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DİSK'in 5. Genel Kurul Gündemi

(21, 22, 23, 24 Mayıs 1975)
'

1 - Açılış,

2 - Konukların Konuşması,

3 - Divan Seçimi,

4 - Komisyonların Seçimi,

5 - Raporların okunması, görüşülmesi ve· kurulların aklan-
ması,

6 - Ana Tüzük değişikliği,

7 - Kararlar,

8 - Bütçe,

9 - Seçimler,

10 - Kapanış.

s

--ı
1
t;



1
i, ı
iı
iı
'l!
1



Sayın delegeler,

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (kısaca
DİSK) bugün 5. Genel Kurul toplantısını yapmaktadır. Genel
kongreden bu yana yaptığımız çalışmaları ,dünyanın ve Türkl
yenin karşılaştığı sorunların önemli bulunanlarını nasıl değer.
lerıdirdlğlmlzl, çeşitli sorunlar karşısında vardığımız kararları ve
belirtmeye önem verdiğimiz görüşleri içeren raporumuzu ~unu
yoruz.

Değerli eleştirilerinize açık olan rapor üzerindeki konuşma
lar gelecek yılların çalışmalarına da yön verecek, açıklık getire.
cektir. Bu bakımdan da konuşmalarınızın büyük değeri olacaktır.
Hepinize derin saygılarımızı sunarız.

DİSK YÜRÜTME KURULU

ı
.1

Kemal SÜLKER
Genel Sekreter

Üye
Dinçer DOĞU

Üye
Osman ÖZKAN ·

Kemal TÜflKLER
Genel Başkan

Üye
Ali ŞAHİN
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POLİTİK GELİŞMELER

Bundan önceki DİSK Kongresi'nden (12-13 Şubat 1973) bu
yana dünyamızın içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve siyasal
koşullarda büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Hızla gelişen
olaylar iki süper devlet A.B.D. ile Sovyetler Birliği arasındaki
ilişkilerin değişmesinde kendini göstermektedir.

A.B.D. ile içli dışlı ilişkisi ve Sovyetlerle komşu ve dost bir
devlet olan Türkiye'nin sorunlarını dünyanın içinde bulunduğu
koşullardan ve gelişen ilişkilerden soyutlayarak ele alamayız.
Bu nedenle son yılların sorunlarına ve Türkiye'yi ilgilendirme
ölçüne göre konulara eğilmemiz gerekir. A.B.D., Avrupa Eko
nomik Topluluğu (AET) üyeleri ve Japonya arasındaki çelişkiler
petrol sorununun ortaya çıkması ile yeni boyutlar kazanmıştır.
Petrol konusuna ilerde değineceğiz. Ancak burada şu· kadarını
söyleyelim ki, gerek petrol sorunu, gerekse Batı'da hüküm sü
ren enflasyon ve işsizlik, gelişmiş kapitalist ülkelerde önemli
gedikler açmış ve NATO içinde de yankılar uyandırmış, Batı Av
rupa'da-dernokraslnln yirminci yüzyılın sonundan daha çok yaşa
mayabileceği' hakkında Willy Brandt'ın daha 1973'te • söylediği
sözlerin önemini vurgulamıştır ve açıktır ki, kapitalizm can çe.
kişmektedir. Bunu ayrı bir bölüm olarak ayrıca belirtmeğe çalı
şacağız.

TÜRKİYE VE KIBRIS

Türkiye'nin yakın tarihinde ortaya çıkan sorunlar. ve karşı
laştığı güçlükler ve tehlikeler dikkatle Üzerlerinde durulacak
önemdedir.

Önce Türkiye'nin kişiliği olan bir politika izleyişinin, Kıb-
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rıs barış harekatının kısaca üzerinde duralım.
Bilindiği gibi, Ecevit'in Başbakanlığındaki Türk Hükumeti,

Silahlı Kuwetlere Kıbrıs'a müdahale emrini, adada barış ve dü
zeni yeniden kurmak ve Kıbrıs Devletinin bağımsızlığını ve top
rak bütünlüğünü güvence altına almak için verdi. Çünkü Türki
ye için Kıbrıs'ın bağımsızlığının korunması Akdeniz ve Ortado
ğu içinde hayati önem taşır. Çünkü 120.000 Kıbrıslı Türkün ha-

. yatı ve Türkiye'nin güvenliği ile Kıbrıs'ın bağımsızlığı arasında
önemli bir ilişki vardır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin girişimi, Kıb
rıs Anayasasını garanti altına almak için Türkiye, İngiltere ve
Yunanistan arasında imzalanmış olan Garanti Anlaşması uyarın
ca yürütülmüş bir «Barış Harekatı» olarak değerlendirilmiştir. Bu
harekatı ile Türkiye, garanti anlaşmasının kendisine verdiği gö-
revi yerine getirmiştir. .

Barış harekatına başlama nedeni, 15 Temmuz 1974 tarihin
de Yunanistan'dan getiirlmiş Yunan subaylarının komutası al
tındaki 20.000 kişilik Rum Milli Muhafız ordusu tarafından Baş-

• kan Makarios'a ·karşı bir darbe yapılmasıydı. Çünkü bu ordu
nun kurulması da, başına Yunan subaylarının getirilmesi de
Uluslararası Anlaşmalar ve Kıbrıs Anayasası açıkça ihlal edi
lerek gerçekleştirilmişti. •

Kurulması Anayasaya aykırı olan bu ordunun gerçekleştir
diği hükumet darbesinden sonra, adada barış ve güvenlik tama
men yok olmuş ve daha kötüsü, Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve toprak
bütünlüğü tehlikeye girmişti. Hükumet darbesini Yunanistan'dan
getirilmiş Yunan subayları, Atina'daki diktatörlerin emriyle ger
çekleştirmişlerdi. Darbenin amacı ENOSİS, yani Kıbrıs'ı Yuna
nistan 'la birleştirmekti. Makarios kendisini devirmek için - bir
darbenin hazırlanmakta olduğunu daha önce dünya kamu oyuna
duyurmuştu. Yunanistan'daki hükumet değişikliğinden sonra, ye.
ni hükumet de eski Yunan hükumetinin Kıbrıs'ı ilhak etmek için
bu hükumet darbesini planlayıp gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Makarios'a karşı yapılan darbenin amacının Enosis olduğu
Atina Cuntası'nın Makarios'un yerine Nikos Sampson'u • getir
mesiyle de tanıtlanmış oluyordu. Tedhişçi EOKA örgütünün li
derlerinden biri olan Sampson, 1950'lerden beri İngilizieri ve
Türkleri öldürmüş olmakla öğünür ve ömrünü ENOSİS'in derhal
gerçekleştirilmesine adadığını söylerdi. Sampson'un hiç çek_in-
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meden Kıbrıslı Türklere karşı bir katliama girişeceği kuşkusuzdu.
15 Temmuzdan sonra Makarios'un kaçması ve ülkede kanlı

bir iç savaşın başlaması üzerine, adada «Garantör» devletlerin
derhal müdahale etmesini gerektiren bir durum ortaya çıkmıştı.

Yunanistan suçlu durumda olduğundan ve Kıbrıs'ın barışını,
güvenliğini ve toprak bütünlüğünü bizzat kendisi ihlal ettiğin
den, Garantörlük haklarını, yltirrnlştl.: Türkiye ise durumla en
çok ve hayati olarak ilgilenen ülke durumunda idi. • •

Kısacası, bir oldubitti ile ENOSİS ilan edilmesi, Türkiye'nin
kendisini ve adadaki Türk toplumunun güvenliğini tehlikeye so
kacaktı. Adadaki Türk toplumunun varlığı ve kaderi Nikos Samp
son'un sözde hükumetine emanet edilemezdi. 1963'den beri _Ma
karios tarafından sürekli olarak· ihlal edilip çalışmaz hale geti
rilen Anayasa, artık tamamen yok olmuştu.

Akdenizde ulaşım yollarının kesiştiği bir noktada bulunan
Kıbrıs'ın Süper Devletler için hayati bir önemi vardır ama Tür
kiye'nin güvenliği bakımından önemi daha da çoktur. Yu~anis-
tan NATO'da müttefiki olsa bie, Türkiye uzun vadeli olarak gü-
venliğini Yunanistan'a emanet edemezdi. •

Yunanistan, güya Türkiyenin müttefiki olduğu halde, Tür
kiye'nin Ege Denizi ve kıta sa~anlığı konusunda bir anlaşmaya •
varmak tekliflerini cevapsız bırakmıştı. Anlaşmalar gereğince
askerden arındırılmış olması gereken On İki Ada, son yıllarda
tahkim edilmişti ve bunun Türkiyeye karşı yapıldığı açıkn;

1967'de 1960 Anayasasının Makarios'un ve Hükumetinin po
litikası yüzünden artık bütün bütün işemez hale geldiği belll ol

. muştu. Rumlar Türkleri fiilen küçük cepler (enclave'lar)_ . ıçıne
zorla sokmuşlardı. Türkler de Yunan baskısı karşısında· 'kendl
lerini savunabilmek için· kendi otonom yönetimlerini kurmak zo
runda kalmışlardı. Ekonomik bakımdan, ancak anavatandan ge
len yardımlarla ayakta durabiliyorlardı. Rum saldınlan vaterö
rüne karşı t~k savunma araçları, hafif silahlı bir mücah.ii ·ör.gü
tü idi. Rumlar Birleşmiş Milletlerin zoru ile Anayasanın degiş
tirllrnesi ve Kıbrıs sorununun köklü çözümü için görüşm~lere
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girmek zorunda kalmakla birlikte, aslında Türk toplumunu ez
mek ve yok etmek için durmadan eski taktiklerini sürdürüyor
lardı.

t964 ile 1967 arasında Kıbrıs'tan olup bitenler dünya bası
nına, BM gözlemcilerine ve Birleşmiş Milletler Barış Kuvvetle
ri'ne iyi not kazandırmamıştı. 1963, 1964, 1967 katliamları için
de aynı şey söylenebilir.

İki toplumun temsilcileri arasında görüşmeler, BM arabu
luculuğu [le devam etti. Bu görüşmelere, sonra Türkiye ve Yu
nanistan'ın temsilcileri de katıldı. Ancak Makarlos bu görüş
melerde somut sonuçlar alınmaması için gerekeni yapıyordu.
196S'den sonra, bu görüşmeler uzadıkça Türk toplumuna karşı
-salam kesme» taktiği uygulanıyordu. Yani Kıbrıs'takl Türklük
dilim dilim kesilerek yitirilmek isteniyordu. Limanları kullanmak,
hava alanlarından yararlanmak olanakları bulunmayan Türkler,
Ghettolarda kuşatma altında yaşıyorlardı; uluslararası yardımlar
dan paylarını alamıyorlardı.

Ekonomik gelişmeleri olanaksızdı. Her türlü ihtiyaç madde
leri için Rum resmi makamlarının insafına bırakılmışlardı. Rum
lar zaman zaman bu maddelerin dağıtımını kesiyor, böylelikle
baskı yapıyorlardı. Bu dönemde Rumların Türklere karşı girişti
ği iğrenç davranışlar, utanç duyulacak bir liste haline gelmiş-

. tir. Bu davranışlar arasında. Türklere doğum belgesi ve pasa
·port vermemek, hatta ölülerin gömülmesi için gerekli işlemleri
yapmamak gibi insanlık dışı olanları vardı. Türklerin adada ser
bestçe dolaşmaları kısıtlanmıştı. Türkiye'ye ya da ingiltere'ye
gitmek isteyince Türklere pasaport verllmiyor, ama Avustralya'
ya göç etmek isteyenlere derhal pasaport veriliyordu. Yurt dı
şındaki Türklere, Kıbrıs'a dönüş izni verilmiyordu. Açıkçası,
Rumlar her yola başvurup Türklerin adadaki varlığını yok et
meğe çalışıyordu ve her an 1963, 1964 ve 1967 katliamlarının
tekrarlanmas tehdidi vardı. Ve bu tehditler, görülmemiş bir şe-
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kilde yerine getirilecekti.
Ne yazık ki, Birleşmiş Millertler Barış Gücü hiç bir zaman

kelimenin tam anlamiyle bir Barış Gücü olamamıştır: Görevleri
açıkca belirtilmemiş olan UNFICYP yani Birleşmiş Milletler Ba
rış Gücü, hiç bir zaman görevlerini yerine getirmemişti. Bu güç,
Türkleri katliamlardan ve çeşitli baskılardan ya korumayı başa
ramamış ya da korumak konusunda pak istekli davranmamıştır.
Barış Gücü 1963'te ve 1967'de Adaya Yunan askeri blrllklerlnin,
subaylarının ve ağır silahların sokulmasına bile engel olama
mıştır.

Son olaylarda da Birleşmiş Milletler Barış Gücü görevını
yapmakta. etkisiz kalmış, Türk toplumuna karşı Rum cinayetleri
ni, katliamını ve şiddet hareketlerini ya önlemeyi başaramamış
ya da bu konuda istek göstermemiştir.

Başbakan Ecevit'in önceden de tahmin ettiği gibi, Türk mü
dahalesinin ilk sonucu, Kıbrıs'ta kanunsuz Sampson hükumetinin
çökmesi ve Atina'daki Cunta hükumetinin yıkılması oldu. Cun
ta hükumetinin yapmış olduğu büyük hata, artık ayakta kalma
sını olanak dışı kılmış ve sürgündeki eski Başbakan Karamanlis
Atina'ya demokrasiyi yeniden kurmak üzere davet edilmişti. Kıb
rıs'ta da, Glafkos Klerides Rum yönetiminin _başı olarak Samp
son'un yerine geçti. Türk Silahlı Kuwetleri Girne bölgesinde
küçük bir köprü başını ele geçirdikten sonra Birleşmiş Millet
lerin ateşkes çağrrısına uydu. Türkiye Kıbrıs'ta barışın ve dü
zenin yeniden kurulmasını, Türk toplumunun meşru hakları ile
güvenliğini garanti edecek Anayasal düzenin yeniden kurulma
sını sağlayacak bir anlaşmanın artık yapılabileceğini umut edi
yordu. Türkiye Hükumeti birinci Cenevre Konferansına işte bu
amaç ve • umutla gitti.

Yunanlıların zaman kazanmak için oyalama yaptıkları ve
herhangi bir anlaşmaya, hatta imzaladıkları 30 Temmuz tarihli
Cenevre Anlaşmasına uymaya niyetleri olmadığı açıkça ortaya
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çıkınca, Türk Hükumeti Silahlı Kuwetlerini yeniden sınırlı he- 1
detlere doğru harekete geçirdi. Her şeyden önce Türklere karşı ~
gİriş.fleiı baskı ve katliamların durdurulması gerekiyordu.· Sonra
Türk Si !ahlı· Kuwetleri dar bir bölgede, ufak bir üçgen içine sı
kıştırıı'inış bir şekilde saldırıya karşı korumasız bırakılamazdı.
Belki hepsinden de önernllsl, otonom Türk Yönetiminin yaklaşık
olarak sınırları çizilerek, sürekli barışın kurulmasına yardımcı
olmak gerekiyordu. Türk kuvvetleri; 3 günlük bir harekattan

· sonra,' bu amaçlar aşağı yukarı elde edilince, 16 Ağustos tari
hinde ateşkes • çağrısına uyarak ikinci Barış Harekatına son
verdi. • •

Tesplt edebildiğimiz kadarı ile Türkiye Hükümetinin resmT
_görü'şü şudur: Kıbrıs sorununa köklü bir çözüm, üç Garantör
Devletin ve Adadaki Türk ve· Rum temsilcilerinin katılacağı bir
konferansta, tarafların hepsinin iyi niyetle davranmaları ile bu.
lunabilir.. Bu konferansta görüşmelerin esası, Türkiye'nin işin ba
şında yapmış olduğu öneri omalıdır: Coğrafi temele dayanan ba
ğımsız bir Kıbrıs Federasyonu; İki özerk yönetimin sınırları aşa
ğı yukarı bugün Türk Silahlı. Kuvvetlerinin elinde bulunan çizgi
olmalı, ve bu iki otonom yönetim bağımsız bir Federal Devlet
içinde birleştirilmelidir.

Türkiye Yunanistan'ı bu yeni Konferansa davet etmiştir.
Başbakan Ecevit, böyle bir 'Konferansta Türkiye'nin muzaffer bir
tutum içinde istediği şartları zorla kabul ettirme yolunu seçme
yeceğini, anlayış ve· esneklik göstereceğini birkaç kez belirt-.
mlştlr, Hatta Başbakan Ecevit, Bay Karamanlis ile bir zirve top
lantısına hazır olduğunu ifade etmiştir. Türkiye Türk bölgesini
belirleyen bugünkü sınırlar üzerinde katılık göstermeyeceğini,
bu sınırların değiştirilebileceğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
sayısının azaltılmasını hızlandırabileceğini de açıklamıştır. Fakat
Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar herhangi bir uzlaşma yoluna gir
memekte, bunun yerine Türkiye üzerinde diplomatik ve siyasal
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baskıla/ yaptırma çabaları ile uğraşmaktadırlar.
Bu alanda A.B.D. üzerinde etkili oldukları kuşkusuzdı..ir. Oy

sa DİSK'e göre, iki toplum artık karşılıklı kinlerini unutup bir
birlerine karşı iyi niyetle davranmayı amaç ·edinmelidir. Bu, 'za
rnan lstcr, ama zamanla bütün yaralar kapanır. Kıbrıs'ta Sürekli
barışın sadece iki toplum arasında gerçekleşemeyeceği de bel
lidir. Türkiye' ile Yunanistan da bütün sorunlar üzerinde anlaş
maya varmalıdırlar. Bi.ı sadece Kıbrıs- sorunlarını değil, iki ülke
arasında kiilişkileri zehirleyen bütün sorunları • kapsamalıdır.
Türkiye ve Yunanistan geçmişin üzücü tecrübelerinden yararla
narak aralarındaki sorunları kesin olarak çözmeye içtenlikle ça,

lrşmalıdırlar. Bu olmadıkça, Türkiye ile Yunanistan arasında ger
çek dostluk ve işbirliği kurulamaz ve Kıbrıs iki ülkenin çatışma
sının odak noktası ve uluslararası bir kaygı nedeni olarak kal
makta devam eder. Bu ise Kıbrıs'taki işçi kardeşlerimizin işsiz
lik, pahalılık ve göç 'tehlikesini arttırır. Biz barış içinde bir ara
da yaşamaya alışmanın Kıbrıs'taki Kıbrıslılar için de uyulması
zorunlu bir ilke olduğuna inanıyoruz. Kıbrıs, bağımsız, üslerden,
silahlardan arınmış bir barış adası olmalıdır.

AMERİKA'NIN TAVRI

Türkiye'nin kendi öz çıkarları için giriştiği Kıbrıs Barış Ha
rekatı ve başansı üzerine şu gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya
çıkrmştır.

Amerika Birleşik Devletleri, emperyalist emelleri nedeni ile
ve Amerikan menfaatleri için ~özde yardım yapar· görünmüş ve
bu görüntü bazı sağcı çevrelerde inandırıcı olmuştur. Ama tüm
halkımız, Kıbrıs olayları yüzünden Amerika'nın çirkin yüzünü çok
iyi görmüş ve anlamıştır.

Hemen ekliyelim ki, A.B.D. yardımı, Cumhurbaşkanımız Sa
yın Fahri Korutürk'ün de belirttikleri gibi «ABD bir hayır cemi.
yeti gibi iane dağıtmamaktadır» ve Marshal yardımından bu ya-
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na ABD' yardımları, giderek ikili anlaşmalar yolu ile Türkiye'nin
bağımsızlığını ağır şekilde zedelemiştir. ABD önce kendi çıkar
larını aşırı derecede koruyan bir görüşle hareket etmiş ve Tür
klye'ye yaptığı yardımların arkasında gizlenen amaçlar ne yazık
ki halkımızdan uzun süre gizlenebilmiştir. Aslında Türkiye'ye

•· - yapılan Amerikan yardımları, geçmiş iktidarlarca gereği kadar
ulusal duyarlık ve çıkarlar açısından incelenmemiştir. Buna kar
şılık Kıbrıs müdahalesi ve Haşhas ekimi yasağının kaldır.ılması,
Amerika'da Türkiye düşmanlığını kamçılamış, Amerikan tekelle-

• rinin ve onlarin politika alanındaki temsilcilerinin hiç de "Türk
dostu- olmadıkları yakın geçmiştek( Amerikan kaynaklı haber
lerle de gözler önüne serilmiştir.

ABD yardımlarının ne olduğuna bakınca hemen saptanabilir
k,i bu yardımlar 2. Dünya Savaşından bu yana 6 milyar dolar do
laylarındadır. Bunun yüzde 60 kadarı askeri yardımdır. Bu yar
dımların içyüzüne göz atıldığında ortaya NATO sorunu çıkmak
tadır, biz bu raporumuzda askeri sorunlara değinmeden öteki
temel sorunları ele almayı daha yararlı bulduk. Yoksa Türkiye'
ye 330. milyon dolar ihracat yapan ABD'nin Türkiyeden ithal et
tiklerinin sadece 150 milyon doları bulduğunu söylemek bile
Türkiye'nin daha çok Amerika'ya yardım yaptığını gösterir. Kal
dı ki, ABD'nin 150 milyon dolarlık yatırımı ile Yunanistan'a yap-

• tığı yatırımın 375 milyon dolara ulaştığını karşılaştırmak ABD'
nin karşı karşıya gelen komşu iki devletten hangisini yatırım
açısından koruduğunu da ortaya çıkarır.

• Bu nedenlerle biz DİSK olarak Türkiye ile Amerika arasın
daki her türlü ilişkinin ulusal çıkarlarımız açısından değerlen
dirilmesini istiyoruz. Amerika; Türklye'de hangi yollarla nüfuz
kazanmışsa o yollardan bu nüfuzun kırılması, Türkiye'nin her
bakımdan kendi çıkarlarını bağımsız bir politika ile koruması ve
geliştirmesi ·zorunludur. Türkiye bloklar dışında tam bağımsız
politika izleyerek barış ülkesi olmalıdır. Atatürk'ün «Yurtta Sulh,
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Cihanda Sulh» ilkesi yaşamalı ve geçerliğini korumalıdır.

EMPERYALİZM VE FAŞİZM GERİLİYOR

Dünyamız, artık tam bağımsızlık için savaşılan, emperya
lizmi ve faşizmi gerileten bir ortama gelmiştir.

Çünkü emperyalizm ve faşizm, ekonomik alanda işsizlik,
açlık, pahalılık ve sefalet dernektir. Nitekim kapitalizm, son aşa
ması olan emperyalizm döneminde mazlum milletlere kan kus
turmuş, ama Uzak Doğu'da olsun, Asya'da olsun ulusal kurtuluş

. mücadelesi verenlerin karşısında tasını tarağını, topunu, tüfeği
ni, beslemelerini, ajanlarını çekerek gerilemiştir. Ama dünyamız
enflasyon, pahalılık, yokluk açlık ve işsizlikten henüz tüm olarak
kurtarılamamıştır.

Batı'daki ekonomik bunalım Federal Almanya Cumhuriye
ti'nde de kendini göstermiş ve bir zamanlar tam çalışmanın sağ
landığı bu ülkede enflasyonun yanı sıra işsizlik uzun süreden
beri görülmeyen bir düzeye ulaşmıştır.
AÇLIK SORUNU

Bugün dünyanın baş sorunlarından biri de açlıktır. Daha
1960'larda uzmanlar tehlike çanlarının çaldığını ve on yıldan az
bir süre içinde dünya yiyecek arzının en azından üçte bir oranın
da artırılrnadığİ takdirde dünya çapında açlıkla karşı karşı kalı
nacağına dikkati çekmişlerdi.

Açlık yüzünden yüzbinlerce kadın, erkek ve çocuk ölmüş
tür ve 6. milyon kadar insan da açlıktan ölmek üzeredir.

On yıl önce yiyecek rezervleri dünya tüketiminin 95 günlü
ğünü karşılayacak düzeyde iken, şimdi bu rezervler 27 günlüğe
inmiştir ve dünya yiyecek isteği yılda 30 milyon tonluk bir ar
tış gösterirken rezervler yılda 10 milyon tonluk bir düşüş gös
termektedir.

Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu elindekinin büyük bir
bölümünü yiyecek maddelerine harcaya dururken, yiyecek !iyat-
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ları hergün artmaktadır. Düriya kaynakları bütün insani ığı do
yurmaya ve insanlık gururunu ayakta tutmaya yeterlidir. Ne var
ki, bugün bu kaynakların bir bölümü, birer ahtapot gibi kollarını
dünyanın her yanına atmış olan çok uluslu tekeller tarafından ta
lan edilmektedir ve kapitalist düzen bu talana C!layanmaktadır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE GÜÇ DENGESİNDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER

Son yıllarda Birleşmiş Milletler Örgütü'ndeki güç dengesi
nin değişmesi emperyalist ülkelerin kolunu kanadını kırmıştır.
1948 yılından 1970 yılına kadar Filistin sorununu sadece bir göç
men sorunu olarak ele alan ve bu konuya bir halkın hayatı, ge
leceği ve ulusal hakları açısından bakmayan Birleşmiş Millet-

. ler'de durum kısa bir süre önce büyük değişikliğe uğramıştır.
Gerçekten, Birleşmiş Milletler siyasal komisyonunun kararında,
Filistin halkının İsrail işgaline karşı savaşmasının meşru oldu
ğu, kendi kendini yönetmeye de hakkı bulunduğunun açıklanma
sı Filistinliler için olduğu kadar mazlum uluslar içinde büyük bir
zafer olmuştur.

ABD, AET VE JAPONYA ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Japonya ile ABD arasındaki
ilişkiler çok karmaşık bir görüntüye bürünmüştür. Gerçekten bu
konuda farklı görüşler öne sürülmektedir. Örneğin, bir görüşe
göte, aralarındaki küçük değişikliklere rağmen, çokuluslu Ame
rikan firmaları yabancı rakiplerinden çok daha güçlüdür. Bu güç
sayesinde Avrupa sanayiinin kilit noktalarını ele geçirmekte ve
bu arada ABD devlet gücünden yararlanarak Japonya'rnn yolunu
açmaktadırlar. Sonunda bu firmalar Avrupa ve Japonya'nın eko
nomilerini ele geçirecek ve bu ülkelerin milli burjuvazilerinin
büyük bir kesimini objektif olarak Amerikan sermayesinin tem
silcileri biçimine dönüştüreceklerdir. Bugün bile, egemen Arne-
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rikan sermayesi ile bütünleşen yabancı sermaye ABD'nin he
gemonyası altında ohm bir emperyalizm yaratmıştır ve bunun
sonucu olarak da, ulusal kapitalizmler arasındaki çelişkiler git
tikçe önemini yitirmeye başlamıştır.

Başka bir görüş ise, Kıt'a Çin'inde Çan-Kay-Şek rejiminin
yıkılmasından ve Sovyetler Birliği'nin Amerikan atom tekelini
kırmasından sonra, ABD'nin dünya egemenliğinin sonu gelmiş
tir. Soruna diyalektik açıdan bakıldığında bu ikili görüşün de
tam olmadığı ortaya çıkmaktadır. Duruma bakalım:

ABD,- İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen uzun bir dönem
için öbür emperyalist güçler üzerinde tam bir egemenlik kurdu."
Ne var ki, bazı faktörler bu egemenliğin mutlak olarak sürül
mesini önledi. Sosyalist Blok'un genişlemesi, eski sömürgeler
deki ulusal kurtuluş hareketlerinin başarıya ulaşması, Federal
Almanya Cumhuriyeti'nin hem ekonomik hem de askeri gücü
nün gittikçe büyümesi ile gelişen olaylardan sonra ABD'nin Vi-

. etnam savaşını başına sarması ve Vietnam halkının emperya-
lizmi yenilgiye uğratması ABD'nin mutlak egemenliğini yitirme
sine yol açtı. 1960'ların ikinci yarısında ABD'nin iyi durumda
olan ticaret dengesi Vietnam savaşıyla sürekli olarak kötüleş
ti ve ülke dışındaki büyük askeri harcamalar yüzünden ödeme
ler dengesi açığı büyüdü. ABD hagemonyasının önemli bir ara
cı olan doların kapitalist dünyanın rezerv parası olma durumu
da sarsıldı. Yine de, ABD'nin mutlak egemenliğini yitirişinin
yanısıra, görece (nispi) egemenliğini tam olarak yitirmiş olduğu
söylenemez.

