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T ürkiye ekonomik kaderini, esas olarak, dünya kapitalist siste
mine bağlamış olan ve bu sistem içinde gelişip kalkınmaya ça
balayan bir ülkedir. Gerçekten, daha bu yüzyılın başlarından, 

fakat özellikle Kurtuluş Savaşından beri, kapitalist yoldan kalkınmak 
devletin resmi politikası olarak benimsenmişti. Bunun doğal bir so
nucu olarak, bugün Türkiye, emperyalist-kapitalist dünya sisteminin 
NATO, CENTO gibi askerî, IMF, IBRD, GATT, OECD ve AET * gibi eko
nomik bütün örgütlerine üye olmuş, ya da bunlarla yakın ilişkiler kur
muş bulunmaktadır. Diğer bir deyişle ülkemiz öteden beri emperya
lizmle tam ve yakın bir işbirliği ve dayanışma içinde olmuştur. Ancak 
ne varki, bütün bunlara rağmen, bugün Türkiye azgelişmişliğin çembe
rini kıramamıştır.

Bu azgelişmişlik hem birey başına millî gelirin düşüklüğü, yani düpe
düz fakirlik, hem de emperyalizme bağımlılığın daha da pekişmesi 
biçimlerinde karştmıza çıkmaktadır. Zaten  azgelişmişliğin bu iki gö
rüntüsü arasında karşılıklı ilişki de vardır. Gerçekten fakirlik, emper
yalizme bağımlılığın hem sebebi, hem de sonucudur. Türkiye kapitalist 
yoldan kalkınmak isteyen fakir (azgelişmiş) bir ülke olduğu için em
peryalizmin kucağına düşmüş, ona bağımlı olmuştur ve bu bağımlılı
ğından ötürü de, bir türlü fakirlikten kurtulup kalkınamamaktadır.
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Döviz transferi duralı 
tam bir yıl oluyor

23 Şubat 1978 (Hürriyet)

Kemerleri sıkma
dönemi başladı♦

17 Şubat 1978 (Tercüman)

Türkiye'nin ekonomik gelişmesi ile ilgili olarak yukarda saptamış ol
duğumuz bu gözlem çok önemli bir gerçeği ortaya koymakla ve vur
gulamaktadır. Bu gerçek şudur: Azgelişmiş bir memleketin kapitalist- 
emperyalist bir sisten: içinde, bu sistemle işbirliği yaparak ciddi bir 
kalkınma sağlaması olanaksızdır. Türkiye’nin olduğu kadar diğer bü
tün azgelişmiş ülkelerin de sorunlarım doğru olarak anlayabilmek ve 
bunlara geçerli çözümler getirebilmek için bu gerçeğin daima gözöıtiin- 
dc tutulması gereklidir. Nitekim Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu 
ekonomik bunalım da, özünde, bu gerçekten, yani emperyalizmin Tür
kiye üzerindeki baskı ve yönlendirmesinden kaynaklanmaktadır.

DÖVİZ BUNALIMI

B ugün Türkiye, dünya kapitalist sistemi ile birlikte ve bu siste
min bir parçası olarak, ağır bir ekonomik bunalım içindedir. Bir 
yandan enflasyon, öte yandan işsizlik biçiminde beliren bu bu

nalımın memleketimiz koşullarında kilit noktasını döviz kıtlığı (döviz 
darboğazı) oluşturmaktadır, ödemeler dengesinin geçen ytlki durumu, 
bu konunun önemini açıkça ortaya koymaya ye terlidir: Türkiye 1977’de 
1753 milyar dolarlık ihracat, buna karşılık 5.129 milyar dolarlık itha
lat yapmıştır. Aradaki fark 3.4 milyar dolardır. Bunun 1 milyar dolar 
kadar kısmı işçi dövizleriyle karşılanmaktadır. Geri kalan 2.4 milyar 
do lara  500 milyon dolar civarındaki dış borç taksitleri ile kâr trans
ferlerini eklemek gereklidir. Böylece geçen ytlki ödemeler bilançosu 
açığı 2.8-3 milyar dolar civarında olmuştur. Bu muazzam açık, büyük 
kısmı kısa vadeli olan dış borçlanmalarla kapatılmıştır.

Halen Türkiye, vadesi gelmiş olan dış borçlarını ödeyemez durumdadır. 
Kısa bir zamanda 2.5-3 milyar dolar civarında dış borç bulamazsa bir 
çeşit iflâs durumuna düşülecektir. Ancak ne varki, durum bu göründü
ğünden daha da ciddidir. Çünkü döviz darboğazı sadece son birkaç yıla 
özgü gelip geçici bir olay değildir, önümüzdeki yıllarda da devam 
edecektir. Gerçekten, yukarda rakamlarını vermiş olduğumuz 1977 bir 
örnektir. Bu örnek, bu yılda ve önümüzdeki yıllarda da bir miktar 
iyileşse bile, temelde, yine gerçekleşecektir. Diğer bir deyişle, döviz 
kıtlığı gelip geçici değil, fakat ekonomik yapımıza bağlı, devamlı bir 
sorundur. Bu duruma «döviz darboğazı» değil, «döviz çıkmazı» demek 
daha doğrudur. Bu nedenden ötürü. Hükümetin şu sıralarda elde etmek 
için bunca çaba sarfeltiği 2-3 milyar dolarlık kredi sadece bu yılın ge
çiştirilmesini sağlayacak ve gelecek yıl gene aynı sorunla karşı karşıya 
kalınacaktır, ödemeler dengesindeki bu durum, Türkiye nih kalkınma
sını sınırlayan temel darboğazdır.

EMPERYALİST SÖMÜRÜ VE 
ÇOKULUSLU ŞİRKETLER

Türkiye, yukarda Özetlediğimiz bu duruma emperyalizmin baskı 
ve yönetimi altında yürütmüş olduğu sanayileşme politikası so
nunda düşmüştür. Gerçeklen, bilindiği gibi ülkemizdeki egemen 

sermayedar çevreler ikinci Dünya Savaşından Sonra emperyalizmle daha 
yoğun işbirliğine girmek istemişler ve özellikle 1954'ten itibaren mem
leketi tamamiyie yabancı sermaye yatırımlarına açmışlardır.

Bunun üzerine çokuluslu yabancı şirketler memleketimize üşüşmeye 
başlamışlardır. Bugün petrole, bankacılık ve otelcilik gibi hizmet alan
larına ve yapım (imalat) sanayiinin hemen bütün dallarına bu dev şir
ketler el atmış ve yerleşmiş bulunmaktadır.

Böylece, memleketin sanayileşmesi ve kalkınması, aslında fiilen bu çok
uluslu yabancı şirketlere terkedilmiş olmaktadır. Gerçi bu şirketler 
eliyle, ya da onların çeşitli yardımlarıyle bugün memleketimizde dikiş 
makinesinden, televizyona ve otomobile kadar kadar çok çeşidi mallar 
üreten birçok fabrikalar kurulmuştur ama, bunların hiçbirisi ciddi bir 
sınaî tesis sayılamazlar. Bunların hemen hepsi, ürettikleri malın esas 
parçalarını dışarıdan, kendi ana şirketlerinden ithal edip burada bir 
araya getiren montaj tesisleri niteliğindedir. Bu nedenle, memleketimiz 
bu tür sanayileşme yolunda ilerledikçe, sanayiin montaj parçaları bi
çimindeki (hammadde) ithal gereksinimi buna koşut olarak hızla art
mış ve bugünkü yüksek düzeyine ulaşmıştır.

Diğer taraftan, emperyalizmin, bir görünüş biçimi olan bu çokuluslu 
yabancı şirketler, kurdukları sanayilerin sadece tüketime ve gene sa
dece içpazara yönelik olmasına büyük özen göstermişlerdir. Kaldı ki, 
bunların kurmuş oldukları montaj sanayii ürünlerinin zaten dış pazar
larda rekabet gücü olamayacağı da açıktır. Diğer bir deyişle, bu kuru
lan sanayiin ihracatımıza hemen hiçbir katkısı olmamıştır. Böylece çok
uluslu şirketler eliyle ya da onların işbirliğiyie yürütülen sanayileşme, 
ithalatımızı artırırken, ihracatımızda hiçbir gelişme sağlamamış ve so
nuç olarak sözünü ettiğimiz bugünkü döviz çıkmazı meydana gelmiştir.

«Wal! Street Journal»e göre:

” S ;nm
borçlarının toplamı 
12.7
doları buluyor
Bu yıl ödenmesi gereken kısa vadeli 

borçlar ise 7.8 milyar dolar...

17 Şubat 1978 (Milliyet)

ULUSLARARASI MALÎ KURULUŞLAR 
IM F ’NİN YEŞİL IŞIK YAKMASINI BEKLİYOR...

Y ukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü kurulu sanayiimiz 
montaj-parçast biçimindeki hammaddesi bakımından çok büyük 
ölçüde ithalata (dışarıya) bağlıdır. Bu ithalat yapılamadığı tak

dirde bu fabrikalar duracak ya da üretimlerini daraltmak zorunda 
kalacaklardır. Aynı durum yatırım faaliyetleri için de doğrudur. Yatırım 
mallarının büyük kısmt dışardan getirildiğinden, bunda bir aksama 
olunca yatırım faaliyetlerinin de daraltılması zorunlu olacaktır. Kısa
cası, gerekli ithalat yapılamadığı takdirde, cari faaliyet hacmi darala
cak, mal darlığı başlayacak ve işsizlik artacak demektir. Oysa buna Tür
kiye’nin tahammülü yoktur. Bu nedenle gerekli ithalatın yapılmasını 
sağlayacak dış kredilerin bulunması Hükümetin temel kaygısı olmuştur. 
Zaten aynı kaygıyı iktidardan uzaklaştırılmış olan 2. MC Hükümeti de 
duymuş ve bu yönde gerekli teşebbüslere girişmişti.

26 Şubat 1978 (Politika)

Bilindiği gibi, uluslararası mali kuruluşlar kredi vermek konusunda, 
Uluslararası Para Fonunun (IMF) işaretine bakarlar.

Bu nedenle Türkiye de borç bulmak için (MF'ye başvurmuş bulunmak
tadır. Fakat IMF yakacağı yeşil ışık karşılığında, emperyalizm adına, 
Türkiye’den çok ağır ekonomik koşulların yerine getirilmesini istemiş
tir. Bu koşullar, esas olarak, ekonomik kalkınmanın sınırlandırılmasına 
{yavaşlatılmasına) yöneliktir. Bunların kabul edilmesi, Türkiye nin han
gi hızla kalkınacağının emperyalizm tarafından belirlenmesi ve dene
tim altına alınması demektir.

► V

• Devalüasyon, kredilerin kısıtlanması, bütçenin küçük tutulması, temel 
mal ve hizmetlere yapılan zamlar, vergi düzenlemeleri hep bu amaca 
yönelik, yani ekonomik gelişme hızım düşürücü önlemlerdir. Bunların 
bir kısmını 2. MC Hükümeti almıştır, geri kalan kısmını da yeni hü
kümet almıştır.



11 Şubat 1978 (Cumhuriyet)

KİM İN KEMERLERİ 
SIKILACAK

■ B | ■  ■■ den kredi alma koşulu olarak kalkınma hızının dü- 
l i f i  Bn şürülmesi ve bunu sağlayacak çeşitli önlemlerin altn- 

I mast, aynı zamanda, kemerlerin sıkılması anlamına 
gelmektedir. Çünkü kalkınma hızının düşürülmesi ancak bazı kimse
lerin kazançlarının azaltılması, yani kemerlerinin sıkılması ile ger
çekleştirilebilir. Böyle olunca, alınacak önlemler sonucu önümüzdeki 
dönemde hangi sınıf ve tabakaların kemerlerinin sıkılacağı Önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkar.

Türkiye gibi kapitalist bir toplumda, mevcut düzenin doğası ve işle
yiş kuralları gereği olarak, bütün fedakarlıklar sadece işçi ve diğer 
emekçi sınıfların sırtına yüfeienir. yani kemer sıkmak gerekince yanltz 
bunların kemerleri stfeıfır. örneğin bütçede tasarruf sağlamak için 
devlet yatırımları kısılırsa, oralarda çalışan işçiler işsiz kalır ve ke
merlerini sıkarlar.

Gerçi müteahitlerin de kazançları azalır ama onlar asla kemer sıkma 
zorunda kalmazlar, sadece yatırımlarım (tasarruflardı).azaltırlar.

işte bu nedenden ötürü, söz konusu önlemler alındığı zaman bütün yü
kün işfi-em ekfi sınıflartn sırtına yüklenmemesi için ayrı bir özen gös
terilmesi ve bunlarla birlikte bazı özet önlemler alınması gereklidir. Bu 
özel önlemler çok çeşitli yön ve biçimlerde olabilir. Vergi düzenleme
leri bunların ilk akla geleni ve en çok uygulananıdır. Gerçekten asgari 
geçim indiriminin asgari ücret düzeyine çıkarılması ve gelir vergisi 
dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ile işçi ve emekçiler bir ölçüde ko
runmuş olurlar. Bu ve diğer vergi düzenlemelerinin, hem hükümet, hem 
muhalefet tarafından sözü çok edilmekle beraber, gerçekleştirilmeleri 
yönünden hala ciddi bir harekete geçilmemiştir. Ne zaman geçileceği 
ve geçilse bile ölçüsünün ne olacağı da henüz belli 'değildir.

İşçi sınıfının çıkarına vergi düzenlemeleri gerçekten yapılsa bite —ki 
bu çok şüphelidir— bu, işçilerin geçim sıkıntılarına ancak geçici bir 
rahatlık getirebilir. Çünkü işverenler, bu yolla işçilere sağlanmış olan 
ücret artışlarını sanki kendileri vermiş gibi düşünerek bundan sonraki 
ücret taleplerine ona göre daha çok karşı çıkacaklard r. BÖylece işçiler 
vergiden kazandıklarını kısa bir süre sonra ücretten (ücretlerinin gere
ğince artmamasından ötürü) kaybedeceklerdir. Kaldı ki, işverenlerin elin
de aynı sonuca varmak için başka yollar da vardır. ■

BAĞIM SIZLIK, BARIŞ, DEMOKRASİ VE 
SOSYALİZM İÇİN MÜCADELE

B u durumda, açıktır ki işçi sınıfı ekonomik-sendikal mücadele
sini; hem yeni kazanımlar elde etmek hem de bunları koruya
, ______  _______ „ __ bilmek için, aynı ¿amanda politik bir içerikle yürütmek zorun

dadır. DİSK işçi sınıfımızın gerçek sendikal örgütü olarak kurulduğun
dan beri mücadelesini bu biçimde yürütmüştür ve bundan sonra da 
aynı biçimde yürütmeye devam edecektir, önümüzdeki dönem bu ba
kımdan özet bir önem taşımaktadır. Gerçekten CHP, Meclisteki hassas 
denge ve Hükümetin yapısından ötürü programındaki başlıca dönüşüm
leri bile gerçekleştiremeyecek ve MC'den devraldığı geri ekonomik ve 
sosyal yapı içinde çalışmak zorunda kalacaktır. Ayrıca emperyalizm 
NATO 'su, Ambargosu, iMF'si, çokuluslu şirketleri ve içerdeki isbirlik-
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IMF’nin 
isteklerine 
boyun eğildi:

2 Mart 1978 (Politika)

(,) fÖy!edİr: NATOt Kuzey Atiantik Anlaşması
Örgülü B H a“ a? a kurulrauî tl,r‘ CENTO, Merkezi Anlaşma 

gutu Bu da yarı asken bir örgüttür. IMF, Uluslararası Para

B »k  T ” “ " " “ ’ ‘m ,r "  K*,k" » >  * - » » .
A u la sm ^  ¡BOT A GA' ? ’ GÛmrük ve GenelAnlaşması. OECD, Avrupa Ekonomik işbirliği Örgütüdür AET de
"k ™ “ ” ■r»k„  “ “ M *  sb i Avrupa'nın1doku, û t e t a i î  

rmda kurdukları Ortak Pazar’ın adıd.r.

«Devalüasyonu ekonomik 
bakımdan gerekli görmüyoruz. 
Ondan önce alınması gereken 
önlemler vardır.»

IŞIKLAR.EKONOM İK
UÇMAZLARIN
ÇÖZÜMÜ SOSYALİZMDİR jrw

Genel Sekreter Fehmi Işıklar

DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, uluslararası 
kapitalist/emperyalist sistemin finans örgütü 
IMF'nin etkisiyle alınan % 30 oranındaki devalü
asyon kararını şöyle yorumladı:

“İşçi sınıfı olarak, yeni hükümetten, ber geçen gün bi
raz daha ağırlaşan geçim sıkıntımızı hafifletecek çare
ler bulmasını beklerken, devalüasyon kararannı doy
mak üzerimizde soğuk duş tesiri yapmıştır. Bu devalü
asyon hiç kuşkusuz fiatlara yansıyacak ve geçim sıkın
tımızı daha da arttıracaktır.

Buna karşılık, asgarî geçim inaıriminin asgarî ücret 
düzeyine çıknlması vaadi hâlâ yerine getirilmemiştir. 
Ne zaman ve ne ölçüde yerine getirileceği de henüz bel
li değildir, Kaldı ki, bununla işçi ve diğer emekçilerin 
gelirlerine yapılmış olacak küçük zam, ilân edilmiş olan 
% 30’a varan devalüasyonla daha şimdiden geri alınmış 
bulunmaktadır.”

"Boy leşi bir devalüasyonu ekonomik balamdan gerekli 
de görmüyoruz. Bu sayede ihracatımızın artması bek
lenemez. Ama ihracat tüccarlarının kârları —havadan— 
%30 oranında artmış olacaktır.

Yapılan devalüasyonu hükümetin kemer sıkma politikası
nın bir işareti olarak değerlendiriyoruz. Onun için he
men şunu belirtelim ki, işçi sınıfımızın ve emekçi hal
kımızın kemerinde artık sıkılacak delik kalmamıştır. 
Başta DİSK olmak üzere bütün işçi sınıfımızın bu tür 
kısıtlayıcı önlemlere karşı çıkacağından kimsenin şüp
hesi olmamalıdır.

Yeni hükümetin almış olduğu ekonomik önlemlerin, ön
ceki hükümetlerin almış olduklarından hemen hiçbir 
farkı olmaması dışa bağımlı bu kapitalist düzenin da
yattığı bir zorunluluktur. Bu gerçek, bu düzen sos
yalizm yönünde değiştirilmedikçe, işçi sınıfımız ve diğer 
emekçi halkımız yararına hiçbir önlem gellrilemeyccğinî 
bir kere daha ortaya koymaktadır.”
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Alınan kararlar. 
Sosyalizm 

yolunda yürüyen 
işçi sınıfına 
yeni atılım lar 
kazandırdı"

T  .
aurkiye işçi sınıfınm 

ve genel olarak tüm emekçi 
halkımızın dikkatleri 22-27 
Aralık 1977 de İstanbul'da Har 
biye’deki Şehir Tiyatrosu sa
lonlarına çevrilmişti. Bu tarih
ler arasında Türkiye işçi sını
fının tek demokratik sınıf ve 
kitle sendikal örgütü olan 
Devrimci İşçi Sendikaları Kon
federasyonu DİSK’in 6. Erken 
Olağan Genel Kurulu bu salon
da toplanıyor, önündeki işçi 
sınıfını ve emekçi halkımızı ya
kından ilgilendiren sorunlara 
çözüm bulmaya çalışıyordu. 
DİSK'in karar organları içinde

çıkan görüş ayrılıkları, DİSK’ 
in "DEMOKRATİK”liğinin en 
somut kanıtı olarak erken top
lanan Genel Kurul'da gideril
di.
TARİHSEL  
GENEL KURUL 
Genel Kurul'un ilk gününde 
DİSK'in yiğit, savaşkan taba
nının bilinçli temsilcilerinden 
oluşan delegasyonun yanısıra 
salonda çok sayıda yerli ve 
yabancı konuk bulunuyordu. 
Çeşitli ülkelerin işçi sınıflarının 
en sıcak, dosttan selamlarını 
getiren sendikacı konuklarla 
birlikte Dünya Sendikalar Fe
derasyonu gibi 180 mllyon'dan 
fazla işçiyi, barındıran
uluslararası örgütlerin temsil
cileri de bulunuyorlardı.
Çeşitli siyasal partilerin ve de
mokratik Meslek Kuruluşları
nın yöneticileri, temsilcileri de, 
Genel Kurulu onurlandırıyor
lardı.
"YAŞASIN DİSK” sesleri ara
sında Genel Kurulu açan DİSK

6. Genel Kurul 
işçilerin devrimci 
birliğini pekiştirdi

Genel Başkanı Kemal TÜRK- 
LER, genel kurulun tarihsel ö
nemi üzerinde durarak, "genel 
kurul sonuçlannı bütün Türkiye 
ve Dünya kamuoyu merakla 
beklemektedir," dedi.
Türkler, 6. Genel Kurulun top
landığı ülke ve dünya koşul
ları konusunda görüşlerini be
lirtti ve verilen mücadeleye 
örnekler göstererek bunlan 
"kelle koltukta" diye tanımla
dı.

141. 142. MADDELER 
KALDIRILMALIDIR

Türkler daha sonra, MC döne
mi uygulamaları, DİSK’in se
çim politikası, Türkiye'yi belir-
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leyen dış ekonomik ve siyasal 
ilişkiler üzerinde durdu. 141 
ve 142. maddelerin kaldırılması 
İçin verilen mücadelenin gide
rek büyüdüğünü ve etkinleşti
ğini söyledi.
Türkler, DİSK'in niteliğini ko
ruyabilmesi için gerekli olan 
koşullan sayarak şöyle dedi.

"DİSK ilkeleri, bu ilkelerin babın
da gelen sınıf sendikacılığı ve ör
gütsel bağımsızlığımın koruma 
temelinde örgütlenme çalışmaları
na hız v e rm e k le  ilk hedef olarak 
1 milyonluk DİSK hedefine bir an 
önce varmak zorundayız.” 
"Faşizme, emperyalizme, tekelle
rin egemenliğine karşı otan tüm 
kuruluş ve güçlerin bir cephe 
içinde bir araya gelmeleri yönün
de güç ve eylem birliğini sağla
mak İçin çalışmalıyız." 
“ Uluslararası ilerici sendikal ha
reket içinde daha aktif ve daha 
kararlı bir tavır almalıyız.”

Daha sonra gelişen tartışma
ların DİSK’in Genel Kurulunun 
erken toplanmasını zorunlu ha
le getirdiğini belirten Kemal 
TÜRKLER, örgüt bütünlüğü 
konusundaki görüşlerini açık
ladı.

