkını en kutsal ve dokunulmaz güvence

, Iere bağlamıştır.

1981 Adalet yılının açılışında bir konuşma yapan Yargıtay
Başkanı Derviş TURHAN şöyle demiştir:

Siyasal iktidar tarafından atanan, görevinden alı
nabilen, yerinin ve görevinin değiştirilmesi her za
man mümkün • bulunan bir hakimin bağımsızlığın
dan söz edilemez. Güvence ve bağımsızlıktan yok
sun hakimlerin verecekleri •kararlar ne kadar doğ
ru olursa olsun, halk tarafından kuşku ile karşıla
nır ve çok zaman halk o kararlara. karşı saygı gös
termez. Bu hal toplumun adalete. karşı . olan güve
nini sarsar... Bir toplumda halk adalete inanmaz du
ruma gelmişse o rejim çürümüş demektir. Ve kısa
bir zamanda çökmeye rnahkümdur.

Şurası açıktır ki bir toplumda toplumu oluşturan bireyler
adalet dağıtan yargıya ya da yargının özel koşullardaki bir bi
çimine karşı güven duygularını yitirmeye başlarlarsa, yargıya
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kuşkulu gözlerle bakar duruma geliyorlarsa, o ülkede bazı de
ğerler 'yıkilır demektir. Tarih en acımasız tanık olarak böylesi
günlerin neler getirdiğini bizlere sürekli hatırlatmaktadır.

DİSK Davasına ilişkin ilk iddianame olan DİSK-! İddiana
mesinin kapağında DİSK ile ortak amaç ve faaliyetlerde bulu
nan kişi. ve kuruluşlar da suçlanmaktadır. Bu anlayışa göre DİSK
ile ilişki kuran tüm dernekler, onların üyeleri, resmi kuruluş ve
görevliler de bu davada sanık olmak durumundadır.

DİSK-! İddianamesinde DİSK ile «ortak ideolojiyi paylaştık
ları» suçlamasıyla, DİSK'e telgraf gönderen parlamenterler sa
nık olarak yorumlanmaktadır. Aynı anlayışa göre DİSK'.e telgraf
gönderen eski Cumhurbaşkam, Genelkurmay Başkanı, Başbakan
lar da bu davanın sanığı olmak durumundadır. Aynı biçimde
DİSK ile ilişki kuran hükümetler, bakanlar, valiler, ordu komu
tanları, en ücra köşedeki karakol polisinden, 1. Şubelerdeki sen
dika masası görevlilerine kadar .İçişleri ve Çalışma Bakanlıkla
rının tüm görevlileri, tüm devlet memurları, TCK'nın 146. ve 141.
madde suçlarıyla bu davada yargılanmak durumundaclırlar.

Öte yandan DİSK-! İddianamesinin 765-777. sayfaları arasın
da DİSK'e belli günlerde telgraf gönderen CHP parlamenterleri
DİSK-! İddianamesinin 774. sayfasında «Marksizm ve Leninizm
prensiplerini benimsemiş şahıslar" olmakla suçlanmıştır. Suçla
ma son derece ağır olduğu kadar, Cumhuriyetimizin geçmişi ve
geleceği açısından da son derece önemlidir.

Bu suçlamalardan sonra birkaç CHP· parlamenterinin ifa
.desine başvurulmuş, fakat daha sonra CHP'li parlamenterlerin
ifadesinin alınması durdurulmuş ve Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askeri Savcılığının 1982/863 Hazırlık No'lu Dosyası ile
kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Bir adli yanlış
lığın işin başından düzeltilmesi elbette sevindiricidir. Ancak yu
karıdaki son derece önemli suçlama ne olacaktır?

Neden DİSK-! İddianamesindeki tilin suçlamalar CHP'li par
lamenterler hakkında ileri sürülen suçlamalar gibi havada kal
maya mahkum olmasın?

DİSK Davasının bir aşamasında CHP'l{ parlamenterlerin suç
lanmasına gerek duyulmuş iken, davanın başka bir aşamasında
bu suçlamadan vazgeçilmiştir. Bu durum, DİSK Davasının siya-
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si bir dava olduğunun kanıtı olduğu kadar, DİSK Davasındaki
tüm suçlamaların hukukdışı suçlamalar olduğunun da kanıtıdır.

DİSK Davasındaki tüm iddianamelerde ve EHM'da sözü edi
len TCK'nın 146. ya da 14h ve 142. maddelerini ya da Sendika
lar Yasasının 30. maddesinin 4. bendini ihlal, son derece önemli,
ağır suçlardır. Böyle durumlarda TCK'nın ilgili maddeleri, Sen
dikalar Yasasının 30/5. maddesi Cumhuriyet Savcılarına; 1630
sayılı Yasanın 45/1. maddesi ise Vali'Iere açık sorumluluk yük
lemiş, görev vermiştir. DİSK Genel Merkezinin bulunduğu İstan
bul ili 1970, 1971-1973, 1974-1975 ve 1979-12 Eylül 1980 yıllarında
yaklaşık 5 yıl süreyle sıkıyönetim ile yönetilmiştir.

Şimdi soruyorum : Madem DİSK kurulduğundan· beri suç
işlemektedir, bugüne kadar Cumhuriyet Savcıları, Sıkıyönetim
Komutanları , Askeri· Savcılar. Valiler neredeydi?

Neden bir özel hukuk tüzel kişiliği olan DİSK'i kapatmamış
lar, yöneticileri hakkında bugün· ileri sürülen maddelerle dava
açmamışlardır? DİSK'in ve DİSK· yöneticilerinin İddia Makamı
na göre subut bulmuş hüviyeti ile yıllarca faaliyet göstennesi
ne neden göz· yumulmuştur? Savcılar, mahkemeler 13,5 Yll ne
den görev yapmamışlardır?

Yüzbinlerce üyesi olan bir kuruluşun, kuruluşundan beri ya
sadışı yaşamasına neden olanak ve;rmişlerdir? Bu durumdan tüm.
yargı kuruluşları ve görev yapan tüm hükümetler sorumlu • de
ğil midir? İddia Makamının iddialan doğru ise; 1967'den beri
DİSK'in faaliyet gösterdiği tüm yerlerdeki sivil ve askeri sav
cılar hakkında dava açılmak gerekmez mi?

Böyle bir durumun ancak iki nedeni ola.bilir:

1. 'iktidarlar, 13,5 yıl süresi~ce İçişleri Bakanlığı, Vi
layetler, Cumhuriyet Savcıları, Güvenlik Kuv
vetleri, Askeri Savcılar kanalıyla provokasyona.
girişmiş ve sürek avına sürercesine DİSK ve
DİSK'Ii sendikacıları suça teşvik etmiş, kışkırt
mıştır.

2. İlgili merciler DİSK ve DİSK ~öneticilerinin İd
dianamedeki maddelerle kovuşturulacak bir ey
lemine tanık olmamışlardır.
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Burada, doğru cevap ikincisidir.

· Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri,
Sendikalar masalanndaki tüm bilgi ve belgeler de bunu kanıt
lamaktadır.

DİSK Davasının hazırlanmasında yasadışı, hukukdışı yolla
ra başvurulmuştur. Kişi güvenliği haklan çiğnenmiştir. Oysa
1976'da yürürlüğe giren BM Kişi Haklan ve Siyasi Haklar Ulus
lararası Sözleşmesi kişi güvenliği haklarını şöyle sıralamaktadır:

Madde 9

1. Heı·kesin özgürlük ve kişi güvenliği hakkı var
dır. Kimse keyfi olarak tutuklanamaz ya da gözaltı
na alınamaz. Kimse, yasalarda belirtilen usullere uy
gun koşullar dışında özgürlüğünden mahrıım edile
mez,

2. Tutuklanan herkes tutuklanma anında tutuklan
ma nedenleri hakkında bilgilendirilmeli ve tutukla
nan kişiye en kısa zamanda kendisine yönelik suç
lamalar konusunda bilgi verilmelidir.

Madde 10

ı. Tutuklanan ya da gözaltına alınan herkese insan
doğasında var olan saygınlığa uygun olarak insanca
davranılmalıdır...

Madde 14

2. Ceza gerektiren bit suç ile suçlanan herkesin gü
venlik koşullarının düzeltilmesi dahil herkes için ya-_
saya göre suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz.
kabul edilme hakkı vardır,

3. Kendisine yönelik ceza gerektiren suçlamalar,
- hakkında hüküm verilme sürecinde herkese tam bir.
eşitlik içinde aşağıdaki asgari güvenceler sağlanma-_
lıdır:

bl Savunmasını hazırlamada gerekli zaman ve,
kolaylıklara sahip olması ve kendi seçtiği avukatıy-.
la görüşebilınesi;



el Gereğinden • fazla gecikmeden yargılanması;

dl Duruşmalarda hazır bulunması, seçtiği avukat
yardımıyla ya da bizzat savunmasını yapması ...

el· Aleyhteki tanıklara soru sorma ya da lehteki
tanıkların aleyhteki tanıklara tanınan aynı koşullar
la mahkemeye çağrılması ve sorgulanması...

gl Kendi aleyhine tanıklık yapmaya ya da suçu
itirafa zorlanmaması. ..
7. Ülkedeki ceza mahkemeleri usulüne ve yasalara
uygun olarak kesin beraat ya da mahkümiyet ile so
nuçlanan bir suç için hiç kimse yeniden yargılana
maz ya da cezalandırılamaz...

ILO ise sendikacıların gözaltına alınması ve tutuklanması
konusunda özel ilkeler getirmektedir. ILO Yönetim Kurulu Sen
dika Özgürlüğü Komitesi çeşitli raporlarında kişi güvenliği hak
kına ilişkin şu kararları almıştır :

• Sendika. yöneticilerinin önlem amacıyla gözaltına
alındığı bütün durumlarda, bu önlemler sendikal
hakların kullanımına ciddi müdahale sayılabilir. Ko
mite, bütün gözaltına alınan kişilerin olabilecek en
kısa zamanda adil biçimde yargı önüne çıkarılma
ları gerektiğini sürekli vurgular.

• Normal yasal usullere göre delil toplama. zorluğu
gerekçesine dayanarak kişileri yargı önüne çıkarma
dan süresiz gözaltında tutma, kötüye kullanma teh
likesini içinde taşıyan bir uygulamadır ve bu yüzden
eleştiri konusudur.

~ Koınite, tutuklanan kişinin, tutuklanma anında,
tutuklanma nedenleri ve kendisine yönelik iddialar
hakkında bilgilendirilmesine ilişkin ilkeye verilen
önem konusunda ısrar eder.

• Sendikacıların yasanın çiğnendiği gerekçesiyle ön
lem olarak gözaltına alınmaları greve ilişkin olursa,
bu, sendikal hakların ciddi biçimde _çiğnenmesi teh
likesini içerir.
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o Komite, sendikacıların hükümete göre sendikal Iş
Iovlerle ilgisi bulunmayan siyasi ya da cürüm teşkil
eden suçlarla suçlandıkları davalar dahil, tüm dava
ların tarafsız ve bağımsız mahkemelerde hızlı ve
adil biçimde görülmesine ilişkin ilkeye verilen öne
mi vurgular.

• Komite, iç güvenlik nedeniyle bile olsa, uygun yar
gısal güvencelerle izlenmediği "takdirde sendika. yö
neticilerinin gözaltına alınmasının sendikal haklara
vahım bir müdahale oluşturacağım vurgular.

• Komite, bireylerin hüküm giyinceye kadar suçsuz
kabul edilmeleri hakkım göz önünde tutarak, bir
sendika yöneticisinin tutuklanma, gözaltına alınma
ya da ceza alma durumunda, alınan önlemlerin söz
konusu kişinin sendikal eylemlerinden kaynaklan
madığını göstermenin hükümete düştüğünü belirtir.
• Komite, iç savaşa yakın durumlarda bile, gözaltı
na alınan kişilerin olabilecek en kısa zamanda adil
biçimde yargılanmalarına, verdiği önemi vurgular.

İşte_ DİSK Davasının hazırlığında tüm yukarıdaki ilkeler çiğ- _
nenmiş, hukukdışılık esas olmuştur.

ILO Yönetim Kurulu Sendika Özgürlüğü Komitesinin bu ka
rarlan Savunma Avukatlarımızın 13.6.1984 tarihli «Soruşturma
nın Genişletilmesi» talebini içeren dilekçelerinin 4 No'lu ekinde
sunulan Türk-İş üyesi Yol-İş Federasyonu ta.rafından yayınla
nan Sendika ÖzgürlüğÜ (Ankara, 1981) adlı kitapta da yer al
maktadır.

Davanın hazırlığındaki bu hukııkdışılığı, yasadışıhğı Sayın
Mahkeme Heyetinin takdirlerine sunuyorum.

7. YARGILAMA AŞAMASINDAKİ TALEPLERİMİZ

DİSK Davası başladıktan sonra yargılama aşamasına ilişkin
taleplerimiz olmuştur. Bu taleplerimiz çoğunlukla söyledikleri
mizin aynen zapta geçirilmemesi ve delil değerlendirilmesinde
lehimizdeki delillerin okunmamasına ilişkin olmuştur.
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Bu taleplerimize ilişkin 23.6.1982 tarihli 20. celsede sorgum
da Mahkeme zabıtlarına aynen geçirilmeyen ya da eksilt veya
.yanlış anlamalara yol açacak şekilde geçirilen hususlar için bir
dilekçe verdim. Ancak bu dilekçem kabul edilmedi. Dilekçemin
yeniden Heyetinizce değerlendirilmesi amacıyla aynen ekte su
nuvorum . EK NO : 1.

EK 123 Deliller Klasörünün okunması sırasında çeşitli talep
lerimizin o zamanki Duruşma Yargıcı tarafından bana göre
haklı olmayan gerekçelerle reddedilmesi üzerine 3.8.1983 tari
hinde Duruşma Yargıcının Reddi İstemi ile bir talepte bulun
dum. Bu dilekçem de kabul edilmedi ve bu dilekçem yüzünden
bir haftalık hüore hapsi dle cezalandınldım.

Yargılama aşamasına ilişkin bazı taleplerimizi yansıtması
açısından savunmanın bir parçası olarak bu dilekçemin bir ör
neğini ekte sunuyorum : EK NO : 2.

.Yalnızca DİSK'e ait olduğu belirtilen delillerin değerlendi
rilmesi 13,5 ay sürmüştür. Delillerin değerlendirilmesi aşamasın
da çeşitli yazılı ve sözlü taleplerimize rağmen DİSK'e ait çok
sayıda delil okunup değerlendirilmemiştir.

Örneğin, DİSK-I İddianamesinde DİSK'in çok yönlü dış iliş
kileri, tek yönlü gösterilmiş, DİSK'in yalnızca sosyalist' ülke sen
dikalan ile işbirliği ve dayanışma içinde olduğu iddia edilmiş
tir. Delil değerlendirilmesi sırasında da DİSK'in yalnızca sos
yalist ülke sendikal merkezleriyle olan yazışmalan değerlendi
rilmiş, özellikle 109, 111 ve 112 No'lu Deliller Klasöründeki DİSK' ,
in dış ilişkilerindeki çok yönlülüğünü kanıtlayacak ve çoğu Batı
Avrupa sendikal merkezlerine ait deliller değerlendirilmemiştir.

Örneğin DİSK'in toplantılarına, özellikle de ı Mayıs kutla
malarına ilişkin Valilikler, Sıkıyönetim Komutanlıkları ve Da
nıştay'a yaptığı başvurularına ilişkin yazılan değerlendiril;me
miştir.

DİSK'in genel olarak ülkenin içinde bulunduğu olumsuz eko
nomik ve sosyal koşullar, işçi sorunları ve terörizm konuların
da yetkili devlet makamlarına, İçişleri Bakanlığına, Başbakan
lığa, Genel Kurmay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına gönder
diği yazılar değerlendirilmemiştir.

DİSK'in yasal, açık . seridikal çalışmalarının kanıtım oluştu-
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ran DİSK Dergileri ve DİSK Ajanlannın büyük bir kısmı, DİSK
karar. organlarının kararlarının en önemlileri İehimizdeki delil
ler olarak okunmamıştır.

DİSK'in I. ve II. Ören Toplantılan adıyla anılan Genişletil
miş Tüzüksel Organ Toplantılarının gizli ve amaç dışı değil,
açık, yasal Tüzüğe ve Sendikalar Yasasına uygun toplantılar ol
duğunu, İddianamede bu yöndeki siyasi polemiğe dayalı suçla
maların gerçekdışı olduğunu kanıtlayan ve DİSK'in her iki top
lantısının da Güvenlik Kuvvetlerince izlendiğini; I. Ören Top
lantısı için Burhaniye Savcılığının takipsizlik karan vermiş ol
duğunu; II. Ören Toplantısından sonra gerçekleştirilmiş bir ge
nel grev olmadığı gerekçesiyle DİSK hakkında herhangi bir ko
vuşturma yapılmadığını, DİSK İddianameslııi hazırlayan Askeri
Savcı yardımcılanndan Aytekin Gani Ataman Cl3903) imzasını
taşıyan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının yazısı ile saptandı
ğını kanıtlayan: 9 No'lu Deliller Klasörü değerlendirilmemiştir.

DİSK Deliller Dosyalarındaki DİSK'e ait olan ve dilekçele
rimizle okunmasını talep ettiğimiz tüm delillerin lehimizdeki de
liller olarak değerlendirilmesi talebimi takdirlerinize sunarken,

. bu delillerin başlıcalarını liste halinde ekte sunuyorum : EK
NO: 3.

DİSK-! İddianamesinin ekinde ikame olunmayan ancak
DİSK'in ve yöneticilerin açık, yasal sendikal anlayış ve eylem
lerinin kanıtlarını teşkil eden, aşağıda kısaca. tanıttığım Savun
ma Avukatlarımızın «Soruşturmanın Genişletilmesi» Talebini içe
ren 13.6.1984 tarihli dilekçelerinin ekinde CEK 50-55) fotokopileri
o1arak sunulduğu için dosyada bulunan belgeler taleplerimize
rağmen huzurda okunup değerlendirilmemiştir. DİSK Dergisi ve
DİSK Ajansı, DİSK'e ait resmi yayınların lehimize deliller ola
rak değerlendirilmesi talebiyle savunmamın bir parçası olarak
Sayın Mahkemenin takdirlerine arzediyorum. ·

• ı Sayılı Haziran 1973 tarihli DİSK Dergisi'nin 18-19. say
falarındaki «Sendika ,Özgürlüğü Üstüne» başlıklı ILO kararla
rım dile getiren yazı.

• Aynı Derginin 28. - 31. sayfalan arasında yer alan «DİSK'in.
Bilimsel Toplantısı» başlıklı İstanbul Carlton Otel'de Sosyal Si
yaset ve İş Hukuku üzerine yapılan seminere ilişkin haber ya
zısı. Bu seminere sosyal siyaset ve iş hukuku öğretim üyelerin-
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den· Prof. Orhan Tuna, Prof. Nuri Çelik, Prof. Metin Kutal, Dr.
Gülten Kutal, Doç, Dr. Şener Akyol, Prof. Cahit Talas, Dr. Can
Tuncay, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ, Doç. Dr. Rüçhan Işık katı
lıp birer konuşma yapmışlardır.

• 4-5 sayılı Eylül-Ekim 1973 tarihli DİSK Dergisi'nin 16-17.
sayfalarında yer alan «DİSK'in Bildirisi : DİSK CHP'ye Oy Ve
relim Diyor» başlıklı yazı.

• s Sayılı Kasım 1973 tarihli DİSK Dergisi'nin 3. ve 31. say
falarındaki -Cumhurıvet'In 50. Yılında İşçi Haklarına Bakalım»
başlıklı yazı. Bu yazı şu sözlerle bitmektedir :

Sandıktan çıkanlar, sandık başında oy verenlerin öz
lemlerine ve Anayasada yer alan ilkelere önem ver-

•mek zorundadırlar. Oy veren milyonlarca vatandaş,
Atatürk'ün vaadinin gerçekleştiıilmesini beklemek
tedir. Atatürk demişti ki, Türkiye Cumhuriyeti 'me
sut, muvaffak ve muzaffer olacaktır... Bu takdirde,
Atatürk'ün özlediği zafer de Cumhuriyetin 50. yılını
kutlarken oluşan seçimler sonrası dönemin ulusumu
za en büyük armağanı olur.

• 7 Sayılı Aralık 1973 tarihli DİSK Dergisi'nin 7-11. sayfa
ları arasında yer alan -Türkler'ın Demecinin Aslı» başlıklı DİSK
eski Genel Başkanı Kemal Türkler'in Son Havadis gazetesine
verdiği demecin tam metni.

ö Aynı Derginin 11. sayfasındaki «DİSK Mahalli Seçimlerde
de İşçileri CHP'ye ,OY Vermeye Çağırdı- başlıklı yazı.

• 12-13 sayılı, Ağustos-Eylül 1974 tarihli DİSK Dergisi'nde
9-13. sayfalar arasında yer alan DİSK'in Kıbrıs Politikası, DİSK'
in Kıbrıs Barış Harekatını Desteklemesi Karan, DİSK'in Devle
tin Savaş Fonuna birer yevmiye verilmesi karan, Cumhurbaş
kanı Fahri Korutürk'ün, Başbakan Bülent Ecevit'in, Genel Kur
may Başkanı Semih Sancar'ın DİSK'e mesajları konulu yazılar.

o 978/150 sayılı, 5.8.1978 tarihli Ören Kararlarını içeren DİSK
Ajansı.

• 978/176 sayılı, 30.8.1978 tarihli DİSK Genel Sekreterinin
Alpaslan Türkeş'In DİSK hakkında söylediklerini ispata çağıran
açık mektubunu içeren DİSK Ajansı.
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• 978/194 sayılı, 12.10.1978 tarihli Başbakan Bülent Ecevit'e
yazılan mektubu da içeren DİSK Genel Başkanı olarak Yönetim
Kurulu ve Başkanlar Konseyini Açış Konuşmamı içeren DİSK
Ajansı.

• 978/217 sayılı, 26.11.1978 tarihli DİSK'in çağrısı ile bira
raya gelen 33 demokratik kitle örgütünün Başbakan Bülent Ece
vit'e gönderdikleri mektubu içeren DİSK Ajansı.

• 978/233 sayılı, 24.12.1978 tarihli «DİSK Genel Başkanı ola
rak. Kahramanmaraş Olaylan Üzerine Yapılan Açıklama- baş
lıklı DISK Ajansı.

• 979/93 sayılı, 30.4.1979 tarihli Dünya İş Konfederasyonu'
nun 1 Mayıs Emeğin Bayramı Törenlerinin Yasaklanması üze
rine yayınladığı bülteni içeren DİSK Ajansı.

• 979/116 sayılı, 18.5.1979 tarihli, DİSK Genel Başkan Veki
linin bir kahvehaneye yapılan saldın üzerine verdiği demeci içe
ren DİSK Ajansı.

• 979/104 sayılı, 9.5.1979 tarihli DİSK Genel Başkan. Vekili
nin Mersin ı. Ağır Ceza Başkanının öldürülmesi üzerine yayın
ladığı bildiri konulu DİSK Ajansı.

• DİSK-! İddianamesinin 318. sayfasında «Afganistan İşga
lini 'Afganistan Devrimi ve Afganistan'ın Kurtuluşu' olarak de
ğerlendiren DİSK", 90. sayfasında ise «DİSK, Afganistan'ın Sov
yet Rusya tarafından işgalini bir kurtuluş olarak nitelemiştir..
Bu bakımdan DİSK'in Afganistan işgalinin yanında olması, Mark
sist-Leninist tabiatı gereği olup barış için mücadelesinin anla
mını da Marksist-Leninist açıdan ifade biçimi şeklinde zengin
leştiren bir örnek teşkil etmektedir" denilerek DİSK'in bu ne
denle TCK'mn 141., -142: ve 146. maddelerini ihlal ettiği iddia
edilmektedir. İddianamedeki bu iddianın gerçek olmadığının tes
biti açısından 980/3 sayılı ve 11.1.1980 tarihli DİSK Genel Baş
kanı olarak yaptığım Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu Açış
Konuşmam. Bu konuşmamda Afganistan ile ilgili paragraf şöy
ledir:

Afganistan yönetiminin çağrısı üzerine Sovyet as
kerlerinin Afganistan'a girmesinin, Afganistan'daki
son gellşmelerin temel nedenidir. Ancak temel ne
denin bu olmasına rağmen sonuçlan açısından bu
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olay, DÜNYA ÇAPINDA BARIŞI OLUMSUZ ETKİ
LEMİŞTİR.

• 980/53 sayılı ve 28.4.1980 tarihli DİSK Yürütme Kurulunun
ı Mayıs ile ilgili açıklamasını içeren DİSK Ajansı.

• 980/61 sayılı, 21.5.1980 tarihli DİSK Yürütme Kurulu üye
si Tuncer Kocamanoğlu'nun Tümgeneral Demirbağ'a yapılan sal
dın üzerine yaptığı açıklamayı içeren DİSK Ajansı.

öte yandan DİSK Ana Davası ile birleşen dava dosyaların
da yer alan ifade ve belgeler taleplerimize rağmen huzurda oku
nup değerlendirilmemiştir.

8. DİSK'İN KÖKLERİ TÜRKİYE TOPLUMUNUN BAĞRIN
DADIR

Elimizdeki İddianameler ve EHM ile kapatılmak istenen
DİSK, sıradan bir örgüt değildir. DİSK, 13 Şubat 1967'de 30 bin
üye He kurulmuştur. Ancak işçi hakları için verdiği kararlı mü
cadelesi, 1961 Anayasasını sarsılmaz bir inanç ile her koşulda
savunması, bağımsızlık ve demokrasi için uğraş vermesi, • tüm
kademelerdeki sendika' yöneticilerinin demokratik usullerle, se
çimle işbaşına gelmesi, tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi
sonucunda 13 yıl içinde DİSK'in üye sayısı 500 bini aşmıştır.

Bir ülkedeki sendikacılık hareketinde değişim varsa bu, işçi
kitlelerindeki değişimden kaynaklanır. İşçi kitleleri, somut eko
nomik, toplumsal ve siyasal koşullar ortamında, sorunlara yak
laşım biçimlerine göre, hak aramada elde ettikleri deneyler için
de sendikacılık hareketine yön verirler. Bu anlamda DİSK'in ku
ruluşu ve gelişimi birkaç seendikacının eseri 'değil; yeni arayış
lar içinde olan, toplumsal-ekonomik-siyasal konuınlannın bilin
cine ulaşan işçi kitlelerinin yeni bir sendikacılık anlayışına yö
nelmeleri sonucudur. Kısacası DİSK, 19BO'lı yılların ekonomik,
sosyal ve kültürel koşullarının bır ürünüdür,

Ancak DİSK iledir ki, Türkiye'de sendikal hak ve özgürlük
ler ete ve kemiğe bürünmüş, demokratik işçi haklan gerçek an
lamda hayata geçirilmiştir. Bu niteliği ile; DİSK sendikaları res
mi kuruluşlardan. aldıkları yasal yetkilerle binlerce toplu iş söz-
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leşmesi imzalamışlardır. Bunlar yasal sayılmış ve uygulanmış
tır. Gerektiğinde bu sözleşmeler Mahkeme kararlarına konu ol
muştur.

DİSK toplumsal yaşamın ve demokrasinin ayrılmaz bir par
çası olmuş, hatta demokrasinin güvencelerinden biri sayılmıştır.
DİSK'in uygulamaları, İş Mahkemeleri ve Yargıtay kararlarına
temel olmuş, üniversitelerimizdeki iş hukuku, sosyal siyaset, en
düstriyel ilişkiler kürsülerinde tartışılmış, üniversite kitapların
da yol gösterici konular oluşturmuştur.

• TBMM, DİE, DPT, sık sık DİSK'in görüşlerini almış, ülkenin
dört bir yanındaki İş Mahkemeleri ücret anlaşmazlıklarında ve
benzeri konularda DİSK'ten bilirkişi raporları istemiştir.

DİSK bünyesinde TBMM'nde yasama görevi yapan· 6 millet
vekili görev yapmıştır. (Lastik-İş Sendikası Başkanı Rıza
KUAS 1965-1973; Gıda-İş Sendikası Başkanı Kemal NEBİOĞLU .
1965-1969, Genel-İş Başkanı Abdullah BAŞTÜRK 1969-1977, Las
tik-İş Genel Başkan Vekili Kenan AKMAN 1977-1980, Tekstil Sen
dikasr üyesi Bahir ERSOY 1969-1980 ve Tekstil Sendikası Genel
Başkan Vekili Sabri TIĞLI 1973-1980). Üyeleri arasında bakan
lık yapanlar olmuştur <Eski Çalışma Bakanı Bahir ERSOYJ. DİSK'
in kuruluş günlerine, çeşitli eylemlerini kutlama gösterilerine,
Genel Kurullarına TBMM Başkan ve Başkanvekilleri, Başbakan
lar, Danıştay Başkanları, Bakanlar, Milletvekilleri, Senatörler,
İstanbul Valileri mesaj göndermiş ya· da katılmışlardır.

DİSK yöneticileri zaman zaman kamuoyuna da duyuruldu
ğu gibi hükümetlere görüş bildirmişlerdir. CBu görüşler için ba
kınız DİSK 7. Genel Kurulu Çalışma Raporu sayfa 179-184 ve say
fa 514-522). Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da Bakanlarla görüş
müşlerdir. Başbakan ya da Bakanlar DİSK'i ziyaret etmiş, Cum
hurbaşkanları ya da Genel Kurmay Başkanları DİSK'e tebrik
telgrafları göndermişlerdir.

DİSK. Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan N. Beş Yıl
lık Kalkınma Planını tartışma toplantılarına katılmış, görüşle
rini sunmuş, III. Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde komisyon
larda görev yapmıştır.

TBMM'nin 10/27 sayılı Araştırma Komisyonu DİSK'ten gö
rüş istemiştir. DİSK aynca Cumhuriyet Senatosu Komisyonla-
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nnda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda, Atatürk'ün 100.
Doğumyılı Kutlama Komitesi'nde görev yapmıştır.

DİSK Genel Başkanları ya da yöneticileri TRT'den Türkiye
Kamuoyuna haber ya da tartışma programlan içinde kendi ses
lerinden görüşlerini açıkça iletmişlerdir. DİSK yöneticileri Baş
bakanlıkta Türkiye ekonomisine ilişkin olarak TÜRK-İŞ, TİSK,
Sanayi Odaları Birliği ve Bakanlar Kurulunun bazı üyeleri ile
ortak toplantıya katılmışlardır. Bu toplantıdan sonra DİSK der
gisinin Nisan 1979 sayısında yaptığım açıklama şu sözlerle bit
mekteydi:

...DİSK temel görüşlerini tasvip etmese' de, üretim
güçlerini geliştirici, bağımsızlığımızı ve demokrasiyi
pekiştirici adımlar atan her hükümeti bu yönde des
tekler.

Yine bu toplantı sonunda zamanın. Başkanı Bülent Ecevit şu
açıklamayı yapmıştır:

Çetin dönemlerde ülkeyi esenliğe çıkarabilmek için
bütün toplum kesimlerinin biraraya gelmesiyle ve
dayanışmasıyla ulusal gücü seferber edebilmek Türk
Ulusunun bir yüce niteliğidir ve bağımsızlığımızın
en sağlam güvencesidir.

Bugün de işçi ve işveren kesimleri ulusumuzun bu
niteliğini ve yeteneğini bir kez daha kanıtlama ge
reğinin bilinci içindedirler. Ekonomiyi güçlendirme
programının amaçları, kuralları ve temel ilkeleri ko
nusıında Hükümetçe kendilerine daha önce verilmiş
bilgileri bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşul
larda ana çizgiler ile doğru ve uygun bulduklarını
söyleyen kuruluşlar, kendi görüş ve önerilerini de
Hükümete bildirdiler.

Hükümet bu 'değerli • görüş ve önerileri de özenle
gözönünde tutacağını belirtti. Uygulamanın uygula
ma ile ilgili yaklaşımın ve ayrıntıların en az prog
ram metni kadar önem taşıdığını o nedenle progra
mın uygulanışını dikkatle izleyeceklerini ve uygula
ma sırasında veya önlemlerin ayrmtıları konusunda
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gerektiği zaman eleştiri ve uyan haklarım yapıcı bir
anlayışla kullanacaklarını bildirdiler.

'I'oplarıtrya.Ratılan tüm kuruluşlar, temel görüşlerini
saklı tutmakla. beraber,' ülkenin içinde bulunduğu ko
şullar altında ekonomiyi darboğazlardan çıkaraoil
mek için asgari müştereklerde birleşme gereğine
inandıklarım ve görüşmeler sonunda bunun müm
kün olabileceğini görmekten duyduklan kıvancı be
lirttiler. Kuruluşlar işçi, işveren ilişkilerinin ülke ve
toplum yararına ve demokrasi kurallarına uygun bi
çimde düzenlenmesi ve işsizlik sorununa etkin çö-

• zümler getirilmesi icin, gereken önlemleri birlikte
görüşmek üzere de yeniden biraraya gelmeyi karar
laştırdılar.

Toplantıya katılan kuruluşların verdikleri yetki ile
ve onaylan ile yaptığım bu açıklamadan sonra ben
de Hükümet adına kuruluşların değerli başkanları
na ve temsilcilerine tarihsel toplantıya olanak sağ-

• ladıklan için ve zor zamanlarda Türk Ulusunun tüm
gücünü birleştirme yeteneğini bir ·kez daha kanıt
ladıkları için şükranlarımı sunanın. Bu birlik ve da
yanışma tarih boyunca bir çok kez olduğu gibi bu
gün de önümüzdeki tüm engelleri ulusca aşmamızı
sağlayacaktır inancındayım.

Yukarıdaki, Başbakan, Türk-İş, TİSK, Sanayi Odaları Birliği
ve bazı bakanlarla yapılan ortak toplantı sonrası açıklanan bu

• metinle, 141-142 ve 146. maddelerin nasıl yanyana konulabildiği
ni anlamak mümkün değildir.

Yine Yürütme Kuruluyla birlikte Sayın ECEVİT'le yaptığım
görüşmeden sonra şunları söylemiştim:

Sayın Başbakammızla ekonomik ve sosyal konular·
hakkında çok yararlı bir konuşma yaptık. Bilindiği
gibi, Hükümetiıniz, Anayasal ve yasal bütün mües
seseleriyle tahrip olmuş bir ülke teslim almış ve çok
sorumluluk gerektiren bir noktada iktidara gelmiş
bulunuyor.

Kendilerine bu konuda DİSK'in öteden beri koydu-
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ğu desteğin devam etmekte olduğunu bildirelim. Sa
yın Başbakanımızın Hükümetiyle birlikte başarılı ol
ması için DİSK olarak elimizden gelen desteği devam
ettirme konusunda kararlı olduğumuzu belirtiyornm.

Sayın Mahkeme Heyetinin takdirlerine sunarım.

DİSK ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütünün CILOl birçok
toplantısında, Avrupa Sendikalar Konferansında işçileri teI?sil
etmiş, akonornfk ve toplumsal konulara ilişkin görüşlerini DiSK
Araştırma. Enstitüsü'nün bilimsel çalışmalarıyla sergilemiş bir
kuruluştur.

öte yandan görevde bulunduğumuz sırada ilişki kurduğu
muz Türk Silahlı Kuvvetlerinin her düzeydeki mensubuna gö
rüşlerimizi, amaçlarımızı en açık bir biçimde aktardık. Eylem
lerimiz sırasında gerekli yasal önlemlere sonuna kadar uyduk.
Örneğin DİSK eski Genel Başkanı Kemal TÜRKLER'in cenaze
törenini Merkez Komutanlığında görevli Komutanlarla birlikte
gerçekleştirdik_.

Burada özellikle bir anımı aktarmak isterim :

1979 yılı sonunda ve 1980 başında 1. Ordu ve Sıkıyönetim
Komutanı Orgeneral Necdet ÜRUĞ'un istemi üzerine ikisinde
yalnız, birinde bazı DİSK Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte
Komutanlığa giderek üç görüşme yaptım. Görüşmelerde tüm gö
rüşlerimizi en açık bir dille anlattım.

Bu görüşmelerin sonuncusunda özellikle Türk Silahlı Kuv
vetlerinin Cumhurbaşkanına vermiş olduğu muhtıraya ilişkin
DİSK'in yaptığı açıklama üzerinde durduk.

Sayın Necdet ÜRUĞ, DİSK'in konuya yaklaşımından mem
nun olduğunu •belirtti. Onun «bu görüşlerinizi Genel Kurmay
Başkanına da Iletin- demesi üzerine, ben de «biz görüşme iste
riz» dedim. Ve bir süre 'sonra DİSK Genel Merkezine telefon
edilerek dönemin Genel Kurmay Başkanı Kenan EVREN ile ya
pacağım görüşme gün ve saati bildirildi. Ancak daha sonra
17 Şubat 1980 tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haberle
bu görüşmemizin tehir edildiğini öğrendik. •

12 Eylül öncesinde 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komu
tanına tüm görüşlerini en açık biçimde aktaran DİSK yönetici-
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!erinin daha sonra gözaltında tutulmaları, tutuklanmaları ve
TCK'nın en ağır maddeleriyle, gizli örgüt suçlaması ile mahke
meye çıkanlmalan oldukça ilginçtir.

DİSK-! İddianamesinde DİSK zoraki ayakta tutulan. arızi,
ülke gerçekleri dışındaki bir örgüt gibi yansıtılmaktadır. Oysa
yüzbinlerce işçiyi bünyesinde barındıran DİSK, bu ülke toprak
larının yeşertip büyüttüğü, demokratik, bağımsız bir örgüttür.
DİSK, Türkiye işçi sınıfının .çağdaş bir ürünüdür. Türkiye top
lumuna özgü bir kuruluştur. Örneğin tabanın söz ve karar sa
hibi olması deyişi tüm dünyada yalnızca ve yalnızca DİSK'e
aittir.

DİSK bir gerçektir. Bu gerçek 18 yıldır 'kabul edilmektedir.
DİSK'i dost-düşman kabul etmiştir. Yüzbinlerce işçi kabul et
miştir. Tüm sendikal kuruluşlar kabul etmiştir. Sermaye :kabul
etmiştir. Üniversiteler kabul etmiştir. Hükümetler kabul etmiş
tir. Uluslararası kuruluşlar, ILO kabul etmiştir.

DİSK, 12 Eylül 1980'den sonra akıl almaz, hukuk.dışı· suçla-'
rnalarla suçlanmasına rağmen, DİSK-! İddianamesinin 20. s_ay
fasında sendikacılık anlayışı İddia Makamı tarafından kabulle
nilen ve -Antikomünist Dünya Sendikalarının örgütü- olarak
tanımlanan Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu
ICFTU'nun yoğun uluslararası dayanışmasına muhatap olmuş
tur. ICFTU tutuklu bulunan DİSK'li sendikacılara maddi yar
dımda bulunmuştur. Bu olgu nasıl açıklanacaktır?

Yine DİSK 1985 yılı başında Batı Avrupa ülke sendika mer
kezlerinin bölgesel kuruluşu olan Avrupa Sendikalar Konfede
rasyonu ASK'a Türkiye'den -tek kuruluş olarak üye kabul edil
miştir. Tutuklu bulunan DİSK'li sendikacılara aynca maddi des
tekte bulunan ASK, DİSK Genel Başkanı olarak beni de Yöne
tim Kurulu üyeliğine seçmiştir. Bu olgu nasıl açıklanacaktır?

1 '
Şimdi soruyorum : Tüm çalışabilir nüfusun yaklaşık yüzde

onunun sendikalaştığı bir ülkede bir sendikal 'örgüt; 13 yıl gibi
kısa bir zaman içinde nasıl olur da üye sayısını 30 binden 500
binin üzerine çıkarır?

Eğer bizler bu ülkenin gerçekleri ile sımsıkı bağlı olmasay
dık, 1961 Anayasasını savunmasaydık, bağımsızlık ve demokrasi
için mücadele etmeseydik, çalışan, değer yaratan emekçilerin
yaşamıyla, çıkarlarıyla bütünleşmemiş olsaydık, nasıl yüzbinle
rin umudu ve güvencesi olurduk?
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DİSK, İddianamede görülmek • istendiği gibi, hayırseverler ı~
derneği ya da bir sosyal yardımlaşma derneği değildir. 274 sa-
yılı Sendikalar Kanununun ı. maddesindeki işçilerin iktisadi, sos- j
yal ve kültürel çıkarlarını korumaJda ve geliştirmekle yükümlü
bir örgüttür. DİSK bir üst kuruluş olarak işte bu görevi yerine
getirmiştir. Bu nedenle toplumun milyonlarla ifade edilen bir
kesimini temsil etmek, yığınlann istemlerini dile getirmek du
rumunda. olmuştur.

Türkiye'de her il ve ilçede DİSK üyesi bir sendikanın en az
bir temsilciliği vardı. DİSK üyesi sendikaların . örgütlenmesi bir
ağ gibi tüm Türkiye'yi sarmıştı.

TÜRK-İŞ sendikalarının daha çok devlet işletmelerinde ör
gütlü olmasına karşılık DİSK, birçok devlet işletmesinde örgütlü
olmanın yanısıra esas olarak özel sektörde ve de özellikle çok
uluslu tekellerin Türkiye'deki işyerlerinde örgütlüydü. DİSK üye
si sendikalardan GENEL-İŞ, LASTİK-İŞ ve OLEYİS işkolu yet

. kisine sahipti.
DİSK'e bağlı sendikalar işkolu yetkisine sahipti. DİSK sen

dikalarından genel hizmet işçilerini kapsayan GENEL-İŞ, Türki
ye'deki belediyelerin tamamında çoğunluğuna sahip olup, işkolu
yetkisine sahipti.

DİSK'e bağlı sendikalardan LASTİK~İŞ, lastik ve plastik iş
çilerinin büyük bir çoğunluğunu bünyesinde barındırmaktaydı.
Ve işkolu yetkisine sahipti. Bu sendika özellikle Goodyear, Uni
royal, Pirelli gibi çokuluslu tekellerin Türkiye'deki şirketlerinde
örgütlüydü.

Otel, eğlence, lokanta, turistik yerlerde çalışan işçilerin ço
ğunluğunu kapsayan OLEYİS Sendikası ise Hilton, Sheraton,
Etap, Club Mediterranee gibi çokuluslu şirketlerde örgütlü du
rumdaydı. Ve işkolu yetkisine sahipti.

DİSK'e bağlı sendikalar ülkedeki dört petrol rafinerisinden
ikisinde, enerji sağlayan tek devlet kuruluşu olan TEK'te, PTT'
nin hatlarında, TRT Kurumunda, Et ve Balık Kurumunda, Dev
let 1)1:alzeme Ofisinde, Süt Endüstrisi Kurumunda, ülkede dev
let tekeli olan Şişe ve Cam Fabrikalannın büyük çoğunluğunda,
tek soda üreten Mersin Soda A.Ş.'de, işçilerin sosyal güvenlik
örgütü Sosyal Sigortalar Kurumunda, TÜBİTAK'ta, Toprak-Su
ve devlet üretme çiftliklerinde, ziraat, pamuk, veteriner işleri,
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tarımsal araştırmalar genel müdürlüklerinde, Kredi ve Yurtlar
Kurumunda. Emekli Sandığı işletmelerinde, tarım kooperatüle
rinde, önemli yeraltı maden işletmelerinde, MTA'da, metalurji
işkolurıda, MESS'e bağlı işyerelerinde, çokuluslu ilaç tekelleri
nin Türkiye'deki işyerlerinde, önemli pil ve akümülatör fabri
kalarında, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti Bankası, Osmanlı
Bankası gibi bankacılık alanındaki en önemli kuruluşlarda, koo
peratiflerde, Sümerbank'ın dokuma fabrikalarında ve satış ma
ğazalarında, alüminyum, demir-çelik işletmelerinde, tekstil, ka
ğıt, tuğla, kiremit ve çimento fabrikalarında, nakliyat ambarla
rında, sinema emekçileri arasında örgütlü durumdaydı.

DİSK'in imalat sanayi, genel hizmetler, turizm gibi etkin sek
törlerde örgütlenmiş olması, siyasal eğilimleri nisbi olarak daha
ileri olan işçilerin çalıştığı özel sektörde örgütlenmiş olması,
ona sayısal gücünün üzerinde bir etkinlik kazandırmıştır.

İşte DİSK'in bu niteliği Türkiye'de san sendikacılar ve ser
maye kesimi için korkulu rüya olmuştur. Bu süreç içinde çok
sayıda DİSK üyesi işten atılmış, işsiz ve parasız kalmış, dövül
müş, öldürülmüş, buna rağmen mücadele sürdürülmüştür. Yıl
lardır DİSK'e yönelik sözlü ya da yazılı saldırılar, DİSK'i kapat
tırma çabalan en sonunda elimizdeki İddianamelere ve EHM'ya
da yansımıştır.

Bu davadaki suçlamalarla, DİSK yöneticilerini yok etmek is
teyenlerin ve 1961 Anayasasını yok sayarak, özgür sendikacılığa
ve işçi haklarına çağdışı bir yaklaşımla karşı çıkan bir takım iş
çevrelerinin suçlamaları arasında_ tam bir paralellik vardır.

İşverenlerin DİSK'in kapatılması için provokasyonlara. gi
riştiği, kamuoyunda asılsız propagandalar yaptığı, gerçek sendi
kal haklara hücum edildiği, ekonomik bunalımın sorumlusu ola
rak DİSK'in gösterilmek istendiği bir dönemden sonra peşin hü
kümlerle yukarıda tanıttığımız 500 binden fazla üyeli işçi kon
federasyonunun, DİSK'in ve üye sendikalarının kapatılmaları is
tenmektedir.

1952 yılından beri Genel-İş Sendikasının başkanlığım yap
maktayım. Türkiye'deki sendikacılık hareketinin 30 yılını son
derece yakından tanıyorum. Yıllar süren Türk-İş Yönetim Kuru
lu üyeliğim ve 8 yıl süren milletvekilliği görevimden sonra, 1977
Aralık ayından bu yana DİSK Genel Başkanlığı yapıyorum. Ve
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şu anda Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu
CICFTUJ ile ilişki içinde çalışan ve merkezi İsviçre'de bulunan
ıo milyon üyeli Kamu Hizmetleri Uluslararası Orgütü PSI'run
Yönetim Kurulunda Onur üyesiyim... 44 milyon üyeli Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu ASK'ın Yönetim Kurulu üyesiyim.

Bunca yıllık sendikal tecrübeme dayanarak şunu, söylemek
istiyorum ki, DİSK'in köklerı Türkiye toplumunun bağrındadır
ve gelecekte yaşayacak gerçek demokratik, özgür ve yasal sen
dikacılık anlayışı DİSK'in sendikacılık anlayışı olacaktır.

9. İDDİANAMELERİN VE ESAS HAKKINDA MÜTALAANIN
SENDİKACILIK ANLAYIŞI

• DİSK Davasındaki iddianamelere ve EHM'ya göre işçi sen
dikalarının görevi, sınırlan işverence belirlenen toplu iş sözleş
melerine imza atmaktan ibarettir.

• Özellikle DİSK-I İddianamesinin 159-163, 107, 108, 800. say
falarında açıkça yansıdığı gibi DİSK Davasındaki İddianamele
re ve EHM'ya göre grev hakkı yasal olmakla blrlikte, her grev
sonuçta «milli ekonomiyi» olumsuz etkileyeceğinden «ideolojik
grev-dir, dolayısıyla da TCK'nın 141., 142. ve ·146. maddelerin
deki suçlar kapsamındadır.

• DİSK Davasındaki iddianamelere ve EHM'ya göre işçi sen
dikaları işçilerin iktisadi, sosyal ve kültürel çıkarlarını savuna
cak' maddi güce sahip, büyük kuruluşlar olamazlar.

• DİSK Davasındaki iddianamelere ve EHM'ya göre işçi sen
dikaları siyasi iktidarlardan bağımsız çalışan, yalnızca üyelerin
ce oluşturulan ve yalnızca üyelerince denetlenebilen, demokra
t~ kuruluşlar da olamazlar.

• DİSK Davasındaki iddianamelerde ve EHM'da hükümet
işveren-işçi temsilcilerinin ortak olarak kabul edilen ILO sözleş
me ve kararlarında 'yer alan şu 4 temel hak yok sayılmakta
dır:

ı. İşçilerin diledikleri sendikayı kurma, diledikleri
sendikaya üye olma hakkı.
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2. Sendikal kuruluşların tam bir özgürlük içinde
anatüzük ve yönetmeliklerini oluşturma, kendi
temsilcilerini seçme, kendi programlarını yapma
hakkı.

3. Sendikal ·kuruluşların idari makamlarca kapatıl- .
mama ya da çalışmadan alıkonmama hakkı.

4. Sendikal kuruluşların konfederasyon kurma ve
özgürce uluslararası sendikal kuruluşlara üye ol
ma hakkı.

• DİSK Davasındaki İddianameler. ve EHM, kişi hakları ve
siyasi haklar konusunda sınırlayıcı, sosyal haklar konusunda ise
yok sayıcı bir yaklaşıma sahiptir.

• DİSK Davasındaki iddianameler ve EHM. yasal değişiklik
leı:;e ilişkin her türlü talepte bulunma hakkım, anayasaya karşı
olmakla, dolayısıyla devleti yıkmak istemekle suçlamaktadır.

• DİSK Davasındaki iddianamelere ve EHM'ya göre sendi
kal kuruluşların toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapmaları, Baş
bakanlara mektup göndermeleri anayasaya karşı, «devleti yık
maya matuf» hareketlerdir.

• DİSK Davasındaki iddianameler ve EHM, birer gerçek ki
şi olarak sendikacıların, birer tüzel kişilik • olarak da sendika
ların 1961 Anayasasındaki düşünce özgürlüğünden, bilim ve sa
nat özgürlüğünden, öğrenme ve öğretme özgürlüğünden yarar
lanmalarına karşıdır.

• DİSK Davasındaki iddianamelere ve EHM'ya göre • sendi
kal kuruluşların tekellere karşı mücadele vermesi. vermeyi amaç
laması anayasal düzenin değiştirilmek ist~nmesidir.

• DİSK Davasındaki iddianamelere ve EHM'ya göre sendi
kal kuruluşlar NATO, CENTO, IMF, Dünya Bankası, Enerji Ajan
sı gibi kuruluşlara eleştiride bulunamazlar.

• DİSK Davasında.ki iddianamelere ve EHM'ya göre bir sen
dikal kuruluşun ulusal bağımsızlıktan yana, emperyalizme ve fa
şizme karşı, sömürüye karşı olduğunu, emekçi halkın çıkarları
nın gerçek olarak sosyalizmde korunabileceğini belirtmesi, ana
yasal düzeni, devlet düzenini ihtilale yıkma suçudur.

• DİSK Davasındaki iddianamelere ve EHM'ya göre sendi-
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kal kuruluşlar politika ile ilgilenemezler, ülke sorunları hakkın
da görüş açıklayamazlar, siyasal iktidarları eleştiremezler.

• ·DİSK Davasındaki iddianamelerde ve EHM'da savunulan
ve DİSK, DİSK üyesi sendikalar ve yargılanmakta olan sendi
kacılar için getirilen suçlamalara dayanak noktası yapılan sen
dikacılık anlayışı, 1961. Anayasasına, 274 sayılı Sendikalar Ka
nununa, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu
nuna, ILO kararlarına ve çağdaş sendikacılığa aykın bir sen
dikacılık anlayışıdır.

• İddianameler ve EHM, Türkiye'de yasaların öngörmüş ol
duğundan farklı bir sendikacılık anlayışı savunmaktadır. Bu bel
geler sendikacılığın Türkiye'deki yaklaşık 100 yıllık geçmişini,
özellikle de 1963-80 arasındaki 17 yıllık sendikal uygulamayı yok
saymaktadır:

• İşte DİSK Davasındaki iddianameler ve EHM'da yansıyan
sendikacılık anlayışı böylesi bir hukukdışı, yasa.dışı sendikacılık
anlayışıdır.

Hukukçular, yasaların hangi tarihsel, sosyal, ekonomik, si
yasal ve kültürel ortamlarda oluştuğunu çok iyi bilmek ve bu
nu çalışmalarında yansıtmak zorundadırlar.

Bu dava ceza hukukunun konusu olamaz. Olsa· olsa iş hu
kukunun konusu olabilir. Çağdaş sosyal siyaset bilimine göre İş
Hukuku ise özünde işçiyi koruma hukukudur. •

DİSK Davasındaki iddialar iş hukuku, sosyal ekonomi, sos
yal siyaset ya da endüstriyel ilişkiler adlan altında üniversite
lerimizde okutulan bilgilere aykırıdır. İddialarda 274 ve 275 sa
yılı yasalar ile 1475 sayılı İş Kanunu tamnmak istenmemektedir.
Yasaların böylesine inkarı, elbette iddiaların kendi içlerinde çe
lişkilere düşmesini getirmiştir. Sonuçta istensin ya da istenme
sin iddialarda mutlak anlamda işverenlerin çıkarları savunul
maktadır.

'iddialara göre DİSK bir konfederasyon olarak yasadışı grev
ler yapmıştır. Oysa 275 sayılı Yasaya göre, Türkiye'de konfede
rasyonlar toplu sözleşme çağrısı yapamazlar. Grev konusunda
karar veremezler. Grevlerin kim tarafından yapılacağı yasada
açıkça bellidir.

DİSK-! İddianamesinde ,hala konfederasyonlar için «sendika
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birlikleri• deyimi kullanılmaktadır. Yasadaki «sendika blrlikle
ri» deyimi kalkalı yıllar olmuştur. Sendikal konulara yaklaşım
daki yabancılık, sendikal örgütlerin işlevleri konusunda da. ken
disini göstermektedir.

İddialarda konfederasyonların işçi hareketinin genel politi
kası ile ilgilenme görevi tanınmak istenmemektedir.

Oysa Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve
Sosyal Güvenlik Profesörü Rüçhan IŞIK'a göre:

• Konfederasyonların işçi hareketinin genel politika
sını yönetme, siyasi, idari, ekonomik alanlardaki
kuruluşlarla olan ilişkilerde işçileri temsil etme gibi
temel fonksiyonları, bu en üst işçi teşekküllerinin.
toplu sözleşme ve grev yapma gibi faaliy,etlerle uğ
raşmalarına engeldir. Bu nedenle de genellikle kon
federasyonlara toplu sözleşme ve grev yapma ehli
yeti tanınmamıştır. (Prof. Rüçhan IŞIK, İşçi Sendi
kalarının· Faaliyetlerinin Hukuksal Çerçevesi, Anka
ra 1977, s. 111

İddialarda 274 sayılı Sendikalar Yasasının 1. maddesinin de
.algılanmak istenmediği her fırsatta ilan edilmiştir. İddialara. gö
re, sendikalar sanki Kuşları Koruma Derneği ya da. Yardımse
venler Derneği gibi kuruluşlardır.

DİSK ve üyesi sendikalar çalışmalarını 1961 Anayasasına,
:274 ve 275 sayılı yasalara, ILO ilke ve kararlarına, 5680 sayılı
Basın Yasasına, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ya
.sasına uygun olarak yerine getirmişlerdir.

DİSK'in çalışmalarının dayanak noktası öncelikle 1961 Ana
yasasıdır. 1961 Anayasasının 46. maddesi Sendika. Hakkını, 47.
madde ise Toplu Sözleşme ve Grev Hakkını düzenlemiştir.

Ancak gerek 46. ·ve 47. maddelerin, gerekse temel haklar ve
ödevlerin, kişi hak ve ödevlerinin, sosyal ve iktisadi haklar ve
ödevlerin, siyasi haklar ve ödevlerin hangi amaçlarla getirildik
leri 1961 Anayasasının Genel Gerekçesinde ve maddelerinin ge
.rekçesinde ortaya konmuştur.

1961 Anayasasının 9.3.1961 tarihli Genel Gerekçesi'nin «Sos-
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yal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler» başlıklı bölümünde şu gö
rüşlere yer verilmiştir :

Batı demokrasisi, hürriyetçi yollarla, daha fazla hür
riyet elde etme rejimidir. Çağımızın karmaşık sosyal
ve iktisadi dünyası içinde daha fazla hürriyet ise,
iktisadi ve sosyal bakımdan zayıf olan kişileri, grup
ları korumak, bunların maddi ve manevi varlıkları
nı geliştirme şartlarını hazırlamak ve bunlara klasik
kişi hak ve hürriyetleri yanında iktisadi ve sosyal
haklar tanımakla kabildir. Zamanımızın demokratik
devleti bu ödeve sahiptir. Devlet hayatı içinde, bu hi
mayenin ve hizmetlerin sağlanmasını, bu alandaki
engellerin kaldırılmasını istemek de sosyal bir hak
tır. Türkiye de çağdaş bir demokrasinin gereklerini
yerine getirmek için bu yolda yürümek zorundadır...

Fakat yine zamanımızın bir .gereğl ve gerçeği olarak
iktisaden azgelişmiş bir memleket olan Türkiye ba
kımından bir zaruretle karşılaşılmaktadır . Yüzyıl
ların ihmali sonunda gelişmemiş olan sosyal ve Iktl
sadi yapımızı kalkındırma. Bu da iktisadi, sosyal ve
kültürel kalkınma yoluyla devlete bir ödev olarak
yüklenmiştir. Devlet, bu geniş kalkınma politikasını
milli tasarrufu artırmak gibi, yatırımlan toplum ya
rarının gerektirdiği önceliklere yöneltmek suretiyle
planlama zorundadır. Bu görevini yerine getirebil
mesi için de devletin gerekli yetkiler ve hareket ser
bestliği ile teçhiz edilmesi sonucu ile karşılaşılır,
Devlet, bunu, demokratik usullerle, demokrasi mü
esseselerini zedelemeden yapmak zorundadır. Bu su
retle bir hürriyet ve kalkınma sentezinin gerçekleş
tirilmesi Türk toplumunun temel meselesi olarak ta
sarıda ortaya konmuştur. Bu sosyal meselenin me
sut bir şekilde çözümü demokrasinin gerçek temi
natı olacaktır. Bu sentez, nazik denge ve kontrol or
ganlarına dayanan parlamenter rejim mekanizması
sayesinde gerçekleştirilecektir. Bir taraftan Batı dün
yasını olgunlaştıran siyasi gelenek terk edilmeyecek,
bir taraftan da milli ihtiyaçlar bir plana bağlana
caktır. Türk demokrasisinin temel unsurları bu sen-
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tezde saklıdır. Ferdi mülkiyet, özel teşebbüs, aile gibi
esaslar toplumsal değerleri içinde düzenlenmiştir.
Bilhassa çalışmanın değerlendirilmesi ve toplumda
gerçek yerini alınası Türldye Cumhuriyetinin nite
liklerinden biri olarak kabul edilmiştir.

1961 Anayasasının 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin
milli, demokratik, laik ·ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine
sahip olduğu belirtilirken, madde gerekçesinde 'şu görüşlere yer
verilmiştir :

Nihayet, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir.
Başka bir deyimle, çalışma ve sosyal adalet ilkele
rine dayanır. -Sosyal devlet- fertlere yalnız klasik
hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip aynı zamanda,
onların insan gibi yaşa.malan için zaruri olan mad
di ihtiyaçlanru karşılamalarım da kendisine vazife
edinen Devlettir. Modern Anayasa, asgari geçim şart
larından, sıhhi bakımdan, öğrenim imka.ıılanndan
ve hele bannacağı bir konuttan yoksun bir kişinin
gerçek anlamda hür olamayacağım kabul eden ·za
manımızın hukuk ve siyaset ilmine ve Devlet görü
şüne uygun olarak fertlere ve vatandaşlara sosyal
bir takım haklar tanımak zorundadır. Her sınıf halk
tabakaları için refah sağlamayı kendisine vazife edi
nen zamanımızın Devleti [refah devleti) iktisaden
zayıf olan- kişileri, bilhassa işleri bakımından başka
larına tabi olan işçi ve müstahdemleri, her türl~ dar

• gelirlileri ve yoksul kimseleri himaye edecektir. Bu
suretle, hem insan şahsiyetine hürmet etmek vazi
fesini yerine getirecek, klasik hürriyetlerin gerçek
lerle alay eden bir mahiyet almasına mani olacak,
hem de çalışan geniş halk tabakalarının re!aha ka
vuşması sayesinde toplum hayatı için daha verimli
olmaları hedefine de ulaşacaktır . Gerçekten, maddi
Cmali ve iktisadi! imkanlardan, yaşama için zaruri
olan gelir kaynaklarından ve varlıktan malınım olan
halk tabakaları için, klasik hürriyetler yalmz kağıt
üstünde kalan parlak !akat boş laflardan başka bir
değere sahip olamaz.
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Sosyal devlet, sosyal adalete ve güvenliğe ulaşmayı, kişinin
~ toplumla birlikte mutluluğu elde etmesini amaçlayan, sosyal sı
nıflar arasında denge. sağlayarak yurttaşlanri yaşam düzeyle
rini •geliştiren devlettir. Sosyal devlet bu amaçla sosyal adalet
kavramına uygun olarak, sosyal ve ekonomik koşullar açısın
dan zayıf olan sosyal tabakaların önündeki ekonomik ve sosyal
engelleri ortadan kaldırmaya çalışan devlettir.

Anayasa MahJ{emesi bir kararında sosyal hukuk devletini,

sosyal h~u.k devleti, ferdin huzur ve refahını ger
çekleştiren, güvence altına alan, adaletli bir hukuk
düzeni oluştıırmak ve bunu devam ettirmekle ken
dini yükümlü sayarak kişi ve toplum arasında denge
kuran devlettir (AMK 23.3.1976 gün, E. 1975/167, K.
1976/19)

biçiminde tanımlamıştır. Anayasa Mahkemesi başka bir kara
rında ise·

sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında
koruyarak gerçek eşitliği, yani sosyal adaleti ve öy
lece toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet
demektir,

diye açıklamaktadır.
Bu andamda sosyal hukuk devleti; kişinin kişiyi sömüreme

yeceğl, kişisel haklarım toplum yararına aykırı kullanamaya
cağı, başkalarını yoksullaştırmak pahasına zenginleşemeyeceğt

- bir düzeni gerekli kılmaktadır.

- İşte DİSK tüm çalışmalarım 1961 Anayasasının özü olan sos-
yal devlet, sosyal hukuk devleti . ve sosyal adalet ilkelerine da
yalı olarak sürdürmüştür.

1961 Anayasasının Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu
na ilişkin 68., 70., 71. ve 72. maddelerinin ortak gerekçesinde ise
şu görüşlere yer verilmiştir :

Modem demokrasilerde siyasi tercihlerin ve karar
ların oluşumunu, mümkün olan ölçüde, geniş ve ale
ni tartışmaya tabi tutmak, seçmen önünde iktidar-



- •· ~·- i , . - •-.-

ların sorumluluğunun esasıdır. Bu tartışma veya ale
niyet Devlet bünyesi dışında basın ve sair hürriyet
ler, fikir yuvalan tarafından sağlanır.

Bu gerekçede de belirtildiği gibi, ·ILO ilke ve kararlanna
dayanarak daha önce de belirttiğim gibi işveren sendikaları,
diğer meslek kuruluşlan gibi işçi sendikaları çağdaş toplum
larda birer BASKI GRUBU'dur.

Öte yandan Yargıtay'ca benimsenin görüşe göre 1961 Ana
yasasındaki temel hak ve özgürlüklerden. yalmzca gerçek kişi
ler değil, tüzel kişiler de yararlanacaktır. Buna göre 1961 Ana
yasasında yer alan eşitlik ilkesi CM. 12) ile konut dokunulmaz
lığı CM. 16), haberieşme CM 17), düşünce ve inanç CM. 19·20),
bilim ve sanat CM. 21), basın CM. 22) özgürlüklerinden gazete
ve dergi ile kitap ve broşür çıkarma haklarından CM. 23-24),
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkından CM. 28) ve benzeri hak
ve özgürlüklerden de yararlanabileceklerdir. Bunun gibi, tüzel
kişi olarak bu kuruluşlar özel hukuk alanında yer alan mal var
lığı, şahıs varlığı ve kişilik haklan ile taraf ve dava ehliyetine
de sahiptirler.

İşte DİSK ve üyesi sendikalar, bu davada yargılanmakta
olan sendikacılar çalışmalarım 1961 Anayasasının özünü yan
sıtan yukardaki ilkelerin doğrultusunda gerçekleştirmişlerdir.

DİSK çalışmalannı ikinci olarak 274. ve 275 sayılı Yasaların
çerçevesinde gerçekleştirmiştir.

12.8.1970 tarihli Üı7 sayılı Yasa ile değişik 24 Temmuz 1963
tarihli 274 sayılı S12ndikalar Kanunu'rıun ı. maddesi sendikalan
şöyle tanımlamaktadır:

• Sendika federasyon ve konfederasyonlar, bu kanuna
göre işçi sayılanların ve işverenlerin müşterek, ikti
sadi, sosyal ve kültürel yararlarını korumak ve ge
liştirmek için kurulan mesleki teşekküllerdir.

Amaç bellidir: iktisadi, sosyal ve kültürel yararlan koru
mak ve geliştirmek.

İktisadi, sosyal ve kültürel deyimleri ise son derece geniş bir
alanı kapsar. 274 sayılı Yasa sendikaların işlevini böylesine ge
niş bir biçimde tanımlamıştır.
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7.5.1983 tarihli 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile sendikal hak
ve özgürlükler kısıtlanırken Yasanın 1. maddesinde kültürel söz
cüğüne yer· verilmemesi 274 sayılı· Yasanın bizim algıladığımız
biçimiyle çok geniş bir haklar demetini tanıdığının kanıtıdır.

274 sayılı Yasanın 14. maddesi sendikal faaliyetleri, 16. mad
desi siyasi yasakları belirlemiştir. Bu maddelere ileride ayrın
tılı olarak değineceğim.

Yasa koyucu devlete yasanın 10. maddesi ile sendikalann ve
konfederasyonların uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini; yasanın
29. ve 30. maddeleri ile sendikal kuruluşların defterlerini, kayıt
larını ve tüm çalışmalarını denetleme görevi vermiştir. Nitekim
1967-80 arasında DİSK'in ve DİSK üyesi sendikaların tüm ça
lışmaları 274 sayılı Yasanın 10., 29. ve 30. maddeleri gereği dev
let tarafından denetlenmiş ve onaylanmıştır.

İddiaların aksine Türkiye'de sendikal kuruluşlan yargılaya
cak maddeler de 274 sayılı Yasanın içindedir. Yasa koyucu Sen
dikal kuruluşlann bazı sendikal suçları, bu arada Anayasaya
aykırı bazı suçlan işlemesi durumunda yaptırımlar getirmiştir.
274 sayılı Yasanın 30. maddesi Anayasaya aykırı suçların işlen
mesi durumunda suçların ağır cezalık olmasına rağmen, Ağır
Ceza Mahkemelerine, Sıkıyönetim Mahkemelerine değil, mahalli
iş mahkemelerine ilgili kuruluşları kapatma yetkisi vermiştir.

DİSK üyesi sendikalar toplu iş sözleşmesi ve grev çalışma
larını 24.7.1963 tarihli 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt
Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirmişlerdir.

Grev konusunu ileride ayrıntıları ile ele alacağım. Ancak
burada hemen şunu belirtmek istiyorum: 275 sayılı Yasa 17. mad
desinde grevi tanımlamış, özellikle 54, ve 55. maddelerinde ya
sadışı grevleri belirlemiştir. Yasa koyucu devlete karşı grev ya
pılabilineceğini de dikkate alarak • «devlet, il özel idaresi ve be
lediye kararlarına» karşı yapılan grevleri 55. maddesinde ta
nımlamış; ancak «ideolojik grev» diye nitelendirme getirmemiş
tir. Fakat İddianameler ve EHM, birçok yasa maddesini yok say
dığı gibi «devlete karşı grev> suçunu yeni keşfetmişçesine 275
sayılı Yasanın 55. maddesini yok saymakta, DİSK üyesi sendi
kaların 55. madde kapsamında bile düşünülemeyecek grevlerini
TCK'nın 141,, 142. ve 146. maddesindeki suçlar kapsamında gös
termektedir.

86



Tilin çalışmaları yasal olan DİSK, iddialarda öne sürüldüğü
gibi yasalardaki boşluktan da faydalanmamıştır. Yasalarda boş
luk yoktur. Yasa koyucu 275 sayılı Yasada «devlete karşı grev•
suçunu. belirlemiştir.

Hemen belirtmeliyim ki, «yasalardaki boşluktan yararlan
mak- diye bir suç da olamaz, çünkü ceza hukukumuza göre
"kanunsuz suç olmaz»,

Bugün tilin Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sendikalar
Türkiye'de de önemli bir demokratik baskı unsurudurlar. Bun
dan sonra da öyle olacaklardır. Bu gerçeği kimsenin keyfi, kişi
sel yargılan değiştiremez.

Prof. Dr. Rüçhan IŞIK, sendikaların eğitim, inceleme ve araş-
tırma yapma fonksiyonlarını tanımlarken şöyle -demektedir:

Bu inceleme ve araştırmaların yayınlanması, dağı:
tılması, üyelere ve kamuoyuna duyurulması; bir bas
kı grubu olarak yasama organım üyeler yararına ya
sama tasarruflarında bulunacak şekilde faaliyet sar
fetmek, her. halde bu fıkra IS. K. 1~/11 anlamında
..gaye ve fikirlerin gerçekleştırtlmest- için yapılabi
lecek yasal çalışmalardır. CDoç. Dr, Rüçhan IŞIK,
İşçi Sendikalarının Faaliyetlerinin Hukuksal Çerçe
vesi, Ankara 1977, s. 1551

Ama "bir baskı grubu olarak yasama organım üyeler ya
rarına yasama tasarruflarında bulunacak • şekilde faaliyet sar
fetrnek- biçiminde açıklanan sendikal çalışmalar iddialarda, ya
sadışı ilan edilebilmekte, bu çalışmalar, «.Anayasal düzeni yık
maya matuf eylemler» olarak tarumlanabilmekte, 141. maddenin
ihlal edilmesinin kanıtları olarak gösterilmektedir.

DİSK-! İddianamesinin 50. sayfasında DİSK'in Anatüzüğünde
devlet eliyle işsizliği de ortadan kaldıracak bir sanayileşme is
temesi «Leninist bir örgüt olarak partilerin politik alanına te
cavüz etmesi olarak- nitelendirilmekte ve Marksist-Leninistliğin,
ihtilalcillğin kanıtı olarak gösterilmektedir.

Bir sendikal örgütün işsizliğin ortadan kaldırılmasını iste
mesini siyasi parti görevi olarak algılayan bir mantığın . sendi
kal sorunları 19(31 Anayasası ve 274 'sayılı Sendikalar Yasası
çerçevesinde ele alması mümkün değildir.
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Sendikaların ne olduklarına ve olmadıklarına, sendikaların
işlevlerine, görevlerine ilişkin olarak DİSK'in görüşlerini sergi
lemenin yam .sıra, görüşleri DİSK'in görüşleri ile çakışmasa bile
Türkiye'de bu alanın uzmanı bazı öğretim üyelerinin görüşleri
ne sık sık yer vermek istiyorum.

Prof. Orhan WNA ve Prof. Nevzat YALÇINTAŞ 12 Eylül
1980'den sonra ısaı'de yayınladıkları kitaplarında şöyle demek-
tedirler:

...Günümüzde sendikaların faaliyet alanlarını sade
ce emek piyasası üzerinde etki yapmak gibi oldukça
dar bir alan içinde görmek doğru değildir. Çünkü,
sendikalar kendi üyeleıinin menfaatlerini kollektif
yoldan sırf işverenlere karşı değil devlete karşı da
korumak zorundadırlar. Bu itibarla siyasi partilere,
yasama organlarına, idareye, kamuoyuna ve bu yol
dan giderek devlete, hatta yargı kuruluşlarına. ka
dar tesir etmeye çalışmaları bakımından bizzat sos
yal siyaset alanında pozitif faaliyette bulunmakta
dırlar. Bunun dışında sendikalar, kooperatifler, ban
kalar, menkul ve gayrimenkul mallar gibi maddi ve
mali bir hayli geniş varlıklara da sahiptirler.
Diğer taraftan sendikalar mahiyetleri itibariyle· tüm
işçileri teşkilatlandırmak amacı güttüklerinden, tür
lü basın, yayın vasıtalarına başvurmak suretiyle pro
paganda faaliyetlerine girişmek zorundadırlar. An
cak sendikaların üyelerine, elde edilecek elverişli ça
lışma şartlarına karşı uyandırdıkları ümitlerden baş
ka bunlara bir de teşkilata girmeleri ve burada ıs
rarla. çalışmalarım kolaylaştırmak için göze görülür
b~ menfaatler de sağlamaları lazımdır. Bu maksat
la sendikaların çoğu _grev yardımları yanında diğer
birçok hizmet m:üesseseleri daha kurmuşlardır. Bu
müesseseler teşkilata ait maddi varlığı,n büyümesi
için hayrete değer derecede gayret sarfetmişlerdir.
Bu arada işveren tarafından cezalandırılmış olan iş
çilere, işsizlere, hastalara, sakatlara yardım, cenaze
parası, hukuki himaye gibi maddi ve gayri maddi
hizmetlerde bulunmakta ve geniş bir eğitim sistemi
vücuda getirmektedirler. Ayrıca dergileri, kitaplık-
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ları, kursları ve diğer araç ve gereçleri ile üyelerinin
eğitimine, fikir ve düşünce seviyelerinin yükseltil
mesine yardım ettikleri gibi aynı zamanda araların
da çeşitli temas imkanları yaratarak, sımf bilinci ya
nında çalışma zevkini, iş disiplinini ve meslek şeref
ve haysiyetini kuvvetlendirmeye çalışırlar. Aslında

. kollektif kayıtlar ve kurallar sayesinde bizzat şahsi
hürriyet şuurunun yaratılması fikrine tarihte sendi
kaların büyük yardımları dokunmuş ve işçiye men
sup olduğu meslek ve sınıf bütününün bir uzvu ol
mak düşünce ve kanaatım aşılamışlardır.

Bunun dışında işverenlere ait teşekküller de böyle ba
,ğımsız bir organizasyonu zamanla kabul etmek mec
buriyetini hissetmişlerdir. CProf. Dr. Orhan TUNA,
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Sosyal Siyaset. Der •
Yayınevi, İstanbul 1981, s. 222-223)

Sendikaların toplum içinde bir baskı 'grubu olarak neler·
yapılabileceğini bir baskı grubu olarak hangi alanlarda ve han
gi araçlarla mücadele edeceğini İstanbul İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Siya.sal Bilgiler Fakültesi Profesörü Nuri ÇELİK
şöyle belirtmektedir :

İşte bu baskı ve karşı baskı, taraflarımn toplu söz
leşme düzenindeki pazarlık gücünü ortaya koyar.
Toplu sözleşme düzeninde pazarlık gücü taraflardan
birinin isteklerini diğerinin kabul etmesi için sürekli
kişisel güç değil, fakat tarafların içinde bulunduk
ları, ekonomik, politik, sosyal ve psikolojik unsurla
rın bir hülasasıdır ki, bu unsurlar taraflardan biri
nin diğerinin şartlarım kabul etmeye zorlar.

İşçi ve işveren teşekküllerinin . baskı yapabilecekleri •
alanlar sadece karşılıklı ilişkiler içindeki faaliyetler
ile sınırlı değildir: Bunlar üyelerinin durumlarım ko
rumak ve geliştirmek amacıyla kanunların çıkarıl
ması, değiştirilmesi veya ·mevcut olanaklardan üye
lerinin yararlanabilmeleri için siyasi partilere, yasa,.
ma ve yürütme organına türlü yollarla. baskı yap
maya çalışırlar. Ayrıca mesleki teşekküllerin kamu
oyunun . desteğini sağlıyabilmek için yayın ve pro-
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paganda faaliyetlerinde de bulunurlar. Toplu sözleş•
me taraflarına tanınan özerklik sonucu sağlanan güç
toplum hayatında o kadar etkilidir ki... Üye
sayıları ile mal varlıkları büyük ölçüde artan
ve yaptıkları toplu sözleşmelerle iktisadi ve sosyal
yönden siyasi faaliyetleri ile de siyasal yönden top
Ium hayatında önemli bir yeri olan sendikaların ya
pılan anketlerle de belirlenen güçleıi karşısında bu
gün F. Almanya'da «Sendika devleti yolunda mıyız?»
sorusu sorulmaktadır. Gerçekten de bu gün Federal
Almanya'da. Federal Meclis CBundestagl üyelerinin
%60'ını işçi sendikalarından gelenler oluşturmakta
hatta bir çok bakanın eski sendika başkam ya da
üyesi bulunduğu görülmektedir. (Prof. Dr. Nuri ÇE·
LİK, İş Hukuku II, İTİA Vakıf Yayınları No: 306-533,
İstanbul 1978, s. 370-3721

Yine Prof. Nuri ÇELİK sendikaların bir dernek olarak gö•
rülemeyeceğini, sendikaların devletten bağımsız olduğunu, özel
bir hukuki tüzel kişiliğine sahip bulunduğunu bu nedenle de ka
mu görevlerini yerine getirirken ÖZERK bir· kuruluş gibi ça
lıştığım belirtmekte ve şöyle demektedir:

Sendika. amaç ve görevleri üyelerinin menfaatlerini
korumak gibi görünüyorsa da «sendika gerçekte top
!umun büyük bir kitlesinin kollektif ve sosyal Ihti
yaçlarını karşılamak, kalkınmalarını sağlamak ve nl
hayet işçinin ezilmesini ve işverenle işçiler arasında
çıkacak anlaşmazlıklar yüzünden toplumun düzeni
nin bozulmasını önleyecek bir denge kurmak sure
tiyle kamu düzenine ve menfaatine çalışan bir mü
essese. mahiyetini almaktadır». Sendika bu niteliği
ile dernekten ayrılır ve özel hukuk tüzel kişisi ol
makla beraber bazı kamu görevlerini de özerk bir
biçimde yerine getirir. Buna dayanarak da sendika
nın derneklerde olmayan sosyal özerkliğinden (Sozl
ale Autonomiel söz edilir. Özerklik özellikle toplu iş
sözleşmesinin yapılmasında kendisini gösterir. (ÇE
LİK, s. 22-231

Sendika özgürlüğünün sonucu olarak mesleki teşek
küllerin özerkliği de tanınmış olmaktadır. Değişik
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anlamlarda kullanılmış olmakla beraber, mesldd te
şekküller açısından özerklik CAutonomieJ devlet ta
rafından belirli topluluklara. bunların kendileri ve
üyeleri için devlet müdahalesinden uzak kendi baş
larına ve bağımsız olarak kendi faaliyetlerini kendi
lerinin düzenleyebilmeleri anlamını taşımaktadır.
Toplu sözleşme yapma özerkliği (TarifautonomieJ de

• bunun içinde yer almaktadır. (ÇELiK, s. 82-83)

Böylece Almanya'da olduğu gibi bizde de 46. mad
denin bireysel sendika özgürlüğünü getirmekle kal
mayıp sendikaların varlığım da koruduğunu CBes
tandsgarantie) kollektif· sendika özgürlüğünü de ta
nıdığı kabul edilecektir. Gerçi 47. maddenin sadece
toplu sözleşme ve grev faaliyetinden söz etmesi kar
şısında Almanya'dakine benzer bir tartışma çıkarı
larak Anayasanın sendikaların sadece toplu sözleş
me ve grev faaliyetlerini güvence altına aldığı görü
şü de ortaya atılabilecektir. Ancak buna karşı, yu
kandald açıklamaları da göz önünde tutarak sendi
kaların Anayasanın 47. maddesinde gösterilen işçile
rin iktisadi ve sosyal durumlarını korumak ve dü
zeltmek amacıyla kurulacakları görüşünden hareket
ederek, bu amacı gerçekleştirmek için gerekli diğer
bütün faaliyetlerin de Anayasa güvencesi altında ol
duğu söylenebilecektir.

Siyasi faaliyetlere yöneltilecek bir itiraza karşı da
bunların Almanya'da varılan sonuca uygun olarak
Anayasanın 14. maddesindeki kişi dokunulmazlığı ve
özgiirlüğüne dayandığı ve bu maddenin giivencesi
altına girdiği öne sürülebilecektir. (ÇELİK, s. 106)

Ancak özerk çalışmanın bir sınırı vardır. 274 sayılı Sendi
kalar Kanununun 29. maddesi gereğince sendikalar Çalışma Ba
kanlığınca sürekli denetlenirler. 29. maddedeki yükümlülüğü ye
rine getirmeyen sendikalar ise 30. maddeye göre cezalandırılır
lar. İddia Makamı Sendikalar Yasasının 29. maddesini de gör
mezlikten gelmektedir.

Bu maddeye bağlı olarak DİSK ve üye sendikalar 12 Eylül
1980'e kadar denetlenmişlerdir. Devlet bu konuda gerekeni yap
mış, ancak DİSK'in yasadışi bir çalışmasını saptayamamıştır.
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Prof. ÇELİK sendikaların güçleri konusunda ise şunları be
lirtmektedir :

Bugün sendikalar gerçek anlamda en geniş işlevlere
sahip bu nedenle de en geniş araçlara sahip olma zo
runda kalan örgütlerdir.
Henüz istenilen ölçüde olmamakla beraber birçok
sendikanın artık türlü faaliyetleri yerine getirmeye
başladıkları örneğin, üyelerin davalarında temsil
ettiği, kurs, konferans, seminer gibi toplantılar dü
zenlediği, sağlık tesisleri, dinlenme kampları kurdu
ğu, araştırma ve yayınlar yaptığı görülmektedir.

Daha önemli olarak son zamanlarda bazı sendika
ların grev ve lokavt fonlarında artışların olduğu, bü
yük bazı grevlerde grevci işçilere çıplak ücretin
% 60'ı oranına varan yardımda bulunduğu da izlen
miştir. .
İktisadi bir baskı aracı olan grevin kural olarak ye-
terli grev fonu ile başarılı olabileceği aksi takdirde
ancak pek ender durumlarda grevin başarıya ula
şabileceği açıktır.

Güçlü sendikayı ötekilerden ayıran en önemli nite
liği maddi olanaklar ve bunlara bağlı grev ve lo
kavt fonu olması karşısında sendikalarca bu yolda
atılan adımlar ilerisi için u~ut vericidir. (ÇELİK,
s. 357)

Federal Almanya'da İşçi Sendikaları Birliği CDGBl
ile buna üye 16 sendikanın iktisadi hayattaki yeri
çok büyüktür. DGB ve üye sendikalar büyült bir ya
pı teşebbüsüne. (Neul Reimat), dördüncü. büyük ban
kaya CBank Für Gemeinwirtschaft), en büyült hayat
sigortası teşebbüsüne CVolkafürsorge Lebensversi
cherung) sahip, en büyük gıda ve tüketim mallan
şirketine (Coop Zentrale AGJ de ortak bulunmakta
dır. DGB ve üye sendikaların mal varlığı yaklaşık
olarak 3,5 milyar DM'dir. Oldukça yüksek rakamlara
vardığı sanılan fakat gizli tutulan grev fonları ise
bunun dışındadır. Federal Almanya'da sendikalar,
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gazete ve dergi olarak yaklaşık ayda 14 milyon nüs
halık baskı ~aaliyetinde bulunmaktadırlar. (ÇELİK,
s. 388).

İşçi sendikaları bugün Birleşmiş Milletlerin ilkeleri çerçe-
• vesinde ve BM bünyesinde her türlü dünya sorununda görüş
belirten örgütler durumundadır. Batı Avrupa ülkelerinde ol
duğu gibi sendikalar baskı, ırk ayırım, açlık, savaş, barış, iş
kence, sömürü, sağlık, barınma, kalkınma gibi en temel ko
mılar başta olmak üzere adil ve kalıcı bir dünya barışı için, in
san onuruyla bağdaşan bir yaşam düzeyi için çeşitli konularda
görüş açıklarlar. Faaliyette bulunurlar.

İşte bilim adamlarının görüşleri ile birlikte sunduğumuz bu
sendikal görevleri ve bunların kapsamım iddianameler ve EHM
tanımamaktadır.

DİSK-! İddianamesinin 297. sayfasında DİSK•üyesi sendika
lar:

işten atılan işçilerin tekrar işe alınması için toplu
sözleşme anlaşmasına hüküm konulup, zora dayalı
olarak işverene kabul ettirilmesi

ıçın çaba harcamakla suçlanmaktadır. 325. sayfada ise 1 Mayıs
gününün işçi bayramı olarak toplu sözleşmelere konulmasını
Markstst-Leninistltğin kanıtı olarak göstermektedir.

Oysa toplu iş sözleşmesi işçiler ile işverenler arasında bir
pazarlığın sonucudur. İşverenler sanki silah zoruyla toplu söz
leşme imzalıyorlarmış gibi bir saptırma • hukuki nitelendirme
olamaz. Bugüne kadar kaç işveren DİSK sendikalarıyla zorla
sözleşme imzaladığı iddiasıyla mahkemelere başvurmuştur?

Bu ·konuda bir tek örnek gösterilemez.
DİSK-I İddianamesinin 19. - 25. sayfaları arasında dünya sen

dikacılığı anlatılmaktadır. Burada sergilenen bilgiler ya kasıtlı,
telkini amaçlı saptırmadır ya. da açık bir bilgisizliğin ürünüdür.
İş hukuku ya da sosyal siyaset bilimine ilişkin üniversiteleri
mizde okutulan ders kitaplarında böylesi sınıflandırmalar yer
almamaktadır.

DİSK-! İddianamesine göre sosyal demokrat sendikalar -ko-
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munızme nihai olarak vanş için çoğulcu demokrasiyi bir araç
olarak kullanmak istemektedlrler> Bu yaklaşıma. göre Fransa'
da mevcut iktidarı destekleyen CFDT, Federal Almanya'da DGM,
İngiltere'de TUC, İsveç'te LO... yakında bu ülkeleri komünizme .
götüreceklerdir (!). • •

Ancak dünya sendıkacılığma ilişkin bölümde san sendika
cılık anlatılmamaktadır. Merak ediyoruz acaba dünyada ve Tür
kiye'de işçi haklarım savunmayan, işçi haklarını yaş~a geçir
meyen san sendikacılık diye bir sendikacılık akımı yok mudur?

DİSK-! İddianamesinin 22. sayfasında «sınıfların millet ve
ülke menfaatleri için uyum içinde çalışma» tezi savunulmakta
dır.

Bu yaklaşıma göre işçi sendikaları ile işverenler uyum için
de olmalıdır. Çünkü hatalı yaklaşıma göre işverenın çıkan de
mek tüm toplumun yani devletin çıkarı demektir. İşverene karşı
yapılan bir grev ülke ekonomisine karşı, dolayısıyle devlete kar
şı yapılmış demektir.

İşverenlerin çıkarlarım tüm toplumun çıkarlarıymış gibi
gösteren, işverenlerin çıkarlarını devletin çıkarları ile özdeş sa
yan bu anlayış 1961 Anayasasındaki egemenlik anlayışına aykı-
rıdır. •

Böylesi bir yaklaşım daıha önce Mussolini, Franko ve Hitler
tarafından savunulmuş değil midir? Öğretim üyelerinden İstan
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Doçenti Dr. Duy
gun YARSUVAT şöyle demektedir:

Faşist devlet görüşüne ve özgürlük anlayışına uygun
olarak sendikaların üyelerine «vatansever ve ahlaki
bir eğitim- sağlaması •milli açıdan iyi bir siyasi tu
tum.. içinde bulunması görevi yüklenmiştir. Gerçek
te sendikalar bütün diğer kurumlarda olduğu gibi
yegane hakim devletin emrinde, onun dışında ola
maz. Bu bir görevdir. Faşist sistemde amaç ulusun
ekonomik GÜCÜNÜ ARTTIRMAK olarak saptandık
tan sonra devletin yüklendiği en önemli sorunun
üretimin arttırılması olarak ortaya çıkar. Bu neden
le kişi ancak üretici güç olarak değer taşır ve her
kes için çalışma ve üretime katkıda bulunma ulusal

94



·-~....-~".

bir görevdir. Devlet kişinin çalışma görevini yerine
getirebilmesi için çalışma hayatına müdahale ede
cektir. Bu durumda devletin amacının sendikalar
dan da yararlanarak siyasal gücünü arttırmak ol
duğu ortaya çıkmaktadır. CDr. Duygun YARSUVAT,
Çalışma. Ceza Hukuku Sendika Ôzgürlüğüne Karşı
Suçlar - Kanun Dışı Grev ve Lokavt Suçlan, İstan
bul Üniversitesi Yayınlan No, 2476, İstanbul 1978,
s. 52)

DİSK Davasındaki iddiana.nieler ve EHM gerçekte işlevsiz,
yararsız, göstermelik sendikalardan yanadır. Zaten DİSK-! İd
dianamesinin 25. sayfasında. açıklandığı gibi -emekçılertn her
koşulda çıkarlarının savurıulmasınas karşıdır. Yani özünde sen
dikalaşmaya, sendikal haklara karşıdır. Sendikalar ve sendikal
haklar görünüşte olmalıdır ve de işverenlerin yararına çalışma
lıdır.

DİSK-! İddianamesinin 104. sayfasında

DİSK'in teşkil edildiği 13.2.1967 tarihinde kurucular
bu örgütü, devletin batı tipi demokratik düzeni için
de, onun çarklarından birisi olarak kurmamışlar

denilerek, iddiaların sendikacılık anlayışı açıkça sergilenmiştir.
Batı sisteminde sendikalar devletten bağımsız kılınmış ve

siyasi yaşama değişik biçimlerde katılmaları kabul edilmiştir.
Ancak otoriter sistemlerde sendikalar devlete bağımlıdır, devle
tin kuruluşu içinde yer alırlar, onun çarklarından biridir. Oysa
, 1961 Anayasası demokratik bir anayasadır ve sendikaları ba
ğımsız örgütler olarak kabul etmiştir.

ILO'ya. göre:

Franko dönemi. İspanya'sında meslek kuruluşlarının
üye olmak zorunda olduğu üst sendikal örgütünün

· çalışmalarını ancak «Milli Hareket ilkelerine göre»
düzenleyebileceği hükme bağlanmıştır. Bu ilkelerle
.•uyumlu» kabul edilmeyen «çalışmaların» sürdürü
lebilmesi mümkün olamamıştır.

Türkiye'de kapitalist sınıf -•çoğıılcu, demokratik olma.. gö-
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rüntüsü altında tam anlamıyla «tek sesli koro» ya da «dikensiz
gül bahçesi» istemektedir. Dikensiz gül olmaz.

Bir ülkede sanayi olacaksa, yani kapitalist sınıf olacaksa,
işçi sınıfı da olacaktır. İşçi sendikaları da.

Sendikalar olunca da yalnızca herşeye kafa sallayan, görü
nüşü kurtaran sarı sendikalar değil, gerçek sendikalar da ola
caktır. Yani demokratik sınıf ve kitle sendikaları.

864 sayfalık DİSK-I İddianamesinde tek doğru olarak 6 cüm-
lelik şu paragraf vardır :

Özgür sendikacılığın temel amacı, işçilerin yaşam
düzeylerinin yükseltilmesidir. Temel çalışma alanını,
sosyal adalete dayalı demokratik bir düzende insan
lık onuru ile bağdaşan bir yaşam düzeyini kurmak
teşkil eder. Bu amaca ulaşabilmek için sürdürülen
mücadele, prensip olarak, ekonomik ve sosyal nite
liklidir. Temel araçlar arasında toplu pazarlık ve
grev kurumlarının özel bir değeri ve yeri vardır. Bu
nun yanında toplumun içinde bulunduğu şartlara,
ülkenin yapısına, işçi hareketinin ihtiyaçlarına göre
şekillendirilebilecek veyahut başvurulabilecek araç
olarak siyasal partileri baskı grubu olarak etkilemek,
bunlarla işbirliğine ya da güç birliğine girmek de
diğer araçlar arasında sayılabilir.

· Bu tip sendikalar, işveren devlet veya özel teşebbüs
olsun işçi sınıfının ekonomik veya sosyal menfaat
lerini savunmaktadırlar.

Ancak DİSK. Davasındaki tüm iddialar da bu paragraftaki
görüşlerle çelişmektedir. Çünkü yukarıdaki paragraf özde kabul
edilirse, DİSK'i ve üye sendikaları suçlamak mümkün değildir.

1

ıo. DİSK'İN MÜCADELESİNİN ÇERÇEVESİ SENDİKA ÖZ
GÜRLÜĞÜ KONUSUNDAKİ ILO ILKELERİDİR

Birer tüzel kişilik olan DİSK ve DİSK üyesi sendikalar ile
bu davada sanık sandalyesine oturtulan tüm sendikacılar, her
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zaman ve her yerde Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun söz
leşmelerine, tavsiye kararlarına ve ilkelerine uygun davranmış
lardır.

ILO ilkelerinin temelinde yatan ana kavram SENDİKA ÖZ
GÜRLÜĞÜ'dür,

İddianamelerde ve EHM'da dolaylı ya da dolaysız biçimde,
ancak sürekli olarak sendika özgürlüğü suçlandığı için bu ko-·
nudaki görüşlerimi, çeşitli düşünce ve uygulamalarla birlikte
takdirler.in.ize sunmak istiyorum.

Sendikalar işçilerin iktisadi,· sosyal ve kültürel ortak hak ve
çıkarlarını elde eden, koruyan ve geliştiren, özgürce kurulmuş,
özgürce faaliyet gösteren, bağımsız kuruluşlardır. Daha önce de
belirttiğim gibi, sendika özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerin
en önemli kısmını oluşturur.

Nitekim Anayasa Mahkemesi 1972 tarihli bir kararında şöy
le demiştir :

Sendika kurma özgürlüğü bir yandan demokrasiye
dayalı düzeni oluşturan kişiliğe bağlı hak ve ödev
lerdendir. Öte yandan da, toplumsal yaşantıyı çağ
daş uygarlık düzeyine eriştirme amacı güden sosyal
ve iktisadi hak ve ödevlerdendir. (Anayasa Malıke
mesinin 8-9.1.1972 tarihli 1970/48 E., 1972/3 K. sayılı
karan, T.C. Resmi Gazete, Sayı, 14341, 19 Ekim 1972)

Sendika özgürlüğünün iki yönü vardır: bireysel sendika öz
gürlüğü ve kollektif sendika özgürlüğü. Bu nedenlerle çağdaş
metinlerde sendika özgürlüğünün «çifte temel hak- olduğu be
lirtilir. (Prof. Nuri 'Çelik, İş Hukuku Dersleri, 6. Bası, İstanbul
1984, s. 278-284; Doç, Bülent Tarıör, Anayasa Hukukunda Sosyal
Haklar, May Yayınlan, İstanbul 1978, s. 262; Doç. Öner Eyrenci,
Sendikalar Kanunu, BANKSİS Yayınları, No: 3, İstanbul 1984,
s. 42-47; Doç A. Can Tuncay. İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılma
sı ve Sona Ermesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın-
lan, Na: 262, İstanbul 1975, s. 45-53). •

Bireysel sendika özgürlüğü, bir işçinin hiçbir sınırlama ve
engelleme ile karşılaşmadan özgürce sendika kurma, sendikala
ra özgürce üye olma, özgürce üyelikten ayrılma, dilediği sen-
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dikayı seçme gibi temel özgürlükleri ile işçinin devlet, işveren
ve sendikalar karşısındaki korunma özgürlüğünü kapsar.

Bireysel sendika özgürlüğü elbette, «sendika çokluğu- ilkesi
ile sendika üyelerinin sendikal çalışmalara bilinçli, sürekli, et
kin ve . eşit katılım hakkını da birlikte getirir.

«Sendika çokluğu» ilkesi ise yalnızca birden çok sendika
anlamına gelmez. Bu aynı zamanda farklı görüşteki sendikala
nn varlığı, yani çeşitli görüşteki sendikaların varlığını, «sendi
kal çeşitliliği» de zorunlu kılar.

Kollektif sendika özgürlüğü ise, bir sendikanın tüzel kişilik
olarak devlet ve işverenler karşısında varlığım koruma, çalrş-.
malanın serbestçe düzenleyebilme özgürlüğüdür. Bu özgürlük
sendikaların devlet ve işverenler karşısında tam bağımsızlığını
ve «idari özerkliğini» gerektirir. Bağımsızlık sendikaların başta
gelen niteliklerinden biridir.

Sendika özgürlüğünün ve sosyal hakların hem nesnel, hem
de biçimsel kaynaklan gittikçe genişlemektedir.

Nesnel anlamda kaynak, hukuk kurumlarının ve ku
rullarının tarihsel, sosyal, düşünsel ve ahlaksal kök
leri ve temelleri demektir. Biçimsel anlamda kaynak,
bir biçim vererek hukuku gösteren, ortaya koyan; bir
yaptırım gücüne bağlayan kurallar ve yöntemler
dir. (Seha L. MERAY, Uluslararası Hukuk ve Ulus
lararası Örgütler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesi Yayınları, No: 399, Ankara 1977, s. 41)

Sendikalar ve sendikacılar hakkında herhangi bir konuda
suçlama getirilmek istendiğinde ilgili vasa ve mevzuatın yanı
sıra iş hukukunun şu biçlmsel kaynaklan da dikkate alınmak
zorundadır:

1. Resmi iç hukuk: A. Anayasa, B. Yasalar, C. Yü
rütme Kararları .[tüzükler, yönetmelikler, Bakan
lar Kurulu kararları), D. Yargı organları karar
ları.

2. Özel kaynaklar (toplu iş sözleşmeleri).

3. İş Hukuku alanındaki yapılageliş kuralları (örf
ve adetleri.
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4. Genel hukuk ilkeleri, hukuk yazarlarımn görüş
leri (doktrin).

5. Uluslararası antlaşmalar.

DİSK Davasında iş hukukunun biçimsel kaynaklan kesin
likle dikkate· alınmamıştır. Özellikle usulüne göre yürürlüğe ko
nulmuş uluslararasi antlaşmalar yok sayılmıştır. Bu uluslararası
ilkeleri biz burada dile getirmek zorundayız.

Sendika özgürlüğü ve sosyal haklar ile bu hakların güven
cesi durumundaki sendikal hakların tanınması, korunması ve
geliştirilmesi için gerekli olan hak' ve özgürlükler evrensel ve
bölgesel çeşitli ·kuruluşların bildiri ve sözleşmelerinde açıklık ka
zanmıştır. T.C. Devletinin de üyesi olduğu bu kuruluşların ilgili
başlıca belgeleri şunlardır :

• BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (19481
• BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar
arası Sözleşmesi Cl966l

• BM Kişi Hakları ve Siyasi Haklar Uluslararası
Sözleşmesi ve İlgili İsteğe Bağlı Protokol Cl966l

• BM Sosyal İlerleme ve Gelişme Bildirisi (19661
o Avrupa insan Hakları Sözleşmesi Cl9501
• Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi Cl9611
• ILO Anayasası, Philadelphia Bildirisi, ILO Sözleş
meleri, ILO Organlarının ve Komitelerinin Karar
lan Cl919-1985l.

Sosyal hakların uluslararası kaynaklarını ve Türkiye'nin bu
alandaki uluslararası yükümlülüklerini sergilemesi açısından bu
uluslararası belgeler son derece önemlidir.

Bu belgelerin ilgili kısımlarını ek olarak sunuyorum : EK
No: 4.

6 Nisan 1948 tarihli Bakanlar Kurulu karan ile tanıtılması
karar altına alınan, TC Hüküınetinin de imzaladığı 10 Aralık
1948 • tarihli İnsan Haklan Evrensel Bildirisi özünde insan hak
ve özgürlüklerinin bir bütün olduğunu, özellikle sosyal haklar
geliştirilmeden insan haklanmn kullanılamayacağını vurgula
maktadır.

30 maddeden oluşan İnsan Haltları Evrensel Bildirisinin 1-21.
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maddeleri arasında kişi hakları ve siyasi haklar üzerinde du
rulmakta, 22-27. maddelerinde de ekonomik, sosyal ve kültürel
haklara yer verilmektedir.

Bildirinip. 22. maddesinde sosyal güveİılik hakkına, 23. mad
desinin ı. fıkrasında çalışma, adil ve elverişli çalışma koşulla

, rına sahip olma hakkına, 2. fıkrasında eşit işe eşit ücret hak
kına, 3. fıkrasında adil ve elverişli ücret hakkına yer verilmek
tedir.

Bildirinin 20. maddesinde dernek kurma hakkından söz edil
mesine rağmen, sendika kurma hakkı dernek kurma hakkından
ayrı tutularak 23. maddenin 4. flkrasında aynca belirtilmekte
dir.

Bildirinin 24. maddesinde çalışma sürelerini azaltma, dinlen
me, ücretli tatil ve boş zamanlara sahip olma hakkına yer ve
rilmektedir. 25. maddede oldukça geniş bir biçimde ailenin ve
kişilerin daıha iyi yaşama koşullarına ilişkin haklar ile özel ola
rak korunması gerekli kişilerin haklan belirtilmektedir.

Bildirinin 26. maddesinde eğitim hakkına yer verilirken «eği
tim, insan kişiliğinin tam gelişimini ve insan haklarıyla temel
hürriyetlere saygının güçlendirilmesini amaçlamalıdır- • denil
mektedir.

Bildirinin kültürle ilgili 27. maddesinde ise kültürel yaşa
ma. sanatsal ve bilimsel çalışmalara katılma hakkına yer ve
rilmektedir.

Klasik haklar yanında «yeni" haklara, yani ekonomik ve
sosyal haklara da yer veren İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
böylece insanın özgürlüğe ve bağımsızlığa ancak ekonomik ve
sosyal baskılardan kurtulması ile kavuşabileceğini vurgulamak
tadır.

Bildirideki ilkelerin geçerlik kazanabilmesi ve uygulanabil
mesi için bağlayıcı niteliği olan, yaptınrolar getiren sözleşme
lere gereksinim kendini kısa zamanda ortaya çıkarmıştır.

BM İnsan .Hakları Komisyonu bu nedenle ilkeleri imzacı her
üye devleti yasal sorumluluk altına sokabilecek, bağlayıcı ant
laşmalar oluşturma çabasına girmiştir. Ortaya çıkan Kişi Hak
lari ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve ilgili İsteğe
Bağlı Protokol ile Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar-
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arası Sözleşmesi olarak. adlandırılan metinler 16 Aralık 1966 ta
rihinde BM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 1976'da •• yürürlü-
ğe girmiştir. •

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşme
sinin en önemli yanı sosyal .haklara ilk kez geniş yer veren
uluslararası bir belge olarak grev hakkını açıkça. tanımasıdır.
<Madde 8/1-d).

TBMM tarafından 6336 sayılı 10 Mart 1954 tarihli bir yasa
ile onaylanan Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ne göre 196l'de
imzalanan Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi şu • 19 temel sosyal
hakkı tanımıştır :

• Çalışma hakkı,
• Adil çalışma koşulları hakkı,
• Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullan hakkı,
• Adil ücret hakkı,
• .Sendika hakkı,
• Toplu pazarlık ve grev hakkı,
e Çocukların ve gençlerin korunma hakkı,
• Kadın işçilerin korunma hakkı,
• Mesleki yönlendirme hakkı,
o Mesleki yetişme hakkı,
• Sağlığın korunması hakkı,
• Sosyal güvenlik hakkı,
• Sosyal ve tıbbi yardım görme hakkı,
• Sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı,
• Bedence ve akılca özürlü kişilerin, mesleki yetiş
me, rehabilitasyon ve toplumsal duruma yeniden
alıştırılma hakkı,

• Ailenin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı,
• Ananın ve çocuğun sosyal ve ekonomik korunma
hakkı,

• Diğer şözleşmeci devletlerin topraklarında gelir
sağlayıcı çalışmada bulunabilme hakkı,

• Göçmen işçilerin ve ailelerinin korunma ve yar
dım görme hakkı,

İşçi haklan konusunda en önemli uluslararası kuruluş Ulus
lararası Çalışma Örgütü ILO'dur. Sendika özgürlüğü ve sosyal
haklara ilişkin tüm hak ve özgürlükler ILO ile ete ve kemiğe
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bürünmüş, DİSK'in de mücadele alanının çerçevesini çizmiştir.
Bu nedenle kısaca ILO üzerinde durmanın savunmamın en önem
li kısmını olırşturacağını sanıyorum.

Bilindiği gibi tr.ı.(slararası Çalışma Örgütü ILO, uluslararası
bir işçi kuruluşu değildir. BM üyesi devletler arasında kurulmuş
bir örgüttür. ILO 1919'da kurulmuş, önemli değişiklikler geçire
rek 1946'da BM'nin ilk uzmanlık kuruluşu haline gelmiştir. Bü
tün dünyada çalışanlara daha düzenli çalışma koşulları, daha
yüksek yaşam düzeyi ve daha ileri olanaklar sağlamak için çaba
harcayan ILO'ya <bugün geri kalmış, kapitalist ya da sosyalist
ıso'den fazla devlet üyedir.

ILO, hükümet-işçi-işveren temsiline dayalı ÜÇLÜ YAPI sis
temine göre çalışır. Ancak kuruluş yine de hükümetlerin dene
timi altındadır. Il.O'nun Uluslararası Çalışma Konferansında her
üye devlet iki hükümet temsilcisi, bir işçi ve bir işveren tem
silcisi ile temsil edilir. Hükümetler işçi ve işveren temsilcilerini
de onlara danışarak kendileri tayin eder.

ILO'nun üyesi devletlerdir. Il.O'mın BM'nin diğer hiçbir ku
ruluşunda olmayan üçlü yapı ile çalışması ve . işçilerin çalışma
larına oylarıyla katılabildiği tek BM kuruluşu olması ILO'nun
bu niteliğini değiştirmez. ILO bir işçi kuruluşu değil, devletler
arası bir kuruluştur. ILO içinde aynca hükümet temsilcileri ile
işveren temsilcilerinin sık sık aynı görüşleri savunması da dik
kate alınırsa bizim burada sık sık sözünü edeceğimiz ve tanık
lığına başvuracağımız ILO metinlerinin ve ILO raporlarının hiç
de mutlak işçi yanlısı olmadığı görülecektir.

ILO, faşizmin demokrasi güçlerince yenilmesinden sonraki
«demokratikleşme» döneminde 1945 yilında üye ülkelerin işçi sı
nıflarından gelen baskılar üzerine «sendika özgürlüğü» üzerin
de durmaya başlamıştır. Bu arada BM'nin 1947 yılındaki bir ta
lebini dikkate alarak 1948'de 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve
Sendika Hakkının Korunması Sözleşmesi ile 1949 yılında da bu
sözleşmeyi tamamlayan 98 sayılı Sendika ve Toplu Pazarlık Hak-

1 kı Sözleşmesl'n] kabul etmiştir.
JLO'nun sendika özgürlüğüne ilişkin ilkelerini, kuruluşunu,

üçlü yapısını, sözleşme ve tavsiye kararlarının oluşumunu, ilke
leri~ uygulanmasını ve denetimini anlatan Uluslararası Çalış
ma. ilkeleri adlı kitabı davadaki savunmalara ışık tutması açı
sından ekte sunuyorum : EK NO: s.
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Türkiye 98 sayılı Sözleşmeyi 1951 yılında kabul etmiş, ara
dan geçen 38 yıla rağmen, 1961 Anayasasına göre çıkarılan 274
ve 275 sayılı Yasalarda 87 sayılı Sözleşmeden yararlanılmasına
rağmen 87 sayılı Sözleşmeyi hala kabul etmemiştir. Fakat bu
durum yasalarımız karşısında; önemli değildir.

1961 ve 1982 anayasalarına göre, usulüne göre yürürlüğe ko
nulmuş uluslararası andlaşmalar Anayasa gereğince kanun hük
mündedir. 1961 Anayasasının 65. maddesi ve 1982 Anayasasının
Uluslararası antlaşmalara ilişkin 90. maddesi «Türk kanunlarına ·•
değişiklik getiren her türlü antlaşmalann yapılmasında 'birinci
fıkra hükmü uygulanır» dediğine göre, bir yasa ile onaylanmış
bulunan uluslararası bir antlaşma diğer yasalardan üstündür ve
bu nedenle öncelikle uygulanır.

Hem 1961 Anayasası, hem de 1982 Anayasası uluslararası
antlaşmaları ulusal hukukun bir parçası saymıştır. Uluslararası
antlaşma hukukunda ahde vefa (verilen söze bağlılık) temel bir
ilkedir. Kendilerini bir antlaşma ile bağlayan devletler antlaş-
mayı iyi niyetle uygulamak zorundadırlar. 1

Öte yandan bazı hukukçulara göre Sendikalar Kanununda
(274 sayılı Yasada 14/f, 2821 sayılı yasada 33. maddeler) «kanun
ve uluslararası antlaşma» denilmesi nedeniyle henüz usulüne göre
Yürürlüğe konulmamış uluslararası antlaşmaları da hükmün kap
samı içinde kabul. etmek zorunludur. Bu yaklaşıma göre «ka
nun koyucunun amacı, yasama organınca onaylanmış usulüne
göre yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmalar olsaydı- Ana
yasanın ilgili maddesinin açıklığı karşısında -kanun-a göre de
mesi yeterdi. CProf. Rüçhan IŞIK, İşçi Sendikalarının Faaliyet
lerinin Hukuksal Çerçevesi, Ankara 1977, s. \47 dipnot)

ILO sözleşmeleri, tavsiye kararlan ve ilkeleri, hangi koşulda
olursa olsun, üye devletlerin uymaları gereken asgari çerçeve
dir. ILO Anayasasını imzalayan Türkiye gibi her üye ülke bu
asgari çerçeveye uymayı baştan kabul etmiştir. ILO ilke ve ka
rarlarına uymadıklarında sorumluluklann ne olacağını yine ken
dileri ortaklaşa saptamışlardır.

Burada bir hususa daha değinmek istiyorum. DİSK'in ILO
ilkelerini savwıması, ILO çalışmalarına katılması, ILO'nun her
yıl yapılan Uluslararası Çalışma Konferansına katılmak yolun
daki çabalan bu davada saklanmak istenmiştir.
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ILO Anatüzüğü hükmünce, üye devlet, ülkede temsil nite
liğine sahip birden çok örgütün olması durumunda konferansa
katılacak işçi delegeyi ve teknik danışmanları atamak için bu

. örgütlerle anlaşma sağlamak yükümlüğündedir. Bu konuda La
hey Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlan vardır.
DİSK, DİSK'ten daha fazla üyesi var diye ILO yıllık konferans
larında Türkiye'nin yalnızca TÜRK-İŞ tarafından temsiline kar
şı çıkmış ve Uluslararası Adalet Divanının kararlan doğrultu
sunda Türkiye'yi temsil etmek için T.C. Çalışma Bakanlığına
başvurmuştur.

Çalışma Bakanı Cavit Erdemir'in 28.3.1980 tarihli ve 10.801.66/
871 sayılı yazısı ile DİSK'in ILO'nun 66. Konferansına ilişkin gö
rüşleri sorulmuştur. DİSK bu yazıya 5.4.1980 tarihinde cevap ve
rerek önerilerini bildirmiştir. Ancak 1980'de Türkiye'yi ILO'da
TÜRK-İŞ temsil etmiş, fakat bu durum delegasyonlara yetki ve
ren komitede önemli bir tartışma yaratmıştır. Bu konudaki ya
zışmalar DİSK 7. Genel Kurul Çalışma Raporunun 427-429. say
faları arasında yer almaktadır.

•ILO'nun «örgütlenme ve ifade ôzgürlüğü-rıün bir parçası
olarak 1948'de kabul ettiği 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sen
dika Haklarının Korunması Sözleşmesi'nin ilk ıı maddesini sa
vunmamızın temelini oluşturduğu için burada okumak istiyo- •
rum:

Madde 1

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu Sözleşmeyi
onaylayan her üyesi, aşağıdaki hükümleri yerine ge
tirmekle yükümlüdür.

Madde 2.

İşçiler ve işverenler, hiç bir ayrım gözetilmeden ve
önceden izin almaksızın, sendika kurma ve yalnızca.
bu kuruluşların kurallarına bağlı kalmak koşuluyla
diledikleri kuruluşlara üye olma hakkına sahiptir.

Madde 3

1. İşçi sendikaları ve işveren kuruluşları tam bir öz
gürlük içinde, anatüzük ve yönetmeliklerini oluştur
ma, kendi temsilcilerini seçme, programlarım belir-

104



leme çaJışmalannı ve yönetimlerini düzenleme hak
kına sahiptir.
2. Kamu makamları, bu hakkı kısıtlayacak ya da ,
bu hakkın yasal biçimde kullanılmasını engelleyecek
her türlü müdahaleden kaçınacaktır.

Madde 4
✓

İşçi sendikalan ve işveren kuruluşları, idari makam
larca kapatılamaz ya da çalışmadan alıkonamaz.

Madde 5

İşçi sendikaları ve işveren kuruluşlan, federasyon
ve konfederasyon kurma ve bunlara üye olma hak
kına sahiptir. Bu tür federasyon ya da konfederas
yonlar uluslararası işçi ve· işveren kuruluşlarına üye
olma hakkına sahiptir.

Madde 6

Bu Sözleşmenin yukandaki 2., 3. ve 4. maddelerin
deki hükümler işçi sendikaları ve işveren kuruluş
larının federasyon ve konfederasyonlarına da uygu
lanır.

Madde 7

İşçi sendikalarının ve işveren kuruluşlarının, fede
rasyonların ve konfederasyonların tüzel kişilik ka
zanması, bu Sözleşmenin 2., 3. ve 4. maddelerindeki
hüküınlerin uygulanmasını kısıtlayacak koşullara
bağlı kılınamaz;

Madde 8

ı. İşçiler ve işverenler ve oluşturdukları kuruluşlar,
bu Sözleşme ile sağlanan hakların ·kullanılmasında,
diğer kişi ve örgütlü topluluklar gibi ülkenin yasa
larına saygılı olacaklardır,
2. Ülkedeki yasalar, bu Sözleşme ile sağlanan gü
venceleri zedeleyemez ya da zedeleyici biçimde uy
gulanamaz, •
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Madde 9
ı. Bu Sözleşme ile sağlanan güvencelerin silahlı
kuvvetler mensuplarına ve polise ne ölçüde tarıma
cağı, ulusal yasalar ya da düzenlemeler ile belirle
necektir.
2. Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 19.
maddeslııin 8. paragrafında yer alan ilkeye uygun •
olarak, bu Sözleşmenin bir üye tarafından onaylan
masına, silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına bu
Sözleşmede öngörülen herhangi bir güvenceyi sağla
yan yürürlükteki herhangi bir kanuna, bir karara,
bir örfe ya da bir anlaşmaya etki eder görüşüyle ba
kılamaz.

Madde 10

Bu Sözleşmede kullanılan «kuruluş» terimi işçilerin
. ve işverenlerin çıkarlarını korumak ve geliştirmek
içlıı kurdukları her türlü kuruluş anlamına gelmek
tedir.

Madde 11

Uluslararası Çalışma Örgütünün bu Sözleşmeyi onay
layan her üyesi, işçilerin ve işverenlerin sendika
hakkım özgürce kullanmalanm sağlayacak her türlü
gerekli ve uygun önlemleri almakla yülı;üınlüdür. -

Başta. 87 sayılı Sendika Özgürlüğü Sözleşmesi olmak üzere
ILO ilke ve kararlan işçi ve işverenlere tam bir sendika özgür
lüğü tanımaktadır.

ILO'nun 87 sayılı Sözleşmesi aşağıdaki dört temel güven-
ceyi sağlamaktadır:

1. İşçilerlıı ve işverenlerin daha önceden izin almak
sızın kendi iradeleri ile diledikleri sendikayı kurma,
diledikleri sendikaya üye olma hakları vardır.
2. İşçi sendikaları ve işveren kuruluşları tam bir
özgürlük içinde anatüzük ve yönetmeliklerini oluş
turma, kendi temsilcilerini. seçme, kendi yönetimle-
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rini ve etkinliklerini düzenleme, kendi programla-
rmı oluşturma hakkına sahiptirler. •

3. İşçi sendikaları ve işveren kuruluşlarının idari
makamlarca çalışmadan alıkonmaya ve kapatılma
ya karşı korunma· hakları vardır.

• 4. İşçi sendikalarımn ve işveren kuruluşlarının fe
derasyon ya da konfederasyon biçiminde örgütlen
me ve özgürce uluslararası kuruluşlara üye olma
hakkı vardır.

Üye devletler 87 sayılı Sözleşmeyi onaylamasalar bile bu
Sözleşmedeki esaslara kayıtsız kalamazlar. Çünkü sendika öz
gürlüğünü en geriiş biçimde tanımlayan Philadelphia Bildirisi,
ILO Anayasasının bir parçasıdır. Aynca ILO ilke ve kararları
birbtrlertni tamamlayan, bütünlük gösteren kararlardır.·

87 sayılı Sözleşme sendikalara yönetim ve etkinliklerini dü
zenlemede ve çalışma programlarım oluşturmada tam bir. öz
gürlük tanımaktadır.

Siyasi iktidarların, yönetimlerin, sendikal çalışmalara «ka
rışmama Ilkesl- 87 sayılı Sözleşmenin en önemli ilkesidir. Sen
dikaların özgürce çalışma hakkı, onların devlete, siyasi parti
lere, derneklere, dini kuruluşlara karşı bağımsız örgüt olma
özelliğini de içermektedir.

Sendikaların özgürce düzenlenecek çalışmaları arasına «si
yasi» nitelikte olanlar da girer. Sendikalar siyasi iktidarı ele
geçirme dışında her türlü siyasi etkinlikte bulunabilirler. Söz
leşmenin 10. maddesinde belirtilen cçıkarların korunması ve ge
liştirilmesi» çabası siyasetten soyutlanamaz. Bu nedenle ILO sen
dikalara genel siyaset yasağı getirilmesine karşıdır.

ILO'nun yasama organı olarak görev yapan Uluslararası Ça
lışma Konferansı'mn 1952 tarihli «Sendikal Hareketin Bağım
sızlığı» başlıklı kararma göre sendikalar üyelerinin karan ile
yasalara uygun biçimde bir siyasi parti ile ilişki" kurabilirler,
ekonomik ve sosyal amaçları için anayasal siyasi eyleme girişe
bilirler.

ILO'nun denetim organları bazı ülkelerin yasaların
da içerildiği gibi, sendikal örgütlere siyasi faaliyet
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ya da siyasi ilişki konusunda getirilen açık yasak
lamaların sendika özgürlüğü ilkesine ters düşmekle
kalmayıp aynı zamanda günlük pratikteki uygula
ma açısından gerçekçi de olmayacağım belirtmişler
dir. Sendikalar üyelerinin çıkarlarını koruma ve ge
liştirme görevlerine bağlı olarak, ekonomik ve sos
yal politikalar konusundaki tavırlarının ne olduğu
nu kamuoyuna duyurmak isteyebilirler. (ILO, ILO İl
keleri, Cenevre 1976, s. 161.

ILO'ya göre 87 sayılı Sözleşmedeki sendikaların iç işleyişle
rinde kamu makamlarına karşı • bağımsız olmaları «mali yöne
timde bağımsızlığı» da kapsamaktadır. Bu anlamda siyasi ildi
darların sendikaların mali durumlarını denetlemeye kalkmaları,
87 sayılı Sözleşmeye aykırıdır,

ILO aynı biçimde siyasi iktidarlara sendikaları idari olarak
denetleme olanağı veren yasa maddelerini de 87 sayılı Sözleş
meye aykırı bulmaktadır. Sendikaların denetimi ancak ve an
cak güvenceli koşullarda uygun mahkemelerce yapılabilir.

ILO'nun temel yaklaşımına göre gerçekte sendikaların de
netimi üyelerinin görevidir,

87 sayılı Sözleşmenin 4. ve 6. maddeleri geregınce işçi sen
dikaları ve konfederasyonları idari yoldan kapatılamaz ya da
çalışmadan' alıkonamaz. ILO'ya göre bu konuda ancak olağan
mahkemeler yani yasadaki ·iş Mahkemeleri tam güvence oluş
turabilir.

ILO sözleşmeleri, tavsiye kararlan ve ilkeleri içinde soyut
gibi görünen «sendika özgürlüğü» kavramının. somut olarak ne
anlama geldiğini ve nasıl uygulandığını sergilemek amacıyla.
ILO Yönetim Kurulu Sendika Özgürlüğü Komitesi'nin bazı ka
rarlarını da burada aktarmak istiyorum. Sendika Özgürlüğü Ko
mitesi'nin artık bir içtihat gibi kabul edilen bu kararlarında şu
görüşlere yer verilmektedir:

• «Gerçekten özgür ve bağımsız bir sendika'! hare
ket ancak temel insan haklarının. güvence altında
olduğu bir rejimde gelişebilir.» (s. 135)

e -Sendlka toplantılarının yapılmasında ve sürdü-
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rülmesinde devlet müdahalesi ile karşılaşmama öz
gürlüğü, sendikal hakların temel ögelerinden birini
oluşturur ve kamu makamları bu hakkı sınırlayacak
ya da yasal biçimde kulanımım engelleyecek her
hangi bir müdahaleden kaçınmalıdırlar,» (s, 137)

• «Sendikaların önceden izin almaksızın ve kamu.
makamlarının kontrolü 'olmaksızın kendi binaların
da. toplantı yapma hakkı, sendika özgürlüğünün te
mel bir ögesidir.• (s, 128)

• «Özellikle ı Mayıs günü nedeniyle yapılanlar da
hil açık hava toplantıları ve 'gösteri yürüyüşleri dü
zenleme hakkı, sendikal hakların önemli bir yönü
nü oluşturur.s- Cs. 140)

• «Yine de Komite, siyasi olan ile tam tanımıyla
sendikal nitelikle olan arasında kesin bir ayrım yap
manın zor olduğunun farkındadır. Komite, • bu iki
kavramın çakıştığına. ve sendikal yayınlarda tama
men ekonomik ve sosyal nitelikli sorunlar için oldu
ğu kadar siyasi nitelikli sorunlar için de tavır. belirt
menin kaçınılmaz ve bazen de faydalı olduğuna. işa
ret eder,» ts, 1471

~
• «Sıkıyönetim durumlarında hükümetin meslek ku-
ruluşları ve temsilcileriyle ilişkileri, doğaları gereği
temel hakları önemli ölçüde kısıtlamaya . eğilimli
olağanüstü hükümlere değil, olağan yasaların sağ
ladığı hükümlere dayandırılmalıdır.• Cs. 171)

• «Bir ülkenin mevzuatında sendika tüzüklerine, ulu
sal toplumun hedef ve ilkelerine saygı gösterildiğini;
ulusun çıkarlarına aykırı her türlü iç ve dış eylem
den kaçınılacağını; sendikaların ulusal ekonomik sis
temin bütün diğer öğeleri ile etkin işbirliği yapma
sının gerekli bir öge olduğu gerçeğinin tanındığını:
sonuç olarak sınıf savaşının reddedildiğini belirten
açıklamalar konması zorunlu görülmüştür. Komite,
sendikaları bir dereceye kadar hükümetin ekonomik
politikasına bağımlı kılabilecek böylesi hükümlerin,
sendikaların anatüzük ve yönetmeliklerini oluştur
ma, programlarını belirleme hakkı ile kamu makam
larının bu hakkı kısıtlayacak ya da yasal biçimde kul-
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Iamlmasını engelleyecek her türlü müdahaleden ka
çınacağı ve ülkedeki yasaların bu hakkın etkin bi
çimde kullanılmasını zedelemeyeceği ya da zedele
yici biçimde uygulanamayacağı hakkındaki genel
olarak kabul edilen ilkeler ile bağdaşmadığını be
ürtlr,» Cs. 311

• «Kimi de, bir' sendikacıya çalışmalarının komüniz
min çıkarlarına yardım edebileceğini ~lişkin Bakan
lık görüşü nedeniyle, sendika üyeliği ya da yöneti
ciliği yasağı getiren yasanın sendika özgürlüğü ilke
lerine aykırı olduğu görüşündedir> Cs. 361

• cSendikalar genel anlamda herhangi bir siyasi ça
lışmaya katılmaktan yasaklanırlarsa, uygulamada il
gili hükümlerin yorumu her an değişebileceği için
bu yasaklama zorluk çıkarabilir ve sendikaların ey
lem olanaklarını önemli ölçüde sınırlayabilir... Cs. -43)

• «Bir rejim değişikliğinden sonra lıükümetin bir
sendika konfederasyonunun genel kurulunda seçil
miş yürütme kurulunu tanımayıp onun yerine geçi
ci danışma komitesi ataması, kamu makamlarının
sendikaların .temsilcilerini tam bir özgürlük içinde
seçme, yönetim ve çalışmalarını düzenleme haklanı
kısıtlayacak herhangi bir müdahaleden kaçınması
na ilişkin ilkenin çiğnenmesidir.• Cs. 531

• « ... yasaçla belirtilen ceza olarak sendika yönetici
lerinin görevlerine son verilmesi, görevlerinin askıya
alınması ya da sendikacılıktan men edilmesi, ancak
yetkili mahkeme tarafından verilen kesin mahkumi
yet kararına bağlı olarak ya da mutlaka, temyiz için
başvurulmasa bile temyiz için tanınan sürenin so
nunda uygulanmalıdır,» Cs. 56)

• «Mesleki kuruluşların idari kararla kapatılamaya
caklarına ya da çalışmadan alıkonamayacaklarına
ilişkin ilke gerçekten uygulanacaksa, yasanın böyle
si idari kararlara karşı itiraz hakkı tanıması yeterli
değildir. İdari karar, itiraz süresinin sona ermesin
den ya da böylesi kararların mahkemeler tarafından
onanmasından sonra yürürlüğe girmelidir.• (s. 61l



• «Ulusal bir sendikanın üyesi bulunduğu uluslara
rası bir işçi kuruluşundan mali yardım almasını ya
saklayan yasa hükmü, işçilerin uluslararası kuruluş
lara üye olma. hakkına ilişkin ilkelerin çiğnenmesi
dir,» Cs. 73)

• =Uluslararası örgütlerin çalışmalarına katılma sen
dikal hareketin bağımsızlığı ilkesine dayandırılmalı
dır. Bu ilke çerçevesinde sendika temsilcilerine tem
sil ettikleri sendikamn üye olduğu uluslararası işçi
kuruluşlarının çalışmalarına katılmalarında· tam bir
özgürlük tanınmalıdır,» Cs. 74)

• =Ulaştırma, dem.iryolu, haberleşme ve elektrik iş
letmelerinde işin durdurulmasının toplumun normal
yaşamım etkileyebileceği kabul edilmekle birlikte,
işin durdurulmasının tamını gereği ulusal çapta ola
ğanüstü vahim bir duruma yol açacağı söylenemez.
Komite bu yüzden, bu tür hizmet kollarında ortaya
çıkan uyuşmazlıklarda işçileri çalıştırmaya yönelik
önlem alınmasını, işçilerin mesleki ve ekonomik çı
karlarının korunmasında bir araç olan grev hakkı
nın kısıtlanması olarak kabul eder,» Cs. 125)

(Kararlar ILO'nun Freedom of Association (Sendika
Özgürlüğü) 1976, Cenevre, adlı kitabının parantez
içindeki sayfalarından alınmıştır.I

Heyetinizin DİSK Davasındaki iddiaları Türkiye'nin 1932 yı
lından bu yana üyesi olduğu ve kararlarının oluşumuna Ba
kanlar düzeyinde katıldığı ILO'nun yukarıda. kısaca sıraladığı
mız temel ilkeleri açısından değerlendireceğine inanmak Istiyo
rurn.

11. SENDİKACILIK VE SİYASET İLİŞKİSİ

DİSK-! İddianamesinin 53. sayfasında DİSK Ana.tüzüğünde
yer alan «Türk işçi hareketinin izleyeceği politikanın ana çiz
gilerini saptamak ve hareketin birlik ve beraberliğini sağla-

• mak- biçiminde sözü edilen görevin Anayasa ve 274 sayılı Sen
dikalar Kanunu, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2630 sayılı
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Dernekler Kanunu hükümlerine göre sendikalara değil, siyasi
partilere ait olduğu iddia edilmektedir;

Yukarıdaki paragrafta girişilen tahrifat ve zorlamalar bir
yana bu iddia ile 274 sayılı Sendikalar Yasasının ı. maddesinin,
üniversitelerimizde okutulan sosyal siyaset biliminin ve Türki
ye'deki sendikal pratiğin hiçbir biçimde tanınmadığı ortaya kon
maktadır.

Bu davada DİSK siyaset yapmakla, siyasi bir parti gibi dav
ranmakla suçlanmakta, DİSK'in ücret artışı dışındaki konularla
uğraşması TCK'nın ·141., 142. ve 146. maddelerini ihlal etmenin
kanıtı olarak gösterilmek istenmektedir.

Bu temelsiz, bilim ve hukukdışı iddiaların tümünü reddedi
yorum.

Sendikacılık ve siyaset ilişkileri nedir?
İşçiler yalnızca ücret ile ilgilenmek isteseler bile bu onlann

siyasi konularla uğraşmalarım getirir. Ücreti ve çalışma koşul.
lanın yalnızca • toplu iş sözleşmeleri belirlemez. Toplu sözleş
meler ile elde edilen ücret zammının korunması için, fiyatların,
vergilerin artmaması gerekir. Bir ülkede fiyat politikası ile ya
da vergi politikası ile ilgilenmek bile siyasi iktidarların politi
kası ile ilgilenmek demektir. Bu anlamda sendikalar isteseler
de, istemeseler de gerçekte siyasetin içindedirler. •

Yani daha yalın söylersek, «ekmeğin fiyatı kaça?» sorusu
nu sormak bile siyaset yapmaktır. Siyasetin alanı böylesine ge
niştir. «İnsan siyasi bir hayvandır» sözünün söylenmesinin üze-

• rinden 2300 yıl geçmiştir.

• Siyasal eylem, siyasal iktidarın karar ve uygulamalarını et
kileyen ya da etkilemeyi amaç edinen eylemdir. Bir şeyler yap
manın dışında hiçbir şey yapmamak, tavır almamak, görüş be
lirtmemek de bir siyasi eylemdir. Sessiz kalınarak da siyasi bir
tavır alınabilir.

Sendikalaşma, siyaset gerçeğinin dışında değildir. Çünkü
sendikaların çözmekle yükümlü oldukları sorunlar dolaylı ya da.
dolaysız siyasi sorunlardır.

Batıda iktisaden güçsüz emekçi kitlelerin siyasi, ekonomik
ve sosyal eşitsizliklere karşı yüzyıllar süren sosyal mücadeleleri
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sonucunda çeşitli haklar elde edilmiştir. Seçme, seçilme, siyasi
örgütlenme haklan ile sendikal haklar, toplu sözleşme ve grev
hakkı ve çok sayıda sosyal haklara anayasalarda yer verilmiş-
tir. • •

1961 Anayasasının temelini oluşturan sosyal adalet ilkesi ger
çekte iktisaden zayıf alanlan, yani emekçi kitleleri korumayı
amaçlamaktadır.

Batı demokrasisi çerçevesinde, ,ekonomik ve sosyal denge
sizlikleri azaltmaya yönelmiş haklar SOSYAL HAKLAR'dır.' .

Uluslararası metinlerde değişik biçimlerde tanımlanan sos
yal haklar şöyle sıralanabilir:

• Çalışma hakkı (istihdam olanaklarından, parasız iş bul-
ma hizmetlerinden yararlanıp.a hakkı dahil),

• Sendika hakkı,
• Toplu pazarlık hakkı,
• Grev hakkı, .
• Çalışma koşullarıyla ilgili haklar: adil çalışma koşullan
hakkı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullan hakkı. iş gü
vencesi hakkı, adil ücret hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı,
angarya yasağı, çalışma sürelerinin uygun ölçülerde tu
tulmasını isteme hakkı, ücretli tatil, haftalık ve yıllık din
lenme hakkı, çalışan çocukların, gençlerin ve kadınların
özel korunmasıyla ilgili haklar, yaşına, gücüne, cinsiye
tine uygun işlerde çalıştırılmayı isteme hakkı, boş zaman
bulabilme hakkı,·

·• İşyerinde yönetime katılma hakkı,
o Parasız eğitim hakkı,
e Mesleki yetişme hakkı,
• Mesleki yönlendirme hakkı,
.o Sağlığın korunması hakkı,
• Sosyal güvenlik hakkı,
·• Sosyal ve tıbbi yardım görme hakkı,
-o Sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı,
·• Fiziksel ya da akli bakımdan özürlü kişilerin mesleki ye
tişme, rehabilitasyon ve toplumsal duruma yeniden alış
tırılma hakkı,

•• Ailenin korunması hakkı,
•• Ana ve çocuğun korunması hakkı,
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• '
• Beslenme hakkı,
• Konut hakkı,
• Kimsesiz ya da nesebi belli olmayan çocukların korunma-
sıyla ilgili haklar,

• Parasız adli yardım isteme hakkı,
• Kültürel hayata katılabilme hakkı,
• Fikir emeğinin korunmasıyla ilgili haklar,
• Kamu giderlerine mali gücü oranında katılma hakkı ya
da kamu giderlerine mali gücünü aşan bir şekilde katıl
maya zorlanmama hakkı,

• Yabancı ülkelerde çalışabilme hakkı,
• Göçmen işçilerle ilgili haklar.

İşte sendikalar, 274 sayılı Yasanın ı. maddesinde sözü edi
len bu sosyal hakları savunmak ve geliştirmekle yükümlüdür
ler. Ancak bunlardan hangisi siyasetten bağımsızdır?

Sendikaların, sosyal haklan savunması ister istemez bir bas
kı grubu olarak siyasal davranışlarda bulunmaları demektir.

1961 Anayasası taslağının hazırlayıcılarından biri olan Prof.
Tank Zafer TUNAYA, Anayasa hukuku açısından baskı grup
larının işlevini şöyle belirlemektedir :

Gruplar, ..vatandaşların ortak eylemlerini» temsil
etmektedirler. Bunun bir nedeni daha- var. İdare edi
lenler ve edenler diyaloğu, sadece seçimden seçime
kurulamaz. Dönemler arasında, idare edilenlerin si
yasal hayata katılmaları gruplaşmalar yolu ile ol
maktadır. Bu birleşmelerden doğan gruplar çeşitli
dir: Kulüpler, partiler, dernekler, sendikalar bu ara
da sayılmalıdır...

Çoğulcu rejimlerde, siyasal hayata aktif olarak ka
tılacak olan gruplar iki şekilde görülür : Siyasal par
tiler ve baskı grupları... Yalnız, eylemlerine izin ve
rilen bu gibi grupların yam sıra, siyasal hayata ak
tü olarak katılmaları yasak olan gruplar da vardır..
Silahlı gruplar bu arada sayılır...

Baskı grubu CPressure Groups, Groupes de Pressionl
terimi, son otuz-kırk yılın Anayasa Hukuku ve po
litika sözlüğüne girıniştir. Amerikan yapısıdır. Fa-
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kat artık genelleşmiştir. 1925 yılında ilk kez, gaze
teciler, Washington'da bu deyimi kullanmışlardır. O
kadar ki, 1924 tarihli sözlüklerde, baskı grubundan
sözedilmez. Bununla beraber, siyasal bayat düzeyin
de, gerek kamuoyu, gerekse iktidar üzerinde bu
tip kurumların varlığı da yadsınamaz. Gruplaşma
çağının koşullan içinde, ancak o zaman, farkına va
rılmıştır bu gerçeklerin... Önce, Amerika'da ortaya
konuşlarının nedeni, bu ülkenin siyasal ve sosyal ko
şullarının sonucu olmalarından ötürüdür. Amerikan
siyasal hayatının özelliği odur ki, partiler seçimden
seçime, ağır mekanizmalarını işletirler. Kitle parti
lerinin pek bulunmayışı, seçimler arası dönemde yo
ğun ve aktif bir. partiler çatışmasına yer vermez.
Partilerin yapmadıklarını, baskı grupları üstlenir
ler...

Genel bir tanımla, baskı grubu «bilinçli ve örgütlü
(organize) bir menfaat grubudur». Baskı grubu, et
kileme (tesiri olayına ve temeline dayanır. Etkile
me kollektif bir «menfaat» bir çevrenin ya. da gru
bun çıkan adına yapılır. Hüküm.etten CiktidardanJ
bazı faydalar elde etme isteği şeklinde görülür. O
zaman da bu istek siyasallaşır, siyasal çıkar olur.
Baskı, iktidardan istenilen şey'in elde edilmesi için
sarfedilen çaba demektir. Ve inandırma (ikna etme,
istenilen yola sevketme) anlamındadır. Örneğin, ay
nı meslekten olan insanlar bir grup vücuda getire
rek özel bir örgüt kurarlar ve devletten ortak istek
lerinin yerine getirilmesini isterlerse, bunun için de
aynı zamanda kamuoyunu etkileyerek inandırma yo
luna giderlerse ortaya bir menfaat ya da baskı gru
bu çıkar...

Baskı grupları çok çeşitli olabilir. Ekonomik, ahlaki,
dini ve benzeri amaçlara dayanarak kurulan sayısız
örgütlerdir bunlar.

Baskı gruplarını genel ve «belli kategorilere ayırmak
sanıldığı kadar kolay değildir». Bir fikir edinmek
üzere, şu kategorilerde toplanmaları mümkündür.
İşverenler (Büyük endüstri sahipleri ve teknokrat-
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lar, Ticaret ve Sanayi Odaları), Çiftçiler (Koopera
tifler, birlikleri, İşçiler (Sendikalar), Serbest meslek
(Barolar, Tabip Odaları),'Milli konular (Vietnam sa
vaşı aleyhinde olanlar, Eski muharipler ve emekli
leri, Dini konular (Tarikatları, Ahlaki konular (Say
gısızlıkla savaş derneği, Misyoner kurumları), Tüke
ticiler (Kiracılar derneği, tüketim kooperatifleri!,
Hayır Kurumlan (Kızılay, Kızılhaç, Çocuk Esirgeme
Kurumu), Eğitim konulan (Kadın seçmenler derne
ğfl , İdeolojik konular (Türk Devrim. Ocakları), Genç
lik ve öğrenci konuları (Öğrenci ve gençlik örgüt
leri), Devlet örgütüyle ilgili olanlar (Memur sendi
kalanl, Silahlı Kuvvetler, Milletlerarası alana yayı
lan çok uluslu büyük şirketler (Petrol şirketleri), yi- •
ne milletlerarası planda etkilerini sürdüren bazı ku
ruluşlar (Russel Mahkemesi, Uluslararası Af Örgü
tü - Amnesty Internationall.
(Prof. Tank Zafer TUNAYA, Siyasal Kurumlar va
Anayasa Hukuku, 5. Baskı, Araştırma, Eğitim, Ekin
Yayınları, s. 420, 421, 320, 321 ve 3251.

Günümüzde her bakımdan güçlenen işçi sendikalan da, sos
yal ve ekonomik eşitsizliklerin savunulması örgütleri olan işve
ren sendikaları da bir baskı grubu olarak çalışmakta ve siyaset
yapmaktadırlar.

Konunun uzmanlarından Dr. Pars ESİN baskı gruplarının
işlevlerini şöyle belirtmektedir :

Baskı grupları hem kendileri siyasal davranışlarla
bulundukları hem de bunları meydana getiren ki
şilerin bu tür davranışlardan kaçamayacakları için,
doğal olarak, siyasal sürecin içinde bir olgu olmak
tadır... Doğaldır ki, baskı gruplarının siyasal davra
nışlarda bulunmaları ve dolayısıyla siyasal bir olgu
olmaları bunların siyasal parti niteliği kazanmala
rını gerektirmez. Gerçekten baskı grupları siyasal
parti gibi siyasal iktidarlara. talip değillerdir. Baskı
grupları genellikle ayırıcı hatta bölünmüş toplum
sal birliklerdir. Onlardan kendi yapılan içindekiler
dışında, birleştirici, toplayıcı, denge kurucu bir işlev
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beklememek gerekir. Belirli basla gnıplannın fark
lı çıkarları temsil ettikler.i bilindiğine göre, yalnızca,
bu temsil durumu farklı çıkarlann uzlaşmasının
basla gruplarının kuruluş ilkeleri arasında. bulun
mayacağını göstermeye yeter. (Dr. Pars ESİN. Tür- .
kiye'de İşveren Sendikacılığı, Ankara Universitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No, 373, Ankara
1975, s. 28)

Aynı bilim adamına göre, bir baskı grubu olarak işveren
sendikalarının siyasal eylemi ise şunları içermektedir:. .

Genel olarak tüm işveren sendikalarının amacı özel
mülkiyet kurumunun devam ettirilmesi ve işveren
işinin denetimi hakkının ve karlarının sınırlandırıl
ması ve azaltılması durumunu doğurmayacak ko
şulların korunması olduğıına göre... Bu çaba ve ça
lışmalar kaçınılması mümkün olmayan bir biçimde
işveren sendikalarının bir basla grubu olarak siya
sal faaliyetlerini hem doğurmuş hem de arttırmış
tır.