Fakat ulusal kurtuluş ve tam bağımsızlık özleminin yaygın
laştığı geri bırakılmış ülkelerdeki gelişmeler, emperyalizmin
çirkin yüzü ve barış içinde bir arada yaşama özleminin güçlen
mesi, dünyanın geleceğine umutla bakılması nedeni olmaktadır.
ABD emperyalizmi elbette sonuna gelecektir. Ama sermayenin
azgınlığı henüz özlenen ölçülerde gerilememiştir. Bu açıdan bak-
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tığımız vakit görürüz ki:
Sermayenin uluslararası yoğunlaşması ve merkezileşmesi,

yani çokuluslu firmaların devleşmesi İkinci Dünya Savaşından
sonra büyük ölçülere ulaşmıştır. Burada dikkat edilecek nokta

• bu gelişmenin ana hedefinin, artık az gelişmiş ülkeler olmayıp
aksine gelişmiş sanayi ülkeleri olduğudur. Bugün uluslararası
sermaye rekabetinde ABD firmaları üstün durumda ve Batı Av
rupa'nın gelişmiş ülkelerine önemli derecede sızmış olmakla
birlikte, Batı Avrupa'nın tüm önemli sanayileri ABD sermayesi

. tarafından satın alınmış demek değildir. ABD'den Batı Avrupa'ya
olan sermaye yatırımına karşılık Batı Avrupa'dan da ABD'ne
önemli bir akım vardır. Günümüzde sermayelerin uluslararası re
kabetinin keskinleşme döneminin yoğunlaşma ve merkezileş
me süreçleri; Batı Avrupa'ya sermaye sızması, farklı uluslararası
sermayenin blrarada yaşaması ve son oarak da yoğunlaşma ve
merkezileşme sürecinin, genel olarak «ulusal sermayeler» çevre
sinde kısıtlanması gibi üç ayrı biçimde olmuştur. Bu süreç de
bugün Avrupa'da kendini göstermektedir.

ÇOKULUSLU FİRMALAR

Burada değinilmesi gerekli olan bir nokta vardır. Çokulus
lu firmaların çok güçlü oldukları, bütün dünyayı sardıkları, kar

. ıarının bir çok devletlerin ·gayri safi milli hasılasından fazla ol
duğu gibi 'hususlar, bunlarla mücadele etme olanağı· kalmadığı
havasını yaratmamalıdır. •

Çokuluslu firmaların denetim altına alınmamış olan güçle
rinin ve zararlı faaliyetlerinin karşısında uluslararası sendikala
rın girişimleri ve işçilerin mücadeleleri de yeni boyutlar kazan
maktadır.

• Bundan başka artık dünya kamuoyu da çokuluslu firmaların
zararlı faaliyetlerinin önlenmesi için gittikçe ağır basan bir et
ken olmaktadır.
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Artık şu soru sorulmaktadır her yerde: Son kertede, devlet.
ler mi yada çokuluslu firmaların yöneticileri mi, kim sorumludur
bu firmaların aldıkları ekonomik ve siyasal kararlardan?

Çokuluslu firmalarla mücadele edilirken bunları bağlı olduk
ları ulusal tabandan ayrı tutmanın, her gelişmiş kapitalist ülke
ni~ yapısı, politikası ve ekonomisi ile o ülkenin sermayesinin
uluslararası gücü ve önemi arasındaki bağı görmemenin olana
ğı yoktur. Bu mücadeleyi yürütürken, çokuluslu firmaların fi
nansmanının devletler tarafından desteklendiğini ve bu işte baş
ta Amerikan bankacılık sermayesinin rolü olduğunu vurgulamak
gerekir. Aksi halde, çokuluslu firmaları devletlerden. bağımsız
ekonomik güçler olarak göstermiş oluruz ki, bu da işi çıkmaza
sokmak olur. •

Bu arada, başta Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri olmak
üzere Avrupa ülkelerindeki Amerikan yatırımlarının çapı nedir?
Amerikan sermayesinin Avrupa'ya akmasının yeni özellikleri ve
bunun işçi sınıfı ve emekçi kitleleri üzerindeki etkileri ne ol
maktadır? Bu soruları da cevaplandırmak gerekir.

ABD dışındaki Amerikan yatırımları 1960 ile 1972 yılları ara
sında üç katına vararak 94.000.000.00 doları bulmuştur. Ama ya
tırımların asıl artışı özellikle Avrupa'da olmuş ve yıllık artış
hızı % 13'e varmıştır.

ABD dışındaki Amerikan işeltmeleri gelişmiş kapitalist ül
kelerde ortalama % 15 ve gelişmekte olan ülkelerde de % 22.3
bir. kar sağlamaktadır. Arada böyle bir fark olmasının iki nedeni
vardır. Biri Avrupa işçi sınıfının güçlü sendikalar sayesinde da
ha güçlü bir direnişte bulunmalarıdır. Öbürü de, çokuluslu fir
maların gelişmekte olan ülkelerde siyasal, ekonomik ve sendi
kal alandaki şantaj politikalarını daha başarılı biçimlerde yürü
tebilmeleridir. Gerçekten de, bu firmalar, yüzyılların sömürge
cilik ve emperyalizm politikasının bu ülkeleri içine düşürdüğü
koşul!ardan kurtarmak isteyenlerin mücadelelerini şantaj, eko-
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nomik ve politik casusluk hareketleriyle önlemek istemektedir
ler, Askeri faşist darbenin arkasında olan İTT ve Kennecott Ba
kır uluslararası firmaları Şili'de böyle yapmışlar ve darbenin
yanısıra on· binlerce işçinin ve· Başkan Allende'nin öldürülme
sinde rol oynamışlardır.

Avrupa'nın kapitalist ülkelerinin dış ticaretine gelince, şu
noktaya dikkat etmek gerekir ki, 1970 yılında Avrupa Ekonomik
Topluluğu'nun altı ülkesinin ABD'den satın aldıklarının % 22.7'
si, Amerikan firmalarının Avrupa'daki şubelerinin bu firmaların
kendi genel merkezleriyle olan ilişkilerinden doğmaktaydı. öte
yandan, bunların ABD'ye olan satışları Topluluğun ihracatının
% 5.Tsi orarnrıda bulunuyordu. Bu firmaların vergi kaçırdıkları
ve gümrük vergilerini ödememe yollarını bulduklarına da de
ğinmek gerekir. Kilit Sanayilerdeki egemen Amerikan tekelleri
karlarını en üst düzeye çıkarabilmek için sık sık ulusal döviz

. spekülasyonu yaparlar ve bunun sonucunda da enflasyon artar
ve işçilerin satınalma güçleri düşer.

Bazı ekonomistlerin yaptıkları hesaplara göre, 1984 yılın
da, çoğu Amerikan olmak üzere, 150 çokuluslu firma gelişmiş
kapitalist ülkelerin servetinin % 25'ini üretir hale geleceklerdir.

Çokuluslu firmalara karşı, kendi zerıqlrıllklerlne kendileri
sahip çıkmak ve bağımsızlık içinde kalkınmak isteyen gelişmek
te olan ülkeler önemli bir mücadele vermektedirler. Bugün, dün
yanın brüt üretiminin % S'ini temsil eden madenler bu üretimin
değerinin % 60'ını üretir durumdadır. Bundan başka, madenle
rin (minerallerin) % 60'1 gelişmekte olan ülkelerde üretilmek
tedir. Ama çeiiğin .ancak % 4.5'unu sağlamaktadırlar. Gelişmek
te olan ülkeler boksit'in % 64.5'ini üretmekte ama aliminyumun
ancak 11/o 6.S'unu sağlamaktadırlar. Bu ülkeler demir cevherleri
nin tonunu yedi dolara satmakta ama çeliğin tonunu 140 dolara
ve makineleri binlerce dolara almaktadırlar.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bir olağanüstü toplan-
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tısında açıklandığı üzere gelişmekte olan ülkelerden sağlanan
sermaye (1960-70 yılları arasında), gelişmekte olan ülkelere ay
nı dönemde yapılan yardımın 1.5 katını bulmaktadır.

Sonra, gelişmiş kapitalist ülkelerin yardım ve işbirliği poll
kası israfı ve sömürüyü körüklemektedir. Dünya Kalkınma Ban
kası ve benzerleri kanalıyla sağlanan kredilerin ancak % 5,S'u
sanayi projelerine gitmektedir. •

Çokuluslu firmaların gelişmekte olan ülkelerin sendikalarına
karşı çıkmalarının nedeni bu sendikaların sadece ücret zamları
ve daha iyi çalışma koşulları üzerinde durmayıp bu firmaları
destekleyen kapitalist hükumetlerin ekonomik ve sosyal politi
kalarına karşı da mücadele etmeye başlamış olmalarıdır. İtalya'
da, Federal Almanya Cumhuriyeti'nde, Fransa'da, İngiltere;de,·
Belçlka'da, Hollanda, Danimarka'da ve öbür ülkelerde son za
manlarda girişilen büyük gtevler bunu göstermektedir. Türkiye'
de de DİSK üyesi sendikalar çokuluslu firmaların Türkiye'deki
fabrikalarında yürüttükleri mücadelelerle öbür ülkelerdeki kar- .
deşlerinden aşağıya kalmamaktadırlar.

Görünüm odur ki, Avrupa bir dönüm noktasına gelmektedir
ve kapitalizmin yeni ve ciddi' bir kriz geçirmesi bazı yeni ger
çekleri davet edecektir. Bu her halde daha özgür ve daha den
geli bir dünyaya yaklaşımdır. Ancak kapitalist yolla kalkınmala
rını sağlamış ülkelerde, doğal olarak ortaya çıkması olasılığı bu
lumin gelişme, birbirleriyle rekabetlerini sürdürürken kendi işçi
sınıflarından ve öbür emekçi kitlelerden gittikçe daha fazla fe
dakarlık isteyerek çeşitli üstünlükler sağlamaya çahşmaları ola
caktır. Bu. yola gidildiği takdirde, emperyalist güçler arasındaki
çelişkiler kendi ülkelerindeki sınıf çellşkllerlnln daha da artma
sına yol açacaktır.

Toplu olarak ulusal sınırları aşıp uluslararası örgütlenme,
çokuluslu firmalar için işçi sınıfından çok daha kolay olmakta
dır. Bu yüzden, sendikaların uluslararası örgütlenmeleri . işve-
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renlere göre geride kalmıştır. ABD'nde, tutucu AFL-CIO'nun da
etkisiyle, işçi sınıfı hareketlerinin ekonomik alanda tamamen
ekonomizme bağlanması (yapılan sürekli Amerikan yardımı so
nucu Türk-İş de aynı batağa saplanmıştır) yanısıra, Avrupa ülke
lerinin çoğunun sendikalarının katolik, protestan, sosyal demok
rat, sosyalist ve komünist olarak dinsel ve ideolojik açılardan
parçalanmış olması da burada rol oynamaktadır. Bununla birlik
te uluslararası sermaye birleşmesinin ilerlemesi ulusal alanda
sendikaların ekonomik potansiyelini kaçınılmaz olarak zayıflat
tığından ulusal sedikalar, yukarıda açıkladığımız engellere rağ
men, uluslararası dayanışmayı güçlendirme yoluna girmişlerdi!·
Bu girişimde ilk hedef olarak çokuluslu firmalar alınmıştır. Şim
di, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu, Uluslararası Kimya
İşçileri Federasyonu, Uluslararası Basın İşçileri Federasyonu gi
bi örgütler ortak eylemler düzenlemeyi sağlayacak ilişkileri ge-
liştirme yolundadırlar. _

Bu gibi federasyonlara Türkiye'den üye olan DİSK'e bağlı
sendikalar bu çalışmalara etkin bir biçimde katılmaktadırlar. Ör
neğin, T. Maden-İş Sendikasının üye olduğu Uluslararası Metal
İşçileri Federasyonu, uluslararası tipte toplu iş sözleşmelerine
başlangıç olmak üzere Hollanda Philips firması ile, ilk deney
olarak, görüşmelere başlamıştır. ,

Büyük sermayenin her zamanki amacı işçi sınıfı için her
hangi bir ülkede meydana gelmiş olan en kötü koşulları her ya
na yayarak genelleştirmeye çalışmak olduğundan uluslararası
sendikal işbirliği ve dayanışmanın önemi gittikçe artmaktadır;

PORTEKİZ'DE FAŞİST REJİM SONA ERDİ

işçiler bir yandan uluslararası dayanışmayı pekiştirmeye
çalışırken kendi ülkelerinde demokratik haklar için önemli po
litik mücadeleler de vermektedirler. Bu, faşizmin gerilemesinde
etkn olmaktadır. Nitekim, Portekiz'i 48 yıl zulüm altında inleten
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faşist Caetano rejimi askeri bir darbe ile sona erdi. Bu sonu
cun elde edilmesinde işçilerin kitlesel mücadelesi, demokratik
güçlerin büyük çabası ve Gine-Bissau, Mozambik ve Angola'daki
ulusal kurtuluş hareketlerinin sürdürdüğü mücadelenin büyük
rolü oldu. Bu arada uluslararası kamuoyunun güçlü etkisini de
unutmamak gerekir.

Portekiz'deki yarım yüzyıllık faşist rejim ülkeyi tam bir eko
nomik çıkmaza soktuğundan bu ülkede demokrasiyi gerçekleş•
tirmek isteyenler büyük güçlüklerle karşı karşıyadırlar. Dernek
ratik özgürlüklerin pekiştirilmesi için ülkedeki faşist yapılara
tam bir son verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kurulan Sen
dikalararası Komite işçileri örgütlemek ve işyerlerinde dernek
ratik komiteler kurmak için işçi sınıfı adına önemli çalışmalar
yapmaktadır. Burada amaç; güçlü, birleşik ve demokratik, sınıf
temeline dayanan bir sendika hareketini kurmaktır.

Faşist rejimde 1.200 eskudo (para birimi) olan asgari üsret,
şimdiden 3.300 eskudoya çıkarılmıştır. Fakat yine de Avrupa'da •
en düşük hayat standardı bu ülkede bulunmaktadır. Ekonominin
bugünden yarına, emekçi halkın gereksinmelerinin hepsini kar
şılayacak biçimde geliştirilmesi olanağı yoktur. Sorunun bütün
ivediliğine karşın işçilerin çoğu da bu gerçeği görmektedir. Öte
yandan, halk düşmanları bu objektif ulusal ekonomi gerçeklerin•
den yararlanmak istemekte ve saldırılarını bu yönde yoğunlaş
tırmaktadırlar. Büyük sermaye, Şili'de olduğu gibi, ekonomik sa
botaj yoluyla yeni rejimi zor duruma düşürmek istemektedir.
Küçük ya da orta çaptaki işletmelere ya krediyi kesmekte ya
da açılan krediyi azaltmaktadır. Bu yüzden bu gibi işletmeler bü
yük güçlüklerle karşılaşmakta, işçi tensikatına gitmek, ya da
büsbütün faaliyeti durdurmak zorunda kalmaktadırlar. Ülkede ça
Iışan işçilerin % 90'ının bu tip işletmelerde bulunduğunu qözö
nüne getirirsek, büyük sermayenin bu taktiğinin ne kadar tehll
keli olduğunu anlarız.
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Porteklz'de faaliyet gösferen uluslararası tekellerin baş
vurduğu yeni bir sabotaj yöntemi de bazı işçi kategorilerine
ödedikleri asgari ücreti birden bire artırmış olmaları biçiminde
kendini göstermektedir. örneğin, Şili'deki kanlı oyunların baş
sorumluluları arasında olan ITT firması işçilere yasal asgari üc
retin üç katı dernek olan 10.000 eskudo vermeyi kararlaştırmış
tır. Faşizmin geri gelmesi ile bugün ödediği fazla parayı kat kat
geri alacağını çok iyi bilen ITT ve benzeri firmaların amacı hiç
bir 'hükürnetln ödeyemeyeceği ücret isteklerinin ortaya atılma
sını ve sonuç olarak da işçi sınıfı ile hükümetin ve silahlı kuv
vetlerin aralarının açılmasını sağlamaktır.

Büyük sermayenin yaratmak istediği ekonomik karışıklığın
-üsteslnden gelmek ülkedeki demokratik güçlere düşmektedir.
Büyük sermayenin sabotajlarının yanısıra, faşistlerin ve onlarla
birlik olarılann oyunlarına gelip gerçek dışı isteklerde bulunan
bazı ultra .solcu unsurlara da cevap vermek gerekmektedir.

Herhalde, Portakiz'de ikinci bir Şili durumunun meydana ge
tirilmemesi için tüm demokratik ve ilerici güçlerin çok dikkatli
olmaları gerekmektedir. Fransa ve İtalya'dan sonra sosyalist
güçlerin demokratik yoldan iktidara gelmeleri açısından Porte
kiz'de meydana ·gelen önemli ilerlemeleri tüm dünya kamuoyu
dikkatle izlemektedir.

ŞİLİ'DE MÜCADELE SÜRÜYOR

Emekçilerin oylarıyla iktidara gelen Şili Başkanı Salva
dor Ailende emperyalistlerle işbirliği yapan faşistler tarafından
gaddarca öldürüldü. İşçilere, yoksul halka ve özgürlükten yana
olan aydınlara büyük işkenceler yapıldı ve bunlardan bazıları fe
ci biçimde yok edildi. Faşist cunta halk üzerinde büyük bir bas
kı kurdu, yüzbinlerce insanı stadyumlara, tutuk evlerine ve iş-_
kence odalanna kapattı. Direnen fabrikalar; okullar, üniversite
ler topa tutuldu.
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Bugün Şili'de işsizlik ve açlık hızla artmaktadır. Fabrikalar
da çalışma saatleri ve çalışma temposu artırılmış ve ücretler
düşürülmüştür. Buna karşılık, millileştirilmiş olan bakır maden
leri başta olmak üzere öbür doğal zenginlikler yeniden yabancı
ortaklıklara verilmiştir. 11 Eylül 1974'de birinci yılını tamamla
mış olan bu siyasal cinayete karşı Şili'nin içinde ve. dışında yü
rütülen direniş hergün biraz daha güçlenmektedir. Uyguladığı
korkunç baskıya ve uluslararası tekellerden ve emperyalizmden
gördüğü büyük desteğe rağmen Cunta siyasal bakımdan hergün
biraz daha yalnız kalmaktadır; Enflasyon denetim altına alına
madığından ülke, ekonomik bunalım ve duraklamaya girmiştir.
Şili içinde yürütülen direniş hareketi Şili işçi sınıfının çevreslrı
de toplanmaktadır ve zamanla güçlü ulusal bir anti-faşist cephe
nin kurulacağı anlaşılmaktadır.

İSPANYA'DA FAŞİST REJİM ZOR DURUMDA

lspanya'dakl Faşist Franco rejimine karşı işçilerin sürdür
düğü mücadeleler yeni boyutlara erişmiştir.. Ciddi bir bunalım
içinde bulunan rejim gücünü yitirmektedir. Çelişkiler gittikçe
su yüzüne çıkmaktadır. Hükumet bir -açrlma-dan söz etmektey.
se de, işçileri _ve öbür halk tabakalarİnı baskı altında tutmaktan
biran geri kalmamaktadır. Bugün lspanya'da işçi sınıfını en ba
sit haklardan bile yoksun durumdadır. lspanya'da işçileri işve
renlerle birlikte aynı örgütler içinde biraraya getiren ve kısa
adı ile CNS olarak bilinen sendikal yapının büyük bir bunalım
içine girmiş ve işçilerin desteğinden tamamen yoksun kalmış
olmasına karşı, gerçek işçi örgütleri olan ve gizli çalışmak zo
runda kalan işçi Komiteleri hergün biraz daha güçlenmektedir.
İşçi Komiteleri ve gizli çalışan öbür demokratik sendikal örgüt
ler bütün baskı ve teröre rağmen işçilerin hak ve çıkarlarını sa
vunmak için sık sık grev hareketlerine girişmektedirler.

Bugün lspanya'da, hayat pahalılığı karşısında ücretlerin yük-
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setilm~~i. baskılara son verilmesi ve siyasal ve sendikal özgür
lüklerin kazanılması için gerçekten onurlu bir mücadele veril
mektedir. Bu mücadelenin daha da başarılı olması için işçi sı
nıfı hareketinin tüm örgütleri arasında birliğe gidilmesi konusu
gündemin birinci maddesidir. Hem Şlli'de, hem de İspanya'da
faşizme karşı yürütülen mücadeleyi desteklemede dünyanın her
yanındaki demokratik güçlere büyük görevler düşmektedir.

Türkiye işçi sınıfının bütün bu gelişmelerden ve deneylerden
elbette yararlanması ve kendi sorunlarımıza bu uluslararası de
neylerden ve ekonomik, politik mücadelelerden dersler alarak
çözümler önermesi olağandır. Nitekim yıllardan beri bir kalkınma
edebiyatı sürdürüldüğü halde bir türlü kalkmamamız, sanayileşe-

' memiz, Anayasanın öngördüğü sosyal adalet içinde karma eko
nomiye dayalı ve emekten yana bir kalkınma planı yapılamamış
olması nedenleri gözlerden uzak bulundurulmamalıdır.

KALKINMAMIZ VE DOĞAL KAYNAKLARIMIZ

Halkın yararına bağımsız sanayileşme olarak anladığımız
kalkınmanın gerçekleşmesi, doğal kaynaklarımızın ülkemizin ya
rarına kullanılması ile çok yakından ilgilidir.

Böyle bir kalkınma anlayışı çokuluslu tekellerin ya . da on
ların öbür yüzü olan emperyalizmin ve yerli ortaklarının işine
gelmediğinden bunlar; Türkiye'de bağımsız bir sanayileşmenin
gerçekleşmesine daima engel olmuşlardır.

TÜRKİYE'DE MADENCİLİK ALANINDA YABANCI SERMAYE

Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarındaki durum
Bu dönemde ülkede yerli sermaye birikimi ilkel düzeydeydi

. ve emperyalist sömürü yöntemleri en kaba biçimde uygulanı-·
yordu. 1870'Ierden sonra ülkeye çok sayıda yabancı sermaye or
taklığı girmiş ve bunlar ürettikleri madenlerin hemen hemen tü
münü ihraç etmişlerdir.
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Bir örnek verilecek olursa, Fransız sermayeli Balya.Karaay
dırı Kurşun Madenlerin ortaklığı 1892 yılında 19.8 milyon kuruş
sermaye ile kurulmuş, 1909 yılı sonuna kadar 85.3 milyon kuruş
net kar sağlamış ve bu karın 55.4 milyon kuruşluk bölümünü ül
ke dışına aktarmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde

1972 yılı sonunda Türkiye'de 118 yabancı sermayeli ortak
lık bulunmakta ve bunların toplam 4.1 milyar lira olan serma
yelerinin yarıdan azı, yani 1.9 milyar lirası yabancı sermayeye
aitti. Madencilik alanındaki yabancı sermayeli ortaklıklarda ise
yabancı sermaye oranı % 92'nin üzerindedir.

Yurt içinde üretilen ucuz ve yüksek nitelikli cevherlerin dı
şarıya aktarılmasının iki belirgin örneğini manyezit ve_ boraks
alanlarından verebiliriz. Manyezit A.Ş. -1962 yılında merkezi
Avusturya'da bulunan Voitscher Magnezit Werke tarafından 6.3
milyon lira sermaye ile kurulmuştur. Şirketin sermayesi 1964 yı
lında 12 milyon, 1969 yılında 15.8 milyon ve 1970 yılında 20 mil
yon liraya çıkarılmıştır. Manyezit f..Ş., •Avusturya'daki tekele
yaptığı ihracat nedeniyle İstanbul Sanayi Odası'nca yıllardır al
tın madalya ile onurlandırılmaktadır.

Manyezit üreten ve lhraç eden başka bir ortaklık da % 100 .
ABD sermayesiyle 1964 yılında kurulmuş olan Comag Contlnen
tal Magnezit Şirketi'dir. Bu ortaklığın 1964 yılında 1.5 milyon li
ra olan sermayesi 1969 yılında 9 milyon 550 liraya çıkarılmıştır.
Üretimin tümü ihraç edilmektedir. Bu ortaklık da yaptığı ihracat
nedeniyle İstanbul Sanayi Odası'nca bir takdirname ile onurlan
dırılmıştır. Boraksın sözü edildiğinde usa gelen ortaklık Borax
Consolidated'tır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1815 yılında
Bandırma bölgesinde bulunan boraksı 1867 yılında ele geçiren
bir Fransız ortaklığının ayrıcalığını 1887 yılında devralan Borax. .
Consolidated Anadolu'daki boraks yatakları üzeri_!1de tam anla-
mı • ile denetimini kurmuştur. O dönemde dünya boraks tüketl,
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minin 50 bin ton olduğu düşünülürse, söz konusu ortaklığın üretl
mini kısa sürede 19 bin tona çıkarmış olması önemlidir. Ne· var
ki, ortaklığın Latin Amerika'da zengin boraks yatakları bulması
üzerine, 1890'ların sonuna doğru Anadolu'daki üretim 10 bin to
na düşürülmüş, üretim Latin Amerika'ya kaydırılmıştır. 1950 yı
lından sonra bu ortaklık, ocaklarda cevher kalmadığını ileri sür
müş ve fakat üretim ayrıcalıklarını ellrıde tutmayı sürdürmüş
tür. Bu arada başka kişiler boraks yatakları bulunca Borax
Consolidated bu kaynakların bir bölümünü satın alarak üretimi ..
durdurmuştur. Alım, satım ve üretim alanlarında Avrupa'nın en
güçlü boraks tekeli aynı ortaklıkta oİduğund/:ın küçük üreticile
rin mallarını istedikleri gibi Avrupa'ya pazarlamaları olanakları
sona erdirildi. Etibank'ın boraks üretimi 1960 yılından sonra baş
lamıştır. Etibank'ın karşılaştığı en büyük güçlük ürettiği boraksı
satın alacak rafineri bulmaktı. Rafineriler Borax Consolidated'
ın denetimi altında olduğundan Etibank'ın cevherini kabul etmi•
yorlardı. Söz konusu ortaklık Etibank'tan cevher alacaklara dai
ma daha düşük fiyatlar veriyor, Etibank'ın üretiminin pazarlan
masını ,engelliyordu.

Etlbank'ın üretime başlaması üzerine Borax Consolidated
1961-1962 yıllarında Maden Dairesi'nden arama ruhsatı alarak
320 alanı öbür maden ortaklıklarına kapatmıştır.

Aynı mekarıizmanın clva, krom, antimuan, konsantre çinko ,
ve öbür maden alanlarında, yabancı sermaye yatırımı ile ya da
bu yatırım olmadan, emperyalist pazar ilişkileri aracılığıyla· sö
mürüyü sürdürdüğünü söyleyebiliriz.

PETROL ALANINDA YAB~NCI SERMAYE
Dsmarıh İmp13rato~!u döneınin.q.e

Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Mezapotamya'da petrol ay
rıcalığı almak için uğraşan gruplar şöyleydi: Alman Deutsche
Bank, İngiliz ortaklıkları, Royal Dutsch-Shell ve onun paravan or-
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taklığı olan Anglo-Saxon Oil Co. ve Amerikan Chester grubu.
rek •Turkish Petroleum Company- adlı bir ortaklık kurdular ve
yarı sermayesi İngiliz öbür yarı sermayesi de eşit olarak Alman
Bu grupların ilk üçü Amerikalıları saf dışı etmek üzere birleşe
ve Hollandalıların olan bu ortaklığın başına ''osmanlı Hükumeti
nin güvenine sahip birini getirdiler. Bu arada, ABD bu bölgede
kendisinin de petrol hakları olduğunu kabul ettirdi.