DİSK VE
SİYASAL PARTİLER

| j r
A e m a i TÜRKLER açış 

konuşmasında DİSK'in siyasi 
partilerle olan ilişkilerine de de
ğinerek, "DİSK'in kitle örgütü 
olduğunu, içinde değişik gö
rüşlere ve farklı partilere bağ
lı olanfann bulunacağım" bil
dirdi. TÜRKLER konuşmaya 
şöyle devam e tt i:
“DİSK’in güçlenmesi İçin savaşım 
vermiş hiçbir arkadaşımın de
mokratik sınıf ve kitle sendikacı
lığına karşı çıkabileceğine inan
mıyorum. Bu nedenle, çeşitli gö
rüş ayrılıklarını abartmaktan, 
böylece gereksiz ve zararlı kutup
laşmalara yol açmaktan özellikle 
kaçınmak gerektiğini tekrar et
mek İstiyorum. Çünkü, DİSK bir 
sınıf örgütü olduğu kadar, aynı 
zamanda bir kitle örgütüdür. Ya
ni tabanımız ve yönetim İçinde, 
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fi. Olağan Erken Genel Kurulda başkanlık Divanı ve Yürütme knrulu üyeleri...

değişik görüşlere veya farklı par
tilere bağlı olanlar bulunabilir. 
Önemli olan, herkesin birbirlerinin 
görüşlerine saygı duyabilmesi ve 
sınıf sendikacılığı ilkesinde, ülke
mizin aydınlık yarınlarının işçi sı
nıfının elleri üstünde yükseleceği 
doğrusunda birleşebilmeleridir. Ak 
si takdirde, DİSK içinde birleşmek 
için siyasaJ-ideolojik birliği öne 
sürmek örgütümüzü parçalamaya, 
partilere göre sendika kurma yan
lışına götürür. Siyasal ideolojik 
bütünlük ancak partilerde, özellik
le işçi sınıfı partilerinde aranabi
lir” .

TÜRKLER daha sonra DİSK 
6. Genel Kurul’nda grupların 
kendi öze! görüşlerini dayat
mamalarını isteyerek DİSK'in 
bütünlüğünün korunması için 
böyle davranmanın zorunlu ol
duğunu bildirdi. Bu tür davra
nışın tersinin DİSK ve İşçi sı
nıfı düşmanlarını sevindirece
ğini açıkladı.

TÜRKLER konuşmasını "BİR-> 
LİK - MÜCADELE - DAYANIŞ
MA” İsteğiyle ve yine "YAŞA
SIN DİSK" sesleri arasında bi
tirdi.

SİYASAL PARTİLER 
SÖZ ALIYOR

Bu konuşmadan sonra konuk
lar kürsüye gelerek söz aldı

lar. İlk sözü alan İstanbul Be
lediye Başkam Aytekln KOTİL 
"Genel Kurul'a çalışmalarında 
başarılar” diledi. Daha sonra 
İstanbul Barosu Başkanı Orhan 
APAYDIN, TMMOB Genel Baş
kanı Teoman ÖZTÜRK, TÖB- 
DER Genel Başkanı Gültekin 
GAZİOĞLU kürsüye gelerek ör
gütleri iie DİSK arasındaki iliş
kiler konusundaki görüşlerini 
ve Genel Kurula örgütleri adına 
başarı dileklerini sundular. 
Demokratik Meslek kuruluşla
rının temsilcilerinin yanısıra 
Genel Kurulu izleyenlerin al
kışladıkları Dünya Sendikalar 
Federasyonu Temsilcisi, DSF 
Sekreteri konuşmasında, "em
peryalizme ve sömürgeciliğe 
karşı verilen ortak mücadele
nin DİSK ile DSF artısındaki 
ilişkilerin gelişmesinin güven
cesi olduğunu" söyledi. Ko
nuşması alkışlarla sık sık ke
silen DSF Sekreteri Boris Ave- 
rjcnov'un ardından çeşitli si
yasal parti Genel Başkanlar! 
sırayla kürsüye gelerek söz 
aldılar. Vatan Partisi Genel 
Başkanı Mehmet ÖZLER, Tür
kiye Emekçi Partisi Genel 
Başkanı Mihrl BELLİ, Türkiye 
Sosyalist İşçi Partisi Genel 
Başkanı Ahmet Kaçmaz, Tür
kiye işçi Partisi Genel Başkanı 
Behlce Boran ve Sosyalist

Devrim Partisi Genel Başkam 
Mehmet ALİ AYBAR, yaptıkla
rı konuşmalarda genellikle 
"birlik" sorununa değindiler 
ve "demokrasi" konusundaki 
görüşlerini dile getirdiler.

DİVAN SEÇİLİYOR

DİSK 6. Erken Olağan Genel 
Kurulu, ilk günkü çalışmalarına 
daha sonra Genel Kurulu yö
netecek olan Divan Başkam ve 
yardımcılarını seçerek devam 
etti. DİSK karar organlarında 
çıkan ayrılığın Genel Kurulun

çalışmalarını da önemli ölçü
de aksatacağını savunan çar
pık, kasıtlı düşünceleri sergile
yen bazı basın organlarına bir 
yanıt vermek istercesine Ge
nel Kurul, Divan seçiminde 
tabanın birliğini, bölünmezliği
ni bir kez daha bu tür ellerini 
oğuşturarak bekleyenlere gös
terdi. Divan Başkanlığına Ole- 
yis Sendikası Genel Başkanı 
Mukbil ZIRTILOĞLU, yardım
cılıklarına Gene!-İş Sendikası 
Genel Sekreteri Ertan ANDAŞ 
iie Maden-iş Sendikası Genel 
Başkanvekili Bahtiyar Erkul, 
Divan katiplik ve üyeliklerine 
de Rıdvan BUDAK (Tekstil), 
Saim ETHEM (Gıda-İş), Sadık 
Doğrular (Keramik-lş) seçildi
ler.
DİSK Gene! Kurulu ilk gün 
çalışmalarım Hesap Tetkik, 
Tüzük Değişikliği ve kararlar 
komisyonlarını oluşturarak so
na erdirdi.

İKİNCİ GÜN...

Ö e n e l Kurul'un ikinci 
çalışma gününde Filistin Sen
dikalar Birliği Başkan Yardım
cısı Muhammed Badran'ın ko
nuşması salondaki coşkuyu 
yükseltti. Salon, Filistin devri-

minin zafere ulaşmosfnı yürek
ten isteyen, Filistin Öşvrtfni'ne 
her türlü katkıyı yaprhaya n a 
zır bilinçli DİSK üyelerinin ses
leri ile dolup taştı.

• G e n e l  K u r u l ,  ikin
ci günün çalışmalarına daha 
sonra Yürütme Kurulu üyele
rinin yaptıkları konuşmalarla 
devam etti. Yürütme Kurulu 
üyeleri 5. Genel Kurul’dan bu 
yana geçen dönem içinde yap
tıkları çalışmaları ayrıntılı bir 
biçimde Genel Kurula sundular. 
"Demokratik sınıf ve kitle örgü
tü” kavramının ayakları hava
da içi boş bir kavram olmadı
ğı DİSK Genel Kurul çalışma
ları sürdükçe daha açık seçik, 
daha tartışılmaz bir biçimde 
ortaya çıktı. Tüm Yürütme 
Kurulu üyeleri görevde olduk
ları süre içinde yaptıklarını ba
şarısıyla, başarısızlığıyla, bü
yük bir açıklık içinde ortaya 
koydular. Kendilerini bu göre
ve getiren Genel Kurula he
sap verdiler.

YÜRÜTME KURULU 
ÜYELERİ SÖZ ALIYOR

MESAJ GÖNDEREN 
ÖRGÜTLER

Avrapa İsçi Sendikal an  Konfederasyona 
Basın Sanayii Sendikaları Daimî Komitesi 
Çekoslovak Sendikaları Merkez Konseyi 
Danimarka İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
DEV-İŞ (Kıbrıs Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu)
Dünya İş Sendikaları Konfederasyonu 
ESAK-A Üyesi Yapı İnşaat İşçileri Federasyonu 
Finlandiya Sendikaları Konfederasyonu 
Finlandiya Yapı İşçileri Sendikası 
Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu 
Macaristan Sendikaları Merkez Konseyi

------------------------ ------------------------------ \

■  1
Madagaskar İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Polonya Sendikaları Merkez Konseyi 
Portekiz Emekçileri Genel Konfederasyonu - 
İntersendikal Ulusal Sekreterliği 
Romanya Sendikaları Merkez Konseyi 
Sri Lanka Demokratik İşçi’ Kongresi 
Togo İşçileri Ulusal Konfederasyonu 
Uluslararası Kimya ve Benzeri İşkolu İşçileri 
Federasyonu
Uluslararası Madenciler Birliği 
Uluslararası Tekstil. Giyecek Deri ve Kürk 
İşçileri Federasyonu
Uluslararası Yapı ve Ağaç İşçileri Federasyonu - 
İsviçre
Yunanistan Haberleşme Ulaşım Sendikasına Bağlı 
Otobüs İşçileri Federasyonu
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MESAJ GÖNDEREN 
ÖRGÜTLER VE KİŞİLER

PARLAMENTERLER VE SİYASAL KURULUŞLAR

•  Bülent Eccvit, CHP Genel Başkanı 
0  Orhan Eyüboğlu, ,CHP Genel Sekreteri 
0  Özker özgür, CTP (Kıbrıs) Genel Başkanı 
0  Ahmet Yıldız, Tabii Senatör 
0  Ve CHP üyesi 32 senatör ve milletvekili

ÖRGÜTLER VE SENDİKALAR

0  Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 
0  Halkevleri 
0  Köy - Koop.
0  İstanbul Barosu 
0  Türkiye Yazarlar Sendikası 
0  İlerici Gençler Derneği 
0  İlerici Kadınlar Derneği 
0  TRT Der ■
0  Genel Der
0  Tüm Yüksek Tekniker ve Teknikerler Derneği 
0  TÖB-DER Adana Şubesi 
0  TÖB-DER Muğla Şubesi 
0  TÖB-DER Lice Şubesi 
0  Garanti Bankası Bafra Şubesi Temilcileri

\ ______________________________________________________________J

DİSK Örgütlenme Dairesi Baş
kanı Fehmi IŞIKLAR Yürütme 
Kurulu üyelerinin konuşması 
sırasında genel olarak örgüt
lenme sorunları üzerinde dur
du. IŞIKLAR "işçi sınıfının 
sendikal birliği yolunda karar
lı bîr mücadele verilmesi" ge
rektiğini belirterek şöyle dedi:

“Gelecek olan faşizm o biraz da
ha solcu, o daha solcu diye karar 
vermeyecek.. Takınacağımız her 
tavrı fabrikadaki işçinin onaylayıp 
onaylamayacağını düşünerek ta
kınmak, suçlamaları işçiler duy
duğu zaman ne olacak diye düşü
nerek yapmak zorundayız.”

DfSK'in birliğinin pekiştirilme
si konusunda somut eleştiri
lerde bulunan IŞIKLAR'dan 
sonra konuşan Yürütme Kuru
lu üyelerinden Gıda-İş Sendl- 
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kası Genel Başkanı Kemal 
NEBİOĞLU, Genel Kurulda di
le getirilen çeşitli eleştirileri 
cevaplandırdı. Nebioğlu, önem
li olan sorunun "İşçi sınıfına 
ihanet etmemek ve hatalardan 
geri dönebilmek olduğunu" 
belirtti.

NEBİOĞLU şöyle ded i:
‘‘Bata yapanları yola getirmek bi
zim elimizde; işçi sınıf mm gücü 
buna yeterlidir. Türkiye’nin par
çalanmış sosyalistleri içinde, on
lara güven verecek en sağlıklı ku
ruluşların temsilcileri olarak, iti
ci çizgide değil, yün verici çizgi
de olmak zorundayız... DİSK için
de, uyum içinde, CHP’si ile, sos
yalist partisi ile, sosyalist fraksi
yonu ile birlikte olacağız. Çünkü 
ortak amaç bellidir. Aynı şekilde 
bir kısım görüşlere ambargo ko
yarak, faşizme karşı ortak cephe 
kurulamaz,”

Genel Kurul sonrası 
sınıf ve kitle 
sendikacılığı daha da 
güçlendi.

Genel kurul sorunları tam 
bir özgürlük içinde 
tartışarak çözümlerken, 
konuşmacıları da 
tam dikkatle dinliyordu.

vaplandırdı. DİSK Mali Sekre
teri ve Lastik-lş Genel Sekre
teri Celal KÜÇÜK ise, özellikle 
harcamalar konusundaki eleş
tirilere değinerek ödemelerin 
nasıl yapıldığını anlattı. Küçük, 
işçi sınıfının sendikal birliğinin 
DİSK içinde sağlanması konu
sunda kararlı ve aktif bir mü
cadele verilmesini istedi.

ÇALIŞMALAR İKİ GÜN  
DAHA UZUYO R...

D lS k̂Yürütme Kurulu üye
lerinin kendilerine yöneltilen 
eleştirileri yanıtlaması, bu ara
da görev dönemleri ile ilgili 
özeleştirilerini yapması Genel 
Kurutun üçüncü günü akşa
mına dek*sürdü. Bu süre için
de görüş ayrılığına neden olan 
konular enine boyuna tartışıl
dı. Daha Önce dört günde ta
mamlanacağı hesaplanan Ge
nel Kurul çalışmaları bu geniş 
tartışma, eleştiri ve özeleştiri 
nedeniyle iki gün daha uzatıl
dı.
Genel Kurutun önündeki ö
nemli görevlerden biri de Tü-

Eski ve yeni DİSK 
genel başkanları 

TÜRKLER ve BAŞTÜRK 
görev devir tesliminde.

DİSK Genel Başkan Vekili ve 
Tekstil Sendikası Genel Baş
kanı Rıza GÜVEN ise yaptığı 
konuşmada daha çok somut 
sorunlar üzerinde durdu. Gü
ven organlara saygılı ve organ 
kararlarına bağlı olunması ge
rektiğini belirtti. Gene! Kurul ön 
cesi çıkan olayların nedenleri
ni anlatarak, işçi sınıfının sen
dikal birliğine yönelik örgütsel 
çalışma biçimi üzerinde dura
rak ortaya çıkan ve çıkabile
cek sorunların nasıl çözümle
nebileceğini belirtti.
Genel Sekreter Mehmet KA
RACA yapılan eleştirileri ce-

Sorunların çözümü 
tabanın söz ve karan 
ile gerçekleşti

zük Değişikliği Komisyonunca 
DİSK Ana Tüzüğünde yapılma
sı önerilen değişiklikleri karara 
bağlamaktı. Yine DİSK Ana Tü
züğüne göre Genel Kurutun 
Tüzükte bir değişiklik yapılabil
mesi için 2 /3 ’lük bir çoğunluk
la karara varması gerekiyordu. 
Tüzük Değişiklik Komisyonu 
yapılmasını önerdiği değişiklik
leri Genel Kuruta sundu. Bu 
değişiklik önerileri arasında 
“DİSK’in Genel Merkezinin 
Ankara'ya Taşınması, Genel 
Başkan Dışındaki Yürütme Ku
rulu üyelerinin seçilmesi yolu
nun değiştirilmesi” gibi öneri
ler vardı. Ancak Genel Kurul' 
un üçte iki'ye yakın bir çoğun
luğu bu değişiklikleri benim
semesine rağmen gerekli 2 /3 ’ 
lük çoğunluk elde edilemedi. 
Bu nedenle tüzüğün birkaç 
maddesi dışındaki değişiklik 
önerileri gerçekleşmedi

CEPHE TA R TIŞ M A S I 
Ç Ö Z Ü M L E N İY O R

Tü zü k  Değişikliği Ko- 
misyonu'nun yamsıra Konfe- 
derasyon’un önümüzdeki dö
nemde çalışma alanını belirle
yecek olan kararların oluştu- 
turulmasıyla görevlendirilen Ka 
rarlar Komisyonu da hazırla

dığı karar tasarısını Genel Ku
rula sundu. Bunların içinde 

özellikle “Cephe” ile ilgili ka
rarın ayrı bir önemi bulunmak
taydı. Türkiye’nin içinde bulun
duğu ekonomik, sosyal ve siya
sal koşullar da öngörülen 
“anti - faşist, anti - emperyalist 
cephenin” kapsamı, biçimi 
büyük önem taşır nitelikteydi. 

Kararlar Komisyonunun "Cep
he” ile ilgili karar tasarısının
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yanışına Genel Kurula sunulan 
ve altında Gıda-İş Genel Baş
kanı Kemal NEBİOGLU, M a
den-iş Genel Başkan Vekili 
Kemal DAYSAL, Lastik-İş Ge
nel Sekreteri Celal KÜÇÜK, 
Genel-İş Genel Başkanı Abdul
lah BAŞTÜRK ve Maden-iş 
Genel Sekreteri Mehmet ER- 
TÜRK'ün imzaları bulunun 
"Cephe" ile ilgili karar tasa
rısı Genel Kurul’un büyük ço
ğunluğunun oylarıyla benim
sendi. Genel Kurul çalışmala
rı arasında çeşitli konulara 
ilişkin önemli kararlar aldı. 

Genel Kurul gündeminde bu
lunan sorunlarla ilgili kararlar 
alarak çalışmasının son aşa
masına ulaştı ve sıra çeşitli ku
rullarda görev alacak yöneti
cilerin seçimine geldi.

GENEL BAŞKANLIK 
SEÇİMİ...

G e n e l Başkanlık için 
iki aday vardı: Maden-İş Genel 
Başkanı Kemal TÜRKLER İle 

Genel-İş Genel Başkanı Ab
dullah BAŞTÜRK. DİSK tüzüğü 
gereği yapılan ilk tur oylama
da TÜRKLER 116 oy. BAŞ
TÜRK 204 oy almıştı. Bu so

nuç üzerine Kemal TÜRKLER 
kürsüye gelerek adaylıktan çe
kildiğini bildirdi. İkinci tura tek 
aday olarak giren Abdullah 
BAŞTÜRK. 214 Oy alarak DİSK 
Gene! Başkanlığına seçildi. 
Gene! Kurula Genel Başkan 

olarak hitap etmek üzere kür
süye gelen Abdullah BAŞ- 
TÜRK'ü DİSK'in bilinçli dele
geleri, "YAŞASIN DİSK" ses
leriyle karşıladılar.

DİSK mühürünün yeni Genel 
Başkana TÜRKLER tarafından 
teslimi sırasında salon görül

medik bir heyecan, ve coşku 
içindeydi.

6. Erken Genel Kurulca Genel 
Başkanlığa seçildikten sonra 
yaptığı konuşma sık sık alkış
larla ve "YAŞASIN DİSK" ses
leriyle kesilen Abdullah BAŞ- 
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Yeni Başkan: «Siyasal bağnazlık 
ve tasfiyecilik yapılmayacaktır»

TÜRK, “YAŞASIN SOSYA
LİZM” sözleriyle önümüzdeki 
güç mücadelenin uzun dönemli 
tartışmasız hedefini ortaya koy 
du.

Baştürk ve Türkler.

yeni yürütme 
kurala soldan sağa: 

M. Zırtıloğlu, 
R. Güven, 

K. Nebioğlu, 
A. Baştürk, 
F . Işıklar, 

T. Kocamanoğlu, 
M. Aktulgalı...

BAŞTÜRK, "MÜCADELEMİZE 
İŞÇİ SINIFININ BİLİMİ 
YOL GÖSTERECEKTİR,, 

m
■kongrenin son konuşmasını yapan yeni Genel Baş

kan Abdullah BAŞTÜRK aylardır süren tartışm aların genel 
kurulda sona erdiğini belirtmiş ve şöyle demiştir:

‘‘Emperyalist güçlerin, ekonomik, sosyal örgütleriyle olduğu ka
dar, siyasal partileriyle, siyasal iktidarlarıyla hangi boyutlara 
ulaştığını, banlara karşı hepimizin bildiği savaşımı sürdürürken 
DİSK Genel Başkam olarak bana ne büyük soru mi ulaklar getire
ceğini biliyorum.

Dışardan ve içerden DİSK’e atılmak istenecek çengellerle işçi 
şifinin burjuvaziye kapitalizme, emperyalizme, ırkçılığa karşı yü
rüttüğü savaşımı saptırmaya, yoziaştırmaya, çalışanlarla hangi 
boyutlarda kavga vereceğimizi de biliyorum.

Ancak, inanıyorum ki, tümümüz İşçi sınıfı bilimine dayalı bir 
temel amaçta ve ilkelerde birlikte olmayı sürdürmede,

DİSK’in birliğinin
en belirgin kanıtı
«YASASIM DİSK
YAŞASIN
SOSYALİZM»
sloganında
somutlaşıyordu.

Tümümüz, DİSK’in tüzüğü ve bn genel kurulda kabnl ettiği ka
rarlarla tam  bir mutabakat sağlamada,

Tümümüz, bunları hayata geçirmede, isabetli ve geçerli yöntem
lerin uygulanmasında nyumlu ve tutarlı olursak, DİSK’i daha 
büyük yapmada, daha bütün ve güçlü kılmada., en kısa zaman 
içinde 1 milyonluk hedefin gerçekleşmesinde başarıya nlaşmâ- 
mız için tnm koşullar vardır.

TASFİYECİLİKTEN UZAK DİSK

İnanıyorum iri, önümüzdeki dönemde, DİSK, her türlü sekterlik- 
ten, grupçuluktan, her türlü tasfiyeci uygulamalardan uzak tu
tulacaktır.

İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde DİSK, içerden ve dışardan 
gelecek siyıasal parti etkilerine karşı bağımsızlığını titizlikle ko; 
ruyacaktır.

İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde DİSK, emperyalist tekelle
re karşı ulusal bağımsızlığı korumada, faşizme çanak tutanlara 
karşı sürdürdüğü savaşımda halkımızın tüm demokratik güçle
rini yanına almada, daha büyük başarılara ulaşacaktır.

Hiç birimiziln kuşku .duymamasını istediğim bir hususu işaret 
edeceğim! D.İSK, kuruluş günlerindeki bilimsellik çizgisinden, kit
lesel eylemlerin yarattığı etkinlikten, sosyalizmi kurma çabala
rından bir milim geride değil, ama ileride olacaktır.

Devrimciler ne yaptıklarını iyi bilen, nereye varmak istediğinin 
bilincinde ofıan kimseler olmak durumundadır.”