Siyasal faaliyetleri arttıran bir başka etken de iş
veren sendikalannın siyasal iktidarın, üyelerine uy
gun gelmeyen politika ve kararlarının ya önceden
etkilemeye ya da bunların sonuçlarını kendi yarar
ları yönünde yumuşatmaya çalışmak olmaktadır.
lESİN, s. 55J

MESS Başkanı Şükrü ER ise 25 Aralık 1978 tarihli 369 sayılı
MESS Dergisi'nde «İşverenlerin ve Parlamenterlerin Sorumlulu
ğu» başlığı altında baskı grubu görevlerini şöylece belirtmiş
tir:

Demokratik ülkelerde seçmen kendi çıkarını örgüt
lenerek daha iyi koruyacağını ve geliştireceğini bi
lir. Herkes kişisel çıkarını ve hatta memleketin çı
karını, örgütünün içinde ve hatta grubunun çıkan
ile birlikte düşünür. Bu yüzdendir ki, baskı grup
ları, meslek ve çıkar grupları demokratik ülkelere
has örgütlerdir. Bunlardan örgütlenmeyenler kendi
sorunlarında bilgi salıibi olmadıkları gibi, memleke-
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te ve bu arada da kendilerine faydalı olma imkanı
nı da yeterince bulamazlar. Bu örgütler mensupla
rının çıkarlarını korumak ve yönlendirmek için par
lamenterler üzerinde etkili olmaya çalışırlar.

DİSK ve siyasi davranış ilişkilerine yukarıdaki gerçeklerin
ışığında bakmak zorunludur. Aksı tutum, işverenlere bu hak
kın tanındığı bir ortamda işçilerin zorla susturulmak istenmesi
anlamına gelecektir.

Sendika ve siyaset kavramlarını birbirinden kopuk gören
anlayışlar artık çok gerilerde kalmıştır. Sendikacılık ile siyaset
iç içedir. Sendikalar üyelerinin ekonomik ve toplumsal çıkar
larını savunurken, ister istemez siyasetle ilgilenmeye başlamış
lardır. Ücret artışı için mücadele eden sendikalar ücreti etki
leyen ekonomik unsurlar üzerinde etkinlik kazanmak zorunda
kalmışlardır. İster istemez iktidarların ücret, vergi, fiyat poli
tikalarıyla, kalkınma plan ve stratejileriyle, gelir dağılımına iliş
kin . önlemleriyle, sosyal güvenlik, dış ticaret politikalarıyla, iş
kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin önlemleriyle, konut,
kentleşme, ulaşım politikalarıyla yakından ilgilenmek, bu po
litikaları işçi ve emekçilerden yana etkilemek zorunda kalmış
lardır.

Tüm toplumlar politik niteliklidir. Demokratik ya da de
mokratikleşme sürecindeki toplumlarda. sendikalar istemeseler
de, hatta karşı çıksalar da yukarıdaki anlamda siyasetin için
dedirler. Bu gerçeği görmezden gelmek, «sendikalar siyasetin dı
şında kalsın» demek, güneşi balçıkla sıvamaktır.

Gerçek demokrasi, siyasal iktidarların genel oya dayalı, öz
gür seçimler sonucu oluştuğu, ama aynı zamanda örgütlenmiş
kitlelerin yalnızca oy verme dışında toplum ve devlet yöneti
mine katılabildikleri çoğulcu-katılmacı bir yönetim biçimidir.

Kitleleri, özellikle çalışan örgütlü kitleleri yalnızca yönetim
leri destekleyen, pasif bir güruh olarak gören anlayışlar Bitler
dönemi Almanya'sında, Franko dönemi İsparıya'aırıda kalmıştır.

İşveren sendikalarının «ücretleri yükseltmeme» sorunu dı
şında politik her konuyla uğraştıkları, hükümetlere muhtıralar
verdikleri, «Hür Teşebbüsü Savunma» adı altında Hür Teşeb
büs Konseyi gibi işçilere saldırı cephesi kurdukları bir ortamda
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«işçi sendikaları ücret dışında hiçbir şeyle uğraşamaz- anlayı
şını' öne sürmek, işçi sendikalarını yok saymak demektir.

İddianamelerde ve EHM'da dile getirilen böylesi bir yakla
şım demokratik bir yaklaşım değildir. Çağdaş bir yaklaşım de
ğildir. 1961 Anayasasına ve yasalara aykırıdır.

İddialara göre, işçilerin yapması gereken tek şey çalışmak
ve üretimi arttırmaktır. Bunun dışında, seçimden seçime de ken
di dışında oluşan ve yalnızca sanayicilerin, tüccarların, toprak
ağalarının kurdukları siyasal partilere oy verebilirler. Nere
deyse işçilere genel oy hakkının tanınması bile eleştirilecektir.

Bu konuda eski Çalışma Bakanlarından, A. Ü. Siyasal Bil
giler Fakültesi Sosyal Siyaset ve İş Hukuku Kürsüsü eski Baş
kanı Dr. Cahit TALAS, Sosyal Ekonomi adlı kitabında şöyle de
mektedir:

İşçilerin örgütlenme hareketlerinin ilk aşaması sen
dikalaşma ile başlar. Bu, kuşkusuz gerekli, fa.kat ol- .
dukça sınırlı menfaatler sağlayabilen bir aşamadır,
Grev hakkı da refakat etmek şartı ile bu aşamada
sendikacılık hareketi işçilere daha çok ekonomik ve
sosyal alanlarda bazı haklar ve menfaatler getirir.
Arkalarında siyasal bir partinin güçlü desteği ol
maksızın her alandaki sınıfsal menfaatlerin görü
nüp anlaşılması ile ihtiyaç ve zorunluluklar, sen
dikalaşma hareketini siyasal alana itmiştir. Ancak
bu yoldan işçilerin yararlarına devamlı kararlar
alınabileceği anlaşılmıştır. Siyasal, sosyal ve eko
nomsal demokrasinin kurulmasında başlıca yollar
dan birinin, pclitık faaliyetleri kabul etmiş ve bu
doğrultuya yönelmiş bir sendikacılık hareketi oldu
ğu Türkiye'nin 1960 yılından sonraki tecrübesi ile de
bir defa daha belirmiş bulunmaktadır.

Geri kalmış ülkelerde aydınlar gibi, bazı örgütlerin
de toplumun sorunları karşısında özel rolleri ve so
rumlulukları vardır. Bu örgütler içinde sendikalar,
ayrıca önem taşırlar. Çünkü bunlar sivil kesimin en
büyük örgütleri oldukları için iktidarları daha ko
lay etkileme şansına maliktirler. Geri kalmış ülke
lerde demokrasinin gelişerek, oluşarak büyük kitle-
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ler bakımından da bir anlama ulaşması için, uyar
lamalara, öncülük ve rehberliklere ihtiyaç vardır.
Son olarak şunu söyleyebiliriz, Türk sendikacılık ha
reketi bütünü ile toplum yaşantımızda önemli bir yer
işgal etmektedir. Çok-lukçu bir toplumda her sorun
üzerinde görüş ve düşünce birliğine ulaşmış olmak
ne gerekli, ne de mümkündür. Kabul etmek gerekir
ki, Türk sendikacılığı demokrasimizin, ekonomik ve
sosyal bir içeriklik kazanmasında ve gelişmesinde
küçümsenmeyecek bir rol oynamıştır. Sosyal devlet
ilkesi J)ir bakıma onun eseridir. CProf. Cahit TALAS,
Sosyal Ekonomi, 2. kitap, Ankara 1972, s. 307 ve 336)

Bugün sendikalarda örgütlenme ve en geniş biçimde faali
y~t gösterme hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa
Toplumsal Sözleşmesi ve üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler
Uluslararası Çalışma Örgütünün CILO> Türk Hükümetelerince
onaylanmış sözleşme ve tavsiye kararlan ile güvence altına
alınmıştır.

87 sayılı Sözleşmenin 3. maddesine göre sendikalar «çalış-
•malanın ve iş programlarını serbestçe belirleme hakkına sahip
tir». Kamu yetkilileri bu hakkı .kısıtlayacak ya da yasal biçim
de kullanılmasına engel olacak nitelikteki her çeşit müdahale
den kaçınmak zorundadır.

;rr.o•ya göre sendikalar çalışmalarını planlarken «hedefle
rini serbestçe belirleyecekler, bu hedeflere ulaşılmasında, siya
sal nitelikteki olanlar da dahil, gerekli araçlar ve yöntemleri
serbestçe seçebileceklerdir;»

Toplu İş sözleşmesi ve gerektiğinde grev bu yöntemlerin
en başta gelenleridir. Ancak hedefe ulaşmada elbette siyasal
çalışmalar önem taşıyacaktır.

İşçilerin 274 sayılı Yasanın ı. maddesinde belirtilen iktisadi,
sosyal ve kültürel çıkarlarını korumaları özellikle ekonomik mü
cadelede etkin bir güç dengesine bağlıdır. İşçilerin iktisadi, sos
yal ve kültürel çıkarlannı ilgilendiren sorunlar ise genellikle
siyasal hayata katılım ile çözülebilir.

Siyasetin ufak bir azınlığın elinden çıkarılması ise ancak
işçi sendikalarının yasal çerçeve içinde etkinlikte bulunmaları,
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üyelerini demokrasinin geliştirilmesi ve korunması yolunda eğit
melerine bağlıdır.

Ekonomik, sosyal ve kültürel hak ve çıkarların korunması
ve geliştirilebilmesi işlevi siyasetten soyutlanamaz.

• ILO sendikalara genel nitelikte siyaset yasağı getirilmesini
87 sayılı Sözleşmeye aykırı bulmaktadır.

ILO'ya göre :

Böyle bir yasaklama gerçekçi olmaktan da uzaktır.
Sendikalar, üyelerinin hak ve çıkarlarını etkileyici
ekonomik ve sosyal önlemlere ilişkin görüşlerini ve
takınacaklan tavrı kamuoyuna duyurmak isterler.
Hatta, ekonomik ve sosyal amaçlarının gerçekleşti
rilebilmesi yolunda bir siyasal partiyi desteklemeye
karar da verebilirler.

Sendikaların siyasi çalışmaları ve bu çalışmaları yaparken
hüküm.etlerden bağımsızlığına ilişkin olarak ILO'da 1952 yılın
da alınan cSendikal Hareketin Bağımsızlığı Hakkında Uluslar
arası Çalışma Konferansı Kararı-rıda şöyle· denilmektedir:

Uluslararası Çalışma Konferansının, son toplantı
sında uluslararası sözleşme ve tavsiye kararlarında,
sendika özgürlüğünün ve iyi endüstriyel ilişkilerin
oluşturulmasına ilişkin ilkeleri belirlediğini;

Sağlam, özgür ve bağımsız bir sendikal hareketin iyi
endüstriyel ilişkiler için temel koşul olduğunu ve
genel olarak her ülkede sosyal koşulların gelişme
sine katkıda bulunacağım;

Sendikal hareket ile siyasi partiler arasındaki iliş
kilerin kaçınılmaz olarak her ülkeye göre değişece- .
ğini;

Sendikaların herhangi bir siyasi üyelik durumunun •
ya da siyasi eyleminin her ülkenin ulusal koşulla
rına bağlı olduğunu;

Yine de, bu konuya ilişkin olarak, sendikal hareke
tin özgürlüğü ve bağımsızlığı ile işçilerin sosyal ve
ekonomik refalıım geliştirmeye yönelik ana görevi-
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ni korumada temel bazı ilkelerin belirlenmesi gerek
tiğini;

Dikkate alarak,

Uluslararası Çalışma Konferansı, 1952 yılı Haziran
ayının yirmialtıncı gününde aşağıdaki karan . kabul
eder:

ı. Sendikal hareketin temel ve değişmez görevi, iş
çilerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerfdir,

2. Sendikaların ayrıca, tek tek her ülkede sosyal
ve ekonomik gelişmeyi teşvik etmek ve toplumu bü
tünüyle ileriye götürmek gibi diğer unsurlarla or
taklaşa sürdürmek durumunda olduğu önemli bir
görevi vardır.

3. Bu amaçlar için, siyasi değişmeler ne olursa ol
sun, ekonomik ve sosyal görevini yerine getirecek
bir konumda olması için sendikal hareketin her ül
kede özgürlüğünü ve bağımsızlığım koruması te
meldir.

4. Böylesi bir özgürlüğün ve bağımsızlığın koşulu,
sendikaların. ırk, ulusal köken ya da siyasi üyelik
ayrımı yapmayan bir üyelik yapısına göre oluştu
rulmaları ve sendikal amaçlarına bütün işçilerin
ekonomik ve sosyal çıkarları ve dayanışmaları te-

. melinde ulaşmalarıdır.

5. Sendikalar ülkelerinin yasa ve uygulamalarına
uygun olarak ve üyelerinin kararıyla, herhangi bir
siyasi parti ile ilişki kurma ya da ekonomik ve sos
yal amaçlarının geliştirilmesine yönelik bir arar; ola
rak anayasal siyasi eyleme girişme karan aldıkla
rııida, böylesi siyasi ilişkiler ya da eylemler, sen
dikal hareketin sürekliliğinden ve onun ülkedeki si
yasi değişmelere bağlı olmayan ekonomik ve sosyal
işlevlerinden taviz verici nitelikte olmamalıdır.

6. Ekonomik ve sosyal politikalarını uuygulamada
sendikalarla işbirliği yapmak isteyen hükümetler,
bu işbirliğinin değerinin büyüle ölçüde sosyal kal-



kınmawn teşvik edilmesinde temel etken olarak sen
dikal hareketin özgürlüğüne ve bağımsızlığına da
yandığını bilmek zorundadırlar. Ve sendikal hare
keti siyasi amaçların elde edilmesine yönelik birer
araç haline dönüştürmek ya da bir siyasi parti ile
özgürce kurulan ilişkisi nedeniyle bir sendikal ha
reketin olağan işlevlerine karışmak gibi girişimler
de bulunmamalıdırlar.

1947 tarihli ve 5018 sayılı Sendikalar Yasasının 5. madde-
sinde şöyle denilmiştir:

İşçi ve işveren sendikaları, sendika olarak, siyasetle,
siyasi propaganda ve siyasi yayın faaliyetleriyle iş
tigal edemezler ve herhangi bir siyasi teşekkülün
faaliyetlerine vasıta olamazlar. Sendikalar milli te
şekküllerdir. Milliyetçiliğe ve milli menfaatlere ay
kırı hareket edemezler.

1947-1960 arasındaki sendikal uygulamada yukandak.i mad
dedeki son derece muğlak ve kısıtlayıcı tanımlamaların sendi
ka özgürlüğünü önemli ölçüde zedelediği için yukarıdaki tür bir
kısıtlamaya 1963 tarihli 274 sayılı yasada yer verilmemiştir.

Oysa bu davadaki iddianameler ve EHM, DİSK'i ve üyesi
sendikaları 274 sayılı yasaya göre değil, 1947 tarihli yasadaki
kısıtlamalara göre suçlamaktadır.

Sendikacılığın ne olduğu, siyasetten neyin anlaşılması ge
rektiği, sendikalarla-siyasetin ilişkilerinin ne olacağı, hem 1961
Anayasası hazırlanırken 46. ve 47. maddelerinin tartışıldığı Ku
rucu Meclis'te, hem de 274 ve 275 sayılı yasalar hazırlanırken
TBMM'nde, Meclis ve Senato çalışmalarında dile getirilmiştir.

Sendikal hakların Temsilciler Meclisi'nin 10-11 Nisan 1961
tarihli oturumundaki tartışmalar sırasında şu anda Türkiye'nin
Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olan Coşkun KIRCA, Meclis
üyesi olarak şunları söylemiştir:

...Siyasi faaliyet nedir? Muhtevası nedir? Sırurları
nedir? Bunu hukuki kıstaslara bağlamak • mümkün
değildir. Hiç şüphesiz, işçi ve işveren sendikalarının
asıl maksadı, . mesleki faaliyette bulunmak ve her
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yoldan üyelerinin iktisadi, sosyal ve kültürel du
rumlarını geliştirmektir. Ancak, bazı hallerde, sen
dikaların, dar manasında mesleki faaliyet sayıla
mayacak bazı faaliyetler yeliyle de işçi ve işveren
lerin mesleki hak, hürriyet ve menfaatlerinin korun
ması bahis konusu olabilir.
Farz edelim ki, bir gazete _kapatılınıştır, veya mah
keme istiklaline aykırı bir hareket vardır, elbetteki,
sendikalarımız bu hareketlerin karşısında aynı za
manda dolayısıyle sendika hürriyetine vaki tecavü
zü protesto edeceklerdir. Neşriyat yapacaklardır. Mi
ting tertipleyeceklerdir.
Veyahut belli bir hammadde için kafi ithal lisansı
verilmemesi yüzünden işsizlik olmuştur, sendikalar

• bunu protesto edeceklerdir. Şimdi, bu husus acaba
mesleki bir. faaliyet mi? Değil mi? Siyasi faaliyet
mi? Değil mi? Bunun hukuki kıstasını bulmak el
bette ki mümkün değildir.

Muhterem arkadaşlarım, hep bilirsiniz Batı memle
ketlerinde sendikalar umumiyetle hemen hiçbir kay
da tabi tutulmaksızın siyasi faaliyetlerle uğraşabi
lirler. İngiltere'de durum böyle, Amerika'da durum
böyledir. Amerika'da sendikalar hiçbir partiye bağlı
olmamakla birlikte, kendi yönlerinden· şu veya bu
partiye oy verilmesini üyelerine ve halka tavsiye
edebilirler. TÜRK-İŞ yayınları, Sendikalar -ve Grev,
Lokavt Hakları, No, 35, Ankara 1964, s. 5711

Sendikacılık -siyaset ilişkisi Temsilciler Meclisinin 17 Nisan
1961 tarihli bileşiminde Anayasa Komisyonu Sözcüsü Prof. Mu
ammer AKSOY tarafından şu şekilde ortaya konulmuştur :

Nihayet sendikaların politik bazı faaliyetlerde bu
lunmalarına mani olmak için maksatlarının muhak
kak surette tesbit edilmesi ve bu hususun Anayasa'
da yer alması teklifini de uygun bulmuyoruz. Hiç
şüphe yoktur ki, sendikalar esas itibariyle kendi
meslek erbabının iktisadi ve sosyal menfaatleri için
mücadele edeceklerdir. Ancak tahdidi mahiyette ko- .
nacak bir takım hükümler ilerde sendika hürriye-
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tinin tahribine yol açabilir. <.. .J Mesela, bir sendi
kanın icabında seçim zamanında hangi partiye te
mayül gösterdiğini ifade etmesi sendilı:amn cezalan
dırılmasına. sebep olamaz.

Bu sebeple yeni yeni gelişecek olan bir hürriyetin
Anayasa ile tahdide tabi tutulması doğru değildir.
C.. .J Sendika hürriyeti gelişmelere göre, ihtiyaçlara
göre kanun koyucu tarafından demokratik ve hürri
yetçi Anayasamızın ruhuna uygun· olarak düzenlen
melidir. (Sendikalar v:e Grev, Lokavt' Haklan, s. 5741

Temsilciler Meclisinin aynı oturumunda sendikaların örgüt
olarak öneminin ne kadar büyük olduğu dile getirilmiş, bu da
vada basit bir dernek derecesine indirilerek suçlanan işçi sen
dikalarının gerektiğinde İş Mahkemesi tarafından değil. Ana
yasa Mahkemesi tarafından kapatılması savunulmuştur. Tem
silciler Meclisinde bu öneriyi getiren ve daha sonra Çalışma
Bakanlığı dahil çeşitli bakanlıklarda da bulunmuş olan Seyfi
ÖZTÜRK şöyle demiştir:

Teşekküllerin ehemmiyeti arasında siyasi parti gibi
sendikalar da büyük yer almaktadır. Bu maddenin
son fıkrasında, «Sendika ve sendika birliklerinin tü
zükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara
aykırı olamaz» dedikten sonra, bu yasağa riayet et
meyen sendika. ve sendika birliklerinin Anaya.sa
Mahkemesince kapatılmasını temin edecek bir hük
mün buraya ilavesini istirham ediyorum. Yeri bura
sıdır. İktidarların dahi, karşısına çıkması tabii olan
sendfkaların, grev hakkını emniyetle kullanabilme
leri teminatın mevcudiyetine vabestedir hakkın, ka
patılma endişesiyle kullanılmaması üzücü olur. De
mokratik rejim teminatlar rejimidir. Sendikalar, par
tilerden daha az mı ehemmiyet. taşıyor? Bunların
doğmalarına Anayasa imkan verdiğine göre ölmele
ri de büyük bir teminat olan, Anayasa Mahkemesi
ile mümkün olsun. Bu hususu temin için bir önerge
veriyorum. Kabul etmenizi istirham ediyorum. (Sen
dikalar ve Grev, Lokavt Haklan, s. 569)

Bence (sendikaları kapatılmalıdır. Kapatılacaksa .o
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halde Anayasa Mahkemesine bırakılmalıdır.. Zira
sendikalar da temsil ettikleri kütle itibariyle, aynı
zamanda politik bir kuvvet teşkil ederler. Şu halde
bir siyasi parti iktidarı için başka partinin kapatıl
mak istenmesi hangi sebeplere dayanacaksa sendi
kalar da aynı sebepler içinde mütalaa etmek ka
bildir. Yani sendikalar da siyasi maksatla kapatıl
mak istenebilir.
Arkadaşlar, düşününüz, varlığı ile yokluğu belli ol
mayan bir siyasi parti teşekkül edecek ve işlediği
suç için Anayasa Mahkemesine sevk edilecek, diğer
taraftan onbinlerce azası bulunan sendika normal
mahkemeye sevk edilecek. Bunu doğru bulmam
mümkün değildir. (Sendikalar ve Grev, Lokavt Hak
lan, s. 5721

Millet Meclisi tartışmaları sırasında Geçici Komisyon Söz-
cüsü yaptığı konuşmada ise şunları söylemiştir: •

İşte bu balomdan, az gelişmiş demokratik memle
ketlerdeki sendikacılık siyaseti ve bu siyasete da
yanan talepler, ileri kapitalist memleketlerdeki sen
dikacılık siyaseti ve taleplerinden daha farklı olur
ve olmalıdır. • (Sendikalar ve Grev, Lokavt Haklara,
s. 764)

Sendikaların hiçbir siyasi parti ile alakadar olma
ması da çok kıskanç davranan Birleşik Amerika'da.
dahi, büyük seçimlerin arefesinde C.I.O., ILO Kon
federasyonunun Genel Kurulu toplanır ve bu genel
kurul hangi partinin adaylarına seçimlerde oy ve
rilmesi gerektiği hususunda üyelerine tavsiyede bu
lunur. (Sendikalar ve Grev, Lokavt Haklan, s. 7781

Yasalar Cumhuriyet _Senatosunda görüşülürken de Milli Bir-
tik Grubu üyeleri şöyle demişlerdir:

Devrimciliğe ve reformlara .karşı sendikalarımızın.
gösterdikleri candan ilgi ve bunları inançla savun
maları çok sevindirici olmaktadır.

Sendikalarımızın, başlıca savunucuları olacakları,
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sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sermayenin yanın
da emeğin de gerçekten değerlendirilebilmesi için iş
çi kütlesini temsil eden bu çevreler, Anayasanın ön
gördüğü reformlar ve köklü sosyal-ekonomik ted
birlerin gerçekleştirilmesine dikkatlerini çevirmeleri,
ulusun gerçek mutluluğunu özleyen bütün devrimci
ve reformculara güven ve umut vermektedir. Sendi
kaların ilgileneceği politika da, bu arz ettiği nite
likte olan politikadır. (Sendikalar ve Grev, Lokavt
Hakları, s. 8771

Sendikalar bazılarının zannettikleri gibi, totaliter re
jimlere gitmek için bir vasıta değil, bilakis bütün de
mokratik milletlerde görüldüğü gibi yurdumuzda da
sosyal ve ekonomik meselelerin sulh yoluyla halle
dilerek sosyal ve ekonomik dengenin teessüsünde,
demokratik düzenin yerleşmesinde ve gelişmesinde
en müessir ve en faydalı vasıta ve müesseselerden
biridir.

Sendikaların bu günkü fonksiyonu, yalnız emeği en
iyi şartlarla satan bir teşkilat olmak değildir. Filha
kika sendikalar bugün her memlekette memleket ha
yatının bütünü ile ilgilenmekte, iktisadi, sosyal ve
siyasi hayatın her safhasında mevcudiyetini hisset
tirmektedirler.

Bunu yaparken bir sınıfın, muayyen bir grubun tem
silcisi şeklinde değil, fakat her müesseseyi alakadar·
eden kamu ve devlet işlerinin yürütülmesinde ken
di hissesine düşen mesuliyeti paylaşmayı hedef tut
maktadır. Her sosyal müessese gibi, senedikacılık da
devamlı bir istihale içindedir. Bugün sendikacılığın
vatanı olan İngiltere'de, Batı Almanya'da ve Ame
rika'da sendikaların iktisadi ve sosyal politikasında
birinci derecede istişare organı vazüesi görmek duru
muna yükseldiklerini görmekteyiz. (Sendikalar ve
Grev, Lokavt Haklan, s. 8941

Mahkemenize sunulmuş olan iddianamelerin ve EHM'mn
mantığı oldukça düz ve önyargılıdır. Olayları aktarışı, yorum
layışı birbirinden kopuktur. Sendikalara, konfederasyonlara ba
kışı dar ve yetersizdir ya da kasıtlıdır. Kimi yerde sendikalara
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«olmasa da olur» türünden örgütler gibi bakmaktadır. Sendi
kaların varlığım sağlayan yasanın oluşumundan, bu yasanın olu
şumuna ilişkin tartışmalardan habersiz görünmektedir.

Hukukçular yazılı yasaların nasıl oluştuğunu, bu oluşumda.
hangi sosyal gerçeklerin ele alındığını bilmek ve bunu kendi
toplumuna uygulamak zorundadırlar. Yasa maddelerini kuru bir
cümle olarak bilmek ve keyfi yorumlamak hukukçunun işi ola-
maz.

1
Kurucu Meclis ve yasama organı üyeleri sendikacılık - si-

yaset ilişkilerini böyle değerlendirirken, değişik görüşteki sos
yal siyaset ve iş hukuku bilim adamları yasaların oluşumuna.
ilişkin tüm tartışmaları dünyadaki sendikal pratik ile birleşti
rerek şunları söylemektedirler:, .

İşçilerin sendikaları vasıtasiyle, kendi hak ve men
faatleri ile ilgili kararların alınmasında söz sahibi ol
maları iki şekilde kendini göstermektedir. Dar ma
nada ve geriiş manasıyla. siyaset yapmak yoluyla.
Geniş manada siyaset, belirli bir siyasi partinin mad
di ve manevi baskısı altında kalmaksızın, çalışanla
rın menfaatlerinin korunması yolunda taleplerde bu
lunmak ve bu isteklerin sağlanması ile ilgili tedbir
leri tavsiye etmek şeklinde· tarif edilebilir. Mesela,
milli gelirin daha adil esaslara göre bölünmesini ta
lep etmek, dış ticaret rejiminin ücret karşılığı çalı
şan emekçi sınıfın lehine 'tanzimini istemek, milli ya
tırım ve istihdam politikasım tenkit veya tasvip et
mek gibi faaliyetler geniş manada siyasetle uğraş
ma olarak kabul edilmekte ve umumiyetle hür ül
kelerin mevzuatı tarafından yasaklanmamış bulun
maktadır.

Şu halde bu madde hükmünden de açıkça anlaşıla
cağı gibi, memleketimizde sendikaların geniş mana
da siyaset yapma hakları·vardır. Ayrıca. herhangi bir
siyasi partiyi seçimlerde desteklemek, manevi yar
dımda bulunmak da yasaklanmamıştır. CDr. Gülten
KUTAL, Türkiye'de İşçi Sendikacılığı, İstanbul Üni
versitesi İktisat Fakültesi Yayını, No, 398, İstanbul
1977, s. 201, 202, 203)
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274 sayılı Sendikalar Yasasının ı. maddesi sendikalara Iş
çilerin «iktisadi, sosyal ve kültürel- yararlarını korumak göre
virıi vermiştir. İktisadi, sosyal ve kültürel kavramlarının kap
. samı ise daha önce sözünü. ettiğimiz gibi özü itibariyle siyasi
alanı kapsayan genişliktedir. •

Günümüzde sendikaların görev ve yetkileri son derece ge
lişmiş, dar «mesleki faaliyetler- kavramını oldukça aşmıştır.

Sendikalar Yasası teklifinin· Genel Gerekçesinde de belirtil
diği gibi:

...Büyük vatandaş kütlelerinin devletin muhtelif sa
halardaki politikası ile ilgili olduğuna şüphe bulun
mayan hayati menfaatlerini korumakla görevli sen
dikaların, hiçbir suretle siyasetle - uğraşmamaları
esası... bir intikal hükmü olarak devrini tamamla
mıştir. Kaldı ki bu hüküm, kapatma kararlarına
müncer olan zararlı tefsirlere çok müsait muğlak bir
mahiyet... taşımaktaydı.

Hangi faaliyetler sendikalara yasaktır, sorusu ülkemizin de
ğişik görüşlerdeki tüm sosyal siyaset ve iş hukuku adamların
ca ele alınmış ve tartışılmıştır.

Tartışma sonunda bugün ·üniversitelerimizde okutulan bilim
kitaplarında da görüleceği . gibi_ ortaya çıkan sendikaların ser
bestçe siyasi faaliyetlerde bulunabileceğidir.

Sendikacılık ve siyaset ilişkileri 274 sayılı Sendikalar Ya
sasının yalnızca 16. maddesinde ele alınmıştır. Bu maddeye gö
re sendikalara siyasetle ilgili olarak yalnızca şunlar yasaktır:

ı. Sendikalar siyasi partilerden veya onlara bağlı
teşekküllerden herhangi bir surette maddi yar
dım alamazlar.

2. Onlara maddi yardımda bulunamazlar.

3. Onların örgütü içinde yer alamazlar.

4. Bir siyasi partinin adı altında kurulamazlar.

Bu davada DİSK'in 274 sayılı Yasanın 16. maddesine a.ykın
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bir tek, ama bir tek eylemi, faaliyeti gösterilmemiştir. Kanıt
lanamamıştır.

Konunun uzmanlarından öğretim üyesi Prof. Dr. N-ıhi ÇE-
. LİK, Sendikacılık - Siyaset ilişkilerini şöyle açıklamaktadır:

İşçi ve işveren mesleki teşekkülleri tüzel kişiler ola
rak genel hükümlere göre sahip oldukları yetkile
re dayanarak yürüttükleri faaliyetlerden başka, Sen
dikaiar Kanununda bu kuruluşlara tanınan iktisadi,
sosyal ve kültürel nitelikte faaliyetler (Md. -141 ile
siyasi faaliyetlerde CMd. 161 de bulunabilirler. Hem
ne kadar «mesleki teşekküllerin faaliyetleri» başlığı
altındaki 14. maddede siyasi faaliyetlere yer veril
memiş ve 16. madde «yasak siyasi faaliyetler» baş
lığı altında. düzenlenmişse de 16. maddenin sözün
den ve düzenleme amacından sendikaların kural ola
rak siyasi faaliyetlerde bulunabileceği anlaşılmak
tadır.

Esasen ölçüsü ve biçimi ne olursa olsun, sendikala
rın siyasi faaliyette bulunmaları kaçınılmazdır. Ger
çekten her ülkede sendikalar, işçilerin iktisadi ve sos
yal durumlarını korumak veya geliştirmek için, bir
yandan mesleki faaliyetlerde bulunmak, öte yandan,
yasama organının işçiler yararına kanunlar çıkar
masını sağlamak ve bu yolda etkili olabilmek için
siyasi faaliyetlerde bulunmak zorundadırlar. (ÇELİK,
s. 314, 315)

Nitekim bu görüşlerin ışığı altında hazırlanan Sendikalar
Kanunun 16. maddesi, sadece yasak siyasi faaliyetleri belirte
rek, kural olarak, mesleki teşekküllerin serbestçe siyasi faali
yette bulunabilmeleri esasını koymuş olmaktadır. Gerçekten
maddede sadece mesleki teşekküllere yasak edilen siyasi faali
yetler gösterilmiştir. Bu hükmün ters anlamına göre, mesleki
teşekküller sayılan faaliyetler dışında serbestçe siyasi faaliyet
lerde buhınabileceklerdir.

Söz konusu 16. maddeye göre, mesleki teşekküller sadece
siyasi partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden herhangi
bir suretle maddi yardım alamayacak, onlara maddi yardımda
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bulunamayacak, onların örgütü içinde yer alamayacak, bir si
yasi Partinin adı altında kurulamayacaktır.

Görülüyor ki, Sendikalar Kanunu sendikalarla siyasi parti
lerin sadece organik bağlarla"bağlanmalarım engellemiştir. Yok
sa bu maddeye göre sendikanın bir partinin görüşünü benim
semesi, bir partiyi veya birkaç partiyi desteklemesi yahut se
çimde üyelerini bir partiye veya bazı adaylara oy vermeye ya
hut bazı partilere oy vermemeye çağırması yasaklanmış değil
dir. Tam tersine yukarıda aktarılan genel gerekçede de belir
tildiği gibi, kanun koyucu bu madde ile sendikalara bu tür faa
liyetleri yapma olanağını açık tutmak istemiştir.

Sendikalar Kanununun 16. maddesi ile varılan bu sonuç kar-
.şısında Dernekler Kanununda: •

Belli bir siyasi partiyi desteklemek veya aleyhinde
çalışmak, yahut siyasi partiler arasında işbirliği sağ-

. lamak, veyahut TBMM üyeliği veya. mahalli idareler
veya mahalle muhtarlığı yahut ihtiyar heyeti seçim
lerinde bir siyasi partiyi veya adaylardan birini ve
ya birkaçını veyahut bağımsız bir adayı veya aday
ları desteklemek veya kazanmalarını önlemek, yahut
bunlar arasında işbirliği sağlamak... (4/1) biçimin
de yer alan yasağın sendikalara uygulanmasının dü
şünülmemesi gerekir. (ÇELlK, s. 358, 359}

İddia Makamının Sendikal Anlayışını Övdüğü ICFTU'nun Siyasi
Özlü Çalışmaları

DİSK Davasındaki iddianamelerde ve EHM'da sendikal ku
ruluşların ücret dışında herhangi bir çalışına yapmaları Mark
sist - Leninist örgüt olmanın kanıtı olarak gösterilmektedir. Oy
sa bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde sendikal kuruluşlar ve bu
kuruluşları uluslararası düzeyde bir araya getiren kuruluşlar
ücret dışında her türlü sorun ile ilgilenmekte, bu konularda gö
rüşlerini açıklamakta ve eylemde bulunmaktadır.

Örneğin DİSK-! İddianamesinin 19. sayfasında sendikal an
layışı onaylanan ·ve _ övülen Uluslararası Hür İşçi Sendikaları
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Konfederasyonu ICFI'U uluslararası bir işçi kuruluşu olarak yal-
nızca ücret sorunları ile ilgilenmemektedir. •

Bugün tüm dünyada 90 milyon dolayında işçiyi temsil eden
ICFI'U'nun 1949'da Londra'da yapilan kurucu Genel Kurulunda
kabul edilen Anatüzüğü'nün «Başlangıç Bölümü-rıde şöyle de-
nilmektedir :

Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin, işçile
rin yaşamını ve onların özel ve kamu işverenleriyle
ve devletle olan ilişkilerini etkileyen gerçek koşul
lar açısından yaşama geçirilmesinin gerekli olduğu
na inanan Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfe
derasyonu, kişilerin,
s sosyal adalete,

- • çalışma ve meslek seçımıne,
• seçilen bu işin güvence altında olmasına ve kişi
güvenliğine,

• gücünü üyelerinden alan •ve özgür toplu sözleşme
araçları olacak sendikalar kurarak ve onlara üye
olarak çıkarlarının ortak bir biçimde korunması
na. ve

• hükümetleri değiştirmede demokratik araçlara sa-
hip olmasına,

hakları olduğunu ilan eder.

Konfederasyon, bütün insanların tam ulusal bağım
sızlık ve kendilerini yönetme haklarını ilan ederek,
bu hakların mümkün olan en kısa zamanda gerçek
leştirecek koşulların yaratılmasına yönelik çabalan
destekler. •

Konfederasyon, sosyal adalet ve güvenlik ile birlik
te özgür emek ve ~konomik demokrasiye dayalı ev
rensel refahın, kalıcı barış sağlamanın temeli ve bu
hakların inkarı veya kısıtlanmasının insan onuruna
bir saygısızlık ve barışa karşı bir tehdit olduğunu
yineler.

Demokrasinin ilkelerini hararetle destekleyen bir
örgüt olarak, insan özgürlüğü davasını savunacak,
her türlü baskı ve totaliterizme karşı· çıkacak ve mü-
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cadele edecektir. Baskıcı rejimler tarafından rşçı ve
insan olarak haklarından yoksun bırakılan tüm ça
lışanları desteklemeyi ve onlarla dayanışma içinde
olmayı taahhüt eder, .•

Ve ıcrru Marksist-Leninist bir kuruluş değildir.

ICFTU'nun 1949 Londra Genel Kurulunda kabul edilen ICFTU
Manifestosu'nda ise şöyle denilmektedir: • •

Biz ekonomik ve politik demokrasinin ayrılmaz ol
duğunu ilan ediyoruz. Planlamayı, üretimi ve bölü
şümü etkileyen ekonomik kararlara işçi örgütlerinin
tam katılımını talep ediyoruz.

Ekonomik çıkarların insan gelişiminin önünü tıka
dığı· yerlerde, kar için özel planlama, yerini halk için
kamu planlamasına bırakmalıdır.

Dünyanın özgür ve demokratik sendikaları adil ve
kalıcı bir barış sağlamaya kararlı güçlerin öncüsü
dür.

. İnanç ve ırkları ne olursa olsun, dünyanın .bütün ül
kelerinin işçileri özgür ve demokratik emeğin bu

. güçlü hareketine katılınız!

Birlikte yoksulluğu ve sömürüyü yenebilir, bolluk ve
güvenlik içinde bir dünya yaratabiliriz.

Birlikte, diktatörlüğü ve zulmü yokedebilir, insan onu
runun ve özgürlüğünün dünyasını yaratabiliriz.

Birlikte, savaş ve baskı güçlerini yenebilir, barışın
ve adaletin dünyasını yaratabiliriz..

ICFTU sosyal ve ekonomik istemlerini de aynı yıl bildiri
hali:ıde ilan etmiştir. ICFTU Ekonomik :ve Sosyal Isteınler Bil
dirisi'nde de şöyle denilmektedir:

• İşçilerin yalnızca ücretlerle, çalışma saatleri ve ça
lışma koşulları ile ilgilenmelerinin onları tatmin et
meyeceği, aynı zamanda ekonomik politikaların be
lirlenmesinde seslerini giderek yükseltmek zorunda
kaldıkları yeni -bir dünyaya doğru gidiyoruz.
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Sendikaları sömürüyü ortadan kaldırmada, yeni bir dünya
• yaratmada ve kalıcı barışın sağlanmasında öncü kabul eden
ICITU'nun bu görüşleri karşısında DİSK Davasındaki iddialann
geçerliliğini kabul etmek mümkün değildir..

ICITU'nun İlk On Yılı adlı yayında (Brüksel, 1959i ise şöy-
le denilmektedir :

Sendikaların hükümetlerden bağımsız olmaları, on
ların politikadan kaçmaları anlamına gelmez. Tam
tersine sendikaların doğdukları ilk günlerden itiba
ren siyasi eylem gerekli olmuştur; Bu kimi zaman
kendi varoluşlarını korumak için, kimi zaman da en
düstriyel eylemin yetmez olduğu amaçlara varmak
için gerekli olmuştur...

• Sanayileşmiş ülkelerde sendikalar işçi ve sosyalist
partilerini desteklerler ve onların kitle tabanları
m oluştururlar. Çeşitli yöntemlerle bu partilerin
politikalarının oluşturulmasını önemli ölçüde etki
lerler. Bunun tek istisnası A.BD'dir. Orada sendi
kalar işçilerin çıkarlarını savunmak için ayn par
tiler oluşturmamışlardır. Bu yıllarda sendikalar De
mokrat Partiyi desteklemektedirler.

• Bağımsızlığı için mücadele eden ülkelerde ise sen
dikalar milliyetçi parti ile yakın ilişki içindedir
ler. Ve ana amaçları bağımsızlığa ulaşılmasıdır.

Böyle ülkelerde sendikaların görevi yalnızca düşük
yaşam düzeyini yükseltmek için mücadele etmek de
ğil, aynı zamanda insan haklarının korunması, dik
tatörlüklerin yeniden hortlamaması için siyasi de
mokrasinin yaşama geçirilmesi için mücadele etmek-
tir... •
Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde sendikalar ekono
mik ve toplumsal adaletin gerçeldeşmesi için hiçbir
siyasi fırsatı kaçırmazlar...

Ülkelerde hüküınetler gelir, gider, ancak sendikalar
sürekli yaşarlar. Bu nedenle hangi hükümet gelirse
gelsin, işçilerin çıkarlan için mücadele etmek zo
rundadırlar.
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ICFTp içinde çeşitli ideolojiler var. Ancak bunların
ortak noktası daha güçlüdür. ICFTU içinde sosyalist
inançlı Avrupalılar var, özel sektöre inanan ABD'li
ler ve sömürge ülkelerinin ulusçu görüşlü sendika
cıları. CICFTU'nun İlk On Yılı, Brüksel 1959, s. 7, 8J

Görüldüğü gibi DİSK-1 İddianamesinde sendikacılık anla
yışı övülen ve örnek gösterilen ICFTU, sendikaların sosyalist
Partileri, sosyalizmi destekleyebileceğini savunmaktadır.

ICFTU kurulduğu ilk günden Itibaren siyasi özlü çalışma
lar içinde olmuştur. II. Dünya Savaşından sonra yoğun siyasi •
tartışmalara yol açan Marshall Planını desteklemiştir. Avrupa'
rıın ekonomik ve siyasi bütünleşmesi yolunda Schuman Planı
nı desteklemiştir. 1953 Doğu Berlin, 1956 Poznan olaylarını pro
testo için işçileri iş bırakmaya çağırmış, gösteri ve yürüyüşler
gerçekleştirmiştir. 1956'da İngiliz, Fransız ve İsrail silahlı kuv
vetlerinin Mısır'a karşı giriştiği baskıyı ve Macaristan olayla
nnı protesto için tüm üyelerinin 5 dakika süre ile iş bırakma
lan kararı almıştır.

İspanya ve Portekiz'deki, daha sonra Yunanistan'daki faşist
diktatörlüklere karşı mücadele etmiştir. Angola, Mozambik ve
Gine'deki ayaklanma hareketlerine yardım etmiştir. Aden ve
Cezayir olaylarına karışmıştır. Çeşitli ülkelerde yargılanan zor
durumda bırakılan sendikacılar için fonlar oluşturup maddi yar
dımlarda bulunmuştur.

ICITU her kongresinde ekonomik ve siyasal konularda, öze].
likle toprak reformu, planlama, silahsızlanma. ve barış, ırkçılık
konularında kararlar almakta, hükümetleri protesto etmekte
dir.

ICITU'nun kurulduğu 1949' yılından bu yana 37 yıl içinde
giriştiği eylemlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmadan
şunu söylemek istiyorum ki, İddia Makamının övdüğü bir sen
dikal kuruluş olarak ICFTU her türlü siyasi özlü çalışma için
de olmuş, işçileri Ilgflendiren tüm siyasi konularda görüş bildir
miş ve eyleme girişmiştir.

ICITU'nun temel mücadele sloganı, -Ekmek, Barış ve Öz
gürlük-tür. Oysa bu davadaki iddianamelere ve EHM'ya göre
bir sendikal kuruluşun Barış ve Özgürlük için mücadele etmesi
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Marksist-Leninistliktir, düzen yıkıcılığıdır, 146. ve 141. madde
leri ihlaldir.

.Batı·Avrupa Ülkeleri Sendikalarının Siyasi Özlü Çalışmaları

Batı Avrupa'da, sendikacılık - siyaset ilişkilerinin en geliş
kin olduğu ülkelerden biri İngiltere'dir. İngiltere'de ıo milyon
işçinin üyesi olduğu TUC kısa isimli Sendikalar Konfederasyo
nu, İngiliz İşçi Partisi )le iç içe geçmiş durumdadır. Bazı mes
lek sendikaları dışında sendikaların çoğu SOSYALIZM'i amaç
edinmiş İngiliz İşçi Partisine bağlıdır. •

Sendika üyeleri aksi görüş belirtmedikçe aynı zamanda İş
çi Partisinin üyesidirler. Üyelerin üye aidatlarının bir kısmı doğ
rudan İşçi Partisine gitmektedir. İşçi Partisinin giderlerinin bü
yük kısmı böylece sendikalardan karşılanmaktadır. İşçi Partisi
nin yöneticilerinin yaklaşık yarısı sendikalarca seçilmektedir.. .

İngiltere'de sendikalar İşçi Partisinin siyasi iktidarda oldu
ğu dönemlerde siyasi iktidarı bir siyasi parti ile birlikte pay-
laşmışlardır. •

Ancak İngiliz sendikacılığı iktidarda kim olursa olsun bir
siyasi baskı grubu· olarak her türlü siyasi konuda görüş belir
terek üyelerinin her alandaki çıkarlarını korur.

Seçini sonuçlarına göre de kendi oluşturduğu siyasal parti
aracılığıyla siyasi iktidar üzerinde doğrudan söz sahibi olur.
TUC Genel Sekreterlerinden George Woodcock 1961'de sendi
kaların İşçi Partisi ile ilişkilerine değinen bir açıklamasında
sendikal ilişkilerin temelinde politikanın yattığını vurgulamış,
ve şöyle demiştir :

TUC'un tüm fonksiyonu politiktir, fakat bu bir parti
politikası değildir.

Bu davada DİSK'in Türkiye'nin ·AET'ye üye olmasına karşı
çıkması suçlanmaktadır. İngiltere'de sendikalar yıllarca İngilte
re'nin AET üyeliğin.,.e karşı çıkmışlardır. Bugün de zaman za
man bazı AET kararlarını çok sert bir biçimde eleştirmektedir
ler.
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"'! ...

Öte yandan TUC yıllardır, faşizme karşı, ırkçılığa karşı, si
lahlanmaya karşı mücadele etmekte, dünya çapında insan hak
lan için mücadele ettiğini her kongresinde uzun uzun açıkla
maktadır.'

TUC siyasi bir parti ile organik ilişki içinde sendikacılık
Yapmaktadır. Ve TUC Marksist-Leninist bir kuruluş değildir. İd- •
dia Makamının İddianamenin 19. sayfasında sendikacılık anla
yışını onayladığı ICFTU'nun kurucu üyesidir. ASK'ın kurucu
üyesidir.

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin en büyük işçi kuruluşu
olan 7 milyonu • aşkın üyeye sahip· Alman İşçi Sendikalan Fe
derasyonu CDGB> bugün ilke olarak bağımsızdır. Ancak hem
sosyalist, hem de hıristiyan demokratların birleşmesinden oluş
tuğu için pratikte Hıristiyan Demokrat Parti ve ağırlıklı ola
rak Sosyal Demokrat Parti ile yakın bir çalışma içindedir.

DGB, İddia Makamının DİSK-! İddianamesinin 19. sayfasın
da sendıkacılık anlayışını onayladığı ICFTU'nun kurucu üyesi
dir. ASK'ın kurucu üyesidir.

Belçika'nın iki büyük sendikal merkezinden biri olan Bel
çika Genel İş Federasyonu CFGTB) sosyalist dünya görüşüne sa
hip olduğunu tüzüğünde açıklayan 1 milyona yakın üyeli bir
sendikal örgüttür. FGTB'nin siyasi bir parti ile organik ilişkisi
yoktur. Ancak Belçika'da her türlü siyasi faaliyetin içindedir.
Belçika Sosyalist Partisi ile yakın bir çalışma içine girmiştir.

FGTB, bünyesini Belçika Sosyalist Partisi'ni, sosyalist yar
dımlaşma derneklerini ve sosyalist kooperatifleri barındıran ve
siyasi bir hareket olan -Sosyalist Ortak Eylem- hareketinin üye
sidir. Ve FGTB -Marksist-Lenlnist bir sendikal kuruluş- değil
dir. ICFTU'nun kurucu üyesidir. ASK'ın üyesidir.

Belçika'nın diğer büyük sendikal merkezi olan Hıristiyan
Sendikalar Konfederasyonu CCSC) ise dini ilkeler üzerine ku
rulu ı milyon 200 bin üyeli bir sendikal örgüttür. CSC'nin de bir
siyasi örgütle doğrudan ilişkisi yoktur. Ancak Belçika'daki her
siyasal çalışmanın içindedir ve Hıristiyan Demokrat Parti ile
yakın bir biçimde çalışmaktadır. Hıristiyan işçi hareketine bağlı
tüm örgütlerde işbirliği içinde mücadele etmektedir. ese, Dün
ya İ9 Konfederasyonu CDİK) ve ASK üyesidir.
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Danimarka'nın en büyük sendikal örgütü ı milyon 325 bin
üyeli Danimarka Sendikal Federasyonu CLOJ, uzun yıllar Da
nimarka Sosyal Demokrat Partisi ile tek bir örgüt çatısı altın
da çalışmıştır. Ancak şimdi iki ayn örgüt gibidirler. Fakat yine
de her iki taraf birbirlerinin yürütme kurullarına . ikişer üye
atamaktadırlar. LO, Danimarka'da siyasi faaliyetin her türüne
etkin biçimde karışmaktadır.

Hollanda'da ise ICFTU Üyesi yaklaşık ı milyon üyeli Hol
landa Sendikalar Federasyonu CFNVJ ile Ulusal Hıristiyan Sen
dikalar Federasyonu CCNV) da çalışmalarını her türlü siyasi
eylemle içiçe sürdürmektedir.

İtalva'da DSF üyeliğinden ayrılan İtalyan Genel İş Konfe
derasyonu CCGILJ ile ICFTU üyesi İtalyan -İşçi Sendikalar Kon
federasyonu CCISL) ve İtalyan İşçi Birliği CUIL) arasında sen
dikaların siyasi partilerden bağımsızlığı yolunda ortak bir an
laşmaya varılmıştır. Ancak bu bağımsızlık onları siyasi faali-

• yetten • alıkoymamaktadır.
Niteki:qı toplam 8,5 milyon üyeli üç sendika ülkelerinin en

temel sorunlarına ilişkin her konuda siyasi tavır almakta, sık
sık siyasi grevlere başvurmaktadırlar,

Lüksemburg'da ise sosyalist eğilimli Genel İş Federasyonu
CCGT> Lüksemburg Sosyalist Partisi ile, Hıristiyan Sendikalar

' Lüksemburg Konfederasyonu CLCGBJ ise Lüksemburg Sosyal
Hıristiyan Partisi ile sıkı bağlar içinde siyasi faaliyet sürdür
mektedir.

Batı Avrupa ülkelerinde sendikalar il. Dünya Savaşı önce
sinde, sırasında ve sonrasında tam anlamıyla politikanın için
de olmuştur. Faşizme karşı mücadele, Hitler Almanya'sının iş
galine karşı mücadele onları daha da politik davranmaya it
miştir.

Bu gün özellikle ASK üyesi sendikalar Avrupa'da yalnızca
kendi ülkelerinin sorunlarıyla değil, Avrupa'nın siyasi karak
terli ortak sorunlarıyla da uğraşmaktadırlar, Yani İddia Maka
mına göre yalnızca kendi ülkelerinde değil, Avrupa çapında

, «siyasetle iştigal- etmektedirler.

Avrupa'da sendikalar- Avrupa'nın siyasi birliği için, «Bir
leşik Avrupa- düşüncesinin yaygınlaşması için· sosyal ve poli-
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tik yöı;ılü yoğun bir çaba içindedirler. Doğrudan ve dolaylı ola
rak Avrupa TopluluğU ile, Avrupa Parlamentosu ile yoğun bir
ilişki içindedirler. Örneğin ..bu sorun parlamentoyu ilgilendi
rir» demeyip Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasında siyasal
Yumuşama talep etmektedirler. -Parlamentoların görevtdir- de
meyip,. ülkelerinde ve genel olarak Avrupa çapında istihdam,
Yatın~lar, askeri harcamalar, nükleer santrallar., çevre kirlen
mesi, barış v.s. sorunlarına en geniş ölçüde müdahale etmekte
dirler.

Bu sendikalar «parlamentonun görevidir, bize düşmez- de
meyip bir yeni uluslararası ekonomik düzen istemektedirler.
Dünya ticaretinde reform, ortak bir tanın politikası istemekte
dirler. Çokuluslu şirketlere karşı yoğun bir mücadele kampan
yası sürdürmektedirler. Hepsinden önemlisi yalnız kendi ülke
lerinde değil, tüm ülkelerde siyasal, ekonomik ve sosyal bir he
defe ulaşılması için eşgüdümlü sendikal eylem önermektedir
ler. «Sermayenin Avrupası'na Karşı», «İşçi'nin Avrupa'sı- görü
şünü savunmaktadırlar.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ASK, bu yaklaşım için
de Avrupa Topluluğu, AET Güvenlik ve Sağlık Koruma Danış
ma Komitesi, Avrupa Vakfı, Avrupa Serbest Mübadele Birliği
ve Avrupa katında temsilcilikler oluşturmaktadır.

ASK'ın Mayıs 1985'de yapılan son Genel Kurulunda alınan
bazı kararlann başlıkları şunlardır: Avrupa Topluluğunun Ta
nnı ve Gıda Politikasının Geliştirilınesi; Avrupa Topluluğunun
İspanya ve Portekiz'i Üyeliğe Alması; Güney Afrika'daki Irk
Aynını; Nikaragua; Barış, Güvenlik ve Silahsızlanma; Polonya
Yönetiminin Kınanması ve Dayanışma Sendikası'nın Desteklen
mesi.

Oysa.bu davadaki idianamelere ve EHM'ya göre yukarıdaki
konular • bir sendikal kuruluşun görev alanlarına giremez. Bu
tür kararlan. ancak ve ancak Marksist-Leninist sendikalar, dü
zene karşı sendikalar alabilir.

Benim de üyesi bulunduğum Avrupa Sendikalar Konfede
rasyonu ASK Yönetim Kurulu, Ekim 1985'de yaptığı toplantı
sında ABD ve SSCB Devlet Başkanları arasında yapılacak gö
rüşmeler sırasında devlet başkanlan ile bir ASK Heyeti ara
sında görüşme yapılmasını talep etmiş ve -barış, güvenlik ve
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silahlanma-va ilişkin olarak ABD Devlet Başkanı Reagan ile
SSCB lideri Gorbaçev'e bir mektup gönderilmesini karar .altına
almıştır. Gönderilen mektupta Avrupa'da nükleer silahların
azaltılması istenmiş ve silahlanmaya harcanan paraların, işsiz
liğin giderilmesi, sosyal adalet ve refah yolunda harcanması
istenmiştir.

Şimdi İddialarda yansıyan suçlama rnantığırıa göre sormak
gerekir: Barış isteyen tüm Batı Avrupa Sendikalarını temsil
eden bu kuruluş Marksist-Leninist bir kuruluş mudur? Barış
istediği için Sovyetlerin güdümündeki bir kuruluş mudur? •

Reagan ve Gorbaçev'e mektup yazmak -cüretini- gösteren
bu kuruluş siyaset mi yapmaktadır? Ne o, ne de bu. ASK, Batı
Avrupa demokrasilerindeki en doğal işlevini yerine getirmiştir.

AET dışında kalan ülkelerde de hepsi DİSK'in de üyesi ol
duğu ASK'da örgütlü, Norveç'te LO, İsviçre'de SGB, CNG, SVEA
yoğun bir. siyasi faaliyet içindedirler.

Batı Avrupa'rnn birçok ülkesinde sol partiler ya sendika
ların desteği ile iktidara gelirler ya da sendikaların bilinçli des
teği ile ciddi muhalefet görevi yapar ve emekçilerin çıkarlarını
savunurlar. Batı Avrupa ülkelerinde sendikalar ülkenin· ekono
mik ve 'sosyal politikasına biçim verme çalışmaları içinde git
tikçe artan bir role sahip olmaktadırlar.

İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde sık sık sendikala
rın desteğindeki partiler iktidar olabilmektedirler. Örneğin İs
veç'te sosyal demokrat parti sendikaların desteği ile 40 yıldan
fazla iktidarda kalmıştır. LO kısa adlı işçi sendikaları konfede
rasyonu, İsveç Sosyal· Demokrat . Partisi ile organik ilişki için
dedir.

Avrupa Topluluğu Türkiye Temsilciliğinin resmi yayını olan
Avrupa'da Sendikalar kitabında açıkça görüleceği gibi Batı Av
rupa ülkelerinde sendikalar siyasete karışmaktadırlar. Ve do
layısıyla AET üyesi olmaya hazırlanan Türkiye'de hukukdışı bi
çimde açılan DİSK Davasındaki iddialara göre suç işlemekte
olan bu örgütler yakında ülkelerindeki «mer'i Anayasal düzem».
devirerek, «komünizme vasıl» olacaklardır!

140



ABD'de Sendikaların Siyasi İşlevleri

ABD'de ise şu ·anda en büyük işçi örgütü olan ve tüm dün
yada -parttlerüstü sendikacıhğın- örneği olarak gösterilen ICFI'U
üyesi AFL-CIO tam anlamıyla siyasetin içindedir.

_AFL-CIO'ya bağlı COPE kısa adlı siyasal eğitim komitesi
sendıkalarm- tüm siyasal eylemlerini yönetir, üyelerini siyasi
açıdan eğitir, AFL-CIO'nun seçim faaliyetelerini örgütler.

AFL-CIO bugüne kadar ABD'nin her önemli siyasi sorunu
ile uğraşmış, gerektiğtnde kampanyalar açmıştır. Örneğin Vi
etnam Savaşına karışmıştır. ABD ile SSCB arasındaki karşı
lıklı dengeli kuvvet indirimi konusunda, stratejik silahların sı
nırlandırılması CSALT) konusunda görüş belirtmiştir. Watergate
skandalına karışmış, ABD Başkanı R. Nixon'un yargılanması
için kampanya. açmıştır.

Bu konular İddia Makamına göre bir sendikal örgütün gö
rev alanına girmeyen konulardır. Düşününüz ki, bir sendikal
örgüt kendi 'devlet başkanına karşı kampanya. açmaktadır. Bu
İddia Makamına göre olsa olsa devlet yıkıcılığı, rejim düş
manlığı olur...

AFL-CIO'nun siyasal çalışma. aracı kulisciliktir CLobbyisml.
AFL-CIO her seçim döneminde karar verdiği devlet başkanı ada
yını ve ·senato· ve temsilciler meclisi için belli parti adaylarım
destekler, 'gerektıgtnde onlar için yoğun· kampanya açar. Daha
sonra Amerikan Kongresinde yoğun kulis ile siyasi çalışma. ya
par. Devlet Başkanı. ile sık sık siyasi konuları tartışır.

Amerikalıların yazdığı bir kitapta «Amerikan işçileri siyasi
faaliyet programını hızlandırıyor- başlığı altında şunlar belir
tilmektedir :

AFL-CIO Başkanı George Meany teşkilat üyeliğine
son günlerde gönderdiği mesajda şöyle diyordu ,

• Amerikan sendika hareketinin siyasi işlerdeki faal
ilgisinin tarihi eskidir. Bu sene ve gelecekteki faali
yeti çoğaltmak kararındayız.

. . . AFL-CIO'nun siyasi kolu olan Siyasi Eğitim Ko
mitesi ICOPEI ... halen her senatör ve milletveki-
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linin, son on senede ana meselelerdeki davranışları
na ait kayıtları, eyalet federasyonları~a ve sanayi
birlik konseylerine göndermekte ve şehirlerdeki teş
kilatına dağılmasını temin etmektedir.

Oy kayıtlarında ele alınan başlıca meseleler, Taft
Hartley Kanunu, işsizlik tazminatı, kamu mesken
leri, mektep inşası, eğitime yardım, orta ve aşağı sı
nıfın gelir vergisinden kurtulması, atom enerjisi, sa
hillerden petrol çıkarılması, sosyal emniyet, çiftçi
fiyatlarını destekleme ve dış yardımdır. Sendikanın
bu meselelerdeki tutumuna göre, her meclis üyesi
nin oyu doğru ve yanlış olarak listede işaretlenmiş
tir. (Ve daha sonra işçiler bu kayıtlara göre aday
lara oy verirler) (Amerikan İşçi Hareketinin Tetkiki,
Türk-İş Yayınları, No: 27, Ankara 1964, s. 321

Doğru veya yanlış, ABD'deki sendikalar böylesi bir siyasi
faaliyet içindedirler.

Bir sendikanın -Meclis üyelerinin hareketlerini doğru veya
yanlış alarak denetlemesi ve onu bir daha seçtirtmemekle teh
dit etmesi ne demektir? Bu davadaki iddialara göre bu olsa olsa
bir ABD kongre üyesinin . daha doğrusu ABD Senato ve Tem
silciler Meclisinin vazifesini yapmaya engel olmaktır, komünist
liktir.

Türkiye'de Sendika - Siyaset İlişkileri •

-Sendi:lralar s·siyaset,, ilişkisinde ·siyasetin· ne ·olduğu. : üzerin-·
de bir açıklığa ulaşmak son derece önemlidir.

'
İçinde yaşadığımız çağda- ve toplumda sendikalar çok kar-

maşık görevler üstlenmişlerdir. Özellikle Türkiye gibi gelişmek
te olan ülkelerde bu görevler daha da önem kazanmaktadır.

Türkiye sendikacılık hareketi, çok değişik bir ekonomik, top
lumsal, siyasal ve kültürel yapının, özellikle Türkiye'nin çok
hızlı bir toplumsal değişim sürecine girdiği ısso'ıarın ürünü
dür. Sağlıklı ya da sağlıksız sanayileşme, kentleşme, kırsal top
lumdan sanayi toplumuna geçiş sorunları, aşın karlar ya da
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fiyat artışla • sendikacılığın hızlı gelişimini fazlasıyla etkilemiş
tir.

İşte bu gelişim içinde ana akımlarıyla toplumumuza özgü
bir sendikacılık anlayışı ortaya çıkmıştır,

Nasıl Batı Avrupa ülkelerindeki demokrasi ve özgürlük an
layışı o ülkelere özgü olan ve DİSK'in üyesi olduğu Avrupa Sen
dikalar Konfederasyonu ASK'da yansıyan bir sendikacılık ha
reketi oluşturmuşsa; nasıl ABD'de siyasal sistem AFL-CIO'da
Yansıyan bir sendikacılık anlayışı üretmişse; Türkiye'de özellik-

' le 1961 Anayasası ile köklü bir değişime uğrayan siyasal siste
mimiz de Türk-İş ve DİSK gibi iki ayn sendikacılık akımı üret
miştir.

19B1 Anayasasının sağladığı demokratik ortam ve 274 ve
275 sayılı Yasalar ile birlikte Türkiye'de sendika özgürlüğü ve
sosyal haklar açısından yeni bir dönem başlamıştır. ILO ilke-

. lerine aykırı olarak kamu çalışanlarına toplu pazarlık ve grev
hakkının tanınmaması ve işçiler için grev hakkına bazı sınır
lamalar getirilmesine rağmen, 1961 Anayasası ve 274 ve 275 sa
yılı Yasalar Türkiye'de yeni bir sendikal anlayışın doğmasının
yasal koşullarını yaratmıştır. 1967'de DİSK kurulmuştur. Kapi
talist gelişme, mülksüzleşme, kente göç, teknolojik değişiklikler
çerçevesinde özellikle 1967-1980 arasında Türkiye'de iki temel
sendikacılık anlayışı varolmuştur. •

DİSK, 1965'de Türk-İş içinde sendika özgürlüğü ve sosyal
hakların savunulmamasının doğurduğu bir harekettir. Bunu
1970'li yılların başında SOSYAL DEMOKRAT SENDİKACILIK
HAREKETİ izlemiştir. İçinde Genel Başkanı olduğum Genel-İş'
in de bulunduğu sendikalar, Türk-İş içinde işçi haklannın sa
vunulamaz hale gelmesi nedeniyle. Türk-İş'ten ayrılıp DİSK'e
üye olmuşlardır.

Bu davada DİSK'e ilişkin ÇİFTE ÖLÇÜ'ye dayalı suçlama
getirilirken, bu gelişme sürekli göz önünde tutulmak zorunda
dır.

Türkiye'de uzun yıllar sendikalann her eylemi «siyaset yap
ma» anlamında değerlendirilmiş ve yasaklanmıştır. O kadar ki,
1960 öncesinde bir sendikanın «Yerli Malı Kullanma Haftası
siyaset yapmakla suçlanabilmiştir. Sendika - siyaset ilişkileri an
cak 1961 Anayasasıyla açıklığa kavuşmuştur.
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Nitekim 1961 yılının son günü İstanbul'da Saraçhane Mey
danında 200 binden fazla işçi Sendikalar ve Grev Yasalarının
çıkarılması için miting yapmışlardır.

Bu yasanın parlamentodan çıkmasını talep etme, en açık
bir siyasal eylemdir.

Ancak Saraçhane mitingini düzenleyen sendikalar hakkın
da TCK'nın 141. veya 142. veya 146. maddesini ihlalden dava
açılmamıştır:

22 Aralık 1962'de daha sonra DİSK'i kuranların ve bizlerin
de içinde olduğu Türk-İş, darbe söylentilerine karşı bir miting
yapmıştır. Kimse Türk-İş'e haklı olarak -bu sizin göreviniz mi?•
dememiştir.

1963 yılında 274 ve 275 sayılı Yasalar için Türk-İş parla
mentoda çalışma yapmıştır. Parlamentoya yasa taslakları ver
miştir. Yine 1964'de Türk-İş SSK'nun eczane açması sorununda
milletvekilleri için kar~ listeler hazırlayarak parlamento için
de çalışma yapmıştır. Aynı biçimde 657 sayılı Devlet Memur
lan Kanunu konusunda da parlamentoda çalışmalar yapmıştır.

Bütün bunlar .gerçek anlamda siyasi çalışmalardır.

1965 seçimlerinde Türk-İş bir kara liste hazırlamış ve belli
sayıda milletvekiline oy verilmemesini istemiştir. Bunun üzeri
ne Türk-İş binası aranmış, ancak Ankara 3. Sulh Ceza Mahke
mesinin kararıyla Türk-İş beraat etmiştir.

Türk-İş'in bu eylemi siyasi eylemdir. Ancak 274 sayılı Ya
saya ya da başka hiçbir yasaya uygun olmayan tarafı yoktur.

Türk-İş'in aranması üzerine Kurucu Meclis üyelerinden olan
ve Siyasi Partiler Kanununun çıkarılması sırasında Komisyon
Sözcüsü olan Coşkun KIRCA • bir gazetede şöyle yazmıştır :

. . . Sendikalar Kanununun 16. maddesi, Anayasanın
46. maddesine ve Anayasanın bu maddesinin görü
şülmesi sırasında Temsilciler Meclisi Anayasa Ko
misyonu sözcüsünce açıkça yapılan yoruma uygun
olarak, sendikalara ve üst teşekküllerine sadece ba
zı siyasi faaliyetleri yasaklar. Anayasanın 4. mad
desi gereğince sendikalar için genel bir siyasi faali
yet yasağı konulamıyacağına göre, yasaklanan si-
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yasi faaliyetler arasında, işçi haklan aleyhinde ça
lıştığı ileri sürülen .milletvekillerinin ön seçimlerde
seçtirilmemesi için faaliyet sarfetmek yoktur. Kaldı
ki, sendikaların ve üst teşekküllerinin siyasi alanda
baskı grubu olarak faaliyette bulunabilecekleri, Sen
dikalar Kanununun 16. maddesi. görüşülürken, ko
misyon sözcüsü sıfatile tarafımdan bütün açıklığıy
la tutanaklara geçirilmlştir. (Türk-İş 6. Genel Kurul
İcra ve Yönetim Kurulları Çalışma Raporları, An
kara 1966, Türk-İş Yayınları No: 98, s. 127-128)

Aynı biçimde 1969'da ve 1970 yılında Türk-İş'in 274 ve 275
sayılı yasaların değiştirflmesina ilişkin TBMM -içinde ve dışın
da yaptığı çalışma tam bir siyasi çalışmadır.

Türk-İş bünyesinde sık sık siyasi parti kurma çabalarına
girişilmiş, ancak çeşitli kişilerin çabalan ile bunlar sonuçsuz
bırakılmış ve 1964'de yapılan 6. Türk-İş Genel Kurulunda san
ki Türk-İş tabanı politika dışındaymış gibi tüzük değişikliği ya
pılarak -partilerüstü • politika» ilkesi kabul edilmiştir.

Fakat bu ilke Türk-İş'i zaman içinde oldukça yıpratmıştır.
Genel Merkez yöneticilerinin bu ilkeyi sık sık tekrarladığı bir
-ortamda Türk-İş içinde işçiler aleyhine her' türlü siyasi çalış
ma yapılmıştır. Çok sayıda Türk-İş'li sendikacı milletvekili se-
.çilmiştir. •

Bu durum 1970 yılında o dönem Türk-İş Yönetim Kurulu
üyeleri olan Yol-İş, Ulaş-İş, Petrol-İş Başkanları ile Genel-İş Baş
kanı olarak benim tarafımdan DÖRTLER RAPORU olarak bili- . •
nen bir belge ile eleştirilmiştir.

Bu belgede Türk-İş'ın siyasi çalışmaları şöyle. dile getiril
_miştir:

İşçi sendikacılığına ters düşen bir suskunluk içinde
bugün bir, yarın bir politik grubun dümen suyuna
girerek ve bazen de sermaye ile işbirliği ve benzer
görünüş içinde olduğumuz kanısını uyandıran beyan
larda bulunmak...

Türk-iş anatüzüğü teşkilatın partilerüstü • politika. iz
leyeceğini öngörmüş bulunmasına rağmen, zaman
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zaman bu politikayı kelimenin tam manası ile yoz
laştırmış olup, partilerüstü politikanın tamamen ak
sine ve Türk-Iş Ana Tüzüğünün amir hükmü hila
fına «partiler içi politika» yoluna sapılmıştır...

Türk-İş Genel Kurul toplantılan belirli temaları iş
leyen adeta belirli siyasal partilerin ve görüşlerin
yansıtıldığı bir fikir arenası haline gelmiştir. Yine
Türk-İş Genel Kurulları çeşitli siyasal partilerin ve
politikacıların siyasal yatırım pazarı haline gelmiş
tir.

. . .hemen herkesçe bilinen bir gerçektir ki, Türk-İş'i
işçileri ve dolayısıyla Türk Sendikacılığını kurulu
şundan beri kemiren hastalıklardan birisi hiç şüp
hesiz PARTİZANLIK'tır...

CHP'nin, bir kısmı filanca partinin kuruculuğuna
1970 Türkiye'sinde partilerüstü politika bütün yolla
rıyla iflas etmiştir. Bu bir gerçektir. Türk-İş Yöne
tim Kurulu üyelerinden bir kısmı AP'nin, bir kısmı
transfer olacak, bu çok yönlü «rnelodram-m adına
partilerüstü politika denecektir.

Türk-İş yöneticileri «partilerüstü politika» adı altında her ik
tidar ile yoğun politik ilişkileri kurmuş, sık sık hükümet baş
kanları, ya da bakanlar ile görüşme yapmışlar, zaman zaman
da hüküm.etlere MUHTIRA adı altında görüşlerini belirtmişler
dir.

Türk-İş Genel Başkam 4 Ocak 1971'de Cumhurbaşkanı Sa
yın Cevdet SUNAY ile bir görüşme yapmış ve bir muhtıra sun
muştur. Bu olay Türk-İş 9. Genel Kurul Çalışma Raporunda
şöyle anlatılmıştır :

Görüldüğü üzere, Cumhurbaşkanına verilen muhtı-
' ranın bir bölümü de parlamentonun çalışmalarına
ayrılmıştır. Bu noktada, yeri geldiği için önemli bir
konuya değinmekte yarar vardır.

Parlamento konusunda bu kadar ısrarla duruşumuz
yadırganmamalıdır. Bu, gelecek seçimlerde kurula
cak meclislerin eski hataları tekrarlamamaları için
İşçi Hareketinin samimi bir uyarısıdır. Cs. 72)
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Elbette bu sözlerden dolayı Türk-İş hakkında hiçbir savcı
TCK'nın 141. ya da 146. madesini ihlalden dava açmamıştır.

Türk-İş içindeki tartışmalar sürmüş ve 1976'daki 1n. Genel
Kurulda Türk-İş partilerüstü ilkesini değiştirmiş, «Türk-İş ken
di ilke ve amaçlanın tahakkuk ettirmek için demokratik ku
rallara inanan herhangi bir siyasi partiyi destekler» hükmünü
anatüzüğüne sokmuştur.

Bu durum Türk-İş'in 1979'daki 11. Genel Kurulunda dele-
gelerce şöyle eleştirtlmişttr .

Tabanı uzak tutmaya çalışırken bir takım becerikli
sendika yöneticileri siyasi partilerin yapılarım aşın
dırırcasına kendilerine parlamentoda yer edinme uğ
raşı vermişlerdir. Bize aman politikaya karışmayın,
o iyi şey değildir diyenler, şimdi aramızda göğüsle
rinde değişik siyasi partilerin rozetlerini ve etiket
lerini taşımaktadırlar. Yani politika yapmak onlar
için mübahtır, ama işçiler için tehlikedir. (Türk-İş
Genel Kurul Çalışmaları, Türk-İş Yayınlan, No, 129,
Ankara 1979, s. 255)

Çünkü her siyasi parti, belli sınıf ve çevrenin men
faatlerini korumak için kurulur. İşçi sınıfının çıkar
ları ile sermaye ve iş çevrelerinin çıkarlarını koru
yan partiler arasında gerek ülkede, gerekse yürüt
mede çelişkiler olacağı doğaldır. Demek ki, çeşitli
partilerden parlamentoya giren sendikacı milletve
killeri siyasi alanda işçilere katkıda bulunamamak
tadırlar. Cs. 248)

Amerikan tipi sendikacılık gereğince Türk-İş yıllar
yılı partilerüstü politika diye bir anlayışın savunu
cusu oldu. İşçiler ve sendikalar böylece politikanın dı
şında tutuldu. Caıni ve kışlaya girmez dendi. Oysa
sendika politikanın içinde değil midir? Politika yap
mak gerekli değil midir? Ekonoınik düzeni işçinin
yararına nasıl değiştireceksiniz? Bu arada partiler
üstü politika sloganının ardında nasıl particilik ya
pıldığını da hep beraber gördük. Kongrelerimizde
kürsüye çıkarılanların nasıl parti propagandası yap
tıklarını hatta işçiyi işçiye jurnal ettiltlerini, bu ev
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sahlb! durumundalci kuruluşun başkanını dahi eleş
tirmek cüretini, saygısızlığını gösterdiklerine hep
beraber şahit oldu. Cs. 1811 •
Türk-İş bir sınıf örgütü olarak bu üç milyonluk top
luluğun sesi, onun temsilcisi olmalıdır. Politika sap
tama konusunda şöyle bir seçenek ele var değerli
arkadaşlar: Ünlü 5. maddede yer alıyor. Türk-İş'in
bir siyasal partinin kurulmasına öncülük yapması.
Cs. 1841 •
Sendikacılıkta politika yapmak yapmamak diy.e bir
kayıt yoktur. Ekonomik mücadeleyi politik mücade
lelerden soyutlamak isteyenler kendilerinin sendika
cı olduğu iddiasında bulunamazlar. Siz istediğimiz
kadar yıı·tının, en azından kendi politikanızı yap
mak zorundasınız. Cs. 3081
Fakat buna rağmen Türk-İş yönetiminin siyasal bi
linçlenme yolunda çalışmalar yapması gerekirken,
aksine tüm çalışmalarında ve eğitim programların
da ısrarla partilerüstü politikanın methi yapılınışbr.
Bu itibarla sendika - siyaset ilişkisinin artık hafife
alınacak bir konu olmadığında birleşmek, ancak sen.
dikaların parti olmadığını ve sendikalara partilere
özgü görevlerin yüklenmemesi gerektiğini ve fakat
sendikaların en önemli görevlerinden bir.inin de iş
çiye bilinç vermek olduğu gerçeğini de kesinlikle
unutmamak gereğini vurgtılayafım, • Cs. 2261

Türk-İş Merkez Yönetimi Türkiye'de yıllarca «partilerüstü
politıkaoılık- sloganı altında işçi karşıtı bir siyaset izlemiştir.
Bu siyasetin üyeieri tarafından eleştirilmesi üzerine zaman za
man göstermelik bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır.

Türk-İş 27-28 Aralık 1975'de Ankara'da «İşçi-Politika-Sendika
Parti İlişkileri» başlıklı bir sempozyum düzenlemiştir. Çok sayı
da bilim adamı ve sendikacının katıldığı bu sempozyumda bir
tebliğ sunan Prof. Dr. Adil İZVEREN şunları söylemiştir:

Sendikalar, nitelikleri bakımından «sosyal» örgütler
dir. Bu itibarla faaliyetlerinde sadece toplu sözleş
me ve grev yöntemleriyle yani «ekonomik mücade-
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le» yoluyla amaçlanın gerçekleştirmeleri olanak
sızdır. Zira ekonomik mücadele 'insan yaşantısının
sadece bir bölümüne ilişkin eylemdir. Halbuki işçi
nin sosyal yaşantısımn tümünü kapsayan, toplum
içindeki sosyal durumunu pekleştiren çabalan eko
nomik mücadelenin çok daha üstünde ve en geniş
kapsamlı bir sosyal hareketi zorunlu kılmaktadır.
Bu • nedenle ekonomik mücadele ve çabalar yanında
daha yukarı bir aşama olarak sendikaların «sosyal
ve politik çaba ve mücadele» yoluyla da faaliyetle
rini tamamlamaları, nitelikleri ve varlıklan gereği
dir...

Toplumumuzun bugünkü sosyal ve siyasal ortamına
göre sendika ve politika ilişkilerinde yöntem ne ola
bilir sorununun çözümünde bize ·,göre; ilk önce işçi
örgütlerinin, belirli bir doktrine ve belirli bir dünya
görüşüne bağlı olarak açık bir sendikal eylem türü
ile faaliyette bulunmaları zorunludur. Tabiatile be
nimsenecek bu dünya görüşü veya doktrininin sa
dece emekçi çıkan ve işçinin refahı doğrultusunda
olması temel koşuldur. Günümüzde özellikle politi
ka alanında kavram kargaşalıklanna neden olan
«milliyetçilik» kavramı ise, burada geniş toplum çı
karları ve refalu içinde emekçi ve işçinin çıkarla
rının korunması ve refahının sağlanması amaçlan
'na yönelik bir yöntem kuralı olarak ele alınabilir...
Siyasal partilerden işçi hak ve çıkarlarına en uygun
doğrultuda olanlarının desteklenmesi ise, bize göre
işçi örgütleri için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu
radaki yöntem ise, tabiatile dolaylı bir politika yön
temi olabilir. Mesela üst kuruluşların seçimlerde ken
di adaylarını doğrudan doğruya veya kendi ilkele
rine uygun siyasi partilerin listelerinden parlamen
toya sokmaya çalışmaları, kendileri için kaçınılmaz
bir zorunluluktur.

Anayasamızın 46, maddesi, sendika özgürlüğünü
mutlak bir iktisadi ve sosyal temel hak olarak ta
mmıştır. Bu bakımdan birer «sosyal örgüt» olarak
sendikaların kendi mesleki ve sınıfsal çıkarlan doğ
rultusunda siyasal faaliyette bulunmalan nitelikleri
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gereğidir. Bu bakımdan 274 sayılı Sendikalar Karnı
. nunun 16. maddesinde yer alan siyasal faaliyet ya
sağı, aslında Anayasanın 46. maddesi genel kuralı
nın özüne ve ruhuna aykırıdır.' Bu yasağın kaldırıl
ması için çaba harcanması ve gerektiğinde Anayasa
Mahkemesine başvurulması, sendikaların siyasete
ağırlıklarını koymaları • konusunda en önemli çaba
olmalıdır. Çünkü en üst düzeydeki haklar ve çıkar
lar, ancak siyasal alanda yoğun çaba gösterilmesi
ile sağlanabilir ve korunabilirler. Nitekim bugün ül
kenin sermaye kesiminde işveren örgütleri, ticaret
ve sanayi odaları ile sağ siyasal politikanın açıkça
bütünleştiğini görmekteyiz. Aynı şey işçi kesimi için
de geçerli olmalıdır. CTürk-Iş, İşçi-Politika-Sendika
Parti İ~~ldleri, Türk-İş Yayınları, No, 92, Ankara 1976,
s. 84, 85, 86)

Aynı toplantıda bir konuşma yapan ve TRT Genel Müdürü
iken DİSK tarafından sürekli eleştirilen Prof. Nevzat YALÇIN
T~ bile sunduğu tebliğde şu görüşleri savunmuştur :

Bir yöntem olarak, siyasi eğitime Türk İşçi Hareke
tinin ve Türk-İş'in yeni bir ağırlık vermesi lazımdır.
Eğitim faaliyetleri oluyor ama siyasi eğitim faali
yeti işçi içerisinde etken bir seviyede yapıldığı izle
nimi bende yok. Türkiye'nin siyasi, idari bünyesi
nedir? Siyasi Bünyeyi tayin eden kanunlar, hukuk.
mevzuat, siyasi partiler, bu partilerin çalışmaları, di
ğer siyasi faaliyetler,· seçim sistemleri, Anayasa vs,
gibi siyasi kültürü, siyasi düşünceler, siyasi görüş
ler, bunları da en çağdaş bir biçimde ve bugünkü
durumda anlatmak lazımdır. Bu siyasi eğitim mut
laka verilmelidir. İşçilerimiz her yönüyle aydınlatıl
mış ve kararlarını verirken mutlaka en bilinçli bir
'şekilde vermelerini sağlamalıdır...

İşçiler de kendi görüşlerini sadece bazı çalışma şart
larının ve ücretlerin ayarlanması ve yükseltilmesin
de çıkar sağlanmasında tayin eden insanlar mı? İş
çilerin de kültürel tercihleri vardır. İşçileri sadece
maddi ve çalışma şartlarıyla hareket ederi insanlar
gibi mütalaa etmek yanlıştır. Bu· bir nevi ekonomik
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adam tipidir ve eski iktisat kitaplarında vardır, ger
çek hayattaki insan daha. değişiktir. Şahsi çıkarla
rın dışında başka meselelerde ve başka temayüller
de vardır. !Aynı kitap, s. 179 ve 181'1

Türk-İş Merkez Yönetimi 1976'da Kıbrıs'ta bir toplantı ya
parak «ilke ve amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünden sürdü
rülmesi zorunlu olan çok yönlü mücadelenin siyasal alanda da
başarıya ulaştırılması» için gerekli girişimleri saptamıştır. Bu
toplantının sonucu olarak o dönemin partilerinden AP ve CHP'
ye 77/1715 sayı ve 13.4.1977 tarihli bir mektup yazmıştır.

Siyasi partilere yazılan bu mektuplarda şu görüşlere yer
verilmiştir:

6 - Türk-İş'in siyasal desteğinin etkiı;ıliğtnin sağ
lanması açısından, işçi 'teşekkülü olarak yal.İıızca
Türk-İş'e ı

al Genel Seçimlerde, Yasama Meclislerinde, Mec
lisler üye tam sayısının .asgari % IO'u oranında yer
.verilmesini,
bl Mahalli seçimlerde, yerel Yönetim MecHslerin
de % 20 oranında yer verilmesini,
Bu oranların gerçekleşmesi için adayların seçilebi
lir sıralara konulması veya yer alması bakımından
gerekli önlemlerin alınmasını,

el Partinin iktidar veya iktidar ortağı olması ha
linde Bakanlar Kurulunda % 20 oranında yer veril
mesini...
7 - Partinin meclisler grupları toplantılannı ve top
lantı gündemlerini toplantı öncesinde Türk-İş'e bil
dirilmesini, grup toplantılarında Türk-Iş'in seçilmiş
üyelerine temsil ve söz hakkının sağlanmasını ka
bul etmesi.

·, - Meclislerdeki müzakerelerde dilerse seçilmiş
Türk-İş temsilcilerine özellikle çalışma hayatım ilgi
lendiren konularda öncelikli söz hakkı verilmesi ile
gündemlere alınacak konular içerisinde Türk-İş'fn
öncelik isteklerinin sağlanmasını kabul etmesi.
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9 - Parti-Tüı:k-İş-Politika ilişkilerinin düzenlenmesi
ile bu konudaki uyuşmazlıkların giderilmesi için üst
düzeyde eşit sayılı bir komitenin görev yapmasını
kabul etmesi.
ıo - Partinin tüın toplantıları ile meclisler çalışma
larında ve her türlü mitinglerinde, yayınlarında
Türk-İş'in desteğinin yetkililer ve sözcülerle açıklan
masını kabul etmesi.

Destekleme koşulları olarak saptanmıştır.

Dasteklenecek siyasi partinin bu kararla belirlen
mesi halinde, işbirliği yapılacak ve desteklenecek
parti ile destı;klemenin kural ve koşullarını içeren
bir protokol imzalanarak, düzenlenen bu protokol
ve destekleme nedenleri tüm vasıtalara başvurula
rak Türk-İş Teşkilatına , ve kamuoyuna açıklanır,
!Türk-İş, Siyasi Partilere Yapılan Sunuş, Cevaplan
ve Karar, İşçi-Pohtıka-Sendika-Partt İlişkileri. Türk
İş Yayınları, No. 116, Ankara 11977, s. 13-141

O dönemin Türk-İş Merkez Yönetiminin böylesi bir gırı
şimi üyelerini oyalamak için gerçekleştirdiğini tartışmadan şu
nu sormak istiyorum : Türk-İş'in bu siyasi içerikli girişimi ko
nusunda ne düşünülmüştür?

Türk-İş'i ihbar etmek istediğimiz sanılmasın. O dönemdeki
Türk-İş Merkez Yönetiminin yaptığı -içtenlikli olsun ya da ol
masın- doğaldır ve yasaldır.

Ama sendika - siyaset ilişkilerinde neden DİSK'e karşı çifte
ölçü uygulanmakta ve DİSK'in gizli; ihtilalci bir örgüt olduğu
iddiası getirilmektedir?

Türk-İş üyesi DYF-İŞ'in XII. Genel Kurul Çalışma Raporu'n
da şöyle denilmektedir:

Aslında işçi sınıfı ıçın önemli olan sınıfının siyasal
çıkarlarının savunulması, daha doğru bir deyimle
smıfının ekonomik ve sosyal çıkarları doğrultusun
da siyasetin bir araç gibi kullanılmasıdır...

Sendikaların rolü işçi sınıfına sınıf olarak siyasete
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ağırlığını koyma bilincini vermektir. Sendikalarla si
yasetin ilişkisi buradadır. Yoksa sendika parti de
ğildir. Sendika parti destekleyebilir ama işçi sınıfı
adına destekleyebilir...
Yaşayacak ve ilerde Türkiye'nin demokratik yaşa
mında önemli görevler yüklenecek bir işçi sınıfı par
tisi hiç şüphesiz ki işçi sınıfının içinde doğacak, sen
dikalar bu işte aktif rol oynayacak ancak bu parti
sendikaların s-s'aınm kararı ile vücut bulmayacak-
tır... •

Sonuç olarak açıkça belirtelim ki çalıştığımız işye
rinden parlamentoya kadar yönetimde ortak olmak
istiyoruz ... Bu sözde, biçimsel bir ortaklık değildir.
Üretim kararlarına, yani neyin ne kadar ve kimler
için üretileceği konusunda verilecek kararlara ortak
olmak istiyoruz...

Partilerüstü politika •düzeni, tatbikatı süresince biz
leri yalnız ücret bilincine dayalı sendikacılık faali
yetinden ileriye götürmemiştir. Oysa aslında sendi
kalarzmızm belirli bir1doktrine belirli bir dünya gö
rüşüne bağlı olarak açık bir sendikal eylem türü ile
faaliyette bulunmaları, birer sosyal kuruluş olarak
gelişmelerin en önde gelen koşuludur. Sendikalar nı
telikleri bakımından sosyal örgütlerdir. Bu itibarla,
çabalarında sadece toplu sözleşme ve grev yolu ile
ekonomik mücadele amaçlarını gerçekleştirmeye ça
lışmaları yetersizdir. Çünkü ekonomik mücadele in
san yaşantısının sadece bir bölümünü teşkil eder.
Oysa işçinin sosyal yaşantısının tümünü kapsayan,
toplum içindeki sosyal durumunu pekiştiren çabalan
ekonomik mücadelenin çok daha üstünde ve geniş
kapsamlı bir sosyal hareketi zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle ekonomik mücadele ve çabalar yanında, da
ha ileri bir aşama olarak sendikalarımızın «sosyal
ve politik mücadele- yolu ile de faaliyetlerini ta
mamlamaları, niteliklerinin ve varlıklarının gereği
dir... CDYF-İŞ, XII. Genel Kurul İdari ve Mali Ça
lışma ·Raporu, s. 115, 116, 117 ve 161J

Bu görüşlere, o zamanki DYF-İŞ yöneticilerinin gerçekten
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inanıp inanmadıklarını burada tartışacak değilim. Ancak bir
sendikal kuruluş olarak DYF-İŞ'in Çalışma Raporunda yer alan
bu. görüşler doğrudur ve yasaldır. Ve. bu nedenle de hakların
da bir soruşturma yapılmamıştır.

Ancak aynı görüşler DİSK tarafından savunulunca neden
suç olmaktadır? DİSK'e karşı neden çifte ölçü kullanılmakta
dır?

Türk-İş üyesi YOL-İŞ Federasyonu 1977'deki 8. Genel Kuru
hında, «Ekmek, Özgürlük ve Barış İçin, Siyasal Yaşamı Yön
lendirmeliyiz» başlığı altında İSTEMLER'ini belirlemiş ve bu
belgede şu görüşlere yer vermlştir :

.Özgür' sendikacılığın temel amacı, sosyal demokrat
ilkeler çerçevesinde işçilerin yaşam düzeylerinin yük
seltilmesidir. Sosyal adalete dayalı demokratik bir
düzende, insanlık onuruyla bağdaşan bir yaşama dü
zeni kurulacaktır. Bu amacı, özgür sendikacılık ha
reketinin çalışmalarım sürdürdüğü ülkenin siyasal
yapısından ve gelişmelerinden soyutlayabilmek ola
naksızdır. Bu nedenledir ki sürdürülen mücadele, sa
dece ekonomik ve sosyal atılımları öngören mesleki
bir mücadele değildir; aynı zamanda siyasaldır.
İşçi hak ve özgürlüklerinin korunabilmesinde toplu
pazarlık' ve grev kadar «endüstriyel demokrasi» de
önem taşır. İşçiler, .çalıştıkları işyerlerinin yöneti
minde de, denetiminde de söz sahibi olmalıdırlar.
Bu yoldan, mülkiyet hakkına dayalı sömürüyü, et
ldsfzleştirmek mümkün olacaktır.

Türkiye'de «çalışma yaşamında demokrasiye giril
diği» günlerde, sosyalizmi katı • bir doktrin olarak
anlamayı terkeden Batı demokrasilerinde, işçi sını
fı, onun temsilcileri, demokratik sosyalistler aynı
«arayışlar» içindeydi. Türkiye, f963'lerde ortaya ko
nan, hatta sınırlı da olsa uygulamasına geçilen dü
zen yönünde aşama yapabilseydi, belki de tarihinde
ilk kez, aynı nitelikteki sorunlara çözüm arayanla
ra, zamanında katılmış olacaktı.
Eşitsizlikleri ortadan kaldırabilmek; insanı, her çeşit
yasal, siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel en-
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gel ve baskıdan kurtaracak bir özgürlü'ğe kavuştu
rabilmek ve bu yoldan toplumsal barışa ulaşabil
mek...

21. yüzyılın eşiğinde, tüm özgürlükten yana güçle
rin, başta toplumun itici gücü olan işçilerin ve işçi
kuruluşlarının temel ödevi bu.

Bu ödev nasıl yerine getirilecektir?

Bu ödevi yerine getirebilmenin başlıca yolu, «siyasal
yaşamı başıboş bırakmamak-tır,

Siyasal yaşama, işçiler yön vermelidir.

Özgür sendikacılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ola
rak; toplu sözleşme ve grev özgürlüğünü koruyup
geliştirerek; işletmelerin yönetiminde ve denetimin
de etkin bir biçimde söz sahibi olarak; yurdun ge
reksinmelerini karşılayabilecek demokratik, özgür
lükçü, eşitlikçi önlemleri alabilecek siyasal kuruluş
ları iktidar yaparak ve bu iktidarı paylaşarak si
yasal yaşamı yönlendirebiliriz.

Yitirilen yılları kazanabiliriz ...

• Kurtuluşu Sağlayacak Düzen İçin ...
• Daha -Ozgür- Bir Düzen İçin...

Türk İşçi Hareketinin siyasal yaşamı yönlendirme
işlevi daha özgür bir düzenin kurulmasını amaçla
malıdır ...

Bunun için,

• Emek; niteliğine göre, toplum ve insanlık için ya
rarlılığına göre, güçlüğüne veya tehlikelerine göre
'maddi ve manevi karşılığım görmelidir.

• Emeğin yarattığı değer, emeği verenlerde birik
melidir; bu birikimin toplum yararına nasıl kullanı
lacağını emeği verenler saptamalıdır.
ıa Toplu sözleşme yapma hakkı yaygınlaştırılınalı;

etkinliğini sınırlayan tüm yasal engeller kaldırılma
lıdır.

e Grev hakkını kısıtlayan ya da kullanılmasını güç-
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leştiren tüm yasal engeller kaldırılmalıdır. (Yol-İş
Federasyonu, 8. Genel Kurulu, «Ekmek, Barış, Öz
gürlük» İçin Siyasal Yaşamı Yönlendirmeliyiz, An
kara 1977, s. 25, 26, 291

12 Eylül 1980'den sonra çalışmasına izin verilen işçi konfe
derasyonlarından Türkiye Hak İşçi Sendikalan Konfederasyonu
HAK-İŞ'in 1983 yılında yapılan 4. Genel Kuruluna ilişkin Çalış
ma Raporu'nun 149. sayfasında şu görüşlere yer verilmekte
dir:

Türkiye'nin gerçek dostu, ekonomik geleceği Müs
lüman ülkelerle olan ilişkisine bağlıdır. Biz inanıyo
ruz ki, Müslüman ülkeler arasında çok yönlü iyi iliş
kiler· kurularak ve bu ilişkiler sağlıklı örgütsel bir
temele oturtularak çok daha verimli hale getirile
bilir. Bu örgütsel faaliyetlerin başında islam ortak
pazarını sayabiliriz.
Türkiye Müslüman ülkelerle ortak para birliğine gi
debilir. Ortak yatırımlar planlanabilir. Ortak güven
lik teşkilatlan oluşturabilir. Ortak bir nükleer ener-

• ji politikası geliştirebilir.
Türkiye, Müslüman ülkelerle iyi ilişkiler kurarken,
şüphesiz onların sorunlarına sahip çıkmak duru
mundadır. Kaldı ki, Müslüman ülkelerin sorunları
temelde bütün müslüman ülkelerin müşterek sorun
larıdır. Genel insanlık sorunlarıdır. Filistin sorunu
bunların başında gelmektedir. İsrail işgal ettiği top
raklardan defolup gitmelidir. Keza Afganistan işga
lini Afgan halkının temel hak ve özgürlüklerine bir
müdahale ve emperyalist bir davranış olarak kabul
ediyoruz.

ABD'nin bölgeye yönelik emperyalist tertiplerini kı
nıyoruz. Müslüman ülkelerin, kendi aralarında ger
çek bir birlik kurmalarını önlemek maksadı ile za
man zaman ortaya atılan yeni CENTO ve Gizli CEN
TO ve çevik kuvvet oyunlarını siyonist bir' plan ola
rak göruyor ve reddediyoruz.
İncirlik üssünün çeşitli güçlere ikmal kolaylığı sağ-
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lamak amacıyla kullanılmasım endişe ile karşılıyor,
Kıbrıs'ta bağımsızlık Ilanını fevkalade gecikmiş ol
makla beraber nihai çözüm olarak görüyor, mem
nuniyetle karşılıyoruz. İran-Irak savaşının Beynel
milel Emperyalizmin bir oyunu olduğu görüşümüzü
belirterek bir an önce sona erdirilmesini diliyoruz.

DİSK'e yönelik iddialarda yansıyan yanlış anlayışa göre
şimdi sormak gerekiyor: Bir işçi sendikaları konfederasyonu
olarak HAK-İŞ nasıl olur da NATO ve Çevik Kuvvet konuların
da görüş bildirebilir; müslüman ülkeler .paktı ve müslüman ül
keler birleşik ordusunun kurulması önerisi yapabilir: Müslü
manlarla ortak para birliğini, İslam Ortak Pazarım savunabi
lir: Filistin halkının savaşım destekleyebilir; Afganistan, Irak -
İran Savaşı konularında görüş bildirebilir?

İddianamelerde ve EHM'da DİSK, DİSK üyesi sendikalar ve
yöneticileri hakkında kıyas yöntemine dayalı hukukdışı suçla
malar ile bir· karşılaştırma olanağı yaratması açısından yuka
rıdaki görüşleri Sayın Mahkeme Heyetinin takdirlerine sunu
yorum.

Oysa içeriklerine katılmasak bile HAK-İŞ'in bu tür görüş
lerini açıklaması hem_ doğaldır, hem de yasal. Ancak neden
DİSK'e karşı ÇİFTE ÖLÇÜ uygulanarak, DİSK'in TCK'nın 141.,
142. ve 146. maddelerini ihlal ettiği iddia edilmektedir?

1978 yılında o zamanki hükümet ile Türk-İş arasında imza
lanan toplumsal anlaşma ekonomik ve toplumsal içerikli oldu
ğu kadar politik içeriklidir. Nitekim Toplumsal Anlaşmanın da
ha başında

,demokratik çalışma yaşamını demokrasiyi ve eko
nomiyi güçlendirecek, kalkınmayı sağlıklı ve den
geli olarak hızlandıracak, refahı toplumun tüm ke
simlerine yayacak ve hakça bir düzeni gerçekleşti
recek yönde gelişmesini güvence altına almak için
bir Toplumsal Anlaşma'ya varılmıştır, denilmiştir.

Türk-İş ile birlikte DİSK'e de önerilen Toplumsal Anlaşma
geniş kapsamlı politik hedeflere yönelmiştir. Üstelik bu anlaş
manın 1. maddesinde «yalnızca ekonomik savaşıma ağırlık ve
ren sendikacılık... Çıkmaza yönelmiştir,• denilerek ücret sen-
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dikacılığı yerilmiş, yalnızca ekonomik mücadelenin yetmeyeceği
belirtilmiştir.

DİSK-! İddianamesinde hatalı, bilimdışı bir yaklaşımla dev
let olarak yorumlanan bir siyasi iktidar, sendikaları ekonomik
mücadele dışında siyasi mücadele vermeye • çağırmıştık.

öte yandan Türkij'e'de işveren sendikaları da en üst dü
zeyde siyaset yapmışlardır ve hala -yapmaktadırlar. İşveren sen
dikaları özellikle • ~Hür Teşebbüs-ü koruma gibi son derece po
litik ve ideolojik bir amaçla ileri düzeyde politika yapmakta
dırlar. . .

İşveren sendikaları bugüne kadar seminerler, konferanslar
düzenleyerek, çeşitli yayınlar yaparak, 'işçi haklarının kısıtlan
masından Anayasa tadillerine kadar birçok konularda siyasi
çalışma yapmışlar, hükümetlere muhtıra vermişler, hatta hü
kümet kurma çabalarına girişmişlerdir.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK, siyasi bir
baskı grubu olarak, parlamentonun çalışmalarını her düzeyde
etkileyebilmek ve kendi deyişleri ile, «çalışma hayatını tanzim
eden mevzuatın daha komisyonlarda hazırlandığı sırada işveren
görüşünün de belirtilip yer almasının sağlanması için» tüzük
değişikliği yaparak Genel Merkezini Eylül 1965'de Ankara'ya
taşımıştır.

TİSK IV. Alalade Genel Kurul Toplantısı Çalışma Raporu-
nun 2. sayfasında bu değişikliğin gerekçesi şöyle anlatılmıştır :

En üst kuruluş olmak itibariyle konfederasyonun
esas faaliyetleri stratejik ve politik yönlerde toplan
maktadır; Binnetice, merkezimizin fonksiyonlarımıza
·en uygun şartların bulunduğu yer olan Ankara'da
nakli kaçınılmaz bir zaruret olmuştur.

Ancak İddia Makamı haldı olarak bunları yasak siyasal
faaliyet saymamakta, bu kuruluşları gizli örgüt olarak görme
mekte, bu kuruluşların TCK'nın 141., 142. ve 146. maddelerini
ihlal ettiğini iddia_ etmemektedir. Ama aynı anlayışı DİSK'e
göstermemektedir. DİSK'e karşı çifte ölçü uygulanmaktadır.

1980 Eylül öncesinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfede
rasyonu ve işveren sendikalarının en -savaşkan- olanları Teks-
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til İşverenleri Sendikası, Türkiye Madeni Eşya İşverenleri Sen
dikası MESS yöneticileri sürekli siyasi açıklamalarda bulun
muşlardır. 1961 Anayasasının işçileri koruduğunu iddia ederek
Anayasanın değiştirilmesini talep etmiştir. Yayınlarında siyasi
görüşlere yer vermişlerdir. Hüküınetleri eleştirmişler, maddi ola
rak hükümetlere karşı baskıya girişmişler, hükümetleri düşür
mek ya da kurmak için çabalamışlardır.

İddia Makamının anlayışına göre bir 'sendikal kuruluş ola
rak TİSK'in, MESS'in "hür teşebbüs nizamı-nı savunması ne
dir? İşçi ve sendika düşmanlığı yapması nedir?

Aşağıdaki şu satırlar bir MESS Yayınından alınmıştır : '

Devletçilik bir memleketi yalnız komünizme veya
faşizme sürüklediği için değil, aynca ekonomik fe
lakete sürüklediği için karşıyım...

Kamuoyu endişesiyle, işverenlerden kaçan, onlara
danışmayan hükümetler, parlamenterler şüphesiz is
tedikleri kararları alabilirler, istedikleri kanunları
çıkarabilirler.
Fakat bu ekonomik ve sosyo-ekonomik kanunları
biz işverenler uygulayacaksak, bunlar bize hitap edi
yorsa şu husus iyice bilinmelidir ki, bizim hazırla
rnadığımız, benimsemediğimiz, desteklemediğimiz.
mevzuatın memlekete adalet ve huzur sağlama im
kanı yoktur...
Kimse bize kendiliğinden ağırlığımızı koydurmaz,
protokolda yer vermez, hatta danışmaz bile. Bunda.
da aktif olmak, mücadele etmek, koparmak ve başa-•
İşçinin yönetime kanun zoruyla katılması, adı (en
düstriyel demokrasi) de olsa, demokrasiye aykırı-.
dır...
Ekmeğini devleti yönetenlerden bekleyen insanlar,.
köleleşmeye mahkumdur...
Özellikle kalkınmamıza en büyük darbeyi hukuki
anarşi vurmaktadır. Bir kanun çıkar ve yatırımlan
teşvik eder... Anayasa Mahkemesi (devlet eliyle va-

rılı olmak zorundayız...



tandaşlara kar sağlamaya imkan verilmez) diyerek
bir süre sonra kanunu iptal eder. (Teşebbüs Hürri
yeti, MESS Yayınları: 75, s. 21, 74, ~4. 104, 118, 1301

DİSK Davasındaki iddialan dikkate alırsak; yukarıdaki Ana
yasa tanımaz, kanun tanımaz, hukuk nizamı tanımaz, devlet
tanımaz, bir sınıfın egemenliğini savunan bu· görüşler hakkın
da ne düşünülmektedir?

Eğer •bir ülkede işveren senclikalanmn har konuda görüş
bildirme hakkı varsa, işçi sendikalarının da olmalıdır. Aksi du
rumda totaliterlik var demektir.

Türkiye'da derneklerin ve odaların çalışma alanlan sendi
kalara oranla daha dardır. Buna rağmen 12 Eylül 1980 önce-•
sinde tüın işveren dernekleri ve ticaret, sanayi odaları, borsa
lar ve borsalar birliği bu davadaki iddianamelerin ve EHM'nın
anlayışına göre • tam anlamıyla siyasetin içinde olmuşlardır.

O kadar ki, örneğin Türkiye İşverenler Sendikaları Konfe
derasyonu TİSK, Odalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu gibi değişik ya
salara göre çalışma yapan örgütlerle 1977 başlarında Hür Te- ,
,Şebbüs Konseyi adıyla önemli bir siyasi örgüt kurmuş, «işçiye
karşı saldırı cephesi» oluşturmuştur.

Ve koğuşturmaya uğramamıştır.
' •Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit .

NARİN, Milliyet gazetesi eski Genel Yayın Müdürü rahmetli
.Abdi İPEKÇİ'ye 24 Ocak 1877 tarihinde verdiği demeçte Türk
Hür Teşebbüs Konseyi Başkanı olarak şunları söylemiştir : .

Türkiye'mizin demokrasiye geçişinin süratli olduğu
son senelere bakacak olursak, Türkiye'de anayasal
hakların ve ferdin hürriyetinin iyi anlaşılamadığı,
küçük veya büyük organize zümrelerin, fertlerin ve
ya •büyük organize zümrelerin, fertler veya teşek
küller üzerihde baskı kurmak için değişik sistem
ler uygulamaya başladıklarını görürü~. Türkiye'nin
bütün hür teşebbüsünün temsil edildiği teşekküller,
anayasal hakların ve hürriyetçi demokratik parla
menter rejimin sarsılmak istenmesi karşısında da-
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yanışına ve danışma birliğini kurma ihtiyacından
dolayı 1970'de başlatılan istişareleri 20 Ocak 1977'de
ilk toplantısını yapmak suretiyle fiiliyata dökmüş
bulunmaktadırlar. Sebebi gayet açık. Bir ekonomik
çıkar mevzuu değildir. Fertlere veya zümrelere her
hangi bir üstün menfaat sağlamak mevzuu değil
dir. Hükümetin bütün kuruluşlarıyla anayasal hak
ları ve demokrasiyi savunucu çalışmalarının yanın
da bir yardımcı hizmet görevi ve amacını taşıyan ye
ni bir kuruluştur. Ekonomik potansiyeli ve insan gü
cü, toplantımızda belirttiğimiz gibi Türkiye'nin dört
te üçünü temsil edecek kadar gayet yaygın muhte
lif teşekkülleri kapsayan beş kuruluş tarafından mey
dana getirilmiştir...

...biz yasal nizamın, hükümet otoritelerinin ve Ana
yasamızın demokratik düzeninin devam etmesini ve
edebilmesi için lüzumlu olan bütün desteği bu beş
kuruluşun temsil ettiği bütün Türk vatandaşları ile
ve onların her türlü imkanlarıyla sağlamak ve des
teklemek azmindeyiz... Hemen dönüyoruz Türk Hür
Teşebbüs Konseyi'nin ana ilkesine. Biz, insanı insan
sayan bir rejimin, İnsanlığına katkıda bulunan bir
rejimin müdafaasını yapmak istiyoruz.

Yukarıdaki cümlelerde İşveren Sendikaları . Başkanı açık
olarak beş kuruluşun ekonomik çıkarları savunmak için değil,
siyasi amaçla biraraya geldiklerini söylemektedir.

Oysa bu davada 141. maddeyi ihlal etmenin kanıtı olarak
gösterilen Demokratik Platform adı altında biraraya gelen ve
tek eylemleri Başbakana bir telgraf çekmek olan örgütlerin bir
araya gelmesinde siyasi bir amaç bulunduğu bile belirtilme
miştir.

Şimdi DİSK ·Davasındaki iddialarda yansıyan yanlış hukuk
anlayışına göre sormamız gerekmektedir: Nasıl olur da bir
sendikal kuruluş ekonomik amaçlı olmayan bir ortak cephe
oluşturabilir, Hükümet kendisini savunmaktan aciz kalmış gi
.Oi kendisini nükümsti savunmaya aday görebilir? Yoksa bu beş
kuruluş bir sınıfın başka bir sınıf üzerinde tahakkümünü amaç
layan, gizli bir kuruluş mudur?

161



Kıyasa dayalı iddialar ile bir kıyaslama olanağı yaratması
açısından İşveren • Sendikaları Konfederasyonu Başkanının bu
sözlerini Sayın Mahkeme Heyetinin takdirlerine sunuyorum.

1978 yılında verdiği paralı ilanlarla o dönem hükümetinin
düşürülmesinde önemli bir işlevi bulunan Türkiye İş Adamları
Derneği TÜSİAD'ın eski başkanlarından Ali Koçman bir gün
lük gazeteye verdiği demeçte şunları söylemiştir:

TÜSİAD gibi kuruluşlar daha ziyade büyük serma
ye gruplarım, holdingleri biraraya getirir ve bir
baskı grubu (pressure groupl niteliğindedir. Sanayi
ve ticaret odalarının iş hayatının tüm ayrıntılarıy
la ve üyelerin sorunlarıyla meşgul olmalarına kar
şılık TÜSİAD tipi kuruluşlar lobi yapar...

TÜSİAD Başkanı TÜSİAD'ın yaptığ; çalışmaları ise özetle
miştir:

• 1974'te Kıbrıs olayları ve silah ambargosu nede
niyle TÜSİAD ilk kez yurt dışında ilan kampanyası
nı başlattı. Türkiye'nin görüşünü dünyanın çeşitli
merkezlerinde yansıttı. Yine o günlerde bir TÜSİAD
heyeti, ABD Başkanı tarafından kabul edilen Ilk
Türk işadanılan ünvanını kazandı.

• IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası mali
kuruluşlarla ekonomik istikrarı Türkiye'ye getire
bilmek amacıyla temaslar yaptı.

o AET ve NATO çevrelerinde
milli politikalarını savunmak
yaptı.

T.C. lıükümetlerinin
amacıyla temaslar

• 24 Ocak kararlarının prensiplerini, bu kararların
açıklanmasında çok daha önceleri zamanın bükü
metlerine önerdi.

CJ 24 Ocak'ın hemen ertesinde iç basında «ağır enf
lasyon memlekete felaket getirir» diyen ve serbest
piyasa ekonomisini savunan geniş bir ilan kampan
yası başlattı. Bu ilan kampanyası tasvip veya ten-
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kid gördü, ama geniş tartışmalara yol açtı, çok et
kin oldu.

• 24 Ocak, 12 Eylül arasındaki dönemde bir yandan
istikrar tedbirlerinin savunuculuğunu yaparkı>n, di
ğer yandan da çok partili siyasal hayatın ve demok
rasinin devamı için iki büyük parti arasında uzlaş
ma sağlamak amacıyla yoğun çaba harcadı.

TÜSİAD'ın yukarıdaki anlayışla sayılan çalışmaları yapma
sı demokrasilerde olası şeylerdendir. Ancak yasayla daha ge
niş yetki ve sorumluluklarla donatılmış bir işçi sendikasının
benzeri konularda görüş belirtmesi neden suçlanmaktadır?

Türkiye Odaları Birliği ve EBSO Başkanı Ersin Faralyalı
24.8.1985 tarihli Yeniasır gazetesine verdiği bir demeçte,

Ama hükümet bizden fikir almadan vergi sistemin
de akıl almayacak değişiklikleri uygulamaya sokar
sa, kavga ederiz,

demiştir. DİSK Davasındaki suçlamalar açısından yukarıdaki
sözler ne anlama gelmektedir?

Son olarak bir örnek vermek istiyorum. Türk-İş Başkanlar
Kurulu 29.11, 1985 tarihinde yaptığı toplantısında «eylem• ka
ran alarak şu eylemlerin yapılacağını açıklamıştır:

1. Anayasa· değişikliği hazırlamak,
2. Hükii.meti ICFTU'ya şikayet etmek,
3. Açık hava mitingi yapmak,
4. Sessiz yürüyüşler yapmak,
5. Kapalı salon toplantıları yapmak.

DİSK Davasındaki suçlamalar açısından yukarıdaki karar
ne anlama gelmektedir?

İddianamelere ve EHM'ye göre, işveren sendikaları, ticaret
ve sanayi odaları, Odalar Birliği, TÜSİAD gibi işveren örgütle
ri ve her dönem siyasi iktidardakilerin siyasi görüşünü payla
şan ·bazı işçi sendikaları, siyasi konularda görüşlerini açıklaya
bilirler, anayasa değişikliği hazırlayabilirler, hatta. işveren ör
gütlerinin yaptığı gibi kendi çıkarları doğrultusunda siyasi ik-
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tidarlan etkileyebilirler, hükümetler devirip, hükümetler kura
bilirler, ancak bir kez bile. anayasa değişikliği hazırlamamış
DİSK, siyasi içerikli konularda görüşlerini" bildirince cezalandı- •
rılması gerekir.

Bu çifte ölçülü yaklaşım, hukuk ile, eşitlik ilkesi ile ve ada
let anlayışı ile bağdaşamaz.

DİSK kişi haklan ve siyasal haklar, sendika özgürlüğü ve
sosyal haklar, çalışma ve yaşama koşulları, kültür, sanayi, top
. rak reformti, doğal kaynaklarımız, dış ticaret ve bankacılık,
kentleşme, konut, kira, ulusal bağımsızlık ve dış ilişkiler, yurt
dışındaki işçiler, sosyal güvenlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği,
beslenme ve sağlık, eğitim ve vergi konularında istemlerini sık
sık kamuoyuna açıklamıştır.

. DİSK'in istemlerini açıklaması 1961 Anayasasının, ILO ilke
lerinin ve 274 sayılı Yasanın 1. ve 14. maddelerinin uzantısında
ki doğal hakkıdır. Ve bu istemler olağan dönemde hiçbir biçim
de suçlanmamıştır.

DİSK'in bu istemleri hükümetin DİSK, Türk-İş ve Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile yaptığı ortak toplantıda
dönemin başbakanına verilmiştir. Bu istemler 14 ve 15 Mart
1979 tarihli günlük gazetelerde yayınlanmıştır.

Öte yandan DİSK • zaman zaman yaptığı açıklamalarda iş
çilerin gerçek çıkarlarının sosyalist uygulamalarda yattığını
söylemiştir ki, ·1951 Anayasası ve TCK buna cevaz vermektedir.
İşverenlerin· «hür teşebbüs- sözleri altında kendi çıkarlarını sa
vunmaya yönelik acımasız davranışları ne denli doğal ve yasal
bulunuyorsa, DİSK'in işçilerin çıkarlarının sosyalist uygulama
larda yattığını açıklaması da o denli doğal ve yasaldır.

Bu davadaki iddialara göre yasa maddelerini tartışacak yer
parlamentodur, sendikal örgütler yasa maddelerinin değişmele
rini talep edemezler.

Oysa hükümetler DİSK'ten parlamentoda değişecek yasalar
konusunda görüş istemişlerdir.

;

• Çalışma Bakanlığı 1475 sayılı İş Kanunu ve 275 sayılı Yasa
larda yapılacak değişiklikler ve Tarım ve Orman İşçileri Yasa.
tasarısı hakkında DİSK'ten görüş istemiştir. DİSK de siyasi içe-
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-
rikli bu konudaki tüm görüşlerini TC Çalışma Bakanlığına ilet
miştir.

Yasalar Açısından Sendika-Siyaset İlişkileri

20 Şubat 1974 tarih ve 5018 sayılı Sendikalar Yasasının 5.
maddesi sendikalara genel bir siyaset yasağı getirmiştir. Bu mad
dede şöyle denilmiştir:

İşçi ve işveren sendikaları, sendika olarak, siyaset
le, siyasi propaganda ve siyasi yayın faaliyetleriyle
iştigal edemezler ve herhangi bir siyasi teşekkülün
faaliyetlerine vasıta olamazlar. Sendikalar milli te
şekküllerdir. Milliyetçiliğe ve milli menfaatlere aykı
rı hareket edemezler.

Bu yasağın sendikal hak ve özgürlükleri kulanılamaz hale
getirmesi üzerine, 1961 Anayasasında ve 274 sayılı Sendikalar
Yasasında genel bir siyaset yasağı getirilmesinden vazgeçilmiş,
274 sayılı . Yasanın 16. maddesindeki bazı sınırlamalar dışında
işçi ve işveren sendikalarına siyasi içerikli çalışma yapma izni
verilmiştir.'

5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Yasasında yeni
den sınırlamalar getirilmiş ve yasanın 37. maddesinde şöyle de-

• nilmiştir :

Sendika ve konfederasyonlar siyasi amaç güdemez
ler, siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi partilerle
ilişki kuramaz ve işbirliği yapamazlar ve •bunlarla
hiçbir konuda hiçbir şekilde müşterek hareket ede
mezler, siyasi partilerden destek göremezler ve on
lara destek olamazlar, bunlardan yardım ve bağış
alamazlar, bunlara yard!m ve bağışta bulunamaz
lar. Sendika ve konfederasyonlar derneklerle, kamu
kurum~ niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf
larla siyasi amaçla ortak hareket edemezler, bir si
yasi partinin adını, amblem veya işaretlerini kulla-

• • namazlar. Sendika ve konfederasyonların üyelerinin
münhasıran ekonomik ve sosyal hak ve menfaatle
rinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapacak-
ları mesleki faaliyetler siyasi faaliyet sayılmaz. . ,
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Bir siyasi partinin yönetim organlarından herhangi
birinde görev alan sendika veya konfederasyon yö
neticilerinin, bu göreve geldikleri andan itibaren sen
dika ve konfederasyondaki görevleri kendiliğinden
sona erer.
Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların, sendika
veya konfederasyonun organlarındaki görevleri aday
lık süresince askıda kalır, seçilmeleri halinde gö
revleri son bulur.

2821 sayılı ·Yasada olup da 274 sayılı Yasada bulunmayan
yasaklar, 274 sayılı Yasaya göre yasaklanmamış hususlardır.
2821 sayılı yasa ile getirilen sınırlamaları benimsememekle bir
likte, bu açık yasal durumu Sayın Mahkeme Heyetinin takdir
lerine sunuyorum.

Sendikalar-Siyasi Partiler Ayırımı :

DİSK-! İddianamesinde. ve .EHM'da DİSK'in niteliği konu
sunda bir türlü karar verilememiş ve çok önemli çelişkilere dü
şülmüştür.

DİSK-! İddianamesinin 30. ve 31. ve EHM'nm 3. sayfalarına
göre, . DİSK Türkiye İşçi Partisinin yan örgütü olarak faaliyette
bulunmak amacıyla kurulmuştur. Yani sendikal bir örgüttür.
Siyasi parti değildir.

26. ve ilgili diğer sayfalarına göre ise TKP'nin işçi kesimin
deki güdümlü kuruluşudur. Yani sendikal bir örgüttür.

82. sayfasına göre komünist partisi görevini ve rolünü de
üstlenmiştir. Yani hem parti. hem de sendikadır.

249. sayfasına göre DİSK Marksist-Leninist bir sınıf parti
sidir.

DİSK-! İddianamesinin 272. sayfasında «••.DİSK"in ülkede
mevcut yasal herhangi bir partiyi de kendisi için 'işçi sınıfı par
tisi' olarak kabul etmeyişi, parti vazifesi ile de kendisinin yü
kümlü olduğunun kabulünü- gösterdiği iddia edilmektedir.

Öte yandan yine İddia Makamına göre DİSK 5. Genel Kuru-
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hında CHP temsilcisini Cs. 153), 6. Genel Kurulunda VP TEP
T~İP, S~P, CHP temsilcilerini Cs. 169-1751, 7. Genel Kuntlund~
TIP, TSIP, TBP, SVP, CHP ·Cs. 217-221) temsilcilerini birer siyasi
parti temsilcisi kabul ederek konuk olarak konuşturmuştur.

Ve bu konuşmacıların hemen hepsi konuşmalarında «DİSK
bir sendikal örgüttür, siyasi parti biziz» demişlerdir. Ve bu söz
leri delegelerce alkışlanmıştır.

DİSK parti midir, yoksa sendika mıdır?

İddialar DİSK'in sendikal bir örgüt mü, yoksa siyasi bir
parti mi olduğu konusunda tam bir çelişki içindedir.

İddiaların bu konuda çelişki içinde olması son derece doğal-
dır. Çünkü DİSK-1 İddianamesinin 272. sayfasında:

Çünkü Marksist öğretiye göre ekonomik ve politik
mücadele ayrılmaz bir bütün olup, ekonomik-politik
mücadele örgütü ise «işçi sınıfı partlsi-dir,

denilmektedir.

İşçi sendikası ile siyasi parti gerek amaçlan, -işlevlerı- ve ni
telikleri, gerekse de örgütsel yapıları yönlerinden birbirleri ile
son derece büyük farklılıklar gösteren iki ayn örgüt biçimidir.

Prof. Münci •KAPANİ, siyasal Partileri «bir program etra
fında toplanmış, siyasal iktidari elde etmek ya da paylaşmak
amacı güden, devamlı bir örgüte sahip kuruluş- olarak tanım

, lar. (Politika Bilimine Giriş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi Yayını, Ankara 1975, s. 1221

Prof. Ergun ÖZBUDUN ise siyasi · partileri tanımlarken
«devlet mekanizmasının kontrolünü ele geçirme veya sürdür
meye çalışma amacı-ndan söz eder. '(Siyasal Partiler, Ankara
1974, .s. 4)

Amerikalı bilim adamı •s.M. Lipset ise siyasi partileri- «sı
nıf mücadelesinin demokratik tercümesini temsil eden kuruluş
lar» olarak tanımlar. (Siyasi İnsan, Türk Siyasi İlimler Derneği
Yayını, Ankara 1964, s. 2951

Genel oy sonucu en geniş ve en karmaşık kitleler_in oylarım
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da alsalar, çağdaş toplumlarda siyasi partiler belli sınıfların ve
grupların temsilcisidir.

İşçi sendikaları is~ işçilerin .iktisadi, sosyal ve kültürel ya
rarlarını koruyan mesleki, mücadele ve dayanışma örgütleridir
ler. İşçi sendikalarının üyeleri yalnızca işçilerdir, çalışarılardır..
274 sayılı Yasanın ı. maddesine göre sendika üyeliğinde cins,
aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, inanç, siyasi düşünce ve siyasi
parti ayırımı yapılamaz. Bu anlamda sendikalar kitle örgüt
leridir.

Sendikalar genel anlamda siyasi sorunlarla ilgilenebilirler,
bu açıdan siyaset yapabilirler, bir SİYASİ BASKI GRUBU işlevi
görebilirler.

Ancak siyasi iktidar mücadelesi sendikalarla değil, siyasi
partilerle verilir.

'
Sendikalar siyasi partiler ile organik ilişkiler içinde olsalar

bile siyasi partilerden bağımsız işlevlere sahiptirler.

Siyasi parti-sendika ayırımı 1967 yılından bu yana tüm
DİSK yayınlarında, belgelerinde açıklıkla ortaya konulmuştur.

Temmuz 1980'de değişen DİSK Anatüzüğünün 3-e madde
sini bir kez daha hatırlatalım :

3 - el Emekçilerin, tüm haklarını alabilmesi yal
nız mesleki mücadele ile mümkün değildir.
Bunun yanısıra Anayasadaki demokratik
haklarım kullanarak, siyasi mücadele yap
maları da gereklidir.

. Öte' yandan sendikaların siyasi partiler gibi çalışamayacağı.
DISK'in siyasi bir örgütün işlev ·ve fonksiyonlarını üstlenemeye
ceği Demokratik Sınıf ve •Kitle Sendikacılığının Temel Ilkeleri'
nde şöyle açıklanmıştır : •

...Sendikalar kapitalizmin sömürü ve baskısına kar
şı işçilerin ortak çıkarları için birlikte mücadele ver
me zorunluluğundan doğan ekonomik - demokratik
mücadele örgütleridir. Bu nedenle sendikalar dün
ya görüşü, siyasi düşüncesi, dinsel inancı, konuştu-
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ğu dil, cinsiyeti, ırkı, derisinin rengi, ne olursa ol
sun tüm emekçilere açıktır.

Daha iyi çalışma ve yaşama koşullan ıçın mücade
le birliği, çıkar ortaklığı, siyasal, ideolojik tercih
lerden çok daha önemlidir. Bu nedenle inandıkları,
bağlandıkları siyasi görüş, siyasi parti ne olursa ol
sun işçiler ortak ekonomik çıkarlarda rahatça bir
leşirler.

Sendikaların, çıkarları ortak, hedefleri aynı olan en
geniş yığınları bir örgüt içinde toplamaları, sendi-

• kaların kitle örgütü olma niteliğini ortaya koyar.
Burjuvazi işçilerin kitle örgütlerinde örgütlenmele
rinden korkmakta, baskı ve saptırmalarla işçilerin
san sendikalar yoluyla bölünmeleri için çaba har
camaktadır.

İşçi sınıfı mücadelesinin üçlü bütünlüğü için sendi
kaların kitle örgütü olma niteliğini gözardı etıne,
sendikaların varoluş nedeni olan kitlelerin ekono
mik sorunlarını, somut sendikal mücadeleyi unut
-ma, önemli yanlışlara yol açar. Sendikaları oluştu
ran temel ideolojik ya da politik birlik değil, çıkar
birliğidir. Sendikaları işçi sınıfı partisi yerine koy
mak, sendikalara parti işlevlerini yüklemek, sendi
kaların kitle niteliğini zedeler, sendikaları kitle ör
gütü olmaktan çıkarır ve parçalanmalarına yol açar.
Bu anlamda işçi sınıfının siyasi mücadelesinin parti
tarafından yönetilmesi zorunluluğunu kabul etme
yerek işçi sınıfının sendikaları aracılığı ile üretim
araçlarını eline geçireceğini savunan ANARKO -
SENDİKALİZM ile, sendikaların kitle örgütü olma
niteliğini çeşitli politik görüşlerdeki üyelerin sendi
kalarda yönetici olabileceği gerçeğini unutarak, sen
dikalarla devrim yapmaya kalkışan eğilimlerle dar,
sekter, politik tavırları sendikalara bulaştırmak sen
dikaların her kademesinde fraksiyonculuk yapmaya
çalışan eğilimlerle sürekli olarak mücadele edilme
lidir.

işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin başarılı olma-
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sı sendikaların en geniş yığınları çatısı altında bir
araya getirmesi ile olanaklıdır. Bu nedenle sendi
kalar politik görüş, cinsiyet, ırk, dil, din, mezhep ...
ayırımı yapmadan daha büyük kitle örgütleri olmak,
iş kolundaki işçilerin en geniş birliğini sağlamak için
çaba harcamak zorundadırlar. Ekonomik ve demok
ratik taleplerin hayata geçirilmesi, kazanılmış hak
ların son sınıra kadar eksiksiz kullanılması ve yeni
hakların kazanılması için sendikal mücadelede işçile-

. rin kitlesel olarak örgütlenmesi ve kitlesel eylemle
re girmesi zorunludur. (Demokratik Sınıf ve Kitle
Sendikacılığının Temel İlkeleri, Ankara 20.3.1979, s.
11-13)

Görüldüğü gibi DİSK'in metninde sendikalar ile siyasi par
tilerin apayrı iki örgüt oldukları, sendikaların isteseler bile si
yasi parti işlevi üstlenemeyecekleri, DİSK'in bir siyasi parti ol
madığı ve hiç bir zaman olamayacağı hiçbir tereddüde yer ver
meyecek biçimde açıklanmıştır.

Ayrıca metinde sendikaları siyasi parti yerine koyan egı
limler, sendikalarla devrim yapmaya kalkışan eğilimler mah
kum edilmiştir.

Yine sendikaları siyasi parti yerine koyan anlayışlar DİSK'
in • çalışmalarında şöyle reddedilmiştir :

DİSK sendikaları siyasi örgüt olarak kabul eden,
herşeyi örgütsüz eyleme bağlayan, salt eyle~ yap
mak için eylem yapan, sendikalarla dolaysız siya
sal eylem yapmaya kalkışan bir tek genel grevle ih
tilal yapılabileceğini savunan anarko - sendikalizme
karşı olduğunu her zaman açıklamış ve bu tür eği
limlerle şiddetle mücadele etmiştir. (DİSK .7. Genel
Kurul Çalışma Raporu, s. 263)

Öte yandan Yönetim Kurulunun bir bildirisinin yanlış anla
şılması ve gazetelerde «DİSK Parti Kuruyor» başlıklı haberlerin
çıkması üzerine 1979/203 sayılı 15. 11. 1979 tarihli DİSK Ajansı
ile yapılan açıklamanın sonunda şöyle denilmiştir:

DİSK Yönetim Kurulu kararında yer alan birliği sağ-
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lamaya yönelik ciddi çabalar parti kurmak ile öz
deş değildir. Demokratik sınıf ve kitle örgütü olına
niteliğini hiçbir zaman gözardı etmeyen DİSK ya
sal olarak da siyasi bir parti kuramaz. CDİSK 7. Ge
nel Kurul Çalışma Raporu, s. 2451

DİSK hiçbir zaman bir siyasi parti gibi davranmamış, siyasi
Parti işlevlerini yüklenmemiştir.

Kaldıki, Batı Avrupa'da sendikalar doğrudan siyasi partiler
de kurabilmektedirler.

Tüm bu gerçekler neden gizlenmek istenmektedir?

Demokrasilerde demokratik işleyişin kurumlaşması ve işle
tilmesi ancak örgütlenmiş sınıf ve tabakaların bu gelişime etkin
bir biçimde katılmaları ile· mümkündür. Ancak bu yolla çoğulcu
ve katılmacı demokrasi anlayışı anlam kazanır. Çağdaş demok
rasilerde sendikalar siyasal karar alma sürecini etkileyen fak
törlerin başında gelir.

Çünkü demokrasilerde her sınıf ve zümre kendi ekonomik,
toplumsal ve siyasal çıkarlarını korumak için siyasi faaliyetler
de bulunur.

Türkiye'de çoğulcu ve özgürlükçü kelimelerinin çok sık kul
lanılmasına rağmen, sürekli olarak işçilere siyaset hakkı tanın
mak istenmemiştir. İşte biz sendikacılar buna karşı çıktık.

Sendikalar siyaset dışı kalamazlar. Bir toplumsal sınıfın ik
tisadi, sosyal ve kültürel çıkarlarını korumakla yükümlü bir
konfederasyon da Anayasadaki siyaset yapma hakkını kollek-
tif olarak kullanmak zorundadır. '

Öte yandan gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'de sen
dikaların işlevleri gelişmiş ülke sendikalarına oranla daha yük
lüdür. Azgelişmiş ülke sendikalarının işlevlerinin daha siyasi
.ç.itelikli olacağı aşikardır.

Türkiye'de 1961 Anayasasının, Sendikalar Yasasının 14. ve
16. maddelerinin varlığına, 275 sayılı Yasaya rağmen sendikalar
siyasetle uğraşmasın demek, abesle iştigaldir. Çalışma Bakan
lığı eski Müsteşarlanndan Prof. Rüçhan IŞIK bu konu~a şun
lan söylemektedir:
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Kanaatımca. sendikaların seçimler öncesinde aday
tavsiye etmesi, yahut bazı adayları seçtirmemek is
temesi, bir siyasal , partinin görüşünü benimsemesi,
ya da eleştirmesi, hatta bir siyasal partiyle organik
bağ kurmadan da belli bir konu, ya da konular hak
kında o siyasal partinin görüşünü paylaşması, sa
vunması, siyasal partiyi desteklemesi, bütün bu ko
nularda yayın ve propaganda yapması sendikalara
serbest olan faaliyetler içersinde anlaşılmak gere
kir. CProf. Rüçhan IŞIK, İşçi Sendikalarının Faali
yetlerinin Hukuksal Çerçevesi, Ankara 1977, s. 811

Sendikalar, ve sendikal çalışma siyaset dışında değildir. Ola
mazlar. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır.

Yanlış olan, siyasi iktidar mücadelesini sendikalar ile ger
çekleştirmeye kalkmaktadır.

Sendikaların siyaset içinde olması, siyasi sorunlarla ilgilen
mesi başka şeydir, sendikalarla siyasi iktidar mücadelesi yap
mak başka şeydir.'

İşte iddialarda birbirine taban tabana zıt bu iki gerçek ka
rıştırılmaktadır.

Türkiye'de eğer çoğulcu-katılımcı bir demokrasi kurulacak
sa, işçi sendikaları da partilerüstü kalamayacaktır. Sendikalar
ya kendiler.ine en yakın gördükleri bir siyasi partiyi destekle
yeceklerdir. Cki DİSK sürekli bunu yapmıştır) ya da Batı demok
rasilerinde örnekleri görüldüğü gibi doğrudan bir siyasal parti
oluşumuna katkıda bulunacaklardır.

1967'de kurulan DİSK'in kurucularının bir kısmı daha 1961
yılında TİP'i kurmuşlardır. Bu sendikacılar henüz Türk-İş üye
si oldukları dönemde 1965 seçimlerinde ve DİSK'i kurduktan
sonra 1969 seçimlerinde TİP'i desteklemişlerdir.

DİS_K, 1973, 1977 genel seçimlerinde, belediye seçimlerinde,
1975 ve 1979 ara seçimlerinde CHP'yi desteklemiştir.

DİSK, kurulduğu ilk günden beri işçileri siyaset dışında tut
manın, gerçekte işverenlerin çıkarına yönelik politika yapmak
olduğunu vurgulamıştır. İşçileri eşyanın tabiatına aykırı olarak
politika dışına çıkarıp tüm siyasi faaliyeti ufak bir sermaye
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azınlığına bıraktırmak isteyen alnının SARI SENDİKACILIK
olduğunu belirtmiş ve bu tür tavırların hepsini mahkum et
miştir..

İşte bu suçlanması değil, ödüllendirilmesi gereken bir dav
ranıştır.

DİSK'in Dört Mücadele Yılı adlı kitapta DİSK yöneticileri
sendika-siyaset ilişkilerini ve kullanılacak Anayasal aracı şöyle
b~Ertmişlerdir :

İşçi Iıareketlerl dünyanın hiçbir yerinde politikanın
dışında düşünülemediği halde, Türk-İş yön~ticileri
-partllerüstü politika- denen hayali sloganı ortaya
atarak işçi sınıfını oyalama yoluna gitmişlerdir. /
DİSK topluluğu bu gerçeği bildiği için, geri bırakıl-
mış Türkiye'de sendikacıların mutlaka ilerici. Ana
yasamızın ilkelerine sahip çıkarak politika yapma-
ları, kendi partileri içinde görev almaları, kendi par-
tilerinin iktidara gelmesi için mücadele vermeleri
gerektiği görüşünü savunmuştur. CDİSK'in Dört Mü-
cadele Yılı, DİSK Yayınları, No, 5, 1971, s. 11-121

DİSK işçilerin iktisadi, sosyal ve kültürel çıkarlarını koru
mak amacıyla siyasi sorunlarla ilgilenen, üyelerini siyasal ya
şama. sokan, bir baskı grubu işlevi olan, bu anlamda siyasetle
ilgilenen bir sendikal örgüttür. Ekonomik mücadelenin örgütü
sendikalardır. Siyasi iktidar mücadelesinin aracı ise siyasi par
tilerdir. DİSK her zaman bu iki gerçeği vurgulamış ve bu ger
çeklere uygun davranmıştır.

DİSK, gizli veya açık siyasi bir parti değil, bağımsız ve de
mokratik SENDİKAL BİR ÖRGÜTTÜR.

Bu konudakı tüm suçlamaları reddederken, sendikacılık-si
yaset ilişkileri alanındaki tüm dünya ve Türkiye pratiğini Sa0

yın Mahkeme Heyetinin takdirlerine sunuyorum.

l2. İDDİALARDAKİ MADDİ HATALAR VE BİLGİ HATALARI

DİSK Davasındaki iddianameler, ekleri ve EHM, maddi ha
talar ve bilgi hataları üzerine 'ınşa edilmiş, subjektif temelli, hu-. -
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kukdışı kıyas mantığına dayalı, telkini niteliği ağır baı-an, sap
tırma, zorlama ve çelişkilerle dolu, lehteki delilleri ,.s:izleyen,
hukuki belge ve kanıtlara dayanmayan hukukdışı belgelerdir.

Siyasi nitelikli birer ideolojik çalışma olan bu belgelerdeki
maddi hatalara ve bilgi hatalarına örnek olmak üzere DİSK-!
İddianamesini ele almak istiyorum.

DİSK-I İddianamesi 15 ay gibi, yasalardaki «makul süre-yi
fersah fersah aşan bir sürede hazırlanmıştır. Tüm belgeler, tilin
ayrıntılarıyla İddia Makamının eli altında olmasına ve sık sık
sorgulanmamıza rağmen DİSK-I İddianamesi maddi hatalar ve
bilgi hatalan ile doludur. .

Diğerleri gibi DİS.K-I İddianamesinin gayri ciddiliğini, ko
ğuşturmarun başıboşluğunu, peşin hükümle zincirleme suç ih
das etme çabasını sergilemek için bunlardan birkaç örneği tak
dirlerinize sunuyorum.

Öncelikle davanın adı yanlıştır. DİSK'in uzun adı tüzüğün
de açıkça yazıldığı gibi TÜRKİYE Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonudur. İddianamede yazıldığı gibi değildir.

Sanıkların kimliklerine ilişkin bilgilerin yaklaşık
yanlıştır. Görevler birbirine girmiş, maddi bilgiler eksik
yanlış yazılmıştır. İddianamenin gayriciddiliği buradan
maktadır,

DİSK-I İddianamesinin 34. ve 129. sayfalarında DİSK'in ku
ruluş tüzüğü ile 6. Genel Kurulunda değiştirilen tüzüğün mad
deleri birbirine karıştırılmıştır.

İddianamede DİSK örgütsel olarak suçlanmaktadır. Oysa
864 sayfa gelişigüzel durdurulmuştur. İddia Makamı tüzükler
de açıkça yazmasına rağmen suçladığı karar organlan hakkın
da bile gerçek bilgiye sahip değildir. İddianamenin 141. sayfa
sında anlatılan Yönetim Kurulu oluşumu yanlıştır. Yine aynı
sayfada DİSK'e bağlı sendikalar sıralanmaktadır. Bu listede
gösterilen sendikalardan BANK-İŞ, DEVRİMCİ MADEN SENDİ
KASI, DEVRİMCİ TOPRAK-İŞ SENDİKASI adlarını taşıyan sen
dikalar DİSK'in üyesi değildir. Davanın kapsamı bile yanlış be
lirlenmiştir.
.. Birço~ sayfada sıralanan listeler böyle yanlışlarla doludur.
Orneğin Iddianamenin 695. sayfasında sıralanan CHP milletve
killeri arasında Ertuğrul SOYSAL adı geçmektedir. Bildiğimiz
kadarıyla CHP'nin bu adı taşıyan bir milletvekili yoktu.

Iddianamenin 409. sayfasında Ören toplantısına iştirak eden
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kişilerin adlan sayılmaktadır. İşte bu uzun liste tüm İddiana
menin gayriciddiliğini göstermeye en güzel örnektir.

Bu listeye göre örneğin DİSK 13., 14. ve 15. Bölge Temsilci
leri toplantıya katılmıştır. Oysa elinizdeki karar defterlerinden
kanıtlanabileceği gibi DİSK'in adı geçen bölge temsilcilikleri bu
toplantıdan • yaklaşık 6 ay sonra kurulmuştur. Delegeleri top
lantıya katıldığı iddia edilen Limter-İş, Sine-Sen, Nakliyat-İş,
Devrimci Yapı-İş Sendikaları o tarihte DİSK üyesi değildi. Top
lantıya katıldığı iddia edilen Petkim-İş Yürütme Kurulu üyesi
Ali TÜGEN ise toplantı tarihinden yaklaşık bir yıl önce trafik
kazasında ölmüştü.

Suç ve suçlu kişi yaratma gayreti içinde vefat eden sendi
kacı arkadaşlarımız bile sanık gösterilmek istenilmiştir.

DİSK-I İddianamesi yüzün üzerinde böylesine maddi hatayı
içinde taşımaktadır. Yaklaşık 250 kişi katıldıkları iddia edilen
toplantılara katılmamıştır.

Duruşmalar sırasında bu maddi yanlışları düzeltmemize
rağmen, EHM'da yanlışların çoğu tekrarlanmıştır.

DİSK-! İddianamesinin 114. sayfasında II. Ören Toplantısın
da 16 karar almdlığı iddia edilmektedir. Bu iddia gerçek-dışıdır.
II. Ören Toplantısında 114. sayfada belirtilen kararlar alınma
mıştır. İddianamenin 417. sayfasında II. Ören Toplantısında alı
nan kararlar sayılmaktadır. 114. sayfadaki iddia maddi bir ha
tadır, aynca 417. sayfadaki iddia ile çelişmektedir.

DİSK-! İddianamesinin 155. sayfasında DİSK 5. Genel Ku
rulu sırasında Sendika Başkanlarının gizli toplantı yaptığı be
lirtilmektedir. Oysa o genel kurulu izleyen hükümet komiseri
nin de çok iyi bildiği gibi yapılan toplantının bir kulis toplan
tısı olduğunu arkadaşlarımdan öğrendim.