Bu koşullar altında Lozan konferansına gelindi ve kapitü
lasyonlar konusunda bile direnmekten vazgeçen İngiltere, Mu
sul ve Kerkük konusunda çok kesin bir tutum içine girdiftinden,
en ivedi sorunu barış yapmak olan Türkiye, sonunda bı.;• bölge
nin lrak'a ~e giderek İnqlllzlere bırakılmasını kabul zorunda
kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Döneminde
Bu dönemde petrol konusunda yapılan ilk çalışma 1926 yı

lında çıkarılan ve Türkiye sınırları içindeki tüm madenlerin ve
petrol yataklarının işletilmesi hakkına hükumete veren 791 sa
yılı petrol kanunudur. Bununla birlikte devlet petrol arama işi
ne 1933 yılında başlamış ve 1935 yılında da Maden Teknik ve
Arama Enstitüsü'nü kurmuştur. Bu kuruluşun çalışmaları saye
sinde ilk kez 1948 yılında Raman'da işletmeye elverişli bir pet
rol kuyusu bulunmuştur.

!,kinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu bölgesi Ameri
kan emperyalizmi açısından gittikçe artan bir stratejik önem ka
zanmıştır. Bu bölge, hem siyasal, askeri ve ekonomik çıkarların
birleştiği bir kavşak, hem de yaşamsal bir petrol ·alanıydı. Ger
çekten, dünya petrol rezervlerinin % 15'jne Sosyalist ülkeler ve
% 69'una Orta Doğu ile Afrika sahiptir. Bu çerçeve içinde Tür
klye'nln petrol kaynakları çok az olsa da, bölgeye bit' bü
tün olarak bakıldığında Türkiye, İran ve Vunanistan'ın stratejik
durmu emperyalistlerin bu bölgedeki çıkarları açısından önem
lidir, ancak Türkiye'nin kendi çıkarları elbetteki her çıkarın, her
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yabancı çıkarının üstündedir. Ne var ki, 1952 yılında Hükümet
bir bildiri yayınlayarak petrol arayan ortaklıkların mtlllleşttrlme
yeceğini açıkladı. 1953'te de, yabancı petrol ortaklıklarıyla ya
kınlığı bilinen Amerikalı Max W. Ball bir petrol kanunu hazırla
makla qörevlendlrildi ..1954'te Celal Bayar'ın dış yardım almak
için gittiği ABD'den dönmesinden hemen ,sonra 6326 sayılı ka
nun kabul edildi.

1960'Iarın basına kadar TPAO Türkiye'de tüm öbür ortak
lıkların üretimini; toplamından daha çok petrol· üretmekteydi.
6326 sayılı kanundaki engellemelere ve örneğin Siirt bölgesin
de TPAO'ya dokuzuncu bir ruhsat verilmemesine ve aynı bölge
de öbür ortaklıklara 80 tane arama ruhsatı verilmesine .karşın
böyle bir sonuçla karşılaşmamız göstermektedir ki, yabancı pet
rol ortaklıkları zaten Türkiye'ye petrol arayıp bulmak için gel
miş değildirler. Onların amaçları Türkiye'de petrol bulunmuş ve-

, ya işletilmekte olan bölgelerdeki bir çok yerleri kapatmak,
TPAO'nun yeni petrol yatakları bulmasını engellemektir. Böyle
ce bu ortaklıklar her yıl yüz milyonlarca liralık petrolü yüksek
fiyatla Türkiye'ye satmışlar,. fakat Türkiye'nin çıkarlarını savu
nanların milli petrol politikası izlemelerini çeşitli yollarla önle
me çabalarını başarıya götürememişlerdir. Ancak fiyat sorunu
üzerinde de durmak gerekir. Petrol _rafinerileri kurulurken yapı
lan anlaşmaya 'göre ortaklıklar rafine edilmiş petrolü bize, ma
liyeti ne olursa olsun, Basra Körfezi fiyatlarına göre verecekler
dir. Yani, Türkiye'de rafine etmek ve yine Türkiye'de satmak
üzere yabancı petrol ortaklıklarının ihlal ettikleri petrole afişe
fiyatlar uygulanmaktadır. Bunun için bu fiyatlar, genellikle, aynı
ortaklıkların başka ülkelerde uygluadıkları fiyatların üzerinde ve
bu da her yıl büyük miktarda döviz yitirmemize neden olmak
tadır.

Yabancı sermayenin bilgi ve kaynak transfer ederek petrol
sanayimize katkıda bulunduğu iddiası gerçeğe uygun değildir.
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Bunu şöyle gösterebiliriz: 1968 yılına kadar Türkiye'de bütün
• yabancı ortaklıkların 411.192 metrelik sondajına karşılık TPAO
638.665 metrelik sondaj yapmıştır. Bütün yabancı ortaklıkların
1968 yılının sonuna kadar 6.265.373 ton petrol üretmiş olmala
rına karşıık TPAO 7.718.572 ton petrol üretmiştir.

PETROL'UN SİL.AH OLMASI

İsrail-Arap çatışmasının yeniden alevlenmesi, petrol soru
nunu bir kez daha ortaya çıkarrnıştrr. Petrol üreten Cin Arap ül
kesinin, İsrail'in işgal ettikleri topraklardan çıkmasını ve Filis
tin halkının haklarının tanınmasını sağamak amacı ile petrolü
bir ekonomik ve siyasal baskı aracı olarak kullanmak istemesi
üzerine gelişmiş kapitalist ülkelerin giriştiği yoğun propaganda
gerçeklerin gözlerden uzaklaşmasına yol açmıştır.

Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki egemen çevreler giriştik
leri bu yo'ğun propaganda ile şu hedeflere ulaşmak istiyorlardı:
- Çatışmanın ve petrol sorununun gerçek nedenlerini sak

lamak,
, - Petrol ~e enerji bunalımından gerçekte Petrol Ortaklık

ları Karteli'nin ve çokuluslu enerji ortaklıklarının sorumlu olduk
larını saklamak,
- Bunalımdan, petrol üreten Arap Ülkelerinin sorumlu ol-.

duğu fikrini yaymak,
- İşçi sınıfının haklı isteklerini baskı. altına almak,
- Yükselen petrol fiyatları sayesinde çokuluslu firmalara

süper karlar sağlamak.
Petrol üreten Arap ülkelerinin petrol ambargosu kısmi ol

duğu ve ABD ile Hollanda'yı ilgilendirdiği halde ambargonun uy
gulandığı andan itibaren Avrupa'daki tüm kapitalist hükumetler.
ortaklığı paniğe veren geniş bir kampanyaya giriştiler. Arap ül
kelerinin petrol ile ilgili olarak verdiği karardan hemen hiç et
kilenmeyen tüm Batı Avrupa ülkelerini bu panik dalgası kapladı.
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Genel ekonomik duraklamaya girildiğini açıklayan Avrupa
hükümetlerinden Federal Almanya Hükümeti bu fırsattan yarar
lanarak yabancı işçilere karşı ilk tedbirleri uygulamaya koydu.

Böylece enerji bunalımı beraberinde Avrupa'ya bir sosyal
ve ekonomik bunalım getirmiş oldu. Bu arada enflasyon da şah
landı. Bütün bu olanlardan da petrol üreten Arap ülkeleri so
rumlu gösterilmeye çalışıldı. OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü) üyesl ülkeler başlıca zenginlik kaynakları olan bir ham
maddeyi doğal olarak karlı bir biçimde satmak isteyeceklerdi.
Üstelik dolar bunalımı ve giderek para bunalımı tüm gelişmekte
olan ülkelerin satınalma güçlerini çok düşürmüştü.

1973 Temmuz ayı ilgili Avrupa istatistikleri göstermektedir
ki, tüketicinin bir ton ham petrole ödediği paranın yalnız % 17'
si OPEC üyelerine gitmektedir. Petrolün tüketildiği ülkedeki
devletin buradaki payı ise ortalama % 52,3'tür. Bu tüm ülke hal
kından alınan vergilerden meydana gelmektedir. Petrol ortaklık
larının payı da % 30,7'dir. Tüketilen rafine edilmiş ürünün fiya
tından petrol üreten ülkelerin sorumlu olmadığım bu sayılar da
göstermektedir. Burada başlıca karı sağlayanlar kapitalist dev
letler ve petrol ortaklıklarıdır. Halkın bir litre petrole ödediği
paranın yarısı vergi olarak devlete ve % 30'u ortaklıklara git
mektedir. Kapitalist ülkelerin petrol ortaklıklarının çıkarlarını
savunan bir politika izledikleri, bu ülkelerde öbür enerji kaynak
!arının zararına hep petrol üzerinde duran bir politikada israr et
miş omalarından da görülmektedir.

Petrol Ortaklıkları Karteli yedi çokuluslu enerji firmasından
meydana gelir. Dünya çapında son derece merkezileşmiş ve yo
ğunlaşmış olan ve petrol sanayiini denetimleri altında tutan bu
firmalar şunlardır:

Standart on
Exxon .
Gulf Oil
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··Mobil
Texaco
Royal Dutch Shell
British Petroleum (BP)
Bunların ilk beşi Amerikan, altıncısı İngiliz-Hollanda ve sö;

- nuncusu da İngiliz merkezlidir. Amerikan firmalarının çoğunluk
ta olduğu bu kartel dünya petrol piyasasını denetimi altında tu
tar ve topladığı petrolün dörtte üçünü Orta Doğu ve Venezüel
la'dan sağlar.

1973 yılının üçüncü çeyreğinde bu ortaklıkların karları, 1972
yılının aynı dönemine göre yüzde olarak şöyle artmıştır:

Exxon . 80.9
Gulf Oil :.......... 56
Standard Oil 50,6 .
Mobil ,........ 58,5
Texaco ,......... 47,2
BP , 28.5
Royal Dutch Shell 27.5

Bu sayılara, 1973'ün son çeyreğinde petrol stoku yapma so
nucu sağlanan karlar ile 1974 yılındaki enerji kesimi artışları so
nucu sağlanan karlar (ortalama olarak % 50 ile 100 arasında) da
hil değildir.

Petrol Sanayi Komitesince yayınlanan resmi istatistiklere
göre 1972'de petrol rezervler! 90.200 milyon tonu buluyordu.
Çıkarılan petrol, yani tüketilen miktar ise 2.599 milyon tondu.
Demek ki, daha otuz yıllık petrol rezervi vardır. Bugün dünyadaki
enerji kaynaklarının % 1 'ini temsil eden nükleer enerji her ge
çen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Nükleer enerjinin mu
azzam bir potansiyeli bulunmasına karşılık Avrupa ekonomisi
nin % 70'ini ve ABD ekonomisinin % 80'ini petrole bağımlı ~ı
lan ekonomik ve politik güçler bu enerji türünden yararlanma
yolunu tıkamaktadır. Nükleer enerjiden başka kömür, hidro-elek-
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trik türleri vardır. Özetle söyleyecek. olursak, petrol bunalımını
emperyalizmin içinde bulunduğu bunalımdan ayıramayız ve pet
rol yatakları olan Türkiye'nin durmunu görmezlikten gelemeyiz.

PETROL VE TÜRKİYE

Bütün bu gerçeklerle şu sonuçlara varabiliriz:
Bir kez, çokulcslu petrol tekellerinin Türkiye'deki gırışım- .

leri ancak bunların dünya çapındaki stratejileri gözönüne alınır
sa anlaşılabiir. Bunlar için önemli olan dünya çapındaki karla
rın en yüksek düzeye çıkarılmasıdır; yoksa Türkiye'deki petrol
sanayiinin geliştirilmesi değil.

Bunun içindir ki, herhangi bir ülkedeki üretimden elde ede
cekleri ufak karlan genel strateileri açısından rahatlıkla feda
edebilirler. Ayrıca dünyanın öbür yerlerind ürettikleri petrolü te
kelci fiyatlarla satarak daha da fazla gelir sağlayabilirler. Sonra,
Türkiye'de madencilik ve öbür doğal kaynaklarında sömürü
nün sona ermesi demek sadece yabancı ortaklıkların· sömürüsü
ne son vermek demek değildir. Madenler ve tüm yeraltı ve yer
üstü doğal .kaynaklar tüm halkımızın olmalıdır. Bu ise; özünde
sınıfsal bir sorundur. Türkiye halkının kendi kaynaklarına sahip
çıkarak bu servetleri üretici güçlerini geliştirmek için kullanma
sı, emperyalizme ve emperyalizmle bütünleşmiş yerli güçlere
karşı verilecek uzun ve bilinçli bir mücadele ile sağlanabile
cek bir sonuçtur. DİSK,, tüm yeraltı ve, yer üstü doğal kay- .
naklarımızın millileştirilmesini istemektedir; bunun daha geniş .
emekçi kitlelerce benimsenen, savunulan bir ulusal sorun hali
ne getirilmesi. bundan sonraki çalışmalarımızın önemli bölümü
nü teşkil edecektir.

ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLENME

. Çeşitli ülkelerin işçi sendikaları konfederasyonları çeşitli
uluslararası konfederasyonlarda örgütlenmişlerdir. Batı dünyasın-

36



daki işçi konfederasyoiıları Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Kon
federasyonu (ICFTU) ve Dünya Sendikalar Konfederasyonu (WCL)
adlı iki örgütte toplanmışlardır. Buna karşı Doğu'daki sendikalar
Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) adlı örgütte bir araya
gelmişlerdir. Batı'dan bazı işçi konfederasyonları, özellikle İtalya
ve Fransa'nın en büyük işçi Konfederasyonları WFTU üyesidir.
Gelişmekte olan ülkelerin işçi konfederasyonları arasında gerek
lCFTU ve WCL'e, gerekse WFTU'ya üye olanlar vardır.

AMERİKAN DIŞ SİYASETİNİN BEKÇİSİ: AFL-CIO

Tutucu Amerikan işçi konfederasyonu AFL-CIO, lCFTU üyesi
iken, kraldan çok kral taraftarı olan bir tutumla soğuk savaş siya
setine bu örgütü de katma çabalarıyla ICFTU'nun itibarını işçilerin
gözünde sıfıra düşürmüştür. Daha sonra AFL-CIO, ICFTU'dan ay
rılmakla birlikte ICFTU'nun Latin Amerika bölqssel örgütü olan
ORIT içindeki egemenliğini sürdürmüştür. ORIT işçi sınıfına iha
net içindedir. Bugün ORIT'in Genel Sekreteri, Julio Echeverry,
Paraguay İşçi Sendikaları Konfederasyonunun başkanından başka
sı değildir. Oysa, bu Julio Echeverry, Paraguay işçilerinin ense
sinde boza pişiren Paraguay Başkanı General Stroessner'e, işba
şına gelmesi münasebetiyle selam ve saygı mesajı gönderen bir
haindir.

AFL-CIO'dan söz ederken, bu örgütün, ABD'nin dış siyasetini
gelişmekte olan ülkelerde uygulamak için yaptıkları üzerinde de
durmak gerekir. Amerikan Hükumeti gelişmekte ulan ülkelere
yaptığı yardımın belli bir yüzdesini AFL-CIO'ya vermekte ve AFL
CIO da bu paralarla gelişmekte olan ülkelerin sendikalarına yar
dım yapıyormuş maskesi altında türlü oyunlar çevirmektedir. AFL
CIO, bu arada, «Hür Çalışma Enstitüsü» adı altında çeşitli kıt'ala-·
ra sızmaktadır. Latin Amerika'da, Özgür İşçi Kalkınması Amerikan
Enstitüsü (AIFLD), Asya'da Amerika-Asya Hür Çalışma Enstitüsü
(AAFLIJ ve benzeri biçimde kurulan bu kurumların yönetim ku-
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rullarında AFL-CIO temsilcilerinin yanısıra büyük Amerikan ço
kulushı firmalarının temsilcileri oturmaktadır.

TÜRK-İŞ VE YABANCI SERMAYE YARDIM!

AAFLI Türkiye'ye de sızmasını bilmiş ve Türk-İş ile bir yar
dım anlaşması yapmıştır. Bundan iki yıl kadar önce yapılan bu an
laşma kamuoyumuzun dikkatinden kaçmıştır. Amerikan Hükume
tinin bir kuruluşu olan AID'den·para almaya alışık olan Türk-lş'In
böyle bir anlaşmayla AID kanalından gelen paraların kesilmesine
karşı bu tedbiri almasında şaşılacak bir şey yoktur.

Ancak üzerinde durulması gereken ve şimdiye kadar neden
se dikkati çekmemiş olan nokta şudur: 274 sayılı Sendikalar. Ka

. nunu'na göre Türkiye'de sendikal örgütlerin işverenlerden ya da
. siyasal örgütlerden ve hükumetlerden para alması yasaktır ve
böyle bir para alan örgütün kapatılması gerekir. Oysa, şimdiye
kadar Türk-İş, AID ve benzeri kanallardan inilyonlarca lira para
almıştır ve şimdi de AAFLI ile yaptığı anlaşma ile bu işi sürdür-

,._ mektedir!

YENİ BİR ÖRGÜT: ETUC

Avrupa'daki Batılı işçi sendikaları konfederasyonlarının ulus
lararası örgütlenmesinde yeni bir döneme, 8 Şubat 1973 tarihin
de, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa İşçi Sendikaları Kon
federasyonu'nun kurulm,ası ile girilmiştir. ICFTU'nun Avrupa ülke
lerindeki (Avusturya, Belçika, Danimarka, Federal Almanya Cum
hurlyeti, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç,
İsviçre, İtalya, izlanda, Lüksemburg, Norveç) üye işçi konfederas
yonlarınca, «işçilerin, genellikle Avrupa düzeyinde ve özellikle
tüm Avrupa kurumları ... nezdinde sosyal, ekonomik ve kültürel
çıkarlarını ortaklaşa temsil etmek ve geilştirmek» amacı ile ku
rulan ve kısa adı ETUC olan bu örgütün tüzüğünde «Avrupa'da
demokrasinin savunulması ve güçlendirilmesi• için çalışılacağı da
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belirtilmektedir.
ETUC, ICFTU'nun Avrupa'daki üye sendikalarınca kurulmuş ol

makla birlikte, sonradan ICFTU üyesi olmayan ve farklı inanç ve
görüşe sahip olan Avrupa işçi sendikaları konfederasyonlarını,
bu arada İtalyan «Confederazlone Generale ltallana del Lavoro
(CBIL) 'ı üyeliğe kabul etmiş olması önemli bir gelişmedir.

DİSK de ETUC'a üye olmak için gerekli müracaatı yapmıştır.

İKİNCİ ILO AVRUPA BÖLGE TOPLANTISI

Dünyadaki genel yumuşama karşısında sendikal örgütlerin de
buna uygun olarak davranmaları doğaldır. Son yıllarda tanık ol
duğumuz uluslararası sendikal yaklaşmayı ve işbirliğini burada ele
almakta yarar vardır.

19 Ock 1974 tarihinde Cenevre'de toplanan ve ICFTU, WFTU.
ve WCL işçi konfederasyonlarına üye olup 150 milyonun üzerin
deki işçiyi temsil eden 37 ulusal işçi konfederasyonunun önderleri,
barışı pekiştirmek ve uluslararası işbirliği ve daaynışmayı geliş
tirmek amacıyla temasların arttırılması gereğini duyduklarını ve
1974 yılı içinde çalışma çevresi, işçi güvenliği ve sağlığı ile il
gili bir Avrupa sendika toplantısının yapılmasının yollarını ara
yacaklarını açıkladılar. Bu tarihi bir toplantıydı denilebilir, çünkü
Avrupa'lı sendika önderleri 1945 Ekim ayından bu yana ilk kez ye
niden biraraya gelmiş oluyordu.

Bu toplantı, 14-23 Ocak 1974 tarihlerinde Cenevre'de düzen
lenmiş olan. ILO İkinci Bölgesel Avrupa Konferansı'ndan yarar
lanılarak yapılmıştı.

ILO'nun İkinci Bölgesel Avrupa toplantısına 29 Avrupa ül
kesinin hükümet, işçi ve. işveren temsilcileri katılmış ve aşağıda
ki gündem konuları görüşülmüştür:

1. ILO Genel Müdürü'nün, başta teknolojik değişiklikler ol
mak ·üzere belfrli değişikliklerin Avrupa'da ortaya çıkardığı so
runları ele alan raporu,
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2. Avrupa'da so_n zamanlarda meydana gelen ekonomik ge
lişmelerin işçileri ilgilendiren yönleri,

_3. Yapısal değişikliklerin ışığı altında gelir güvenliği .

. 1975 CENEVRE TOPLANTISI
Çalısma Koşullarının lnsancıllaştmlması. ' .:. •

Uluslararası siyasal «yumuşama» ya paralel olarak, farklı dün
ya görüşleri olan sendikal örgütler arasındaki uluslararası yaklaş
mada son zamanlarda önemli geilşmelere tanık olduk.

Çeşitli sendikal örgütler 1973 yılında önce Şili'de «çckulus
lu firmalarla mücadele» konusunda, daha sonra da İsviçre'de «ırk
ayırımının önlenmesi• ile ilgili olarak önemli iki toplantı düzenle
diler. İsviçre'deki toplantıya 250 milyon işçiyi temsil eden 200
sendikanın delegeleri katıldı. Yine, aynı yıl içinde, İngiltere, İs
veç, Federal Almanya, S.S.C.B., Demokratik Almanya, Macaristan
ve öbür bazı ülkelerin sendika önderleri Viyana'da bir görüşme
yaptılar.

1974 yılı Ocak ayında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nun
İkinci Avrupa Bölge Toplantısı· münasebetiyle bir araya gelen Av
rupa sendika önderleri, «Çalışma Çevresinin insancıllaştırılması
(Humanisation of the Working Environment) » konulu bir Avrupa
Sendikalar toplantısı yapılmasını kararlaştırdılar.

işte bu karara uygun olarak 28 Şubat-1 Mart 1975 tarihleri
• arasında lsvlçre'de, Cenevre'de, ILO çerçevesi içinde düzenlenen
ve DİSK Genel Sekreteri Kemal Sulker'in katılmış olduğu bu
toplantıda ele alınan konulardaki görüşümüzü burada kısaca belirt-
mek istiyoruz. • •

Çalışma koşullarının insancıllaştırılması kavramının temelin- .
de işçilerin bir eşya olarak değil de, insan olarak kabul edilme
leri gerektiği ilkesi yatar. Bu yeni bir kavram değildir. Ne var ki,
çeşitli uluslararası ekonomik ilişkilerin artması, çokuluslu firma
ların hergün biraz daha büyüyen bir tehlike haline gelmesi gibi
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nedenlerle konu ulusal sınırları aşarak uluslararası sendikal giri•
şimleri gerekli kılmıştır.

Çalışma çevresinin .insancıllaştırılmasını dört bölümde ele
alabiliriz.
1. İşçinin İşyerindeki Tehlikelerden; Sağlığa Aykırı Koşullardan
ve Öbür Fiziksel Tehlikelerden Korunması

Üretim ve çalışma koşullarında meydana gelen ekonomik,
teknik ve işin organizasyonu ile ilgili gelişmelerin çalişrna koşul
larında otomatik bir iyileşmeye yol açmadığı artık belli olmuştur.
Hatta, teknik ilerlemelerin çok kez işçinin güvenliğini ve sağlığını
daha çok tehlikeye attığını söyleyebiliriz.

Bu alanda alınması gerekli tedbirleri şöyle gösterebiliriz:'
1. İşçinin güvenliğini ve sağlığını koruyucu teknlklerln geliş- (

tirilmesi,
2. İşçinin güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokan yorgunluk,

kendini işe verememe gibi hallerin önlenmesi,
3. Her türlü koruyucu malzemenin parasız olarak sağlanması,
4. Yaşlı, kadın, genç, sakat ve yabancı işçilerin güvenliğini

ve sağlığını korumak için özgül tedbirlerin alınması,
5. İşçilerin bu konuda yeterli eğitimden geçirilmeleri,

~ 6. Tüm makinelerin ve araç ve gereçlerin yapımı, kuruluşu
ve işlemesi sırasında gerekli tedbirlerin önceden alınması,

7. İşyerinde havalandırma,. aydınlatma, ısıtma ve benzeri ile
ilgili tedbirlerin tam olarak alınması.

Kimya ve bununla ilgili sanayilerde işçilerin tehlikeli madde- '
!erin etkisinden korunmaları ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sa
nayilerde milyonlarca madde ve yan-ürün kullanılmakta ve bunla-
rın yüzbinlercesi zehirli olduğu gibi, her yıl bunlara oriblnlerce
yenisi-eklenmektedir.
il. Çalışma Koşullarının Düzeltilmesi

Burada·özellikle çalışma saatleri, paydos ve molalar, çalış
ma temposu, tatiller ve işyerindeki sosyal refah hiz,metleri söz
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konusudur. •
Ekonomik, teknik ve işin organizasyonu ile ilgili gelişmelerin '

bu alanda da olumsuz etkileri olmuştur ve örneğin, makinelerin
hızlarının artması ile çalişma temposunun da hızlanması, vardiya
ve gece çalışmalarının artması çalışma koşullarını kötüye götür-·
müştür.

Bu alanda alınması gereken tedbirleri şöyle özetleyebiliriz:
1. Çalışma temposunun ve saatlerinin azaltılması,
2. Yeterli ara dinlenme sürelerinin tanınması,

1 3. Emeklilik yaşının indirilmesi,
4. İşçinin öğretim ve eğitimini artırma olanaklarının sağlan

ması,
5. Vardiya ve gece çalışmalarına son verilmesi ya da bunların

azaltılması,
6. İşyerinin içinde olduğu kadar dışındaki çevrenin , de kir

lenmesinin önlenmesi.
ili. Çalışma Yoluyla İşçinin Kişiliğini 'Tam Olarak Geliştirmesi

Kapitalist sistemde ekonomik faaliyet alanında insana maki
nenin bir parçasıymış gibi bakılmakta ve işçinin, çalışma ve kişi
sel ve sosyal yaşantısı sırasında tüm yeteneklerini geliştirmesi
üzerinde hiç durulmamaktadır. İşçinin yaptiğı işi~ içeriğini [rnuh
tevasıriı) zenginleştirecek ve işinden hoşnut olmasını sağlıyacak
tedbirler alınmamaktadır. Kısacası, insanoğlu teknoloiye başat
(hakim) olacağına, teknoloji ona başat olmaktadır.

Bu alanda alınması gerekli tedbirleri de şöyle gösterebiliriz:
1. iş ye çalışma güvenliğinin sağlanması,
2. Cinsiyet, yaş, ırk, inanç ve benzeri konularda hiç bir ayı

rım yapmadan tüm işçilere eşit fırsat ve ücret verilmeli,
3. İşyerinin, çalışma koşullartmnyaptlan işin içeriğinin, üre

tim süreçlerinin ve işin organizasyonunun işçiden bağımsız ola
rak ele alınmaması ve bunların işçinin doğal yeteneklerine ve
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öbür bireysel özelliklerine uyarlanması.
Kapitalist ülkelerde sanayileşmenin başlamasından bu yana

işin organizasyonunda hep işçinin teknik üretim koşullarına uyar
Ianrnasrna dikkat edilmiş, yani işletmenin karlılığını artırmak için
işgücünden nasıl yararlanılabilir, hep bunun üzerinde durulmuş-.
tur. Oysa, işin organizasyonunda işçinin fiziksel, psikolojik ve
sosyal gereksinmeleri hesaba katılmalıdır.

IV. İşçilerin Sendikaları Yoluyla Söz ve Karar Sahibi Olması
İşçiler, çalışma çevrelerini etkiliyen tüm hususlarda sendika

lan yoluyla söz ve karar sahibi olmalıdırlar. Burada sadece ça
lışma koşulları değil, aynı zamanda bunları yakından etkileyen ya
tırım, üretimin planlanması ve benzerleri söz konusudur.