Konuşmasının sonunda, delegelere güvenlerinden dolayı teşek
kür eden BAŞTÜRK sözlerini «YAŞASIN SOSYALİZM» diye bitir, 
mistir.
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6. GENEL KURULDA 15 YABANCI

GENEL KURULA KATILAN 
, KONUKLAR

2 2 -26  Aralık 1977'de yapılan DİSK 6. Olağan Genel Ku-
rulu'nda dünyanın bir çok ülkesinden bir çok sendikal tem
silciler bulundu. DİSK Genel Kurulu'no katılan yabancı
sendikal temsilciler şöyleydi:

•  DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU Adına Sekreter 
Boris AVERİANOV

•  DSF'ye bağlı ULUSLARARASI YİYECEK, TÜTÜN, OTEL 
ve BENZERİ İŞKOLLARI İŞÇİLERİ FEDERASYONU Adına 
Genel Sekreter Ursinio ROJAS,

•  DSF’ye bağb ULUSLARARASI TİCARET İŞYERLERİ FE
DERASYONU Adına Sekreter Alvaro VILLAMARİN,

•  DSF'ye bağb ULUSLARARASI KAMU HİZMETLİLERİ FE
DERASYONU Adına Sekreter Jean CLAUDERUAS,

•  BULGARİSTAN SENDİKALAR MERKEZ KONSEYİ Adına 
Başkan Vekili Georgi EVGENİEV,

•  GENEL İŞÇİ KONFEDERASYONU (CGT) FRANSA Adına 
Yürütme Kurulu Üyesi Georges CROESE,

•  HİNDİSTAN İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
(AITUC) Adına Sekreter D. SHARMA,

•  IRAK GENEL İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU Adına 
NINEVEH BÖLGESİ SENDİKA BİRLİĞİ BAŞKANI Muayad 
ABDULLAH,

•  KIBRIS DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU 
(DEV • İŞ) Adına Genel Başkan Haşan SARICA, Yönetim 
Kurulu Üyesi Şefik RİFAT,

•  SOVYET SENDİKALARI MERKEZ KONSEYİ, Adına TACİ
KİSTAN CUMHURİYETİ SENDİKALAR KONSEYİ BAŞKA
NI Ayub KHAYDAROV, MERKEZ KONSEYİ DIŞ İLİŞKİLER 
DAİRESİ ŞEFİ Vladımır IGNATOV,

•  DİKTATÖRLÜĞE KARŞI BİRLEŞİK SENDİKA HAREKETİ 
(ESAK) Adına Örgütlenme Sekreteri Dımıtrıos KOSTOPOU- 
LOS,

9  YUGOSLAVYA İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIK DİVAN Üyesi Marko 
DJURICIN

V ______________________________________________________________ /

Sovyet Sendikalar Merkez 
Konseyi adına konuşan AYUD 
MPAŞDAROV Türkiye'de bu
lunan sendikalarla ilk İlişkinin 
1971'de 1 Mayıs törenlerine iz
leyici olarak gelen DİSK tem
silcileriyle tanışarak başladığı
nı bildirmiştir. Bu tarihi izle
yen yıllarda DİSK ile Sovyet 
Sendikaları arasındaki ilişki

nin giderek sıcaklaştığını bil
diren Mpaşdarov, sendikal 
mücadelenin önemini vurgular
ken şöyle demiştir:

"Uluslararası ilişkilerin sıhhatlan- 
ması süreci sendikaları da etkile
mektedir. Son zamanlarda yapılan 
birçok uluslararası sendikal kar
şılaşmalara, konferanslara daha 
başka önemli olaylara tanık oluyo 
im . Soğuk savaşın engellerini aşan 
bu konferanslar emekçiler karşı
sında duran ortak güncel problem
leri görüşen Dünya Sendikalar 
Konferansı ve bir sıra branş sen 
dikalannm konferans ve sempoz
yum! an  birer önemli olay olmuş
tur, Sendikalar arasındaki ilişki
lerde iklimin yumuşaması, Asya 
Sendikalar Konferansının yapılma
sı için olumlu koşullar sağlamak
tadır. Asya kıtasındaki birçok ül
kenin sendikaları sosyo - ekonomik 
problemleri görüşecek olan bu 
konferansın çağrılmasından yana- 
dırlar, Sovyet sendikaları işçi da
yanışmasıyla proletarya enternas
yonalizmi ilkelerini şaşmadan kı
lavuz edinerek uluslararası faali
yet yürütmektedirler."

DSF genel sekreteri konuşurken.

Sovyetler Birliğl'nde sendika
ların işlevleri üzerinde duran 
Mpaşdarov, Türkiye'deki sen
dikalarla Sovyet Sendikaları
arasında daha sıcak işbirliği 
istemiştir.

BULGARİSTAN 
İŞÇİLERİNİN SELAMI

Bulgaristan Sendikalar Birliği 
Merkez Konseyi adına ikinci 
başkan Georgi Evgnlev yaptığı 
konuşmada, «DiSK'in zor kg* 
şullar altında elde ettiği bü
tün başarılan yakından İzle
diklerini» bildirerek, «DİSK’i 
Türkiye İşçi sınıfının gelecek
te elde edeceği başarıların gü
vencesi olarak gördüklerini» 
açıklamıştır.,.

Evginiev, şöyle dem iştir: 
"Bulgaristan Sendikalar Birliği ve 
DİSK arasında kurulmuş olan iliş
kilerin ve işbirliğinin her geçen 
yıl genişleyip gelişmesinden duy
duğumuz hoşnutluğu da belirtmek 
isterim. Bu karşılıklı ilişkiler, bir
birimizi yakından tanıma., somut 
deney abş-verişi yapma ve eylem 
birliğini genişletme olanakları ya

ratmaktadır. Bu işbirliğinin ve

DSF SEKRETERİ’NİN  
KONUŞM ASI

'SÖM ÜRÜYE KARSI 
MÜCADELEDE DİSK-DSF 

DAYANIŞMASI SEVİNDİRİCİ r#

«Kapitalizm’den sosyalizme geçiş
çağında smıf mücadelesi
sendikal örgütlere görevler yüklüyor»

AJenel Kurulda bir konuşma yapan Dünya Sendikalar Fe
derasyonu Sekreteri Boris Averianov, “emperyalizme, sömürge
ciliğe ve sömürüye karşı verilen ortak mücadelenin DİSK ile 
DSF arasındaki İlişkilerin gelişmesine güvence olduğunu" bil
dirdi.
DSF Sekreteri, dünyanın genel görünümünden söz ederek, kapi
talizmden sosyalizme geçiş çağında sınıf kavgasının keskinleş
tiğini, bu gelişiminin sendikalara da bazı yükümlülükler getir
diğini ifade etti. Averianov, bu yükümlülükleri şöyle açıkladı :

Kapitalist buhranın yarattığı sorunları çözmek için birlik ve 
dayanışma;

% Yoksulluğa, bağımlılığa son vermek, gelişmekte olan ülke
lerin emekçi halklarının ilerlemeye yönelmelerini hızlandır
mak için yeni bir uluslararası ekonomik düzenin kurulması 
yolunda birlik ve dayamışına;

9  Sendikalara yöneltilen baskılara, ırkçılık ve faşizme karşı, 
demokratik Özgürlükler için ve sendikal haklar için mücade
lede birlik ve dayanışma;

0  Barış içinde bir arada yaşama, yumuşama, genel ve tam 
silahsızlanma, kitlesel yokedici silahların, özellikle en insan
lık dışı silah olan Nötron bombasının yasaklanması ve dün
yanın çeşitli yörelerinde devam eden çatışma ve savaş ocak
larının söndürülmesi için birlik ve dayanışma.”

PRAG’a DAVET

DSFsSekreteri, konuşmasının sonraki bölümünde, bu amaç 
lan  kendi içinde tartışacak ve karara bağlayacak olan DSF’rıin 
9. Genel Kurulunun 16/23 Nisan arasında Prag’ta toplanacağım 
bildirdi ve “DİSK'i bu toplantıda görmekten sevinç duyacaklar 
rını" açıkladı.
Genel Sekreter daha sonra, DSF’nin “gerçeklerle ilişkisi olmayan 
ufku dar sendikacılığa” karşı olduğunu belirterek “günümüzde 
sendikacılığın görevleri, geniş emekçi kitlelerin çıkarları doğrul
tusunda sendikalar arasında etkin ve birleşik eylem programı 
oluşturmaktır” dedi.
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Yabancı ve yerli konuklar toplu halde genel kurulu izliyorlar.

Ortadoğu ülkelerinden Hindistan’a ve 
Batı Avrupanm kapitalist ülkelerinden 
Sosyalist Blok ülkelerine kadar 
milyonlarca işçinin sözcüleri 
Türkiye îşçi Sınıfının devrimci örgütü 
DİSK'e başarılar dilediler.

ilişkilerin gelecekte de iki ülke 
emekçileri ve işçi sınıfının yara
rına gelişip derinleşeceğine ina
nıyoruz."

DEMOKRATİK ALMAN 
CUMHURİYETİ 
İŞÇİLERİNİN SESİ

Özgür Alman Sendikalar Birli
ği adına konuşan Metal İşçi
leri Sendikası Başkanvekili 
Willy Jahnke, DİSK'in uluslar
arası işçi sınıfı hareketi için
deki yerine olan güvencelerini 
artırdığını belirterek söze baş
lamış ve "proleter enternasyo
nalizmi İçinde olmak, bizim 
İçin, demokrasi, barış, özgür
lük ve sendikal hakların korun
ması ve kapitalist ülkelerin İş
çi sınıflarıyla uluslararası te
kellere karşı yanyana olmak 
demektir" demiştir.
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Daha sonra genel kurulda söz 
alan DSF'ye bağlı Ticaret 
İşyerleri işçileri Sendikaları 
Uluslararası Birliği Sekreteri 
C. de Alşaro Vlllamarin, işko
lunda bulunan bir çok sorunun 
uluslararası bir dayanışma ve 
eylem birliği ile 1980'e kadar 
çözümlenebileceğini bildirmiş
tir.

BANKA, BELEDİYE, 
SİGORTA İŞÇİLERİNDEN 
BAŞARI DİLEKLERt...
DSF üyesi Uluslararası Kamu 
Sektörü Hizmetleri, Banka ve 
Sigorta İşçileri Sendikaları Bir
liği Sekreteri Claude Ruas 25
milyon üyeleri adına “Türkiye 
İşçi sınıfının mensuplarını se
lamladığım” söyledikten sonra 
şöyle demiştir;

^  "Sendika ve insan haklarınz 
yönelen saldırılar, sendika m i
litanlarını hedefleyen baskıla
ra karşı,

0  Faşist nitelikli ölümcül provo
kasyonlara karşı,

0  Emekçileri, sendikaları sömü
rüye ortak etmeye yönelik sı
nıf işbirliğinin etkilerine karşı, 
birlik ve dayanışma içinde ol
mak gerekmektedir."

Sekreter daha sonra, Metal 
işkolunda grevde olan işçilerin 
grevlerini başarı ile bitirmele
rini de dilemiştir.

DSF üyesi Gıda Tütün Otel ve 
Benzeri işkollarındaki işçilerin 
sendikalarının uluslararası bir
liği genel sekreteri Ursinei Ro- 
jan da yaptığı konuşmada, 
DSF'nin Prag'ta yapılacak 9. 
Genel Kurulunun anlamını be
lirtmiştir.

YUNAN İŞÇİLERİNİN 
ATEŞLİ, SICAK 
DAYANIŞMA BİLDİRİSİ

Yunan işçi sınıfının sınıfsal da
yanışmasını getirdiğini belirten 
ESAK-A Örgütlenme Sekreteri 
Dimitri Kostopular konuşma
sında şöyle demiştir:

MESAJ GÖNDEREN YURT DIŞINDAKİ 
İŞÇİ VE ÖĞRENCİ KURULUŞLARI

L .

ATK (Londra)
Batı Berlin Türkiyeli Öğrenciler Birliği 
Belçika Türkiye’li İşçiler Birliği 
Batı Berlin MESS'e Karşı MADEN - ÎŞ’i Des
tekleme Komiteleri j
Köln Yüksek Okulundaki Türkiye’li Öğrenciler 
Batı Berlin Türkiye'li Kadınlar Birliği

Kıbrıs Devrimci Gençlik Derneği 
KÖln Türkiye'li işçiler Dayanışma Birliği 
Uluslararası DİSK'le Dayanışma Komitesi - 
Köln
Kuzey Bremen Türkiye'li İşçiler Birliği

Frankfurt Türkiye'li işçiler Birliği
Türkiye'li Demokratik İşçi Derneği Yönetim 
Kurulu (Berlin)
Berlin Tramf Çikolata Fabrikası İşçileri 
Batı Berlin Weding Bölgesi MADEN - IŞ'le Da
yanışma Komitesi
Batı Berlin MADEN - ÎŞ’Ie Dayanışma Birlik
leri
Türkiye Halkçı Devrimci Dernekler Federas
yonu Avrupa Başkanlığı 
Köln İkinci MC’ye Karşı Direniş ve Maden - 
İş’Ie Dayanışma Komitesi 
ATKF Avrupa Türkiye'li Kadınlar Federasyonu

J

“Diğer ülkelerdeki' kardeşlerimiz 
işsizlikten kapitalist ülkelerde çok 
sık rastlanan sefaletten yoksun 
bir dünyanın fejthine ulaşmayı 
başardılar, buna dayanarak, örgü
tümüz derin bir güvenle Yunan 
îşçi Sınıfının en candan hislerini 
İfade eden Türkiye İşçi Sınıfına

en ateşli proletarya dayanışması
nı, barışçıl, ilerici savaşkan duy
gularla dolu, insandan insana bas
kıyı yok eden yeni bir dünyanın 
kuruluş haberini iletir."

Örgütlenme Sekreteri İşçi me
mur dayanışmasının sendikal

örgütlenme düzeyinde aynı 
haklara sahip olduklarını belir
terek, Yunan sendikal hareketi 
hakkında bilgi verdi,

FRANSIZ SOLUNUN 
BİRLİĞİ VE FRANSIZ 
İŞÇİLERİNİN SELAMI

"Fransız Genel-İş Konfederas
yonu (CGT) Yürütme Kurulu 
Üyesi Georges Coese yaptığı 
konuşmada "bağımsızlık taraf, 
sizlik demek değildir" diyerek 
Fransız solunun kesinlikle bir
liğinden yana olduklarını açık
lamıştır.
Solun güçbirliğinin sağlanma
sından sonra, gerici güçlerin 
bölünüp parçalanacağını bildi
ren CGT Yürütme Üyesi, de
miştir k i :

"C.G.T. solun kesinlikle birliğin
den yanadır. İşçileri bu amaçlar 
doğrultusunda aydınlatıp yönlen
dirmek ve boylece solun birliği
nin gerçekleşmesine katkıda bu
lunmak için büyük bir çaba için
dedir. Çünkü Ç.G.T. bilmektedir 
ki ancak solun birliği güçlendikçe 
büyük sanayi ve parasal grupla
rın hizmetinde olan gerici güçler 
bölünüp parçalanacaktır."

5 MİLYON YUGOSLAV 
İŞÇİSİNİN SELAMLARI
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Yugoslavya İşçi Sendikaları 
Birliği adına Merkez Konsey 
Başkanı Marko Djurich yaptı
ğı konuşmada 5 milyon Yugos
lav işçisinin selamlarını ve bo
şan dileklerini sunmuş ve şöy
le demiştir:

“Kurultayınızın düzenlendiği bu do 
nem. salt Türkiye işçi sınıfı için 
değil, bütün dünya işçileri için 
çok önemlidir. Bütün ülkelerin iş
çileri, çağdaş dünya özelliğini ta
şıyan hafif ya da sert biçimlerde 
olan birçok olaylarla karşdaşmak- 
talar. Bunların arasında, kuşku
suz artan enflasyon, sermayenin 
ve kadroların yokluğu, işgücü gö
çü üretim güçlerinin düşük düze
yi, yitirilmiş strüktürlerin değişi
mindeki sakıncalar, ülke içinde 
gelişme eşitsizliği, doğa zenginlik
lerinin rasyonel bir biçimde kulla- 
nıîmayışı ve yaşam ile çalışma 
ortamının kirlenmesi ve daha bir
çok sorunlar yer almaktadır "

IRAK İŞÇİLER BİRLİĞİ 
KONGREYİ SELAMLIYOR

İrak çapında örgütlü İŞÇİLER 
BİRLİĞİ ve Irak işçi sınıfı adı
na Kongreyi selamlayan Irak 
Genel İşçi Sendikaları Fede
rasyonunu temsil eden Muay- 
ad Abdullah konuşmasında,

. şu görüşleri dile getirmiştir:

"Emperyalizme karşı verilen sa
vaşa; genelde dünyada, özelde 
ise Ortadoğu'da çok rastlanıyor. 
İşçi sındı ve emekçilerin dünyada 
verdiği savaş: ulusal kurtuluş ha
reketleri ve anti-emperyalist, anti- 
tekelci savaş iJe bütünleşiyor. Bu 
savaş, işçi sınıfının öncülüğünde 
ve etkinliğinde yürütülerek em
peryalizme ve İşbirlikçi tekellere 
darbe vuruyor,
"Filistin davasının haini Enver 
Sedat'ın İsrail'e yaptığı ziyareti 
ve düşmanla olan işbirliğini pro
testo etmeyi bir borç biliriz. Ce
nevre Konferansının yeniden top 
lanmasını ve Filistin Halkına hak
larının verilmesini, İsrail'in işgal 
ettiği topraklardan çekilmesini ve 
halkların kardeşçe uzun yıllar bir 
arada yaşamasını istiyoruz.”

ÜRDÜNLÜ İŞÇİLERDEN 
SELAM!

Ürdün İşçi Sendlkoları Fede
rasyonu adına bir demeç su
nan Muhammed Arar, bölge
de emperyalistlerin Filistin 
halkının mücadelesini bastır
mak için oynadıkları oyunları 
ve Ürdün işçi hareketini ezme
yi amaç edinen sarı sendika
cılığı di.lç getirmiş, bunlara 
karşı etkin mücadele verdikle
rini anlatarak şöyle demiştir:
"Biz ise teslim olmaktansa müca
deleyi her zaman tercih etmekte
yiz, Şehitlerimiz adına, gerek F i - __
listin'de gerekse Lübnan'da si!ah-'N̂ ' \  
larımızı Filistin’in özgürlüğünü 
kazanmasına, emperyalizmin k» 
vulmasına, her halkın yerini bul
masına dek savaşacağımıza söz 
veriyoruz,"

FİLİSTİN’İN SESİ 
COŞKU GETİRİYOR...

Filistin Sendikalar Birliği Baş
kan Yardımcısı Muhammed 
Badran'ın Kongrede yaptığı 
konuşma ise özetle şöyledir: 
“Kardeşlerim,
İşgal edilmiş ve edilmemiş Filis
tin topraklarındaki işçi sınıfı adı
na sesleniyorum ve DİSK'in 6. 
Kongresine en iyi dileklerimi ve 
devrim için savaşanların sendikal 
lideri Abu Ammar'ın en sıcak se
lamlarım iletiyorum. Filistin’in 
özgürlü&ü ™ V.1LI-*... '-'diği için

n 1 ^  ^  I \ f : - i'ji

Filistin delegesi genel kurulu selamlarken...

savaşıyoruz. Savaşımızı paslandır
mayı amaçlayan teslimiyetçi En
ver Sedat formülü tekelci serma
yenin Amerikan emperyalizmi ve 
siyonizmle bütünleşerek Arap Halk
larının kutsal davasına ihanet et
miştir. Genel olarak dünyada, özel
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GENEL KURUL KARARLARI

n CEPHE rr...

• Genel Kurul’da, Kemal Nebioğlu, Kemal Daysal, Mehmet Er- 
urk, Abdullah Baştürk ve Celâl Küçük’ün önerileriyle “cephe" 

kavramı konusunda aşağıdaki karar alındı.

Ülkemizin bunalımdan kurtulması, ulusal bağımsızlığımızın sağ
lanması, tekellerin egemenliğinin her alanda kırılması, halktan 
yana temel ekonomik dönümüşlerin gerçekleştirilmesi, her türlü 
îaşıst girişimin saf dışı edilmesi, demokratik hak ve özgürlük
lerin genişletilmesi için;
Satılanların birbirlerinin örgütsel bağımsızlığına, ve görüşlerine 
saygı duyma, kitlesel eylemleri esas alma, eşit haklara saygı gös
terme ilkelerini gözeterek, Bu gene! çerçevede anlaşan tüm ulu
sal, ilerici, demokrat, yurtsever örgüt ve güçlerin anti-faşist, anti-
emperyalist, ve anti-tekel cephede savaşım birliğinin kurulması
nın, '
Böylesi bir cephenin kurulması için DİSK’in üzerine düşen ta
rihsel ve sınıfsal görevini, kendi örgütsel bağımsızlığından ve il
kelerinden en küçük bir taviz vermeden, işçi sınıfının birliğini, 
özellikle DİSK çatısı altında sendikal birliğini gözeterek, faşiz
me, emperyalizme ve tekellere karşı olan tüm sendika, parti, 
dernek, meslek örgütü ve kişilerle ikili ve çok yönlü ilişkilere 
vakit geçirmeden gidilmesini,
Bu kararın gerçekleştirilmesi için DİSK karar organlarının gö
revli kılınmasını karar altına ahr.”

(GENEL KURUL KARARLARININ TAMAMI BİR 
KİTAP HALİNDE BASILDI)

olarak Ortadoğu'da şehitlerin ka
nı kurumadan, uzlaşmaya ve Arap 
Halklarının gönlünü yaralamaya 

kadar varan eylemiyle Enver Se
dat, Filistin davasıyla birleşen 
halk hareketini faşistlerin katlet
tiği insanlık uğruna verilen ilk 
şehitlerin hareketinden ayıracağını 
sanıyorsa yanılıyor."
1 Mayıs Taksim katliamına da 
değinen Muhammed Badran, 
bu konuda da şunları söyle
miştir:
“Ölsem de ölmesem de ortak düş
manımız emperyalizme karşı sa
vaşan Türkiye İşçi Sınıfı ile bir
likte olduğum kardı 1977 1 Mayıs 
İşçi Bayramım unutamam. Ben 
de bu acılı günde Türkiye İşçi Sı
nıfı adına yaralanmış veya ölmüş 
kabul ediyorum kendimi. 1 Mayıs 
1977'de şehit edilen kardeşlerimiz, 
halklarımız ve özgürlüklerimiz 
uğrunda mücadelemizi kamçıla
mıştır."
Badran konuşmasını “Türkiye 
İşçi sınıfı ve onun sınıf sendi
kal örgütü yanımızda oldukça 
savaşımız zaferle sona ere
cektir” sözleriyle bitirmiştir

KUVEYT İŞÇİLERİ DE 
TÜRKİYE İŞÇİ 
SINIFININ YANINDA 
Kuveyt İşçi Sendikaları Birliği 
Genel Sekreter yardımcısı Ali

Delegeler karar alıyorlar.