İddianamenin 256. sayfasında _7. Genel Kurulda kararlar
alındığından söz edilmektedir. Oysa toplantı zabıtları incelenin
ce görülecektir ~i, genel kurula bazı karar tasarıları ve öneri
leri sunulmuştur. Ancak hiçbir karar istihsal edilmemiş, tasan
Iarın incelenmek üzere yönetim kuruluna sunulmasına karar
verilmiştir. DİSK 7. Genel Kurulundan sonra da bir tek DİSK
Yönetim Kurulu toplantısı yapılmamıştır.

DİSK-! İddianamesindeki Norveç, Danimarka, Hollanda'ya
ilişkin sözler gerçek değildir. İddialara göre bu ülkeler «kal
kınmış» ama -sanayileşmemlş- ülkelerdir. Oysa OECD raporla
rında bu ülkelerde sanayileşmiş olarak sayılmaktadır.

DİSK-! İddianamesi sanayileşmeye karşıdır. 50. sayfada
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DİSK'in, kallcnmavı sanayileşme vasıtasıyla istemesine karşı
çıkılmaktadır. Bu, çağdışı, bilime, bilimsel gerçeklere aykırı bir
yaklaşımdır.

Sanayileşme istemek Marksist-Leninist'lik değildir.
Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, hangi görüşle ya

zılmış olursa olsun tüm ekonomi kitapları kalkınma ile sana
yileşmeyi özdeş sayar. Kalkınma ancak sanayileşme ile müm
kündür.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD'm tüzü-
ğünde bile «Kalkınmanın sürükleyici sektörü olarak sanayii
kabul eder» cümlesi yer alır.

İddianamenin 19. sayfasında sendikacılık türlerine ilişkin
yapılan tasnü kasıtlı değilse, bilgisizliğin ürünüdür.

İddianamenin bu • bölümünde bahsedildiği gibi anarko-sen
dikalizmin amacı komünist düzen değil, anarşist bir düzendir.
Sosyal demokrasinin amacı da komünizm değil, sosyal demok
rat bir düzendir.

Bugün dünyanın birçok ülkesindeki sosyal • demokrat sen
dika da İddia Makamının sendikacılık anlayışının onayladığı
Uluslanarası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu ICFI'U'nun
üyesidir.

Örneğin Federal Almanya'dan sosyal demokrat nitelikli
DGB (İşçi Sendikaları Federasyonu), İngiltere'den TUC (Sendi
kalar Kongresi), Lüksemburg'dan CGT (Genel İş Konfederas
yonu), Belçika'dan FGTB (Belçika Genel İş Federasyonu), Da
nimarka'dan LO (Sendikalar Federasyonu), İtalya'dan CISL
(İtalya İşçi Sendikaları Konfederasyonu), İsveç'ten LO, ICFTU'
nun üyesidirler.

Öte yandan çoğu ICFTU'ya bağlı, ICFTU görüşünü payla
şan sendikalar bölgesel çapta biraraya gelerek DİSK'in de üye
si olduğu Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nu (ASK) kur
muşlardır. İddia Makamının suçladığı Fransız CFDT sendikal
örgütü de ASK'a üyedir.

.. İddia Makamının sendikacılık anlayışım onayladığı ICFTU,
TURK-IŞ'in üyeliğini 3 yıldan fazla süreyle askıya almıştır.
ASK ise Türk-İş'In üyelik başvurusunu kabul • etmemiş, Türki
ye'den yalnızca DİSK'i üye kabul etmiştir.

İddianame bu konularda önemli bilgi yanlışları içindedir.
DİSK-! İddianamesinin 26. sayfasında Türkiye'de aşın sol

unsurların 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzandıkları belir
tilmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısı 1850 yılından başlar. An-
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cak o tarihlerde Osmanlı toplumunda Marksist-Leninist ve de
proletarya diktatörlüğü peşinde koşan örgüt ve eylemlerin ol
madığını tarih kitaplarından öğreniyoruz.

DİSK-! İddianamesinde sık sık DİSK için yasal biçimde
«Sendikalar Btrllği- deyimi kullanılmaktadır. Oysa 274 'sayılı
Sendikalar Yasasında böyle bir nitelendirme yoktur. İddianame
eskiden kullanılmakta olan bu deyimi kullanmakla son yasal
gelişmelerden de habersiz olduğunu ortaya koymuştur.

İddianamede devlet, egemenlik ve iktidar kavramları birbi
rine karıştırılarak kullanılmış, bu kavramlar etrafında bilinçli
ya da bilinçsiz önemli yanlışlar yapılmıştır.

İddianameye bilimsel bir hava verebilmek için zaman za
man rakamlar kullanılmıştır. Ancak bunların da çoğu gerçeği
yansıtmamaktadır. •

Örneğin 50. sayfada Norveç'in kişi başına milli gelirinin
9-10 bin dolar olduğu yazılmıştır. Oysa gazetelerden öğrendi
ğimize göre son OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgü
tü) ekonomik raporuna göre, Norveç'in 1980'de kişi başına mil
li geliri 14.040 dolar olmuştur.

DİSK-! İddianamesinin 30. sayfasında TİP'in kuruluşuna iliş
kin bilgiler eğer saptırma amaçlı değilse, bilgi hatasından kay
naklanmaktadır. Bilindiği gibi TİP kurucularından biri Türk-İş
eski başkanlarından rahmetli İbrahim DENİZCİER'dir. Diğer
üç sendikacı Ahmet MUŞLU, Saffet GÖKSÜZOĞLU ve Hüseyin
USLUBAŞ'ın DİSK ile hiçbir ilgisi olmamıştır.

Ayrıca o dönemde bilindiği gibi Türk-İş'li diğer sendikacı
lar da Çalışanlar Partisi adıyla bir parti kurma girişiminde bu
lunmuşlardır. Ancak bu çabalar bir sonuç getirmemiştir.

İddianamenin arkasına konan fotoğraflarda da kasıt yoksa,
önemli maddi hatalar vardır. Bu fotoğrafların büyük bir bölü
münün DİSI\ ile • hiçbir ilgisi yoktur.

DİSK-! İddianamesindeki ve EMH'daki maddi hataların baş
lıcalarını ekte Sayın Mahkeme Heyetinin takdirlerine sunuyo
.rum. CEK NO: 6)

13. İDDİALAR SUBJEKTİF BİR YAKLAŞIMIN
ÜRÜNÜDÜR

DİSK Davasındaki iddialar objektif (nesnel) değil, subjek
:tif (öznel) bir yaklaşımın ürünüdür.
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DİSK'i ortaya çıkaran koşulları ele alına yaklaşımında ob
jektiflik yoktur. Tam tersine yoğun bir subjektiflik, taraflılık,
peşin hükümlülük vardır.

Örneğin, DİSK-! İddianamesinde Sendikal hareketimizin
geçmişi, içinde bulunduğu somut, nesnel maddi koşullar dikka
te alınmamış, ·tartışılmamıştır.· Sendikal hareketimizin geçirdi
ği aşamalar nelerdir? 1950-60 arasındaki sendikal hareket ne
yapmıştır? Türk-İş'in 1960 sonrası mücadelesi nasıl gehşrniş
tir? DİSK'i doğuran ekonomik, toplumsal, siyasal koşullar ne-,
dir? Türk-İş içindeki sosyal demokrat hareket nedir?

DİSK'in kısa zamanda yanın milyonu aşkın üye sahibi ol-,
masının maddi koşulları nelerdir? 1976 sonrasında işsizlik, erıf-,
lasyon, terör sorunları sendikal hareketimize ne getirmiştir? I..
ve II. Milliyetçi Cephe CMC) iktidarları işçilere ve sendikala
rına ne getirmiştir? Sermayenin gazetelerdeki paralı ilanlar·
dahil işçilerin ücretlerine, kıdem tazminatlarına, grev hakları
na yönelik saldırılar ne üretmiştir? 12 Eylül'e nasıl gelirı-,
miştir?

Kısacası İddianamelerde ve EHM'da bu son derece örıem-,
li olguların ekonomik, toplumsal ve siyasal maddi koşulları ele.
alınmamış, tartışılmamıştır. İddialarda bilimsel gerçeklerin ser-,
gilenınesinden özenle kaçınılmıştır.

Çünkü iddianameler «bilim», «bilimsel», «gerçek» ,«gerçek-.
çilik» gibi terimlere açıkça karşıdır. Çünkü bu terimler Mark-,
sist-Leninist olmakla suçlanan kitaplarda da geçmektedir.

İddianamelerde ve EHM'da bilimsel olan, maddi, yani nes
nel yaklaşım değil, körlerin fili tanımlaması gibi subjektif bir
yaklaşım yöntem olarak seçilmiş, önyargılar hukuk • ilkelerinin,
önüne geçmiştir. •

İddialara göre, bir görüş ya da terim doğru olsa bile
-Marksist-Leninlst- bir eserde geçiyorsa, yanlıştır.

Böyle bir mantık insanı bilime, gerçeğe, doğruya değil; bi-,
limdışına, gerçekdışına, demagojiye götürür. Görüşlerin doğru-.
Iuğu ya da yanlışlığı onları söyleyenlere bakarak değil, bilim
sel ve pratik geçerlilikleri ile ölçülür. Bu nedenle bilimde ve.
bir toplumsal bilim olan hukukta objektiflik esastır.

DİSK-! İddianamesinde geçmiş olaylar o· günlerin nesnel·
koşullarına göre değil, bugünkü yaklaşımlara uygun biçimde,
zorlanarak yorumlanmıştır.

Elimizdeki iddianameler ve EHM hukuk bilimine dayalı de-.
ğildir. Aynca sendikal yaşamı ilgilendiren, işçtlerın ilçtisadi,,

178



sosyal ve kültürel çıkarlarını ilgilendiren böylesi bir davada
yalnızca ceza hukukunu bilmek yetmemektedir.

Böylesi bir· davada iddialan ortaya koyabilmek için mutla
ka ve mutlaka üniversitelerimizde okutulan sosyal siyaset ya
da endüstriyel ilişkiler, iktisat, sosyoloji, psikoloji, en önemlisi
iş hukuku gibi bilim dallarımn çok iyi özümsenmesi gerekmek
tedir. Ancak bu durum elbette birçok yanlışın, hatanın ve sub
jektif, yani bilimdışı yaklaşımın temelini oluşturmuştur.

• İddialar böylesi bir subjektif yaklaşım etrafında zincirle
me suç ihdas etmeye dayalıdır.

Örneğin DİSK-I İddianamesinin daha başında 32. sayfada,

...Temel ilkelerini, DİSK'in bidayetten beri sınıf mü
cadelesi ve hakimiyeti ve buna göre bir cemiyet ni
zamının teessüsü amacı ile kurulmuş illegal bir te
şekkül olduğu yönünden ele almak istiyoruz,

denilmiştir.
Yani peşin hüküm belirtilmiştir, ardından da suç yaratıla

caktır.
Oysa, hukukçu söz konusu ettiği yasa maddelerini, bu

maddelerini doğuran kültür birikimi içinde ele almak zorun
dadır.

Yasada kurumlaşan maddelerin, kavramların. terimlerin
Batılı hukuk kurumlarının yansıması olduğunu söyleyen Cum
huriyet Başsavcısı eski yardımcılarından Sami SELÇUK tüm hu
kukçuların şu iki noktaya dikkatlerini çekiyor:

a - İlkin uygulamada hiçbir terimi, kavramı, ilke
yi, maddeyi savsaklamamak ve adalet dağıtımında
Türk insanını ondan yararlandırmak. Çünkü tersi
durumda, uzun savaşımlarla ulaşılmış çağdaş değer
lere kıyılmış olacaktır. Bu ise devrimden sapmak de
mektir.
b - İkincisi, y:asal metin, hukukun kökü gövdesi de
ğil, ürünü olduğuna göre çağdaş yorum ve uygula
ma, tarihten süzülüp gelen o hukuk birikiminin bi
lim ve felsefesini benimsemekle olanaklıdır. Değil
mi ki, Atatürk devrimi, bilimin uygulamaya akta
rılması ve çağdaşlaşmada akılcı ve bilimsel demet
lemedir. Öyleyse hukuklarını benimsemeğe çalıştı
ğımız ana yurttaki gelişmeler genetik ve tarihsel
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yorum anlayışıyla izlenmelidir. Tersi durumda, ya
sal metin yorumlamasının kısırlığı ve hacimsizliği
içinde kalınacak, bu yorumun yasal metinlerle kı
yıya attığı artık Cmetrıikl maddeler çoğalacak, ada
let boşluğu ve yabancılaşması büyüyecek, yasa dev
rimi de hukuk devrimine dönüşemeyecektir. (Cum
huriyet, 22 Kasım 19811

14. İDDİALARDA KULLANILAN SUÇLAMA
YÖNTEMİ KIYAS'TIR

Tüın suçlamalar için hukukdışılığı artık herkesçe kabul edi
len ve hukukta yasaklanmış KIYAS yöntemi kullanılmıştır,
DİSK Davasındaki tüm suçlamalar KIYAS'a. dayalıdır. Bu ne
denle kıyas yönteminin üzerinde durmak son derece önemlidir.

İddia Makamı kıyas mantığım şöyle kullanmaktadır:
DİSK'in çeşitli yayınlarındaki görüşlerinden bir sözcük ya

da cüınle ya da paragraf alınmıştır. Ardından «Marksist-Leni
nıst- olduğu iddia edilen bir kitaptan benzeri kelimeler ya da
paragraflar alınmış ve benzetme yoluyla ikisinin de. birbirine
eşit olduğu, böylece sözde DİSK metinlerinin de «Marksist-Le
nınlst- olduğu kanıtlanmıştır.

Ve elbette DİSK'e ilişkin açıklamalar metinlerin bütünlü
ğünden koparılarak, saptırılarak, seçmeci ve montajcı bir anla
yış ile, «cımbızlama» yapılarak alınmıştır. O cümlelerin ben
zerlerini hangi tarihte, hangi koşullarda yazıldığı belli olan,

. ancak suçluluğu daha önceden kabul edilen metinlerden yine
-cımbızlama- yöntemi ile alman cümlelerle kıyaslanmıştır.

DİSK'in kullandığı bazı kelimelerin -Marksist-Lenirıtst me
zahlar- denilen kitaplarda bulunması DİSK'in suçlu olmasının
kanıtı sayılmıştır. .

Ayın biçimde DİSK'in bazı anlayış ve eylemleri .de kıyasla
ma yolu ile DİSK'in. Marksist-Leninist olduğunun kanıtlanma-
sında kullanılmıştır. •

İddia Makamı kıyas yönetimini DİSK-! İddianamesinde öz
olarak sık sık geçen şu örnek paragraflarda açıklamıştır :

DİSK'in sendika anlayışına DİSK ilkeler kitabından
alınan sendikaların meydana çıkışı, sendikaların
okul oluşu, 'sendlkalann işçi sınıfı partisi (Komünist
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Parti) ile ilişkisi, uzlaşmacı sendikacılık ve sınıf sen
dikacılığına ilişkin pasajlar ve bunu müteakip Mark
sist-Leninist • mehaz ve literatürden alınan ilgili pa
sajlar ve bunların karşılaştırılması ve kıymetlendi
rilmesi yolu ile işarette bulunulacaktır. Is. 79)
Bu hususu belirginleştirmek amacı ile önce temel il
keler kitabında bu konu ile ilgili olarak . yer alan

• pasajları daha sonra da bu pasajlarda yer alan hu
susların Marksist-Leninist görüş tarzı çerçevesinde
ki asıl anlamlarını ortaya koyuşu biçimde Mark
sist-Leninist literatürde yer alış şeklini gösterir pa
sajları ortaya koymaya çalışacağız. Cs. 841

Kıyas mantığı uygulamasına ilişkin bir örnek paragraf ise
şudur:

DİSK temel ilkeler kitabından alınmış sınır müca
delesi ile ilgili bölümlerin Marksist-Leninist litera-

• türdeki görüşler ile karşılaştınl.ması ve kıyaslanma
sı DİSK'in temel görev olarak öngördüğü sınıf mü
cadelesi konusundaki Marksist-Leninist teoriyi be
nimsediğini ortaya koymaktadır. Cs. 691

Aynca DİSK-I İddianamesinin .67. sayfasında -kıyaslamaya
ve kıymetlendirmeye esas olarak»; 81. sayfasında -karşılaştır
malı bir görüş altında ifade etmemiz gerekırse-: 75. sayfasında
ise «böylece.. . DİSK'in Marksist-Leninist bir kuruluş olduğu is
patlanmış ve delillenmiş bulunrnaktadır,» denilerek KIYAS yön
teminin kullandığı özellikle vurgulanmıştır.

Tüm bu açıklamalarla İddianamadeki ve EHM'daki _suçla
maların hukukdışı KIYAS yöntemine dayandırıldığı açıkça or
taya konmuştur.

Bu davada örneğin şu genel kıyaslamalar yapılmaktadır.
Birinci örnek :

• DİSK, sosyalist bir kuruluştur.
ııı Sosyalizm, zor ve cebire dayalı proletarya dikta
törlüğü kurmayı amaçlayan komünizm demektir.

• Öyle ise DİSK, zor ve cebire dayalı proletarya elik
. tatörlüğünü kurmayı amaçlayan Marksist-Leninist
gizli örgüttür.
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İkinci örnek :

• DİSK, demokratik merkeziyetçiliği ilke kabul et
miştir.

0 Demokratik merkeziyetçilik, komünist partilerin
1

ilkesidir.
., Öyle ise DİSK, TCK'nın 141., 142. ve 1'46. madde
lerini ihlal eden ihtilalci, komünist, Marksist-Le
ninist bir partidir.

Üçüncü örnek :

0 DİSK ı Mayıs'ları kutlamaktadır.
e ı Mayıs komünist ülkelerde ve komünist partiler
ce kutlanılan bir gündür.

• Öyle ise DİSK, ihtilalci, Moskova'nın güdümün
deki, Marksist-Leninist, gizli bir örgüttür.

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi bu davada şöyle bir kı-
yas mantığı •kullanılmaktadır :

Tüm insanlar iki ayaklıdır,
Devekuşu da iki ayaklıdır,
O halde devekuşu da insandır.

Veya örneğin :
Tüm Sosyalistler, Marksist-Leninist ve ihtilalcidir,
.Fransa Devlet Başkanı Mitterand da sosyalisttir,
O halde Mitterand da.Marksist-Leninist ve ihtilalci
dir.

.KIYAS yöntemi, insanlığın gelişmine yön verecek, ona ye
ni ufuklar açacak bilimsel bir yöntem değil, tam tersine bilgisiz
liği demagoji ile örtmeye çalışan bir yöntemdir.

Aynı biçimde iddialara göre soyut barış kelimelerini kul
lanmak görünüşte masumane bir tavırdır. Ancak bunun altın
da -Marksist-Lenlnist- olmak yatar. •

Şimdi soruyorum : Aynı yöntemle örneğin, • ABD Başkanı
Ronald Beagan'ın -barış için mücadele edilmesi gerektiği» yo
lundaki bir cümlesini alıp Marksist-Leninist (?) kaynaklardan
buna paralel pasajlar bulursak· ABD Başkanının Marksist-Le
ninistliğini belgelemiş mi olacağız?

İddialara göre işçilerin politika yapmasından, siyasal ve
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ideolojik mücadele vermesinden, işçi sınıfı partisi kurmasından
söz etmek -Marksist-Lenlnist-Iiktlr.

'iddianamenin 153. sayfasına göre Türk-İş eski başkanların
dan • rahmetli İbrahim DENİZCİER DİSK'in 1975'teki Genel Ku
ruluna katılarak bir konuşma yapmış ve «işçilerin kendileri
nin işçi sınıfının politik örgütünü kuracağını» söylemiştir. İddia
Makamının mantığına göre DENİZCİER de bir Marksist-Leni
nist sendikacıdır.

Oysa gerçek bu değildi.
DİSK-! İddianamesinin 584. sayfasında IlI. Enternasyonal'in

192l'deki III. Kongresinde «İşçi Güç Bırltği» politikasının kabul
edildiği belirtilmekte ve buradan kalkılarak şu kıyas yapılmak-

• tadır. İşçilerin güçbirliğini isteyen herkes komünisttir.
DİSK-! İddianamesinin 19. - 25. sayfaları arasında dünyada- .

ki bazı sendikacılık a.kınılan sıralanmakta, bu arada DİSK'i
anımsatırcasına bazı saptırma ve zorlamalarla. «Marksist-Leni
rııst- diye nitelendirilen sendikalar anlatılmakta, ardından da
25. sayfada kıyas mantığının en harika örneklerinden biri ola
rak,

Bu açıklamalar. muvacehesinde görülüyor ki, DİSK,
müesses hür parlamenter nizamı yıkmayı hedef al
mış Avrupa'daki ihtilalci ve komünist sendikaların
fikir ve faaliyetlerini, Türkiye içinde yürütmekte
olan bir teşekküldür.

denilmektedir.
Kuşkusuz ki, bu yöntem yalnızca DİSK Davasında. kullanıl

mamıştır. Yüzlerce yıl önce bilgin Galile'yi yargılayanlar, kan
dolaşımından ilk kez söz eden bilgin Servetus'u ateşe atanlar
da aynı kıyas yöntemini kullanmışlar ve aynı yöntemle suçla
malarına kanıt aramışlardır.

Erıgisizyorı mahkemelerinde olduğu gibi, Bitler dönemi Al
manya'sındaki nasyonal sosyalist mahkemelerde de kıyas yön
temi kullanılmıştır.

Ama tarih ve aydınlık gelişim bu yöntemle, tarihi durdur
. maya, aydınlığı önlemeye çalışanlara cevabını vermiştir. Ver
mektedir.

Eğer insanlık bu davada kullanılan kıyas yöntemi ve onun
kaynaklandığı formel mantıkla açıklansaydı teknolojik gelişme
de insanoğlunun 2000 yılının eşiğinde varmış olduğu bu uygarlık
aşaması gerçekleşemezdi.
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DİSK-! İddianamesinde DİSK metinlerinde geçen BİLlM söz-
cüğünün komünizm yerine kullanıldığı şöyle ispatlanmıştır:

Lenin; Marks ve Engels'in kurdukları bilimin her
yönünü diyalektik maddeciliği, ekonomik politiği, sos
yalist devrim teorisini ve komünist toplumun kurul
ması teorisini geliştirmiş olan seçkin bilim adamıy
dı. (SSCB Bilimler Akademisi'nin, Lenincilik ve Ulus
lararası İşçi Sınıfının Devrimci Hareketi, s. 63)

Yani iddiaya göre bir kitapta bilim sözcüğü Marks, Engels
ve Lenin'In görüşlerini karşılamak için kullanılmışsa DİSK'in
de bilimden anladığı budur.

DİSK-! İddianamesinin 273. sayfasına göre nötron bomba
sına karşı çıkmak Sovyet ideolojisi doğrultusunda olmaktır.

Bu anlayışa göre Batı Avrupa'nın çeşitli kentlerinde nötron
bombasına karşı yürüyüş yapan ınilyonlarca insan Sovyet ide
olojisi doğrultusundadır. Marksist-Leninist ve ihtilalcidir.

Böylesi. bir mantık, hukuk mantığı olamaz.
DİSK-! İddianamesine göre (s. 42-59) DİSK, emperyalizme

karşı çıkmış, bağımsızlık istemiş ve IMF ile Dünya Bankasını
eleştiriniştir. İddialara göre suçlulukları daha önceden belli TKP
ve TİP programlarında da aynı şey söylenmektedir. Öyle ise
«Görüleceği üzere sosyalizmi ve nihai olarak komünizmi hedef
alan partiler ile DİSK'in genel iktisadi alandaki politikaları ay
nıdır," ve bu nedenle de DİSK Marksist-Lerıinist bir örgüttür.

Kıyas mantığına dayalı bu yaklaşım ile neler ispatlanamaz
ki?

Benzetme mantığı hukuksal bir araç olamaz. Örneğin DİSK,
IMF üyeliğine ve dış borçlar alınmasına karşıdır. Oysa bugün

• sosyalist ülkelerden Romanya, Macaristan, Yugoslavya IMF üye
sidir. Çin IMF üyeliği için başvurmuştur. Bu çelişki nasıl açık
lanacaktır?

DİSK Türkiye koşullarında eşel mobil sistemine karşı çık-.
mıştır. Ama İtalya'da İtalyan Komünist Partisi üyelerinin etkin
olduğu sendikal örgüt CGIL eşel mobil'i savunmaktadır. İddia
Makamı. kıyas yöntemi ile bu gerçekleri nasıl yorumlayacak
tır?

DİSK-I İddianamesinin 52. sayfasındaki kıyas'a göre «top
rak işleyenindir» demek Marksist-Leninist'liktir. Oysa bilindiği
gibi bu sözü önce eski Cumhurbaşkanlarından İsmet İNÖNÜ
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1~37 yılında TBMM'de söylemiş, 1960'lann sonunda da bu slo
gan İNÖNÜ'nün varlığında • tüm CHP'nin sloganı olmuştur.

DİSK-I İddianamesinin 23. sayfasındaki kıyas'a göre kollek
tivizmin her türlüsü Cki. iddianame de Köy-Kent ve Kibutz pro
jelerini de kollektivist uygulama saymaktadır) komünizm de
mektir ve suçtur. Kollektivizm önce kamulaştırmayı öngörür.
1961 Anayasasında da kamulaştırma öngörüldüğüne göre, • bu
kıyas anlayışını sürdürürsek 1961 Anayasasının da Marksist-

• Leninist nitelikli olduğuna İm karar vereceğiz?
«Ekmek, barış, özgürlük» sloganı 1905 ve 1917'de Çarlık Rus

ya'sında komünistlerin kullandığı bir slogandır. Oysa bu slo
ganı İddia Makamının 19. sayfada övdüğü ICFTU ve Türk-İş •
kullanmaktadır.

İddianamelerdeki ve EHM'daki kıyas 'anıayışına ·göre· şimdi
biz ICFTU'nun Marksist-Lenfnist olduğunu mu kanıtlamış ola
cağız?

DİSK'in emperyalizme ve faşizme karşı mücadele. verme il
kesi, DİSK-I İddianamesinin 81. sayfasında SSCB Bilimler Aka
demisinin Lenincilik ve İşçi Sınıfının Uluslararası Devrimci Ha
reketi adlı kitabındaki,

Kongrenin kararlan batıda a.nti-faşist doğuda anti
emperyalist bir birleşik cephenin kurulması yolun
daki tüm engelleri ortadan kaldırdı.

cümlesi ile kıyaslanarak DİSK'in Marksist-Leninist ve Moskova'
nın doğrultusunda bir kuruluş olduğunun kanıtladığı ileri sü
rülmektedir.

DİSK-I İddianamesinde kull~nılan Marksist-Leninist pasaj
larla kıyaslanarak aşağıdaki cümlelerin yazarı hakkında da hü
küm verilrnssini istiyoruz :

Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, ufuktan
bütün doğu milletlerinin de uyanışını öyle görüyo
rum. Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak olan çok
kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşu şüp
hesiz ki terakkiye ve refaha yönelmiş olacaktır. Bu
milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağ
men muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen ge
leceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm
yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasın
da hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir
ahenk ve işbirliği çağı egemen olacaktır.
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Efendiler, biz bu hakkımızı koruyup gözetmek, ba
_ğımsızlığımızı emin bulundurabilmek için heyet-l
· umumiyemizce, heyet-i milliyemizce bizi mahvetmek
isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen
kapitalizme karşı heyet-i milliyece savaşmayı caiz
gören bir mesleği takip eden insanlarız. (Atatürk,
Söylev ve Demeçler, I, s. 196, 1971 _
Halen emperyalist ve kapitalist devletlerin ortaya
attıkları yeni metodlar karşısında her zamankinden
daha: sıkı bir blok teşkil etme zorunda olduklarına
inamyorum. CSD 4, s. 4331 •

«Kanunsuz .suç ve ceza olmaz» kuralının Türk hukukun
daki bir diğer anlamı ise kıyas yasağım ortaya koymaktadır.

Nitekim Prof. Faruk EREM Türk_ Ceza Hukuku adlı eserin-
de aynen:

Kanunun birinci maddesindeki. «sarahaten» kelimesi
Türk Ceza Hukukunda ..kıyaslama-mn yasak edil
diğini gösterir...

demektedir.
Keza Ord. Prof. Sulhi DÖNMEZER ve Prof. Sahir ERMAN,

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku adlı eserlerinde,-

1. maddede mevcut «Kanunun sarih olarak suç say
madığı..... ibaresinin muhalif anlamından kıyasın
yasaklanmış olduğunu anlamak icabeder...

demektedirler.
KIYAS konusunda Prof. Dr. Öztekın TOSUN ise şunları

söylemektedir:

Bütün hukuk alanlarında geçerli olan kıyas ve ben
zetme yolu ile yorum, suç hukukunda bir ayrılık ta
şır. O da, suç hukukunda suçların yasallığı ilkesi
nin bulunmasıdır. Suç hukukunda, yazılı hukuk ku
ralı olan yasalar da suç gösterilmelidir deyince, ya
zılı olmayan yerlerin doldurulması yöntemi geçerli
olainaz. Demek ki, suç hukukunda KIYAS, BENZET
ME YOLU • İLE YORUM YAPILMASI YASAKTIR.
(Suç Hukuku El Kitabı, s. 781

Yargıtayın yerleşmiş, kökleşmiş içtihatlan da ceza huku
kunda kıyaslama yasağını açıkça ifade etmektedir.
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi 10.5.1969 tarih ve 257/2398 sayılı
kararında kişilerin istidlal yoluyla suçlanamıyacağını açıkça or
taya koymuştur.

Özetle: «Kanunda yazılı olmayan ahvalde tefsir ve kıyas
yoluyla ceza tayin edılemez.»

15. iDDİALARDA GERÇEĞE KANITLARLA DEGIL, TEL
KİN İLE ULAŞMA YÖNTEMİ KULLANILMAKTADIB

İddianamelerde ve EHM'da gerçeğe kanıtlarla ulaşma yeri
ne, telkin ile ulaşma yöntemi seçilmiştir. Üstelik bu telkin yön
temi genel olarak ileride göreceğimiz tahrifat, saptırma ve zor
lamalara dayandırılmıştır.
• Telkin yöntemi zihinlerde genel, belirsiz çağrışımlar yaptır
ma, bağlantılar kurdurma yoluyla, psikolojik olarak etkileme
yöntemidir.

Telkin yöntemi ile DİSK, söyledikleri veya yaptıklarıyla de
ğil, İddia Makamına göre söylemek ya da yapmak istediği var
sayılan şeylere göre mahkum edilmeye çalışılmaktadır.

DİSK-! İddianamesinden alınan aşağıdaki şu örnek cümle
ler bu davada telkin yönteminin kullandığının açık kanıtları
dır:

• Kendi görüşlerine göre Anayasa'da öngörülen
köklü değişimler şeklinde nitelenen ve gerçekte ise
devletin iktisadi ve sosyal temel nizamlarını üade
eden Anayasal nizamını 'toplumcu bir düzene' dö
nüştürülerek amaçladıkları proletarya diktatörlü
ğünü kurmak istikametinde çalışma esaslan orta
ya konulmaktadır. Is. 361

o Ifollektivizme giden en kestirme yol devlet kapi
talizmi ve devlet işletmeciliğinden geçer. DİSK ise
kollektivist bir örgüttür. Is. 50)

• Devlete karşı bir güç olduklan inancına kapıla
rak Is. 316)

e Temel ilkeleri hükümleri arasına dahi gizlenmiş
proletarya diktatörlüğünün gerçekleştirilmesine
yönelik propagandasını yapış usul ve şekli. Cs. 181

e Tabanın söz ve karar sahibi olması, gerçekçilik
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ilkesine yani bilimsel sosyalizme tabi olmak şar
tıyla mümkün olabiliyor. Us. 66)

• Legal görünümlü olsa da illegal bir teşekküldür.
(s. 37)

0 Gizli Komünist cemiyetin yöneticileri, bu fesatçı
niyeti maskelemek üzere· (s. 106)

0 Bölümlerin. tümünde yer alan işçi srrııf'ırırrı diğer
emekçilerle birlikte iktidarı ele geçirmesi şeklin
deki ifadeleri, seçime dayalı hür parlamen_ter yol
dan değil, ihtilalci yoldan işçi sınıfı iktidarını kas
tettiği açıktır. ıs. 92)

EHM ise şu cümlelere yer vermiştir :
...belirgin bir şekilde açıklanmamış olmakta" bera
ber ... dolaylı yoldan DİSK'in amacının sosyalist bir
düzene ulaşmak olduğu anlaşılmaktadır. (s. 4)
...devrimci bir öze, değişik bir ifade ile ihtilalci bir
ruha... (s. 4, 151)
.. .işçi sımıf bilimi diğer bir deyimle bilimsel sosya
lizm... (s. 10)

Bu davada DİSK yayınlarının ya da eylemlerinin doğrudan
doğruya yasalar açısından değerlendirilmesi yerine, Marksist -
Leninist kaynaklardan benzer pasajlar bulunarak telkin etkisi
arttırılmak istenmiştir. Bu amaçla Lenin'den, Stalin'den uzun
alıntılar yapılmış, uzun uzun I. Enternasyonal anlatılmıştır.
Cephe ve TKP üzerine geniş bilgiler verilmiş, alıntı benzetmesi
çabasına girilmiştir.

DİSK'in kendi söylediklerinde yasalara aykırı bir yan bu
lamayıp Lenin ya da Stalin'i tanık göstermek, 1961 Anayasası
nın 33. maddesindeki «ceza sorumluluğunun şahsiliği» ilkesi ile
bağdaşmaz. Ama zaten suç tarihi olarak 1967'nin gösterilmesi,
Anayasanın bu ilkesinin pek ciddiye alınmadığını göstermek- .
teclir.

Belli bir andaki tüzel kişi organlarının beyanından daha
öncekilerin nasıl sorumlu tutulabileceğini açıklayabilecek bir
ceza hukuku kitabı ya da bir mahkeme içtihadı bulmak müm
kün müdür? Sanmıyorum.

Bu davada telkin yöntemi sonuna kadar zorlanmıştır. Ör
neğin, DİSK-! İddianamesinin 23. sayfasında Marksist-Leninist
sendikalar başlığı altında • bir sendikacılık akımı anlatılırken,
sürekli DİSK'e benzetme yapılmıştır.
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Örneğin, Marksist-Leninist sendikaların demokratik plat
formlar kurduğu iddia edilmektedir. Bu bir bilgi hatası değil,
telkini amaçlı bir zorlamadır.

Dünyada hangi sendika DİSK'inki gibi demokratik platform
çağrısı yapmıştır? Hangi ülkede? Kaç yılında? Bu sorularımız
herhalde cevapsız kalacaktır.

İddialarda sık sık hukuki görünen, ancak gerçeği yansıtma
yan telkini sözlere yer verilmektedir. Örneğin belgelerden söz
edilirken, sık sık «ele geçirilen» deyimi kullanılmaktadır. Sanki
DİSK bir şeyleri gizlemiş de güvenlik kuvvetleri onları gizlen
dikleri yerden çıkarıp bulmuş. Böyle bir şey yoktur.

DİSK, kamuoyunun gözü önünde çalışmış yasal -blr kuru
luştur. Hiçbir belgeyi gizlemediği gibi, gizlemek de istememiş
tir. Güvenlik kuvvetleri DİSK Genel Merkezine gelince herşeyi
yerli yerinde bulmuşlardır.

İddianamelerde ve EHM'da kullanılan üslup bir hukukçu üs
lubundan çok yıllarca işçi düşmanlığı yaratmaya yönelik kalem
lerin, tekelci sermayenin üslubudur. «İdeolojik grev• .ne demek
tir? Bu deyimi Türkiye'de ilk kez belli kalemler kullanmış ve
MESS (Madeni Eşya İşverenler Sendikası) yaygınlaştırmıştır.
Bu bir hukukçunun kullanmaması gereken bir deyimdir. Çün
kü yasalarımızda «ideolojik grev• diye bir suç kavramı yoktur.

DİSK-! İddianamesinin 83. sayfasında kullanılan «en uyku
da gözleri dahi açmaya yetecek derecede- sözleri hukukdışı üs
lup kullanma çabasının açık bir örneğidir.

DİSK-! İddianamesinin daha 17. sayfasında DİSK için «Ana
yasa nizamının hükümlerini ideolojik açıdan tanımayan ve bu
hükümlere aykırı olan illegaliteye dönük yapısı» denilmekte-
dir. '

İşte bu peşin hükümlü yargılar, telkini iddialardır. İdeolo
jik açıdan Anayasayı • tanımamak ne demektir? Bir sendikal
kuruluşun yapısı nasıl illegaliteye dönük olabilir? Bu suçlama
ile 274 sayılı Sendikalar Yasası da suçlanmaktadır.

Böylesine iddialar okuyanı yönlendirme amacıyla kullanı
lan, ancak hukukla ilgisi olmayan telkini polemiklerdir.

DİSK-! İddianamesinin 35. sayfasında telkin yöntemi şu
cümle ile açıkça ortaya konmuştur:

Söz konusu deyimlerin ne anlama geldiklerini••• muh
telif felsefe sözlüklerindeki ve Marksist-Leninist me
hazlardakl manalan içinde belirlemeye ve açıklama-
ya çalışacağız. •
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Yani DİSK'in kullandığı deyimler DİSK'in anlatmak istedi
ğine, söylediğine göre değil, İddia Makamının kafasında yarat
tığı - yorumla, dilediği kaynaklarla değerlendirilecektir. İşte bu
telkini yorumdur.

DİSK-! İddianamesinin 65. sayfasında :
Sosyalizm - Komünizm - Bilimsel Sosyalizm - İşçi Sı
nıfı Bilimi - Bilim - Bilimsel Dünya Görüşü - Sosya
list İdeoloji - İşçi Sınıfı İdeolojisi deyimleri hemen
h~men eş anlama gelmektedir.

denilerek kıyas ve telkin yöntemiyle, deyimlerle suç yaratılmak
tadır.

Aynca belirtelim ki; «hemen hemen» bir hukukçu için kul
lanılmayacak bir terimdir. Çünkü hakkımızda istenen ceza «he
men hemen bir ceza- değildir.

Peşi.n hükümle suç ihdas etme, telkin ile okuyanı yönlen
dirme çabası için DİSK-! İddianamesinin 110. sayfasında güzel
bir örnek vardır. Bu sayfada 15-16 Haziran olayları nedeniyle:

Gaye devlete karşı işçi sınıfı ayaklanmasının sağ
lanmasıdır. Kamın değişikliği gaye için bahane edil
miştir. Kanun değişikliği bahane edilmese başka ba
hanelerin icat edileceği kuşkusuzdur

denilmektedir.
İddialarda, kehanetlerde bulunulmaktadır.
DİSK'in 6. Genel Kurul Kararlan kitapçığının örısözünde

DİSK'in devrimci_ hareketin önemli· nirengi noktasına ulaştığı
yazılmıştır. Buradan çıkarılan sonuç işçi sınıfı partisinin oluş
tuğudur. CDİSK-I İddianamesi, s. 201, EHM, s. 54)

Ortaya çıkan tablo hukuk adına acı bir sonuçtur.
DİSK-! İddianamesinin 319. sayfasında «Bu karar, DİSK'in...

kendisine yakın olduğunu sandığı siyasi bir partiyi destekledi
ğini açıkça göstermektedir- denilmektedir.

709. sayfada ise «kendi ideoloji ve dünya görüşlerine uygun
bulunmadığı halde Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna CASK)
üyelik girişimlerinin· sürdürülmesine yer verildiği görülmekte
dir» denilmektedir.

Bu yargılar telkini yorumlardır. Bu tür yargıların hukuk ile
bir ilişkisi yoktur.

.ASK, DİSK'in sendikal anlayışını yakından izleyip onay-
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layarak DİSK'i ASK'a üye kabul etmiştir, hem de DİSK'in böy
lesine ağır suçlamalarla yargılandığı bir sırada.

DİSK kendi söyledikleri ya da yaptıkları ile değil, önyar
gıya dayalı belgesiz, delilsiz suçlanmaktadır.

İddialarda DİSK'e bağlı sendikaların kanuni görünüm al
tında kanunsuz grev uyguladıkları ileri sürülmektedir. Oysa bir
grevin yasallığı 275 sayılı yasaya uygun olup olmama ile öl
çülür.

Hukukdışı telkin yöntemi «DİSK ve CHP milletvekilleri ile
ilişkileri» bölümünde de kullanılmıştır. DİSK'in 6. Genel Kuru
luna 35 milletvekili ve senatör bir mesaj göndermiştir. İddiaya
göre «altındaki talihsiz imzaların yok farzedilmesi -halinde bu
mesaj sosyalist bir ülkeden geldiği intibaını vermektedir...
CDİSK-I İddianamesi, s. 769)

Yine iddiaya göre bu milletvekillerinin bu mesaj ile «ileri
de vuku bulacak halk ihtilalini destekleyecekleri• kanıtlanmış

, tır. ı Mayıs 1978'e katılan milletvekillerinin de komünizm reji
mi benimser göründükleri iddia edilmiştir. CDİSK-I İddianame
si, s. 770)

İşte bu telkini yorumlarla farklı koşullarda, farklı kişilerin
oluşturduğu organ kararları ile gerçekleştirilen çalışmalar bü
tüne zorlanarak zincirleme suç ihdas edilmekte. yorum ve kı-
yasla- var olmayan düşünceler yargılanmaktadır. •

DİSK-!' İddianamesinde kelimelerle oynanarak subjektif ni- .
. telikli suçlayıcı, telkini deyimlerin kullanılmasına. özen göste
rilmiş, ispatlanmayan, ispatlanması mümkün olmayan suçlama
lar rahatlıkla cümleler arasına serpiştirilmiş, böylelikle okuyan
üzerinde bilinçaltı bir etki yaratılmak istenmiştir. Aynı telkini
nitelendirmeler EHM'da da kullanılmaktadır.

Birkaç örnek verirsek :
o İhtilal zihniyeti içinde ( (s. 18)
o Kitleleri devlete karşı sevketme (s. 18)
e Devrimci bir öze, başka bir deyişle ihtilalci ruha

(s, 361
o Bir ihtilal meclisi toplantısı mahiyetinde (s, 114t
o İdeolojik teşkilat Is. 291
o Seminer adlı fesat toplantısı (s. 1061
cı 'Fesat tohumları Is. 107)
e Vurucu, kırıcı ve katil militanlarıyla (s. 1071
o İçli dışlı ilişki Is. 7361
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• Devleti hedeflemek, Anayasal düzene karşı gel-
mek, . .

• Rejime karşı gelmek (iddianamenin çeşitli yerle-
rinde)

İddianamede aynca çeşitli kelimeler parantez içinde sözde
eşitlikleri ile özdeş oldukları ileri sürülen kelimelerle tekr~r
lanmış, böylelikle telkin ile metin ağırlaştınmak istenmiştir. Or
neğin bilim = komünizm (s. 64), sosyalist == lrnmünist (s. 17),
Marksizm i=- Bilimsel sosyalizm Cs. 29), işçi sınıfı partisi = komü- •
nist partisi (s. 471, işçi sınıfı = proletarya (s, 52), işçi sınıfı açı
sı = Marksist-Leninist açı Cs. 36).

Bu gibi saptırmalar, zorlamalar bilgi hatasından öte, kasıtlı
olarak telkini amaçla kullanılmıştır. \

16. iDDİALAR TAHRİFAT, SAPTIRMA, ZORLAMA ÜZERİ
NE KURULUDUR.

Bu davada DİSK'in suçluluğunun kanıtsız bir önyargı ola
rak kabul edildiğinden iddialan kanıtlama çabası içinde en açık
tahrifatlara, saptırmalara, zorlamalara başvurmaktan kaçınıl
mamıştır. Sürekli olarak DİSK açıklamalarına zoraki anlamlar
verilmek istenmiştir. Bu çaba tabi iddialann hukukdışılığmı bi
raz daha açık ·bir biçimde gözler önüne sermektedir.

Öncelikle kullanılan alıntılar, alındıkları metnin kendilerin
den önceki ve sonraki paragraflarından koparılarak, sözkonu
su cümle ya da paragrafların anlamı bozularak alınmış, telkini
amaçla, kasıtlı olarak yorumlanmıştır.

Kıyas ve telkin yöntemini uygularken elbette "kanıtlar icad
etme yoluna başvurulmuştur. Bı.i yolda DİSK'in yazdıkları, söy
ledikleri önce parçalanmış, daha sonra keyfi bir biçimde, belli
bir amaç için yeniden monte edilerek, var olmayan yaratılmış
tır. DİSK'in bazı kelime ve deyimlerden neyi kastettiği son de
rece açık iken. saptırma ile DİSK'in kullandığı deyimlere farklı
anlamlar yüklenmiştir.

Örneğin, DİSK, «Demokratik Sınıf -ve Kitle Sendikacılığının
Temel İlkeleri,. demiştir. İddialarda ise bu «Marksist-Leninist sı
nıf ve kitle sendikacılığı- olarak kullanılmaktadır. CDİSK-I İd
dianamesi, s. 316)
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Saptırmaya bir başka örnek, DİSK-! İddianamesinin 120.
sayfasındadır.

Bu sayfada 1 Mayıs 1980 mesajı nedeniyle DİSK'in «sıkıyö
netim idaresini ve yasaklarını dahi bililtizam çiğnediği- iddia
edilmektedir. Oysa 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutan
lığı o tarihteki bildirisi ile 1 Mayıs'ı değil, 1 Mayıs 1980 günü
İstanbul'da miting ya da gösteri yapılmasını yasaklamıştı. Say
fanın yukarısından da anlaşılacağı gibi DİSK 1 Mayıs 1980 gü
nü bildiriye tamamen uymuştur.

Saptırma, tahrifat çabalarına bir diğer örnek Milli Demok
ratik Devrim stratejisidir. DİSK-! İddianamesinin 203. sayfasın
da ve onu izleyen sayfalarda, EHM'nın 16. ve 55. sayfalarında.
sözü edilen bu deyim DİSK'in hiç bir kararında geçmemekte
dir, hiçbir yayınında kullanılmamıştır. Böylece DİSK kullanma
. <lığı bir deyimden dolayı suçlanmaktadır. DİSK için hayali bir
Milli Demokratik Devrim görüşü yaratılmış ve bunun üzerine
iddialar inşa edilmiştir. DİSK'e DİSK'in düşünmedikleri düşün
,dürtülmüş, söylemedikleri söyletilmiştir.

137. sayfada aşağıdaki paragrafa yer verilmiştir:
Her iki tüzükte de, böyle bir düzenin bayata geçiril
mesinin ön koşulları olarak: •İŞÇİ sınıfı bilimden
kaynaklanan sosyalist ideolojinin geliştirilmiş dok
trinlerinin ve • işçi sınıfı biliminin yol göstericiliğin
de eğitimin yaygınlaştırılarak, işçi sınıfında kendi
için sınıf olma bilincinin yaratılması.. gösterilmek
tedir.

DİSK'in hiçbir tüzüğünde yukanda tırnak içine alınan pa
ragraf yoktur. Kelime, deyim montajına gidilerek, saptırma. ve
zorlamalarla yukarıdaki paragraf üretilmiştir. Bu zorlamalar
hukuka, hukuk devleti anlayışına aykırıdır. Saptırma ve zorla
malar DİSK-! İddianamesinin 142. sayfasında üstün bir hayal
gücü örneğine ulaşmaktadır. İddiaya göre DİSK gerek ulusal,
gerek uluslararası düzeyde kitlesel· eylemlerle ihtilal ortamını
hazırlamaktadır. .

Tahrifata en önemli örnek DİSK-! İddianamesinin 35. say
fasmdadır. Ve bu tahrifat İddianamenin başka yerlerinde de
bilinçli olarak tekrarlanmıştır. Bu tahrifatı gerek sorgulanmız,
gerekse delil değerlendirme aşamasında çok sık bir biçimde di
le getirmemize rağmen, aynı maddi tahrifata EHM'nın 4. say
fasında da yer verilmektedir.
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DİSK'in Kuruluş Tüzüğünün 3. maddesinde şöyle denilmiş-
. tir:

DİSK, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel ba
kımdan kalkınması ve yücelmesi için öncelikle, Tür
kiye'nin her bakımdan tam bağımsız olmasını ve
hızlı kalkınma yoluna gidilmesini zorunlu görür.
Bundan ötürü de TÜRK işçi hareketinin Anayasada
öngörülen köklü dönüşümlerin. gerçekleşmesini sağ
layacak bir, devrimci öze kavuşmasını şart sayar.

DİSK-! İddianamesinde ve EHM'd~ bu cümleler şöyle tah
rif edilmiştir :

Anayasada köklü dönüşümlerin gerçekleştirilmesi...

Bu tahrifat son derece önemlidir. DİSK'in TCK'mn 146., 141.
ve 142. maddelerinin kapsamına girebilecek bir tek eylemi ka
sıt, maddi ya da manevi cebir olarak nitelendirilebilecek bir
tek davranışı. bulunamamıştır. Bu nedenle hukukdışı bir yolla
DİSK'in Anatüzüğündeki «Anayasada öngörülen .köklü dönü
şümlerin gerçekleşmesi» amacı, «Anayasada· köklü dönüşümle
rin gerçekleşmesi» biçimine dönüştürülüvermiş ve 146. ve 141.
maddeleri ihlal iddiası işte bu tahrifat üzerine temellendirmiş
tir.

. Oysa DİSK, her yerde, her zaman 1961 Anayasasını,• 1961
Anayasasındaki köklü dönüşümleri içeren maddeleri savunmuş-
tur. .. .

DİSK-! İddianamesinin 273. sayfasında DİSK 7. Genel Kuru
luna sunulan 2 No'lu karar tasarısının sosyalist mücadele ile
yakından ilgisi olduğundan sözedilerek, bu kararların Sovyet
ideolojisine uygun olduğu ve ondan kaynaklandığı iddia edil
mektedir.

• Oysa 7. Genel Kurula sunulan ancak orada onaylanmayan
2 No'lu karar tasarısı İddianamenin 256. ve 257. sayfasından
da anlaşılacağı gibi işverenlerin çeşitli biçimlerde arttırdıkları
saldırılarına karşı sendikal plandaki savunma yollarını ve özel
olarak da silahsızlanma talebini içermektedir. Bu sendikal is
temlerin -Sovyet ideolojisi» ile bir ilişkisi yoktur.

Suçlamalar ancak _böylesi tahrifatlarla gerçekleştirilebilmek
tedir.·

Çarpıtma ve tahrifata en açık örneklerden biri de DİSK-!
İddianamesinin 208. sayfasındadır. Bu sayfanın 1. paragrafının
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sonunda İddia Makamı DİS_K 6. Genel Kurulunda şu kararın
alındığını tırnak içinde iddia etmektedir ,

Her işkolunda bir tek sendika, ülke çapında Mark
sist-Leninist bir tek sendika ve tek bir konfederas
yon.

Oysa DİSK 6. Genel Kurulunda alınan 3 No'lu kararda,

Her işkolunda bir tek sendika ve ülke çapında anti
faşist, anti-emperyalist nitelikte bir tek konfederas
yon olması yolunda çalışma yapılmalıdır,

denilmektedir.
Burada bir suç işlenerek tırnak içinde alıntı yapılırken ka- •

rara «Marksist-Leninist» deyimi eklenmekte, ardından da DİSK
suçlanmaktadır.

DİSK-! İddianamesinin 24. sayfasında CGT Genel Sekreteri
Henr-i Krasucki tarafından yazılan Sendikaiar ve Sınıf Müca
deleleri adlı kitabın önsözünde Krasucki'nin CGT ve DİSK üze
rine değerlendirmeler yaptığı belirtilerek kıyaslama ile DİSK'e
suçlama getirilmektedir. Oysa İddianamenin 24. sayfasına ali
nan cümleler adı geçen yazarın Sendikalar ve Sınıf Mücade
leleri kitabından değil, aynı yazarın Sendikalar ve Sosyalizm
adlı kitabından alınmıştır. İddianameye alınan bu cümleler ki
tabı yayınlayan ve DİSK ile hiçbir ilgili bulunmayan piyasa ya
yınevi tarafından yazılan önsöze aittir ve Henri Krasucki ile
de bir ilgisi yoktur. Bu tahrifat, İddianamenin hukukdışı kıyas
lama mantığının ·bile gerçekdışı, çarpıtılan yayın ya da bel
gelere dayandırılmak istenmesinin 'en çarpıcı örneğidir. Sorun
Yayınlarınca ilk baskısı Eylül 1976 tarihinde yapılan_ Sendika
lar ve Sosyalizm adlı kitap Savunma Avukatlanmızca Mahke
menize sunulduğundan dosyada bulunmaktadır.

Ayrıntılı . bir sergileme olması açısından DİSK•! İddianame
sinin yalnızca 64-91. sayfaları arasında Demokratik Sınıf ve Kit
le Sendikacılığının Temel İlkeleri broşürüne yönelik tahrifat
lan ekte Sayın Mahkeme Heyetinin takdirlerine sunuyorum :
EK NO: 7.
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Bu çelişki nasıl açıklanacaktır.
İddianamede daha çok çelişkiler vardır. Yeri geldiğinde bu

ilginç çelişkileri takdirlerinize sunacağım.

18. IDDİANAMELERDE VE EHM'DA • LEHTEKİ BELGELERİ
GİZLEME, GERÇEKLERİ ÖRTME ÇABASINA_ GİRİŞİL
MEKTEDİR

Peşin hükümlü bir siyasal polemik belgesi olarak kaleme
alınan İddianameler ve EHM'da hukukun en basit kurallarına
bile uyulmamıştır.

Bir hukukçu titizliği içinde bu davaya ilişkin tüm belge,
kanıt, delil ve tanıkların ortaya korunası gerekirken, İddianame
de hukukdışı suçlamalara girişilıiı.iş, lehteki tüm belgeler, delil
ler gizlenmek, gerçekler örtülmek istenmiştir.

Örneğin hiçbir belge, delil, kanıt ya da tanığa dayanma
dan DİSK'in TKP'nin kontrol ve denetiminde olduğu iddia edil
miştir. Oysa bu konuda yapılan spekülasyonlara DİSK Yöne
tim Kurulunun 16.2.1978 tarihinde verdiği son derece açık bir
cevap vardır. Bu açıklama aynen şöyledir:

DİSK YÖNETİM KURULUNUN BASIN VE KAMUO
YUNA AÇIKLAMASI

...15 Şubat günlü bir gazetede, Türkiye Komünist
Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olduğu ya
zılan İ. Bilen'in Genel Başkanlığa bir mesaj gönder
diği _bildirilmiş, mesaj özeti ve devamı yayınlanmış
tır. Bu mesaj 15 Şubat 1978 günü, saat 11.00'de DİSK'e
posta ile ulaştırılmıştır. Posta damgasından Osman
bey'den atıldığı anlaşılan ve DİSK Yönetim Kuru
luna hitap eden mesaj, toplantı halinde bulunan Ge
nel Yönetim Kurulumuzun bilgisine sunulmuştur.
Genel Yönetim Kurulumuz böyle bir mesajın muha
tabı olmadığını, içeriği ile birlikte bütününün · red
dedtlmestııt oybirliği ile kararlaştırmıştır.
DiSK, yasal bir örgüt olarak çalışmalarını sürdür
mekte ve aynı yasallık içinde sürdürmeye kararlı
bulunmaktadır.- Bu nedenle DİSK'in ıı yıllık müca-
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delesi hep kendi ' ilkeleri doğrultusunda olmuş ve
'yasal sınırlar içinde kalmaya özen göstermiştir. An
cak, bazı yasaların anti-demokratik olduğu, faşizan

• nitelik taşıdığı kanısıyla bunların değiştirilmesine
önem veren DİSK, işçi sınıfı bilinciyle bu yolda ça
lışmalar yapmaya devam edecektir. Demokratik hak
lar ve özgürlükler için yapılacak mücadele, daha
ileri boyutlara ulaştırılacaktır.

. DİSK, Türkiye içinde ekonomik, politik, ideolojik
mücadele veren yasal bütün örgütlerin çalışmaları
nı, girişimlerini izler ve gerekirse bunlar hakkında
kararlara varır. DİSK devrimci mücadelenin, işçi sı
nıfımızın öz gücü ile Türkiye içinde verileceğine
inanır. Bu nedenle, bugüne kadar gerici iktidarların
baskısına, tertiplerine karşı tüm üyeleri ile birlikte
aktif mücadele vermiş ve önemli başarılar elde et
miştir.
DİSK, örgütler, partiler, bükümetler karşısında ba
ğımsızlığını titizlikle korur, sosyalist olmanın bilin
ciyle kendi organlarının kararlarıyla iş yapar, Ana
tüzük ve Genel Kurul kararlarının doğrultusunda
yoluna, mücadelesine devam eder. DİSK, işçi sınıfı
nuzın ve müttefiklerinin yasal yoldan iktidara doğ
ru başarılı bir çalışma sürdürmesi gereğine inana
rak hareket eder. Bu çalışmayı ve mücadeleyi sür
düren DİSK, bugüne kadar hiçbir legal ve illegal
partinin kuyruğuna takılmadığı gibi, bundan böyle
de takılmayacaktır. Bağımsızlığını titizlikle koruyan
DİSK, bundan sonra da bağımsızlığını işçi sınıfının
bilimine • uygun olarak koruyacaktır. Bu gerçeğin bi
len ve bilmeyenler tarafından iyi anlaşılması, değer
lendirilmesi gerekir. Herkesin ve her örgütün bu ger
çeklere saygılı olması, sosyalist düşüncenin temel
öğelerine bağlı olanlar için baş koşuldur.

Bu açıklama DİSK Ajansı kanalıyla tüm basına ve kamu
-oyuna duyurulmuş günlük basında yer almıştır. Bu ajansın dos
yada olması gerekir. Ama DİSK'e TKP dahil hiçbir örgütün
emir veremiyeceğine ilişkin bu açıklama Sayın Heyetinizden
saklanmıştır. Delillerin değerlendirilmesi sırasında da okunma
mıştır.
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DİSK-! İddianamesinde DİSK'in dış ilişkilerine ayrıntılı yer
verilmiştir. Ancak DİSK'in yalnızca sosyalist ülke sendikalan
ile olan ilişkilerine yer verilmiştir. DİSK'in cliğçr dış ilişkileri,
özellikle ASK ve ASK üyeleri ile olan ilişkileri anlatılmamıştır.
Oysa bu gerçekler özellikle DİSK'in 7. Genel Kurul Çalışma Ba
poru'nda açık bir dille sergilenmiştir.

15-16 Haziran olaylarına ilişkin çeşitli iddialar öne sürül
mektedir. Oysa bu dava görülmüştür. Hukukdışı bir anlayışla
bu olay DİSK İddianamesine aktarılırken, 15-16 Haziran olay
Iarına ilişkin dava dosyasındaki deliller incelenmiştir. O delil
ler incelenseydi görülecektir ki, isyan, ayaklanma olarak suç
lanan bu olay sırasında 16 Haziran 1970 günü DİSK eski Genel
Başkanı Kemal TÜRKLER TRT radyosunda kendi sesiyle bir
açıklama yaparak işçileri işbaşı yapmaya çağırmıştır.

Ancak bu husus da gizlenmiştir.
İddianame gelişi güzel herşeyle doldurulurken örneğin II,

Ören Toplantısında sunulan Durum Saptaması adlı bir belge
gizlenmiştir. Cumhurbaşkanlanna, başbakanlara, bakanlara
gönderilen mektuplar gizlenmiştir. Bu belgelerin incelenmesi
DİSK'in ülke sorunlarına bakışını açıkça ortaya koyacaktır. Yi
ne 13 Şubat 19BO'de Temsilciler Meclisinde kabul edilen De
mokrasi Bildirgesi de gizlenmiştir.

Kıbrıs konusunda tüm hukuk kuralları bir kenara itilerek
DİSK'e iftırada bulunulmuştur. Oysa DİSK'in Kıbrıs Barış Ha
rekatını nasıl desteklediğine, bu amaçla üyeJerinden birer yev
miyenin kesilerek devletin SAVAŞ FONU'na verilmesine ilişkin
kararlar İddia Makamının elindedir. /

Ayın biçimde Kıbrıs harekatına ilişkin tavrı nedeniyle
Cumhurbaşkanı Fahri KORUTÜRK'ün, Başbakan Bülent ECE
VİT'in, ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih SANCAR'

- ~ DİSK'e gönderdikleri teşekkür mesajları da elindedir. Ancak
Iddia Makamı iddialarını lehte delilleri gizleme, dolayısıyla
suç ihdas etme ve peşin hükümlü suçlama üzerine kurmuştur.

Kaynak gösterilmeden «DİSK'in «burjuva - mahkemeleri
dediği iddia edilmektedir. Oysa tam tersine DİSK Anayasal yar
gı~anna her zaman sahip çıkmıştır.

. Orneğin Anayasa Mahkemesi binasına bomba . atılmıştır.
DiSK hemen bu olaylan • bildiriler ile kınamıştır. 28. 6. 1978 ve
20. 1. 1979 tarihli DİSK Ajanslarında yayınlanan ve DİSK Genel
Sekreteri imzasıyla Anayasa Mahkemesi Başkanına mesaj ola
rak gönderilen açıklama aynen şöyledir:
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...Türkiye'de faşist güçler planlı bir saldın içinde
dirler. Saldırılar giderek artma eğilimi, göstermek
tedir. Son olarak da, faşist güçlerle sürekli çelişen
Anayasanın adına yargılama yapan Anayasa Mah
kemesi binasına yönelmiştir.
1961' Anayasasının özde halkçı ve demokratik yapı
sına karşı çıkanlar ve sürekli bu mahkemeye küfür
edenler bu saldınnın sorumlusudurlar, Bugüne ka
dar bütün saldırıların «Komünist ve anarşistlerce
planlandığını söyleyenler hatta daha da ileri gide
rek Anayasa Mahkemesine bile Komünist diyenler
1961 Anayasasının bekçisi mahkemeye konulan bom
ba ile suç üstü yakalanmışlardır...
Bütün bunlar Türkiye'deki faşist güçleri her geçen
gün azgınlaştırıyor, eğitim kurumlarım, demokratik
kitle örgütlerini, Anayasal kurumlan saldırılarda he
def haline dönüştürüyor. Bu saldırılar demokratik
güçleri yıldırmayacaktır:
Demokratik güçler, _Anayasa Mahkemesinden sendi
kalara ve küçük demokratik kitle örgütlerine kadar
bu bilinçle, demokrasinin korunması ve daha da ge
liştirilmesi için görevlerini yerine · getireceklerdir.
Saldırılar nedeniyle, şahsınızda bütün mahkeme üye
lerine geçmiş olsun der, başarılar dilerim.

Mersin'de ı. Ağır· Ceza Mahkemesi Başkanı öldürülmüştür.
DİSK hemen bunu bir bildiri ile kınamıştır. (9. 5. 1979 tarihli
DİSK Ajansı)

Savcı Doğan ÖZ öldürülmüştür. DİSK hemen Savcı ÖZ'e
sahip çıkmıştır. (25.3.1978 tarihli DİSK Ajansı!

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir generale, General DE
MİRBAĞ'a yapılan saldın DİSK Yürütme Kurulu adına 21.5.1980
tarihinde yapılan açıklamayla şiddetle kınanmıştır.

Bunlara ilişkin tüm belgeler ortadadır. DİSK arşivlerinde
dir. Ancak hukukdışı bir yaklaşımla lehteki deliller gizlenmiş
tir. Gerçekler örtülmek istenmiştir.

19. İDDİANAMELER VE EHM DELİllERDEN,
KANITLARDAN YOKSUNDUR

DİSK Davasındaki iddialar hukuksal dayanaklardan yok-
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sun, hukukdışı suçlamalardır. TCK'nın 146., 141. maddelerini ih
lal suçu son derece önemlidir. İddianameler ve Ef!M'da bu mad
delere uyan suçlanmızın kanuni unsurları sayılmadığı gibi, hu
kuk açısından değersiz belgelerle doldurulmuşlardır.

Bu davada işçi düşmanlığı yapan kalemlerin makalelerin
deki üslup ile, MESS yayınlanndaki iddialar öne sürülmüş, an
cak bu iddiaları hiçbir delile, ·belgeye, kanıta dayandırmak ge
reği görülmemiştir.

DİSK-! İddianamesinin daha başında 31. sayfasında kurucu
larından ikisi o tarihte TBMM üyesi olan DİSK'in TKP'nin di
rektiflerine göre strateji ve taktik belirlediği, baştan itibaren

• proletarya diktatörlüğünü gerçekleştirmeyi amaçladığı ve Türk
sendikacılığını Marksist-Leninist bir temele oturtmak istediği
öne sürülmektedir.

Bunlar önemli iddialardır. Ancak bu iddiaların· delilleri ne
rededir? Bu iddialar neye dayanılarak kanıtlanacaktır? DİSK,
daha 1967'de böyle davranmış da neden zamanında yargılan
mamıştır?

DİSK-! İddianamesinin 53. sayfasında «DİSK'in parti göre
vini bilfiil deruhte ettiği açıkça müşahade edilmektedir» denil
mektedir. Böylesine önemli bir konuda müşahade yetmez. Delil
gereklidir. Bu iddianın delilleri, kanıtlan nelerdir?

DİSK-! İddianamesinin 90. sayfasında «ancak ne var ki,
DİSK Afganistan'ın Sovyet Rusya tarafından işgalini bir kur
tuluş olarak nitelemiştir- denilmektedir. Bu iddianın delili, bel
gesi, kanıtı nerededir? Oysa DİSK'in resmi belgeleri iddiaların
aksini kanıtlamaktadır.

DİSK-! İddianamesinin 104. sayfasında DİSK için «şiddete
dayalı illegal bir ihtilal örgütüdür» denilmektedir: Bu iddianın
delili nerededir? DİSK Genel Merkezinde kaç tane tabanca, top,
tüfek, dinamit bulunmuştur?

DİSK-1 İddianamesinin 107. sayfasında DİSK'i~ gerilla kol
larından sözedilmektedir. Bu iddialann delilleri nerededir? Sözü
edilen gerillalar kimlerdir? Hangi kamplarda eğitilmişlerdir?
Kimlerden emir almışlardır?

DİSK-! İddianamesinin 108. sayfasında «hazan işçiler öldürü
lerek grevlere gitmeye zorlanmıştır» denilmiş ve bu konularda
«yüzlerce, binlerce misal var» denilmiştir. Bu konud3, yüz değil,
on değil, tek bir ;ınisal istiyorum. Hangi fab~ikada DİSK yöneti
cileri greve zorlamak için işçi öldürmüşlerdir? Böylesi bir mad
di suçlamanın delili, kanıtı nerededir?
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Böylesi bir maddi olay delilsiz bırakılamuz,
Hukuk bu olamaz.
DİSK-I İddianamesinin 108. sayfasında ekonomik durumun

kötüleşmesine ilişkin olarak ««DİSK idarecileri bu fela,ketli gi
diş karşısında emellerine yaklaştıkları düşünce ve kanaatıyla
ellerini ovuşturmuşlardır- denilmektedir.

DİSK'in ekonomik ve toplumsal durumun kötüye gitmesin
den duyduğu endişeyi ve korkuyu yüzlerce bildiri ile kamuoyu

• önünde açıklamasını, bu konuda Cumhurbaşkanlarına, Başba
kanlara, Bakanlara resmi yazi göndermesini ve önerilerde bu
lunmasını biryana bırakalım. Yukarıdaki iddianın delili, kanıtı
nedir? Ellerini ovuşturan DİSK yöneticilerinin fotoğrafı mı çe
kilmiştir? Filme mi alınmışlardır? Bunlar kimlerdir?

Hukuksal bir iddianın dili, üslubu bu olamaz.
DİSK-I İddianamesinin 115. sayfasında DİSK'e bağlı işçile

rin TARİŞ olaylarında 5 polis memurunu şehit ettikleri bildi
rilmiştir. Bu iddianın 'delili nerededir? TARİŞ işletmelerinde çı
kan olaylarda bir tek ölüm yoktur. Ölüm olaylan başka semt
lerde olmuştur. Bu ölüm olaylarının davaları görülmektedir. Ve
bu dava sanıkları arasında bir tek DİSK yöneticisi dahi yoktur.

Yine DİSK-! İddianamesinin 108. sayfasında -Hükümetin
grevleri talik etme yetkisinin fayda sağlamadığı • yazılıdır•
DİSK üyesi hangi sendika, karar haksız olsa bile, hangi hükü
metin grev erteleme kararına uymamıştır? Bu tür iddialar so
mut olarak belgelenmek zorundadır.

DİSK-! İddianamesinin 799. sayfasında .yeni teşkilatlanma
ile tek bir güç haline getirilmek istenen bireysel terör odakla
nnın içinde bulunacağı direniş komiteleri ile yeni şartlarda yurt
sathında başlatılacak olan işçi hareketlerinin halk isyanına dö
n~ştürµlmesinin temini amaçlanmıştır,• denilmektedir,

Böylesine ağır bir suçlamanın maddi delilleri mutlaka orta
ya konmalıdır.

DİSK-I İddianamesinin 800. ve 801. sayfalarında DİSK'in
«anlaşma· zemini mevcut olan ve işçilerin vazgeçmeye kabule
hazır oldukları yasal grevleri yasa.dışı direnişlere- dönüştürdü
ğünü ve böylece devlet organlarını manevi cebir ve baskı al
tında tutmak için vasıta olarak kullandığı iddia edilmektedir.

Yeri gelmişken bir noktayı daha belirtmek istiyorum. İş hu
kuku hakkında biraz bilgisi olanlar çok iyi bilirler ki, DİSK bir
konfederasyondur ve 275 sayılı Yasaya göre konfederasyonlar
toplu sözleşme çağrısı yapamazlar, sözleşme Imzalayamazlar,

203



greve gidemezler. Böylesine havada kalan suçlamalar hukuk
olamaz.

DİSK-I İddianamesinin 114. sayfasında «ihtilal rrıeclisı- ku
rulduğundan sözedilmektedir. Bunun deiili, kanıtı nedir? İhti
lalcilerin böylesine geniş organlarla karar alıp, ihtilal kararla
nnı noterden tasdikli deftere yazdıklan nerede görülmüştür?

DİSK-! İddianamesinin 759. sayfasında «TKP'nin sesi radyo
su bantlarının ve yayınlarının iş~ilere okutturulduğu, ders not
lannda bunlardan faydalanıldığı anlaşılmıştır» denilmektedir.
Nasıl anlaşılmıştır? Bu suçlamanın delili, kanıtı nedir?

Bu bir hukuki iddia değildir. Olsa olsa bir önyargıdır.
İddiaların delilsizliğine, subjektif ve telkini niteliğine en

açık örneklerden biri de DİSK-! İddianamesinin 52. sayfasında
dır. İddia Makamı bu sayfanın 5. paragrafında toprak reformu
konusunda aynen şöyle demektedir: ·

Bu · hususta DİSK yayınlarında açıklayıcı beyana
rastlanmamıştır. Ancak DİSK'in Marksist-Leninist
bir örgüt olarak toprak reformu konusunda Mark
sist-Leninist örgütlerden ayn bir düşünce, tutum ve
uygulama tarzına sahip bulunmadığı da açık bir ger
çektir.

Yukarıda görüldüğü gibi belli bir konuda goruş belirtmedi
ği zamanlar bile DİSK suçludur. Çünkü belirtmiş olsaydı, iddi
alara göre yine Marksist-Leninist şeyler söyleyecekti.

DİSK-! İddianamesinin 295. sayfasının 1. paragrafında 1975'
teki DİSK 5. Genel Kurulunda alınan 33 No'lu karar suçlan
maktadır.

Bu paragraftaki suçlamada geçen «ima edilmiş» sözleri sub
jektif, telkini bir deyiştir. Hukukçulara özgü bir 'deyiş değildir.
İkinci olarak 33 No'lu kararın delile dayanmadan Anayasal dü
zenin yıkılması amacıyla alındığı iddia edilmektedir. Üçüncü
olarak Idiava göre alınan karara bağlı olarak mitingler yapıl
mış, yani karar tatbik edilmiştir. Fa.kat. Anayasal düzen yıkıl
mamıştır.

Dördüncü ve en önemlisi yalnızca karara bakılarak, gerçek
ler araştırılmadan DİSK'in İzmit, İstanbul ve İzmir'de miting
ler gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Oysa İzmit'te miting
yapılmamıştır. Bu durumu inceleme gereği bile duyulmamış
tır. Çünkü iddialara göre DİSK nasıl olsa peşinen suçludur.

DİSK-! İddianamesinin 203. sayfasında DİSK'in 6. Genel Ku-
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rulunda aldığı 46 kararında Marksist-Leninist ideoloji doğrul
tusundaki kararlar olduğu iddia edilmektedir. ·201. sayfada ise
aynı kararların «sosyalist ihtilal sürecinin üç yıllık dönemine
ait taktik ve stretajik plan ve programın tesbitini ifada,. ettiği
öne sürülmektedir. EHM'nın 54. sayfasına göre ise bu kararlar
işçi sıwfı partisinin oluştuğu anlamına gelmektedir.

Yalnızca bunlar iddiaların gayriciddiliğine, saptırma zorla
malara girişmesine, delillere dayanmadan suç ihdas etmesine en
güzel örneklerdir.

DİSK 6. Genel Kurul kararlarının incelenmesinden de anla
şılacağı gibi bu 46 karar arasında 1961 Anayasasının korunma
sı ve geliştirilı:nesi, çıraklık yasası, cumartesi günlerinin tatil
kabul edilmesi, kıdem tazminatı, iş kanununun demokratikleş
tirilmesi, işçi-memur ayırımı, referandum, Işyeri toplu sözleş
me düzeni, işkcillannın 16'ya indirilmesi, yurt dışındaki işçile
rimiz, asgari geçim indirimi, SSK'nın konut yaptırması... gibi
değişik sendikal içerikli kararlar vardır.

Ama eldeki delillere bile bakılmadan önyargı ile bunlann
tümü «Marksist-Lenmıst- kararlar olarak suçlanabilmektedir.

DİSK-! İddianamesinin 810-812. sayfaları arasında sözü edi
len 16 kalem sözde kanıtın ne denli hukukdışı olduğunu ve de
lil niteliğine sahip bulunmadığını daha önce Sayın Mahkeme
Heyetinin takdirlerine sunmuştum.

İşte iddialar böylesi hukukdışı yollara dayalı, delillerden
yoksun, peşin hükümlü, hukukdışi, ideolojik temelli suçlama
lardır.

20. BU DAVADAKİ BAZI
0

BELGELER, YAYINLAR,
DELİLLER ÜZERİNE

DİSK Davasında çok sayıda belge, yayın, delil olarak su
nulmuştur. Üye sendikalara ilişkin dosyalardaki belgeler hak
kında ilgili yöneticiler sanırım bilgi vermişlerdir ve savunma
larında bilgi vermeye devam edeceklerdir.

Konfederasyon olarak DİSK Dosyasına ilişkin olarak sunu
lan belgeler hakkında delil değerlendirme aşamasında tek tek
açıklama yaparak hangi belgelerin DİSK'e ait olduğunu, han
gilerinin DİSK'e ait olmadığmı açıkladık. Bu açıklamaları bura
da tekrar ederek savunmamı uzatmak istemiyorum.. Yalnızca
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Iddlalarda çok önemsenen bazı • önemli belgeler üzerinde kısa
ca· durmak istiyorum.

DİSK Davasında sendika binalannda bulunduğu öne sürü
len çok sayıda ses bandı, fotoğraf, slayt ve filme dayanılarak
suçlama getirilmiştir. • •

Fotoğrafların bir kısmıria DİSK-! İddianamesinde yer ve
rilmiştir. Hemen belirteyim ki, bu fotoğrafların çoğu DİSK'e ya
da üye sendikalara ait değildir. Örneğin TARİŞ Olaylarına ait
çok sayıda fotoğrafın DİSK ile hiçbir ilgisi yoktur. Fotoğraflar
altyazıları ile saptırma amaçlı kullanılmıştır. Örneğin «Beledi
ye Meclisi işgali> diye sunulan fotoğraf bir İstanbul eski Bele
diye Başkanının işçilerle yaptığı toplantıya aittir.

İddianamelerde çok sayıda bant çözümüne 'yer verilmiştir.
Yüksek Mahkeme kararlannın da ortaya koyduğu gibi bant
hukuki bir delil değildir.

Ses alma alanındaki ilerleme ve gelişmeler bugün
o evrededir ki bir sesin belirli bir kişiye ilişkin bu
lunduğunun hala parmak izlerinde olduğu gibi kuş
kusuzca ve kesinlikle saptanamamasına karşılık bir
takım montaj yollarıyla ve gerekirse ses taklit et
mede usta kişilerin yardımlarından da yararlanıla
rak bantlar istenildiği gibi doldurulabilmeketedir.
(Anayasa Mahkemesi Karar. 17.8.1971. T. 41/67 S.K.J

Sendikal Kuruluşlar, özellikle üst kuruluşlar 274 sayılı Sen
dikal Yasası'mn ı. ve 14. maddeleri gereği üyelerinin kültürel
çıkarlarım korumak, bu nedenle de kütüphane ve arşivler kur
mak zorundadır. Bu yasal bir yükümlülüktür. İşte bu amaçla
DİSK Basın-Yayın Dairesi bünyesinde bir FOTO-FİLM Merkezi
kurulmuştur. Bu merkezde bir yandan DİSK'in tüm sendikal ça
lışmaları fotoğraf, slayt ve filmler ile saptanmak istenirken, öte
yandan DİSK'e gönderilen, armağan edilen her türlü film,. slayt
ve fotoğrafın arşivlenmesi amaçlanmıştır. DİSK'te böylesi açık
bir arşivin varlığı bile tek başına DİSK'in yasal, açık bir örgüt
olduğunun kanıtını oluşturur.

DİSK gibi Türkiye'de yarım milyon işçinin üye olduğu bir
konfederasyonun çalışmalarım film ve slaytlarla tesbit etmesi
hem doğal, hem de yasal bir çabadır.

Yani bir sendikal konfederasyonda bir foto-film arşivinin
varlığı ve bu arşivde bazı fotoğraf ya da filmlerin varlığı hiç
bir suçlamanın ölçüsü olamaz.
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Ancak bu davada söz· konusu edilen ses bantlarının, fotoğ
rafların, slaytların, filmlerin DİSK'e ait·oldukları nereden bel
lidir? Bunların DİSK'in çalışmalarına ait olduğu nereden belli
dir? Bu konuda hukuki değer taşıyan hiçbir açıklama. hiçbir
zabıt bulunmamaktadır. .

Fotoğraflar, slayt ya da dia olarak adlandırılan pozitif film
kareleri ve filmler, ses bantları gibi, hukuken sağlıklı birer de
lil değildir. Çünkü fotoğraflar, slaytlar, kullanılan fotoğraf ma
kinasına, obj aktifin kalitesine ve niteliklerine, objektifin bakış
açısına, görebildiği alana, kullanılan filmin kalitesine, banyo
suna, tab edilişine, montajına göre, hepsinden önemlisi· fotoğ
rafı çekenin yaklaşımına bağlı olarak, bütün bu aşamalarda ya
pılabilecek müdahalelerle değişikliğe uğrayabilir.

20. yüzyılın son çeyreğinde artık fotoğraflar ile birşeyi ka
nıtlamak hukuken mümkün değildir. Son derece ileri teknikle
rin uzantısında foto-montaj olarak adlandırılan yöntem ve çe
şitli foto hileleri aracılığı ile fotoğraflar ile kişileri yanıltmak
son derece kolaydır. Örneğin Sayın Savcılardan birinin bir te
rörist eylemde yer aldığını gösteren bir fotoğraf üretmek olar
srdır-, Slaytlar da çekimlerinden malzeme olarak kullanılmaları
na kadar geçen sürede her aşamada teknik değişikliğe, tahrifa
ta uğrayabilecek araçlardır.

Bu nedenlerle fotoğrafların, slaytların lıiçbir hukuki delil
niteliği yoktur.

Film ve filmlere ilişkin manyetik ses bantları da Yüksek
Mahkeme kararında yansıdığı gibi hukuki delil sayılamaz.

Hukuken geçerliliği • olmayan ve amaçlanan sonuca. uygun
- biçimde değiştirilebilen bu araçlar üzerinde daha fazla değer
lendirme yaparak savunmamı uzatmak istemiyorum. Bu neden
lerle ses bandı, fotoğraf, . slayt ve filmlerin hukuki bir değeri
bulunmadığını, bu konuya ilişkin önyargılı kişilerce tanzim edi
len bilirkişi raporlarını da kabul etmediğimi Sayın Mahkeme •
Heyetinin takdirlerine sunarım.'

Ancak fotoğraflara ilişkin bir noktaya daha değinm~k_isti
vorıım. DİSK İddianamesine EK 174 No'lu deliller klasöründe
içinde DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'ın yer aldığı b~ -~~~
toğraf aleyhte delil olarak sunulmuştur. Bu, Sendikalar Bırlıgı
nin Genel Kurulu nedeniyle 115 ülkeden konuk olarak Mosko
va'va çağrılan sendikacıların toplu olarak çektir~eri bir ha
tıra fotoğrafıdır. Bu fotoğrafta Türk-İş üyesi Yol-Iş.Fede~asyı:>
rrurıurı o dönemdeki Başkanı Halit Mısırlıoğlu ile yıne Türk-Iş
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üyesi Maden Federasyonundan Mehmet Tezel de yer almak
tadır.

Aynı kongreye katılan ve ayın fotoğrafta yer alan Türk-İş'li
iki sendikacı için suç olmayan bir husus, DİSK'li bır , sendikacı
için neden suç konusu oluşturuyor? Sorusuna hukuki ölçüler
içersinde cevap vermek mümkün değildir. Bu durum da iddia
ların baştan sona DİSK hakkındaki bir önyargı üzerine kurul
muş olmasının bir başka kanıtıdır.

İddianamelerde ve EHM'da Genel Kurullarda ya da bazı
toplantılarda yapılan konuşmalarla DİSK'in tüzel kişiliği ve yö
neticileri suçlanmaktadır. Söz konusu konuşmaların bant çö
zümlerinin gerçeği ne denli yansıttığını bilmiyoruz. Ancak 1961
Anayasasının 33. maddesindeki suçların şahsiliği ilkesi gere
ğince yapılan. özel konuşmalar maddi delillere dayalı olarak ka
mtlansa bile yalnızca o kişileri bağlar. Yine Genel Kurullar ve

. diğer toplantılarda verilen öneriler, karar taslakları da kişileri
bağlar. .

DİSK üyesi olsalar bile belirli kişilerin· davranışlarından
DİSK tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz. Yöneticilerin ya da belli
sendika temsilcilerinin düşünce ve davranışları DİSK tüzel ki
şiliğine mal edilemez. DİSK tüzel kişiliği ancak DİSK'in karar
organlarınca alınmış kararlar ve bu kararların uygulanmasının
sonuçlarından yargılanabilir. DİSK'in sevk ve idaresinin temel

- organı ise DİSK Genel Kuruludur.
1961 Anayasasının 33, madesinin gerekçesinde şöyle denil-

miştir:

İnsanları, başkalarının fiilinden dolayı cezalandır
maya cür'et edebilen totaliter rejimlerin, insanlığa •
getirdiği acı tecrübelerden sonradır ki, bir kimsenin
yalnız kendi fiil veya ihmalinden sorumlu olabile
ceği esasının, Anayasalarda yer alması lüzumu bil
hassa hissedilmektedir.

İddianamede DİSK Genel Merkezinde bulunduğu söylenen
bazı yayın ve belgelere yer verilmiştir.

12 Eylül 19BO'den sonra DİSK Genel Merkezinde yapılan ba
zı aramalara ben ve Rıza GÜVEN katıldık. Ancak oradaki ara
ma zaptının altına binbir güçlükle düştüğümüz cümleden de
anlaşılacağı gibi Genel Merkezde aramalar yapılırken, biz bir
odada oturtulduk. Bizim dışımızda arama yapıldı ve sonra bize
bazı zabıtlar imzalatıldı.
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Bu davada çoğu imzasız, tasdiksiz, kayıtsız, kimin tarafın
dan kaleme alındığı belli olmayan, DİSK'te bulunmuş olduğuna
ilişkin hukuki .bir zabıt bulunmayan kağıtlar delil olarak su
nulmuştur.

Bu yayınların hiçbirinden DİSK, üye sendikalar ve biz sen
dikacılar sorumlu tutulamayız.

DİSK'e PTT kanalıyla gönderilen mektup, telgraf ve yazış
malar, herhangi bir suç oluşturabilecek nitelikte olmadıkları gi
bi, DİSK yöneticileri ile hiçbir ilgisi yoktur.

PTT şubelerindeki müvezzilerin tanıklığı ile anlaşılacağı ve
12 Eylül l9BO'den sonra PTT şubelerinde biriken DİSK'e ait pos
talann incelenmesiyle kanıtlanacağı gibi, DİSK'e hergün yüz
lerce yayın gelmiştir.

DİSK yaln:ı_zca Türkiye'de değil, tilin dünyada tanınan bir
kuruluştur. DİSK, İstanbul. adresi DİSK'e birşey göndermek
için yeterli adrestir.

DİSK, . Anayasal bir örgüt olduğu için hiçbir gizliliğe gerek
görmemiş, DİSK'e gelen yayınlar, mektuplar, belgeler ya arşiv
lenmiş Ya da çok düzenli olmayan kütüphane odasına bıra
kılmıştır.

Bazı dergilerden DİSK'e birkaç adet gönderilmesinin de hiç
bir anlamı yoktur.

Öte· yandan kütüphanede bulunan bazı kitaplann suç delili
olarak sunulma;n ya da çalışmaların o kitaplara dayandırıla
rak yapıldığı iddialan da hukuksal değildir.

Aynca DİSK kütüphanesindeki kitapların, yayınların dökü
mü yapılırsa her türden yayının bulunduğu kolaylıkla saptana
caktır.

DİSK-! İddianamesine 6k 7 no'lu Deliller Klasörüne bugün
piyasada hala satılan Marksist-Leninist Felsefe • Sözlüğü, DSF'
niıı 30 Yılı, Manifesto, TKP'nin Savaş Ödevi, TKP Konferansı
adlı yayınlar konmuş ve bİSK-I İddianamesinde baştan sona bu
yayınlara dayanılarak suçlama getirilmiştir.

Bu hukuki bir davranış değildir. DİSK tarafından ya.zılına
mış, DİSK tarafından yayınlanmamış herhangi bir kitabın için
del i yazılardan DİSK sorumlu tutulamaz.

Kütüphanede bulunduğu iddia edilen birkaç santi_metre bü
yüklüğündeki Lenin büstü de DİSK'e ait değildir. DISK'te bu
lunduğuna ilişkin hukuki değeri olan bir zabıt mevcut değildir•
.Bulunsa dahi bir suçun delili olamaz.

DİS}<-I İddianamesinin 525., EHM'nın 109. sayfasında sözü
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edilen ve odamda bulunduğu ileri sürülen «Birleşik Cephe Üze~
rine Teorik Çerçeve» adlı yazı DİSK'e ait değildir. Böyle bir :v~
zıtlan· haberdar değilim. Bu yazının 'Içerfk olarak incelenmesi
de DİSK'e aykırı görüşler taşıdığını ortaya koyacaktır. Odama
ilişkin arama zaptında bile bu belgeden söz edilmemektedir.

DİSK-! İddianamesinin 587., EHM'nın 108. sayfasında DİSK
Genel Sekreterinin odasında bulunduğu belirtilen «cephe- ko
nulu yazılar DİSK'e ait değildir. Bu yazılar dışardarı posta ile
gönderilmiş ve bir kenara konulmuş yazılar olabilir.

DİSK-! İddianamesinin 536., EHM'nın 109. sayfasında • belrr-.
filen derneklere ait belge bilgimiz dışındadır.

DİSK-! İddianamesinin 754. sayfasında belirtilen TKP'nin ı,fü.
sine ait bant DİSK'e ait değildir.

DİSK-! İddianamesinin 427. sayfasında sözü edilen Demok-,
ratik Merkezi Eylem Komitesi Taslağı DİSK karar organlarına.
ait değildir. Bu taslağın tarihi yoktur. İmzasız, sıradan bir ka
ğıttır.

Birçok yerleri, yerleşmiş ilkelerimize aykırıdır. Bu taslakta,
yazılanlar DİSK'in hiçbir çalışmasında esas alınmamıştır. Ör-,

neğin taslakta yer alan eylem günleri uygulanmış mıdır? Uy-,
gulanmamıştır. Bu taslak DİSK'in hiçbir karar orgarunda ka-.
bul edilmediği gibi, Demokratik Merkezi Eylem Komitesinde de,
tartışılmamıştır. Böyle bir taslaktan ben dahil hiçbir yetkili ha
berdar değildir.

Demokratik Merkezi Eylem Komitesinin çalışmalarına ait.
esaslar Yürütme Kurulu karar defterinde yazılı olup, bunlar
DİSK-I İddianamesinin 437. sayfasında yer almıştır. Ve görüle-.
ceği gibi bu kararlar Sendikalar Kanununun ı. maddesi kapsa-.
mındadır.

İddianamelerin birçok yerinde temel alınan ve çeşitli say
falarındaki -alıntıların yapıldığı 6. Genel Kurul Çalışma Raporu
DİSK'e ait değildir. Bu Çalışma Raporu· bazı yürütme kurulu
üyelerince hazırlatılmış, ancak 6. Genel Kurulda oy çokluğu ile.
reddedilmiştir. DİSK'e ait değildir.

Bu durum genel kurul zabıtlarında açıkça belirtilmiştir. Ay~
nca hüküm.et komiserlerinin raporlannda da bu hususun· yer
alması gerekir. ,

DİSK-! İddianamesinin 449-474. sayfaları arasında tam me-.
tin olarak verilen UDC Broşürü DİSK'e ait değildir. Politika ga
zatesinin ekidir. DİSK'iıı görüşlerini yansıtmaz. Bugün öğrendi-.
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ğimize göre bu yayın hakkında zamanında hiçbir dava açılma
mıştır.

DİSK-1 'İddianamesinin ve EHM'nın çeşitli sayfalarında sö
zü edilen DİSK Eğitim Notlan da 6. Genel Kurul Çalışma Rapo
ru ile birlikte DİSK 6. Genel Kurulunca reddedilmiştir. Bu ki
tabı basan DİSK'ten ayn bir tüzel kişiliği olan ancak «DİSK
Yayınevı- adını kullanan -Basımevi, Basın-Yayın ve Matbaacı
lık A.Ş.» ünvanlı, Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gaze
tesinin 4.5.1977 günlü nüshasında yayınlanan bir şirkettir. Bu
yayınevine Beyoğlu ı. Noterliğinin 28.5.1979 tarihli yazısı ile ih
tarname çekilerek yayının durdurulması ve DİSK adının kulla
nılmaması ihtar edilmiştir. Bu belgenin kopyasının dosyada ol
ması gerekir. İlgili noterlikten de sorulabilir.

1978, 1979 ve 1980 DİSK Dergisi kapak içlerinde DİSK'in 1967
yılından bu yana yayınladığı tüm yayınlan sayılmıştır. Bu ya
yınlar arasında ne 6. Genel Kurul Çalışma Raporu, ne de DİSK
Eğitim Notları birer yayın olarak sayılmamaktadır. Çünkü bu
yayınlar DİSK'e ait değildir.

DİSK-1 İddianamesinin 250. sayfasında ve onu izleyen sayfa
larda DİSK 7. Genel Kurulunda bir dizi karar alındığı söz ko
nusu edilmekte ve bu kararlara dayanılarak DİSK suçlanmak
tadır. DİSK 7. Genel Kuruluna çok sayıda karar önerisi sunul
muştur. Ancak Genel Kurulda hiçbir karar istihsal edilme
miştir.

7. Genel Kurulu anlatan 8.8.1980 tarihli 65, 66, 67 sayılıDiSK
Dcrgisi'nin 24. sayfasında belirtildiği gibi yeni oluşacak olan
DİSK organlarının bu karar taslaklarını düzenlemesi ve sendi
ka temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda ele alınması oybır
liği ile kabul edilmiştir. 7. Genel Kuruldan sonra DISK Yönetim
Kurulu hiç toplanmamıştır. Bu nedenle 7. Genel Kurulda alın
mış böylesı kararlar yoktur.

DİSK-! İddianamesinin 448. sayfasında belirtilen 9.10.1977
tarihli DİSK Genel Temsilciler Meclisi gerçekleşmemiştir. Bu
toplantı DİSK Yönetim Kurulunca iptal edilmiş ve durum İstan
bul Valiliğine bildirilmiştir. Anılan bu toplantıya yalnızca
DİSK'e bağıı üç sendikanın temsilcileri katılmıştır. Dolayısıyla
bu toplantı DİSK Genel Temsilciler Meclisi toplantısı değildir.

DİSK-I İddianamesinin 676. sayfasında 22.5.1978 tarihli 7 sa
yılı DİSK'in Sesi gazetesinden söz edilerek oradan yapılan bir
alıntı suçlanmaktadır. DİSK'in tüm yayınlan zamanında ilgili
savcılıklara ve Derleme Müdürlüğüne verilmiştir. Buna ilişkin
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imzalı alıntı defterleri ya İddia Makamının elindedir ya da
kayyımlarda olması gerekir. DİSK'in yukarıda sözü edilen tür
de • bir yayını olmamıştır. Söz konusu yayın basımında vazge
çilen bir prova baskısı olabilir.

DİSK Vekili Ercüment Tahiroğlu'nun yaptığı başvurulara
verilen cevaplarda İstanbul C. Savcılığının 6.7.1982 tarihli ·ve
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Basma Yazı ve Resimleri
Derleme Müdürlüğü'nürı 18.6.1982 tarih ve TÖR-DM/34.4.510.
2-538 sayılı yazılarıyla kayıtlarının kontrolünde 22.5.1978 tarihli
DİSK'in Sesi adlı yayının 7. sayısının bulunmadığı bildirilmiş
tir. Bu cevapların fotokopileri Savunma Avukatlarımızın soruş
turmanın genişletilmesine ilişkin dileklerinin ekinde sunuldu
ğundan dosyada bulunmaktadır.

DİSK-I İddianamesinin 622. sayfasında Tekstil Sendikasına
ait olduğu belirtilerek uzun bölümlerinin aktarıldığı kitap da
duruşmalar sırasında öğrendiğime göre Tekstil Sendikasına ait
değildir.

Tekstil Sendikası Genel Başkam Rıdvan Budak'ın hem ~öz
lü olarak, hem de yazılı olarak ilgili belgeleri de ibraz ederek
huzurunuzda açıkladığı gibi, bu yayın DİSK'e de, Tekstil Sen
dikası'na da ait değildir.

Bunların dışında DİSK Dergisi kapaklarında gösterılen tüm
öteki yayınlar DİSK'e aittir. DİSK Yönetim ve Yürütme Kurul
ları karar defterlerindeki kararlar DİSK'e aittir.

21. İDDİALARDA YANSIYAN ANAYASA ANLAYIŞI

DİSK Davasındaki iddianamelerde ve EHM'da Anayasal
düzene ilişkin olarak DİSK ve DİSK Yöneticilerine yükletiln;ı.ek
istenen suçun maddi temelleri yoktur. İddialar yanlış bir Ana
yasa anlayışı üzerine kuruludur.

DİSK-I İddianamesinde, 99. sayfaya göre «Mer'i Anayasal
düzen kapitalist düzendir... 200. sayfaya göre devlet «liberal ka
pitalist karma ekonomi düzenini» benimsemiştir. 298. sayfaya
göre «Anayasal devlet düzeni kapitalist ekonomiye dayalı-dır,
314. sayfaya göre <sermaye ve mü!kiyet esasına dayalı kapita
list ststem-dır. 815. sayfaya göre de «kapitalist karma ekonomi
sistemini» benimsemiştir. 87. sayfaya göre de faşizme ve em-

212



peryalizme karşı mücadele etmek, «kapitalist sisteminin oluş
turduğu bugünkü Anayasal relimi- hedef almaktadır.

1961 Anayasasına göre Anayasal düzen liberal kapitalist
düzen değildir. 1961 Anayasası liberallik değil, 129. maddesinde
belirtildiği gibi planlama, yani devletin ekonomik hayata mü
dahalesini getirmiştir. 1961 Anayasasının hiçbir yerinde kapita
lizm de önerilmemiştir. Anayasal düzen iddialardaki gibi ta
nımlanmamıştır. Tam tersine 1961 Anayasası sosyal hukuk dev
leti ilkesine dayalı olarak SOSYAL DEVLET düzeni öngör-
müştür. '

DİSK-! İddianamesinde Anayasal düzene ilişkin tanımlar
kendi içleıinde çelişkili olmaktan öte, yanlıştır, 1961 Anayasa
sına aykırıdır.

Ekonomi bilgimin çok derin olduğunu iddia ediyorum, ama
en azından «liberal kapitalist karma ekonomi- deyiminın bi
limsel bir deyim olmadığım biliyorum.

«Liberal kapitalist karma ekonomi- deyimi gerçekte, ser
mayenin ideolojik olarak savunulmasıdır.

Yukarıdaki tanımlamalarda da görüleceği gibi iddianame
lerde ve "EHM'da 1961 Anayasasının emir hükümleriyle düzeltil
mesi istenilen mevcut bozuk düzen ile 1961 Anayasasının amaç
ladığı düzen arasında özdeşlik kurulmaktadır. Gerçekte iddia
nameler ve EHM baştan aşağıya bu yanlış, sakat Anayasa anla
yışından doğan özdeşlik üzerine kuruludur.

İddianame ve EHM, 1961 Anayasasının «sosyal devlet- kav
ramını da özü ile aıgııamak istememektedir.

1961 Anayasası, savunmanın başında sözünü ettiğim -sos
yal adalet- ilkesini temel ilke kabul ettiğini belirtmiş. ancak
Anayasal düzeni kapitalist, sosyalist ya da karma ekonomi ola·
rak tanımlamamıştır. Buna karşılık 1961 Anayasasının madde
gerekçelerinde devletin liberal nitelikte olmadığı şöyle açıklan
mıştır .

MADDE 38 - Kamulaştırma ve Millileştirme
Yalnız sosyal Devlet mefhumu değil, teminat altı
na alma maksadiyle hukuk mefhumlarını gayeleri
ne göre uygulayan ve geliştiren Liberal hukuk ve
Devlet anlayışı dahi, toplumun geleceğini gözönün
de bulundurunca ferdi hürriyet ve haklan devamlı
olarak teminat altına alma maksadiyle bu Y?ldaki
istisnalara cevaz verecektir.
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MADDE 39 - Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
Hiçbir memlekette artık iktisadi liberalizm mutlak
surette' tanınmadığından, devletin, iktisadi hayatın
gidişinden sorumlu olması ve bunun neticesi olarak
da· iktisadi hayatın düzenlenmesi ve planlanması
esası kabul edilmiştir. Toplumun refahını gaye edin
miş sosyal devletin, özel teşebbüs alanındaki bu dü
zenleyici rolünü ifade eden ikinci cümleye, iktisa
den az gelişmiş ve ancak planlı bir iktisat sayesin
de açığı kapamak zorunda olan bir toplumda ise,
bu hükmü, Anayasa prensibi halinde ilan etmek bir
zaruret teşkil eder.

MADDE 48
Liberal Devlet anlayışı içinde dahi Devletin sağlık
işleriyle meşgul • olması genel olarak , kabul edilmek
tedir ve hemen her memlekette böyle bir Bakanlık
mevcuttur. Ancak zamanımızın refah Devletinde Cik
tisaden zayıf halk tabakalarının hayatları için en
zaruri olan hakları fiilen sağlayan sosyal Devlette!
ferdin sağlığım, gerek doğrudan doğruya, gerek özel
teşebbüsle ve mahalli idarelerle işbirliği yaparak te
min etmek, Devletin başta gelen görevleri arasında
yer almaktadır...

1961 Anayasasının bu gerekçeleri ile DİSK Davasındaki
Anayasal düzen tanımlamalan taban tabana zıttır.

1982'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından o zamanki
Kara Kuvvetleri Komutanı -Orgeneral Nurettin Ersin'in «Baş
Emir»t ile yayınlanan ATATÜRK'ÜN EKONOMI GÖRÜŞÜ adlı
kitabın 42. sayfasında şu görüşe yer verilmiştir :

Bilhassa liberal demokrasilerin siyasi düzen olarak
kabul edildiği ülkelerde, devlet ekonomik faaliyete
katkıda bulunurken, hakim sınıflann etkisi altında
bulunduğundan, bu sınıfların menfaatine aykırı ha
reket edemediği görülmüştür. Bunun memleketin ge
nel Ekonomik kalkınmasında sermaye tasarrufunun
meydana gelmesini önemli ölçüde önlediği görül

_müştür.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının bu kitabının 14., 41. ve 49.
sayfalarında şu görüşlere yer verilmiştir:
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Bu ilke; başlangıçtan bu yana, Cumhw·iyet devleti
nin ekonomi politikasına yön vermiş ve· 1930 yılla
rında «devletçilik» adı altında toplanmıştır... Ülke

. miz... Devlet sektörü ağır basan Karma. Ekonomi
sistemi uygulayan kalkınmakta olan bir ülkedir...
19'ncu yüzyıla has olaylar serisi, aynen tekrar edi
lemeyeceğine göre özellikle ilk safhalarda milli kal
kınma hareketini -•kar peşinde koşan özel teşebbü
sün çabalan değil, devlet tayin edecektir.

Görüldüğü gibi İddia Makamının Anayasal düzene ilişkin
tanımlamaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Atatürk'ün Eko
nomi Görüşü adlı yayınındaki tanımlarla da çelişmektedir. Bir
karşılaştırma olanağı yaratması açısından bu kitabı ekte Sayın
Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum. : EK NO! 8.

Türkiye gibi azgelişmiş bir ülkede «sosyal devlet- kavramı
batının «refah devleti» kavramından da öte bir anlam kazan
maktadır. Türkiye'nin sorunu -sosyal adalet içinde hızlı kalkın
rna-drr, Böylesi bir amaç ise uygulanan ekonomik politikalar
ile başarıya ulaşmamıştır.

İddianameler ve EHM, sosyal devlet kavramını bu kapsam
içinde anlamamaktadır. Kaldı ki, bugün birçok Anayasa uz
manı -sosyal devlet» kavramını çok daha dinamik bir anlayışla
Yorumlamaktadırlar. Örneğin Siyasal Bilgiler Fakültesi eskl
Anayasa Hukuku Profesörlerinden Mümtaz SOYSAL şöyle de
:ı::nektedir :

3. maddenin olumlu ve ileriye dönük bir şekli de
yorumlanması -sosyal devlet- ilkesiyle «sosyal ada
let içinde hızlı kalkınma amacı arasındaki bağlan
tının» kamçılayıcı niteliği üzerinde durularak yapı
labilir. Kalkınma gerçekleştikçe sosyal adaletin ger
çekleşme oranı da artmalıdır. Anayasa'dan çıkarıla
bilecek temel ölçü bu... Bu bakımdan Anayasa'nın
benimsediği ekonomik ilke bazılarının ileri sürdük
leri gibi, devlet eliyle özel girişimlerin desteklenme
sini öngören bir «karma ekonoml- ilkesi değil, «sos
yal adalet içinde hızlı kalkınma» ilkesidir. Anaya
sanın hiçbir maddesi her türlü yorumlanabilecek
olan, özellikle devlet kuruluşlanmn desteğini özel
girişimlerden yana çekmeye yarayan «karına eko
nomi- ilkesinden söz etmiyor. CProf. Mümtaz SOY-
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SAL. 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İkinci baskı,
İstanbul 1974, s. 1182)

1961 Anayasasının hiçbir yerinde sermaye ya da sermaye
sınıfı savunulmamıştır. Sosyal adalet anlayışı savunulmuştur.
O kadar ki, örneğin bir grev hakkına Anayasada da açıkça yeı:
verilirken, lokavta yer verilmemiştir.

Bu nedenlerdir ki, 1982 Anayasası tartışmalarında işveren
lerin en temel talebi Anayasada sosyal devlet kavramına yer ·ve
rflmemesı olmuştur.

1961 Anay!l.ilas,naa özel teşebbüsün karşısında kamu yararı
tanışılmış ve kamu yaran özel. teşebbüs anlayışına üstün tu
tulmuştur.

Nitekim 1961 Anayasasının 38. maddesinde,
Kamu yararının gerektirdiği hatlerde, karşılıklarını
peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan ta
şınmaz mallar...

39. maddesinde ise,
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, ka
mu ·yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılığı
kanunda gösterilen şekilde ödenmek şartıyla dev- .
letleştirilebilir.

denilmektedir.
1961 Anayasası ülkenin ekonomi politikasını plana bağlan

mıştır. Bugüne kadar ki planlarda temel stratejik tercihler «l.
Kamu kesimi için emredici, özel kesim için yol gösterici. özen
dirici olma, 2. Dengeli kalkı~a» olarak beli.rlenmiştir.

Ancak bu özel sermaye için özendiricilik bile bir noktaya
kadar amaçlanmıştır. Örneğin yatırım indirimi ve özel kesime
karşılıksız transfer niteliğindeki sanayi geliştirme fonlarının
sermaye için tek yanlı yararlıkları • görülünce Anayasa Mahke
mesince iptal edilmiştir.

Oysa DİSK-! İddianamesinin 205. ve 206. sayfalarında şu
görüşler savunulmaktadır:

Bu istemler, ekonomik hayatın önemli bir unsurunu
teşkil eden sermaye sınıfına, sermayeye ve üretim
araçları üzerindeki özel mülkiyete yönelik bulun-
maktadır. •
Bu istemlerle ülke ekonomisinin çarklarını döndü-
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ren yerli ve yabancı sermayenin devletleştirilmesi,
'üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin halktan
yana toplumsallaştırılması istenmektedir.

Bu paragraflar 1961, Anayasasının özüne ve sözüne aykı
rıdır.

Hangi bilimsel verilere dayanılarak yabancı sermayenin ül
ke· ekonomisinin çıkarlarını döndürmesinden söz edilebilmek
tedir? .

. Bu davada, üstelik gerçek olmayan bilgilerle yabancı ser
maye savunuculuğu yapılmaktadır.

Ülke ekonomisinin çarklarını döndüren özel sermaye mi
dir? Atatürk'ün mirası olan KİT'lerin ülke ekonomisi içindeki
yeri nedir?

'iddianamelerde ülke ekonomisine ilişkin sözler sermaye
nın ideolojik olarak savunulmasından başka bir şey değildir.
Bu sözlerle TİSK'in, MESS'in yaptığı gibi sermaye tahakkümü
mü savunulmaktadır?

DİSK-! İddianamesinde her türlü kamulaştırma ve devlet
leştirme anlayışına karşı çıkmaktadır. Çünkü iddiaya göre dev
letleştirme ve kamulaştırma istemek kollektivizm'dir. Yani
Marksist-Leninistliktir. (s, 48-50)

Oysa 1961 Anayasasının 38. maddesi kamulaştırma, 39. mad
desi ise devletleştirmeden söz eder. 130. madde «tabii servetler
ve kaynaklar devletin hükmü ve tasarrufu altındadır,» 131.
madde ise «bütün ormanların gözetimi devlete aittir» der.

Nitekim 1980 öncesinde bazı yeraltı madenleri, ATAŞ rafi
nerisini, BAFA gölünü devletleştirme ve kamulaştırma bunun
açık örnekleridir.

MESS (Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası) Başka
nı Şükrü ER'in Eylül 1978 tarihli 354 sayılı MESS gazetesinin 2.
sayfasında «Devletleştirme ve komünizm- başlığı altında ya
yınladığı yazıda yer alan şu görüşleri İddianamenin devletleş
tirme anlayışıyla kıyaslanması için Sayın Mahkeme Heyetinin
takdirtne sunuyorum.

MESS Başkanı şöyle demektedir:
...Devlet vatandaşın ticari ve üretim alanlarına el
attığı gibi kendisine rakip gördüğü özel işleetmeleri
de devletleştirmeğe heveslenmektedir... Bu suretle
iş yerlerini iflas ettirerek komünist bir düzen yanın
da komünist bir yönetimin gerçekleştirtlmesirıe ça-
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lışmalttadır... Marks'ın komünizmi üretim araçları
nın devletleştirilmesi şeklinde tarif ettiğini devlet
leştirmeye sınır koymadığını öğrenmek artık işe ya
r.ı,maz...
Bunlar (kamu yararı) ·slogamyla maskelenen komü-
nistce uygulamalardır.
Devletleştirme ormancılığımızın gelişmesini bile 'ba
şarısızlığa uğratmıştır. Kaldı ki, madenleri, ticareti
ve sanayii devletleştirme hevesinde olan geniş bir
yönetici zümre var. •

MESS Başkanı haklı olarak kendi çıkarlarını savunmakta,
devlete karşı özel sermayenin· konınmasını istemektedir. Bu
MESS'in doğaİ hakkıdır. Ancak doğal olmayan bu davadaki
iddianamelerin devletleştirme konusunda MESS Başkanı ile ay-
nı görüşleri savunuyor olmasıdır. •

Ayrıca MESS Başkanının yazısında devletleştirme hevesin
de olan geniş bir yönetici zümrenin varlığını öğreniyoruz. Aca
ba bu yöneticiler hakkında TCK'nın 146. ya da 141. maddeleri
ihlalden dava açılmayacak mıdır?

Öte yandan mademki DİSK-! İddianamesine göre devlet,
herkesin devletidir, (s, 297) işverenler devletleştirmeden neden
gocunmaktadırlar?

1923 İzmir İktisat Kongresinde belirlenen özel sektöre da
yalı .kalkınma modelinin başarısızlığı 1929 Dünya bunalımı ile
birlikte gözler önüne serilmiştir. Devlet tüm ekonomiye el at
mak zorunda kalmıştır. Ardından da 1931-1939 devletçilik döne
mi yaşanmıştır. 1933 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ha
zırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Mensucat, maden, selüloz, seramik ve kimya sanayilerinde
ekonomik alt yapı tesisleri hızla gerçekleştirilmiş ve KİT'lerin
temeli atılmıştır.

1936 yılında CHP'nin parti programına «sermayenin tek
kaynağı ulusal emektir» sözleri konmuş, bazı yabancı şirketler
Mustafa Kemal Atatürk döneminde millileştirilmiştir. Devlet
leştirme ile üretim kat kat artmıştır.

Ancak Mustafa KEMAL Birinci Planı bile yeterli bulmamış,
II. Plan için emir vermiştir.

Devletçilik yalnız sanayii değil tarımı da kapsamıştır. Özel
ormanlar devletleştirilmiş, devlet çiftlikleri kurulmuştur. Bu
arada Atatürk'e ait çiftlikler de devletleştirilmiştir.
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Devletçilik daha sonra da parti programına ve Anayasa'ya
alınmıştır.

Bu davadaki iddianameler ise devletçiliği komünizme giden
yolda bir araç olarak görmekte, devletçiliği özel 'sermaye ve
mülkiyete düşmanlık olarak yorumlamaktadır.

DİSK devletçiliği, birçok aksayan yanına rağmen ülkemi
zin dış borçlanma ve dış yardım almadan kalkınabileceğinin
bir kanıtı olarak savunmuştur.

Bugün bazı iş adamları bile zaman zaman devletçilik iste
yebilmektedirler. Örneğin 1981 yılında İstanbul Sanayi Odası
Meclis toplantısında bir üye «bankaların devletleştirılmesl-nı
istemiştir. Çünkü o günkü faiz ortamında bu çözümü çıkarla
rına uygun bulmuştur. Aynı şekilde Bursa Otomotiv Sanayisi
temsilcileri de kendi çıkarları için devletin otomotiv sanayiine
~l atmasını istemiştir.

Son zamanlarda ekenomik açmazlar içinde bulunan bazı
özel işletmeler için Merkez Bankasınca fon kurulması istenmiş
tir. Bu devletçilik talepleri nasıl açıklanacaktır?

Sanayici kendi çıkarları için devletçilik isteyince suç olma
yacak, işçilerin çıkan için devletçilik istenince 146. ya da 141.
madde ihlal edilecek.

Hukuk devletinde böylesine hukuk anlayışı olamaz.
İddialara göre DİSK'in temel üretim dallarının Anayasa

• hükmüne göre devletleştirilmesini istemesi suçtur. Zincirleme
suçlardan -biridir.

Ancak özel sektörün temel üretim dallarını temsil eden
KİT'lerin özel sektöre devrini istemesi suç değildir.

Hukuk anlayışı bu olamaz.
Bu davalardaki idianamelerde ve EHM'da 1961 -Anayasa

sının «sosyal devlet» ilkesine uygun olarak •iktisadi ve sosyal
bakımdan zayıf kişileri korumak» yerine, Anayasa çiğnenerek
sermaye övülmektedir.

İddianameler ve EHM yanlış temelli Anayasa anlayışına
dayanarak kapitalizme ve emperyalizme karşı çıkan, mevcut
iktisadi rejimi eleştiren herkesi Anayasal devlet düzenine kar
şı çıkmakla suçlamaktadır.

Nitekim DİSK-! İddianamesinin 100. sayfasına göre iktisadi
rejimin yerilmesi suçtur. 41>. sayfasına göre tam bağımsızlığı
mızı istemek suçtur.

DİSK-I İddianamesinin 440. sayfasında,
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Ören kararının gerekçesinde sömürü ve baskının
kökeninde kapitalizmin yattığı ve işçi sınıfına yapı
lan tüm baskı, sömürü ve zulmün temelini kapita
lizmin teşkil ettiği, Türkiye'nin de emperyalist, ka
pitalist sisteme bağımlılığı vurgulanarak mevcut

Anayasal düzenin kötülendiği,
denilmektedir.

207. sayfasında ise,
Faşizme, emperyalizme, tekellere karşı verilecek sa
vaşım devlete, Anayasal devlet düzenine ve rejime
karşı verilecek savaşımdır, •

denilmektedir.
273. sayfasında da,

Ayrıca bu istemlerin açıklanış ve vurgulanış biçim
lerine göre burjuvazinin, dolayısıyla sermaye sını
fımn, işçi sınıfım ezip sömürdüğü ve bu saldırganlı
ğını devam ettirdiği bildirilerek Anayasal devlet dü
zeni kötülenmekte .

denilmektedir.
Bu haksız ve mesnetsiz suçlamalar, iddiaların 1961 Anaya

sasına yaklaşımının yanlış temellendirilmesinden kaynaklan
maktadır.

İddianameler· ve EHM, 1961 Anayasasının temel ~aklar ve
ödevler. bölümüne de karşıdır.

İddialara göre sendikaların bildiri ile goruş açıklamaları,
Başbakanı mektup göndermeleri «devlete ve rejime karşı tek
lif» imzalamaktır (s, 48) «Kitleleri devlet kuvvetlerine karşı
gelmeye tahrik ve teşviktir» Cs. 119). ve «devlete karşı savaş·
doğrultusunda eylemdir,»

İddianameler ve EHM Anayasanın 20. maddesi ile güven
ce altına alınan düşünce hürriyetini tanımadığım tüm iddiala
rında açıkça ilan etmektedir.

Bu anlayışa dayalı olarak DİSK-! İddianamesine göre söz
gelimi genel grev, uyan grevi hakkı istemek (s. 160) ya da işçi
ücretlerini çok yakından ilgilendiren -Hükümetm yapmış oldu
ğu siyasi ve ekonomik anlaşmaları protesto etmek», siyasi ikti
darları eleştirmek Anayasal düzene karşı çıkmaktır.

Çoğulcu-katılımcı batı demokrasilerinde düşünce suçu diye
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bir kavram yoktur. Bu demokrasilerde düşünce şu ya da. bu
kimsenin ya da kuruluşun ·tekelinde değildir. Düşünce özgür
lüğü herkesin hakkıdır. Kısaca insan haklarının en soylusu, en
yücesidir.

Çoğulcu-katılımcı demokrasilerde düşüncenin aşırısı, ılım
lısı, meşrusu, meşru olmayanı yoktur. Faydalı ya da· zararlı dü

. şürıce ayırımı yoktur.
Sözgelimi grev işçiler için faydalı, patronlar için ise zararlı

sonuçlar doğurur. Ama şimdi .bu hakkı, dolayısıyla bu hakkın
biçimlenişini sağlayan düşünceyi hangi kategoriye sokacağız.

Düşünce özgürlüğü kisisel olduğu kadar da toplumsal bir
değere sahip olmalıdır. Toplumun sağlam ve sağlıklı bir tartış
ma ortamı içinde olması buna bağlıdır. Örneğin bir kişi yürür
lükteki Anayasa ve bazı yasalara karşı· olabıür. Beğenıneyebi
lir. Ve eleştirilebilir. Bu kişiye verilmiş en kutsal haktır. Be
ğenmediği, eleştirdiği görüşlerin propagandasını da yapabilir.
Bu da çok doğaldır. Ve düşünce özgürlüğü kavramının en basit
bir uygulamasıdır. -Nitekim 1961 Anayasası yürürlüğe girdikten
sonra bu Anayasaya karşı iktidar partilerince bile geniş kampan
ya açılmış, Anayasa değişikliği konusu, 12 Eylül öncesinde se
çim meydanlarında konuşulmuş, hakkında açık oturumlar dü
zenlenmiştir.

Bugün önemli resmi görevlerde bulunan bazı kişiler Ana
yasa taslakları yayınlamışlardır.

Ancak kişi ne zaman ki, beğenmediği Anayasaya karşı suç
doğuracak bir eyleme bilfiil girerse o zaman suçlu durumuna
düşerek ceza yaptırımlarına maruz kalır. Anayasayı Anayasa
nın gösterdiği yollar dışında değiştirmeye kalkarsa suçlu olur.

DİSK ise, bırakın 1961 Anayasasını eleştirmeyi, yıllarca bu
Anayasaya toz kondurmamış, tamamen uygulanmasını istemiş
ve 1961 Anayasasını değiştirmek isteyenlere karşı koyarak onu
·savunmuştur.

Ama hukuk adına ne talihsiz bir görünümdür ki, tüm bun
lar görmezlikten gelinerek ve 1961 Anayasasını savunduğumuz
b.Iinerek, Anayasal düzene karşı gelmekle suçlanmaktayız.

. 1961 Anayasasını hazırlayanlardan Prof. Sıddık Sami ONAR'
ın dinamik sosyal müesseselerden sendikaların siyasi iktidarları
eleştirmesi, önerilerde bulunması gerekir, biçimindeki istemi da
hi iddialara göre Marksist-Leninistliktir. TCK'nın 146. ya da
141. maddesini ihlal etmektir.
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Böyle bir davranış anayasa suçu ise -ki biz böyle kabul
etmiyoruz- DİSK, bu eylemde yalnız değildir.

Hafızaları . tazeleyere;k bir örnek vermek istiyorum. 1~ Ma
yıs 1979'da başlamak üzere Türk Sanayicileri ve İşadamları
.Derneğt TÜSİAD gazetelere dört haftalık bir süreyle tam say
falık ilanlar vermiştir.

«Gerçekçi Çıkış Yolu-, «Ulus Bekliyor», «Yokluğu Paylaş
mak mı Bolluğu Sağlamak mı», «Refahın ve Hürriyetlerin Düş
manı Enflasyon- adını taşıyan bu paralı ilanlar, siyas! iktidar
için bir çeşit muhtıra, sendika ve işçiler için bir çeşit savaş ila
nıydı.

• Ancak TÜSİAD yöneticileri için TCK'nm 146. maddesini ih
lalden dava açılmamıştır.

1981 Aralık ayının başında bir sendikal örgüt olan TİSK'in.
Genei Başkanı Halit NARİN bir açıklama yaparak mevcut hü
kümetin ekonomik politikasını sert bir biçimde eleştirmiş ve
ültimatom havasında •1982 yılında bu politikalardan vazgeçil
melidir» demiştir. (3 Aralık tarihli tüm gazeteler.)

Ardından da MESS Başkanı «uygulanmakta olan ekonomik
politikanın aynen sürdürülmesine» karşı çıkmıştır. (Milliyet, 5,
Aralık 19811

Yani TİSK ve :MESS yöneticileri iddialardaki deyiş ile
-znevcut Anayasal devlet nizamını ortadan kaldırmayı amaçla
mışlardır,»

Oysa TİSK de, :MESS de 274 sayılı Sendikalar Yasasının ı..
maddesindeki görevlerini yapmışlardır.

Ancak, hukuk neden DİSK için farklı, TİSK için farklı uy
gulamaktadır? Neden çifte ölçü kullanılmaktadır?

İşte, iddiaların demokrasi ve Anayasa anlayışı budur.
İddiaların Anayasa anlayışına göre tekellere, tekelciliğe·

karşı çıkmak Anayasal düzene karşı çıkmaktır. TCK'mn 141. ve
146. maddelerini ihlal etmektir.

Türkiye'de giderek yoğunlaşan tekellere karşı önlem almak
kaçınılmaz olmuş ve 1982 Anayasasının 167. maddesi tekelleş--.
meyi ve kartelleşmeyi yasaklamıştır.

DİSK-I İddianamesinin 297. sayfasında DİSK'in halktan ya
na iktidar istemesi suçlanmaktadır.

1961 Anayasasının «Başlangıç Bölümündeki» Anayasa ve
hukukdışı tutum ve davramşlanyla «meşruluğunu kaybetmiş ik
tidar» sözleri ne anlama gelmektedir?
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Aynca 1960 Mayıs'ındaki, 1971 Mart'ındaki, 1980 Eylül'ün
deki iktidarlar da seçimle işbaşına gelmemişler miydi?

Öte yandan TÜSİAD'ın paralı ilanları dahil 1979 yılında, za
manın hükümetine karşı açtığı SAVAŞ, acaba nasıl yorumla,
nabilir?

Bu davadaki iddianamelerde ve EHM'da 1961 Anayasasın
daki sosyal devlet kavramının özü algılanamamıştır. Bu belge
lere göre 1961 Anayasası yalnızca özel sermayeyi, hür teşebbü
sü koruyan bir temel belgedir. O kadar ki, DİSK-! İddianame.
sinin 52. sayfasına göre toprak reformu istemek bile TCK'nın
146., 141. ve 142. maddelerini ihlal etmektir.

Bu anlayışa göre bugüne kadarki toprak reformu isteyen.
tüm siyasi iktidarlar 146. madde suçu işlemişlerdir.

Öte yandan İddia Makamının sendikacılık anlayışım onay
ladığı ICFTU çeşitli kongrelerinde toprak reformu üzerine ka
rarlar almıştır.

Bu davadaki iddialar işte böylesine yanlış ve 1961 Anaya
sasına aykın bir Anayasa anlayışı üzerine temellerıedirilmiş-,
tir. DİSK'in bu yanlış Anayasa yaklaşımına göre suçlaması el
bette mümkün değildir.

22. İDDİALARIN DAYANDIĞI DEMOKRASİ VE
FAŞİZM ANLAYIŞI

Bu davada DİSK'e yönelik suçlamalar anti-demokratik bir
anlayış üzerine temellendirilmiştir.

Kitlilerin güdülecek kalabalıklar olarak görülmediğı. özel
likle çalışan emekçilerin politika dışı tutulmak istenmediği, ka-.
tılımcı, çoğulcu demokrasilerde düşünce özgürlüğü, düşüncele
rin açıklanması özgürlüğü. toplantı ve gösteri yürüyüşleri öz-.
gürlüğü esastır.

Oysa bu davadaki iddianameler ve EHM çoğulcu demokra-
silerin olmazsa olmaz biçimindeki bu ilkelerine karşıdır.

O kadar karşıdır ki, Batı Avrupa ülkelerindeki özgürlük uy
gulamalarını bile Türkiye'den eleştirmektedir.

Örneğin Sıkıyönetim ilanını eleştirmek suçtur CDİSK-I İd
dianamesi, s. 317), çünkü bu davranış devlete karşı gelmektir.
Oysa 1978 sonundaki sıkıyönetim ilanına 70 dolayında parla-•
menter karşı çıkmıştır. Bunlar görüşlerini kamuoyuna aktar
mışlardır.
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İddianamelere ve EHM'ya göre ı Mayıs'ta miting düzenle
mek suçtur, çünkü bu davranış devlete karşı gelmektir. CDİSK-I
İddianamesi, s. 325)

1961 Anayasasının 2. maddesi gereği demokrasi, çeşitli sı
nıfların yönetime katıldığı, katılabildiği, katılması gerektiği bir

"rejimdir.
Katılımcı-çoğulcu rejimlerde her kurumun bir işlevi vardır.

Basının, üniversitelerin, sendikaların, derneklerin... Bu kurum
lar işlevlerini yerine getirebildikleri ölçüde vardırlar. Bu an
lamda onların varlığı sürüyorsa, demokrasi de vardır.

Demokrasilerde sendikalar birer demokratik baskı unsuru
durlar. Bu anlamda görevleri vardır. İşte DİSK bu demokratik
görevlerini yerine getirmiştir. İddialarda ise işçilere, onların
sendikal örgütlerine hiçbir biçimde demokratik hak tanınmak
istenmemektedir.

Bugün batı demokrasisi diye adlandırılan demokratik siste
min kökleşmesi için yüzyillar süren bir mücadele gerekmiştir.
Eğer bu sistem ayakta duruyorsa, kurumlarıyla işliyorsa, bun
da işçilerin, emekçilerin katkısını görmezlikten gelemeyiz. İşte
iddialar bu katkıyı görmek istememektedir.

DİSK'in bütün çalışmalarına demokrasi anlayışı 'egemen ol
muştur.

Her seçim döneminde DİSK üyelerini sandık başına, de
mokrasi mücadelesine çağırmıştır.

İddialardaki demokrasi anlayışındaki sakatlık, faşizm ola
yına bakışta daha da açık bir biçimde sergilenmektedir.

DİSK-! İddianamesinin 86. sayfasında şöyle denilmektedir :

Özetle ve kısaca ifade edecek olursak DISK'in mü
cadele ettiği emperyalizm ve faşizm üretim biçimi
olarak ele aldığı kapitalist sistemin oluşturduğu bu
günkü Anayasal rejimdir. Bu itibarla emperyalizm
ve faşizm, . ancak bu günkü hür parlamenter nizam
yıkılarak sosyalist-komünist düzene geçiş halinde or
tadan kalkabilecektir.

Aynı yaklaşım 88. sayfada ise şöyle sürdürülmektedir:

DİSK'in emperyalizmi ve faşizmi anlaması, tanım
laması ve mücadele hedefi olarak seçiş şekli, tama
men müesses hür parlamenter nizamı yıkma ve ye~
rine proletarya enternasyonalizmini tesis etme esa
sına müstenittir.
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101. sayfada bir başka nedenle -ışçı sınıfının faşizmle mü
cadele etme maskesi altında mer'i Anayasal düzenle mücadele
etme azmi bilenmektedir» denilmektedir.

İddialara göre faşizme karşı mücadele Anayasal düzene
karşı mücadeledir.

Faşizmin özellikle Almanya, •İtalya ve İspanya'da nasıl yük
seldiği ve milyonlarca insanın öldüğü 2. Dünya Savaşının na
sil çıktığı iyi bilinmesi gerekirken, faşizm görmezlikten mi ge-
linmek istenmektedir? •

°İddialara göre Cs. 295)_ faşizmi tanımlamak sermayeye, mül
kiyete düşmanlık belirtmektir.

DİSK-1 İddianamesinin 448. sayfasında DİSK'in Milliyetçi
Cepheyi «gericilik • ve faşizm cephesi» olarak nitelemesi suç
lanmaktadır.

DİSK-! İddianamesinin 317. sayfasında 12 Eylül öncesinde
ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin bir alıntı yapılmış
tır. Nereden alındığı belirtilmeyen bu alıntıya göre terörün tek
sorumlusu sol'dur. İddiada sağ ve «faşist örgüt- sözcüklerini
kullanmaktan özenle kaçınılmaktadır.

Şimdi sormak gerekiyor: 12 Eylül öncesinde terör olayların
da faşist örgütlerin etkinliği, bütün sorumlu kişilerce açıklan
mış değil midir?

İddiaların faşizme uluslararası çaptaki yaklaşımı da böyle
dir. Örneğin DİSK-! İddianamesinin 19. sayfasında ICFTIJ'nun
temel niteliği olarak anti-komünizm sayılırken, ICFI'U'nun «fa
şizme karşı olma- niteliğinden, antl-faşlst, anti-militarist niteli
ğinden söz edilmemektedir.

DİSK-I İddianamesinin 710. sayfasından itibaren ve Şili'de
ki faşist Pinochet rejimini eleştirmek suçlama konusu yapıl
maktadır.

Acaba tüm dünyanın lanetelediği, ICFI'U'nun adına hafta
düzenlediği, AET'nin ve bir çok demokratik ülkenin yardım et
mediği Şili'deki rejim nedir?

İnsanlığın yüz karası olan. faşizmin yargılandığı Nurenberg
Mahkemesinde -zapta geçen sözler neden unutulmaktadır? İtal
ya'da faşizmin, Almanya'da nasyonal sosyalizmin yükselişi sı
rasında tekelci sermayedarların bu hareketleri, mali olarak na
sıl desteklediklerine ilişkin mahkeme zabıtları neden görmezlik
ten gelinmektedir. Büyük sanayici ve bankerlerin desteğindeki
faşist diktatörlüğün demokrasiyi nasıl yokettiğinden neden söz
edilmemektedir?
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Faşizmin ırkçılığı, şovenizmi nasıl körüklediği, • insanları
nasıl birbirlerine kırdırdığı bilinmemekte midir?

Faşistlerin iktidara geldiklerinde ilk olarak demokratik iş
çi haklarını askıya aldıkları, faşist devlete bağımlı tek sen
dika modeli getirdikleri bilinmemekte midir?

12 Eylül öncesinde Türkiye'de bir faşist hareketin olmadığı
mı söylenmek istenmektedir?

23. İDDİALARDA YANSIYAN BAĞIIvlSIZLIK ANLAYIŞI •

DİSK'in Kuruluş Tüzüğü'nün 3. • maddesinde ülkemizin tam
bağımsızlığa kavuşması istenmiştir. DİSK'in diğer yayınların- •
da da ülkemizin emperyalizme mağımlı olduğu belirtilerek ulu
sal bağımlılık için mücadele edileceği belirtilmiştir.

DİSK-! İddianamesinde DİSK'in bağımsızlık anlayışının
Marksist-Leninist doğrultuda olduğu iddia edilmektedir. •

Yanlış bir Anayasa ve demokrasi anlayışına dayandırıldığı
içindir ki, DİSK'in bağımsızlık talepleri de Anayasaya karşı
görülmektedir.

Bu yaklaşımın mantığı «Amerika gitsin, Rusya mı gelsin?»
mantığıdır.

DİSK-! İDDİANAMESİNİN 205. sayfasırıda DİSK'in kurtuluş
mücadelesi veren halkların haklı davalarını savunması suçlan-
maktadır. , •

• Oysa Atatürk tüm yurttaşların dünyadaki tüm sorunlarla
mutlaka ilgilenmelerini istemiştir. Atatürk bu ...konuda şöyl~ de
miştir:

Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa, bana
ne, dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık .varsa tıpkı
kendi aramızda olmuş gibi onunla· alakadar olma
lıyız. Hadise ne kadar uzak olursa olsun, bu esas
tan şaşmamak lazımdır, İşte bu düşünüş, insanları,
milletleri ve hükümetleri bencillikten kurtarır-.. 117
Mart 1937, Söylev ve Demeçler, C. 2, s. 282)

İşte DİSK, bu yaklaşıma uygun davranmıştır. '
DİSK, - IMF'den çıkılsın istemiştir. Ancak bugün bazı CO

MECON üyesi ülkeler IMF'ye üye olmak için yoğun çaba har
camaktadırlar. İddialara göre bu gerçek nasıl açıklanacaktır?
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• İddialara göre sendikalar IMF gibi konularla uğraşamazlar.
DİSK-!, İddianamesinde sendikacılık anlayışı onaylanan

ICFTU'nun eski Genel Sekreteri' Otto Kersten Türk-İş'in 11. Ge
nel Kurulunda yaptığı konuşmada bu konuda şöyle demiştir:

Sayın Başkan, eğer açık söylemek icap ederse son
aylar içinde Türkiye birçok kötü koşullar ile ·karşı
karşıya kalmıştır. Özellikle Uluslararası Para . Fonu
IMF'nin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ül
kenizin ekonomisini engelleyecek, sosyal kalkınma
sını kısıtlayacak ileri sürdüğü koşullara karşı dur
makta, mücadele vermektesiniz. Bu görüşmeler bu
gün için de devam etmektedir.
Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu
sizlere ister IMF ile olsun, ister hükümetlerle olsun,
isterse ulusal, bölgesel veya uluslararası kuruluşlar
la olsun yaptığınız .mücadelede tüm gücüyle destek
olacaktır. (Türk-İş 11. Genel Kurul Çalışmaları, An
kara 1979, s. 451

Bu sözler nasıl suçlanacaktır?
DİSK'in ulusal bağımsızlık anlayışı, Türkiye gerçeklerine

uygun tam bağımsızlık anlayışıdır. .
İddia Makamına göre DİSK bir savunma. paktı olan CEN

TO'dan çıkmak istemekle Sovyetler Birliğinin talimatına uygun
ı davranmış Cs. 204) TCK'nın 14İ. ve 146. madelerini ihlal et
miştir.

Öncelikle belirtelim ki CENTO, ileri sürüldüğü gibi bir sa
vunma paktı değildir. Suçlamalar sürekli• böylesi bilg] yanlış
lan üzerine temellendirilmiştir.

CENTO uzun adından da anlaşılacağı gibi bir kültür. eği
tim örgütüdür.

CENTO, Bağdat Paktı çizgisinin devamı olarak işlev yapmış
ancak Arap ülkelerinde bağırnsızlıkçı unsurların Ortadoğııdaki
egerrıenlikleri ve özellikle İran Şahının devrilmesinden sonra
kendiliğinden dağılmıştır.

İddialara göre NATO'ya karşı çıkmak da TCK'nın 141. ve
146. maddelerini ihlal etmektir.

Türkiye NATO'nun bir üyesidir. DİSK bu üyeliği sürekli
eleştirmiş ve karşı çıkmıştır. Ancak DİSK bu tavır alışında yal
nız değildir.

Türkiye'nin NATO üyeliği, NATO üyeliği içinde ABD ile•
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ilişkileri, ikili anlaşmalar, özellikle 1960'lardan sonra TBMM'de
ve kamuoyunda hararetli bir biçimde tartışılmış ve Türkiye'nin
dış politikasını etkileyen önemli sonuçlar doğurmuştur.'

Türkiye'nin 12 Eylül sonrası bugünkü koşullarında bile
gazetelerde NATO üyeliği tartışılmaktadır. Örneğin 25-27 Ara
lık 1981 tarihli Günaydın gazetesinde bir NATO raporu yayınlan
mıştır.

Bu raporda NATO'nun yalnızca askeri bir kuruluş olma
dığı, ayrıca sosyal ve ekonomik bir örgüt olduğu belirtilmiş, •
Türkiye'nin NATO içinde 250 bin civarında daha fazla asker
beslediği, böylece üretici çağdaki bunca insanın silah altında
tutulduğu ve onlar için ek bir harcama yaptığı açıklanmıştır.

Rapora göre NATO müttefikleri zorunlu olduklan halde
Türkiye'ye ekonomik yardımı unutmuşlardır. Türkiye • ile ada
letsiz ticaret yapmaktadırlar. İşte bu noktada tüm NATO iliş
kileri işçileri yakından ilgilendirmektedir.

Elbette NATO ile ilişkiler konusunda karar verecek olan
TBMM'dir. Ancak Sendikalar Yasasının 1. maddesi gereğince
NATO ilişkilerini işçiler açısından değerlendirmek ve gerekli is
temlerde bulunmak da bir sendikal örgütün görevidir. Çünkü
gazetenin haberine göre Türkiye NATO için 250 bin asker faz
la beslerken yılda 1 milyar dolarlık fedakarlık yapmaktadır.
Yalnızca bu ilişki bile. işçileri fazlasıyla ilgilendirir.

Öte yandan bağımlılık mutlaka askeri bağımlılık anlamın
da düşünülmemelidir. Bağımlılık, öncelikle ekonomik, siyasi ve
kültürel alanlarda ele alınmalıdır.

DİSK Türkiye'nin bağımlı olduğunu söylemiş ve bunu bi
limsel esaslara 'dayalı olarak her zaman açıklamış ve bu görü
şünü resmi makamlara bildirmiştir.

Örneğin 3.10.1978 tarihinde Başbakanlığa yazılan bir mek
tupta bağımlılık ilişkileri dile getirilmiştir. (Bakınız, DİSK 7.
Genel Kurul Çalışma Raporu, s. 178-1841

Türkiye'nin bağımlılığına ilişkin basında çıkan aşağıdaki
görüşleri iddianamelerin kıyas mantığına göre karşılaştırma
olanağı yaratması açısından Sayın Mahkeme Heyetinin takdir
lerine sunuyorum :

Tercüman gazetesinin bir araştırmasına göre tüket
tiğimiz enerjinin % 42'sini ithal etmekteyiz. Gazete

. bugün için hidrolik enerji potansiyelimizin ancak
% lO'unu değerlendirebildiğimizi belirterek enerji ko-
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nusunda dışa bağımlılığa ilişkin şunları söylemekte
dir: «Hedef: dışa bağımlılıktan kurtulmak. Enerjide .
dışa bağımlılığın azaltılması amacı ülkemizde uygu
lanmakta olan enerji politikası da üretimde milli

• kaynaklara öncelik verilmesi tüketimde ise enerjinin
yurt yararlarına ·en uygun yerlerde kullanılması ola
rak belh-lendi,s (TERCÜMAN, 23.ll.198U
Milli Güvenlik Konseyi eski üyesi ve Türk Kara Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu eski
Başkam Org. Nurettin ERSİN Savunma Sanayilmi
zın bağımsızlaştığını söyleyerek vakfın 8. kuruluş
yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle de
miştir: «Milletimizin mali desteği ile kurulan her sa
vunma tesisi, ürettiği malzeme ve techizat bakımın
dan ordumuzun dış yardıma bağımlılığını adım adım
ortadan kaldırmaktadır. (GÜNEŞ, 27.8.f982)
«Petrole bağımlılıktan kurtulmak için nükleer sant
ral kurmak bu sefer de uranyuma bağımlılık getir
mektedir?» (Bu sözler Günaydın gazetesinin 23.7.1981
tarihli sayısında •yağmurdan kaçarken doluya mı
tutulaeağızz- başlığı altında verilmiştir.!
Yeni yatırımlarda dışa bağımlılık oranı % 50'nin al
tına düşmemektedir. Çeşitli sektörlerde yeni yatırı
mın ithalata bağımlılık oranı şöyledir :
Kağıt %58 Orman ürünleri . %41
Dem.irdışı metal %55 Tütün %-O.
Kimya . . . . . . %50 Toprak ürünleri . %59
Deri ayakkabı %42 Demir Çelik . . . % 50
Makine .... ! %27 Taşıt araçları ... %46
Dokuma-Giyim . •. %58 Madeni eşya . %38
İçki %51 Petrol ürünleri %20
Basım %50
CGÜNEŞ, 25.8.1982, Kaynak DPTl .