YABANCI İŞÇİLER SORUNU VE ULUSLARARASI SENDİKAL
İLİŞKİLER

Batı Avrupa'da çalışan yabancı işçiler sorununu, yabancı iş
çi çalıştıran ülkelerle bu işçileri gönderen ülkelerin sendikaları

• tarafından geç olmakla birlikte ele alınmıştır.
Bu konudaki ilk uluslararası toplantı 24-26 Nisan 1972 tarih

lerinde Belgrad'da yapılmıştır. Toplantıya şu ülkelerin sendika tem
silcileri katıldı: Avusturya, Federal Almanya, Belçika, Cezayir, Da
nimarka, Fransa, Fas, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Tu
nus, Türkiye ve Yugoslavya. Toplantıya katılan 26 işçi korıfede
rasyonundan 10 tanesi birer tebliğ sunmuştur. Toplantı sonunda
yayılanan bildiride, çalışmaların çok olumlu bi rbiçimde geçtiği
ve uluslararası sendikal dayanışma ruhuna sadık kalınarak yaban
cı işçi sorunlarının ele alındığı ve gerekli tedbirlerin alınmasına
çaba gösterildiği bildirildikten sonra şöyle denilmektedir:

«Bu toplantıya katılan sendikalar, taraflarca kabul edilip ye
rine getirilecek eylemlere- temel olarak ve yabancı işçi konusunda
sendikaların temel isteklerini karşılayacak belgeyi ortaklaşa ge-



liştirmede büyük yarar görmektedirler:•
Aynı toplantıda, hak eşitliği, çalışmanın denetlenmesi, eği

tim ve öğretim gibi somut konuların ele alınacağı ikinci bir top
lantının yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu ikinci toplantı, s-10· Kasım 1973 tarihlerinde istanbul'da
yapılmrştır, 14 ülkenin 21 işçi konfederasyonunun katıldığı bu top
lantı sonunda yayılanan bildiriden başka genel öğretim ve mes
lek eğitimi ile ilgili bir belge de kabul edilmiştir.

istanbul'da yapılan toplantıya şu ülkeler katılmışlardır: Avus
, turya, Federal Almanya, Belçlka, Cezayir, Fransa, Fas, Finlandiya,

Hollanda, ispanya, lsveç, İtalya, Tunus, Türkiye ve Yugoslavya.
istanbul'da yapılan toplantıya DİSK'in çağrılmamış olması

bazı sendikacılar tarafından eleştirilmiş ve bunun üzerine bundan
böyle yapılacak toplantılar için DİSK'e de çağrı yapılması karar
laştırılmıştır.

PARİS TOPLANTISl

İstanbul'da yapılan, yabancı işçilerle ilgili ikinci uluslararası
toplantıda alınan karara uygun olarak Federal Almanya'da topla
nacak. Üçüncü Uluslararası Sendikal Konferansı hazırlama komi
tesinin 1 O ve 11 Mart 1975 tarihinde Paris'te yaptığı toplantıya
DİSK'I temsilen Genel Sekreter Kemal Sülker ve Maden-İş Sen
dikası Genel Başkan Vekili Mehmet Karaca katılmıştır.

ROMA Toplantısı

Yabancı ülkelerde çalışan İtalyan işçilerinin sosyal sorunları
nı, kendilerinin ve eşleri ile çocuklarının eğitsel, kültürel ve ben
zeri sorunlarını görüşmek, bu konularda şimdiye kadar edinilen
deneyimleri gözden geçirmek ve ilgili sosyal kuruluşların önerile
rini ele almak ve bütün bunların ışığı altında çağımızdaki işçi
güçününün geniş bir analizini yaparak bu alandaki politikanın ana
çizgilerinin yeniden saptanmasına yardım' etmek amacıyla ltal-
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yan Hükumetince 24 Şubat ile 1 Mart 1975 tarihleri arasında Ho
ma'da yapılan toplantıda Türkiye'yi temsilen DİSK Genel Sekre- •
teri Kemal Sülker hazır bulunmuştur.

Yabancı ülkelerde çalışan ltalyan işçilerini temsilen katılan
300 delege ile çeşitli İtalyan siyasal, ekonomik ve sosyal kuru
luşlarından gelen 250 delegenin yanı sıra, yabancı işçi sorunuyla
ilgilenen bir çok hükümet, sendika ve uluslararası kurumların
temsilcilerinin da katıldığı bu toplantı gerçekten çok aydınlatıcı
olmuştur.

CEZAİR Toplantısı
Petrol üreten ülkelerin, kendi petrol kaynaklarına sahip çıkama
ma ve bunların emperyalist ülkelerin sömürüsü altında kalmasını
önleyememek dönemine son verme kararları karşısında emperya
list ülkelerden gelen ve bu ülkelerin petrol kaynaklarına zorla
el koyma tehdidine kadar giden tepki, bütün dünyada. büyük yan-.
kılar yaptı.

Petrol üreten ve petrol tüketen ülkelerin petrol işçileri sen
dikalarının 27 Mart ile 29 Mart 1975 tarihleri arasında, Cezayir
Petrol ve Kimya İşçileri Sendikası'nın çağrısı üzerine, Cezair'de
yapılan uluslararası toplantıya DİSK Genel Başkanı Kemal Türk
ler'in başkanlığında DİSK Yürütme Kurulu üyesi ve Kimya-İş Sen
dikası Genel Başkanı Dinçer Doğu, Petkim-İş Sendikası Genel
Başkanı Mehmet Kılınç ve DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Si-

, na Pamukçu katılmıştır.
Gelişmekte olan ülkeİerin yalnız petrol kaynaklarına değil -ay

nı zamanda tüm ham madde kaynaklarına sahip çıkmaları ve ucuz .
ham madde satıp hergün artan fiyatlarla mamul madde alma dö
nemine son verilmesi yönünde beliren yeni güçlü eyilim büyük
önem taşımaktadır. •

Uluslararası Yapı İşçileri Toplantısı
Yabancı ülkelerde çalışan işçilerin sorunlarının taşıdığı önem
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ve öncelik karşısında bu alanda düzenlenen uluslararası sendikal
toplantılardan biri de, ltalyan Yapı işçileri Sendikaları'nın girişimi
ile 7-9 Mayıs 1975 tarihlerinde Roma'da düzenlenen ve Avrupa'
daki çeşitli ülkelerde yapı işkolunda çalışan yabancı işçilerin so
runlarını ele alan toplantıya DİSK'i temsilen Bayser-lş Genel
Başkanı Cevat Ôzhasırcı ile Maden-iş Sendikası Kooperatif işleri
Müdürü Hüseyin Yıldız katılmıştır.

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİMİZ

Bugün nüfusumuzun yüzde 2'si, çalışma yaşındaki her 30
insanımızdan 1'i yurt dışında çalışmak zorunda bırakılmıştır.

Yabancı işçilerin durumu ve bunların geleceği kapitalist dün
yanın gelişmesi ile doğrudan doğruya ilgilidir.

Kapitalist dünyadaki ekonomik bunalım derinleştikçe bu so
run çok daha büyük önem kazanmaktadır. Bu bunalımın sonuç
larından işçi sınıfı ve tüm emekçi halk etkilenmekte ve bunların
çalışma ve yaşama koşulları kötüye gitmektedir. 1967 yılında baş
lıyan ve aralarında para bunalımının da bulunduğu ekonomik güç
lükler kapitalist ülkelerde sanayi üretiminin düşmesine, işsizliğin
ve enflasyonun artmasına yol açmıştır.

Bu arada tekelci kapitalizm sömürüyü artırmak için yakın geç
mişte iki yönteme başvurmuştur: bol ve ucuz işçi bulunan bölge
lere ya da ülkelere sermaye yatırmak ve ekonomik bakımdan güç
süz ya da az gelişmiş olan ülkelerden yabancı işçi getirmek.

Yabancı işçilerden kapitalist ülkelerin nasıl yararlandığını
Fransız Ulusal Göçmen Bürosu'nun 1967 Nisan ayı raporundan iz
leyelim: «Ekonomimiz yabancı işçi çalıştırma sayesinde büyük
çapta canlanmış ve genişlemiştir. Artık Fransızları ilgilendirme
yen ya da yeteri kadar talep bulunmayan işlere yabancı işçiler
yerleştirilmiştir ve bu konuda ulusal işçiler bir güçlük çıkarma
mışlardır.»

Bu konuda, büyük Fransız sermayesinin sözcüsü durumunda

46



olan Usine Nouvelle dergisi şöyle yazmaktadır: «Yabancı işçilerin
en kötü ücretlerle çalıştırıldıkları ve Fransız işçilerinin ücretleri
nin düşmesine yol açtıkları söylenmektedir.. Yabancı işçiler sa-_,
yesinde ekonomimiz daha büyük esneklik kazanmaktadır çünkü
bunlar son derece hareketlidirler ve bir işletmeden öbürüne ve
bir bölgeden ötesine gönderilmeyi kabul etmektedirler.•

19 Kasım 1971 tarihli 0GB (Federal Almanya İşçi Sendika
ları Konfederasyonu) dergisi Welt der Arbeit ise şöyle demek
tedir: «Yabancı işçiler olmasa otoyollarımız olmazdı. Bundan baş
ka neye ihtiyacımız olurdu? Yapılan tahminlere göre ülkemizdeki
her işçinin haftada dört saat fazla mesai yapması şartıyla hayat
standardımızı bugünkü düzeyde tutabilirdik... Sadece Kuzey Ren
Vestfalya'daki yabancı işçileri ülkelerine gönderecek olsak bu
eyalette 500.000 iş açıkta kalır ve yıllık sosyal ürün 12 milyon
DM oranında düşmüş olurdu. Yapı işkolunda her Alman işçisi
haftada 1 O saat daha fazla mesai yapmak zorunda kaltrdı.»

Ne var ki, hem kapitalist dünyada meydana gelen son ekono
mik bunalımın etkisiyle, hem de yabancı işçilerin bilinçlenmesi ve
seslerini çıkarmaya başlamasıyla bunların artık kapitalist ekono
mi açısından karlı olma durumlarının ortadan kalkmasıyla Fede
ral Almanya Cumhuriyeti Ortak Pazar dışındaki ülkelerden ya
bancı işçi getirmeyi durdurma kararı almıştır. Son gelen haber
lerden de anlaşılmaktadır kl, Almanya'da çalışan yabancı işçiler
de yavaş yavaş ülkelerine geri gönderilmeye başlanacaktır.

Şimdi gelişmiş kapitalist ülkelerin yabancı işçileri kendi ül
kelerine getirmek yerine bu işçilerin kendi ülkelerine daha faz
la yatırım yaparak onları kendi ülkelerinde düşük ücretlerle sö-
mürmeyi sürdürecekleri anlaşılmaktadır. ,

Türkiye'de işsizliği önlemenin çarelerini arayacak yerde on
ları yurt dışına gönderme yolunu seçmiş olan iktidarların siya
setleri değişmediği takdirde bundan böyle işçilerimizin Libya, İran
ve Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderildiklerini görürsek hiç .
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şaşmamak gerekir. Üstelik bu ülkeler demokrasiden hiç nasiple
rini almamış olduklarından ve de bu ülkelerde sendikalar bulun
madığından buraya gidecek işçilerimizin Batı Avrupa'dan çok da
ha zor koşullar altında çalıştırılacakları kuşkusuzdur.

Türkiye'de kapitalist gelişme yolu izlendiği sürece işsizli
ğin belli sınırlar içinde kalması zaten egemen çevrelerin yararı
nadır. Ne zaman ki, işsizlik sosyal bunalım yaratacak boyutlara
erişir, o zaman tedbirler alınmaya başlanır ve bunlar da lşçilerl
rnlzl yurt dışına gönderip onlara altın yumurtta yumurtlayan ta-·
vuk gözüyle bakılmaktan öte geçemez. Yabancı işçi sorununun
çözümlenmesi için Türkiye'de, en çok karı sağlama amacı ile
hareket eden kapitalist gelişme yolunun bırakılması ve en çok
sosyal hasılayı sağlamayı amaç edinen topyekün planla ülke so
runlarının ele alındığı yola girilmesi gerekir. Zaten bu sadece
yabancı işçi sorunumuz için değil, tüm sorunlarımız için böyle
dir.

Sendikal açıdan bakıldığında yabancı işçiler her ülkenin işçi
sınıfının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Yerli ve
yabancı işçiler kapitalist sömürüye karşı ve işçilerin haklı lstek
lerinin elde edilmesi için ortak bir mücadele içinde olmalıdırlar.
DiSK bu görüşü yaygınlaştırmaya çalışmış ve çalışmaktadır.

ÇOCUK PARALARI

Federal Almanya Cumhuriyeti'nde çalışan yabancı işçilerin,
yanlarında bulunmayan çocuklar için ödenen çocuk parasının ke
silmesiyle ilgili olarak basına verdiği demeçte DİSK Genel Baş
kanı Kemal Türkler de özetle şöyle demiştir:

«Bu son uygulamaya hangi açıdan baksak haksızlık ve eşit
sizlik açık ve seçik olarak meydana çıkmaktadır.

Sosyal görüş, dünyanın neresinde olursa olsun, yerli-yaban
cı emekçiler arasında eşitlik ilkesinden uzaklaşma değil, bu ilke- •
nin daha da geliştirilmesini gerektirir.
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Özellikle, Federal Almanya Hükumeti, çcfouğu nerede olursa
olsun her işçiden aynı miktar vergi, prim ve benzeri kesintileri
yapacaktır. Buna göre de eşit çocuk parası vermesi gerekir. Kaldı
ki, Federal Almanya Cumhuriyeti çocuklarını yanlarına getirme
miş olan yabancı işçiler sayesinde bu çocuklar Almanya'da ol
salardı yapması gereken milyonlarca Marklık giderden kurtulmak
tadır.

Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından ilgili hükumetlere
gönderilen ve «görüşmeler yoluyla bir anlaşmaya varılmazsa yü
rürlükteki Sosyal Güvenlik Anlaşmalarının bu bölümünün 31 Ara
l ık 1974 tarihi itibariyle fesh edileceği .. ni bildiren notaya İs
panyol Hükumetinin boyun eğmiş ve çocukları Almanya'da bulun
mayan işçilere daha az çocuk parası ödenmesini kabul eden bir
anlaşmayı imzalamış olması, «ne gelirse kardır» gibi bir anlayış
tan hareket etmenin esef verici bir sonucudur. Ama Türkiye'nin
Franco İspanyası olmadığını Almanlara anlatmamız gereklidir.

Bu konunun Federal Almanya kamuoyuna yansımasından. bu
yana DİSK bu .korıuda, kendisine bağlı sendikaların üye oldukları
uluslararası sendika federasyonları ve aynı 'çatı altinda bulıinan
Alman .seridlkaları ile temas halinde olmuş, nitekim 'Federal'Aİ
manya'da başta Alman İşçi sendikaları Konfederasyoriu (0GB)
olmak üzere çeşitli sosyal kuruluşlar, Federal Almanya Hükürrie
tlnln bu tutumunu ve parlamentodan çıkan kararı· kesin bir dille
kınamışlar ve kınamayı sürdürmektedir. • • •

Federal Almanya Hükumetinin Türk işçilerine ödenecek ço
cuk paralannm tespiti' iç·i~- Hükümetimizl~-"~ö'rüşrneiere·b~·ş1adı
ğında, Alrnanya'da binbir güçİiik ~e- 1ık\ritı ibinde çalışan işçileri~
mizin vergi v'e·a~gaff ğeçim düzeyinden, çoc:Ük paralarınm, sos-

. __.,.,. • •,_t,. ·' •. ·.·,· " ,.--... ,••• •-'',•'.·\ .,: .... '.''•·f, .. ,

yal eşitlik' ilkesinin geHştirilmesi doğrfıltusunda ele alınmasını
ve hiç bir surette pazarlık konusu yapılmamasını bekliyoruz'.;; ,._,

Federal Almanya Cumhuriyeti' tarafından ilgili · bükürnetlere
gönderfferi nota üzerfne Türkiye HükÖmetİ'nin Almanya Hükumeti
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ile yaptığı görüşmeler ne yazık ki olumlu sonuç vermemiş ve
Almanya'da çalışan işçilerimizin Türkiye'deki çocuklarına daha az
çocuk parası ödenmesi yolunda bir anlaşma yapılmıştır.

Bu kanun 1.1.1975 tarihinden başlıyarak yürürlüğe girmiştir.
Kanuna göre, çocuklarım yanına almamış Ortak Pazar dışı ülke
lerin işçilerine ilgili hükümetlerle yapılan anlaşm~lara göre ço
cuk parası verilmektedir.

Hemen şunu belirtelim ki, Federal Almanya Hükümetinin al
dığı bu karardan en çok işçilerimiz zarar görmüştür. Çünkü yaban
cı işçiler arasında çocuklarını kendi ülkelerinde bırakanların ba
şında işçilerimiz gelmektedir. İspanyol ve Yunan işçilerinin Fe
deral Almanya dışındaki çocuklarının sayısının 40 ile 50 bini geç
memesine karşılık ana ve babaları Federal Almanya'da çalışan
işçilerimizin çocuklarının sayısının 300 binin üzerinde olduğu sa
nılmaktadır. Federal Almanya'nın kanunda yaptığı bu değişiklik
sonucu işçilerimizin 1 /milyar lira çevresinde zararları olacaktır.

. Federal Almanya Meclisi'nde Temmuz ayında kabul edilen bu
Kanun vergi ödeme sorunu ile birlikte ele alınmak gerekir. 1 Ocak
1975 tarihinden başlıyarak uygulanan bu kanuna göre çocukları
Türkiye'de olan bir işçimiz, brüt kazancı ayrn olan bir Alman işçi
sinden çok daha fazla vergi ödemektedir (vergi zammı yılda 4.500
Markı bulmaktadır). Bunun nedeni şudur: kanuna göre, çocuklu
ailelere artık vergi indirimi hakkı tanınmakta, artan vergi yükünü
karşılamak için de çocuk paraları artırılmaktadır. Ne var ki, ço
cuk parasından sadece çocuğu Federal Almanya'da bulunanlar
yararlanmaktadır. Böylece çocukları Türkiye'de olan işçilerimiz
her yıl binlerce Mark daha fazla vergi ödeyecekleri gibi, şimdi,
ye dek aldıkları. çocuk parasını da alamayacaklardır.. Yıllık brüt
yükseldikçe ve .çocuk sayısı arttıkça vergi zammı da o derece
artacaktır.

Buna karşılık, Federal Almanya'da çalışan işçilerimizin ço
cuklarını yanlarına almalarıyla sorunun çözümleneceğini· düşünen-
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fer olabilir. Vergi kanunlarında böyle bir değişikliğin yapılmasına
yol açan görüş bundan sonra çocukların Federal Almanya'ya geti
rilmesini de her yoldan engelleyecektir. .İşçinin oturduğu evin,
çocuğun okul ve yaş durumunun uygun olmadığı gibi bir sürü
bahane ile çocuklara oturma izni verilmeyecektir. •

Bir an için işçilerimizin çocuklarının yanlarına aldıklarını dü
şünsek bile sorun yine çözümlenmiş olmayacaktır. Bu konuda bazı
açıklamalar yapalım. T.C. Dış işleri Bakanlığınca verilen sayılara
göre, 1973 yılında Federal Almanya'da 225 bin Türk çocuğu bulu
nuyordu. Yine aynı yılda bu ülkede 35 'bln çocuğumuzun doğdu
ğu blldlrülyor. Federal Almanya'da 1973 yılında okul çağında bu
lunan çocuklarımızın sayısı ile 87.750 olarak gösteriliyor. (Okul
çağı diye 6-16 yaş grubu kabul ediliyor. Yüksek öğrenim çağın
dakller bu grubun dışında tutuluyor.) 6-16 yaş grubundaki bu ço
cukların 45 bini Alman okullarına gidiyor, yani Türkçeyi evinden
başka bir yerde öğrenemiyor. Bu çocukların 14 bini, Türkçe dil
ve Türk kültür derslerinin verildiği okullara gidiyor. 1973 yılı sayı
larına göre 27 bin çocuk ise ,hiç eğitim görmüyor.

Federal Almanya Meclisinde kararlaştırılan bu yeni kanun,
yerli-yabancı işçiler arasındaki ve Federal Almanya Anayasasında
belirlenmiş olan ~Eşitlik• ilkesine ·olduğu kadar Ortak Pazar an
laşmalarına da aykırıdır.

Federal Alman Hükumeti bu kararın gerekçesi olarak Türkl
ye'de Almanya'daki kadar hayat pahalılığı olmadığını öne sürer
ken bir çok noktayı görmezlikten geliyor. Yeni kanunla birlikte
vergiler de artırılmakta, çocuk parasına yapılan zam vergi artışını
bile karşılayamamaktadır. Çocukları Federal Almanya'da olmayan
bir işçi orada hastane, çocuk bahçesi, okul ve benzeri devlet hiz
metlerinden çok daha az yararlanmaktadır. Federal Almanya, ço
cuklarını yanlarına getirmemiş olan yabancı işçiler sayesinde, bu
çocuklar Federat Almanya'da olsalarda bunlar için yapılması gere
kecek milyonlarca Marklık giderden de kurtulmaktadır. Buna kar-
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şılık, yeni kanuna göre devlete çok daha az gider kapısı açan
işçilerimiz, çocukları • orada olan, giderek devlet hizmetlerinde~·
daha fazla pay alan bi~ işçiye oranla binlerce Mark daha çok ver
gi ödeyecektir.

Sosyal görüşün, dünyanın neresinde olursa olsun, yerli-ya
bancı emekçiler ara~ında eşitlik ilkesinden uzaklaşmak değfi, bu
ilkenin geliştirllrrİe~i ·yo'ı'uncia oldugu günümüzde, Federal Alman
ya Meclisl'nden çıkan 'tiu k~rar gerçekten ·çağ dışı düşmektedir.. ·•. . .. .
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BÜTÇE VE EMEKÇİLER (1)

Devlet, toplumların gelişim süreci içinde, iktidardaki sınıfın
diğer sınıflar üzerindeki egemenliğini pekiştirme ve sürdürme
aracıciır.

Kapitalist üretim biçiminin geçerli olduğu toplumlarda dev
let, burjuva sınıfının, emekçi sınıflar üzerindeki egemenliğini
sağlıyan bir basık aracıdır. Yani, yıllardan beri burjuva kuram.
cılai-ının söylediklerinin aksine devlet asla sınıflar üstü bir ku
rum olmamıştır, olamaz da. Kapitalist toplumlarda devlet, üre
tim araçlarını elinde tutan egemen burjuva srmfmm ·devletidir.

Devlet, yüklendiği görevleri yerine getirmek için ekonomik,
politik ve askeri araçlara ihtiyaç gösterir. Bütçe ve vergiler de
en önemli ekonomik araçlardan lklsldir.

Burjuva sınıfının egemeri olduğu kapltallst toplumlarda dev
let, kapitalistlerin devleti olduğuna gere, bütçe ve vergi gibi
bu çok önemll iki araç da burjuva stmfmm hizmetinde 've onun

• çıkarları döğruitusiında kullanılır. •
Bi.ı iki araçtan biri cilan butçe, eri genel anlamda devletin

bir yİllik g~lir ve giderlerini gösteren yasal bir be'lgedir. Bütçe
de ·gözüken devlet gelirlerinin l:iuiük bir bölümünü ise vergiler
olirşiiırur, Vergi, ·tüm emekçi sinif ve tabakaların yarattığı top-

(I)_ Tüm İktisatcılar Birliği uzmanlarının yardımlarından yararlanılarak
hasrrtanmıştır.
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lam değerin devlet tarafından devlet mekanizmasının giderleri
için alınan bir parçasıdır. Toplanan bu vergilerle bütçede öngö
rülen mal ve hizmetler üretilir. Bu üretilen -mal ve hizmetlerin
değeri de bütçelerde gider olarak görülür. Burada önemli olan
konu, bu giderlerin nereye ve kimin için harcandığıdır. Genel
olarak bütçe, kamusal görevleri yerine getiren bir araç olarak
ortaya çıkar. Fakat kapitalist devlet düzeninin egemen olduğu
toplumlarda bütçe burjuva sınıfının daha da güçlenmesi için kul
lanılan, ve burjuva sınıfına dönük tedbir ve kararlar getiren bir
niteliğe sahiptir,

Kapitalizmin gelişim sürecl içinde işçi sınıfının ve diğer
emekçi sınıfların, kapitalizmin sömürü ye adaletsizliklerine kar- •
şı verdiği mücadele, burjuvaziyi emekçi halk yığınlarına belirli
ödünler vermek zorunda bırakmıştır. Bu ödünleri vermek zorun
da kalan burjuvazi kendi sınıf egemenliğini gizlemek amacıyla .
«sosyal hukuk devleti» kavramını ortaya attı. Bu kavrama sarı
lan burjuvazi, kapitalizmin değişen koşullarda bütün emekçi yı
ğınlar yararına olabileceğini, onların ihtiyaçlarını karşılryabllece
ğini ispat etmek istiyordu. Gerçekte ise amaçlanan emekçi kit
lelerin sömürülmesinin sürüp gitmesi ve emekçi kitlelerin ikti
darının engellenmesiydi.

Sosyal hukuk devleti anlayışı içinde yer yalan, sendika, top
lu sözleşme ve grev hakkı, çalışma koşullarının işçiler yararına
düzenlenmesi, yaygınlaştırılmış sigorta hizmeti, parasız eğitim
ve sağlık hizmetleri gibi haklar işçi sınıfının uzun mücadele yıl
larından sonra elde edilmiştir. Ne var ki elde edilen bu haklar
işçi sınıfının ve sömürülen emekçi kitlelerin kapitalist sistem
Içlrıdekl yerini köklü.biçimde değiştiremiyeceğl için kapitalizmin
sömürü ve baskısını ortadan kaldıramaz. İşçi sınıfını ve -emekçi
kitleleri kesin kurtuluşa götüremez. Bu nedenle sosyal hukuk
devletini bu çerçeve içinde düşünmek ve değerlendirmek ge
rekir.

54



,._,•• ~=----r;-;: ·--;••~-- - -~0- --, .-~-~-....._------..,..,,- ___..------- - ıe P I
1

Ülkemizde de 1961 Anayasası ile «sosyal hukuk devleti» an
layışı benimsenmiş ve sosyal hukuk devletinin gereği olan pek
çok madde Anayasa metninde yer almıştır. Fakat, emperyalist
kapltaljst sistem içinde yer alan azgelişmiş bir ülke olarak Tür
klye'de Anayasa ile belirtilen bu ilkeler bile yerine getirilme
mekte, kapitalist düzen bütün araçlarını emekçi sınıf ve tabaka
ların aleyhine kullanmaktadır. Egemen sınıfların ağır_ sömürüsü;
geçerli olduğu iddia edilen bu ilkelere rağmen bütün yoğun
luğu ile sürmektedir. Türkiye'de uygulanan bütçe ve vergi pra
tiği bunun en iyi ve açık kanrndır.,

BÜTÇE :
Türkiye'deki uygulama biçimiyle bütçe, genel ve katma büt- .

çeli yürütme kuruluşlarının bir yıllık harcama tahminleri ile ha
zinenin bir yıllık gelir tahminlerini düzenleyen, içinde, yer alan
hizmet programları için öngörülmüş harcamaların yapılmasına •
izin ve gelirlerin toplanmasına yetki veren bir yasama tasarru
fudur.

Bu tanım, bütçenin geleneksel olarak nasıl anlaşıldığını be
lirtir. Oysa sosyal hukuk devleti anlayışı içinde bütçe kavramı
daha geniş boyutlar kazanmıştır. Bu geniş boyutlann neler ol.
'duğu ise 1961 Anayasasının sosyal ve iktisadi haklar bölümün
de belirtilmiştir. Örnek olarak bu bölümün 41. maddesi: uiktisa-_
di ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması ama.
cına göre düzenlenir. İktisadi sosyal ve kültürel kalkmmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla milli tasarrufu
arttırmak; yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere
yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak devletin ödevldlr.»

Madde 42: «Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, ça
lışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık için
de gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve mali tedbirlerle çalışan
ları korur ve çalışmayı destekler, işsizlğii önleyici tedbirler altr,»
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Made 45: • Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun ve in
sanlrk haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına el
verişli adaletli bir ücret elde - etmeleri için gerekli tedbirleri
alı~• .

Madde 49: «Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde
yaşıyabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.

Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uy
gun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alrr.»

Madde 50: «Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama
Devletin başta gelen ödevlerindendir.• der.