GENEL KURUL KARARLARI

T A S FİY EC İLİK ...
Genel Kural, tasfiyecilik üzerine de şu kararı aldı :
“İŞÇİ SINIFININ BİRLİĞİ VE TASFİYECİLİK ÜZERİNE :

Ülkemizde burjuvazi, işçi ve emekçi sınıflar üzerindeki ekono
mik sömürüsünü devam ettirmenin yolunu, emekçi kesimleri eko
nomik baskı altında tutmak, onları politik karar ve yönetim or
ganlarından uzak tutmakta görmektedir. Bunun için de burju
vazi işçi sınıfı üzerinde sürekli bir böl-yönet politikası gütmek
tedir,

İŞÇİ SINIFININ BİLİMİNDEN HAREKETLE 
OLAYLARA YAKLAŞAN KONGREMİZ:
1. İşçi sınıfının birliği yolunda, bugün her zamankinden daha 
aktif ve karartı çalışılmasının gerekli olduğuna inanır. Bu yol
da bütün güçleri seferber ederek çalışılacağım ilan eder.

2. Egemen sınıfların, işçi sınıfını ve emekçi halkı bölme oyun
larını sergilemeyi ve bu oyunları bozmayı görev bilir.

BU NEDENLE: ■
A) İşçi sınıfının, sermayenin ve faşizmin saldırılarına karşı en 
önemli siperlerimizden biri olan sendikalarımızda işçilerin bir
liği sağlanmalıdır,

B) Bu nedenle DİSK, her işkolunda birtek sendika ve ülke ça
pında anti-faşist, anti-emperyalist nitelikte bir tek sendika, kon
federasyon olması yolunda çalışma yapılmalıdır,

C) Sendikaları birleştirmede tek prensip: Sermayeye ve faşizme 
karşı mücadele, sendika demokrasisi için savaşmak olmalıdır.
Bu ilkeler ışığında işçi sınıfının birliğinin gerçekleştirilmesi İçin 
DİSK her türlü çabayı sarfedecektir.

AYRICA KONGREMİZ :

1. İşçi sınıfının birliğini, konfederasyonumuzun bütünlüğünü boz
maya yönelik her türden tasfiyeci girişimleri mahkum eder.

2. Tasfiyeciliğin işçi sınıfının düşmanlarının metodu olduğunu 
kabul eder."

N------------------------------------------------------------------------------------------------ -

El Kandarl Türkiye işe' 5!nıfl‘  
nın anti-emperyaiist, an ti-fa 
şist bir öze sahip Türkiye yı 
yaratma çabasında olduğuna 
inandıklarını belirterek,

"Arap halkları ile Türkiye halkı 
arasında çok uzun süren iyi *^5' 
kiler mevcuttur. Biz çok İyi bü*' 
yoruz ki, Arap- halklarının yanın
da olan Türkiye işçi sınıfı, ve o
nun sınıf ve sendikal hareketinin 
tek kitle örgütü olan DİSK em
peryalizme ve düşmanımız olan 
siyonizme karşı tutumunu sürdü
recektir.
"Ayrıca biz, Türkiye işçi sınıfı ha. 
reketinin ve devrimci güçlerinin 
Filistin halkıyla dayanışmasını da
ha da pekiştirerek Filistin halkı
nın meşru hakkı olan kendi dev 
letirü, bugünkü işgal edilmiş top
rakta kurmasına yardım edeceği
ne de inanıyoruz."

HİNDİSTAN İŞÇİLERİ 
DİSK’İ SELAMLIYOR!

Hindistan Sendikalar Birliği 
(AİTUC) adına konuşan Genel 
Sekreter Y. D. Sharma, A İTUC' 
un mücadeleci geleneğini an
lattıktan sonra: şöyfe dem iş
tir:
"Böylesi bir örgüt doğal olarak 
milyonlarca işçinin desteğini ve 
hatta düşmanlarının bile saygın
lığını kazanmıştır, İşte ben 57 yıl
lık devrimci geleneği ile böylesi 
bir örgütün, DİSK çatısı altında 
savaşan militan Türkiye işçi sını
fına kardeş selamlarını, sıcak des
teğini ve sağlam dayanışmasını 
iletiyorum. AİTUC son on yıl için
de kazanmış olduğunuz başarılar
dan dolayı sizleri kutlar, önümüz
deki yıllarda daha büyük başarı
lar kazanmanızı diler.”
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YÜRÜTME KURULU

Abdullah BAŞTÜRK

Fehmi IŞIKLAR 
Kemal NEBİOGLU 
Rıza GÜVEN

Mukbil ZIRTİLOĞLU 
Mustafa AKTULGALI 
Tuncer KOCAMANOĞLU

YÖNETİM KURULU 
ASİL ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU 
YEDEK ÜYELERİ

1 -  Cenan BIÇAKÇI (AStS) 1 — Feridun ERTUS (HÜR CAM - İŞ)
2 — Burhan ŞAHİN (BASIN - İŞ) 2 — Mahmut DEMİRCİ (BAYSEN - İŞ)
3 -  İsmet CANTEKİN (DEV MADEN - SEN) 3 — Mehmet DİNÇ (GENEL - İŞ)
4 — Ertan ANDAŞ (GENEL - İŞ) 4 -  Yüksel ERGEN (GIDA - İŞ)
5 — İsmail Hakkı ÖNAL (GENEL - İŞ) 5 — Tuncay ÇELEN (D. TOPRAK - İŞ)
S — Belgüzar CAN (GENEL - İŞ) 6 -  İsmail GÜLBAŞ (GENEL - İŞ)
7 — Demirhan TUNCAY (GIDA - İŞ) 7 — Özcan ERDEM (TEK GES - İŞ)
8 -  Celal KÜÇÜK (LASTİK - İŞ) 8 -  Hüseyin AKDUMAN (TEKSTİL)
9 -  Kenan AKMAN (LASTİK - İŞ) 9 — Duran ÖZDEMİR (GENEL - İŞ)

10 — Niyazi KUAS (LASTİK - İŞ) 10 - A l i  ÖZARKALIOĞLU (OLEYİS)
11 -  Nusret AYDIN (OLEYİS) 11 -  Fuat PINARBAŞI (TEKSTİL)
12 -  Mehmet KILIÇ (PET. KİM.İŞ. SEN) 12 — Durmuş Ali YANLIZ (LASTİK - İŞ)
13 — Mustafa KARADAYI (PET.KİM.İŞ.SEN) 13 — Sadık DOĞRULAR (KERAMİK - İŞ)
14 -  Kenan BUDAK (İLERİCİ DERİ - İŞ) 14 -  Yalçın TALAKA (T.İ.S.)
15 — Selahattin SAYIN (TEK GES - İŞ) 15 — Budak ÇİFTÇİ (HÜR CAM - İŞ)
16 -  Erol YALÇIN (TEKSTİL) 16 -  Fikri TANTA (LASTİK - İŞ)
17 — Rıdvan BUDAK (TEKSTİL) 17 -  Yusuf YÜCE (PET.KİM.İŞ.SEN)
18 -  Kemal YILMAZ (TÜMKA - İŞ) 18 — Saim ETEM (GIDA - İŞ)
19 — Ahmet AĞAR (T.İ.S.) 19 -  Orhan ÇFLİKKAYA (TÜMKA - İŞ)
20 — M. Cengiz ACAR (YENİ HABER-İŞ) 20 -  Celal TOPRAK (HÜR CAM - İŞ)

ONUR KURULU 
ASİL ÜYELERİ

\ 1 i \
ONUR KURULU \  
(YEDEK ÜYELERİ

m

1 — İsmail ÇALIŞKAN (GENEL - İŞ)
2 -  Ali TAŞER (LASTİK - İŞ)
3 -  Tahir GÜNER (OLEYİS)
4 -  Ergun ERDEM (MADEN - İŞ)
5 — Ahmet ERTAN (GIDA - İŞ)

1 -  Fuat GEDİK (D. TOPRAK - İŞ)
2 — Cemal ARSLAN (GENEL - İŞ)
3 -  Tümer TUNA (TEK GES - İŞ)
4 -  Yılmaz BİLGE (TEKSTİL)
5 -  Mustafa TEKAY (OLEYİS)

DENETİM KURULU 
ASİL ÜYELERİ

ENETİM KURULU 
EDEK ÜYELERİ

1 -  İsmail ÖZBİÇER (GENEL - İŞ)
2 -  Kemal AKAR (OLEYİS)
3 -  Talat ÖZ (LASTİK - İŞ)

1 -  Hikmet ÖLMEZ (İLERİCİ DERt - İŞ)
2 -  İsmail AKTAN (GENEL - İŞ)
3 -  T'ürker AZARLI (LASTİK - İŞ)



11. kuruluş yıldönümünün kutlandığı 13 Şııbat’ta spor sergi sarayı böyleydi...

DİSK in 1967'nin 13 Şuı 
bot ında kurulmasından sonra 
11 yıl geçti. DlSK, Osmanit İm- 
paratorluğu'nda doğan işçi sı
nıfının hak arama mücadele
sinden başlayarak kuruluş gü
nüne kadar geçen bütün işçi 
sınıfı hareketlerinin mirasçısı 
olarak kuruldu. Bu bilinç için
de çalışmalarını sürdürdü. Bu 
anlayış içinde varlığını toplu
ma kabul ettirdi. Sermaye çev
relerinin güdümündeki iktidar
lara "sevimli", işverenlere "şU 
rin" görünmpye çalışmadı. Ka
pitalist düzenin payandaları 
durumundaki bazı kalemlerin 
eleştirileri ve saldırıları karşı
sında "geri adım atmamaya” 
önem vere vere büyüdü, geliş
ti, güçlendi ve saygınlığını her 
yıl değil, her gün arttıra arttı- 
ra 11 yılı geride bıraktı.
DİSK
KURULUYOR

DİSK özgürce örgütlenme 
olanakları son derece kısır bir 
ortamda ve işçi sınıfına karşı 
yasa, yönetmelik ve tüzükle
rin tümünün yürürlükte ofduğu 
bir dönemde ve sınıf uzlaşma
cılığının başmlmarlarımn ikti
dar katında çok "önemli" sa
yıldığı bir anlayışın yaygınlaş
tığı sırada kurulmuştu. Ama, 
kurucu sendikalar, o sendika
ların en yeni üyesinden en 
yetkili yönetioisine kadar, gön
lü işçi sınıfının hakları ve çı
karları doğrultusunda çarpan 
binlerce işçi DİSK saflaşımına 
güç kattılar. Aydınlar DİSK'in 
doğuşunu büyük bir başar« 
olarak karşıladılar, selâmladı- 
'ar. DİSK, kurufduğu günlercfe 
sağladığı güvene hiç bir gün 
aykırı düşmedi. Yeni sendika
larla daha büyüdü. 
ZONGULDAKLI 
ŞEHİTLER...

DİSK en oiumsuz koşullar 
altında 1 Mayıs’ı kutlayan me
sajlar yayınlandı, kitlesel gös-

terilerle fiilen kutladı, iktidarın 
anti - demokratik tasarılarına 
karşı koydu, faşizan uygula
malara yol açan yasa hüküm
lerinin değiştirilmesi için uğraş 
verdi, her haklı işçi hareketi
ne destek, her onurlu işçi sı
nıfı davasına emek verdi. Sı
nıf ve kitle sendikacılığını uy
guladı.
Zonguldak'ta şehid düşen Sa- , 
tılmış Tepe ve Mehmet Çav- 
dar'ın işçi sınıfı mücadelesin
de ölenlerin anısını yaşattı, 
devrimci sendikacılığın ilkele
rini savundu, toplu sözleşme 
düzeninde sarı sendikaları ka
yırma yönetimine, "referan
dum" ilkesini önererek karşı 
çıktı; iik zaferini Derby Lastik 
Fabrikası'nda kazandı. Artık 
gizli oy acık sayıma dayalı, iş
çilerin hangi sendikayı toplu 
sözleşme için yetkili görmek 
istediklerini belirtmeyi amaç
layan bu ilke, bütün işyerlerin
de bayrak bayrak dalgalandı, 
kamuoyunca benimsendi ve 
mahkemeler kararlarıyla uygu
lanır oldu. Ancak amaç, bu
nun yasal bir zorunluk haline 
gelmesiydi.

S IN IF VE KİTLE  
SENDİKACILIĞ I

işçiler, DİSK'in yaktığı "sınıf 
ve kitle sendikacılığı" meşale
sinin aydınlığında Sînger'de, 
Magirus’ta, Türk Demir Do-« 
küm’de, Gunterm'de, Sungur
larda, Gamak'ta hakları ve 
özgürlükleri için mücadele 
verdiler. Şehitlerimiz oldu. Kur
şunlanıp can veren işçi kar
deşlerini DİSK topluluğu en 
görkemli şekilde son durağına 
saygı ve kararlılıkla ama daha 
umutlu, daha yürekli olarak 
bıraktı.
DİSK emperyalizme, sömürüye 
karşı mücadele veren ilerici 
akım içinde yerini almıştı. Em
peryalizmin simgesi olan Ame
rikan 6. Filosu'nun Boğaz su
larında demir atmasına karşı 
Takstm'e akan anti - emper-
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yalist insan seli içinde DİSK 
üyeleri büyük bir çoğunluğu 
oluşturuyordu. Orada atılan 
bombalarla biri işçi olan üç 
şehit daha verdi bağımsızlığı 
için dövüşen halkımız.

DİSK’İ KAPATMA VE...

DİSK ’¡n bu kahramanca 
girişimleri üzerine iktidar Ana
yasaya aykırı yasa! girişimlere 
ağırlık verdi; DİSK’i kapatmayı 
amaçlayan yasalar hazırladı. 
Ama işçi sınıfı buna boyun eğ
medi, 15 ve 16 Haziran 1970'de 
fabrikalarından çıkarak yollara 
döküldü ve DİSK'i kapatmak 
isteyen iktidarın girişimini pro
testo etti, işçiler kurşunlandı, 
sıkı yönetim ilân edildi, tutuk
lamalar, hapse atmalar, işken
celer işçi sınıfının DİSK öncü
lüğündeki haklı mücadelesini 
geriletmedi. Anayasa Mahke
mesi de, DİSK'i kapatmayı 
amaçlayan özgür sendikalar 
kurulmasını önleyen yasayı te
melinden bozdu. Böylece DİSK' 
in haklılığı kanıtlandı. 
Sömürüye, haksızlığa, baskı
ya. ikinci sınıf vatandaş işle
mi görmeğe asla razı olmayan 
işçi sınıfımız zindanlara atılma 
pahasına 12 Mart Faşizmine 
de karşı çıktı, Gizlavet’te, Ül
ker'de, faşizmin yerel uygula
malarına başkaldırdı. İşçi sını
fını sarı sendikalara esir dü
şürme çabalan kendi özgül ko
şulları içinde geri tepti. Ereğli 
Demir Çelik, E.C.A. Pres, Beko 
Teknik, Reno, ünilever, Carlton 
birer kale oldu DİSK'e... DİSK 
Bayrağını burçlardan indirtme
di savaşkan işçiler. Böylece 
yeni işçi sınıfı kgleleri vurdun 
ner koşesinae, sarı sendika şe
bekelerinin elinde tutsak olan 
işçilere doğru yolu gösteren 
birer projektör görevi üstlen
di. DGM'ye karşı girişimiyle de 
etkinliğini, kararlılığını feda
kârca göstermesini bildi,

50 YILDAN SONRA 
1 MAYIS
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sevinci içinde Türkiye İşçi Sı- 
nıfı'nın faşizme, emperyalizme, 
kapitalizme ‘‘Hayır" sesi yük
seldi. Ancak sömürünün dış 
ve iç odaklan ,1977’de yarım 
milyon insanımızın 1 Mayıs 
şenliğini kana buladı ve 34 şe
hit verildi bu kez. DİSK, hak 
bellediği yoldan dönmeyi bil
meyen bir örgüt olarak şin»di, 
11. yıldönümünü kutlamış ol
duğu bu yıl da 1 Mayıs'ı işçi 
sınıfının tarihsel yapısına, ide
olojik yönüne, ekonomik ve 
politik mücadelesine uygun bir 
anlayışla, Taksim'i ‘‘1 Mayıs 
Alanı" kabul eden kararına uy
gun olarak yine kutlayacaktır. 
DİSK, demokratik yaşamın te
mel direği olduğunu bir kez 
daha kanıtlayacaktır. DİSK’In 
11. kuruluş yıldönümü, Sınıf ve 
kitle sendikacılığının bayrağı
nı daha çok işyerinde, daha 
çok yükseklerde dalgalandırdı
ğını dosta, düşmana göster
miştir.
DİSK, bu saygınlık ve yaygın
lık içinde kararıpı açıklamıştır: 
“1 Milyonluk üyeye doğru İleri!"
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11. yaşını dolduran 
DİSK, zor 

günleri geçe 
geçe bu güce 

ulaştı.

Bilinç doleı 
üyeler kavga 

ede ede bilinçlerini 
artırdılar. 

Bilinçleri arttıkça, 
daha da mücadeleci 

oldular. Yanda, 
DİSK Ajansı 

okuyan DİSK 
üyeleri, DİSK 

yayınları to;plu 
halde. 

...Ve sömürüye 
hayır diyen 

işçiler...

İşçi sınıfının sekiz saatlik iş 
günü ve grev hakkı için dün
yanın her köşesinde uzun yıl
lardan beri kutladığı ve yığın
sal gösterilerle o yılın işçi is
teklerini açıkladığı büyük 1 
Mayıs'ı, DİSK 1976'da İstan
bul'da 1 Mayıs; (Taksim) ala
nında kutladı. Üçyüz bin kişilik 
görkemli gösteride bir bayram

11. Kuruluş yıldönümünde geceye 
kaplanların mutluluğu yürütme kurulu 
üyelerini de etkilemişti... Aktulgalt, 
Nebioğlu, genel sekreter Işıklar, ve 
Kocamanoğlu geceyi izliyorlar. Daha 
ötede de Tekstil yöneticilerinden Rıd

van Budak görülüyor.
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ABDULLAH BAŞTÜRK'ÜN
11. YIL KONUŞMASI«

1 1  DİSK emperyalizme ve faşizme karşı 
mücadelede sarsılmaz bir kale olma
ya devam edecektir.
Çeşitli çevrelerden gelen sahte birlik 
çağrılarını reddediyor, tüm işçileri 
ve sendikaları demokratik sınıf ve 
kitle sendikacılığının ilkeleri doğrul
tusunda birleşmeye çağ ırıyoruz.^^

"İŞÇİ SINIFI İÇİNDE 
SOSYALİST BİLİNÇ 
YAYGINLAŞTIRILACAKTIR»

11. Kuruluş yıldönümünün kutlandığı 
Spor Sergi Sarayı’nda Genel Başkan 
şu konuşmayı y a p tı:

Değerli Arkadaşlarım, 
Dostlarım,
«Kapitalizmden sos
yalizme geçiş çağını 
sürdüren bir dünyada 
yaşıyoruz. Sosyalist 
ülkeler, kapitalist iii- 
fee işçi sınıfları ve u
lusal kurtuluş müca

delesi veren halklar her geçen gün yeni zaferler 
kazanırken, emperyalist-kapitalist sistemin eko
nomik, politik, kültürel ve ahlaki bunalımı de

rinleşmektedir. Böyle bir ortamda kapitalist sınıf
lar kapitalizmin çöküşünü geciktirmek ve baş
ta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkların müca
delesini önlemek amacıyla her yola başvurmak
ta, savaş çığırtkanlığı yapmaktadırlar. Ancak em
peryalist ülkelerin savaş kışkırtıcılığı, sosyalist 
sistemin baştriı çektiği barış güçlerince ölümcül 
darbeler yemektedir.

Emperyalist-kapitalist sistemin genel bunalımına 
bağlı olarak Türkiye ekonomisi MC iktidarları 
döneminde iflas noktasına gelmiştir. İşsizlik ve 
pahalılık en yüksek boyutlarına ulaşırken, faşist 
çeteler emekçi halkımıza karşı geniş bir saldırıya 
geçmişlerdir.

Bu bunalım içinde hakim sınıflar, baskı re  terör
le demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlamaya 
çabalamışlardır. Ancak MC'nin 3 yıla yakın bir 
süre içinde uyguladığı emekçi halk düşmanı po
litikasına karşı, başta işçi sınıfımız olmak üzere 
tüm demokrasiden yana güçler ve örgütler başa
rılı bir sınav vermişlerdir.
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Bu gelişim içinde DİSK'in demokratik yollarla 
düşürülmesi yolunda karartı mücadeleye giriştiği 
MC iktidarı gitmiş, yerine CHP — Bağımsızlar
dan oluşan bir hükümet işbaşına gelmiştir.
İşte DİSK böylesi bir ortamda hakim sınıfların 
tüm oyunlarım bozarak, her türlü saldırıyı püs
kürterek 6. Genel Kurulunu gerçekleştirmiş ve 
sınıf sendikacılığına yeni boyutlar kazandırmıştır.

Dostlarım,
Sîzlere burada bir 
noktayı açmak iste
rim. Tekelci serma
yenin siyasal temsil
cisi MC’nin düşürül, 
mesi faşizm tehdidini 
göz ardı ettirmeme
lidir. MC’nin düşme

mesiyle faşizm tehdidi ortadan kalkmamıştır. 
Bugün /aşist milislerin saldırganlıkları sürmek
tedir. Köşe başlarındaki faşist namlular, ilerici, 
demokrat ve sosyalistleri hedef olarak aramak
ta ve cinayetlerine devam etmektedirler. Devlet 
kademelerindeki faşist işgal sürmektedir. Demok
ratik kitle Örgütleri bombalı saldırılara uğra
maktadır Bütün bu somutlamalar bugün hâlâ

B B  ‘MC’nin düşürülmesi 
Faşizm tehlikesini 
gözardı ettirmemelidir, f f

demokrasi güçlerinin bir araya gelmesini, ilkeli, 
planlı ortak savaşlarını zorunlu kılmaktadır. 
DlSK’in bu konuda sendikal bir örgüt olduğu bi
linci içinde üstüne düşeni 6. Genel Kurul Ka
rarları ışığında yerine getireceğinden kimsenin 
kuskusu olmasın.