1
ABD Devlet Başkanı L.B. JOHNSON'un 3 Haziran 1964 yılın-

da Türkiye'nin Kıbrıs çıkartması karan üzerine gönderdiği
'mektupta şunlar yazılıdır:

...Binaenaleyh böyle bir harekete tevessül etmeden
önce Birleşik Amerika Devletleri ile istişarede bu
lunmak mesuliyetini tam kabul etmenizi hassaten ri
ca etmek mecburtyetindeyim. 1960 Garanti Anlaşma-
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sı ahlakı gereğince böyle bir müdahalenin caiz ol
duğu kanaatinde bulunduğunuz intibaındayım.
...NATO müttefiklerimizin tam rıza ve muvafakat
leri olmadan Türkiye'nin· girişeceği bir hareket ne
ticesinde ortaya çıkacak Sovyet müdahalesine karşı
Türkiye'yi müdafaa etmek mükellefiyetleri olup ol
madığını müzakere etmek fırsatım bulmamış olduk
.larmı takdir buyuracağınız kanaatindeyim.
...Türkiye ile aramızda mevcut bulunan, askeri yar
dımın veriliş maksatlarından gayri gayelerde kulla
nılması için, Hükümetinizin Birleşik Devletlerinin
muvafakatını alması icap etnıektedir,» (Aktaran,
Cumhuriyet, 24, 25, 26 Mayıs !9821

Johnson'a 13 Haziran 1964'te cevap veren Başbakan İsmet
İNÖNÜ'ün yanıtında ise şu görüşler dile getirilmiştir :

Kıbns'taki bir hareket sonucu SSCB'nin direkt olarak
işe karışması halinde, NATO müttefiklerinin Türki
ye'yi koruması hakkında mesajınızın şüpheler serde
den kısmı, bana, Kuzey Atlantik Anlaşmasının te
mel prensipleri ve tabiatı hakkında aramızda ge
niş görüş ayrılıkları olduğu intibaım vermektedir.
İtiraf etmeliyim ki, bu bizim için büyük bir üzüntü
ve ağır bir endişe kaynağı olmuştur. Bir NATO üye
sine karşı saldırma, tabiatıyla. saldırgan tarafından
kendisini mazur gösterme bakımından, bir güç sar
fedilmesini gerekli kılacaktır. Eğer NATO'nun kuru
luşu saldırganın bahanelerine kredi verecek şekil
de, bu kadar zayıfsa, NATO'nun bu zayıflığının te
davi edilmesi gerekli olduğu manasına gelir.. ;
...Eğer NATO üyeleri, bir Sovyet saldırısının kur
banı olan üyenin durumunun doğru mu, yanlış mı
olduğunu, bu saldırının kışkırtılmadığını ve bu üye
ye yardıma mecbur olup olmadıklarım görüşmeye
başlarsa ve üyeye yardım bu görüşmenin sonucuna
bağlanırsa, itifakın gerçek temeli sarsılmış ve anla
mını kaybetmiş olur. (Aktaran Cumhuriyet, 26 Ma
yıs 1982) ,

Dünya Bankası tarafından hazırlanan «Türkiye, Sanayileş
me ve Ticaret Stratejisi» adlı 3 ciltlik 3641-TU sayılı raporda,
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Türkiye'nin sanayi alanında yalnızca mukayeseli avantajlı bu
lunan sektörlere ağırlık vermesi, buna karşılık kalkınma çaba
larını tarıma ve turizme dayandırması istenmiştir. Raporda ay
nca 24 Ocak kararlarının yalnızca ekonomik durumu düzeltme
yi öngörmediğini aynı zamanda «Türkiye'nin son birkaç on yıl
dan bu yana izlediği, kalkınma stratejisini de değiştirmeyi»
amaçladığı belirtilmiştir. (Cumhuriyet, 2.5.1982)

Dünya Bankası tarafından Hükümetin üst düzeyde
ki yetkililerine gönderilen ve «Türkiye Ekonomi Muh
tırası» bağlığını taşıyan mektupta, Türkiye•ntn 5.
Plan çalışmalarının Dünya Bankası tarafından yön
lendirileceği bildirilmiş ve aynca Türkiye'de 24 Ocak •
1980'den bu yana uygulanan politikaların yurdu
muzda, Dünya Bankası ve IMF'nin tavsiyeleri ile
uygulanmaya konulduğu belirtilmiştir. (MİLLİYET,
8.6.1982)
Dünya Bankasından üst düzeydeki bir yetkili 1980
başından beri Türkiye'de uygulanan ekonomik poli
tika konusunda şöyle demiştir, «Türkiye'nin mali
problemlerini yanlış tahmin ettik... Türkiye'ye yan
lış reçete verdik" (HÜRRİYET, 2.9.1982)
25, 26. 27 Aralık 1981 tarihli Günaydın gazetelerin
de yayınlanan «NATO RAPORU»na göre NATO'nun
en fakir ülkesi olan Türkiye en büyük yükü taşı
maktadır. NATO'nun sanıldığı gibi sadece askeri de
ğil aynı zamanda ekonomik bir kuruluş olduğu be
lirtilen raporda ayııen şöyle denmiştir,
NATO Anlaşmasının 2. maddesi üyeler arasında eko
nomik yardımlaşmayı öngörmesine rağmen Türkiye'

. ye sadece askeri yardım yapılıyor, öteki ülkeler zen
gin olduğu için ekonomik yardım mekanizması iş
letilmiyor.
• Türkiye 15 NATO ülkesi. içinde Amerika'dan son
ra en çok asker besleyen bir orduya sahiptir.
• Türkiye'ye karşı yıllardır adaletsiz ticaret anlayı
şını sürdüren ve gerektiğinde Türk ihraç mallarım
köstekle~ek için çeşitli uygulamalar içine giren tek
NATO üyesi hem de ortak pazar üyesi olan ülkeler
Türkiye'ye yardım etmedikleri gibi 'ittifalan sarsıl
maz kalesi' diyerek bizi daha fazla asker besleme
ye, daha fazla yük çekmeye yöneltiyorlar.
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• NATO'nuıi bize getirdiği iki önemli yükümlülük
var.
• r. Ordumuzu belirli bir rakamda tutmak zorun
dayız. Bunun için üretici çağda olan ve en verimli
dönemlerinde bulunan erkek nüfusu silah altına alı
yoruz.
• 2. Zaten köyden kente akının olduğu ülkemizde·
üretiminden ·aldığımı!ı bu askerleri üretim sürecinde
kullanamadığımız gibi, onların geçimi, barınması, gi
yimi ve karnını doyurması için de 'ek bir harcama'
yapıyoruz.
o Niüusun farklılıklarım gözönünde bulundurarak
bir eşitleme yaptığımızda NATO içersinde· Türkiye
250 bin civarında daha fazla askeri silah altında•
tutuyor.
• Bu fazlalık Türkiye için bir fedakarlıktır. Hem de
ekonomik sıkıntıda bulunduğu darboğazı aşmak için,
'halkına kemerleri sıkalım' dediği bir dönemde nls
bi olarak çok büyük fedakarlıktır.
• Türkiye'de çalışan nüfus 15 milyon kişi civarında
dır. NATO nedeniyle Türk ordusunda fazla olarak
beslediğimiz 250 bin kişi bu nüfusun 60'ta biri de
mektir. Eğer bu kadar işgücünü silah altında tut
masaydık, üretimimiz doğal olarak daha fazla ar
tacaktı. Türkiye'nin işgücünden doğan milli geliri
nin 250 bin kişiye denk düşen kısmı yaklaşık 600
milyon doları buluyor. Biz böylece NATO'ya her yıl
üretim kaybı olarak 600 milyon dolarlık bir feda
karlıkta bulunuyoruz.
• Bunun yanısıra bu 250 bin fazla askeri barındıra
rak, besleyerek, çeşitli ihtiyaçlarını gidererek de mas
rafa giriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde
'tüketim malları ve malzeme alımı' bölümünden 250
bin kişiye isabet eden miktar da 550 milyon dolan
buluyor. O zaman ortaya, Türkiye'nin fazla asker
beslemesi nedeniyle her yıl NATO için yaklaşık bir
milyar 150 milyon dolarlık bir fedakarlığa katlan
dığı açık olarak ortaya çıkıyor. CGÜNAYDIN, 25, 26,

· 27 Aralık 1981)
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24. DİSK'İN ANAYASA VE DEMOKRASİ ANLAYIŞI

EHM'da DİSK'in kurulduğu 1967 yılından beri TCK'mn 141.
maddesini ihlal eden, şiddet yolu ile, ihtilal ile, proletarya dik
tatörlüğünü kurmak amacıyla faaliyet göstermiş, illegal Mark
sist-Leninist siyasi bir örgüt olduğu iddia edilmektedir.

TCK'nın 141. maddesinin suç kabul ettiği eylemler şunlardır:
1.' Bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde tahakküm tesis et-

mesi,
2. Bir sınıfın ortadan kaldınlması,
3. Yukarıda.ki amaçla gizli örgüt kurulması.
DİSK'in bu .kapsam içinde değerlendirilebilecek görüş ya

da eylemi olmamıştır.
1. DİSK 2. Genel Kurul Çalışma Raporunda «sınıf diktasına

müsaade etmeyeceğiz»; 4. Genel Kurul Çalışma Raporunda «de
mokrasi, bir zümrenin, bir 'aılenin, bir sınıfın diktasına izin ver
mez»; ve 1973 genel seçimleri için üyelerine yaptığı çağrıda
•DİSK her türlü diktaya ve dikta eğflımlertne karşıdır- denil
miştir. Bunlar DİSK'in sınıf tahakkümü istemek bir. yana, ona
karşı çıktığını belirten resmi açıklamalarıdır.

- 2. Öte yandan DİSK Kuruluş Bildirisi'nde devrimcilik «he
pimizin mülk sahibi olmasını ve uygarlık nimetlerinden eşitçe_
yararlanma olanağı sağlaması» biçiminde ifade edilmiştir.
DİSK Anatüzüğünün 3. maddesi ç. fıkrasında temel üretim alan
larının devlet eliyle işletilmesi, özel sektörün yardımcı olması
nın savunulacağı yazılıdır. Yani DİSK bir sınıfın ortadan kal
dınlmasım değil, tam tersini savunmaktadır. C'zel mülkiyeti ta
nımaktadır.

3. Aynca DİSK hiçbir zaman legal ya da illegal bir siyasi
kuruluş olmamıştır. DİSK, tüm çalışmalarını kamuoyu önünde,
yasalara uygun olarak gerçekleştirmiş, bağımsız ve demokratik
SENDİKAL bir kuruluştur.

DİSK-! İddianamesi çeşitli yerlerinde DİSK'in işçi sını
fının .seçim yoluyla veya parlamenter yoldan iktidara geleceği
yolunda en küçük bir imada dahi bulunmadığını belirtmekte,
95. sayfada ise şöyle demektedir:

Buna göre iktidara ·yasal yollardan etkili olmaya
değil, iktidarı Marksist-Leninist teoriye göre ihtilal
yolu ile sahip olmayı amaçladığı açıklık kazanmak
tadır. Esasen Temel İlkeler kitabında, temel ama-
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cın !iktidarı ele geçirmek) olarak gösteren üade bi
çimi dahi; bunun yasal yollardan olmayacağım ve
ihtilal yolu ile olacağım açık seçik şekilde ortaya
koymaktadır.
Zira dilimizde yasal yolu, iktidara gelmek veya se
çimle iktidara gelmek sözleri üade eder. Ele geçir
mek ise, zorla ve darbe ile anlamındadır. Evvelce
de ifade ettiğimiz gibi zaten Temel İlkeler Kitabı
nın hiçbir yerinde demokratik parlamenter yoldan
iktidarı etkilemeyi veya bu yoldan iktidara gelmeyi
ima dahi ettiği görülmemektedir.

DİSK-I İddianamesi böyle demektedir.
Temel İlkeler Broşürünün 39. sayfasında ilgili bölümde ise

şöyle denilmiştir:

DİSK'lıı sosyalizm için mücadele etme görevi, Ana
tüzüğünde Temel Amaç ve İlkeler bölümündeki «iş
çi sınıfının sorunları tam bağımsızlığa kavuşmuş
TOPLUMCU bir düzenede çözümlenlr- ve «emekçi-

, !erin tüm haklarım alabilmesi yalnız mesleki· müca
dele ile mümkün değildir. Bunun yanısıra Anayasa
daki demokratik haklarım kullanarak, siyasi müca
dele de yapmaları gereklidir. Bu mücadele işçi sınıfı
nın varlığının tam bilincine kavuşturarak İNSANIN
İNSANI SÖMÜRMESİ esasına karşıt bir amaç gü
der» sözleri ile bağlayıcı hüküm haline· getirilmiş-

, tir.

Buradaki saptama DİSK Anatüzüğündeki saptamadır.
DİSK, «sendikaların değil»,· işçilerin Anayasadaki demokratik
haklarını kullanarak siyasi mücadele .yapmalarının gerekli ol
duğunu söylemektedir.

DİSK'in burada beltrttiğt ölçü 1961 Anayasasındaki demok
ratik haklardır, Kullanılacak araçlar, 1961 Anayasasındaki de
mokratik haklardır,

Ve DİSK her zaman· siyasi partilerin seçimle iktidara gel
mesini savunmuş, her seçimde üyelerinden sandık başlarına gi
derek oy vermelerini istemiştir.

İkinci olarak «ele geçirme- deyimi suçlama konusu yapıl
makta ve bu terim DİSK'in Marksist-Leninist olmasının kanıtı
sayılmaktadır.
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«Ele geçirme- terimi siyasi bilimlerde olduğu kadar, günlük
dilimizde de, demokratik iktidara geliş yolunu anlatan bir te
rimdir. Siyasi bilimciler genel olarak siyasi partileri tanımlar
ken «iktidarı ele geçirmeye yönelik örgütler- derler. Aynı te
rim demokratik kitle örgütlerindeki, seçimli iktidar mücadele
leri için de kullanılır.

Ele geçirme teriminin, hangi anlamlarda kullanıldığına iliş
kin 3 örnek vermek istiyorum :

Birinci örnek Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu eski
Başkanı Prof. Orhan ALDlKAÇTI'dan. Prof. Orhan ALDIKAÇTI
bir günlük gazetede kendisiyle yapılan röportajda siyasi parti
ler 'hakkında şunları söylemektedir:

Siyasi partiler, esas Teşkilat Hukukunun temelidir.
Düşünce hürriyeti ve dernek kurma hürriyetinin ta
bii bir neticesidir. Aynı düşüncede olanlar, dernek
kurup iktidarı ele geçirme mücadelesi verirler. (Ter
cüman, 7 Şubat 19821

İkinci örnek basından. Milliyet gazetesi başyazan Mehmet
BARLAS bir yazısında şöyle demektedir:

Bu bakımdan seçim yöntemleri, sadece iktidarı ele
geçirmeye değil, kitleleri aldatmamaya da yönelik
olmalıdır. (Milliyet, 9 Şubat 19821

Üçüncü örnek ise bizzat DİSK-I İddianamesinden. DİSK 6.
Genel Kurulunda gizli oy-açık sayım ilkesi ile yapılan, demokra
tik seçimler yorumlanırken İddianamenin 200. sayfasında şöyle
denilmektedir:

...aynı kurulda Kemal TÜRKLER yönetimi düşürü
lerek yönetim koltuğunu ele geçiren Abdullah BAŞ
TÜRK grubu...

Bu üç örnekten sonra dağerlendlrmeyi Sayın Mahkeme He
yetine bırakıyorum.

DİSK olarak demokrasiden ne anladığımızı Savunmamın
başında özetledim.

DİSK'in 2. Genel Kuruluna sunulan Çalışma Raporunda
cTürkiye'nin içinde bulunduğu ortam» bölümünde, -demokrasl
nin en yüce tecellisi olan büyük meclls- denilmiş, mevcut du
rum özetlendikten sonra şu görüşe yer verilmiştir :
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İşte bu ahval ve şerait içinde bile biz, Türk işçi sı
mfı olarak, Atatürk Türkiye'sinin de, emperyalizme
karşı, kapitalizme karşı, bütün imanımızla çelikten
göğüslerimizi siper edecek, Anayasamızın bütünüyle
Türkiye'ye ışık tutan hükümlerini işletecelc, sınıf dik
tasına müsaade etmeyeceğiz... Bu kadar çile çeken
bizler işçi sınıfı olarak kurtuluşu, ezilmekten,· sömü
rülmekten kurtuluşu, Anayasanın eksiksiz, tastamam
uygulanmasında bulmaktayız.

DİSK'in Anayasa ve demokrasi anlayışı DİSK 4. Genel Ku-
rul Çalışma Raporunda şöyle sergilenmiştir :

... DİSK 1961 Anayasamızın altın harflerle tarihe ar
mağan edilmiş maddelerinde yer alan ve Türlı;iye'yi
çağdaş uygarlığa götürecek ilkeleri savunup hayata
geçirmek için, mücadeleyi zorunlu görmüştür. DİSK,
Anayasamızın insan haklarına ve Başlangıç'ta belir
tilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devletinin, yine Anayasamn ön
gördüğü yoldan yaşamasında ve gelişmesinde kat
kısı olacak, bir dinamik örgüt olarak toplumumuzda
şerefli yerini almıştır.
... DISK, demokratik yönetimin bütün yönetim tarz
larından daha etkin ve insan tabiatına daha yatkın
olduğu inancındadır. Çünkü demokrasi her alanda
açıklığı, aydınlığı gerektirir: Gizli pazarlıklar, ka
palı kapılar ardında yapılan çıkarcı hesaplar, alda
tıcı girişimler, sömürüyü maskeleyen paravanalar,
demokrasinin gücü ile ortaya çıkarılır. Ve. halk, hilo
ile doğruyu, zararlı ile yararlıyı, aldatıcı sözlerle
gerçeği, rahatlıkla görebilir ve kapkaççı politikacıla
rın kirli işleri rahatlıkla açıklanabileceği için bu tıy
nette olanların planlamalarım önler. Demokrasi er
demli insanların itibarda olmasını sağlayan bir yö
netimdir, ve halkın halk tarafından halk için yöne
timini gerektirir. Bunun içindir ki, DİSK, demokra
tik düzenin ekonomik, sosyal ve siyasal özüyle, bir
bütün halinde yaşantımızın her alanında varlığını
sürdürmesini ister, bu ilkeyi savunur, bu düzenin
gı>-çekten kurulması için çaba .harcar,
Demokrasi halkın aldatılmasım önler. Demokrasi,
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bir zümrenin, bir ailenin, bir sınıfın diktasına izin
vermez.·
Demokrasi sadece seçimden seçime oy vermekten.
ibaret olmadığı için, emekçi halk kitlelerinin devlet
yönetimine ağırlıklarım koymalarına yarayacak, eği
timde fırsat eşitliğini amaçlar, yönetimde halkın söz
ve karar sahibi olmasını en başta gelen ilke sayar
ve onun içindir ki, DİSK çalışan halk sımf ve taba
kalarının ortak çıkarlarının, Türkiye'nin gerçek çı
karlarıyla özdeş olduğuna inanır ve emekçi halkın
gittikçe artan ölçülerde millet ve memleket Işlerinde
söz ve karar sahibi olmasının gerekliliğini savunur.
Halkın özlemlerine karşıt bir yönetim, Anayasamı
zın öngördüğü ilkelere aykırı olduğu için de DİSK
içtenlikle Anayasanın en önde gelen savunucusudur.
Çünkü Anayasamızın 4. ve 12. maddeleri ile toplu
mumuzun sosyal sınıflardan meydana geldiğini ve
de milli egemenlik haklarının, hiçbir kişiye ve züm
reye veya sınıfa devredilemiyeceğini kabul etmiştir.
Böylece diktayı reddeden Anayasamız, sosyal sınıf
lar arasında yasa açısından eşitliği öngörüyor ve
DİSK de iktisaden başkalarına bağlı, iktisaden za
yıf zümre ve kişiİeri, müstahdemleri, dargelirlileri,
yoksulları korumayı amaçlıyan, sosyal devlet ilkesi
ni getiren, Anayasamızın günlük yaşantımızın her
dalında· geçerli olmasına yönelmiş çalışmalar yap
mayı görev sayıyor.
. . .Demokrasi, ekonomik sömürüyü, sosyal yabancı
laşmayı, kültürel yozlaşmayı önler ve halka rağmen
kendilerini halk adına yönetici, buyurucu sananla
rın, bu bir avuç kötü politikacının, güdümlü yöntem
sürdürme eğilimlerine uygulama olanağı bırakmaz.
Demokrasi halkın kendisinin suyun başına geçip,
kendi eliyle gerçekleştirir. Onun için DİSK, demok
rasiye bilinçle bağlıdır, içtenlikle onu savunur ve
cesaretle bu inanç ve bağlılığın gereklerini yerine
getirir.
Politika, sermayeci sınıflarla emekçi sınıflar arasın
da iktidara seçimle gelip, memleketi yönetme işle
midir. Böyle olduğu için her sosyal sınıf, kenedine
çıkar açısından bağlı olanlarla birlikte suyun başı-
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na geçip devlet çarkının o sınıflar çıkarına dönme
sini gerçekleştirmeye bakar. Demokrasinin gerçek
anlamı da budur. Kalkınma planları ve bütçeler, bu
planın yönünü sapta.yanlarla, devlet gelirlerinin· da
ğıtımını kendi ekonomik - 'sosyal durumlarına göre
ayarlıyanlar yararına hazırlanır. Bu bakımdan de
mokrasi sermayeci sınıflarla emekçi sınıf ve tabaka
lar arasındaki iktidar mücadelesinde insan hakları
na dayalı, laik, sosyal ve demokratik Anayasamızın
hükümlerini ve öteki yasaları, eşitlikle uygulamayı
zorunlu bulur. Biz yasalar karşısında eşitliğin ger
çekten bilinçli savunucuları olduğumuz için demek
rasinin bütün gerekleriyle işlemesini isteriz ve de

. mokrasi bizim benliğimizi saran bir tabiat haline
gelmiştir.

İşte DİSK bu yaklaşım içinde 1973 genel seçimleri için üye-
lerine şu çağrıyı yapmıştır :

İşçilerin genellikle tüm çalışanların tek umudu olan,
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DİSK, bağımsız bir örgüttür. Bugüne dek olduğu gi
bi bundan böyle de bağımsızlığım bilinçle ve titiz-
likle korur ve korumakta azimlidir. •
DİSK, demokrasiye ve özgürlüklere yürekten bağlı
dır. Onun için Anayasa ve onun temel ilkelerini iç
tenlikle savunur ve bunu asli görevinin gereği sa
yar.
DİSK her türlü diktaya ve dikta eğilimlerine karşı
dır. İnsanların, tüm kural ve kurumları ile işleyen
bir demokrasiye; özgürlüklerine ve insanca yaşama
haklarına kavuşabildiği zaman, mutlu olabilecekle
rine inanır. Onun için Anayasanın bütün ilkeleri ile
uygulanmasını ve hayata • geçirilmesini ister.
Onun için Anayasaya aylon, özgürlükleri kısıtlayan
veya yok eden anlayışa karşıdır. Ve bu tür anlayı
şın ürünü yasaların kaldırılmasını ister. Onun için
DİSK, sendika içi demokraside sendika seçme hak
kını sendika özgürlüğü olarak görür, bu hakkın iş
çiler tarafından oy kullanmak suretiyle yerine ge
tirilmesi demek olan referandumu ister. Ve sendika
içi demokrasinin gereği olarak da işçinin ya.şama ve
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.çalışma koşulları ile ilgili her konuda söz ve karar
. sahibi olması ilkesini uygular.
Onun için bu ilkeden hareketle DİSK, işçileı m, köy
lülerin', esnafın, memurların ve tüm dar gelirli hal
kımızın, devlet yönetiminde de söz ve karar sahibi
olmasını ister, DİSK bu ilkelerin gereği olarak, her
seçim öncesi seçimlere katılan siyasi partileri, par
lamento içi ve dışı eylemlerini, programlarını, se
çim bildirgelerini, yetkili yöneticileri ile birlikte eleş
tirir, işçi sınıfı ve dargelirli halkımızın çıkarları açı
sından en yararlı olanına, oy verilmesine çağrıda
bulunur.
Bu amaçla DİSK Yönetim Kurulu 8 Eylül 1973 ve 12
Eylül 1'973 günleri toplanmış, DİSK'in bu temel il
keleri açısından yaptığı eleştiri sonucunda bu seçim
lerde CHP'ye oy verme çağrısında bulunmayı karar
laştırmıştır. CDİSK V. Dönem Çalışma Raporu s. 91-
92)

8 yıl süreyle sürdürdüğüm TBMM üyeliğim sırasında Mec
lis Komisyonlarında, -Meclis- kürsüsünde, 1962'den bu yana Ge
nel-İş Başkanlığı ve 1978 başından itibaren DİSK Genel Başkan
lığım sırasında hep 1961 Anayasasını ve demokrasiyi savun
dum.

Genel-İş Sendikasının 21-22 Mart 1978 günleri yapılan Mer-
kez Yönetim Kurulu toplantısında şunları söyledim:

Bu durumu, sağlıklı biçimde değerlendiren ve emek
çi halkımızın ve işçi sınıfımızla, öteki özgürlükçü ör
gütlerimizin desteklediği, hükümeti olduğu kadar,
faşist ve goşist çeteleri uyarmak amacıyla, DİSK'in
20 Mart 1978 tarihinde koyduğu 2 saatlik iş bırakma
eylemine üyelerimiz içtenlikle katılmıştır. Bu eyle
me katılırken, demokrasinin, özgürlüklerin, insan
haklarının en büyük güvencesi olan Anayasamızın
bize tanıdığı haklardan başka kaynağımız olmamış
tır. İşçi sınıfı olarak, eylemlermılzde ve mücadele
mizde yöntem_ seçerken, amaç saptarken, kimsenin
yörüngesinde bulunmayı • düşünmeyip, demokratik
hak ve yetkilerimizi nasıl ve ne zaman ne biçimde
kullanacağımızı, tepkimiz boyutlarını, yalnız işçi sı
nıfının demokrasiye, insan onuruna ve özgürlüğe
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saygılı olmaktan kaynaklanan, sınıf bilincimizin ışı
ğı altında şekillendiririz. CDİSK Dergısi, Nisan. 19781

Ekim 1979 Senato üçte bir yenileme ve milletvekili ara se
çimlerinde üyelerine, mutlaka sandık başlarına gidilmesi için
çağrı yaparken DİSK şöyle demiştir:

Demokratik hak ve özgürlüklerini hayatlarının ay
rılmaz bir parçası sayan işçi sınıfımızın bağımsız
sınıf ve kitle sendikal örgütü olan DISK 14 Ekim
1979 seçimlerini esas olarak bu açıdaıi değerlendir
mekte ve başta işçi sınıfımız olmak üzere, tüm emek
çi halkımızı ve 'ilerici, sosyalist aydınlarımızı, faşiz
me ve onun doğal destekçisi emperyalizme, onların
kanlı planlarına karşı sandık başlarında da müca
deleye çağırmaktadır.
Bunun için bütün işçiler, emekçiler, tüm anti-faşist
güçler, en doğal demokratik hakları olan seçme hak
larını 14 Ekim'de sandık başlarına giderek, eksiksiz
ltullanmalıdırlar. CDİSK 7. Genel' Kurul Çalışma Ra
poru, s. 2391

DİSK'in son genel kuruluna katılan 375 delege, oybirliğiyle
işte böylesi bir demokrasi anlayışı ile DİSK'in barış, bağımsız
lık, demokrasi, sosyalizm için mücadele edeceğini belirtmiştir.

DİSK. her yerde, her koşulda, günümüzde ulaşılan çağdaş bir
demokrasi anlayışım savunmuştur.

Türkiye'de sömürücü, vurguncu, tutucu, gerici çevrelerin,
büyük sermayenin, demokratik kurumlan yıpratma, işlemez ha-

• le getirme, özü boşaltılmış bir demokrasi anlayışı yerleştirme
çabalarına, DİSK sürekli karşı durmuştur.

DİSK, demokrasi .anlayışını ekonomik ve toplumsal köken
lerinden_ soyutlamamıştır.

DİSK, demokrasinin yalnızca siyasal düzeyde değil, ekono
mik ve toplumsal düzeylerde de gerçekleştirilmesini savunmuş
tur. Demokrasinin, ekonomik ve toplumsal düzeyin, her kesim
de yaygınlık kazanmasını istemiştir. •

DİSK demokrasi anlayışım sendika içi demokrasi uygula
ması ile somutlamıştır. Tabanın Söz ve Karar Sahibi Olma İl
kesi, yalnızca DİSK'e özgü bir demokrasi sloganıdır. Demokrasi
etle tırnak gibi DİSK'ten ayn düşünülemeyecek bir gerçektir.

DİSK, çalışkan, üretken, geleceğe umut ve güvenle bakan
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emekçi halkımıza, demokrasiyi çok gören anlayışlara karşı çık
mıştır.

Emekçi kitlelerin, her düzeyde alınan kararların oluşturul
masına katılmasını savunmuştur. Ve bu nedenle de tüm emek
çi kitlelerin bilinçlenmesini istemiştir. Çünkü DİSK inanır ' ki,
demokrasi, ancak bilinçli kitlelerin elinde gerçek özünü kaza
nır.

Bu nedenle DİSK emekçi kitlelere, daha az demokrasi ye
rine, daha çok demokrasi istemiştir. Daha az özgürlük yerine,
daha çok özgürlük istemiştir.

Özgürlük ve eşitliğin gerçek anlamda her düzeyde somut
lanrnasım isteyen DİSK, bu nedenle eşitsizliklere karşı çıkmış,
her düzeyde fırsat eşitliği istemiş, demokrasinin önündeki her
türlü engelin kaldırılmasını talep etmiştir.

DİSK, emekçi kitleleri, yalnızca şartlandırıldıkları siyasi
• partilere oy veren, pasif, yönetilmeye muhtaç, sürü gibi gören
anlayışlara, bir avuç azınlığın sözde onlar adına, onları yönet
mesini savunan anlayışlara karşı çıkmıştır.

DİSK'e göre, demokrasinin bir niteliği çoğulculuk ise, di
ğer niteliği katılmacı oluşudur. Biri olmadan, diğeri olmaz.

Bu nedenle DİSK, görünüşte değil, özde katılmacı ve çoğul
cu bir demokrasiyi savunmuştur. Bu amaçla, daha çok özgürlük,
daha çok eşitlik ve daha çok demokrasi istemiştir. Demokrasinin
çağdaş boyutlarıyla Türkiye'de kökleşmesi için mücadele ver
miştir.

İşte DİSK bu nedenle ve bu yaklaşım içinde demokratik hak
ve özgürlüklerin korunmasını ve geliştirilmesini talep etmiştir.

İşte DİSK bu nedenle ve bu yaklaşım içinde, demokratik
bir sendikacılığı, yani demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını
savunmuştur.

İşte DİSK, katılmacı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışı ile,
tüm çağdaş Anayasalarda ve uluslararası antlaşmalarda yer
alan sosyal haklar'ın hiçbir engel tanınmadan gerçekleştiril
mesini talep etmiştir.

Bu istemler, DİSK'in 1961 Anayasasındaki haklara dayana
rak amaçladığı hedeflerdir. İddia Makamı DİSK'te başka hedef
ler aramadan bu İSTEMLER'i tartışma konusu yapmalıdır.

İşte bu İSTEMLER DİSK'in yalnızca ve yalnızca sendikal bir
örgüt olarak, hangi somut hedefleri amaçladığını ve kesinlikle
1961 Anayasasının hedef gösterdiği hedefleri amaçladığını, açık
.ça ortaya sermektedir.

241



DİSK, tüm istemlerinin siyasi iktidarlarca yerine getirilme
sini, parlamentonun yasalar çıkarmasını istemiştir. -

DİSK'in.İSTEl\ılLER'i sendikal örgüt olma bilinci içinde «ya
pılmalıdır, sağlanmalıdrr,» biçiminde «meli, malı» takılan taşı
maktadır.

DİSK'in İSTEl\ılLER'i sendikal bir örgüt olarak, hangi somut
hedefleri amaçladığım· açıkça göstermektedir.

DİSK, 1967-1980 arasında,

ı. 1961 Anayasasının tastamam ve eksiksiz uygu- -
Ianması mücadelesini vermiş,

2. 1961_ Anayasasını değiştirmek isteyenlere karşe
çıkmıştır.

DİSK, bu doğrultuda, 1961 Anayasasının tilin ilkelerini, par
lamentoyu, başta .Anayasa Mahkemesi olmak üzere Anayasal!
kurumlan savunmuş, onlara sahip çıkmıştır.

DİSK Kuruluş Anatüzüğünde de, 1980 Temmuz'unda de
ğiştirilen Anatüzüğünde de 1961 Anayasasını savunmuştur..
DİSK 7. Genel Kurulu, son Anatüzüğünde «Anayasadaki temel"
, hak ve özgürlükleri, özel olarak da sendikal hak ve özgürlük
leri koruyup geliştirmeyi» (Madde 3) ve «Anayasadaki temel"
hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi için mücadele·
etmek» (Madde 4/c) hedeflerini bu anlayış içinde amaçla
mıştır.

DİSK'in kuruluşundan bu yana temel belgelerindeki, 1961
Anayasasına ilişkin açıklamalarını ayn bir ekte Sayın Mahke-
me Heyetinin takdirlerine sunuyorum : EK NO: 9.

DİSK kurulduğu ilk günden beri işçilerin iktisadi, sosyal ve·
kültürel çıkarlarına yönelik istemlerini sık sık iktidarlara, baş
bakanlara, bakanlara, sözlü ya da yazılı olarak bildirmiştir.
TBMM'den yasalar çıkarılmasını istemiştir.

DİSK, her zaman, her yerde 1961 Anayasasını savunmuştur..
Anayasanın savunulması en temel yurtseverlik görevimizdi.
156. madde gereği 1961 Anayasasının metnine dahil· edilen Baş-.
Iangıç bölümünde yer alan «asıl teminatın vatandaşların gö
nüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, ada-
Jete ve fazilete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet eder»
sözleri bunu gerektirmektedir.

DİSK, bu anlayışla 1961 Anayasasını savunmuş; 1961 Ana
yasasımn ortadan kaldırılmasına yönelik eylemler karşısında.
tepki göstermiş, tüm Anayasal kurumlara sahip çıkmıştır.
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DİSK Kuruluş Anatüzüğünün 3. maddesinde;

DİSK; işçi sınıfının ekonomik, sosyaİ ve kültürel ba-
• kımdan kalkınması ve yücelmesi için, öncelikİe, Tür
kiye'nin her bakımdan, tam bağımsız olmasını ve
hrzlı kallanma yoluna girmesini zorunlu görür. Bun
dan ötürü de, Türk işçi hareketinin, Anayasada ön
görülen köklü dönüşümlerin gerçekleşmesini sağla
yacak, bir devrimci öze kavuşmasını şart sayar.

demiştir.
Ve. DİSK Kuruluş Bildtrgesi'nde 1961 Anayasasındaki köklü

dönüşümlerden ne anladığını açıklamıştır.
DİSK'e göre ·1961 Anayasasının özellikle «kişinin hak ve

ödevleri» bölümü ile 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 61, 129, 130, 131. maddeleri köklü dönüşümleri ih-
tiva eder. . .

DİSK 1961 Anayasasını savunmuştur. Özellikle köklü dönü
şümleri kapsayan «Kişinin hak ve ödevleri» bölümü ile 38, 39.
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 129, 130 131.
maddelerinin gerçekleştirilmesi için çaba harcanmıştır.

DİSK 1961 Anayasasını savunmuştur. Çünkü 1961 Anaya
sası Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere dayanan, .sosyal bir hukuk devleti oldu
ğunu belirtmekteydi. Bunun gerçekleşmesi için de devletin, ki
şinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzurunu, sosyal adalet
ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayacak biçimde sınırlayan,
tüm siyasi, iktisadi ve sosyal engelleri kaldırmasını amaçlamak
taydı. İnsanın, maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerek-
li şartlan hazırlamayı emretmekteydi. •

1961 Anayasası sosyal devlet kavramına dayalı «sosyal ada
let içinde hızlı kalkınmayı» amaçlamaktaydı. Kamu yararını,
özel teşebbüs anlayışına üstün tutmaktaydı. 38. maddesinde ka
mulaştırmayı, 39. maddesinde devletleştirmeyi öngörmekte, 130.
ve 131. maddelerde, tabii servetleri ve kaynaklan ve ormanları
devletin denetimine sokmakta, 129. maddesinde planlı kalkın-
mayı emretmekteydi. •

DİSK Kuruluş Bildirisinde DİSK'in Anayasa anlayışı şöyle
dile getirilmiştir :

o O Anayasa ki, herkesin kişiliğine bağlı, dokunul
maz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hür
riyetleri olduğunu kabul etmiştir.

243



• O Anayasa ki, kişinin temel hak ve hürriyetleri
ni fert huzurunu, sosyal adalet ve hukuk devleti
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, siya

, si, iktisadi, sosyal bütün engelleri kaldırmayı dev
lete görev olarak vermiştir.

• O Anayasa ki, insanın maddi ve manevi varlığı
nın gelişmesi için gerekli şartların hazu-Ianmasmı
devlete yüklemiştir.

• O Anayasa ki, herkese mülkiyet ve miras hakkı
taıi.ımıştir. •

• O Anayasa ki, iktisadi ve sosyal hayatı, adalete,
tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysi
yetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması ama
cına göre, düzenlenmesini emretmektedir.

• O Anayasa, ki, çalışmayı herkes için hak ve ödev
saymaktadır.

• O Anayasa ki, çalışanların insanca yaşaması ve
çalışması, çalışma hayatının kararlılık içinde ge
lişmesi için, sosyal, iktisadi ve mali tedbirler alı
narak çalışanların korunmasını ve çalışmayı des
teklemesini, işsizliği önleyici tedbirler alınmasını,
devlete görev olarak vermiştir.

• O Anayasa ki, çalışanlara yaptıklan işe uygun ve
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi
sağlanması için, devleti görevlendirmiştir.

• O Anayasa ki, çalışanların insanlık haysiyetine
yaraşır, bir hayat seviyesi sağlayacak adaletli bir
ücret elde etmeleri için devlete gerekli tedbirleri
alma görevi vermiştir.

TCK'nın 146. maddesi gereğince Büyük Millet Meclisini is
kata veya vazifesini yapmaktan merı'e, cebren teşebbüs etme
suçuyla yargılanan DİSK, aylık dergisinde «işçi gözüyle parla
mento- başlıklı sayfalara yer vermiştir. Parlamentodaki, işçileri
ilgilendiren yasa tasarılarının komisyonlarda bekletilmeden, bir
an önce çıkarılması istenmiştir. (Örneğin : DİSK Dergisi'nin Şu
bat 1979 sayısının 22-23. sayfalarında bu konu Işlerımtştrr.J

DİSK 1961 Anayasasını, toplumumuza layık görmeyenlere
karşı savunmuştur. Onu savunarak demokrasiye sahip çıkmıştır.

Tüm çarpıtmalarına rağmen yir-ıe de DİSK-I İddianamesi
nin çeşitli yerlerinde _DİSK'in hukuka saygınlığı, Anayasayı ve
demokrasiyi savunduğu istenmese de dile getirilmiştir.
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Örneğin DİSK-I İddianamesinin 361. sayfasında bir DİSK
Yürütme Kurulu kararında Şili Sendikal örgütünün maddi yar
·dım talebinin mevzuatın müsait olmaması nedeniyle karşılana
mayacağı . belirtilmiştir.

İşte DİSK her durumda, her zaman yasalara uygunluk, ya
salara saygınlık ilkesinden şaşmamıştır. DİSK'te 1961 Anayasa
sına karşı çıkan tek bir satır bulunamaz.

Böyle bir örgütün TCK'nun 146., 141., 142. gibi maddelerini
ihlal etmek istemesi tasavvur bile edilemez.

Tilin belgelerimizin bütünsellik içinde hukukl açıdan ince
lenmesi, yalnızca ve yalnızca bir tek şeyi kanıtlayacaktır: O da
DİSK'in kurulduğu günden beri sarsılmaz bir biçimde, demokra
siyi -ve 1961 Anayasasını savunduğudur.

DİSK her durumda, her koşulda katılmacı çoğulcu demok
rasiyi ve de 1961 Anayasasının· tastamam ve eksiksiz uygulan
masını savunmuştur.

25. DİSK'İN ULUSAL BAĞIMSIZLIK ANLAYIŞI

İddianamede DİSK'in ulusal bağımsızlık anlayışı da suçlan
-rnaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, halkımızın emper
yalizme karşı kazandığı Ulusal Kurtuluş Savaşı, sınırlarımızın
ötesinde anlam taşıyan tarihsel bir olaydır. Atatürk :

Şark'tan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün
günün nasıl ağardığını görüyorsam, uzaktan bütün
şark milletlerinin de uyanışlarını öyle goruyorum.
İstiklal ve hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş
millet vardır. Onların yeniden doğuşu, şüphesiz ki
terakkiye ve refaha müteveccih vukuu bulacaktır.
Bu miİletler bütün güçlüklere ve bütün manilere
rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen
istikbale ulaşacaklardır.
Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok
olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk,
din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve iş
birliği çağı hakim olacaktır. CAtatürk'ün Söylev ve
Demeçleri, 1906-1938, 2, Ankara, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, 1959, s. 40)
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diyerek, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın evrensel içeriğini açık
lamış, o günün deyimiyle «mazlum uluslara» örnek olmuş, bu
günkü bağlantısızlar hareketinin habercisi olmuştur.

Atatürk'ün savunduğu ilkeler, bugün Birleşmiş Milletlerde,
ulusal kurtuluş savaşlarına ilişkin savunulan ilkelerin temelle
rini oluşturmuştur.

DİSK Kuruluş Bildirgesi'nde şöyle denilmiştir:

Bizler, Türk işçi sınıfının tüm çıkarları, hakları ve
özgürlükleri ve de onuru için biraraya geldik. Em
peryalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatına,
yeniden kasdetme çabalarının arttığı ve bir avuç ara
cının, kapkaççının ve sömürücünün bu çabalara ka
tıldığını gören bizler, büyük Atatürk'ün daha 1921'
de ilan ettiği • gibi, bizi mahvetmek isteyen emper
yalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme
karşı savaşmaya and içmiş sendikacılarız ...
Bütün gücünü işçi sımfının bilincinden alan bizler,
yurt ve dünya olaylan karşısında ulusumuzun ve
emekçi halkımızın, menfaatlerini ve memleketimi
zin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutacak en kü
çük özgürlüğümüz ve hakkımız için bilinçli bir da
yanışma içinde, bütün gücümüzü harekete geçirece
ğiz.

DİSK yöneticileri 1980'de Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Ulu
sal Bağımsızlık kavramlarını yine bu yaklaşım içinde kullan
mışlardır. Örneğin «Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görüşü- adıyla
2 Ocak 1980 tarihinde, Cumhurbaşkanına gönderilen mektuba
ilişkin 4 Ocak 1980 tarihinde DİSK Yürütme Kurulu olarak ka
muoyuna yaptığımız açıklamada CDİSK Ajansı, sayı 2, 4 Ocak
1980)

Türkiye'yi bu duruma getirenler Atatürk'ün bağım
sızlık ilkesine sırt çevirenlerdir...
Emperyalizmin ekonomik, siyasi ve askeri dayatma
larına, emperyalizmin, IMF, OECD gibi örgütlerinin
direktiflerine, yıllardır boyun eğilerek, mazlum fil.
kelere örnek olan ve ilk başarılı Kurtuluş Mücade
lesini veren, Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık il
kesi açıkça çiğnenmiştir.

denilmiştir.
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Mustafa Kemal Atatürk «istiltlal-i tam denildiği zaman, bit'.
tabi siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, harsi ve ilh. her hususta
istiklal-i tam ve serbest-i tam demektir- ve -tam bağımsızlık
için şu düstur var : Milli hakimiyet iktisadi hakimiyetle sağlam
Iaştırılmalrdır- demiştir.

DİSK Ulusal Kurtuluş Savaşları ve ulusal bağımsızlık konu
sunda Atatürk'ün tam bağımsızlık, Misak-ı Milli ve Yurtta Sulh
Cihanda Sulh ilkelerini savunmuştur.

DİSK bu çizgi üzerinde her zaman ulusal çıkarlarımızı sa
vunmuş ve bağımsızlıktan yana olmuştur.

DİSK yöneticileri olarak, iki süper güç arasında çıkacak bir
savaşın Türkiye topraklarını da kapsayacağını, büyük mütte
fik ABD'ye zarar vermezken ülkemizde büyük yıkıma yol açabi
leceğini düşünerek, vergi ödeyen ve muhtemelen bir savaşta, or
dumuzun • ön saflarında dövüşecek olan işçiler olarak görüşleri-
mizi açıkça belirttik. •

DİSK bu nedenle ve de Sendikalar Yasasının ı. maddesi ge
reğince ücretlerimizin dondurulmasını isteyen IMF'ye karşı çık
mıştır. Atatürk Barajı örneğinde olduğu gibi kalkınma strate
jilerimizi belirlemeye kalkan Dünya Bankasına karşı çıkmıştır.

Kıbrıs olaylan ve ardından gelen ambargo nedeniyle NATO
ilişkilerine karşı çıkmıştır. ,

DİSK Atatürk'ün tam 'bağımaızlık ilkesi temelinde Ulusal
Bağımsızlığımızı gözbebeğimiz gibi korumak istemiştir.

DİSK-I İddianamesinin 274. sayfasında DİSK'in Varşova
Paktından ima yollu dahi sözetmemiş olduğu iddia edilmektedir.
Bu iddia gerçek dışıdır:

DİSK-1 İddianamesinin 667. sayfasındaki bir konuşma bu
iddiayı reddetmektedir. 667. sayfada DİSK'in tüm askeri blok
ların kaldırılmasını istediği en yetkili ağızdan açıklanmıştır.

DİSK 5. Genel Kurul Çalışma Raporu'nun 125. ve 126. sayfa-
larında şöyle denilmiştir:

Biz Türkiye'nin tam bağımsız, mazlum uluslardan
yana, bloklar dışında, Türkiye'nin jeopolitik duru
muyla. uyum içinde, onurlu bir politikanın artık asla
vazgeçilemeyecek bir gereklilik olduğu inancındayız.
Amerikan yardımının kesilmesini, bu gerçeğin anla
şılmasına yardımcı olacağı için yararlı buluyoruz.
Amerika çirkin politikasının baş temsilcisi, artık bi
zim dost ilgimizi beklememeli, biz de yeni bir dün-

247



ya içinde onurlu yerimizi almalı, mazlum ulusların
kurtuluşuna öncülük eden felsefenin temsilcisi ola
rak bloklar dışı bir politikanın öncülüğünü yapma
lıyız.

Aynı biçimde DİSK'in 5 Haziran 1977 seçimlerinde CHP'yi
destekleme kararı gerekçesinde de

«tüm askeri blokların kaldırılması»

istenmiş, DİSK 6. Genel Kurulunun 5 No'lu kararında ise blok
dışı kalınması istenmiştir.

Bu gerçekler neden görülmek istenmiyor,
İddialarda ayrıca DİSK'in çokuluslu tekellere, emperyaliz

me, faşizme, sömürgeciliğe, siyonizme, şövenizme karşı çıkma
sının, ulusların kendi kaderlerini tayin etme ilkesinden sözetme
sinin, barış istemesinin masumane istekler olamayacağı be
lirtilmekte ve - bunlardan dolayı DİSK Sovyet ideolojisi doğrul
tusunda davranmakla suçlanmaktadır.

İddialara göre yukarıdaki mücadele hedefleri bir sendika
nın görevleri değildir. Ve TCK'nın 141., 142. ve 146. maddelerini
ihlaldir.

Emperyalizme, faşizme, -sörrıürgeoiliğe, siyonizme, şöverıiz
me, çokuluslu tekelle karşı çıkmak, barış için mücadele etmek,
Sendikalar Yasasının ı. maddesinde belirtilen, işçilerin iktisadi,
sosyal ve kültürel çıkarlarının korunması kapsamı içindedir. Ve
bu amaçlar için mücadele etmek her yurttaşın görevidir.

Bugün dünyadaki sendikaların çoğunun hedefleri arasın
da yukarıdaki amaçlar vardır. Tüm batı Avrupa ülkeleri sen
dikalarının, piSK-I İddianamesinde övülen ICFTU'nun tüzük ve
programlarında faşizme, sömürgeciliğe, ırkçılığa, çokuluslu te
kellere karşı mücadele hedefleri açıkça belirtilmiştir. Barış için
mücadele, silahlanmaya karşı mücadele hedefleri açıkça belir
tilmiştir.

Ulusal bağımsızlık için mücadele, demokrasi için mücade
le, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele, barış mücadelesi,
ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı hedefleri, Sovyet yanlısı
sloganlar değil, Türkiyenin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletlerin
ana hedefleridir. BM bu hedefler için özel günler getirmiştir.
21 Mart Irk Ayrımıyla Mücadele Günü, 21 Şubat Uluslararası
Sömürgecilikle Mücadele Günü, 10 Ekim Dünya İnsan Hakları
Günü... gibi.
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Yukarıdaki ilkeler aynca ı Ağustos 1975'de Helsinki'de 33
Avrupa Devleti ile ABD ve Kanada'nın katılımıyla imzaianan
ve o zamanki Başbakan Süleyman DEMİREL'in de imzasını ta
şıyan, Helsinki Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansı nihai
belgesi hedeflerine uygundur. -

Bu gerçeğin bilincine varmış hakimlerimizin konuya ilişkin
görüşlerini de burada anımsatmakta yarar görüyorum.

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi 25.6.1975 günlü kararında
şöyle demektedir :

Türkiye'de emperyalizme ve faşizme karşı çıkmak
her Türk vatandaşının görevidir, namus borcudur,
insan olma haysiyetinin gereğidir. Faşizme ve em
peryalizme karşı çıkmayan bir toplumun mevcut
dünya ·koşulları içinde, insanca yaşamaya, insan ol
maya, haysiyetli hayat sürmeye hakkı yoktur. I975/
106 Esas ve 297. sayılı karar.

Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi de bu konuda görüşünü
şöyle açıklamıştır:

Anayasamızın belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti,
insan haklarına dayanan, milli, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devleti iken ve bunun korunması
hürriyete, adalete ve fazilete aşık Türk vatandaşla
rının görevi iken, emperyalizme ve faşizme karşı ka
nun sınırlan içinde kalarak, mücadele etmenin suç
olarak kabulüne imkan görülmemiştir.
Faşizm, Anayasa dışı ve TCK'run 141'. maddesine gi
ren siyasal bir rejimdir. Tüm yetkilerin tek elde top
landığı, demokratik yöntemlerin yok edildiği, keyfi
ve şiddete taraftar, zorba, diktacı bir yönetim biçi
midir. Bu nedenle faşizme karşı olmak vatandaşlık
ve insanlık erdemidir. Emperyalizm ise devletin eko
nomik ve siyasal bağımsızlığını zedeleyen, başka ül
ke çıkarlarına öncelik veren, devletin milli olma ni
teliğine aykırı, dış sömürüye dayanan yabancı bir
saldırıdır. Bunlara karşı olmanın «Kahrolsun fa
şizm», -Kahrolsun emperyalizm- demenin suç. ola
rak kabulü asla düşünülemez. 14.9.1975 gün ve 975/
39-35 sayılı karar)
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26. 12 EYLÜL'Ü YARATAN ORTAMIN SORUMLUSU
DİSK DEGİLDİR. DEMOKRATİK HAK VE
OZGÜRLÜKLER DE DEGİLDİR •

DİSK, 12 Eylül'ü yaratan ortamın sorumlusu değil, şikayet
çisidir. 12 Eylül'e gelişin faturası DİSK'e ve sendikal hak ve .öz
gürlüklere çıkarılamaz. DİSK günah keçisi olarak görülemez.

12 Eylül'e gelişin nedeni 1961 Anayasası da değildir. Tam
tersine· 1961 Anayasası aynen uygulanmadığı için, bu noktaya
gelinmiştir. 1961 Anayasasına karşı çıkanlar onu her fırsatta
kötülemişler, bunalımların kaynağı olarak göstermişlerdir. Ta
sarladıkları bir rejim için, Anayasa bunalımı yaratmaya uğraş
mışlar, 1961 Anayasası ile Türkiye'nin yönetilemeyeceğini ispat.
lamaya çalışmışlardır. Yeni Anayasa taslaklan • hazırlamışlar
dır. •Anayasadaki haklara karşı çıkanların engellemeleri nedeni
ile bunalım. o noktaya ulaşmıştır.

Bu nedenle suç demokraside, 1961 Anayasasında değildir.
Suç, temel hak ve özgürlüklerde, demokratik işçi haklannda da
değildir. Suç, emekçi halkımızda hiç değildir. •

12 Eylül'e gelişin nedeni Sendikalar ve Toplu İş Sözl~şmesi,
Grev ve Lokavt yasaları da değildir.

Toplu sözleşme düzeninde, gelir dağılımında dengesizlikler
olmuşsa, bunun sorumlusu sendikalar değildir. Bu nedenle çö
züm yasal değişikliklerde, demokratik işçi haklannı kısıtlamak
ta aranmamalıdır.

1961 Anayasası ve 1963 sendikal düzenlemeleri, karşıt çıkar
ların varlığını doğal saymış ve bu çıkarlar arasında çatışma
özgürlüğüne yer vermiştir.

Çalışma hayatına ilişkin sorunlar, demokratik işçi hakları
nın genişliğinden doğmamıştır. Hatta sendikal yasaların yete
rince geniş olmaması, çeşitli sorunlar yaratmıştır.

, Yasalardaki toplumsal-ekonomik koşullan tam karşılama
yan maddelerin varlığı, sürekli sorun yaratmıştır. Örneğin, ya
salarda «gizli oy, açık sayım ilkesine dayalı» referandumun ol
maması, bunun yolaçtığı yetki ihtilafları, çalışma ortamını
olumsuz etkilemiştir.

Yetki ihtilafları nedeniyle birçok işyeri ve bu işyerlerinde
çalışan onbinlerce işçi zor durumlara itilmiştir. İş Yasasındaki
işvereni, işçi çıkarmada ya da ücreti. geç veya eksik ödemede
sınırsız özgür bırakan maddelerin varlığı, sürekli iş ihtilafla-
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nna yol açmış ve işçi-işveren ilişkilerini en uç boyutlara gö
türmüştür.

En büyük işveren olan devlet, işverenlerin, dar ve kısa va
deli çıkarlara dayanan siyasi iktidarların baskısıyla en kötü
sözleşmeleri yapmış, demokratik işçi haklarını çiğnemiş, çeşit
li işkolları ve bölgeler arasında farklılıklar yaratmış, birçok so
runun temel sorumlusu olmuştur.

12 Eylül'e gelişin nedeni 1961 Anayasasının sağladığı, ancak
işverenlerin kabullenmediği, içlerine sindiremediği sendikal hak
ve özgürlükler ve bunların başında gelen grev hakkı değildir.

1968 Mayıs'ında Fransa'da 9 milyon işçinin genel grevi, öğ
renci olayları, üniversite işgalleriyle birlikte yaşanmıştır. Fran
sa gerçek anlamda bir toplumsal çalkantı ile karşı karşıya kal
mıştır. Ama kimse paniğe .kapılmamıştır. Kimse sendikal hak
ve özgürlükleri, grev hakkım kısıtlamayı, sendikacıları idam
talebi ile yargılamayı, gündeme getirmemiştir.

11 Haziran 1981 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen toplu
sözleşme düzenine ilişkin bir seminerde Prof. Metin KUTAL
şöyle demiştir:

Enflasyonun alabildiğine geliştiği bir ortamda, ba
rışçı çözüm yolu bir hayaldir. Ayrıca. barışçı çözüm
yolunun bulunduğu ülkelerde de, uzun yıllar hiç grev
ve lokavt yaşanmazken, bazı yıllar durumun birden
bire değiştiğini görüyoruz. Örneğin 1968-1969'lu yıl
lar. Ama bu ülkelerde paniğe kapılınmıyor. Grev ve
lokavt haklan kısıtlanması tartışılmıyor, gündeme
gelmiyor. (Cumhuriyet, 12.6.1981)

Türkiye'de ise kendileri uluorta konuşurken, işçilerin sus
turulmasını isteyen işverenler, demokratik işçi haklarına her
fırsatta saldırmışlardır.

Çalışma ortamına ilişkin sorunlar, bu alandaki özgürlükle- •
rin bol olmasından değil, az olmasından, kaynaklanmıştır.

Törerizme ve anarşizme karşı çözüm, sendikaların çalışma
alanını daraltmak olamaz. Çözüm daha güçlü sendikacılıktır.

Çözüm sarı sendikacılığa prim vermek, onlan desteklemek,
sendikaları zayıf kılmak değil, gerçek sendikacılığı teşvik et-
mektir. • •

Bir ülkede sendikalar ne denli güçlü ise, işçilerin demokrasi
mücadelesi, terörizme, anarşizme karşı mücadelesi de o denli
güçlü olur.
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27. DİSK'İN ANARŞİZME VE TERÖRİZME
KARŞI MÜCADELESİ

. 12 Eylül 19B0'den önceki koşullarda DİSK ve üyesi sendi
kalar ve tüm DİSK yöneticileri, anarşizme, terörizme, saldırı ve
cinayetlere karşı en ağır tehlikeleri bile göze alarak, her dü
zeyde kararlı bir mücadele vermişlerdir.

DİSK yöneticileri açıklama ve . demeçleriyle, iktidarları te
rörizm ve saldırılar konusunda sürekli uyarmışlar, göreve da
vet etmişler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile saldırı ve ci
nayetlere, dikkatleri çekmişlerdir.

Ancak ne acıdır ki, anarşizme, terörizme karşı canlarını
verme bahasına mücadele eden ve bunu tarihe belgeleriyle bı
rakan DİSK yöneticileri -anarşı- ve -teröre- neden olmakla
suçlanmaktadırlar.

İddianamelerde ve EHM'daki suçlamalarda ülkeyi 12 Eylül
ortamına sürükleyen etkenlerin arasında, sürekli DİSK'in adı
geçirilmektedir. DİSK'in ülkede üretimi düşürdüğü, DİSK'li sen
dikacıların «anarşi ve terör» olarak adlandırılan olaylara karış
tıkları, bu nedenle 12 Eylül .Harekatına yolaçtıkları öne sürül
mektedir.

Bugüne kadar Başbakanlar dahil, çeşitli sorumlu kişiler,
sendikacılık nedeniyle kimsenin gözaltına alınmadığını, DİSK'li
sendikacıların, ·anarşi ve terör olaylarına karıştıkları için yargı
landıklarını açıklamışlardır.

Oysa DİSK Davasında DİSK'in anarşi ve teröre karıştığına
ilişkin tek bir belge ve kanıt sunulamamıştır.

DİSK'in anarşi ve terör ile ilişkisi olabileceğine ilişkin tüm
iddialar gerçekdışıdır. Hepsini reddediyorum.

DİSK-! İddianamesinin 124. sayfasında, DİSK'in tek başına
Türkiye'yi 12 Eylül 1980'e kadar zorladığı ve 12 Eylül haraka,
tına sürüklediği, 799. sayfasında birseysel terör odaklarının,
DİSK etrafında toplanmak istediği iddia edilmektedir.

Bu iddialar da yERÇEK DIŞIDIR.
Bu iddiaların gerçekdışılığını kanıtlamak ıçın, öncelikle

anarşi ve terörün ne olduğu üzerinde kısaca durmak gerekir.
Anarşi ve terör, kandırılmış insanların birbirlerini öldürme

leri olarak görülemez. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılma
sı demek olan yasal toplantı ve gösteri yürüyüşleri, grevler de
anarşi ve terör olarak adlandırılamaz.

Anarşizmin ve terörizmin, ekonomik, siyasi, toplumsal, f'el-
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sefi ve ideolojik kaynakları irdelenmeden bu konuda yapılacak
suçlama havada kalmaya mahkumdur.

Batı Avrupa'da gelişen kapitalizm ile birlikte, eski toplum
sal ilişkiler hızla yıkılmış, yerine yepyeni bir değerler sistemi
inşa edilmiştir. Ancak kapitalizmin bu hızlı gelişimine ayak uy
duramayan bazı tabakalar, muhalefet .' etmeye başlamışlardır.
Özellikle bu yeni gelişim içinde boşluğa düşen, eski gücünü ve
egemenliğini yitiren, hızla yok_ olma sürecine giren, orta taba
kaların tepkisi çok sert olmuştur. Umutsuzluk, çözümsüzlük, bu
tabakaları devlet dahil herşeyi reddetme noktasına götürmüştür,
Batı Avrupa kaynaklı anarşizm deyimi böyle doğmuştur.

Anarşizm, öte yandan sendikal hareket içinde de taraftar
larını yaratmak ister. Anarşizm üzerine temellendirilen sendika
hareketine, anarko-sendikalizm denir.

Anarşizm kapitalist gelişme karşısında yok olan, hızla işçi
ler safına itilen orta tabakaların, tepkiye dayalı dünya görüşü
dür. Belli bir felsefi temeli vardır. Devletin varlığına karşıdır.
Anarşizm siyasal iktidarı kazanmayı değil, devleti yok etmeyi
amaçlar.

Anarşizm her türlü otoriteye, her türlü iktidara, her türlü
örgütlenmeye, örgütlülüğe her türlü saldın demektir, savaş de
mektir.

Anarşizmin temel mücadele aracı da, 'bireysel terördür.
Anarşizmin, işçilerin örgütlü mücadelesine, işçilerin diğer

emekçilerle birlikte demokratik yoldan seçimle siyasi iktidara
gelmelerine de karşıdır.

Görüldüğü gibi anarşizm, üretimdeki gelişmelerle ortaya
çıkmıştır. Onu doğuran, geliştiren, toplumsal huzursuzluğa. yol
açan, ekonomik yapıdır. Kapitalist üretimin disiplin tanımaz
anarşik niteliğidir.

İşçiler bir sınıf olarak kendi konumlarının farkına varına
lanndan itibaren her zaman anarşizme karşı mücadele etmiş
lerdir. İşçilerin anarşizmden kazanacağı hiçbir şey yoktur.

Son yirmi yıl içinde dünyanın çeşitli yerlerinde değişik ni
telikli terör olayları görülmüştür.

Güney Amerika'daki diktatörlüklerde baskılardan bunalan,
demokratik örgütsel mücadeleden umudu kesen ve bazı ileri
kapitalist ülkelerde işçi sınıfı adına davrandıklarını sanan, ma
ceracı kişi ve gruplar, bireysel terör yöntemine başvurmuşlar-'
dır. Giderek terör uluslararası bir duruma ulaşmıştır.

Ülkemizde de terör alabildiğine gelişirken işçi sınıfı adına
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davrandığını söyleyen, ancak toplumsal gerçekleri anlatmak
tan uzak, toplumumuza ve dünyaya belli kalıplar içinde bakan,
kitleleri yılgınlığa iten bazı maceracı gruplar da eylemleriyle,
faşistlerin ve terörden medet umanların ekmeğine yağ sürmüş
lerdir. İşçi sınıfının geleceği açısından, büyük ölçüde tahribata
.yol açmışlardır.

Anarşizm de, terörizm de, bireysel terörizm de, anarko-sen
dikalizm de işçilerin örgütlü mücadelesine ters akımlardır. İş
-çllertn mücadelesini baltalayan hareketlerdir.

Çünkü biz işçiler, demokrasi ile terörizmin bağdaşmayaca
ğını, terörizmi yeşerten kaynağın demokrasi düşmanları tara
fından körüklendiğini bilen bir sınıfın mensubuyuz. Bugün tüm
dünyada gerçekte işçi sınıfının çıkarlarını savunan sendika
lar da aynı davranışı göstermektedirler.

Batı Avrupa ülkelerinde sendikalar, anarşizme ve teröriz
me karşı ne yapmışlardır? Ne yapmaktadırlar?

Örneğin 2 Ağustos 1980 günü İtalya'nırı Bologrıo kentinde
teröristler bomba 'patlatarak 86 kişinin ölümüne neden olmuş
lardır. İtalyan sendikaları ne yapmıştır? Üç temel sendikal mer
kez CGIL, CISL ve UIL ortak dev bir gösteri yürüyüşü yapmış
lardır.. Kızıl Tugayların terörüne karşı ne yapmışlardır? Ülke
çapında genel grevi. giderek terörizmi mahkum etmişlerdir.

İspanya'da Kralın askeri danışmanı, General Valenzuela'
nın • teröristlerce öldürülmesi üzerine kilise çanları dle 2 dakika
lık saygı duruşu yapılırken, tüm işçiler üretime ara vererek
saygı duruşunda bulunmuşlardır, sendikalar aynca gösteri yü
rüyüşleri yapmışlardır. (Hürriyet, 9.5.1981)

Fransa'da teröristler bir yahudi tapınağına bomba atınca
tüm sendikalar ortak dev bir gösteri yapmışlardır.

İspanya'da gerçekleştirilmek istenen bir faşist darbeye kar
şı Madrid sokaklarında kol-kola yürüyen her görüşten yüzbin
Ierce İspanyol emekçisinin, İtalya'da Aldo Moro'yu katleden, Kı
zıl Tugayları lanetlemek için, genel greve giden, mitingler ya
pan İtalyan işçilerin davranışları, yalnızca birkaç örnektir.

Demokratik ülkelerde sendikaların terörizme, anarşizme
karşı tepkisi genel grev, kitle gösterileri ile gerçekleştirilmiştir.
Ve hala bu araçlara başvurulmaktadır.

Dünyanın her yerinde, demokrasinin ancak ve ancak de
mokrasiyi koruyan kitle eyleınleriyle sağlanacağı artık bilin
mektedir. Terörizme karşı en etkin silahın, teröristleri kitleden
soyutlayan demokratik 1eylemler olduğu bilinmektedir.
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Ancak anarşizme ve terörizme karşı mücadelenin, gerçekte
tek koşulu vardır: Bu olguya yol açan ekonomik, toplumsal ve
siyasal nedenlerin ortadan kaldırılması.

DİSK'in belli konularda suçlanmasından önce, DİSK'in han
gi koşullarda mücadele verdiğinin iyi bilinmesi gerekir.

DİSK'in özellikle son yıllarda faaliyette bulunduğu ortam.
DİSK· Ge~el Kurul Çalışma Raporu'nun 51.-57. sayfaları arasın
da yer alan «DURUM SAPTAMASI•nda özlü bir biçimde anla
tılmıştır. Aynca DİSK Araştırma Enstitüsünün 1978 Ekonomik
Rapor ve 1979 Ekonomik Rapor adlı bilimsel kitaplarında ser-
gilenmiştir. •

Türkiye'de terörizmin nasıl yaygınlaştınldığının, DİSK'in
hangi koşullarda, hangi baskı ve saldırı ortamında çalıştığının.
neden anarşi ve terör olaylarına karşı, faşist saldırı ve provo
kasyonlara karşı aşın bir duyarlılık gösterdiğinin, can güven
liğini ön plana almasının, iyi değerlendirilmesi gerekir.

Türkiye'de anarşi ve terör olaylarının odak noktasında.
özellikle 1965'ten sonra güçlenen faşist hareket yatmaktadır.

Faşist hareket, ülkücü görüşler temelinde, halk arasında
kitle tabanı oluşturmaya çalışırken. mülk sahipleri açısından
mülkiyetleri için bir garanti, büyük sermaye için ise vurucu güç
olduklarını kanıtlamaya çalışmışlardır.

Faşist görüşlü kişiler özellikle I. ve II. MC iktidarları döne
minde devlet kademelerini önemli ölçüde ellerine geçirmişler
ve silahlı çeteleri ile, sistemli ve örgütlü terör yaratmışlardır.

• Ülkede iç savaş çıkarıp, iktidara gelme stratejisine bağlı ola
rak her yolu mübah saymışlar ve her aracı kullanmışlardır.

Güçlerini kanıtlama yolunda otobüs, kahvehane, özel ko
nutlar taramışlar, bombalamışlar, kendilerine hedef sayılma
yan, masum kişileri bile yaralamışlar, öldürmüşlerdir. Faşist.
harekete engel olabilecekleri, sindirmek ve yıldırmaya yönelik
silahlı saldın ve şiddet eylemleri gerçekleştirmişlerdir. İnsan
ları, oturdukları semt, bölge ya da kentten göçe zorlamışlardır.
İç savaşa, korku, kaygı ve panik yaratmaya yönelik olarak, top
lu kıyım gerçekleştirmişlerdir.

Faşist hareket, gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinde, yüksek
devlet görevlilerini, faşist militanları yargılamakta olan, hakim
ve savcıları etkileme, yıldırma, caydırma ve cezalandırma iş
lemlerine özel önem vermiştir. «Ya tam susturacağız, ya kan
kusturacağız» sloganıyla kendi görüşlerinde. olmayanlara yaşam
hakkı tanımadıklarını açıkça ilan etmişlerdir.
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Faşist hareket, kendilerini sermaye çevrelerinin koruyucusu
görünümü içinde ve sermaye sınıflannca maddi planda destek
lenmenin uzantısında, aynca faşist sendikacılık hareketine gi
rişmiştir.

Bu anlamda faşist hareketin en büyük saldırı hedefi DİSK
olmuştur.

Gelişmiş kapitalist ülkelerde, büyük bunalım dönemlerinde
büyük sermayenin yaptığı gibi Türkiye'de işadamları, sanayi
ciler, tüccarlar, derinleşen ekonomik bunalım ve özellikle yo
ğunlaşan halk muhalefeti karşısında, varolan demokrasiden vaz
geçme eğilimi göstermişlerdir.

Büyük sermaye sözcülerinin, Odalar Birliğinin, TÜSİAD,
TİSK, İSO, İTO, MESS gibi örgüt yöneticilerinin 1976-1980 ara
sındaki demeçleri, emekçilerin baskı altında. tutulduğu otoriter
bir reiirnxözlemi ile doludur. Kapitalist sınıf sürekli olarak adi
kensiz gül bahçesi» istemiştir. Bu talep paralı ilanlarda, son de
rece açıktır.

İşte bu yaklaşım içinde, büyük sermayenin vurucu güç ge
reksininıini karşılamak, çeşitli provokasyonlara· olanak sağla
mak açılarından büyük sermaye yükselmekte olan faşist hare
keti desteklemiştir.

Faşizm için her ülkede temel hedef ve en büyük engel işçi
.sınıfıdır. Türkiye'de işçi sınıfının siyasi hareketinin bölünmüş
olması sonucu ve güçlü bir demokratik sınıf ve kitle sendika
.cılığmı sürdürmesi nedeniyle, DİSK, faşist hareketin boy hede
fi olmuştur.

Faşist militanlar birçok fabrikada işçilerin DİSK'e üye ol
maması ya da DİSK üyesi sendikalardan istifa etmeleri için,
işverenl_erin doğrudan emrinde ya da onların çıkarları doğrul
tusunda çalışmışlardır. KİT'lerde kooperatiflerde, kamu kuru
luşlarında yoğun bir DİSK düşmanlığı yapmışlardır.

TARİŞ örneğinde olduğu gibi, Işverlerme doldurulan faşist
militanlar yalnızca DİSK'e bağlı sendikaya üye olduğu gerek
çesiyle, en • sıradan işçilere bile akıl almaz işkenceler yapmış
lardır.

DİSK'in demokratik sendikacılık hareketine karşı, faşist
sendikacılık anlayışını yerleştirmeye çabalamışlardır. Ancak
.Sendakalar Yasasına uygun yollarla yapılan mücadelenin başa
rıya ulaşmaması sonucu faşist militanlar her yerde DİSK üye
lerine ve çalışanlarına karşı fiili saldırılara geçmişlerdir. DİSK'
in örgütlü olduğu işyerlerinden çıkanlar üzerine ateş açmış,
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grev çadırlarını kurşunlamış, sendika binalarını bombalamış-
lardır. .

DİSK'e yönelik terör, yönetici, personel, temsilci, üye ola
rak çok sayıda can almıştır. DİSK'e yönelik terör sonucunda
başta DİSK eski Genel Başkanı Kemal TÜRKLER olmak üzere
çok sayıda sendika yürütme· kurulu üyesi, temsilci ve üye işçi
hayatlarını yitirmişlerdir.

İşçi sınıfının mücadelesini, emekçi halkın çıkarlarıyla pa
ralel biçimde yürüten DİSK, terörizme boyun eğmemiş, ve onun
kaynağını doğru teşhis ederek karşı durabilmiştir.

Bugün burada şu gerçeği açıklıkla ifade edebilirim. Eğer
Türkiye'de 12 Eylül öncesinde faşist hareket iktidara gelme
diyse, faşist bir darbe olmadıysa, faşistler daha çok cana k:ıy
madıysa bunda DİSK'in faşizme karşı çeşitli düzeylerde sürdür
düğü caydırıcı ve demokratik mücadelenin çok önemli bir payı
vardır.

Öte yandan Türkiye'de özellikle 1977'den sonra anarko-sen
dikalist eğilimler görülmüştür.

Türkiye'deki anarko-sendikalistler kendilerine esas hedef
olarak, anarşizme, anarşistlere, terörizme, teröristlere karşı ke
sin bir mücadele veren DİSK'i seçmişlerdir. Her fırsatta DİSK'e,
DİSK yöneticilerine saldırmışlardır. DİSK yöneticilerini sürekli
olarak «sendika ağası- olmakla suçlamışlardır.

Batı Avrupa ülkelerinde sendikal kuruluşlar, anarşi ve te
röre karşı gerektiğinde demokratik kitle hareketleriyle, gerek
tiğinde genel grevlerle mücadele verirken, Türkiye'de insanların
hunharca öldüıiilmesine, terörizme, anarşizme karşı DİSK ne
yapmıştır?

DİSK' kurulduğu ilk günden itibaren her türlü zorbalığa kar
şı olmuştur. Üyelerini, fabrikalar dışında yapılacak her türlü
provokasyona karşı her zaman uyarmıştır. Düşünce ve görüş
aynlıklarının her zaman yine düşünce ile çözümlenmesini iste
miştir.

Daha 1975'lerde özellikle terörün gençler arasında yeni yay
gınlaşmaya başladığı bir ortamda DİSK Yürütme Kurulu adına,
Cumhurbaşkanına şu telgraf çekilmiştir:

. Sayın Fahri KORUTÜRK
Cumhurbaşkanı
ANKARA
Fikir ve görüş ayrılıklarını çekemeyerek silahlı vu-
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ruşmaya döndüren ve hak arayan işçilere saldıran
bir takım kişiler demokratik hayatı zehirleyen ve
Yurdumuz ve ulusumuz için ciddi bir tehlike niteli
ği taşıyacak· bir durum yaratmışlardır. Gençleri ve .
işçileri acımadan öldürenlerin asıl amaçlarının de
mokratik düzeni yıkmak . olduğuna inancımız gün
geçtikçe güçlenmektedir. Devletimizin Yüce başı ola-

. rak Anayasal hak ve özgürlüklere yönelmiş ve dü
şünce özgürlüğüne karşı bu saldırıların önlenmesi
için yüksek direktiflerinizi esirgememenizi arzede
riz.
CDİSK V. Dönem Çalışma Raporu, s. 127)

DİSK Türkiye'de teröristlerin önemli ölçüde korunduğu I.
ve II. MİLLİYETÇİ CEPHE dönemlerinde de anarşi ve teröre
karşı çıkmış, başta Türk-İş olmak üzere tüm demokratik kuru
Iuşları, anarşizme, terörizme, faşist saldırılara karşı, ortak ta
vır almaya çağırmış, bu konuda susanların tarihe karşı sorum
lu olduklarını açıklamıştır.

Ancak o zaman bazı kuruluşlar anarşi ve teröre karşı sus
muştur. Hatta faşist saldırılan desteklemişlerdir.

DİSK yöneticileri olarak bizler anarşizme, terörizme karşı,
faşizme karşı susamazdık. Tarafsız kalamazdık. Ve kalmadık.

İnsanların boğazlanmasına, hunharca öldürülmesine göz
yumamazdık. Ve yummadık.

16 Mart 1978'de polis gözetiminde İstanbul Üniversitesinde
dersten çıkan öğrencilerin üzerine otomatik silahlarla ateş edi
lerek 7 öğrenci öldürüldü, 40 öğrenci yaralandı. Bu olay üzeri
ne 20 Mart 11978 de DİSK üyeleri, faşizme ihtar olması anlamın
da 2 saat süre ile iş bıraktı.

Böylece DİSK Batı Avrupa ülkelerinde işçilerin terörizme
karşı gösterdikleri tepkinin asgarisini gösterdi.

DİSK Genel Başkanı olarak 20 Mart eylemini değerlendi-
rirken de şunları söyledim :

Demokraside görüşlerini bir başkasına zorla kabul
ettirme ilkesi yoktur. Hele öldürerek hiç yoktur.
Faşizme ihtar eylemimizin dayanağı, Anayasadır.
Anayasamızın başlangıç ilkesidir. Faşizme karşı uya-.
nık bekçiliğimizin yüklediği vazgeçilmez bir görevin
yerine getirilmesidir. İnsan Hakları Evrensel Bildir
gesidir. İnsanların can güvenliğini sağlamayı tüm
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yasaların üstünde kabul eden doğa yasasıdır.
Çocuklarımızın öldürülmesinin önlenmesini istiyo
ruz. Eylemimiz bunu sağlamak içindir. Hukuka ay
kırı ise bunun sonuçlarına katlanacağız. Yeter ki, ço
cuklarımız öldürülmesin. Yeter ki Anayasamız çiğ
nenmesin, yeter ki faşizm kanlı diktasını kurama
sın.
CDİSK 7. Genel Kurul Çalışma Raporu, s. 145!

DİSK'in anarşi ve terör konusunda önlem alınmasını talep
eden açıklamaları sürekli olarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu arada 3.10.1978 tarihinde DİSK adına Başbakan Bülent
ECEVİT'e gönderilen mektupta bu konuda şöyle denilmiştir:

...Gerici ve faşist' güçlerin temsilcisi MC'nin iktidar
dan uzaklaştırılmasına rağmen bugün faşizm tehli-
kesi ortadan kalkmamıştır. •
Hergün çok sayıda işçi, emekçi, öğrenci öldürülmek
te, terör kol gezmektedir. Sorunun çözümü için ön
celikle şiddet eylemleri üzerinde kesin bir teşhise
varılmalıdır. Şiddet eylemleri bugün için temelde
emperyalizm ve tekelci sermayece desteklenen geri
ci ve faşist odaklardan kaynaklanmaktadır. Bunlar
emperyalizmin mali ve askeri abluka altına almak
istediği Türkiye'de şiddet olaylarının başlatıcısı du
rumundadırlar...
Teşhis bu olunca çözümün ne olacağı açıktır. Yapı
lacak iş faşist odakların, faşizmin gizli-açık örgüt
lerinin üzerlerine gitmektir. Oysa bugüne kadar ya
pılan uygulamalar, hükümetin faşist yuvalan dağıt
mada kararlı ve cesaretle davranmadığını göster
miştir...
CDİSK 7. Genel Kurul Çalışma Raporu, s. 1821

Anarşi ve teröre karşı -birlikte mücadele- edilmesi ama
cıyla Yönetim Kurulunun 12-13 Ekim 1978 tarihli toplantısında
alınan karar gereğince aramızdaki görüş aynlıkları bir kenara
bırakılarak Türk-İş'e anarşi ve teröre karşı «birlikte mücadele»
çağrısı yapıldı.

Aramızdaki ayrılıklara rağmen Türk-İş'e önerdiğimiz anar
şi ve teröre karşı eylem birliği çağrısı çok açık ve netti. Kaldı
ki, işçilerin yapması gereken en doğal davranış da buydu.
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Ancak TüRK-İŞ bünyesındeki- bazı kişiler.in engellemesi ne
deniyle, TüRK-İŞ . üyes~ Petrol-İş, Yol-İş Federasyonu, Türkiye
Gazeteciler Sendikası ve Hava-İş gibi sendikaların eleştirisine
rağmen Türk-İş'in DİSK'e cevabı olumsuz oldu.

Basında «tarihi buluşma- olarak adlandırılan bu fırsat böy
lece heba edildi.

31.10.1978 tarihinde yapılan DİSK Yönetim Kurulu ve Baş
kanar Konseyinin ortak toplantısı devam ederken kamuoyuna
yaptığım açıklamada şunları söyledim :

DİSK . bu gerçeklerden hareketle Türkiye'nin bütün
demokrat güçlerine, işçi örgütlerine, demokratik ku
ruluşlarına bir çağrı yapmıştır. Bu çağrı terörizme

. karşı, güçbirliği yani «birlikte mücadele edelim- çağ-
rısıdır. ,,
Bu çağrımız başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emek
çi halkımız tarafından olumlu karşrlanrnış ve halkı
mız bundan sonraki gelişmeleri dikkatle izlemeye
başlamıştır. Çünkü halkımız, bugünkü ortamdan şi
kayetçi ve rahatsızdır. Planlı, zincirleme olarak iş
lenen cinayetlerin ve uygulanan terörizmin sona er
dirilmesi için, acil önlemler alınmasım algılamakta
dırlar. CDİSK Ajansı, 978/206, 2.111.19781

DİSK Genel Başkanı olarak 7. Genel Kurul açış konuşmam
da anarko-sendikalizm üzerinde bir kez daha durdum.

DİSK ölenlerin sağ ya da sol görülşü olmalarına bakma
dan, katillerin kendilerini sağ ya da sol olarak ilan etmelerine
bakmadan, genel olarak anarşi ve terörün hepsine, bireysel te
rörizmin her türüne karşı çıkınıştır.

DİSK Yönetim Kurulu 13-14 Şubat 1978 günlerinde toplana
rak 1978, 1979 ve 1980 yıllarına ilişkin olarak gündemindeki ko
nulan karara bağlamıştır. DİSK Genel Başkanı olarak ben Ge
nel Yönetim Kurulu kararlarını kamuoyuna açıklarken şunları
vurgulayarak söyledim :

DİSK Yönetim Kurulu, cana ve mala, kişilere ve ör
gütlere yönelik öldürme, bombalama, terör yaratma
yoluyla faşizan amaçlara ulaşma aracı verenlerin
cinayetlerine bir an önce son verilmesini istemekte
dir. Can güvenliğinin sağlanabilmesi için idarenin
hiçbir kişi, kuruluş ve örgüt çıkan gözetmeden dev-
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let hizmetini etkin şekilde sürdürmesi geregıne ina
nan Genel Yönetim Kurulumuz, bu öldürme, bom
balama, kaçırma, yaralama ve soygunların yoğun
laştırılması ile sabık iktidarın davranışları sonucu
kamçılamış olduğu hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı,
enflasyon ve benzeri ekonomik güçlüklerin bazı çev
relerce geri plana itilmesini sağlamaya çalıştıkları
kuşkusunu açıklamada yarar görüyorum. {DİSK
Ajansı, 17 Şubat 1978, sayı 978/12)

Sayın Mahkeme Heyetinizin, DİSK Genel Başkanı olarak
ilk kez yönettiğim DİSK Genel Yönetim Kurulu toplantısından
sonra yaptığım bu açıklamayı her yönüyle değerlendireceğine -
inanıyorum.

DİSK Genel Başkanı olarak 12.3.1978 tarihinde yaptığım bir
açıklamada da şöyle dedim :

İşçi sınıfımız, silahlı terörü yoketmek, can güvenli
gını ve öğrenim özgürlüğünü sağlamak Isteyen, bu
konuda bazı somut girişimlerde bulunan siyasal ik
tidarın, . yanlışsız davrandığı sürece bu çabalarını
destekleyecektir. CDİSK Ajansı, 978/331

DİSK olarak 25.3.1978 tarihinde Ankara Savcı Yardımcıla
rından Doğan ÖZ'ün öldürülmesini şiddetle kınadık. !DİSK
Ajansı, 978/47)
Malatya'da gerçekleştirilen cinayet ve olaylar üzerine de

DİSK, bu olaylarda zarar görenlerin sağ ya da sol olduğu üze
rine ayırım yapmadan 13.4.1978 tarihinde şu açıklamayı yap
mıştır:

Demokrasi mücadelesinde önemli • dönemeçler yaşa
yan halkımızın bu haklı mücadelesine set çekme gi
rişimleri her yolu denemeye çalışıyor. Özellikle Ma
latya'da son bir haftadır gerginleştirilmeye çalışılan
siyasal hava bireysel terörün en acımasız ve insan
lık dışı bir girişimiyle noktalanmıştır. Belediye Baş
kam Hamit FENDOĞLU ve suçsuz küçük torunları
kurban edilmiştir. Aynı gün İstanbul'da bildiri da
ğıtan bir genç kurşunlanarak, öldürülmüştür...
Olaylar, Türkiye'nin sınıf ve kitle sendikal örgütü
DİSK'fıı 20 Mart Faşizme İhtar Eyleminin ne kadar
haklı olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur.

261



Türkiye'nin bütün demçkrasi güçleri özellikle işçi sı
nıfının sendikal örgütleri bu durumda uyuyup ka
lamaz.
Demokratik hakların yılmaz bekçiliği görevini üst
lenmek zorundadırlar.. Özellikle Türk-İş yöneticileri

• daha fazla susmamalıdırar.
Bireysel terörü ve faşist gixişimleri yoketme, demok
rasi mücadelesinin önüne çıkarılmak istenen setleri
ortadan kaldırmak için el ve güç birliği yapmalı
dırlar... Bunun bilincinde olan bütün demokratik
kuruluşları birliğe çağrrırken, Türk-İş yöneticilerin
den de kamuoyu önünde cevap beklediğimizi açık
lıyoruz. CDİSK Ajansı, 978/721

Ancak DİSK'in bu son derece açık çağrısına bir. cevap gel
memiştir. Anayasa Mahkemesinin bombalanması üzerine de
DİSK Genel Sekreterinin 28.6.1978 tarihinde yaptığı açıklamada
şöyle denilmlşttr ı

Türkiye'de faşist güçler planlı bir saldırı içindedir
ler. Saldırılar giderek artma eğilimi göstermektedir.
Son olarak da faşist güçlerle sürekli çelişen Anaya
sanın adına yargılama yapan Anayasa Mahkemesi
binasına yönelmiştir.
1961 Anayasasını özde halkçı ve demokratik yapısı
na karşı çıkanlar ve sürekli bu mahkemeye küfür
edenler bu saldırının sorumlusudurlar. CDİSK Ajan
sı,· 978/1231

DİSK Genel Başkanı olarak 20.1.1979 tarihinde ise gene Ana
yasa Mahkemesine bomba atılması üzerine Anayasa Mahke~
mesi Başkanına bir telgraf çekerek, hem geçmiş olsun dilekle
rimi sundum, hem de olayı kınadım. (DİSK Ajansı, 979/19)

DİSK olarak değerli bilim adamı Doç. Necdet BULUT'un,
değerli yazar Abdi İPEKÇİ'nin katledilmeleri üzerine aynı du
yarlılıkla ve ayın görev sorumluluğu ile teröristleri lanetledik.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halit VELİOĞLU'
nun öldürülmesi üzerine 9.5.1979 tarihinde bu olayı şiddetle kı
nadık. CDİSK Ajansı, 979/104)

Bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırıyı yine aynı şiddetle
kınadık. CDİSK Ajansı, 979/1161 •

Çukurova Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Fikret
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ÜNSAL'ın öldürülmesi üzerine 12.9.1979 tarihinde DİSK Genel
Sekterince yapılan açıklamada da şöyle denildi :

Toplumda saygın yerleri olan kişilerin katledilme-
. leri karşısında gösterilen tepki kanıksanmış bir kı
nama mesajları yayınlama haline dönmüştür. Gün
lük gazeteler öldürme olaylarım siyasal inançlarının
propaganda aracı olarak kullanırken, olayların bi-

• rinci derecede sorumlusu durumunda olan siyasal
'iktidar, kaynağı belli bu cinayetler karşısında, akıl
almaz bir umarsamazlık içindedir.
Yaklaşan ara seçimlerine yönelik hesaplar, kaynağı,
amacı, uygulatıcıları ve uygulayıcıları artık toplu
mun bütün kesimlerince bilinen cinayet şebekeeri
ne karşı yasaların gereğinin yapılmasına engel ol
maktadır. Siyasal partiler oy kaygılan içinde nice
yurtseverlerin, ilericilerin, aydının göz göre göre öl
dürülmesine ses çıkartmamaktadırlar. CDİSK Ajan
sı, 1979/179)

DİSK böylece her türlü teröre karşı çıkarken öte yandan
Anayasanın vazgeçilmez unsurlarını açıkça göreve davet edi
yordu.

DİSK Genel Başkan Vekilliği adına 19.9.1979 tarihinde yapı
lan açıklamada ise Adana'da içlerinde «sağ görüşlü öğretmen
lerin de bulunduğu 6 eğitim emekçisinin» öldürülmesi sert bir
biçimde kınanmıştır. Daha sonra da bu olayın sol görüşlü oldu
ğu belirtilen teröristlerce gerçekleştirildiği açıklanmıştır.

DİSK Genel Başkanı olarak Adana Emniyet Müdürü Cevat
YURDAKUL'un teröristlerce öldürülmesini, Urfa ve Bitlis Bele
diye Başkanlarına yapılan saldırıları şiddetle kınadım, !DİSK
Ajansı, 1979/188)

DİSK Yürütme Kurulu adına 21.5.1980 tarihinde yapılan açık
lamada ise Tümgeneral DEMİRBAĞ'a yapılan saldırı şiddetle
kınanmıştır. !DİSK Ajansı, 980/61) Türk Silahlı • Kuvveetlerinin
bir mensubuna karşı girişilen bu suikastı daha sonra sol gö
rüşlü .olduklarını belirten bir terörist örgüt üstlenmiştir.

DİSK yöneticileri 12 Eylül 1980 öncesinde, bazı işverenlerin
terörist örgütlere maddi yardımda bulunduğu bir. dönemde, ha
yatlarını tehlikeye • atarak anarşistlerle, • teröristlerle mücadele
etmiştir. Bu amaçla bildiri yayınlamış, görüşlerini ilgili devlet

263

-'



görevlilerine iletmiş, kitlesel mitinglerle, anarşi ve terörü pro
testo etmiştir.•

Ne hazindir ki, DİSK'in Anayasaya sahip çıkmak, demokra
siyi korumak için, anarşi ve teröre karşı mücadelesi haksız ve
yasadışı biçimde «ihtilal provası» olarak suçlanmaktadır.

12 Eylül 1980 öncesinde teröristlerce sık sık mektup ya da
telefonla tehdit edildik. Devlet, yaptığı Istlhbaratlar sonucu olsa
gerek, bazı DİSK yöneticilerine ve bu arada bana koruma po-
lisi tahsis etti. 'i

Ama ne yazık ki, DİSK eski Genel Başkanı Kemal TÜRK
LER, koruma polisinin yanında teröristlerce öldürüldü. Ne il
ginçtir ki, teröristlerce, anarşistlerce öldürülen Kemal TÜRK
LER bu davada terörist, anarşist olmakla suçlanmaktadır.

DİSK, ayırım yapmadan, üniversite mensubuna, emniyet
mensubuna, silahlı kuvvetler mensubuna, TBMM mensubuna,
hakimlere, savcılara yönelik her türlü terörist saldırıyı protes
to etmiştir.

DİSK'in anarşi ve teröre karşı mücadelesi tüm kamuoyunun
gözleri önünde gerçekleştirilmiş ve belgeleriyle tarihe malol
muştur.

DİSK'in, anarşi ve teröre karşı göstermiş olduğu duyarlılı
ğın, suçlanması değil, övülmesi gerekli bir davranış olduğunu
Sayın Mahkeme Heyetinin takdirlerine sunarım.

28. DİSK DAVASINDAKİ İDDİALAR İLE İŞVERENLERİN
SUÇLAMALARI BENZEŞMEKTEDİR

DİSK Davasındaki iddianamelerde ileri sürülen iddialar ile
işverenlerce ve işveren örgütlerince yıllardır DİSK'e yöneltilen
suçlamalar, tam bir paralellik göstermektedir.

DİSK-! İddianamesinin tamamında, özellikle de 107., 108. ve
800. sayfalarında DİSK'in ekonomik savaş stratejisi ile, «aklın
alamayacağı talepler-Is, ideolojik grevlerle Anayasal düzeni bas
kı altında tuttuğu, Türkiye'nin ekonomisini çökerttiği iddia edil
mektedir.

Bu iddiaların hepsi de gerçekdışıdır. Tümünü reddediyo
rum.

İşadamlarına göre kendilerinin kabullenmek istemedikleri
her şey ideolojiktir, her toplu sözleşme ideolojiktir. Sendikal hak-
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lan, gerçek anlamda yaşama geçiren, san sendika olmayan, ya
ni Anayasal haklan uygulatan ve işverenlerin her dediğine
-evet• demeyen her sendikal kuruluş ve de tabii ki DİSK ideo
lojik bir kuruluştur.

DİSK Davasındaki iddianamelere baştan sona bu mantık
egemendir. Bu değerlendirmenin karşılaştırılması açısından, iş
verenlerin aşağıda sergfleyeceğtm şu görüşlerini. Sayın Mahke
me Heyetinin takdirlerine sunuyorum : •

Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu TİSK özellikle
1975'ten sonra sürekli olarak yayınlannda aynen tekrarlanan şu
görüşlere yer vermiştir :

1979 yılı işçi kuruluşlarının, siyasal ve ideolojik tu- •
tum ve hareketlerinin yoğun bulunduğu bir dönem
olmuştur... Amaçları işçilerin ekonomik durumlarını
geliştirmekten çok, çalışma barışını bozmak ve yurt
ta karışıklık çıkarmak olan bazı sendikalar işveren
lerce kabul edilen fevkalade zamlara rağmen, uyuş
mazlığı tercih etmişler ve grevlere gitmişlerdir.
Sorumsuz sendikacılık ve yasa dışı grevler
Son yıllarda ülkemizde hür siyasi rejimi, hür te
şebbüsün eğitim, hak ve hürriyetini tehdit eden, sos
yal huzuru ve çalışma barışını zedeleyen olaylar
çoğalmıştır. 1979 yılında da sorumsuz işçi sendikacı
lığının devam etmesi, işçiye hak ve menfaat sağla
maktan ziyade, ideolojik emellere dayalı grevlerin
yoğunlaştırılması, çalışma hayatımıza olumsuz etki
ler yapmıştır.
Siyasi Partilerle Sendika ve Derneklerin İlişkileri
Mesleki kuruluşlann siyasi partilerle olan ilişkileri
ve bunun sonuçlan da geçtiğimiz dönem, üzerinde
durulması gereken konular olmuştur. Ulkemiz uy
gulamasında sendikacıların, siyasetle uğraşmaları
yanında, siyasi parti yöneticilerinin sendikacılık yap
ma eğiliminde oldukları görülmüştür. !Türkiye İşve
ren Sendikaları Konfederasyonu, Dünya'da ve Tür
kiye'de Ekonomik ve Sosyal Durum, 1'979, Yayın No,
52, Ankara) •

TiSK Dergisi'nin 15 Ocak 1976 tarihli 258. ·sayısında «1976'
nın Sorunları ve Çözüm Yollan» başlık yazısında MESS Genel
Sekreteıi İlhan LÖK şöyle demiştir:
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1
İşçi sendikalarının toplu sözleşme düzeninde, gide- :ı
rek artan önerileı-i 1975 yılında aşırı ve ölçüsüz bir l
düzeye ulaşmıştır... Kabul edilemeyen aşırı ve ölçü- ı
süz öneriler ise uzun ve haksız grevlerin nedeni ol
maktadır. Her iki halde de işletmeler ve ülke ekono-
misi büyük yaralar almaktadır. Zorlanan maliyet-
ler, ürünlerin fiyatlaı-ını arttırmakta enflasyonun önü
alınamamaktadır. Toplu sözleşmelerden aşırı çıkar
sağlayan sınırlı bir sendikalı zümresi, ülkenin tüm
ücret dengesini bozmakta ve aşırılıklarının bedelini
bütün ulusa ödetmektedir.

MESS Dergisi'nin .1 Eylül 1976 tarihli ·273_ sayısında «İşçi İş
veren İlişkilerinde Son Gelişmeler 2» başlıklı yazısında şöyle de
nilmiştir ,

Bugün bazı sendikalar doktriner sendikacılık bilim
sel kisvesi altında, sınıf kavgası sloganıyla işçi - iş
veren ilişkilerini bozuk bir ortama itmekte, adeta bir
çatışma havası vermeye çalışmaktadırlar. Bu çaba
işyerlerinde verimi düşürmekte, iş sevgisini azalt
makta, disiplini bozmaktadır.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Halit NARİN l976'da işveren
lerin geniş bir biçimde katıldıkları bir toplantıda şöyle demiş
tir:

Bir taraftan işçi sendikaları arasındaki rekabet ve
ideolojik çekişmeler, kanunsuz hareketlere sebebiyet
verirken, diğer taraftan aşırı toplu sözleşme taleple
ri IşyerIerfntn tasfiyesine yol açacak ·seviyelere ulaş
maktadır. CMESS DERGİSİ, 15 Eylül 1976 sayı 274,
s. 31

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK'in İkinci
Genel Kurulunda Başkan Halit NARİN şöyle konuşmuştur :

Hak çizgisini aşan grevler artmıştır. Türkiye'de ide
olojik sendikacılık anlayışı yaygınlaşmıştır. Ve sen
dikal hakları, savunmayı unutan bu sendikalar ide
olojilerinin mücadelesi için işverenleri hedef seçmiş
lerdir... İşçi sendikaları da toplu sözleşmelerde ade
ta daha az çalışmak ve üretimi artırmamak gibi bir
tutum içindedirler.
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MESS Dergisi 24.6.1980 tarihli 428 sayılı nüshasında «Grev-
ler» başlıklı yazısında şöyle demektedir:

Siyasi grevlere şiddet hareketleri karışınca bu grev
«ihtilalci grev» adını alır.. Komünistlerin veya için
de bunların yuvalandığı sendika veya örgütlerin gö
revi ve amacı genelleşen siyasi grevlere dönüşen ha
reketleri organize etmek, bunları yaymak, bir isyan
hareketinin başlangıcı yapmaktır. Böylece ihtilalci
grevin silahlı isyan halini alması arzu edilir. Bu yol
dan «proletarya diktatörlüğü» kurulması amaçlanır.

Odalar Birliğinin 1980 Genel Kurulunda Başkan Mehmet YA-
ZAR şöyle demiştir :

Birbuçuk milyon sendikalı işçinin ölçü ve insaf ta
nımaz talep ve davranışları toplum vicdanında tep
kiyle karşılanmaktadır. Sendikaların ekonomik kri
terlere uymayan isteklerini artık ülkemizin taşıma
gücü kalmamıştır.

İşte bu sözler kendi çıkarlarım tüm toplumun çıkarıymış
gibi göstermek isteyen, Anayasal haklan tanımayan Işadamla
rının ideolojik sözleridir.

Ne var ki, işverenlerin bu yaklaşımı ile DİSK-! İddianame
-sının özellikle 107., 108., 800., 801. ve 802. sayfalarındaki görüş
ler tıpatıp aynıdır.

DİSK'e yönelik belli konulardaki suçlamaların haksızlığının
saptanabilmesi için, DİSK'in nasıl bir ekonomik, toplumsal, po
litik, kültürel ortamda faaliyetini yürüttüğünün iyice bilinmesi
gereklidir.

DİSK yıllarca faşist hareketin yoğun saldırılarına muhatap
olurken· aynı zamanda da sermayenin sendikal alanda ve genel
planda ideolojik ve politik saldırılarına hedef olmuştur.

İşverenlerin işçilere, sendikalara yönelik ideolojik saldırıla
rının sergilenmesi DİSK Davası açısından son derece önemlidir.

1972 yılı başında . İSO Başkam, Ertuğrul SOYSAL şu açık-
lamayı yapmıştır:

Türkiye'yi patlama noktasına götüren anarşik olay- .
lay bastınldı. Anayasamız demokrasiyi- güçlendiren
yönde tadil edildi. Ülkenin sağlıklı ve adaletli bir
kalkınmaya. kavuşabilmesi için reform ve reorgani-
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1
zasyon çalışmaları bitirildi. CMESS Dergisi, 15 Kasım j
1979, Sayı: 4031

Ancak sermayenin 1971-1973 kazanımları ile mutlu olmadı-
• ğı kısa zamanda ortaya çıkmıştır. Özellikle CHP-MSP koalisyon
hükümetinin işverenler için bazı sorunlar yaratmasından sonra
sermaye tilin gücüyle işçilere ve sendikalara karşı ideolojik sal-
dırıya geçmiştir. .

Sermayenin çeşitli temsilcileri sözde ülke sorunlarını sergi
ledikleri demeçlerinde sürekli olarak sermayenin özlemlerini di
le getirmişler, işçilere, seendikalara saldırmışlardır.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu CTİSKl ve bağ
lı işveren sendikaları, Türkiye Sanayi Odaları Birliği, Türkiye
Ticaret Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Ticaret ve Sana
yi Odaları ve Borsaları Birliği, Türkiye Işadamları ve Sanayici
leri Derneği CTÜSİAD) gibi kamu yararına çalışan dernek ola
rak kabul edilen örgütleri aracılığıyla ideolojik saldırılarmı sür
dürmüşlerdir.

Sanayicilerin, tüccarların ve borsacıların kuruluşları 5590
sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Bu· yasa «kamu kuruluşu» ola
rak nitelendirilen örgütleri Türkiye Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği olarak bir
üst kuruluşta birleştir:ıniştir. Ancak tek tek odalar birliği ku-
ruluşuna olanak tanımamıştır, •

Durum bu iken işverenler yasal dayanağı olmayan bir ör
güt olan Türkiye Sanay_i Odaları Birliği· gibi bir örgüt kurmuş
lardır.

Bu örgüt yasal dayanağı olmamasına rağmen, yıllardır ba
sına, TRT'ye demeçler vermiş, işçileri ve sendikaları ideolojik
olarak .suçlamıştır. Bu örgüt hakkında savcılıklar herhangi bir
işlem yapmamıştır. .

Yukarıda saydığımız örgütlerde örgütlenen işverenler bu ör
gütler aracılığıyla, basına, TRT'ye demeçler vererek, TV ekran
larından sendikaları meydan savaşına davet ederek, hükümet
!ere muhtıralar vererek, hükümetler düşürüp hükümetler kur
maya kalkarak, Anayasa bunalımları yaratmaya yönelmişler ve
Türkiye'de sınıf mücadelesini • körüklemişlerdir.

/ Sermaye ideolojik ve politik saldırılarında «bize saldırılıyor,
hür teşebbüs elden gidiyor» biçimindeki bir slogan arkasına giz
lenerek akıl almak bir ideolojik uğraş vermiştir. İşverenlerin
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ayrıca tüm bu çabalarında «bu vatan bizden sorulur- anlayışı
egemen olmuştur. Kendi çıkarlarını ve özlemlerini, tüm toplu
mun çıkarıymış, özlemiymiş gibi göstermede müthiş bir beceri
göstermişlerdir.

İşverenler ideolojik saldırrlarmı gerçekleştirirken en yalın
gerçekleri. saptırmışlar, olaylan ters yüz etmişler, bu çabaların
da DİSK Davasında da kullanılan ideolojik kuruluş, ideolojik
grev _gibi kavramlar üretmişlerdir. İdeolojik grev deyimi, bu da
vadaki iddialarda sık sık kullanılmaktadır.

12 Eylül öncesinde işverenler ve belli çevereler -sanayının
gelişmesine işçi haklan engel olmuştur. Sanayi yüksek ücret
ler, uyuşmazlıklar, grevler nedeniyle gelişmemiştir. Suç sendi
kalarındır» iddialarını her fırsatta yinelemişler ve ellerindeki
güçlü araçlarla kamuoyu yaratmaya çalışmışlardır.

. Bu davadaki iddialara yansıdığına göre bu konuda kamuo
yu yaratmada başarılı olmuşlardır.

İşverenler aynca köylüleri, memurları sendikalı işçilere kar
şı kışkırtmak, işçilere karşı kin ve adavet duygularını körük
lemek istemişlerdir.

İşverenler bu çabalan ile işçi düşmanlığı, sendika düşman
lığı, örgütlü emekçi düşmanlığı yaratarak gerçekte İddianamele
rin mantığına göre TCK'nın 312. maddesindeki, 142. maddesin
deki suçlan işlemişlerdir.

Ancak Türkiye'de -Işverenler siyasi suç işlemez- anlayışı ha
kim olduğundan haklarında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

İşte MESS dergilerindeki bu kışkırtmaya ilişkin bazı yazı-
lar : •

1 milyon dolayında olan kamu ve özel kesim per
soneli diğer çalışanların çok üzerinde ücret zamları
alabilmekte ve toplumun diğer çalışan kesimleriyle
aralarındaki gelir dengesini, sendikaları ve toplu söz
leşme vasıtasıyla giderek bozabilmektedirler... Bu
durum ülkemizde bir ücret anarşisi doğmasına ola
nak sağlamakta ve bir işçi, odacı, genel müdürden,
müdür ve şefinden daha fazla ücret alabilmektedir.
CME$S Dergisi, 15 Ekim 1979, sayı 4001
MESS Dergisi, 25 Ağustos 1979, sayı: 395
Nelerde birinciyiz?
ı. En yüksek ücret artışlarında,
2. En uzun tatil yapmada.
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MESS Dergisi, 15 Mayıs 1976,
21 Fabrika kapandı.
Sebebi: Sendikaların aşırı ücret talepleri.
MESS Dergisi, 15 Eylül '1979, sayı, 397
İşçiler Genel Müdürden fazla maaş alıyor.
MESS Dergisi, 25 Eylül 1979, sayı, 398'
Çöpçünün maaşı Müdürden' fazla.

İşverenler sendikalara yönelik saldırılarını özel olarak DİSK
ve anayasal bir araç olan grevi en çok kullanmak zorunda bı
rakılan DİSK üyesi sendikalara yöneltmişlerdir. •DİSK VİRÜ
SÜ» başlıklı yazılar yayınlamışlar, basında DİSK aleyhinde çı
kan yazılan. kendi yayınlarında iktibas etmişlerdir. DİSK'e iliş
kin gerçekleri saptırmışlardır.

Karikatürlerle, resimlerle işçileri sendikalarına karşı kışkırt
mışlar, grev kırıcılığını teşvik etmişlerdir.

«İşçiler şu fabrikada greve hayır dedi», «İşçiler. şu sendikayı
terkedıvor-, «Sendika grevde kaç para verecek?», «Çek elini de
işçilerimize haklarını verelim», «İşçiler sizi kurtaracak olan ken
diniz> başlıklı yazılar, İŞÇi KARDEŞİM hitaplı mektuplar, «İtal
yan işçileri sendika istemiyor» başlıklı dış kaynaklı haberler ile
sendika düşmanlığı yapmışlardır.

İşyerlerinde disiplinsizlik ve anarşi yaratmışlardır. Getire
ceği huzursuzluğu, anarşik ortamı düşünmeden işyerlerindeki
sendikal rekabetleri en uç noktaya kadar körüklemişlerdir. Sarı
sendikalar kurdurmuşlardır. Sonra da çıkan olaylardan sendi
kaları, DİSK'i sorumlu tutmuşlardır.

Sendikaları yasa tanımamakla suçlayan işadamlarının ken
dileri ise her fırsatta 1961 Anayasasını ve yasaları çiğnemişler
dir.

Örneğin Çalışma Bakanlığı Müfettişleri az bir çabayla ya
saları uygulamaya başlayıp iş güvenliği mevzuatına uymadığı
gerekçesiyle ileride işçilerin bu nedenlerle ölebileceği işyerleri
ni, kapatmaya kalkınca, işverenler hemen «ekonomiyi çökert
meye yönelik faaliyetler var- diye feryadı basmışlar, yasalardan
ne anladıklarını . ortaya koymuşlardır. (Örnek: MESS Dergisi, 7
Ekim 1979, sayı, 402)

İşverenlerin iş kazalarına ilişkin gerekli önlemleri almama- -
' lan nedeniyle her yıl milyarlarca lira yitirilirken, üretim dü

şüklüğü- ve _bundan doğan kayıplar DİSK'e yüklenilmek isten
miştir.
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İşte işverenler yasaları çiğneyen bu tavırları ile işçilere kar
şı ideolojik mücadele vermişlerdir.

Sendikaları. hasım kurumlar olarak görmüşler, onlarla oto
riteyi paylaşmak istememişlerdir.

Örneğin 1979'da 1475 sayılı Yasada yapılmak istenen deği
şiklik ile ilgili hükümet tasarısındaki olumlu önerilere şiddetle
karşı çıkmışlardır.

İşyerlerinde işçilerin yönetime katılması tartışılınca, işve
renler gerçekte işçiler ile hiçbir zaman aynı masaya oturma
yacaklarını, henüz o olgunluğa ulaşmadıklannı açıkça göster
mişlerdir.

. 1978'de CHP iktidarı döneminde -ışçının yönetime katılma
sı- konusu tartışılırken, Türkiye'de tüm işvereneler bu konuya
şiddetle karşı çıkmışlar, hatta iddianamelere göre 146., 141. mad
deler içinde yorumlanabilecek açıklamalarla iktidarı, -sosvalıst
uygulamaya geçmek istemek-le suçlamışlardır.

İşverenler, «hayat pahalılığının nedeni sendikaların aşın üc
ret zammı Iatemeleridir» biçimindeki demogoji ile sendikalara
karşı, ücretlerimize, işimize ve aşımıza karşı ideolojik kampan
ya açmışlardır. Oysa o günlerde işçi ücretlerinin maliyetteki pa
yı % 11 dolayında idi.

Kıdem tazminatlarının sınırlandırılması konusunda ideolo
jik saldırıya geçmişlerdir.

İşçilerin ikramiyeleri konusunda ideolojik saldırıya geçmiş
lerdir.

Sendikal yasaların kendi çıkarlarını koruyacak biçimde de
ğişmesi için yoğun bir ideolojik çalışma yapmışlardır.

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması için ideolojik
kampanya sürdürmüşlerdir.

İşyerlerinde Sancak TW Fabrikası örneğinde olduğu gibi,
kurt köpekleri eşliğinde komando eğitimleri gerçekleştirmişler
dir.

İşyerlerinde her türlü . sendika düşmanlığını körüklemişler,
sendika tanımaz unsurları desteklemişlerdir.

Ankara'da hükümetler devirip, hükümetler kurmaya kalkış
mışlardır. Tüm hükümetleri, sınıfsal çıkarları doğrultusunda
davranmaya zorlamak istemişlerdir.

Bu amaçla demeçler vermişler, konuşmalar yapmışlar, TRT'
de açık oturumlarda görüşlerini sergilemişlerdir. Zaman zaman
Hükümetlere muhtıralar vermişlerdir.. Bunlar yetmeyince 1979
Mayısında olduğu gibi, gazetelere tam sayfalık paralı ilanlar
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vermişler ve ideolojik görüşlerinin propagandasını yapmışlar
dır.

Bu ilanlarda aynen DİSK-! İddianamesinin 205. ve 208. say
falarında suçlandığı gibi «toplumun üreten - verimli üreten -
temel gücünün, özel teşebbüs», «Türkiye'yi refaha götürecek te
mel gücün hür teşebbüs- olduğu belirtilerek çeşitli aldatmaca
lara girişilmiş, emekçiler savaşa davet edilmiştir.

İşverenler bil ideolojik kampanyalarıyla, ·gerçekte sorumlu
su oldukları ekonomik ve politik bunalımı yavuz hırsız ev sahi
bini bastınr misali emekçilere yüklemek istemişlerdir.

Karaborsa yaratanlar, stokçuluk yapanlar, fabrikalan tam
kapasite ile çalıştırmayanlar, Tahtakale ile T.C. Merkez Banka
sını işlemez hale getirenler, fiyatlar_ düşmesin diye fazla mal
lan denize döktürenler, üretimde anarşi yaratanlar, toprağımız·
altında tonlarca kömür dururken, enerji ihtiyacını petrole ba
ğımlı hale getirenler, spekülasyon yapanlar, yasaları çiğneyerek
döviz ticareti yapanlar, vergi kaçıranlar, yokluk ve işsizlik ya
ratanlar, «mülkiyet hakkının kutsallığından» söz edip küçük şir
ketleri yutarak onların mülkiyetlerini ele geçirenler, yarattık
ları tüm olumsuzlukları, İDEOLOJİK olarak emekçilere yıkmak
istemişlerdir.

Ne gariptir ki, bir işçi sendikası· açıklama yaptığında, bu
ideolojik açıklama olmaktadır. Ancak işverenler yaparsa bunun
adı halkla. Ilişkiler olmaktadır.

Bu ne biçim hukuk anlayışıdır ki, işçiler greve gitti mi ide
olojik grev olmaktadır, ancak işverenler sosyal bir suç olan lo
kavta giderek binlerce işçiyi kapı önüne koyunca bunun adı
yalnızca lokavt olmaktadır.

İşverenlerin grev hakkını tanımayan ve bugünkü asgari dü
zeyde olan işçi ücretlerini bile yüksek gören, ideolojik tavırları
bugün de sürmektedir.

12 Eylül öncesinde özellikle MESS uzlaşmaz, katı bir tavrın
içinde olmuştur.

MESS,' işkolunda tek tek toplu sözleşmelerin yapıldığı bir
ortamdan çıkılarak grup sözleşmeleri yapılmasını dayatmıştır.
Böylelikle binlerce işçinin aynı anda greve gitmesini göze ala
mayacak, maddi olarak karşılayamayacak sendikaların MESS'e
teslim olmasını istemiştir. •

DİSK üyesi Maden-İş 1978 yılında MESS'in grup sözleşme
si önerisini belli oranlarda kabul etmiştir. Ancak 1979'da MESS
daha ileri dayatmaları öne sürmüştür.
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26 Ağustos 1976'da TİSK Genel Kurulunda tilin işverenlerin
işveren. sendikalarına üye olmaları ve toplu sözleşmelerin bu
sendikalarca yürütülmesi istenmiştir.

1977'lerde MESS, Maden-İş'e karşı savaş bayrağını açmış
tır. O zamanki MESS Yönetim Kurulu üyesi Metin İPLİKÇİ
yaptığı açıklamada İŞVERENLER BİRLEŞiNİZ diyerek işveren
leri sendikalara karşı savaşa çağırmıştır. CMESS Dergisi, 3 Ara
lık 1979, Sayı 405)

İşveren Sendikası üyesi olup da sendikalarla tek tek söz
leşme imzalayan işverenler, daha sonra işveren sendikaların
dan atılmıştır.

Şu anda Başbakan olan o zamanki MESS Başkanı. Sayın
ÖZAL, 1979 yılında MESS dışında toplu sözleşme imzalayarak
böylece MESS'in haksız strateji ve taktiklerini gün ışığına çı
karan işverenlere şöyle çatmıştır :

Memleketimize ve milletimize reva görülen bu so
rumsuz, haksız ve tehlikeli davranışların failleri ki
şi ve kuruluşlara karşı, işverenler olarak hepimizin
ve tek tek mücadele etmemiz görevimiz ve hakkı
mızdır. CMESS Dergisi, 20 Temmuz 1979, Sayı, 391I

İddia Makamı acaba bu sözleri çeşitli açılardan nasıl yo
rumlayacaktır?

Çok sayıda madeni eşya ve tekstil işvereni bizlere «sizinle
toplu sözleşme imzalamak istiyoruz. Taleepleriniz bizce makul.
İşyerimiz bu talepleri kaldırabilir. Ancak işveren sendikası söz
leşmeyi tmzalamamamızr • istiyor,• diye şikayette bulunmuşlar
dır. Ve. bazı işverenler, işveren sendikalarından atılma bahasına
sözleşme imzalamışlardır.

. İşveren örgütleri daha ileri gitmişlerdir. Ve 1977 başların-
da TİSK, Odalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, HÜR TEŞEBBÜS KON
SEYİ adlı yasadışı bir örgüt oluşturmuşlardır.

Büyük sermaye böylelikle çıkarları kendisiyle çelişen top
lumsal tabakaları kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda ve ken
di önderliğinde biraraya getirmiştir.

Tekelleşme karşısında işyerlerini kaybetmekten korkan es
naf ve çiftçilerin siyasi bir parti gibi davranmasını istedikleri
Hür Teşebbüs Konseyi bu davadaki suçlamalara göre tam an
lamıyla ideolojik ve de 14l'lik bir kuruluştur. Bu Konseyin bil
dirileri tüm işverenlerin yayınlarında yer almıştır. COrneğin
MESS Dergisi, 5 Mart 1980, sayı: 506l
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Bu kuruluş «Hür Teşebbüsü Savunma» gibi «masumane- slo
gan ile her yerde işçilere, emekçilere, işçi sendikalarına karşı
savaş çağrısı yapmıştır.

İşte DİSK, sermayenin böylesine ideolojik ve politik saldı
rılan karşısında gerekli Anayasal sendikal savunma yollarına
başvurmak zorunda bırakılmıştır:

Bir yazar işverenlerin sendikalara yönelik yaptığı gizli bir
toplantıyı şöyle anlatmıştır :

... Türk sanayi va ticaret burjuvazisinin en kalın
temsilcileri İstanbul'da bir lüks otele kapanıp, Allah
ne verdiyse, iki günlük gizli bir toplantı yapıyorlar.
Gündem de kral gündem hani, hangi siyasal parti
nin destekleneceğinden tutun da Türkiye'de sosya
lizmin nasıl önleneceğine kadar her şey var...
Hadi bir göz atalım!
Önce sanayide çalışma barışının kurulmasım istiyor
lar, fabrikalara işçilerin elkoyması lafı acele kaldı
rılmalı, grevler önlenmeliymişl !Grevlerin nasıl ön
lenebileceği malum, öteki lafın kaldırılmasına gelin
ce, acaba bunda da Batı demokrasilerini örnek gös
terebilecekler mi, zira bazılarında işçilerin yönetime
katılması kapitalist demokrasinin icabı gereği sayıl
maya bile başladı.)
Sonra efendim, sendikalar çoğalmış, fazlasıyla çoğal
mış, hem de, hele aralarındaki rekabet huzursuzluk
nedeni olmakta, bu ·yüzden de çalışma barışı kuru
lamamaktayınış, verim de düşüyormuş elbet. CGer
.,-ekte, demek istedikleri şu: Kardeşim DİSR. midir,
nedir sosyalist bir konfederasyon var, tekmil işçiyi
mıknatıs gibi çekiyor, bunun bir çaresine bakırıl)
Daha 'sonra asıl büyük felaketten yakınılıyor. Toplu
sözleşme sistemi! Özel sektörün temsilcilerine bakı
lırsa beş dönemden beri yapılan .toplu sözleşmeler
le işçi ücretleri geçinme endekslerinin çok üstüne
çıkmış. İşçi ücretlerinin arttırılmasına artık engel
olunmalıymış! ..
Anayasamızın kabul ettiği ekonomik rejim liberal
kapitalizm, siyasal rejim ise «özgürlükçü demokra
slymiş-, oysa emek sermayeye oranla daha çok ko
runuyormuş, bunu kaldırmalıymışl !Özel sektörfm

, açıkgöz temsilcileri 'Anayasanm Türkiye'yi sosyal,
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bir devlet olarak tanımladığını neye unutuyorlar aca
ba? Hem Türkiye'de siyasal rejim madem ki özgür
lükçü demokrasiymiş, sosyalizmin körüklenmesinden
niye korkuyorlarmış bakalım?)
Türkiye'de ücretin başı boşmuş da, kar sıkı kayıtlar
altındaymış, olur muymuş canım bunca haksızlık?
İşçi grevi ne kadar rahatlıkla kullanabiliyorsa, işve
ren de lokavtı böyle kullanabilmeli, işçinin anasını,
ağlatabilmeliymiş, !Şu son iki iddianın Anayasayı
kökünden değiştirmek anlamına geldiğini bilmiyorlar
mı, sosyal devlet kavramım kökünden yıkmak arzu
sunda olduklarım belirttiklerinin farkına vannıyor
Iar mı sanırsınız?) Atilla İLHAN, Hangi Sağ (Anılar
ve Acıları, Bilgi Yayınları, Ankara 1980, s. 233-234,
17 Mayıs 1975 tarihli makale)

29. 12 EYLÜL 1980 ÖNCESİNDE TÜRKİYE'DE ÜRETiM DÜ
ŞÜKLÜĞÜNÜN, HAYAT PAHALILIĞININ NEDENİ
DİSK DEĞİLDİR, GREVLER; DEĞİLDİR

Bu davada DİSK'in ekonomimizi felce uğratmak ve çökert
mek için çaba sarfetmiş olduğundan sözedilmekte ve bu iddia
ların kanıtı olarak da grevler gösterilmektedir. İddiaya göre
DİSK gereksiz yere grevlere gitmiştir ve grevleri kasden uza- •
tarak ekonomimizi çökertme amacı gütmüştür. DİSK'in grevleri
nedeniyle üretim düşmüş, yatırımlar azalmış, ekonomik ya~am
felce uğramıştır.

Bu davada aynca enflasyonun, hayat pahalılığının temel
nedeni olarak işçi ücretleri ve «aklın alamayacağı- ücret zam-
lan isteyen sendikalar gösterilmiştir. •

Hukuki temeli olmayan bu iddialar gerçekdışıdır. Hepsini
reddediyorum. Bu iddiaların gerçekdışı olduğu, sendikal faali
yetin tam olarak durdurulduğu, DİSK'in çalışmalarının durdu
rulduğu, işçi ücretlerinin işverenler ve devlet memurlarınca sap
tandığı 12 Eylül l980'i izleyen ilk 3 yıla ilişkin rakamlarla gün
gibi ortaya çıktı. Zaman ve toplumsal gerçekler DİSK'e yönel
tilen suçlamaların haksızlığım, gerçekdışılığım ortaya koydu.

DİSK ve üyesi sendikalar 12 Eyl~ 1980 öncesinde,
ı. Yoğun bir ekonomik ve toplumsal bunalım,
2. Korkunç bir anarşi ve terör,
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3. İşverenlerin bilinçli ideolojik saldırılan,
ortamında mücadele vermişlerdir.

Bu dönemin ekonomik, toplumsal ve politik analizine gire
rek savunmamı uzatmak istemiyorum. Bu analizler çalışma ra
porlarımızda ve DİSK Araştırma Enstltüsü'nün 1979 ve 1980
Ekonomik Raporlan'nda yer almıştır.

Ancak böylesi bir ortamda işçi sendikalarını daha yüksek
. ücret ve daha geniş sosyal haklar istemeye iten ekonomik, sos
yal ve siyasal bunalım saptanmadan; fiyatlardaki artışlar, işçi
lerin net ücretlerindeki düşüşler saptanmadan DİSK üyesi sen
dikaların grevlere yol açtığı söylenen ücret artışı taleplerine
suçlama getirilemez.

Önce enflasyon üzerinde durmak istiyorum. Enflasyon sağ
lıksız bir ekonomik gidişin göstergesidir. Enflasyon ekonomik
anarşi ve terör demektir.

Enflasyon, yoğunlaştığı her ülkede hem iç, hem de dış
dengeleri bozar. İstikrarsızlığa yol açar. Ve ardından enflas
yonun giderilmesi, ekonominin yeniden düzenleenmesi için de
mokratik olmayan koşular· kaçınılmaz hale gelir.

Türkiye'de özellikle 1976 sonrasının toplumsal kargaşalığı
nın altında yatan en önemli olgu enflasyondur. Enflasyonun so
rumlusu kimdir? Enflasyonun temelinde işadamlarının aşırı kıir
hırsı yatmaktadır.

İşadamlarının talepleri doğrultusunda oluşturulan ekonomi
politikalarının uzantısında özellikle 1976'dan sonra siyasi ikti
darlar, siyasi çıkarları için enflasyonist politika gütmeye başla
mışlardır.

Enflasyon büyümeyi yavaşlatmıştır. Gelir dağılımını daha
da bozmuştur. İhracatı sınırlamış, dış borçlan arttırmıştır.

Tüm bu gelişmeleri birlikte yaşadık.
Enflasyonla mücadele, ekonomik, toplumsal ve siyasal so

runların ortaya çıkmaması için verilmesi gerekli temel müca
deleydi. Bunu sürekli anlattık. Enflasyona karşı ortak mücade
lenin gerekliliğini sıksık vurguladık. Ancak enflasyon sistemin
doğal bir ürünüydü.

Ahmet BAYSAL adlı bir sanayici bir günlük gazeteye, işve
renlerin kendi aralarındaki rekabetin uzantısında verdiği de
meçte «enflasyonun başlıca nedenlerinden biri, özel sektörün
ekonomik disiplin tanımayan faaliyetleridir,• (Günaydın, 6.1.1981)
diyerek kapitalist üretimin, kapitalist sınıfın anarşik niteliğini
açıkça ortaya koymuştur.

Enflasyonun ekonomi üzerinde yıkıcı etkilerini daha 1973•
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de 12 Mart ortamından çıkılırken sanayicilerin hızla artan
karları karşısında telaşa düşen, karlarında azalma olan tüccar
ların örgütü İstanbul Ticaret Odası tarafından şöyle dile geti
rilmiştir

ı. Şiddetli fiyat artışları, özellikle orta grupların
gelirlerinin ve tasarruflanmn değerini düşürmekte,
fakirleşmenin yayılmasına, orta sınıflann yavaş ya
vaş erimesine yol açmaktadır. Özellikle ücret, kira,
emekli aylıklarıyla geçinenler, fiyat artışlarından za
rar gören sınıflan oluşturmaktadır.
·2. Fiyat yükseklikleri yatırımların ve ekonomik ka
rarların yanlış yönlere sürüklenmesine, aşın karla
nn oluşmasına, servet ve gelirlerin sınırlı ellerde
toplanmasına neden olma eğilimindedir. Bu durum
sosyal tezatlar, sosyal huzursuzlukları arttıracak,
ekonomik düzenle, siyasi düzeni tehlikeye maruz bı
rakacak nitelikte önemli bir etkendir. Şiddetli fiyat
artışları hükümetleri rejimleri daima tehlikeye dü
şüren başlıca etkenler olduğu görülmüştür. (İstan
bul Ticaret Odası, Fiyat Yükselişleri Hakkında Muh
tıra, İstanbul 1973, s. 1-71

Yukarıdaki sözleri söyleyenler sendikacılar değildir, Bu söz
leri söyleyenler tüccarlardır. Bu gerçekleri dile getirirken İTO,
İddia Makamının yasak etmeye çalıştığı ve DİSK'i TCK'nın 142.
maddesini ihlal etmekle suçladığı sınıf kavramını kullanmakta
dır. Bundan da· öte, İTO, gerçekte sanayicilerin aldıkları karar
larla ve uygulamalarla TCK'nın 141. maddesinde tanımlanan bi
çimde bir sınıfı (orta sınıfı) ortadan kaldırdıklarını, ekonomik
ve siyasi düzeni devirmeye matuf hareketler içinde olduklarını
iddia etmektedir.

DİSK, ücretlere ilişkin açıklamalarında Başbakanlığa bir ku
ruluş olan Devlet Planlama Teşkilatı verilerine dayanarak Tür
kiye'de ücretlerin maliyetler içinde ortalama olarak % 11 dola
yında bir yer tuttuğunu ve bunun Işkcllarına göre değiştiğini
sık sık belirtmiştir.

Ma.J.iyı:ıtlerde ortalama % ıı dolayında payı olan ücretlerin
fiyatları iddia edildiği ölçüde arttırması sözkonusu değildir. Ve
olamaz. Demokratik hiçbir ülkede böylesi ucuz emek yoktur.

İşçi ve sendika düşmanlığı yaratmaya yönelik kamuoyu
oluşturmada dillere dolanan ücretler, hep brüt ücretler· olmuş
tur. Oysa yeni vergi yasasında önceki uygulamada daha da be-

277



Iirgln olduğu gibi işçilerin ellerine brüt ücretlerinin %40'ı, %50'
si geçebilmiştir. Bordro mahkümlan olarak adlandınlan kışile
rin, büyük oranda vergi ve SSK primi ödedikleri hep unutul
muştur.

Vasıtasız vergilerin gelir vergisi içindeki oranı 1972'de %38,6
iken· 1980'de %62,2'ye çıkmıştır. 1976-80 arasında gelir vergısı
nin ortalama %65'i ücretlilerden, %35'i diğer kesimlerden top
lanmıştır. (Cumhuriyet, 21.9.1981)

İşçileri ideolojik olmakla suçlayan «en vatansever blziz» di
yen işverenlerin devletten kaçırdıkları vergiler trilyonları aş
mıştır.

12 Eylül öncesinde de belirttik, şimdi de söylüyorum.: Sen
dikalı işçilerin yüksek ücret artışı talepleri, enflasyonun, ha
yat pahalılığının temel nedeni değil, içinde bulunduğumuz eko
nomik durumun kaçınılmaz bir sonucudur.

Şimdi de Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı indeksleri
ne göre hesaplanan ve 2.1.1981 tarfhmde Cumhuriyet gazetesin
de yayınlanan aşağıdaki işçi gerçek ücretler gelişim tablosuna
bakalım: •

Sigortalıların günlük ortalama cari ve gerçek ücretlerinde
gelişmeler :

•..
Gerçek ÜcretYıllar Cari Ucret CTL) iTLi

1963 17.91 17.91
1964 19.50 19.45
1965 21.64 20.65
1966 23.43 20.63
1967 25.83 19.93
1968 28.27 20.55
1969 32.13 22.28
1970 35.32 22.70
1971 39.32 21.23
1972 43.88 20.53
1973 54.41 22.34
1974 68.21 22.62
1975 85.55 23.39
1976 115.30 26.84.
1977 ı 146.53 27.07
1978 207.93 23.74
1979 294.31 20.54
1980 426.96 15.34
1981 542.00 13:91
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1978, 1979 ve 1980'de toplu sözleşmelerde daha fazla ücret
talep edilmesinin, grevlerin yaygınlaşmasımn maddi temeli yu
karıdaki resmi belgelere dayalı tablodur.

Bu tablo nasıl yorumlanacaktır?
Bu davada sendikaların greve gitme nedeni iktisadi göster

geler itibariyle incelenmemiştir. 1977-80 döneminde sendikaların
gitgide daha fazla greve başvurmak zorunda bırakan neden, bu
dönemde gerek reel (gerçek) ücretlerin düşmesi, gerekse işsiz
lik orawnın artmakta olmasıdır. Nitekim Sosyal Sigortalar Ku
nımu ücret istatistiklerinden, Devlet İstatistik Enstitüsü İstatis
tiklerinden ve Gayrisafi Milli Hasıla zımni deflatöründen fay
dalanırsa, bu yıllar arasında reel ücret ve işsizlik oram aşağıda
gösterildiği gibi seyretmiştir :

1977 1978 1979 1980

Reel Ücretler Cindeks sayısı)
İşsizlik Oranı (% )

100.0 87.7 75.9 56.7
13.10 12.69 14.00. 15.43

Açık ·şekilde görüldüğü gibi reel ücretler düşerken işsizlik
oranı artmaktadır. Böyle bir ortamda sonuncu bir çare olarak
başvurulan grevleri «ideolojik• olarak nitelendirmek, cideoloiik•
bir tavır alıştır.

Bu yıllar arasında reel ücretler düştüğü gibi özel kesimde
imalat sanavıınde işçi ücretlerinin katma değer içindeki payı
da düşmektedir. Nitekim bu pay 1977'de yüzde 34 iken, 1978'de
yüzde 33, 1979'da yüzde 31, 1980'de yüzde 28 düzeyine düşmüş
tür.

. DİSK'in ücret politikasının Türk ekonomisini olumsuz şe
kilde etkilediği savı da kabul edilemez. Nakdi ücret artışlarının
fiyatları yükselttiği va ihracatı. engellediği söylenemez, çünkü
reel ücretler düşerken fiyatlar . yükselmiştir. Bir başka deyişle
nakdi ücret artışları fiyat artışlarını yakalamakta başarısız ol
muş ve işçi sınıfının yaşama düzeyi düşmüştür. Aşağıdaki tab
loda 1977-SO· döneminde geçinme indeksi ve reel ücret indeksi
gösterilmektedir 1

1977 1978 • 1979 1980

Geçinme İndeksi
Reel Ücret İndeksi

100.0 161.1 264.7 514.3
100.0 87.7 75.9 56.7
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Reel ücretler düşerken geçinme indeksi sürekli yükselmiş
tir. Bu yıllarda gözlenen düşük gelir artışlarını ve gelir durak
lamalarını sendikalara maletmek de yanıltıcıdır. Bu yıllar, 1974
petrol şokuyla başlayan dünya ekonomik krizinin kritik yılla
rıdır. Bu kriz Türldye'de daha da şiddetle hissedilmiştir, çünkü
Türkiye'nin dış satımının yaklaşık yüzde 70'i petrol satınalımı
na gitmekteydi. Daha sonra yapılan uluslararası hesaplamalar
da Türkiye'yl petrol şokundan en şiddetle etkilenen ülkelerin
başında göstermektedir. Aynı yıllarda Batı ülkelerinde de ikti
sadi krizin varlığı, en iyi şekilde sınai istihdam indeksleriyle
gösterilebilir:

Ülke 1977 1978 1979 1980

Fransa 105.1 103.4 102.6 100.0
Hollanda 106 103 101 100.0
İsveç 103.1 99.3 99.9 • 100.0
İtalya 100.1 99.1 99.4 100.0

1980'den bu yana grevler söz konusu olmadığı halde 1980
öncesi eğilimler kendini sürdürmüş, reel ücretler düşerken, iş
sizlik oranı ve fiyatlar genel düzeyi yükselmeye devam etmişti.
Aşağıdaki tablo bunu rakamlarla göstermektedir

1980

Reel ücretler (indeks sayısı) 100
İşsizlik oranı 15.43
Geçinme indeksi 100

1981

92.4
16.88

139

1982

101.0
18.13

183

1983

90.1
18.79

239

lı
1
I

Bu dönemde ihracat artışları olmuş, fakat bu artışlar TL'nin
dış değerini sürekli düşürmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Ne
var ki, ihracat artışları ödemeler bilançosu dengesini sağlaya
mamış ve Türkıye'nln uluslararası dış borçlan artmıştır.

Bu iki durum iki nedenle açıklanabilir :
1. Dünya krizinin sürmesi,
2. Gerekli yapısal değişikliklerin yapılmaması.
Dünya krizinin 1980 sonrasında sürdüğünü, yukarda zikret

tiğimiz dört ülkenin sınai istihdam indekslerinden faydalanarak
gösterebiliriz :
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Ülkeler 1980 1981 1982

Fransa 100 97.6 97.7
İtalya 100 99.1 96.8
Hollanda 100 97 93
İsveç 100 96.2 92.8

1980 öncesinde olduğu gibi sonrasında da Türkiye gerekli
yapısal değişikliklere başvurmamış, parasal değişikliklerle ye
tinmiştir.. İşçi sınıfı, gerek 1980 öncesi gerek 1980 sonrası ik
tisadi sonuçların nedeni değil, bu sonuçlan en ağır şekilde his
seden kitle olmuştur.

Enflasyonun hızlandığı dönemde işçilerin gerçek geliri hız
la düşerken banka ve şirketler enflasyon kazançlarından büyük
karlar elde etmişlerdir. Örneğin Türkiye Bankalar .Birliğinin
Bankalarımızın 1980 Sonu Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları baş
lıklı yayınına göre 1979'a göre 1980'de bankalann toplam kar
lan ise % 352 artmıştır. Dışarıya ciddi ölçüde mal satamayan,
iç tüketime dönük ve doğal olarak kötü kalite mal üreten sa
nayiciler sürekli olarak ürettikleri malların fiyatlarını arttır
mışlar, ancak «yavuz hırsız ev sahibini bastırır- misali tüm so
rumluluğu işçilere ve sendikalara yıkmak istemişlerdir.

İstanbul Sanayi Odasının açıklamasına. göre Türkiye'de şir
ketler 1979'da bir· önceki yıla oranla % 300 oranında kar etmiş
lerdir.

Yine İstanbul Sanayi Odası'na göre 1980 yılında gübre, pet
rol, çimento ve kimya dallarında faaliyet gösteren şirketler kar
larını ortalama % 300 dolayında arttırmıştır.

1980 yılı Türkiye'de belli işkollannda grevlerin yaygınlaştı
ğı bir yıldır. DİSK-! İddianamesine göre DİSK'in işyerlerini zor
la. .grevlere ittiği, Türkiye'de bu yüzden üretimin düştüğü, zen
ginliğin artmadığı, milliyetçiliği kimseye verilmeyen işverenle
rin paralarını yurt dışına kaçırdığı bir yıldır. Ama ne hikmetse
belli işverenler, belli şirketler aynı yıl karlarını % 300 arttır
maktadırlar.

Bunlardan grev yapılan işyerlerinde karlar şu oranlarda art
mıştır: NETAŞ Elektrik %168, ÇİMSA Çimento %638, Türkiye
Şişe ve Cam Fabrikaları %44, Anadolu Cam Sanayii %70, MAN
Sanayii %2474, Profilo %582, NASAŞ Alüminyum %415, Man
nesman-Sümerbank %403.

Şimdi soruyorum: DİSK'e bağlı sendikaların 1979 ve 1980
toplu sözleşme talepleri haklı mıdır, haksız mıdır?
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İşverenler hakkında üretim ve verimlilik hakkında DİSK-1
İddianamesinde yazılanlar mı doğrudur, yoksa işverenlerin ken
di açıklamaları mı doğrudur?

Zorunlu tahkim yönteminin geçerli olduğu YHK döneminde
işçi ücretlerine yapılan en düşük zamlara rağmen fiyat artışı,
enflasyon durmamıştır. 12 Eylül sonrası toplu sözleşmesiz, grev
siz, sorunsuz çalışma ortamı «hayat pahalılığının nedeni işçiler
dir, sendikalardır- iddiasını iflas ettirmiş, bu konuda bilimsel
gerçekleri savunan biz sendikacıları haklı çıkarmıştır.

Öte yandan özel sektör temsilcileri sanayiyi ücret artışla
nnın baltaladığına ilişkin polemiklerini esas olarak yoğun bir
biçimde özel sektörde örgütlü olan DİSK'e yöneltmişlerdir. Oysa
DİSK'e bağlı sendikaların birçok işletmede ulaştıkları düzey, sü
rekli olarak bazı KİT'lerdeki ücret düzeyinin altında kalmıştır.

Nitekim SSK istatistiklerine dayanılarak yapılan bir araş
tırmaya göre kamu kuruluşlarında çalışan işçilere özel kuruluş
larda çalışanlara oranla %43 daha fazla ödeme yapılmaktadır.
(Günaydın, 19.7.1981)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden
Prof. Metin KUTAL İktisat ve Maliye Dergisi'nde yer alan in
celeme yazısında kamu ve özel işyeri ücretlerine ilişkin şunları
yazmaktadır:

Tüın illerde kamu işyerlerindeki ortalama. ücretler
özel işyerlerindeki ücretlerden daha yüksek görün
mektedir. SSK İstatistiklerinde 43 Işkolnnda yapılan
düzenlemelerde, özel kesim işyerlerinde ortalama üc
retlerin yüksek gfiründüğii sadece iki işkolu vardır.
Runlar ormancılık ile ham petrol, tabii gaz işkolla
rıdır, Örneğin tekstil işkolunda kamu işyerlerindeki

• ücret, özel kesinı işyerlerindeki ücretin bir mislin
den fazladır. C% 1251 Bankacılık işkolunda ise fark
en düşüktür (% 9). Özel kesim işvereni sınırlaya
bilmek için elindeki tüm olanakları kullandığı hal
de kamu işverenleri bir yandan üretilen mal ve hiz
metlerin önemi, öte yandan politik düşüncelerle sen
dika isteklerini daha fazla benimseme yoluna gitmiş
lerdir.

Biz burada yalnızca DİS.K'in genel olarak özel sektörde yo
ğun. örgütlü olduğunu vurgulamakla. yetinelim.

Işçi ve sendika düşmanlığı yaratmaya yönelik kampanyada
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kullanılan bir diğer konu ikramiyeler olmuştur. Devlet me
murları iki maaş tutarında -ikramiye alırken, işçiler nasıl 7-8
maaşa kadar ikramiye alırlar, sorusu tartışmaya temel kılın
mış ve sonunda ikramiyeler sınırlanmıştır.

Oysa Türkiye'de ikramiyeleri işverenler teşvik etmiştir. İş
verenler ücretleri arttırma yerine maliyeye en asgari vergi ödeyip
işçiye ise en yüksek net zam sağlama yöntemi olarak Ikramt-.
yeyi arttırmayı teşvik etmişlerdir.

İşte bu gerçekler gözardı edilerek DİSK Üyesi sendikaların
çalışmalarına, özellikle de grevlerine suçlama getirilmiştir.

DİSK Davasındaki iddianamelerde ve EHM'da grev, genel
grev ve toplu sözleşme konularında öne sürülen düşünceler,
1961 Anayasasının 47. maddesine, 274 sayılı Yasalara, n.o ilke
lerine, üniversitelerimizde okutulan iş hukuku ve sosyal siyaset
bilimlerine avkırıdır.

Savunmamın başında belirttiğim gibi, sendikal hak ve öz
gürlükler demokrasinin ayrılmaz parçasıdır. Grev hakkı da sen
dikal hak ve özgürlüklerin gerçekleştirilme araçlarından biri
dir.•

Anayasamızın 47. maddesi işverenler karşısında zayıf olan,
korunma durumunda olan işçilere toplu sözleşme ve grev yap
ma hakkı tanımıştır. Ayın madde işverenlerin haklarının ka
nunla düzenleneceğini de belirtmiş, lokavt bir hak olarak 1961
Anayasasına konulmamıştır.

Grev yapmak ANAYASAL HAKTIR. Ancak iddia.ruı.meler
toplu sözleşme ve grev hakkının özüne karşıdır. Bu hakların
görünüşte var olmasına karşı değildir. Ancak fillen kullanıl
masına karşıdır.

«Kanuni görünümlü grev», «ideolojik grev• ne demektir?
Yasa koyucu 275 sayılı Yasada böylesine tanımlar getlrmemiş
tir.

Bir grev 275 sayılı Yasaya uygun ise yasaldır, değilse yasar
dışıdır. Bunun dışında herhangi bir hukuki nitelendirme yapı-
lamaz. •

Bir grevin hangi koşullarda uygulanacağı yasalarımızda
açıklanmıştır. Grev karan alınırken zorunlu bir takım prose
dürler olduğu gibi grev uygulaması da belirli koşullara bağlan
mıştır. Toplu sözleşmeye . çağrı yapılması, bu çağrıdan sonra ta
rafların pazarlık (görüşme) masasına oturması, görüşmelerde
olumsuz sonuç alınması, uzlaştırma kuruluna gidilmesi, uzlaş
tırma kurulunun verdiği kararın taraflarca ya da taraflardan
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birince kabul edilmemesi veya işverenin çağrılara uymayarak
görüşmeye katılmaması ya da uzlaştırma kurulu teşkiline katıl
maması, grev karannın yasal şartlarını oluşturur.

Grev kararının alınması gibi uygulanması da belirli koşul
lara bağlanmıştır. Kararın işyerlerinde duyurusu ve belli bir
sürenin geçmesi gibi. .