Bu ve buna benzer diğer maddeler sosyal hukuk devleti an
layışı içinde, devletin ekonomik ve toplumsal görevlerinin ne öl
çüde genişlediğini açıkça göstermektedir. Devlet bu görevleri
nasıl gerçekleştirecektir? İşte burada karşımıza en önemli ve
etkin bir araç olarak bütçe çıkar. Çünkü bütçe yasası ile hüku
mete, yasada belli hizmet programlarını gerektiği gibi yürütme
görevi verilmektedir. Anayasa ilkeleri doğrultusunda yönetici
sorumluluğu, yasalara uygun harcama yapma felsefesini aşmış
ve hizmeti gerçekleştirme anlayışına ulaşmıştır. Bu nedenle büt
çe artık kamu gelirlerini tahmin edip, planlarda belirtilen yön
de harcama yapma izni veren bir metin olmaktan uzaklaşmıştır.
Bugün bütçe, hizmet sorumluluğu veren ve düzenleyen bir me
tindir. Bu yönü ile de açıkca kamu oyunun yürütme organını de
netliyebilmesin .de önemli bir araç olmak niteliğini kazanmıştır.
Yönetilenler, çalışanlar olarak herkes bütçede belirtilen ve ya
pılması ön görülen hizmetlerin yapılıp, yapılmadığını denetleme
ve bunun hesabını sorma hakkına sahiptir. Çünkü bütçe harca.
ma ve gelirlerden oluşmaktadır. Gelirlerin oluşmasında bütün
emekçiler ödedikleri vergiler ile büyük paya sahiptir. Öyleyse
emek karşılığı ödenen vergilerin nereye harcandığını bilmek, bu
nu araştırmak öncelikle her emekçinin görevidir.

Bir başka önemli konu ise, yapılan bütçe ile, bütçeyi yapan
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iktidarlar arasındaki doğrudan ilişkidir. Bütçeler, o bütçeyi ya
pan iktidarların sınıfsal yapılarını ve temel tercihlerini göster·
rnek bakımından çok önemli bir araçtır. Bütçe ile hangi sırnf
lann çıkarlarına hizmet edildiği açık-seçlk izlenebilir.. Bütçe ge•
niş halk yığınlarına, emekçi sınıflara hizmet götüren tedbirler
mi getirmektedir? Yoksa belirli bir egemen azı~lığa mı yaramak
tadır? Bütçenin getirdiği tedbirler, temel tercihler ve politika
bunun kolayca açığa çıkmasını sa§lai-. Ve kuşkusuz ki bütçenin
niteliği, onu yapan iktidarın niteliği ilE: özdeştir. Ama tutucu ik~
tidarların, emeği ve emekçiyi gözetmeyen iktidarların kendile
rinisavunmada çeşitli yöntemleri vardır. Söz gelişi bu konuda ül
kemizdeki tutucu iktidarların savunmalarını anyasaya dayalı ola
rak yaptıklarını görmekteyiz. Şöyleki, devlete sosyal ve ekono
mik görevler yükümleyen anyasa bu görevlere madde 53 ile ba
zı sınırlamalar getirmiş ve demiştir ki: «Devlet, bu bölümde be
lirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak lk
tisadi gelişme ile mali kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine
getirir.»

İşte bütçeleri mutlu bir egemen azınlıktan yana. yapan ikti,
darlarırı, kendileriin savunmadaki emniyet sübabı daima bu mad
de olagelmiştir. «Kaynaklarımız bu kadar olduğundan getirdiği-
miz hizmetler de bunlar olabllmektedlr» denir. Ne var ki, böyle-,
si bir savunma gerçeklere aykırıdır. Burada emekçi sınıfların so-
racağı soru açıktır. Olanakların kısıtlı olduğu gerçeğine katılırız.
Fakat bu kısıtlı olanaklar neden geniş emekçi yığınlara yönelik
olmaz da, bir avuç azınlığa, serrnayenln büyük temsllcllerlnln çı
karlarına göre düzenlenir? Olayı daha somuta indirmek, rakam
ları bu konuda dayanak yapmak mümkündür. Örneğin, son beş ,
yılın sosyal hizmet ödemeİerinin toplam ödemeler lçlndekl da
ğılimı aşağıdaki gibidir:
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Yıllar: 1971 1972 1973 1974 1975
Sosyal Hlz.ler: (1) % 7.06 22.77 23.86 25.47 22.60
Kaynak: 1975 Bütçe Gerekçesi, tablo: 11/9, sayfa: 12

Yukardaki tablo incelendiğinde uSosyal hukuk devleti» an.
(ayışı ilkelerini gerçekleştirebilmek için başvurulacak mekaniz
maları (Sağlık, eğitim, sigorta, sosyal konut gibi) yürütmekle
görevli bakanlık ve kuruluşlara genel bütçeden ayrılan payların
ne derece· az olduğu görülebilir. Son beş yılda bu oran toplam
ödeneklerin ancak beşte biri kadar olabilmiştir. Bu olgu Türkiye
de Sosyal Hukuk evleti anlayışı ilkelerinin dahi nedenli çiğnen·

. diğini açıkca göstermektedir.

BÜTÇE, EMEKÇİLER İLİŞKİSİ :

Bütçe, siyasal iktidarın ekonomik ve sosyal politikasnı ger
çekleştirmek. için, ona parasal olanağı tanıyan en etkin araç ol
duğundan, mevcut siyasal iktidarın dünya felsefesine damgasını
vuran bir metindir. Bütçe, siyasal iktidarın temsil ettiği düze
nin bir uydusu olarak gelişir ve düzenlenir. Tercihler, hedefler
mevcut düzene hizmet edecek biçimde planlanır ve gerçekleş
tiriCir. Yıllardan beri ülkemizde sosyal hukuk devleti uyutması
içinde bütçeler geniş emekçi yığınların çıkarları aleyhine hazır
lanmıştır. Bu oluşumu 1975 bütçesinde de bütün açıklığı ile iz
lemek mümkündür.

a) 1975 Bütçe Yasasının Emekçilere Dolaylı Etkileri:
1975 Genel Bütçesinde devlet daireleri harcamaları karşılı

ğı 106 milyar, 888 milyon, 231 bin, 296 TL. tutarında bir ödenek
yer almaktadır. Bütçe giderlerinin % 53.7 sini oluşturan 56.888
milyar TL. cari harcamalara, % 46.7 oranını bulan 50 milyar TL.

• lık bölümü de yatırımlara ayrılmıştır. Bu giderlere karşılık, 1975
(1) Sosyal Hizmetler Ödeneği, Milli Eğitim Bakanlığı, ttnlverslteler, Aka•

demiler, Sağlık ve Sosyal Yard. Bakn., Çalışma. Bakn., !mar ve İsl<an
Bank., Gençlik ve Spor Bakn., Kültür Bakn,, Sosyal Güvenlik Bakn.; Va•
kıflar ve Beden Terbiyesi Ödeneklerini kapsamaktadır,
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mali yılında 97.888.231.296 TL sının vergi gelirleri, çeşitli fonlar
ve dış kaynaklardan ve 9 milyar TL. da iç borçlanma ile sağla
nacağı varsayılmıştır. önemli olan konu, 'mall -yıl içinde bu ge
lirlerin gerçekleştirilebilme sorunudur. Çeşitli uzmanlar ve yet
kililerce ileri sürülen varsayımlara göre, 1975 mali yılı . için.
yetkililerce ileri sürülen varsayımlara göre, 1975 mali yılı için
de geçekleştirilmesi öngörülen vergi gelirleri düzeyine ulaşıl.
ması oldukça kuşkulu ve hatta olanaksızdır. Bu uzmanlarca. yapı
lan hesaplara göre vergi gelirlerinin tam olarak gerçekleşeme- •
mesi yüzünden bütçe açığının 15 milyar TL. ya kadar ulaşabile-
ceği savunulmaktadır. '

Kaldı ki gelirlerin aşırı tahmin edildiği savı yanlış olsa ve
bütçede yer alan tüm gelirler tahmin edilen oranlarda gerçek-

• leşse bile 1974'e kıyasla % 30 oranında artacağı hesaplanan,
1975 gelirler! gerçekte bir rakam büyümesinden llerf bir değer
taşımaz. Çünkü 1974 yılı sonunda % 30'u bulan enflasyon hızı
(fiyat yükselişleri) bütçe rakamlarının aynı orandaki artışlarını
şimdiden etkisiz hale getirmektedir. Ayrıca fiyat artışları 1975
yılında da devam etme eğilimindedir, ve korkarız ki bu yılın fi
yat artışları 1974'den de fazla olabilecektir. Bu nedenle yeni
bütçe, gerek kamu hizmetlerinde gerekse yatırımlarda. 1974 yı
lında yapılanlardan daha ileri iş yapabilme olanağı sağlayamı•. •
yacaktır. Reel (gerçek) hizmet gücü fiyat artışları ölçüsünde
azalacaktır.

Bu açıklamaların ışığında, 1975 bütçesinin, kaçınılması ola
naksız açığını kapatmak için, ZAM'lara başvurulacağı söylene
bilir. Ya da politik hesaplarla siyasal iktidar kamu kuruluşların
ca üretilecek mal ve hizmetlere zam yapmama ve ucuzluk yarat
ma gibi yollara başvurabilir. Bunun anlamı ise hazinenin karşı
lıksız para basması, dolayısıyla ülkede giderek artacak bir enf
lasyonun kamçılanmasıdır. Enflasyon ise emekçi yığınlarının
gerçek gelirlerini azaltırken, kapitalist sınıfların karlarını daha
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da arttıracaktır.
1975 yılı bütçesinde gelirlerin tahmin edilenden az gerçek-

_ leşrnesl ile bütçe açığının ortaya çıkması olasılığıdır. Fakat gi
derlerin düşük hesaplandığı gerçeği bütçe açığının varlığını mut
lak kılacaktır. 1975 yılı bütçesinde, bütçe yapma tekniğinin en
genel ilkesi olan doğruluk (samimiyet) ilkesi çiğnenmiştir. Çün
kü 1975 bütçesinde personel giderleri 8 katsayı esas alarak he
saplanmıştır. Hem de memur maaşlarında 9 katsayının kabul
edileceği önceden bilindiği halde, bütçe giderlerin gerçekten
az göstermek için bu yola başvurulmuştur. Ve 9 katsayı ile öde
nen personel giderleri kabaca 2-3 milyarlık bir açığa şimdiden
yol açmıştır. Bu konudaki ikinci önemli nokta ise 12 sayılı ka
rarname ile bütçede ortaya çıkacak olan yükün de bütçeye kon
mamasıdır. 12 sayılı kararname en az 1 veya 2 milyarlık bir öde
me yükü getirmektedir. Her türlü bilimsel esaslardan uzak, po
litik kaygılarla hazırlanmış bütçede bu konu ile ilgili ödeneğin
de ayrılmamış olması ile ortaya çıkacak sorunların nasıl çözüm
leneceği ilerdeki günlerde hep birlikte izlenecektir. Üstelik şu
anda egemen sınıfların temsilcisi olarak hükümeti her türlü mad
di olanaklarını seferber ederek ele geçiren cepheci iktidar, a.1-
maya başladığı akıl dışı ekonomik kararlar ile bütçe açığını da
ha da arttırmakta, emekçi sınıf ve tabakaları daha da ezme yo
luna. gitmektedir. İlk uygulama olarak gübre fiyatlarında yapılan
indirim 5 milyarlık bir ödeme açığı meydana getirmiştir. Söyle
rıe~letin aksine bu indirim küçük çiftçi ve dar gelirli üreticiden
yanablr k~ra~ değildir. Bu karar tefeci, tüccar ve toprak ağala
rını daha da zenqln etme1 bu sınıflara devlet eliyle fon sağlamak
gaye~iyle. almmıştır, Tabii. ki bunun bedelini ödeyecek • olanlar.
da, ,~eylet gelirler!nin oluşumunda en büyük paya sahip olan
emekçi sınıf ve tabakalardır..

. Emekçi yığınlara yüklenecek daha çok vergi, toprak ağaları
• na, tefecilere sağlanan bu büyük olanakları ödeme yolunda kul-
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!anılacaktır. İyice artacak enflasyonist baskı zengini daha zen
gin, fakiri daha fakir kılacaktır.

Bir başka önemli konu ise Kamu iktisadi Teşekküllerinin
finansman açığının yeni zamlara yol açacağı gerçeğidir. Bu ku,
ruluşların kar fazlasından bir bölümünü genel bütçeye aktarabil
mesi. için öncelikle karlarının gerçekleşmesi şarttır. Oysa bu
gün kamu iktisadi teşekküllerinde büyük bir finansman açığının
bulunduğu da bir başka gerçektir. .

KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ FİNANSMAN AÇIĞI

Yıllar
1974
1975

Yatırımlar
19.970.300.000

Kay~~k
ödeme açığı
-164.000.000

Sağlanması gereken
Toplam Finansman
20.134.300.000
30.800.000.000

1 .
25.035.000.000 -5.765.000.000

FİNANSMANIN KARŞILANIŞ BİÇİMİ : (milyar TL)

Devlet Yatırım Bankası Dış Proje
Yıllar ve Özel Fon Kredileri Dış Borçlar Bütçe
1974 11.0 3.183 5.680
1975. 11.5 3.30Ô 7.0 9.Q

1975 yılında finansman· açığının 'kapatılmasmda ' öngörülen
yedi milyarlık dış borçlanma daha önce varolan bir kaynak değil
dir. Bu borçlanrnanm' nereden venasıl sağlanacağı hakkında hiç ,
bir açıkhk yoktur. Kuşkusuz ki bu borçlanmanın qerçekleşmasln-
de doğac'ak boşlukla]' Kamu İktisadi Teşekküllerinin "ürettiği mal
ve hlzm~tlere·yeni· zamlar geilrec'ek~ir~ Zaten ·1975 bütçesinin
uygulanmaya 'başlarnastyla birlikte· bu zamcı politika kerİdi~İ' gös: '

' termiş Et Balık Kurumu ürünlerine, denlzyollarma' ve clcimiryol~
larma yapılan tamlar birbirini izlemiştir.' Kamu iktisadi Teşek-
külterinln fin~nsman açığı varoldukça bu ·küruluşlarca- üretilen
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temel ihtiyaç mal ve hizmetlerine yeni zamlar yapılması 1975
bütçe felsefesi açısından olağandır. Çünkü bu kuruluşların orta
ya çıkan finansman açığını kapatmak için bir başka yolu seçme
leri, sözgelişi yatırımlarından vazgeçmeleri asla söz konusu ola
maz. Bilinmektedir ki kamu yatırımlan daima özel sektör yatı
rımlarına yol açıcı, özel kesimi güçlendirici ve bu kesime kolay
lık sağlayıcı, pazar olanakları yaratıcı yatırımlardır. Yani, kapi
talist toplumlarda Kamu İktisadi Teşekküllerince yapılan yatı
rımlar özel sektörü daha da palazlandırmak amacına yöneliktir.
Ve işte bu nedenle kapitalist burjuvazinin temsilcisi olan bu ik
tidarlar özel sektöre ferahlık getirecek kamu yatırımlarının ger
çekleşmesine aşırı özen gösterirler.

Bu genel bakış· açısından Kamu İktisadi Teşekküllerinin yatı
rım _·hadeflerinden vazgeçmeksizin finansman açıklarını kapata
bilmeleri genellikle ürettikleri mal ve hizmetlere yapacakları
zamlarla mümkündür. Zaten· bu olgu uluslararası tekelci serma
yenin güçlü örgütü Uluslararası Para Fonu tarafından Türkiye'nin
mali v.e ekonomik politikasını saptayacak kişi ve kuruluşlara 26.
3.1975 tarihli bir rapor ile de önerilmektedir. Söz konusu ra
porda : «Uluslararası Para Fonu ilgilileri Şubat ayında kamu sek
törü tarafından üretilen ve satılan bazı mallara getirilen ve devlet
gelirlerini beş milyar lira kadar arttıracak olan zamları olumlu
karşılamaktadırlar. Uluslararası Para Fonu yeni zamların gerektiği
kanısındadır. Temel ihtiyaç maddeleri fiyatlarını aşırı derecede
düşük tutmak doğru bir politika değildir.• denmektedir.

Elbette Türkiye'nin mali ve ekonomik politikasını düzenleyen
ve ul:uslararası tekelci sermaye ile özdeşleşenler;akıl hocalarının
bu önerilerini yerine getirmekte kusur etmiyeceklerdir. Zaten
yaptıkları 1975 bütçesi ile böyle bir gelişim ve oluşumu öncelrkle
kabullenmişlerdir.

Bütçe açığını kapatmak amacıyla ister zam politikası izlensin;
, isterse zam yapılmaksızın açıktan para politikası izlensin emekçi
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'kitleler için sonuç değişmeyecektir. Artan hayat pahalılığı işçi sı-
nıfını ve geniş emekçi kitleleri daha da yoksullaştıracak ve eze
cektir. Şu bir gerçektir ki işçi sınıfının toplu sözleşmelerle sağ
ladıkları daha iyi parasal haklar böylesi bir bütçe ve ekonomik
politika ile şimdiden yok olmaya mahkumdur. ,,

b) İş Hayatına Doğrudan Müdahale Getiren Yeni Mekanis
rnalar :

. 1975 bütçesi getireceği enflastyonist baskılarla emekçilerin
daha güç koşullarda yaşamalarına yol açmanın yanısıra ilk kez
bütçe yasası ile getirilen bazı mekanizmalarla da iş • hayatına
doğrudan doğruya müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Çünkü bur-

. juvazi işçi sınıfının sendika toplu sözleşme ve grev yasalarıyia
yapmaya çalıştıkları mücadeleden giderek daha çok rahatsız ol
maktadır. Bu mücadeleyi sınırlamaya amaçlayan mekanizmalar
da burjuva sınıfının temsilcisi iktidarlarca bütçe yasası içine
oturtulmuştur. Bu açıdan 1975 bütçesini incelemek çok ilginçtir: •

\
1975 bütçe yasası madde 31/c' «_Giderlerinin yarısından

fazlası Hazine yardımları ile karşılanan ve fakat katma bütçeli •
idare durumunda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş kamu ku
ruluşlarının hizmet programlarını yıl içinde düzenlemeye ve bun
lar için harcamalar ve isdihdam esasları yönünden gerekli stan
dartları saptamaya ve takyitler koymaya maliye bakanı yetkilidir.

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner sermayeli
kuruluşlarla kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında da uygulamr. "

1975 bütçesi madde 33 : c Genel bütçeye dahil idareler, kat
ma bütçeli idareler ve döner sermayeli .kuruluşlar, mali yılın iik
ayı içinde isdihdam ettikleri devamlı işçi adetlerini kapsayan iş
çi kadro cetvellerini Maliye bakanlığına bildirerek vize ettirirler...
0
··'' Söz konusu lşlern'yapılmadan istihdam sözleşmesi yapılamaz.

: ' Bu madde hükümler! sözleşryıeli personel için de uygulanır.•
Yukarıdaki iki madde bütçe yasası aracılığıyla getirilmek is

tenen kısıtlamaları açıkça ortaya koyan müdahale mekanizma-
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!arını belirlemektedir. Made 31 /c ile Kamu İktisadi Teşebbüsie
rinin istihdam ve ücret politikasını düzenlemekte Maliye Bakan
lığına ve blzat Maliye Bakanına geniş yetkiler tanınmaktadır. Da
ha doğrusu bu madde ile söz; konusu kuruluşlar Maliye Bakanı
nın doğrudan denetim alanı içine girmektedirler. Bu denetim büt
çenin alt kurumları olan hizmet-harcama yapısına müdahale ile
sağlanacak, verimlilik ile ücret ilişkileri kurulmaya çalışılacak

. tır. Planlarda verimlilik ile ilgili gelişimin yapısal değişikliğe
bağlı olduğu, ancak reformcu br anlayışla verimliliğin artacağı
öne sürülürken, ücret verimlilik ilişkisine bütçe gibi çok katı
bir müdahale aracı ilk kez 1975'de_ getirilmiştir.

Madde 33 ile genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, döner ser
mayeli kuruluşlarda istihdam edilecek işçiler için önceden Ma
liye Bakanlığından izin alınması öngörülmektedir. Böylece bu
madde ele işçi kadroları diyebileceğimiz yeni bir mekanizma ge
ti rllmlştir. İşçi .statüsünü kadro meselesine dönüştürmek ve
mevcut kadroları vize ettirmek gibi bir olay Maliye Bakanlığının
istihdam politikasını denetlemesi olarak ortaya çıkmaktadır. Ay
rıca sözü edilen bu maddelerin kapsadığı işçi sayıda da küçüm
senecek bir rakam değildir. Kamu iktisadi Teşebbüsleri, döner
sermayeli kuruluşlar ve özel idarelerde çalışan işçi sayısının ya
rim milyona yakın olduğunu düşünürsek bu maddeler üzerinde
daha önemle durmak ·gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkar. İş
verenler karşısına hergeçen g·ün daha güçlenerek çıkan işçi sı-"
nıfının mücadelesinden korkanlar, emekçilerin bu gücünü çeşit-
li yollarla engellemeye çalışmaktadırlar. Bu gün için istihdam
politikasına müdahale- gibf görünen "bu mekanizmaların gelecek
te toplu iş sözleşmesi mekanizmasını yozlaştırıcı boyutlara ulaş
ması ve sermayeden yana başka tedbirler getirmesi 'de söz ko-
nusudur. •

Bu yılki bütçe yasasında var olan emekçiler aleyhindeki bu
maddelerin niteliği, Uluslararası. ·Para Fonu teşkllatlnın daha ön-
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ce sözü edilen raporunda da açıkça belirtilmiştir. Bu raporda,
«Bütçe Kanunundaki maddeler, kamu ve özel kesimde toplu söz
leşmelerle ortaya çıkacak ücret artışlarını önlemeye imkan ve
recek niteliktedir» denmektedir.

1975 Türkiyesinde önemli bir gelişim, böyle bir zihniyetin
Bütçe Yasasına çok açık bir biçimde girmiş olmasıdır. Böyle
maddeler, tehlikeli bir özlemin belirtisi olarak karşımıza _ çık
maktadır.

Madde 35/B : «Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçe
li idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, özel idare
ler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (Sermayesinin yarısından
fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlar dahil) özel ve top
lu sözleşmelerle isdihdam olunan personele ödenecek ücretler
ile sağlanan nakdi ye _ayni menfaatlerin yıllık tutarının onikide
birinin gayrisafi miktarı yirmi bin lirayı geçemez.

Ayni menfaatler, sözleşmeler itibariyle, Maliye Bakanınca
görevlendirilecek üç kişilik bir kurul tarafından değerlendirilir.
Limiti aşan sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi mümkün olma
dığı takdirde, limiti aşan kısım gelir bütçesinde açılacak özel
bir tertibe gelir kaydolunmak üzere Hazine'ye yatırılır. Bu mad
de hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı kanun hükümle
rine göre takibat yapılır.»

Bu madde ile de yine büyük bir işçi kitlesini ilgilendiren
kuruluşlarda, işçi sınıfının vazgeçilmez haklarından sayılan ayni
ve nakdi çıkarları konusunda, toplu iş sözleşmesi pazarlıkları
na işçi işveren dışında bir, üçüncü tarafın yani Maliye Bakanlı-
ğının müdahalesi öngörülmektedir. •'.

Bütün bu maddeler bir yandan toplu iş sözleşmesi düzenini
yozlaştırıcı nitelikler taşırken, diğer yandan da işçi sınıfının
mücadelesi sonunda elde ettiği hakları kısıtlamayı ve belki de
yok etmeyi amaçlamaktadır.

1975 _ Bütçe Yasasının emekçiler aleyhine getirdiği bir baş-
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ka önemli madde Ulusal Ekonomik Danışma kurulunun oluşumu
ile ilgili 34. maddesidir. Bu madde aynen şöyledir:

«Başbakan, mali yıl içinde bütçe politikası ile ekonomi po
litikası arasında uyumu sağlamak ve genel ekonomik dengenin
düzenlenmesi için alınması gereken tedbirleri saptamak amacı
ile (Ulusal Ekonomik Danışma Kurulu) kurmaya yetkilidir.

Komite Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarının başkanlığın
da, DPT Ekonomik Planlama Koordinasyon ve Sosyal Planlama
Daireleri baskanları Merkez Bahkası Başkanı, İçişleri, Maliye,
Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
'kanhklan müsteşarları, Hazine Genel Md. Gelirler Genel Md.
ve MİT Genel Sekreteri, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür
lüğü Gelirler Genel Md., Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar
Birliği Genel Sekreteri, İşçi ve İşveren sendikalarınca seçile
cek üçer temsilci, üniversitelerarası kurul tarafından seçilecek
üç öğretim üyesinden kurulur.

Komitenin görevleri, genel mali ve ekonomik politika esas
ları, para ve kredi politikası, vergi politikası, gelir dağılımı po
litikası, ücret ve istihdam politikası, destekleme politikası ve
devletin ekonomik ve idari ünitelerinin. ve hizmetlerinin gelişme
esasları üzerinde görüş bildirmedir.

Komitenin toplanma, çalışma ve karar alma esasları Bakan
lar Kurulunca saptanır.»

. Bu madde. ile yepyeni bir zihniyet yine ilk kez bütçe yasa
sına girmiştir. Ulusal Ekonomik Danışma Kurulu müessesesi
Amerikan ekonomisinin tipik bir kurumudur. Bu Amerikancı sis
tem şimdi Türkiye'de de gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. İşin
ilginç yönü ülke kalkınmasında emeğiyle en büyük katkıya sa
hip olan işçi sınıfının bu ekonomik kurulda üç üye ile temsil
edileceğidir. İşte Türkiye'deki iktidarların işçi sınıfına verdikle
ri nisbi değer budur. Ayrıca daha da karanlık olan nokta bu üç
işçi temsilcisinin kimler olacağı konusunda da maddenin bir
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açıklık getirmemesidir. Elbette her konuda olduğu gibi burada
da işçi sınıfı adına komiteye katılacak temsilciler en çok üye
ye sahip işçi konfederasyonu ölçütünden hareketle, Türk-İş'ten
olacaktır. Ne var ki komitenin oluşumu değerlendirilirse işçi
temsilcilerinin kimler olacağı konusu da önemsiz kalmaktadır.
Ülkenin ekonomik politikasında çok sayıda sermaye temsilcisi
ve de bunların dümen suyunda olan yüksek bürokratların kar
şısında yalnızca üç işçi temsilcisinin söz hakkı ve savunusu Mı
denli etkin olabili.r

Günümüz Türkiye'sinde emekçiler adına gerçekten kaygı ve
rici bu gelişimler çeşitli oyunlarla ve emekçi sınıf ve tabaka
lara rağmen burjuvazi tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Sa
nırız meselenin özü buradadır.

Son olarak bu tür maddelerin her şey bir yana, Arıayasa'ya
aykırılık gibi bir özelliği olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Ana
yasanın 126. maddesinde «...bütçe kanununa bütçe ile ilgili hü
kümler dışında hiç bir hüküm konulamaz» denmektedir. Oysa bu
maddeler çalışma hayatına doğrudan müdahaleyi getiren ve ge
rek bütçe yasası ile, gerekse bütçe kuramları ile ilgili olmayan
yeni eğilimlerin özlemi, mekanizmaları .getirmektedir. Bu oluşu
mun ise Anayasa ile çelişkili olduğu açıktır.

TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİ VE EMEKÇİLER :

Türkiye'de uygluanan vergi sistemini' incelediğimizde ilk ba
kışta göze çarpan, vergi gelirlerinin ulusal gelire· oranının çok
düşük olmasıdır. Bu durum Türkiye'de etkin bir vergilendirme
politikasının izlenmediğinin en belirgin kanıtıdır. Örneğin, AI
manya'da vergi gelirlerinin ulusal gelire oranı %- 35'tir, aynı
orari İngiltere'de ise % 30 civarındadır. Buna karşılık Türkiye'de
vergi gelirlerinin ulusal gelire oranı 1973 yılında ancak % 16.9
olmuştur. Vergi gelirlerinin' ulusal· gelire oranının bu denli dü
sük oluşunun nedeni sabit gelirlilerin, yani emekçilerin dışında
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kalan yüksek gelir guruplarının etkin bir biçimde vergilendiril
meyişidir.

Çeşitli Mesleklerin Nüfus ve Gelir Payları

Meslekler Nüfus İçindeki Payı (%} Gelir İçindeki Payı (%)
Büyük Ticaret
ve Sanayi
Ticaret
Serbest Meslek
Yüksek Memur

,· Küçük •Memur
Esnaf ve Zanaatkar
Çiftçiler
İşçiler

Kaynak: Türkiye'de Gelir Dağılımı, (1968; Bulutay, Timur, Ersel)

Yukarıdaki gelir dağılımı tablosundan da görüleceği gibi,
ulusal gelirin % 20.S'una nüfusun % 4.S'ini teşkil eden küçük
bir azınlık alırken, nüfusun % 30.3'ünü teşkil eden işçi ve küçük
memurlar gelirin ancak-% 25.6'sını alabilmektedirler. Bunun ya
nısıra vergi yükünün önemli bir kısmı da emekçi halkımızın sır
tına yüklenmektedir. Böylece işçi ve küçük memurların ulusal
gelirden aldıkları pay yüzde 25.6'dan düşük olmaktadır.