Değerli Mücadele Ar
kadaşlarım,
13 Şubat 1967de ku
rulan DİSK, kurulu
şundan bu yana işçi 
sınıfının ekonomik, 
politik ve ideolojik 
mücadelesinin bütün
lüğünü vurgulamış, st-

M ^ F a ş i s t  çetelerin dağıtılması 
ve 141. 142. maddelerin 
kaldırılmasının 
yılmaz savaşçısı 
olacağız, f #

mf uzlaşmacılığına karşı sınıf sendikacılığı ilke
lerini hayata geçirmiş, bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm yolunda on binleri, yüzbinİeri bir ara
ya getirmiştir.

r . ■.
DlSK, demokratik kitle ve sınıf sendikacılığı il
kelerinin, «tabanın söz ve karar sahibi olması» 
ilkesinin kararlı savunucusu olmuştur. Bu neden
le kısa zamanda çığ gibi büyümüştür. Türkiye'de 
DİSK'in ilkelerinin girmediği, tartışılmadığı işye
ri kalmamıştır.

Ne iktidarların baskısı, ne sermayenin zulmü, ne 
san sendikaların oyunlan, ne de faşist örgütlerin 
provokasyonlan işçi sınıfının attığı adımlan ge- 
riletememiştir.

Kavel'de, Singer’de, Sungurlar'da, Türk Demir 
Dökümde, Gtslaved'de, Gamak'da, Erdemir’de 
çeşitli tekstil fabrikalarında, petrol ve kimya 
işyerlerinde, matbaalarda, tuğla fabrikalannda, 
şişe ve cam işyerlerinde, belediyelerde ve daha 
nice nice işyerlerinde DİSK'e bağlı sendikalann 
başarıyla sonuçlandırdığı ve sürdürmekte olduğu 
grevlerde, direnişlerde, eylemlerde DlSK’in gücü, 
DİSK’in devrimci sendikacılık anlayışı İşçi sını
fının tarihine unutulmaz sayfalar eklemiştir.

Dostlarım,
Hakim sınıflar işçi 
sınıfının sendikal bir
liğini parçalamak i
çin yoğun bir çaba t- 
çindedirter. Burjuvazi 
kendi güdümünde ye
ni yeni san sendika
lar, konfederasyonlar 
kurdurmaktadır.

Bu nedenle DlSK olarak sendikal alanda çeşitli 
yerlerden ve örgütlerden gelen sahte birlik çağrı
larım reddediyor, tüm işçileri, tüm sendikalan 
DlSK’in demokratik kitle ve sınıf sendicakılığı il
keleri temelinde birleşmeye çağırıyoruz.
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# J f  DİSK emperyalizme, 
m m faşizme, sömürüye

karşı mücadelede kale 
olmaya devam edecektir

1967'de sınıf uzlaşmacılığına, Amerikancı sarı 
sendikacılığa karşt, «partilerüstü politika» gibi 
gerçek dışı amaçlarla işçi sınıftnı oyalamaya ça
balayanlara karşı kurulan DİSK,

11 yıl içinde 30 bin üyeli örgütten, 1 milyon üye
li örgüte doğru gelişen DİSK,

1970’de 15-16 Haziran Direnişim yaşayan, de
mokratik sendikacılık anlayışına uzanan elleri 
kıran DlSK,

Sıkıyönetimler döneminde susturulamayan, ve sı
kıyönetimlere rağmen grevlerini başarıyla sürdü
ren DİSK,

Demokratik kak ve özgürlüklerin korunması ve 
geliştirilmesi mücadelesini işçi sınıfının en önde 
gelen görevleri arasında sayan ve bu uğurda kit
lesel eylemler gerçekleştiren DİSK,

Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi olağanüstü 
mahkemeleri kurmaya yönelik oyunları bozan 
DİSK,

Burjuvazinin tüm saldırılarına ve yoğun ideolo
jik propogandasma rağmen yüzbinlerin katıldığı 
işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mü
cadele günü olan 1 MAYIS’ı kutlayan ve 1 Mayıs 
1978'e hazırlanan DlSK, Türkiye işçi sınıfının 
devrimci sendikal birliğini ergeç sağlayacaktır.

Sayın Konuklar, 
Değerli Mücadele Ar
kadaşlarım,
Türkiye işçi sınıfının 
demokratik kitle ve 
sınıf sendikal örgütü 
olan ve sınıflararası 
işbirliğini, sınıf uz
laşmacılığını redde

den DlSK, sömürüyü sıntrlama ve sömürüyü or
tadan kaldırma mücadelesinin bütünlüğünün bi
lincinde olarak, işçi sınıfı içinde yayılmasına ça
lışılan burjuva ideolojisine ve işçi sınıfının bili

mine ters akım ve sapmalara karşı işçi simli 
içinde sosyalist bilincin egemenliğini sağlaya
caktır,

Emekçi halkımızın sorunlarına ancak sosyalist bir 
düzende çözüm bulunabileceğinin bilincinde otan 
DlSK, emperyalizme, faşizme karşı mücadelede 
sarsılmaz bir kale olmaya devam edecektir,
DlSK, barış ve özgürlük mücadelesinin bilincin
de olarak sendikal alanda, uluslararası ilişkilerini 
daha da geliştirecek, uluslararası işçi sınıfı da
yanışmasını daha da güçlendirecektir.
Bu mücadele İçinde DlSK'in bilinçli tabanı, birli
ğine ve bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı ve 
provokasyonu boşa çıkartacaktır. DlSK tabam bu 
güç ve kararlılıktadır.» .

Dostlarım,
DlSK, yeni mücadele 
döneminde de genel 
olarak demokratik kit 
le ve sınıf sendikacılı
ğı, özel olarak da 
sendikal hak ve öz. 
gürlüklerin korunma
sı ve geliştirilmesi, 

TCK'nun 141. ve 142. maddelerinin kaldırılması, 
faşist çetelerin dağıtılmasına yönelik istemlerinin 
yılmaz savaşçısı olacak ve bu istemlerinin hayata 
geçirilmesi yolunda kararlı bir mücadele verecek
tir.

rım,
DlSK 6. Genel Kurulu 
kararlarının hayata 
geçirilmesi için var 
gücümüzle mücadele 
edeceğiz.
DlSK'in 11. Kuruluş 
Yıldönümünü kutla

yan sîzleri yemden coşkuyla selâmlar, sömürüşüz 
ve baskısız bir Türkiye için mücadele veren işçi 
sınıfımıza, emekçilerimize, ilerici aydınlarımıza 
yürekten başarılar dilerim.»

Değerli Arkadaşla

YAŞASIN DlSK
YAŞASIN TÜRKİYE iŞÇt SINIFININ BIRLIGI 
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI 
BİRLİĞİ

YAŞASIN SOSYALİZM

DİSK'I, EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI 
MUSTAFA AKTULGALI İLE EĞİTİM DAİRESİ 
MÜDÜRÜ FARUK PEKİN TEMSİL ETTİLER.

S i l  « I T O P M U R B A

. !  SI l  - 6 r i M  O L M A Z

DİSK adına DEK toplantısına katılan yürütme kurulu üyesi Aktuigalı.., V a ro la n  eğitim düze
ninin ve eğitim emekçilerinin 
sorunlarını işçi sınıfının bilimi 
ışığında incelemek ve çözümü 
için öneriler saptamak ama
cıyla T Ö B - D E R  tarafından 
düzenlenen Demokratik Eği
tim Kurultayı {DEK) Şubatın 
ilk haftasında Ankara'da ya
pıldı.

Kurultayı açan T Ö B - D E R  Ge
nel Başkanı Gültekin Gazioğ-
lu, genel olarak Kurultayın 
amacını belirleyen ve eğitim 
sorunlarını içeren bir konuş
ma yaptı. Uluslararası Öğret
men Sendikaları Federasyonu 
(FİSE) Genel Sekreteri Daniel 
Retureau öğretmenler başta 
olmak üzere tüm kamu kesi
minde çalışanların sendika
laşmasına ilişkin uluslararası 
haklara değindi. FİSE sekrete
ri şöyle d ed i:

“Bu hak ve özgürlükler, çalışan
ların ve Öğretmenlerin sömürüye 
karşı toplumsal ve siyasal demok
rasi uğruna verdikleri ortak mür 
caddelerinin ürünleridir. Türkiye’
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«İşçi sınıfının ulusal ve uluslararası 
birliğine çatan, sosyalizm ve insan 
değerleri düşmanlığı yapan eğitimi 
etkisizleştirmek zorundayız»

li çalışanlar ve öğretmenler bu 
alanda cesurca, zorlu bir müca
dele yürütmektedirler, FİSE, tüm 
□ye örgütleri ve dünya ilerici sen
dikal hareketi ile birlikte bu mü
cadeleyi tümüyle desteklemekte
dir.”
1968 Eylülünde TÖS'ün düzen
lediği Devrimci Eğitim Şura
sından bu yana eğitim sorun
larının derinliğine İlk kez tar
tışıldığı DEK’nda demokratik 
kuruluşlarca ve uzman kişiler
ce hazırlanan bildirgeler tartı
şıldı, çeşitli sorunlar düzenle
nen panellerde ele alındı. 
DİSK TEMSİLCİSİ
KONUŞUYOR

■
DİSK Yürütme Kurulu üye 

si ve Eğitim Dairesi Başkanı 
Mustafa Aktulgalı do Türkiye' 
deki eğitim sisteminin çıkma
zına değinerek tüm eğitim ku- 
rumlarının demokratikleştiril
mesini istedi. Aktulgalı; emper
yalizme bağımlı, kapitalistleş- 
me sürecini yaşayan ülkemiz
de olduğu gibi sömürü ve bas 
kının sürdüğü tüm ülkelerde 
hakim sınıfların, eğitimi, kuru
lu düzeni korumak amacıyla 
kullanmak istediklerini belirtti. 
EĞİTİM NEDİR?
Aktulgalı, DİSK’in eğitim anla
yışını şöyle dile getirmiştir:
‘'Eğitim yalnızca okullarda ya da 
benzeri kuramlarda gerçekleşti
rilmeye çalışılan Öğretimden oluş
maz. Eğitim, yalnızca bu alanda
ki en etkin kurum olan okullarda 
değil, insanın tüm yaşamı boyun
ca aile içinde üretim olayı için
de, toplumsal pratikte ... kitle ha
berleşme araçları ile de gerçek
leştirilir.
‘‘Eğitimin amacı doğaya egemen 
olmak ve toplamsal sorunları çöz
mek için insanın yeteneklerinin sı
nırsızca geliştirilmesi olmalıdır. 
Ancak sınıflı toplamlarda eğitim 
bu amaçla değil, hakim sınıfların 
egemenliğini sürdürmek amacıyla 
gerçekleştirilir.
"Konuya her türlü saptırmadan 
uzakta, işçi sınıfı bilimi açısından 
baktığımızda eğitim sonunum üre
tim biçimlerinin gelişimi İçinde 
ele almak gerekir. Eğitim kurum
lan, ürellm güçlerinin gelişme
30

düzeyince belirlenen üretim iliş
kilerinin oluşturduğu temel yapı
ya göre belirlenen üst yapı ku
ramlarıdır. Eğitimin amacı, biçi
mi ve konulan toplumsal düzen
den, üretim ilişkilerinden kaynak
lanır.
“Sınıflı toplamlarda tarafsız, sı- 
mflarüstü, sınıflardışı eğitim ola
maz. Sınıflı toplamlarda eğitim 
sınıfsaldır ve genel olarak ikti
dardaki hakim sınıflara hizmet 
eder.
“Eğitim toplumsal düzenden, sınıf 
mücadelesinden bağımsız değildir. 
Eğitim, ■ hem sınıflar arasındaki 
mücadelenin ürünü, hem de bu 
mücadelenin aracıdır.”
BEYİN YIKAMA 
ÇABALARI BAŞARIYA 
ULAŞAMAYACAKTIR

İçinde yaşadığımız 
toplumda hakim sınıfların en 
modern eğitim araçları ve yön
temleriyle, tekellerin elinde 
toplanmaya başlayan kitle ha
berleşme araçları ile işçi sını
fı ve tüm emekçi halkımıza 
karşı yoğun bir ideolojik sal

dırıya geçtiğini vurgulayan 
Mustafa Aktulgalı, sözlerine 
şöyle devam etmiştir:
“Hakim sınıflar eğitim kuramları 
ve araçlarıyla kapitalizmin buna
lımını örtbas etmek, sömürü ve 
baskıyı maskeleyerek sürdürmek, 
sınıf mücadelesini engellemek is
temektedirler. Sömürü ve baskı 
düzenini haklı göstermeye, meşru
laştırmaya çalışan gerici propa
gandaları ile, sömürü ve baskıyı 
kabul eden, kadere inanan ve 
özellikle yoksulluğu kader sayan, 
hayal içinde yaşayıp mucize bek
leyen, boyun eğmeye hazır, kor
kak, soru sormayan, payına veri
lene razı olan, aklıyla değil, 'şart- 
landırıldığıyla davranan, ekono
mik ve siyasî mücadeleden kaçan 
emekçiler yaratmak istemektedir
ler.
“İşçi sınıfının ulnsal ve uluslar
arası birliğine çatan, işçi sınıfı ve 
sosyalizm düşmanlığı yapan, ger
çekleri gizleyen, saptıran gerici 
propagandaları ile emekçilerin be
yinlerini yıkamaya, onları şartlan
dırmaya ve yönlendirmeye çaba
lamaktadırlar.

“Şüphesiz ki, bu çaba içinde en 
etkin olarak kullanılmak istenen 
kurumlar okullar olmaktadır. 
SİYASİ 
İKTİDARLAR 
VE OKULLAR
“Siyasi iktidarlar millî eğitim 
bakanlıklarıyla öğretim sistemini, 
programları, kitapları, dershanele
ri ... kendi çıkarlarına göre dü
zenlemekte ve başta müfettişler 
olmak üzere çeşitli kişi ve kuram
larla bu yapıyı sürekli olarak de
netlemektedir.
“Ancak kapitalistler öğretim soru
nunda büyük bir çelişki içindedir
ler. Kapitalistlere çağdaş üretim 
araçlarını kullanabilecek, yeni tek 
nolojilcre uyabilecek temel bilgi
lere, beceriye sahip işçiler gerek
mektedir. Okullarda böylesi işçi
ler yetiştirilmelidir. Ama Öte yan 
dan yine kapitalistlere göre sömü
rünün devanu için işçilerin zihin
sel gelişiminin önlenmesi gerek
mektedir.

ÖZGÜR BİR HALK 
EĞİTİMİ

' Konuşmasında yarının emek
çileri, işçileri olacak çok sa
yıda öğrencinin kafasında kü
çük yaşta sorular yaratan, on

ların gözleri önlerine konmak 
istenen perdeleri yırtmaya ça
lışan inançlı, kararlı emekçile
ri devrimci selamlarla anan 
Aktulgalı konuşmasını şöyle 
tamamlamıştır:
“DİSK, hakim sınıfların çeşitli 
araçlarla başta işçi sınıfı olmak 
üzere tüm emekçi kitleler arasın
da idealist dünya görüşünü yay
maya yönelik çabalarının etkisiz 
bale getirilmesi, işçi sınıfının bi
limine ters akımlarla mücadele 
edilmesi ve işçi sınıfı içinde sosr 
yalist bilincin egemenliğinin sağ
lanması yolunda yoğun bir çaba 
içindedir.
"Demokratik, eşit ve özgür bir 
halk eğitiminin ancak sosyalist bir 
düzende kurulacağının bilincinde 
olan DİSK, yine de eğitim kuram
larının sınıfsal niteliğine, yoğun 
baskılara rağmen bu düzen için
de “eğitim kuramlarını demokra
tikleştirilmesi” yolunda etkin ve 
yoğun bir mücadeleye girişilme
sinden, bu yoldaki çabaların yo- 
ğunlaştırılmasından yanadır. Bu 
alanda tüm demokratik kuruluş
lara Önemli görevler düşmektedir. 
“Diğer sorunların çözümü için ya
pılan mücadelelerden bağımsız 
düşünülemeyecek olan bu mücade
le içinde öncelikle ders kitapların

daki gerici, faşist, ırkçı, işçi sını
fı düşmanı malzemelerin temizlen
mesi, ders kitaplarının demokratik 
öze kavuşturulması, okullardaki 
faşist nitelikli yönetmenliklerin kal
dırılması, Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesindeki faşist görüşlü kişi
lerin görevden alınması, öğrenci ve 
eğitim emekçilerinin eğitim kurum- 
larrnın yönetimine katılması, para
sız öğretim ilkesinin hayata geçi
rilmesi, ilk ve orta öğrenimin tam 
gün olarak gerçekleştirilmesi, ül
ke çapında geniş bir okema-yaz- 
ma öğretme kampanyasının başla
tılması, TRT ve üniversitelerin ger 
çekten özerk bîr yapıya kavuştu
rulması, basın-yayın alanlarındaki 
tekelleşmenin Önlenmesine ilişkin 
yasalar çıkartılması, vekil öğret
menlerden, üniversite profesörle^ 
rine kadar tüm eğitim emekçileri
nin soranlarının çözümlenmesi, bn 
amaçla işçi-memnr aynını yapma
dan başta eğitim emekçileri ¡ol
mak üzere tüm çalışanlara top
lu sözleşmeli, grevli sendikalaş
ma hakkının tanınması sağlanma
lıdır.
"Türkiye işçi sın ıf ının demokratik 
kitle ve sınıf sendikal örgütü olan, 
sınıflar arası işbirliğini, sınıf m- 
laşmacüığını reddeden, ekonomik, 
siyasî, ideolojik mücadelenin bü
tünlüğünün ve emekçi halkı m im  
tüm sorunlarına ancak sosyalist 
bir düzende çözüm bulunabileceği
nin bilincinde olan, işçi sınıfı bi
limi doğrultusunda işçi sınıfının 
sendikal birliğini sağlamak için ça
ba harcayan, işçi sınıfı içinde ya
yılmasına çalışılan burjuva ideolo
jisine ve işçi sınıfı bilimine ters 
akımlara karşı mücadele ederek 
işçi sınıfı içinde sosyalist bilincin 
egemenliğini sağlamayı amaçlayan 
DİSK, eğitim kuramlarının demok
ratikleştirilmesi, bu amaçla yuka
rıdaki ivedi istemlerin gerçekleş
tirilmesi mücadelesinde eğitim 
emekçilerini etkin ve yoğun bir bi
çimde destekleyecektir.” 
Kurultayda "SENDİKALAŞMAK 
İÇİN SOMUT MÜCADELE YÖN 
TEMLERİ" başlıklı panele katı
lan DİSK Eğitim Dairesi Mü
dürü Faruk Pekin, ise tüm ça
lışanlara toplu sözleşmeli, 
grevli sendikalaşma hakkının 
tanınması için DlSK’in yoğun 
ve kararlı bir mücadele vere
ceğini söylemiştir.
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Atina toplantısında Türk Yunan 
halklarının kardeşliği 
vurgulanırken Nötron 
bombasına karşı mücadele 
istenildi.

AKDENİZ BİR BARIŞ 
GÖLÜ O LM ALID IR

Şubat’ra ikinci haftasında Atina’da, Akdeniz’i 
çevreleyen ve bu bölgeyle yakın ilgisi bulunan 27 
ülkeden 400 delege’nin katıldığı “Akdeniz’de Banş, 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı” , adil ve kalıcı bir 
barışın gerçekleşme koşullarını çeşitli yönleriyle ele 
aldı. Dört gün süren toplantıların sonuçlan bir bildiri 
ile dünya kamuoyuna duyuruldu.

KONFERANSIN
ELE ALDIĞI SORUNLAR

Atina Konferansı, Akdeniz’i bir barış gölü haline 
getirmek, Helsinki Sonuç Belgesi’nin Akdeniz’e 
ilişkin bölümünün uygulanmasını sağlamak. Akdeniz 
ülkeleri arasında, başta ekonomik ilişkiler olmak 
üzere her alanda işbirliğini pekiştirme yollarını 
araştırmak gibi konuları ele aldı.
Atina Konferansından önce ^e 1977 Mayıs'ında 
Varşova'da ve Temmuz'unda da yine Atina’da birer 
hazırlık toplantısı yapılmış, temel sorunların yanısıra. 
göçmen işçiler, çevre kirlenmesi ve halklar arasında 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yolunda da 
komisyonlar oluşturulmuştu,

BAŞKANIN AÇIŞ KONUŞMASI

Faşist Yunan cuntasına karşı mücadele 
verirken öldürülen üniversitelilerin anısına,

32

Poli-Teknik Üniversitesi'nde çalışmalarına başlayan 
konferansın açış konuşmasını yapan Dünya B arış 
Konseyi Başkanı Romesk Şandra “ halkların b ir  gün 
mutlaka faşizmi ve barış düşmanı g irişim leri” 
yeneceğini: Türkiye'den gelen delegelerin, T ü r k - 
Yunan anlaşmazlığını kışkırtmaya çalışanların 
hayallerini suya düşürdüğünü belirterek konuşmasına 
şöyle devam etti :
"Şu anda Yunan barış hareketi içinde iktidardaki 
parti dahil, tüm partiler temsil edilmektedir. Bu çok 
önemlidir. Akdeniz, Libya’daki, Cezayir’deki 
gelişmelerle bir -umut denizidir. Fakat silahlanm a 
yarışı, nükleer silahlar, gerginlikler bölgeyi tehdit 
ediyor. Nötron bombasına hayır diyen halklar başarıya 
ulaşacaktır. Çünkü aramızda ABD delegesi de var. 
ABD emperyalizmi, şovenizmi körüklemek istiyor. 
Başaramayacaktır. Çünkü aramızda Türk dostlar da 
var. Türkiye’den gelen delegeler, Türk - Yunan 
anlaşmazlığını körüklemeye çalışanların hayallerini 
suya düşürdüler.”

SOVYET DELEGESİ 
ULUSLARARASI YUMUŞAMANIN 
DERİNLEŞTİRİLMESİNİ VURGULUYO R

Toplantıda bir konuşma yapan Sovyetler 
Birliği delegesi de, uluslararası yumuşamanın

derinleştirilmesi ve Akdeniz’de egemen kılınması 
gerektiğini söyleyerek, emperyalizmin Akdeniz'de 
büyük oyunlar içinde olduğunu belirtti. Kıbrıs ve 
Ortadoğu sorunlarının ortak yanlarına değinen SSCB 
delegesi, Nato ve emperyalist ülkelerin Akdeniz 
bölgesindeki başarısızlıklarını gizlemek amacı ile 
faşist yöntemlere yöneldiklerim açıkladı. Ve , 
"uluslararası yumuşamanın derinleştirilmesi ve 
Akdeniz’e egemen kılınması zorunludur” dedi.