Yasada belirlenen 'süre içinde işyerinde çalışan işçilerin grev
uygulamasmın yapılmamasını isteme, yani «grev oylaması- is
teme haklan vardır.

Bölge Çalışma ve Mülki Amirlik denetiminde yapılan oyla
mada grevin uygulanması işçi çoğunluğunca istenmediği tak
dirde grev uygulaması yapılamayacağı gibi, sendikanın yetkisi
bile düşmektedir. •

DİSK'e bağlı sendikalar grev kararını uygulama zorunlulu
ğunu duyduğu zaman, yasal mecburiyet olmamasına rağmen,
grev oylaması istenmese bile «tabanın söz ve karar sahibi ol
ması- ilkesinden hareketle işyerindeki üyesi işçilerin oylaması
na başvurmayı gelenek haline getirmiştir.

Bütün bu gerçekler DİSK sendikalarınca uygulanan grevle
rin işçilere zorla benimsetildiğini değil, onların istemleri ve zo
runluluklar sonucu doğduğunu gösterir.

Kısaca değindiğim bu yasal prosedür, grevlerin keyfi bir
uygulama olmadığını, yöneticinin istemine bağlı olmadığım ve
hele iddianamelerde ve EHM'da yazıldığı gibi -ddeclojik- ol
madığını, olamayacağını gösterir.

Öte yandan «grev, bir düğün, bir, bayram- değildir. 275 sa
yılı Yasanın 17. maddesi gereğince -grev işyerinde faaliyeti dur
durmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmaktır,»
Yani grev, özünde ekonomik zarar verdirme amacını taşır. An
cak bu amaç iddialara göre devlete başkaldırmaktır.

DİSK-1 İddianamesinin 81., 82., 95., 299. ve 802. sayfaların
da DİSK'in toplu sözleşme görüşmelerınde uzlaşmaz bir tavır
takındığı, sınıf uzlaşmazlığını .savunduğıı.. bu, nedenle de Mark-.
sist-Len-inist' .bir örgüt olduğu, 107. sayfasında DİSK'in -ekono
mik savaş stratejisi» ile mevcut Anayasal düzeni yıkmayı amaç
ladığı, 108. sayfasında da akıl almaz taleplerle toplu sözleşme
görüşmelerini çıkmaza soktuğu, iddianamenin birçok yerinde
de DİSK'in legal görünüm altında illegal ideolojik grev yaptığı
belirtilerek, 1967 sonralarında 6-7 dönem binlerce toplu sözleş
me imzalayan, toplu sözleşmelerle ilgili mahkemelerde dava
açan, sözleşmelerle ilgili olarak sendikalarda işverenlerle sürek-
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li toplantı halinde olan, bu nedenle çalışmaları işverenlerce iz
lenen, işverenlerle görüşmeler yaparken aynı zamanda ihtilal
cilik yapabileceği düşünülmemesi gereken DİSK yöneticilerinin
böylece TCK'nın 141., 142. ve 146. maddelerini ihlal ettiği iddia
edilmektedir.

Bu iddiaların gerçek olmadığı, DİSK üyesi sendikaların top
lu sözleşmeler sırasındaki tavırlannın ne olduğu, uyuşmazlık
lara nasıl gidildiği, işverenlerin yasadışı, katı, sendikaları pro
voke eden yaklaşımlannın ne olduğu, senedikalann nasıl grev
lere zorlandığı, işverenlerin nasıl lokavta gittiği, özellikle II.
Ören Toplantısından sonra DİSK üyesi sendikaların kaç toplu
sözleşme bağıtladığı ve DİSK üyesi sendikalann anlaşma sağ
lanınca birer uzlaşma metni olan toplu sözleşmeleri nasıl im
zaladığı, toplu sözleşme çağrılarını, işyeri yetkilerini, müzake
re aşamalarım, uyuşmazlık tutanaklarını, grev ve lokavt karar- .
Iarırıı ve imzalanan toplu sözleşme metinlerini içeren İşyeri Top
lu Sözleşme Prosedür Dosyaları'nın incelenmesi ile gün gibi açı
ğa çıkacaktır. Bu dosyaların bir kopyası da sendikalarımız ar
şivlerindedir. Bu dosyalar incelenmeden DİSK üyesi sendikalara
grev konusunda bir tek suçlama getirilemez. Hele hele DİSK
, üyesi sendikaların toplu sözleşme görüşmelerini çıkmaza sok
tuğu ileri sürülemez.

Bugün Batı Avrupa'da ve ABD"de grevler üzerine yoğun bi
limsel araştırmalar yapılmaktadır.

Bilim adamları grevlerin büyük ölçüde içinde yaşanılan top
lumun yapısından, izlenen ekonomik ve toplumsal politikalar
dan ve işverenlerin tercihlerinden oluştuğunu söylemektedirler.
Grevlere yolaçan nedenleri sıralarken, bu konuda sendikalara
en az. payı vermektedirler.

Yani grevlerden temel olarak işçiler ve sendikalar sorum
lu değildir.

Bilim adamlarına göre grevler nedeniyle ortaya çıkan ulu
sal gelir kaybı genellikle çok küçüktür. ·Gayrisafi milli hasıla
nın ortalama binde ikisi kadardır. Ayrıca grevlerden sonra ve
rimlilikteki artışlar ve fazla mesailer ile bu küçük üretim kay
bı kapatılmaktadır.

Bazen de grevler gayrisafi milli • hasılada hiçbir azalma
meydana getirmezler. Örneğin MESS grevlerinde varolan kor
kunç boyuttaki stoklar nedeniyle birkaç kalem üretim dışında .
gayrisafi milli hasılada azalma olmamıştır.
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Ve elbetteki bu durumda Bakanlar Kurulunun grev ertele
me hakkı doğacaktır.

DİSK üyesi sendikaların 1978 ve 1980 grevlerinde yukarıda
belirtilen esaslar yoktur. Bundan olsa gerektir ki, Bakanlar Ku
rulu bu grevleri ertelemeye yönelik bir çabaya girişmemiştir.

Öte yandan eğer grevler ,belli sektörlerde yoğunlaşıyorsa o
sektörlerin özel sorunları var demektir. Örneğin madeni eşya,
tekstil ve cam işkolunda özel sorunlar birikmiştir, ama bundan
daha önemlisi bu işkollarındaki işveren sendikalarının saldır
gan, sendika yıkıcı, ideolojik tavırlarıdır.

lşverenlerın derneği TÜSİAD'a göre grev ve lokavtlarda ge-
çen işgünü sayısı şöyledir : •

Grevler 1978 1979 1980

İşçi sayısı 9.748 24.920 33.832
. Kaybolan gün sayısı 426.127 1.432.000 4.298.413

Lokavtlar 1978 1979 198-0

. İşçi sayısı 987 968 8.288
Kaybolan işgünü 52.935 141.848 653.093
CTÜSİAD, 1'981 Ortalarında Türk Ekonomisi, s. 35)

1980 yılında· gerçekleştirilen 424 grevin yüzde 5l'i DİSK'e,
yüzde 30'u Türk-İş'a ve yüzde 19'u diğer kuruluşlara aittir.

Demek oluyor ki, 1980 yılındaki grevlerin yansından· DİSK,
diğer yansından ise Türk-İş. ve diğer konfederasyonlar sorum
ludur.

En azından tüm grevlerin sorumluluğunu DİSK'e yıkmak
gerçekler ile bağdaşmaz.

Şimdi. bir karşılaştırma yapalım.
1980'in 8 ayında grevlerden 7 milyon 700 bin işgünü kay

bolmuştur. 8 ayda yaklaşık 200 işgünü vardır. Türkiye'deki si
gortalı işçi sayısını 2 milyon kabul edersek (gerçekte 2 milyon
204 bindir) fı ayda toplam 400 milyon işgünü yapar. Buna göre
grevlerin Türkiye tarihinde en yaygın olduğu 1980'de grevlerle
kaybolan Işgünleri oranı sigortalılar açısından % 2 demektir.

Eğer - tarım dışı çalışanları 3,5 milyon kişi kabul edersek,
toplam çalışma günü 700 milyon işgünü yapar. O zaman. grev

· lerle kaybolan işgünlerinin oranı yaklaşık yüzde l'dir.
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Bu da önemsenecek, Türkiye ekonomisini baltalayacak bir
rakam değildir.

Kaldı ki, gerçekte bu oranlar çok daha düşüktür. Örneğin
1979'da grevlerle kaybolan Işgünleri toplam Işgünlerinln binde
s'ını geçmemiştir. (Cumhuriyet, 4.7.1981}

Şimdi de üçüncü bir karşılaştırmayı yapalım.
Bazı Batı Avrupa ülkelerinde grevlere katılan işçi sayısı biz

dekilerin 20 ile_ 100 katı arasında değişmektedir. Aşağıdaki tab
loda da görüleceği gibi örneğin 1979'da İspanya'da 5 milyon 700
bin, İtalva'da 16 milyon 200 bin ve İngiltere'de 4 milyon 600
bin işçi • grevlere katılmıştır. Bilindiği gibi bu ülkelerin hiçbiri
bu yüzden ekonomik çöküntüye uğramamıştır.

.1979'DA BAZI ÜLKELERDE GREVLER

Ülkeler Greve Katılan İşçi Sayısı

Belçika .
Federal Almanya
Danimarka
İngiltere ..
İspanya ..
İtalya .
(Kaynak : ILO Yıllığı, Gazeteler)

Bu karşılaştırmaların da gösterdiği gibi 63 bin işçi grevle
riyle isteseler de Türk ekonomisini çökertemez. DİSK yönetici~
!erinin de hiçbir zaman böyle bir düşüncesi, amacı olmamıştır.

Grev yapmak suç değildir. Toplu sözleşme görüşmelerinde
anlaşma olmayınca: işverenler katı tutumlarım sürdürünce, in
san onuruna yaraşır haklan vermemekte diretince, lokavt k~
rarı alınca, işçiler için greve gitmek ANAYASAL bir haktır.

Öte yandan ülkemizde en azından 2,5 milyon insan işsizdir.
Yani çalışamamaktadırlar. Bu işsizlerin çalışamaması nedeniyle
3 günde yitirdiğimiz ışgünü, 1980'de DİSK üyesi işçilerin grev
!erinde kaybolan tüm Işgünlerinden fazladır.

Üretim kayıpları söz konusu olunca esas olarak işkazalan
ve meslek hastalıkları nedeniyle kaybettiğimiz işgünlerini gözö
nüne alınak gereklidir. 1980 yılında iş kazaları yüzünden
2.369.182 Işgürıü, meslek hastalı.klan yüzünden de 11.243.714 işgünü
kaybedilmiştir. Bunların toplamı DİSK üyesi sendikaların grev
lerinin neden olduğu kaybın iki katından fazladır.
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Grevlerin ekonomiyi felce uğrattığı söylenen son beş yılda
yalnız sigortalı işçiler açısından işverenlerin yeterli güvenlik or
tamı yaratmamaları nedeniyle iş kazalarında ve meslek hasta
Iıklarında kaybedilen işgünü sayısı şöyledir: (SSK 1980 İstatis
tik Yıllığı, s. 60 ve 781

Yıllar Işkazalarında Kayb. İşgünü Hastalıklarda Kay. İşgünü

1976 2.787.219 11.886.082
1977 3.204.068 12.356.202
1978 3.091.218 • 12.813.043
1979 2.687.755 12.631.863
1980 2.369.182 11.243.714

TOPLAM 14.139.442 60.930.904

Son ·beş yılda Türkiye'de sigortalı işçilerin işkazalan ve mes
lek hastalıklarında 75 milyon Işgürıü kavbedtlmiştfr. TÜSİAD
rakamlarına göre son üç yılda yani 1978, 1979 ve 1980 yıllarında
grevlerde yitirilen ışgünü toplamı 9.567.855'tir. Oysa aynı 3 yıl
da "işkazaları ve meslek hastalıklarında yaklaşık 45 milyon iş
günü kaybedilmiştir. Yani yaklaşık grevlerin 5 misli.

Aynca işyerlerindeki işkazalarında ölenlerin meslek hasta
lıklarına yakalananların sayısı çok daha korkunçtur.

İşyerlerindeki ışkazaları sonucu ölen SSK üyesi işçilerin sa
yısı 1967 ile 1980 yıllan arasındaki 14 yılda 12 binden fazla ol
muştur. İşverenlerin yasalara aykırı olarak önlem almadığın
dan oluşan işkazaları bugün «iş cinayetleri» olarak adlandırıl
maktadır. SSK'nın kurulduğu 1946 yılından bu yana işyerlerin
de ölen işçilerin sayısı yaklaşık 28 bindir. Türkiye'de sigortalı
işçi sayısının çalışabilir nüfusun yaklaşık % ro'unu oluşturdu
ğu dikkate alınırsa gerçekte işkazalannda ölenlerin sayısı • çok
daha yüksektir.

Meslek hastalıklarının yol açtığı ölümler ise bilinmemek
tedir.

Patlayan grizular, fırlayan makine parçalan, kopan el ve
ayaklar, lime lime olmuş insan derisi, hızla sönen akciğerler,
sağırlaşan kulaklar, görmeyen gözler...

Ve yalnızca sigortalı işçiler arasında her gün işkazalarında
, ·5 işçi ölmektedir.

ve· yalnızca işkazalan nedeniyle Türkiye'de her yıl ıoo mil
yar lira kaybedilmektedir.
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Türkiye'de üretim kayıplarının sorumlusu kesinlikle DİSK
değildir.

Üzerinde durulacak diğer bir nokta, DİSK üyesi sendikala
rın grevlerinin yüzde 68 gibi çok büyük bir kısmının sadece ilci
işkolunda yoğunlaşmış olmasıdır. Bunlar dokuma (1'5 bin işçi)
ve madeni eşya (28 bin işçi) işkollandır. Bu Işkolları stratejik
nitelikte değillerdir. Yani buralardaki aksamalar başka Işkolla
nnda aksamalara neden olmazlar.

Eğer grevlerle ekonomiyi felce uğratmak ve çökertmek gibi
amaçlar güdülseydi, hiç değilse, petrol, enerji, ulaştırma, bele
diye hizmetleri gibi stratejik işkollannın tercih edilmesi gere
kirdi.

Grevlerin dokuma ve madeni eşya Işkollarında yoğunlaş
mış olmasının nedeni, bu işkollarındaki işveren sendikalarının
güçlü ve saldırgan olmalarından ötürüdür. Bu işveren sendika
lan, işçi sendikalarını ileride köşeye sıkıştırma aracı gördükle
ri GRUP SÖZLEŞMELERİ'ni kabul ettirmek için her yolu de
nemişlerdir. Bu nedenle dayatmacı bir tutumla işçi sendilcala
nnı grevlere kadar sürüklemişlerdir.

Bu stratejik yaklaşım içinde 28 Temmuz 1976 tarihinde ya
pılan MESS Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında Genel
İdare Kurulu üyesi Ahmet BAYSAL sunduğu raporda grev üze
rinde şunları söylemiştir:

Artık grev yalnızca işverenler için bir umacı olmak
tan çıkmalı, umacı olarak kalacak ise, işçi kesimi
için de bir umacı olmalıdır. Çünkü, «Grev• yalnızca
işverenleri korkuttuğu müddetçe onları bu günkü du
rumdan kurtarabilecek hiç bir güç yoktur. İsveç bu
günkü imrenilen ekonomik istikranna, çok seneler
önce işçi kesimine karşı amansız bir grev mücade
lesini işverenlerin haklılıkları kabul edilinceye ka
daı; sürdürme azmiyle erişebilmiştir. Bu mücadele
ye holdingler önder olmalıdır. Zira -sanartmız- bu
noktaya onların önderliğinde gelmiştir. Gelinen bu
noktanın enflasyonist bir ekonomi olduğunu inkar
etmediğimize göre bu enflasyona gelişte onların ön
derliği olmuştur. Bu gidişe dur demenin önderliği- •
ni de onlardan istemek bu memleket halkının en ta
bii hakkı, kendilerinin de en birinci memleket bor
cu olmak lazım gelir.
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Artık tedavi, tedavilik zamanını geçirdi. İş operas
yona kaldı. Tek önerim: O~ERASYONU KABULLEN
MEK, tek kurtuluş yolu: GREV. İşverenler birleşir,
yürürlükleri birleştirir ve hep birlikte bu operasyo
na girişirlerse «hangi işçi teşkilatının bugün, şart
ları kabul edilinceye kadar grevi sürdürmeye karar
lı bir işveren karşısında böyle bir mali külfetin al
tına titremeden girebileceği söylenebilir?» <MAHA
Ajansı, Türkiye Maden-İş Sendikası 1980 Grevleri Ba
sın Konferansı, Nisan 1980)

Tekstil İşverenleri Sendikası ve MESS, «işverenler birleşi
niz» sloganı arkasında işçi işçi sendikalarıyla stratejik ve taktik
nedenelerle uzlaşmaya yanaşmayarak hatta yeni uyuşmazlıklar
yaratarak işçilere greve gitmekten başka seçenek bırakmamış
lardır.

Yine bu işveren sendikaları işçi • sendikaları ile anlaşmaya
çalışan üye işverenlere baskı yapmışlar, bazılarını da 'işveren
Sendika üyeliğinden atmışlardır.

Öte yandan :1.980 başında iktidar Eşel-Mobil Kamın Tasarısı
getirmiş, Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu oluştur
muştur. Böylesi bir ortamda Türkiye İşveren Sendikaları Kon
federasyonu' TİSK, örgütüne bir GİZLİ TALİMAT göndermiştir.
İşverenlerin merkeziyetçi, katı, uzlaşmaz tutumunu sergileme
si açısından bu GİZLİ . TALİMATI Sayın Mahkeme Heyetinin
takdirlerine sunuyorum :

TİSK'İN TEŞKİLATINA DUYURUSU ,

I - Prensipler,
11 Toplu iş sözleşmeleri işveren sendikaları tara
fından yapılacaktır...
41 İşverenlerin işi sevk ve idare haklarına müda
haleye müsaade edilmeyecektir. (Hiçbir şekilde ka
rara katılmak anlamına. gelmemek kaydıyla beşeri
ilişkiler yönünden kabul edilen bazı işletme içi ku
rallarla, karar yetkisi işverene ait bulunan Disiplin
Kurullan hariç.!
51 Kıdem Tazminatı Kanunu limit içinde kalacak
tır. CBu müessesenin daha fazla genişletilmemesi ve
pazarlık konusu olmaktan çıkarılması şarttır.! Bu
itibarla 1.7.1977 tarihinden önce verilen haklar aşıl
mayacaktır.
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Il - Tavsiyeler ,
1) Kanunen çalışılmadan ücret ödenen giinlere ila
ve yapılmayacaktır.
1.1. Yeni tatil günleri ihdas edilmeyecektir.
1.2. Yıllık ücretli izinlerde İş Kanununun tanıdığı
azami süre olan 24 gün aşılmayacaktır.
1.3.. İhbar önellerinde artış yapılmayacaktır.
2) Haftalık çalışma süreleri kısaltılmayacaktır.
3) Sosyal yardımların genişletilmesine imkan tanın
mayacaktır. (Bu müessesenin de disipline edilmesi
zaruri hale gelmiştir. Burada en önemli husus tüm

. sendikalarımız için yeknesak bir uygulamayı sağla
mak olmalıdır. Bu itibarla üyelerimizin yeni sosyal
yardım taleplerini kabul etmemeleri, hatta mevcut
lan dondurma yoluna gitmeleri gereklidir.)
4) Uzlaştırma kurullarımn tırmanmaya imkan ve
recek şekilde uygulamalanna müsaade edilmeye
cektir.
5) İşverenin serbestçe hizmet akdi yapma ve feshet
me hakkını kaldıran veya kısıtlayan hükümler ka
bul edilmeyecektir.
6) Sendika Temsilcilerine kanunen tanınanın üze-'
rinde imtiyaz tamnmayacaktır.
7) Sendikasız işçilerin sözleşmeden • yararlanması
imkanı kaldırılmayacaktır.
III - Hedefler ,
U İşyerleri işveren sendikalarına üye olacaklardır.
2.J Toplu iş sözleşmeleri gruplar halinde yapılacak
ve giderek işkolu düzeyinde tek sözleşme esasına ge
çilecektir.
3) İşveren sendikalannda grev-lokavt fonları kuru
lacak ve Merkezi Dayanışma Fonu ile irtibatlandı
nlacaktır.·
41 Merkezi· Dayanışma Fonuna üyeliği ihtiyari olan
kamu sektörü işveren sendikalarımızdan bu fona üye
olma yolunda gayret sarfedeceklerdir.

DİSK-! İddianamesinin 108. Sayfasında -aklın alamayacağı
talepler- sözleri kullanılmaktadır. «Aklın alemayacağr- sözüy
le işverenlerin aklı mı kastedilmek istenmektedir? İşçiler kor
kunç hayat pahalılığı karşısında toplu sözleşme taslaklarındaki
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taleplere ortaklaşa karar verdiklerine göre, bu akıl işverenlere
ait olsa gerektir.

DİS_K-1 İddianamesinin 108. sayfasındaki iddialara yüzlerce,
hatta binlerce misal gösterebilineceği belirtilmiştir. Bin değil,
yüz değil, on değil, bir tek örnek gösterilmemiştir.

DİSK-I İddianamesinde işçilerin dövülerek, tehdit edilerek,
hatta öldürülerek greve zorlandıkları iddia edilmektedir. Bu
korkunç bir iddiadır. Tekrar ediyorum: bunu kanıtı nedi!? Han
gi işyerinde hangi DİSK üyesi işçi, hangi işçiyi greve katılmak
üzere öldürmüştür? Bu iddia da bu davadaki tüm iddialar gibi
havada kalan, hukukdışı, yasadışı, haksız bir iddiadır.

Sanayicilerin kendi açıklamaları üretim düşüklüğünde grev
lerin önemli bir payı olmadığını açıkça gözler önüne sermek-
tedir. •

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan bir araştırmaya
göre 1979'da ve 19B0'de kapasite kullanımını sınırlayan nedenle
rin başında hammadde ve talep yetersizliği başta gelnıektedir.

Sanayide kapasite kullanımını sınırlayan nedenler şöyle
dir:

Nedenler
Hammadde yetersizliği . . . . . . . ..
Talep yetersizliği ... . ..
Finansman zorluğu . ..
Enerji yetersizliği .. . . ..

. Ya~ıt yetersizliği .
Diğer nedenler . .. .. . .. . . .. . ..

İç talep yetersizliği
Yerli hammadde yetersizliği
Enerji yetersizliği
Döviz yetersizliği
Diğer nedenler
Grevler

1979 (%1
37.5

23.8
28.9
9.8

% 24
% 17
% 16
% 12
% 12
% 3

1980 (%1
20.7
20.1
18.8
17.3
10.4
~-4

f
f
f

(Kaynak: TÜSİAD, 1981 Ortalarında Türk Ekonomisi, s. 2~>

Ege Bölgesi Sanayi Odasının yapmış olduğu bir araştırmaya
göre üretimi olumsuz etkileyen nedenler şöyledir: (Milliyet,
7.4.19811

Sanayicilerin ve belli çevrelerin gerçekdışı tahrifatları, 12
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Eylül· sonrasındaki grevsiz, direnişsiz, sorunsuz çalışma dönemi
ile iflas etmiştir.

12 Eylül sonrasında kimya, sanayi dışındaki dayanıklı tü
ketim mallan ve otomotiv sanayi başta olmak üzere % 10-30 ka
pasite ile çalışmıştır. Üretim tüm işkollarmda düşmüştür. Stok
lar yoğunlaşmıştır.

Basında. turizm sektöründe DİSK grevleri nedeniyle tsao'ın
ülke ekonomisi açısından son derece kötü geçtiği belirtilmiştir.
Oysa 1981'de turizm sektöründe tek bir grev olmamıştır. Ülke
de anarşi ve terör yoktur. Ama turizmde beklenen patlama ol
mamıştır. Demek ki nedenler başkadır.

16.3.1981 tarihinde Oyak-Renault şirketi üretimi durdurdu
ğunu açıklamıştır. ICıimhuriyet, 17.3.1981) Yetkililer satışların
çok düştüğünü, piyasanın bu durum.da üretimin ancak ilave bir
yük olacağını belirtmişlerdir. Yani üretim yalnızca grevlerle
durmamaktadır. •

Yatırımlar konusunda ise sendikaların, grevlerin, doğrudan
olumsuz bir etkisi olmamıştır. Şirketlerin en yüksek karlan

• sağladıkları bir dönemde yatırımlar neden dursun? Nedenleri
başka yerlerde aramak gerekir.

Yatırımlar enflasyon dönemlerinde azalmıştır. Para darlığı
yoktur. Ama sanayiciler yatının yapmamaktadırlar. Bu gerçeğin
nedenleri başkadır.

TÜSİAD'ın açıklamasında da Cl981 Ortalarında Türk Eko
nomisi, s. 9) sabit sermaye yatınmlannın 1980 içinde yüzde 6.6
oranında gerilediği, en büyük gerilemelerin ise turizm, enerji,
konut, tarım ve ulaştırma kesimlerinde görüldüğü belirtilmiştir.

Bilindiği gibi bu sektörlerden yalnızca turizmde birkaç grev
gerçekleşmiştir. Açıkça görüldüğü gibi, sermaye yatırımlanmn
grevler ile doğrudan bir ilgisi yoktur.

DİSK üyesi sendikalara yönelik «ekonomiyi çökertme» suç
lamasının gerçekdışılığı 12 Eylül 1980'i izleyen yıllarda yayın
lanan gazetelerin taranmasıyla şöyle kanıtlanacaktır:

• e 12 Eylül 1980'den sonra hiçbir işçi eylemi, grev ve direniş
olmamasına rağmen;

"İstanbul Sanayi Odası'nın yayinladığı «1982 yılının ilk üç
ayında imalat sanayi sektörü, araştırmasına göre;

ı. Fabrikaların 2/3'ü üretimi arttırmamaktadır.
2. Sanayide ortalama kapasite kulanımı % 59'da kalmıştır.
3. Sanayicilere göre üretimdeki durgunluğun % so'sı ta

lepteki yetersizlikten, % 25'i kredi ve faiz sorunlarından,
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% 17'si hammadde yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
!Güneş, 8 Ağustos 1982)

41 İSO Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah GEZGİN'a göre,
1982'nin ilk altı ayındaki üretimler, 8l'in aynı dönemine göre in
şaatta % 5l'den % 45'e, dayanıklı tüketim mallan üreten sana
yide ise % 52'den % 4l'e düşmüştür. !Milliyet, 19 Ağustos 1982)

• Tekstil sanayi tam bir bunalım içindedir. Dokuma işko
lundaki • buhran 415.000 iğ'i devredışı bırakmıştır. Halı fabrika
lan peşpeşe kapanmaktadır.

• • • Bunun yanısıra ıı önemli kamu kuruluşunda üretim dur
muştur. Bunların arasında Etibank'a ait Kayseri Çinko, İzmir
Perlit, SEK'e ait DEVREK ve Siirt Süt, Sümerbank Kayseri
Tekstil, Azot Sanayi, Samsun Gübre, Yarımca Gübre ve Çuko
birlik'e bağlı Adana İplik Fabrikaları bulunmaktadır. (Cumhu
riyet, 10 Ağustos 1982)

o Devamlı olarak polemik konusu· edilen ve· işçilere yapılan
saldırılarda kullanılan büyük grevlerin olduğu yıllardaki üre
tim tabloları ile 1980 yılı dışında 1978, 1979, 1981 üretim tablo
lan karşılaştırıldığında gerçek ortaya çıkacaktır. Görülecektir
ki, grevlerin olmadığı son iki yılda bir «üretim patlaması» ol
mamıştır. Belli temel mallarda 1981 yılında gerçekleşen üretim,
1978 ve 1979 yıllarındaki üretim düzenin altında kalmıştır. Ör
neğin, ham petrol, linyit, taşkörnürü, ham demir, şeker, pamuk
ipliği, yün· ipliği, pamuklu dokuma, yünlü dokuma, elektrik ve
çimento bunların arasında sayılabilir. !Cumhuriyet, 18 • Mart
1982)

• Türkiye Odalar Birliği raporuna göre 1981 yılında 101
önemli firma iflas etmiştir. Aynı rapora göre 1980'de sadece 3
firmanın konkardato istemine karşılık 198l'de bu sayı % 22'ye

• çıkmıştır. (Güneş, 20 Temmuz 1982)
• 1981'de kapanan şirket sayısı 19B0'e oranla yüzde 107 art

tı. (Cumhuriyet, 5 Nisan 1982)
• 1981 yılında Bankaların bir önceki yıla oranla karları or

talama % 130 artarken, şirketlerin brüt karları % 62 oranında
artmıştır. [Günaydın, 2 Nisan 1982)

• Buna karşılık 1981 yılındaki gerçek ücretler, 1963 yılında
ki gerçek ücretten daha düşüktür. 1963 yılında 17.91 TL. olan
gerçek ücret, 1981 yılında 13.91 TL.'ye düşmüştür. !Cumhuriyet,
2 Ocak 1981)

o 1962 yılında 1 Kg. ekmek için 44 dakika çalışılırken. Ara-
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Jık l982'de bu iş için 95 dakika çalışmak garekmektedir, CGü-·
neş, 18 Aralık 19821

• «Fabrikalar yüzde 55 kapasiteyi aşamıvor,s (Günaydın,
3 Ekim 19811

o «Özel sektör yatınmdan kaçınıyor,» (Günaydın, 18 Aralık
1981)

e «Temel mallarda 1980 üretimi 1978 düzeyinin altında kal
dı,» (Cumhuriyet, 18 Mart 19821

• İSO'nun raporuna göre; en yoğun grevlerin olduğu 1980 .
yılında kimya, petrol, çimento ve gübre sanayiinde faaliyet gös
teren şirketler % 300 kar etmiştir. Yine İSO'ya göre işçi başına
kar şöyle gerçekleşmiştir:

Gıda
Tekstil
Otomativ
Madeni eşya
Kimya
Kağıt - Basım

434.000 TL.
151.000 TL.
357.000 TL.
405.000 TL.

1.126.000 TL.
1.049.000 TL.

e 12 Eylül öncesinde turizmin, otellerde yapılan grevlerle
baltalandığı öne sürülerek DİSK suçlanmaktadır. Inter Conti
nental Oteli işvereninin Türkiye'yi neden terkettiğini AP'li eski
Turizm Bakanı açıklamıştır.

• Daha sonra ETAP gibi uluslararası bir kuruluşun, greve ne
den olan toplu sözleşme farklannı ve koşullanm da kabul ede
rek bu oteli devralarak, tam kapasite ile işletmesi göstermek
tedir ki, Inter Continental işvereninin· Türkiye'yi terketmesinin
nedenleri farklıdır.

• «Sanayici yatırımı defterden sildl,» !Güneş, 9 Ağustos
1982)

s TARİŞ'te ise ihracat işçi eylemlerinin yoğun olduğu iddia
edilen 1979-80 yılına oranla yan yanya düşmüştür. 1979 yılında
210 milyon dolarlık ihracat, 1981-82 yılında 94.5 milyon olarak
gerçekleşmiştir. (Cumhuriyet, 13 Ağustos 19821

• «TİSK adına açıklama yapan -Halit Narin: Sanayiin dur
ması ile karşı karşıyayız,» (Cumhuriyet, 9 Eylül 1982)

• Devlet Planlama Teşkilatının araştırmasına göre ..13 yıl
dır fiyatlar hep önden koştu, ücretler onu yakalamaya çalıştı»
(Güneş, 20 Ekim 1982) _

• EBSO Başkanı Ersin Faralyalı: Maliyet enflasyonunu üc-
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retler det"il, banka faizleri körüklüyor.• !Cumhuriyet, 13 Mart
1982)

• «Maliyet enflasyoununu ardındaki gerçek : Daha fazla
kar kavgası- !Günaydın, 13 Mart 1982)

• «Stoğa çalışmaktan korkan özel sektör üretimi düşürme
yi yeğledi.• (Cumhuriyet, 9 Aralık 1982)

• «Tam kapasite ile çalışan sektör yok. Bacalar yanın tü
tüyor.• (Son Havadis, 14 Ekim 1983)

• «Hallı: ve aydın arasında yaygın bir ümitsizlik mevcut.
Enflasyonun frenlenememiş olması bu ümitsizligin baş kaynağı. •
Fiyatlar delicesine bir hızla tırmanıyor. İşsizlik rakamları ürkü
tücü. İşletmeler, bırakınız yeni yatının yapmayı, küçülmeyi ter
cih ettiklerinden, Türkiye'yi bekleyen işsizlik tehlikesinin boyut
ları daha da büyüyor.• (Nazlı Ilıcak, Tercüman, 7 Haziran 1984)

Bu gerçekler karşısında şu bilimsel sonucu açıkça söyleye
bilirim: Enflasyonunu nedeni sendikalar ve ücret artışlan değil
dir, işverenlerin aşın kar hırsıdır. Türkiye'de 12 Eylül 1980 önce
sinde üretim düşüklüğünün nedeni işçi ücretleri ve «ıdeoloük
olınakla suçlanan grevler değildir.

Çalışma mevzıiatımız, kamu güvenliğini ya da sağlığını teh
likeye sokan grevlerin Bakanlar Kurulu tarafından çeşitli süre
lerle ertelenmesine olanak vermektedir. 1963-1980 yıllan arasın
da hükumetler 158 grevi değişen sürelerde ertelemişlerdir. Erte
lenen bu grevlerin ancak % 25'i DİSK'e aittir. 1979'da 20, 1980'
de 44 grev ertelenmiştir. Yani hükümetler 1979 ve 19BO'de grev
erteleme yetkisini yoğun biçimde kullanmışlardır. Ve ertelenen
her greve DİSK üyesi sendikalar uymuşlardır. DİSK üyesi sen
dikaların uymadığı bir tek grev erteleme kararı gösterileme
miştir.

TC. hükünietleri erteleme karan almadıkları grevde kamu
düzenini olumsuz etkileyecek herhangi bir yön görmemişlerdir.
Yani o. dönemin hükümetleı , DİSK üyesi sendikaların süren
grevlerinde ekonomiyi çökertme tehlikesi görmemişlerdir. O dö
nemin TC hükümetleri DİSK'in sürmekte olan grevlerinde
DİSK-! İddianamesinin 800. sayfasında iddia edildiği biçimiyle
•Anayasal devlet nizamım yıpratmak, devlet organlarını ma
nevi cebir ve baskı altında tutmak için vasıta olarak kullanıl
ma- olgusunu görmemişlerdir. DİSK üyesi sendikaların sıkıyö
netim bölgelerindeki grevlerinde o zamanki savcılar, askeri sav
cılar da herhangi bir olumsuz yön görmemişlerdir.

Gerçek odur ki, DİSK, ekonomiyi çökertmek şöyle dursun,
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tersine onun daha sağlam bir yapıya kavuşturularak güçlen
mesi ve işçi ve diğer emekçi halk ynranna işlemesi için elin
den gelen çabayı göstermiştir. DİSK'in ve bağlı sendikalann
kongrelerinde alınmış olan bu doğrultudaki birçok karar bunun
kanıtlarıdır. Örnek olarak DİSK'in 6. Genel Kurulunda, koope
ratifçilik, toprak reformu, • sahillerin yağmalanmasının önlen
mesi,· konut ve kentleşme, sağlık, sosyal güvenlik, işsizlikle mü
cadele ve enerji konularında almış olduğu kararlan göstere
bilirim.

Aynca DİSK, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının ha
zırlanmasına fiilen katılmış ve görüşlerini bir rapor halinde
planlama teşkilatına vermiştir. Bunlardan başka DİSK, çeşitli
tarihlerde hükümetlere ülke sorunlarıyla ilgili görüş ve öneri
lerini yazılı olarak bildirmiştir. Nihayet DİSK, 1978 yılında Baş
bakanın daveti üzerine Başbakanlıkta bakanlar, işveren temsil
cileri ve Türk-İş ile birlikte bir toplantıya katılmış ve orada
Hükümetin izleyeceğini açıkladığı ekonomik programı destek
lemeyi diğer kuruluşlarla birlikte kabul etmiştir.

·Ülkeyi çökertmeyi, ekonomiyi felce uğratmayı amaçlayan
insanların bütün bu yukanda saydıklarımızı yapmayacakları,
yapmayı akıllarından bile geçirmeyecekleri açıktır.

Türkiye'de ekonomik sıkıntı ve sorunlann nedeni DİSK ve
onun grev ve eylemleri değildir.

Ekonomik sıkıntılarımızın nedenini sendikal eylemlerde de
ğil, başka yerlerde aramak gerekmektedir. Biz bu nedeni, insa
na, çalışan, üreten insana yeterince hak ve önem verilmemiş ol
masında görüyoruz. Bundan ötürüdür ki, sendikacılar olarak
daima -işçilerin ve tüm çalışan insanlann haklannı, özgürlükle
rini ve çıkarlarını savunduk.

30. DİSK'İN SENDİKAL ÇALIŞMALARINA
İLİŞKİN SUÇLAMALARI

Yukarıda ayrıntılarıyla anlattığım hukukdışı yollarla DİSK'
in ve üye sendikalann sendikal çalışmaları da suçlanmıştır.

Bu davada DİSK'in ve üye sendikaların tüzükleri, genel ku
rul, yönetim kurulu ve yürütme kurulu kararlan, danışma ku
rulları toplantıları, DİSK'in, sendikal kitle eylemleri, demokra
si güçlerinin birliğine yönelik çabalan, 1967 yılından ben bü-
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tünlük içinde uygulanan bir stratejinin parçalan olduğu iddia
edilmektedir.

İddia Makamının bu tür suçlamaları hukukdışıdır. Gerçek
dışıdır. Hepsini reddediyorum.

DİSK-! İddianamesinde ve EHM'da DİSK Genel Kurulu, Yö
netim, Yürütme, Denetleme ve Onur Kurulu kararlan bir bü
tünlük içinde değil, cımbızlama yöntemine uygun ve yer yer
tahrü edilerek ele alınarak ve hukukdışı biçimde suçlanmak
tadır.

İddianamelerde ve EHM'da. suç tarihi 1967 olarak gösteril
mekte ve zincirleme suç yaratılmaya çalışılmaktadır.

DİSK 1967'de kurulmuş. 19B0'de 7. Genel Kurulunu yapmış
tır. 13,5 yıllık süre içinde organ üyeleri sürekli değişmiştir. Da
ha önce görev alanlar, görev yerlerini terk etmişler, belki emek-

• li olmuşlar, belki bu dünyadan göçüp gitınişlerdir. Yerlerine ye
nileri gelmiştir. Bazı DİSK üyesi sendikalar 1974'de, 1976'da, hat
ta lll80'de DİSK üyesi olmuşlardır..

• • Bu gerçekler gözardı edilerek kollektif suçlama gibi hu
kukdışı bir yola başvurulamaz. Anayasadaki suçların .şahalllğt
ilkesi çiğnenemez.

Ayrıca, iddianamelerde ve EHM'da sözü edilen Genel Kurul
kararlarını kabul edenler yalnızca Yönetim ya da Yürütme Ku
rulu üyeleri değildir. İddia Makamının mantığına göre bu ge
nel kurul kararlarına oy veren tüm DİSK delegeleri, o delege
leri seçen sendika genel kurul delegeleri ve onları seçen tüın
üyeler yani yarım milyonluk bir işçi kitlesi suçlu olma duru
mundadır.

Öte yandan daha .önce görülmüş ve görülmekte olan dava
lar da zinc,irleme suç yaratma çabası içinde iddianamelere ve
EHM'ya dahil edilmiş, böylece hukukun en temel ilkeleri çiğ
nenmiştir.

İddialarda DİSK Genel Kurul kararlan gelişigüzel suçlan
maktadır. Örneğin, DİSK-I İddianamesinin 143. sayfasında
DİSK'in Türkiye Milli Gençlik Teşkilatının 1967'de açtığı «açlı
ğa karşı savaş- kampanyasına katılması eleştirilmektedir. Oy-·
sa bugün Birleşmiş Millet Örgütünün uzmanlık kuruluşu olan
Dünya Gıda Teşkilatı FAO'nun temel ilkesi açlıkla mücadeledir.
Sendikal anlayışı onaylanan ICFTU da. açlığa karşı mücadele
etmektedir. •

DİSK-I İddianamesinin 144. sayfasında DİSK'in üniversite
öğretim üyesi, pedagog ve akademisyenlerce işçilere ders veril-
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mesine yönelik genel kurul karan da suçlanmaktadır. Peki iş
çileri bunlar da eğitemezse kimler eğitecektir?

Gerçekte iddianameler ve EHM, işçilerin eğitilmesine, Sen
dikalar ·ıasasının 14. maddesine karşıdır.

Örneğin DİSK-! İddianamesinin 145. sayfasında, EHM'mn
15. sayfasında DİSK 5. Genel Kurulunda alınan lokavt'm yasak
lanması ve grev hakkının genişletilmesine yönelik kararlan
suçlanmaktadır.

15 Şubat 1982 tarihli gazetelere göre Türkiye İşveren Sen
dikalan Konfederasyonu Anayasaya ilişkin görüşlerini belirtir
ken, sosyal devlet ilkesine yer verilmemesini, grev hakkının Ana
yasada kısıtlanmasını ve lokavta Anayasada yer verilmesini is
temiştir. Bu TİSK'in doğal bir hakkıdır ve görevleri kapsamı
içindedir. Ancak DİSK'e karşı neden çifte ölçü kullanılmak-
tadir? •

İddianamede ve EHM'da DİSK'in sendikal eylemlerine yöne
Jik temel suçlamalarda ciddi çelişkiler vardır.

DİSK-! İddianamesinin çeşitli yerlerindeki suçlamalara gö
re DİSK özellikle 1978 ve l979'daki kitlesel eylemleriyle hükü
meti devirmeyi, rejimi çökertmeyi amaçlamıştır. O tarihlerde
Türkiye'de CHP iktidardadır.

Ancak aynı iddianamenin 766, 768, 744 ve 777. sayfalarına
göre CHP'nin sayılan 130 dolaylarında parlamenteri ise «Mark
sist-Leninist prensipleri benimsemiş şahıslardır- ve bu şahıslar
cDİSK'le aynı ideolojiyi paylaşan ve ortak amaç ve faaliyetler
içinde olan, DİSK'in parlamento içindeki mücadele· gücüdür»
Yani iddianamenin mantığına göre DİSK, kendi yandaşı ya da
kendi Meclis gücünün oluşturduğu bir siyasal iktidarı. hükü
meti devirmek istemiştir.

Böylesi bir mantık, hukuk mantığı olamaz.
DİSK'in tüm sendikal çalışmaları 274 sayılı Sendikalar Ya

sasınırı 10., 29. ve 30. maddeleri gereği devletçe denetlenmiştir.
İddianamelerde ve EHM'da suçlanan sendikal çalışmalann he
men hemen tamamı adli yargı konusu olmuş ve adli denetimden
geçmiştir. Bir daha suçlanmaları, suç konusu olmalan mümkün
olmayan konulardır. Bu nedenle benim gerçekten burada bu ko
nularda savunma yapmam hukuk açısından gereksizdir.

Ancak ben bize yönelik suçlamaların aynı zamanda siyasi
ve ideolojik nitelikli olduğunu dikkate alarak bunların önemli
leri üzerinde durmanın bu dava açısından yararlı olacağım var
sayıyorum.
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31. DİSK GENEL KURULLARI VE GENEL KURUL
KARARLARI

DİSK Genel Kurulu, gerek yasa, gerekse Anatüzük hüküm
lerince DİSK'in temel karar organıdır. Aldığı 'kararlar, üyesi
sendikaları ve diğer organlan bağlar.

DİSK Genel Kurulları, 274 sayılı Sendikalar Yasası, Dernek
ler Yasası ve Anatüzük hükümlerine göre toplanmış, çalışma
ların sürdürmüş, kararlar almış ve kapanmıştır.

DİSK genel kurulları usülüne uygun olarak gazetelerde ya
pılan ilanlar ilgili mercilere verilen dilekçeler üzerine belirtilen
kongre gündemine göre, yine açık ilanda belirtilen gün, yer ve

saatte toplanmıştır.
DİSK genel kurulları usulüne göre yapılan ilanlar dışında

TRT haber bültenlerinde, tüm günlük gazetelerde ve haftalık
ya da aylık dergilerde yansımıştır.

DİSK genel kurulları kendi kongrelerinde yasalara ve ken
di. tüzüklerine göre seçilen delegelerle toplanmıştır. Hazirun cet- •
vellerine göre toplantı nisabına bakılmış, nisab varsa toplantı
açılmış ve sürdürülmüştür.

Bu genel kurallar :

al Çoğunlukla kaymakam düzeyindeki hükümet ko
miserlerinin,
bl Çok sayıda Emniyet ı'. Şube Sendikalar Masası
görevlileri ve çok sayıda polis memurunun,
el Çok sayıda basın mensubunun,
dl Çok sayıda eski milletvekili, devlet yöneticisi ko
nuğun varlığında gerçekleştirilmiştir.

Böylesi genel kurullar bir gizli Marksist-Leninist, ihtilalci
kuruluşun toplantıları olamaz.

DİSK genel kurul tutanaklan muntazam tutulmuş ve No
terlikçe tasdik edilmiş karar defterlerine geçirilmiştir. Bu def
terler diğer karar organlarının karar defterleri gibi her zaman
·denetime açık olmuştur.

DİSK genel • kurullarında ulaşılan sonuçlar, çalışma rapor
lan mali hesap raporları, tahmini bütçeler, yeni seçilen yöne
ticilerin listesi hep birlikte Sendikalar Yasası gereği İçişleri Ba
kanlığına ve Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. Aynca yine
yasa gereği seçilen yöneticilerin mal varlıkları ile ilgili bilgiler
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valilikler kanalıyla Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Sendikalar Ma
sasına iletilmiştir. Bunlarda eksikler olduğunda İçişleri Bakanlı
ğının talebi üzerine gereği yerine getirilmiştir. •

Dünyanın hiç bir yerinde toplantılarını böylesine yapan.
• üyeleri, delegeleri ve yöneticileri böylesine kayıtlı bir ihtilal
örgütü, gizli örgüt yoktur. Bu nedenle DİSK için gizli, illegal,
ihtilalci örgüt tanımlaması yapmak olsa olsa tarihin bir istih
zasıdır.

DİSK genel kurulları baştan sona demokratik esaslara gö
re gerçekleştirilmiştir. Kongreler sürerken usule ilişkin husus
larda boşluk olduğunda TBMM içtüzüğündeki hükümler dikka
te alınmıştır. Tüm seçimler demokratik usullere göre yapılmış
tır. Seçimle gelenler, yine seçimle gitmişlerdir.

DİSK genel kurullarında çok sayıda karar alınmıştır. Bir
sendikacı olarak bulunmadığım daha önceki DİSK genel kurul
larını da savunuyorum. DİSK genel kurullarının aldığı karar
lar son derece açıktır. Kararların içeriğinde yazılanların dışın-.
da bir amacı yoktur. Bu kararlarda daha başka amaçlar ara
mak önyargılılıktır.

DİSK genel kurullarında alman kararlar 1961 Anayasası,
Sendikalar Yasası, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası, İş
Yasası, ILO ilkeleri, çağdaş sendikacılık anlayışı ve toplumsal
yaşantımızı düzenleyen yasalar çerçevesindedir. DİSK Anatü
züğü ve ilgili yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı yetkiler ve so
rumluluklar içindedir.

DİSK genel kurullarında alman tüm kararlarda özde 1961
Anayasasının tastamam ve eksiksiz uygulanması istenıniştir.
Bu amaçla sürekli olarak bazı yasaların değişmesi istenmiştir.
Bir yasanın değiştirilmesini istemek bir vatandaş için suç de
ğildir. Bir sendikacı için ise bir görevdir:

DİSK'in tüm genel kurul kararlarında 1961 Anayasasına sa
hip çıkması iddialarda yansıtıldığı gibi bir gösteriş değildir. Bu,
1961 Anayasasındaki sosyal adalet, sosyal hukuk devleti, de
mokratik, laik devlet ilkelerine gerçek bir İ!lancın ifadesidir.

DİSK genel kurullarında alınan kararlar toplantı günleri
sırasında yayınlanan tüm günlük gazeteler ve diğer yayın or
ganlarında yansımıştır. Bu kararlar daha sonra DİSK tarafın
dan basılmıştır. Ve DİSK'in bu genel kurul kararlan hakkında
olağan dönemde hiçbir kovuşturma yapılmamıştır.

DİSK genel kurul kararlarını burada tek tek açıklamaya
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yeniden girmek istemiyorum. Bu • açıklamalar delil değerlendi
rilmeleri sırasında elimizdeki olanaklar ile yeterince yapıldı.

DİSK genel kurulları ve genel kurul kararlan DİSK'in Ana
yasal, sendikal, bağımsız ve demokratik bir kuruluş olduğunun
açık delilleridir. Bunlar aynı zamanda DİSK'in san sendikacı
lık yapmadığının, işçi ve emekçilerin haklarını kararlı ve inanç
lı bir biçimde savunduğunun tarih önündeki kanıtlarıdır.

32. DİSK YÖNETİM, YÜRÜTME, DENETİM VE
ONUR KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI

DİSK Yönetim, Yürütme, Denetim ve Onur Kurulunun top
lantıları 1961 Anayasası, 274 ve 275 sayılı ve ilgili Yasalar ve
DİSK • Anatüzüğü çerçevesinde, tüzüğün verdiği _ görev ve yet
kilere dayanılarak DİSK Genel Kurulunda alınan kararlar doğ
rultusunda gerçekleştirilmiş, anında sonuçlan kamuoyuna yan
sıtılmış, kararlan usulüne uygun olarak noterce imzalanmış def
terlere geçirilmiş, DİSK Genel Kurullarınca onaylanarak tarihe
mal edilmiş toplantılardır,

DİSK kurullarının karar defterlerindeki kararlar Sendika
lar Yasasının 1. maddesindeki üyelerin İKTİSADİ, SOSYAL ve
KÜLTÜREL çıkarlarım koruma kapsamındadır. En doğal sen
dikal görev ve işlevlerin yerine getirilmesine yöneliktir. 1961
Anayasasının doğrultusundadır. İşveren ve isçi sendikaları ile
hükümet temsilcilerinin oluşturduğu Uluslararası Çalışma Ör
gütü ILO'nun ilke ve kararlan doğrultusundadır.

1961 Anayasasının 69, 70, 71 ve 72. maddelerinin Gerekçe
sine göre, «Modern demokrasilerde siyasi tercihlerin ve karar
ların oluşumunu, •. mümkün olan ölçüde, geniş ve aleni tartış
maya tabi tutmak, seçmen önünde iktidarların sorumluluğu
esasıdır. Bu tartışma ve aleniyet devlet bünyesi dışında basın ve
sair hürriyetler, fikir yuvaları tarafından sağlanrr.»

Bu gerekçede de belirtildiği gibi ve Atatürk'ün. öncülüğün
de 1932'de üyesi olduğumuz BM'nin uzmanlık örgütü olan ILO
ilkeleri ve -kararlarına göre, işveren sendikaları da dahil olmak
üzere, çağdaş toplumlarda sendikalar birer baskı grubudur.

İşte DİSK kurullarının kararları, birer baskı grubu olarak,
Türkiye'deki 500 bini aşkın işçiyi temsil eden bir Konfederas
yon olarak, Sendikalar Yasasına, özellikle Yasanın ı., 14. ve 16.
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maddelerine göre, Anatüzük ve genel kurul kararlarına göre
alınmış kararlardır.

İddianameye ve EHM'ya eksik ya da yanlış alınan DİSK ku
rullarının kararlan, genel olarak ulusal ve uluslararası sendi
kal ilişkiler, sendikal geziler, Konfederasyonunun iç sorunları,
çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla kurulan komiteler, perso
nel sorunları ve üyelerimizin çıkarları açısından dünyanın ve
ülkemizin iktisadi, sosyal ve kültürel· sorunları üzerinedir.

DİSK Yürütme Kurulu kararlarının her biri yasallık örne
ğidir. O kadar ki, DİSK Yürütme Kurulunun 6.4.1979 tarihli ka
rarında görüleceği gibi Şili Sendikalar Merkezinin para yardı
mı talebi deftere -mevzuatın bir başka örgüte parasal yardı
mın yapılmasına müsait olmadığı- gerekçesi yazılarak redde
dilmiştir.

Bir başka yasallık ve açıklık örneği ise DİSK'in çalışmala
rının İzmir Enternasyonal Fuarında. bir pavyonda teşhir edile
rek yüzbinlerce ziyaretçinin gözlerinin önüne serilmesine iliş
kin DİSK Yürütme Kurulu karandır.

DİSK kurullarının kararlarının yazılı olduğu defterler, za
man zaman ilgili savcılıklarca istenip incelenmiştir. Bunlara
ilişkin kay;tlar defterlerin üzerindedir. •

Bu kararlar Çalışma Raporlarında yer aldığı ve Hükümet
komiserlerinin varlığında genel kurullarda. tartışılıp, genel ku
rul raporlarına da yapsıdığı için aynca Sendikalar Yasasının
29. maddesi gereğince devletçe incelenip onaylanmıştır.

Olağan dönemlerde TCK'nın 146., 141. ve 142. maddelerine
göre suç oluşturmayan, suçlanmayan bu kararların yıllar son
ra bir clağandışı dönemde hukukdışı yollarla suçlanması, çağ-

• daş hukuk devleti ilkelerini de, ceza hukuku ilkelerini de hiçe
saymaktır.

Suçlanmak istenen DİSK kararlan aynca sendikal görev
ve işlevlerin kapsamında olmasının yanısıra, tüzel kişilik ola
rak DİSK'in 1961 Anayasasının 20. maddesindeki haklar başta
olmak • üzere yurttaşlık haklarının kullanımına yöneliktir.

Bu açıklamalar dışında burada DİSK kurullarının karar
larının içeriğine girmek istemiyorum. Kararlarımız beğenilebi
lir ya da beğenilmeyebilir. Ancak ceza hukuku açısından bu
kararlar suçlanamaz. İddialardaki suçlamalar da bu nedenle hu
kuki bir temele değil, siyasi bir tavır alışa dayalıdır.

DİSK, 500 bini aşkın üyeyi temsil ederken 1961 Anayasasına
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göre, yasalara göre faaliyet göstermiş, faaliyetleri devletçe de
netlenmiş yasal sendikal bir kuruluştur.

DİSK kurullarırıırı kararlan, DİSK'in san sendikacılık de
ğil, gerçek sendikacılık, yani sınif ve kitle sendikacılığı. demok
ratik sendikacılık yaptığının; DİSK'in illegal değil, legal sendi
kal bir kuruluş olduğunun; hiçbir zaman illegaliteye dönüşme
diğinin; 1961 Anayasasına ve demokrasiye olan inançla gizliliği
değil, açıklığı· benimsediğinden düşünce ve faaliyetlerini kamu
oyu önünde sergilediğinin; Anayasa ilkeleri gereği, 274 ve 275
sayılı ya.salar doğrultusunda ve ILO ilke ve kararları ışığında
çalıştığının açık, imzalı belgeleridir.

'·-·-- ..,
-1
·"{
ı

33. DİSK DERGiSi, DİSK AJANSI VE
DİSK YAYINLARI

Bu davada lehimize açık kanıt olduğu varsayılarak ikame
edilmeyenlerin dışında tüm DİSK yayınlan suçlanmaktadır.

Delil değerlendirmeleri sırasında bize ait olduğunu açık
açık belirttiğimiz DİSK Dergisi, DİSK Ajansı ve DiSK Yayın
ları Sendikalar Yasasının ı. maddesinde ifadesini bulan, işçile
rin iktisadi, sosyal ve kültürel çıkarlarının korunması ve geliş
tirilmesi amacına yönelik, 1961 Anayasası ve Uluslararası Ça
lışma Örgütü ILO'nın ilkeleri doğrultusunda düşüncelerin ve
görüşlerin açıklanmasıdır, olaylara işçi sınıfı açısından bakışın
bir yansımasıdır.

Düşünmek ve düşündüğünü açıklayabilmek özgürlüğü Ana
yasa teminatı altındaki bir haktır. DİSK ve DİSK yöneticileri de
DİSK Ajanslarıyla yaptıkları açıklamalarla, yayınlarda yer alan
konuşmalarla, görüşlerle 1961 Anayasasındaki düşünme ve dü
şündüğünü açıklama özgürlüğü hakkını kullanmışlardır.

ILO ilkeleri gereği, çalışma ve yaşama koşullarının düzel
tilmesi konularına ve sosyal haklara ek olarak baskı, açlık, sö
mürü, savaş, barış, ırk aynını, kalkınma gibi konularda, insan
onuruyla bağdaşan bir yaşam düzeyi için çeşitli konularda sen
dikal örgütlerin ve sendikacıların görüş açıklamaları son dere
ce doğaldır ve yasaldır.

1061 Anayasasında «Batı demokrasisi, hürriyetçi yollarla
daha fazla hürriyet elde etme r'ejimtdir- biçimindeki belirleme
ile İSTEMDE BULUNMA, SOSYAL BİR HAK olarak kabul edil-
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miştir. Bu nedenle Genel Gerekçenin 4. bölümünde -Sosyal ve
Ekonomik Hak ve Ödevler» başlığı altında şöyle denilmiştir:

Batı demokrasisi, hürriyetçi yollarla, daha fazla hür
riyet elde etme rejimidir. Çağımızın karmaşık sos-

• yal ve iktisadi dünyası içinde daha fazla hürriyet
ise, iktisadi ve sosyal balamdan zayıf olan kişileri,
grupları korumak, bunların maddi ve manevi var-

. lıklarmı geliştirme şartlarını hazırlamak ve bunlara
klasik kişi hak ve hürriyetleri yanında iktisadi ve
sosyal haklar tanımakla kabildir. Zamanımızın de
mokratik devleti bu ödeve sahiptir. Devlet hayatı
içinde, bu himayenin ve hizmetlerin sağlanmasını,
BU ALANDAKİ ENGELLERİN KAI.DIRILMASINI İS
TEMEK DE SOSYAL BİR HAKTIR.

İşte DİSK ve DİSK yöneticileri olan bizler bildiri, açıklama
ve konuşmalarımızda bu anayasal hakkı kullandık. •

Yine, 1961 Anayasasının genel gerekçesinin 4. bölümünde
-Batı dünyasını olgunlaştıran siyasi gelenek terk edilmeyecek»
denilerek sendikacılık dahil toplumsal yaşamın tüm alanların
da Batı geleneğine uygun davranılacağı, çağdaş uygarlığın he
def alınacağı açıkça vurgulanmıştır. DİSK ve DİSK yöneticile
rinin düşünce ve düşüncelerin açıklanmasına ilişkin tüm faali
yetleri Batı demokrasilerindeki sendikal geleneklere, sendikal
hak ve özgürlüklere uygun olarak yapılmıştır.

1961 Anayasasının 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti
sosyal bir hukuk devletidir. 1961 Anayasasının temelini oluştu
ran .sosyal hukuk devleti anlayışı, kişinin kişiyi sömürmeyeceği,
başkalarını yoksullaştırmak pahasına zengin olunamayacağı,
kişisel hakların toplum yararına aykırı kullanılamayacağı bir
düzeni gerekli kılar.

Yine 2. maddenin gerekçesinde "Her sınıf halle tabakaları
için refah sağlamak- görevi verilen sosyal devlet, çalışma ve
sosyal adalet temeli üzerinde yükselir. Sosyal adalet ise milli
gelirden yaratılan değer karşılığında. hak edilen payı almaktır.
DİSK yayınlarında yer alan açıklamalar, demeçler, konuşma
metinleri, organ kararları bu payın adil ölçüde dağıtılmayışı
nın eleştirisi, hak edilenin verilmesi istemini taşımaktadır.

DİSK yayınlan 5680 sayılı Basın Yasası kapsamındaki mev
kutelerdir. Sahibi· ve sorumlu yazı işleri müdürleri bellidir. Ba
:Sın yasasının 35. maddesi gereğince hak düşümüne tabidir; Bu
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yayınların birkaçı dışında diğerleri koğuşturmava uğramamış
tır. K.oğuşturulanlann zaten bu davada suçlama konusu yapıl-·
ması hukuken olanaksızdır. Bu davada suçlanan DİSK Dergile
rini, DİSK Ajanslarını, DİSK Yavınlarmı dava konusu yapmak,

• suç kanıtı olarak göstermek Basın Yasasına göre hukuken müm
kün, değildir.

34. DİSK'İN DIŞ İLİŞKİLERİ

DİSK Davasındaki iddiaların hukukdışrhğırıı belki en iyi bi
, 9IDde gözler önüne seren bölümler DİSK'in dış ilişkilerine iliş
kin suçlamalardır.

Bu davada DİSK'in çok yönlü ilişkileri içinde, sosyalist ül
ke ve Ortadoğu ülkeleri sendikalarıyla olan ilişkileri Marksist
-Leninist olma ile özdeş sayılmış ve sosyalist ülke ve Arap fil.
keleri sendikal örgütleriyle ilişki kurmakta DİSK'in TCK'nın
141., '.1.42. ve 146. maddelerini ihlal ettiği iddia edilmiştir.

DİSK'in ve üyesi sendikaların tüm dış ilişkileri resmi gö
revlilerin izni ile gerçekleştirilmiştir. DİSK'in tüm dış ilişkile
rine ait bilgiler DİSK atanslarmda, DİSK dergilerinde, DİSK
çalışma raporlannda açıkça sergilenmiş, İçişleri ve Çalışma Bar
kanlıklarının denetimine. sunulmuştur.

Bu davaya salt siyasi bir açıdan yaklaşıldığı için sendika
lann dış ilişkileri konusunda Sendikalar Yasası görmezlikten

• gelinmektedir. 274 sayılı Sendikalar Yasasının 10. maddesi şöyle
der:

Madde 10: MİLLETLERARASI TEŞEKKÜLLERE KA
TILMAK,
Bu kanuna göre kurulan işçi ve işveren teşekkülleri,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasmm 1. ve 2. madde
leri, 3. maddesinin 1. fıkrası ve 4. maddesi ve 19.
maddesinin son fıkrası ile 57. maddesinin ı. fıkra
sındaki ilkelere aykırı faaliyet sarfetmeyen millet
Ierarası işçi ve işveren teşekküllerine serbestçe üye
olabilirler ve üyelikten çekilebilirler. İlgili teşekkül,
katıldığı milletlerarası teşekkülün tüzüğünü katıl
ma tarihini takibeden 15 gün içinde Çalışma Bakan
lığına gönderir. Üyelikten ayrılma halinde de, duru-
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mu, ayrılma tarlhiııl takibeden 15 gün içinde aynı
Bakanlığa bildirir.
Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküllerce alın
nıış olup kuruluşları yukarıdaki ilkelere aykırı olan
veya bu İlkelere aykırı hareket eden 1ı.1illetlerarası
teşekküllere katılma kararlan, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile iptal olunur. Danıştay, Bakanlar Kurulunun
bu konudaki kararları aleyhindeki iptal davalarım
üç ay içinde sonuçlandırır-

Madde son derece açıktır. DİSK üyesi sendikalar bugüne
kadar katıldıkları uluslararası örgütlere ilişkin tüm bilgi ve
evrakları resmi mercilere aktarmışlardır. Ancak bugüne kadar
hiçbir DİSK üyesi sendikanın uluslararası örgüt üyeliği Bakan
lar Kurulunca iptal edilmemiştir.

Sendikaların uluslararası ilişki kurmaları ve uluslararası
dayanışmadan yararlanmaları, hükümet-işçi-işveren temsilcile
rinin ortaklaşa . saptadıkları ILO Sendika Özgürlüğü ilkelerin
den biridir ve 274 sayılı Sendikalar Yasasınin. amir hükmüdür.
Bu ilke hem işçi sendikaları, hem de işveren sendikaları için
geçerlidir.•

.Nasıl Türkiye'deki işveren sendikaları çeşitli uluslararası
örgütlere üye oluyorlarsa, onlarla dayanışma, bilgi alışverişi
içinde çalışıyorlarsa, işçi sendikaları da öyle çalışacaktır.

İşçi Sendikaları arasındaki mesleki geziler, deney ve bilgi
alışverişi BM ilkelerinin, İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, Helsinki Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Konferansı Nihai Belgesinin özü gereğidir.
. Çeşitli ülkelerin sendikaları arasındaki ilişkiler, gerçek ve
'kalıcı bir dünya barışına, ülkeler ve insanlar arasındaki karşı
lıklı anlayışın güçlendirilmesine eri büyük katkıdır.

İddia Makamı DİSK'in Anatüzüğündeki uluslararası ilişki
leri belirleyen 4. maddesinin (el fıkrasını somutlamak için İddi
anamenin 54. sayfasında şunları belirtmektedir:

Bµ davadaki iddialarda DİSK'in dış ilişkilerinin «proletarya
enternasyonalizmi» doğrultusunda sevk ve idare sanatını öğren
meye yönelik olduğu iddia edilmektedir.

Bu .suçlama gerçekdışıdır, hukukdışıdır. Tümünü reddedi
yonını.

DİSK-! İddianamesindeki uluslararası sendikal harekete iliş-
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kin yanlış bilgiler 708.-762. sayfalar • arasında da tekrarlan
mıştır.

Bu davada DİSK'in dış ilişkileri konusundaki gerçekler giz
lenmiş, gerçekler ters ytiz edilmiştir.

DİSK 7. Genel Kurul Çalışma Raporu'nun 414.-446. sayfaları
arasında derli toplu anlatıldığı gibi şu anda uluslararası çapta
3 sendikal merkez vardır.

Dünya Sendikalar Federasyonu CDSF-WFTUl, Uluslararası
Hür İşçi Sendikalan Konfederasyonu _CUHISK-ICFTU) ve Dün
ya İş Konfederasyonu CDİK-WCL).

Bu üç uluslararası örgüt dışında aynca çeşitli bölgesel sen
dikal örgütler vardır.

DİSK kurulduğu 1967 yılından bu yana ne DSF, ne ICFrU
ve ne de DİK üyeliği için başvuruda bulunmuştur. DİSK ICFTU'
mın da, DSF'nin de, DİK'in de üyesi. değildir.

DİSK 7. Genel Kurul Çalışma Raporu'nun 416, sayfasında
belirtildiği gibi ancak DİSK, sendikal merkez olarak uluslarara
sı düzeyde hiçbir örgüysel bağlantısı olmaması nedeniyle üye
sendikaların uluslararası sendikal örgüt üyelikleıi konusunda •
baskı yapmamış, bu sorunu üye sendikaların tercihlerine bı
rakmıştır. Şu anda bazı DİSK sendikaları DSF ile, bazıları da
ICFI'U ile yakın ilişki içinde çalışan işkollan düzeyindeki ulus
lararası sendikal birliklere üyedir.

Uuluslararası çapta hiçbir sendikal örgüte üye olmayan
DİSK, sendikal anlayışını Batı Avrupa sendikacılığı içinde gör
düğünden 24 Ekim 1974 tarihinde Avrupa Sendikalar Konfede
rasyonu ASK'a üyelik için başvuruda bulunmuştur. Bu başvu
ru önce «coğrafi konum- gerekçesiyle kabul edilmemiştir. 1976'
da kuruluşun gündemine alınmış, ancak görüşülememiştir. Bu
nun üzerine DİSK, ASK üyeliği başvurusunu 1976 ve 1979'da ye
nilemiştir.

1979 Mart ayının ikinci yansında bir DİSK Heyeti çeşitli
Batı Avrupa ülkelerinde bir geziye çıkmış ve ASK üyelerine
DİSK'in sendikal anlayışını anlatarak üyelik başvurusunda ne
den ısrarlı olduğu vurgulanmıştır.

Sonuçta 30 • Ocak 1985 tarihinde DİSK, ASK üyeliğine kabul
edilmiş ve bu karar Mayıs 1985'te yapılan 5. ASK Genel Kuru
lunda onaylanmıştır. DİSK'in ASK üyeliğine kabul edilmesi son
derece önemlidir, çünkü ASK ,Anatüzüğünün 2. maddesine gö- .1

- re ASK'a ancak DEMOKRATİK nitelikli 'sendikal kuruluşlar üye
kabul edilebilınektedir. . •
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ASK, 1971 Haziranında DİSK-! İddianamesinde sendikacılık
anlayışı olanaylanan ICFTU üyesi 17 ulusal sendikal merkezin
biraraya gelmesiyle oluşmaya başlamıştır. Bu kuruluşlar 8 Şu
bat 1973'de özgür ve demokratik sendikacılık ilkeleri temelin-

. de, işçilerin iktisadi, sosyal ve kültürel çıkarlarım Avrupa dü
zeyinde savunmak ve geliştirmek ve Avrupa'da demokrasiyi ko
rumak ve geliştirmek· amacıyla Avrupa Sendikalar Konfederas
yonu ASK'ı kurmuşlardır.

ASK şu anda 21 Batı Avrupa ülkesinden 35 sendikal mer
keze üye yaklaşık 44 milyon işçiyi temsil eder durumdadır.

ASK'ın üyesi sendikal merkezler şunlarcır :

Sendikal Kuruluşun Kısa Adı Üye Sayısı

İngiltere TUC 10,000.000
İrlanda ICTU 650.000
İzlanda ASI 55.000

"
., BSRD 18.000

İtalya CISL 2.800.000

" CGIL 4.300.000
,. UIL 1.350.000

Malta GWU 33.000
CMl'U 18.000

İspanya STV-ELA 110.000.. UGT 275.000
Portekiz UGT 251.000
Belçika FGTB 925.000

,. ese 1.140.000
Fransa CGT-FO 940.000

" CFDT 955.000
Lüksemburg CGT 42.000

LCGB 17.000
İsveç LO 1.941.000

,. TCO 1,007.000
Yunanistan GGCL 300.000
Danimarka LO 1.325.000

,. FTF 324.000
Kıbrıs Rum Kesimi SEK 51.000
KKTC TÜRK-SEN 10.000
Norveç LO 650.000
Finlandiya TVK 314.000

~ SAK' 950.000
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Sendikal Kuruluşun Kısa Adı Üye Sayısı

· Hollanda FNV 900.000
CNV 258.000

Avusturya ÖGB 1.685.000
Almanya DGB 7.100.000
İsviçre SGB 450.000.. CNG-SVEA 110.000 •
TÜRKİYE DİSK 500.000

DİSK'in ASK'a üyelik başvurusu son derece önemlidir. Bu
açık sendikal tercihtir. Bir sendikal tavır alıştır.

Buna rağmen DİSK-I İddianamesinin 709. sayfasında hu
kukdışı bir yaklaşım· ve üslupla r

Kendi ideolojisi ve dünya görüşlerine uygun bulun
. matlığı halde Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna
«ASK» üyelik girişimlerinin sürdürülmesine yer ve-

• rildiği görülmektedir.

denilerek, gerçekler ters yüz edilmiştir.
DİSK'in uluslararası sendikal ilişkilere yaklaşımı ve ASK'a

üyelik konusu DİSK 5. Genel Kurul Çalışma Raporu'nun ilgili
sayfalarında şöyle anlatılmıştır:

Avrupa'dakl Batılı işçi sendikaları konfederasyonla
rının uluslararası örgütlenmesinde yeni bir döneme,
8 Şubat 1973 tarihinde, Belçika'nın başkenti Brük
sel'de Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun
kurulması ile girilmiştir.
ICFI'U'nun Avrupa ülkelerindeki (Avusturya, Belçi
ka, Danimarka, Federal Almanya, Finlandiya, Fran
sa, Hollanda, Ingiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya,
İzlanda, Lüksemburg, Norveç) üye işçi konfederas
yonlarınca «işçilerin genellikle Avrupa düzeyinde ve
özellikle tüm Avrupa kurumları, ... nezdinde sosyal,
ekonomik ve kültürel çıkarlarını ortaklaşa temsil et
mek ve geliştirmek» amacı ile kurulan' ve kısa adı
ETUC olan bu örgütün tüzüğünde «Avrupa'da de
mokrasinin savunulmasi ve güçlenedirtlmesi- için ça
lışılacağı da belirtilmiştir.
...ETUC, ICFTU'nun Avrupa'daki üye sendikalann
ca kurulmuş olmakla birlikte, sonradan ICFTU üye-
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si olmayan ve farklı inanç ve görüşe sahip olan Av
rupa İşçi Sendikalan Konfederasyonlannı, bu arada
İtalyan «Confederazione Generale Italiana del Lava
ro-, CGIL'i üyeliğe kabul etmiş olması önemli bir ge
lişmedir.
DİSK de ETUC'a üye olmak için gerekli müracaatı
yapmıştır.
CDİSK V. Genel Kurul Çalışma Raporu, s. 38)

öte yandan 1975'deki s. DİSK Genel Kurulunda dış ilişkiler
.konusunda şu kararlar alınmıştır:

Karar 18: DİSK ve ÜÇÜNCÜ DÜNYA SENDİKA
LARI Uluslararası siyaset düzeyinde hergün biraz
daha önem kazanan cyumuşama•mn uluslararası
sendikal düzeyde de etkisini gösterdiğini, farklı dün
ya görüşlerine sahip ülkeler sendikaları arasında
ikili, ya da çok yanlı temaslann hergün biraz daha
arttığını ve bu arada hiçbir bloka bağlı olmayan dev
letlerin ve bunlann sendikalarının, etkinliklerinin
giderek arttırdıklarmın saptandığından, DISK'in _•yu
muşama- siyasetine yönelik bir siyaset izleyen, Av
rupa . Sendikalar Federasyonu gibi bölgesel sendika
merkezleriyle ilişki kurmakla birlikte, buna paralel
olarak çeşitli ülkeler ve özellikle Üçüncü Dünya üı
keleri Sendikalarıyla da temaslanm arttırması için
çalışmalarda bulunulmasına. oybirliği ile karar ve
rildi.
Karar 19, DİSK'İN DIŞ İLİŞKİLERE DAHA ÇOK
ÖNEM VERMESİ.
Uluslararası işçi dayanışmasının eski ve ·onurlu bir
geçmişi olduğu, bu itibarla, uluslararası ilişkilerin
hergün biraz daha önem kazandığı, başta çokuluslu
şirketler olmak üzere, sendikalann ulusal alanda te
_kelci sermaye ile tek başına mücadele olanaklarımn
azaldığı gerçeğinden çıkarak, işçi sınıfının sorunla
rının tam bir uluslararası işbirliği ve dayanışma için
de çözümlenebilmesi için dış ilişkilere çok daha faz
la önem verilmesi gereğine, oybirliği ile karar ve
rildi. CDİSK V. Genel Kurul Belgelen, s. 47)

ASK ile birlikte işçiler Avrupa çapında kapitalist ülkelerin
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kendi aralarında sermaye bloku oluşturmalarına karşı işçiler
de emek bloku oluşturmuşlardır.

Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde verilen mücadelede iş
çiler için en önemli destek uluslararası dayanışmadır.

Sendikaların karşı karşıya kaldıkları çokuluslu tekellerin
'yoğunlaşan saldırıları, enflasyon, işsizlik, çalışma koşulları,
genç ve kadın işçilerin durumları, çevre sorunları, meslek eği
timi, göçmen işçilerin sorunları... gibi temel gündem maddele
ri ancak yine bu sorunların boyutlarına uygun uluslararası da
yanışma ve işbirliği ile mümkündür.

Uluslararası dayanışmayı her düzeyde gerçekleştirmek her
sendikacının temel görevidir.

DİSK'in uluslararası dayanışmadan anladığı budur. DİSK
bu anlayışla dış ilişkilerinde ÇOK YÖNLÜ bir politika izle- -
miştir.

Farklı anlamlar yüklenmek istenen proletarya enternasyo
nalizmi deyimi ile bu yaklaşım suçlanamaz. Proletarya enter
nasyonalizmi deyimi, DİSK'in hiçbir kurul kararında, Temel İl
keler Broşüıiinde kullanılmamıştır. Kaldı ki, proletarya enter
nasyonalizmi deyimini kullanmak suç da değildir.

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü'nün 6. baskısının 271. say
fasında enternasyonal, uluslararası karşılığı ile tanımlanmıştır.
Proletarya enternasyonalizmi deyimine uluslararası işçi daya
nışması anlamından öte bir anlam yüklemek hukukdışı bir ça
badır.

Yukarıda açıkladığım biçimiyle, uluslararası dayanışmaya
en son noktasına kadar inandığım için Türk-İş'te iken de, DİSK'
te iken de seııdikalar arasında ÇOK YÖNLÜ ve geniş düzeyde
uluslararası ilişki kurulmasından yana oldum.

12 Eylül 1980 öncesinde DİSK, uluslararası düzeyde sendi
kal terciliini Avrupa Sendikalar Konfederasyonu olarak yap
makla birlikte, hem DSF, hem ICFTU üyesi sendikalar ile ya
zışma içinde olmuştur. Onlara sendikal delegasyon, heyetler
göndermiş, bu kuruluşlardan gelen sendikal heyetleri kabul et
miştir. Bunlara ilişkin DİSK yazışmaları DİSK'in dosyalarmda
dır. Bu yazışmalara dayalı olarak gerçekleştirilen sendikal dış
ilişkiler 274 sayılı Sendikalar Yasasının ıo.' ve 29. maddeleri ge
reğince devlet tarafından denetlenmiştir. Aynca Türkiye dışına
giden heyetler İçişleri Bakanlığının izni ile verilen pasaportlar
ile o dönemin koşullarında kambiyodan alınan, dövizler ile git-
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mişlerdir. DİSK'e ziyarete gelen heyetler de devletin denetimin-
• de Türkiye'ye girmişlerdir.

DİSK'in uluslararası düzeydeki ÇOK YÖNLÜ sendikal iliş
kileri DİSK 7. Genel Kurulu Çalışma Raporunun 414.-446. say
faları arasında avrıntılarıvla anlatılmıştır. Buna göre, yalnızca
1978-80 arasında DİSK'e sosyalist ülkelerden 8, Batı Avrupa ül
kelerinden 13 heyet ve bir Arap ülkesi heyeti gelmiştir. Aynı
dönem içinde ise DİSK'ten 13 heyet sosyalist ülkelere, 15 heyet
Batı Avrupa ülkelerine, 2 heyet de Arap ülkelerine gitmiştir.

Bu ÇOK YÖNLÜ dış ilişkiler neden tek yanlı olarak suçla
nabilmektedir?

DİSK-I İddianamesinin 54. sayfasında DİSK'in ilişki içinde
olduğu Arap ülke sendikalarının Marksizmi-Leninizmi kabul et
miş sendikalar olduğu iddia edilmektedir.

DİSK Suriye Sendikaları Federasyonu, Filistin Sendikalar
Federasyonu, Irak Metal İşçileri Federasyonu, Cezayir İşçi Sen
dikaları Konfederasyonu, Kuveyt Sendikalar Federasyonu gibi
kuruluşlar ile sendikal ilişki kurmuştur. Bu örgütlerin Marksiz
mi-Leninizmi kabul edip etmedikleri Dışişleri Bakanlığı'na so
rularak araştırılabilir.

• · Öte. yandan sosyalist ülke sendikaları ile ilişki kurmak ne
den suç olmaktadır? Neden sosyalist ülke sendikacılarıyla iliş
ki içinde olmak idiaya göre •siyasi sevk ve idare sanatı öğ
renmek», «ihtilalcilik» olmaktadır?

İddialarda DİSK'in özel olarak Sovyet sendikaları ile çok
yakından ilişki içinde olduğu, dolayısıyla da DİSK'in Marksist
- Leninist olduğu telkin edilmek istenmektedir. KIYAS ve TEL
KİN'e dayalı bu suçlamaları tümüyle reddediyorum. Bu mantık
ile kimlerin komünist olduğu kanıtlanmaz ki!

Sosyalist ve kapitalist ülkeler arasında siyasi, ticari, sınai
anlaşmalar yaygınlaşmakta, karşılıklı konferans, görüş alışve
rişi pratikleri yoğunlaşmaktadır. Öte yandan Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetlerinin temsilcileri sık sık sosyalist ülkelere .git
mekte, oradan gelen heyetleri kabul etmekte, kültürel, ticari,
sınai anlaşmalar imzalamaktadırlar. Türkiye ile başta Sovyet
ler Birliği olmak üzere sosyalist ülkeler arasındaki ticaret hac
mi görece olarak hızla büyümekte; Seydişehir Alüminyum, İs
kenderun Demir-Çelik, Aliağa Petrol Rafinerisi başta olmak
üzere birçok yatırımda SSCB yardımı kabul edilmektedir. •

Bir sendikal kuruluşun başka bir ülkenin sendikal kuru
luşu ile ilişki içinde olması hiçbir şeyin ölçüsü olamaz. Bir sen-
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-dikal kuruluş heyetinin sosyalist ülkelere gitmesi de hiçbir şe
yin ölçüsü olamaz,

Bugüne kadar çok sayıda T.C. Cumhurbaşkanı, Başbakanı,
-Genel Kurmay Başke'UJ,, Bakanlar Sovyetler Birliği'ne gitmiştir.

Her yıl Türkiye'deki Sovyetler Birliği Büyükelçiliğinde ve
.elçiliklerinde Ekim Devriminin Yıldönümü kutlanır. Bu kutla
maya Başbakanlar, Komutanlar ve Bakanlar, tanınmış sanatçı
lar katılır. Ekim Devriminin şerefine kadehler kaldırılır. Ekim
Devrimini ve Mustafa Kemal Atatürk ile Lenin arasındaki dost
luğu öven konuşmalar yapılır.

Bu toplantılara aynca tanınmış Türk işadamlan da katılır.
·Onlar da Sovyetler Birliği'nin başarısına, Ekim Devrimine ka
deh kaldırırlar. Gelmeyen bazıları çiçek, mesaj gönderir. 1985'
de Ankara'da. yapılan böylesi bir kutlama törenine bir işadaını
san üzerine işlenmiş kızıl yıldızlı bir çiçek göndermiştir. Bu
·toplantıya ilişkin ve kızılyıdızlı çiçeği gösteren gazete küpürü
nü ekte sunuyorum. (EK No: 10)

Öte yandan her yıl yüzlerce Işadamı Sovyetler Birliği'ne gi
derek Sovyetler Birliği ile iş anlaşması yapmaktadır. Çok sayı
da tüccar, sanayici, işadamı Sovyet şirketlerinin Türkiye'deki
temsilcisidir. Yine Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında imza
Ianmış Kültür Anlaşması· gereği çok sayıda film ve ses sanat
çısı, bilim adamı Sovyetler Birliği'ne gitmekte, onlardan gelen
_gruplar kabul edilmektedir. Çok sayıda sporcu Sovyetler Birli
ği'ne gitmekte ya da Sovyetler Birliği'nden gelen sporcular Tür
lciye'de halkımızca alkışlanmaktadır.

Nerede bulunduğu belli olmayan bazı film ve slaytların
-eğitimler sırasında işçilere gösterildiği iddiasıyla DİSK'in Mark
sist-Lenip..ist bir kuruluş olduğu, - Sovyet ideolojisi doğrultu
-sunda hareket ettiği, doyasıyla da TCK'nın 141., . 142. ve 146.
maddelerini ihlal ettiği, komünizm propagandası yaptığı iddia
·edilmektedir. Bu iddialar gerçekdışıdır. Ancak İzmir Enternas
yonal Fuarında her yıl açılan Sovyetler Birliği Pavyonunda bu
ülkenin yoğun propagandası ·yapılmaktadır. Pavyonda her yıl
'Sovyetler Birliği'nin iç ve dış politikasını açıklayan, sanatta,
kültürde, sporda çok üstün olduğunu, bunu da siyasi sistemi
ne borçlu olduğunu işleyen, rejimini öven filmler gösterilmek
tedir. Zaman zaman slayt gösterileri yapılmaktadır. Ve Sov
yetler Birliği'nin propagandasını yapan çok sayıda broşür da

_ğıtılmaktadır. Bu broşürlerinden bazılarını ekte sunuyorum.
<EK No: lll



Bunca yoğun ikili ilişki görmezlikten gelinerek çifte ölçü
ile DİSK ve üye sendikalar nasıl suçlanabilmektedir?

Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi izinleriyle,
devlet izni ile İstanbul Kültür Festivallerine çeşitli Sovyet top
lulukları getirilmektedir. Gelen Sovyet sanatçıları seyirciler ta
rafından dakikalarca alkışlamaktadır. Devlet Tiyatro ve Bale- _
sinde çok sayıda Sovyet yurttaşı sürekli • olarak çalışmakta.
Türk sanatçılarını eğitmektedirler. Bu eğitim sırasında kimse
Türk öğrencilerin Marksist-Leninist· etkilenmeye maruz kaldığı
nı iddia etmemektedir.

Yukarıdan beri sıkılarak verdiğimiz bu örnekler suç oluş
turmazken, DİSK'in ÇOK YÖNLÜ uluslararası sendikal ilişki
leri içinde bir bölümü oluşturan Sovyet Sendikalarıyla sendikai
ilişkilerin suçlanmasını hukuken ve mantıken anlamak müm
kün değildir.

Basında çıkan son haberlere göre TMO tarafından yapılan
• tohum. seçimini Moskova kazanmıştır. Sovyetler öte yandan,
Arıkara'da prefabİik «Rus tipi konut» yapmak için anlaşma im
zalamışlardir. Sovyetler Birliği aynca üç Türk Holdingiyle 20 ay-
n yatırım yapacaktır. Koç, Anadolu ve Okan Holding yetkilileri
ile görüşme yapan Sovyet yetkilileri «Türkiye'de iş yapabilme
nin ancak holdingler aracılığı ile olacağını anladıklarını- söy
lemişlerdir. Başbakanlık Danışmanı Adnan Kahveci'ye göre ,
toplu: konut yapımında «Doğu Modeli» izlenmelidir. Bu haber
lere ilişkin gazete küpürlerini ekte sunuyorum. (Ek No: 12}

Sosyalist ülkelerden gelen konukların yapmış oldukları ko
nuşmalardan da DİSK sorumlu tutulmaktadır. Bu mantıkla ha
reket edersek, Türkiye ile sınai ve ticari ve kültürel ilişkiler
kuran bir sosyalist ülkenin, Türkiye'ye gelerek anlaşma imza
layan heyetlerinin başkanı imza töreninde ülkesini överse, o
anlaşma törenini düzenleyen Türk Heyetinin TCK'nın 141., 142.
ya da 146. maddesini ihlal ettiği mi iddia edilecektir?

Bulgaristan'ın ekonomik işlerle sorumlu Başbakan Yardım
cısı Andre Lukanov «Turgut Özal, prensiplerine sahip iyi bir
ekonomist. Türkiye ekonomisini düzlüğe çıkaran adam» diye
rek (Tercüman, 16.9.1981} övmüştür. Şimdi iddiaların kıyas
mantığına göre Sayın ÖZAL'ı komünist mi ilan edeceğiz?

1985 Kasım ayı içinde Türkiye'ye Yevtuşenko adlı bir Sov
yet şairi gelmiştir. «Nazım Hikmet'in gölgesi Türkiye'de benim
le birlikte dolaşıyor» diyen bu Sovyet yazarına Dışişleri Bakan
lığı'nca Devlet Konukevinde kendisi onuruna resmi bir yemek



verilmiştir. Bu durumda Dışişleri Bakanlığı da mı suçlu olacak
tır? Bu habere ilişkin gazete küpürünü ekte sun:.ıyorum. CEK
No: 13)

Eğer· sosyalist ülke sendikalarıyla ilişki kurmak, sosyalist
ülkelere giderek sendikal kuruluşları ziyaret etmek ihtilalcilik
ise, DİSK bu konuda Türkiye'de yalnız değildir. DİSK dışındaki
sendikal kuruluşlar da yıllardır sosyalist ülkelerden heyetler
kabul etmektedirler ve sosyalist ülkelere heyetler göndermek
tedirler.

Örneğin DİSK-I İddianamesinin 319. sayfasında 10.3.1975 ta
rihinde DİSK Yürütme Kurulunun 1 Mayıs törenleri için Sov
yetler Birliği'ne iki kişinin gönderilmesine ilişkin karara yer ve
rilmiştir. Oysa sonradan öğrendiğime göre aynı törenlere DİSK
heyeti, T'ürk-İş'ten bir heyet ~l~ birlikte katılmıştır.

Bugüne kadar Türk-İş'e bağlı sendikalardan çok sayıda
sendikacı Sovyetler Blrltği'ne diğer sosyalist ülkelere gitmiştir.
Bu sendikal faaliyetlere ilişkin yüzlerce mektup yazılmıştır.
Bunlara. ilişkin yazışmalar ilgili sendikaların dosyalanndadır.
1967 sonrasında DİSK yöneticileri dışında hangi sendikacıların
Sovyetler Birliği'ne ya da diğer sosyalist ülkelere gittiği İçiş
leri Bakanlığı kayıtlarında·mevcuttur. Neden bu konuda DİSK'e
karşı çifte- ölçü uygulanmaktadır?

Genel olarak Türk sendikacıları, Sovyetler Brrliğf'rıe DİSK
ve Türk-İş yöneticileri olarak ortak geziye çağrılıyorlardı ve
orada birlikte gezdiriliyorlardı. Sorgulamalar sırasında arkadaş
larımız Sovyetler Birliği'ne hangi Türk-İş yöneticileri ile birlik
te gittiklerini açıkladılar. Ancak nedense bunlar zabıtlara geçi
rilmedi.

TÜRK-İŞ 11. Genel Kurul Çalışma Raporu'nun (Ankara,
1978) 363. sayfasında şu satırlar yer almaktadır :

Bu arada Kuzey komşularımız Sovyetler Birligi, Bul
garistan, Romanya,. Macaristan ile ilişkiler yalnız üst
düzeyde kalmamış, Teşkilat çapında geliştirilmiştir.
Buna paralel olarak Arap ülkeleri ile olan ilişkileri
miz daha. geliştirilerek sürdürülmüştür. Bu dönem
de Mısır, Irak ile karşıhklı heyet teatileri yapılmış
tır.

TÜRK-İŞ 11. Genel Kurul Çalışma Raporu'nun 365.-371. say
faları arasında TÜRK-İŞ'in şu dış ilişkileri sayılmıştır:

316



• 12-19 Kasım 1976: Sovyetler Birliği İşçi Sendika-
. lan Merkez Konseyi'ni temsilen 3 kişilik bir heyet
'.fÜRK-İŞ'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiştir.
cı 22-25 Aralık 1976: Irak İşçi Sendikaları Merkez
Konseyinden bir üye TÜRK-IŞ'i ve Petrol-İş'i ziya
ret etmiştir.
• 18 Mayıs 1978: Macaristan Yapı İşçileri Sendika
sını temsilen 3 kişilik bir heyet TÜRK-IŞ davetlisi
olarak Türkiye'ye gelmiştir. •
• 10 Haziran 19.78: Sovyet Demiryolu İşçileri Sendi
kasını temsilen 3 kişilik bir heyet TÜRK-IŞ'i ziyaret
etmiştir. .
o 17 Haziran 1978: Romen Basın İşçileri Sendikasını
temsilen 3 kişilik heyet TÜRK-İŞ'i ziyaret etmiştir.
• 25-30 Eylül 1978: Romanya İşçi Sendikaları Mer
kez Konseyi'ni temsilen 3 kişilik bir heyet TURK-İŞ'
in davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiştir.
o 2-1'6 Mart 1977: TÜRK-İŞ heyeti,· Sovyetler Birliği
İşçi Sendikaları Merkez Konseyi'nin 16. Genel Ku
ruluna katılmıştır.
• 24 Kasım- 4 Aralık 1978: Bir TÜRK-İŞ heyeti Ro
manya'da incelemeler yapmıştır.

TÜRK-İŞ 1'2. Genel Kurul Çalışma Raporu'nun (Ankara
1982) 466.-471. sayfalarına göre :

o Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin Dresden
kentinde yapılan bir seminere Teksif, Türk-Metal ve
Tes-İş'ten birer temsilci katılmıştır.
• 6-8 Nisan 1981 tarihlerinde TÜRK-İŞ'i temsilen bir
sendikacı Romanya İşçi Sendikaları Federasyonu'nun
Kongresine katılmıştır.
o 7-12 Nisan 1982 tarihlerinde TÜRK-İŞ Genel Baş
kanı ;e Başkan Vekili Bulgaristan İşçi Sendikaları
Birliği'nin Genel Kuruluna katılmıştır.
• 31 Temmuz 1979'da Romanya Büyükelçiliği Çalış
ma Ateşesi, Romanya'da düzenlenecek seminer ile il
gili olarak TÜRK-İŞ'i ziyaret etmiştir..

TÜRK-İŞ yöneticilerinin bu gezileri elbette görevleri kap
samındadır ve yasalara uygundur. Bu gerçekleri iddiaların kı
yas mantığı karşısında karşılaştırma olanağı vermeleri açısın
dan Sayın Mahkeme Heyetinin takdirlerine sunuyorum.
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Öte yandan DİSK~I İddianamesinin çeşitli sayfalarında
DİSK Genel • Kurullarına yabancı heyetlerin katılması suçlan
makta ve 197.-199. sayfalarında yabancı heyetlerin varlığı ve
konuşmaları ile DİSK'in TCK'nın 141., 142. ve 146. maddelerini

• ihlal ettiği ·iddia edilmektedir. , .
İddia Makamının KIYAS mantığına göre DİSK ve TÜRK

-İŞ'in son Genel Kurullarına katılan heyetlerin K1-RŞILAŞTI
RILMASI olanağı yaratması açısından şu 2 listeyi Sayın Mah
keme Heyetinin takdirine sunuyorum :

DİSK 7. Genel Kurulu'na şu yabancı konuklar ka
tılmıştır :
o İbrahim ZAKARİYA, (Dünya Sendikalar Federas
yonu Genel Sekreter Vekilil

• Geerard FONTENEAU, (Dünya-İş Konfederasyo
nu Genel Sekreter Yardımcısı)

• Herve DECUYPER, !Belçika Sendikalar Konfede- .
.rasyonu Kamu Hizmetleri CSCS-ASV) Ulusal Sek
reteri>

• Muharrem KAHRAMAN, !Belçika Sendikalar Kon
federasyont; Türk Göçmen İşçileri Soru.mlusuJ

• Yorgi KARAULANOV, CBulgaristan Sendikalar
Merkez Konseyi Sekr.eteri)

• Süleyman GAVAZOV, (Bulgaristan Sendikalar
Merkez Konseyi Çevirmenfl

• Georges CHURLET, (Fransa Genel İş Konfederas
yonu Sekreteri)

o Luigi TROİNANİ, (İtalya Genel iş Konfederasyo
nu Dış İlişkiler Sorumlusu)

• Antonio MINİUTTİ, (İtalya İşçi Sendikaları Kon
federasyonu Uluslararası İlişkiler Dairesi Sorum
lusu) •

• Hasan SARICA, (Kıbrıs Devrimci İşçi Sendikaları
Federasyonu Genel Başkanı)

o Tabit El-Harun, [Kuveyt Sendikalar Federasyonu
Uluslararası İlişkiler Sekreteri)

Q Wies.law SCHOLZ, (Polonya. Sendikaları Merkez
Konseyi Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü)

• Tonasz KOWALSKİ, (Polonya Sendikaları Merkez
Konseyi Uluslararası İlişkiler Dairesi Görevlisi!

• Aleksandr DRİYAKİN, (Sovyet Sendikaları Mer-
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kez Konseyi Uluslarara'sı İlişkiler Dairesi Sorum
lusu)

ııı Boris . OKUŞKO, ISovyet Sendikaları Kemerova
Bölge Konseyi Başkam}

• Emanuel RİTHAROULİS, !Yunanistan Diktatörlü
ğe Karşı Birleşik Sendika Hareketi Genel Başkanı)

DİSK 7. Genel Kuruluna mesaj gönderen örgütler arasın
da aynca "Avrupa Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, ICFTI1 ve
ya ASK 'üyesi İtalyan İşçi Sendikaları Birliği UIL, Finlandiya
Sendikaları Merkez Birliği SAK, İngiltere Sendikalar Kongre
si TUC, Danimarka Sendikalar Federasyonu LO, Hollanda Sen-
dikalar Federasyonu FNV'de vardır. • •

TÜRK-İŞ 11. Genel Kurul Çalışmalan'nın (Türk-İş Yayın
lan, Ankara, 19791 49. sayfasına göre Türk-İŞ'in 11. Olağan Ge
nel Kuruluna katılan yabancı konuklar şunlardır ,

• Otto KERSTEN, ICFTU !Uluslararası Hür Dünya
İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri}

• Morris PALADINA, CAAFLI Genel Müdürü •Ame
rika.,,)

• Heinz RİCHTER, CDGB İcra Kurulu Üyesi «Al
manya-]

e Erich HOFSTETTER, IÖGB Genel Sekreteri «A
vusturya-)

• J. H. HORST, IFNV Yönetim Kurulu Üyesi
-Hollanda- ve eşil

• Vladimir 'IGNATOV, CSovyet Sendikaları Dış İliş
kiler Daire Başkanı) ve Mustafayev (Sovyet Sen
dikaları Türkçe Tercümanı}

• Moga ION, !Romanya Sendikaları, Mali Sekrete
ri} ve Medelea RUSE, !Tercümanı

• Ivan TODOROV, !Bulgar Sendikaları Yönetim Ku
rulu Üyesi ve İnşaat İşçileri Sendikası Başkanı)
ve Süleym:an GAVAZOV (Turiıd Gazetesi - Ter
cümanı

• Abdul Jabbar IBRAHEEM, !Irak Muthama Bölge
si Sendikaları Federasyonu Başkanı)

o John, J. D'DONNEL, !Amerika Sivil Havacılık -
Pilotlar - Federasyonu Başkanı). CAFL-CIO-Temsil
elsi olarak)

• Trojka SPASOV, !Yugoslavya İşçi Sendikaları Kon-
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federasyonu Üyesi -Yugoslavya») ve Emin ILJAMİ
(Tercüman)

• Turhan DİKKAYA, CWDR Batı Alman Radyoları)

Kongreye aynca Amerika Çalışma Ateşesi Vekili, Alman
Çalışma Ateşesi Ben Geiss, AAFLI Türkiye Müdürü T. Miller,
Sovyetler Birliği Çalışma Ateşesi Vadinı Ivanov da katılmıştır.

DİSK iddianamesinde DİSK'in Şili'deki durumu eleştirme
si suçlanmaktadır.

Şili'deki sendikacıları savunmak, Şili'de seçimle işbaşına ge
len bir iktidann silah yoluyla, zorla devrilmesine, sandıktan
çıkan bir Cumhurbaşkanının öldürülmesine karşı çıkmak suç
değildir.

' ICFTU dahil, tüm sendikal kuruluşlar, dünyanın tüm de
mokratları da DİSK gibi bu duruma karşı çıkmışlardır ve hala
da karşı çıkmaktadırlar. Açık hava toplantıları ile Şili'deki re
[im] kınamaktadırlar. Ancak bu sendikaların hiç biri hakkın
da ülkesinde devleti yıkmak suçu ile dava açılmamıştır.

ICFTU son olarak 27 Ocak-2 Şubat 1986 arasını «Şili ile
Dayanışma Haftası- ilan etmiş ve üye sendikaların Şili elçilik
leri önünde gösteri yapmasını istemiştir.

Kaldı ki, 1982'de «Şili'de Pinochet rejiminin insan haklarını
çiğnediği, Şili'deki uygulamalardan endişe duyuldugu.. yolunda
ki bir BM kararına Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi de olum
lu oy kullanmıştır. ·

DİSK-! İddianamesinin 759. sayfasında «DİSK'in yurt dışın
da faaliyet gösteren ilişki içinde bulunduğu dernek ve kuruluş
lar şunlardır- denilerek bir liste verilmektedir. Bu liste DİSK
yayınları ABONE LİSTESI'dir. DİSK Dergisi kapaklarında ilan
edildiği gibi adres gönderen, abone tutarını gönderen tüm ku
ruluşlara DİSK yayınlan gönderilmektedir. Liste bundan iba
rettir. Suçlanacak bir yanı da yoktur.

DİSK~! İddianamesinin 741.-749. sayfaları arasında DİSK'e
gelen 1 Mayıs mesajları verilmekte ardından 750. sayfada çar
pıtmalı bir özet yapıldıktan sonra 751. ve 752. sayfalarında bu
mesajlarla DİSK'in Marksist-Leninist olduğunun kanıtlandığı
iddia edilmektedir.

Oysa 1 Mayıs mesajı gönderdiği söylenen örgütlerden biri
;Dünya İş Konfederasyonudur ve Çalışma Programında «Komü
nist ülkeleri eleştirmeyi» ilke olarak kabul etmiştir.

Adı geçen diğer iki kuruluş ise Lüksemburg İşçi Sendika-
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lar Birliği ile İsviçre Sendikalar Birliği'dir. Ve bu· ilci kuruluş
da İddianamenin 708. sayfasında «kendi ülkelerinde sosyalist
düzenin kurulmasını savunan sendikaları üye yapmamaktadır•
denilen ICFTU'nun üyesidir. İddialara göre bu ICF'rU üyeleri
DİSK'e Marksist-Leninist devrim yapması gerektiğini söyleyen
ve bu yolda maddi yardım yapacağını belirten örgütlerdir.

İşte İddialann mantığı budur.
Bu tür bir hukuk anlayışına dayalı tüm suçlamaları red

dediyorum.
DİSK-I İddianamesinin 713. sayfasında verilen konuşmamda.

' da belirttiğim gibi «yurtseverlilc ve işçi sınıfının uluslararası
dayanışması bir bütündür» Biz işçilerin uluslararası dayanış
masına inanan yurtsever sendikacılanz.

DİSK, dış ilişkilerinde tek yönlü değil, çok yönlü bir sen-
dikal ilişki izlemiştir. '-

DİSK, sendikal tercihini Batı Avrupa sendikacılığı olarak
yaptığından ASK üyeliğine başvurmuş ve Batı Avrupa'mn en
seçkin demokratik sendikal kuruluşlannın oylarıyla ASK üye
liğine kabul edilmiştir. İddianamelerdeki suçlamalar ne olursa
olsun, tarih ve günümüz gerçekleri DİSK'i ve DİSK'li yöneticile
ri aklamaya devam etmektedir.

35. DİSK'İN EĞİTİM ÇALIŞMALARI

DİSK'e ilişkin iddianamelerde ve EHM'da DİSK'in eğitim ça
lışmaları hukuki niteliği olmayan en ağır ideolojilc kelimelerle
suçlanmakta ve sendikal eğitim çalışmaları Marksist-Leninist
oluşun kanıtları olarak sayılmakta, DİSK eğitimlerinde komü
nizm propagandası yapıldığı iddia edilmektedir.

DİSK Arıatüzüğünün 3. maddesinde :

DİSK, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel ba
kımdan kalkınması ve yücelmesi için, öncelikle Tür
kiye'nin her bakımdan tam bağımsız olmasını ve
hızlı bir kalkınma yoluna girmesini zorıınlu görür.
Bundan ötürü de Türk işçi hareketinin, Anayasada
öngörülen köklü dönüşümlerin gerçekleşmesini sağ
layacak bir devrimci öze kavuşmasını şart sayar.

denilmiştir. Buradaki «devrimci öz» deyişi tahrif edilerek, CDev-
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rimci öz=ihtilii.lci ruh) benzetmesi yapılarak DİSK'in ihtilalci
eğitim yaptığı iddia edilmektedir. CDİSK-I İddiarıamesl, s. 18 ve
36 "9'e EHM, s. ·4 ve 151)

İddialarda DİSK'in Anatüzüğündeki bilinç, bilim, işçi sınıfı
bilimi deyimleri saptırılarak «bilim=sosyalizm=komünizm» ve
«işçi sınıfı bilimi=Marksist-Leninist ideoloji» benzetmesi yapı
larak suçlama getirilmektedir.

EHM'nin 134. sayfasında ise daha da ileri gidilerek «kuru
lacak proletarya diktatörlüğünün idarecilerini • hazırlamak
amacıyla DİSK • eğitimlerine önem verildiği öne sürülmektedir.

İddialara göre DİSK'in ekonomik, politik ve ideolojik mü
cadele içinde işçi sınıfı bilimi rehberliğinde eğitimi yaygınlaş
tırması ve işçller'in kendileri • için sınıf olma bilincine ulaşması
suçtur'.

DİSK-I İddianamesinin 103. sayfasına göre DİSK işçi sınıfı
na gerekli olan politik bilinci seminerler ve eğitim çalışmaları
ile sağlamıştır ve eğitim faaliyetleri DİSK'in daha kuruluşunda
yasak «illegal cemiyet» yapısına sahip olduğunu göstermek
tedir. •

DİSK-I İddianamesinin 315. sayfasına' göre DİSK eğitim ça
lışmaları ile masum işçilerin beyinlerini yıkamış, emekçi hal
ka sermaye sınıfını, özel mülkiyeti, kapitalist sistemi, Anaya
sal nizamı.. işçi sınıfının ve müttefiklerinin ortak dışmaru ola
ralı: göstermiştir.

DİSI<:-I İddianamesinin 107. sayfasına göre DİSK «beyni yı
kanan, telkin altına alınan... beynini Taksim meydanlarında

• yıkadığı, seminerle törpülediği, vurucu, kıncı, katil militanla
rıyla...• eyleme girişmiştir.

DİSK'in eğitim çalışmalarına ilişkin tüm suçmaları redde
diyorum.

DİSK'in eğitim çalışmalarına llişki.ri iddialar, ideolojik yo
rumlara dayalı, delilsiz, kanıtsız, keyfi, afaki, hukukdışı ve ger
çekdışı suçlamalardır.
, Suçlamaların keyfi oluşuna bir örneği Sayın Mahkeme He
yetinin takdirlerine sunmak istiyorum. İddia Makanlı DİSK'in
1967'den beri eğitim seminerleri yaparak suç işİediğini belirt
mektedir. Oysa Konfederasyon olarak DİSK, 1976 yılına kadar
hiçbir eğitim semineri düzenlememiş, ancak 1974 yılında tüm
basına ve kamuoyuna açık bazı panelleri gerçekleştirmiştir. Ya
nı DİSK'in. kuruluşundan itibaren düzenlediği söylenen eğitim
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seminerleri gerçek değildir. Bu davadaki suçlamalar Işte böy
lesine gerçekdışı, keyfi ve önyargılıdır,

DİSK'e göre kapitalist toplumda işçi smıfının (sendikaların
değili mücadelesinin 3 temel biçimi vardır:

ı. Ekonomik mücadele.
2. Siyasi mücadele,
3. İdeolojik mücadele,
Ekonomik mücadelenin örgütleri sendikalardır. Siyasi mü-

- cadelenin örgütleri ise siyasi partilerdir. _İdeolojik mücadele ise
gerçekte toplumun her düzeyinde cereyan eder. Ancak Demok
ratik Sımf ve Kitle Sendikacılığının Temel İlkeleri broşürünün
8. ve 9. sayfalarında belirtildiği gibi ideolojik mücadelede temel
görevi işçi sınıfı partileri yapar.

Bu genel yaklaşım içinde sendikalar üyelerini eğitmek, üye
lerini işverenlerin ideolojik saldırılarını göğüsleyebilecek bilgi
dı1zeyine ulaştırmak, anlan bilimsel bilgilerle donatmakla yü
kümlüdürler.

Kitle haberleşme araçlarının günümüzdeki gelişmişlik dü
zeyinde insanlar çevreden gelen sürekli bilgi akımının etkisi al
tındadırlar. Ancak insanlara aktarılan bilgiler her zaman doğ
ruyu, gerçeği yansıtan bilgiler değildir. Ve. bu bilgiler genel
likle belli çevrelerin denetimi altındadır.

Özellikle son 30 yıl içinde baskı ve yayın tekniklerindeki
gelişmeler yaygın TV ve radyo yayınları, video-teypler, kaset
ler ile birlikte bilinci biçimlendirme sanayii diye özel bir sanayi
dalı ortaya çıkmıştır. Ancak bu ideoloji yayma araçları genel
lik!~ büyük sermayenin tekelindedir. Onların etki alanındadır.
Ve onlar bu araçları en son noktaya kadar istismar etmekte
dirler.

Egemen çevreler teknik olanakların böylesine gelişmiş - ol
duğu bir dünyada emekçi kitlelere yönelik yoğun bir saptırıcı
propaganda içindedirler. Kendi dünya görüşlerini, em_ekçilere
emekçilerin kendi görüşleriymiş gibi benimsetmek istemekte
dirler. Gerçekler emekçi kitlelere tersyüz edilerek gösterilmek
tedir. Büyük sermaye kendisinin özel çıkarlannın toplumun
tüm çıkarlarıyla özdeş olduğunu gösterme yolunda yoğun bir
propaganda yapmaktadır. •

Kısacası başta işçiler olmak üzere emekçi kitleler yoğun
bir ideolojik saldın altındadırlar. İşte böylesi bir ortamda sen
dikalar 274 sayılı Sendikalar Yasasının ı. maddesi gereğince
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üyelerini kendilerine yönelik ideolojik taaruza karşı uyarmak
zorundadırlar. Onlara gerçeği anlatmak zorundadırlar.

Türk . Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğü'nün 400. sayfasına
göre ideoloji «toplumun şöyle ya da böyle olması gerektiğine
inananların düşünce ve kanışlanndan ortaya çıkan öğreti-dir.
İşverenler bu tanıma uygun davranmaktadırlar. Bu da son dere
ce doğal bir davranıştır.

Örneğin, yıllardır basında ve diğer yayın organlarında iş
verenler «grevin çok kötü bir şey olduğu, milli menfaatlere ay
kın olduğu, grev yapmamanın vatansever, milliyetçi bir dav
ranış olduğu- yolunda propaganda yapmaktadırlar. Daha önce
değişik örneklerini verdiğim bu çaba en açık bir ideolojik taar
ruzdur.

Şimdi sendikalı işçiler buna karşılık ne yapmalıdır? Evet,
haklısınız, grev kötü bir şeydir mi, demeliler?

Böylesi bir durumda sendikalar gerçeklere aykırı bir bi
çimde şartlandınlmaya çalışılan işçilere gerçeği, yani grevin
sosyal bir hak olduğunu öğretmeleri, işverenlerin ideolojik ta
arruzlarına cevap vermeleri gerekir.

İşte sendikal düzeyde ideolojik mücadele bu anlamda ge
reklidir. Seendikalar Yasasının 1. maddesi bunu zorunlu kıl
maktadır.

Yine örneğin, 1976'da resmi kurumlarda okutulan bir ders
kitabının bir bölümünde «bir doktorun şerefi ile bir işçinin şe
refi aynı olamaz- denilmiştir. Bu da ideolojik bir yaklaşımdır.

Şimdi bu ideolojik yaklaşım karşısında işçiler «doğrudur,
biz şerefsiz insanlarız» mı demeliydiler? Yoksa bunun ideolojik
bir yaklaşım olduğunu açıklamaları ve bu satırların düzeltil
mesini sağlamaları mı gerekirdi? İkincisini yaptılar. Ve o satır
lar milyonlarca öğrenciye okutulan ders kitabından çıkarıldı,

İşte bu davada bu tavrımız eleştirilmektedir.
Sendikalar Yasasının ı. maddesine göre sendikalar, üyele

rinin iktisadi, sosyal ve KÜLTÜREL çıkarlarını korumakla yü
kümlüdürler. İşte sendikalar bu anlamda, sendikal düzeyde ide
olojik mücadele vermekle, üyelerini eğitmekle yükümlüdürler.

Türkiye'de hergün en az sigortalı 5 işçi • işkazasında ölmek
tedir. Bu kazaların nedeni İşverenlere göre -dikkatsizllk- tir. İş
te bu da ideolojik bir açıklamadır.

Bu ideolojik açıklamaya, karşı işçiler susmalı mıdır? 'Yoksa
ideolojik mücadele verip, işkazalannın yeterince güvenlik ön
lemi alınmaması nedeniyle gerçekleştiğini mi söylemelidirler?
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Hergün sanayiye yüzlerce yeni kimyasal madde sokulmak
tadır. Bunların bir kısmı kansere yol açmaktadır. Ancak kan
sere yakalanan işçiler için işverenlerin sarfettiği -kadert buy
muş- sözleri ideolojik sözlerdir.

Sendikalar bu ideolojik sözler karşısında susmalı mıdır?
Sendikalar Yasasının 1. maddesi sendikalara. bu durumda

mücadele görevi vermektedir.
İşte DİSK'in eğitim anlayışı bu ideolojik düzeyi kapsamak

tadır. DİSK'in ideolojik mücadeleden sendikal düzeyde anla
dığı ve gerçekleştirdiği budur.

DİSK'e ilişkin iddianamelerde ve EHM'da sınıfsal eğitim,
ideolojik mücadele, eğitiminin sınıfsal niteliği, bilinç, sınıf bi
linci gibi terimlere yönelik suçlamalar ile karşılaştırma olanağı
yaratması açısından TÜRK-İŞ üyesi 2 sendikal kuruluşun şu
görüşlerini Sayın Mahkeme Heyetinin tal::dirine sunuyorum.

TÜRK-İŞ'e bağlı YOL:iş Federasyonu'nun İşçi Eğitimi adlı
(Ankara, 1975) yayınmda şu görüşlere yer verilmiştir:

Toplumun düzeni derken toplumdaki üretim ilişkileri
anlaşılmalıdır. Toplumdaki üretim ilişkileri eğitim
kurumlarını da genel olarak eğitim kavramım da be
lirler. Bir toplumdaki üretim ilişkileri insanların ku
rulu düzeni değiştirmeyecek bir amaca göre· eğitil
mesini ister. ts, 5, 61
. . . Eğitimi zorunlu kılan dördüncü ve sonuncu etken
sendikaların siyasal alanda ağırlık olabilme isteği
dir.
Başta, da belirttiğimiz gibi demokrasi bir 'denge re
jiıni'dir. Çalışanların kendileri ile ilgili sorunlannın
pek çoğunun -çözümlenebilmesi bir yasa. işidir. Bu
yasaların meclislerden çıkması ise işçilerin siyasal
hayata ağırlık koymalarıyla mümkündür. Bu da iş
çilere. siyasal bilinç verilmesiyle gerçekleştirilebilir.
. . . işçi sınıfına siyasal bilinç vererek demokratik
mücadele içinde işçi sınıfının bir ağırlık taşımasını
sağlamak hak ve çıkarlan topraksız, az topraklı köy
lü, küçük esnaf ve küçük memurla bir çok noktada
çakışan işçi sınıfının ülke sorunlarının çözümünde
hem kendi hem de toplumun bu kesiminin çıkarla
rrnı korumak için siyasal bir güç olmak gibi amaç
larını gerçekleştirmek çabası da eğitimi zorunlu kıl
mıştır. Cs. 13, 141
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İşçilerin bilinçlendirilmesi, sendikaların siyasal
görevlerini başarıyla. yapabilmesi, iktidara gelince
ya da ortak olununca, kendisi gibi çalışan sınıf ve .
sosyal grup emeklerini koruyucu bir düzenin işleti
lebilmesi için, her şeyden önce ciddi bir eğitimden
geçirilmesi gelmektedir. Cs. 39)

TÜRK-İŞ'e bağlı DYF-İŞ Federasyonunun XII. Genel Kurul
Çalışma Raporunun (Ankara, 1978) «Sendikal Eğitim» bölüm
lerinde şu görüşlere yer verilmiştir :

Ne var ki nasıl teolojik eğitim büyük çapta ·dönemin
egemen sınıflarının istekleri doğrultusunda ve o sı
nıfa olanaklar tanıyarak gerçekleştirilmişse günü
müzün eğitiıni de aynı sınıfsal içeriği . yansıtmakta
dır. Yani eğitim her kademede egemen sınıfların de
ğer yargıları, ahlak ve davranışları yönünde onların
isteklerini yansıtacak şekilde programlanmakta, bu
nun yanı sıra eğitim kurumlarının en önde gelenle
rinde yine bu· sınıfların çocukları yer almaktadır.
Burada kanunun aynntılanna girmeden önce yuka
rıda söylediklerimizi açıkça kanıtlayan somut örnek
ler vermek mümkündür. Bu örnekler özellikle son üç

, yıllık dönemde eğitimin sınıfsal içeriğini çarpıcı bir
şekilde yansıtmaktadır. Cs. 351
3 - İşçi çocuklarının eğitimi açısından önemi olan
bu önleınlerin yanısıra, işçi ve ailelerine sınıf bilinci

• verecek bir eğitim programını da sendikaların ha
zırlayip, uygulaması şarttır. Şimdiye kadar ihmal
edilen işçi ailelerinin eğitimi etkin bir şekilde plan
lanmalıdır.
4 - Sendikaİar çok kapsamlı bir eğitim programı
na sahip olmalıdırlar. Bu programlarda konular en
basitinden en karmaşığına kadar incelenmelidir.
Özgün eğitimde işçi sınıfı açısından konmamış olan
konular bu kez işçi sınıfı açısından ele alınmalıdır.

. Böyle bir programı şu gruplar içinde hazırlayıp uy
gulamamız gerekmektedir :
a. İşçi ve toplumdaki yeri,
b. Sınıf kavramı,
c. Diğer ülkelerin sınıfsal mücadeleden edindikleri

deneylerin incelenmesi,
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d. Çağdaş ekonominin ve Türkiye'nin ekonomik ve
sosyal durumunun tüm boyutları ile ele alınarak
incelenmesi, .

e. Günümüz Türkiye'sinde .işçilerin ve sendikaların
yararlanabilecekleri ve sendikal mücadelede kul
lanabilecekleri yasal çerçevenin tanıtılması ...

İşçi ve ailesinin sınıf bilgisinin doğrultusunda gün
cel olaylar açısından aydınlatılması ve yönlendiril
mesi gerekir. Is. ı'osl

TÜEtK-İŞ. üyelerinin yukarıdaki değerlendirmeleri doğrudur
ve 'yasaldır. Ancak bu konuda da neden DİSK'e karşı, ÇİFTE
ÖLÇÜ uykulanmakta ve DİSK suçlanmaktadır?

Öte yandan DİSK Anatüzüğünün 3/4 maddesindeki bilinç
kelimesi suçlamaların kanıtı olarak gösterilmektedir.

İddialara göre bilinçli olmak, bilinçlenmek suçtur, çünkü bi
linçli olmak komünist ve de ihtilalci olmak demektir.

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü'nün Cl981 Baskısı) 118.
.sayfasrrıa , göre bilinç, bilinçli ve bilinçsiz kelimeleri şöyle ta
nımlamaktadır:

Bilinç : ı. Bir bakıma göre, duyum, heyecan, dü
şünme ya da başka bir ruh etkinliği ile nitelenen du-

. rumı başka bir bakıma göre de, ben'in kendi etkin
liğini ve duygulanımlarmı sezebilmesi, en geniş an
lamda zihin, şuur. 2. Bir toplulukta ruh etkinliğinin
ya da durumunun topu, şuur.
Bilinçli : Eleştirimli bir biçimde, kendi etkinliğinin

. farkında olan, şuurlu.
Bilinçsiz : Kendi etkinliğini eleştirimll bir biçimde
sezmeyen, şuursuz.

Bilinç, insanın çevresini ve kendisini algılamasını sağlayan
bilgilerdir.

Bilinç ve bilinçli olma, hele hele sınıf bilinci terimlerinden
korkmamak gerekir.

Bilinç terimini, ya da sınıf bilinci terimini kullanmış olmak
hiçbir suçun delilini oluşturamaz. Sınıf bilinci terimini kullan
mak, Marksist-Leninist olmanın ölçüsü kabul edilemez.

27 Aralık 1985 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan bir habere
göre Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik İşverenleri Sen
dikası KİPLAS'ın Yüksek Danışma Konseyinde, Hazine ve Dış
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Ticaret Müsteşarı . Ekrem Pakdeınirli toplantıya katılan TÜRK
-İŞ Başkanına cevap verirken şöyle demiştir:

Geminin süvarisi de, birinci kaptanı da; çarkçısı da,
orta direkten, işçi sınıfından gelmiş insanlardır. On
ların dertlerini, isteklerini iyi bilirler. Sınıf bilincini
gayet iyi taşırlar. İçinden çıktıkları sınıfa ihanet et
mezler,

İddianamelerin kıyas mantığına göre bu devlet müsteşarı
Ma.rksist-Leninist midir? TCK'nın 146., 141. ve 142. maddelerini
ihlıll. mi etmiştir?

İddianamelerin ve EHM'nın hukukdışı kıyas mantığı ile
karşılaştırma olanağı yaratması nedeniyle yukarıdaki haberi
veren gazete küpürünü ekte Sayın Mahkeme Heyetinin takdi
rine sunuyorum. CEK Na: 14J

. Toplumun özü insanın yeme, içme, barınma, giyinme, üret
me gibi en yalın ihtiyaçlarından, çağdaş karmaşık makinelerin
üretimine kadar hayatın üretimi ve yeniden üretimidir. Bu sü
reç içinde insanın gerçekleştirdiği toplumsal örgütler, yasalar,
düşünceler, örıyargılar, ideolojiler çeşitlidir. Ancak kesin olan
şudur ki, insan sürekli olarak daha iyiyi, daha güzeli arama
çabasındadır.

Bu ise· ancak ve ancak insanın çevresini yani doğayı ve
toplumu tanıması, kendini tanıması- ile mümkündür. İşte insa
nın çevresini ve kendini tanıması bilinçli olması demektir.

İddialarda buna karşı çıkılmaktadır.
İddialarda -gözleriınt kaparım, vazifemi yaparım,. örneği,

gözleri at gözlüğü ile kapatılmış işçiler istenmektedir. Düşün
meyen, görmeyen, anlamayan, çağının anlamını ve kendini kav
ramayan insanlar istenmektedir.

Çünkü DİSK-I İddianamesinin 105. sayfasına göre işçiler
düşünmeye, öğrenmeye başlarlarsa, hele dünyaya emekçiler
açısından bakarlarsa, «fikirler beyinlerinde kalmayacağına gö
re- o ülkede az sonra İhtilal olacaktır:

Eğitim yasaklamak, kitapları yasaklamak, toplumsal ve si
yasal değişimi ve gelişmeleri önlemez. Çünkü toplumlar kitap
lar istediği için değişmez.

Bu toplum «beşikten mezara kadar ilim» sözünü temel ka
bul etmiş bir toplumdur.

Çağdaş medeniyet seviyesine "ulaşmak, hatta onu geçmek
ancak okumakla, eğitimle mümkündür.

32S



., i.

İddialardaki eğitimden duyulan korku bana işverenlerin
sözcülerinin yıllar önceki çabalarını hatırlatmıştır.

TÜRK-İŞ'e sunduğumuz ve kamuoyunda •l2'1er Baporu
olarak bilinen Türk İşçi Hareketi İçin Sosyal Demokrat Düzen
adlı raporun 51. sayfasında belirtildiği gibi sanayiin beşiği olan
İngiltere'de işçilere de ilk öğretim hakkının tanınmasını sağla
yacak yasa taslağı görüşmeleri sırasında telaşa kapılan egemen
çevrelerin sözcülerinden Mr. Giddy şöyle demiştir:

İşçilere ve çocuklarına eğitim vermekle, onların ken
di dünyalarındaki saadetlerini ve ahlaklarını boza
caksınız. Eğitim gören işçi çocuğunu, kendi alıştığı
yaşantısını beğenmeyecektir. Onları iyi ,hizmetçiler
yapalım, sanayi ve tarımda itaatli ve becerikli işçi
ler haline getirelim diye eğitim vermeye çalışırken,
unutmayınız ki, kendi başımıza yeni efendiler yetiş
tirmiş olacağız.
Bunlar okuyunca ellerine geçecek fesatçı dergi ve
kitapları da karıştırma hevesine kapılacaklardır.
Böylece hem bizi, hem de Hristiyan dininin aleyhi
ne pek çok cereyanlara karışacaklardır. Hatta, da
hasını söyleyeyim size, bunlar biraz daha okurlarsa,
bizi ve fabrikalarımızla birlikte devletimizi de ele ge
çirmeye kalkışabilirler, o takdirde üzerlerine silahla .
yürümek zorunda kalacağız. Ama iş işten geçıniş ola
caktır.ı. (Türk "İşçl Hareketi İçin Sosyal Demokrat
Düzen, Ankara 1972, s. 511 •

Korku buydu. Ama İngiltere'de işçiler okudu, sendikaların
ca eğitildi, kitap kanştırdı, bilinçlendi, fakaf İngiltere hala ye
rinde duruyor.

• İktisadi, sosyal ve siyasal sorunlann iyice karmaşıklaştı
ğı günümüzde, hiç bir toplumsal sorun yoktur ki, işçilerle ilgili
olmasın. Sanayileşme, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı... gibi
işçileri ilgilendiren temel konularda işçileıin çağdaş bilgilerle
donatılması ancak sendikal eğitim ile mümkündür.

o Sendikal örgütlenme bir bilinç işidir. İşçilerin anayasal
ve yasal sendikal haklarını kullanabilmeleri bilinçli olmaları
na bağlıdır. Bu da ancak sendikal eğitimle mümkündür.

• Sendika özgürlüğü ve sosyal haklann yaşama geçirilme
si, işçilerin toplu sözleşme görüşmelerini mükemmel biçimde gö-
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•t.ürmeleri, anarko-sendikalizm gibi akımlara kapılmamaları an-
cak • sendikal eğitim ile sağlanabilir. _

• Toplu sözleşmelerin işyerlerinde uygulanabilmesi, grevle
.rin ya.«alara uygun gerçekleştirilebilmesi ancak sendikal eğitim
ler ilı.. yetiştirilmiş işyeri temsilcilerinin varlığına bağlıdır.

• İşçilerin doğruyu ve yanlışı anlamaktan öğrenmekten baş
ka yollan yoktur.

• İşçilerin bilgi ve kültürleri gelişmedikçe sendlkalar işçi
ler tarafından yönetilemez.

• • Sendikalar demokratik kuruluşlardır. Böylesi kuruluşlar
da demokrasinin tam anlamıyla işleyebilmesi, demokratik ilke
lerin yaşama geçirilmesi ancak ve ancak sendikal eğitimle
mümkündür.

• Çağdaş toplumlarda sendikalar baskı grubudurlar. Sen
dikaların bu görevlerini yerine getirebilmeleri de ancak sendi
kal eğitimle mümkündür.

e Kısacası işçilerin iktisadi.-- sosyal ve· kültürel çıkarlarım
.korumaları ancak sendikal eğitim ile mümkündür.

İşte gerçek bir sendikal eğitimin gerekliliği bu nedenler
-den kaynaklanır. İddialarda «sendikal eğttirn-den ne anlaşıl
ması gerektiği kesinlikle belirtilmemekle birlikte, işçilerin eği
tilmesi, bilinçlenmesini kabul edilmemekte ve suçlanmaktadır.

Çağdaşlığın temeli, demokrasinin «olmazsa olmaz- koşulu,
-eğitim ve düşünce özgürlüğüdür. Kimileri kitap sever, kimileri
.korkar. Biz işçiler kitabı severiz. Bize dünyayı, toplumları ta
nıtan kitaplar bizim en yakın dostumuzdur.

Biz işçiler okumak, öğrenmek isteriz. Yalnız dünyanın dön
-düğünü değil, dünyada nelerin döndüğünü de öğrenmek iste
riz. Neden, nasıl, niçin bilmek isteriz. Bize ve dünyaya dair her
.şeyi bilmek isteriz.

Bilmek, öğrenmeyi gerektirir. Bu ise açıklık, özgürlük ge
rektirir. İnsanların öğrenme ve öğretme özgürlüğüne sınır koy
dunuz mu, insanlar robotlaşır. Biz insanların robotlaşmasına
karşıyız. İnsanoğluna inanıyoruz. Düşünme özgürlüğüne, öğre
'nim özgürlüğüne engel tanınmamasına yönelik taleplerimizin,
-daha. az değil, daha. bol özgürlük taleplerimizin temeli budur.

Eğitim insanın en temel hakkıdır, aynı zamanda sosyal bir
haktır. Bu hak Türkiye'nin de altında imzası olduğu tilin ulus
lararası metinlerde ve çağdaş. anayasalarda güvence altına alın
mıştır. 1961 Anayasası da eğitim hakkını temel hak ve ödev
lerin başında saymıştır. 1

ı
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Eğitim insanı toplum içinde yetkin ve mutlu kılmak üzere
fiziksel, zihinsel ve manevi yeteneklerinin geliştirilmesi çaba
sıdır.

İşte sendikal eğitim de bu • genel eğitimin bir parçasıdır..
Türkiye'nin 1949'da onayladığı Birleşmiş Milletler insan

Hakları Evrensel Bfldirgesi'nln 26. maddesine göre her şahsın
eğitim hakkı vardır. Aynı maddeye göre •eğitim insan şahsiye
tinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlere sa.y
gının kuvvetlenmesine istihdaf etmelidir. Bütün milletler ırk ve
din grupları arasında anlayışı, hoşgörü ve dostluğu teşvik
etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi. yolundaki çalış
malarını geliştirmelidir. "Yine İnsan Hakları Evrensel. :Bildirge
sinin 22. maddesine göre, «her şahsın haysiyeti için ve şahsiyeti
nin serbestçe gelişmesi için zorunlu olan, ekonomik, sosyal ve
kültürel hakların... gerçekleştirilmesine hakkı vardır»

Aynı Bildirgenin 27. • maddesine göre de «herkes, toplulu
ğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tat
mak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan fay
dalanmak hakkına haizdir.•

İş.te DİSK'in eğitim çalışmalarında bu ilkeler temel olmuş
tur.

Çağdaş Anayasaların en mükemmellerinden biri olan 1961
Anayasasının 50. maddesinde öğrenim hakkı, 20. maddesinde
düşünce hürriyeti, 21. maddesinde bilim ve sanat hürriyeti be
lirlenmiştir. 1961 Anayasasının 14. maddesine göre ise -herkes,
yaşama. maddi ve manevi varlığım geliştirme haklarına sa
hiptir.•

İşte DİSK'in eğitim çalışmalarında 1961 Anayasasının bu
ilkeleri temel olmuştur. .

İnsanı diğer canlılardan ayıran: nitelik; insanın düşünebil
mesi, kendi kendini eğitmesi ve buna bağlı olarak üretici faali
yetlerde bulunabilmesidir.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO çeşitli sözleşme ve ka
rarlarında çalışma yeteneğinin korunmasını amaçlamıştır. Ça
lışma yeteneği, bedeni ve zihni faaliyette bulunmak için sahip
olunması gereken yeteneklerdir. ILO bunların en üst düzeyde
ge_liştirilmesini tüm üye ülkelere ve sendikalara görev olarak
vermiştir.

Yine ILO ve Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgü
tünp CWHO) oluşturduğu işçi sağlığı komitesi 1950'de «tüm
mesleklerde işçilerin fiziksel, zihinsel ve toplumsal varlık olarak

331



en iyi duruma getirilmelerini ve bu durumun korunmasını- te
mel amaç edinmiştir.

ILO'ya göre sendikaların üyelerinin zihinsel yeteneklerini
geliştirmeleri, onların toplumsal varlıklarım en üst düzeyde tut
maları yalnızca. bir hak değil, aynı zamanda sendikal bir gö
revdir.

DİSK'in eğitim çalışmalarında işte ILO'nun bu yaklaşımı yol
gösterici olmuştur. .

Öte yandan çalışma mev_zuatımıza göre sendikal eğitim bir.
görevden öte, YASAL BİR YÜKÜMLÜLÜK'tür.

274 sayılı Yasanın 1. maddesi sendikalara işçilerin iktisadi
ve sosyal çıkarlarının yamsıra KÜLTÜREL çıkarlarını da koru
ma görevi vermiştir. •

274 sayılı Sendikalar Yasasının 14. maddesinin CD ve (ı)
fıkralarına göre sendikalar şu faaliyetlerde bulunahıürler :

il İşçilerin veya işverenlerin mesleki bilgilerini art
tıracak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine ve
reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek konfe
ranslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, .kütüp
hane, basımevi ve benzeri kültürel tesisleri kurmak,
işçilerin boş zamanlarım iyi ve nezih şekilde geçir
meleri için imkanlar sağlamak,
ll Üyelerin refah ve mesleki menfaatlerini herhan
gi bir şekilde ilgileııdirebilecek her konu hakkında
inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye ve fikir
lerinin gerçekleştirilmesi için her türlü kanuni yol
lardan faaliyet sarfetmek.

Aynı • maddenin 3. fıkrasına göre işçi sendikaları, gelirleri
nin en az % 5'ini üyelerinin bilgi ve kültür seviyelerini yük
seltmek için kullanmak zorundadırlar.

Burada özellikle bir noktayı Sayın Mahkeme Heyetinin tak
dirine sunarım : Sendikalar Yasası yalnızca işçi sendikalarını
eğitim için en az % 5'lik bir harcama yapmakla zorunlu kıl
mamıştır. İşveren sendikalarına sendikal eğitim yükümlülüğü
getirmiştir. Bu açık ayının, bu davadaki suçlamalar açısından
son derece önemlidir.

• 274 sayılı Sendikalar Yasası'nın Millet Meclisi'nin 10 Nisan
26 Nisan 1963 tarihleri arasındaki oturumlarında tartışılması
sırasında Yasanın 14. maddesindeki sendikaların faaliyetlerine,
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özellikle sendikaların eğitim faaliyetlerine ilişkin tartışmada
Geçici Komisyon sözcüsü şunları söylemiştir:

Maksat gitgide artan bir zenginliğin daha adil bir
surette dağıtılmasıdır. Sadece milli gelirin, milli ser
vetin artması da değil; hem artacak, hem· de daha
adil bir surette dağıtılacaktır... İşte bu bakımdan az
gelişmiş demokratik memleketlerdeki sendikacılık si
yaseti ve bu siyasete dayanan talepler, ileri kapita
list meınleketlerdeki sendikacılık siyaseti ve bu si-·
ya.sete dayanan taleplerinden daha farklı olur ve ol
malıdır.

Yasa'rıın 14. maddesine ilişkin tartışmalar sırasında konu
şan dönemin Çalışma Bakanı ise Yasa ile çok güçlü bir sendi
kacılık amaçladığını, güçlü işçi sendikacılığından korkulmama
sı gerektiğinden bahisle şunları söylemiştir:

Eğitime para. ayıra.mayan, asgari bir ölçüde para
ayırma ihtiyacını duymayan sendikalar da. olsa ge
rek. Eğer öyle olsaydı, bütün sendikalar, işçinin eği
timine yalnız sendikacıların değil, işçinin eğitimine
gereken· önemi verseydi, bütün sendikalı işçiler, işçi
sayısının dörtte, beşte birinden ibaret kalmazdı. İş
çiler, üçyüzbin sendikalı işçiye, beşyüz küsur sendi
ka kurulması gibi kendi aleyhlerindeki bir durum
içine düşmüş olmazlardı... işçinin, sendikacının kuv
vetlenmesinden korkan hükümet veya meclis onun
uyanmamasım, eğitilmemesini ister. Ama uyanma
sını, eğitilmesini isterse onun kuvvetlenmesini ve
haklarım daha iyi korur hale gelmesini istiyor de
mektir.
(Sendikalar ve Grev, Lokavt Haklan, Türk-İş Yayı
nı, No: 35, 1965, Ankara, s. 764-766}

Görüldüğü gibi Sendikalar Yasası sendikalara eğitim yapma
görevi vermiştir. «Gelirlerin en • az yüzde beşi eğitime ayrılır
diyerek, bu görevi iyice somutlamıştır.

Yani iddialarda öne sürüldüğü gibi eğitim yapmak değil,
eğitim yapmamak suçtur.

İddialar sendikaların işçilere sınıf bilinci vermesine karşı
dır. Daha önce de belirttim: sendikalar Kanarya Sevenler Der
neği gibi kuruluşlar değildir. Sendikalar sınıf örgütüdür. Onla-
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rın eğitimi de elbette bu anlamda sınıfsal nitelikli olacaktır.
Kaldı ki, sınıfsal bilinçten de korkmamak gerekir.

Sanayileşmenin ve sendikacılığın tarihini birazcık bilenler
bile çok iyi anlamışlardır ki, işsizliğe, sefalete karşı duydukları
kini makine kırmakla çözmeye çalışan işçiler, ancak sınıf bi
liıici ile bu ilkel yaklaşımı aşmışlar "ve çağdaş mücadele yön
temlerini öğrenmişlerdir. İşçiler ancak sınıf bilinci ile anarşizm,•
anarko-sendikalizm gibi sapkınlıkları aşabilmişlerdir.

Bu konuda Çalışma eski Bakanlanndan Prof. Cahit TALAS
şu görüşü öne sürmektedir :

Birçok kimseler, işçilerin sınıf bilincine ulaştıkça
herşeyi bu çerçeve içinde. gördüklerini ve topluma
karşı memnuniyetsizlik duygulan içinde bulunduk
larını söylemektedirler. Toplu müzakereler bu bilin
cin yarattığı bir eziklik içinde geçerse, uyuşmazlık
eğilimi artmakta ve grev eğilimi yükselmektedir.

· Ancak, bugün ilerlemiş kapitalist ülkelerde sınıf bi
lincinin gelişmiş olması ile grev eğiliminin yoğun
laştığı görülmemektedir. Sosyal barış ve adalete yö
nelmiş tedbirler, kapitalizmin katılığını gerdş ölçü
de yumuşattığında:Q. sınıf bilinci bir uyuşmazlık ne
deni olmaktan çıkmaktadır. Yalmz şunu da belirt
mek yerinde olur ki, bazı grevlerin temelinde top
lu pazarlıktan doğan • bir uyuşmazlıktan çok toplu
ma karşı bir seslenme vardır. Sosyal refah devleti
nin gelişmiş olduğu ülkelerde, sınıf bilinci ne derece
ileri olursa olsun, grev eğilinıi çok düşüktür. CTA
l.AS, Sosyal Ekonomi, 1972, s. 480)

Öte yandan genel olarak demokrasinin, özel olarak da sen
dika demokrasisinin işlemesinde sendikal eğitim son derece
önemlidir.

Tüm sosyal siyaset ve iş hukuku bilim adamlarınca kabul
edildiği •gibi sendikal demokrasi ile eğitim arasında son derece
yakın bir ilişki vardır. Ancak eğitilmiş işçiler sendikal dava
Iarına sahip çıkabilirler. Sendika demokrasisinin gerçekleşme
sinin tek yolu eğitimdir. Sendika ağalığına karşı en etkin pan
zehir sendikal • eğitimdir.

Sendikal düzeyde katılımcı bir demokrasi, işçilerin eğitil
mesi, bilinçlenmesi ile mümkündür.

Bu davada, DİSK sanki kendini Milli Eğitim Bakanlığı ye-
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rine koyuyormuş gibi, Milli Eğitim Temel Kanununu uyguluyor
muş gibi, önyargıya dayalı suçlama getirilmektedir.

Sendikal eğitim, işçilere gerekli özel iktisadi, sosyal ve kül
türel bilgilerle donatan 0ZEL bir eğitimdir. Bu eğitimin Milli
Eğitim ,Temel Kanunu ile hiç bir ilgisi yoktur.

Milli Eğitim Temel Kanununa göre Milli· Eğitim Bakanlığı.
sendikal eğitim yapmakla görevli değildir. Bu görev Sendika
lar' Yasası gereği sendikalara verilmiştir. Sendikalar da Milli
Eğitim Bakanlığı görev alanına giren eğitim vermekle yükumlü
değillerdir. Bu nedenle sendikal eğitim, Milli Eğitim Bakanlı
ğının değil, Çalışma Bakanlığının denetimindedir. Ve sendikala
rın eğitim çalışmalarım Sendikalar Yasasının 29. maddesi ge
reğince Çalışma Bakanlığı denetler.

DİSK'in gerçekleştirmeye çalıştığı sendikal eğitim, Milli Eği
tim Temel • Kanununa göre gerçekleştirilen eğitimin alternatifi

•değildir. DİSK, Milli Eğitim Temel Kanunu hiç bir zaman yok
saymamıştır. O kadar ki, T.C. Hükümeti'nin Milli Eğitim Temel:
Kanununun 14. maddesi gereği Mesleklerin Kademeleri, Her Ka
demenin Ünvan, Yetki ve Sorumluluklarıyla ilgili Kanun Hak
kında DİSK'ten görüş istediğinde DİSK Eğitim Dairesi Milli Eği
tim 'Temel Kanununa göre çıkarılacak olan yasayı , inceleyerek -
görüşlerini bildirmiştir. Buna ilişkin yazışmaların dosyada bu
lunması gerekir. Ama devletin DİSK'e ilişkin yazılan bu dava
da delil olarak sunulmamıştır.

ILO'nun 87 sayılı Sendika Özgürlüğü Sözleşmesine göre
Sendikalar eğitim programlarını yapmada özgürdürler.

Bu davadaki DİSK'in kurulduğu ilk günden itibaren gizli,
illegaİ eğitim yaptığı iddia edilerek suçlama getirilmektedir.

Oysa DİSK'in tüm eğitimleri, DİSK üyesi sendikalarla iş
verenler· arasında imzalanan toplu sözleşmelerdeki eğitim izin
lerine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir..

DİSK dönem dönem Sendikalara yazı göndererek, o dönem
hangi programla, hangi ilde, hangi tarihte, hangi salonda, saat.
kaçta, kaç adet seminer yapacağını, üye sayısına ve bölgedeki
örgı1tlülük durumuna göre .o sendikadan kaç üyenin seminere
katılabileceğini bildirmiştir.