Türkiye'de vergi hasılatını ulusal gelire oranının düşük ol
masının yanısıra bir diğer önemli özellik de vergi gelirlerinin
büyük çapta dolaylı vergilere dayanmaktadır. Dolaylı vergilerin

~ adaletsiz bir vergi türü olduğu bugün herkes tarafından kabul
edilen inkar edilmez bir gerçektir. Çünkü dolaylı vergiler gelir
farklılıklarına bakmaksızın herkesin eşit şekilde verqllenmeslne
yol açar. Örneğin ülkemizde şeker ve sigara gibi fakir zengin

_ herkesin tükettiği temel tüketim maddeleri birer dolaylı vergi
kaynağı durumundadır. Bu maddeleri satın alan bir fabrika işçisi
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de, patronu da aynı miktarda vergi ödemiş olmaktadır. Bu ör
nekten de dolaylı vergilerin nekadar adaletli[!) olduğu kolayca
anlaşılmaktadır. Dolaylı vergiler ancak gelir bölüşümünün adil
olduğu yerlerde adil sonuçlar verir. Çünkü, gelir bölüşümü adil
ise mal satınalınırken ödenen vergi ile gelirler de gözönüne alın
mış olur. Kapitalist bir düzende, adil bir gelir bölüşümü düşü.
nülemiyeceğine göre, böyle bir düzende, dolaylı vergilerin hiç
bir zaman adil bir vergi çeşidi olduğu iddia edilemez.

1925-1972 YILLARI ARASINDA VERGİ GELİRLERİNİN
% DAĞILIMLARI

Yıl Dolaysız Vergiler Dolaylı Vergiler
1925 '32 68
1930 26 74
1935 44 56
194!) 47 53
1945 49 51

• 1950 39 • 61
1955 36 64
1960 42 58
1965 35 65
1966 35 65
1967 36 64
1968 37 63
1969 36 64
1970 38 62
1971 38 62
1972 39 61

Kaynak: Bütçe Gelirleri Yıllığı 1973, Maliye Bak. Gelirler Gn. Md.

Yukarıdaki tabloda da izlenebileceği gibi Türklye'de dolay
lı vergiler toplam vergi gelirlerinin ortalama % 62'sini oluştur-
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maktadır, Gelir dağılımındaki eşitsizlikle birlikte alınınca bu
gösterge bize ülkernlzdekl vergi slstemlnirı hangi sınıflar lehine,
hangi sınıflar aleyhine işletildiğini daha açık bir şekilde ortaya
koymaktadır.

Gelir dağılımının adil oJmadığı bir sistemde vergi adaletinin
bir ölçüde geUrlerin dolaysız. adaletli ve etkin biçimde vergilen
dirilmesiyle çlüzeltilebileceği düşünülebilir. Ne var ki bu düşün
cenin bile ihtiyatla karşılanması gerekir. Çünkü kapitalist bir
düzende, burjuvazi vergiyi tasarrufiarından öderken, emekçiler
tüketimlerini kısmak pahasına vergi ödemektedirler. Kısılan tü
ketim ·çoğu hallerde emekçilerin zorunlu ihtiyaç maddelerini
kapsamaktadır. Kısacası, kapitalist düzende, gelir vergisinde da
hi köklü bir vergi adaleti sağlamak olanaksızdır.

Türkiye'deki durumu incelediğimiz zaman 1952 - 1974 dö
nemi içinde Türkiye'de gelirlerden alınan verginin (kurumlar
vergisi, gelir vergisi, gayrimenkul kıymet artış vergisi, mali den
ge vergisi veya tasarruf bonoları) toplam vergi gelirleri içinde
ki payının ortalama olarak % 35 civarında kaldığını goruruz.
Esasında gelirlerden alınan vergilerin gelir gurup ve kaynakları
arasında da eşit bir şekilde dağıldığı söylenemez. Örneğin ku
rumlar vergisinin (kurumlar vergisi, kooperatif, ticari ve sanayi
kuruluşların sermaye ve net varlıkları, sermaye kazançları, da
ğıtılmayan karlar, kar fazlalıkları ve karları üzerinden alınan kar
ları kapsar). 1952-1974 döneminde toplam gelir vergisi içindeki
payı ortalama % 13.4 civarında olmuştur. Diğer yandan İktisadi
Devlet Teşekküllerinin ödediği kurumlar vergisinin, kurumlar
vergisi kapsamı dışındaki payı % 35.7'dir. Yani kurumlar vergi
sinin 1 /3'ten fazlası İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından öden
mektedir. Başka bir deyişle özel kesim, sermaye kazançları ve
karlar üzerinden ödediği kurumlar vergisinin toplam· gelir ver
gisi içindeki payı % 13.4'ten,çok daha azdır. Böylece vergilen
dirme yoluyla özel sektörün ne denli korunduğu buradan açıkça
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görülmektedir.
Yurdumuzda uzun yıllar boyu fiyatların hızla arttığı bir ger

çektir. Fiyatların hızla artışının bir sonucu olarak bina, arsa, ara
zi gibi qayrlmerıkullerln değerlerinde ise yüksek artışlar mey
dana gelmiştir. Buna rağmen senelerdir Türkiye'de gayrimenkul
kıymet artışından sağlanan spekülatif gelirler· vergi dışı bırakıl
mış, gayrimenkul kıymet artış vergisi alınmasına ancak 1971 yı
lında başlanmıştır. Ancak, 1971'den bu yana gayrımenkullerin
değerindeki artıştan ötürü sağlanan gelirlerden alınan verginin,
gelirlerden alınan toplam vergiler içindeki payı % 1.8'i geçme
miştir. Bu durum Türkiye'deki vergi sisteminin spekülatif ka
zançlara ne denli prim tanıdığının en açık örneğidir.

Dolaysız vergiler içinde en büyük paya sahip olan kaleni do
ğal olarak gelir vergisidir. 1952-1974 yılları arasında gelir ver
gisinin gelirlerden alınan vergiler toplamı içindeki payı ortala
ma % 74 olmuştur. Kişilerin kazançlarından alındığına göre ge
lir vergisinin belli .başlı gelir gurupları arasındaki dağılımı Tür
kiye'deki vergi sisteminin adaleti açısından önemli bir ölçü ol
ma durumundadır.

Aşağıdaki tablo gelir vergisi ödeyen gruplar arasında vergi
dağılımının yıllara göre nasıl geliştiğini göstermektedir.

GELİR VERGİSi ÖDEYEN GRUPLAR ARASINDA
YILLARA GÖRE VERGİ DAĞILIMI

Yıllar

Yüccar, sanayici, çift
çi, serbest meslek
erbabı ve diğer

MİKTAR YÜZDE

(milyon TL.)
Sabit Gelirler Toplam

MİKTAR YÜZDE MİKTAR YÜZDE

1962
1963
1964

687
946
961

36
43
40

1238
1268
1452

64
57
60

1925
2214
2413

100
100
100
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1965 1172 44 1496 56 2668 100
1966 1376 43 1846 57 3222 100
1967 1629 41 2318 59 3947 100
1968 1809 41 2626 59 4435 100

, 1969 2048 32 3167 68 5215 100
1970 2306 34 4457 66 6763 100
1971 2730 29 6763 71 9493 100
1972 3780 32 7925 68 11705 100

Kaynak: Devlet Gelirleri Bülteni ve Bütçe Gelirleri 1973 Yıllığın

dan hesaplanmıştır.
Tablodan da izlenebileceği gibi gelir vergisinde de temel

yük ücretli ve maaşlılar üzerindedir. Başka bir deyişle 1962-1972
yılları arasında ödenen her 100 TL.'lık gelir vergisinin ortalama
olarak 62 TL.'sını ücretli ve maaşlı emekçi halkımız ödemiştir.
Bu rakam 1971 yılında 71 TL.'ye kadar yükselmiştir. Diğer yan
dan 1962-1972 yılları arasında fiyatlar % 99 oranında artmıştır.
Bu fiyatların söz konusu 10 yıllık dönem içinde yaklaşık olarak
2 misli artmış olduğu anlamına gelir. Bilindiği gibi enflasyon ge
lir bölüşümünü karlar lehine, ücretler aleyhine deşimine yol açar.
Yani söz konusu dönem içinde gelir dağılımı ücretli ve maaşlı
lar aleyhine değişmiştir. Buna rağmen yine aynı dönem içinde
ücretli ve maaşlıların gelir vergisi içindeki payları artarken, tüc
car ve sanayicilerin payları düşüş göstermiştir. Örneğin 1963 yı
lında tüccar ve sanayicilerin gelir vergisine katkıları % 43 iken,
bu oran 1971 yılında % 29'a düşmüştür. Ücretli ve maaşlıların
katkıları ise 1963'te % 57 iken 1971 yılında % 71'e yükselmiştir.
Resmi göstergelerin de açıkça ortaya koyduğu gibi Türkiye'deki
vergi sistemi zaten adaletsiz olan gelir dağılımını daha da ada
letsiz bir duruma getirerek, emekçileri yoksullaştırmakta, burju
vaziyi ise daha da zenginleştirmektedir. Görüldüğü gibi. emper
yalist-kapitalist sistem içinde yer alan az gelişmiş bir ülke olan
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Türkiye'de de vergi adaletinin gerçekleşemiyeceği bu somut de
fillerle kesinlik kazanmaktadır.

Gelir vergisi uygulamasının, gelir dağılımındaki adaletsizliği
arttırmasının temel nedenleri şöyle sıralanabilir:

a) -Gellr vergisi kaynaktan kesilen ücretli ve maaşlılar dışın
::la kalanların etkin bir şekilde vergilendirilmemesi ve bu kesimin
çeşitli yollardan vergi kaçakçılığında bulunması. Örneğin, ticaret
sektöründe 1959-1968 yılları arasında 32 milyar 243 milyon TL.
vergi ödenmesi gerekirken sadece 14 milyar 215 milyon TL. ver
gi ödenmiştir. Kaçırılan miktar 18 milyar 28 milyon, kaçakçılık
oranı ise ortalama % 56'dır. Diğer yandan yine aynı dönem için
de serbest meslek ve hizmetler sektöründen 3 milyar 971' mil
yon TL. vergi alınması beklenirken, ödenen vergi 845 milyon TL
olmuştur. Başka bir deyişle bu sektörde de % 78.8 oranında ver
gi kaçırılmıştır.

b) Gelir Vergisi Kanunu'nda ücretli ve maaşlılar dışında ka
lan bazı kesimlere tanınan ayrıcalıklar.

c) Spekülatif kazançların vergilendirilmemesi.
d) Gelir vergisinin yüksek bir gelir düzeyinden sonra müte

rakki (daha çok geliri olandan, daha fazla vergi alabilmek için
vergilerin müterakki olması; yani vergi oranlarının ilerleyen oran
lar olması gerekmektedir) niteliğe sahip olmaması .

. e) Enflasyonun ücretlilerin ve maaşlıların gerçek gelirlerin
de büyük düşüşlere yol açmasına rağmen, bu kesimden alınan
gelir vergisi oranlarının sabit kalması. Öte yandan ücret ve maaş
larda bir yükselme olması, ücretli ve maaşlıları daha yüksek bir
vergi dilimine sokmakta ve bu arada enflasyon ücret ve _maaş
lardaki artışları yutmaktadır. Fakat ücret ve maaşlardaki nominal
artışlardan ötürü kişi daha yüksek bir gelir düzeyinin vergisini
ödemek zorunda kalmaktadır. Bu süreç ile ücret ve maaşlıların
eskisinden de daha kötü bir duruma düşeceği açıktır.

Gelir vergisinin kaynağından kesildiği yani ücretli ve maaş-
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lılardan alınan gelir vergisi dışında kalan sanayici, tüccar, bü
yük toprak sahibi ve serbest meslek erbabının ödediği gelir ver
gisinin çok düşük düzeylerde kaldığı ve vergi kaçırma oranının
çok yüksek boyutlara ulaştığı resmi ağızlardan da defalarca açık
lanmıştır. Türkiye'de vergi beyannamelerinin ancak % 1,5'unun
denetlendiği düşünülürse vergi kaçırmanın hiç de zor olmadığı
anlaşılabilir. Türkiye'de ücretli ve maaşlılar dışında kalanların
gelir vergisi yükümlülüklerinin hemen hiç denetlenmediğini söy
lemek yanlış olmaz.

Türkiye'de vergi kaçırma şu yollardan mümkün olmaktadır:
a) İşletme hasılatının eksik gösterilmesi- Etkin bir vergi

denetiminin olmaması sanayici, tüccar ve serbest meslek erbabı
ile büyük toprak sahiplerinin hasılatlarını düşük göstererek ko
layca vergi kaçırmalarına olanak sağlamaktadır. Vergi gelirleri
ni arttırma amacıyla lüks mallara konulduğu iddia edilen işletme
vergisi uygulaması bu tür kaçakçılığı daha da arttırmıştır. İşlet
me vergisini hem alan hem satan ödediğinden, karşılıklı anlaş
mayla bu verginin ödenmesinden kaçınılmaktadır. İşletme sahibi
işletme vergisi ödendiğine dair fiş kesmediği takdirde ceza öde
memek için sattığı malı defterlere de geçirmeyecektir.

b) İşletme giderlerinin yüksek gösterilmesi- Türkiye'de sah
te fatura kesmek oldukça olağan bir yöntem haline qelmlstlr. Zi
ra faturayı kimin verdiğinin saptanması hemen hemen olanaksız
dır. Diğer yandan faturanın sahteliği kanıtlanıncaya kadar bunlar
geçerli sayılmaktadır. Bu durum işletmelerin giderlerini olduğu:ı
darı daha fazla göstermelerine yol açmaktadır.

c) İşletme defterlerinde yapılan kasıtlı işlem hataları- Ge
lir beyannamelerinin etkin bir şekilde denetlenmediğinin bilin
mesi, işletme defterlerinde kasıtlı olarak yapılan değişikliklerle
gelirlerin olduğundan daha düşük gösterilmesine yol açmaktadır.
Ayrıca, vergi yasalarındaki hükümlerin yeterince açık olmaması
işletmeleri yanlış uygulamalara itmektedir. Bu yanlış uygulama-
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lar genellikle vergi kaçakçılığıyla sonuçlanmaktadır.
Bütün bunların yanında, vergi toplama işini üstlenen örgütle·

rin yetersiz oluşu da ücretli ve maaşlılar dışında kalanların ver
gilendirilmesindeki etkinliği azaltmaktadır.

Türkiye'de _vergi kaçakçılığından doğan uyuşmazlıkların so
nuca bağlanmasının uzun zaman alması vergi kaçakçılığının ce
zasız kalmasına yol açmaktadır. Vergi kaçakçılığı ile ilgili uyuş
mazlıklar, onu ancak Vergi İtiraz Komisyonları, Vergiler Temyiz
Komisyonu ve Danıştay'ın ilgili dairelerinde incelendikten sonra
sonuca bağlanabilmektedir. Gerek vergi konusundaki uyuşmazlık
ların çokluğu, gerekse bu konuları inceleyip sonuca bağlayacak
söz konusu örgütlerin yeterli olmayışı vergi uyuşmazlıklarının
sonucunun uzun yıllar sonra alınmasına· neden olmaktadır; Bu
arada çıkarılan vergi konusundaki af kanunları vergi kaçakçılığı
nın cezasız kalmasına neden olmaktadır. Vergi sistemini düzelte
ceği vaadi ile gelen iktidarlar, sürekli olarak bu konuyu arkaya
atma konusunda özel bir dikkat göstermişler ve böylece belirli
bir kesimi adeta vergiden muaf tutmayı başarmışlardır.

Türkiye'deki vergi sisteminin adaletsiz oluşunun nedenlerin·
den biri de \ıergi konusunda bazı kesimlere tanınan ayrıcalıklar
dır. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu'nda zırai kazançlar ve gayrı
menkul sermaye gelirleri için 5.000 TL. !ık bir muafiyet tanınmış
tır. Ayrıca asgari geçim_ indirimine· ek olarak zırai kazançlardan
üretilen mahsulden çiftlik sahibi, eşi ve velayet altındaki çocuk
ları tarafından tüketilen miktar indirime tabi tutulur. Halbuki di
ğer vergi mükellefleri için böyle bir şey söz konusu değildir.

Aslında Türkiye'de tarım kesiminden çok az bir vergi alına-·
bilmektedir. Bunun nedeni ise tarım kesimindeki büyük toprak
sahiplerinin hemen hemen hiç vergilendirilmemesidir. Öte yan
dan tarım kesimindeki küçük üreticiler dolaylı vergilerle ağır bir
vergi yükü altına sokulmuşlardır. Yapılan araştırmalar özellikle
büyük toprak sahiplerinin şimdi ödediklerinden defalarca daha



fazla vergi . ödeyebilecek potansiyele sahip olduklarını göster
miş, fakat siyasal iktidarlar bu kesimi vergilendirmekten sürekli
olarak kaçınmışlardır.

Türkiye'de vergi adaletsizliğinin diğer bir kanıtı da ihracatta
vergi iadesi konusu olmaktadır. Bazı maddelerin lhracatıru teşvik
için konulan vergi iadesi, ihracatçıların usulsüz ve yolsuz ve~gi
iadesi tahsilatı yoluyla hazineden haksız kazanç sağlamalarına
olanak vermekted_lr. Çeşitli ihbarlar yoluyla ortaya çıkartılan bu
'tür yolsuzluklardan milyonlar tutarında haksız kazanç sağlandığı
ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar ortaya çıkartılmamış vergi iadesi
usulsüzlüklerini de gözönüne alırsak bunun çok daha· yüksek ra
kamlara ulaşacağı açıktır. Vergi iadesi kanunundaki boşluklardan
y_ararlanarak bazı ihracatçıların hileli yollardan haksız kazançlar
elde ettikleri resmi makamlarca da açıklanmıştır. Çeşitli firmala
rın yaptığı ihracatı tek bir firma adı altında toplayarak ya da
malın ihraç bedelini gerçek değeri üzerinde göstererek fazla ver
gi iadesi almak ihracatçıların haksız kazanç elde etmede başvur
dukları başlıca yöntemlerdir. Ayrıca bu konuda hazırlanmış hü
kümlerin yetersiz ve açık olmaması bu gibi yolsuzlukların yapı
labilmesini kolaylaştırmaktadır. İhracatçılara tanınan vergi iadesi
hakkının yanında işletmelere tanınan yatırım indirimi hakkı da
vergi sistemindeki adaletsizliği belirli bir sınıf lehine körükle
mektedir. Aslında, çeşitli kesimlere tanınan bu gibi ayrıcalıklar
sadece kendi başlarına birer adaletsizlik kaynağıdır. Çünkü, bu
tür ayrıcalıklar sadece belirli· gelir gruplarına tanınmakta ve böy
lece vergi yükü bu gelir gruplarının dışında kalanların sırtına yük
lenmekte ve bunun kalkınma için katlanılması gereken bir feda
karlık olduğu iddia edilmektedir. Aslında katlanılan bu fedakar
lık, ülke kalkınması için değil, fakat belirli grup ve sınıfların kal
kınması içindir. Türkiye'nin başlangıçtan beri burjuvaziye tanınan
bu ayrıcalıklara rağmen hala gerçekten kalkınamamış olması bu
nun en açık kanıtıdır.
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SONUÇ:

Emperyalist-Kapitalist dünya sistemi içinde yer alan Tür
kiye az-gelişmiş kapitalist bir ülkedir. 19. yüzyılda emperyaliz
min yarı sömürgesi durumuna gelen Türkiye'de kapitalizm baş
tan beri emperyalizme bağımlı bir gelişme göstermiştir. Bu ne
denle Türkiye'de gerçek bir sanayileşmeden söz edilemez. Em
peryalizme bağlı olan sanayileşme, çarpık bir sanayileşme nite
liğini • taşımaktadır. Türkiye ekonomisi, emperyalizmin ve onun
yerli ortaklarının kontrolu altındadır. Emperyalizm, emperyalizm
ile işbirliği yaparak onunla bütünleşmiş olan yerli tekelci-burju
vazi ve onlarla işbirliği halindeki tefeci-tüccar zümresi, büyük
toprak sahipleri, Türkiye halkını ağır bir şekilde sömürmektedir.

Emperyalizmin ve onunla bütünleşmiş yerli tekelci burjuva
·zi, sahip oldukları sanayi yatırımlarından elde ettikleri artık de
ğer sömürüsü yanı sıra, yüksek tekel karları da elde ederek, işçi
sınıfımızı ve emekçi halkımızı sömürmekte, yurdumuzun ihraç
mallarını değerinden düşük fiyatlarla, emperyalist ülkelere ihraç
edip, emperyalist ülkelerin mamullerini değerinin üstünde tekel
fiyatları ile Türklye'de satmaktadırlar. Emperyalist devletler ve
onların kontrolundaki dev riıali kuruluşlar ülkemizi borçlandırmak
yoluyla mali yönden de kıskıvrak kendi ekonomilerine bağlamış
durumdadırlar. Tekelci sermayenin bankaları tarafından beslenen
tefeci-tüccar zümresi, tarım kesimindeki milyonlarca küçük üre
ticinin varını yoğunu sömürmekte, geniş köylü kitlelerini işsiz
lik, yoksulluk ve sefalete mahkum etmektedir. Büyük toprak sa
hipleri de, köylü kitlelerinin yarattığı değere el koyan ve geniş
köylü kitlelerinin bilinçlenmesinden korktuğu için onları ağır bir
baskı atlında tutan gerici bir sınıftır.

Emperyalizm ve onun yerli ortaklarının egemenliğine son
vermeden yurdumuzun ve halkımızın yoksulluk, geri kalmışlık
çemberini kırması olanaksızdır. Egemen sınıflar, siyasi iktidarı
kontrolları altında bulundurmaya .devarn ettikleri sürece, "Türki-
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ye'nin kalkınması», •Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılması»,
«Halkın refaha kavuşması-, gibi sözler halkı uyutmak dışında hiç
bir anlam taşımamaktadrr.

Egemen sınıfların temsilcisi olan hükümetlerin hazırladıkları
bütçeler ile, işçi sınıfı ve geniş emekçi kitleleri yararına tedbir
ler beklemek hayalcilik olur. Ötedenberi bütçe gelirlerinin bir
bölümünü meydana getiren emekçi kitlelerin ödedikleri vergiler,

• devlet tarafından tekelci sermaye'ye doğrudan doğruya ya da
dolaylı yollarla transfer edilmekte, devletin bütün imkanları em
peryalizmin yerli ortaklarının gelişmesi uğruna seferber edilmek
rnektedir. Türkiye'nin gerçek anlamda sanayileşmesi için birşey
yapmayan egemen sınıfların hazırladıkları bütçeler, halkımızın
acil sosyal ihtiyaçlarını yerine getirme konusunda da yetersiz
kalmaktadır. Sağlık, eğitim, konut gibi problemler yıllardır çözüm
beklemektedir. İşsizlik günden güne büyümektedir.

Egemen sınıfların, sınıf iktidarlarının damgasını taşıyan 1975
yılı bütçesi de, ernperyallst-kapitalist sistem içinde yer alan Tür
kiye'de hiçbir probleme çözüm getiremeyecek, enflasyon şiddet
lenecek, işsizlik artacak ve Türkiye emperyalizme daha bağımlı
bir duruma gelecektir. Yeni vergilerin getirilmesi ve zamların
zamları izlemesi kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkacaktır. Bu
buhranın bütün yükünü ise yine işçi sınıfı ve emekçi kitleler çe
kecektir.

78

........ ....,. ... • - -- ....... ___.. ••••• . ·- •.L --_,,.;, --- •• • • .•. ·-··.'

i

1
l
1

lı
1
!ı
l
1
;



TÜRKİYE'DEKİ POLİTİK GELİŞMELER VE DİSK

Türkiye'deki politik oluşum ve gelişmeler üzerinde de önem
le durmaktayız. Yurt sorunları ne kadar ekonomik, ne kadar eği~

, timsel· ve ne kadar sosyal olursa olsun bunların çözümünün poli
tik olduğu gerçeğini gözden uzak tutmayan DİSK, bir yandan iş
çi sınıfının politik mücadelede yalnız kalmamasını gözetmiş•, bir
yandan da partilerin tutumlarını ve yurt sorunları karşısındaki ta
vırlarını izlemiştir. 14 Ekim seçimlerine gelindiğinde DİSK yetkili
organlarının görüşlerini saptayacak toplantılar yapmış ve gerekli
kararını vererek seçimlerde CHP'ye oy verilmesi kararlaştırılmış
tır. 14 Ekim seçimlerinin· sonuçları, sağ kanattaki partilerin oyla
rın % 66'sını aldıklarına bakılarak bunların güçlü oldukları sonu
cuna varılmaktaysa da, verilen bu. oylan dağınık, esnek ve karar
sız olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır.

Sol kanattan seçimlere katılan CHP'nin oyların çoğunluğunu
alan tek parti olarak Parlamento'da temsili ise solun ve aklın gü
cünü göstermiştir. 1963-1973 yılları arasında sağ kanat partileri
olarak ya da sağ kanadın ekonomik baskısıyla ülkeyi yönetenler
halkın gereksinmelerine ve gözlemlerine cevap veremedikleri
ve yurdu 'düzeltllrnesl kolay olmayan sosyal ve ekonomik koşullar
içine soktukları bir gerçektir.

En kısa zamanda «Anayasa'nın öngördüğü reformları» tahak
kuk ettirmek, aynı zamanda da «ınkilap kanunları-m uygulayacak
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bir yönetimi gerçekleştirmek için demokratik kurallar içinde yurt
ta «kuvvetli ve inandırıcı bir hükürnet-ln meydana getirilmesi ama
cı ile verildiği bildirilen 12 Mart muhtırası, Türkiye'yi antidemok
ratik bir uygulamanın içine sokmuştur. 26 Nisan 1971 'de ilan
edilen Sıkıyönetim ile demokratik güçlere karşı bir terör hareketi
başlatılmıştır.

, 12 Mart muhtırasından en çok yararlanan büyük sermaye ke
simi olmuştur. 1972 yılında büyük sermaye yeni yeni tavizler ko
parırken Maliye Bakanı Sait Naci Ergin şöyle diyordu: «Toplu söz
leşmeleri zabtırabt altına alabilmek için hükumetimiz büyük gay
retler sarfetmektedlr.»

Büyük sermaye, işçi sınıfımız üzerindeki egemenliğini 1973
yılında daha da arttırdı. Bu yıl içinde lokavtlar hızla genişlerken,
izne bağlanmış bulunan grev hakkı hemen hemen kullanılamaz ha
le gelmişti. Bunun somut sonucu da işçilerin satrnalma güçlerinin
hızla düşmesi ve ücretlerin fiyat artışlarını büsbütün izleyemez ha
le gelmesi oldu.

AP'nin ülkeyi yönetmekte tam bir yeteneksizlik göstermesi
üzerine meydana gelen gelişmeler karşısında egemen çevrelerin
bir çare olarak başvurdukları 12 Mart uygulamasının büyük ser
mayenin istediği· doğultuda sonuçlanmaması tarihin çarklarının
geriye döndürülemeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır.

14 EKİM SEÇİMLERİ

Milletvekili Genel ve Senato kısmi seçimlerinin yapılmasın
da ve bu seçimlerden büyük sermayenin yenik çıkmasında çe
şitli etkenler rol oynamıştır.

Bu etkenlerin başında Türkiye'deki demokratik güçlerin, bu
arada, tüm baskılara rağmen, işçi srnıfırmzm DİSK'in öncülüğün
de yürüttüğü ekonomik ve demokratik mücadeleyi sayabiliriz. ,

Bu arada, içindeki en tutucu kesim)eri, tabandan gelen güçlü
bir demokratik akımla kısmen elemesini bilen CHP'nin, .faşlzan
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gidişe karşı verdiği mücadele .de olumlu bir gelişim sayılabilir.
Türkiye'deki gelişmeleri dünya konjonktüründeki oluşumlar dışın
da ele alamayız. Türkiye'deki «olağanüstü» rejlmlrı «olağan" bir
rejime dönüşmesi konusunda ABD ile AET (Avrupa Ekonomik .
Topluluğu Ortak Pazar) emperyalizmi arasında bir tutum farkı ol
du. ABD'nin aksine, Avrupa burjuvazisi Türkiye'de seçimlerin ya
pılmasını ve parlamentonun ayakta kalmasını desteklemiştir.•Avrupa devletlerinin faşist Yunanlstan'ı Avrupa Konseyi'nden
çıkarmış olması ve aynı olasılığın Türkiye'yi beklemesi de burju
vazinin hesaplarını etkiledi. Seçimlerin demokratik güçlerin zaferi
ile sonuçlanmasında DİSK'in rolü asla unutulamaz.