ABD DELEGESİ
NÖTRON BOMBASINA KARŞI
SAVAŞ AÇILMASINI ÖNERİYOR

ABD delegesi de Konferansta, Amerikan halkının 
nötron bombasına karşı olduğunu vurgulamış, “zor 
da olsa, dünya barışının mutlaka kurulacağına 
inanıyorum” demiştir. Amerikan Dok İşçileri 
Sendikası Başkanı, Amerika’da nötron bombasına 
izin vermemek için savaşıldığmı kaydetmiş, 
“yüzbinierce insanın hayatım tehdit edenler yalan 
söylüyorlar” şeklinde konuşmuştur.

Atina'daki Barış 
Toplantısına 

Katılan DİSK 
temsilcileri 

Gene! Başkan 
vekili Rıza Güven 

yönetim ku-uhı 
üyesi Burhan Şahin 

ve Dünya Barış 
Kurucuları Konseyi 

Başkanı Romesh 
Şandra...

TÜRKİYE DELEGASYONU 
ŞOVENİZM BULUTUNU DAĞITIYOR

DlSIC Genel Merkezince seçilen 7 kişilik sendikacı 
ve danışman kadrosunun dışında, Barış Derneği, 
öğretim üyeleri, doktorlar, avukatlar, yazarlar, 
gazeteciler, kooperatifçiler, halkevleri, gençlik ve 
kadın örgütlerinin temsilcilerinden kurulu 53 kişilik 
Türkiye delegasyonu toplantıya katıldı. Türkiye 
delegasyonunun büyük ilgi topladığı "Akdeniz'de 
Barış, Güvenlik ve İşbirliği” konferansının açılış 
oturumunda bir konuşma yapan Türkiye Barış 
Derneği Başkanı Mahmut Dikerdem, delegelere 
Türkiye'deki barış hareketi konusunda bilgi vererek, 
NATO ve CENTO gibi soğuk savaş araçlarının 
Akdeniz’deki barış dengesini her an bozacak güce 
sahip olduğunu da belirtti. Dikerdem şöyle dedi : 
“Güzel Akdeniz’in mavi suları bugün yalnız mazot 
ve sanayi arlıkları ile değil, yabancı askerî üsler,



deniz filoları ve atom füzeleri ile de kirletilmiş 
durumdadır. Buna son vermek üzere Akdeniz 
çevresinde yaşayan halkların banş özlemlerini somut 
bir biçimde harekete geçirmek, tüm ülkelerin barış 
güçlerine düşen bir görevdir.
“Akdeniz bölgesi halklarının barış ve detantı 
devletlerarası ilişkilerde yasa haline getirmek 
yönündeki istem ve iradesini ortak bir eylem ve 
mücadele platformuna dönüştürmek görevi ile 
karşı karşıyh bulunuyoruz. Bunun için halklar 
arasında her ilanda ve her düzeyde işbirliğini 
sağlayacak, yaygınlaştıracak girişimleri bütün 
gücümüzle desteklemeliyiz.”
Türkiye Delegasyonumun Kıbrıs, Ege ve Ortadoğu 
sorunlarının emperyalizmin bölücü ve kışkırtıcı 
politikasından kaynaklandığını öne sürmeleri, şoven 
güçlerin Türkiye halici aleyhinde yarattığı havanın 
dağıtılmasında önemli rol oynadı.

DİSK TEMSİLCİLERİ DE 
SÖZ ALIYOR

DİSK Genel Başkan Vekili ve Tekstti İşçileri 
Sendikası Genel Başkanı Rıza Güven, komisyon 
toplantısında yaptığı konuşmada 4 Ağustos 1975’de 
imzalanan Helsinki Sonuç Belgesi'nin hayata 
geçirilmesi için büyük çaba harcayan Dünya Banş 
Konseyi'ni DİSK adına kutladı. Güven; dünya'daki 
ve Akdeniz’deki olayları işçi sınıfının bakışı açısından 
değerlendiren DİSK’in genelde dünya, özelde Akdeniz 
barışsever güçlerinin işbirliğinin geliştirilmesine 
inandığım belirtti. Güven; “Akdeniz ülkeleri sendikal 
örgütlerini ortak mücadeleye çağırarak” konuşmasını 
özetle şöyle sürdürdü ;
“Genelde dünya sosyalist sistemi, ileri kapitalist 
ülkeler işçi sınıflan ve nlasal kurtuluş savaşı 
veren halklar ile kapitalist - emperyalist sistem 
arasında topyekün bir savaş sürmektedir.
Özelde Akdeniz’de kıyasıya bir savaş sürmekte, 
demokrasi güçleri her geçen gün yeni mevziler elde 
etmektedirler. Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, 
Türkiye ve Güney Akdeniz ülkelerindeki kazanımlar, 
emperyalistleri ve işbirlikçilerini hırçınlaştırın aktadır. 
Emekçi halklar üzerinde faşist yönetimler 
kurulmakta, ortak düşmana karşı ortak davranması 
gereken halklar biribirine sâldırtılmaktadır. 
Örgütümüz DİSK, Kıbrıs somun ile ilgili olarak 
Kıbrıs üzerindeki emperyalist hesapların ortadan 
kaldırüması, üslerden anıtmış, dolaylı ve dolaysız 
müdahalelerden kurtarılmış, iki toplumun özgürce 
yaşayacağı tam bağımsız ve demokratik bir Kıbns’m 
yaratılmasından yanadır. Mücadelesini bn yönde 
vermektedir. Yine örgütümüz DİSK, Kıbrıs’a ilişkin 
tüm iyi dileklerin gerçekleşmesi için gerekli zeminin 
yaratılmasının ancak ve ancak Helsinki Sonuç 
Belgesi ruhuyla davranıldığı takdirde mümkün 
olabileceğine inanmaktadır.
Örgütümüz DİSK, Helsinki Sonuç Belgesi’nin 
hayata geçirilmesi yolunda işçi sınıfı mantık ve 
metodu ile mücadele vermektedir. Bundan sonra da 
bu mücadelenin ısrarlı uygulayıcısı olacağını ilân 
eder.”
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•  Atina toplantısında Türk
Delegasyonunun barış konusundaki 
görüşleri, şoven güçlerin Türkiye 
üzerine yaptıkları olumsuz etkileri 
ortadan kaldırdı.

DİSK temsilcisi Rıza Güven, ayrıca göçmen 
işçiler sorununa ilişkin de bir konuşma yaptı. Güven 
konuşmasında, Batı Avrupa’nın kapitalist ülkelerine 
işçi gönderen Akdeniz ülkeleri işçi sınıflarının batılı 
egemen tekelci sermayelere karşı ortak mücadelesini 
önerdi.
Konferansta söz alan DİSK Genel Yönetim Kurulu 
üyesi ve Basm - İş Genel Başkanı Burhan Şahin, 
son zamanlarda emperyalizmin başka ülkelerde 
olduğu gibi, Türkiye'de de baskı ve faaliyetlerinin- 
arttığına değinmiş, faşizme ve emperyalizme karşı 
her zamankinden daha uyanık olunması gerektiğini 
belirterek özetle şöyle konuşmuştur :
“Emperyalizmin tasallutundan sendikalarımız da 
kurtulamamış, onlar da paylarını almışlardır. 
Sendikacılığın gelişmeye başladığı 1950 yıllarının 
başlarından itibaren CIA ajanları da, sendikacılık 
uzmanı ve danışmanları olarak ülkeye doluşmaya 
başlamışlardır. O zamanlar ülkenin tek işçi 
konfederasyonu olan TÜRK - İŞ, tamamıyla bunların 
etkisi altına girmiş bulunuyordu. Türk - İş. 
«partilerüstü politika» ile, işçi sınıfının politika dışı 
tutulmasını ve sınıf uzlaşmacılığını temel ilkeler 
olarak benimsemiştir.
İşte mensubu bulunduğumuz Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu, DİSK, emperyalizmin 
sendikal hareketimiz üzerindeki bu etkilerine karşı 
bir tepki olarak 1967 yılında kurulmuştur. DİSK, 
sınıf ve kitle sendikacılığını benimsemiştir. 
Kurulduğundan beri emperyalizme ve faşizme karşı 
kararlı bir mücadele vermektedir.”
Konferansta, DİSK Genel Başkanlık danışmanı 
Profesör Sadrnı Aren de Türkiye’nin dünya kapitalist 
sistemi ile birlikte ve bu sistemin bir parçası olarak 
ağır bunalım içinde olduğunu belirter. bir konuşma 
yaptı.
Konferans, yapılan kapanış oturumu İle sona erdi, 
toplantıya katılan 400 delegenin oybirliği ile kabul 
edilen sonuç deklarasyonunda Kıbrıs sorunundaki 
tutumları nedeni ile ABD ve NATO kınandı. 
Deklarasyonda ayrıca Akdeniz’in dünya barışı ve 
uluslararası yumuşama bakımından hayati önem 
taşıyan sorunlarla karşı karşıya olduğu da 
kaydedildi.

K A D N .A R
GUNU

H e r  yıl 8 Mart, günü ile
rici kadın örgütleri, işçi örgüt
leri ve ilerici devrimci kuruluş
lar tarafından “Dünya Kadınlar 
Günü” olarak kutlanmaktadır. 
“Dünya Sosyalist Kadınlar Fede
rasyonu" 1910’da 8 Mart’ı “Dünya 
Kadınlar Günü” olarak ilân et
miştir.

çi Kadınlar Günü ilan edilen 8 
Mart, ilk olarak 1910’da Kopen
hag'la kutlandı. Daha sonra. Dün
ya Kadınlar Günü, giderek artan 
sayıda ülkede ve bugün dünya ça
pında, kadınların toplumsal, eşit
sizliğe. iki kat sömürüye karşı 
mücadelesinin sembolleştiği bir gün 
oldu.

8 Mart 1908’de Amerika Birleşik 
Devletlerinde, New-York’ta "eşit 
işe eşit ücret" ve “oy hakkı” için 
gösteri yapan kadın dokuma işçi
lerinin. üzerine polis tarafından a
teş açılmış ve kadın emekçiler 
kavga arkadaşlarım kaybetmişler
di. İki yıl sonra Clara Zetkin’in 
Önerisi ile Dünya Sosyalist Kadın
lar Federasyonu’ca Dünya Emek-

KAD.IN VE SÖMÜRÜ

K adınlar, bütün kapitalist 
ülkelerde yabancı işçiler ve genç
lerle birlikte işsizliğin ilk etkile
diği kesimlerden birini oluşturmak
tadırlar. Kadın emekçiler, düşük 
ücretlerle çalıştırılmakta, çeşitli 
toplumsal hak ve özgürlüklerden 
yararlanamamakta, değişik top
lumsal baskılara uğramaktadırlar

Türkiye'de ise kadınlar, kapitalist 
gelişmiş ülke kadınlarının yaşa 
dığı olumsuz koşullan daha bir 
ağırlıkla omuzlarında taşımakta
dırlar.
Kapitalizmin geliştiği kesimlerde 
düşük ücretle ve yasal zorunlulu
ğa rağmen önemli oranda sendi
kasız ve sosyal güvenlikten yok-
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sun çalışan kadın, kırsal kesimde 
başlık parası ile “meta" gibi sa
tılmaktadır.
Son yıllarda bu objektif tanelin 
özerinde kadın 5ı gütlenmesi ül
kemizde de gelişmiş ve kadınla
rımızın demokratik örgütlenmesi, 
işçi sınıfı hareketi doğrultusunda. 
uluslararası kadın hareketi ile pa
ralel olmuştur.

BAŞTÜRK’ÜN DEMECİ

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyle bir demeç veren 
DİSK Genel Başkam Abdullah 
Baştürk, “Türkiye işçi sınıfının 
sınıf ve kitle -sendikal Örgütü, 
DİSK bütün dünyada kadınların 
daha iyi bir yaşam için verdik
leri mücadelede, -onların yandaşı 
omuzdaşı olduğunu bir kez daha 
İlan eder” demiştir.
DİSK Genel Başkam Baştürk, Tür
kiye'de kadın emekçilerle ilgili 
DİSK'in taleplerini şöyle açıkla
dı:
0  "Kadın erkek arasmda varolan 

ücret farkı kaldırılmalıdır. Ka
ma kuruluşları bile aynı göre
vi yapan işçilere, erkeklerden 

30

% 29 ilâ % 7 arasmda daha 
az ücret ödemektedir. Özel iş
yerlerinde özelikle dokuma iş
kolunda kadınlara ödenen üc
ret daha da azalmaktadır. Ka
dınlar erkeklerden % 37 ilâ % 
20 dolayında az ücret atarak 
çalıştırılmaktadırlar.

t  Sosyal güvenlik hizmetleri bü
tün çalışanlara özellikle ka
çak çalıştırılan kadın işçilere 
kadar yaygınlaştırılmalıdır... 
Bunun için kurulacak denetim 
örgütü ve yapılması gereken 
yasal değişiklikler öncelikle 
ele alınmalıdır. Uygulama bu 
istemin öncelik kazanması için 
çarpıcı bir gerekçedir. Çünkü 
Türkiye'deki sigortalıların yal
nızca % 9'u kadın işçidir.

f  Özellikle gebe kadınların gece 
vardiyalarında çalıştırılmaları 
yasaklanmalıdır. Bu konuda ya
salarda ve yönetmenliklerde bu
lunan hakların yaşama geçiril
mesi için kararlılık gösterece
ğiz.

0  Ücretli doğum izinlerinin, do
ğum öncesi ve sonrasında 3‘er 
aya çıkarılması gereklidir. Do

ğum sonrası kadının isteğine 
göre bir yıl ücretsiz izin alma 
hakkı verilmelidir. Emzikli ol
dukları için kadınların işten 
atılmaları yasal engellere bağ
lanmalıdır.

0  Gündelikçi ve ev hizmetlerinde 
çalışan kadınlar da sigorta 
kapsamına alınmalıdır.

0 Kadınların 18 yaşından önceki 
çalışmaları da 20 yıllık emek
lilik süresi İçine alınmalıdır. 
Bu konuda yasal çalışmalar 
hazırlanmalıdır.

0 Doğum öncesi ve sonrası bü
tün hizmetler ve harcam alar
devletçe ücretsiz karşılanmalı
dır. Özellikle sosyal güvenceden 
yoksun olan köy emekçisi ka
dınların, doğum süresinde ölüm
leri yada doğan çocuğun ölü
mü çok sık görülen acı bir ger
çek olmaktan çıkarılmalıdır.

0 İşyerlerinde kreş ve emzirme 
odaları bulundurulmalıdır. Y a
pılması gereken harcamalar ka
mu ve işverenler tarafından 
karşılanmalıdır. Bu hizmetlerin 
yapıldığı kreşlerin sayısı hızla 
çoğaltılmalıdır,”

%

IRK AYIRIMIYLA  
MÜCADELE G Ü N Ü

i l i  İ L E N İ Y O R

0 Sömürü ve ırk ayırımı 
birbirini tamamlayan 
birbirinin neden ve sonucu 
olan iki olgu...

Irk  ayrımı ya da özgün deyimiyle APAR
THEID, 1948’den beri Güney Afrika Cumhuriyeti’ 
nin resmî devlet politikası haline gelmiş bulunan bir 
ırkçı politikaya verilen addır. Tarihte çeşitli örnek
lerinde görüleceği gibi, bu politika da sömürüyü, 
sınıf karşıtlıklarını gizlemek amacına hizmet et
mektedir. Nasıl Hitler’in üstün ırk ideolojisi Alman 
emperyalizminin dünya pazarına egemen olma po
litikasının kılıfı idiyse, Güney Afrika’da uygula
nan Irk Ayrımı politikası da kapitalistler tarafın
dan zenci işgücünün ucuza kullanılmasını; emper
yalist ülkelerin sanayileri için gerekli hammadde
lerin bu ülkelere kolaylıkla ve düzenli bir şekilde 
aktarılmasını sağlamaya yönelik bir uygulamadır. 
Emperyalist sistemin altın ihtiyacının dörtte üçü- 
ni^ karşılayan Güney Afrika Cumhuriyeti, 30 milyar 
dolar'lık Batı sermayesinin yatırımlarının bulundu
ğu bir ülkedir; aym zamanda uranyum, elmas ve

şeker üretiminde de baş sıralarda yer almaktadır. 
Burada elde edilen aşırı kârların kaynağı ise çe
şitli yöntemler ve baskılarla ucuza kapatılan zen
ci işgücü olmaktadır.

İRK AYIRIMI VE KAPİTALİZM•
İşte bu nedenlerle Güney Afrika'da uygu

lanan ırk ayırımı politikası, emperyalizm ve onun 
bir parçası olan Güney Afrika kapitalizmi için 
vazgeçilmez bir nitelik taşımaktadır. Yine bu ne
denle. emperyalist ülkeler ve onlarla çıkar birliği 
içinde olan azgelişmiş ülke yönetimleri BM’in bü
tün çağrılarına rağmen resmi ya da gayrıresmj 
bir biçimde Güney Afrika hükümetini ve onun ırk 
ayırımı politikacım desteklemeye devam etmekte
dirler.
Özellikle Güney Afrika’da devlet politikası olarak 
apaçık ortada olan ırk ayırımı, şu ya da bu ölçü
de en ileri kapitalist ülkelerde bile sürmektedir. 
Gerek Amerikan zencilerine karşı Amerika'da, ge
rek azgelişmiş ülkelerden göç eden işçilere karşı 
Batı Avrupa'da uygulanân politikaları da mahkum 
etmek uluslararası işçi sınıfına ve sosyalist ülke
lere düşen bir görev olmaktadır. Her 21 Mart’ı 
böyle bir mücadele gününe dönüştürmek işçilerin, 
devrimcilerin önünde duran bir hedeftir.
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Başlıca üretimi şeker ve 
şeker kamışı olan Küba’ 
nın bütün üretimi yaban
cı tekellerin denetimindey- 
di. Halk yoksulluktan kı
rılırken, yabancı tekeller 
şeker fiyatlarına göre ta
rımsal alanları kullanıyor 
ya da bekletiyordu.
16. Yüzyılda İspanyol'lar- 
ca sömürülmeye başla
yan ada, 1899'da resmen 
ABD sömürgesi haline dö
nüştürülmüştü. Küba hal

Latln Amerika'nın
ilk toplumsal devrimi 1959’ 
un 1 Ocak’ında gerçekleş
ti. Kübalı devrimciler 
1959 başlarken adaya tam 
anlamıyla hakim olmuşlar 
ve ABD emperyalizminin 
işbirlikçisi Diktatör Batis- 
ta’yı ABD’ye kaçmak zo
runda bırakmışlardı. Em
peryalistlerin işbirlikçisi 
sınıflara karşı, başta Kü
ba işçi sınıfı olmak üzere 
bütün işgücünü satarak 
yaşayan Kübalılar, dev
rimcilerin genel grev çağ
rısına katılıyorlardı.
38

kı 1959’un ilk günü, bu 
yazgısını da siliyordu. 
Küba devrimi, kendine öz 
gü nitelikleriyle dünya 
devrimci pratiğinde özel 
bir önem taşımakta ve 
yer almaktadır. Bu açı
dan dünya devrimci prati
ğinin YözgüT bir örneği
dir.

Fidel Kastro

dilekçe ile isteklerini sun 
mak üzere, Kışlık S aray 'a  
doğru sakin bir yürüyüşe 
geçtiler. Askerler silahsız 
işçilere acımasızca ateş 
açtı. Binlerce işçi öldü. 
Rus devrim tarihine bu 
olay "Kanlı P azar” o la 
rak geçti.

RUS İŞÇİLERİ 
TARİH SAHNESİNDE

Ondokuzuncu yüzyılın ikin 
ci yarısında Çarlık Rusya* 
suıda kapitalizmin geliş
mesi toplumun sınıf yap ı
sını da değiştirmişti. Sı
nırlı ölçüdeki toprakları 
da etlerinden alınan Rus 
köylüleri kentlere akıyor, 
fabrika işçileri haline ge
liyorlardı. Ülke çapında 
işçi mücadelesi gelişiyor,

1905 devriminde ihtilalciler.
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1905 KANU 
PAZAR

1905 yılının 22 Ocak 
günü (eski Rus takvimine 
göre 9 Ocak Pazar) ’ Pe
tersburg işçileri Çar'a bir

ekonomik grevler 1900’den 
,tibarei1 siyasî grevlere 
dönüşüyor, devrimci faali
yet yoğunlaşıyordu. Çar 
hükümeti, gelişen mücade
leyi engellemek için ajan
lar kullanıyordu. Çar, Ga. 
pon adlı bir papazı da 

Rus Fabrika İşçileri" 
adlı bir örgütü kurmakla 
görevlendirdi. Amaç, işçi 
hareketini denetim altına 
almaktı.

KANLI PAZAR

Gapon, işçilerin Çar'a is
teklerini dile getiren bir 
dilekçe sunmalarını isti
yordu. Bunun bir tertip 
olabileceğini söyleyen dev 
rimciler işçileri inandıra- 
maymca, bu kez dilekçeye 
işçi sınıfının acil taleple
rini koydurmaya çalıştı
lar. Böyîece dilekçede, 
basın özgürlüğü, işçilerin 
dernek kurma özgürlüğü, 
Kurucu Meclisin toplan
ması, yasalar önünde eşit 
lik, Rus - Japon savaşının 
sona erdirilmesi, 8 saatlik 
işgünü gibi istekler yer al
dı. .