Sendikalar da bu yazıdaki tarihlere göre işverenlere resmi
yazılar yazarak, toplu iş sözleşmelerindeki eğitim iznine göre
işverenlerin belirtilen sayıda işçiye ücretli izin vererek DİSK
eğitimlerine göndermesini istemiştir.· Bunlara ilişkin yazışmalar
sendikalann dosyalarında.dır.
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Yani DİSK eğitimleri işverenlerin günler öncesinden haber
dar oldukları eğitimlerdir. DİSK eğitim yapmıştır, eğitimlere
katılan işçilerin günlük ücretlerini ise işverenler ödemiştir. İş
çilerin eğitim izni ile fabrikadan ayrılmaları nedeniyle eğitime
katıldıkları tüm işçiler tarafından bilinirdi. Eğitimden dönen
işçiler eğitimlerde öğrendiklerini arkadaşlarına da aktarırdı.

Bu nedenlerle DİSK eğitimleri gizli değil, hem işverenlerin,
hem diğer işçilerin çok yakından izledikleri toplu iş sözleşme
lerindeki EĞİTİM İZİNLERİ'ne dayalı, gizliliğe hiçbir yer bırak
mayan, meşru, yasal eğitimlerdir.

Bu davadaki iddiaların aksine DİSK eğitimlerine yalnızca
temsilci ya 'da baştemsilci değil, ayırımsız tüm işçiler çağrıl
mıştır. DİSK İddianamesine EK 152 No'lu Deliller Klasörünün
59. ve 60. dizisindeki DİSK yazıları bu söylediklerimin kanıtıdır.

Aynca DİSK Temel Eğitim Seminerlerine katılan üyelerin
kimliklerini ortaya koyan, fotoğraflı Katılım Bildirimi doldu
rulmuş ve· bunlar düzenli arşivlenmiştir. Bu dosyalar ya İddia
Makakamının elindedir ya da kayyımlardadır. Sadece bu dos
yalar DİSK eğitimlerine yönelik illegalite, gizlilik suçlamalarını
yerle bir etmeye yeter.

DİSK eğitimleri, ilk kez sendikal eğitime katılan işçilere
verilmesi gerekli ilk bilgileri kapsamıştır. Konular bir sosyal
siyaset ya da sosyal ekonomi ve iş hukuk kitaplarındaki genel
konulan kapsamıştır.

Bu derslerde Marksizm-Leninizm anlatılmamıştır. Bu dersler
de Marksist-Leninist felsefe işlenmemiştir. DİSK eğitimlerinde
dayanışma bilinci işlenmiştir. Eğitimin önemi üzerinde durul
muştur, Sendikacılığın tarihi anlatılmıştır. 274 ve 275 sayılı Ya
salar, ilgili yönetmelikler ve Anayasal haklar işlenmiştir. Ulu
sal bağımsızlık ve demokrasi kavramları işlenmiştir.

Sendikalar Yasası, sınıf çıkarları geregi, işçi ve işveren sen
dikalarının ayn ayn kuruluşlar halinde örgütlenmelerini zorun

_lu kılmıştır. Bu nedenle ücret-emek-sermaye ilişkilerini, gelir
dağılımını, sömürüyü yani artı-değeri öğretmek sendikalar için
bir suç değil, yasal bir yükümlülüktür.

DİSK eğitim seminerlerinde TCK'nın 142. maddesinde mü
talaa edilen herhangi bir övme ya da propaganda çabasında
bulunulmamıştır. •

20-26 yaşlan arasındaki insanların yaklaşık en fazla 18 sa
at kadar süren 3 günlük eğitim seminerlerinde «beyninin yı
kanması» ve -Marksfst-Lenlnlst yapılması• mümkün değildir.
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insanoğlu henüz böylesine marifetli bir makina icat edebilmiş
değildir. Kaldı ki, böylesi bir amacımız olmamıştır.

Sendikalar bir kitle örgütüdür. Sendikal eğitimlerde her
görüş tartışılır. Sendikal eğitimde temel ölçü kitle örgütü olma
.niteliğine zarar vermemektedir. Çünkü kitle kuruluşlarında üye
leri biraraya getiren neden politik, ideolojik Y8ı da felsefi ter
cihler değildir. İdeolojik, politik birliklerin esas olduğu yer si
yasi partilerdir.

Sendikal eğitimde işçilere olaylan kendi açılarından yorum
lamaları ve kendi çıkarlarına göre çözüm yollan önermeleri ko
nularında bilgi verilirken, sendikaların kitle kuruluşu oldukları,
her siyasi görüşteki kişinin varlığı gerçeği bir an bile gözden •
uzak tutulamaz. •

DİSK-! İddianamesinin 98. sayfasına göre DİSK'in -tenıel
eğitim seminerleri, A .Tipi, B Tipi ve C Tipi seminerler olmak
üzere üç bölümden oluşmuştur. A Tipi temel eğitim başlangıçta
her işçiye, B Tipi vasat düzeydeki işçi ve temsilciye, C Tipi ise
üst düzeydeki sendika liderlerine tatbik edilmektedir.»

Aynı liusus, DİSK-! İddianamesinin 592. ve EHM'nın 134.
sayfalarında da öne sürülmüş, DİSK'in 3 günlük A tipi, 12 gün
.lük B tipi, 30 günlük C tipi semineri uyguladığı ileri sürülmüş
tür.

İşte yalnızca bu iddialar bile iddiaların gerçekdışılığını ser
gilemeye yeterlidir. DİSK'in tarihinde hiç bir zaman a'er günlük
eğitim seminerleri dışında ıo'ar, 12'şer ya da 30'ar günlük E ti
pi, C tipi ·eğitimler yapılmamıştır. Bu tür eğitimler 1976'da dü
şünülmüş, ancak gerçekleştirilememişdir.

Olmayanı var etme çabası içinde sık sık başvurulan tahri
fat ve saptırma ile DİSK hukukdışı biçimde suçlanmıştır.

DİSK-! İddianamesinin 628. sayfasında bazı slayt bantları
ve filmler ile bazı sosyalist ülkelerin propagandasının yapıldığı
ve eğitime katılan kursiyerlere ideolojik yayınlar verildiği iddia
edilmiştir. İddianamenin 759. sayfasında da TKP gazetelerinin
işçilere okutturulduğu ve TKP'nin Sesi radyosunun haber ve
yorumlarını içeren bantlara eğitim çalışmalarında yer veril
diği iddia edilmiştir.

Tüm bunlar belgesiz, kanıtsız, gerçekdışı iddialardır.
DİSK eğitimlerinde yukandaki türden slayt bantları ve

filmler kullanılmamıştır. DİSK eğitimlerinde ses bantlan bir
eğitim aracı olarak kullanılmamıştır. TKP'nin yayınlarının ise
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dağıttırılması, dinletilmesi, TKP konusundaki tavırları net olan
yöneticiler ve çalışanlar açısından mümkün değidir.

DİSK 7. Genel Kurul Çalışma Raporu'nun 343. sayfasında
şöyle denilmektedir:

Temel Eğitim Seminerlerine katılanlara DİSK amble
mi taşıyan bir seminer çantası, bir kalem, bir blok
not ve o seminer sırasında elimizde bulunan fazla
dergi, broşür ve afişlerden verilmiştir.

Biz, 12 Eylül 1980 öncesinde eğitim seminerlerine katılanla
ra ne verdiğimizi açıkça yazmışız. Ama olmayanı var etme yön
temi ile ~İSK'e hala bu konuda suçlama getirilebilmektedir.

DİSK-! İddianamesinin 98. ve 593. sayfalarından itibaren
tekrarlanarak özetlenen ve EHM'nın 134. sayfasında sözü edi
len DİSK Eğitim Notları adlı yayın daha önce delilleri ile kanıt
ladığım gibi DİSK'e ait değildir. DİSK eğitimlerinde kullanıl
mamıştır.

Yine İddianamenin .629. sayfasında DİSK'e maledilen ancak
Tekstil Sendikasına ait olduğu söylenen «Kapitalist Toplumda
Sosyal Sınıf Nedir? Sınıf Mücadelesi Nedir?» adlı yayın daha
önce açıkladığım gibi DİSK'e ve Tekstil Sendikasına da ait de
ğildir. DİSK . eğitimlerinde kullanılmamıştır.

EHM'nın. 135.-138. sayfaları arasında verilen 10 günlük Eği
tim Programı DİSK'e ait değildir. Gönen Mites'te DİSK eğitimle
ri de yapılmış değildir.

Bu davada delil olarak sunulan imzasız, tarihsiz, kime ait
oldugu, nerede bulunduğu belli olmayan çeşitli kağıtların DİSK
eğitimlerinde 'DERS NOTU olarak kullanıldığı iddia edilmiştir.
Bunlar hukukdışı · iddialardır.

DİSK eğitim seminerlerinde 1940'lardan bu yana üniversite
lerimizde sosyal siyaset kürsülerinde, sosyal siyaset, sosyal eko
nomi, endüstriyel ilişkiler, iktisat, tarih ve iş hukuk derslerin
de okutulan konular işçilerin anlayabileceği basit, kısa biçim
ler ile işlenmiş ve kaynak olarak da bu üniversite kitapları
kullamlmıştır. DİSK Eğitim Dairesi tarafından «EĞİTİM NOT
LARI» olarak kullanılan herhangi bir ya;1.ın yapılmamış, sendi-·
kal eğitimlere katılan üyelere eğitim notu olarak herhangi bir
yayın verilmemiştir. Verildiği iddia edilen metinlerin DİSK ile
hiç bir ilgisi yoktur.

Bu durum yine DİSK 7. Genel Kurul Çalışma Baporu'nun,
344. sayfasında

338



Temel Eğitim Seminerlerinde anlatılan konuların
ders notları biçiminde topluca yayınlanmaması, Eği
tim Dairesinin bu dönemdeki en büyük eksikliği ol
muştur;,

denilerek içtenlikle ve açıkla eğitim notu yayınlanmadığı vur
gulanmıştır.

DİSK-I İddianamesinin 628. ve 759. sayfalarında DİSK Kü
tüphanesinde bulunan bazı kitaplarda yer alan görüşler DİSK
eğitimlerine mal edilmek istenmiştir. Bu da hukukdışı bir iddi
adır.

DİSK gibi üyeleriyle birlikte milyonlarca kişinin iktisadi,
sosyal ve kültürel çıkarlarını korumakla yükümlü, konfederal
yapılı sendikal bir kuruluşta çok sayıda ve çeşitli yayın bulun
ması son derece doğal ve yasal bir zorunluluktur. Ancak doğal
ve yasal olmayan, DİSK'te bulunduğu iddia edilen kitapların
içeriğinden DİSK yöneticilerinin ya da DİSK Eğitim Dairesinin
sorumlu tutulmak istenmesidir.

Bu davada DİSK'e ilişkin iddianamelerin ve EHM'nın birçok
yerinde sendikal eğitim, DİSK-! İddianamesinin 62. ve EHM'mn
140. sayfalannda DİSK'in Kültür Merkezi kurması ve 628. say
fasında film, slayt kullanması suçlanmakta, bunların DİSK'in
TCK'nın 141., ve 146. maddelerindeki suçu işlediğinin kanıtlan
olduğu id_dia edilmektedir.

İşçi eğitimi, işçi ve işveren sendikaları ile hükümetlerin
oluşturdugu «Üçlü Temsil» esasına göre çalışan Birleşmiş Mil
letlerin uzmanlık örgütü Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun
Türkiye Bürosu tarafından çevrilerek 1983'de Ankara'da yayın
lanan İşçi Eğitimi ve Teknikleri adlı kitabında aynntllanyla iş
lenmektedir.

Yayın hakkı ve yayınlayanı ILO olan ve ILO Türkiye Tem
silciliği tarafından bastınlan kitapta, başlıkları itibariyle, cişçi
eğitimi, işçiler için ve işçilerin gereksinmelerine göre bir eğitim
olmalı, başarıya ulaşması için işçiler ile işçi kuruluşlarınca. cıes
teklenmelıdır-, «işçi eğitimi, birinci derecede işçilerin ve işçi ku
ruluşlarının doğrudan ilgi duyduğu iş yaşamı ile, sosyal ve eko
nomik sorunlara yönelik olmalıdır», «işçi eğitimi işçilere ve iş
çi liderlerine daha fazla endüstriyel, vatandaşlık ve toplumsal
sorunıluluklar yüklenmesinde yardımcı olmalıdır» denilmekte-
dir. •

Kitabın 12. sayfasında işçi eğitiminde temel eğitim, teknik
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•• eğitim, .sosval ·ve ekonomik eğitim, kültürel ve bilimsel eğitim
olarak 4 düzey olduğu, işçi eğitiminin politik konuları kapsaya
bileceği belirtilmekte, 16. sayfas-ında ABD'd"e sendikaların re
sim, heykel, müzik dershaneleri açtığı, İsrail'deki sendikal mer
kezin 240 koro, 200 tiyatro ve 82 orkestra ile ilişkili olduğu ya
zılmaktadır.

Kitabın 24.-29. sayfaları arasında verilen sıradan 2 işçi eği
timi programında ise şu konular yer almaktadır : «işçi sendika
cılığının tarihi», «uluslararası işçi sendikacılığı», «ekonomik,
sosyal .;e politik sorunlar», «ücretler», «işçi sendikalarının poli
tik faaliyetleri ve politik partilerle ilişkileri», «demokratik bir
toplum yaratmakta işçi sendikalarının hayati katkıları-, «ulus
lararası sendikalar, ICFTU, DSF ve DİK», ..ücretler ve ekono
mik gelişme», «liderlik eğltımt-,

ILO, Sendikalara eğitimi Içın' «Araç ve Gereç» olarak, ki
tapçık, broşür, sendika ve işçi eğitimi dergileri, el kitapları, du
var gazetesi, 'ilan tahtası v.s. önermekte, işitsel eğitim yardım
cıları olarak radyo, plak ve teyp kullanımı, yansıtılmayan gör
sel yardımcılar ve yansıtılan sabit görsel eğitim gereçleri ola
rak tepegöz, episkop, dlyaskop, epidiyaskop, yansıtılan görsel
eğitim gereçleri olarak da filmler, televizyon ve video kayıtlan
önermektedir.

DİSK'in temel eğitim seminerlerinin en temel ILO ilkelerine
uygunluğunu kanıtlayan ve iddialardaki eğitime yönelik suçla
maların gerçekdışı olduğunu saptayan ILO'nun • İşçi Eğitimi ve
Teknikleri adlı Türkçe yayınını Savunma Avukatlarımız tara
fından Sayın Mahkemenize sunulduğundan dosyada bulunmak
tadır.

DİSK-I İddianamesinin 616. sayfasında «Vatansever Atatürk
Milliyetçisi Türk işçilerinin örf ve adetlerini, milli duygularını,
menfur emeller uğruna tahribe uğratma- suçlaması getiril
mektedir.

Doğrudur, işçiler vatanseverdir, yurtseverdir. Önderliğini
yaptığı ilk ulusal bağımsızlık savaşı ile emperyalizm tarafın
dan sömürülen, ezilen mazlum halklara örnek olan Mustefa Ke
mal'in "'İstikla.1-i tam» ilkesini savunurlar.
. DİSK'de eğitimlerinde ulusal bağımsızlık ilkesini işlemiştir.
Işçilerin en yurtsever kişiler olarak, uluslararası dayanışmanın
bilincine ulaşmalannı istemiştir. •

Ancak işçilerimizin örf ve adetlerini menfur emelleri .uğru
na tahribe uğratan DİSK değildir. DİSK bu toplumun ürünüdür.
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,,
DİSK, bu toplumun tüm değerlerine sahip çıktığı içindir ki, bu
toplumun kültürel mirasına sahip çıktığı içindir ki, kısa zaman
da üye sayısını 30 binden yarım milyonun üzerine çıkarmıştır.

DİSK, 1967-1980 arasında Türkiye toplumunda her yönüyle
denenmiş, sınanmış, kendisini yalnızca aileleriyle birlikte 3-4
milyonluk bir kitleye değil, tüm emekçilerimize benimsetmiş,
bağımsız ve demokratik bir s~ndikal örgüttür.

DİSK, emekçi halkın örf ve adetlerine sahip çıkmıştır. Çün
kü emekçi halkımızın örf ve adetlerinde zayıfı ezmek yoktur.
Sömürüye, zalime boyun eğmek yoktur; Çünkü emekçi halkı
mızın örf ve adetlerinde ikiyüzlülük, dayanışmayı bozmak, ar
kadaşlarını yalnız bırakmak yoktur, DİSK'in 3 günlük Temel
Eğitim Seminerlerine katılan üyelerinden yazılı olarak seminer
leri ,eleştirmeleri istenmiş ve birgün yargılanabileceğimizi ve
kanıt göstermek zorunda kalabileceğimizi düşünerek değil, ta
mamen içtenlikle bir özeleştiri olarak bu eleştirilere DiSK 7.
Genel Kurulu Çalışma Raporu'nun 344. sayfasında yer veril
miştir. Eleştiriler şunları kapsamaktadır :

• Eğitimler yetersizdir. Daha uzun olmalıdır. ,
• Ders programlarına uyulmamaktadır.
~ Eğitim notları basılıp dağıtılmalıdır.
• Film gösterilmelidir. •
• Siyasi hareket, siyasi mücadele konusunda bilgi
verilmelidir.

• Diyalektik ve tarihi materyalizm de anlatılmalı
dır.·

• Sosyalizm geniş bir biçimde anlatılmalıdır,

Bu gerçekler, DİSK eğitimlerine yönelik suçlamaları tama
men ortadan kaldırmaktadır. •

DİSK-! İddianamesinin 783. sayfasında bazı sanıkların iş
kence ve baskı altında alınan ilk ifadelerinde kendilerine Mark
sist-Leninist fikirlerin öğretilmeye çalışıldığını açıkladıkları öne
sürülmüş ve. buna dayanarak DİSK eğitimlerinin Marksist-Le
ninıst, nitelikli olduğu iddia edilmiştir.

Oysa DİSK 2. Genel Kurul Çalışma Raporu'nda yer aldığı
gibi DİSK eğitimlerinde Marksizm-Leninizm bir yana sosyalizm
bile anlatılmamıştır. Bu durum bazı üyeler tarafından -sosya
lizm anlatrlmalıdır,» denilerek eleştirilmiştir. Yine de bu eleşti
rilerde siyasi bilgi verilmemesinden şikayet edilınektedir. Bu
eleştiriler bu davadaki temel iddiaların tamamen tersini kanıt
lamaktadır.
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DİSK eğitimlerinde nelerin anlatılıp, nelerin anlatılmadığını
kanıtlayacak resmi belge DİSK İddianamesine EK 152 No'lu
Deliller Dosyasının 30. dizisinde bulunan ve DİSK 7. Genel Ku
rul Çalışma Raporu'nda verilen Temel Eğitim Semineri Progra
mıdır.

DİSK Eğitim Dairesi, eğitim çalışmalarma ilişkin. 38 sayfa
lık bir programı TC Çalışma Bakanlığına göndermiş, programın
Çalışma Bakanlığınca, yani devletçe onaylanmasından sonra
1475 sayılı Yasanın 32. maddesi gereğince işçi ücretlerinden ce
za olarak kesilen fonlardan 'oluşan fondan devlet DİSK'e de
para vermiş ve bu davada suçlanan DİSK eğitimleri.İl.in önemli
bir kısmı bu para ile gerçekleştirilmiştir. Bu noktayı özel olarak
Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunarım.

Bilim insanlığın uygarlığa giden yolda en önemli aracıdır'.
Batı Avrupa'da işçilerin, sendikaların 150-200 yıllık deneyimle
riyle kazandıkları teorik ve pratik bilgilerin birikimine, bütü
nüne biz İŞÇİ SINIFI BİLİMİ diyoruz.

İşte DİSK'in eğitimine yol gösteren bu birikim olmuştur.
DİSK'in Ana.tüzüğündeki «devrimci öz-den kastedilen işçi

sınıfının • Anayasanın öngördüğü köklü dönüşümlerin bilinci
ne kavuşturulmasıdır. Zira DİSK devrimciliği kuruluş bildirge
sinde «tutucu, gerici, ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin
Anayasa uyarınca değiştirilmesi, Anayasa ilkelerinin yaşama
geçlrtlmesi- olarak tanımlamıştır.

İşçilerin sınıf bilincine ulaşması demek, işçilerin ekonomik,
demokratik mücadelede yerlerini almaları demektir.

İşçi sınıfının kendisi için sınıf olması ekonomik, sosyal ve
kültürel çıkarlarının farkına .varması demektir.

DİSK'in sendikal eğitime çok önem verdiği doğrudur ve bu
husus . DİSK'in gerçek sendikacılık yaptığının kanıtıdır.

DİSK, 1961 Anayasasının amir hükümleri ve Sendikalar Ya
sasının 1. ve 14. maddesi gereğince eğitim yapmıştır. DİSK'in
eğitimi işçilerde dayanışma bilinci yaratmaya yönelik,· işçileri
katılmacı ve çoğulcu bir demokratik hayata hazırlayan eğitim
dir.

DİSK'in eğitimlerinde işçilere ekonomik, sosyal ve kültiirel
çıkarları aktarılmıştır.

DİSK üyelerinin her türlü önyargıdan taassuptan uzak, yal
nız kendi özgürlüğünü değil, tüm toplumların özgürlüğünü dü
şünen hoşgörülü insanlar olmasını istemiştir.
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DİSK üyelerinin her türlü yabancılaşmayı aşmasını iste
miştir.

DİSK, üyelerinin 1961 Anayasasının tastamam ve eksiksiz
uygulanmasını isteyen, demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla
yaşatacak, emeğe saygılı, ulusal bağımsızlığı savunan yurtse
ver emekçiler olmasını istemiş, bu amaçla eğitim yapmıştır.

DİSK. üyelerinin içinde yaşadıkları dünyayı ve toplumu an
la.yan,, kendini tanıyan kendi konumunun bilincine ulaşan, sö
mürülmeyen, sömürtmeyen ve sömürmeyen insanlar olmasını is- •
teıniştir.

DİSK'in eğitimleri işte bu amaca yöneliktir.
Böylesi gerçek anlamda sendikal eğitim yapmak değil. yap

mamak suçtur.

36. 15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ

DİSK ·İddianamelerinde ve EHM'da 1970 yılının 15-16 Hazi
ran Olayları 1981 yılında DİSK için TCK'nın 141. ve 146. mad
delerini ihlal suçu oluşturduğu iddia edilmiştir.

15-16 Haziran Olaylan adli denetimden geçmiş bir konudur.
Yerleşik ceza hukuku ilkelerine göre bu davada suçlama konu
su yapılamaz. Hakkında adli karar verilmiş 15-16 Haziran Olay
lanna ilişkin ikinci bir karar verilemez.

Bilindiği gibi 1970 yılında I. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim
As. Savcılığı'nca 15-16 Haziran 0laylarına katıldıkları iddiasıyla
bazı DİSK yöneticileri ve DİSK üyeleri hakkında dava açılmış
tır. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahke
mesi'nin 17.9.1970 tarih, ve 1970/16-14 sayılı karar ile tamamlan
mış dosyalar İstanbul Cumhuriyet Savcıhğı'na devredilmiştir.

Dosyalar İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahke
mesinin 16.8.1972 tarih ve 46/80 sayılı karan ile Uyuşmazlık Mah
kemesine gönderilmiştir.

En son olarak İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi 12.12.1984
tarihli ve 84/4 E. ve 84/344 K. sayılı kararı ile bu davadaki TCK'
nın 155. maddesini ihlale ilişkin suçlamaların 1803 sayılı Af Ka
nunu kapsamına girdiğinden TCK'nın 97. maddesi gereğince
bütün- sonuçlarıyla ortadan kaldınlmasına, tüın sanıkların 171.
maddeden beraatlerine karar vermiştir.

15-16 Haziran 1970 ve 1971-73 arasındaki sıkıyönetim dönem-
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!erinde sıkıyönetim askeri mahkemelerinin denetiminden geç
miştir. Kaldı ki, DİSK yöneticileri ve üyeleri hakkında TCK'run
146., 141. ya da 142. maddelerine muhalefetten değil, TCK'mn 172.
maddesine ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasa
sını ihlalden dava açılmıştır. Ayrıca bu davalarda DİSK'in tü
zel kişiliği ya da DİSK Yönetim Kurulu suçlanmamıştır. Bu ne
denle 15-16 Haziran konusunda savunma yapmamızın hukuk
açısından gereksiz olduğunu bilmekle birlikte, bu davadaki Id
dialann hukuki değil, ideolojik ve siyasi nitelikli olduklarını ve
gerçeği yansıtmadıklarını sergilemek açısından 15-16 Haziran
1970 olaylan üzerinde kısaca durmak istiyorum :

15-16 Haziran'ın «ihtilal provası» olarak nitelendirilmesi ye
ni bir olay değildir. Bu terim 15-16 Haziran 1970'i izleyen gün
lerde işverenlerin ve belli merkezlerin DİSK'e yönelik suçlama
rının odak noktasını oluşturmuştur.

15-16 Haziran sırasında TÜRK-İŞ Genel Yönetim Kurulu üye
si ve CHP milletvekili idim. Zamanın iktidarı sendika özgürlü
ğünü neredeyse yok edecek bir yasa taslağı getirmişti. İşçiler
demokratik haklarını kullanarak buna tepki gösterdiler. Bu ey
leme yalnız DİSK'li işçiler değil, TÜRK-İŞ üyesi işçiler de ka
tıldılar.

15-16 Hazlran'da işçilerin yaptıkları yürüyüşlerin hedefi ne
devlet düzeni idi, ne de parlamenter düzen. Tam tersine DİSK
o günlerde zamanın , iktidarı tarafından değiştirilmek istenen
274 ve 275 sayılı Yasaların 1961 Anayasasının 2., 11., 12., 45., 46:
ve 47. maddelere uygun qlarak korunması için çalışmalar ya
pıyordu. DİSK'in bu çalışmalarının tek bir amacı vardı : ANA-
YASAYA SAHİP ÇIKMAK. . •

Sorgular ve delif değerlendirilmeleri sırasında uzun uzun
açıkladığım gibi DİSK, Anayasadışı görüşler doğrultusunda de
ğiştirilmek istenen bu yasaları savunmak için bir dizi karar al
dı. Bunları karar defterlerine yazdı. Alınan kararları basın top
lantıları ile, basın bildirileri ile kamuoyuna duyurdu. İşyeri baş
temsilcilerine ve temsilcilerine bilgi verdi. Tüm çalışmalarını
en açık biçimde kamuoyu önünde sergiledi.

DİSK, Anayasaya aykırı olarak kuruluşunu ortadan kal
dırmak amacıyla hazırlanan yasa değişikliklerinin geriye alın
ması için TBMM düzeyinde yoğun çalışmalar yaptı. DİSK yö
neticileri T.C. Devlet Başkanı ile görüşerek durumu ona aktar
dılar. Tüm diyalog kurma çabalarına rağmen zamamn başbaka
nı DİSK yöneticileri ile görüşmek istemedi. Ana muhalefet par-
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tisi Genel Sekreterine, Milli Birlik Grubu üyelerine ve çok .sa
yıda. parlamentere yasa değişikliklerinin gerçek amacının ne
olduğunu anlattılar. Milli Güvenlik Kuruluna başvurdular. Bu
konuda,' hazırladıkları raporu bilim adamlarına, üniversite men
suplarına, yazarlara, gazetecilere, diğer sendikal kuruluşlara
gçindercliler. Uluslararası düzeyde çok sayıda federasyon ya da
konfederasyona bilgi için bu raporlardan gönderdiler.

Parlamentodaki bir yasa taslağı konusunda görüş belirt
mek, Parlamentoca yapılacak yasa değişikliğinin kendi çıkar
ları doğrultusunda gerçekleşmesine çalışmak, demokratik bir
baskı grubu olarak sendlkaların temel görevidir.

Özelde DİSK'i, genelde ise Sendika özgürlüğünü yoketme
yi amaçlayan Sendikalar Yasası değişikliğine yalnızca DİSK
değil, T'ÜRK-İŞ'in bilinçli üyeleri de tepki gösterdi. Ve işçiler
15-16 Haziran 1970 günlerinde anayasadaki demokratik hakları
nı kullanarak yürüyüş yaptılar. Kamuoyunun ve Parlamento
mm dikkatlerini sendika özgürlüğü konusuna çekmek istediler.

İşçilerin 1961 Anayasası ilkelerini ve sendika özgürlüğü hak
kını korumak amacıyla giriştikleri direniş sırasında işverenlerin
tahriki ile bazı olumsuzlukların ortaya çıkması üzerine 16 Ha
ziran 1970 günü o zamanki DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRK
LER TRT'den kendi sesiyle işçilere şu uyanyı yaptı:

İşçi kardeşlerim, işçi sınıfının bilinçli temsilcileri.
sizlere sesleniyorum. Beni iyi dinleyiniz. Anayasal
lıaklanmız için direndiniz. Direniyorsunuz. Anaya
samız her türlü toplantı ve yürüyüşlerin silahsız ve
saldırısız olacağını emreder. Bizler Anayasaya sım
sıkı • bağlı Işçıler olduğumuz için hiçbir hareketimiz
Anayasaya aykırı olamaz. Ne var ki, bizim aramı
za çeşitli maksatlar güden kişiler, çeşitli kılıklara
bürünerek girebilirler; Hatta kötüsü, gözbebeğimiz
şerefli Türk Ordusunun bir mensubuna kötü mak
satlarla taş atabilirler, tahrikler. yapabilirler. Türki
ye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel
Başkanı olarak sizi uyarıyorum.

15-16 Haziran Direnişi sırasında DİSK'in üye sayısı 50 bin
dolayındadır. Oysa gazetelere bakılırsa Sendikalar Yasasına yö
nelik . yasa değişikliğini protesto hareketlerine ıoo binden fazla
işçi katılmıştı. 16 Haziran'da yürüyüşe katılan 168 işyerlerinden
121'nde TÜRK-İŞ'e üye sendikalar sözleşme yapmış durumda
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idi. Ölen üç işçiden iki ve yaralı 35 işçiden za'sı TÜRK-İŞ üyesi
idi. Bu nedenle 15-16 Haziran Direnişi Türkiye işçi sınıfının bir
eseridir. Yalnızca DİSK üyelerine ait değildir.

O günler için tarafsız olan hiçbir kimse 15-16 Haziran Olay
larını Anavasadışı bir hareket olarak yorumlamadı. Örneğin
Günaydın Gazetesf'nde Necati Zincirkıran şöyle yazıyordu:

Görünen şekliyle İstanbul sokaklarını dolduran işçi
lerin hiç bfr şu veya bu rengin temsilcileridir, diye
bir hükme varmak mümkün değildir. Ne davranış
ne de eylemleriyle kimseye böyle bir intiba. verme
mişlerdir... Yapılan hareket doğrudan doğruya sen
dika kurma ve sendika seçme hakkının korunması

. dır. Bu hak Anayasal bir haktır. İşçiler, çıkarlarım
en iyi hangi sendika gözetiyorsa ona .girmekte ser
best. olmalıdırlar.

Bu arada DİSK ve TÜRK-İŞ dışında 131 bağımsız sendika
«Türkiye Bağımsız İşçi Sendikaları Genel Direniş Komitesi» adı
altında blraraya gelerek o dönemin siyasi iktidarınca -güçlü
sendikacılık tlkesi-rıe karşı olarak sendika özgürlüğü'nü kısıt
lamak istemelerine karşı çıktılar. Forum düzenlediler.

19 Haziran 1970'te ise Ankara Üniversitesi SBF ve Hukuk
• Fakültelerinde görevli 12 doçent, 12 profesör ve 38 asistan ya
. sada yapılmak istenen değişi.kliklere karşı çıktılar, değişiklikle
rin Anayasa'nın 46. ve 47. madesine aykırı olduğunu belirttiler
ve bu amaçla sıkıyönetim ilan edilmesini eleştirdiler.

İşçilerin, DİSK'in değiştirilmek istenen yasa konusunda ne
denli haklı oldukları Anayasa Mahkemesi karan ile saptandı.

Anayasa Mahkemesi 274 sayılı Yasada yapılan önemli de
ğişi.klikleri Anayasaya aykırı bularak iptal etti ve 8-9 Şubat 1972
tarihli ve 1970/48 E. ve 1972/3 K. sayılı kararıyla şu hükmü
verdi:

ANAYASA MAHKE:M.ESİ KARARI
Toplum yararına. olan özgür girişimlerde, bu arada
sendika alanındaki kuruluşlarda, daha iyisini bul
mak, kişi haklarım savunmada ve gerçekleştirme
de en uygun çalışma örgütlerini kurmak, yarışma
duygusunun oluşmasına bağlıdır. Yarışma duygu
sunun gelişmesi ve amaca ulaşabilmesi için girişim
lerin tekel biçiminde değil, çokluk halinde oluşma-
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sı en önde gelen koşuldur. Bu bakımdan işçi hakla
rının korunması için kurulan sendikalar, daha ya
rışma duygusunu baltalayıcı ve engelleyici bir hu
kuk düzeni içinde olmamalıdır.

Gerçekler budur.

37. DGM GENEL YAS EYLEMİ

DİSK-! İddianamesinin 111., 112., 653. ve 656. sayfalarında
•16 Eylül 1976 tarihinde Genel Yas adı altında... siyasi iktidara
karşı mücadele olduğu. siyasi ve toplumsal hayatı felce uğrat
tığı iddiasıyla,... bu eylemlere katılanlar hakkında zamanın
da» yetkili C. Savcıları ve Tabii Yargı organlarının «tavsif ve
kapsam yönünden... noksan yasal soruşturma yapmış olduğu
ileri sürülmekte ve yine DİSK-! İddianamesinin 811. sayfasında
iddiaların ve tavsifin gerekçesini teşkil eden 16 adet ana delil
kıı.leminden 11 no.lu delil kalemi olarak •16 Eylül 1976 tarihinde
gerçekleştirilen siyasi içerikli genel grev ve bununla. ilgili açıl
mış bulunan davalara ait iddianame örnekleri» delil olarak gös
terilmekte ve EHM'run 144. sayfasında da ayın hukuk dışı suç
lama. sürdürülmektedir.
, Oysa, «Genel Yas» eylemiyle ilgili açılan davaların çoğu
'beraat ve düşme kararlan ile sonuçlanmış ve sadece 275 sayılı
Yasaya aykırılık iddiasıyla açılan bu davalardan birkaçında pa
ra cezası verilmiş, DİSK yöneticilerinin hiçbirisi hakkında hiç
bir mahkumiyet karan verilmemiştir. DİSK Yürütme Kurulu
üyeleri. hakkında DGM Direnişine ilişkin olarak açılan dava.
Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkeme_si'nin 1976/956 E., 1978/811 K.
No.lu ve 21.12.1978 tarihli beraat ve 1979/624 E., 1982/629 K. No.
lu 9.9.1982 tarihli davanın ortadan kaldırılmasına ilişkin kesin
leşmiş karan ile ortadan kaldırılmıştır. Dava dosyaları, beraat
kararlan, düşme kararlan; para cezası kararlan ile sonuçlana
rak ve kesinleşerek cezai münasebet sona ermiştir. Bu konuya
ilişkin dosya .dökümlerini Savunma Avukatlarımız Sayın Malı-

. keme Heyetinin ·bilgisine sunacaktır.
Türk milleti adına karar veren yetkili mahkemelerin. tabii

ve bağımsız yargının bu kararlan karşısında, bu davalara konu
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teşkil eden suçlamalar hiçbir yargı organı önünde, hiçbir su
retle yeniden konu edilemez.

Ancak ben bu davadaki suçlamaların Inıkukdışıhğmı sergi
lemek açısından bazı gerçekler üzerinde durmak istiyorum.
, Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 1974/35 E., 1975/126 K. sa
yılı ve 11 Ekim 1975 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ka
ran ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanun'un bazı maddelerini 1961 Anaya
sasına _aykın bularak iptal etmiştir.

DGM, 274 sayılı Sendikalar Yasasının 1. maddesinde belir
tilen işçilerin iktisadi, sosyal ve kültürel çıkarları kapsamında
dır. Her çağdaş toplumda demokratik baskı grubu olarak sen
dikaların ilgilenmekle yükümlü olduklan konulardandır.

1982 Anayasasına ilişkin önerilerde bulunurken Askeri Yar
gıtay da DGM'lerin sivil hakim ve savcılardan oluşmasını iste
miştir. Askeri Yargıtay'ın bu görüşü «DGM'ler Sivil Hak.im ve
Savcılardan oluşmalı- başlığı altında 30.3.1982 tarihli Tercüman
gazetesinde yayınlanmıştır.

DİSK, DGM'yi 1961 Anayasasının Mahkemelerin bağımsızlı
ğı, hakinı teminatı, tabii hakim ve savunma hakkı ilkelerine
aykırı görerek ve bu mahkemelerde daha çok işçilerin -yargı
lanacağmı düşünerek, çağdaş demokrasilerde bir baskı grubu

. olmanın gereğini yerine getirerek karşı çıkmıştır.
Ancak ana muhalefet. partisi CHP, Türkiye Barolar Birli

ği ve TÜRK-İş'e bağlı bazı sendikalar da DGM'ye karşı çık
mışlardır.

DİSK, demokratik bir·kuruluş olarak 11 Ek.im 1976'ya ka
dar parlamentodan yeniden geçirilmesi gereken DGM Kanunu
hakkında geniş bir kampanya açmış ve anayasal ve demokra
tik haklar temeli üzerinde tüm üyelerini DGM konusunda ser
best bırakmıştır.

DİSK'in DGM konusundaki tavrı, 1961 Anayasasının özüne
ve çağdaş sendikacılık ilkelerine uygun bir demokratik tavır
alıştır.

38: 1 MAYIS'LAR

Bu davadaki iddianamelerde ve EHM'da üzerinde en fazla
durulan konu 1· Mayıs'tır. İddialara göre 1 MAYIS İŞÇİ BAY-
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RAMI'nı kutlamak Anayasayı, tağyir ve tebdil etme, Meclisi ça

lıştırmama suçudur. Marksist-Leninist ve komünist olmanın ka
nıtıdır; DİSK'in TCK'nun 146., 141. ve 142. maddelerini ihlali
nin delilidir.

1 Mayıs kutlamaları, bu davadaki birçok konu gibi adli de
netimden geçmiştir.

1 Mayıs 1976· kutlamasıyla ilgili olarak, toplantı tertip ko
mitesi üyelE:ıri aleyhine açılan dava, İstanbul 6. Ağır Ceza Mah
kemesi'nin 1981/115 E. 1981/449 K. No.lu, 23.12.1981 tarihli ka
ranyla beraat ile sonuçlanmıştır. ,

1 Mayıs 1977 kutlamasıyla ilgili olarak toplantı tertip ko
mitesi üyeleri aleyhine açılan dava, İstanbul 5. Asliye Ceza Mah
kemesi'nin 1977/512 E., 1978/580 K. no.lu 8.6.1978 tarihli kara
rıyla. beraat ile sonuçlanmıştır.

1 Mayıs 1977 kutlamaları sırasında DİSK'in toplantısına dı
şardan yapılan saldın nedeniyle açılan, DİSK'in mağdur ve
müdahil olarak tarafı olduğu dava, İstanbul SYNT Askeri Mah
kemesinde görülmekte iken, verilen görevsizlik karan ve Uyuş
mazlık Mahkemesi kararı gereği İstanbul 2. Ağır Ceza. Mahke-
mesi'nde devam etmektedir. .

1 Mayıs 1978 kutlamalarına ilişkin olarak açılan kovuştur
ma neticesinde İstanbul C. Savcılığı Toplum Suçlan Bürosu'nun
1978/15132 Hz., 1978/597 Büro 1978/527 K. no.lu, 14.9.1978 tarihli
kararıyla kovuşturmaya yerolmadığı kararı verilmiştir.-

1 Mayıs 1979 kutlamaları nedeniyle ise İstanbul SYNT As
keri Mahkemesinde TCK'nun 146., 141. ya da 142. maddesine
muhalefetten değil, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasına muhale
fetten dava açılmış ve Askeri Mahkemenin 1979/730 E. karan
ile bazı yöneticiler 16 günlük hapis cezası ile cezalandırılmışlar
ve bu karar Askeri Yargıtay'm incelenmesinden ve onayından
geçmiştir.

Kısacası DİSK'in ı- Mayıs kutlamaları artık hiçbir yargı or
ganı önünde yeniden suçlama konusu yapılamaz.

Yerleşmiş hukuk ilkelerine ve yasalanmıza göre adli de
nettmden geçmiş ı Mayıs kutlamaları nedeniyle savunma yap
mam gerekmemekle birlikte, DİSK'e yönelik suçlamaların en
önemli bir kısmını oluşturan ı Mayıs konusunda. bazı gerçek
leri Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum.

DİSK-! İddianamesinin 48. sayfasına göre 1 Mayıs -sosya
lizm-komünizm yolunda ilerlemek için tertip edilmektedir»; 106.
sayfasına göre «1 Mayıs Bahar Bayramı bir komünist propa-

349



ganda ve ihtilal aracı olarak kullanılmıştır»; 123. ·sayfasına gö
re ise ~l Mayıs 1976 mitingi ile TKP ve dolayısiyle SSCB'ye kar
şı ifası gereken görev DİSK tarafinden yerine getirilmiş, gele
cekte tabanı DİSK olan ve omurgasını TKP'nin meydana geti
receği politik örgüte doğru önemli bir adım atılmıştır...

DİSK-I İddianamesine göre DİSK'in l Mayıs'ı kutlamak is
temesi, bu amaçla resmi mercilere başvurması «devlete karşı
güç gösterisidir» Cs. 119); «Marksist-Leninist ideolojisi istikame
tinde kitleleri devlete husumete ve savaşa yöneltmektir•; Cs. 120>,
«ı Mayıs günlerini devlete karşı tehdit yönünden Istismar- et
mesidir» Cs. 125); «1 Mayıs kutlamalarını politik mücadele bi
çimi olarak benimseyip hayata geçirmesi ve böylece Marksist
Leninist ilkeler doğrultusunda ideolojik ve politik faaliyetini bu
yönden sürdürmesldır,» Cs. 3681

öte yandan yine DİSK-! İddianamesine göre- DİSK, ı Mayıs
1980'i kutlayamayacağmı anlayınca, 30 Nisan'da «siyasi ve ide
olojik mahiyette genel grev uygulamasına girişmiş» Cs. 2621; «30
Nisan 1980 genel grev eylemini gerçekleştirerek sosyal düzeni
bozma hususundaki- tevali eden eylemler zincirine yeni bir hal
ka daha eklemiştir» Cs. 661). EHM'nın 145. sayfasına göre ise
ı Mayıs'lar birer «ihtilal provasıdır>

1 Mayıs kutlamalarına yönelik gerçekleri saptırma, tahrifat:
ve hukukdışı yorumlara dayalı tüm suçlamaları reddediyorum.
Ve böylesi suçlamalar karşısında kalmaktan hukuk adına üzün
tü duyuyorum.

Öncelikle şunu belirteyim ki, ı Mayıs'ı kutlamak TKP ve·
dolayısıyla SSCB doğrultusunda bir eylem değildir. Daha önce
resmi belgelere dayalı olarak belirttiğim gibi DİSK ile TKP ara
sında gizli ya da açık hiçbir ilişki yoktur. DİSK. gizli, açık tüm
siyasi örgütlerden bağımsız, demokratik bir sendikal kuruluş
tur.

1 Mayıs'ı kutlamak, Marksist-Leninist ideoloji doğrultusun
da davranmanın, ihtilalciliğin ya da komünistliğin ölçüsü ola
maz.

ı Mayıs İşçi Bayramını savunmak, proletarya diktatörlüğü
nü savunmanın, anayasayı tağyir ya da tebdil etmenin kıstası
ya da işareti de değildir.

Siyasi rejimi na olursa olsun, tüm ülkelerde ı Mayıs eme
ğin bayramıdır. İşçilerin uluslararası birlik, mücadele ve daya
nışma günüdür.

1 Mayıs 1979 tarih,inde İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı:
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Askeri Mahkemesinin 979/730 E. sayılı dosyasının duruşmasında
belirttiğim ve 30 Nisan Davası nedeniyle Mahkemenizde tek
rarladığım gibi.

. Bu günün işçi sınıfı için ekonomik ve demokratik
hakları elde etme mücadelesinde tarihsel bir anlamı
vardır. Bu anlama dayalı olarak tüm dünya işçileri
uygulanan rejimin niteliği ne olursa olsun her yılın
ı Mayıs'ında bayramlarım kutlama bilincini sürekli
olarak yaşatmışlar ve bayramlarmı kutlamışlardır.

1 Mayıs'ı kutlamak DİSK'in temel görevleri arasındadır. 1
Mayıs'ı kutlamak genel olarak demokratik hak ve özgürlükle
rimizi koruma ve genişletme mücadeleınizin bir parçasıdır. Özel
olarak da Arıatüzüğümüzün ve genel kurullarımızın bizlere yük
lemiş olduğu bir görevdir. Ekonomik, demokratik haklan ko
rumak, toplu sözleşme düzenini savunmak DİSK'in ne denli gö
revi ise 1 Mayıs'ı kutlamak da o denli bir görevidir.

Bu gerçek Türkiye'nin üyesi olduğu Uluslararası Çalışma
Örgütü ILO'nun Sendikal Özgürlükler Komitesinin yıllarca ön
ce aldığı aşağıdaki şu kararlarla tüm üye hükümetlere duyu
rulmuştur:

Açık hava toplantıları, özellikle 1 MayJS günü vesi
lesiyle düzenlenecek toplantılar, sendikal hakların
önemli bir yönüdür.
Temel sendika hakkı olan toplantı ve gösteri yürü
yüşleri keyfi nedenlerle reddedilmemelidlı-. (Sendi
kal Özgürlükler, TÜRK-İŞ'e bağlı • YOL-İŞ Yayım,
Ankara 1'981, s. 55-56)

İşte ILO'nun bu kararıyla saptandığı gibi rejimi ne olur
sa olsun dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde sendikalar 1
Mayıs'ı kutlarlar.

İddiaların mantığına göre ı Mayıs'ı sendikal haklardan sa,
yan ILO da mı Marksist-Leninist örgüt olmakla suçlanacaktır'ö

DİSK-1 İddianamesinin 19. sayfasında sendikacılık anla~~lı.
övülen ve örnek gösterilen ULUSLARARASI HÜR IŞÇİ SENDi
KALARI KONFEDERASYONU ICITU her yıl 1 Mayıs İşçi:
Bayramım kutlar. ı Mayıs nedeniyle 75 • milyon dolayındaki:
üyesine ı Mayıs mesajı yayınlar ve 1 Mayıs mesajında dünya-.
nın iktisadi, sosyal ve siyasi sorunları üzerinde görüş bildirir.

İddiaların mantığına göre, 1 Mayıs'ı kutlayan ICFfU da.
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mı Marksist-Lenlnlst, illegal, ihtilalci örgüt olmakla suçlana
caktır?

Bir karşılaştırma olanağı yaratması açısından DİSK dava
sının açıldığı 1981 yılına ilişkin ICFTU'nun 1 Mayıs 1981 Mani
festosu'nu ayrıca ICFl'U'nun istemlerini de dile ,3'etirmesi açı
sından ekte Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum:
EK No:.15

ICFTU'nun 30.3.1981 tarihli bülteninde yayınlanan ı Mayıs
Manifestosu'nda kısaca şu görüşlere yer verilmektedir:

İzinli veya izinsiz olarak sendikalar 1 Mayıs'ta, dün
yanın her yerinde devletten ve işverenlerden Istem
!erini dile getirirler. Yeni bir uluslararası sosyal ve
ekonomik. düzen konusunda daha: özgür, daha de
mokratik ve adil bir toplum konusunda düşüncele
rini açıklarlar... Yaşasın 1 Mayıs!

ı Mayıs Batı Avrupa ülkelerinde devlet başkanlarının, baş.
bakanların. katılımıyla kutlanmaktadır. İddiaların • mantığına
göre, 1 Mayıs törenlerine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Mit
terand ile Federal Almanya eski Başbakanlarından Schmidt de
mi Anayasal düzenlerini devirmekle suçlanacaktır?

Dünyada yaklaşık 2 milyar insanın dini lideri olan Papa da
1 Mayıs törenlerine katılmıştır. İddiaların mantığına göre Papa
da mı -Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda ideolojik ve po
litik faaliyet sürdürmekle» suçlanacaktır?

Bu davada, 1• Mayıs'ı kutlamak Marksist-Leninist kuruluş
olmanın, proletarya diktatörlüğü yolunda mevcut Anayasal dü
zeni yıkmanın bir kanıtı olarak görülmekte ve bu nedenle
DİSK'in TCK'nun 141., 142 ve 146. maddelerini ihlal ettiği iddia
edilmektedir. İddialardaki bu suçlamaların gerçekdışı, hukuk
dışı olduğunun, 1 Mayıs'lann tüm Avrupa'da değişik biçimler
de, ama genellikle sendikal merkezler tarafından kutlandığının
kanıtlanması açısından DİSK-1 İddianamesinin 19. sayfasında
sendikal anlayışı övülen ve örnek gösterilerı ICFTU'nun ve Av
rupa Sendikalar ~onfederasyonu ASK'ın en önemli üyelerin
den birini oluşturan ve Federal Almanya'da 8 milyon işçiyi
temsil eden Alman Sendikalar Birliği DGB'nin en büyük sendi-.
kalanndan biri olan ve Federal Alrnanya'da çalışan çok sayıda
Türk işçisinin de üyesi bulunduğu ve bu nedenle Türkçe ya
yınlar da yapan, Metal İşçileri Sendikası IGM'nin yayın organı
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olan METALL'in 1 Mayıs'larla ilgili sayılarını ekte Sayın Mah
keme Heyetinin takdirlerine sunuyorum. EK No. 16.

Bu sendikanın 16 Nisan 1980 tarihli sayısında 1 Mayıs'ın 90.
yılı, afişlerle birlikte tanıtılmak.tadır. • •

Sendikanın 18.4.1980 tarihli Türkçe yayınında «DGB'nin ı
Mayıs Çağrısı-na yer verilmekte, 14.5.1980 tarihli IG Metan Der
gisinde ise Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt'i 1
Mayıs 1980 kutlama töreninde işçilere konuşurken gösteren fo
toğrafa. yer verilmektedir.

Türkiye'de 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı olarak kutlanması çok
eskilere gider. 1923 tarihli Türkiye İktisat Kongresi'nde kabul
edilen esaslar arasında şu görüşe yer verilmiştir:

Madde 14
1 Mayıs gününün Türkiye işçileri bayramı olarak
kanunen kabulü. CA. Gündüz ÖKÇÜN, Türkiye İkti
sat Kongresi 1923, Ankara 1981, s. 43o-434l

ı Mayıs günü,
1935'de sosyal bir sorun olarak ele alınıp kanunlaştınlan

bir gündür. 1935'de Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkın
daki Kanun taslağı TBMM'de görüşülürken bazı üyeler bugü
nün bahar ile, dini akideler ile ilgisinin olup olmadığının ko
nusunda bilgi sahibi olmak istemişlerdir; Bir üye 1 Mayıs Bay
ramının gerekçesinin ne olduğunu ve bu bayramın Ahd-i Atik
ya da Ahd-i Cedid ile bir ilgisinin bulunup bulunmadığımsor-·
muştur. Soru üzerine zamanın İçişleri Bakam Şükrü Kaya;

Bu kanun doğrudan doğruya sosyal ve siyasal bir
kanundur. Ahd-i Atik ya da Ahd-i Cedit ile bir mü
nasebeti yoktur. Doğrudan doğruya milletimizin
menfaatine ve birbirini takip eden inkılapla.nmızla
münasebeti olan kanunlardan biridir.

demiş ve «siz ister Mayıs Bayramı deyiniz, ister Bahar Bayra
mı deyiniz,» diyerek sözlerini tamamlamıştır.

Bu ülkede on yıl Başbakanlık yapmış Adnan Menderes ise
1 Mayıs 1960 günü radyodan işçilere seslenerek onların 1 Ma
yıs Bayramını şöyle kutlamıştır:

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. İşçi kardeşlerime elem
siz, kedersiz birçok bayram idrak etmelerini ve on
Iann refah ve saadetini temenni ederken, bu gaye-
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de kendilerine her zaman yardımcı olmanın en aziz
emeli. teşkil ettiğini ifade etmek isterim.

ı Mayıs işçilerin, emekçilerin uluslararası bayramıdır. Bu
bayram rejimi ne olursa olsun tüm ülkelerdeki işçilerce deği
şik .biçimlerde kutlanmaktadır. Değişik biçimlerde yaşanmak
tadır.

ı Mayıs'ları kutlamak devlete karşı güç kullanımı değil, bir
demokratik hakkın kullanımıdır. ,

Türkiye'de de 1 Mayı~'ı kutlamak suç değildir. Ve .DİSK 171
sayılı Yasaya göre devletten aldığı izinlerle, devletin deneti
minde il.O karan gereğince sendikal görevini Y.erine getirerek
1 Mayıs'lan kutlamıştır, .

1ITT9'da I. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 22
sayılı bildirisi ile ı Mayıs'ı İzmir'de kutlayanlar övülmüştür.
Yani ı Mayıs'ı kutlamak sıkıyönetim komutanlıklarınca da suç
olarak kabul edilmemiştir.

1980'de ı Mayıs'ın İstanbul'da kutlanmasının yasaklanması
ise özünde ı Mayıs'ı yasaklama değil, Askeri Yargıtay'ın
1983/336 Esas, 1983/325 Karar No'lu kararında da belirtildiği gi
br «Komutanlığın anarşist gruplarca istismarı mümkün olan
duyarlı açık hava toplantısı ile gösteri yürüyüşlerine bir süre
dalı izin vermeme zorunluluğu duyduğu ve bu zorunluluğun
bir sonucu olarak DİSK'in ı Mayıs için İstanbul'da bir toplantı
ve gösteri yürüyüşü yapma hususundaki başvurusuna Komu
tanlıkça izin verilmemiş» olmasındandır.

DİSK'in kutladığı ı Mayıs'lar hakkında çeşitli soruşturma
lar yapılmıştır. Ancak hiçbirinde bu davada ileri sürülen hukuk
dışı, akıl almaz iddialar öne sürülmemiştir. ı Mayıs'ı kutlamalı:
TCK'nın 146. maddesini ihlal etmenin gerekçesi yapılmamıştır.

DİSK, 1 Mayıs'ları 1976 ve 1977'de AP-MSP-MHP'den oluşan
bir siyasi iktidar döneminde, 1978'de CHP iktidarında İstanbul' .
da, 1980'de AP azınlık iktidarı döneminde tüm resmi, yasal izin
lere uymak suretiyle Mersin'de kutlamıştır,

DİSK tüm çalışmalarında yasalara en büyük saygıyı göster
miştir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasının hiçe sayıldığı,
bu yasaya uygun başvurulara gerek duyulmadığı dönemlerde

• bile DİSK tüm toplantı ve gösterilerini bu yasaya uygun olarak
gerçekleştirmiştir. Kimi zaman haksız bir biçimde güzergahlar
değiştirilmiş, ama DİSK haklı taleplerini saklı tutarak böylesi
kararlara dahi özveri göstererek uymuştur:
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İlk kutlama olan ı Mayıs 1976, son derece görkemli bir top
lantı olarak gerçekleştirilmiş, hiçbir olay olmamıştır.

ı Mayıs l977'de bir komplo sonucu kanlı bir katliam gerçek
leştirilmiş, 36 kişi bu olayda yaşamlarım yitirmiştir. DİSK her
fırsatta bu olayın arkasında yatan esrar perdesinin açıklanma
sını talep etmiş, hükümet ve TBMM'den 1 Mayıs l977'nin katil
lerinin bulunmasını istemiştir. Ancak hala ı Mayıs 1977 kat
liamının gerçeği ortaya çıkarılmamıştır, Bu konuda DİSK suç
lanmak yerine ı Mayıs katliamı ortaya çikanlmalıdır.

DİSK, bu katliama rağmen Türkiye'de demokrasinin yaşa
yabileceğini göstermek açısından ı Mayıs 1978'e daha dikkatli
bir biçimde hazırlanmıştır. •

ı Mayıs 1978 öncesinde basının belli bir kesimi, belli kişiler,
çeşitli tahriklere girişerek tansiyonu arttırmak istemişlerdir.
Provokasyon yapmak istemişlerdir. Ancak 1 Mayıs 1978, bir tek
kişinin dahi burnu kanamadan sona ermiştir.

Böylece Türkiye'de kışkırtmalara rağmen dışandan müda
haleler olmadığı takdirde kitlelerin demokratik haklannı kulla-.
nabileceği crtaya çıkmıştır. Böylece DİSK'e yöI1:elik iftiralar da
hedefini bulmamıştır. ,

O kadar ki günlük gazetelerden Günaydın 2 Mayıs 1978 ta
rihinde -Tahrfkler Boşa Çıktr» biçiminde başlık atmıştır.

ı Mayıs 1978 mitingi ile ilgili olarak Savcılıkça bir soruş
turma yapılmış, ancak takipsizlik kararı verilmiştir.

ı Mayıs 1979 konusunda İstanbul Valiliğinin DİSK'in başvu
rusundan sonra yaptığı güzergah değişikliği nedeniyle sorunlar
çıkmıştır. DİSK Sıkıyönetimin demokratik hak ve özgürlükle
rin kullanılmasını güvence altına almak amacıyla ilan edildi
ğini belirterek toplantı yapma özgürlüğüne engel olunmaması-
m istemiştir. ' •

O dönemde işçilerle askerleri karşı karşıya bırakına tah
riklerine karşılık da DİSK Dergisi'nin Mayıs-Temmuz 1979 ta
rihli 5-6-7 sayılı nüshasının «işçi sınıfı askerle karşı karşıya
gelmez» başlığı altında yer aldığı gibi, 27 Nisan 1979'da Yürüt
me Kurulu adına yaptığım açıklamada şöyle dedim:

Ancak Türkiye İşçi Sınıfının tek devrimci sendikal
örgütü DİSK işçileri askerlerle karşı karşıya getir
me niyetinde değildir.

Ancak 28 Nisan 1979 tarihinde DİSK Genel Merkezi Güven
lik Kuvvetlerince aranmış, yöneticileri göz altına alınmış, 29 Ni-
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san 1979'da ise I. 'Ordu ve İstanbul Srkıyörıetim Komutanlığı 1
Mayıs 1979'da İstanbul'da sokağa çıkma. yasağı ilan etmiştir.

ı Mayıs 1979 günü İstanbul'da tüın DİSK üyeleri sıkıyöne
timin bildirisine uymuşlar ve sokağa çıkmamışlardır.
• EHM'nın 145. sayfasında İzmir'de yapıldığı belirtilen ı Ma
yıs 1979 gösterisinin DİSK ile bir ilgisi yoktur.

DİSK Yürütme Kurulu 15 Mart 1980'de ise, 1 Mayıs 1980
kutlamasına karar vermiş ve ilgili başvurulan gerçekleştir
miştir.

DİSK'in toplantı ve gösteri yürüyüşü izin başvurularına 4
ilin yetkilisi resmen bir yanıt vermezken, İstanbul Valiliği Sı
kıyönetimin uzaması halinde İstanbul'da 1 Mayıs'ın kutlanma-
'sına izin verilmeyeceğini belirtmiş, Mersin Valisi de yazılı ola- ·1
rak 1 Mayıs'da Mersin'de toplantı ve gösteri yürüyüşüne izin !
ve:rmeyeciğini bildirmiştir.

DİSK, Mersin Valiliğinin karan üzerine Danıştay'da dava
açmış ve Danıştay DİSK'in talebini haklı görerek Mersin Vali
liğinin kararı için Yürütmeyi Durdurma Kararı vermiştir. Böy
lece Mersin'de yasal olarak ı Mayıs toplantısı yapma hakkı
doğmuştur.

Bu arada 29 Nisan 1980 tarihinde DİSK Yürütme Kurulu
adına DİSK'in şu kararı bütün kamuoyuna duyurulmuş ve bu
talimat TRT ve basında geniş biçimde yer almıştır :

DİSK 1 Mayıs 1980 Birlik, .Dayanışma ve Mücadele
gününde tek mitingi Mersm'de yapacaktır. Mersin
dışında Zonguldak, Kocaeli, Nazilli gibi iller dahil
Türkiye'nin başka hiçbir yerinde DİSK, :ı! Mayıs mi
tingi yapmayacaktır.

Ve DİSK 1 Mayıs 1980'de tek mitingini yasalara uygun bir
biçimde Mersin'de yapmıştır.

Mersin mitingi hakkında herhangi bir adli kovuşturma ya
pılmamıştır.

İddia Makamının ı Mayıs'lar nedeniyle DİSK'in «Sıkıyöne
tim Kanununun ve idaresini dahi dikkate almadığma- (s. 119),
hatta Sıkıyönetim ilanına ve uygulamalarına kesin bir tavırla
karşı çıktığına (s. 3161 yönelik suçlamalar da gerçekdışıdır.

DİSK yalnızca sıkıyönetimin demokratik hak ve özgürlük
lerin kullanılmasını güvence altına almak amacı ile ilan edil
diğini, bu nedenle, toplantı yapma özgürlüğünün sıkıyönetim
koşullarında da kullanılabileceğini belirtmiştir.
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İddialardaki sıkıyönetim konusunu saptırma çabalarına ve
rilebilecek en iyi yanıt Askert Temyiz Mahkemesi 3. Dairesinde
bakılan ı Mayıs . 1979 davasında bir üye- Hakim Albayın karşı
oy yazısıdır. Karşı oy yazısında Hakim Albay şöyle demiştir :

Sıkıyönetim bozulan kamu düzenini yeniden kur
mak ve yeniden işler hale getirmek amacıyla baş
vurulan bir yönetim biçimi olup, Anayasadan kay
naklanmaktadır. Dava konusu olayın ortaya çıktığı
tarihte İstanbul'da da mevcut olan Sıkıyönetim te
mel hak ve özgürlüklere yönelik _şiddet eylemlerini
önlemek amacıyla ilan edilmiştir.
Şu halde sıkıyönetim komutanlığının ilk ve en önem
li görevi vatandaşların «temel hak ve özgürlükleri
ni.. herhangi bir şiddetle karşılaşmaksızın rahatça
kuilanabilmelerini sağlamaktır.

DİSK-I İddianamesinin 693. sayfasında sözü edilen r Mayıs
Broşürü DİSK'e aittir. Ancak zamanında hakkında herhangi
bir kovuşturma dahi yapılmamıştır.

DİSK-I İddianamesinin 690: sayfasında söz edilen •l Mayıs
1979,. başlıklı kitap DİSK'e ait değildir. Üzerinde adı yazan ya
ymevine ait, piyasada para ile satılan bir yayındır. O kitabın
içeriğinden DİSK'i ya da yöneticilerini herhalde hiç bir hukuk
çu sorumlu tutamaz.

DİSK-I İddianamesinin 690. sayfasında DİSK'in ı Mayıs'lar
da kullandığı sloganlarla ilgili suçlama getirilmiştir. _

DİSK-I İddianamesinin 685-688. sayfaları arasında verilen
sloganlar 1 Mayıs 1978 kutlamasına ilişkindir. Bu sloganları kul
lanmak suç değildir. DİSK, bu sloganları 1 Mayıs 1978 tarihin
den önce İstanbul Valiliği'ne sunmuştur. DİSK mitingin iç gü
venliği için binlerce üyesini görevlendirmiştir. Ancak dış gu
venlik, Güvenlik Kuvvetlerine ait olmuştur. DİSK'in Vilayetçe
kabul edilen sloganları dışındakileri havi pankart ve flamalara
daha güzergah. başlarında güvenlik kuvvetlerince el :ıtonulma
sı gerekirken, böyle bir arama yapılmam.ıştır.

Miting meydanında DİSK yöneticilerinin tüm uyarılanna
rağm.en, bazı kişi ve gruplarca DİSK'iii daha önceden saptanan
sloganları dışında bazı sloganlar • atılmış, meydanda. bazı fla
malar açılmıştır. Bu konuda kürsüden daha fazla anons yap
manın kargaşa yaratacağım düşünen DİSK yöneticileri anons
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yapmak yerine, alanda görevli yönetici ve üyeler- kanalıyla di
sipline aykırı davranan kişi ve gruplan sürekli ikaz etmiştir.

DİSK tarafından saptanan sloganlara DİSK'e bağlı sendika
lar yürüyüşün başından sonuna kadar uymuş ve gereğini ye
rine getirmişlerdir. İddianamenin 690. sayfasında yeraldığı gi
bi, bu sloganları taşıyan pankartlar «DİSK'e bağlı muhtelif sen
dikalar tarafından- taşınmamıştır, Disipline uymayan çeşitli
dernekler ise DİSK tarafından kınanmış ve bazılarıyla ilişkile-

• rimiz askıya dahi alınmıştır.
DİSK, İddia edildiği gibi kendisine ait olmayan sloganlan

benimsememiştir. DİSK her türlü çalışmasını açık ve aleni ya
par, bu konuda tüm yasal gerekleri yerine getirmeden adım at
maz. Sloganlar ve pankartlar konusunda da aynı işlem yapıl
mıştır.

ı Mayıs 1978 mitingini hükümet komiseri olarak 3 Kayma
kam izlemiştir. Bu duruma onlar müdahale etmemişler, onlar
ve güvenlik kuvvetleri mensuplan slogan konusunda herhangi
bir anons yapılması için DİSK yöneticilerini de ikaz etmemiş-
lerdir. '

Ancak DİSK'in saptadığı sloganlar dışındaki sloganlar ve
bu sloganları içeren pankart ve flamalar DİSK'in hiçbir yayı
nında kullanılmamıştır. BU: sloganları içeren fotoğraflara DİSK
yayınlarında yer verilmemiştir.

Bu davadaki 1978 ı Mayıs kutlamasına ilişkin hukuki olma
yan, telkini nitelik taşıyan iddialara en güzel cevap 1 Mayıs
1978 kutlaması hakkında takipsizlik karan veren T.C. İstanbul
C. Savcılığı'nın 1978/527 K. sayılı takipsizlik kararıdır. Bu ka
ran Ek No: 17 olarak Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine su
nuyorum.

Bu davadaki hukuki niteliği olmayan telkini nitelikli suç
lamalardan biri de Atatürk resmi ve Türk Bayrağına ilişkindir.

DİSK-! İddianamesinin 693. sayfasında DİSK'in 1 Mayıs mi
tinglerinde Atatürk'ün resminin taşınmadığı, başka sayfaların
da. da Türk Bayrağına yer verilmediği belirtilerek DİSK suç
lanmak istenmektedir.

Bu suçlamalar hukuki değeri olmayan, önyargılı yorum
lardır.

İddialarda DİSK her şekilde tuzağa düşürülmek istenmek
tedir. DİSK-! İddianamesinin 693. sayfasında 1 Mayıs törenle
rinde Atatürk resminin kullanılmadığı demagojisi yapılmakta
dır. Oysa iddianamenin 322. sayfasında DİSK'in ı Mayıs kut-
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lamalarında Taksim'deki Atatürk Anıtına çelenk koyması
«Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret» olarak değerlendiril
mektedir. Yani bu davadaki iddialara göre DİSK, Atatürk'ün
resmine ya da heykeline sahip çıkınca da suçludur, çıkmayın
ca da. Oysa ceza hukukunun ilkeleri son derece açıktır. Bu il
keler ortada iken Atatürk'ü demogajik olarak kalkan edinme
ye çabalamak Atatürk'ün manevi şahsiyetine yönelik bir dav
ranıştır.

DİSK· Yöneticileri huzurda yaptıkları açıklamalarda da be
lirttikleri gibi Mustafa Kemal Atatürk'e içtenlikle sahip çık
mışlar, Atatürk'ü hiçbir biçimde istismar etmemede kararlı ol
muşlar, Atatürk istirınarcılanna da karşı çıkmışlardır. DİSK'in
her büyük toplantısı, Mustafa. Kemal .Atatürk'e yapılan saygı
duruşu ile başlamıştır. Ancak DİSK Atatürk'ü heykellerde,
büstlerde, kocaman bez parçalarında dondurarak sahte Atar
türkçülük yapmamıştır.

Öte yandan DİSK'in tüm ı Mayıs mitinglerinde Türk Bay
rağı en önde, büyük bir onurla taşınmıştır. İleride herhangi
bir yargılamanın olacağını varsaydığımız günlerde yaptığımız
yayınlardaki fotoğraflar bunu kanıtlamaktadır.

DİSK'in düzenlemiş olduğu ı Mayıs mitinglerine yalnız
DİSK üyeleri değil, TBMM üyeleri, belediye başkanları, gazete
ciler, bilim adamları, sanatçılar, her işkolundan işçiler katıl
mıştır. Yalnız DİSK üyeleri değil, binlerce bağımsız sendika
üyesi ve Türk-İş üyeleri de katılmıştır. Türk-İş üyelerinin ço
ğu kendi sendikalarının flamaları altında emekçilerin bayra
mını kutlamışlardır.

ı Mayıs konusu Türk-İş'in en son genel kurulunda da ha-
• raretle tartışılmıştır. Delegelerin çoğu ı Mayıs'ı Türk-İş'in de
kutlamasını isterken, delegelerin bir kısmı • da Türk-İş yönetici
lerinin ı Mayıs konusundaki ikiyüzülülüklerine değinmiştir.

Bir delege,

Gelelim madalyonun öbür yüzüne, Türk-İş 1 Mayıs'ı
kutlamıyor mu?
Geçen ı Mayıs'ta. Türk-İş'in icracıları, yöneticileri
bizden gizli, sizden saklı diğer ülkelerde kutluyor
lar. Kendine gelince salkım, bize gelince talkın, yok
böyle şey. (Türk-İş 11. Genel Kurul Çalışmaları, s. 2871

Bir başka delege de şöyle demiştir:
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Bu yönetim l Mayıs,ı yurt dışında İşçi Bayramı ola
rak kutlamaktadır. Başta Sovyetler Birliği olmak
üzere birçok ülkedeki ı Mayıs İşçi Bayramı kutla
ma törenlerine temsilci göndermektedir. Ama ülke
mizde l Mayıs'ı İşçi Bayramı olarak kutlamayı kına
maktadır. Üstelik üyesi bulunduğu Uluslararası İşçi
Örgütünün l .Mayıs'ı İşçi Sınıfının Bayramı olarak
tanımasına, kutlamasına rağmen. Cs. 2571

Çok sayıda kuruluş ı Mayıs'lar nedeniyle DİSK'e 'mesaj gön
dermişlerdir. Bunlar DİSK İddianamesinin 741-749. sayfaları,
arasında kasıtlı olarak sayılan örgütlerden ibaret değildir.

DİSK 7. Genel Kurulu Çalışma Raporu'nun 220., 289. ve 445.
sayfalarında görüleceği gibi 1 Mayıs'lar nedeniyle DİSK'e ay
nca şu örgütler de mesaj göndermişlerdir :
-Uluslararası Çalışma Örgütü CILOl
-Uluslararası Af Örgütü
- İnsan Haklan Komisyonu
-Avrupa Sendikalar Konfederasyonu CASKl
-Kamu Hizmetleri Uluslararası Örgütü CPSD
-Uluslararası Demokrat Hukukçular Derneği .
- İnsan Haklan Birliği •
-Fransız Demokratik İş Konfederasyonu CCFDT)
-Belçika Genel İş Konfederasyonu CFGTBJ
-İtalyan İşçi Birliği CUIL>
- Fransa Ulusal Eğitim Federasyonu
-Hollanda Sendikalan Federasyonu CFNV)
-Danimarka Sendikaları Konfederasyonu CLO)
ı Mayıs nedeniyle DİSK'e mesaj gönderen bu kuruluşların·

Marksist-Leninist ve ihtilalci örgüt oldukları acaba nasıl kanıt
lanacaktır?

1 Mayıs'lar ve DİSK konusundaki gerçekler bunlardır.

39. 20 MART FAŞİZME İHTAR EYLEMİ

İstanbul Üniversitesi'nden çıkmakta olan öğrenciler üzerine
bomba ve makinalı tabancalarla yapılan saldırıda 7 öğrencinin
ölmesi ve 40 öğrencinin yaralanması üzerine DİSK'in 20 Mart
1978'de gerçekleştirdiği Faşizme İhtar • Eylemi DİSK-! İddiana-
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mesinin ve EHM'nın çeşitli bölümlerinde suçlanmakta ve DİSK•
in TCK'nun 141., 142. ve 146. maddelerini ihlal etmesinin kanıtı
kabul edilmektedir.

20 Mart Faşizme İhtar Eylemi, adından da anlaşılacağı gibi
hüküıneti, rejimi, devleti hedef almış bir eylem değildir. Can
güvenliğinin sağlanması, terör olaylarına karşı gerekli önlem
lerin alınması yolunda bir ihtar eylemidir. Ve 16 Mart 1978 ola
yından sonraki katliamlar, 12 Eylül'e kadarki terör olaylan
DİSK'in ihtarını haklı çıkarmıştır.

20 Mart Faşizme İhtar Eylemine ilişkin olarak DİSK Genel
Başkanı olarak yaptığım açıklamada şöyle demiştim :

Demokraside görüşlerini bir başkasına zorla kabul
ettirme ilkesi yoktur.
Hele öldürerek hiç yoktur?
Faşizme İhtar Eylemimizin dayanağı Anavasadır;
Anayasamızın başlangıç ilkesidir. Faşizme karşı uva
nık bekçiliğimizin yüklediği vazgeçilmez bir göre-.
vin yerine getirilmesidir. İnsan Haklan Evrensel Bil-.
dirgesidir. İnsanlarımızın can güvenliğini sağlamayı
tüm yasaların üstünde kabul eden doğa yasasıdır..
Çocuklarımızın öldürülmesinin önlenmesini Istiyo-.
ruz. Eylemimiz bunu sağlamak içindir. Hukuka ay
kırı ise bunun sonuçlarına katlanacağız. Yeter ki
çocuklarımız öldürülmesin. Yeter ki Anayasamız çiğ-.
nenmesin. Yeter_ ki faşizm kanlı diktasını kurama-
sın.

\
20 Mart Faşizme İhtar Eylemine ilişkin olarak Bakırköy II..

Asliye Ceza Mahkemesinde DİSK Yürütme Kurulu üyeleri hak-.
kında dava açılmıştır. Olağan dönemde açılan dava TCK'nun,.
141., 142. ya da 146. maddesinin ihlali Iddiasını taşımamaktaydı..
Açılan davadaki suç 275 sayılı yasaya muhalefetti.

Bu davada DİSK Yürütme Kurulu üyeleri önce beraat et-.
mişler, ancak daha sonra kararın Yargıtayca bozulması üzeri-
ne ayın mahkemenin 3.7.1981 gün, E. 1980/440, K. 1981/311 No'lu
kararınca 275 sayılı yasanın 56. maddesini ihlal etmekten e'şar
ay hapse mahkum edilmişlerdir.

. Ayın kişilerin aynı davadan iki kere cezalandınlamayacak-
larına ilişkin en basit hukuk kuralı gereğince 20 Mart Faşizme
İhtar Eylemi artık herhangi bir yargı organı önünde yeniden
suçlama konusu yapılamaz.
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Bu nedenle 20 Mart Faşizme İhtar Eylemi konusunda daha.
fazla açıklama yapmayı gereksiz buluyor yalnızca 20 Mart Fa
şizme İhtar Eylemi nedeniyle DİSK Genel Merkezinin ve bu ko
nuda DİSK'i destekleyen TÜRK-İŞ üyesi HAVA-IŞ Sendikası'
nın Genel Merkezinin aranmasını isteyen savcılık talebini red
deden Bakırköy 2. Sulh Mahkemesinin Faşizme İhtar Eylemini
değerlendiren 1978/19 No'lu müteferrik kararını Sayın Mahke
me Heyetinin takdirine sunuyorum :

20 Mart Faşizme İhtar Eylemi Korıusunda Bakırköy 2. Sulh
Mahkemesi Kararı :

Olayda ise işçinin veya sendikanın işveren ile bir çı
kar • çatışması olmadnğ gibi, siyasi bir amacı da bu
lunmamaktadır. 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 nite
lendirmemek gerekir.
Aksi halde işçisiyle, işvereni ile toplumun tüm özel
ve tüzel kişilerinin ölüme, zulme boyun eğme, her
halde işten kafasını kaldırmama zorunluluğunu da
kabul ile toplumun demokratik bir toplum ve ulus
olma niteliğini inkar olur. Nitekim dosya içindeki
bütün gazeteler 2 saatlik işi bırakmanın protesto ol
duğunu ifade etmişlerdir. Gazetelerin bir yerde ka
mu vicdanını yansıttıklanm kabul zorunludur.
Toplum vicdanının grev demediği, protesto diye ni
telendirdiği olayı yasaları zorlayarak topluma ters
düşmek yargının kadri değildir. O halde insani olup
toplumun siyasi olarak niteleyemiyeceğl kötü bir ola
ya dikkat çekmek için yapılan 2 saatlik iş bırakma
sonucu doğan protesto eylemi .aiyasal amaçlı grev
olarak kabul edilmemek gerekir. Bu gerek kişilerin
insan olma niteliğini kabul gereği ile aynı nokta-
dadır. • '
Bu görüşler ile devletin özel ve tüzel kişilerin hak
larım korumakla yükümlü yargı yerlerinin suç ol
mayan bir eylem için belge toplamak üzere arama
karan vermesi yasa dışı olacağından böyle bir olay
da arama kararı verilmesi uygun görülmemiştir.
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Gazete küpürlerine göre DİSK işi durdurma eylemi
ni yaptırdığını kabul etmektedir. Nitekim durdurul-.
muştur. Belli bir olay için ilgililerden resmen belge
istenebilecekken resmi bir kuruluşu peşinen itham
eder şekilde arama karan verilmesi de yeni toplum
sal karışıklık ve huzursuzluklara başlangıç olacak
tır. Yetkinin yerinde kullanılması toplumun güven
cesidir. Bu açıdan da böyle geniş kapsamlı bir ara
ma kararı verilmesinin gereksiz ve yerinde olmaya
cağı sonucuna varılmıştır.
21.3.1978 günü ise protestonun dışında olaylar oldu
ğu, silahlı çatışma meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Bu ise protesto gösterisi dışında bir suçtur. Kişilere
bağlıdır, Özellikle protestoyu engelleme ile ilgili ol
duğu anlaşılmaktadır, Protestoya demokratik bir ey
lem olarak bakılabilse idi bu çatışmalar olmaya
caktı.
Çatışmanın failleri hakkında araştırma ile arama
kararı amacının ilgisi yoktur.
Bu nedenlerle Bakırköy İncirli Caddesindeki Hava-İş
Sendikasında ve Bakırköy Merter Ahmet Kutsi Te
cer Caddesi No. l0/5'deki DİSK Genel Merkezi bir
arada ve aynı binada bulunan diğer sendika mer
kezlerinin binanın tümünde arama karan isteğinin
reddine, Evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine
itirazı kabil olmak üzere evrak üzerinde karar ve
rildi.

40. 5 OCAK 1979 SAYGI DURUŞU

DİSK İddianamesinin ve EHM'nın bazı yerlerindeı DİSK'in
5 Ocak 197El Eyleminde zincirleme suç yaratma çabası içinde
suçlanmaktadır,

Elazığ, Malatya ve Sivas olaylarından sonra Kahramanma
raş katliamında yüzden çok kişinin öldürülmesi ve binlerce ın
sanın yaralanması üzerine DİSK Yönetim Kurulu çağdaş de
mokratik toplumlarda demokratik bir baskı grubu olmanın ge
reğini yerine getirerek ve Sendikalar Yasasının ı. maddesin
deki yasal yükümlülüğüne uyarak anarşi ve terörü eleştirmek
ve ölenleri anmak, üzere . şu karan almıştır:
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Bugüne dek ölen bütün insanlarımızın ve özellikle
Kahramanmaraş katliamında kaybedileneleri anmak
için başta örgütümüze bağlı işçiler olmak üzere, tfun
işçileri, tüm demokratik kuruluş üyelerini ve emek
çi· halkımızı 5 Ocak 1979 Cuma günü bulunduğu yer
de saat 11.00'de' 5 dakikalık ölenlerin anısı için say
gı duruşunda bulunarak faşist olayların lanetlenme
ye çağrılmasına...

4 Ocak' 1979 günü DİSK adına basına şu açıklama yapıl-
mıştır:

İnancımız odur ki, emekçi halkımızın onurlu, disip
linli, demokrat, Anayasal davranışı ve duyarlılığı,
demokratik hak ve özgürlüklere, giderek insanları
mızın hayatlarına yapılan kitlesel saldırıların etki
siz kılınması için gösterilecek çabalara güç katacak
tır. Böylece faşist katillerin saldırıları sonucu hayat
lan korunamayan insanlarımızın anılarına en azın
dan saygı görevi yerine getirilmiş olacaktır. <DİSK
Dergisi, Şubat 19791

5 Ocak günü Türkiye'nin birçok yerinde yalnız DİSK üye
leri değil, Türk-İş ve bazı bağımsız sendika üyeleri 5 dakikalık
saygı duruşunda bulunmuşlardır.

Bu eylem sırasında birçok işyerinde say·gı duruşu çay mo
lalarına denk getirilmiş, genel olarak üretimdeki 5 dakikalık
kayıplar telafi edilmiştir. Zaten bu yüzden 5 Ocak eylemi ne
deniyle hiç bir işveren davacı olmamıştır. DİSK tüzel kişiliği
de bu eylem nedeniyle herhangi bir davanın muhatabı olma
mıştır.

5 Ocak Saygı Duruşu bir genel grev değildir. Amacı da
devlete, hükümete yönelik değildir. Amacı yukarıda belirtildiği
gibi ölen insanlarımızı amnak ve anarşi ve terörü sessiz bir
.protesto ile lanetlemektir. 5 Ocak Saygı Duruşunun gerçeği
budur.

,U ÖREN TOPLANTILARI

Bu davadaki iddianamelerde ve EHM'da DİSK'in Genel-İş"
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in Ören Artemis Tesislerinde yaptığı toplantılar da suçlama· ko
nusu yapılmaktadır.

Ören'de yapılan toplantılara DİSK Yönetim, Yürütme, De
netim, Onur Kurulu üyeleriyle, DİSK'e bağlı sendikaların Yü
rütme Kurulu üyeleri ve DİSK Bölge Temsilcileri çağrrılmış
tır. Ören'de temsil edilen heyetler bağlayıcı bir kurul oluştur
mamaktadırlar..Toplazıtrlara katılan kişilerin alacağı kararla
rın Anatüzüğürnüz açısından hiçbir bağlayıcı yönü yoktur. Bu
toplantılar danışma toplantısı mahiyetindedir. Alınan kararlar
DİSK organlarına ancak ışık tutucu olabilir.

Bu toplantılar tüzüksel toplantılardır. Toplantılar, toplan
ma tarihinden önce ilgili valilik ve emniyet müdürlüğüne gön
derilen yazılar ile gerçekleştirilmiştir. Ören Toplantılarına iliş
kin tüm resmi yazışmalar DİSK Davasına EK 8 no'lu Deliller
Klasöründedir. Ancak bu klasör Mahkemede okunmamıştır. Bu
klasördeki emniyet yazıları Ören Toplantılarının tüzüksel top
lantı olduğunu ve baştan· sona izlendiğini belirtmektedir.

DİSK-! İddianamesinin 114. sayfasında 31 Ocak-2 Şubat 1980
tarihleri arasında yapılan toplantıda «Ulusal Demokratik Eylem
Blrhğı» konusunun tartışıldığı belirtilmiştir.

Her· iki toplantıya ilişkin bilgilere tüm DİSK yayınlarında
yer verilmiştir. ı. Ören Toplantısının temel gündem maddesi
birlik sorunu idi. Toplantıyı açış konuşmamda buna açıkça de
ğindim. II. Ören Toplantısının da ağırlığı örgüt içi sorunlarda
toplanmış olup işveren saldırıları, grup sözleşmeleri, mali da
yanışma, grev fonunun güçlendirilmesi gibi sorunları kapsa
mıştır. II. Ören diye adlandırılan toplantıda özel olarak «Ulu
sal Demokratik Eylem Birllğf» konulu herhangi bir tartışma
olmamıştır. Suçlama gerçek dışıdır. Delili de yoktur.

DİSK-! İddianamesinde her. iki toplantıya katılanlara iliş
kin olarak verilen listeler suni oluşturulmuştur. Toplantı tari
hinde vefat etmiş sendikacılar bile toplantıya katılmış gösteril
mektedir. Toplantıya katıldığı iddia edilen birçok yönetici . bu
toplantılara. katılmamıştır.

• DİSK-! İddianamesinin 114. sayfasında Ören Toplantısı için
«bir ihtilal meclisi toplantısı mahiyetinde" denilmektedir.

Bu suçlama hukukdışıdır. Mantıkdışıdır.
DİSK bir kitle kuruluşudur. Böylesi bir kuruluşun yönetici

leri nasıl olur da ihtilal meclisi oluşturabilir?
Bu toplantılarda tartışılması gerekli konular toplantıdan ön

ce Burhaniye'de ve İstanbul'da gazetecilere açıklanmış, gerekli.
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yayınlar dağıtılmıştır. Toplantıların bir kısmı basma açık ol
muştur. Gazeteciler sürekli olarak toplantı 'salonu etrafında bu
lunmuşlardır. Bu toplantılara ilişkin hergün basında haberler,
fotoğraflar çıkmıştır.

Basına, yetkili makamlara haber verilerek yapılan, her sen
dikanın, her kuruluşun, TÜRK-İŞ'in, TİSK'in, MESS'in dönem
dönem yaptıkları yasal toplantıların benzerlerinin «ihtilal mec
Iisl» diye adlandırılması için gerçekten hukukdışı bir mantıkla
hareket edilmesi gereklidir.

İddia Makamı DİSK-İ İddianamesinin 114. sayfasında II.
Ören Toplantısında 16 adet karar alındığını belirterek bu karar
ları saymaktadır. Ancak ayın İddianamenin 417. sayfasında II.
Ören toplantısında alınan başka bir «karar» aktarılmaktadır.

İddinamenin 114. ve 115. sayfaları ile 417., 418., 419. ve 420
sayfaları arasında açık bir çelişki vardır. 114. sayfada belirti
len kararların II. Ören toplantısı ile hiçbir . ilişkisi yoktur. Bir
danışma toplantısı mahiyetindeki II. Ören Toplantısında böy
lesi içerikli kararlar alınmamıştır. Alındığı söylenen bu karar
nereden istihsal edilmiştir, hala anlayabilmiş değiliz.

Örneğin toplantıda 114. sayfada iddia edildiği gibi «DİSK'in
öncülüğünde sosyalistlerin birlik ve ·daya.nışmalannın tarihsel
bir görev olarak kabul edilmesi- biçiminde bir karar alınma
mıştır.

Toplantıda «genel grevin yasalaştırılması için grevde bulu
nan veya greve gidecek işçilerin desteklenmesi, işverenlere kar
şı mücadele eden işçinin desteklenmesi ile üretimin durdurul
ması» biçiminde bir karar alınmamıştır.

Toplantıda «1980 Şubat ayı içersinde demokratik kuruluş
ların çalıştıkları yerlerde 30 dakikalık işi durdurma eyleminde
bulunulması» biçiminde -bir karar alınmamıştır.

II. Ören toplantısında alınan kararlar bunlar değildir. Alı
nan kararlar aynca basına duyurulmuştur. Öte yandan DİSK
Yürütme Kurulu II. Ören toplantısında alınan kararlan ayrıca
değerlendirmiş ve DİSK-! İddianamesinin 365. sayfasında ve
EHM'nın 100.-103. sayfalarında belirtilen kararı almıştır.

Öte yandan 1. Ören toplantısını bir sağcı gazete ayın man
tıkla ihbar etmiş, kovuşturma yapan Burhaniye Cumhuriyet
Savcılığı 1978/590, Hz. No ve 1978/224 .K. sayılı karan ile takip
sizlik vermiştir.

Ayni biçimde II. Ören toplantısı için de bir soruşturma açıl
mış, 8 no'lu Ek Deliller Klasöründeki belgelerle görüleceği gibi
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çok sayıda DİSK'li yöneticinin ifadesi alınmış ve daha sonra
DİSK-! İddianamesinin altında imzası bulunan bir Savcının im
zası ile soruşturmadan vazgeçilmiştir.

DİSK-! İddianamesinin 114. ve 115. sayfalarında ve 440-443.
sayfaları arasında. DİSK'in II. Ören toplantısında -genel grev»,
«bölgesel grev» kararlan alarak mevcut Anayasal düzeni yık
maya çalıştığı, bu nedenle de TCK'n'ıın 141., 142. ve 146. madde
lerini ihlal ettiği iddia edilmektedir. Kararların alındığı iddia
edilen 1 Şubat 1980 tarihinde 12 Eylül 1980 tarihine kadar ge
çen süre içinde DİSK üyesi sendikalar Türkiye çapında genel
grev ya da DİSK'in tüın sendikalarınca hep birlikte gerçekleş
tirilen bölgesel grevler yapılmamıştır.

• Gerçekler bunlardır. Hayali iddialar ile hukuk çiğnenemez.

42. TEKTİP DEMOKRATİK TÜZÜK TASLAĞI

Bu davadaki Iddıanamelerde ve EHM'da «Tek Tip Demek-
. ratik Tüzük» konusunda gerçekdışı ve hukukdışı suçlamalar ge
tirilmekte ve bu tek tip tüzük taslağı Marksist-Leninist amaca
ulaşmak için ya da Marksist-Leninist uygulamayı sağlamak için'
bir araç olarak nitelendirilmektedir.

Hemen belirteyim" ki, «Tek Tip Demokratik Tüzük- diye res
mi bir tüzük yoktur. DİSK'e üye her sendikanın kendi genel Ku
rullarında delegelerin oylarıyla kabul edilmiş ve onaylanmış tü
zükleri vardır. «Tek Tip Demokratik Tüzük- olarak adlandırı
lan çalışma bir taslaktır. Öneridir. Tasarıdır. Örnektir.

DİSK 6. Genel Kurulu DİSK Yönetim ve Yürütme Kurulla
rına «örgüt içi demokrasinin uygulanmasının asgari ölçülerini
saptayan örnek demokratik bir tüzüğün hazırlanması» görevini
vermiştir.

DİSK, Sendikalarda tüm üyelerin eşit olarak, demokratik
bir biçimde mücadele etmelerini sağlamak için Tek Tip Demok
ratik Tüzük· taslağı hazırlamıştır.
, Türkiye'de başta san uzlaşmacı sendikalar. olmak üzere
sendikaların çoğunda delege oyunlan, tüzük oyunları yapılmış,
sendika ağalıkları yaratılmıştır.

İşte demokrasiye gerçeklik kazandırmak için, üyelerin sen
dika yönetimine daha yaygın olarak katılmalarını sağlamak
için, sorumluluğu yaygınlaştırmak için, çoğulcu ve katılmacı bir
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demokrasinin sendikal planda yaşanması için DİSK'te Tek Tip
Demokratik Tüzük taslağı hazırlanmıştır.

Sendikalar Kanununun 29. maddesi sendikalara, tüın çalış
malarını, bilanço ve hesaplarını bağlı oldukları Konfederasyo
na gönderme görevi vermiştir. Ancak, Türkiye'deki sendikal
harekette çok farklı uygulamalar, birbirlerinden çok farklı ana
.tüzükler bulunması nedeniyle Konfederasyonlar Sendikalar Ya-

- sasında kendilerine verilen görevleri yeterince yerine getire
memişlerdir. Pratikte Konfederasyonlsr:ın üye örgütler üzerin
-de otoritesi sağlanamamıştır. Konfederasyon-üye Sendika ilişki
leri federatif, adem-i merkeziyetçi bir yapı ıçırrde sürmüştür. Bu
yüzden sendikalar. sık sık Konfederasyonlarınm disiplini dışın
-da davranabilmişlerdir. İşte bu nedenle gerek Türkiye İşveren
Sendikalan Konfederasyonu TİSK, gerek TÜRK-İŞ, gerekse
DİSK bünyesinde bağlı kuruluşların çalışma esaslarını aynılaş
.tırma, tek tipleştirme yolunda çabalar olmuştur.

DİSK, Türkiye'deki diğer sendikal kuruluşlardan farklı ola
.rak, sendika içi demokrasisine büyük bir ağırlık vermiştir.
.DİSK'e bağlı sendikalann özellikle 1970'lerden sonra çok sayıda
üye kazanmalannın bir • nedeni de DİSK'e bağlı sendikaların
-çoğunda 'uygulanan demokratik işleyiş olmuştur.

Arıcak, DİSK üyesi bazı sendikalann anatüzüklerinde anti
-demokratik hükümlerin bulunması, bazılarmın anatüzüklerin
deki maddelerin açık olmaması nedeniyle sendikal demokrasi
nin iyi işleyememesi, zaman zaman DİSK'in tabanın söz ve ka
rar sahibi olması ilkesinin zedelenmesi, üyeler arasında çeşitli
huzursuzluklara yolaçınıştır. Bu konuda Konfederasyon olarak
DİSK'e çok şikayet geldiği açıklanmıştır.

İşte, Tek Tip Demokratik Tüzük taslağı, bu huzursuzluklar
dan doğan· bir ihtiyacın ürünüdür. Yani, Marksist-Leninist bir
amaç ya da uygulama ürünü değildir. Herhangi bir siyasi ter
cihl de belirtmez.

_ DİSK'in tek tip demokratik tüzük taslağı ile kurulu bünye
sinde daha merkezi bir çalışma önermesi hiçbir şeyin ölçüsü
o~amaz. Nitekim, TÜRK-İŞ'in bu tür yaklaşımı olmuştur. TÜRK
- IŞ'in federatif tip sendikaların merkezi milli tip sendika bi
çimine dönüşmesine ilişkin genei kurul ve yetkili . kurul ka
rarlan sendikaların aynı tüzük hükümlerine kavuşturulmasına
yönelmesinden kaynaklanmaktadır. 2821 sayılı yeni Sendikalar
Yasası da benzeri bir uygulama getirmiştir.

Bir konfederasyona bağlı sendikaların kendi işkolu özellik-
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lerfnı yansıtan maddeleri dışında benzeti anatüzüklere sahip
olmasını önermek, istemek biçimsel bir çabadır,' hiçbir şeyin öl
çüsü, kanıtı olamaz. Marksist-Leninist örgüt olmanın kanıtı ise
hiç olamaz.

DİSK, Tek Tip Demokratik Tüzüğü. bir taslak olarak ha
zırlamış ve bir kitapçılık halinde üyelerine sunmuştur. Kitap
çığın başındaki önsözün ana metin ile "bir ilişkisi yoktur ve Yö
netim Kurulu karan değildir. DİSK Yönetim Kurulu Tek Tip
Demokratik Tüzük Taslağının aynen kabul edileceğine dair bir
karar almamıştır. Taslağın genel kurullarca değiştirilebileceği
ni belirtmiştir.

Nitekim birçok sendika da çeşitli maddeleri değiştirmiştir.
Bu değiştirmelerden sonra DİSK'ten «neden aynen kabul et
medin?» biçiminde bir soru gelmemiştir. Çünkü sendikalar ya
sası sendikaların tüzükleriyle ilgili olarak Konfederasyonlara.
bir zorlama yetkisi vermemiştir. Böyle olduğu içindir ki, ge
rek TÜRK-İŞ, gerek DİSK'e bağlı sendikalar Konfederasyon
ların çeşitli düzeylerindeki kararlarına uymayabilmişlerdir.
DİSK'in Tek Tip Demokratik Tüzük Taslağı DİSK'e bağlı 29
sendikanın genel kurullarını oluşturan "binlerce delege tarafın
dan çeşitli değişiklikler ile kabul edilmiştir.

Çeşitli tarihlerde ayn ayn kabul edilen anatüzükler, vila
-yetler' • kanalıyla Çalışma ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. İçişleri Bakanlığı Anatüzüklerin yasalara uygun olup olma
masını inceleyerek, Çalışma Bakanlığına bilgi vermiş, bu bilgi
ler doğrultusunda Çalışma Bakanlığı Anatüzüklerin tamamına
değil, bazı ayrıntıdaki maddelerine eleştiri getirmiş ve düzeltil
mesini istemiştir. DİSK üyesi sendikalar da buna uymuşlardır.
Bunlara ilişkin yazışmalar dosyalanmızdadır.

Taslağın 3. maddesindeki amaç ve ilkeleri suçlanmaktadır.
Bunlar Sendikalar Yasasının 1. ve 14. maddesinde belirtilen·
amaçlar ve işçilerin iktisadi, sosyal ve kültürel çıkarları. doğrul
~usunda belirlenmiş soyut sözlerdir. Bu· amaçlardan ne anla
şılacağı, ne anlaşılması gerektiği taslağın: başta 5. maddesi ol
mak üzere diğer maddelerinde somutlanmıştır,

Taslağın 5. maddesi kurullara tanınan yetkiler üzerinedir.
Bu yetkilere bakıldığında 3. maddedeki amaçlar ve ilkeleri Sen
dikalar Yasasının kapsamı içinde olup, ~- maddede belirtildiği
gibi işçilerin iktisadi, sosyal ve kültürel çıkarlarını korumaya
yönelik olduğu açıkça görülmektedir.
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Taslağın 3. maddesindeki «işçi sınıfı bilimine dayalı genel
eğitimi yaygınlaştırmak» sözleri de suçlanmaktadır.

Burada yapılan sendikalar yasasının 1. ve 14. maddeleri ge
reğince sendikalara. mecburi tutulan sendikal eğitimin bir amaç
maddesi olarak Anatüzüğe konulmasıdır. •

12 Eylül 1980 sonrasında DİSK ile hiçbir ilgisi olmayan, an
cak DİSK'in örnek gösterdiği Tek Tip Demokratik Tüzük Tasla
ğını •çeşitli değişiklikle kabul eden ve «işçi sınıfı bilimine daya
lı eğitim»! amaç maddesi yapan çok sayıda bağımsız sendika
hakkında dava açılmıştır. Ancak bu davalarda. Tek Tip Demok
ratik Tüzük Taslağındaki amaç maddelerini aynen kabul eden
sendikaların tümü de beraat etmiş ve bu kararlar Askeri Yar
gıtayca. onaylanmıştır. Bu davalara ilişkin hukuki verileri sa
vunma avukatlarımız sunacaklardır.

43 UDC VE DEMOKRATİK PLATFORM

DİSK-! İddianamesinde olduğu gibi EHM'nın 12.. 16., 57. ve
114. sayfalarında DİSK 5. Genel Kurulunda alınan 33. no'lu ka
rar ile DİSK 6. Genel Kurulunda alınan 1 no'lu kararın Ulusal
Demokratik Cephe (UDCJ anlayışından kaynaklandığı, bu dav
ranışın -cepheleşme-ye yönelik olduğu, cepheleşme de ancak si
yasi parti öncülüğünde olacağından DİSK'in UDC ile • «illegal
işçi sınıfı partisi görevini üstlenerek cepheleşme hareketini ken
di mihveri etrafında gerçekleştirdiği» CEHM, s. 1141 iddia edil
mektedir. EHM'nın 16. sayfasında «cepheleşme hareketinin ileri
milli demokratik rejimin» başlangıcı olduğu, 57. sayfasında sos
yalizmin ilk aşaması olan «ileri demokratik devrimi» amaçla
dığı iddia edilmektedir. Yine EHM'nın 57. sayfasına göre «cep
he karan» tekellerin egemenliğinin kırılmasına yöneliktir.

Bu davadaki en önemli suçlamalardan biri hiç bir delile,
kanıta dayandınlmadan yalnizca kıyas mantığına dayandırıla
rak getirilen yukandaki suçlamadır.

Daha önce de belirttiğim gibi, şu noktaları açıklıkla Sayın
Mahkeme Heyetinin bilgilerine sunuyorum :

DİSK'in hiçbir kararında ileri milli demokratik rejim ya da
milli demokratik devrim CEHM, s. 551 gibi deyimler kullanılma
mıştır. Bunlar DİSK Kurullarına ait deyimler değildir. İkinci
olarak DİSK'in Ulusal Demokratik Cephe diye bir kararı yoktur~
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«UDC» DİSK Yetkili Kurullarınca alınan ya da. onaylanan
bir karar değildir. O kadar ki, DİSK 6. Genel" Kurulunun erken
tarihe alınması ve bu genel kurulda, Genel Başkanlığa. aday ol
mamın en önemli nedenlerinden biri de UDC konusudur. Bu
durum tüm kamuoyunca bilinmektedir.

Sorgular ve delil değerlendirilmesi aşamasında zamanın
DİSK Yürütme Kurulu üyelerince ayrıntılı olarak açıklandığı
gibi UDC slogaru DİSK eski Genel Başkanı Kemal TÜRKLER'in
DİSK yetkili kurullannın kararı olmadan ortaya attığı kişisel
bir slogandır ve bu sloganın anlamına ilişkin tartışmalar nede
niyle de DİSK 6. Genel Kurulunda yapılan demokratik· seçim
lerde Kemal TÜRKLER yeniden DİSK Genel Başkanlığına se
çilemem.iştir.

UDC anlayışı, DİSK yönetimini bağlamayan ve DİSK tüzel
kişiliğine izafe edilemeyecek olan eski Genel Başkan Kemal
TÜRKLER'in kişisel görüş ve düşüncelerini basına açıklamak
suretiyle ortaya çıkmış bir görüştür. Bu görüşün yasalarımıza
göre suç oluşturup oluşturmadığını tartışmak istemiyoruz.

Birçok arkadaşım gibi ben UDC sloganına karşı çıktım,
Ancak beri UDC'ye karşı çıkarken bunun yıllarca sonra suç sa
yılacağını düşündüğümden değil, sendikal ve siyasi anlayışıma
ters düştüğü için karşı _çıktım. Bu düşüncem ~- Genel Kurulca
benimsendiği içindir ki, UDC görüşü Genel Kurulca kabul edil
memiştir. UDC, başta DİSK Genel Kurulu olmak üzere, DİSK
organlarının benimsediği ve karar altına aldığı bir anlayış de
ğildir. DİSK yöneticilerince benimsenmemiştir.

• 12 Eylülden yaklaşık 3 yıl evvel ortaya atılan bu anlayışa.
karşı olmamız, 3 yıl sonra bir olağanüstü dönemde yargıla.na
cağıınız endişesinden kaynaklanınaınıştır. UDC anlayışına. o
günlerde karşı çıkışıınızın ve hatta yönetimin tümüne yakın
bir .bölümünün değiştirilmesine çalışmamızın nedeni, bu anla
yışın sendikal anlayışımıza ters düşmesindendir. Biz, DİSK yö
neticileri olarak yönetimde bulunduğumuz dönemlerde, hatta
DİSK'in kuruluşundan itibaren DİSK'in iktisadi, sosyal ve kül
türel çalışmalarının, tümüne sahip çıktık. Dün dediklerimizin
doğruluğuna inandığıınız için, ağır ceza tehditlerine rağmen
inançlarımıza sahip çıktık. UDC'ye karşı olduğumuzu söylüyor
sak, bu düşüncenin inançlarımıza .tsrs düştüğünü belirtmek
içindir. Yoksa, UDC'nin DİSK ve yöneticileriyle hiç bir ilişki
sinin bulunmadığı yazılı delillerle ortaya çıkmıştır.

DİSK 6. Genel Kurulunda. -tüm ulusal, ilerici, demokrat,
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yurtsever örgüt ve .güçlerin anti-faşist, anti-emperyalist ve an
ti-tekel cephede savaşım birliğinin kurulması- karar altına alın
mıştır.

DİSK Yürütme Kurulu giderek artan saldırılar ortamında.
bu kararı tüm demokrasi güçleri arasında Batı Avrupa ülke
lerindeki gibi demokratik güç ve eylem birİi.ği sağlanmasına
yönelik DEMOKRATİK PLATFORM oluşturulması biçiminde. al
gılamış, böylesi bir uygulamaya girişmiştir.

1978 yılının son aylarında çok sayıda örgüt arasında yapı
lan görüşmeler bir. sonuç üretmemiş ve Demokratik Platform
oluşmamıştır. Bu husus dava dosyalarında bulunan 7. Genel
Kurul Çalışma Raporumuzda açıkça vurgulanmıştır.

Kamu kesiminde örgütlü 10 demokratik kitle örgütü ara
sında güncel ekonomik ve demokratik sorunların çözümüne yö
nelik ve kamu görevlilerinin sendikalaşmasına ilişkin 6 Ha
ziran 1979'da Eskişehir'de bir toplantı yapılmış ve tartışmala
rın sonucu bir bildiri ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Demokratik Platform çalışmalarına ilişkin sonucu DİSK'in
7. Genel Kurulunu açış konuşmamda şöyle noktaladım : (İddia
name s. 215)

CHP ağırlıklı iktidarın işçi ve emekçilerden yana at
tığı her adımı desteklerken, özellikle CHP'nin faşiz
me karşı mücadelede tutarsızlığım her durumda ser
giledik. 6. Genel Kurul kararlarını büyük ölçüde ha
yata geçirmeye çalıştık. Ancak bir konuda başanlı
olamadık, Faşizme, emperyalizme ve şovenizme kar
şı olan tüm güçlerin kalıcı, sürekli, programlı, ilke
li güç ve eylem birliğini sağlayamadık.

Kaldı ki, bir sendikal kuruluşun o gün için yasal olan ku
ruluşlar ile biraraya gelerek ülkenin sorunları üzerine Baş
bakana yazı ile görüş • bildirmeleri son derece demokratik bir
harekettir.

Bu davada Faşizme Karşı Birleşik Cephe adlı bir yayına da
yanılarak DİSK'e suçlama getirilmektedir.

•Bu yayının DİSK'te bulunup bulunmadığına ilişkin hukuki
değere sahip herhangi bir belge de mevcut değildir. Araştıra
bildiğimiz kadarıyla bu kitap hakkında yasaklama ya da top
latma karan da yoktur. Kitap Türkiye'de çeşitli yayınevlerince
birkaç kez basılmıştır. Satılmıştır. halen de satılmaktadır. Ya
yınevi, çevirmeni, basıldığı yer belli olan kitaptır. Bu yanının
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·DİSK ile, DİSK yöneticileri ile uzaktan ya da yakından hiçbir
ilgisi yoktur.

Ancak bu yayının DİSK Davası açısından önemi. çok bü
yüktür. • İddianamede bu yayın temel kabul edilerek DİSK'in 6.
Genel Kurulu'nda alınan 1 No.lu cephe karan ile· iddianame
de haksız ve gerçekdışı olarak DİSK'e atfedilen UDC konusun
da benzetmeler yapılarak suçlama getirilmeye çalışılmıştır. Bu
suçlama kıyas yöntemine dayandınlmıştır. Bu yetmemiş, ben
zetmenin başarılı olabilmesi için aynca zorlama, metinleri tah
rif etme gayret!,ne girişilmiştir. Bu yayının DİSK ve DİSK da
vası sanıklan açısından suçlama konusu olabilecek hiçbir ka
nıt değeri yoktur. Ancak iddiaların hukııkdışı kıyas yöntemi
ne dayandırıldığının e:ı:ı, açık kanıtlarından birini oluşturmak
tadır.

• DİSK 6. Genel Kurulu'nda alınan 1. No.lu Cephe Karan ve
Demokratik Platform oluşturma çalışmalarının, ne UDC Ile, ne
Dünyadaki başka herhangi bir cepheleşme hareketi ile, ne UDC
adlı broşür ile, ne de Faşizme Karşı Birleşik Cephe adlı kitap
ile hiçbir ilgisi yoktur. . .

DİSK-! İddianamesinin 474. sayfasında DİSK'in 9 Ekim 1977
günü İstanbul'da Genel Temsilciler Meclisi· düzenlediği' ve top
lantıda UDC çağrısımn onayladığı belirtilmekte· ve buna dayalı
olarak DİSK'e suçlama getirilmektedir. Huzurda sanıkların. da
belirttiği gibi, DİSK Yönetim Kurulu, DİSK'in 9 Ekim 1977 günü
İstanbiıl'da Bölge Teİiısilciler Meclisi toplantısı düzenlemediği
ni, düzenlediği söylenen toplantının DİSK ile ilgisi olmadığını
İstanbcl. Vilayet _Makamına bir yazı ile bildirilmiştir. Bu yazı
nın aslı. Valilik arşivlerinde, kopyası da DİSK dosyalanndadır.

• ·:su davada DİSK'in «cephe» sözcüğü ile TQ{'nun 146:, 141.
ve 142. maddelerini ihlal ettiği iddia edilmektedir.

Oysa Türkiye'de işverenlerce birkaç kez «cephe» oluşturul
muştur.

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği TÜSİAD tarafın
dan 1974 yılında yayınlanan İş Alemi-Hükümet İlişkilerine Ev
rensel Bakış adlı yayının 31. sayfasında şöyle denilmiştir:

İş alemini • temsil eden örgütler tüm iş aleminin
önemli sorunları için bir müşterek CEPHE teşkil ede-
bilirler. • • ' • • •

Ve 22 Aralık 1976 tarihinde Türkiye Odalar Birliği, Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ziraat Odaları Birliği, Es-
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naf ve. Sanatkarlar Konfederasyonu ve TÜSİAD adlı 5 işveren
örgüt Türk Hür Teşebbüs Konseyi adlı siyasi nitelikli bir cephe
kurmuşlardır.

Türk Hür Teşebbüs Konseyi Başkanı Halit Narin'in Mil
liyet Gazetesi eski Başyazarı Abdi İpekçi ile yaptığı röporta
jında,

• Türklye'nln bütün bur teşebbüsün temsil ettiği ku
ruluşlar, anayasal hakların ve hürriyetçi demokra
tik parlamenter rejimin sarsılmak istenmesi karşı
sında dayanışma ve dayanışma birliğini kurma ih
tiyacından dolayı 1970'de başlatılan istişareleri 20
Ocak 1977'de ilk toplantısını yapmak suretiyle fiili
yata • dökmüş bulunmaktadır. Sebebi gayet açık. Bir
ekonomik çıkar mevzuu değildir... Hemen dönüyo
ruz Türk Hür Teşebbüs Konseyinin ana ilkelerine...
Biz, insanı insan yapan bir rejimin, insanlığına kat
kıda bulunan bir rejimin müdafaasını yapmak isti
yorıız.

demiştir.
Türk Hür Teşebbüs Konseyi Ankara'da çok sayıda delege

ile toplanmış ve bu toplantıda Konsey Başkanı Halit Narin Kon
seyin Türkiye'nin · dörtte üçünü temsil ettiğini bildirerek

.. .ideolojik amaçlı kanunsuz grevlerin ve bu grev
lerin, bir ihtilal provasına. dönüştürülme çabalan yu
karıda çizmeye çalıştığım tablonun çok açık bir işa
retidir... Devletin, hükümetin ve yasal kuruluşların
gereken dinamik davranışı. gösterdiğini söylemek
mümkün değildir.

biçiminde konuşarak bir cephe olarak bu görevi kendilerinin
yapacağını açıklamıştır. . .

İddialann kıyas mantığı açısından bir karşılaştırma olana
ğı yarattığı için bu örneği Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine
sunuyorum.

Hiç bir araştırmaya gerek görülmeksizin, peşin hüküm ile,
sırf suç ve suçlu yaratmak amacıyla Demokratik Platforma.
ilişkin getirilen hukuk dışı iddialan reddediyorum.
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44 TARİŞ OLAYLARI

DİSK-! İddianamesinin çeşitli sayfalarında 19°80 yılının Ocak
ayında. TARİŞ işletmelerinde olagelen olayların tüm sorumlulu
ğu DİSK'e yüklenerek, bu eylemler DİSK'in TCK'nun 141., 142.
ve 146. maddelerinin ihlalinin kanıtı sayılmaktadır.

DİSK-1 İddianamesinin 115. sayfasında hiç bir delil ve bel
ge gösterilmeden bir hukukçu 'için ibret vesikası olacak şu pa
ragrafa yer verilmektedir.

18.1.1980 günü başlatılan ve 16.2.1980 gününe kadar
sürdürülen olaylar sırasında. güvenlik kuvvetlerine
karşı. saldırıda. bulunan DİSK'e bağlı işçilerce 5 po-•
Iis memuru şehit edilmiştir.

İddianamede bu iddialara yer verilmiştir. Ancak bu iddia
nın delili, kamtı yoktur ve olamaz.

TARİŞ • işletmelerindeki olayların kışkırtıcısı DİSK· değildir.
TARİŞ olaylan atanan bir yeni Genel Müdürün hukukdışı ta
sarrufları, akıl almaz yönetim biçimi ve siyasal iktidarın TA
RİŞ'i siyasi kadrolarıyla doldurmak çabasından çıkmıştır. TA
RİŞ işletmelerinde çıkarılan olaylan en kısa zamanda olumlu
bir sonuca ulaştıranlar DİSK yöneticileridir.

DİSK 7. Genel Kurul Çalışma. Raporunda olayların gelişimi
kısaca şöyle anlatılmıştır:

Yeni Genel Müdür ve Personel Müdürlüğüne tedvir
le görevli kişi, 28.12.1979 tarihinde İşletmeler Müdür
lüğüne bir yazı çıkartarak «1.10.1979 tarihinden son
ra işe alınan personelin hizmet akitlerinin en geç
31.12.1979 tarihine kadar fesih edilmesini• istemişler
dir. Böylelikle bu yazının çıkartılmasından 3 gün son
ra toplu olarak ,yüzlerce işçinin işten atılması isten
miştir. Pamukyağı Kombinası İdare Müdürü ve Tek
nik Müdür 29.12.1979 tarihinde Genel Müdürlüğün
bu talebini yazılı olarak cevaplamış, «DİSK'e bağlı
Gıda-İş Sendikası ile TARİŞ yönetimi arasında ba
ğıtlanan ve 1.l.1'979 tarihinden geçerli olarak yürür-·
lüğe giren 5. dönem toplu iş s!izleşmesinin 19, 20 ve
73 CEK 3, 4 ve 5) 275 sayılı İş Yasasınııi 8 ve 12 (EK
6 ve 7) maddeleri uyarınca 1 aylık deneme süresini
tamamlamamış işçi statüsünde hiçbir çalışanımız ol-
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matlığından, gerek anılan maddeler uyarınca da ge
rek toplu işçi çıkartılması ve gerekse disiplin komi
tesi kararı alınmadan bu yola gidilmesi olanaksız-

• dır» demişlerdir.

İdare Müdürü ve Teknik Müdür, Genel Müdürlüğe yazdık
ları yazılarında ayrıca, toplu sözleşmeye ve İş Yasasına aykırı
olan böyle bir uygulamaya gidilmesi halinde doğabilecek olum
suzlukları da belirtmişlerdir.

Ancak Genel Müdür, Ticaret· Bakanlığının ve siyasal Ikti
darın istekleri doğrultusunda TARİŞ'deki yasadışı uygulama
kararından geri dönmemiştir. İzmir'de yayınlanan bir bölge ga
zetesine verilen ilanla Genel Müdürlük uzun bir liste halinde
iş akitleri 17. madde uyarınca fesih edilen işçilerin isimlerini
yayınlamıştır. Bu yasaları ve toplu sözleşme hükümlerini açık
ça çiğneyen karar, başta TARİŞ işçilerinin örgütlü tepkisi ol
mak üzere ülkedeki tüm demokrat güçlerin protestolarıyla kar-
şılanmıştır. .,

TARİŞ olaylan gerçeği TARİŞ işletmelerindeki olayların da
vasına bakan İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Aske
ri Mahkemesinin E. 1980/70, K. 1981/182 sayılı dosyaya ilişkin
gerekçeli hükümde yansımıştır.

TARİŞ olaylarından sonra Çiğli'de, .Çimentepe'de ve Gül
tepe'de çıkan olaylarla da DİSK'in hiçbir ilişkisi olmamıştır. Ni
tekim 'buratarda çıkan olaylara ilişkin açılan davalarda hiç
bir DİSK yöneticisi yargılanmamaktadır. • • • •

İddia Makamının TARİŞ olaylarına ilişkin yönelttiği iddia
lar baştan sona gerçekdışıdır. Hukuki niteliği olmayan sıradan
iftiralardır.

45 ANT-BİRL~ OLAYLARI

DİSK-! İddianamesinin 106. sayfasına göre 1 Şubat 1980 ta
rihinde Antalya Ant-Birlik Genel Müdürlüğüne bağlı Yağ Kom
binası ve ·İplik· Fabrikalarında işçilerce gerçekleştirilen direniş
31 Ocak-2 Şubat 1980 tarihleri arasında Ören'de yapılan toplan
tı uyarınca gerçekleştirilmiştir. DİSK-1 İddianamesinin 107. say
fasına ve 116. sayfasına göre ise bu direniş «fiili ihtilal tecrü
belerinin uygulanmasıdır.»

Yukandaki tarihlerin de açıkça gösterdiği gibi, bu suçlama
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gerçekdışıdır. Direniş DİSK yöneticilerinin bilgisi dışında Ören
toplantısının sonuçlanmasından önce başlatılmıştır. Ancak bu
direniş •DİSK yöneticilerinin yardımı ile kaldırılmıştır.

vlaylar siyasi iktidarın Ant-Birlik'te siyasi amaçla işçi kı
yımına girişmesi ile çıkmıştır.

Olaylarla ilgili Antalya 1. ve 2. Asliye Ceza Mahkemelerin.
de dava açılmıştır. Ancak bu davalarda bir tek DİSK yöneticisi
yargılanmamıştır.

Antalya ı. Asliye Ceza Mahkemesi memura mukavemet. ve
toplu izrar suçlaması ile açılan davada 29.11.1982 tarihli 1980/
449 E. ve 1982/883 K. sayılı karan beraat karan vermiştir.

Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesi de işyetj işgali suçla
ması ~le açılan davada 2.2.1983 tarih ve lGB0/413 E;. ve 1983/64
K. sayılı kararı ile beraat karan vermiştir.

46- TEKEL OLAYLARI

DİSK-! İddianamesinin 694. sayfasında Tekel direnişi ile il
gili olarak DİSK suçlanmaktadır..

İddia Makamına göre bazı temsilciler ve işçiler 7000 TÜRK
-İŞ üyesini direnişe çıkarmışlardır ve direniş 55 gün sürmüş,
tür.

Bu ne biçim mantıktır ki, birkaç kişi 7000 Türk-İş üyesini
eyleme sevkedebilmiştir?

Tekel olaylarının DİSK İddianamesine konması hukuki ta
lihsizliktir.' Tekel olaylarımn DİS;K ile doğrudan ilişkisi yoktur.

· Tekel direnişi sırasında dağıtılan ve DİSK'e yükletilmek iste
nen bilmediğimiz kuruluşlara ait bildirilerin de DİSK ile hiç
bir ilgisi yoktur.

Tekel olaylarının temelinde . yatan gerçek işçilerin özgürce
sendikalarını seçme talebidir. Olayların başlama nedeni ise Te
kel'de çalışan bir işçinin öldürülmesidir. Tekel işçilerinin ço
ğunluğu DİSK'e bağlı Gıda-İş üyesi olmak istemişlerdir. De
mokratik yoldan sendikalarını seçmek istemişlerdir. Ref~ran
dum istemişlerdir. Ancak siyasi iktidarlar buna olanak tanı
mamış ve tekel işçilerinin yetki sorunu uzadıkça uzamıştır.

Olayların temelinde yatan gerçek budur. Ve Gıda-İş yöne
ticileri bu konuda Mahkemenize İddiaların aksini kanıtlayacak
çok ,sayı9-a delil sunmuşlardır,
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Aynı biçimde bizlere savunma hakkı tanınmadığı bir dö
nemde bazı gazetelerde ve TRT'de yer alan tekel olaylan ile
sigara kıtlığı yaratıldığına ilişkin suçlamaların muhatabı da
DİSK değildir. 12 Eylül öncesi sigara yokluğu, karaborsa ve
kuyrukların sorumlusu DİSK değildir.

Sigara. kıtlığını, sigara üretiminin özel sektöre devredilme
~ini isteyenler, sigara kaçakçılığından çıkarı olanlar yaratmış
-lardır. Olayları kışkırtan· ve geliştirenler de bu çevrelerdir,

Eski Tekel Genel Müdürlerinden Orhan ÖZET bile 29.8.1981
tarihli Hürriyet Gazetesinin «Olaylar ve İrısanlar» köşesinde 12
Eylül öncesi sigara darlığının nedenlerini sıralarken esas ola
rak sigara endüstrisinin dışa bağımlılığı, enerji kesilmesi ve
siyasi iktidarların siyasi amaçlı baskıları üzerinde durmuştur.

47 DEMOKRASİ MİTİNGLERİ

DİSK-! İddianamesinin bazı bölümlerinde ve EHM'da DİSK'
in demokrasi mitingleri suçlama konusu yapılmıştır.

DİSK, hayat pahahlığı karşısında, can güvenliğinin giderek
ortadan kalkmasına karşı, demokrasinin tüm kurallarıyla işle
tilebilmesinin sağlanması amacıyla 26 Ocak 1980'de İzmir'de,
9 Şubat 1980'de Antalya'da, 23 Şubat 1980'de Ordu'da, 22 Mart
1980'de İzmit'te demokrasi mitingleri yapmıştır.

Bu mitinglerin adı cişçi kıyımına, zamlara, hayat pahalılı
ğına, sürgünlere, anti-Deniokratik baskı ve uygulamalara, fa,.
şist saldırılara karşı DEMOKRASİ MİTİNGİ..dir.

Olağan dönemde hiçbir demokrasi mitingi hakkında. kovuş
turma. yapılmamış, dava açılmamış, o dönemde suçlanacak bir
yam bulu'namamıştır.

• Bu mitingler, 171 sayılı yasaya. uygun olarak gerçekleşti
rilen Anayasal hakkın bir kullanımıdır.

48 KEMAL TÜRKLER'İN CENAZE TÖRENİ

DİSK-! İddianamesinde hakkında bir suçlama getirilme
yen DİSK eski Genel Başkanı Kemal Türkler'in Cenaze Töreni
EHM'nın 145. sayfasında suçlanmaktadır. EHM'nın 145. sayfa-
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sında DİSK Başkanlar Konseyinin aldığı kararlar doğrultusun
da kanunsuz genel direniş ve ideolojik kitle eylemi· yapıldığı
iddia edilmektedir.

Suçlama gerçek dışıdır. DİSK Başkanlar Konseyinin genel
grev ya da direniş biçiminde herhangi bir karan yoktur. DİSK
eski Başkam Kemal TÜRKLER faşist saldırganların kurduğu
pusu sonucunda öldürülmüştür. DİSK, Türkiye sendikacılık ha
reketinin en önde gelen serıdikacılarından biri olan Kemal Türk
ler'e bir DİSK eski Genel Başkanına yaraşır cenaze Töreni dü
zenlemiştir. Bu Cenaze Töreni alınan resmi izin ile ve zamanın
Sıkıyönetim Komutanlığı sorumlularının gözetiminde gerçekleş
tirilmiştir. Ve o gün İstanbul'da bir tek yasa dışı olay vuku bul
mamıştır. Bu Törenin suçlanabilecek hiçbir yanı olamaz.

49 AFGANİSTAN KONUSU

• Afganistan konusundaki suçlama. bu davadaki iddiaların
hukukdışılığına., önyargılılığına, tahrifata, saptırmalara, zorla
malara. dayalı oluşuna en güzel bir örnektir:

DİSK-! İddianamesinin 318. sayfasında şöyle denilmektedir:

Afganistan işgalini «Afganistan devrimi ve Arganis
tan'ın kurtuluşu- olarak değerlendiren ve bu yön
den Sovyetler Birliği'ni ima yollu kutlayan DİSK...

90. sayfada ise şöyle denilmektedir:

DİSK Afganistan'ın Sovyet Rusya tarafından işga
lini bir kurtuluş olarak nitelendirmiştir... DİSK'in
Afganistan işgalinin yanında elması ...

84. • sayfada da şöyle denilmektedir:

DİSK'in... hatta Türkiye'nin Kıbns'a müdahalesini
barış tesisine yönelik olduğu halde· emperyalist bir
saldın olarak nitelemesi, buna karşılık SSCB'nin em
peryalist tutumunu tecavüz olarak değil, kurtulaş
olarak nitelemesi, en son Afganistan'a müdahalesi
ni de aynı espri üzerinde değerlendirmesi.

DİSK Yöneticileri Afganistan'ın işgaline ilişkin olarak hiç
bir yerde Afganistan devrimi ve Afganistan'ın kurtuluşu deyinı-
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lerini kullanmamıştır. Bu konuya ilişkin olarak Sovyetler Bir
liğini ima yollu da kutlamanuştır.

DİSK Genel Başkanı olarak 11-14 _Ocak 1980 tarihinde İs
tanbul'da Başkanlar Konseyi· ile ortak olarak toplanan. DİSK
Yönetim Kurulu toplantısını açış konuşmasında Afganistan ko
nusunda şunlan söyledim :

•Emperyalizmin dünyada yumuşamayı yokedici, halk-
ları birbirine kırdırıcı savaş kışkırtıcı politikası; Af.
ganistan yönetiminin çağrısı üzerine Sovyet asker
lerinin·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.

Gerçek budur. Afganistan konusunda DİSK'in başka bir
açıklaması, yoktur.

DİSK Afganistan'ın işgalini barış açısından, ülkelerin içiş
lerine karışma açısından OLUMSUZ bir gelişme olarak nitelen
dırmlş ve bunu açıklıkla kamuoyuna duyurmuştur.
·. İşte bu davadaki tüm 'suçlamalar- böylesi delilsiz, kanıtsız

hukuki değeri olmayan nitelendirmelere dayandırılmıştır.

50 KIBRIS KONUSU

Kıbns konusundaki suçlamalar da bu davadaki iddlaların
tahrifata, gerçekleri tersyüz etme çabasına dayalı, hukukdışı
suçlamalar olduklarının kanıtlanması yolunda başka önemli bir
ölçüttür.

DİSK-! İddianamesinin 84. sayfasında şöyle denilmektedir:
DİSK;in... hatta Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini

, barış tesisine yönelik olduğu halde emperyalist. bir
saldın olarak nitelemesi, buna karşılık SSCB'nin em
peryalist tutumunu tecavüz olarak değil kurtuluş

• olarak nitelemesi, en son Afganistan'a müdahalesini
de aynı espri üzerinde değerlendirmesi, DİSK'in ulu
sal bağımsızlık anlayışının hangi amaca yönelik ol
duğunu ve Türkiye'yi bağımsızlık sözü altında na
sıl bir boyunduruk altına sokmayı amaçladığını gös
termeye yeter materyal niteliğindedir.
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Bu gerçekdışı suçlamayı, ütirayı, şiddetle reddediyorum.
DİSK Dergisinin 12-13 Sayılı Ağustos-Eylül 1974 tarihli or

tak sayısında ve o tarihlerdeki DİSK Ajanslarında aşağıdaki
açıklamalar yapılmıştır.

Tarihi belgeler olmalara açısından bunları aynen sunu
yorum:

DISK SENDİKA BAŞKANLARI TOPLANDI

DİSK üyesi sendikaların başkanları 20 Temmuz 1974
. saat 11.00'de Genel Başkan Kemal TÜRKLER'in baş
kanlığında toplanmış, Kıbrıs çıkartması olayı kar
şısında DİSK ve işçilerin • görev ve sorumluluklarını
görüşmüştür. Yunan. cuntasının Kıbns'ta yarattığı
darbe hareketi sonucu tehlikeye düşen barışın ve ba
ğımsızlığın yeniden sağlanması amacıyla garantör
devlet olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu sabahki
Kıbrıs çıkartınasımn Türkiye için bir savaş hali ol
ması nedeniyle aşağıdaki iki konuyu kararlaştırmış

• bulunmaktadır :
1. Kıbrıs olayı ve savaş hali konusunda, birlikte ha-

• reket etmek amacıyla, TüRK~iş•~ işbirliği çağrısın
da bulunulmasına,
2. Devletin savaş fonuna asgari birer yevmiye ile
işçilerin katılması için DİSK olarak kampanya açıl
ması,
3. Gerektiğinde, devletin savaş fonunda toplanması

• amacıyla işçilerin günde bir saat fazla çalışma yap
maları için hükümetin hukuksal bir uygulamaya git
mesinin DISK'in inanışına uygun ve mümkün oldu
ğu ...
DİSK'İN TELGRAFLARI
DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER, DİSK Sen
dika Başkanları toplantısında alınan karar uyarınca
Başbakan ve Genel Kurmay Başkanına aşağıdaki telg
rafları çekmiştir :
Sayın, Bülent ECEVİT
Başbakan, ANKARA
Bugün acele olarak toplanmış olan DİSK üyesi Sen
dika Başkanlarımn Kıbrıs'ın bağımsızlığım ve Ana
yasal düzenini korumak amacıyla Kıbrıs'ta Türk Si
lahlı Kuvvetlerince yapılan çıkartmayı oybirliğiyle
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destekleme kararı aldığım arzeder, saygılarımı su
narım.

DİSK GENEL BAŞKANI
KEMAL TÜRKLER

Sayın, Orgeneral Semih SANCAR
Genel Kurmay Başkam, ANKARA •
Bugün acele olarak toplanımş bulunan DİSK üyesi
Sendika Başkanları Kahraman Türk Silahh Kuvvet
lerinin Kıbrıs'a yaptıkları çıkartma hareketini oy
birliğiyle destekleme karan alınış olduklannı ve bu
yüce mücadelede Türk işçilerinin silahlı kuvvetleri
mizin :y:anında olduğunu arzeder, saygılanım suna-
rım,

DİSK GENEL BAŞKANI
KEMAL TÜRKLER

DİSK YÖNETİM KURULU ÖNEMLİ KARARLAR
ALDI
20 ve 2r Temmuz 1974 tarihlerinde ild gün süreyle,
Sendika Başkanlarının da iştiraki ile toplanan DİSK
Yönetim Kurulu, savaş hali ve Kıbrıs çıkartmasıyla
ilgili olarak önemli kararlar alımştır. Bu kararlarla
ilgili olarak DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER
şu açıklamayı yaptı ,
1. Kıbns'taki bağımsızlık ve anayasal düzeni yıkan
ve Yunan Cuntasınca. düzenlenen darbe hareketin
den sonra barış, özgürlük, demokrasi ve Kıbrıs'ta
Anayasal düzenin yeniden kurulmasını amaçlayan
Kıbrıs çıkartması konusunda DİSK, Hükümetimizln
yanındadır ve desteklemektedir.
2. DİSK, Kıbrıs'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin kont
rolu dışındaki bölgelerde dağınık ve desteksiz ola
rak bulunan Türkleri, hunharca ve zalimce öldürme
hareketine giren Yunan ve Rumları dünya kamuo
yunda protesto eder.
3. DİSK, üye sendikalarına •bağlı bütün işçilerin M
gari birer brüt yevmiyeleri ile devletin savaş !onuna
katılmaları kampanyası açmıştır.
4. DİSK, yurt dışındaki işçileri ve bütün halkımızı,



herkesi kendi ekonomik gücü oranında devletin sa
vaş fonu hesabına katkıda bulunmaya çağırır.
5. ~İSK, gerekli ve zorunlu görüldüğü takdirde, Hü
kümetin kararname veya kanun· çıkarma yoluyla
Devletin Savaş Fonu hesabına, bütün çalışanlann
günde bir saat fazla çalışma ile katkıda bulunması
uygulamasını önerir.
6. DİSK, bütün işçileri ve Türk halkını kan bağı
şında bulunmaya çağırır.
7. DİSK, doğrudan doğruya devletin savaş gücüyle
ilgili olmasa dahi, psikolojik açıdan etken durumda
olan grevlerin ve grev durumuna gelen uyuşmazlık
lann derhal bir anlaşma ile son bulması konusunda
işçilerin fedakarlığı, işveren yararına ve geçim açı
sından işçi aleyhine olduğu düşüncesiyle işverenle
rin fedakarbk yapması gerektiğine inanır ve bu ko
nuda işverenleri fedakarbk yapmaya çağırır. DİSK,
bünyesindeki grevlerde resen; bağımsız sendikalar
bünyesindeki grevlerde ise davet bulunduğu takdir
de aracılık görevini üstlenmeye hazırdır.
8. DİSK, kendisinde ve üye sendikalarında bulunan
her türlü araç ve gereçleri devlet emrine vermeye
hazırdır.
9. DİSK, işçileri ve tüın halkımızın sıkıyönetim
emirlerine harfiyen, vaktinde uymaya, devletin res
mi açıklamasından başka kişilerin olumsuz davra
nış ve konuşmaları karşısında dikkatli ve tedJ:ıirli ol
maya davet eder.
ıo. Ülke bütünlüğü, savaş hali ve barış, özgürlük>
demokrasi, Kıbns'ta Anayasal düzenin kurulmasinl
amaçlayan Kıbrıs Çıkartması ve Harekatı konusun
da DISK, TÜRK-İŞ'! birlikte hareket için iş birliğine
çağırır.

DİSK'İN TEBRİK MESAJLARINA VERİLEN KARŞI
LIKLAR
DİSK Yürütme Kurulu adına Genel Başkan Keııial
TÜRKLER Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbns'ta giriş
tiği barış harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanına, Baş
bakana ve Genel Kurmay Başkanına tebrik mesaj
ları göndermişti. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Baş-
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bakan ve Sayın Genel Kurmay Başkanından gelen
cevap mesajları aşağıdadır:

Sayın Kemal, TÜRKLER
DİSK Genel Başkanı, İSTANBUL
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta temelinden yı
kılan Anayasal düzenl yeniden kurmak ve Türk top
lumunun huzur ve güvenltğfnf sağlamak amacıyla
giriştiği hareket dolayısıyla. göndermiş olduğunuz
telgrafı memnunlukla aldım. Beni son derece müte
hassıs eden vatansever duygularınız ve· asil davra
nışınız için sizlere teşekkür ederim.

FAHRİ KORUTÜRK
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, İkinci Kıbrıs Hare-
• katı dolayısiyle gönderilen tebrik mesajına da
22.8.1974 tarihinde cevap· göndermiştir. Bu mesajın-

- da memnunluklarını belirterek teşekkür etmiştir,

Sayın, Kemal TÜRKLER
_DİSK Genel Başkanı, İSTANBUL
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik
ve özgürlük için giriştiği harekat dolayısıyla belirt
mek Iütfunda bulunduğunuz duygu ve düşünceler
bana güç kattı. Gösterdiğiniz duyarlılığa içtenlikle
teşekkür ederim.
Başarılar ve mutluluklar dileğiyle saygılar sunarım.

BÜLEN ECEVİT
BAŞBAKAN

5.8.1974

21.8.1974

Sayın, Kemal TÜRKLER
DİSK Genel Başkanı, İSTANBUL 20.8.1974
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,İşte . DİSK'in Kıbrıs konusundaki tutumu budur. DİSK'i
.Sovyetçi olmakla suçlayan İddianameyi yerlebir eden bu ta
rihsel gerçeklerdir.

DİSK, Kıbrıs sorununda ulusal çıkarları her zaman ön
planda tutarak, bir sendikal örgüt olmanın bilinci içinde, top
lumlararası görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla Kıbrıs Rum
.kesiminin önemli sendikal örgütlerinden PEO ile karşılıklı gö
rüşmeler yapmıştır.

DİSK'in bu görüşmelerinde KTFJ:? Başkam Rauf DENK
TAŞ ile Makarios arasında 1977 yılında kabul edilen 4 temel il
ke ile Denktaş-Kipriyanu arasında Birleşmiş Milletler Genel
.Sekreterinin gözetiminde 19 Mayıs 1977 tarihinde bağıtlanan 10
maddelik anlaşma temel olmuştur.

öte. yandan Türkiye'nin BM bünyesindeki Kıbrıs oylama
larında bir ya da iki üye ile desteklendiği bir dönemde DİSK,
katıldığı her uluslararası toplantıda Kıbrıs'a ilişkin kararların
~n gerçekçi biçimde oluşturulması için çok yoğun bir çaba har
.camıştır,

Kıbrıs sorununa ilişkin olarak DİSK 7. Genel Kurulu açış
.konuşmamda şu sözlere yer verdim : •

ABD, Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan halklarını teh
likeli bir biçimde karşı karşıya getirmeye çalışmak
tadır. Ancak, Eımperyalizınin tüm planları halkların
ortak mücadelesi sonucunda paramparça edilecektir.
Toprak bütünlüğüne sahip, egemen, bağımsız, bağ
lantısız ve yabancı güçlerden arınmış bir Kıbrıs ya
ratılacaktır. Türkiye ve Yunanistan emekçi halkları
nın kardeşliği her engeli aşacaktır. Emperyalizmin
patlamaya hazır barut fıçısı haline getirmek istedi
ği bölge, Akdeniz Barış Gölü haline getirilecektir.

Gerçekler budur.
DİSK V. Dönem Çalışma Raporunun 16. sayfasında Kıbrıs

Barış Harekatı sırasında ABD'nin tavrı dikkate alınarak şöyle
-denilmişttr :

Bu nedenlerle biz DİSK olarak Türkiye ile Amerika.
arasındaki her türlü ilişkinin ulusal çıkarlarımız
açısından değerlendirilmesini istiyoruz. Amerika,
Türkiye'de hangi yollarla nüfuz kazanmışsa. o yollar
dan bu nüfuzun kırılması, Türkiye'nin her bakım-
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dan kendi çıkarlarım bağımsız bir politika ile ko
ruması ve geliştirmesi zorunludur. Türkiye bloklar
dışında. tam bağımsız politika izleyerek barış ülkesi
olmalıdır, Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
ilkesi yaşamalı. ve geçerliliğini koru~alıdır.

İşte DİSK'in ulusal bağımsızlık anlayışının temelinde bun
lar yatmaktadır.

DİSK'in en önde gelen karakteri onun sarsılmaz yurtsever
Iiğidir, DİSK'in yurtseverlik anlayışı, emekçilerin uluslararası'
çaptaki dayanışma. gereğini dikkate alan çağdaş bir yurtsever
liktir.

Yurtseverliğimize yönelik suçlamaların, iftira ve iddiaları
. mn tümünü REDDEDİYORUM.

51 T.C.K.'NIN 141. VE 1'42. MADDELERİNE .KARŞI OLMAK
SUÇ DEĞİLDİR

Bu davadaki iddialarda TCK'nın 141. ve 142. maddelerine
karşı olmak, bu maddeleri ihlal etmenin kanıtı kabul edilmek
tedir.

TCK'nun 141. ve 142. maddelerinin kalkmasını istememiz,
bu maddeler kapsamına girebilecek hiçbir eylemimiz olmadığı
halde, bugün bu maddelerle yargılanan bizleri, haklı çıkar
mıştır.

Bu davadaki tüm iddianamelerde ve EHM'da KIYAS yön-
temine başvurularak şu mantık oyunu gerçekleştirilmektedir:
-DİSK TCK'nun 141. ve 142. maddelerine karşıdır.
-Bu maddeler komünizmi engellemektedir.
- O halde DİSK komünist bir örgüttür.
Bizlere . -engfzisyon- dönemlerindeki suçlamaları hatırlatan

bu hukukdışı iddialarla suçlanmamız sanırım çağımızın en
önemli ayıplarından birini oluşturmaktadır. ,

Ceza Kanunundaki bir maddeye karşı çıkmak, o maddeyi
ihlal etmek değildir.

TCK'nun i41. ve 142. maddeleri 1936 yılında İtalya'dan ak
tarılarak Ceza Kanununa konmuştur. Bu maddeler. İtalya'da
faşist düşüncelere karşı olan düşüncelerin ezilmesi ve faşist
devletin korunması amacıyla kabul edilmiştir:
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Ancak bu maddeler bugün de İtalya'da yürürlüktedir. Fa
kat İtalya.'da. oylann yaklaşık % 40'ını alan İtalyan Komünist
Partisi faaliyettedir ve komünizm propog andası serbesttir. Ya
sak olan şiddete, zora dayalı hareketlerdir.

Ülkemizde 50 yıldır yürürlükte olan 141. ve 142. maddeler
bugüne kadar -suçların yasallığı ılkesı-ne aykırı olarak deği
şık biçimlerde uygulanmıştır. Bazı davalarda aynı konuda bir
birine aykın 7 bilirkişi raporu verildiği görülmüştür. Üniversi
te öğretim üyeleri, maddelerin uygulanmasında sürekli bir du
raksama. içinde kalmışlardır. Aynı mahke;menin hakimleri, ay
m Yargıtay Dairesinin üyeleri ve Yargıtay Genel Kurulu üye
leri maddelerin uygulanmasında değişlk görüşleri savunmuş
lardır.

Demokratlığın ve 1961 Anayasasındaki düşünce özgürlüğü
nün doğal bir uzantısı olarak TCK'nın bazı maddelerinin kaldı
rılmasını istemek suç değildir. DİSK 'bu maddelerin kaldırılma
sını kimden talep etmiştir? TBMM'den. Bir sendikal kurulu
şun, baskı grubu olarak parlamentodan bir yasada değişiklilc
yapılmasını istemesi suç değil, doğal bir görevdir. Aynca. 141.
ve 142. maddeler yalnızca. komünizmi değil, faşizmi, anarşizmi
ve ırkçılığı da yasaklamaktadır. Kaldı ki, 141. ve 142. madde
ler bugüne kadar birkaç kez değiştirilmiştir. 1961 Anayasasın
dan sonra bu maddelerin değiştirilmesi de sürekli gündemde
kalmıştır.