13 Eylül 1974'de DİSK Yönetim Kurulu'nca yayınlanan seçim
lerle ilgili bildiride özetle şöyle deniliyordu:

«DİSK, işçilerin, köylülerin, esnafın, memurların ve _tüm dar
flelirli halkımızın devlet yönetiminde de söz ve karar sahibi ol
masını ister. DİSK, bu ilkelerin gereği olarak her seçim öncesi.
seçimlere katılan siyasi partileri, parlamento içi ve dışı eylemle
rini, programlarını, seçim bildirgelerini yetkili yöneticileriyle bir
likte eleştirir; işçi sınıfı ve dar gelirli halkımızın çıkarları açısın
dan en yararlı olanına oy verilmesi çağrısında bulunur.

Bu amaçla DİSK Yönetim Kurulu, 8 Eylül 1973 ve 12 Eylül.
1973 günleri toplanmış, DİSK'in bu temel ilkeleri açısından yap
tığı eleştiri sonucunda bu seçimlerde CHP'ye oy verme çağrısın-·
.da bulunmayı kararlaştırmıştır...

CHP-MSP KOALİSYONU .

Seçimlerden sonra, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in baş
kanlığında kurulan· CHP-MSP koalisyon "hükümeti 'iktidara gelmiş•
tir. Ancak, MSP'nin tutumu yüzünden koalisyon uzun ömürlü ola
mamış ve bu arada hükumetin proqramındalşçllerln çıkarları doğ•
rultusunda saptanmış olan hususların hiçbiri uygulanmaya konula
mamıştır. Bunda CHP'li ~azı bakanların tutumu dikkate değer ol-
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muştur.

PROF. SADİ IRMAK HÜKÜMETİ

CHP-MSP koalisyonunun bozulması üzerine bir hükümet bu
nalımı doğmuştur. Bunalım süresince, başlıca siyasal partilerin li
derleri çeşitli koalisyon olanakları görüşmüşler fakat bir anlaş
maya varamamışlardır.

12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, «iç ve dış sorun
lara bir çözüm getirecek geçici bir hükumeti kurmak» için Kon
tenjan Senatörü Prof. Sadi lrmak'ı qörevlendlrmlştlr,

Bu Hükümet ile ilgili olarak DİSK'in Temsilciler Mecllsl'rıde
belirtilen görüşleri DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler basına şöy
le açıklamıştır:

«Prof, Dr. Sadi IRMAK Hükümeti, demokratik ilkelere aykı
rı olarak' seçmen oylarıyla Meclis'e girmemiş kişilere büyük •
ağırlık veren yapısı ile asla güvene layık değildir.

Seçmen karşısında, yaptıklarının hesabını verme düzenine
girmemiş kişiler, ne kadar uzman ve yeterli görünürlerse gö
rülsünler hayatın çilesini çeken büyük emekçi halk kitlelerinin
srkmtılanru anlayamaz; sorunlarını onlar yararına çözümleye
mez, emeğiyle geçinen işçi, köylü, zanaatkar, küçük esnaf ve
dar gelirlilerin özlemlerini gideremez. Bu nlteliklerl çok belir
gin kişilerle doldurulmuş Sadi Irmak kabinesi bu nedenlerle gü
ven vermeyen bir topluluk hallrıdedlr.

Büyük seçmen kitlesinin oylarım kazanma kaygısından yok
sun kişilerden oluşturulan Sadi Irmak kabinesi, «partiler dışı hü,

kümet» görünümü ile ne demokrasinin temel ilke ve kuralları
na, ne de sağlıksız demokratik düzenin gereklerine uygundur.
Anayasamızın öngördüğü serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel
oy.· açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılmış bir seçimle
gelmeyen kişilerin oylarına kabinede ağırlık tanıyan. böylece se
çim düzeninin demokratik ilkesine sırt çeviren Sadi Irmak, bu fi-
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kirse! yapısı ve tutumu yüzünden güven almamalıdır.
14 Ekim seçimleri, sağlıklı bir hükumet kurulmasına elver

meyen sonuçlar getirdiği için Türkiye'yi bunalımlara iten ve ken
di aralarında anlaşamayan partiler hakkında yeni bir seçimle
memleketin asli sahibi olanlar son sözlerini söylebilmeli, işsiz
liğe, pahalılığa, evsizliğe, sosyal güvensizliije, yoksulluğa ve
yokluğa çare bulacakların seçimle işbaşına getirilmesi yolu sü,
ratle açı imalıdır. Türkiye'nin bu en önemli sorununa çözüm ge
tirebilmek için hemen seçimi sağlayacak bir partinin veya par
tilerin sorumluluğunu taşıyan bir hükumete olanak verilmesi
için Sadi Irmak kabinesi hemen çekilmelidir.

İşçi, köylü, memur, esnaf ve tüm alın teriyle yaşıyanların
yararına bir iktidara özlem duyan işçi sınıfımızın yıllardır so
nuçlandırılmayan ıstırabına kulak tıkayanlar, demokrasinin te
mel kurallarına ve kurumlarına saygılı olduklarını belirtmek için
süratle seçime gidilmesine oy verme yürekliliğini göstermeli
dirler. Seçimlerde halkımızın hakemliği, CHP-MSP iktidarının

,- başaramadığı, Irmak kabinesinin asla yapma olanağı bulunmayan
işlerin üstesinden gelecektir. Seçilmemişlerin iktidarı, iktidarsız
hükumetlerden çok sakıncalıdır. Prof. Sadi Irmak kabinesi bu ya
pısıyla asla güven veremez ve güven alamaz. En geç Mart so,
nun kadar seçime evet diyecek milletvekillerinin demokrasi ha
yatımızdaki bir aşamaya olanak sağlaması kendilerine büyük
onur verecektir.

Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesini yü
rekten savunan DİSK, seçimlerle gelenlerin hükumet etme ge
reklerine bağlı olarak Sadi Irmak Kabinesine güven duymamış.
tır. Bu nedenlerle DİSK, Sadi Irmak Kabinesini istifaya davet
eder. Aksi halde Demokrasinin temel kuralı olan Seçim ilke
sine aykırı kurulmuş bu kabineye güven oyu verilmemesi için

. parlamentoda üyesi bulunan bütün partileri ve parlamenterleri
bu kabineye oy vermemeye çağırır. Bütün Anayasa kuruluşları-
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rn da Irmak Kabinesine güven duymadıklarını açıklamaya davet
eder.» •

Sadi Irmak Hükümeti parlenıento'dan güven oyu alamamış,
ancak yeni hükumet kuruluncaya kadar görevde kalması Cum-

• hurbaşkanlığınca istenmiştir. O tarihten 31 Mart 1975'e kadar iş
başında kalan Irmak Kabinesi, bu tarihte yerini A~ Genel Başka
nı Süleyman Demirel'in başkanlığında kurulan ve sağcı dört par
tiden oluşan bir hükumete bırakmıştır. 16 sı AP'den, 8'i MSP'den,
4'ü CGP'den ve 2'si MHP'den oluşan sağcı kanat hükumetinin
kurulabilmesi, sağ kanat partilerinin niçin ve nelerde birleştik
lerinin de anlaşılmasını sağlamıştır.

DEMİREL'İN BAŞKANLIĞINDA KURULAN SAĞCI İKTİDAR

«Milliyetçi Cephe» hükumetinin Meclis'te okunan progra
mını eleştirirken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, AP'
nin tekelci büyük sermayenin, MSP'nin ise Anadolu'nun orta ve
küçük sanayi sermayesinin siyasal örgütü olduğu ve hükume
tinin geleceğinin bu çelişkiye bağlandığı hususudur.

Gerçekten de, geçmişte AP'deki parçalanmanın nedeni de
aynı çelişkiden kaynaklanmaktaydı. Ve de, devletin elindeki ola.
nakların bölüşülmesinde b~ iki grup arasında büyük anlaşmazlık
çıkacağından kuşku yoktur.

Motor Sanayiinin geleceği üzerinde belirmiş olan kara bu
lutlar bugünkü iktidarın izleyeceği politikanın doğal sonucudur.
Bu sanayiin tekelci sermaye grupları arasında meydana getirdiği
anlaşmazlık artık bilinmektedir.

Bizim için önemli olan Motor Sanayiinin şu ya da bu tekel
ci sermaye gruplarından birine peşkeş çekilmemesi ve çok bü
yük ağırlık taşıyan bu sanaylln kamu kesiminin denetimi altında
kurulmasıdır.

Sağcı fktidar işçi sınıfımız ve qerıelllkle emekçi halkımız
daki h-lzli bilinçlenmeyi gözden kaçırmaktadır. Gübre fiyatlarını



indirme gibi göz boyamalara cankurtaran simidi· gibi sarılan ik
tidar acınacak bir durumdadır.

Bugün gübrenin fabrikalardan alınış fiyatı zaten saptanmış
tır. İktidar gübreyi fabrikalardan aynı fiyatla alacak ve gübre da
ğıtımını yapan Zıra~ Donatım Kurumu ise bunu yeni indirilen fi
yatlarla halka satacaktir.

Bir kez, aradaki fark son çözümde yine halka ödettirilecektir.
Sonra bu indirimden topraksız köylünün yararlanması söz konusu .
olmadığı, az topraklı yoksul köylünün yararlanması hayal olduğu
gerçeğide unutulmamalıdır.

KAPİTALİST KALKINMA YOLU ÇIKMAZ BİR YÖLDUR

Hemen belirtmeliyiz ki, pek çok çözüm bekleyen sorunun bi
riktiği bir dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve
sosyal koşulları, gelişmiş kapitalist ülkelerin yol açtığı ve sis
temden gelen bunalımdan ayrı bir nitelikte ele alamayız.

Aslında gelişmiş kapitalist ülkeler büyük. bir ekonomik bu
nalım içindedirler. Enflasyon, hayat pahalılığı; işsizlik hergün bi
raz daha artmakta, genel bunalımın birer parçaları olan para
bunalımı, enerji bunalımı,. v.b. birbirini kovalamaktadır; Kaplta,
list sistemin temeli olan serbest piyasa (arz ye talep) mekaniz
ması bir anda işlemez hale gelmiştir. Bunu artık kapitalist sis
temi savunanlar da kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ne var ki,
yine şöyle görüşler öne sürülmektedir: «Batı dünyasının buna
lımİ serbest piyasa sisteminin bunalımıdır. Bugüne kadar oldu- '
ğu gibi enerji kaynaklarını israf etmeğe ve bunun için de serrna
ye tüketimine devam edecek olursak, kısa bir süre sonra sos-

. .
yal patlamalar kaçınılmaz hale gelecektir. Yapılac~k şey serbest
piyasa sisteminde reformlar yapmak ve çıkış yolları bulmaktır:
Aksi takdirde serbest piyasa sistemi çöküntüye. uğrayacaktır.»

Bu görüşleri öne sürenler bilmek lsternlyorlar ki, toplumlar
• objektif kanunlara göre gelişirler, yoksa s_übjektif isteklere. göre
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değil. Serbest piyasa sistemini kurtarmak için Keynes'ten bu
yana nice girişimlerde, reform denemelerinde bulunulmuştur.
Ama gerçeklerin inatçılığı karşısında bunlar hep geçici olmuş
ve kapitalist sistemi bugün içinde bulunduğu duruma gelmekten
kurtaram_amıştır.

. Gelişmiş kapitalist ülkelerin tüketim pazarları olarak kullan
dıkları ülkelerin zamanla, kısmen de olsa, üretici duruma geç.
meleri sonucu gelişmiş kapitalist ülkelerin stoklarının artması
da önemli bir etken olmuştur. Artık hergün biraz daha anlaşıl
maktadır ki, kapitalizm çökmeye mahkümdur ve dünyayı içinde
bulunduğu huzursuzluktan ve sıkıntıdan ancak işçi sınıfının bl
linci kurtaracaktır. Gelişmiş kapitalist ülkelerde olduğu gibi Tür
kiye'de de sosyal hasılanın büyük bir çoğunluğunun büyük ser
mayeye gitmesi sonucu doğan sosyal huzursuzluklar egemen
çevreleri geriletmekte ve emekçi kitlelerin ulusal gelirden da
ha hakça bir pay alma isteği yoğunlaşmakta ve olumlu sonuçlar
<ioğurmaktadır. Bugünün Türkiye'si 12 Mart 1971 öncesinin ve
14 Ekim 1973 te bağlanan dönemin Türkiye'si değildir artık ve
4 yıl sonrasının Türklye'sl de bugünün Türkiye'sinden farklı ola
caktır. Hızla bilinçlenen kitleler bir çok gerçeği daha iyi göre
bilmektedir. Daima daha fazla, en fazla: kar'ı amaçlayan kapita
list kalkınma yolunun Türkiye'nin sosyal adalet ve bağımsızlık
içinde sanayileşmesinin en büyük engeli olduğu anlaşılmakta
dır artık. Türkiye'nin montaj sanayii ile kalkınamayacağını anla
yanların sayısı hızla artmaktadır. Kapitalist kalkınma yolu bıra
kılmalı ve en çok sosyal hasılayı amaçlayan bir yola muhakkak
girilmelidir. Aksi takdirde, Türkiye'de izlenen çarpık kapitalist
yolun ülkemizi içine soktuğu çıkmazın faturalarını emekçi kitle
lere ödetmek için baskılar artacaktır. Emeğinin hakkını isteyen
ve Türkiye'nin mutluluğu için kapitalist olmayan bir yoldan Ana
yasal doğrultuda köklü dönüşümler gerekliliğini savunanlar bas
kı, terör ve iftira kampanyalarından asla yılmayacak, doğru olan
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mücadele yolunda yasal haklarını. sonuna kadar kullanacaklardır.
Bu alanda yalnız Türkiye'deki işçiler ve onlarla kader birliği

içinde olan emekçi sınıf ve tabakalar değil, yurt dışında çalış
maya mahkum edilen bir milyona yakın işçimiz de Türkiye ger
çekleri üzerinde görüşlerini aynı doğrultuda açıklamakta ve ör
gütlü çabalar harcamaktadır. Türkiye'de uygulanan çarpık kapi
talizm, her yıl işsizler ordusuna yeni kırk binler eklenmektedir.
Böylece temel endüstriye dayalı bir sanayileşmeyi başaramayan
.burjuvazi en büyük servetimiz olan emek gücümüzü ihraç metaı
haline dönüştürmüş ve işçilerimizi yurt dışında çeşitli ekonomik,
sosyal, kültürel olumsuzlukların pençesine· düşürmüştür.

Bilimsel bir araştırma bize şu gerçekleri göstermektedir:
«Emperyalist ülkelerde bugün 10 milyon kadar yabancı işçi

çalışıyor. Bunların 1.2 milyonu İtalyan,. 90.000'i Yugoslav,
600.000'den fazlası Türk, 700.000 kadarı İspanyol, 550.000'i Por•
tekizli, 300.000'i Yunanlı ve 700.000 kadarı da Kuzey Afrikalıdır.
Milyonlarca işçi Avrupa'daki gelişmiş kapitalist ülkelerde em
peryalistlerin emri altında ikinci sınıf vatandaş muamelesi gö
rür, horlanır, para biriktirebilmek için son derece kötü beslenir
ve sağlıkla bağdaşmayan konutlarda yaşar. Tüm bu olumsuz yön
lere rağmen rağbetin bu kadar büyük olmasının nedeni herşey
den önce bu ülkelerin emperyalizm tarafından geri-bıraktırılmış
olmasıdır. Milyonlarca kişinin bu insanlık dışı şartlara koşa koşa
gitmesinin nedeni kendi ülkelerinde yaşamlarını sürdürebile
cekleri bir iş bulamamış olmalarıdır. Bu ülkelerin endüstrlleş
melerinin vebali ise uluslararası tekelci sermayenin, emperya
lizmin boynunadır.

Emperyalist ülkelerdeki tekeller niçin yabancı işçi ister?
Yabancı işçi çalıştıran ülkelerdeki yerli işçiler Emperyalist

lerin bütün dünyayı talan etmeleri sonucu kendilerine verilen
yüksek ücretler ve sağlanan diğer toplumsal yararlar nedeniyle
azgelişmiş ülkelerdeki işçilere oranla çok daha iyi şartlar altın-
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da yaşamaktadırlar. Bunun tabii bir sonucu 'ise çalışmak için
daha fazla para ve daha temiz ve rahat işler istemeleridir. Em
peryalist. ülkeler işçilerinin çalışmadıkları ve çalışmak için çok
daha fazla ücret istedikleri bu işler için azgelişmiş ülkelerdeki
işsizler ordularının neferleri getirilmektedir.

Azgelişmiş ülkelerden sağlanan işçilerin daha ucuza gelme~
sinin yanı sıra diğer bir etken de emperyalist ülkelerdeki işçi
sınıflarına bir gözdağı vermek, onların sendikal mücadelesini
baltalamaktır.

Son iki yıldır Avrupa ülkelerinin yabancı işçi talebinde bir
düşüş görülmektedir. Toplu işten çıkartmalar yaygınlaşmış, izin
lerinden dönen birçok işçi işten çıkarıldıklarını görmüştür. 19
Ağustos 1974 tarihli bir Amerikan dergisinin verdiği habere göre
Avrupa'da işten çıkarmalar daha da a[tacak ve gittikçe artan sa
yılarda yabancı işçi ülkelerine geri gönderilecektir.

. Bunun nedeni nedir? Emperyalistler azgelişmiş ülkelerin iş
çilerini artık sömürmeyecekler midir?

Olanlar sadece emperyalizmin sömürü yöntemlerinin çeşit
'liliğinin ve çeşitli dönemlerde belirli yöntemlere ağırlık verilme
sinin . bir sonucudur. Avrupa'da yabancı işçi sayısı artmıştır. İş
çilerin Avrupa'ya ilk çıkışın verdiği sarhoşluktan kurtulmaları,
emperyalist ülkelerdeki hakim sınıfların yaşam düzeylerinin ve.
sömürülme derecelerinin farkına varmaları nedeniyle çeşitli ül
kelerden gelen işçilerin beraberce yaptıkları direnişlerin artması
sonucunda çeşitli sosyal haklar elde edilmiştir. Bu ise yabancı
işçilerin maliyetiyle yerli işçilerin maliyeti arasında fazla bir
fark kalmaması ve yabancı işçilerin emperyalist sistem için ge
nel planda bir tehlike oluşturması karşısında yavaş yavaş ya.
bancı işçi talebi düşmüş ve çalışmakta olan işçilerin sayıları
azaltılmaya başlanmıştır.

Yabancı işçi akımına son verilmesinin tek nedeni işçilerin
bilinçlendirilmesi, ve direnişi değildir. Ülkeler ve bloklar arasın-
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da çelişkilerin artması ve ticaret engellerinin konmasıyla birlik
te çokuluslu tekeller olgusu önem kazanmış ve bu ülkelere mal
satabilmenin bir yolu olarak buralarda· üretimde bulunan (mon
taj, taşaron ve hafif tüketim malı sanayileri şeklinde) fabrikalar
kurulması yoluna gidilmiştir. Eskiden Alrnanya'da üretimde bu
lunarak mallarını ihraç eden şirket şimdi azgelişmiş ülkelerde
fabrika açmakta ve böylece azqellşmlş ülke pazarını daha rahat
denetleyebilmektedir. Bu olgunun diğer bir yanı ise azgelişmiş •
ülkelerin ücret düzeylerinde işçi istihdam edebilmesidir. Azge
lişmiş ülkelerdeki• işçi ücretleri ise, bilindiği gibi, emperyalist
ülkelerdeki işçi ücretlerinden çok daha düşüktür. Yani örneğin
BASF şirketine bağlı bir fabrika bir Türk işçisini Almıinya'da ça
lıştırdığında ona günde 200 TL. ödeyecekse, aynı işçiyi Türkiye
de günde 50 TL. ye istihdam edebilir. (Eylül TİB Bülteni)

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Ortak Pazar
dışında kalan ülkelerden işçi getirilmesini durdurma karan ile
ilgili olarak DİSK şu görüşü dile getirmiştir:

• İşsizlik sorunu» Bir ve İkinci Beş Yıllık Plan dönem
lerinde çözümlemeyip, çığ gibi büyüyen işsizliği Üçüncü Beş
Yıllık Plana aktaran iktidarlar bulunduğu sürece bu· ve benzeri
sorunlar sürecek, giderek de artacaktır, çünkü bütün ·bu kalkın
ma planlarıyla saptanan hedefler Türkiyenin gerçekleri_nden uzak
ve Türklye'rıln ihtiyaçlarıyla çelişki halindedir.

Türkiye'nin öbür· bütün sorunları gibi işsizlik sorunu da an
cak gerçek, hızlı ve sosyal adalet içinde sağlanacak bir sana
yileşme ve Türklye'nln kendi olanaklarının harekete • geçirilmesi
ile çözümlenebilir. Yoksa Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmiş
kapitalist ülkelerin izin verdiği ölçüde ve yöndeki bir ekonomik
temele dayalı kaldığı sürece gerçek sanayileşme yoluna· gi
rilmez.

Bu bakımdan, Federal Almanya Hükumetinin yabancı· işçi
lerle ilgili olarak aldığı karar, bütün bu gerçekleri bir kez daha
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ortaya koyan bir vesile olmuştur.
Yabancı ülkelerde binbir güçlük ve sıkıntı içinde çalışan iş

çilerimizin geleceklerini garanti edecek gerçekçi tedbirlerin alın
masını hükümetten isterken, asıl Türkiye'nin kalkınması ve sa.
nayileşmesi ile ilgili stratejinin bir kez daha gözden geçirlmesi
zorunluğunun ortaya çıkmış olduğunu belirtiriz.•

Federal Almanya Cumhuriyeti'nde çalışan yabancı işçiler
Alman işverenlerine, çeşitli . nedenlerle, pahalı gelmeye başla
yınca bunları yurtlarına göndermenin yolları aranmaya başlandı.

Birinci yol olarak, Federal Alman Hükümeti 1973 yılı sonun
da, Ortak Pazar dışında kalan ülkelerden işçi getirilmesinin dur
durulduğUnu bildirdi.

Federal Almanya'da böylece yeni bir yabancı işçiler siya
sası (politikası) uygulanmaya konmuş oldu. Bu siyasa ile ilgili
olarak Federal Almanya Hükümeti zaman zaman yeni kararlar
almaktadır. ,

1974 Ağustos ayı içinde Başbakan Helmut Schmidt'in ver
diği bir demeç bunu çok iyi göstermektedir. Bu demeci şöyle
özetleyebiliriz:

Muhalefetin ekonomik durumla ilgili endişeleri yersizdir. İş
Piyasasında durum sanıldığı gibi tehlikeli değildir. Bugün yüzde
2.5 (500.000) çevresinde işsiz bulunmasına karşılık Federal Al
manya'da fazladan yüzde 10 (2.5 milyon) çevresinde yabancı iş
çi çalışmaktadır. Bunalımı gidermek için her. zaman bunları yurt-
larına gönderebiliriz. .

Federal Çalışma Bakanlığının, 1973 yılı sonunda Ortak Pa
zar dışı ülkelerden yabancı işçi getirmeyi durdurma ile birlikte,
yabancı işçilerin toplam sayısını ve bunların ülkelere göre da
ğılımlarını gösteren istatistiklerin yayınlanmasını durdurma ka
rarı da söz konusu tedbirlerdendir.

• Bu yeni yabancı işçiler siyasasının sonucu olan başka blr
tedbir de kendi isteği ile yurduna dönmek isteyen işçilere prim
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verilmesi kararıdır. Almanya'dan ayrılma primi ödenmesi kararı
Federal Almanyada çalışan işçilere ödenen çoğuk parası ile ilgili
olarak alınan yeni kararla birlikte yürürlüğe girecektir.

YURT YÖNETİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

14 Ekim 1973 seçimleri ile ilgili kampanya sırasında, CHP
Genel Başkanı sayın Bülent Ecevit İsparta'da konuşurken kani ı
olaylar çıkmıştı. Bunun üzerine, Genel Başkan Kemal Türkler
Başbakan Naim Talu'ya çektiği telgrafta DİSK görüşünü özetle
şöyle belirtmiştir:

«Fikir mücadelesini kaba kuwetle yenmeye, ezmeye, mah
kum etmeye kalkışmak bu tertibin içinde olanları ergeç yenilgi
ye uğratacaktır. Normal günlerde de, seçim dönemi gibi olağan
üstü titizlik isteyen dönemde de taşlı, sopalı, kanlı bıçaklı sal
dırılar hazırlayıp karşıtlarına hücum ettirmeyi huy edinenler ik
tidarın kararlı ve özgürlüklere saygılı tutumuyla yeni tertiple
rini gerçekleştirmeye cüret edememelidirler. Bugün lsparta'da,
yarın başka bir yerde tekrarlanması mümkün olan bu denli ka
ba kuwet girişimlerine asla fırsat verilmeyeceği ve Anayasal
ve yasal tüm hakların ve özgürlüklerin özenle korunacağı iktidar
tarafından kesinlikle açıklanmalıdır. Demokratik haklara tecavüz
den dolayı duyduğumuz üzüntüyü arzederiz.»

CHP'YE OY VERME ÇAĞRISI

DİSK Yönetim Kurulu, 8 Eylül 1973 ve 12 Eylül 1973 gün
leri yaptığı toplantılarda, 14 Ekim 1973 seçimlerinde halkımızı
CHP'ye oy vermeye çağırmayı kararlaştırmış ve bu konuda şu
bildiriyi yayınlamıştır:

« İşçilerin, genellikle tüm çalışanların tek umudu olan Tür
kiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu-DİSK, bağımsız
bir örgüttür. Bu güne dek olduğu gibi bundan böyle de bağım
sızlığıni bilinçle ve titizlikle korur ve korumakta azimlidir.
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DİSK, demokrasiye ve özgürlüklere yürekten bağlıdır. Onun
için Anayasa ve onun temel ilkelerini içtenlikle savunur ve bu
nu asli görevinin gereği sayar.

DİSK her türlü diktaya ve dikta eğilimlerine karşıdır. in
sanların, tüm kural ve kurumları ile işleyen bir demokraside,
özgürlüklerine ve insanca yaşama haklarına kavuşabildiği zaman
mutlu olabileceklerine inanır.

Onun için Anayasanın bütün ilkeleri ile uygulanmasını ve
hayata geçirilmesini ister.

Onun için Anayasaya aykırı özgürlükleri kısıtlayan veya yok
eden anlayışa karşıdır ve bu tür anlayışın ürünü Yasaların kal
dırılmasını ister.

Onun için DİSK, sendika içi demokraside sendika seçme
hakkını sendika özgürlüğü olarak görür, bu hakkın işçiler tara
fından oy kullanmak suretiyle yerine getirilmesi demek olan
referandumu ister. Ve sendika içi demokrasinin gereği olarak
da işçinin yaşama ve çalışma koşulları ile ilgili her konuda söz
ve karar sahibi olması ilkesini uygular.

Onun için, bu ilkeden hareketle DİSK, işçilerin, köylülerin,
esnafın, memurların ve tüm dar gelirli halkımızın devlet yöne
tlmlndede söz ve karar sahibi olmasını ister. DİSK, bu ilkelerin
gereği olarak her seçim öncesi ,seçimlere katılan siyasi parti
leri, parlamento içi ve dışı eylemlerini, programlarını, o seçim
bildirgelerini yetkili yöneticileri ile birlikte eleştlrir: işçi sınıfı
ve dar gelirli halkımızın çıkarları açısından en yararlı olanına oy
verilmesine çağrıda ·bulunur. ,

Bu amaçla DİSK Yönetim Kurulu 8 Eylül 1973 ve 12 Eylül
1973 günleri toplanmış, DİSK'in bu temel ilkeleri açısından yap
tığı eleştiri sonucunda bu seçimlerde· CHP'ye oy verme çağrı
sında bulunmayı kararlaştırmıştır.
NEDEN CHP
- Çünkü, özellikle 12 Mart sonrası dönemde, parlamento
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içinde ve dışında demokrasinin, tüm özgürlüklerin ve ışçı hak
larının. savunmasını yapmış, bunlara karşı tüm girişimlere kar
şı çıkmış ve mücadele etmiştir.