KATLİAM VE 
ETKİLERİ

Kıştık Saray'a doğru 9 
Ocak 1905 sabahı 150 bin 
işçinin başlattığı sakin yü
rüyüş Çar askerlerinin iş
çilere aç tığ ı' ateşle kana 
boyandı. “Rus halkının 
babası" denilen Çar'ın 
gerçek yüzünü, işçiler ölen 
arkadaşlar mm ■hayatları 
pahasına anladılar. Bu 
olay "Kahrolsun zorba
lık !" sloganının yayılma
sına, grevler ve gösteriler 
dalgasına yol açtı. Siyasî 
bir nitelik kazanan grev
ler köylüleri de büyük top 
rak  sahiplerine karşı ayak 
lanmaya çekti 
Sonbaharda devrimci ey
lem, bütün ülkeye yayıl
mıştı. Moskova basım iş
çileri ve miireltipleri Ey
lül'de greve gittiler. Grev,
kısa zamanda yayılarak
genel siyasî greve dönüş- 
tİİ.
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KANLI
PAZAR

Türkiye Devrimci Hare
ketinin tarihine "Kanlı 
Pazar” olarak geçen olay. 
16 Şubat 1969’da Taksim’ 
de sahneye konuyordu. 
Amerikan Emperyalizmi' 
nin Akdeniz karakolu gö
revini üstlenen 6. filonun 
Türkiye sularına girmesi 
emperyalizme karşı güç
lerin tepkisine neden olu
yordu.
1968 Temmuz'undaki geli
şinde de Vedat Demirci-

oğlu'nun öldürülmüş olma 
sı, 6. filonun 1969 Şubat' 
ındaki gelişine tepkiyi ar
tıran nedenlerden biri idi. 
Yüz bin kadar işçi, emek
çi.
ve sanatkâr Bayazıt’tan 
Taksim alanına emperya
lizmi protesto etmek için 
yürüdü...
Silahsız yürüyüşçüler, da
ha önceden hazırlanmış 
bir komploya kurban edi
lerek saldırıya uğradılar. 
Bu saldırıda kullanılan ki
şiler. çok önceleri emper 
yalizmin işbirlikçileri tara 
fından kandırılıp inanç
ları sömürülerek, "ciha- 
ta" çağrılmışlardı. Bu 
saldırıya yataklık eden, 
ses bombası gibi heyecan 
yükseltici araçlarla paniği 
hızlandıran polis, olayda 
yaşamlarını kaybeden üç 
devrim şehidinin sorumlu
luğunu ABD emperyaliz
miyle bölüşmüştü. Türki
ye devrimci hareketi anti 
emperyalist kavgasında 3 
ölü ve 200 yaralı vermiş
ti, Onların anıları devrim 
ci mücadeleye deney ol
du...

Kavel işçileri işveren ve
kilini protesto edince, 9 
işçi işten atıldı. Tarih: 28 
Ocak 1963’dü... Anayasa
da işçilere grev hakkı ve
rilmiş, 1961 Anayasası da 
yürürlüğe gireli iki yıl 
olmuştu... Halen Anayasa 
daki grev hakkını düzen
leyen yasa çıkarılmamıştı. 
İşte, 28 Ocak’ta başlıyan 
olaylar dizisi. Türkiye İş
çi Sınıfına anayasada ta
nınan hakkı külianmanın 
kapılarım açmıştı. Kavel 
Grevi’nin önemi de bura
dan kaynaklanıyordu... 
Hatta öylesine yiğit bir 
mücadele vermişlerdi td 
Kavel işçileri, çıkartılan

Türkiye Devrimci mücadelesinin tarihine "KANLI 
PAZAR” olarak geçen olayda anti emperyalist 

güçlere saldıranlar...



t
yasada. Kavel grevi nede
niyle haklarında dava açı 
lan işçiler için özel af 
maddesi bulunuyordu... 
Direniş 9 sendikalı işçinin 
işten atılması üzerine da
ha da büyüdü. İşçiler 
oturma grevine başladılar. 
İşveren bu gelişme üzeri
ne bütün işçileri işten at
tığını, yani kısacası “ lo
kavt" ilân ettiğini bildir
di. İşçileri fabrikadan 
uzaklaştırmak için pölis 
ve jandarma çağırdı.
Bütün bu gelişmeler Tür
kiye’nin dört bir yanından 
Kavel işçileri lehinde des
tek ve dayanışma buldu. 
İzmit’te 10 sendika grev 
yasasının çıkarılmamasını 
protesto eden bir bildiri 
yayınladılar. Kavel İşçile
rinin üyesi olduğu Maden 
İş Genel Başkanı Kemal 
Türkler bir basın toplan
tısı düzenleyerek. Maden 
İş üyesi bütün işçilerin 
Kavel’de çalışan kardeşle
rinin yanında olduğunu 
bildirdi. Demir Döküm iş
çileri Kavel’de lokavt’ın 
kaldırılacağı ana kadar sa 
kal uzatma grevi başlattı
lar. Grevci işçilerin her 
biri göğüslerine yazılı pan 
kartlar takarak fabrika 
önünde gösterilere başla
dılar. Fabrikanın memur
larım sabah işe almadılar. 
Bu olay 13 Şubat'ta doruk 
noktaya ulaştı. Olaya iş
verenin şikâyeti üzerine 
polis el koydu. İşçileri 
copla dövmeye ve dağıt
maya kalktı. İşçiler, eşle
ri, ana - babaları ve ço
cukları ile ve çevreden 
gelen işçi arkadaşlarıyla 
birlikte bu saldırıya kar
şı koydular. 19 Şubat'ta 
iki işçi tutuklandı. 21 Şu
bat'ta 7 işçi, ardından da 
bütün Kavel işçileri mah
kemeye verildiler.
Olay, büyük politik yan
kılar yarattı. Anayasada 
yer alan Grev yasasının 
çıkarılması için girişimler 
hızlandırıldı. İşçi sınıfı da
yanışmasının en güzel ve 
başardı örneğini oluştur
du.
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Türkiye Tarihindeki ilk grev: tersane işçilerinin direnişi

O C A K ~ x

7 9 16>23)30
3 Î0 17 24 3,1
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

TÜRKİYE 
İSÇİ SINIFININ 
İLK GREVİ
Ocak 1873, Türkiye işçi 
sınıfının var. olduğunu ka
nıtladığının tarihidir. Ka
sımpaşa tersanesinde ça
lışan işçiler 23 Ocak 1873 
de işlerini bırakarak gre
ve başladılar.
Tersaneler Donanma Ba
kanlığının denetiminde 
idi. İşçiler uzun zamandır 
ücretlerini alamamışlar, 
açlıkla ve yoksullukla kı
şı geçirmeye zorlanmış
lardı. Çeşitli kereler ter
sane yönetimine ücretleri
ni istemek için gitmişler
se de bunlardan bir so
nuç alınamamıştı, Diren
me karan alan işçiler 10 
Ocak'ta toplu olarak Do
nanma Bakanı'na çıktılar.

Bakanbğın işçileri oyala
ması üzerine işçiler top
luca Babıali'ye giderek 
Sadrazamla (başbakanla) 
görüştüler... Bu görüşme 
çözümü kesinleştirmeyin
ce, işçiler işi yavaşlata
rak, direniş kararlılıkla
rını gösterdiler.
Basın, 600 kadar işçinin 
toplu direnişlerini, hükü
met yetkililerine dilekçe 
verişlerini ayrıntılı olarak 
yazdı. 8 Şubat’a kadar 
devam eden iş bırakımı 
ve iş yavaşlatma eylemi 
işçilerin ücretlerini düzen 
li olarak almaya başla
masıyla bitti... Bu başarı 
da, Türkiye İşçi Sınıfı’mn 
ilk başarısıydı.
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KOZLU
O L A Y IM
Zonguldak’la yer altı ma
den işçileri prim ödeme
sinden doğan bir haksızlı
ğı protesto etmek için kö
mür , ocaklarına inmedi
ler. 11 Mart’ta Kozlu yö
resinin işçileri de aynı hak 
sizliği protesto ederek 
ocaklara inmeyince, dire
nişe katılan İşçilerin sa
yısı birdenbire büyüdü... 
Oiaym daha da büyüyece
ğini düşünerek heyecanla
nan yöneticiler, işçileri 
tehdit ederek olayların 
önünü alacaklarını sandı
lar... Türk İş üyesi sen
dikacılar da, bir dizi yö
neticiden hükümete kadar 
olan halkanın yanında yer 
almca, deniz piyadeleri 
dahil polis, jandarma ve 
her türlü silahlı kuvvet 
harekete geçirildi. Bir 
yanda haklarının ödenmesi 
ni isteyen işçiler, bir yan 
da da silahlarım işçile
re çevirmiş askerler ve 
polisler bulunuyordu. İşçi 
lerin “haklarımızı verin” 
isteklerine kurşunlarla ce
vap verildi. Türkiye işçi 
sınıfı en doğal hakkım is
terken içinden "Satılmış 
Tepe" ile "Mehmet Çav- 
dar'T şehit verdi.

HABERLER
YASAKLANIYOR

Hükümet, işçi düşmanı 
tutumununu devam ettiri

yordu. Olayın bütün kille 
iletişim araçları ile duyu
rulmasını yasakladı. Türk 
- İş işbirlikçi ve uzlaşma
cı tutumunu sürdürerek 
"işçi örgütü" olduğunu 
unutmuştu. Hükümet işçi
lerin bu suçsuz gösterisin 
de borcun/ ödeme yerine, 
jet uçaklarını uçurarak iş 
çileri korkutmayı denedi. 
Bu olay Türkiye işçi sını- 
fı’nın mücadelesinde önem 
li bir ayrım noktası oluş
turmuştu. Bir tarafta iş
çileri “komünist" olmak
la suçlayan sendikasından 
işverenine ve hükümetine 
kadar olan halka, bir ta
rafta da işçilerin sendikal 
örgütlerini smıf esasına 
oturtmak isteyen dünya 
görüşü...

Daha sonra gelişen olay
lar, Türkiye sendikal ha
reketinde kesin yol ayrı
mım oluşturan DİSK’in 
kuruluşuna kadar gelişe
cek ve Türkiye işçi sınıfı, 
sınıf ve kitle sendikacılı
ğı ışığında kendi örgütü
nü kuracaktı.
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PARİS 
KOMÜNÜ
Paris işçileri ve emekçi
leri dünyada ilk kez 18 
Mart 1871’de iktidarı elle
rine aldılar. Bu iktidar 
denemesi 73 gün sürdü. 
Sonunda kan ve ateşle 
boğulan Paris Komünü,

bütün ülkelerin işçi sınıf
larına, iktidarı elinde tut
mak için gerekli dersleri 
bırakan uluslararası bir 
deney oldu.

İKTİDAR İSÇİLERİN 
ELİNE GEÇİYOR

18 Mart 1871’de devrim 
gerçekleşmiş iktidar işçi
lerden, emekçilerden olu
şan Ulusal Muhafız Mer

kez Komıtesi’nin eline geç 
inişti. 2 Mart'ta, komün 
seçimleri yapıldı. 85 üye
den 21.'i burjuva mahalle
lerinden seçilmişti. Bunlar 
komüne karşı göründüler 
ve bir süre sonra Meclis’ 
ten çekildiler. Öteki üye
lerin yarısı işçiydi. Geri
ye kalanlar sosyalist ve 
demokrat düşünceli aydın
lardı.

KOMÜN’ÜN
UYGULAMALARI

İşçi ve emekçiler adına 
yönetimi eline alan Ko
mün, bir dizi kararlar al
dı. Önce, polis dağıtıldı, 
silahlı işçiler kentte düze
ni sağlamakla görevlendi
rildi, Sürekli ordu kaldı
rıldı, ordunun yerini, si

lahlı halkı temsil eden 
“Ulusal Muhafızlar” aldı. 
Bakanlıkların yerine Ko
mün içinden komisyonlar 
oluşturuldu. Komün hem 
yasama hem de yürütme 
görevlerini birleştirdi, ya 
ni hem yasalar çıkardı, 
hem de bu yasaların biz
zat yürütücülüğünü üst
lendi.
Bütün yönetim mekanizma 
sında çalışanların ücretle
ri, işçi ücretleri düzeyine 
indirildi. Yüksek memur
ların seçimle gelip, se
çenler tarafından azledil
mesi esası getirildi. Kili
se mallarının kamulaştı
rılması, okullardan din
sel eğitimin kaldırılması, 
kiraların dondurulması, yi 
yecek fiyatlarının ucuzla
tılması Komün’ün aldığı 
kararlar arasındaydı.

KOMÜN’ÜN
YENİLGİSİ

Komün, mülksüzleştirenle- 
rin mülksüzleştiriimesi ko 
nusunda çekingen davran 
mış, malî merkezlere do- 
kunmamıştı.
Sonunda Fransız ve Al
man burjuvazisi elele ve
rerek Komüne karşı saldı 
riya geçtiler. 21 - 28 Mayıs 
kanlı haftası boyunca Ko
müncüler yiğit bir direniş 
gösterdiler. Komüncüler 
binlerce ölü verdi. Katıl: 
haftanın ardından 30.000 
komüncü yargılanmadan 
kurşuna dizildi. 40.000 sa
vaşçı hapse atıldı.
İşçi sınıfı hükümetinin ku
rulduğu ilk deney olan Ko 
mün, kahramanca çarpış
tı ve düştü. İşçi sınıfına 
pek çok ders bıraktı' ar
dından.
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OLEYİS VE TU R İZM  İŞ  
SENDİKASI BİRLEŞTİ

•  İşçi sınıfının sendikal birliği D İSK ipinde gelişiyor.

DİSK üyesi TURİZM - İŞ Sendikası
nın 6.3.1978 günü toplanan Genel Ku 
rulu’nda aynı işkolunda bulunan 
DİSK üyesi OLEYİS Sendikası ile

birleşme kararı alındı. DİSK Yürüt
me Kurulu'nun görevlendirdiği Bir
leştirme Komisyonu’nun aldığı ka
rar uyarınca toplanan TURİZM - İŞ

Genel Kurulu, OLEYİS'le 'b ir le ş m e 
yi oybirliğiyle kara ra  bağladı. BÖy- 
lece, turizm ve otelcilik işk o lu n d a  
çalışan işçiler işkolu y e tk is in e  de 
sahip tek ve güçlü bir se n d ik a d a  
toplandılar.
TURİZM-İŞ Sendikası Genel B a şk a n ı 
Ömer Ülkü. Genel K urul’da y a p 
tığı konuşmada birleşme k o n u su n 
da şunları söyledi:
“Yıllarca aynı işkolunda m ü cad e le  
etmiş olan iki sendika bugün I>İSK 
çatısı altında bulunmaktadır. İşçi 
sınıfının birliğini savunan v e  bu 

birliğin DİSK çatısı altında s a ğ l a 
nacağına inananlar olarak g e ld iğ i
miz bu aşama bizleri mutlu e tm iş 
tir. DİSK Anatüzüğü u yarınca , iki 
sendikanın birleşmesi g e re k tiğ in 
den ve bu birleşmeyi işçi s ın ıf ım ı
zın birliği açısından d eğ e rlen d ir  
diğinaizden, birleşmeyi daha fa z la  
geciktirmeden sağlamak is te d ik .” 
Geçmişte ayrı ayrı sendikalar iç in 
de bulunan ama işverenlere, M C  ik
tidarlarına. sömürü ve baskılara k a r 
şı ortak mücadele veren tu r iz m  ve 
otelcilik işkolundaki işçilerin m ü
cadelesi şimdi daha güçlü b o y u tla 
ra  ulaşacaktır. DİSK 6. Genel Ku- 
rulu’nun aldığı sendikal h a rek e tin  
birliği yolundaki kararın h ay a ta  ge
çirilmesi ile işçi sınıf inin m ü c a d e 
lesi birlik içinde daha da g ü ç le n e 
cektir.

Turizm - tş Sendikası'nın genel kurulundan 
bir görünüş.
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1 MAYIS
HAZIRUKLARI SÜRÜYOR

1 MAYIS’TA 1 MAYIS ALANINA.. 
1 MAYIS 1978 DE İŞÇİLER, TÜM 
EMEKÇİLER OMUZ OMUZA...

İşçi sınıfımızın devrimci sendikal 
örgütü DİSK, işçi sınıfının uluslar
arası birlik-miicadele-dayanışma gü
nünü 1 Mayıs alanında görkemli bir 
şekilde kutlayacak.
DİSK, bu yıl 1 Mayıs’m geçen yıl
lara göre daha görkemli ve önceki 
deneyimler ışığında kutlanmasını 
sağlamak amacıyla, çalışmalarını 
erken bir tarihte başlatmıştır. Bu 
çalışmaları yönlendirmek ve düzen
lemek için, DİSK genel Sekreteri 
Fehmi Işıklar Başkanbğmda, DİSK 
Yürütme Kurulu üyesi ve Keramik 
İş Sendikası Genel Başkanı Musta
fa Aktulgah, DİSK Genel Yönelim 
Kurulu üyesi ve Basın-İş Genel Baş
kanı Burhan Şahin. Maden-İş Ge
nel Sekreteri Mehmet Ertürk, DİSK 
Denetim Kurulu ve Oleyis Marma
ra Bölge Başkanı Kemal Akar, DİSK 
Hukuk Dairesi Müdürü Müşir Ka
ya Canpolat’tan oluşan bir komi
te kurulmuştur.
Komite, çalışmalarını 15 Şubat’dan 
beri sürdürmektedir. 1 Mayıs ulus
lararası birlik - mücadele ve daya
nışma gününün tarihsel önemi göz 
önünde tutularak, görkemli ve kit
lese! bir gösterinin sağlanması için 
gerek sendikalar, gerekse ilerici si
yasal partiler ve demokratik kitle 
örgütleri düzeyinde sürekli toplan
tılar yapılmaktadır.
1 Mayıs Düzenleme Komitesi üyele
rinin araştırmaları sonucu uygun 
görülürse, Ankara, Adana, Diyarba
kır ve İzmir Bölgelerinde de 1 Ma
yıs için kapalı salon toplantıları dü
zenlenecektir.

1 Mayıs 1978, “1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanına1 
sloganı ile İstanbul’da kitlesel olarak kutla
nacaktır. Hazırlık çalışmaları görevli komite
nin yönetiminde ve bütün demokratik örgüt
lerin ve siyasal partilerin katılımıyla yürütül
mekte. Resimde hazırlık çabşmaları ve afiş 

yarışması duyurusu...

1 MAYIS

YARIŞM AS 
D U Y U fR U S l

DİSK CLJIEL UASKAJİLICIROAM,

D t5X ,* i KAT15 İ ş ç i  S ı n ı f ı  U lu ı l« r > r a « ı  B i r l i k  
ve  D a y a n ış «  « n ü *  d o le y ı e ty l e  b i r  « f i ş  y a r ı ş m a n  
z « f l i t m i ş t i r ,

KATiLJU K O ŞaU A R I t

Y arışm aya  k a t ı l a c a k  a f i ş l e r  50 * 70 b o y u tla r ım  
ç a l ı ş ı l a c a k t ı r .
A f i ş l e r  5 H ita n  *57» '«  k a d a r  OI3R GenaL H e r k a z ^  
u l a ş t ı r ı l a c a k t ı r .
A f i ş l e r d e  ç a lışm a  ve r a  a k l a n d ı r «  kam ı «unda İv. 
k ı t ı t l a m a  y o k tu r .

B i r in c iy e  ı 7 ,503  L i r a  
tk L n c ly e  ı 5 ,000  L ire  
CçQncQye ı 3 ,000  N  ra

Y arışm aya k ı t ı  la n  b ü ta n  lir  Un la  r  daelem e 
DİSK G enel B a ş k a n l ığ ı  t a r a f ın d a n  e e r f i l e n e c e k t i r .

s t ç i c i  roKVL o r ı ı r n  «

o r t r o  C f m u  ü»*aı
O i s r  ru rù tmm  C u r a i -  0 ş* « J  
Ca n a l  t a ş k a a  KekJİJ 
a r e s r o  Hüd J ta  -  e n f i l a r  
f a r l i a t C r c O J e r  D a rn a Ş i
t e s  i ş i .

51 r a b a i s  SÂKÂÇ r a ı a r
t i  tmş t i  t l f U k  r a ı a r
U  r a c a l  TAXAS d  i s  S t a a m  r e y in  »a Yal

i l i ş k i l e r  P a i r a a J  x J d d r u

BAŞVURU ADRESİ ;

DİSK O m ( Marketi 
Akmeı Kattı T i « r  Ctd. 
Bjjttî m pa fa - ISTA M  UL

I MAYIS DÜZENLEME KOMİTESİ 
bugüne kadar; 18.2.1978 tarihinde 
Üye Sendikaların 1 Mayıs Yetkili
leriyle, 22.3,1978 tarihinde demokra
tik kîtie örgütleri temsilcileriyle, 1. 
3. 1978 tarihinde ilerici siyasal par
ti temsilcileriyle, 4. 3. 1978 tarihinde

yine demokratik kitle örgütü tem
silcileriyle, 10. 3. 1978 tarihinde de 
üye sendikalarımızın yetkilileriyle 
toplantılar düzenlemiştir.
Ayrıca, 15. 3, 1978 tarihinde tejo-ar 
siyasal parti temsilcileriyle ve İ. 4.

1978 tarihinde demokratik kitle ör
gütü temsilcileriyle toplantılar yapı
lacaktır.
DİSK bünyesinde, hazırlıklarla il
gili Teknik Komite kurulmuş, çalış
malar başlamıştır. Bunun yanında
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güvenlik ve afişlerac konularında 
da DİSK bünyesinde komiteler ku
rulmuştur.
Uzun bir süredir kitlesel olarak 
kutlanması engellenen, ancak 1976 
yılında DİSK öncülüğünde kırılan 
bu yasak zinciri, 1977'dc emperya
lizmin ve yerli ortaklarının gizli 
servisleri ve çanak tutucularınca or
tak saldırıya uğratılmıştı,
İşçi sınıfımız ve tüm emekçiler, bu 
saldırganlığı geriletmek, güçsüz bı
rakmak için, gericilerin gizli - açık 
tertiplerine rağmen bu yıl da 1 Ma
yıs Alanında toplanacak, ekonomik, 
demokratik ve politik istemlerini 
dile getireceklerdir,
DİSK, bu yıl 1 Mayıs İşçi sınıfınm 
uluslararası birlik-mücadele ve da
yanışma gününün görkemli ve disip
linli bir şekilde kutlanmasının antı- 
faşist, anti-emperyalist güçlerin or
tak mücadelesinde önemli bir adım 
olacağı inancındadır. DİSK, bu i
nanç içerisinde, işçi sınıfı biliminden 
ödün vermeden 1 Mayıs 1978’in kut
lanması çalışmalarım en geniş de
mokratik platformda sürdürmekte
dir.

Basın - İş genel kurulundan bir görünüş.