Aynca bugüne kadar çok sayıda ağır ceza mahkemesi ve
sıkıyönetim mahkemesi «Anayasaya aykırılık- iddiası ile bu mad
delerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Bu
başvurulardan bazı alıntılan karşılaştırma olanağı • yaratması
açısından Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum :

...Düşünce ve bilim özgürlüklerinin düzenlendiği
Anayasamızın 20. ve 21. maddelerinde bu özgürlük
lere herhangi bir smır getirilınemiştir. Düşüncelerin
sınırlandırılmaması Cumhuriyetin nitelikleri arasın
da. sayılan demokrasinin en tabii gereği olup, sanık
vekillerince ayrıntıları ile izah edildiği gibi TCK'run
142. maddesinin düşünce özgürlüğü çerçevesinde ele
alınması icap etmektedir. Bu itibarla... tatbiki iste
nen TCK'nun 1112/1-a. maddesinin Anayasanın ...
maddelerine aykırı olduğunu ilişkin iddialarının cid
di olduğu kanaatindeyiz... Talebe katıldığımızı say-
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gıyla arzederim. (İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mah
kemesinin 979/193 esasında kayıtlı dosyadaki İstan
bul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı mütalaasıdır.ı
... 142. madde ile yaptırıma bağlanan şey salt düşün
cedir. 142. made düşünceye sınrr getirdiği için Ana-·
yasanın 20. maddesine aykırıdır. 142. madde Ceza
Kanununun genel ilkelerine aykırıdır...
. . . Gerekçeli ayrıntılı olarak açıklandığı gibi... TCK'
nun 142/1-3 maddelerinin Apayasamn . . . maddeleri
ne aykırı olduğu yolundaki sanık • vekilleri tarafın
dan ileri sürülen savların ciddi olduğu görüşüne va
rılarak anılan maddelerin iptali için... (İstanbul Sı
kıyönetim Askeri Mahkemesinin 22.5.1979 gün ve
79/192 sayılı kararı)

• .. . bugün hür demokratik nizamla yönetilen... ülke
lerin ceza yasalarında yer almayan bu maddelerin
Anayasaya aykırılığı iddiası heyetimizce ciddi görül
müştür.
Bizim kanımıza göre... kişi özgürlüğünü seçilen bi
lirkişilerin siyasal düşünüş tarzına bağlanan 142.
madde... Anayasanın 33/2 maddesine aykırıdır. Dü
şünce özgürlüğü denilince akla gelen, düşüncenin
açığa vurulması özgürlüğüdür.
... Tüm Avrupa devletleri... yasalarında bulunan da
va koıiusu 142. madde benzerlerini kaldırmışlardır.
. . . madde kanunsuz suç olmaz prensibine aykırıdır.
. . . 142. maddenin... Anayasanın maddelerine aykırı
olduğu görüşüne varıldığından... iptali için... (İstan
bul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 26.1.1979 gün ve 78-
236 sayılı kararı)
... Mehaz İtalyan Kanununda 1930 yıllarında yer
alan ve tarihte hiç benimsenmeyen bir devlet biçi
mini korumak için konulan bu madde'nin ... Ana
yasaya aykırılığının en belirgin yönü budur. Bunun
yanısıra 141. maddenin ı. bendinin düşüncenin özü
ne sınır getirmiş olmasıdır.
. . . Çoğulcu demokrasiyi gerçek anlamda uygulaya
bilmek için herkese serbestçe örgütlenme hakkını
tanımak gerekir.
. . . kanunilik ilkesini zedelemektedir...
Bu itibarla, TCK'nun 141. ,maddesinin ı. bendinin
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Anayasanın... maddelerine aykın olduğu görüşü cid
di bir. iddia olarak kabul edildiğinden... iptali için.. ,.
(İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 8.6.1979 gün ve
78/212 sayılı karan)

Bunlar mahkeme kararlarıdır. Ancak her türlü hukuk oto
ritesini tanımayan, hukukun en genel ilkelerini tanımayan, Yük
sek Mahkeme kararlarını tanımayan ve hiçe sayan bu davada
ki iddialara göre ise tüm bu Mahkeme üyeleri DİSK gibi suç
işlemişlerdir.

Yine aynı yaklaşıma göre, bu maddelerin Anayasaya uy
gunluğunu tartışma konusu yapan herkesi, özellikle Anayasa
Mahkemesinin 141. ve 142. maddelerin iptaline ilişkin kararla
rında karşı oy yazısı açıklayan Anayasa Mahkemesi_ üyelerini,
komünizmden yana olmakla suçlamak gerekecektir.

Kaldı ki, komünistlerin düşüncelerini serbestçe açıklama
lan veya örgütlenmeleri için ya.sal .engellerin kaldırılmasını sa
vunmak da ~omünist olmayı gerektirmez. Komünist Partisinin
Türkiye'de kurulması gerektiğini beyan eden eski Devlet Baş
kanlanmızdan Cemal. GÜRSEL ve eski Başbakanlardan Suat
Hayri ÜRGÜPLÜ'nün de komünist olduğunu her halde hiç kim
se • iddia edemez.

Ceza Yasasındaki bir maddenin iptalini istemek o maddede
ki suçlan işlemek anlamına gelemez.

TCK'nun 141. ve 142. maddelerinin kaldırılmasını istemek
274 sayılı Sendikalar Yasasının ı. ve 14. maddeleri gereği bir ya
sal yükümlülüktür. Baskı grubu olmanın getirdiği asgari bir
görevdir. Demokratlığın asgari bir koşuludur. Demokrasi ve hak
ve özgürlükler mücadelesinin bir gereğidir.

TCK'nun 141. ve 142. maddelerinin kaldınlması talebine iliş
kin tüm bu hukukdışı suçlamaları reddediyorum.

52 BAZI TERİMLERİN, DEYİMLERİN, KAVRAMLARlN
KUİ..LANILMASI SUÇ DELİLİ OLAMAZ

Bu davada DİSK'i ve yöneticilerini suçlamaya gerekçe oluş
turabilecek hukuki değeri olan herhangi bir maddi delil bulu
namadığından, hukukdışı KIYAS ve TELKİN yöntemine daya
nılarak kanıtlar icat edilmeye çalışılmakta ve bazı deyim, te-
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rim, kelime ve kavram benzetmeleriyle DİSK'in ve yöneticile
rinin TCK'nun 141., 142. ve 146. maddelerini ihlal ettiği iddia
edilmektedir.

Kanıt icat etme çabası içinde DİSK'in kullanmış olduğu te
rimler, kelimeler, kullandıklan metinden koparılarak, kulla.nıl
dıkları metinlerin bütünlüğünden· soyutlanarak, neyin anlatıl
mak istenildiği bir kenara bırakılarak keyfi bir seçime dayalı
montaj tekniği ile benzetme yapılarak suçlama yoluna gidil
mektedir.

İddialara göre «sömürü ve baskı-dan sözetmek, kapitaliz
me, emperyalizme, faşizme karşı olmak, sınıf ve sınıf mücadele
sinden sözetmek, bankalar ve sigortaların devletleştirilmesini
istemek, sorunları Marksist-Leninist görüşle açıklamaktır. Ka
pitalist sınıf, burjuvazi, egemen sınıflar, sınıf bilinci, artı-değer,
demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı, barış, bağımsızlık terim
leri Marksist-Leninist· literatürden alınmıştır, dolayısıyla bun
lan kullanmak TCK'nun 141., 142. ve 146. maddelerini ihlaldir.

Bu tür suçlamalar gerçekte iddianamelerin ve EHM'nın tü
müne hakim olan, 1961 Anayasasındaki düşünce özgürlüğünü ta
nımama mantığının ve hukukdışı yaklaşımın sonucudur.

Ve ilginçtir ki, DİSK'in kullandığı terimler, kavramlar suç
lanırken, doğru ve mutlak kabul edilen Marksist-Leninist kay
naklar delil, mehaz gösterilmektedir. • DİSK'te suçlanabilecek
tek satır bulunamayınca kanıtlar «dava konusu olamayacak
Marksist-Leninist yazar ve kıyaslarda aranılmaktadır.

DİSK, başından itibaren neyi hedeflediğini, ne yaptığını ve
yapmak istediğini, hiçbir yoruma yol açmayacak açıklıkta söy
lemiştir. Ve bu yüzden de olağan dönemde bu davada önyargılı
ve kasıtlı olarak iddia edilen suçlardan ötürü kovuşturmaya
uğramamıştır.

DİSK, belli eğitim ve kültür düzeyindeki işçilerin anlaya
bilmesi için tüm açıklamalarında neyi kastettiğini apaçık göz
ler önüne sermiştir. İşçiler için bulmacaya benzer açıklamalar
yapmamıştır.

Şimdiye kadar neyi amaçladığını, ne için mücadele ettiğini
açıkça. ortaya koymaktan çekinmemiş olan DİSK, var olduğu
iddia edilen hedefleri amaçlamış olsaydı, onları da en anlaşılır -
biçimde açıklardı. Metinlerini öyle yazardı.

Çağımızda düşünce özgürlüğü, düşüncelerini serbestçe
açıklayabilme özgürlüğüdür. 1961 Anayasası ·propagandası ya
pılan düşüncelere bir ayırım getirmemiştir. 1961 Anayasasına
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göre Ana.yasaya aykırı görüşleri savunmak bile serbesttir. 1961
Anayasası belli düşünceleri değil, belli eylemleri yasaklamıştır:

Anayasaların kişilerin (tüzel kişilerin de) düşünce
dünyalanm sınırlamak ve çerçevelemek gibi işlevle
ri kesinlikle yoktur... Anayasal düzenin düşüncele
rin açıklanması ile yokedilebileceği ileri sürülemez.
Anayasaya aykırı düşünceler yasaklansaydı «sosyal
devlet• anlayışına aykırı liberal düşünceler de ya
saklanırdı. Atatürk devrimlerini reddeden dini gö
rüşler de. IDoç, Dr. Bülent TANÖR, TCK. 142. Mad
de, Düşünce Özgürlüğü ve Uygulama, Forum Yayın-
ları, İstanbul 19791 •

Öte yandan bir insanın sözü başkalarının sözleri ile karşı
laştırılıp açıklanamaz. Suçlanamaz. Terim ya da kavram karşı
Iaştırmaları, benzetmeleri ile suç yaratılamaz. Nitekim Yargıtay
Ceza Genel Kurulu bu konuda şu karan almıştır:

Bir kimsenin üslup ve edasının Marks'ın Üslup ve
Edasına benzediği iddia ve gerekçesiyle Komünist
lik suçundan mahkum edilmesi gerektiğini ileri sür
menin, ne Ceza Hukuku prensiplerine, ne TCK'nun
141-142. maddelerinin açık hüküınlerine, ne de TCK'
nun 1. maddesinde yazılı (kanunun sarih olarak suç
saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez.) kai
desiyle bağdaştırılmasına imkan olmadığım İZAHA
DAHİ LÜZUM GÖRÜLMEMİŞTİR. (Yargıtay Ceza
Genel Kurulu, 3/6/968 gün ve 196 sayılı karar.)

Tüm yüksek mahkeme kararlarının ve temel hukuk ilkele
rinin yok sayıldığı iddianamelerde ve EHM'da TCK'mn 1. mad
desindeki «kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kim
seye ceza verflemez- genel hukuk ilkesi de ihlal edilerek DİSK'
in ve yöneticilerinin, çağdaş sendikal literatürde yer almış .kav
ramları, ekonomik ve sosyal terimleri, bildirilerinde, yayınla
rında, konuşmalarında kullanmış olmaları suçlanma konusu
yapılmak istenmektedir.

Oysa, DİSK'iİı yayınlarında, bildirilerinde, sendikal çalışma
larında, eğitimlerinde kullandığı tüm deyim ve kavramlar, ça
ğımızda ulaşılan kültür ve bilgi birikiminin sonucunda toplu
mun değişik kesimlerinin, bilim adamlarının, araştırmacıların,
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yazarların, gazetecilerin, sendikacıların, hukukçuların, politika
cıların kullandığı olağan terim ve kavramlardır.

Türkiye'de işçi- işveren ilişkilerinde görülen nicel ve nitel
gelişmelerden sonra, hayatın maddi koşullarının doğurduğu ba
zı ye,;ııi terim ve kavramlar da ayrıca sendikal literatüre, hukuk
literatürüne ve kitaplara yansımış ve yerleşmiştir.

Bu terim ve kavramlar, üniversitelerde öğrencilere öğreti
lirken, DİSK ve bağlı sendikaların çağdaş demokratik sendikal
anlayışı, sendikal ilkeleri, tüzükleri ilgili üniversite yayınlan
içinde öğretilmiş, çağdaş sendikacılığa örnek gösterilmiş, üni
versitelerde akademik çalışmalara, öğretiye, doktora tezlerine
konu olmuş ve övülmüştür.

DİSK'in kullandığı terimleri ILO da, milyonlarca işçiyi tem
sil eden Batı Avrupa Sendikaları da, İddia Makamının sendika
cılık anlayışım onayladığı ICFTU'nun üyeleri de kullanmakta
dırlar. Türkiye'de aynı terimleri TÜRK-İŞ üyesi ve bağımsız ba
zı sendikalar da kullanmıştır ve kullanmaktadır.

Bu kavram ve teriınlerin yorumlarının yapılarak bir suç
lama getirilemeyeceği ceza hukuku ilkeleri ve hukuki ölçüler
karşısında açık olmakla birlikte, deyim ve kavramlar nedeniyle
. iddianamede yer alan suçlamaların ağırlığı ve niteliği karşısın
da, bu kavram ve deyimlerin, T.C. Üniversitelerinde, siyasal bil
giler, hukuk, iktisat fakültelerinde, sosyal siyaset, iş hukuku,
endüstriyel ilişkiler kürsülerinde, sosyal siyaset, sosyal ekono
mi ve endüstriyel ilişkiler, sosyal hukuk, grev, çalışma ida
resi, iş hukuku, sosyal güvenlik derslerinde, bilimsel yayınlar
da yer aldığını , tarifini bulduğunu ve suç teşkil etmediğini çe
şitli örneklerle Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunmak is
tiyorum.

54. İLO METİNLERİNDEN KIYAS ÖRNEKLERİ

DİSK Davasındaki iddianamelerde ve EHM'da ceza huku
kumuzun ve çağdaş hukukun kullanılmasım yasakladığı kıyas
yöntemi ile suçlama. getirilmektedir. Örneğin işçi sınıfı, prole
tarya, ırkçılık, I. Enternasyonal, işçi sınıfı mücadelesi, sosya
lizm, toplumsal ilerleme gibi terim ya da kelimelerin kullanıl
masının bir kuruluşun Marksist-Leninist, gizli, ihtilalci bir ör-
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güt· olduğunun, TCK'nun 141., 142. ve 146. maddelerinin ihlal et
miş olduğunun kanıtı sayılmaktadır.

Bu davada baştan sona kıyas mantığına dayalı suçlama ge
tirildiği için ister istemez biz de kıyas yöntemine göre karşılaş-.
tırma olanağı verecek çok sayıda örnek sunmak zorunda kal
dık. Hükümet-işvererı-işçi temsilcilerince yönetilen, aldığı karar-
lar ile · hükümetleri bağlayan, yol gösteren, Uluslararası Çalış
ma Örgütü ILO'nun 'sözünü ettiğim metinlerinin İngilizce foto-
kopilerini ekte sunuyorum: EK NO. 18.

ILO'nun ilk Genel Müdürü Albert Thomas hakkında yazı
lan ve ILO yayınları arasında ISBN 92-2-101944-6 koduyla 1978'·
de yayınlanan AJbert Thomas adlı kitabın, 6. sayfasının 2., 15..,
29. satırlarında uişçi sınıü-, 15. satırında «işçi sınıfı mücade-
leleri» terimleri geçmekte, ILO'nun ilk Genel Müdürü'nün 17.
satırda enternasyonalist, 22. satırda sosyalist olduğu belirtil-
mektedir.

Aynı ILO yayınının 12. sayfasının ilk satırında. ILO'Iiun ilk
Genel Müdürü'nün kendi ağzından sosyalist doktrine inandığı,
5. satınnda sosyalist demokrasiyi çözüm yolu olarak gördüğü
belirtilmektedir.

Aynı ILO yayınının 13. sayfasında ILO'nun ilk Genel Mü-
dürü'nün şu sözlerine yer verilmektedir:

Açık ve samimi bir ilkeyi dile getirerek başlayayım
sosyalistler. Cumhuriyeti desteklerler ve sosyalistler,
demokrasiye inanırlar. Bizimki gibi idealist bir top
lumda sınıf mücadelesi her zaman legalitenin sınır-
lan içinde kalmalıdır. Sınıf mücadelesi her zaman
savunulabilir siyasi bir tabana göre ayarlanmalı, is
ter birey olsun, isterse sınıfın tümü olsun, bu müca
deleye katılanlar görevlerinin ve haklarının sınırla-
nnı çok iyi bilmelidirler.

Aynı ILO yayınının 26. sayfasının başlığında «sosyal öge,.
ekonomik ögeden önce gelmelidir» sözleri yer almaktadır.

Aynı ILO • yayınının 29. sayfasının 1926 Uluslararası Çalış-.
ma Konferansı Raporuna ilişkin ıo. satırında işçi sınıfı terimi
kullanılmaktadır.

Aynı ILO yayının 31. sayfasının son paragrafında ILO'nun.
ilk Genel Müdürü olan Albert Thomas'ın 1924'de ILO Genel'
Müdürlüğü yaptığı sırada söylediği şu sözlere yer verilmek
tedir:



Sömürülen ve ezilen işçi sınıfı kamu işlerinin yeri
ne getirilmesinde tam bilinçli ve aydınlatılmış ola
rak yer alamıyor... Eğer demokrasi barış için gerek
li bir koşul ise, sosyal adalet de demokrasinin temel
koşuludur. Bu nedenle barış ancak sosyal adalet te
meline oturtulabilir.

ILO'nun işçi eğitimlerinde kullanmak üzere hazırlanan
«ILO'nun Öyküsü» adlı slayd dizisine ilişkin aynı adı taşıyan
yayının 4. sayfasının ilk satırında proletarya, 4. satırında işçi
sınıfı deyimi kullanılmaktadır.

ILO tarafından 1972 yılında yayınlanan ILO'nun İşçi Eğiti
mine Katkısı 1919-1970 başlıklı kitabın 2. sayfasının 5. paragra
fı ile 4. sayfasının 3. paragrafında işçi sınıfları terimi, 7. sayfası
nın 4. -paragrafında ise proletarya kelimesi geçmektedir.

ILO tarafından İşçi Eğitimi adı altında 3 ayda bir yayınla
nan derginin 1984/3 tarihli 56. sayısının 37.-39. sayfaları. ara
sında ILO'nun ilk Genel Müdürü Albert Thomas'ın I. Enterrıas
vonal'm kuruluşuna ilişkin anılan yer almaktadır. ILO'nun ilk
Genel Müdürü derginin 39. sayfasının 4. paragrafında toplan
tıya Almanya'dan doktor MARX adlı çok bilgili bir kişinin de
katıldığını ve bu uluslararası toplantının Fransız milli marşı
olan Marseyyez'in söylenmesi ile sona erdiğini yazmaktadır.

ILO tarafından .yayınlan,an İşçi Eğitimi adlı derginin 1983/2
tarihli 52. sayısının 35. ve 36. sayfalarında işçilerin ilk gazete
lerinden olan Atölye adlı yayın tanıtılmaktadır. Bu tanıtma ya
zısının 35. sayfasının 2., 14., 32., 38., ve 36. sayfasının 9., 20.
satırlarında işçi sınıfı, sınıf, emekçi sınıflar, devrimci işçi, pro
leter kelimeleri yer almaktadır.

ILO tarafından ISBN 92-2-102003 koduyla 1979'da yayınla
nan ve 1982'de ikinci baskısı yapılan ILO ve Sendikalar adlı ki
tabın 3. sayfasiriın 1. paragrafında «işçi sınıfı arasındaki enter
nalyonal dayanışma», 2. paragrafında «1864'de Londra'da işçi
lerin ilk enternasyonal örgütü kuruldu», denilmektedir. ILO'
nun aynı yayınının 89. sayfasının 17. satınnda 1980'de 1 Mayıs'
ın 8 saatlik işgünü için gösterilerin düzenleneceği gün olarak
ilan edildiği belirtilmektedir.

ILO tarafından işçiler için yayınlanan «Yeni Haklar Yeni
Beller- adlı broşürün ı. sayfasının ilk paragrafının sonunda
şöyle denilmektedir :

Sendika temsilcilerinin ilgi alanı, etkisi ve sorumlu-
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Iuğu geniş kapsamlı ekonomik, kültürel, sosyal ve
politik düşünceleri içerebilir.

ILO tarafından ISBN 92-2-102228-5 koduyla. 1978'de yayınla.
nan İşçi Eğitiminde Ses'in Kullanılması adlı yayımn 12. sayfa
sının ilk paragrafında plakların işçi eğitiminde kullanılmasına.
ilişkin olarak şöyle denilmektedir:

Değişik ülkelerden uzlaşmaz çıkarlara ilişkin plak
çalarak dünya çapındaki sorunların analizi yapıla
bilir.

ILO tarafından 1969'da yayınlanan ILO'nun İstihdamda Ay- -
nmcılığa Karşı Eylemi adlı yayının 2. sayfasında «toplumsal
ilerfeıne- ya da «sosyal gelişme- terimi kullanılarak «ILO,
1919-69 arasında 50 Yıldır Toplumsal İlerlemenin Hizmetinde•
denilmektedir.

ILO tarafından ISBN 92-2-101455-X koduyla 19'n'de yayınla
nan Sendika Özgürlüğü ve Ekonomik Gelişme adlı kitabın 62.
sayfasında Engels'den, 63. sayfasında ise Karı Marx'dan alıntı
yapılarak bu kişilerin endüstri devrimi ve ilkel sermaye biriki
mi konusundaki görüşlerine yer verilmektedir.

ILO'nun bir kuruluşu olan Uluslararası Emek Çalışmaları
Enstitüsü adlı kuruluş tarafından yapılan Yeni Uluslararası
Ekonomik Düzene ilişkin yayınlanan kitabın 83. ve 84. sayfa
lannda bu sempozyuma ILO Yönetim Kurulu Başkanı, UNES
CO, OPEC Genel Sekreterlerinin yamsıra. ICITU, DİK ve DSF
gibi uluslararası sendikal kuruluşların temsilcilerinin katıldığı
görülmektedir.

ILO tarafından yayınlanan ILO ve Apartheid adlı yayının
özellikle 49. ve 50. sayfalarında ILO'nun hükümetlere baskı yap
malan için sendikalara çağrı yaptığı görülmekte ve ILO «apart
heid-, -rrkçı.., «kolonyalist sömürgeci» terimlerini kullanmak
tadır.

Çalışma Vekaleti tarafından 1956'da yayınlanan Sosyal
Adalet Uğnında Otuz Yıl (1919-19491 adlı yanının 5. sayfasın
da ise şöyle denilmektedir:

Hl uncu asır boyunca ha mevzu başkaları tarafın
dan' da düşünülmüştür: Fransız sanayicisi Daniel
Legrand, ,Kari Marx tarafından idare edilen Millet
lerarası İşçiler Birliği, bir milletler arası konferans
fikrini İsviçre hüküı:İıetine kabul ettiren Isviçre1i
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Milletvekili' Frey, bu konfeı·ansı toplamayı tasvip,
eden Papa Leon XIII.

T.C. İçişleri Bakanlığı'nca 1947 tarihinde yayınlanan Sen
dika Teşkili Hürriyetine ve Menşeine Ait Meseleler adlı yayı
nın 3. sayfasında sendikaların oluşumu anlatılırken şu görüş
lere yer verilmektedir :

Sonraları, sosyalist fikirlerin tesirleri altında, ani ve
bilvesile teşriki mesai yerine geçen Daimi Birlikler
kalın oldu. Bunlar, amele vaziyetinde, sadece geçici
bir salah elde etmeği derpiş etmiyorlardı; çalışma
için ekonomik hayatta hak addettikleri mevkii esas
lı ve kat'i bir surette temin eylemek istiyorlardı.
Sendika böylece doğdu.

Bu davada DİSK, . DİSK üyesi sendikalar ve yönetici sen
dikalar tarafından kullanılan bazı kelime ya .da terimler ne
deniyle hukukdışı kıyas yöntemine dayalı olarak getirilen suç
lamaların hukukdışı olmalarının yanısıra ILO yaklaşımlarına
da. aykırı olduklarını göstermeleri açısından yukarıdaki sergi
lemeyi Sayın Mahkeme Heyetinin takdirlerine sunuyorum.

54. ICITU VE BAZI BATI AVRUPA SENDİKAL
MERKEZLERİNDEN KIYAS ÖRNEKLERi

DİSK-I İddianamesinin 19. sayfasında her nasılsa sendika
cılık anlayışı övülen ve örnek gösterilen ICFTU ve ICFTU'ya.
bağlı sendikal merkezler başta olmak üzere- tüın Batı Avrupa
sendikal merkezleri, çok sayıda uluslararası ya da bölgesel sen
dikal kuruluş işçileri ilgilendiren tüm ekonomik, sosyal, siyasi,
kültürel, ideolojik konularda görüş açıklamaktalar.

Bu sendikal kuruluşlar gerektiğinde· hükümetlerin politika
larını genel grevlerle protesto etmekte, genel kurullarında, yö
netim kurullarında demokrasi, insan hakları, sendikal haklar,
ırkçılık, silahsızlanma, nükleer tehlike, çevre kirliliği, işsizlik,
enflasyon, Şili Darbesi, Nikaragua Devrimi, Polonya Olayları,
askeri darbeler, açlık, IMF, devletleştirme, kooperatifçilik, top
rak reformu konularında karar alıp, eyleme geçmektedirler.

Bu sendikal merkezler, bu davada hukukdışı biçimde TCK'·
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rıın 146., 141. ve 142. maddelerini ihlal etmenin delili olarak gös
terilen terimleri, deyimleri, yaklaşımları kullanmaktadırlar.

Bu davadaki kıyas yöntemi ile karşılaştırma. yaratması açı
.sırıdan bu konuda bazı örnekleri Sayın Mahkeme Heyetinin tak
dirine sunmak istiyorum.

ICFTIJ 'nun yayınladığı broşürlerden biri Ekonomik ve Top
lumsal İlerleme İçin Mücadele, diğeri ise Yeni Bir Ekonomik ve
Toplumsal Düzene Doğru başlıklarını taşımaktadır.

ICFfU'nun kullandığı bu terimler ve yaklaşımlar bu dava.
da suçlanabilmektedir.

ICITU tarafından 1959'de Brüksel'de yayınlanan ICFTU'
nun İlk On Yılı adlı broşürün 8. sayfasında ICFrU içinde sos- -
yalist görüşlü sendikacıların bulunduğu belirtilmekte; 43. say
fasında ICFTU'nun ulusal kurtuluş mücadelelerini desteklediği
açıklanmakta: 86. ve 87. sayfalarında sendikal eğitimin mesle
ki eğitim anlamına gelemeyeceği, sendikal eğitimin işçilerin
ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerine katkıda bulunmasına.
yardımcı olması ve sosyal ve siyasi içerikli olınası gerektiği an
latılmaktadır.

ICFTIJ tarafından 1973'de Brüksel'de yayınlanan Enternas
yonal Sendikal Hareketin Kısa. Tarihi adlı broşürün 7. sayfa
sında proleterleşme terimi kullanılmakta, 10. sayfasında. bu da
vaca fazlasıyla suçlanan Enternasyonal anlatılmakta; 31. say
fasında ICFTU'nun «Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Amaçları- ele
alınmaktadır.

ICFfU tarafından 1974'de Brüksel'de yayınlanan ICFI'U'
nun 25 Yılı adlı broşürün 36. sayfasında verilen bir mesajda
ICFl'U «baskı ve sefalete karşı verilen mücadele dünya prole
taryasının cephesi- olarak tanımlanmaktadır.

ICFTU. ve Dünya Sendikalar Federasyonu DSF dışında dün
yanın üçüncü uluslararası konfederasyonu olan Dünya İş Kon
federasyonu CWCL-CMT), 1920'de «Hıristiyanlığın toplumsal il
kelerine dayalı Ideoloü- üzerinde kurulmuş ancak 1968 yılında
ki kongresinde bunu terketmiş, Merkezi Brüksel'de olan 17 mil
yon işçiyi temsil eden, üyelerinin çoğunluğu Avrupa ve Ka
nada'da bulunan bir kuruluştur. Bu kuruluş Sovyetler Birliğin'
deki sistemi eleştirmesi ile tanınmaktadır. ILO içinde çok faal
bir sendikal kuruluş olan Dünya İş Konfederasyonunun bazı
üyeleri aynı zamanda DİSK'in de üyesi olduğu ASK bünyesin
dedirler.

.Bu konfederasyonun 1973'de Fransa'da yapılan 18. Kongre-
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sinde kabul edilen sendikal ilkeleri Dayamşma Mücadelesi Yo
luyla İşçilerin Kurtuluşuna Doğru adıyla 1973'de Brüksel'de ya
yınlanmıştır. Bu yayının çeşitli sayfalarında şu terim ve ta
nımlamalara yer verilmektedir: Sömürü, . tahakküm, yabancı
laşma, mülk sahibi sınıflar, militanların eğitimi, ezilen ve sö
mürülen halkların kurtuluşu, ulusların barış ve özgürlüğü, Şili
Halkı ile tam dayanışma, dünya emperyalizmi, egemen sızııfla
nn iktidarına karşı, sınıf bilincinin gelişmesi, "kapitalizm üre=
tim araçlarının özel mülkiyetine, artık-değerin tek yönlü el ko
nulmasına ve ücret ilişkisine dayanan ekonomik bir oraanızas
yond1.1r>, «sermaye birikmiş emekten başka bir şey değfldir»,
«devlet hiçbir zaman tarafsız değildir, baskı aracı olarak işler•,
«DİK sınıf mücadelesinden yanadır», Dünya İş Konfederasyo-

. nunun amacı : gerçek sosyalizm ve gerçek demokrasi.
Bu broşürün 11. sayfasında şöyle denilmektedir :

Dünya İş Konfederasyonunun İIITİLALCİ Crevolüs
yoner - ihtilalci anlamında) İLKELER DEKLARAS
Y0NUna cıs. madde) sadık üyesi sendlkal kuruluş
lar her adaletsizliğe karşı mücadele etme ve adalet
sizlikleri ifşa etme çabalarım artırmalı ve kategorik
olarak KURULU DÜZENİ REDDETMELİDİRLER.

Ve bu sendikalar Batı Avrupa ülkelerinde, NATO ülkele
rinde faaliyet göstermektedirler. Ancak hiç biri anayasal düze
ni devirmek, gizli komünist örgüt kurmak, komünizm propa
gandası· yapmak suçuyla yargılanma.maktadırlar.

Dünya İş Konfederasyonun 1977'de yapılan 19. Kongresine
sunulan Dünya Sendikacılığının. Yenilenmesi İçin Yönlendirme
raporu adlı Brüksel, 1977 baskısı kitapta kullanılan bazı terim
ve başlıklar şunlardır: gerçek ııosyalizm (15. sayfa), sınıf ey
lemi ve anti-kapitalizm (16. sayfa), sınıf mücadelesi U7. sayfa),
Proletarya (67. sayfa), işçi sımfımn düşmanlarıyla karşılaşma
sı (75. sayfa), demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı (84. sayfa),

Dünya İş Konfederasyonu'na bağlı olan ve Belçika'da 1
milyon işçiyi temsil eden Belçika Hıristiyan Sendikalar Konfe
derasyonu CSC'nin İşletmenin Demokratikleştirilmesi adlı
Brüksel, 1971 baskısı broşüründe şu görüşlere yer verilmek
tedir:

İnsanın insan tarafından sömürülmesinin örgütlü
bir biçimde süregeldiği bir dünyayı ortadan kaldır-
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mak... ese, gelişme içinde, bir ihtilalci Crevolüsyo
nerl sendika olmak istemektedir... Çalışanlar için
yalnızca çok şeye «sahtp olmalo- ile yetinmeyecek- •
leri, çok şey «olacakları- yeni bfr dünya kurmak is
ter... Sendikal hareket cdevrimci partileri> ve siya
sal aygıtı bu doğrultuda ve bu dünya görüşüne doğ
ru yönlendirecektir.

Sendikal faaliyetinde bu terim ve yaklaşımlara yer veren
CSC'nin genel merkezi, AET'nin ve NATO'nun merkezinin bu
lunduğu Brüksel'dedir ve onlara birkaç· yüz metre mesafe
dedir,

Yukarıda sözü edilen belgelerin İngilizce asıllarının foto
kopileri Savunma Avukatlarımızın dilekçelerinin ekinde sunul
duğundan . dava dosyasında bulunmaktadır.

Ankara'da faaliyet gösteren ve resmi bir. kuruluş olan .Av
rupa Topluluğu Komisyonu Türkiye Temsilciliği, 1977 yılında
Avrupa'da Sendikalar adlı AET ülkeleri sendikalannın ilke, ka
rar ve eylemlerini dile getiren Türkçe bir kitap yayınlamıştır.

Bu davadaki hukukdışı kıyas yöntemi açısından önemli bir
karşılaştırma olanağı yaratması açısından resmi bir niteliği de
olan bu kitabı ekte Sayın Mahkeme Heyetiµin takdirine sunu
yorum: EK No. 19.

Bu kitabın aşağıda belirtilen sayfala.qnda AET ülke sendi-
kalan şöyle tanıtılmaktadır. •

ICFTU'nun kurucu üyesi olan ve Federal Almanya'da 7
milyon işçiyi temsil eden Alman Sendikalar Birliği _DGB'nin
ama.p bu kitaba göre şöyledir:

DGB Düsseldorf programında, «toplumu ve eko
nomiyi değiştirme• konusundaki kararını tekrarlar,
bu değişimin demokratik düzenin çerçevesi içinde
sürekli gelişim gösteren bir yöntemle gerçekleştiril
mesinin zorunluluğunu belirtir. Sendikalar demokra
tik yoldan insancıl bir sosyal düzen kurmak istek
lerini de belirtirler ve amaçları, klasik anlamıyla
devrimcidir. Eylemleri, temel planda, kapitalizme
karşı mücadelenin eksenini oluşturur. Cs. 131

ICITU'nun kurucusu üyesi olan ve Belçika'da ı milyona.
• yakın işçiyi temsil eden Belçika Genel-İş Federasyonu FGTB'nin
bildirisindeki amaçları anılan kitaba göre şöyledir:
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ı. Örgütlenmiş emekçi güçlerin doğrudan ifa
desi olan FGTB sınıfsız bir toplum yaratmayı ve üc
ret köleliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan sendi
kalist ülkünün toplumun toptan değiştirilmesi yo
luyla gerçekleşeceğini ilan eder.
2. Sınıf mücadelesinden doğan Federasyon, bu
mücadelenin tüm üreticilerin, bütün üretim meka
nizmasının mutlak hakimi durumuna gelen bir ban
kacı ve tekelci oligarşiye karşı yürütecekleri daha
da dikkatli şiddetli bir mücadeleye dönüşeceğine
dikkati çeker...
5. Sendikal hareket... herkese, emeğine ve ih
tiyacına göre, payına düşen zenginlikleri sağlamak
için, siyasi demokrasiyi ekonomile ve sosyal bir de
mokrasi ile tamamlamak gereğine inandığım belir
tir. Bu amaçla, bütün değerlerin yaratıcısı ve tüm
malların kaynağı olan emeğin artık temel unsur
olarak kabulünü, diğerlerinin ise emeğe bağlı veya
asalak unsurlar sayılmasını ister.
6. Kökenleri, karakterleri ve ülküsünün devam
lılığı,· Federasyonumuzu bu yapıcı devrimin itici gü
cü haline getirmiştir...
8. Bundan böyle, Federasyon kendi anlayış ve
görüşleri çerçevesi içinde sonuncu amacı toplumun
yararına dönüştürülmüş bir ekonominin yönetimini
emek güçlerine vermek olması gereken· kuruluşlan
gerçekleştirmeye çalışacaktır. Cs. 24-251

Söz konusu yayına göre, Danimarka'da en büyük işçi örgü
tü olan ICFTU kurucu üyesi Danimarka Sendikalar Federasyo
nu'nun CLOJ 1971 tarihli genel kurulunda alınan kararlar gere
ğince ekonomik demokrasi konusunda şunları kabul etmiştir:

Ücretliler emekleriyle oluşmasına katkıda bulunduk
ları sermayenin artışından pay sahibi olmayı da is
temelidirler. ILO, ücretlilerin işletmelerin yöneti
minde karar ve yetki sahibi olmalarını, aynı zaman
da üretim araçları üzerinde ortak mülkiyet hakkı
elde etmelerini sağlamaya özen göstermelidir. ıs.
57)

Mülkiyet . haklarından bazılarının sermayenin bu
günkü sahiplerinden ücretlilere aktarılması yoluyla
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mülkiyetin bir ölçüde demokratikleştirilmesini, ıs~
58)

Avrupa'da Sendikalar kitabına göre Fransa'daki sendikalar
da ise ademi merkeziyet kuraldır. Konfederasyon federasyonla
nn eylemini denetlemez, onlan sadece uyum içinde tutar, Aym
şekilde, federasyon, kendine bağlı sendikalara büyük bir özerk
lik tanır. Fakat Fransız sendikacılığının temel özelliklerinden
biri, bölgesel, mahalli ve eyalet çapındaki birliklere verilen
.önemdir. (s, 68)

Fransa'da dört konfederasyon vardır. Bunlardan Fransa
,Genel İş Konfederasyonu CGT'nin 37. Genel Kurulunda (19691
'kabul edilen Anatüzüğün ı. maddesinde şöyle denilmektedir:

Yönetim ve eyleminde demokratik kitle sendikacı
lığından ve sınıf mücadelesinden esinlenen... CGT,
üretim araçlarının kamulaştırılması yoluyla kapita
list sömürüye son vermeyi kendisine amaç edinmiş
tir. CGT ayrıca tek bir sendikal örgütün gereğine
inanmakta, bunun gerçekleştirilmesine çalışmakta ve
bu amaçla hareket etmektedir. Cs. 701

Fransız Demokratik İş Konfederasyonu CFDT'nin görüşleri
jse kitapta şöyle belirtilmektedir :

Ekonomik hak arama eylemi tüm sorunları kap
samalıdır. (Sağlık, çalışma ve hayat şartları, eko
nomik kararlar.. .l hak arama iktidar ilişkilerini de
ğiştirmeyi hedef alan ortak bir kitle eylemi olma
lıdır.
Sosyalizm özyönetim temeline dayanmalı ve çok
uluslu şirket düzeyinde de benzer mücadele alanla
rı araştınlmalıdır. Bunun kısa zamanda gerçekleşe
bileceğine inanmamakla birlikte, CFDT, bütün emek
çilerin eylembirliği içinde tek bir çatı, tek bir kon
federasyon altında birleşmelerinden yanadır. Cs. 711
Demokrasinin güvencesi, her şeyden önce halkın
iradesine dayandığına göre, sosyal dönüşüm süre
ci kişisel ve ortak özgürlüklere karşı duyulan saygı

.dan bir an bile • ayrılamaz. CFDT'nin görüşüne gö
re, sendikaların ve partilerin mücadelesi, aynı nok
taya yönelebilir. Ancak, sendikaların göreviyle par
-tllerin görevini birbirine karıştırmamak gerekir. Bi-
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rininki işçilerin çıkarını savunmak, diğerininki ise
iktidar olmaktır. (s. 76)

İtalya'da ise 3 büyük konfederasyon vardır. İtalya Genel İş
Konfederasyonu CCGILJ, İtalya İşçi Sendikaları • Konfederasyo
nu CCISLI, İtalya İşçi Birliği- CUILL Bu üç sendika arasında ey
lem birliği içinde tek sendikal merkez oluşturmaya doğru ça
balar yoğunlaşmıştır :

1960 yılları sonunda, işçilerin savaşı, İtalya tarihin
de· o güne kadar görülmemiş bir düzeye ulaşmış ve
1969 yılının «sıcak sonbaharına» yol açmıştır. Bu iş
çi hareketinde yenilikler vardı. Örneğin eylemde sü
reklilik, bilinçlenme, toplu iş sözleşmelerinde politik
bir anlam ve daha genel olarak, sendikaların temel
reformları gerçekleştirmekte gösterdikleri direniş ve
kararlılık gibi. Cs. 1521

Bu üç sendikal merkezin genel kurallarda . ulaştıkları so
nuçlar şunlardır:~

Son yıllarda . sendikalar yeni stratejilerine göre
Hükümet ve Kamu yetkilileriyle doğrudan doğruya
ilişki kurmuş, gerektiği yerde çatışmıştır. Bu önem
li siyasal çatışma, bölgesel ve mahalli savaşlar ve
tüm işçilerin genel greve gitmeleri ile gerçekleşti
rilebilmiştir. es: ıssi

Lüksemburg'daki iki büyük konfederasyondan Genel İş
Konfederasyonu CCGTJ sendikal eylemin son amacının, bugün
kü toplumu sosyal adaletin hüküm sürdüğü, her türlü değerin
yaratıcısı olan 'emeğtn temel etken kabul edileceği ve işçilerin
sosyal korku duymadan yaşamalarına olanak veren bir sınıfsız
topluma dönüştürmek olduğunu ilan etmektedir. Cs. 1641

Hıristiyan Sendikalar Lüksemburg Konfederasyonu CLCGBJ
ise sosyal yasalara ve halkların refahına dayanacak bir devlet
amaçlamaktadır. (s. 1651

Bugün tüm Batı Avrupa'da 44 milyon üyeyi temsil eden ve
DİSK'in üyesi olduğu Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ASK'
ın 1971.'deki Oslo Hazırlık Kongresinde şu kararlar almmıştır ,

Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik anlamda ge
nışletümtş işbirliği, sosyal ve politik yönleri bulu
nan amaçları da kapsamalıdır. Bu amaçları sapta-,
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mak ve onların gerçekleştirilmesine çalışmak Avru
pa Sendikalarına düşer.
Bunun yanısıra, çok uluslu şirketlerin günden güne
çoğalması sendikal hareket için bir tehlike teşkil et
mektedir... Bu gelişme uluslararası düzeyde sıkı bir
denetim ve yönetimi gerektirmektedir. Bu da ancak
özellikle Avurapa'daki ulusal sendikal konfederas
yonlar ve sanayi sendikaları arasında gerçek ve sü
rekli bir işbirliği. sayesinde mümkündür. Is. 1721

Avrupa'da Sendikalar kitabına göre ASK'ın ilk kongresin-
de ise şu kararlar alınmıştır :

-İnsana saygıyı güvence altına almak ve insanı her
türlü baskı ve kôlelikten kurtarmak suretiyle kişi
Iiğini tam olarak •geliştirebilmesini sağlamak,
-Bütün düzeylerde işçileri ekonomik ve sosyal ba
ğımlılık durumundan kurtaracak şekilde ekonomi-

• nin demokratikleşmesine önayak olmak,
- Sosyal ilerlemeyi ve tam istihdamı temel amaç
olarak saptamak, tüm ekonomi ve maliye politika
sını, sonuncu amacı insanın mutluluğunu sağlamak
olduğuna göre, bu amaçlara tabi kılmak,
-Uzlaşmazlıkları önlemeye ve dünya çapında sü
rekli bir barış yaratm:aya katkıda bulunmak,
-CES'in gelişmekte olan ülkelerle dayanışma ha
linde bulunduğunu somut eylenılerle göstermek. (s.
184)

ICFTU'nun kurucu üyelerinden Federal Almanya Sendika
lar Birliği DGB'nin üyesi IG Metali Sendikası -İşçl Hareketi Ta
rfhinden= başlıklı bir eğitim broşürü yayınlamış ve bu broşürü
Türkçe olarak da Federal Almanya'da çalışan Türk işçilerine
dağıtmıştır.

Bu eğitim broşürünün Giriş Bölümünde Marx ve Engels'den
söz edilmekte .sarı sendikacılar -sınıf uzlaşmacılığı vapanlar
diye tanımlanmakta; işçi sınıfının partisinin kuruluşu; faşizm
ve işçilerin faşizme karşı verdikleri savaşlar anlatılmakta; Al
man sanayicilerinin nasıl Bitler ile işbirliği yaptığı belirtilmek
te v~ broşür şu sözlerle sona ermektedir:

Demokrasi, politik ve toplumsal yaşam ilkesi olarak
bir bütündür. işte bu nedenle, sendikalar dün oldu-
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ğu gibi bugün de demokrasinin bu yönde gelişmesi
ni talep ediyorlar. Weimer Cumhuriyeti ve faşizm
zamanında yapılan acı deneyjmlerden çıkanlan
ders budur.

(Bu eğitim notlarının fotokopisi de savunma avukatları
mızca sunulduğundan dava dosyasındadırJ

AET ülkelerindeki, Batı Avrupa ülkelerindeki sendikal uy
gulama, kullanılan terim ve yaklaşımlar kısaca bunlardır.

55. DEVRİM VE DEVRİMCİLİK KAVRAMLARI

DİSK-! İddianamesinin 99. sayfasında «devrim, sosyalizmi
amaçlayan ihtilal demektir» denilmekte,· 130. sayfasında ve
EHM'nın 4. ve 151. sayfalarında ise DİSK'in 1967'de kabul edi
len ilk Anatüzüğündeki «Devrimci öz» deyişiyle «ihtilalci ruh»
kastettiği iddiası öne sürülmekte ve bu yaklaşım tüm iddialar
da tekrarlanmaktadır.

Bazı çevrelerde egemen olan ve iddialara yansıyan bu bi
lim dışı yaklaşıma göre devrim devirme, yıkma anlamı taşır, bu
nedenle de ihtilal kelimesinin karşılığıdır.

Devrim yeni bir kelimedir. Ve bugün her kelime gibi top
lumumuzun ona yüklediği anlamla. yaşamaktadır. Türk Dil Ku
rumu uzmanlarının da açıkça ortaya koyduğu gibi, devrim ih
tilal demek değildir. (Örnek olarak, bakınız, Türk Dili, Atatürk
Özel Sayısı, Mayıs 1981, sayı. 353, s. 656-661).

1944'de Milli Eğitim Bakanlığınca basılan Türk Hukuk Lü
gatı'nda inkılapçılık kavramının eş anlamlısı olarak devrimcilik
kullanılmıştır.

1945'de Anayasanın 2. maddesinde şöyle denilmiştir: «Tür
kiye Devleti, Cumaurfvstçf, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve
Devrlmcidir,»

Türk Ansiklopedisinde «devrim» kelimesi «kendi yolunda
süregelen bir düzeni durdurup onun yerine daha iyi ve daha
yararlı olduğuna inanılan yeni ya da iyiliği başkalarınca de
nenmiş bir düzeni koymak için meydana getirilen etkili deği
şiklik» olarak tanımlanmış ve şöyle denilmiştir «devrimin poli
tik bir altüst oluş ve şiddet ile aynı şey sayılması yersizdir.•

1961 Anayasasının Genel Gerekçesinde «devrimci bir devle
tin şartlarına uygun bir kısa metin..... denilmektedir.
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Devrim ve devrimcilik kelimeleri TBMM kürsüleri, resmi
belgeler dahil yıllarca böyle kullanılmaktadır. Nitekim 1961
Anayasasında kullanılan deyim Inkilap değil, devrimdir. 1961
Anayasasının «Başlangıç. bölümünde devrim kelimesi geçmek
tedir. 1961 Anayasasının 153. maddesi ise «Devrim Kanunları
nın Korunması» başlığım taşımaktadır.

İddia Makamı ise DİSK-! İddianamesinde «devrimci hare
ket olarak belirttikleri ihtilal süreci- {s. 202ı. «ihtilalci yoldan
işçi sınıfı iktidarını kastettiği açıktır» Cs. 921 gibi hiçbir zaman
delillendiremiyeceği suç yüklemeleri içinde, devrim eşittir ihti
lal özdeşliği yapmıştır.

Devrimcilik kelimesi ihtilalcilik kelimesinin eşiti ya da öz
deşi değildir.

1967 yılından bu yana tüm DİSK metinlerinde devrimci
sendikacılık deyimi kullanılmıştır. Devrimci sendikacılık deyi
mi uzlaşmacı sendikacılığın, yani san sendikacılığın karşıtı
olarak, bu amaçla kullanılmıştır.

1979'da yayınlanan Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı-
nın Temel Iİkeleri Broşürünün daha başında {s. 41

DİSK, Türkiye işçi sımfının bağımsız, demokratik
sınır ve kitle sendikal örgütüdür. DİSK'in bu nite
Iilderi adının başındaki DEVRİMCİ sözcüğünde be
lirtilmektedir.

denilerek devrimci kelimesinin içeriği ve kapsamı belirlen
miştir.

DİSK, devrimci bir sendikal kuruluştur. Ancak ihtilalci de
ğildir.

DİSK'in kurucuları DİSK Kuruluş Bildirgesinde görüşlerini
açıklarken, Beslenme Devrimi, Barınmada Devrim, Sağlıkta .
Devrim, Eğitimde Devrim, Çalışmada Devrim, Milli Gelirde Dev
rim, Vergide Devrim, İşçi Ücretlerinde Devrim, • Borçtan Kur
tulmak için Devrim, Teşkilatlanmada Devrim gibi ara başlık
lardan sonra DEVRİMCİLİĞİ şöyle tanımlamışlardır:

İşte biz devrimciliği, bugünkü tutucu, gerici ekono
mik, sosyal ve politik ilişkilerin Anayasa uyarınca
değiştirilmesi ve yukarıdan beri özetlediğimiz ilke
lerin hayata uygulanması anlamına alıyoruz. (DİSK
Kuruluş Bildirgesi, Ana Tüzüğü, DİSK Yayınlan,
No. 2, İst. 1968, s. 32.l •
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DİSK'in devrimcilik anlayış budur. DİSK, 1967 yılından bu
yana devrimcilik ve devrimci sendikacılık deyimini bu anlam
da kullanmıştır.

Bu husus, DİSK'in resmi antetli kağıtlarıyla da kanıtla
nabilir. DİSK'in resmi antetli kağıtlarında ve yabancı dildeki
ajanslarında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo
nu adının İngilizce, Fransızca ve ·Almanca çevirileri vardır. Ve
bu çevirilerde devrimci kelimesi ihtilalci Crevolüsyoner) olarak
değil, ilerici (İngilizce: progressive, Fransızca: progressiste)
anlamında çevrilmiştir. Resmi antetli kağıtlara bakıldığında bu
gerçek görülecektir.

56. İŞÇİ SINIFI TERİMİ

DİSK-1 İddianamesinin 19. sayfasında sınıflaşma ve sınıf
gerçeği kabul edilmekte, 41. sayfada ise işçi sınıfı terimini kul
lanılmaktadır.

Bu gerçeklerin kabul edilmesine rağmen iddialarda DİSK'
. in sınıf, işçi sınıfı, egemen sınıflar, burjuvazi, sınıf sendikacı
lığı gibi deyimler kullanmasına karşı çıkılmakta, DİSK'in bu de
yiınleri kullanmasının TCK'nın 141., 142. maddelerinin ihlali an
lamına geldiği öne sürülmektedir. DİSK-I İddianamesinin 63.
sayfasında ise «görülüyor ki, işçi sınıfı demek aym zamanda
proletarya demektir- denilerek anlaşılması mümkün olmayan
bir suçlama getirilmektedir. .

İddialara göre Marksist-Leninist ola:::-ak nitelenen 'yayınlar
da işçi sınıfı ya da proleterya deyimlerinin geçmesi, işçi sınıfı
deyimini kullanan DİSK'in Marksist-Lenınistlfğfntn ispatının
kanıtıdır.

Sınıf, işçi sınıfı, proletarya, burjuvazi, egemen sınıflar, sı
nıf mücadelesi, sınıf bilinci gibi 'terimler gerçeklerin bilimsel
üadeleridir. Ve bugün bu terimler birbirinden farklı görüşlere
sahip tüm bilim adaınlarınca kullanılmaktadır. Bu terimler 91-
madan topluınlarla ilgili konularda bilim yapmak mümkün de
ğildir.·

Sınıf olayı bir gerçektir. Sınır gerçeğini DİSK yaratmamış
tır.

10.6.1946'da Cemiyetler Kanununun 9. maddesindeki «sınıf
esasına veya adına dayanan» dernek kurma yasağı kaldırılmış-
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tır. «Sınıf esasına dayalı» demek kurma yasağının kaldırılma
sı, işçi sendikaları kurma hakkının tanınması olarak anlaşıldı
ğından kısa zamanda çok sayıda işçi sendikası kurulmuştur,

1947 Sendikalar Kanununun TBMM'de görüşülmesi sırasın-
da ise şu konuşmalar yapılmıştır:

Vedat Dicleli (Diyarbakır! , Endüstrileşmenin tabü
ve zaruri bir neticesi olarak bir işçi sınıfı doğmuş
bulunmaktadır... Bu itibarla memleketimizde işçi sı
nıfı yoktur, veya henüz endüstrileşme yoluna gir
miş değiliz, biz bir . çiftçi memleketiz, binaenaleyh
bu işi ele almayalım gibi bir düşüncenin Yüksek
Heyetinizde yer alamayacağı tabiidir... ve nilıayet
madem ki, endüstride çalışan yatandaşlara sınıf
esaslan üzerine sendika kurmak hakkını tammış
bulunuyoruz...
Çalışma Bakanı Dr. Sadi Irmak (Konyaf: Cemiyet
ler Kanununun geçirdiği son istihale ve gelişmeden
sonra memleketimizde de sınıf ve meslek esası üze
rinde Cemiyetler kurulması, kanuni imkan dahilin
de gfrmış bulunuyor... Fakat görülüyor ki hepsinde
müşterek olan motif meslek ve sınıf menfaatlanm
müştereken temsil etmek ihtiyacı idi... Hatıra gele
bilecek bir sual işverenleri bu tasarıya niçin ithal
ettiğimiz sualidir... Bu, daha ziyade Devletin işve
ren ve işçi sınıfları arasında adaletli, basiretli na
zım bir rol oynamasının sembolu olarak mütalaa
edilmiştir. Yani Devletimizin noktai nazarına göre
işveren ve işçi sınıfları Cemiyetimizin muhterem bi
rer uzvudurlar.
Çalışma Komisyonu Başkanı Emin Erişirgil !Zon
guldak) : Borçlar Kanununun kabulü ile ve kollek
tif mukaveleyi hukuki kaide haline sokmakla sen
dika hakkı kabul etmiş oluyorduk. Cemiyetler Ka
nunun kabuliyle meslek esasına müstenit cemiyet
ler kurulabilir, sınıf esasına müstenit cemiyetler
kurulabilir. (TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 8, C. 4, s,
295-3241

Sınıfların varlığını kabul etmek suç değildir. Sınıflann ayn
sendikalarda örgütlenmesini savunmak da suç değildir.
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Eğer işçi sınıfı deyimini kullanmak, böyle bir sınıfın var
lığını kabul etmek suç olsaydı, TCK'nıri 141-142. maddelerinin
bu. anlamda suç unsuru sayılması gerekirdi. Zira herkes bilir
ki, o maddeler de sosyal bir sınıfın varlığını kabul eder.

Nitekim 141. maddenin gerekçesinde şöyle denilmiştir:

Sosyolojik ilmi araştırmalar ve tesbit ve rnüşahade
olunan içtimai vakıalar göstermektedir Id, sınıf: Biz
zatilıi. içtimai bir hadisedir. Cemiyeti onsuz tasav
vur etmek mümkün değildir. Gerçek demokraside
tahakkuk ettirilmesi lazım gelen netice sınıfların
yok edilmesi değil, sınıflar arasında .farklar, ayrı
lıklar ve imtiyazlar tesis olunmamasıdır.

274 sayılı Yasanın bazı maddelerinin Anayasaya aykırılığı
iddiasıyla açılan davada Anayasa Mahkemesi 26-27/9/1967 ta
rihli 1963/336 E. ve 1967/29 K. sayılı kararında şu görüşlere yer
verilmiştir :

Bu nedenlerle 46. maddedeki (çalışanlar) deyimin
den ereğin, geçimini emeği ile sağlayan kişiler, ça
lıştırılanlar, geniş anlamı ile, işçiler olduğu kolay
lıkla anlaşılır. Bu deyimin. sosyolojik bakımdan iş
çi sınıfını teşkil eden varlıkla, özel kesimde ve ka
mu· kesiminde çalıştırılanlan kapsadığını kabul et
mek, her iki kitleyi, çalıştırılanlar kavramı içinde
düşünmek, yukarıda açıklanan Anayasa yapısına
uygun düşer.
Demokratik sosyal hukuk devletinin bütün ereği.
bir sınıfın ezilmesi pahasına diğer bir sınıfın geliş
mesine olanak vermemektedir. (Resmi Gazete, Sayı:
1'2745)

Sınıfların gelip geçici olduklarını, Anayasa Mahkemesinin
dört üyesi bilimsel bir şekilde şöyle açıklamışlardır :

... Sosyal sınıflar bir memleketteki siyasi, ekonomik
ve sosyal şartların sonucu olarak tarih içinde mey
dana gelen ve bu şartlardaki değişmelere uğraya
rak kendiliğinden yeni şekiller alan veya büsbütün
ortadan kalkan içtimai • birer vakıadır. Anayasamız
hiçbir yerinde, yürürlüğe girdiği tarihte varolan
sosyal sınıfların bu içtimai kanuna karşı çıkarak
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oldukları gibi muhafaza etmeyi taahhüt etmemiştir.
Binaenaleyh, bu içtimai kanunun bizim cumhuriye
timizde de hükmünü yürüterek kendi yolunda yü
rümesine engel olmak mümkün değildir. Bu konu
da cemiyet fertlerine düşen görev bu sosyal olayın
oluşumunu kolaylaştıracağına inandığı yönde faali
yette bulunmaktır. Zor kullanmayı düşünmeksizin
ve Anayasanın tahribini öngören yollara sapmaksı
zın her ferdin bu konularda doğru bildiği yönde dü
şünmesi ve düşündüğü yönde faaliyet göstermesi
Anayasa ile tanınmış temel haklardandır. (Resmi
Gazete, 25.7.1967, s. 141

Bugün Türkiye'de en dar anlamda bile İŞÇİ SINIFI denil
diğinde sayıları gittikçe artan, aileleriyle birlikte nüfusun yan
sına yaklaşan bir kitle akla gelmek zorundadır.

DİSK Davasındaki iddialarda kullanılan KIYAS yöntemi ile
karşılaştırma olanağı yaratması açısından işçi sınıfı, proleterya,
burjuvazi, egemen sınıf... gibi deyimleri kullanan çeşitli görüş
teki bilim adamlarının ve kuruluşların aşağıdaki düşüncelerini
Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum :

Sanayi devrimi ile birlikte, topraktan yoksun tarım
sal nüfusun büyük bir kısmının şehirlere akın edl
şi ve büyük sanayinin zanaatın yerini alması so
nunda bu kesimde çalışan çırak, kalfa ve hatta us
taların doğmakta ve hızla gelişmekte olan sanayide
iş aramak mecburiyetinde kalışları, her türlü ser
·mayeden himayeden yoksun ve yaşayabilmeleri için
çalışmak mecburiyetinde olan bir proleter sınıfın
doğmasına sebep oldu. Artık sermaye ve emek bir
birinden tamamiyle ayrılmış ve sanayileşmenin ge
lişmesiyle birlikte yeni bir sınıf oluşmuştur. CMBK
döneminde Çalışma Bakanlığı yapan Prof. Dr. Ca
hit TALAS, Sosyal Politika, 3. Baskı, Ankara 1967,
s. 22)
Türkiye'de işçi hareketleri ancak Cumhuriyet dev-

• rinde 1930 yıllarında başlamıştır. • Ancak bundan
sonradır ki· bir işçi sınıfının ortaya çıkması için or
tam doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda sanayi
leşme sağlanamadığı gibi," el sanatlarının da zayıf-

• laması ile fabrikalarda çalışan sanayi işçisi sınıfı
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doğmamış, mevzuatta tedbirler alınmamıştır. (12
Eylül'den sonra Çalışma Bakanlığı yapan Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Turhan ESENER, İş Hukuku, 3. baskı, Ank.
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara
1978 s. 5}

Böylece Türkiye'de sanayi hareketlerinin başlama
sı ve işçi sınıfının gelişmesi... Böylece işçi sınıfının
yararları sendikalar ile korunmuş olmaktadır.
!ESENER, s. 292) ·,
Esasen grev hakkının elde edilmesi için bütün 19'
uncu asır boyunca «proleter» sınıfların giriştikleri
kahramanca mücadelelerle, • amme organlarının ka
ba ve haşin mukabelelerinin tarilıini bilenler, bir
prensip olarak bu haktan feragata hiçbir Avrupa
lı işçinin asla yanaşmayacağını ve ağlebi ihtimal is
tikbalde de yanaşmak istemeyeceğini takdir eder
ler...
Diğer taraftan muharrir «sınıf menraatt-m ileri sü
rerken, «sınıfsız cemiyet» olduğumuzu terennüm
eden «On Yıl Marşı-rnn tesiri altında kalmaktadır.
Bugün sınıfsız bir devlet tasavvur edilebilirmi? Bi
lakis modern 'devlet, bir sınıflar devletidir ve her
cemiyette sınıf menfaatleri ve hatta tezadları vardır.
(Orhan TUNA, Grev Hakkı, İş Mücadelelerinde Ye
ri ve Ehemmiyeti, İstanbul Üniversitesi Yayınlan,
No, 483, İFY No: 57, İst. 1951, s. 23 ve 47) 1

Kaldı ld sanayi ihtilali, nüfus artışı, tarımsal nüfu
sun sanayi merkezlerine doğru akması ile esnaf ve
zanaatkarlann büyük işletmeler karşısında tutuna
mayarak, üretim faaliyetlerini terkederek proleter
leşmesi bu işçi kitlelerinin gittikçe kalabalıklaşma
sına sebebiyet vermiştir. CDoç. Dr. Kamil TURAN,
Milletlerarası Sendikal Hareketler, Ankara iktisadi
ve Ticari İlimler· Akademisi Yayını, Ankara 1978,

• s. 38)
Böylelikle burjuvazi toplumların tümü üzerinde et
kisi ve itibarı olan ye:0:i ve güçlü bir sosyal sınıf
olarak doğmuştur. (TURAN, s. 27)
Aslında 19. yüzyılda, bilhassa bu yüzyılın ortaların
da mevcut feodal sınıflarla, orta tabakalar ve köy-
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lü sınıflarından oluşan toplum pramidi yerine, çok
ağırılı ve sancılı bir doğum sonunda proleterya ve
sanayi kapitalistlerinden oluşan yeni bir toplum
pramidi meydana gelmeğe başlamış, eski düzeni
temsil eden binada çatırmadalar baş göstermiş, ne
ticede eski ile yeni arasında korkunç bir mücadele
doğmuş, nihayet bu eski bina yıkılmıştır. CProf. Dr.
Orhan TUNA, Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Sos
yal Siyaset, Der Yayınevi Istanbul 1981, s. 91
Böylelikle 19. yüzyıl cemiyetinin tipik bir örneği
olarak 2 sınıftan müteşekkil yeni bir toplum mey
dana gelmiştir. Bu sınıflardan biri gittikçe zengin
leşen kapitalist sınıf, diğeri ise gittikçe fakirleşen
ve sayısı artan işçi sınıfıdır. (TUNA, YALÇINTAŞ,
s. 166)
Bir başka çelişki de ırgat, ve yarıcıların, büyük top
rak sahipleriyle işçilerin endüstri burjuvazisiyle ay
ın parti saflarında toplanmış olmasıdır. Bu çellşld
nin nedenini, emekleriyle geçinenlerin henüz sınıf
Iaşmamış olmalarında aramak gerekecektir. Bu bir
leşmede, bürokrasi ilctidarına karşı duyulan hoşnut
suzluk başlıca etken olmuştur.
Endüstri burjuvazisinin, yabancı sermaye ile de
işbirliği yaparak sağladığı gelişme, giderek küçük
üretim burjuvazisini hedef alan bir tekelciliğe yö
nelmeye başlamıştır. Bu durum, burjuvazinin kendi
içindeki işbirliğini bozmuş ve yine batıda yıllarca
önce görülmüş olan büyük sermaye burjuvazisi-kü
çük burjuvazi çatışması ortaya çıkmıştır. (TÜRK-İŞ
9. Genel Kurul Çalışma Raporu, Türk-Iş Yayınları,
No. 77 Ankara 1973, s. 109, 1121
Bir şehir halkım panorama halinde gözden geçiri
niz, İş yerlerine giden ve -emek-Inden başka bir de
«kapltal-I bulunmayan -emekçi-Ier umumiyetle
«proleter, işçi, amele» adı altında toplanan içtimai
sınıfı teşkil ediyorlar. Bilmukabele (buna karşın> .
ellerindeki «kapital- ile emek sahiplerini kullanan
lar sosyal manada «burjuva-bourgeois-kentli-şehir
Ii», iktisadi manada -kapftallst-capttaliste- denen
sınıfın muhtevasıdırlar,• CProf. Dr. Fındıkoğlu, T.C.
Çalışma Bakanlığı Çalışma Dergisi, S. 6, Mayıs 1946,
s. 10)
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Sınıf, işçi sınıfı, egemen sınıflar, burjuvazi terimlerini kul
lanmak ihtilalciliğin kanıtı olamaz. TCK'nun 141., 142. ve 146.
maddesini ihlal etme sayılamaz. Bu terimler tüm sosyal bilim
lerde kullanılmaktadır.

57. SI~F MÜCADELESİ TERİMİ

DİSK-! İddianamesinin 31. sayfasında DİSK ıçın «işçi sınıfı
öncülüğündeki bir sımf mücadelesi .sonucu kurulacak olan pro
leterya diktatörlüğünü gerçekleştirmeyi ana gaye edinmiştir•
iddiasında bulunulmakta ve bu iddia. tüm iddialarda tekrar
lanmaktadır.

DİSK-! İddianamesinin 70. sayfasında şöyle denilmektedir:

DİSK'in sınıf mücadele biçimlerini ortaya koymak
için işaret ettiğimiz hususlar açıkça gösteriyor ki,

. demokratik sendikacılığında DİSK, sadece kanunla
rın öngördüğü şekilde işçinin yaşam şartlarını iyi
leştirmeyi amaçlayan ekonomik mücadele ile yetin- •
meyip Marksist-Leninist prensibe uygun olarak üç
tür mücadeleyi, yani ekonomik mücadele ile birlik
te politik {yani iktidarı ele geçirme ve sosyalizmi
kurma mücadelesi) ve ideolojik (komünizm propa
gandası ile bilinçlendirme) alanlarında da sürdür
meyi ilke edinmiş bulunmaktadır.
Böylece DİSK'in sınıf mücadelesi ve mücadele bi
çimleri yönünden de Marksist-Leninist bir kuruluş
olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.

İddialarda «ekonomizmi savunan özgür sendikalar ile sınıf
mücadelesi esasına dayanan sendikalar» ayınını yapılmakta ve

. ardından da sınıf mücadelesi kavramını kullanan DİSK'in tüm
sendikal çalışmalarının proleterya diktatörlüğüne- yönelik ol
duğu iddia edilmektedir.

Böylesi zorlamalara dayalı hukukdışı iddiaları reddediyo
rum.

DİSK'in söyledikleri son derece açıktır. DİSK, Demokratik
Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel İlkeleri, broşürünün 5-9.
sayfalarında özet olarak şunu söylemiştir: Kapitalist toplumda
işçi sınıfının (sendikaların değili 3 temel mücadele biçimi var-
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dır. ı. Ekonomik mücadele, 2. Politik mücadele, 3. İdeolojik mü-
cadele. .•

Ekonomik mücadele günlük ekonomik çıkarların savunul
ması, çalışma ve yaşama koşullarının daha da iyileştirilmesi
için yapılan mücadeledir. Bu mücadelenin örgütleri sendika
lardır.

Politik mücadele, iktidar mücadelesidir ve siyasi partilerle
gerçekleştirilir.

İdeolojik mücadele ise işçilerin bilimsel dünya görüşü ile
donatılmasıdır. Bu alandaki temel görevi de işçi sınıfı partisi
yapar.

• DİSK'in söyledikleri özetle bunlardır. Ve DİSK, buradan kal-
karak sürekli olarak her fırsatta DİSK'in temel olarak ekono
mik mücadeleyi sürdürecek sendikal örgüt olduğunu ve sendi
ka ile siyasi partiyi birbirine karıştırmamak gerektiğini vurgu
lamış ve buna uygun davranmıştır.

Bu kadar açık bir tavra rağmen tahrifat ve keyfi yorum
larla suçlama yapılması hukukdışı bir çabadır.

İddialarda sınıfların kendi çıkarlarım korunmasının g~
rekliliğini savunma Marksist-Leninist olmakla özdeşleştirilmiş
ve TCK'nun 141., 142. ve 146. maddelerinin kapsamına sokul
muştur.

Bu iddiaya karşı öncelikle şu sorulan sormak gerekir:
-Sınıfların varlığını kabul etmek suç mudur?
-Sınıfların çelişik çıkarlarının olduğunu kabul etmek suç

mudur?
-Sınıfların kendi çıkarlarını korumak için başka sınıflara
karşı mücadele etmesini, hakkını aramasını savunmak
SUÇ mudur?
-Yukarıdaki gerçeklere bağlı olarak sınıfların ayn örgüt

lenmesini savunmak suç mudur?
Kanımızca yukarıdaki sorular toplumsal gerçekleri yansıt

maktadır ve bu 1961 Anayasasına göre, çıkarlan çelişik olduğu
için işçilerin ve işverenlerin ayn sendikalarda örgütlenmesi ya
sal zorunluluk olarak getiren 274 sayılı Sendikalar Yasasının
ı. maddesine ve 275 sayılı yasanın tamamına göre, TCK'nın bu
maddelerine, ilgili Mahkeme ve Yüksek Mahkeme kararlan
na göre hiç biri de suç değildir.

TCK'nın suç kabul ettiği eylemler şunlardır:
ı. Bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde tahakküm tesis etmesi,
2. Bir sınıfın ortadan kaldınlması,
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3. "Yukarıdaki amaçla gizli örgüt oluşturulması.
Sınıflann çelişik çıkarları olduğu ve çelişik sınıflann çı

karları yolunda mücadele etmesi· DİSK'in • uydurduğu bir şey
değildir. Bu durum, toplumsal bir gerçekliktir.

Kapitalist .. toplumda üretim aracına sahip olmayan işçiler
ÜCRET alır. Tek geliri ücrettir. İşsiz kalınca aç kalır. Üretim
aracına sahip işverenler, yani kapitalistler ise üretimden KAR
elde ederler. İşverenler işyerleri çalışmayınca aç kalmazlar.

• Bu toplumda işçiler ücretlerini, işvesrenler ise karlarını art
tırmak isterler. Üretimde bir değişiklik olmadığı takdirde, üc
retler artınca, karlar azalır, karlar artınca ücretler azalır. Bu
durum, işçiler ile işverenler arasında bir doğal çıkar çelişkisine
yol açar. Bu çelişki bu toplumsal sınıflar arasında mücadeleyi
gerekli kılar. •

Sınıf· çatışmasını Papalık ·bile kabul etmiştir. İnsanlar ara
sında en ufak bir sürtüşmeyi bile kabul etmeyen bir dinin tem
silcisi olarak Papa, Vatikan'dan yayınladığı bir genel bildirisin
de emek-sermaye çatışmasına özel bir yer vermiştir.

Sınıflar arasında doğal çıkar çatışması ve smıf mücadelesi
olduğunu Ilk dile getirenler de Marksistler değildir.

Sınıf mücadelesi onlardan önce şiddetle savunulmuştur.

,Kapitalist ekonominin kurucusu kabul edilen Adam
Smith daha kapitalizmin serbest rekabet dönemini
yaşadığı günlerde işverenlerin ücretleri azaltmak ya
da oldukları düzeyde tutmak istediklerini ve işçile
rin ise ücretleri yükseltmek istediklerini ve bu yüz
den iki ayrı sınıf. olarak ayrı örgütlendiklerini ve
işçilerin savunmada olduklarım yazmıştır. (TALAS,
Sosyal Ekonomi, Ankara 1978, s. 149J

Sanayi devrimini izleyen yıllarda üretim araçlarına sahip
. olanlar ve olmayanlar toplumda ayrılmaya başlayınca serma
yedarlar karşısında zayıf olan emekçiler içinde bulunduklan
çalışma ve yaşama koşullarını düzeltmek amacıyla örgütlen
mekten başka yol bulamamışlardır.

Bu sonuca ulaşmaları bile zor olmuştur. İlkin önemli yan
lışlar yapmışlardır. Bilinçsizce onları işlerinden eden makine
lere saldırıp, makineleri kırmışlardır. Bu nedenle idam edilen
ler olmuştur. Ama sonunda örgütlenmenin yararını görmüşler,
ilk olarak da sendikal örgütleri oluşturmuşlardır.
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Sınıfların nasıl ortaya çıktığı, aralanndaki mücadelenin
nasıl başladığı, nasıl sonuçlandığı bütün üniversitelerimizde
tüm sosyal siyaset, iş hukuku ve diğer ilgili derslerde anlatıl
makta, kitaplarda yazılmaktadır.

Biz burada bunlardan yalnızca bir kaçını vermekle yetine-
ceğiz.

Sosyal politika 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra
gelişen sanayi devrimi ve sosyal yönden gruplaş
malar sonucu ortaya çıkan sınıflar arasındaki mü
caleden doğmuştur. Bu bakımdan sosyal politika bir
taraftan işçi sınıfım korumak... CESENER, s. mı
Halbuki, iş hukuku alanında işçi hem sosyal, heni
de ekonomik bakımdan işverene nazaran daha kuv
vetsiz durumda bulunmaktadır. Tarihçiler ve sos
yologlar 19. yüzyılda işçi sınıfının içinde bulunduğu
kötü durumu uzun uzun anlatmaktadırlar, işveren
ler rekabet amacı ile işçi ücretlerini düşürmüşler,
çalışma şartlarım ağırlaştırmışlardır. CESENER, s.
38)
Sosyal siyaset kavramındaki •sosyal» terimi günü
müzde özellikle sosyal bünye içindeki sınıflararası
münasebetler, sosyal tabakalaşma, sınıf hareketleri,
sınıf tezatları ve SINIF MÜCADELELERİ manasına
gelmektedir. CTUNA-YALÇINTA,Ş s. 231
Baskı ve haksızlığa maruz bir1 sınıf çok kere ka
derci bir zihniyete sahiptir. Sınıf mücadelesine ta
rih boyunca şekil ve hız veren faktör, sadece baskı
ve haksızlık doğuran şartların mevcudiyeti değil.
bu şartların baskı ve haksızlığa maruz kalanlar ta
rafından farkına varılmasıdır. Modern anlamda
-proleteryanm- mevcudiyeti «sosyal bir problem..
teşkil etmez. Sınıf mücadelesinin karmaşık bir teo
rinin dar sınırlan içinde kalmaması isteniyorsa, on
daki potansiyel enerjinin -smıf şuuru» sayesinde
harekete geçirilmesi gerekir. CP.rof. Toker DERELİ,
Aydınlar, Sendika, Hareketi ve Endüstriyel İlişkiler-.
Sistemi, İÜ Yayınları, 1974, s. 1511

Kapitalist toplumlar sınıflı toplumlardır. Sınıflı toplumlar
da sınıflar arasında mücadele vardır. Bunu belirtmek, bu bi
limsel ve evrensel gerçeği dile getirmek suç mudur?
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Siyasi mücadele, iktidar mücadelesidir. Bu ise sınıf müca
delesinin bir tezahürüdür. Aksi takdirde demokrasi mücadelesi
nedir?

Kapitalist toplumlarda demokrasi mücadelesi, sınıflar ara
sındaki mücadelenin, sınıflararası karşıtlığın dengelendirilerek
.aşılmasıdır,

Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi demek, hür parlamenter
rejim demek, toplum hayatında çeşitli çelişmeleri ve çatışmala
rı tanımak demektir.

Batı demokrasilerinde karşıt sınıfları, çıkarları, görüşleri
temsil eden çatışmalar, mücadeleler toplum hayatının birer ger
-çeğidir. Batı demokrasilerinde bunlara yok gözüyle bakılmaz.
.zorla bastırmanın mümkün olabileceği sanılmaz, eşit hak ve
-özgürlük ortamında sınıfların eşit koşullarda mücadele edeceği
ve karşıt sınıfların, . uzlaşmaz sınıflann çelişmeler içinde ge
lişecek bir diyalog sistemi ile birlikte yaşamalarını sağlayacak
çözümler bulunur, dengeler yaratılır.

Kapitalist toplumlarda sınıflar arasındaki mücadelenin
.araçları, siyasi partiler, sendikalar ve toplumsal sınıf ve taba
kaları temsil eden diğer örgütlerdir. Bunların hepsi belli çı
karları temsil ederler.

Aksi takdirde bir ülkede çok sayıda parti neden ortaya
-çıkar, Elr mufazakar parti varken, neden bir de işçi partisi ay
rıca demokrasi mücadelesine katılır?

Siyasi mücadele genel olarak, siyas·i iktidarı etkileme, si
_yasi iktidarı değiştirme, siyasi iktidara gelme biçiminde so
mutlanır.

Siyasi mücadelenin araçları ise siyasi parlamenter sistem
içinde, seçim sistemine göre hazırlanan siyasi partilerdir.

Kapitalist toplumlar sınıflı toplumlardır. Sınıfların varol
.duğu toplumlarda sınıfların birbirleri ile çıkarlarını korumak
açısından mücadele etmeleri en doğal sonuçtur. Kaldı ki, sınıf
lar kendi içlerinde tabakalara, katmanlara, zümrelere ayrılır.
Sınıflar içindeki belli tabakalar arasında da ekonomik-toplum
.sal-siyast mücadele vardır.

Bütün modern demokrasilerde farklı gruplar ara
sındaki çatışma aslında sınıf mücadelesinin demok
ratik tercüme'sini temsil eden siyasi partiler aracı
lığıyla ifadesini bulur. Birçok parti sınıf çatışması
ya da sınıfa sadakat ilkesini reddetmekle birlikte
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ortaya attıkları görüşlerin ve taraftarlarının çözüm
lenmesi onların da çeşitli sınıfların çıkarlarını tem
sil • ettiğini gösterir. [Seymour Martin Lipset, Siya
si İnsan, Ankara· 1974, s. 205)

DİSK"in dışında DİSK'ten bağımsız olarak..Türkiya'de sür
mekte olan bir sınıf mücadelesi vardır. Daha önceki "bölümler
de açıkladığımız gibi Türkiye'de işverenler işçilere en açık bir.

. biçimde saldırmaktadırlar. Bu konumda işçiler ve sendikalar
.savunma pozisyonundadırlar.

. DİSK'in mücadelesi, hiç bir biçimde zaten v~olan sınıf
mücadelesini körüklemek olarak yorumlanamaz. Türkiye'de sı
nıf mücadelesini körükleyenler DİSK değil, kapitalist sınıftır.

1982 •Anayasasının tartışılması sırasında sosyal devlet ilke-
. sine yeni Anayasada yer verilmemesini isteyen TİSK Genel Baş
kanı Halit Narin'in «20 yıldır biz ağladık, onlar güldü- (Cum
huriyet, 23.2.1982) sözleri işverenlerin sınıf mücadelesini yan
sıtmasından başka nedir ki?

Bilim adamlarının kullandıkları terimleri kullanmaktan ka
-çınan Türk-İş' bile bu gerçeği şöyle dile getirmek durumunda
kalmıştır : •

Geçen dönemde iş çevrelerinin açtıkları .«işçiye kar
şı mücadele cephesi- tehlikeli bir gidişin başlangı
cıdır. Bu gidiş, iş çevrelerinin kendilerini bir sınıf
olarak ortaya koyduklarını ve sınıflarının çıkarları
için herşeyi yapma kararında olduğunu da gôster-.
mektedll'. Bu suretle, görünüşte sınıf kavgasının
aleyhinde bulunmakta olan iş çevreleri yani büyük
burjuvazi, uygulamada tamamen bir sınıf mücade
lesi içine girmiş ve kendi sınıflarının çıkan uğruna
emeği sömürme yöntemlerini yeni bir takım uygu
lamalarla geliştirmiştir.
İş çevrelerinin açtığı bu çığırın önümüzdeki dönem
de daha da ağırlık kazanacağı anlaşılmaktadır.
CTÜRK-İŞ 9. Genel Kurul Çalışma Raporu, Türk-İş
Yayınları, No. 77 Ankara 1973, s. 4741

Türkiye'deki toplumsal gerçekler Türk-İş yöneticilerine YO
. ĞUNLAŞAN SINIF ÇATIŞMASI başlığı altında 1973'te şunları
söyletmiştir:

12 Mart'tan sonra kurulan hükümetlerin tutumla-
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rı, genellikle işçi hareketinin dolayısıyle büyük halle
kitlelerinin çıkarlarıyla ters düşecek şekilde geliş
miştir. İkinci Erim ve Melen hükümetlerinde Tica
ret Bakanı olarak bulunmuş olan Naim TALU'nun
kurduğu hükümetin de aynı tutum içinde olacağı
kuşkusuzdur. Hükümetlerin bu tutum ve davra-

, nışlarınıır nedenini, sosyal yapıyı oluşturan sınıfla
rın çıkarlarının birbiriyle çatışmasında aramak ge
rekir. Raporumuzun bundan sonraki bölümünde

• yer yer bu konuya değinilecektir.

YOĞUNLAŞAN SINIF ÇATIŞMASI

Politik olayların temelinde ekonomik etkenlerin yat
tığı ve sınıf çıkarlarının rol oynadığı kuşkusuzdur...
Bu nedenle, çok kısa da ·olsa sosyal hareketlerin ta
rihi gelişimini incelemek ve yurdumuzun, şu anda
hangi noktada olduğunu çok iyi saptamak gerekir.
Ancak ondan sonradır ki, sermaye çevrelerinin, çı
karlarım koruyup geliştirmek amacıyla, geçtiğimiz
dönemde yoğunlaştırdıkları sınıf çatışması hakkın
da doğru bir yargıya varmak mümkün olabilecek
tir. (Türk-İş 9. Genel Kurul Çalışma Raporu, s. 90)
Egemen çevreler, geçtiğimiz dönemde başlattıkları
çıkar kavgası yüzünden, yurdumuzda sınıflaşmanın
ve sınıf mücadelesinin örneğini vermeye başlamış-

. lar... (Aynı rapor, s. 7771

• Öte yandan 1978'de kurulan ve Kurucu Başkanı 198l'de
Danışma Meclisi üyesi olan Sosyal Demokrat-iş Konfederasyo
nu Kuruluş Bildirisinde de şu satırlar yer almıştır:

Genel olarak uygulamalarda görülmüştür ki, dünya
işçi sınıfı tarihinde izlendiği üzere, «sınıf savaşımı
savaşımların tek tek işçilerin tek tek patronlara kar
şı savaşımından çıkıp tüm işçi sınıfının tüm kapi
talist sınıfa karşı yani burjuvaziye. karşı savaşımı
na dönüşmüştür. Sınıf savaşımı, sadece çıkarİar
için yapılan bir savaşım niteliğinde değildir. Tersi

_ne çıkar ayrıcalıklarının nedeni olan ortamı değiş
tirme, toplumu değiştirme savaşımıdır. Sımf savaşı
mından sadece çıkar savaşımı olmaması yorumu,

418



sınıfın sınıfa karşı bir savaşımı anlamını içermek
tedir. Yine bu savaşımın sadece -ekonomik sava
şım» olmaması anlamım içermektedir. Sömürülen
sınıfların, sömüren sınıfa karşı savaşımı tek yönlü
olamaz. Zira, sömürücü egemen sınıf olan burjuva
zinin sömürüsünü sürdürebilmesini yalnızca üretim
araçlarının özel mülkiyetinin sahibi olmasına. da
yanmamaktadır. Temelde sömürüsü bu esasa da
yanmakla. birlikte, devleti elinde bulundurmakta,
kendi görüş ve düşüncelerini yayabilmektedir. Ay
nca, kendi sınıfsal çıkarlarını, toplumun çıkarları
olarak gösterebilmektedir. Başkaca bir deyimle
sömürü düzenini tüm yönleriyle oluşturmuştur...
Tüm bunlara karşın, sınıf davaşımının klasik uç te
mel biçimine eğilmekte yarar görülmelidir.

EKONOMİK SAVAŞIM

Ekonomik savaşım ile sömürü ve bozuk düzen tü
_müyle kaldırılamaz ancak sınırlandırılabilir. Vurgu
lamak gerekir ki, ekonomik savaşım ile sağlanabi
len sonuçlar, politik savaşımlarla da vurgulanmaz
sa bu haklar kalıcı nitelikte olamazlar...

POLİTİK SAVAŞIM

İşçi sınıfının ve tüm çalışanların politik hareketinin
amacı, kuşkusuz işçi sınıfı ve çalışanlar için siyasal
iktidarın demokratik kurallar içinde kazanılması •
veya asgari iktidara ortak olunmasıdır.

İDEOLOJİK SAVAŞIM

İdeolojik savaşımın amacı, burjuvazinin klasik ide
olojisini etkisiz hale getirmek, -demokratik sosva
Iizm» Ideoiojıstnı yaygınlaştırmak ve kökleştirmek
tir. Sosyal demokratlar, «demckratlk sosyalizme
demokratik sınıf savaşımı ile ulaşabileceğini, de
mokratik sınıf savaşımının, «ekonomik» «pclitik»
-ddeolojtk- savaşımının bütünlüğünden oluştuğunu
gösterirler... (Sosyal-Demokrat-İş, Kuruluş Bildirge
si, İstanbul 1978, s. 132-141'I
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Kıyasın antığına dayalı DİSK'e yönelik suçlamalar :le kar
şılaştırma • olanağı yaratması açısından Sosyal-Demokratik-İş
Konfederasyonun Kuruluş Bildirisini ekte sunuyorum : EK

NO. 20.
274 sayılı Yasaya göre Sendikalar, sınıf çıkarlarını kabul

ettikleri için de öncelikle tüm toplumun çıkarlarından önce,
temsil ettikleri sınıfın çıkarlarını savunmak ve geliştirmekle
yükümlüdür. Bu davadaki iddialarda ise, işverenlerin çıkarları
tüm toplumun çıkarlarıymış gibi öne çıkarılmakta ve sendika
ların bu çıkarları savunmaları istenerek, sendikaların asıl iş
levlerini bırakmaları. talep edilmektedir.

Bu yaklaşım Sendikalar Yasasına taban tabana zıttır.
DİSK'in sınıf mücadelesinden söz etmesi olaylara bilimsel

yaklaşmasının bir sonucudur. Çünkü çelişik sınıflar arasında
mücadele olması sosyolojik bir gerçektir.

Federal Almanya'da kollektif İş Hukukunda kullanılan iki
ana terim vardır. İş barışı ve sınıf savaşı. İşçi ve işverenin grev,
lokavt, boykot gibi başvurdukları mücadele tedbirlerine iş hu
kuki doktrini kitaplarında verilen ana başlık sınıf savaşıdır.
Bu karşılık mücadele biçimleri sonunda varılan anlaşmanın,
yani toplu sözleşme ile sağlanan uzlaşmanın adı ise iş barı
şıdır.

Alman İş Hukuku doktrinine göre iş savaşını son çare ola
rak benimsemeyen işçi örgütleri sendika olarak kabul edil
mezler.

Bugün Türkiye'de de İş Hukuku alanında sınıf mücadelesi,
işçi-işveren mücadelesi, işçi-işveren kavgası deyimleri sık sık
kullanılmaktadır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hu
kuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku profesörlerinden Kenan
T{!NÇOMAĞ, grev, lokavt ve benzerlerinin ortak nitelikler ta
şıdığım ve Alman doktrininde olduğu gibi İŞ KAVGASI CAr
beitskampfJ kavramı altında toplanmaları gerektiğini belirt
mektedir.

TUNÇOMAĞ'a göre «geniş anlamda iş kavgası, çalışma ha
yatının taşıyıcılarından (yanlarından) herbirinin belli amaca
erişmek için toplu Ckollektifl önlemlerle çalışma barışını boz
masıdır. CProf. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ, İş Hukuku, Cilt II, İs
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını No. 609, İstanbul
1980, s. 253)

Ve Üniversite İş Hukuku öğrencilerine okutulan bu kitap
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boyunca grev ve lokavt İŞ KAVGASI başlığı altında öğretil
mektedir:

İş kavgasının yürütüldüğü işyerinde işin normal gi
dişine (seyrine), toplu hareketlerle engel olunmalı
veya çalışma tamamen durdunılmalıdır. Toplu ha
reketler, karşı yamn sıkıştırılması, tehdit edilmesi
veya zarara sokulması sonucunu doğuran bazı dav
ranışlardır. İş kavgasının yürütlüdüğü bu 'araçlar
(toplu hareketler! yüzyıllardan beri, esas itibariyle
aynı kalmışlardır. Bunlardan en önemlileri esas iti
bariyle grev, lokavt ve boykuttur.
Gerçekten işçinin en esaslı kavga aracı, grev ve
işverenin de en önemli kavga aracı, lokavttır.
CTUNÇOMAĞ, s. 254)

Sınıf mücadelesi deyimi daha önce gösterdiğimiz gibi Ba
tı Avrupa ülkelerinin birçok sendikasında da, DİSK-I İddiana
mesinin 19. savfasında sendikacılık anlayışı onaylanan ICITU'
nun birçok üyesince de kullanılmaktadır.

Öte yandan yukarıdaki açıklamalarda da görüldüğü gibi
ekonomik, Politik ve ideolojik mücadele olarak sınıflar arasın
daki mücadelenin 3 alanda geliştiğini söylemek de Marksist-L~
ninistlik değildir. Üçlü mücadele tüm toplumsal örgütlenmelerin
dikkate aldıkları bir gerçektir. İşçilere ait olsun, işverenlere ait
olsun tüm siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları bu gerçe
ği dikkate alarak mücadelelerini sürdürmektedir. Yoksa TİSK
ne yapmaktadır'? Ya Sanayi Odaları Birliği? Ya da TÜSİAD?

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı • gibi DİSK, özün
de sınıfların demokratik mücadelesine dayalı bir demokrasi an
layışını savunmuştur. Ve Anayasal rejimi zor kullanarak yık
mak yöntemini değil, siyasi partilerin seçimle iktidara gelinme
sini, barışçıl ve demokratik yöntemi benimsediğini her fırsat
ta ilan etmiştir.

DİSK Anatüğünün 3. maddesinde emekçilerirı, 'tüm hakla
rını alabilmesi yalnız mesleki mücadele ile mümkün değildir.
Bunun yarıısrra Anayasal demokratik haklarını kullanarak si
yasi mücadele yapmaları gerekir, diyerek bu konudaki görüşü
nü net bir biçimde ortaya koymuştur.

İddialarda «sınıf mücadelesi» terimi üzerine temellendiril
mek istenen hukukdışı yollara, keyfi yorumlara, tahrifata da-
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yalı, b.Iimsel olmayan, ideolojik nitelikli, önyargılı siyasi de
ğerlendirmeleri. bir kez daha reddediyorum.

58. İŞÇİ SINIFI BİLİMİ TERİMİ

Bu davadaki iddiaların büyük bir bölümü DİSK'in kullandı
ğı işçi sınıfı bilimi terimini dayandırılmaktadır.

DİSK-! İddianamesinin ilk bölümünde, özellikle de 35, 36,
39, 51 ve 65. sayfalarında görüldüğü gibi bu davadaki tüm id
dianamelerde ve EHM'nın 10. sayfasında Yüksek Mahkeme Ka
rarlan hiçe sayılarak bazı özdeşlikler kurulmaktadır. İddialara
göre, devrim, ihtilal demektir. İşçi sınıfı bilimi, bilimsel sosya
lizm yani Marksçılık, yani komünizm, yani Marksizm-Leninizm
yani proletarya diktatörlüğü demektir. İddialara göre işçi sınıfı
partisi, komünist parti, sosyalizm de komünizm demektir. İşçi
sınıfının sınıf bilincine kavuşturulması ise anayasal düzenin
yıkılması demektir.

İşte bu davadaki iddianamelerde ve EHM'da böylesi terim
özdeşlikleri yaratılmakta ve DİSK bu terim özdeşliği tuzağına
düşürülmek istenmektedir.

Ve bu yapılırken, özellikle DİSK-! İddianamesinin 62.-92.
• sayfaları arasında Marksist-Leninist olarak nitelenen eserlerin
siyasi tavırları benımsenmtşcesıne o yayınlar bu davada tanık
olarak gösterilmektedir.

Marksist-Leninist olarak nitelenen kişilerin sosyalizm ya da
bilimsel sosyalizm terimlerinden ne anladıkları önemli değildir.
Daha önce de belirttiğim gibi önemli olan DİSK'in terimleri ne
anlamda kullandığıdır. DİSK'in bazı kelime ya da terimlerle
neyi kastettiğidir. Bunun için de Marksist-Leninist kaynaklara
değil, DİSK'in kendi kaynaklarına başvurmak gerekir.

Bıraktık sosyalizm kavramını, DİSK'in kullandığı gerçekçi
lik deyiminin bile «komünist partisi gibi düşünmek, Sovyet Rus
ya'ya hayranlık- anlamına geldiği iddia edilmektedir.

Bilim, bize çevremizdeki olayların nesnel bilgisini verir. Et
rafımızdaki olaylar ·son derece karmaşık ve hızlı bir biçimde
olagelmektedir. Ama yine de bu olayların bir- düzenleri vardır,
kanunları vardır. Çevremizdeki canlı ve cansız varlıkları öğ
renmek kolaydır. Ancak toplumsal olayların yasalarını kavra
mak, onların gerçeğini görmek oldukça zordur.
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Bilim özellikle toplum olaylarının açıklanması açısından
son derece /lnemlidir. Ve bugün özellikle toplumsal olaylara iliş
kin konularda işverenler bilimsel sonuçlan kendi çıkarları açı
sından kullanmak için her çabaya başvurmaktadırlar. Bu ne
denle, işçiler için gerçekleri, bilimsel gerçekleri bilmeleri ve
bunu günlük hayatlarında kullan.malan hayati bir konudur.

DİSK ve DİSK'e bağlı sendikalar sendikal çalışmasının her
aşamasında bilimi kullanmak istemişlerdir.

Özellikle toplu sözleşme hedef ve stratejilerinin saptanma
sında bilimsel çalışmalar yapmışlardır. Bilimsel anketler düzen
lemişler, bilimsel istatistikler kullanmışlar, bilimsel ekonomik
ve sosyolojik araştırmaları izlemişlerdir.

, Ve toplumsal olaylara işçi sınıfının ortak ekonomik ve de
mokratik çıkarları açısından bakmışlar ve gerçekleri bulmaya
çalışmışlardır.

DİSK Anatüzüğünün 3. maddesinde şunlar yazılıdır:.

İşçi sınıfının devrimci niteliğe erişmesi ve bilinç
lenmesi, ancak yurt ve dünya olaylarının emekçiler
açısından ve bilimsel yoldan değerlendirilmesine
bağlıdır. Bilim işçi sınıfının en önemli mücadele
aracıdır.

İşte DİSK tüm çalışmalarında bu anlamda bilimsel olmaya
çalışmıştır. Ve DİSK tüm toplumsal olaylara işçi sınıfı açısın
dan ve bilimsel yoldan bakmıştır.

Bilim, insanlığın uygarlığa giden yolda en önemli aracıdır.
İşçi Sınıfı Bilimi terimi ise dünyada ve Türkiye'.de ilk kez

DİSK tarafından kullanılmıştır.
Batı Avrupa'da işçilerin, sendikaların 150-200 yıllık dene

yimleriyle kazandıkları teorik ve pratik bilgilerin birikimine,
bütününe biz İŞÇİ SINIFI BİLİMİ diyoruz.

DİSK'in DİSK Nedir adlı yayınım 21. sayfasında,

DİSK, işçi sınıfının tüm Dünyada bugüne kadar
edinmiş olduğu mücadele deneyimlerini bilimsel
bir yaklaşımla değerlendirerek kavgasını sürdüren
bir sendikal kuruluş olduğu için...

denilerek işçi sınıfı biliminin nasıl Batı Avrupa'da 150-200 yılık
deneyimlerin birikiminden oluştuğu açıkça vurgulanmaktadır.

Yine aynı yayının 29. sayfasında, •
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DİSK'in temel mücadele ilkelerine yön veren düşün, \
ce • işçi sınıfının bilimidir. Bu ilkeler yalnızca işçi:

• sınıfının değil tüm emekçi halkın, yoksul köylülerin,
küçük esnafın, zanaatlarlann ve tüm çalışanların ,
çıkarları doğrultusunda biçimlenir.,

denilerek işçi sınıfı biliminin statik hale gelmiş bir -ızm- ol
madığı, aynca Türkiye'nin bağrında geliştiği ve tüm emekçi-,
leri kapsadığı vurgulanmaktadır.

İşçi sınıfı bilimi ile anlatılmak istenen, toplumsal olaylara.
işçi sınıfı açısından ve bilimsel yoldan bakına sonucunda elde.
edilen bilgilerdir. •

Yoksa işçi sınıfı bilimi bizatihi kendi içinde bilimsel bir de
yim değildir. Zira, işçi sınıfının bilimi, kapitalist sınıfın bilimi_
ya da patronların bilimi diye ayn ayn sınıflandırmalar yapıla
maz. Yani işçi sınıfının fiziği, kimyası, matematiği ayrı ola
maz. Örneği su işçi sınıfının fiziğine göre 100 derecede kaynı-.
yorsa, kapitalist sınıfın fiziğine göre kaç derecede kaynayacak
tır, biçiminde saçma bir soru sorulamaz.

Tabiat olaylarını inceleyen tabiat bilimlerinde belli bir ke
sinlik vardır. Ancak toplum olaylarını inceleyen toplum bilim-

• !erinde böylesi bir kesinlik çoğunlukla tartışmalıdır, En azın-,
dan varılan sonuçlar tartışmalıdır.

Çünkü toplumsal olaylar çok daha karmaşıktır, çok yönlü
dür. Bu olaylara bakışta insanlar içinde bulundukları toplum
sal tabaka ya da sınıfların görüşlerinden kendilerini kurtara-
mazlar. •

Her birey olaylara kendi ideolojik şartlanmaları içinde,
kendi fikirleri içinde bakar. İdeoloji iddialarda gösterilmek, is
tendiği gibi umacı bir şey değildir. Doğal bir toplumsal haki
kattir. Bir toplumda her sınıfın, toplumsal tabakanın bir ideolo
jisi, bir dünya görüşü vardır.

Her halkın genelde bir ideolojik yaklaşımı vardır. Devletle
rin bir ideolojisi vardır. Nitekim DİSK-! İddianamesinin 784.
sayfasında «devletin bütünlüğüne hakim ideolojik esaslar» dan

" söz edilmektedir. Bu davadaki iddiaların da yansıttığı bir ide
oloji vardır.

İdeoloji siyasal inanç ve değerlerin, açık, sistemli, tutarlı
bir bütün içinde bir dünya: görüşü veya hayat felsefesi halinde
ifade. edilmesi biçiminde tanımlanabilir. İdeolojiler nasıl olması
gerektiğini gösteren modellerdir. İdeolojiler doğru oldukları gibi
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yanlış da olabilirler. Bilimsel de olabilirler, bilim dışı da olabi-·
lirler. İdeoloji; toplumda herhangi bir düzeydeki bir grubun
dünyayı, evreni, kendi idrakine göre sistemleştirmesidir. Ancak
aynı toplumda elbette değişik ideolojiler yer yer iç içe gi_rmiş
de olabilirler.

İşçi sınıfı bilimi derken, meselelere işçi sınıfı açısından ba-
karak, bilimsel olmanın gerekliliğini, gerçekçi olmanın gerek-.
!iliğini vurgulamak istedik. Önemli olan • olayların temelindeki
gerçeği yakalamaktır. Yalnız ağaçlan değil, ormanı görebil-•
mektir. Toplumsal olayların yasalarını ortaya çıkarmaktır. Ger-
çek ne ise onu görmemiz gereklidir. İşte bu husus olaylara ba-.
kış yönteminde kendisi ortaya koyar.

İçinde yaşadığımız dünyayı ve toplumumuzu, olayları kendi
karmaşık, çok yönlü bütünlükleri içinde, olayların bırbırlerıv-.
le ilişkisini dikkate alarak, sebep-sonuç ilişkilerini gözleyerek,.
maddi olanı, yani nesnel olanı yakalamak.

Olaylan bir fotoğrafa bakar gibi durgun değil, bir film şe-
ridi gibi öncesiyle ve sonrasıyla hareketli biçimde emekçilerin,
işçilerin görüşü açısından ele almak.

İşte DİSK'in gerçekçilikten anladığı, işçi 'sımfı bilimi diye
nitelendirdiği budur. Kısacası OLAYLARA NESNEL AÇIDAN·
BAKMAK, yani BİUMSEL OLMAK'tır.

Böyle bir yaklaşımda gerçek dışılığa, hayallere, rüyalara,
yer yoktur. Bu hayali değil, somut. gerçekleri yansıtan ayakla
n yere basan bir anlayıştır.

DİSK üyesi sendikaların çoğunda toplu sözleşme taslakla
rı üyeler arasında yapılan bilimsel anketlere, işkolu ve Türki
ye'nin analizlerine dayandırılarak hazırlanmıştır. DİSK, tüm
sorunları bilfmsel bir açıdan incelemek amacıyla DİSK Araştır
ma Enstitüsü kurmuştur. DİSK'in bilimlere, bilimsel yaklaşıma
verdiği önem bu derece açıktır. •

DİSK Temel İlkeler Broşürünün 29. sayfasında şöyle deni!-:
mektedir:

Toplu sözleşme ilke. amaç, politika, strateji ve tak
tiklerinin işçi sınıfı bilimine uygun olarak somut-

• !anması, bunun için de yine tabanın görüş ve dü
şüncelerine başvurulması zorunludur.

Yukarıdaki satırlar bir hukukçu tarafından değil, insaf sa
hibi her kişi tarafından ne .kastedildlği ve ne anlatılmak isten
diği rahatlıkla anlaşılabilecek niteliktedir.
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Eğer gerçekçilik, içşi sınıfı bilimi, bilimsel sosyalizm. terim
leri Marksizm-Lenirıizm ya da komünizmin karşılığı ise, bu te
rimlerin toplu sözleşme ile, ücret pazarlığı ile ne ilgisi olabilir?
Toplu sözleşme pazarlıklarında, Marksizm-Leninizme ya da ko
münizme uymak ne demektir?

DİSK'in çalışmalarını işçi sınıfı bilimine dayalı olarak ger-
çekleştirmesi, Anayasanın 21. maddesindeki;

Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğret
me, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü
araştırma hakkına sahiptir.

biçiminde dile getirilen bilim ve sanat hürriyetine uygun dav
ranmasıdır.

Bilim konusunda DİSK Anatüzüğüne öncülük eden DİSK
Kuruluşu Hakkındaki RAPOR'da şöyle denilmektedir. CDISK Ya
yınları, No. 2, s. 18)

. Konfederasyonumuz işçilerin kendi sınıflarının bi
lincine daha hızla erişmesi için önüne dikilen tüm
engelleri aşarak, başarıdan başarıya koşacak, bütün
bu amaçlara ulaşmak için mutlaka bilimi en etkin
mücadele aracı yapacak, Anayasanın sözü ve özüy
le uygulanmasını ısrarla savunacaktır.

Bu davada· DİSK'in kullandığı işçi sınıfı bilimi teriminin
Marksçı-Leninci Felsefe Sözlüğü adlı bir yayında kullanılmış
olmasından yola çıkılarak, DİSK'in bu terimi Marksizm-Leni
nizm anlamında kullanmış olduğu iddia edilmektedir.

İşçi sınıfı bilimi terimi gerçekte dünyada ve Türkiye'de
ilk kez DİSK .yöneticilerince belli bir anlamı içermek üzere kul
lanılmıştır. DİSK Davasına Ek Deliller Klasörüne bol bol konu
lan bu sözlük iç kapağından anlaşılacağı gibi Almancadan çev
rilerek Konuk Yayınevince Nisan 1976'da yayınlanmıştır. Oy
sa İşçi Sınıfı Bilimi terimi DİSK tarafından 1975'den itibaren
kullanılmıştır.

Sözkonusu Sözlüğün ı. baskısı Nisan 1976'çia, 2. baskısı ise
Kasım 1978'de yapılmıştır. Birinci baskısının çevirmeni Engin
Aşkın, 2. baskının çevirmeni olarak Veysel Atayman ve İsmail
Duman adlı kişiler olarak yazılıdır. Gerek bu kişilerin, gerekse
yayınevtnın .DİSK ile uzaktan ya da yakından hiç bir ilişkisi
yoktur. Aynı kitabın birinci baskısı 328, ikinci baskısı 297 say
fadır Cfihr~st hariçl. I. baskısının 152. sayfasında yer verilen işçi
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sınıfı bilimi teıiminin yanında İngilizce, Almanca ya. da Fransız
ca. herhangi bir karşılık yer almamakta, 2. baskının 140. sayfa
sında yer alan işçi sınıfı bilimi teriminin yanında yabancı dilde
-bilimsel komünizm-In karşılıklıkları yazılıdır. Ayrıca her iki
çeviride Ma.rksçılık-Lenincilik ve Marksçı-Lenlnci Parti terimleri
anlatılmaktadır. Yayın politikası açısından oldukça karışık gö
rünen bu yayında neden işçi sınıfı bilimi terimi kullanılmıştır,
tarafımızdan bilinmemektedir. Türkiye'de bu sözlük dışında işçi
sınıfı bilimi terimini hiç bir yayın Marksizm-Leninizm karşılı
ğında kullanmamıştır. Neden kullanmamıştır? Çünkü, işçi sınıfı
bilimi terimi, kendi içinde bilimsel olmayan bir terimdir ve

. Markslzm-Lenmizmin karşılığı değildir.
Türkiye'de Marksist ya. da Marksist-Leninist terimleri açık

layan ve zamanında, yasaklanmayan çok sayıda Sözlük basıla
mıştır. Bu sözlüklerin hiçbirinde işçi sınıfı bilimi diye bir terim
geçmemektedir.

Örneğin, Erdoğan Başar tarafından yazılan Sosyalizm Söz
lüğü adlı Toplum Yayınlannca yayınlanmış. Ankara 1965 bas
kısı kitapta; M. Rosenthal ve P. Yudin adlı iki Sovyet Bilim ada
mı tarafından yazılmış, Materyalist Felsefe Sözlüğü adlı Sosyal
Yayınlarınca l972'de İstanbul'da yayınlanmış çeviri kitapta; Ye
ni Dünya Yayınlann'ca Marksist-Lenlnlst Politika ve Ekonomi
- Politik Sözlüğü adıyla 1978 yılında İstanbul'da yayınlanmış
sözlükte; Sosyal Yayınlarınca 1977'de İstanbul'da yayınlanmış
Marksist Ekonomi Sözlüğü adlı yayınlarda işçi sınıfı bilimi
terimi kesinlikle yer almamaktadır.

Marksist ya da Marksist-Leninist terimleri içeren bu söz
lüklerde neden işçi sınıfı bilimi terimi kullanılmamaktadır? Bu
sorunun 'cevabı davamız açısından son derece önemlidir. Ne-

• den bu sözlükler işçi sınıfı bilimi terimini kullanmıyor da. yal•
nızca söz konusu edilen sözlük kullanıyor? Görüldüğü gibi kı
yasa dayalı iddialar bile tutarlı kaynaklara dayandırılmamak
tadır.

Öte yandan DİSK tarafından önerilen Tek Tip Demokratik
Tüzük taslağında yeralan ve DİSK iddianamesinde suçlama ge•
rekçesi olarak kullanılan bazı amaç ve ilke maddelerinin, bu
arada işçi sınıfı bilimi teriminin sendika tüzüklerinde bulunma
sı, sıkıyönetim askeri mahkemeleri tarafından yargılanan sen
dikalar hakkında mahkumiyet karan verilmesine yeterli delil
sayılmamıştır.

Örneğin, DİSK sendikalarının tüzük maddelerini kabul eden
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bağımsız. Tüm Has-İş Tüzüğü'nde, • «Tüm işçilerin Anayasa'da
köklü dönüşümlerin gerçekleşmesini sağlayacak bir devrimci
öze kavuşmasını şart koşar,» ibaresinin bulunması bu sendika.
hakkında mahkumiyet karan verilmesine yeterli delil sayılma
mıştır. (İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı· 3 nolu Askeri Mah
kemesi'nin 26.1.1984 • tarih, 1982/2017 kayıt, 1982/935 E., 1984/23-
K. sayılı kararı) .

DİSK sendikalarının tüzük maddelerini aynen kendi tüzü
ğüne koyan bağımsız Tüm Metal-İş tüzüğünde, «işçi sınıfı bili
mine dayalı genel eğitimi yaykınlaştırmayı, işçi sınıfı önderli
ğinde tüm emekçileıin ülkenin yönetimini ele almasını sağlama
ya yönelik ekonomik, sosyal ve siyasal bilinci geliştirecek ça
lışmalarda bulunmayı temel amaç savar,» ibaresinin bulunma
sı ve genel merkezinde sol içerikli değişik kitaplar bulunması
bu sendika hakkında mahkumiyet kararı verilmesine yeterli
delil sayılmamıştır. (İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 No'lu
Askeri Mahkemasi'rıin 19.3.1084 tarih, 1982/1766 kayıt, 1982/810
E., 1984/75 K. sayılı kararı)

DİSK'in Tek Tip Demokratik Tüzük Taslağını hemen hemen
aynen kendi Anatüzüğü gibi kabul eden bağımsız PAKSAT-İŞ
Sendikasının Anatüzüğünde ·«işçi sınıfı bilimi» teriminin geçiyor
olması mahkumiyet kararının verilmesi için yeterli delil sayıl
mamıştır. (İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri
Mahkemesi'nin 22.12.1982 tarih ve 1982/504 E., 1982/1146 K. nolu
karan ve bu karan onayan Askeri Yargıtay 5. Dairesi'nin
4.5.1983 tarih, 1983/299 E., 1983/296 K. sayılı aynı dosya içerisin
de bulunan ilamı)

59. DİSK'İN DEMOKRASİ VE SOSYALİZM ANLAYIŞI

DİSK bir kitle örgütüdür. DİSK'te her türlü ideolojik, siya
si görüşten üye ve yönetici olabilir. DİSK sendikal bir kuruluş
olduğu gerçeğini gözardı etmeden genel olarak sosyalizmin ger
çekleşmesini istediğini belirtmiştir.

Ancak DİSK, sosyalizmin temsilcisi, sözcüsü olduğunu iddia
etmemiştir.

DİSK'in işçilerin ulusal, demokratik, bağımsız sendikal mer
kezi olarak, sendikal planda sosyalizmden yana olduğunu söy
lemesi hem 274 sayılı Sendikalar Yasasının ı. maddesine uy-
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.gun bir tavırdır, hem de bir baskı grubu olarak görevini yeri
ne getirmesidir. •

Türkiye İşveren Sendikal.an Konfederasyonu TİSK de aynı
biçimde kendi çıkarlannın gereği devletin ekonomiye hiç karış
madığı, her türlü erkin ekonomik gücün, yani sermayenin elin-·
de olduğu, çokuluslu tekellerle ortak çalışıldığı, devletçiliğe
karşı çıkıldığı, sosyal hakların ikinci planda tutulduğu, «hür te
.şebbüs-ün her koşulda ve her düzeyde e'tkin olduğu bir düzeni
savunmaktadır. _

DİSK genel olarak sosyalizmden yana olduğunu söylemiş
tir. Ancak DİSK bir sendikal kuruluş olarak sosyalizmden ne
anladığım ayrıntılı olarak açıklamamıştır, Çünkü DİSK bu iş
levi sağlayacak bir siyasi parti değildir. Fakat DİSK'in yayın
larında, açıklamalarında ve uygulamalarında görüldüğü gibi

• DİSK'in sosyalizmden öz olarak ne anladığı açıktır.
Toplumlar için hazır reçeteler yoktur. Her ülkenin toplum

saf yapısı, ekonomik ve politik koşullan, insanı değişiktir. Sos
yalizm genel bir yaklaşımdır. Her ülkede farklı uygulanır. Bu
gün • dünyada tek bir sosyalizm yoktur, çeşitli sosyalizmler
vardır.

DİSK, bu anlamda 1961 Anayasası'nın sonuna kadar uygu-
- lanması yolunda, bağımsızlık, demokrasi ve . sosyalizmi savun
muştur.

DİSK, sendikal planda taklitçiliğe kaçmadan, Türkiye'nin
somut koşullarına, tarihsel ve toplumsal gerçeklerine uygun,
bilimsel gerçeklere dayalı bir sosyalizmi savunmaktadır. Ancak
"bunun gerçekleştirilme aracı sendikal kuruluş olan DİSK değil,
siyasi partilerdir.

DİSK hiçbir yerde ihtilalci yoldan iktidara .gelinmestni,
toplumsal bir sınıfın ortadan kaldırılmasını, proletarya dikta
törlüğü kurulmasını amaçladığını belirtmemiştir, ima dahi et
memiştir. Böyle bir kastlı olmamıştır.

_ DİSK'in yayın ve uygulamalarında Yüksek Mahkemelerin
komünizmin ana unsuru olarak kabul ettikleri cebir ve yok et
me ögelerine hiçbir biçimde • rastlanılamaz.

Tam tersine DİSK Ana tüzüğünün 3. maddesi Cbl bendinde
görüldüğü gibi DİSK özel sektörü, her durumda plil.nlı devlet
çiliğe yardımcı olarak görmüştür.

Mülkiyet hakkının kaldırılması bir yana DİSK Kuruluş Bil
dirgesi'nde devrimciliğin «hepimizin mülk sahibi olmasını ve
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uygarlık nimetlerinden eşitçe yararlanma olanağı- sağlayacağı
belirtilmiştir.

DİSK sürekli olarak işçilerin de siyasi iktidara gelmeleri
için siyasi· mücadele yapmalan gerektiğini, bunu Anayasadaki
demokratik haklarım kullanarak gerçekleştireceklerini belirt
miş ve bu amacı Anatüzük maddesi yapmıştır. (Madde 3/cJ

DİSK, siyasi iktidar mücadelesini her zaman bir ulusal ira
de sorunu olarak görmüş, her seçimde üyelerinin sandık başla
rına giderek oy vermelerini istemiştir.

DİSK Anayasal yöntemlere inanır. DİSK'iıı sendikal plan
da savunduğu sosyalizm anlayışı, Anayasal yöntemlere ve çok
partili demokratik yaşama dayalı demokratik bir sosyalizm
dir.

Tüm DİSK metinleri gözden geçirilirse görülecektir ki, DİSK'
in bilime dayalı ·sosyalizm anlayışı işçilerin, köylülerin, esnaf ve
zanaatkarların, dar gelirli serbest meslek sahiplerinin, memur
ların, tüm ücretlilerin, yani kısacası emekleriyle geçinen tüm
çalışanların siyasi partileriyle Anayasal yoldan, demokratik bir
biçimde, yani seçimle iktidara gelip seçimle iktidardan gitme
lerini amaçlayan, Anayasanın eksiksiz, tastamam uygulanma
sına, temel insan hak ve özgürlüklerine dayalı, demokrasinin
tüm kural ve kurumlarıyla uygulandığı bir sosyalizm anlayı
şıdır.

DİSK'in bu toplumda amaçladıkları ise DİSK'in İstemleri'
nde somutlanmıştır. DİSK'in bu konuda yargılan:inası ancak is
temlerin incelenmesiyle olanaklıdır.

Kaldı ki, DİSK bir kitle kuruluşudur. Bir ldtle kuruluşu ola
rak DİSK'te ideolojik birlik egemen olamaz. Kitle örgütlerinde
esas olan, siyasi görüş birliği değil, ekonomik ve demokratik
taleplerin birliğidir. İşçileri sendikalarda biraraya getiren te
mel, ortak ekonomik çıkarlardır. Siyasi ortaklıklar değildir. Kit
le kuruluşları politik, ideolojik, dinsel, felsefi... görüş ya da ter
cihlere dayalı olarak kurulamaz. Bu tür dayatmalar olduğunda
o kuruluş fazla yaşayamaz. Dağılır, gider.

Yani DİSK, suçlandığı anlamda ideolojik birliğin, siyasi ter
cihlerin esas olduğu Marksist-Leninist bir örgüt olamaz. Bu,
eşyanın tabiatına aykırıdır.

Bir kitle kuruluşu olarak merkez, şube, bölge, temsilcilik,
işyeri temsilciliği kadrolarında örneğin CHP'li, AP'li, MSP'li,
rtr-n, TSİP'li, SDP'li. .. gibi siyasi tercihlere sahip üyelerin bu-
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Iunmuş olduğu bir sendikal kuruluşun Marksist-Leninist bir ör
güt olması sözkonusu değildir.

DİSK, siyasi tercihleriyle bir araya gelmiş, gönüllü kişile
rin ortaklığı," siyasi amaç birliği değildir, DİSK üyelerini birara
ya getiren esas, ekonomik çıkarlardır.

İşte DİSK kitle kuruluşu olma niteliğine sıkı sıkıya bağlı
kaldığı içindir ki, iddia edildiği gibi ideolojik temelli, ihtilalci
bir kuruluş olmadığı içindir ki, çok kısa zamanda her türlü si
yasi görüşten binlerce işçinin koşarak geldiği bir kuruluş ol
muş· ve üye sayısı, 13 yılda 13 kattan fazla artarak yarım mil
yonu aşmıştır.

Bu nedenle DİSK'in yukarıda açıklanan anlamda kullan
dığı sosyalizm terimini zorlayarak, delilsiz, kanıtsız bir biçim
de, hukukdışı yollarla DİSK'i üyelerinin ideolojik bir birlik te
melinde blraraya gelmiş kişilerin oluşturduğu bir örgüt olarak
göstermek Istemek abesle iştigaldir. ,

Aynca 1961 Anayasasına göre sosyalizm teriminden neden
böylesi bir korku duyulmaktadır?

Sosyalizm bir terim ve dünya görüşü olarak komünizmden
farklı bir anlam yüklenmiştir. Bugün örneğin iktidardaki Fran
sız Sosyalist Partisi ile Sovyetler Birliği Komünist Partisi her-:
halde aynı kaba konulamaz.

Tarihte kürsü sosyalizmi, feodal sosyalizm, bıristiyan sos
yalizmi, lonca sosyalizmi, devlet sosyalizmi... gibi çeşitli sosya
lizmlerden söz edilmiştir. Bugün ise Arap sosyalizminden, Af
rika sosyalizminden söz edilmektedir.

Bu anlamdaki en çarpıcı örnek ise biç kuşkusuz, sosyaliz-
. mi gerçekleştirmeyi amaç olarak kabul eden, ancak komünizm
den hiç söz etmeyen 1974 tarihli Portekiz Anayasasıdır. Bir NA
TO ülkesi olan Portekiz'in Anayasasının önsözünde «Portekiz
halkının... sosyalist toplumu kurma yolundaki» kararından söz
edildikten sonra 2. maddede aynen şöyle denilmektedir :

Portekiz Cumhuriyeti emekçi sınıfların iktidarı de
mokratik kullanımın koşullanm yaratarak sosya
lizme geçişi amaçlayan, halk egemenliği, temel hak
ve özgürlüklere saygı, demokratik siyasal organi
zasyon ve demokratik ifade özgürlüğü ilkelerine da
yanan, demokratik bir devlettir.

Portekiz Anayasasının 81. maddesi «devletin öncelikleri ara
sında sosyalist üretim ilişkilerinin gelişmesini güçlendirmek-I
saymıştır.
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Dünyada tek merkezli bir sosyalizm yoktur. Çeşitli sosya
lizmler vardır. •

Nitekim bu gerçeği dikkate alan T.C. Anayasa Mahkemesi
963/173, 965/40 sayılı, 25.7.1967 tarihli Resmi Gazetede yayınla.
nan kararında şöyle demiştir:

Çeşitli n;;_emleketlerde, farklı uygulamaları görülen
-sosyalizm-In kesin bir tarifini yapmak veya belli
bir devleti sosyalizm uygulamasına tek örnek olarak
göstermek mümkün değildir. Komünist memleketler
dahil, sosyalist devletlerden hiçbiri doktrinini bütü
nüyle uygulayamamışlardır.

Oysa bu davada bu Yüksek Mahkeme karan dikkate alın
mayarak, tanınmayarak bugünkü uygulama aşılarak sosyalizm,
komünizm ve Marksizm-Leninizm kavramları özdeş sayılmak
tadır.

Gerek Anayasa Mahkemesi kararlannda. gerekse Yargıtay
Ceza Genel Kurulu kararlarında sosyalizm ve komünizm kav
ramları ayrı mütalaa edilmekte ve sosyalizmin 1961 Anayasa
sına ve yasalara aykın bir yönü bulunmadığı belirtilmektedir.

İddiaların sosyalizmi, komünizme ve Marksizm-Leninizme
eşitleme, özdeşleştirme uygulamasını temelden yadsıyan Anaya
sa Mahkemesi'nin 8.1.1981 gün ve 17214 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan karan şöyledir :

Amaç... ihtilalci sosyalizmin propagandasını ya.
da.,; komünizm... propogandasını yasaklamak ol
duğu açıktır. Gerçekten, ihtilalci sosyalizm ya da....
komünizm, burjuva sınıfını cebir ve ihtilal yoluyla
ortadan kaldırarak proleterya Cişçi sınıfı) diktatör
lüğünü kurmayı, tüm üretim araçlarını kamuya mal
etmeyi ve özel mülkiyeti kaldırmayı amaçlayan bir
düşünce akımıdır... anılan fıkrada yer alan «tahak
küm tesis etmek», «ortadan kaldırmak» ve «devir
mek» sözcükleri komünizmin ana ögesi olan -ce
hir-In varlığım açıkça ortaya koymaktadır.

Görüldüğü gibi yüksek mahkemeler sosyalizm ile ihtilalci
sosyalizm (komünizm) arasında temelde bir aynın yapmakta,
sosyalizmi savunmayı yasalara uygun görmekte. ancak zor yo
luyla «burjuva sınıfını ortadan kaldırmaya yönelik ihtilalci sos
yalizmi» yasaklamaktadır. Bu davadaki iddialarda ise solculuk,

432



sosyalizm, demokratik sosyalizm, sosyal demokrasi ve komü
nizm eş değerde kabul edilmektedir.

DİSK sendikal çalışmalarında açıkça kanıtladığı gibi her
türlü zora, cebre karşıdır.

DİSK, her türlü görüşün tartışıldığı, tüm çalışmalarında ik
na ve eğitim yollarının, özgür oyla karar verme yönteminin
uygulandığı, tabanın söz ve karar sahibi olduğu, her düzeyde
örgüt içi iktidar görevi, yönetim görevi için gizli oy, açık sa
yım ilkesine dayalı seçim yönteminin uygulandığı, sendikalar
arasındaki sorunlara çözüm yolu olarak referandum ilkesinin
önerildiği, bağımsız ve demokratik bir sendikal kuruluştur.

DİSK 4. Genel Kurul Çalışma Raporunda •DEMOKRASİ AN-
LAYIŞI• şöyle belirlemniştir:

DİSK, demokrasiye yürekten bağlıdır. DİSK, de
mokratik yönetimin bütün yönetim tarzlanndan da
ha etkin ve insan tabiatına daha yatkın olduğu
inancındadır. Çünkü demokrasi her alanda açıklı
ğı, aydınlığı gerektirir. Gizli pazarlıklar, kapalı ka
pılar ardında yapılan çıkarcı hesaplar, aldatıcı gi
rişimler, sömürüyü maskeleyen paravanalar, de
mokrasinin gücü ile ortaay çıkarılır ve halk hile ile
doğruyu, zararlı ile yararlıyı, aldatıcı sözlerle ger
çeği rahatlıkla görebilir ve kapkaçcı politikacıların •
kirli işleri rahatlıkla açıklanabileceği için, bu tıy
nette olanların planlamalanru önler. Demokrasi er
demli insanların itibarda olmasını sağlayan bir yö
netimdir 'va halkın halk tarafından halk için yöne
timini gerektirir. Bunun içidir ki DİSK, demokratik
düzenin ekonomik, sosyal ve siyasal özüyle bir bü
tün halinde yaşantımızın her alanında varlığını
sürdürmesini ister, bu ilkeyi savunur. Bu düzenin.
gerçekten kurulması için çaba harcar.
Demokrasi halkın aldatılmasını önler. Demokrasi,
bir zümrenin, bir ailenin, bir sınıfın diktasına izni
vermez. Demokrasi, toplum hayatının tüm katların
da gerçeklik kazanmak isteyen yalanı, hileyi aldat
macayı, yutturmacayı ömürsüz yapar. Kapkaçcı eko
nomik işleyişi, bilimi, felsefeyi, vicdan özgürlüğünü,
sanatçının hür bir düşünce ile yapıt vermesini kaba
kuvvet ve dehşet tedbirleriyle önleme girişimlerinin
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başarısını önler. Demokrasi para kazanmak için
herşeyi mübah sayan sömürücü tutuma, ahlaklı ol
manın bereketli projektörünü çevirir ve hiçbir ka
ranlık işin tezgahlanmasına olanak sağlamaz.
Demokrasi sadece seçimden seçime oy vermekten
ibaret olmadığı için emekçi halk kitlelerinin devlet
yönetimine ağırlıklarını koymalarına yarayacak
eğitimde fırsat eşitliğini amaçlar, yönetimde halkın
söz ve karar sahibi olmasını en başta gelen ilke sa
yar ve onun içindir ki, DİSK çalışan halk sınıf ve
tabakalarının ortak çıkarlarının, Türkiye'nin gerçek
çıkarlarıyla özdeş olduğuna inanır ve emekçi halkın
gittikçe artan ölçülerde millet ve memleket işlerinde
söz ve karar sahibi olmasının gerekliliğini savunur.
Halkın özlemlerine karşıt bir yönetim, Anayasamı
zın öngördüğü ilkelere aykırı olduğu için de DİSK
içtenlikle Anayasanın en önde gelen savunucusu
dur. Çünkü Anayasamızın 4. ve 12. maddeleri ile
toplumumuzun sosyal sınıflardan meydana geldiğini
ve de milli egemenlik haklarının hiçbir kişiye ve
zümreye veya sınıfa devredilemiyeceğini kabul et
miştir.
Böylece diktayı reddeden Anayasamız sosyal sınıflar
arasında yasa açısından eşitliği öngörüyor ve DİSK
de iktisaden başkalarına bağlı, iktisaden zayıf züm
re ve kişileri, müstahdemleri, dar gelirlileri, yoksul
ları korumayı amaçlayan sosyal devlet ilkesini ge
tiren Anayasamızın günlük yaşantımızın her dalın
da geçerli olmasına yönelmiş çalışmalar yapmayı
görev sayıyor.
DİSK sendikal alanda elde edilen olumlu sonucun
demokrasinin tam bir işlerlik kazanmasıyla her
alanda ve günlük yaşantımızın her safhasında elle
tutulur, gözle görülür hale gelmesini, halkın söz ve
karar sahibi olmadığı bir yerin kalmamasını yürek
ten istemektedir. Demokrasi ekonomik, sömürüyü,
sosyal yabancılaşmayı; kültürel yozlaşmayı önler,
halka rağmen kendilerini halk adına yönetici, bu
yurucu sananların, bu bir avuç kötü politikacının
güdümlü yöntem sürdürme eğilimlerine uygulama
olanağı bırakmaz.



Demokrasi halkın, kendisinin suyun başına geçip
kendi eliyle Anayasayı eksiksiz uygulamayı sağlaya
cak kararlar vermesini gerçekleştirir. Onun için
DİSK, demokrasiye bilinçle bağlıdır: İçtenlikle onu
savunur ve cesaretle bu inanç ve bağlılığın gerçek
lerini yerine getirir.

Politika, sermayeci sınıflarla· emekçi sınıflar ara
sında iktidara· seçimle gelip memleketi yönetme
işlemidir. Böyle olduğu için her sosyal sınıf, ken
dine çıkar açısından bağlı olanlarla birlikte suyun
başına geçip devlet çarkının o sınıflar çıkarına dön
mesini gerçekleştirmeye bakar. Demokrasinin ger
çek anlamı da budur. Kalkınma planlan ve bütçe
ler, bu planların yönünü sapta.yanlarla devlet ge
lirlerinin dağıtımını kendi ekonomik, sosyal durum
larına göre ayarlıyanlar yararına hazırlanır.
Bu bakımdan demokrasi, sermayeci sınıflarla emek
çi sınıf ve tabakalar arasındaki iktidar mücadelesin
de insan haklarına dayalı laik, sosyal ve demokra
tik Anayasamızın hükümlerini ve öteki yasalar
karşısında eşitliğin gerçekten bilinçli savunucuları
olduğumuz için demokrasinin bütün gerçekleriyle
işlemesini isteriz ve demokrasi bizim benliğimizi
saran bir tabiat haline gelmiştir. CDİSK, Çalışma
Raporu, DİSK Yayınları, No. 9, 1973, s. 4-61

İşte DİSK'in DEMOKRASİ ANLAYIŞI budur.
Bu belgeler neden Sayın Mahkeme Heyetinin önüne kon

maktan kaçınılmıştır?
DİSK, 14 Ekim 1973 seçimlerinden önce seçimlere ilişkin bir

açıklama yapmıştır. DİSK'in -parlanıenter demokrasl- konu
sunda ne düşündüğünün kanıtı olması açısından bir delil. ola
bilecek bu açıklamanın önsözü şöyledir:

- İşçilerin genellikle tüm çalışanların tek umudu
olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas
yonu-DİSK, bağıbsız bir örgüttür. Bugüne dek oldu
ğu gibi bundan böyle de bağımsızlığını bilinçle ve
titizlikle korur ve korumakta kararlıdr.
-DİSK, demokrasiye ve özgürlüklere yürekten bağ
lıdır. Onun için Anayasa ve onun temel ilkelerini
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içtenlikte savunur ve bunu asli görevinin gereği
sayar.
-DİSK her türlü 'diktaya ve dikta eğilimlerine kar
şıdır. İnsanların, tüm kural ve kurumlan ile işle
.yen bir demokraside, özgürlüklerine ve insanca ya
şama haklarına kavuşabildiği zaman mutla olabile
ceklerine inanır.
- Onun için Anayasanın bütün ilkeleri ile uygulan
masım ve hayata geçirilmesini ister.
-Onun için Anayasaya aykırı· özgürlükleri kısıtla
yan veya yok eden anlayışa karşıdır ve bu tür an
layışın ürünü yasaların kaldırılmasını ister.
- Onun için DİSK, sendika içi demokraside sendi
ka seçme hakkını sendika özgürlüğü olarak görür,
bu hakkın işçiler tarafından oy kullanmak suretiy
le yerine getirilmesi demek olan referandumu ister.
Ve sendilca içi demokrasinin gereği olarak söz ve
karar sahibi olması ilkesini uygular.
- Onun için, bu ilkeden hareketle DİSK, işçilerin,
köylülerin, esnafın, memurların ve tüm dar . gelirli
halkımızın devlet yönetiminde de söz ve karar sa
hibi olmasını ister. DİSK, bu ilkelerin gereği olarak
her seçim öncesi seçimlere katılan siyasi partileri,
parlamento içi ve dışı eylemlerini, programlarını o
seçim bildirgelerini yetkili yöneticileri ile birlikte
eleştirir. İşçi sınıfı ve dar gelirli halkımızın çıkar
ları açısından en yararlı olanına oy verilmesine çağ
rıda bulunur. · •
- Bu amaçla DİSK Yönetim Kurulu 8 Eylül ve 12
Eylül 1973 günleri toplanmış, DİSK'in bu temel il
keleri açısından yaptıığ eleştiri sonucunda bu seçim
lerde CHP'ye oy verme çağrısında bulunmayı ka
rarlaştırİnıştır. <DİSK V. Genel Kurul Çalışma Ra
poru, s. 921

DİSK'in parlamenter demokrasiye dayalı olarak işçileri oy
vermeye çağırması 1975 ara, 1977 genel ve 1979 ara seçimlerin
de devam etmiştir. 14 Ekim 1979 seçimleri nedeniyle ise yayın
lanan bildiride DİSK Yönetim Kurulu şöyle demiştir:

... Yani ülkemizdeki bunalım, burjuvazinin çıkartan
doğrultusunda, ancak demokratik Anayasa düzeni
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dışına çıkılarak, faşist bir yöntemle çözüme kavuş
turulmak istenebilir.
Buna da işçi sınırı ve demokrasi güçleri izin vermez.
Demokratik hak ve özgürlüklerini hayatlarının ay
rılmaz bir parçası sayan işçi sınıfımızın bağımsız
ve kitle sendikal örgütü olan DİSK, 14 Ekim seçim
lerini esas olarak bu açıdan değerlendirmekte ve
başta işçi sınıfımız olmak üzere, tüm emekçi halkı
mızı ve ilerici, sosyalist aydınlarımızı, faşizme ve
onun doğal destekçisi emperyalizme ve onların kan
lı planlarına karşı sandık başlarında mücadeleye ça
ğırmaktadır. .CDİSK Ajansı, 1979-189, 3.10.1979, DİSK
7. Genel Kurul Çalışma Raporu, s. 238-239)

DİSK demokratik sosyalizmi savunmuştur. 1961 Anayasası
ve yasalar buna engel değildir.

1961 Anayasa tasansının tümünün Türkiye Cumhuriyeti Ku
mcu Meclis Temsilciler Meclisinde tartışılması • sırasında Ana
yasa Komisyonu sözcüsü şöyle demiştir:

Arkadaşlar, bu Anayasada asla doktrin yoktur. Bu
Anayasada hiçbir partinin programı yoktur. Ne dev
letçilik vardır, ne liberalizm, ne sosyalizm ve ne de
herhangi bir izm vardır.
Bu Anayasa, renksiz-fakat renksiz dediysek karak
tersiz değil, Karakter sahibi bir Anayasadır. Yir
minci asrın ulaştığı medeniyet seviyesine uygun bir
parti programının tatbik edilmesine imkan veren
bir Anayasadır. Orada devletçilik de tatbik edile
bilir. Liberalizm de tatbik edilebilir.
Fakat komünistlik asla tatbik edilemez. Sosyalizmi
de tatbik edebilirsiniz. Çünkü o da insan haklarına
hürmetkardır, demokrasiyi tanır, insan baklanın ta
nır, hukuk devletini tanır, onun yanında sosyal zih
niyete de sahfptir, (Temsilciler Meclisi Tutanak
Dergisi, cilt 2, s. 494)

Anayasanın 41. maddesi tartışılırken ise Anayasa Komisyo-
nu Başkan .Vekili şöyle demiştir:

Bu Anayasa ile Liberalizme imkan vermek mümkün ,
olduğu gibi 1...) sosyalist devlet iktisadiyatım yürüt
meyi de imkan dahiline sokmaktadır. Burada müm-
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kün olan mesele demokratik yollarla denenmiş ol
masıdır. Netice olarak biz sosyalist bir Anayasa yap
mıyoruz. Ama liberal bir Anayasa yaparak bir kı
sım vatandaşların ve siyasi teşe_kküllerin düşünce
ve fikirlerini de yasak etmek istemiyoruz. (Temsil
ciler Meclisi Tutanak Dergisi, cilt 3, s. 274-2751

Anayasa Mahkemesinin • 26.9.1965 tarihinde verdiği bir ka
rarda «Mahkememiz... Anayasanın cevaz verdiği ölçüde sosya
lizmi tahakkuk ettirmek amacını güden partileri koruma ve bu
amacın propagandasını yapma hallerini ise bu hükümlerin
(141/1, 142/1) kapsamı dışında kaldığını tesbit etmiş ... » demiş
tir. {Resmi Gazete, 25 Temmuz 1967, 12656, s. 101

Anayasa Mahkemesinin aynı kararında yer alan bilim ve
sanat özgürlüğüne ilişkin aşağıdaki bölümü yeri gelmişken bu
davadaki iddiaların hukuk anlayışı ile kıyaslanması açısından
Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum :

Görüldüğü gibi sözü geçen madde Cl42) hükümle
ri, bu konulardaki bilimsel inceleme ve araştırma
ları . yasaklamış değildir. Propoganda sınırına gir
memek şartiyİe herçeşit toplumcu bilimler ve bu
açıdan anarşizm ve komünizm üzerinde öğrenme,
öğretme, açıklama, yayma ve araştırma yapılması,
bu maddedeki yasakların kapsamına girmez. Şüp
hesiz bilimlerin kendilerine özgü ve bilimsel nite
tikte öğrenme, öğretme, inceleme ve araştırma me
todları vardır. Bunlara uyulmak, yani bilimsel nite
liklerini korumak ve 21. maddede öngörülen kayıt
lar gözönünde tutulmak şartiyle bilim ve sanat ça
lışmaları serbesttir. (Resmi Gazete, s. 91

Yukarıdan beri anlattığımız gibi DİSK Anayasaya dayalı,
demokratik bir sosyalizmi savunmuştur. Sendikal mücadelesini
de bu çerçeve içinde vermiştir. Sosyalizmi savunmak suç de
ğildir.

60. UZLAŞMACI SENDiKACILIK - DEVRİMCİ
SENDİKACILIK AYRIMI

DİSK'in tüm metinlerinde işçilerin haklarım korumayan, iş-
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çi haklarını işverenlerin çıkarlarını uygun olarak savunan sen
dikacılık anlayışı uzlaşmacı sendikacılık olarak nitelendiril
miştir. Uzlaşmacı sendikacılık, san sendikacılığın bir diğer adı
dır. Ve sendikal bir terimdir.

Nitekim, Demokratik Sınır ve Kitle Sendikacılığının Temel
İlkeleri'nin 9. sayfasında «yalnızca göstermelik ekonomik mü
cadeleyi amaçlayan sendikalar sınır uzlaşmacılığını sürdüren
sarı sendikalar.. denilmiştir.

Temel ilkeler broşürünün diğer sayfalarında da tüm diğer
DİSK açıklamalannda da uzlaşmacı sendikacılık terimi, sendi
kal mücadelenin yani ekonomik mücadelenin kapsamı içinde
san sendikacılık karşılığında kullanılmıştır.

Uzlaşmacı sendikacılığın, yani san sendikalığın karşıtı ola
rak da tüm DİSK metinlerinde demokratik sınıf ve kitle sendi
kacılığı, daha kısa olarak sınıf sendikacılığı ya da devrimci
sendikacılık terimleri kullanılmıştır.

Nitekim 26 Haziran 1980'de başlayan DİSK 7. Genel Kuru
lunu açış konuşmamda yeralan ve İddianamenin 217. sayfasına
alınan:

Önümüzdeki dönem sınıf uzlaşmacılığına, sınıf iş
birliğine karşı daha etkin bir mücadelenin verile
bileceği, sarı sendikacılığın, yeşertilmek istenen fa
şist sendikacılığın daha. geniş boyutlarda mutlaka
mahkum edileceği bir dönem olacaktır.

sözlerinde uzlaşmacı sendikacılık ile san sendikacılık te
rimlerini aynı anlamda kullandığımız açıktır.

DİSK'in uzlaşmacı sendikacılık terimi ile ne söylemek, ne
kasdetmek istediği son derece açık iken, yoğun bir tahrifata..
kıyasa, telkin yöntemine, kelime oyunlarına, çarpıtmaya, zorla
maya başvurularak DİSK'in bu terim ile komünist sendikacılık
yaptığı, TCK'nın 141. maddesini ihlal ettiği iddia edilmektedir.

İddialara göre sınıflararası uzlaşmayı reddetmek ihtilalci
liktir.

Hiçbir hukuki temele dayanmayan, çarpıtma ve zorlama
üzerine inşa edilmiş, kanıtsız, delilsiz bu keyfi değerlendirme
lerin tümünü reddediyorum.

275 sayılı Yasa işçileri ve işverenleri ayrı sendikalarda ör
gütlenmek zorunluluğunda bırakarak sendikacılığı sınıf teme
line dayalı kılmıştır. Ayrıca işverenlerin işçi sendikalarını etki
lemelerini kesinlikle yasaklamıştır. 274 sayılı Yasa her türlü
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san sendikacılığı da yasaklamıştır. Ancak bu davada san sen
dikacılık yani uzlaşmacı sendikacılık «yasaların kabul ettiği sen
dikacılık- olarak tanımlanmaktadır. CDİSK-I İddianamesi, s. 81)

Sendikalar yasasının 1. maddesi sendikalara işçilerin bakla
nın korumayı, yani işverenlerin her dediğini kabul etmemeyi,
görev vermiştir.

Madem ki, işverenler ile her koşulda uzlaşma ve işbirliği
esas alınacaktı, o halde 1961 Anayasasının 46. ve 47. maddele
rine. ~74 sayılı yasaya ve hele hele 275 sayılı yasanın özellikle
uyuşmazlık ve grev bölümlerine niye gerek duyulmuştur?

Bu iddialar ile 1961 Anayasası, sosyal siyaset ve İş Hukuku
gibi bilim dallan ve bunlardan da öte yaşanan toplumsal ha
yatın gerçeği inkar edilmektedir.

İddialarda sınıf uzlaşmacılığı ve sınıf işbirlikçiliği ile sınıf
Iararası demokratik uzlaşma birbirine karıştırılmıştır.

Sınıf . uzlaşmacılığını reddetmek ve sınıf uzlaşmacılığına
karşı çıkmak başka şeydir, sınıflararası demokratik uzlaşmayı
reddetmek başka şeydir.

DİSK, sınıflar arasında varolan güç dengesine göre varıla
bilecek demokratik uzlaşmalara karşı değildir. Eğer DİSK üye
si sendikalar bu gerçeği reddetseydi, toplu iş sözleşmelerine im
za atmazlardı.

DİSK, sınıf uzlaşmacı sendikacılık ile demokratik sınıf sen
dikacılığı arasında ayrım yapmıştır. Örneğin uzlaşmacı keli
mesinin karşıtı olabilecek uzlaşmazcı gibi bir kelime kullanma
mıştır. Ya da uzlaşmaz sendikacılık gibi bir deyim kullanma
mıştır.

Sınıf işbirliği, sınıflardan birinin dernokratık haklarından
yoksun edilmesi anlamına gelir.

Sınıf uzlaşmacılığına dayanan işbirlikçi bir yaklaşım, işve
ren yanlılığıdır. İşçi haklarından taviz vermektir. İşçi hakla
rını işverenlere peşkeş çekmektir.

Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı, yani devrimci sendi
kacılık ise işçi haklarından taviz vermez.

Sınıf uzlaşmacılığına karşı çıkmak sendikaların kapitalist
ler ile, her türlü işverenle, hiç bir uzlaşma yapmaması anlamı
na gelmez. Zira her toplu sözleşme özde bir uzlaşma belgesidir.

DİSK'e bağlı sendikalar 13.5 yıl boyunca süreli iş barışı
niteliği taşıyan binlerce toplu iş sözleşmesini imza etmişlerdir.

DİSK üyesi sendikaların imzaladığı toplu iş sözleşmeleri
demokratik uzlaşmayı temsil eden belgelerdir. Bu sözleşmeler-
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de işçi haklan varolan koşullarda en iyi biçimde savunulmuş
tur, sınıf işbirlikçiliği yapılmamıştır.

Eğer DİSK, iddia edildiği gibi uzlaşmacılık anlayışına karşı
çıkmakla varolan iktisadi, toplumsal ve siyasal düzeni toptan
REDDİYOR olsaydı, öncelikle toplu sözleşme düzenini redde
derdi. Hiç bir toplu sözleşmenin sonuçlanmasına çalışmazdı.

DİSK için esas olan sınıf uzlaşmacılığına karşı çıkmak, de
mokratik uzlaşmadan yana olınaktır. Demokratik uzlaşma ise
sınıf uzlaşmacılığının bittiği yerden başlar.

DİSK'in sınıf sendikacılığını kabul etmesi daha önce tanı
mını verdiğimiz devrimci sendikacılığı benimseyip, uzlaşmacı
sendikacılık anlayışını reddetmesi, DİSK'in kendi dışında zaten
varolan sınıf mücadelesini körüklediği anlamına da gelmez.

DİSK, -sınıflararası uzlaşmayı reddettiğine göre, o halde
rejimi ihtilalle değiştirecektir» biçiminde bir mantık oyunu hiç
yapılamaz. Bu davada şu sorulara verilebilecek cevaplar son
derece önemlidir.

DİSK üyesi sendikalar neden binlerce toplu sözleşme imza
ladılar ve onların uygulanması için mücadele verdiler?

DİSK üyesi sendikalar neden toplu sözleşme için bir yığın.
prosedür, kırtasiye işlerine bulaştılar? İşverenlere karşı işçile
rin çıkarlarını varolan koşullarda en iyi hangi noktada savu
nabiliriz diye neden yoğun bilimsel araştırmalara gerek duy
dular?

DİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri tabanın söz ve karar
sahibi olma ilkesi . gereğince üyelerinin gazete, bildiri, toplantı,
seminer gibi araçlarla sürekli olarak sendikanın toplu iş söz
leşmesi hedef ve ilkeleri, sendikanın koşullan, ülkenin somut
ekonomik ve politik koşulları, işyeri ve Işkolunun, işveren ve
örgütlerinin durumları üzerine geniş bilgi vermeye, onların en
geniş biçimde eğitmeye neden gerek duydular?

14 yıldır uygulanan, Mahkemelerce resmi belge olarak ka
bul edilen binlerce toplu iş sözleşmesi neyin belgeleridir?

DİSK, sendikal planda sınıf uzlaşmacılığına, sınıf işbirliği
'ne karşı -olan sendikal bir örgüttür. DİSK üyesi sendikalar da
bu anlayış içindedir.

DİSK'in bu anlayışı pratikte şöyle somutlanır :
DİSK'e üye sendikalar bilimsel, gerçekçi bir anlayış içinde·

toplu sözleşme ilke, amaç, politika,. starateji ve taktiklerini sap
tarlar. Herhangi bir işyerinde bu genel yaklaşıma uygUD olarak
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tabanın da görüşlerini alarak toplu sözleşme taslağını hazır
larlar.

DİSK, sendikaları toplu sözleşme mücadelesinin hedefleri
ni saptarken· ülke gerçeklerini hiçbir zaman gözardı etmezler.
Ama ülke gerçeklerini gözönünde bulundururken işverenlerin
değil, işçilerin çıkarlarını savunurlar. İşverenler karşısında ko
rwnasız üyelerini korurlar. Ülke ekonomisi içinde işçi sınıfının
rolünü görmek istemeyen, toplumsal varlık olarak işçileri yok
sayan görüşlere karşı amansız bir mücadele verirler.

Sendikal çalışmalarda TÜM KOŞULLARI DİKKATE ALMA,
DİSK'İN GERÇEKÇİLİK İLKESİDİR.

Ardından işyerindeki işçilerin özgür iradeleri ile kapalı
oy-açık sayım ilkesiyle seçtikleri temsilcilerin de katıldığı top
lantılarda işverenle toplu iş görüşmesine başlarlar. Müzakere
lerin her adımında üyelerine gerekli bilgiyi verirler.

Müzakereleri ellerindeki bilimsel verilere göre, ülkenin, iş
kolunun, işyerinin somut koşullarına göre kar, ücretler düzeyi,
enflasyon oranına göre yoğun pazarlıkla sürdürürler. Tartışır
lar, işverenle tüm koşullan enine boyuna görüşürler. Bu faali
yette kullandıkları yöntemin bilimsel olduğunu pratik kanıt
lamıştır. Kaldı ki, birçok işveren görüşmeler sonunda ikna ol
muş ve uyum içinde bir demokratik uzlaşmaya varmıştır.

Ama, anlaşma olmadığı zaman da yasal yollar denenir,
uyuşmazlığa gidilir. Tarafsız aracıhrIa da müzakerelerde olum
lu bir noktaya varılmazsa, çıkar yol greve gitmektir. DİSK üye
si sendikalar üyelerinin hakkını korumak için greve gitmişler
dir. Ama olur olmaz greve gitmemişlerdir. Makul ölçüler içinde
uzlaşmanın sağlanabileceği ortamlarda toplu iş sözleşmelerini
ıfnzalamışlardır.

Bütün bunlara rağmen öyle bir. tablo çizilmektedir ki, bu
tabloda işveren bir masaya zorla oturtulmuş, gözleri aynen biz
lere sorgu sırasında yapıldığı gibi bir bezle kapatılmış, yanına
iki silahlı, bombalı kişi dikilmiş ve zavallı mağdur işverenimiz
toplu sözleşmeyi istemeyerek zorla imzalamıştır!..

Böylesine gerçekdışı bir tablo üzerinde savunma yapma ko
numuna düşürülmemiz yaşantımızın bir istihzasıdır.

Şimdi Türkiye'deki bir başka sendikacılık uygulamasına ba
kalım.

İşverenin adamları bir sendika kurar ya da bağımsızca ku
rulan bir sendika işverenlerden aldıkları paralarla gününü gün
eden sendikacıların eline düşer. Bu sendika işyerindeki temsil-
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cilerini seçmek bir yana atamalarını bile gerçekleştirmez. Çe- _
şitli entrikalarla işyeri yetkisi alınır. Toplu sözleşme görüşme
lerinden işçilerin hiç haberi olmaz. Sendika bazen işverene top
lu sözleşme taslağı bile vermez. • Ücret ve diğer haklan işveren
doldurur. Sonra bu sözleşme işverence işçilere tebliğ edilir. İş
veren karşı çıkan işçiyi işten atar. İşçi bir de sendika tarafın
dan lanetlenir. İşveren toplu sözleşmeye uymaz, sendika hiç
bir şey yapmaz. Sendika yalnızca aidatlan almaya devam eder.
Ve bir de «biz greve karşıyız, grevler memleket ekonomisiiıi çö
kertir. Biz iş barışından yanayız• diye açıklamalar yapar.

Bu da bir sendikacılık anlayışıdır.
Bu davadaki iddianamelerde ve EHM'da işte bu tür bir sen

dikacılık anlayışı savunulmaktadır.
Öte yandan 274 ve 275 sayılı yasaların yürürlüğe girdiği

1963 yılından bu yana ister özel, ister kamu olsun işverenler,
siyasi iktidarlar, sendikalara karşı genel olarak son derece sert,
katı ve anlayışsız bir tavır içinde olmuşlardır. Tüm somut bi
limsel bilgilere, DPT'nin ve DİE'nin resmi rakamlarına rağmen
gerçekleri kabul etmek istememişler, verilebilecek haklan ver
memek, gerçekçi sendikaları yoketmek için her yolu denemiş-
~~~ • •

Uzmanlar bu konuda şöyle demektedir:

Sendikacılığımızın gelişme seyrini tayin eden fak
törlerden biriside, işverenlerimizin davranışları ol
muştur. Burada batı anlamında bir işveren sınıfının
ülkemizde henüz doğmaya başladığını hatırlamalı
yız. Gelenekleri yerleşmiş ve Batı'daki modern ge
lişmeleri örnek alan bir işveren sınıfı mevcut olma
dığından, sendikacılık anlayışla karşılanmamakta,
çok kere mukavemet görmekte ve hareke_te önder
lik eden işçiler baskı altına alınmaya çalışılmakta
dır. 1930'larda gelişmeye başlayan devlet fabrikala
rındaki yöneticilerin bir kısmı ordudan temin edil
miş emekli subaylar ve devlet bürokrasisine men
sup idareciler olduklarından bunlar işyerlerini sıkı
bir disiplinle yönetmişler, işçilere, devlet paterna
lizminin sınırları dışında, mümkün olduğu kadar az
taviz verme yoluna gitmişlerdir. CDr. Bengü DE
RELİ, Teori ve Uygulama Yönüyle Türkiye'de Sen
dika İçi Demokrasi Sorunu, İstanbul Üniversitesi
Yayınları, No. 2358, İstanbul 1971, s. 651
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Türkiye'de işverenler işçi sendikalarıyla uzlaşmamak. onla
ra dayatmalarını tümüyle kabul ettirmek için her koşulda, her
yola başvurmuşlardır.

Bu davada DİSK'in imzaladığı 2-3 yıllık barış belgeleri olan
toplu iş sözleşmelerine bile karşı çıkılmaktadır. DİSK-! İddiana
mesinin 30. sayfasında

DİSK kuruluşunu takibeden yıllarda işçi-işveren
uyuşmazlıklarında benimsediği katı ve uzlaşmaz tu
tumla, TÜRK-İŞ'e nazaran mensuplarına daha faz-
la maddi imkan sağlayarak gelişme yoluna git
miştir.

denilerek gerçek niyet ortaya konmuştur.
İdialara göre TÜRK-İŞ san sendikacılık yapmıştır, uzlaş- i.

macılık yapmıştır. DİSK ise görevini yaparak daha fazla hak
almıştır. O halde DİSK ysşatılmamalıclır. Bu davadaki iddiala-
rın temelinde yatan özlem budur.

DİSK yasalara karşı çıktığı için değil, yasalara saygılı ola
rak görevini tam anlamıyla yaptığı, da.ha fazla sosyal haklar
elde ettiği için kapatılmak istenmektedir.

DİSK, sınıf uzlaşmacılığına, sarı sendikacılığa dayalı her
türlü iş barışma da karşıdır. Uzlaşmacı yaklaşımların getirdiği,
işçilerin değil, işverenlerin çıkarlarının korunduğu bir iş ba
rışma karşı çıkmak da demokratik bir davranıştır.

Sınıf uzlaşmacı sendikacılık ve demokratik sınıf sendikacı
lığı deyimleri artık Türkiye sendikal hareketinde yoğun bir bi
çimde kullanılmaktadır.

DİSK'in bu deyimleri kullanarak sürdürdüğü haklı müca
delenin daha geniş kitlelerce benimsenmesi, çok sayıda işçinin
DİSK -öyesi olmak için mücadele ettiği bir ortamda bazı bağım-·
sız sendikalar ve bazı TÜRK-İŞ üyesi sendikalar da bu deyimi
kullanmışlardır. Örneğin, Sosyal Demokrat-İş Konfederasyonu'
nun ekte sunduğumuz Kuruluş Bildirgesinde şu görüşlere yer
verilmiştir:

... Tüın ülkelerin ışçı sınıflarının, sınıfsal sendika
larında ortak bir öz vardır ki, sınıf sendikacılığına
dinamizm veren de bu ortak ilkedir. Bu ilkeler ise,

. «Sınıf uzlaşmazlığı- ve «Sendikal demokrasi- olarak
özetlenebilir... «Sınıf uzlaşmazlığı» temeline dayalı
!irgütler olması, «işçi sızııfı» ile «burjuvazb-nin çı-
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karlarının uzlaşmaz olması, işçi sınıfının «Ekonomik
çıkarlarının burjuvaziyle uzlaşmaz olması» demek
tir. (Sosyal Demokrat-İş Kuruluş Bildirgesi, Yayın
No. 2, İstanbul 1978, s. 106, 147, 152, 153)

TUft'K-I;i üyesi DYF-IŞ'in bir yayınında ise şöyle denil-
miştir.

Uzlaşma ve kaynaşma aynı özelliği taşıyan güçler
arasında olur. Sermaye çevreleriyle durum ve çıkar
farkı olduğu için işçiler bir sınıftır...
Sermaye kendi sınıfının, işçi kendi sınıfının müca
delesini anayasal çizgiler içinde· verecektir. Sınıflar
arasında kaynaşma işçi sınıfının ve sendikaların ken
dilerini inkardır.. IDYF-İŞ, 12. Genel Kurul Çalışma
Raporu, s. 1811

Savcılar olağan dönemde haklı olarak bu sendikal kuruluş
lara TCK'nın 146., 141. ve 142. maddelerini ihlalden dava açma
mıştır.

DİSK'in yalnızca son yıllardaki çalışmalarının bir kesimini
incelemek bile sınıf uzlaşmazlığı konusundaki iddialan ters
yüz etmeye yeterlidir.

DİSK 1978 yılında T.C. Çalışma Bakanlığının isteği üzerine
1475 sayılı İş Yasası ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanununun değiştirilmesini öngören Bakanlık ön tasa
rısını inceleyerek görüşlerini Çalışma Bakanlığına bildirmiştir.

İddia Makamının 'anladığı biçimde uzlaşmaya karşı çıkan
«ihtilalci bir örgüt» bu tür işlerle uğraşır mı?

DİSK, yetkili sendikanın belirlenmesinde en doğru, en de
mokratik ve en kısa yol olan referandum konusunda panel dü
zenlemiştir. «Yönetime katılma- panellerine katılmıştır. «Lo
kavtlar» konusunda tartışmalı toplantı düzenlemiştir. İş Mahke
melerinin özellikle ücret konularında istediği bilirkişi raporları
na yanıt vermiştir.

Bunlar İddia Makamının anladığı biçimde sınıflar arası uz
laşmaya karşı çıkan, ihtilal peşinde koşan bir örgütün uğra
şacağı işler değildir.

DİSK Araştırma Enstitüsü ülkenin ekonomik durumunu bi
limsel esaslara göre incelemiş iki tane ekonomik rapor yayın
lamış, aylık ücret-fiyat endeksleri hazırlamıştır. DİSK'e bağlı
sendikalar çeşitli kooperatifler aracılığıyla bugünkü koşullarda
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işçileri ev sahibi, mülkiyet sahibi yapmaya çalışmışlardır. Üye
lerinin tüm sosyal güvenlik sorunlarıyla vergi sorunlarıyla il
gilenmişler, bu anlamda ilgili bakanlarla görüşmüşlerdir.

DİSK hük.ümetıere resmi yazılar yazarak ILO'da, SSK Ge
nel Kurulunda, SSK Genel Müdürler Kurulunda, Yüksek Hakem
Heyetinde, TRT Danışma ve Denetim Kurullannda, Asgari Üc
ret Tesbit Komisyonunda DİSK'in de temsil edilmesini istemiştir.

Bu gerçekler ihtilalcilik, düzen yıkıcılığı iddialan ile nasıl
bağdaşır?

DİSK yöneticileri zaman zaman Cumhurbaşkanı, Başbakan
ve Bakanları ziyaret ederek görüşmüşler, Bakanlar ve Başba
kanlar da DİSK'i ziyaret etmişlerdir.

DİSK, 1976, 1977 yıllarında plan çalışmalarına katılmış, IV.
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında Sosy, 1 Güvenlik, AET
ve Eğitim Özel İhtisas Komisyonlarında temsil edilmiş, 1978 so
nunda DPT'nin çağrısı üzerine 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı tar
tışmalarına katılmıştır.

İhtilalcilikle suçlanan ve 1967'den beri TCK'nın 141., 142. ve
146. maddelerini ihlal ettiği iddia edilen DİSK ile Hükümet,
TİSK, TÜRK-İŞ ve Sanayi Odaları Birliği Temsilcileri arasında
1979 yılı başında Başbakanlıkta hükümetin «Ekonomiyi Güç
lendirme Programı» üzerine ortak bir toplantı yapılmıştır.

Başbakanlıkta Hükümet, DİSK, TİSK, TÜRK-İŞ, Türkiye Sa
nayi Odaları Birliği Temsilcileri arasında Türkiye'de bu türden
yapılan ilk toplantıda ise bir konuşma yaparak şunları söy
ledik:

... emekçi halkımız ve işçi sınıfımız da bu düzende
yaşamaktadır. Başarılı ve başarısız tüm politik ter
cihlerin sonuçlarından en çok etkilenen de onlar
dır. O nedenle hastalık bunalım ve sıkıntıların
emekçi halkımız ve işçi sınıfımıza olan baskısının
olabildiğince azaltılmasını isteriz. Bu nedenle top
lantıya katıldık... DİSK, temel görüşlerini tasvip et
mese de, üretim güçlerini geliştirici bağımsızlığımı
zı ve demokrasiyi pekiştirici adımlar atan her hü
kümeti bu yönde destekler. CDİSK, 7. Genel Kurul
Çalışma. Raporu, s. 184-186)

Ortak toplantı sonunda o dönemin Başbakanı basına şu açık
lamayı yapmıştır :
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Toplantıya katılan tüm kuruluşlar, temel görüşleri
ni saklı tutmakla beraber, ülkenin içinde bulundu
ğu koşullar altında ekonomiye darboğazlardan çı
karabilmek için asgari müştereklerde ·birleşme gere
ğine inandıklarını ve görüşmeler sonunda bunun
mümkün olabileceğini görmekten duydukları kıvan
cı belirttiler. Kuruluşlar işçi, işveren ilişkilerinin ül
ke. ve toplum yararına ve demokrasi kurallarına uy
gun biçimde düzenlenmesi ve işsizlik sorununa et
kin çözümler getirilmesi için, gereken önlemleri bir
likte görüşmek üzere de yeniden birarava gelmeyi
kararlaştırdılar:

İhtilalcilikle suçlanan bir örgüt neden böylesine ilişkilere
girsin? Böyle bir davranışı ihtilalcilikle, komünist partisi ol
makla nasıl yanyana koyabiliriz.

Biz DİSK'i tarih önünde tüm düşündükleri ve yaptıkları ile
sergiliyoruz. Ne eksik, ne de fazla. DİSK BUDUR.

Ve tekrar yineliyoruz: Bu örgüt öyle damdan düşer gibi
oluşmamıştır. Bu örgütü yaratan gerçek, Türkiye gerçeğidir. Et
le tırnak gibi sımsıkı sarıldığımız, üzerinde yeşerdiğim.iz bu
topraktır.

DİSK, yukarıdaki yaklaşım içinde sendikal planda sınıf uz
laşmacılığına, sınıf işbirliğine, sarı sendikacılığa karşı mücade
le vermiş bağımsız ve demokratik sendikal bir kuruluştur.

61. GREV VE GENEL GREV HAKKI

Bu davadaki iddianamelerde ve EHM'de DİSK'in grev hak
kının genişletilmesine ve genel grev hakkının yasallaşmasına
ilişkin talepleri TCK'nın 146., 141. ve 142. maddelerini ihlal ola
rak değerlendirilmektedir.

Bundan da öte iddialarda «ideolojik grsv- gibi yasadışı bir
niteleme ile grev hakkı baştan sona kötülenmekte, sendika öz
gürlüğü ile birlikte Türkiye'deki tüm kötülüklerin kaynağı ola
rak gösterilmektedir.

Ancak nedense aynı iddianamelerde ve EHM'de lokavt üze
rine hiçbir şey söylenmemektedir. Oysa TÜSİAD rakamlarına
göre 12 Eylül 1980 öncesinde greve giden her 4 işçiden biri lo-
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.kavta uğramıştır. İddianamelerde ve EHM'daki «ekonomiyi çô
kertme- tablosu içinde lokavtların yer almaması iddiaların ge
nel tavrım açıkça sergilemektedir.

Grev sosyal, bir haktır. Peki bu hak yararlı mıdır? Zararlı
.mıdır? Grev hakkı emekçiler için yararlı, sermayederler için ise

. zararlıdır,
Çağdaş batılı toplumların «sosyal ayıp» olarak kabul ettiği

lokavt ise işçilerin için zararlıdır, işverenler için ise yararlıdır.
Bir işverenin fabrikasında binlerce işçi greve gidince işve

ren aç kalmaz. Ama bir işveren lokavt kararı alınca işyerinde
.ki binlerce işçi açlığa itilir.

Öte yandan hem grevlerin, hem de lokavtların kendileri bi
zatihi ideolojiktir. Sınıflı toplumlarda her sınıfın kendisine öz
gü bir ideolojisi vardır. Bu ideolojiler hem işçilerin, hem de iş
-verenlerin davranışlarında yansır.

Ancak «ideolojik grev» deyimi hukuki bir deyim değildir.
"'275 sayılı yasada ideolojik amaçlı grev ya da ideolojik amaçlı
lokavttan söz edilmemektedir.

Bir grev ya 275 sayılı r-a.saya uygundur ve yasaldır ya da
:275 say-ılı yasaya uygun değildir ve yasadışıdır. Bir hukukçu
için grev konusunda tek ölçüt budur.

Aynca grev hakkı ve lokavtın temelinde yatan amaç «kar
:.şı tarafa zarar vermek-tir, Grev hakkı işverenlere zarar ver
mek üzere kullanılan bir haktır. Hasma zarar vermeyecek grev
hakkı neye yarar ki?

Grev, geçici olarak sağlanacak bir iş barışına ulaşabilmek
için karşı tarafa zarar vermeyi amaçlar. Sonuçta varılacak yer
ise daha ileri bir gelir dağılımını getiren geçici bir iş barışıdır.
Anarşi değildir.

İddianamelerde ve EHM'da grev hakkı, ekonomik durumu
çökertme aracı olarak sunulmaktadır.

Grev hakkının Temsilciler Meclisinde tartışılması sırasında
1.0-11/4/1961 tarihli oturumda, Temsilciler Meclisi üyesi Gazete
<Ci Ömer Sami COŞAR İddia Makamının grev anlayışına 25 yıl
<ince şöyle cevap vermiştlr ı '

... sonra, grevlerin milli ekonomiyi, milli bünyeyi
sarstığı belirtilir. Eğer böyle olmuş olsa idi, bu ka
dar geniş grev. hareketlerine sahne olan Birleşik
Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya gibi memleketle-
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rin, grevi yasak etmiş memleketlerin gerilerinde
kalmış olmaları Icabetmlz mi idi?
Grev deyince hemen milli ekonomiyi, iktisadi bün
yeyi sarsmaya matuf bir komplo akla gelmesin.
Vazgeçilsin bundan. Grev hakkının tanınması iş
mücadelelerine yol açacak sanılmasın. Burada grev
bir vasıtadır. Ana nokta kollektif iş akdidir. Grev
bunu yürütmeye yarar.
Yalnız şunu hatırlatmak isterim, kuvvetli sendika
lar, kasaları dolgun sendikalar giriştikleri grevler
de o derece kuvvetli bir duruma sahiptirler. Bizde
sendikacılığın bugüne kadar geçirdiği badireler ka
sa bakımından kuvvetlenmesine im.kan bırakma
mıştır. Eğer grev hakkının tanınmasını müteakip
patronlar sendikaların bu yönden zaaflarından ümit
kapar ve onları çabuk biteceklerini hesapladıkları
grevlere doğru sürüklemeye kalkışırlarsa • bundan
yalnız onlar mesul olurlar. (Sendikalar ve Grev, Lo
kavt Haklan, s. 19,

Yine Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporunda şu cümle-
ler yer almıştır :

Grev hakkının tanınmasına karşı ileri sürülen delil
lerden biri, grevin istihsali düşürdüğü ve toplam
hayatını altüst ettiğidir. Greve muarız olanlar, bu
pazarlık yolunun, istihsali enflasyoncu olmayan
yollardan hızla arttırmaya mecbur olan az geliş
miş bir memleketin iç ve dış iktisadiyabnda yarata
bileceği tehlikelere daima dikkati çekmektedirler.
Hiç şüphesiz her grev istihsalden bir kaybı gerekti
rir. Ancak, aynı zamanda milli gelirin adilane bir
tarzda dağıtılması ve işçi ile işveren arasında sos
yal barışın devam etmesi de, verimliliğin ve istihsa
lin artmasının bir şartıdır. (Sendikalar ve Grev, lo
kavt Haklan, s. 941

Sosyal siyaset bilim adamları grevi işçilerin elindeki en et-
"kin silah olarak şöyle tanımlamaktadırlar:

Grev, işçilerin bir toplu uyuşmazlıkta işverene eko
nomik baskı yaparak kendi isteklerini zorla kabul
ettirmek· amacıyla işi durdurmalandır... bu nedenle
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de grev, sendikaların, üyelerr için daha iyi bir ya
şam mücadelelerinde sahip oldukları en güçlü, en
etkin ekonomik silahtır. Bir ülkede grev hakkının
kullanılmasının sınırlandırılmış olması ya da yoklu
ğu, ülkedeki siyasal özgürlüklerin ölçüsünün de gös
tergesidir. CIŞIK, s. 491
Çoğu kez bir silah ve savaş aracı olarak görülen
«grev» olayı yanında, toplu pazarlık, sosyal barışı
nı sağlamak unsuru olarak kabul edilmiştir. CYAR
SUVAT, s. 1791
Dolayısıyle grev· hakkında yapılacak bütün kısıtla
malar, sendikal hakların hür biçimde kullamlması
na bir saldırı teşkil eder. CYARSUVAT, s. 82)
Grevden sözedebilmek için, işçilerin topluca işi bı
rakmış olmaları yetişmez, buna ek olarak, topluca
iş bırakma suretiyle o işyeri veya işkolunda Cişi dur
durma veya, işin niteliğine göre, önemli ölçüde ak-·
satmak amacı) da izlenmiş olmalıdır. Toplu GLK. 17
bu konuda açıktır. İşçilerin işi durdurma veya önem
li ölçüde aksatma amaçlan çeşitli nedenlere daya
nabilir.
Bunlar çalışma koşullarının değiştirilmesi isteği ola
bileceği gibi, bazı yasa tasarıları veya işveren ta
sarruflarını protesto etmek yahut bir grevi destek
lemek de olabilir. CTUNÇOMAĞ; s. 2991
İş kavgasının amacı, çoklukla iş hukukuna ilişkin
alan içindedir. Örneğin, işçiler, grevle çalışma koşul
larım düzeltmeyi veya işverenin bir emrini geri al
masını sağlamak isterler. Fakat iş kavgası ile izle-

• nen amacın, çalışma hayatında yer alması veya
sosyal rakibe yöneltilmesi zorunlu değildir. Bu yüz
den, işverenin siyasi görüşünü protesto amacını iz
leyen veya atom silahlı denemelerinin yapılmasına
karşı olan grevin de, iş kavgası sayılması gerekir.
O halde, iş sadece kavga aracıdır. Çünkü iş kavga
sı, hangi amaç için yapılmış olursa olsun, dış görü
nüş biçimi her zaman aynıdır; Yani işveren, işçi ve
çoğu zaman onların mesleki birlikleridir ve kavga
nın amacı, istisnai olarak, üçüncü kişilere etki ya
pılsa bile, kavga ile onların hukuki ilişkilerine do
kunur. CTUNÇOMAĞ, il, s. 2561



İddianamelerde ve EHM'da her grev devlete karşı bir savaş
biçiminde yorumlanmıştır, Oysa grevler ile devlete karşı savaş
görüşü artık çağdışıdır. Prof. Nuri ÇELİK bu konuda şöyle de
mektedir:

Bunun gibi, grev yolu ile devletle mücadele etmenin
devletle savaşmaya benzediği görüşü de artık ka
bul edilmemektedir. Gerçekten grev görünüşte bile
savaştan tamamen farklıdır. Her şeyden önce grev,
savaş gibi aktif bir mücadele niteliğinde olmayıp,
pasif ve iktisadi hayatın korunması ve geliştirilme
si amacına yönelik bir mücadele türüdür. Daha

~ önemlisi, teorik nitelikteki bütün bu görüşler, bu ko
nuda başka ülkelerdeki gelişmeler sonucu ortaya
çıkan memur grevlerinin dayandığı sosyal gerçekle
rin kabulü pe bu grevlerin başarıya ulaşması ha
linde bile devlet otoritesinin ve kamu yurannın ze
delenmemesi gözlemleri karşısında değerlerini yi
tirmeye başlamıştır. Ayrıca, memurlar grev hakkı
nın tanındığı ülkelerde, uzun süren grevlerde bile
bu ülkelerin -anarşlden battıkları» gôrülınemlştir,
!ÇELİK, s. 1111

Kısaca sendikalaşma ve grev hakkının kullanılması bir ül
keyi anarşiye değil, toplumsal dengeye götürür.

DİSK, Türkiye'de memurlar dahil tüm çalışanların grevli,
toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının yasallaşmasını iste
miştir.

Artık günümüzde Batı Avrupa'da polis, yargıç gib! devlet
otoritesini kullanan ve kamu düzenini sağlayan __memurlar dı
şındaki çalışanlara grev hakkının verilmemesine ilişkin iş hu
kuku görüşleri eskimiştir. Son yıllarda ivedi işler dışında polis
ve yargıçların da grev yapabileceği savunulmakta ve bazı ül
kelerde uygulanmaktadır. İsveç'te ise ordu mensuplarına bile
grev hakkı tanınmıştır.

Tüm sosyal siyaset ve iş hukuku bilim adamları grevler ile
anarşi yaratılmayacağı ve bir ülke ekonomisinin felce uğrama

. yacağı konusunda birleşmektedirler.
275 sayılı yasanın 17. maddesi yasadışı grevi tanımlamıştır.

Aynca yasanın 54, 55, 56, 57, ,58, 59, 60, 61, 62, 63. maddelerin
de yasa dışı grev ve lokavt ile yasa dışı fiilleri belirlemiştir. Ve
rimi düşürmek için topluca hareket, çalışması gereken işçile-
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d çalışmamaya ve kamu görevlflerirıl işçi bırakmaya zorlama
fillleri bazen TCK'nun şahıs hürriyeti ile ilgili 188. ve bazı du
rumlarda da çalışma hürriyeti ile ilgili 201. maddelerine. aykırı
olabilir.

Yasa koyucu bu davada çokça kullanılan devlete karşı grev
kavramım da düşünmüş, ve «devlet, il, Özel İdaresi ve Belediye
kararlarına tesir maksadıyla grev ve lokavt» başlığı altında

. 275 sayılı yasanın 55. maddesinde bu suçu ve cezasını belirle
miştir.

Devletin çıkarlarını herkesten daha iyi düşünme ve koruma
durumunda olan yasa koyucu bu maddeyi tartışırken, genel gre
vi yasaklarken, buna· aykırı davrananlar hakkında TCK'nun
146. maddesine ya da 14L maddesine gönderme vapmamışnr.

Eğer yasa dışı bir grev sözkonusu ise, bu olsa olsa 275 sa
yılı yasanın·kapsamında düşünülebilir. TCK'nun 146. ya da 141.
maddelerinin kapsamında değil.

Nitekim DİSK'in yaptığı ileri sürülen; genel yas, 20 Mart
-ve 30 Nisan eylemleri de zamanın savcılarınca 275 sayılı ·yasa-

• nın kapsamı içinde kovuşturulmuştur.
Ortada bir grev var ise, iki taraf var demektir. Taraflardan

yalnızca birinin düşünce ve • eylemlerini cezalandırmak istemek,
hak, hukuk ve adalet· kavramları ile bağdaşmaz.

Peki, acaba söz konusu grevlere gidilirken ve o grevler sü
resinde işverenlerin tavrı ne olmuştur? Hiç incelenmiş midir?

İddialara göre işverenler her durumda her koşulda haklı
dırlar. Çünkü onlar vatan ve milletin çıkarlarını temsil etmek
tedirler. İşçiler ise işverenlere ve devlete karşı isyan halinde
dirler.

Örneğin DİSK-! İddianamesinin 117. sayfasında ampul kıt
lığı ve karaborsa mevcut iken Maden-İş üyelerinin TEKFEN iş
yerinde yasal grev yapmaları suçlanmaktadır.

Suçlamaların bu denli ideolojik olması hukuk adına ger
çekten üzücüdür.

16 Ağustos ve 17 Ağustos 1979 tarihli gazeteler, özellikle
Hürriyet gazetesi incelenirse görülecektir ki, TEKFEN şirketi
stokçulukla maluldür. ·Gazete' haberlerine göre TEKFEN'in 4.
Levent Sanayi sitesindeki depolarında 216 bin ampul ele geçiril
miştir. Belediye zabıta memurları stoklanmış bunca ampulü or
taya çıkarmışlar ve basında «özel sektörün siyasi amaçlı stok
çuluk yaptığı• yazılmıştır.
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• Bu gerçeği Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyo
rum.

1969 yılında İtalya'da grevler bir salgın halini almış ve 2,s
milyon işçinin başlattığı grevler her işkolunu sarmış diğer iş
çilerin de greve çıkmasmı getirmiştir. Milyonlarca işgünü kay
bolınuştur, hayat günlerce durmuştur. Ama kimse paniğe kapıl
mamıştır. Kimse sendikacıları darağacına göndermeyi düşünme
miştir.

1970 yılının başında grevlerle geçen 1969'u değerlendiren
zamanın İtal~an Cumhurbaşkanı Giuseppe Saragat şöyle de
miştir:

1969 İtalya için geniş çabalar, acılar ve üzüntülerle
dolu bir yıl olmuştur. Ancak bu zorlu döneme aşıl
mıştır. İtalyan işçileri, ulusal gelirin daha adil bir
biçimde kendi lehlerine dağılmasını sağladılar.
Zaten bu iktisadi mucizenin yapıcılan onlardır.

İşte Batılı· olmak budur..
1974 yılında İnglltere'de iktidardaki muhafazakarlar maden

işçileri sendikasının sürdürdüğü grevin kamuoyundaki yankısı
sonucunda devrilmiştir.

Ancak İngiltere'de bu sendika hakkında devleti yıkma, re
jimi çökertme, müesses Anayasal ekonomik düzeni yok etme gi
bi suçlamalarla dava açmak hiç bir savcının aklına bile· gelme
miştir.

DİSK'İN GENEL GREVIN YASALAŞMASINI İSTEMESİ
DEMOKRATİK BİR TALEPTİR. •

DİSK, hem 5. hem de 6. Genel Kurulunda katılan tüın dele
gelerin oybirliği ile kabul ettiği gibi genel grev hakkının. toplu
sözleşme düzenine bağlı olmaktan çıkarılmasını istemiştir.

DİSK Genel Kurulları bu taleplerini öne sürerken Anaya.sa
nın 47. maddesinde tanınan grev hakkının daha sonra yasa ile
kısıtlandığını, oysa Batılı ülkelerde grev kısıtlaması olmadığını,
genel grev hakkının toplu sözleşme düzenine bağlı olmaktan
çıkarılması ve tüm çalışanlara tanınması ve işçilerin aileleri ile
birlikte açlığa ve sefalete _mahkum edilmesi dernek olan lokav
tın yasaklanması gerektiğini belirtınişlerdir.

DİSK Genel Kurulları grev hakkındaki kısıtlamaların kal-
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dırılmasına yönelik yasal çalışmalar için çaba harcanmasını is
temiştir. Aynı ilkeler DİSK'in İSTEMLER'inde tekrarlanmıştır.

Genel grev hakkının yasalaştınlmasıru istemek DEMOKRA
TİK bir TALEPTİR.

Genel grev hakkının yasalaştırılması talebi TCK'nun 141.,
142. ve 146. maddelerini ihlal olarak kabul edilemez.

Öte yandan devlet de bir işverendir. Siyasi iktidarların al
mış olduğu 'kararlardan en çok etkilenen işçilerdir. İşçiler ver
gi adaleti gibi, asgari ücret gibi tek tek işyerlerini aşan genel
konularda iktisadi, sosyal ve kültürel durumlarım koruyabil
mek için çıkarılacak yasal çerçeve içinde genel greve başvura
bilmelidirler.

Bu durum, pir rejimin demokratlığının en doğal sonucudur.
Genel grev, sınırsız pratiği ile Batı Avrupa ülkelerinin en

temel niteliklerinden biridir.
Genel Grev hakkının Batı Avrupa'da nasıl uygulandığına,

ilişkin günlük gazetelerden rasgele alınan bazı haberleri Sayın
Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum :

İtalya'da hükümetin İtalyan liretini yüzde 6 oranın
da devalüe etmesini ve hükümetin ekonomik prog
ramım protesto -için 3 İtalyan işçi konfederasyonu
ortak bir hareketle tüm ülkede hayatı felce uğra
tan 2 saatlik uyan grevi yapmışlardır. (ClJMHU-
RİYET, 25.3.t981l
İspanya'da kıralın askeri danışmam General Valen
zuela'nın ağır bir şekilde yaralanması ve iki subay
la bir askerin öldürülmesinden sonra terörizmi pro
testo için tüm partilerin ve sendikaların katıldığı
büyük gösteriler yapılmış, başkent Madrid ve büyük
kentlerde üretim ve faaliyetler öğle vak_ti kilise çan
larının çalması ile 2 dakikalık saygı duruşu yapıla
rak durdurulmuştur. CMİILİYET, 9.5.1981)
İngiliz İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TUCJ bir

. açıklama yaparak hükümetin devlet kuruluşlarını
özel sektöre devretmeyi sürdürmesi halinde genel
greve • gideceklerini açıklamıştır. (CUMHURİYET,
13.9.1981)
Fransa'da bir devlet kuruluşu olan RENAULT Oto
mobil firması işçileri deıniryolu işçilerinin dört gün
dür süren grevini de~teklemek amacıyla 2,5 saat sü-
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re ile uyarı grevi yapmışlardır. (GÜNAYDIN,
24.9.1981)
Kıbrıs Tµrk İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(TÜRK-SENi Hüküm.etin ekonomik politikasını
eleştirmek amacıyla 24 saatlik genel grev yapmıştır.
Aynı gün Hükümetin almış olduğu ekonomik ve

· sosyal kararlan protesto için Atatürk meydanında
bir miting yapılmıştır. <GÜNAYDIN, 5.I0.19811
Güney Atlantik'te Arjantin'e karşı savaş veren in
giltere'nin böylesi bir ulusal mücadele ortamında
önce hastane daha sonra deıniryolu işçileri ve ma
denciler grev yapacaklarım bildirmişlerdir. Yakla
şık 1,5 milyon işçiyi temsil eden bu işkollarmdan
sonra diğer işkollarında da genel greve gidileceği •
belirtilmiştir. Bu arada Londra'da metro görevlileri
grev yapmışlardır. {HÜRRİYET, 27.6.1982)
İtalya'da özel işverenler federasyonunun her üç ay
da bir ücretlerin enflasyona göre arttınlması siste
minden vazgeçmesi üzerine Italya'da 3 büyük işçi
kuruluşu «İşçi sınıfına karşı saldırıya- mücadele
edeceklerini belirterek 8 saatlik bir genel greve git
mişlerdir, Bu arada hava alam işçileri ise 24 saat sü
re ile trafiği durdurmuşlardır (HÜRRİYET,
27.6.1982)
Belçika'da Belçika Genel İş Federasyonu FGTB'nin
hillı:ümetin ekonomik programını protesto etmek
amacıyla ülke çapında 24 saatlik genel greve gitme
si üzerine hayat felce uğramıştır. Hükümetin poli
tikasını protesto nedeniyle haberleşme ve ulaşım
başta olmak üzere tüın hizmet durmuştur. (TER-
CÜMAN, 9.12.19821

1

Tı1rkiye'de genel grev tartışmalan DİSK'in kuruluşundan
çok önceleri başlamış ve DİSK ile birlikte devam etmiştir.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu üyesi olduğum sırada, TÜRK-İŞ
1969'dan önce parlamenterler aracılığıyla TBMM'ne ilettiği 275
sayılı yasa tadil teklülerine 1969 yılında bir ek yaparak GENEL
GREV'in yasalaşmasını istemiştir.

TÜRK-İŞ'in yasa değişlkliği isteminin gerekçesinde şöyle de
nilmektedir :

Artık günümüzde gelişen hayat şartlan ve anlayışı
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içinde devlet, • ekonomik hayatta başlıca rolü oyna
ması gereken bir güç durumuna gelmiş, yani en
kuvvetli ve .en önemli bir işveren olmuştur... İşçiler
böyle bir düzen içerisinde siyasi iktidarların almış
olduğu kararlardan en çok etkilenen ve devletin te
sir sahasında bulunan sosyal bir sınıftır. Kendisini
yakından ilgilendiren örneğin, vergi adaleti, idare-
ye iştirak veya asgari ücret konularında iktisadi ha
yatın çalışanlar yararına düzenlenmesi görevını
yüklenen devletin bu görevi gereği gibi yerine ge
tirmediğini gören işçilerin iktisadi· ve sosyal durum
larını düzeltmek amacı ile genel greve başvurmaları
ve siyasi iktidarları etkilemeleri en tabü haklan ol
mak gerekir. (TÜRK-İŞ Yayınlan, No. 67, s. ·451--452)

Genel grev konusu daha sonra TÜRK-İŞ'in 1970'de yapılan.
8. Genel Kurulunda ele alınıp tartışılmıştır.

TÜRK-İŞ de sık sık genel grev tehditlerinde bulunmuş ya
da uygulamaya gitmiştir.

1970 yılında 29 Aralık günü TÜRK-İŞ Genel Merkezine sal
dırıda bulunulması üzerine, o sıralarda yönetim kurulu üyesi
bulunduğum TÜRK-İŞ meseleyi tartışmış ve sendika başkanlar

• toplantısından sonra tüm teşkilata çağrı yaparak üyelerini 31
Aralık'ta 2 saatlik iş bırakmaya davet etmiştir.

Ve TÜRK-İŞ üyeleri 31 Aralık 1970'te, saat 9 ile 11 arasında.
üretimi durdurmuşlardır.

1975 sonunda TÜRK-İŞ «bir baskı grubu olarak işçi hare
keti, ülkenin bir düzen içinde kalkınması ve bunu engelleyenle
re karşı direnmeyi her zaman olduğu gibi görev bilmiştir» di
yerek Meclis ve Senato Başkanlarının seçilmemiş olması ne
deniyle 24 Aralık 1975 günü ülke çapında bir saat süreli «ge
nel işi bırakma- karan almış, gerektiğinde eylemi süresiz ola
rak sürdüreceğin.', açıklamıştır. (TÜRK-İŞ ro. Genel Kurul Ça
lışma Raporu, s. 137)

Haklı olarak hiçbir savcı TÜRK-İŞ'e bu açıklamasından do
layı TCK'nun 146. maddesini ihlalden dava açmamıştır.

TÜRK-İŞ, 16 Haziran 1975 günü de saldın lokavtlanna kar
şı 8 saat süreli bir uyarı eylemi gerçekleştirmiştir. 11 Haziran
1975 günü TÜRK-İŞ'e bağlı teşkilat başkanlan bir toplantı yap
mıştır. Bu konuda TÜRK-İŞ Genel Başkanı şöyle demiştir:

Türk işçisi haklarını almada gösterdiği çabanın da.
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üstünde haklarım korumada kararlıdır. Gerek işve
renlerin işçileri sindirmek için giriştikleri saldın lo
kavtları, gerekse işverenlerin telkini ile parlamento
mm kıdem tazminatında işçi aleyhine hüküm ge
tirme eğilimleri başanya ulaşmayacaktır. (TÜRK.
İŞ 10. Genel Kurul Çalışma Raporu, s. 295)

Elbette bu sözler savcılar tarafından haklı olarak TCK'nun
146. maddesini ihlal olarak yorumlanmamıştır.

16 Haziran 1975 tarihli gazetelerde Başbakanın «Genel grev
uygulaması kanunsuzdur», TİSK Başkam Halit Narin'in •Lokavt
yasal hak, genel grev suçtur-, Kim.ya. İşverenleri Sendikası Baş
kanı Refik Baydur'un «Genel grev devlet otoritesinin varlığı ve
yokluğu meselesidir- sözleri yeralmıştır. Ama 8 saat. süreyle 1z~
mir'de TÜRK-İŞ üyeleri işi bırakmışlardır. Bu eylem üzerine
TÜRK-İŞ İzmir Bölge Temsilciliği görevlileri kovuşturmaya uğ-.
ramıştır. Ama TCK'nun 146. maddesini ilılalden değil, 275 sayılı
yasayı ihlalden.

TÜRK-İŞ 5 Ekim 1977'de Cumhurbaşkanına, hükümste ve
siyasal parti başkanlarına ve diğer iligililere bir MUHTIRA sun-.
muştur. Muhtıranın sonunda ise, ulusal nitelik kazanan sorun
lann çözülememesi sonunda TÜRK-İŞ'in «evrensel bir hak ola
rak genel grev uygulamasını ülke ve ulus çıkarlarının kaçınıl-.
maz bir gereği olarak zorunlu gördüğü- bildirilmiştir.

Bu gerçek anlamdaki siyasi tavra rağmen, Türkiyede hukuk
anlayışının yaşadığı sergilenmiş ve • haklı olarak hiç bir savcı
TÜRK-İŞ hakkında TCK'nun 146. ya da 141. ya da 142. mad
desini ihlalden dava açmamıştır;

Son olarak TÜRK-İŞ'in 21.12.1985 günü Ankara'da yaptığı
toplantıda delegeler «işçiler el ele, genel greve- sloganı ile ge
nel grev yapılmasını istemişlerdir. Şikayet üzerine Ankara Sav-.
cılığı takibata gerek görmediğini açıklamıştır.

İddianamede genel grev istemek ile ihtilalcilik ve komünist .
düzen kurmak özdeşleştirilmektedir. Genel grev hakkım iste
mek Marksist-Leninistlik değildir.

Aynca DİSK'in 20 Mart Faşizme İhtar Eylemi ile 5 Ocak
1979'daki tüm ölenler için 5 dakikalık saygı duruşu da devlet.
yakıcılığı ile suçlanmaktadır.

Böyle bir mantığın yanlışlığı her şeyden önce DİSK örneği .
ile kanıtlanmaktadır. Çünkü maddi vakıalar. açıkça ortaya koy
maktadır ki, DİSK'in genel grevi gündeme getirmesi, mevcut dü-



zeni yıkmak ve Marksist-Leninist düzen kurmak amacına yö
nelik olmamıştır. Tam aksine DİSK Anayasal hukuk devleti il
kelerini savunmak için insanın en temel özgürlüğü ve hakkı
oİan yaşama hak' ve özgürlüğünün önemine dikkati çekmek '
için, bu konuya son bir çare olarak gündeme getirmiştir.

Üstelik genel grevin DİSK'in mücadele çizgisi içindeki yeri
herhangi bir demokratik ülkedeki demokratik bir sendikamn

• mücadele· biçimleriyle kıyaslanınca asgaride. kalır. Batı Avrupa
işçilerinin bizdekine göre çok basit kalan anti-demokratik eği
limler karşısında genel grev uygulamaları çok olağan bir hadi
sedir.

Böyle bir dünyada, can özgürlüğüne yönelik saldırıların had
safhaya ulaştığı ülkemizde bunları bir protestoya yönelik bir
kaç dakikalık ya da saatlik sembolik iş bırakma eylemlerini ya
da genel grev hakkının yasalaşması taleplerini devlet ve düzen
yıkıcılığı olarak nitelemenin ya özgür dünyanın bir parçası ol
du.,,.:ıumuzu reddetmek ya da can güvenliğine yönelik demokra
tik tepkilere xarşı olmak anlamına geldiğini kabul etmek ge
rekir.

62. DEVLET VE EGEMEN SINIFLAR

İddialarda yanlış bir Anayasa ve demokrasi anlayışının yan
sıtılması, 1961 Anayasasının farklı yornmlanması, egemenlik
devlet, iktidar gibi kavramlara da yanlış yaklaşma sonucunu
doğurmuştur.

Bu yaklaşım üzerinde temellendirilen devlet, iktidar, ege
menlik ve egemen sınıflar terimlerine ilişkin tüm hukukdışı
suçlamaları reddediyorum.

DİSK, her koşulda 1961 Anayasasına ve onun öngördüğü hak
ve özgürlüklere sahip çıkmıştır.

DİSK, devleti ne soyut, -ne de somut anlamda reddetmiştir.
• DİSK, İSTEMLERİ'nde de açıkça sergilendiği gibi hiçbir koşul
öne sürmeden çeşitli temel üretim alanlarında devletleştirme
istemiş ve devletçiliği savunmuştur. İddia Makamının anlayışı
na göre devleti reddeden bir anlayış, nasıl aynı koşullarda te
mel üratim alanlannın • devletleştirilmesini isteyebilir. Devletçi
liği savunabilir?

DİSK, ~gemen sımflan~ baskı aracı gibi kullanılacak devlet
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anlayışına, devleti ele geçınp sınıf tahakkümü kurmaya yöne
lik tavırlara sürekli karşı olmuştur. Devletin bir sınıf tahak
kümü aracı haline gelmesine karşı çıkmıştır.

DİSK, sürekli olarak fırsat eşitliğine, milli gelirin ve ser
vetin dengeli dağılımına dayanan, 1961 Anayasasının 14. mad
desinde belirtildiği gibi herkesin maddi ve manevi varlığını en
üst düzeyde geliştirebildiği sosyal devlet anlayışını savunmuş
tur.

Ama davadaki İddianamelerde· ve EHM'da 1961 Anayasası
nın savunmuş olduğu sosyal devlet anlayışının gerçek içeriğini
öven ve savunan bir tek satıra rastlanmamaktadır. Tam tersine
DİSK-I İddianamesinin 314. sayfasında «Devletin sosyalliği pren
sibi içinde uygulanmakta olan sermaye ve mülkiyet esasına da
yalı kapitalist ekonomi (s. 3141 denilerek, sosyal devlet görü
şü tek bir sınıfa, sermayeye dayatılmaktadır. Daha aşağıdaki
satırlarda «Devlet Nizamı- kapitalist sisteme bağlanarak, dev
letin yalnızcı bir tek • sınıfın (kapitalist sınıfın) devleti olduğu
iddia edilerek, 1961 Anayasasının özüne karşı çıkılmaktadır. İd
dialarda Anayasal düzen ile burjuva sınıf egemenliği özdeşleş
tirilmektedir.

DİSK'in mevcut olumsuzlukların ancak ve ancak nüfusun
yaklaşık % ss'ınt oluşturan «işçi sınıfı ve tüm smekçılerın- Udi
dan ile ortadan kaldırılabileceğini söylemesi 1961 Anayasasının
4. maddesiyle bağdaşmaz değildir.

İşçilerin diğer emekçiler ile birlikte Anayasal yoldan seçim
le iktidara gelmelerini ve seçimle iktidardan gitmelerini iste
mek, bir sınıfın diğer sınıf ve tabakalar üzerinde tahakküm. kur
ması ve başka bir sınıfın yokedilınesi ile eşdeğer sayılamaz. Böy
lesi bir yaklaşım 1961 Anayasasını, ya.salan, Türkiye'deki yük
sek mahkeme kararlarını yok sayan bir anlayıştır.

DİSK'in siyasal iktidarları kendi görüşüne göre değerlen
dirmesi veya zaman zaman «politik iktidarı egemenlikleri altın
da tutan örgütlü kapitalist sınıf- nitelendirmesi gibi tanımlar .
yapması, sınıfsal çıkarları korumakla yükümlü bir sendikal ör
güt için en doğal bir haktır.

DİSK'in bu tür nitelendirmelerini, • Anayasanın öngördüğü
devlet düzeni ve egemenlik anlayışına karşı olmakla suçlayabil
mek için 1961 Anayasasının öngördüğü devlet düzenini -burruva
iktidarı- ile özdeş sayan bir anlayışa sahip olmak gerekir.

Siyasi iktidar ile belli sınıfların ilişkisi de, T~MM'de, mah-
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kemelerde, üniversite kürsülerinde, kamuoyunda değişik biçlm-
lerde dile getirilmektedir.

Örneğin 1981 Mayıs'ında ODTÜ'de yapılan -Türkiye'de plan
lı gelişmenin Yirmi Yılı» seminerindeki bir panelde konuşan.
TUSİAD eski genel sekreteri ve şu azıda Akbank yönetim kurulu
üyesi olan Güngör URAS :

Türkiye'de egemen güç olan sermaye, politik yapıyı
etkilediği gibi planlan da etkilemiş ve plancı kendi
serbesttsine sahip olamadığı için çarpıklık planda.
meşrulaşmıştır. 117.5.1981 tarihli Cumhuriyet gaze-
tesi) •

diyerek DİSK'in vurguladığı ·bir gerçeği apaçık gözler önüne·
sermiştir.

URAS'a -göre egemen güç olan sermaye, devleti her düzey
de etkilenmektedir. İddiaların mantığına göre, Güngör URAS bu
sözleri ile Markslzm-Lenınızmı mi savunmaktadır? TCK'nun.
146., 141. ve 142. maddelerini mi ihlal etmektedir?

Oysa bize Mahkemedeki sorgularımız sırasında bile «top
lumsal-ekonomik bunalımın sorumlusu egemen güçlerdir, de
ğerlendirmesinden ne kastediyorsunu ?» -Türkiye'de egemen
güçler var mı?» «Egemen güçler kimlerdir?» sorulan sorulmuş.
ve cevap vermemiz istenmiştir.

«Egemen güçler» terimi 1982 Anayasasından sonra Maliye
eski Bakanı Vural Arıkan'ın istifa etmesi sırasında da sık sık
tartışılmıştır. Bu bakanın· istifası sırasında gazetelerde şu baş
lıklar atıldı :

Vergi Sistemini Egemen Güçler Değiştiriyor (GÜ-
naydın, 22.5.1984}
Arıkan Vergi Reformu Yapmamaktan Yakındı,
«Egemen Güçler Karşımıza Dikildi» (Hürriyet,
23.5.1'984 l
Maliye Bakanı Vural Arıkan: «Egemen Güçler Dai
ma Hakimdir» (Günaydın, 30.5.19841
Arıkan Meclis'te Yaptığı Konuşmada «Egemen Güç
ler Lobi Oluşturup Kendi Al~yhlerine Kanun Çık
masını Önlüyor» dedi... (31.5.1984 tarihli gazeteler)

Sermaye egemenliği değerlendirmesini Anayasa Mahkemesi.
de ,yapmaktadır:
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Anayasa Mahkemesine göre, «bireylerin kooperatif
çatısı altında birleşmeleri ve böylece anamal ege
menliğine dayanan geleneksel ekonomik düzenin
baskısından kurtulmaları, yeni bir demokratik ve
sosyal adaletçi hukuk düzeninin de temelini oluş
turmuştur. (Anayasa Mahkemesinin 22.12.1977 gün

• ,E. 1977/100, K. 1977/148 sayılı karanndan sözünü
eden ÇELİK, s. 3451

Kıy.as olanağı yaratması açısından Kani. Kuvvetleri Komu
·tanlığınca yayınlanan ATATÜRK'ÜN EKONOMİ GORÜŞÜ adlı
kitaptaki şu cümleyi Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunu
yorum:

Bilhassa liberal demokrasilerin siyasi düzen olarak
kabul edildiği ülkelerde, devlet ekonomik faaliyete
katkıda bulunurken, hakinı sınıfların etkisi altında
bulunduğundan, bu sınıflann menfaatine aykırı ha
reket edemediği görülmüştür.

63. EMEK EN YÜCE DEĞERDİR

DİSK-! İddianamesinin 22. sayfasında. yapılan bir kıyasa gö
re emeğin dünyadaki zenginliklerin yaratıcısı olduğunu söyle
mek suçtur.

Evet, DİSK, yeryüzündeki tüm zenginliklerin yaratıcısının
emek olduğunu söylemiştir ve söylemektedir. .

Zenginliklerin yaratıcısının emek olduğunu söylemek komü
nistlik değildir. En . açık bilimsel bir gerçeği dile getirmektir. Bu
gerçek İddianamenin deyişiyle «izahtan vareste bir keyfiyettir.•

Emeğin tüm zenginliklerin yaratıcısı olduğunu yukarıda gö
rüşlerinden bölümler verdiğimiz Batı Avrupa Sendikaları da
açıkça ilan etmektedirler. Kaldı ki, bu durum daha sanayi dev
riminin başlarında, Marksistlerden önce belirlenmiştir. O döne
min bir ünlü düşünürü, Ricardo «zenginliğin anası topraksa, ba
bası emektir- diyerek bu gerçeği dile getirmiştir.

DİSK-! İddianamesinin 205. sayfasında görüldüğü gibi tek
üretici kesim olarak sermaye tanınmaktadır. Bu, iddialann açık
bir ideolojik tercihidir:
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Türkiye'de sendikalar özellikle 1947'den beri «EMEK EN YÜ
CE DEĞERDİR» temel sloganını kullanmaktadırlar.

64. ARTI-DEĞER

Bu davadaki iddialara göre artı-değer terimini kullanmak,
değer teorisinden söz etmek komünistliktir, TCK'nun 141., 142.
ve 146. maddelerini ihlal etmektir.

İddialara göre eğer bir gerçek Marx'ın kitaplarından geçmiş
se doğru da olsa yasa dışıdır. Marx'ın kitaplarında geçen her
hangi bir gerçekten söz eden kişi de iddialara göre Marksisttir.
Dolayısıyla da Leninisttir.

Böylesi bir yaklaşım hukukdışıdır. Bilimdışıdır. Ciddiyetten
uzaktır.

Artı-değer terimi sömürü gerçeğinin bilimsel bir ifadesidir.
Sendikalar yasasının çıktığı günlerde. öğretim üyelerinin

sendikalara verdiği seminerlerde, gelir dağılımı, ücret ve kar
ilişkilerinde sık sık değer teorisi üzerinde durulmuştur.

Değer teorisi bugün tüm üniversitelerde, iktisat fakültele
rinde okutulmaktadır.

Sendikacılığın temel konusu ücret ve karlardır. Yani milli
gelirin paylaşılmasıdır. Bu nedenle sendikacılıkta değer teorisini
bilmemek mümkün değildir.

Kaldı ki, bugün Türkiye'de çok sayıda politikacı, bilim ada
mı, yazar, TÜRK-İŞ'e bağlı bazı sendikalar ve bazı bağımsız
sendikalar da bu terimi kullanmaktadır. Belki çok şaşırtıcı ge
lecektir, ama Kara Kuvvetleri Komutanlığı da artı-değer teri
mini kullanmaktadır.

Artı-değer tenmi kullanılmasının hukuken suçlanması
mümkün olmamakla birlikte, iddiaların siyasi ve ideolojik ni
teliğini sergilemek amacıyla artı-değer konusundaki bazı ör
nekleri Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve Türkiye
Cumhuriyetinin 63 yıllık tarihinde yakiaşık 34 yıl iktidarda olan
CHP'nin son programında şu cümleler yer almıştır:

1
Uluslararası kapitalizm giderek gelişme süı·ecindeki
ülkelerde artıdeğerden en yüksek payı alabilmek
için o ülkelerde demokrasinin önlenmesini ister. {s.
59)
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... Artı-değerden daha çok pay bırakacağım... Is.
276)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okutulan
eski Çalışma Bakanlarından Prof. Cahit TALAS'ın Ekonomik
Sistemler adlı kitabının 185-190. sayfaları arasında Marx'ın de
ğer teorisi anlatılmaktadır.

Prof. Asaf Savaş AKAD tarafından yazılan ve İstanbul
Üniversitesinin 2573., İktisat Fakültesinin 467. yayım olarak ba
sılan ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okutulan İk
tisadi Analiz, başlıklı 1980 baskısı kitabın 397-425. sayf~lan ara
sında kapitalizm ve değer teorileri, 489-531. sayfaları arasında
sömürü, soyut emek ve kar haddi, 461, 462, 463. sayfalarında .da
artı-değer teorisi anlatılmaktadır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde önce do
çentlik tezi olarak kabul edilen, daha sonra aynı fakülte tara
fından 283 sayılı kitap olarak bastırılıp ve ders kitabı olarak
okutulan Prof. Mehmet SELİK'in kitabı Marksist· Değer Teorisi
adım taşımaktadır. Bu kitabın başında değer teorisinin Marx'
dan önce Aristo, Adam Smith ve Ricardo tarafından dile geti
rildiği belirtilmektedir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından
453 sayılı yayın olarak bastırılıp ders kitabı olarak okutulan
Doç. Dr. Yılmaz Akyüz'ün Sermaye, Bölüşüm ve Büyüme adlı
Ankara 1980 baskısı kitabının ı. kısmında klasik ekonomi politik
ve artı-değer anlatılmaktadır.

DİSK'ten farklı bir sendikacılık anlayışına sahip olan TÜRK
İŞ'e üye olmalarına rağmen TÜRK-İŞ üyesi bazı sendikalar da
işçi sendikası olmanın zorunlu sonucu olarak yayınlannda ar
tı-değer terimini kullanmışlar, eğitim seminerlerinde artı-değe
ri öğretmişlerdir.

Örneğin TÜRK-İŞ'e bağlı Petrol-İş'in Eğitim Dizisinin 23. sı
rasındaki broşür «Ali ile Fitnat Artı-Değer Öğreniyor• başlığım
taşımakta ve broşürde işçilere artı-değer ile nasıl sömürüldük
leri anlatilmaktadır.

Yine TÜRK-İŞ'e bağlı Türkiye Demiryolları İşçi Sendikalan
-Federasyonu DYF-İŞ'in 1977'de Ankara'da yayınladığı Emekçi
ler İçin Temel Bilgiler kitabının 21.-26. sayfaları arasında «Artı
Değer ve Kapitalist Sömürü» başlığı altında artı-değer konusu
anlatılmaktadır.

Bir sendikal eğitim ders notu olarak hazırlanan bu kitapta,
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-ayrıca şu seminer konulan yer almaktadır : Sınıf nedir; sınıfla
rın oluşumu; köleci toplum, feodal toplum; sınıflı toplumların

• kaçınılmaz olgusu: Sınıf uzlaşmazlığı; işçi sınıfı; ilk işçi iktidarı:
Paris Komünü; tekelci· aşama; tekellere karşı işçi sınıfının mü
-cadelesl, Türk işçi sınıfının doğuşu ve mücadeleleri.

TÜRK-İŞ'e bağlı Yol-İş Federasyonunun Eğitim Yayınlan
.arasında basılarak işçilere dağıtılan Türkiye'de Ücretler ve Enf
lasyon adlı kitapta da artı-değer anlatılmaktadır.

Artı-değer terimini kullanan bir diğer sendikal örgüt, sen
dikal anlayışı DİSK'ten farklı . TÜRK-İŞ'in kendisi olmuştur.
TÜRK-İŞ, 1973'te Ankara'da yayınlanan 9. Genel Kurul Çalış
ma Raporu'nun 339. ve 340. sayfalarında artı-değer kavramı kul
.lanılmıştır. TÜRK-İŞ'in !:>u Çalışma Raporunda şöyle denilmek
tedir:

. Yapılan araştırmalardan çıkan sonuç şudur ld, Tür
kiye'de imalat sanayiinde çalışan işçilerin 8 saatlik
bir işgününde ürettikleri mal ve hizmetin 3 saatlik
kısmı işçilerin emeklerinin karşılığıdır. Geri kalan
5 saatlik emek, işverenin hesabına yapılmaktadır.
Bu insan emeğinin kelimenin tam anlamıyla sömü
rülmesi demektir. Maliyet denetlenmesinin yapılma
dığı sanayilerde, sermaye ve teşebbüs kendi payım
artırmak, ARTIK DEĞERİ tümüyle · kendi kesesine
aktarmak için bütün örgütleri kullanırlar. Bu ger
çeklerin ortaya çıkarılma çabalarına karşı sermaye
sınıfları örgütlenerek savaş açarlar... kapitalist dü
zenin tekelleşme aşamasında, sanayi ile sermayenin
bütünleştiği yerlerde, sermaye sınıfları,. elde olu
nan ARTIK DEĞERİ küçültmek, üretim masrafları
nı büyütmek, işçi ücretlerini önemli bir maliyet un
suru olarak göstermek için pek çok oyunlar icad
ederler. Cs. 339-340)

Bazı işverenler de günlük konuşmalarında artı-değer teri
m.ini kullanmaktadır. Örneğin işveren Vekili Ege Cansen 25
Mart 1984 tarihli Hürriyet Gazetesine yazdığı «Ev Kirasız, Pa
ra Faizsiz» başlıklı yazısında «üretim bir değer yaratması oldu
ğuna göre, yaratılan artı-değer bu paranın hakkıdır» sözlerini
kullanmıştır.

. 1
Türkiye işveren Sendikalan Konfederasyonu Başkanı Halit
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Narin 27.5.1982 tarihli Hürriyet Gazetesinde çıkan «Türk Ekono
.rnisi Istırap Çekerken Bankalar Ka.r İçinde» başlıklı demecinde

... faizlerin tasarruf sahibinin enflasyondan kaybını
önleyici ve artı-değer yaratıcı şekilde değerlendiril
mesi yönü bankaların görevidir.

.sözlerini kullanmıştır.
Şimdi İddiaların mantığına göre bu işverenleri. de mi Mark

:sist-Leninist ilan edeceğiz?
Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yayınlanan ATATÜRK'ÜN

EKONOMİ GÖRÜŞÜ adlı CKara Kuvvetleri Komutanlığı Yayın
lan No: 3, Ankara 1982) yayının 35. sayfasında. şu görüşlere yer
verilmektedir :

Artık-değerin kapitalist ekonomilerde işverenin ce
bine girdiği, ancak sosyal adalet adı altında; bunun
çok az bir kısmının «TOPLU SÖZLEŞME ve GREV»·
gibi sendikal tedbirlerle işçinin ücretine ilave oldu
ğu bir gerçektir. Komünist rejimle idare edilen fil.
kelerde ise; ARTIK DEĞER'i devlet açıkça gasbet
mektedir... Artık değerin bir kısmını, Kapitalist sis
temde belki alabtlirslnlz.

Kara Kuvvetleri Komutanının «BAŞ EMİR» başlıklı önsözü
ile basılan kitaptaki yukarıdaki sözlere rağmen bir Askeri Sav
cının artı-değer konusunda. kendisine Lenin'den mehaz arama
sını anlamak mümkün değildir.

65. DEMOKRATİK MERKEZİYETÇİLİK

Bu davadaki iddialarda kıyas ve çarpıtma. yöntemlerine da
-yalı olarak _DİSK'in kullandığı demokratik merkeziyetçilik teri
.mi de suçlanarak, bu terim Marksist-Leninist olmanın delili ola
rak kabul edilmektedir.

• DİSK-I İddianamesinin 66. sayfasına göre demokratik mer
keziyetçilik «Komünist Partilerin örgütsel ilkesini ifade eder.
Bu ilke, ayın zamanda. Komünist yönetimi altında. bulunan ül
kelerin sosyal kuruluşlarına. da teşmil edilerek ekonomi ve dev
let örgütlerinde de uygulanmaktadır...
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Bu konudaki hukukd.ışı kıyas yöntemine ve saptırmalara,
tahrifatlara dayalı tüm iddialan reddediyorum. 1 .

Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri
broşüründe sendika-içi . demokrasi konusuna ilişkin olarak yal
nızca demokratik merkeziyetçilik terimi kullanılmamıştır. Bu
terim, sendikal demokrasi ve tabanın söz ve karar sahibi olması
terimleriyle birlikte, iç içe olarak kullanılmıştır.

Temel İlkeler broşüründe «sendikalar de;ınokratik örgütler
dir- ve «tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi nedir?» baş
lıkları altında şöyle denilmişt_ir:

Çağımızda gerçek anlamda demokrasinin en kararlı
savunucusu işçi sınıfıdır. Bu demokrasi anlayışı iş
çi sınıfını tüm örgütlerinde yansır ve sendikal de
mokrasi anlayışında somutlanır.
Sendikal demokrasi, sendika üyelerinin her düzey
de sendikayı temsil edecek, yönetecek kişi ve or
ganları demokratik bir biçimde seçmeleri, yüklene
bilecekleri ve talip oldukları görevlere seçilebilme
leri sendikayı ilgilendiren kararların oluşturulması
na etkin bir biçimde· katılmaları demektir...
Sendikal demokrasi, sendikaların kitle niteliğinin
korunması ve geliştirilmesi için gereklidir.
Sendikal çalışmalarda en genel anlamıyla demok
ratik merkeziyetçilik ilkeleri egemendir. Cs. 151
Bir sendikal örgütün işçilerin çıkarlarını iyi savu
nabilmesi, üyelerin söz ve karar salıfbi olma hakkı
nı kullanmasına ve mücadeleye aktif olarak katıl
masına bağlıdır. Zaten işçi sınıfının bilinçli katılı
mının sağlanamadığı mücadelelerin başarıya ulaş-
ma şansı yoktur. •
İşte, sınıf uzlaşmacılığına karşı 1967 yılında, kuru
lan DİSK, «tahanın söz veı karar sahibi olma Ilkesi
olarak adlandırdığı bilimsel ilkeden hareketle yola
_çıkmıştır. DİSK'in Kuruluş Bildirgesinde -sendıkal
çalışmanın demokratik bir· denetleme ile yürütül
mesi gerekir» denmektedir. Cs. 251

DİSK'in' sendikal alandaki amacı ile bunu gerçekleştirecek
olan aracı (Sendikal demokrasil arasında böylesine bir uyum
vardır.

DİSK'in demokrasi anlayışı yalnızca sendika iı;ıi demokrasi-
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de somutlanmaz. DİSK'in dışa. dönük çalışmalarında da demok
rasi anlayışı etkindir. Örneğin işçiler arasındaki huzursuzlukla
rın en büyük kaynağı olan sendika seçme konusunda DİSK'in
1967'den bu yana gizli oy açık sayım ilkesine dayalı REFERAN
DUM'u savunması, onun demokrasi' anlayışının doğal bir gere
ğiclir.

Demokrasi ve merkeziyetçilik ya da demokratik merkeziyet
çilik terimini kullanmak hiçbir siyasi· tercihin ölçüsü olamaz.

Teknolojik gelişme, işçilerin ve sendikalı sayısının giderek
artması sonucunda send.Ucalar büyümüş, rolleri ağırlaşmış, gö
revleri çoğalmış ve çeşitlenmiştir. Bu gerçek ister istemez sen
dikalarda belli bir merkezileşmeyi, gerekli .. ve yeterli bir bürok
ratik çalışmayı, kurumlaşmayı zorunlu kılmıştır.

İşte bu gerçek sendikalarda belli bir merkeziyetçiliği zorun
lu hale getirmiştir. Türkiye'de tilin devlet idaresinde geçerli olan
merkeziyetçiliği bir an aklımıza getirirsek, sendikaların bu
merkeziyetçi yapıdan esinleneceği muhakkaktır.
• 1961. Anayasası devleti" demokratik bir devlet sayar. Türki-
ye'.de devlet ise son derece merkeztyetçıdir.' İddialara TC. Dev
leti, hem demokratik hem de merkeziyetçi özelliği ile suç mu
işlemiştir?

DİSK'in sendikal demokrasi ilkesi Türkiye toplumunun bağ
rında, • somut sendikal faaliyet içinde biçimlenmiştir. Bu ilkelere
neden karşı çıkılıyor, anlamak mümkün değildir.

Sendikalarda demokratik bir yönetime neden karşı çıkıl
maktadır?

Tabanın yani üyelerin sendikal çalışmada söz ve karar sahi
·bi olması iyi değil midir? Sendika yöneticileri seçimsiz mi işba
şına gelsinler? Kararlar alınırken, üyelerin, yani tabanın görüş-
leri alınmasın mı? Azınlık çoğunluğa mı hük:.:netsin? .

Sendikal mücadelenin her alanında demokrasi uygulanma
sın mı? Eleştiri ve özleştiri yasaklansın mı? Çoğunluk-azınlık di
yaloğu kurulmasın mı?

Yoksa yöneticilerin ömür boyu yönetimde kalmalan mı sa
vunulmaktadır?

Yöneticilerin her yaptığına, her söylediğine boyun eğilmesi
mi istenmektedir?

Sendikal demokrasiye ilişkin demokratik ilkelerimizin TCK'
nun hangi maddelerini ihlal eitiği hukuk yollarıyla açık bir bi
çimde sergilenmek ve delillendirilmek zorundadır. Savunduğu
muz demokratik ilkelerin hangisinin, TCK'nun ya da 274 ve

, 467



275 sayılı yasaların hangi maddelerini ihlal ettiği delillençiiril
melidir.

Demokratik merkeziyetçilik terimi iddia. edildiği gibi yalnız
Marksist-Leninis,t partilerce kullanılan bir terim değildir. Bu te
rim bugün tüm Batı ülkelerinde, siyaset biliminde tartışılan bir
terimdir.

6~. BARIŞ İÇİN MÜCADELE SENDİKAL BİR GÖREVDİR

Bu davadaki iddialarda DİSK'in barış istemesi nedeniyle
TCK'nun 141., 142. ve 146. maddelerini ihlal ettiği öne sürül
mektedir.

Kıılıcı barış, barış için• mücadele, ulusal kurtuluş savaşları,
uluslann kendi kaderlerini tayin etme hakkı terimleri yalnızca
komünistlerin, Doğu Bloku üyelerinin kullandığı terimler değil
dir. Bu terimler Birleşmiş Milletler ve ILO tarafından kullanılan
yerleşmiş deyiinlerdır,

24 Ekim l945'de Uluslararası barış ve güvenliğin korunması
amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler örgütünün CBM) temel
amacı tüm dünyada edil ve kalıcı bir barışın sağlanmasıdır. Ka
lıcı, ad.il ve sürekli barış, uluslararası sorunlarda kuvvete baş
vurmama, halkların kendi kaderlerini tayin hakkı, genel ve tanı
bir silahsızlanma, sömürge halkların bağımsızlığı, ulusal kurtu
luş hareketleri, ırk. ayırımcılığı, ırkçılık, yumuşama, barış için
de bir arada yaşama terimlerini BM bu amaca yönelik kullan
maktadır. BM ayrıca bu amaca yönelik olarak 1984'de bir Ba
rış Üniversitesi kurulmasına karar vermiş, BM Genel Kurulu
1986'yı Barış Yılı olarak ilan etmiştir.

BM bu nedenle ILO ile birlikte sendikalara, tilin temel so
runlarla ilgilenme görevi verir. Örneğin BM'nin 1971'i Uluslar
arası Irkçılık ve Irk Ayrımcılığı ile Mücadele Yılı ilan etmesin
den sonra ILO da aynı konuda çaba harcamış 1973'de 200 ulu
sal sendikal merkezden 380 delegenin katılması ile Cenevre'de
Irk Ayrımcıhğımn Güney Afrikada uygulanan özel türü APER
TEİD'e karşı bir Uluslararası Sendikal Konferans düzenlemiş
tir.

BM'nin ve ILO'nun 1973'de başlattığı ..ırkçılığa ve Irk Ayırı
mına karşı 10 Yıllık Mücadele- kampanyasının ilk beşinci yılın
da, yani 1978'de, Cenevre'de DİSK'in de bir heyetle katıldığı
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Irkçılıkla ve Irk Ayınmcıbğı ile Mücadele Etme Konferansı dü
zenlenmiş, bu konferans ILO ve UNESCO'nun kararlarını da
dikkate alarak şu kararlara varmıştır:

Deklarasyon bölümünden
r. Irk üstünlüğü ile ilgili her türlü doktrin, bilim
sel olarak yanlış, ahlak açısından kınanmaya layık,
toplumsal açıdan adaletsiz ve tehlikelidir. Ve hiç bir
biçimde haklı g6rülmez...
5. İnsan haklarının ihlali, sömürme ve yabancı yö
netimin altında halkların kendi kaderlerini tayin
hakkının inkan yabancı istila., yabancı yönetim,
ekonomik ve politik baskı, sosyal adaletsizlik ve
kültürel horgörme, ayrılıkçılığın ve gerilimin temel
nedenleridir.
8. Tüm ezilen halkların ve onların bölgesel örgüt
lerce tanınmış ulusal kurtuluş hareketlerini, ırkçı,
rejimlerin kurbanı olmuş önde gelen ülkelerin ve ırk
çılığın ve ırk ayırımcılığının, sömürgeciliğin ve
Aperteid'in tüm kurbanlarını desteklemek ve onlar
la dayanışma, tüm hükümetlerin ve tüm uluslarara
sı ve bölgesel örgütlerin görevi olmalıdır.
9. Irkçılığın ve ırk ayırımcılığının yasalarla yasak
lanmasına, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
eşitliğin sağlanması yolunda yoğun çabalar eşlik et
melidir.
10. Konferans, birçok neonazi ve faşist örgütlerin,
ırkçılık ve ırk ayırımcılığı eğilimlerini yüreklendi
ren eyleınlerini arttırmasıyla ilgili olarak derin kay
gısını ifade eder.

İşte DİSK ILO'nun tüm uluslararası ve tüm ulusal sendikal
merkezlerin ilgilendiği sorunlarla ilgilenmiş bir sendikal örgüt
olarak görevini yapmıştır.

DİSK BM ilkeleri doğrultusunda İSTEMLER'inde şöyle de-
miştir:

Emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, siyonizme, şöve

nizme ve sömürgeciliğe karşı mücadele veren dün
ya halklarının desteklenmesine.
Kalıcı ve sürekli bir dünya barışı için çaba harca
,mab, barışçı bir dış politika izlenmeli, genel ve tam
bir silahsızlanma için mücadele edilmelidir.



DİSK savaşları haklı ve haksız savaşlar diye vasıflarıdır
mıştır..DİSK'e göre Sevr anlaşmasından sonra çeşitli ülkelerin
Türkiye'ye karşı açtığı savaş haksız bir savaştır. Ama Kurtuluş
Savaşımız haklı bir savaştır.

DİSK barıştan yanadır. DİSK barışseverdir. Ama biz işçi
ler, Sevr'in getirdiği barışı değil, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın
getirdiği barışı savunuruz.

DİSK, haklı halkları soyut anlamda desteklemiştir. Örneğin
siyonist politikaya karşı savaşan Filistin halkını desteklemiştir.
Sonunda T.C. hüküm.etleri de Filistin halkının haklı davasını
desteklemişlerdir.

Savaş çıkalı beri insanlar barış için mücadele etmektedir
ler. Bugün bilim adamları, din adamları, sanatçılar başta ol
mak üzere herkes • barış ıcın mücadele etmektedir.

DİSK'de barıştan yanadır. Çünkü tüm dünyada adil ve ka
lıcı bir barışın sağlanması, DİSK üyelerinin iktisadi, sosyal ve
kültürel çıkarlarının korunmasının güvence altına alınması de
mektir. •

Ve bugün Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, tüm uluslar
arası sendikal örgütler, ulusal sendikal merkezler barış müca
delesi vermektedirler. Çünkü tüm dünyada genel bir silahsız
Ianma ve barış; açlığın, sağlık, konut ve eğitim sorunlarının
ortadan kalkması demektir.

Bugün sosyalist, kapitalist, az gelişmiş tüm ülkelerde yılda
400 milyar dolar silah harcaması yapılmaktadır. Ancak öte yan
dan, işsizlik, açlık, hastalık, konutsuzluk, eğitimsizlik sürmekte
dir. Şu anda dünyada 500 milyon insan açtır. 900 milyon kişi
okuma-yazma bilmez durumdadır.

Genel silahsızlanmanın sonucu olarak silahlara yatırılan
paraların bir kısmı insanlığın temel· sorunlarının çözümlenmesi
ne yardımcı olabilir.

İşte bu nedenle tüm sendikalar yeryüzünde genel ve tam
bir _silahsızlanmadan yanadır. Barıştan yanadır.

Örneğin bu davada sendikacılık anlayışı onaylanan ICFTU
1975'teki 11. Genel Kurulunda şu kararı almıştır :

ICFTU'nun dünya barışı ve bağımsızlık ve adalet
ilkeleri açısından daha iyi bir uluslararası anlayışa
ulaşma amacına yönelik olarak yaptığı temel taah
hüdü ve hür sendikal hareketlerin Birleşmiş Millet
lere onun uluslararası güvenliği korumadaki rolünü
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güçlendirme amacıyla yaptığı devamlı destelclemeyi
HATIRLATARAK,
Dünya güvenliğinin gerçekten öncelikle saldınmn
etkin bir şekilde önlenmesi ve askeri işgalin, tahak
kümün ve ırk ayrıcalığınm son bulmasıyla ve bü
tün uluslar arasında aynı derecede olmak üzere ba
şarılacak bir işbirliği sonucu yeni, adil ve eşit bir
ekonomik düzen kurabilmek ile mümkün olabilece
ği hususunu ONEMLE :!3ELİRTEREK...
Aşağıdaki hususları belirtmeyi uygun görmüştür,
-Milli Hükümetler Birleşmiş Milletler Kararİanm
derhal uygulamalı, böylece onun geleneksel barış
koruyucu ve barışı geliştirici rolünü desteklemeli ve
gerçekten etkin bir _barışçı politikanın şartlarını
oluşturmalı, bunu özellikle ulusların gerek kendi
aralarında ve gerekse içlerinde eşitliği sağlayacak
olan ishal edilmiş bir uluslararası ekonomik ilişki
ler sistemi içinde geliştirmelidir.
-Milli Hükümetler, genel ve tam bir silahsızlanma
yönünden çalışmalı ve silahsızlanmanın her safhası
müessir bir kontrol altında gerçekleştirilmelidir.
!TÜRK-İŞ ıo. Genel Kurul Çalışma Raporu, s. 5991

Hala "barışla uğraşmak sendikaların görevi değildir- ya da
«barış, silahsızlanma talepleri Marksist-Leninistliktir, Sovyet
tıyduluğudurs denebilecek midir?

Barış için mücadele etmek, bir sendikacı alınanın yanısıra,
bir yurttaş, bir insan olarak da görevimdir. Bugün dünyada mil
yonlarca bilim adamı, politikacı, din adamı, sendikacı, ev ka
dım, öğrenci banş için gösteri yapmakta, kitle hareketleriyle
dünyada kalıcı ve sürekli barış istemektedirler.

Günlük gazetelerde barış için yapılan kitle gösterileri sık
sık yer almaktadır.

Örneğin Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 300 bin Hol
landalı atom silahlarını protesto etmiştir. CGlİNAYDIN,
23.11.1981) Federal Almanya'da yapılan Avrupa'ya ABD Nük
leer füzelerinin yerleştirilmesi kararını protesto yürüyüşlerine
450 bin kişi katılmıştır. !CUMHURİYET, 13.4.19821 Amerika ta
rihinde yapılan en büyük kitle gösterisinde ı milyon kişi si
lahlanma ve nükleer silahların aleyhinde yürümüştür. [GÜ
NEŞ, 14.6.1982) 1983 Ekiminde sendikaların öncülüğünde Roma,
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Londra, Viyana; Faris, Stockholm başta olmak üzere Avrupa..
nın birçok kentinde 2 milyon. kişi nükleer silahlanmayı protes
to ederek barış istemiştir. (CUMHUR İYET, 23.10.lll83l Federal
Alınan Senedikalar Birliği DGB 5 Ekim 1983'de bir çağm yapa
rak tüm işyerlerindeki işçileri «Barış için 5 Dakikalık İşe Ara..
Verme-ye çağırmıştır.

Kitlelerin barış için böylesine yürüdüğü bir çağda, 1986 Ba
rış Yılı'nda barıştan yana olmakla suçlanan bir sendikacı ko-.
numuna düşürülmüş olmaktan utanç duyuyorum.

67. DEMOKRATİK SINIF VE KİTLE SENDİKACILIĞI

Bu • davadaki iddianamelerin ve EHM'ın genelinde hiçbir·
hukuki, madi delil gösterilmeden, hukuki tartışma yapılmadan
DİSK'in demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri ve bu ıl-.
kelerin yazıya döküldüğü broşür suçlanmakta ve bu ilkeler Ile
DİSK'in TCl{.'nun 141., 142. ve 146. maddelerini ihlal ettiği iddia.
edilmektedir.

EHM'mn 92.-96. sayfaları arasında ise demokratik sınıf ve.
kitle sendikacılığının temeli I. Enternasyonale dayatılmakta, I.
Enternasyonalin bile hesabı DİSK'ten sorulmak istenmektedir.

DİSK'in Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel
İlkeleri adlı broşürü DİSK bünyesindeki sendikal uygulamalar
dan kaynaklanan görüşleri sergilemektedir.

Bu broşürün ilk taslağı 1-4 Ağustos 1978'de Ören'de yapı
lan toplantıda tartışılmıştır. Bu tartışmaların ışığında üye sen-.
dikalann yetkili kurullarınca incelenmiştir. Üye sendikalar bu
ilkelerin yazılı biçimine olan itirazlarını DİSK Genel Merkezine.
yazılı olarak bildirmişlerdir. Temel İlkeler daha sonra kurulan
bir komisyonda ele alınıp eleştiriler doğrultusunda gözden ge-.
çirilip değiştirildikten sonra DİSK Yönetim Kurulunun 13-15 Şu
bat 1979 tarihli toplantısında «sendikal çalışmalarda • yönlendi
rici» olarak kabul edilmiştir.

Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel Iİkeleri
broşürünün ilk baskısı 20.3.1979 tarihinde, ikinci baskısı ise
19.6.1980 tarihinde yapılmış ve ilgili basın savcılıklarınca kanu
nl- süresi içinde hakkında hiçbir dava açılmamıştır.

Temel İlkeler broşüründe geçen temel terimlerden DİSW
in ne anladığını belli başlıklar altında uzun uzun anlattım. Bu
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bölümde, açıkladığım terimlerin dışında demokratik sınıf ve kit-.
le sendikacılığı üzerinde genel olarak durmak istiyorum.

Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı bugün Türkiye'de te-.
mel olarak DİSK tarafından savunulan bir sendikacılık anlayı
şıdır, Bu çağdaş bir sendikacılık anlayışıdır. Ve Türkiye'de di
ğer konfederasyon ve bağımsız sendikalan da etkilemiştir. Bu
örgütler de özellikle 12 Eylül 1980 öncesinde DİSK'in terimleri
ile bu sendikacılık anlayışım savunduklarını belirtmişlerdir. •

DİSK'in sendikacılık anlayışı sendikal örgütİerin,
ı. Kitle örgütü olma,
2. Sınıf örgütü olma,
3. Demokratik örgüt olma,
4. Bağımsız örgüt olma

niteliklerine dayalıdır
Sendikalar kitle örgütüdür. Çünkü Sendikalar Yasasının ı~

maddesi şöyle demektedir :

Md. I-1) Sendika, federasyon ve konfederasyonlar·
bu kanuna göre işçi sayılanlann ve işverenlerin
müşterek iktisadi, sosyal •ve kültüral. yararlarını ko-
rumak ve geliştirmek için kurulan mesleki teşek-.
küllerdir.
2) Birinci bentte zikredilen mesleki teşekküllerin
kurulması serbest ve ihtiyaridir.
3) Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde, te-.
şekküldeki görevlere seçilmekte veya görevlerden
yararlanmada cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep,
inanç, siyasi düşünce ve siyasi parti ayırımı göze....
tilmez.

Sendikalar sınıf örgütleridir. Çünkü 1947'de Dernekler Ya-
sasında yapılan değişiklikle Türkiye'de sınıf esasına dayalı ör
güt kurma özgürlüğü tanınmıştır. Sendikalar sınıf esasına. da-
yalı örgütlerdir. .

Tüm Batılı ülkelerde kabul edildiği gibi sendikacılık temel-
de sınıfsal bir harekettir.

Sendika bir sınıfsal örgüttür. Serbest girişi sistemi
içinde sendikanın bu niteliğinin doğal sonuçlan var-.
dır, Bunların başında sendikanın bir karşı koyma..
sömürüyü önleme ve emeğin, toplumun olanakların
dan adil ölçüler içinde yararlanmasını sağlamak ge-
lir.
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Sendikanın bu -niteltkler-irrl ileri sürerek, sendikacı-
- .Iık hareketi içinde, üretim araçlarını elinde tutan
katlara egemen olma amacının bir aracını görmek,
hem bir yanılgıyı hem de toplumların· ekonomik ve
sosyal oluşmalarından habersizliği belirler. Sendika
cılık hareketine anamalcı bir toplumda sınıf ege
menliği kurmanın bir aracı gözü ile bakmak aslın
da adaletsiz düzenin sürüp gitmesini istemekten
başka .bir anlam taşımadığı gibi, son bir tahlil de
bizi, demokrasiye yabancı ststemlerrn sendikacılık
anlayışına, yani sendikaların gereksizliği. ve devlet
denetimi altında çalışmaları zihniyetine -götürmek
tedir. (TALAS, Sosyal Ekonomi, 1979, s. 148)

Sendikalar demokratik örgütlerdir. Çünkü Anayasamızın
46. "maddesi sendikaların demokratik örgüt olmalarını zorunlu
kılmaktadır.

Sendikalar bağımsız örgütlerdir.· Çünkü Sendikalar Yasa
sının 17. maddesi sendikalann bağımsızlığını zorunlu kılmıştır.

Sendikalar açısından en önemli olan devletten bağımsız ol
malarıdır. Sendikalar Yasasının 22. maddesi sendikaların dev
letten mutlak bağımsızlığını amir hüküm haline getirmiştir.

DİSK-! İddianamesinin 104. sayfasında

. . . DİSK'in teşkil edildiği 13.2.1967 tarihinde kurucu
lar bu örgütü, devletin batı tipi •demokratik düzeni
içinde onun çarklarından birisi olmak için kurma
mışlar,

denilmektedir.
1 İşte bu sözler iddiaların sendikacılık anlayışının temelini

apaçık gözler önüne sermektedir. Batı demokrasilerinde sendi
kalar devletin çarklarından biri değildirler. Devletten bağım
sızdırlar. Sendikaların devlet çarklarından bir kabul edildiği
siyasi rejim faşizmdir.

Faşist. lider Mussolini 28 Mart 1925 tarihli konuşmasında
şöyle demiştir :

Herşey devlet içinde. Devlete karşı hiçbir şey, Dev
let dışında hiçbir şey.

Devlet ve sendika. ilişkileri konusunda bilim adamları şöy
le demektedirler':
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Devlete karşı bağımsız sendikacılık düzeni demok
ratik düzenin gereği ve vazgeçilmez bir parçasıdır.
Mesleki teşekküllerin Devlete karşı bağımsızlıklarını
gösteren bir hükme sendikalar kanununun 22. mad
desinin 2. bendinde yer verilmiştir. Bu hükme göre,
devlet veya kamu. kuruluşlan Sendikalar Kanunu
na göre kurulan mesleki teşekküllere herhangi bir
şekilde mali yardım ve bağışta bulunamazlar.
Mesleki teşekkülün siyas! partilere ve dini kuruluş
lara karşı da bağımsız olması gerekir.
Siyasi partilere karşı bağımsızlıktan bir sendikanın
siyasi görüşünün bulunmayacağı sonucu çıkarılamaz.
Sendikalar Kanununun 16. ma_ddesinde görüleceği gi
bi, kural olarak mesleki teşekküller serbestçe siyasi
faaliyette bulunabilecekler. sadece bunlardan maddi
yardım göremiyecekler, onlann !eşkilatı içinde yer
alamıyacaklar ya da bir siyasi partinin adı altında
kurulamayacaklardır (ÇELİK, s. 46-471
.. . Sendika özgürlüğünün kuşkusuz, kişisel_ yonun
den daha önemlisi, devlet karşısında sendikalann
bağımsızlığıdır. Bu bağımsızlık, özellikle sendikala
rın kuruluş faaliyet, idare, kontrol, fesih, üst birlik
ler kurmak, uluslararası kuruluşlara katılmak gibi
konular açısından söz konusu olmaktadır. {TALAS,
Sosyal Ekonomi, s. 267-276)

DİSK, sarı sendikalara, yani uzlaşmacı sendikalara karşı,
sendikalarla devrim yapmayı amaçlayan anarşist akımlara kar
şı, sendikaları siyasi _parti yerine koymak isteyenlere karşı çağ
daş demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının ilkelerini savu-

• narak gelişmiştir.
DİSK'in demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri bu

toplumumuzun bağrında filizlenmiştir. Bu toplumun ürünüdür.
Böyle. olduğu içindirki, DİSK'in üye sayısı kısa -btr sürede ya
rım milyonu aşmıştır.

• Bu davadaki suçlamalar ne olursa, olsun, bu ilkeler yüz
binlerce işçinin gönül verdiği, vermeye devam edeceği ilkeler
dir. Bu ilkeler 1986'da da savunulacaktır, 2000'li yıllarda da.
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68. DİSK ANATÜZÜĞÜ

Bu davada DİSK Anatüzüğü ele alınarak çeşitli tahrifat ve
çarpıtmalarla, hukukdışı yollarla suçlanarak DİSK'in 1967 yılın
dan beri Marksist-Leninist bir kuruluş olduğunun ana kanıtı
gibi gösterilmek istenmektedir.

DİSK'in ana tüzük maddeleri hukukdışı kıyas, telkin yön
temleriyle önyargılı olarak incelenmekte, bilimdışı, mantıkdışı;
kendi içlerinde çelişik yorumlarla keyfi bir biçimde suçlanmak-
tadır. ,

Ancak bu suçlamaları sırasında alıntılar • yapılırken, yoğun
bir biçimde tahrifata, saptırmaya başvurulmaktadır.

Ancak bu tahrifatlardan bir tanesi son derece önemlidir.
DİSK'in 13 Şubat 1967 tarihli Anatüzüğünün 3. maddesinde

Anayasada öngörülen köklü dönüşümlerin gerçekleşmesi denil
mektedir. İddia Makamı bunu DİSK-! İddianamesinin 35. say
fasında Anayasada köklü dönüşümlerin gerçekleşmesi şeklinde
yazmakta ve bu temele dayanarak DİSK'i suçlamaktadır.

DİSK Kuruluş Bildirisi ve Anatüzüğüne temel olaıi DİSK
Kuruluşu Hakkında Rapor'da bu konuya ilişkin şöyle denmiştir.
CDİSK Yayınları, No. 2, s. 18l

Konfederasyonumuz Anayas~da öngörülen köklü dö
nüşümlerin gerçekleştirilmesiyle Türkiye'nin ve·
emekçi Türk ·Halkımn yüzünün güleceğine inanmak
tadır.

Çünkü 1961 Anayasası toplumumuza köklü dönüşümler va
detmiştir. Bu gerçek 1961 Anayasamızın başlangıç bölümünde·
şöyle ifade edilmiştir: •

İnsan hak ve hürriyetlerini, mili dayanışmayı, sos
yal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve rehahım
gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün
kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve·
sosyal temelleriyle kurmak için ...

1961 Anayasası köklü dönüşümleri içeren, öngören bir ana
yasadır. Anayasamız 10. maddede devlete insanın maddi ve ma
nevi varlığının gelişmesi için gerekli şartlan hazırlama görevi
vermiştir. 53. maddede devlete iktisadi ve sosyal amaçlara ulaş
ma ödevlerini kaynakların yeterliği ölçüsünde yerine getirme·
görl:,.vi vermiştir. 129. maddede iktisadi, sosyal ve kültürel kal-

,fi6



kınmayı plana bağlamıştır. 41. maddede devlete iktisadi ve sos
yal hayatı düzenlerken, yatırımlan toplum yaranmn gerektir
diği önceliklere yöneltmek görevi vermiştir.

Yine 1961 Anayasası, yerleşme, mülkiyet ve miras, toprak
mülkiyeti, özel teşebbüs kurma, sözleşme hak ya da hürriyetleri
için ise «;Kamu mallarını koruma- «Kamu yaran.. «Toprağın ve
rimli işletflmesi- -Topraklandırma-, «Milli iktisat gerekleri-,
«Memleket ihtiyaçlannın zorunlu kıldığı alanlar.. , «Vatandaşlık
ödevi» gibi nedenlerle sınır ve kayıt getirebileceğini belfrtmiştir.

İddialara göre DİSK Ana.tüzüğünde geçen terimlerden top
lumcu düzen, komünizm demektir. Devletçilik ve sanayileşme
yi istemek de Marksist-Leninistlik, yani ihtilalciliktir. Kısacası
DİSK bu maddeleri ile TCK'nun 141., 142. ve 146. maddelerini
ihlal eden, ihtilalci bir örgüttür.

DİSK-! İddianamesinin çeşitli yerlerinde DİSK'in özel mül
kiyet düşmanı olduğu, hür teşebbüsü ortadan kaldıracağı, iddia
edilmektedir. Oysa iddiaların tersine DİSK Ana.tüzüğünde özel
sektörün var olduğu ve olacağı savunulmuştur. Öte yandan Ku
ruluş Bildirisinde Cs. 32) devrimcilik, «Hepimizin mülk sahibi ol
masını ve uygarlık nimetlerinden eşitçe yararlanma olanağını
sağlayacağı için bizim sendikacılık çalışmalarımızın özünü kap
sayacaktır-, biçiminde tanımlanmaktadır.

DİSK Anatüzüğünün 3. maddesinin d fıkrasında ise şöyle
denilmiştir :

Köylümüzü uygar yaşama şartlarına kavuşturmak
ve sanayileşmemize temel ve destek olmak üzere,
köklü toprak reformu zorunludur. Bunun aynı za
manda işsizliği önleyici bir yararı da vardır.

İddia Makamının idialanmn hukukdışılığını, önyargılılığını
en iyi gözler önüne serecek olan suçlama bu konuda yapılmak
tadır.

İddia Makamı DİSK-! İddianamesinin 52. sayfasında toprak
reformuna ilişkin şöyle . demektedir: •

Bu hususta DİSK yayınlarında açıklayıcı bir beya
na rastlanılmamıştır. Ancak DİSK'in Marksist-Leni
nist bir örgüt olarak toprak reformu konusunda
Marksist-Leninist örgütlerden ayn bir düşünce, tu
tum ve uygulama tarzında sahip bulunmadığı da
açık bir gerçektir.



Bövles/ bir mantık, hukuk mantığı olabılir mi?
Bu davada DİSK'in Anatüzük maddeleri bazı siyasi partilerin

programları ya da tüzükleriyle kıyaslanmaktadır.
DİSK bir sendikal kuruluştur, siyasi bir parti değildir. Böyle

bir kıyaslama eşyanın tabiatı gereği mümkün değildir.
DİSK'in bu davada suçlanan Anatüzük ve İSTEMLER'ine

yönelik kıyaslanmalar ile karşılaştırma olanağı yaratması açı
sından bir siyasi parti olan CHP'nin programından aşağıya alı
nan pasajları Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum:

CHP, heryerde ve her türlü sömürüye ve sömürge- •
liğeıkarşıdır. Kimsenin kimseyi ezmeyeceği, sömüre
miyeceği... insanca ve hakça bir düzen kurmaya ça
lışır. (s. 121 ... Ekonomik gücün halkta yoğunlaşma
sını gerekli görür. Cs. 131
Devletçidir....doğal kaynakların ulusal egemenliğe,
tüm üretim araçlarının ve mülkiyetin toplum yara
rına ve emeğin üstünlüğü kurallarına uygun biçim
de değerlendirilmesinden devleti sorumlu sayar. Cs.
14)
Devrimcidir... ıı. 171
Yaratıcılığın. ve üreticiliğin kaynağı olan emek bir
üstün değerdir. Emeğin yarattığı değer emeği ve
renlerde birikmelidir. Is. 251
CHP ... Türkiye'de insanca ve hakça bir düzen deği
şikliği için çalışırken... Cs. 38I
Gerçek anlamda sanayi toplumuna geçiş, toplum ya
pısını ve üretim biçimiyle ilişkilerini temelden değiş
tirmesi bakımından devrim niteliğini taşır. (s. 55)
Sanayi toplumuna dönüşüm bir devrimdir. ıs, 621
...sınaileşmeyle birlikte ekonominin anahtan da iş
çilerin eline geçer. Is, 951
Halkın ekonomiye egemenliği sağlanmakla sömürü
sona erecektir. Toplumda ezen de, ezilen de kalma
yacaktır. Cs. 1011
Teknoloji ve girdiler bakımından da balkın temel
gereksinmeleri bakımından da ekonominin dışa ba
ğımlılığı azaltılacaktır. (s. 130)
Halkın üstünde egemenlik olmayacaktır bu düzende.
Devlete de servete de kul olmayacaktır hiç kimse.
Emeğin yarattığı değer, emeği verenlerde biriksin.
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Çalışanlar elele yüceltebilsin ülkeyi, insan insanı,
yabancılar yurdu sömürmesin. Ne yoksulluk ne bas
kı, ne ezilen, ne ezen... insanca, hakça bir düzen.
CCHP 1973 seçim bildirgesi, (AKGÜNLERE! Ankara
1973, s. 73) ,

. .
DİSK'in Anatüzüklerinde yansıyan amaçlan ıssı Anayasası

doğrultusundadır. ILO ilkeleri çerçevesindedir. Örneklerim ver
diğim gibi Batı Avrupa Sendikacılık anlayışı kapsamındadır.

İddiaların yanlış varsayımı, DİSK'i işçi sınıfının siyasal par
tisi olarak görmesi, en azından bu işlevi yerine getirdiğini ka
bul etmesidir.

Bu varsayım, İddianamelerdeki suçlama mantığının zorunlu
bir gereğidir. Çünkü zorla siyasal iktidarı ele geçirip proleter
ya diktatörlüğü kurma suçu, ancak gizli bir siyasal örgüt tara
fındaiı. işlenebilir.

Oysa DİSK'in bir siyasal örgüt olmadığı ve olamayacağı sık
sık dile getirilmiştir.

DİSK'in siyasi parti gibi davrandıığ iddiası fiili vakıaya,
DİSK'in somut durumuna da aykırıdır. Bir kitle örgütü olarak
DİSK, her türlü siyasal görüşlere sahip işçilerden oluşmuştur. •
Aynı siyasal görüş çeşitliliği yönetici kadrolarda ve en üst ku
rularda da vardır. Yani DİSK'te üyelerinde olduğu gib yönetici
kademelerinde de .bir siyasal görüş birliği yoktur. DİSK'in bir
liği üyelerinin ortak çıkarları etrafında olmuştur. Böyle bir ku
ruluşun istense de hatta zorlansa da siyasal eylem (iktidar mü
cadelesi) yapmayacağı açıktır.

DİSK gibi bu toplumun milyonlarla ifade edilen bir kesimini
temsil eden bir kuruluşun, bu yığınların Istemlerini dile getir
mesi, ülke sorunlarına eğilmesi kadar doğal bir şey olamaz. Her
demokratik kuruluş gibi DİSK de toplumu ve ülkeyi ilgilendi
ren konularda görüşlerini bildirmek, çözümler aramak, öneriler
getirmek durumundadır.

Kaldıki, Türkiye'nin yakın tarihinde toplumun bütün ku
rumlarına olduğu, gibi, DİSK'in varlığına da çeşitli saldırılar ya
pılmıştır. Pek çok üyesi öldürülmüş, hatta DİSK'in eski Genel
Başkanı bile vahşice katledilmiştir. Bu saldın ve tertiplere kar
şı DİSK'in demokratik haklarını kullanarak kendini savunması,
öteki demokratik kuruluşlarla birlikte, demokrasiye doğrudan
yönelmiş tertip ve tehlikelere karşı önlemler alınması yolunda
çaba göstermesi, DİSK'in yurtseverlik anlayışının doğal bir so
nucudur.
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DİSK örgut yapısıyla. demokratik olduğu ve örgüt içinde de
:mokrasinin tam olarak uygulanması konusunda. gösterdiği ti
tizlik kadar, ülke çapında da demokrasinin eksiksiz uygulanma
.sının tavizsiz savunucusudur. DİSK, kendi amaçlarının gerçek
leştirilmesinin tek seçeneğinin tam anlamıyla işlerliği olan bir
demokrasi içersinde mümkün olacağının bilincindedir. O ne
denle gerçek anlamda bir demokrasiyi savunur. Ve ancak bu
anlamda bir demokrasinin DİSK'e bugün yöneltilmekte olan bu
tür haksız suçlama ve ithamların önünü alacağına inanır.

DİSK Türkiye İşçi Sınıfının bağımsız ve demokratik sınıf ve
• kitle sendikal kuruluşudur. Tüm yayıniannda açıkça orta.ya,
konduğu gibi siyasi bir parti değildir, olamaz. Siyasi bir parti
nin işlevlerini istese bile yüklenemez.

69. DİSK, SENDİKALAR YASASININ ao, MADDESİNE
AYKIRI DAVRANMAMIŞTIR

DİSK-! İddianamesinin 817. sayfasında DİSK'in, Esas Hak
kında Mütalaa'nın 809. sayfasında DİSK ve DİSK üyesi 29 sen
dika ile bağımsız bir sendikanın 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 15/L maddesi delaletiyle 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun 30/4 maddesi gereğince kapatılması talep edilmektedir.

Ancak İddia Makamı bu talebini ne iddianamelerde, ne de
EHM'da. bir tek satır ile bile tartışmamıştır.
, Bilindiği gibi 274 sayılı Sendikalar Kanunun 31. maddesi sen
dikal faaliyetten dolayı sendika yöneticileri için getirilen suç
lamaları sıralamıştır. Yasanın 31. maddesine göre getirilen ce
zalar kişilerin şahısları ile ilgili olup, bu suçlardan dolayı sen
dikalar soruınlu tutulmamıştır. Suç işleyen kişinin sorumluluğu
esası kabul edilmiştir. •

274 Sayılı Sendikalar Kanununun 30/4 maddesi ise sendika.
Iarın hangi koşullarla kapatılacağına ilişkindir. Bu maddeye gö
re, T.C. Anayasasının 1, 2, 3/1, 4, 19/5 ve 57/1 maddelerinde yer
alan ilkelere aykırı amaçlar güden veya faaliyette bulunan sen
dikalar, mesleki teşekküller, iş davalarına bakmakla görevli ma
halli mahkeme karan Ile kapatılır.

Bu durumda yapılacak olan· şey, 1961 Anayasasının söz ko
nusu ilkelerini tek tek ele alarak tartışmak ve DİSK ve DİSK
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üyesi sendikaların birer tüzel kişilik olarak bu ilkelere aykırı
davranmış olduklannı ispatlamaktır.

DİSK Davası iddianamelerde ve EHM•da bu hukuki yol iz
lenmiş, bir cümle ile yarım milyondan fazla işçiyi temsil eden
sendikal kuruluşların kapatılması talep edilmiştir. .

1961 Anayasasının 1. maddesinde «Türkiye Devleti bir Cum
huriyetttr- denilmektedir. DİSK ve üyesi sendikaların cumhuri
yet ilkesine aykırı bir tek faaliyeti ya da yazısı dosyalara delil·
olarak konmuş değildir. Aynca bu konuda herhangi bir iddia
da yoktur.

1961 Anayasasının 2. maddesi «Türkiye Cumhuriyeti, insan
haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli ,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir» denilmektedir.
DİSK ve üyesi sendikaların, bu davada yargılanan sendikacı
ların 1961 Anayasasının bu ilkelerine aykırı bir tek faaliyeti ol
madığı gibi, tam tersine her çalışmalannda bu ilkeleri öne sür-
müşlerdir. Bu ilkeleri savunmuşlardır. •

1961 Anayasasının 3/1 maddesi «Türkiye Devleti, ülkesi ve
milletiyle bölünmez bir bütündür» denilmektedir. Bu ilkeye kar
şı da DİSK ve üyesi sendikaların bu ilkeye karşı faaliyet gös
terdiklerine ilişkin bir tek delil dosyalara konmadığı gibi bu
konuda bir suçlama da ileri sürülmemiştir.

1961 Anayasasının 4. maddesi ise «egemenliğin kullanılması,
hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz»
demektedir. DİSK ve üyesi sendikaların hiç biri 1961 Anayasa
sının bu ilkesine karşı faaliyette bulunmamıştır. İddia Maka
mının da tüzel kişilik olarak sendikaların bu· ilkeye karşı faali
yette bulunduğuna ilişkin bir iddiası yoktur.

Aynı biçimde DİSK ve üyesi sendikaların 1961 Anayasasının
İ9. ve 57/1 maddelerindeki ilkeleri ihlal ettiğine ilişkin bir her
hangi bir iddia da bulunulmamıştır ve bu konuda herhangi bir
delil öne sürülmemiştir.

• Tüm bunlar göstermektedir ki, DİSK ve DİSK üyesi sendi
kalar 274 sayılı Sendikalar Kanununun 30/4 maddesini ihlal et
memişlerdir.

DİSK'in Cumhuriyetimize ve 1961 Anayasasına nasıl sahip
çıktığına ilişkin olarak Cumhuriyetin 50. yılında Kasım 1973 ta
rihli, 6 sayılı DİSK Dergisinde yayınlanan «Cumhuriyetin 50. Yı
lında İşçi Haklarına Bakalım» başlıklı aşağıda verilen Dergi
Başvazısını Sayın Mahkeme Heyetinin takdirine sunuyorum :

481



482

23 Ekim 1973 Cumhuriyetin 50. yılını kutladığımız
büyük gün. Cumhuriyet, köhnemiş Osmanlı Salta
natının ve Alman Emperyalizmi saflarında· Türkiye'yi
maceraya ve harbe sürükleyen Enver-Talat-Cemal
Paşa üçlüsünün başını çektiği bir politikanın iflası
üzerine kurulmuş bir rejimdir. Yeni rejimin yeni
Anayasanın 1'. maddesi Cumhuriyetin niteliğini be
lirlemiştir.
«Hakimiyet bila kaydü şart milletindir. idare usulü
halkın mukaderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi
esasina müst'eniddir. Türkiye Devletinin şekli hükü
meti Cumhuriyettir."
Böylece; kişisel egemenliğe son verilmiş ve Meclisin

" 286 üyesinden Cmilletvekilindenl ancak 158'inin oy
verdiği ve 128 kişilik azınlığın karşıt olduğu ilke ge
çerli olabilmiştir.
Cumhuriyet kolaylıkla ayakta durmamıştır. Güçlük
lerle karşılaşmıştır. İç kalkışmalarla uğraşılmıştır.
Yerli ve yabancı sermayecilerin itelemesiyle ege
menliğin ulusa ait oluşuna sedler çekilmek istenmiş
tir. Gittikçe gelişen işçi sınıfının bedensel, ruhsal,
kültürsel sağlığı ve gelişimi yeterince ele alınmamış
've Atatürk'ün «Milletimizin siyasi toplumsal haya
tında da, fikir eğitiminde de rehberimiz bilim ve fen
olacaktrr- demesine karşın bilimsel gerçeklere sırt
çeviren egemen sınıflar işçi haklarını tanımamak
için bu hakların tanınmasına yönelmiş istek ve gi
rişimleri suçlama yolunu seçmişlerdir.
İşçi haklarım kabul ettirmek ve işçilere emeklerine
göre lfü yaşam sağlamak için girişilen çetin çaba
lar 27 Mayıs 1960'da yeni Anayasa maddelerinde ba
şansını görmüş ve mücadeleler süreci, sosyal Ana-

• yasamızda tanıtılan haklarla Cumhuriyete kuruluş
yıllarının heyecanını ve amacını yansıtmıştır...
1960'da başarısını gören işçi sınıfı, 14 Ekim seçimle
rmden sonra ve Cumhuriyetin 50. yıl dönümünde
demokrasiye inançlı olmanın zaferini de kutlamış
tır. Zira bozuk • düzeni Anayasa uyarınca halk ya
rarına değiştirmeyi yeni bir politika olarak bildir
gesine alan yeni CHP Mecliste parti olarak çoğun
luğu sağlamıştır. Bu sonuç, işçi haklarının yeni bir



anlayışla ele alınacağının da bir güvencesi olmuştur.
Onun için Cumhuriyetin 50. yılında işçi hakları mut
laka korunacak, genişletilecek, geliştirilecektir. Ana
yasamızın sosyal niteliği, hukuk devleti ilkesi ve hiç
bir zümreye ve sınıfa ayrıcalık tanınmayacağını
maddeleştiren felsefesi hayata •geçirilecektir.
DİSK, Anayasanın -egemenlik ulusundur- ilkesinin
takipçisi olarak ulusun, yani işçinin, köylünün, es
nafın, dergelirlinin, emeğiyle geçinenlerin, iktisaden
başkasına tabi olan üreticilerin vb. egemenliğini sağ

. Iayacak yasaların çıkarılması ya da bir kısım ya-
saların değiştirilmesi için parlamenterlerin sıkı iliş
kiler kuracak, söz ve yayın yoluyla eğitici,. uyarıcı,
aydınlatıcı görev yapacaktır.
Sandıktan çıkanlar, sandık başında oy verenlerin öz"
lemlerine ve Anayasada yer alan ilkelere önem ver
mek zorundadır. Oy veren milyonlarca vatandaş,
Atatürk'ün vaadinin gerçekleştirilmesini beklemek-
tedir. Atatürk demişti ki : ı
Türkiye Cumhuriyeti mesut, 'muvaffak ve muzaffer
olacaktır. ~
Saadeti geniş emekçi halk kitlelerine tattırmak mec
lislerle hükümetin ortak vazifesidir. Bu doğrultuda
ki çalışmalarda başarı. sağlanması için bu girişimde
olanları desteklemek de işçi sınıfına düşer. B~ tak
dirde 'Atatürk'ün özlediği zafer Cumhuriyetin 50. yı
lını kutlarken oluşan seçimler sonrası dönemin ulu
sumuza en büyük armağanı olur.

İşte DİSK 1961 Anayasasına böylesine sahip çıkmıştır,
Yanın milyonu aşan üyesi ile nüfusun yaklaşık 3-4 milyon

üyesini ilgilendiren böylesi bir örgütün hukukdışı suçlamalarla
kapatılmasını istemek TC. Devletinin sürekliliği ilkesini çiğne-
mektir. ,

DİSK, yasal bir örgüt olup, tüm çalışmaları 1961 Anayasası
doğrultusunda yapmış, Sendikalar Yasasının 30/4. maddesine
aykırı bir faaliyeti olmamıştır. Kaldı ki, 274 sayılı yasa ve yük
sek yargı kararlarına göre sendika kapatma davalarında Sıkı
l"Önetim Mahkemeleri görevli değildir.

Niteki:rıı Askerı Yargıtay 4. Dairesi 20.10.1981 gün ve 396 E.
ve 400 K. sayılı karan ile bir Sıkıyönetim Mahkemesinin· bir
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sendikanın şubesini kapatmasına ilişkin karanın görev açısın
dan bozmuştur.

DİSK'in kapatılması, DİSK'in fiziksel olarak ortadan kaldı
rılması anlamına gelmeyecektir. DİSK'in kapatılması, bundan
sonra Türkiya'de demokratik sınıf ve kitle sendikacılığına, yan:i
ILO metinlerindeki öze uygun gerçekleştirilecek gerçek sendi
kacılığa izin verilmeyeceği. anlamına gelecektir. Yani somut
olaylar, eylemler değil, bir sendikacılık anlayışı mahkum edi
lecektir.

70. SONSÖZ

Bu davadaki suçlama, DİSK'in ve üyesi sendikalann illegal
örgütler oldukları varsayımına dayandırılmaktadır. İddianame
lerdeki diğer olaylar ve belgeler bu sarsayıma göre _değerlen
dirilmiş ve bu varsayımın kanıtlan gibi gösterilmek istenmiş
lerdir. Yani DİSK'in yaptıklarından hareketle DİSK'in TCK'nın
141. maddesini ihlal eden bir örgüt olduğu sonucuna vanlma
mış, tersine önyargı ile DİSK'in illegal olduğu kabullenilerek
DİSK'in çalışmalarına sonradan suçluluk atfedilmiştir. Bu ne
denle hiçbir delile dayandırılmadan idialarda bulunulmuş, iddia
lar kanıtlanmamış, tersine biz sendikacılara bu iddiaların ak
sini ispat etme görevi düşmüştür'.

Sorgumda, yazılı delillerin değerlendirilmesi sırasında ve
bu savunmamda DİSK'e ait belgelerle, resmi delillerle kanıtla
dığım gibi, DİSK ve DİSK üyesi sendikalarda TCK'nın 141. mad
desinin ya da 146. ve 142. '.maddelerinin gerektirdiği kasıt mad
di ve manevi • cebir, gizlilik, gizli cemiyet unsurlan yoktur. Sı
nıf tahakkümü ya da bir sınıfın ortadan kaldırılması amacı yok
tur. DİSK, DİSK· üyesi sendikalar ve bu davada yargılanan her
kes suçsuzdur.

Geride bıraktığım 40 yıla yakın işçilik, sendikacılık ve par
lamenterlik hayatımda topluma karşı, işçi ve emekçilere karşı
duyduğum sorumluluğun. bilinci içinde, yalnızca ve· yalnızca
demokrasi ye özgürlülder için uğraş yerdim. Bu inançla bağım
sızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde yer aldım.

İşçi sınıfının bir b1reyi olmakla övünüyorum. Yarını doku
yan ellerin akıl ve yüreğine, kardeşlerime güvenim sonsuz
dur. Geride bıraktığım yıllar içinde, ister Parlamentoda, ister
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demokratik ışçı mitinglerinde, demokrasi ve özgürlük mücade
lesine, bütünüyle Türkiye'deki sendikal mücadelenin son 25 yı
lına, karınca kararınca katkıda bulunmuş olmaktan son dere
ce mutluyum. Genel-İş Sendikası'nın ve DİSK'in Genel ·Başkanı
olmaktan dolayı onur duyuyorum.

Aynca, en haksız biçimde suçlandığımız günlerde bile biz"
leri yalnız bırakmayan ve uluslararası dayanışmanın en güzel
örneklerini veren Batılı sendikacı arkadaşlarım ile birlikte
Uluslararası Kamu İşçileri Federasyonu PSI'nin ve Avrupa Sen
dikalar Konfederasyonu ASK'ın Yönetim Kurullarında yer al
maktan da büyük bir. onur duymaktayım.

Taştan ve demirden zindanlar, gördüğümüz haksızlar ve
işkenceler, tüm çektiklerirr.iz, ne ilktir, ne de ron. İyiyi, güzeli,
mutluluğu arayanlar ile sömürü ve baskının yandaşları "ara
sındaki kavga sürecektir. Ancak inanıyorum ki, bir gün mut
laka, ama mutlaka, çocuklarımız geleceklerine umutla baka
bilecekledir; gülecektir tüm çalışanların yüzleri, bağıra bağıra
özgürlük, kardeşlik ve barış türküleri söylenecektir Türkiye'm
de ve dört bir yanında dünyanın. İşte o zaman DİSK'in müca
delesinin ve bizim çektiklerimizin anlamı bir kez daha anlaşı
lacak ve bu nedenle de ışık tutacaktır geleceğe.

DİSK, 1961 Anayasası'nın sağladığı. hak ve özgürlükler, ILO
ilkeleri, 274 ve 275 sayılı Yasalar çerçevesinde çalışma yapan,
bağımsız ve demokratik bir sendikal kuruluştur ve öyle kala
caktır.

DİSK, her koşulda emeği savunmuş,

işçilerin, emekçilerin aşı ve işi için uğraş vermiş,
demokrasi ve özgürlüklerin serpilip gelişmesi için,
temel insan hak ve · özgürlüklerinin,

sendika özgürlüğünün, sosyal hakların yaşama
geçirilmesi için çabalamış,

dostluk ve kardeşlik için,
özgürlük ve barış için,
sömürüsüz ve baskısız güzel günler için,
tüm çalışanların mutluluğu için,
mücadele vermiş sendikal bir kuruluştur.

DİSK, 1961 Anayasası'nın tastamam ve eksiksiz uygulanma
sı demektir. DİSK, temel insan hak ve özgürlüklerinin yaşama
geçirilmesi demektir. DİSK, sendika hakkı, grev hakkı, toplu pa-
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zarlık hakkı demektir. DİSK, düşünce ve yaşama özgürlüğü de
mektir. DİSK, demokrasi ve özgürlük demektir.

DİSI_{, yasalar karşısında, açıklık ve yasalara uygunluk de
mektir.

Biz ne yaptıysak, Türkiye'de demokrasinin varlığına ina
narak ve onu daha da güçlendirmek için yaptık.

Burada bulunuşumuzun nedeni de yasal haklarımızı sonuna
dek kullanmış olmamızdır.

Tarihin değışmez yasası, gerçekten, doğrudan yana olmak-
tır.

DİSK de her zaman doğruyu, gerçeği savunmuştur.
En büyük tanığımız tarih ve toplumsal gerçeklerdir.
DİSK'in kurulmasından sonra Türkiye'de iki sendikal anla

yış var olmuştur.
Bu iki anlayıştan biri, yani DİSK'in sendikal anlayışı, sen

dikal işlerlikte açıklığı ve sendikal demokrasiyi savunan, sen
dikal hak ve özgürlükleri sonuna kadar kullanmaktan çekinme
yen, sendikal uygulamaları ile mahkemelerden işçiler lehine iç
tihat kararları çıkaran, grev hakkını yerinde ve zamanında kul-
lanan bir sendikal anlayıştır. .

Ve gelecekte de demokratik işçi haklarını savunan, sendi
ka özgürlüğü ve sosyal haklan son noktalarına kadar yaşama
geçiren ve Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ilkelerinden, öz'gür

. ve bağımsız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerinden
ödün vermeyen sendikal anlayış yaşayacaktır.

Zaman DİSK'i ve bizleri haklı çıkaracaktır.
' Bu davayla sanık sandalyesine oturtulan bizlerin demokrasi

ve özgürlükler mücadelesinde verdiği uğraş va bu davadaki sa
vunmalarımız, geleceğin gerçek demokrasisinin ve özgür sen
dikacılığın oluşumunda silinmeyecek kalıcı izler bırakacaktır.

Bu inançla Sayın Mahkemenizden bu davada suçlanan ki
şilerin beraat ettirilmesini, DİSK'in ve üyesi sendikaların çalış
malarının aklanmasını diliyorum. Saygılarımla.

Abdullah BAŞTÜRK
DİSK Genel Başkanı
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EK 1 - REDDİHAKİM İSTEMİ HAKKINDA
DİLEKÇE

I. ORDU VE İSTANBUL SIKIYÖNETİM
KOMUTANLIĞI

2 No.Tu ASKERİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA.
Duruşma Yargıcı, dava başladığından bu yana sanıklara karşı

tek yanlı, tarafsızlığa gölge düşürücü bir tavır içinde olmuş,
davayı yerleşmiş hukuk ilkelerine ve usullere aykırı bir biçimde
sürdürmüştür.

Duruşma Yargıcının tarafsızlığa gölge düşüren bu davra
nışını değiştirmesini bugüne kadar sabırla bekledim. Ancak
Duruşma Yargıcı bu tutumunu değiştireceğine, bana göre tarafsız
olmayan bu tavrını, delillerin değerlendirilmesi, özellikle de EK
123 Deliller Klasörünün değerlendirilmesi sırasında daha açık bir
biçimde ortaya koymuştur. Şöyle ki:

Duruşma Yargıcı, İddia Makamı tarafından ikame edilen
belgeleri bugüne kadar tek yaiılı seçerek okumuştur, Bu seçme
işleminde kesinlikle 353 sayılı yasanın 148. maddesine aykın
davranmış, lehimizde olduğu tartışma götürmez delilleri hiç oku
mamış, önemsiz bulduğu ya da sanık lehine evvelce sabit olmuş
bir duruma ilişkin belgeleri reddettiği durumlarda da bu duru
mu gerekçeleriyle tutanağa geçirmemiştir.

Böylesi önemli, İddia Makamınca belirtildiği üzere siyasi
içerikli olan ve 72 insanın idamı istenen bir davada Duruşma
Yargıcı tek yanlı, taraflı davranarak imzasız, tarihsiz, kime ait
olduğu belli olmayan, hukuken delil niteliği taşımayacak belge
leri delil diye takdir edip okurken, DİSK'e ait olmayan ve suçla
malan temelden yok edecek belgeleri delil olarak takdir etme
miş, tutanağa gerekçe yazdırmadan anlan atlamıştır.

Örneğin DİSK'in dış ilişkilerine ilişkin belgeleri içeren
dosyaların değerlendirilmesi sırasında Duruşma Yargıcı aynen
İddia Makamı gibi DİSK'in dış ilişkilerini tek yanlı gösterircesine
yalnızca Sovyet Sendikaları Merkezi ile olan sendikal ilişkilere
ait belgeleri değerlendirmiş, DİSK'in Avrupa Sendikalar Konfe
derasyorru ASK, Dünya İş Konfederasyonu DİK gibi uluslararası
sendikal kuruluşlar ve Batı Avrupa ülkeleri sendikal merkezleri
ile olan yazışma ve ilişkilerine ilişkin belgeleri gerekçe yazdır
madan değerlendirmemiştir. O kadar ki, bu tür belgeleri içeren
EK 110 ve 111 sayılı deliller klasörleri tümden okunmadan
geçilmiştir.
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Duruşma Yargıcı, EK 123 Deliller Klasörünü değerlendirirken.
DİSK'in iktisadi, sosyal ve kültürel konulardaki görüşlerini, anar
şi ve terör konusundaki şikayet ve bekleyişlerini, Cumhurbaş
kanı ,Başbakanlar, Genel Kurmay Başkanı, Meclis ve Senato
Başkanlıkları, bakanlıklar, sıkıyönetim komutanlıkları gibi dev
letin en üst kademelerine ulaştıran ve DİSK İddianamesini
temelden çürütecek, bu davada sanık sandalyesine oturtulan
ve 72'sinin idamı istenen kişilerin suçsuzluğunu kanıtlayacaJc
belgeleri itirazlarımıza ve talebimize rağmen, 353 sayılı Yasanın
148. maddesine aykırı olarak delil saymamış ve değerlendirmeye
almamıştır.

Duruşma Yargıcı, EK 123 Deliller Klasöründe yer alan ve
İddia Makamı, ya .da başka bir Heyetçe «Devlet Mekanizması
ile Yazışmalar- elyazılı bir başlık ile ayrılan bölümden kanımca
aleyhimizde varsayarak okuduğu bir belge dışında, Cumhur
başkanlığı, Meclis Başkanlığı, Senato Başkanlığı, Başbakanlık,

. Genel Kurmay Başkam, Anayasa· Mahkemesi, Danıştay, İçişleri
Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar, valilikler, sıkıyönetim
komutanlıkları ve diğer devlet kademeleri ile yaptığı yazışmaları
değerlendirmeye almaktan ısrarla kaçınarak bana göre tarafsız
olmadığım ortaya koymuştur.

EK 123 Deliller Klasörü dizi 1, 2, 3, 4, S'teki TARİŞ işletme
müdürlüklerinden ve ilgili mercilerden DİSIÇ'e gönderilen yazılar
DİSK'e, TARİŞ konusunda hiç bir suçlama getirilemeyeceğini
kanıtlamaktadır. •

DİSK Genel Başkam olarak benim Cumhurbaşkanı Fahri
KORUTÜRK'e gönderdiğim yazılar dizi 109 ve ı'ıo'da, Başbakan
Bülent ECEVİT'e gönderdiğim ya,zılar dizi 96 ve 97'de yer al~ak
tadır. Bu yazılar DİSK'iri, 274 sayılı Sendikalar Yasasının 1.
maddesinde tanımlanan bir işçi sendikal kuruluşu ve 1961 Ana
yasasının Genel Gerekçesinde tanımlanan bir baskı grubu olarak
iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda, üyelerinin çıkarlarına yö
nelik, ülke sorunlarına nasıl yaklaştığım, anarşi ve teröre karşı
ne tür önlemler istediğini, Anayasaya, demokrasiye, sendikal
hak 've özgürlüklere nasıl sahip çıktığım, ülkemizin kalkınma
sına, gelişmesine ilişkin neler düşündüğünü apaçık gözler önüne
sermektedir. •

Yine DİSK Genel Başkanı olarak benim TARİŞ olaylan
nedeniyle zamanın Cumhurbaşkanı Fahri KORUTÜRK'e, TBMM
Meclis Başkanı Cahit KARAKAŞ'a, Cumhuriyet Senatosu Baş
kam İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL'e ve Genel Kurmay Başkam
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Orgeneral Kenan EVREN'e gönderdiğim ve dizi 113, ıı 5, 106,
115'te yer alan yazılar DİSK Genel Sekreterinin zamanın Cum
hurbaşkanı Fahri KORUTÜRK'e gönderdiği dizi 112'de yer alan
yazı DİSK'in özellikle anarşi ve terör konusundaki, iş uyuşmaz
lıklanndaki yasadışı tutum ve davranışlar konusundaki görüş
lerini apaçık gözler önüne . sermekte, önerilerini, bekleyişlerini
dile getirmektedir.

DİSK Genel 'Başkanı olarak I. Ordu ve İstanbul Sıkıyö
netim Komutanı Orgeneral Necdet ÜRUĞ'a 25.4.1980 tarihinde
980/357 sayı ile gönderdiğim ve dizi 30'da yer alan yazının 3.
sayfasında. ise «Komutanlığınızm kaynağını Anayasa ve yasa
İardan alan yetkilerini gene bunlar içinde kullanacağına olan
inancımızı muhafaza etmek istiyoruz... Yasal hakkımızın kulla
nılması için yasal yollardan _başkaca bir yol denemeyi düşün
meyiz,» denilerek DİSK'in Anayasa ye yasalara olan saygısı bir
kez da.ha dile getirilmiştir.

Duruşma Yargıcı, yukarıda belirttiğim yazıları bana göre
tarafgir bir yaklaşımla değerlendirmeye almamış, bu konudaki
yasal talebimi zapta· geçirmeden reddetmiştir. Talebimi yinele
mem üzerine de zapta inzibatı bozduğum _gerekçesiyle duruş-.
madan atıldığım yazılmıştır.

Öte yandan Duruşma Yargıcı, tek yanlı seçimle değerlen
dirdiği ve çoğu imzasız, tarihsiz, kime alt olduğu belli olmayan
belgeleri yasal taleplerimize rağmen tutanağa «imzasız, tarihsiz-

ı biçiminde gerçeği yansıtan bir niteleme ile yazdırmaktan ısrarla
kaçınmıştır. Ayrıca delilleri nitelerken bazı delillerin üzerinde
yer alan bizi suçlayıcı ya da kanaat belirtici, ancak bizce kimin
tarafından yazıldığı belli olmayan notları da tutanağa geçir
memiştir.

Duruşma Yargıcı, sanıklardan delillere ne diyeceğinin sorul
ması aşamasında 353 sayılı Yasanın 159. maddesine kesinlikle
uymamış, sanıkların sözlerini zapta aynen geçirmemiş, sanık
ların diyeceklerini kısıtlamıştır.

Duruşma Yargıcı delillerin değerlendirilmesi sırasında bir
sanığa «Sizin . tutukluluk durumunuzun kaldırılmasının buradaki
delillerle bir ilgisi yoktur» biçiminde ihsas-ı rey anlamında bir
cümle söyleyebilmiştir.

Duruşma Yargıcının bugüne kadar düzelmesini sabırla bek
lediğim tarafsızlığa gölge düşürücü tavırlan gerçekte davanın
başından beri sürmektedir. Şöyle ki:

Duruşma Yargıcı tüm sorgular boyunca sanıkların çeşitli
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iddialan reddetmesi karşısında İddia Makamıymış gibi İddiana
meyi savunmuştur. Sorul-an sorarken İddianamedeki . suçları
benimseyen ifadeler kullanmıştır. Zaman zaman sanıkların iti
razı üzerine «İddia böyle diyor» demesine rağmen, İddiarıamede
iddia edilmeyen konularda bile İddianame doğrultusunda sorular
sormuş, İddianamedeki konulan Mahkeme Heyetinin kanaatiy
miş gibi dile getirerek soru yöneltmiştir.

Ceza Hukukunda yerleşmiş kuralların «En iyi sorgu sanığa
suçlandığı olaydan söz edildikten sonra, bu olayı açıklamasına
fırsat verilen sorgu biçimidir. Yoksa soru-cevap biçiminde bir
sorgu her zaman amaca hizmet etmeyebllir- demesine rağmen
CYURTCAN, Ceza Yargılaması Hukuku, s. 130) Duruşma Yargıcı
sanıkların olay hakkında bilgi vermesine izin vermemiş, soru -
cevap yöntemiyle dilediği, arzuladığı cevaplan, zorlayarak alma
yöntemini seçmiştir.

Duruşma Yargıeının soru-cevap yöntemi davaya açıklık
getirici, ışık tutucu, maddi vakaları arayıcı değil, sanıkların
düşünce ve kanaatlerini öğrenmeye yönelik olmuştur..

Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 135. maddesine göre
sorgu her türlü baskıdan uzak olmasına rağmen, Duruşma
Yargıcı sorgular boyunca sanıklara· kendilerini suçlayıcı cevap
lan zorlayan· sorular sorarak, sesini yükselterek, sanıkları azar
layarak, hakaret ederek, «Usul böyledir, siz bilmezslnlz- biçi
mindeki sözlerle kestirip atarak sanıkları baskı- altında tutmuş
tur. 353 sayılı Yasanın 83. maddesinin ve CMUK'nun açık hüküm
lerine rağmen, Duruşma Yargıcı sanıkların kendi lehlerine olup
söylemek istedikleri delilleri söylemelerine engel olmuştur.

Duruşma Yargıcı, sanıkların düşünce ve eylemlerinin temeli
olarak 1961 Anayasasını gösterdiklerinde, çalışmalarını Anaya
saya göre gerçekleştirdiklerini belgelediklerinde, «Bırak Anaya
sayı»; parçası olduğunu söylediğimiz Batı demokrasilerindeki
sendikal uygulamalarla DİSK'in uygulamalarının aynılığını bel
gelediklerinde «Bırak Batı derrıokrasllerinl-: DİSK uygulama
larının Türkiye'deki üniversitelerimizdeki bilimsel incelemelerin,
derslerin konusu olduğunu belgelediklerinde ya da iş hukuku,
sosyal siyaset, sosyal ekonomi derslerinden, ilgili profesörlerden
örnekler gösterdiklerinde «Bırak üniversiteyi, bırak profesör
leri-, DİSK'in çalışmalarının Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'
nun ilkelerine· uygunluğunu belgelediklerinde «Bırak ILO'yu»
diyebilmiştir.

Sanıklar DİSK'in somut hedefleri olan ve 274 sayılı Sendi-
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kal-ar Yasasmın ı. maddesinde belirtilen iktisadi, sosyal ve
kültürel te·dmlerinin kapsamında bulunan istemlerini dile getir
diklerini bıJlirtince, bu istemleri söz konusu ederek -Anayasanın
neresinde var bunlar?» sorusunu sorarak, Genel Gerekçesinde
yer alan yaklaşımlar ile birlikte 1961 Anayasasını ve bu Anaya-
/saya göre çıkarılmış sendikal yasalan farklı yorumladığını orta
ya koymuştur.

. Duruşma Yargıcı, 274, 275 ve 1475 sayılı ve benzeri yasa
ların çok iyi bilinmesi gerekli böylesi bir davada sanıkların
yasal dayanak göstermeleri karşısında «Bırak vasaıarı- (28.
celse) diyerek genel yaklaşımını ortaya koymuştur,

Duruşma Yargıcı bu konuya bağlı olarak -Sendikalarm tüm
Batı demokrasilerinde bir baskı gurubu olma gerçeği-rıt kabul
etmeyerek, sorularını bu anlayışına göre yöneltmiş, sanıkların
sendikaların hak ve ödevleri konusundaki yasalardan ve tüm
Batı demokrasilerindeki uygulamalardan kaynaklanan cevapla
rını zapta geçirtmemiştir. •

Duruşma Yargıcının duruşma tutanaklarını düzenlemesi de
yerleşmiş hukuk usullerine aykırıdır ve sorgularda.ki gerçeği

. yansıtmamaktadır. Duruşma Yargıcı temel bazı sorular dışında
sorduğu soruların büyük çoğunluğunu, ara. soruların tamamını
zapta. . geçirtmemiştir. Ve cevapları da· sorduğu sorulara bağlı
olarak yazdırdığı için sanıklara ait olmayan sözler sanıklara
aitmiş gibi zabıtlara geçirilmiştir.

Duruşma Yargıcı soru-cevap yöntemiyle elde ettiği cevapları
da tam olarak sanığın ağzından çıktığı gibi, sanıkların lehle
rinde söyledikleri önemli açıklamalar dle birlikte zapta geçir
memiş, «Söylediklerinizi aynen zapta geçirtmek zorunda değilim
diyebilmiştir. Sanıkların cevaplannı özetle .zapta geçirirken sa
nıkların kullandığı terimlerden farklı olarak Arapça terimler
kullanıldığından önemli anlam kaymaları olmuştur. Bu nedenle
de zaman zaman aynı cümle ya da aynı paragraflar içinde
çelişik ifadeler yer almıştır. Duruşma Yargıcı zabıtlara değişik
geçirtilen ifadeler için sanıkların verdiği dilekçeleri de kabul
,etmemiştir. . _

Duruşma. Yargıcı diğer I. Ordu ve Istanbul Sıkıyönetim
Komutanlığı Askeri Mahkemelerinin aldığı kararların aksine va
Tutukevindeki sanık başına 2-3 dakika düşebilen son derece
kısıtlı, evrak alışverişine izin verilmeyen avukat görüşmelerinin
niteliğinin Malıkemede tekrar tekrar dile getirilmesine rağmen,
dosyadaki delillerin Tutukevi yönetimi kanalıyla sanıklara verilip



sanıklarca, incelenmesine kesinlikle karşı çıkmıştır. Başka bir
deyişle sanıkların delillere sahip olabilmesi, Duruşma Yargıcının,
anlaşılmaz, hukuki olmayan ve savunmayı kısıtlayıcı tutumu ile
önlenmiştir.
' Duruşma Yargıcı, sanıkların basın ve TRT'de görülmekte

• olan DİSK Davasına ilişkin yasadışı . olarak yapılan yayınlara
ilişkin talep ettikleri Suç duyurularını reddetmiş, bu konuda
kendisi de herhangi bir işlemde bulunmamıştır.

Duruşma Yargıcı, duruşmalar başladığında davanın hızlı
görülmesi gerekçesiyle «Savaş hali» kararı alınmasına rağmen.
İddianamenin okunup sorguma geçilmesini 4 ay 20 gün içinde,
sorgumu ise 21 celsede gerçekleştirmek suretiyle davayi uzata
bilmek, muğlaklık içinde bırakabilmek için özel bir çaba içinde
olurken, kendi lehimizde beyanlarda bulunduğumuzda ya da
dilekçe verdiğimizde biz sanıklan davayı uzatmakla suçlamış.
sözümüzü kesmiş, sert konuşmalarla ve «Elimizde müeyyide
var- sözleriyle bizleri baskı altında tutmuştur. •

Duruşma Yargıcı, sanıkların kendi lehlerindeki delillerden
söz etmeleri ya da bazı usul tartışmaları yapmaları sırasında,.
söz alan İddia Makamının «Bunlar propaganda yapmaya yöne
liktir» iddialarını benimser görünmüştür.

Sabırla beklememe rağmen, tarafsızlığa gölge düşürücü ta
vırlarını ısrarla sürdüren Duruşma Yargıcını yukarıdaki gerek
çelerle, 353 sayılı Yasanın ilgili maddelerine dayanarak redde
diyorum. Gereğinin yapılmasını arz" ve talep ederim.

Saygılarımla,
3.8.1983

1 ••

Abdullah BAŞTURK
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