B A S /N İŞ
61. GENEL KURULU 
YAPILDI

FAİK MUZAFFER AMAÇ  
ÖLDÜ

İstanbul Barosu avukatlarından Faik Muzaffer Amaç, 8 Mart 
akşamı hayata gözlerini yumdu ve Baro’nun düzenlediği bir tö
renle de toprağa verildi. İstanbul Barosu’na ve Amaç ailesine 
başsağlığı telgrafı gönderen DİSK, Faik Muzaffer Amaç'm ölü
mü ile cesur bir savunma avukatım yitirmiş bulunuyor. Faik 
Muzaffer Amaç, felsefe öğretmeni olarak yüzlerce genç yetiştir
miş, sağcı iktidarların hışmıyla öğretmenlik mesleğini bırakmış 
ve hukuk öğrenimi yaparak avukatlığa başlamıştı. 15/16 Hazi
ran 1970 işçi eylemleri üzerine tutuklanan DİSK Yürütme Kurulu 
üyeleri ve işçi temsilcilerini Sıkıyönetim Mahkemelerinde cesa
retle ve şaşmaz bir görüş açısı doğruluğuyla savunmuştu. Ufak 
tefek yapısı, alçak sesle konuşması içimle hukuka ve hukuk usul
lerine, olayın akış mantığına ters davranışları yeren çok sert 
eleştiriler ve büyük yergiler yer aldığı için her savunması fırtına 
koparırdı.
DİSK topluluğu. Faik Muzaffer Amaç’m kişiliğinde çok cesur, 
dürüst, bilgili, zeki ve paraya-pula metelik vermeyen bir idealis
ti kaybetmenin acısını taşıyor.

^ ____ J

Türkiye'nin en eski sendikal örgütü, 
DİSK üyesi Türkiye Basın Sanayii 
İşçileri Sendikası (Basın - İş) 61. 
olağan genel kurulu 25 - 27 Şubat 
günleri toplandı.

GENEL BAŞKANIN 
AÇIŞ KONUŞMASI

Genel Kurulun açış konuşmasını y a 
pan Basın - İş Genel Başkanı B ur
han Şahin “demokrasi güçleri için 
ilkeli birlik günlerinin başladığım ”  
belirterek özetle şu görüşlere y e r 
verdi: “ İşçi sınıfımızın başını çek
tiği demokrasi güçleri yeni mevzii
ler kazanmakta, faşizme ve em per
yalizme karşı ideolojik - pratik m ü
cadeleye yönelmektedir. Ekonomik 
demokratik alanda örgütlenme güç
lü bir gelişim göstermekte, örgüt
ler içindeki dağınıklık hızla ortadan  
kalkmaktadır. Demokrasi güçleri, 
örgütleri zayıf düşürmeye, dağınık
lık yaratmaya yönelen eğilimleri 
tecrit etmeyi de başaracaktır.”

BAŞTÜRK’ÜN KONUŞMASI

Daha sonra söz alan ve “ Türkiye’nin 
emperyalist sisteme bağımlılığının 
sürdüğünü, ancak, işçi sınıfının bîr 
taraf ve hedef olarak olanları izledi-
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ğinl" belirten DİSK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk, özetle şunları söy 
tedi : “Türkiye işçi sınıfının sendi
kal ve siyasal mücadelesinin bütün
lüğünü sağlamak ve Türkiye işçi sı
nıfını kapitalist sistemin alternatifi 
haline dönüştürmek işçilerin göre
vidir. Bu konuda bütün sosyalist kü
meler de görevlidir. Çünkü dağınık, 
kendi içinde demokrat olmayan bir 
yapı, hiçbir zaman sömürücü düze
nin alternatifi olamaz.”

SEÇİMLER

Divan başkanlığını DİSK Yürütme 
Kurulu Üyesi ve Devrimci Toprak - 
İş Sendikası Genel Başkanı Tuncer 
Kocamanoğlu'nun yaptığı genel ku
rulda, genel başkanlığa yeniden 
Burhan Şahin, genel başkan yardım 
cılıklarma A. Salih Küley ve Hilmi 
Celhunz, genel sekreterliğe Hüseyin 
Karahan, mali sekreterliğe Yılmaz 
Özdemir, yürütme kurulu üyelikle
rine de Nurettin Yıldız ve Mehmet 
Rahat getirilmişlerdir.

KARARLAR

Basın - İş Genel Kurulu’ndan geçen 
kararlar arasında, referandum, da
yanışma grevi, 40 saatlik çalışma 
haftası, lokavtın yasaklanması, dü
şünme ve örgütlenme özgürlüğünü 
kısıtlayan tüm anti - demokratik ya
saların kaldırılması gibi talepler 
yer almaktadır.

YERALTI
MADEN İS

*

SENDİKASI 
DİSK'E KATILDI

Çalışmalarını kömür madenciliği, 
metal cevherleri madenciliği vb, ala
nında sürdüren Yeraltı Maden-İş’in 
(Yeraltı ve Yerüstü Maden İşçileri 
Sendikası) DİSK’e üye olma isteği 13 
/14 Şubat'ta Genel Yönetim Kurulu'n 
da ele alınmış ve Yürütme Kurulu’ 
nun Önerisine uygun olarak DİSK 
yeraltı Maden-îş üyeliğine kabul 
edilmiştir.
Bu karar, 6. Genel Kurul’da kabul 
edilen, işçi sınıfının devrimci birli
ğinin DİSK çatısı altında sağlanması 
ilkesinin hayata geçirilmesi açısın
dan Önemli bir adımdır.

P a r is ’te 27-28 Ocak 1978'de 
DSF'nin öncülüğünde, özellikle in
şaat ve ağaç sanayii işçilerinin so
runlarının ele alındığı ve işçi sını
fının uluslararası çapta karşıkarşı- 
ya bulunduğu işsizlik, hayat paha
lılığı gibi sorunlarla mücadele yön
temlerinin araştırıldığı bir yuvar
lak masa toplantısı yapılmıştır.

KİMLER KATILDI?

Türkiye'yi DİSK’e bağlı Ke- 
ramik-İş Sendikasından Genel Sek
reter Sadık Doğrular ve basın ya
yın görevlisi Tevfik Bilgin'in tem
sil ettiği toplantıda Cezayir, Dani
marka, İspanya, Finlandiya, Fran
sa, Yunanistan, İzlanda, İtaiya, Ja 
ponya ve Portekiz sendikaları yet
kilileri ve Uluslararası İnşaat ve 
Ağaç Birliği üyeleri biraraya gel
miştir.
Toplantıda, kapitalizmin düştüğü 
bunalımın, inşaat malzemesi ve 
ağaç işçilerini ağır bir biçimde et
kilediği sonucuna varılmış, bu alan
da çalışan işçilerin daha adil ko
şullara kavuşmasının bütün sendi
kaların eylem birliği ile mümkün ola 
bileceği ortak görüşü nihai belge ta 
sarısına geçirilmiştir.

Y uvarlak  masa toplantısın
da işsizlik, hayat pahalılığı, enflas
yon, göçmen işçilerin kapitalist bu
nalımın bir sonucu olarak karşıla
şabileceği tehlike, iş saatlerinin kı-
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İspanya Hükümet 
Başkanı Suarez’e 

gönderilen 
telgrafla 

işçilerin işyerlerinde 
demokratik 

temsiline engel 
olunması 

eleştirildi. 
Y akanda DSF’nin 

toplantısından 
bir görünüm..

ULUSLARARASI TOPLANTIDA  
İŞSİZLİK VE FİYAT ARTIŞLARIYLA  
MÜCADELE KARARLAŞTIRILDI

m
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sıltılması ve sendikal ve demokratik 
özgürlüklere yapılan saldırılar, sınıf 
temelinde ele alınması gereken so
runlar olarak Önemle tartışılmıştır. 
Toplantıda ayrıca, İspanya hüküme
tinin, işverenlere, hiçbir tazminat 
ödemeksizin işçi çıkarma olanağı

veren "flesibilizacion de la platilla” 
adlı uygulamasını insanlık dışı ola
rak niteleyen bir karar kabul edil
miş, Tunus’ta işçilere karşı işlenen 
cinayetleri protesto eden bir telgraf. 
Tunus devlet başkanı Habib Burgi- 
ba'ya çekilmiştir.
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Tiimka - İş genel kurulu...

TÜ M K A İŞ
3. GENEL KURULU
YAPILDI

•  KAGÎT 1ŞKOLUNDAKI İŞÇİLERİN 
DİSK ÇATISI ALTINDA 
BİRLEŞTİRİLMESİNİ 
TÜMKA - İŞ ÜSTLENMİŞTİR.

D isk  üyesi, Tüm Kağıt ve 
Selüloz Sanayi İşçileri Sendikası, 
TÜMKA-İŞ, üçüncü olağan genel 
kurulu 25-26 şubat günleri yapılmış, 
TCK’nun 141-142, maddelerinin kal
dırılması istemi, genel kurul karar
ları arasında yer almıştır. 
TÜMKA-İŞ Genel Başkanı Kemal Yıl 
maz genel kurulu açış konuşmasın
da, “TÜMKA-İŞ’in kâğıt işkolu isçi
lerini DİSK çatısı alcında toplamak 
gibi onurlu bir görevi üstlendiğini” 
söylemiş ve sözlerine özetle şöyle 
devam etmiştir:
“İşbolumuzda demokratik sınıf ve 
kitle sendikacılığının ilkelerini savu

nan bir sendika olarak, kâğıt işko
lu işçileri arasında bu ilkeler uğ
runda savaşınım yaygınlaştığını se
vinçle izliyoruz. Özel kesimde oldu
ğu gibi kamu kesiminde de bu sa-' 
vaşımm yükselmekte oluşu genel ku
rulumuza daha da ağır görevler yük 
temektedir. MC döneminde işçi sınıfı 
mız ve DİSK, faşist tırmanışa karşı, 
tüm ulusal demokratik güçlerle bir
likte sürekli mücadele vermiştir. Önü 
müzdeki dönem, referandum, ge
nel grev, haftalık çalışma saatinin 
40 saate, işkolu sayısının I6’ya in
dirilmesi uğrunda verdiğimiz mü
cadele daha da güçlenerek sürdü
rülecektir.”

DİVAN VE SEÇİMLER

A ç ış  konuşmasından sonra 
genel kurul divanı seçimine geçil
miş, DİSK Genel Başkanvckili vc 
Tekstil Sendikası Gene) B aşkanı 
Rıza Güven divan başkanlığına. 
Lastik-İş yürütme kurulu üyesi Ali 
Gümüş ikinci başkanlığa getirilm iş
lerdir. Genel kurul çalışm aları so
nunda yapılan seçimlerde yeni yö
netim kuruluna Kemal Yılmaz, O
mer Özcan, Orhan Çelikkaya, H a y 
rettin Özyurt, Kadri Yunt, Selahat- 
tin Atak ve Sabri Kaplan seçilm iş
ler, Kemal Yılmaz yeniden TÜMKA- 
İŞ Genel Başkanı olmuştur. 
TÜMKA-İŞ üçüncü olağan genel ku
rulunda kabul edilen k a ra r la rd a , 
141. ve 142. maddelerin kaldırılm ası, 
274-275 sayılı yasalarda ve y ü rü r
lükteki tüm yasalarda, anayasada  
bulunan sendikalaşmayı ve sendika 
seçme hakkını yok edici, işçi sın ıfı
nın sendikal birliğini bölücü ve grev  
hakkını kısıtlayıcı maddelerin ç ıka
rılması, istemi belirtilmiş, a sgari 
ücret komisyonunda DİSK'in de 
mutlaka temsil edilmesi gerektiği, 
işçi sınıfının sendikal birliğin DİSK 
saflarında sağlanması için bugüne 
kadar sürdürülen çabalar m bundan 
sonra da sürdürüleceği ifade edilm iş
tir.

2 0  BİN  
LASTİK İŞ Ç İS İ 
İSTEN A TÎLA M A Z

m

0  HÜKÜMET 20.000 LASTİK VE 
PLASTİK İŞÇİSİNİN İŞTEN 
ÇIKARILMAMASI İÇİN 
GEREKLİ ÖNLEMLERİ 
ALMALIDIR

Pastik  ve plastik işkolun
da işverenler son günlerde işçile
re  zorunlu izin vermeye ve toplu 
İşçi çıkarmanın yollarım aram ay a  
başlamışlardır. Birçok işyerinde 
üretimin durdurulacağı söylentisi 
dolaşmaktadır. Sermaye kesim i
nin bu gelişmelere gösterdikleri 
gerekçe, döviz yokluğu nedeniyle 
hammadde ithalâtının yapam am a
sıdır.
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Gerçekten de sermaye sınıflan, 
yurt dışında çabşan işçilerimizin 
alınterinîn birikimi olan döviz 
kaynaklarını kısa dönemli çıkar
ları uğrunda savurganca harca
mışlardır. Ülkemiz ”70 sente muh
taç” hale getirilmiştir.
Ve şimdi, kendi savurganlıklarının 
yükünü yine işçilere taşıtmak is
temektedirler. Kamunun sınırlı 
olanaklarının kendi yararlarına 
zorlanması için, işçi çıkarmayı 
bir tehdit unsuru olarak kullan
maktadırlar.

Bu konuda bir açıklama yapan 
Lastik - İş Sendikası Genel Sek
reteri Ceial Küçük, hükümetten, 
20.000 lastik ve plastik işçisinin, 
aileleriyle birlikte yaklaşık 100.000 
yurttaşın, açlıkla karşıkarşıya kal 
maması için gerekli önlemlerin 
alınmasını istemiştir.

DİSK Genel Başkanı Abdullah BAŞ- 
TÜRK, 12 Mart 1971 'de verilen muh
tıranın yıldönümü nedeniyle basına 
yazılı bir açıklama yapmıştır. BAŞ- 
TÜRK. "yeni bir 12 Mart benzeri 
faşist uygulamaya izin verilmeye
cektir" demiştir. DİSK Genel Baş
kanı Abdullah BAŞTÜRK'ün yazılı 
açıklaması aynen şöyledir :

"GREVLER AZALDI 
LOKAVTLAR ARTTI”

“Bundan yedi yıl önce İZ Mart 1971' 
de, Türkiye İşçi sınıfı mücadelesi 
ve demokrasi ağır bir darbe yedi. 
Bu darbeden en çok etkilenen Tür
kiye işçi sınıfı ve devrimciler oldu. 
Yaratılan baskı ortamında, işçi sı
nıfımızın ve emekçi halkımızın ya
rarına olan Anayasal maddeler de
ğiştirildi. İşçi ücretlerindeki artış
lar, fiyat artışlarının çok çok geri
sinde kaldı. Gerçek ücretler, 1971'de 
fiyatlara oranla %95’e, 1972’de de 
%.93’e düştü. Yapılan grev sayısı da

12 Mart muhtırasının üzerinden 
yedi yıl geçti. Ama muhtıra 

olayı önemle hatırlarda 
kalmaya devam ediyor.

yine bu dönemde düşüş gösterdi, ik
tidar sık sık grev erteleıhe karar
ları verdi. 1971’de bütün Türkiye'de 
87 grev yapılmışken, 1972’de grev 
sayısı 25’e indi. Bunlara karşılık, 
kapitalistlerin yaptıkları lokavtlar 
1971’de 2 iken, 1972’de 82'ye çıktı. 
Bütün bu uygulamaların, başta bi
linçli DİSK üyeleri olmak üzere bü
tün İşçi sındımız ve emekçi halkı
mız kapitalist - emperyalist sisteme 
bağlı İşbirlikçi tekellerin yararına 
olduğunu bilmektedir.

Gerekçesi ne olursa olsun, bu tür 
uygulamalar zengin deney sahibi em 
peryalist sistem ve yeril İşbirlikçi
leri tarafından her an gündeme ge
tirilebilir, Nitekim, geçirilen MC dö
nemleri, bu niyetlerin varbğmın ka
nıtlarıdır. MC dönemlerinde, kendi
ni savunmak zorunda bırakılan her 
an saldırılan, kıyıma uğratılan İle
riciler, devrimciler, 12 Mart 1978T 
yaşarken de tekelci kapitalistlerin

kışkırtmalarına elbette "bilim dışı 
tepkiler" vermeyeceklerdir.
Çünkü İşçi sınıfı bilimi, terör ve 
anarşiye karşıdır.

"ANARŞİNİN KAYNAĞI 
TEKELLERDİR"

Anarşi ve terörün kaynağı çok açık 
tır: Sömürünün sürmesi ve artması 
için her türlü tertip içinde oİan em
peryalist sistem ve onların işbirlik
çisi yerli tekellerdir. Bunlar, 12 Mart 
1971 sonrasında dokunmadıkları, ak
sine koruyup kolladıkları, besledik
leri faşist yuvaları bn günlerde eko
nomik bunalım arttıkça, devreye 
sokmaktadırlar. Tekelci kapitalist
ler, yaratılan terörden İşçi sınırı
mızın ve emekçi halkımızın yılarak 
demokrasi ve sosyalizm mücadele
sinden vazgeçeceğini sanıyorlarsa, 
yanılıyorlar. İşçi sınıfımız, silahlı 
terörü yoketmek, can güvenliğini ve 
öğrenim özgürlüğünü sağlamak İs
teyen, bu konuda bazı somut girişim 
lerde bulunan siyasal iktidarın, yan
lışsız davrandığı sürece bu çabala
rını destekleyecektir. Siyasal ikti
dar tekelci kapitalistlerin hedef şa
şırtma oyunlarına gelmemelidir. 12 
Mart döneminde, işçi sınıfı bilimi
ne ters düşen akımları, işçi sınıfı 
mücadelesiyle aynı yere koyarak, 
yaratılan kargaşada, en büyük dar
be İşçi sınıfına ve emekçi halkımı
za İndirilmek İstenmiştir. Faşist yu
vaları besleyen ve yeniden geçmiş
teki kargaşa ortamını yaratma ça
basına giren tekelci kapitalistlerin 
asıl amacı, sık sık demokrasiden 
yana olduğunu söyleyen bn günkü 
hükümeti kendi yanma çekmektir.

"FAŞİZM DENEMELERİNE 
İZİN VERMEYECEĞİZ"

MC’nln düşürülmüş olmasına rağ
men faşizmin tehdidini gözardı et
memek gerekir. MC’nln düşürülme
siyle faşizmin tehdidi ortadan kalk
mamıştır. Bugün faşist milislerin 
tekelci kapitalistlerin desteğindeki 
saldırganlıkları sürmektedir. Bu tür 
saldırganlıklar işçi sınıfının bağım
sızlık, demokrasi, Özgürlük ve sos
yalizm mücadelesini durduramaya
caktır. 12 Mart faşizminden gerekli 
dersi çıkarmış olan işçi sınıfımız ve 
onun en dinamik devrimci sendikal 
örgütü DİSK, yeni 12 Mart’lara ve 
biçimi ne olursa olsun, faşizm de
nemelerine asla izin vermeyecek
tir.”

YENİ 12 M ARTLARA  
İZ İN  VERMEYECEĞİZ

FAŞİZM DENEMELERİNE 
İZİN VERMEYECEĞİZ
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D / S K ' e B A Ğ L I

1 -  ASİS 29 26 68
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 112/16 
ANKARA

2 -  ASTER-İŞ
Çakırgöz Sokak 3/5 
Hasköy ■ İSTANBUL

3 -  BAR-DER-İŞ 28 26 40
Mimar Kemalettin Mah. Mesih Paşa 
Cad. Kızıltaş Sok. 7 
Aksaray - İSTANBUL

4 -  BASIN-İŞ 22 61 97 - 27 67 37
Divanyolu, Kiod Farer Cad. No: 12 
Cağaloğlu - İSTANBUL

5 — BANK-SEN 48 22 96 - 48 81 25
Vali Konağı Cad. Yapı ve Kredi Bankası 
Emeldi Sandığı Tesisleri Kat: 5, Dai. 3-4 
Nişantaşı - İSTANBUL

6 -  BAYSEN 29 09 34
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 1/10 
Yenişehir - ANKARA

7 — DEV MADEN-SEN 29 39 40 - 29 47 92
Necatibey Cad. Sezenler Sok.
Lozan Apt. No. 2/9 
Yenişehir - ANKARA

8 -  DEVRİMCİ TOPRAK-İŞ 29 63 48
Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 
Yönak Apt, D: 15, K: 5 
Maltepe - ANKARA

9 -  GENEL-İŞ 17 54 59 - 17 52 53
Süleyman Sırrı Sok. 2/4 
Sıhhiye ■ ANKARA

10 -  GIDA-İŞ 45 89 85
Refik Saydam Cad. 3/4 
Tepebaşı - İSTANBUL

11 — HAS-İŞ 26 45 11
İncili Çavuş Sok.
Karadeniz Apt. Kat 1 
Cağaloğlu - İSTANBUL

12 -  HÜRCAM-İŞ 27 84 02
Divanyolu Klodfarer Cad. 12/3 
Cağaloğlu - İSTANBUL

13 -  İLERİCİ DERİ-İŞ 28 26 40Mimar Kemalettin Mah.
Mesih Paşa Cad. Kızıltaş Sok. 7 
Aksaray - İSTANBUL

S E N D İ K A L  A R

14 -  KERAMİK-İŞ 26 4 9 28
Divanyolu, Klodfarer Cad. 12/4 
Cağaloğlu - İSTANBUL

15 — LASTİK-İŞ 75 15 65 • 75 15 66
Londra Asfaltı,
Ahmet Kutsi Tecer Cad. 10/2 
Merter - İSTANBUL

16 — MADEN-İŞ 48 50 74
Barbaros Bulvarı 58/2 
Beşiktaş - İSTANBUL

17 -  NAKLİYAT İŞ
Cibali. Hisaraltı Sok. 98 
Unkapanı • İSTANBUL

18 -  TÜRKİYE PETROL VE KİMYA
SANAYİİ İŞÇİLERİ 
SENDİKASI 17 48 10 - 25 15 78
İzmir Cad. Fevzi Çakmak Sok. 7/13 
Yenişehir - ANKARA

19 -  T.İ.S. 25 56 87
Tuna Cad. İnkılap Apt. 5/6-7 
Yenişehir - ANKARA

20 — TEKGES-İŞ 25 31 93 - 18 89 99
Bayındır Sok. 37/6 
Yenişehir - ANKARA

21 -  TEKNİK-İŞ 17 52 87 - 17 84 20
İzmir Cad. 45/13 
Kızılay - ANKARA

22 -  TEKSTİL 26 85 90
Babıali Cad. Sıhhiye Apt. 19/3 
Cağaloğlu - İSTANBUL

23 — TÜMKA-İŞ 75 15 65 - 75 15 66
Londra Asfaltı,
Ahmet Kutsi Tecer Cad. 27-29 
Merter - İSTANBUL

24 -  OLEYİS 18 85 27 - 25 54 19
Küçükesat Cad. 45/4 
Küçükesat - ANKARA

25 — YENİ HABER-İŞ 29 71 16 - 20 63 48
Mustafa Kemal Bulvarı 

- Tolluoğlu Apt. 71/1-2 
Maltepe - ANKARA

26 -  YERALTI MADEN-İŞ 29 66 92
Necatibey Cad. 22/21 
Sıhhiye - ANKARA