- Anyasaya ve demokratik hayata aykırı düşen yasaların
iptali için Anayasa Mahkemesine başvurma kararı almıştır.

- Çalışanları ezerek, sömürerek, yoksullaştırarak kalkınma
ve sanayileşme anlayışını çağın gerisinde bulmuş, insanca ve
demokratik bir çalışma hayatını gerçekleştirecek bir düzen de
ğişikliği anlayışına yönelmiştir.

- Grevleri yasaklayan, Lokavtları serbest bırakan devlet
politikasına karşı çıkmıştır.

CHP 1973 seçim bildirgesinde özellikle, halkımızın bütün
fertlerinin yaşama ve çalışma koşullarının demokrasi ve özgür-.
lükler içinde gelişmesini ve mutluluğa ulaşmasını sağlayıcı de
rinliğine teedbirler getirmekte ve genellikle,

1. Toplu Sözleşme yetkisi tesbitinde işçinih oy kullanarak
sendika seçme hakkını (Referandum),

2. İşsizlik Sigortası kurulmasını,
3. İşçilerin haksız yere işten atılmasını önleyici yasal ted

birler alınmasını (iş qarantlsll,
4. Lokavtın kısıtlanmasını (anladığımız anlamda kaldırılma-

sını),
5. Kıdem tazminatının 30 güne çıkarılmasını,
6. Memur sendikalarının kurulmasını,
7. İşçi memur ayrımının kaldırılmasını ve çağımızın tekno

lojik gelişmelerinin gc=ıtirdiği aşamalara göre yeniden düzenlen
mesini,

8. İşçi haklarını ve demokrasiyi sınırlayan yasaların demok
ratik kurallara uygun olarak değiştirileceğini, özellikle bunların
başında Sıkıyönetim, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Dernekler,
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Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasaları bulunduğunu,
9. Tüm çalışanların İş ve Sosyal Sigortalar Yasaları kapsa

mına alınacağını,
10. Adaletli ve dengeli gelişme için gerekli ücret politikası

hakkında Danışma .Kurulu kurulacağını,
11. Eğitimin daha geçerli temel esaslara bağlanmasını, yük

sek eğitimin parasız olmasını, halk eğitimine yeni uygulamalar
getirilmesini, öğretmen özgürlüğü ve teminatı, eğitimde eşitlik
ilkesini,

12. Yabancı ülkelerde çalışan işçilerin ve çocuklarınm eği
tim probleminin yeniden ele alınacağını, bunların Türk kültürü
ne karşı yabancılaşmalarının önleneceğini, emeklilik haklarının
yurda aktarılması, tasarruflarının değerlendirilmesi, gümrük İŞ·
ferinin kolaylaştırılması ve seçimlerde oy kullanmaları gibi önem
li sorunlarının çözüleceğini,

13. Düşünce ve Basın özgürlüğünün gerekliliğini, kabul et
miş ve bunları gerçekleştirmeye söz vermiştir.

Bu nedenlerle DİSK, 1973 genel seçimlerinde Anayasal öz
gürlükleri ve demokratik hakları ve uygarlıkçı, bir anlayışı savu
nan tek parti durumunda olduğu için işçileri. köylüleri, esnafı,
memurları ve tüm dar gelirli vatandaşı CHP'ye oy vermeye ça
ğırır.»

Bu bildirinin yayınlanması üzerine Cumhuriyet Savcı yar.
dımcılarından Feridun Erkun, DİSK Yönetim Kurulu hakkında ko
ğuşturm~ açılmasını istemiştir.

Bu konuda bir demeç veren DİSK Genel Sekreteri Kemal
Sülker şöyle demiştir:

«Sendikaların ve üst kuruluşlarının tabi olduğu 274 sayılı
Sendikalar Kanunu'nda yasak siyasi faaliyetler açıkça belirtil
miştir. Buna göre sendikalar siyasi bir parti içinde yer alamaz
lar, siyası bir partinin adı altında toplanamazlar ve siyasi par
tilerden maddi yardım alamaz ve onlara madi yardımda buluna-
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mazlar. Bu bakımlardan DİSK Yönetim Kurulumuz kanunun ya
saklamadığı bir iş yapmış ve kendi tüzüğünde açıkça belirtildi.
ği gibi seçimlerde hangi partiyi desteklemek gerektiğini müza
kere etmiş, sonunda CHP'ye oy verilmesi için bildiri yayınla
mıştır.

Anayasanın ve Sendikalar yasasının özüne ve sözüne uygun
olan bu yoldaki kararımıza uygun olarak yayınladığımız bildiri
yi Savcı Yardımcısının suç sayarak ifademizi aldırmasının so
nucunun bizi haklı çıkaracağına lnanıyoruz.»

MAHALLİ SEÇİMLERDE

DİSK Yönetim Kurulu, 20 Kasım 1973 günü toplanarak, Be
lediye Başkanları, Belediye Meclisleri, İl Genel Meclisleri, ma
halle muhtarları ve ihtiyar heyetleri için 9 Aralık 1973 günü ya.
pılan seçimler için de oybirliğiyle aldığı karar üzerine şu bildi
riyi yayınlamıştır:

«DİSK Yönetim Kurulu 20 Kasım 1973 günü toplanarak, ma
halli seçimlerde CHP I istelerine oy verme çağrısında bulunma
yı oy birliği ile kararlaştırmıştır.

Daha önce de milletvekili ve senatör seçimlerinde yine
CHP listelerine oy verilme çağrısında bulunan DİSK, bunun ba
şarılı sonuçlarını görmüş ve demokratik ortamın yaratılmasında
kendine düşen katkıyı yapmanın mutluluğunu duymuştur.

DİSK, Belediye Başkanları, Belediye Meclisleri, İl Genel
Meclisleri, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri için 9 Aralık
1973 Pazar günü yapılacak seçimleri işçiler, köylüler, memurlar,
esnaf ve dar gelirli vatandaşlar için çok önemli görmektedir.
Günlük yaşantımızı çerçeveleyen çeşitli ihtiyaçları ve gerekli.
hizmetleri bugüne kadar varlıklı sınıf ve zümreler yararına yü
rütenlerin işbaşında bulunduğu pek çok illerde ve belediyeler
de yaşayan işçiler, dar gelirliler v.b. mahalle, belediye ve iller
bakımından kendilerinin söz ve karar sahibi olabilmelerini isti-

95



yorlarsa bu_gün halkçı bir politikanın temsilci olan yeni CHP'nin
adaylarına oy vermelidir. 14 Ekim Milletvekili ve Senatör se,
çimlerinde sandık başına gidip CHP listelerine oy verenler bu
kez daha etkin olmalı ve daha geniş kitleleri sandık başlarına
götürüp CHP listelerine oy vermeye inandırmalıdır.

14 Ekim Seçimlerinde CHP'nin açıkladığı seçim bildirgesin
de yer alan vaadleri ve ilkeleri işçiler, köylüler, memurlar, dar
gelirliler ve küçük esnaflar için yararlı bulan DİSK, yeteri ka
dar belediye hizmetlerinden ve il organlarının desteğinden ya
rarlanmayan halkımız yaşadığı yerlerde demokratik kurumlarda
söz ve karar sahibi olabilme yolunun açılması için 9 Aralık 1973
seçimlerlnde de CHP listelerine oy vermelidir. •

Bu nedenlerle DİSK 9 Aralık 1973 seçimlerinde kişilere, on
farın dış görünüşlerine ve özel niteliklerine bakmadan tam liste
olarak CHP'ye oy verilmesi gerektiğini bildirmeyi görev sayar.

. DİSK, Anayasal özgürlükleri, demokratik hakları savunan, bele
diye hizmetlerinin her sınıf halka eşitçe götürülmesi anlayışını
temsil eden tek parti durumundaki CHP'ye oy vermeye işçileri,
köylüleri, esnafı, memurları ve tüm dar gelirli vatandaşları da
vet eder.

Belediyelerden hizmet bekleyen, illerden destek isteyenler
ve bugün yolsuzluktan, ışıksızlıktan, taşıtsızlıktan, kanalizasyon
yokluğundan, pahalılıktan ve salgın hastalıklardan şikayetçi olan
lar bu durumdan kurtulmak için CHP adaylarına oy vermelidir,
oy vermeliyiz.

DfSK, yasama ve yürütme organları ile temsil ettiğimiz top.
luluk adına iyi ilişkiler .kurabilmek için olduğu kadar, mahalli '
idarelerin görevlerini ve yetkilerini gereken ölçüde ve temsil
ettiğimiz topluluk yararına yerine getirebilmeleri . için bürolar
kurmayı kararlaştırmıştır. Yasama ve yürütme organlarının, ma
halli idarelerin yaptıklarını temsil ettiğimiz topluluk adına izle
yecek, Anayasamızın sosyal ve hukuk devleti ilkesi başta olmak
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teşkil eden partinin seçimler öncesi vaadlerinin hemen hemen
. hiç birisini yerine getirememesine yol açan bir engelin varlığını
ortaya koymuştur.

Kendilerine ..sağcı" diyenlerin ise seçimleri yenilemeye ya.
naşmayan tutumları işçinin, köylünün, esnafın, dar gelirli me
murun, özetlersek alın teriyle geçinenlerin hiç bir sorununa çö
züm bulamayacaklarını daha şimdiden göstermektedir. Oysa par
lamentoda tek başına iktidar olmayı mümkün kılmayan bugünkü
partiler dağılımı açısından uzun ömürlü bir hükumet olasılığı
yoktur. Elbette memleketin çözüm bekleyen iç ve dış sorunları
nın yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Elbette pek çok ekonomik dal
galanmalar vatandaşın günlük geçimini zorlaştıran bir düzeye
ulaşmıştır. Elbette sosyal çalkantılara yol açan ve çalışma ha
yatını olumsuz yönde etkilemekte olan yasalar, yasa boşlukları
ve uygulama usulsüzlükleri işçilerin tahammülünü son sınıra ge
tirmiştir. Bütün bunlara sağlıklı bir çözüm getirmek için rasyo,
nel kararlara, yasama çalışmalarına, ihtiyaçlardan doğan deği
şik uygulamalara geçmek, devlet çarkını emekçi halkımız yara
rına işletmek gereklidir.

Ama parlamentoda partilerin güçlü bir hükumet kurulma
sına elvermeyen bugünkü sağlıksız dağılımını daha bir süre de
vam ettirmek çözüm bekleyen sorunları içinden kolayca çıkıla
maz dolaşık bir yumağa vardırabilir. Onun için en elverişli bir
zamanda en kısa süre içinde seçimleri yenilemek halkımızın oy
larına başvurmak kaçınılmaz bir zorunluktur.

Ancak bunun sonunda, parlamento içinde sağlam bir taba
na dayalı hükumetin kurulması mümkün olacaktır. Parlamento
içinde sağlam bir tabana dayalı bir Hükümet ancak, halkımızın

çözüm bekleyen sorunlarını halledebilecektir. •

Denenmiş politikacılara yeniden Anayasa dışı girişimlerde
bulunma yolu açılmamalı ve halkımızın asla güvenine layık ol.
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may~nla_r Bizans entrikalarıyla halkımızın basiretini bağlamaya
kalkışmamalıdır. ~ı:ı:ıekçi haJkımız aldatıcı, güçsüz, iktidarsız ve
azınlıktaki varlıklı sınıf ve zümrelerin- çıkarlarını memleket ya
rarı dNe gösterı,ne heveslilerinin güler yüzlü maskeleri altında
ki eli, kırbaçlı asık suratlarını görecek bilinçtedir. Mutlaka se
çime gidi_lı;nellcl,ix. Erken seçimi amaçlamayan bir hükümeti DİSK_
ola_~ak yararlı gö~müyoruz. l;löyl.e blr anlayışın karşısında oldu
ğumuzll açıklamayı ulusal bir görev blllyoruz.»

EREĞLİ GREVİ :

DİSK'e bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası'nın, ülke ekonomi
si ve sanayii ile sıkı sıkıya bağlı Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
larında bir grev zorunluğuyla karşı karşıya bırakılması ve o gün
lerde basında çıkmakta olan bir takım görüş ve haberler nede
niyle grevin yasalara uygun ve başarılı bir yönde 38'inci gününü

• yaşarken DİSK Genel Başkanı· bir basın toplantısı yapmış ve şu
gerçekleri dile getirmiştir:

«Konfederasyonumuza bağlı Türkiye Maden-İş Sendikasının
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında uygulamakta olduğu grev,
yasalara uygun ve başarılı bir yönde bugün 38'inci gününü ya
şamaktadır. Genel seçimler arifesinde, siyası hüviyet damgası
vurulmasına imkan vermemek nedeni ile bu güne kadar halk oyu
na gereği kadar açıklamaktan kaçındığımız grevin, temel neden-

• !erinden bir kısmını, son günlerde basında çıkmakta olan bir ta
kım görüş ve haberler nedeni ile açıklamakta fayda gördük.

Aslında hangi işyeri için olursa olsun grevi, en son çare
olarak gören ve bu anlayıştan hareketle mutlak zorunluk karşı
sında grev_ uygulama yoluna başvuran DİSK ve ona bağlı Tür
kiye Maden-İş Sendikası, ülke ekonomisi ve sanayii ile srkısıkr
ya bağlı Ereğli Dem

0

i'r ~e Çe'ıik F~brikal~rİnda mutlak bir grev
zorunluğ~_ ile karşı karşıya bırakılmıştır,

DİSK, ekonomi ve sanayii sosyal haklarla aynı seviyede ve
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üzere tüm olarak işlerlik ve geçerlilik kazanması bakımından bü
tün çalışmaları izleyeceğimiz için CHP listelerine verilecek oylar
amaçlarıımızın gerçekleşmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Demokratik hayatın işleyişi bakımından tıı:r seçimlerde de
tüm halkımızı sandık başlarına gi°tmeye ve 9 Aralık 1973 seçlm

_ !erinde de CHP listelerine oy vermeye çagıı'ıtıf »

HÜKÜMET BUNALIMI

DİSK Yürütme Kurulu, hükumet kurulmasında görülen ge
cikmeler nedeniyle memleketin nasıl bir iktidar beklediğini in
celemiş ve görüşlerini sayın Cumhurbaşkanı' Fahtl Korutürk'e,
10 Aralık 1973 günlü bir mektupla arzetmiştir. Bu mektupta özet
le şöyle denmektedir:

«14 Ekim seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek, AP'nin tem
sil ettiği ekonomik ve sosyal felsefenin geniş ölçüde reddedil
diği, buna karşılık özgürlükçü demokrasinin devlet kesimine
ağırlık veren karma ekonomi düzenini sosyal adaiet ölçüleri
içinde kurmaya çalışan CHP'nin ise ekonomik bakımdan sıkıntı-
lı bir yaşamı sürdüren köylü ve kentli seçmenlerden itibar gör
düğü, CHP bildirgesinin geniş oy topladığıdır. Bunları göz önün
de tutarak devlet idaresini Türkiye'yi çıkmazlara sürükleyen AP ·
ve onun doğrultusundaki bir iktidarın eline deneme- tahtası ola
rak vermeyi biz son derece zararlı sonuçlar] görülecek' bir öne
ri saymaktayız. Öte yandan, milli koalisyon formülünün giderek
CHP muhalefeti karşısında büyük sermaye çevrelerinin: ve tica,
ret burjuvazisinin teşkil ettiği bir mutlu azınlığm çıkarlarına ça
lışan bir sağ koalisyon durumunda kalacağı açık bir gerçektir.·

Bu nedenlerle DİSK:

1 - Cl-iP'nin hükumet kurmasını, olmazsa:
, .

2 - Yakın bir gelecekte milletvekili ve kısmi senato se-
çimlerinin yenilenmesini;
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Memleketimizin tutarlı ve sağlam bir iktidara sahip olarak
her müşkülü yenebilmesi için zorunlu iki öneri saymaktadır.

DİSK Yürütme Kumlu'nun görüş ve inançları zatı devletle
rine arz etmiş olmakla, radyo ve televizyonla Türk ulusuna yap
mış bulunduğunuz çok değerli açıklamalar ve önerilerde yeralan
davetinize icabet etmiş olduğumuz ve görevimizi yapmış bulun
duğumuz inancıyla saygılarımızı arzederlz.»

Muhalefetin Tutumu :

Muhalefetin Meclise girmeyerek toplantıları engellemesi
üzerine DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler basına ve TRT'ye şu

. demeci vermiştir:
«Hükumetin işçi, köylü, ve alın teriyle geçinen tüm dar ge

lirlilerden yana önemli tasarıları Meclise verdiği halde muha
lefetin Meclise girmeyerek toplantıları engellemesi, bazı parti
lerin muhalefet anlayışının çağ dışı ve emekçi halka karşı oldu
ğunu 'g0stermiştir.

İşçilerin kıdem tazminatının 30 güne çıkarılması gibi sosyal
adalete doğru atılmış bir adımı köstekleyen muhalefetin bu tu
tumunu Türk işçi sınıfı gelecek seçimlerde çok iyi değerlendi-
recektir. Anayasanın öngördüğü reformlara dönük çalışmaları f
önleme girişimlerini sala unutmayacak ve affetmeyeceğiz.» t

Talihsiz Bir Koalisyon:

Hükümetin kurulmaması ile ilgili olarak iki gün süre ile top
lanan DİSK Genel Yönetim Kurulu'nun görüşünü Genel Başkan
Kemal Türkler, aşağıdaki basın bülteni ile açıklamıştır:

«Başbakan Ecevit'in erken seçim koşulu i!e bir hükumet ku
ramaması Parlamentodaki sandalyaları paylaşmış öteki partile-
rin gerçekleri iyi değerlendirememiş olmalarının olumsuz bir so
nucudur.

Talihsiz bir koalisyon denemesi, hükümetin büyük kanadını
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runları dururken, ithalat cihetine gidilerek, grev kırıcılığı yap
makta olduğunu üzülerek öğreniyoruz.

Suçlu işçi midir? Yoksa işçi haklarını, çıkarcılara alet eden-
ler midir?

Kesin yargıyı halk oyuna brrakryoruz.»

Bakanlar Kurulu'nun kararı :

Öte yandan, bir süre sonra, Bakanlar Kurulu'nun Ereğli De
mir ve Çelik Fabrikalarında süregelen grevi erteleme kararı al
ması üzerine DİSK Genel Sekreteri Kemal Sülker basına şu de
meci vermiştir:

«Bakanlar Kurulu'nun memleket sağlığını ve milli güvenliği
bozucu nitelikte görerek Ereğli Demir ve Çelik grevini 75'inci '
gününde 30 gün süreyle ertelemesi hem Anayasaya,. hem 275
sayılı yasaya aykırıdır, bu nedenle DİSK üyesi Maden-İş Sendi
kası, Danıştay'da Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali için süresi
içinde <lava açacaktır.

Bugün işveren durumunda olan hükumetin, devletin büyük
payı olan bir kuruluştaki grevi ertelemesi hem Anayasamızın
sosyallik ilkesine aykırıdır, hem de işçilerin işverenlerle olan
münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya
düzeltmek amacıyla başlatılan bir grevde işveren durumunda
olanları korumaya yönelmiş bir eylemdir. Oysa Anayasamız lk
tlsaden zayıf durumda bulunanların korunmasını devlete görev
verdiği halde iktidarın buna aykırı bir yönde karara vardığını üzü-

• !erek görmekteyiz. Çünkü ağır hayat koşulları altında kıvranan
işçilere 15 milyonluk bir ödemeyi reddeden işverenin her gün
8 milyon lira tutan zararı tercih etmesi hem aklın alacağı bir tu,
tum değildir, hem de normal işçi-işveren ilişkilerinde kar-zarar
ölçümünde gözden kaçılrılmaması gereken bir hesabı unutarak
emekçi halkın zararına sonuç veren bir ölçüye vardırması man
tıkla yorumlanacak bir tercih olmamaktadır.
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. Grev f:ıaşla~ığı vakit ~erçekten çok önernll bir. temel üre
tim dalındaki greve aldırmayan iktidar, milletvekili ve senato
seç{rı,ler!nin ilk sonuçlan alınır alınmaz istifayı tercih eden

' Er~ğli Demir ·çelik. Fabrik~lan Ge~ei Müdürünün ayrılış nedeni
ne de eğilmemiş, demir ye ya.ssı ma!flül lthallnde de tedbirli ha
reket edilmemiş ve fiyatlar Avrupa'da artış kaydettikten sonra
ithalat yapmasının sorumlularını arama gereğini duymamıştır.
Hatta ve hatta Ereğli Demir ve Çelik ürünlerinin büyük satıcı
ıa;ı'ni~ sebep ~,~ası rrİuhtein;ı aşırı ~arlarını önleyecek ~e de.
rıetleyecek b(r' iş\e,iişi ~il~. piyasadan esirgen:ıİş ve ç~~itlİ ka
raborsa dedikodularının yayılmasına yol açmıştır.

Her ne kadar yeni bir hüküı;netin kurulması çalışmaları ya
pıln:ıa.kt!l i~~ de.Tal~ H_ü,kü.m~'ti 9.~re~i. d.~~ret~emiştir, ve bütün
,,,-~·-/,._~,.-,. ,lt~·- -.'· ,,· ,, •

9Jo,rit~s.i, il~ iş~aş.ı~ı;fa 9lmak ge_rek.ir.. Bu bakir;nd_ı;ı.n 700 mllycna
varan bir; ~~tarı devlete v~. giderek halka yüklemede bj~ sakınca
g.ör,;ı:ı~ye_n.le.re söz g_eçirı_ın:ıeyerek 15, mityord.uk bir ödemeyi yap
tıramayan iktidarın işçilerin yasalara uygun bir gre'{inI erteleme
si, hem de 75 günden sonra buna karar vermesi başarılı blr gre•
vı kırmak· anlamına· da geİebile~ektir. Bu bakımlar.dan Ereğli gre-

, • \ '

vinin erte_lenmes! kara_rını yersiz ve isabetsiz buluyor, iktldarm
bu Anayasaya ve yasalara aykırı tutumu,nu şiddetle protesto edi
yoruz.»

Ereğ}i_ Deıpi~ v~. Çel_ik Fabrlkalarmda başlayan ve 77 gün
sür9ykten sonra B~ka_nl.~r Kurulı; kararıyla 3_0 gpn ertelenen
g~eyin. erteleme s~~esjni~ bitmesi zamanının gelmesi üzerine
Genel, Başkan Kema,I Türkler'lrı Maden-İş. Sendikası'run Ereğli
Bölge temsilciliğine bu konuda gönderdiği talimatı açıklayan
DİSK basın bülteslnlnde şöyle denilmekteedir:

" - • '. ' ·, , ' • • • • • _.. • 1

• Bakanlar ~urulu'nun 30 günlük grevi geciktirme kararının
. yasal uygulama süresi 17.12.1973, Pazartesi günü son bulmakta
ve, Bakanlar Kurulu, geciktirmeyi yeni bir kararla. uzatmadığı tak
dirde 18.12.1973 salı günü grev uygulama hakkımız doğmaktadır.
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dengede görür. Ekonoml ve sanayii yararına Sosyal haklardan fe- : •
'ragat anlayışını reddeder. •

Hele hele ekonomi ve sanayi politikasl görüntüsü altında
bir takım kapkaççı ve karaborsa vutgunt:ı.ih.iğı.i çıkarlarını hiç
hazmedemez.

DİSK ve ona bağli Türkiye Maden-İş Sendikası her he ka~
dar grevi son çare olarak görıiıel<te tse de ii'iaal~sef Eregİi De
mir ve Çelik Fiıbrikalariiıclr:i bir gre'v zorÜnh.ığü ile karşi karşıyJ
bırakılmıştır.

Buna somut birk~ç örn'ek verelini:
1 - işveren lklncl yit içtl-ı' 07t -is zatiı' ttlıif etrrı'ekt:i: tiifitf

yarıôan· da kadrolu' İşçi içtf~ sa'atte sii1 kuhiş, irı'ÜviıRkat iab'il-i ile
aldı'ğ'i önemli l:ıfr kısiin: işçi i'ç'frı' saatte 40'01 kiiruş ~sgari aBFıfi
teldif etmektedlr.

• >: .•, ., '· ,,. . .•,_c;. --~ . •t •,-.. n-.,~ 1,~ . t,~- ;o;ı~,•
Dernek ki, işveren ikinci yıl için 561' kuruş asgari ücret tek-

lifinde bulunduğu kadrolu İŞÇİ için % 15' u~eriYı'clln' sa~ftft 84
kı:fruş zam, 400 kuruş' asgari ücret tekı'ifi'nfı'e! buıüWdug\Y ri{üvak- •
kat ismi altındaki önemli bı'r işçi gru6u' için' 0/o' is üzerinden' M'
kuruş' zam teklif etmektedir;

2 - Müessesede çalışan bir kısım işçiler (Al ~e;sqn-~İY.
diğef bir kısım işçi1°er de' (B) pers\:ıne'ıf olarak ayrılm\'şhf. Geçen
dönemde işverene yakm' olan' (A) pe'rsonelin'e• işletme' Tazmin'ati

• 1 .• ' _ ' 1 • O J. O • • C , •• ) • ' • ' • ' ' • .. -' •' ' J ;" • • ' f : ~ t t~
ismi altında verilen yılda 30 gunlük ikramiyenin diğerlerine de

• t.' 1 •' '-' 1 '. :ı "4 ,,,,, • -, l' 'I f·• '' ;, :~ lh

verilmesi-çalışmada birlik - haklardan yararlanmada birlik ilke-
si gerekçesiyle istenmiş ve o güri için, bu günkü aynı yönetici
ler bu gerekçeyi kabul ederek diğer işçilere de 30 günlük il<ra~
miye uygulanmıştı. Bilahare işveren (A) personelinin 30 günlük
İşletme Tazminatını, 72 güne çıkarmış bulunmaktadır. Fakat ay
nı gerekçe ile diğer işçilere· de 72 günlü!< İşletme Tazminatı ve
rilmesini bu gün her nedense kabul etmemektedir.

3 - Şimdi vereceğim örnek ise gorünüşte çok gülünç ve
esasta yürekler acısıdır ve inanılması güçtür.'
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• Şöyle ki: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında, kurulduğun
dan bu güne kadar, Türkiye'de her işyerinde verilmekte olan ye
mek verilmemektedir. Bunun 'lçln de, zahiri olarak, eğer yemek
verilirse işçilerin zaman zaman yemek hakkında şikayette bu
lunacağı neden olarak gösterilmektedir. Halbuki, hakiki • nedeni
ise, işçi yemek yiyecek yemek paydosuna sahip değildir. İşçi
nin öğle yemeği ihtiyacını nasıl giderdiği bir bilmece konusudur.
Her halde, evinden getirdiği bir kaç lokma ekmek parçasını ma
kinası başında çalışırken midesine atmaktadır.

Sadece somut bu üç örnek işçinin oy birliği ile greve karar
vermesi nedenini açıkça ortaya koymaktadır.

İşveren itirazlarını hiç bir zaman malı imkansızlığa dayandır
mamış, üstelik bu taleplerin yerine getirilmesinin malı açıdan
hiç bir sakıncası olmadığını ve hatta istenilenin fazlasını bile
vermenin rahatça mümkün olduğunu görüşmelerde açıkça beyan
etmekten çekinmemiştir.

Çünkü, 200 milyonun üstünde kar yapma durumunda olma
sına rağmen, son zamanda mamullere yaptığı % 18 oranındaki
zamlarla, işletmenin yıllık karı 300 milyon liraya (70.563.014.-)
ulaşmıştır.

Öyleyse DİSK ve ona bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası ne
den mutlak bir grev zorunluğu ile karşı karşıya bırakılmıştır?
Bunun için kahin olmak gerekmez, grevden kimlerin yararlanmak
ta olduğuna bakmak suretiyle bir yargıya varmak güç değildir.

Grevden, kapkaççılar, fırsatçılar ve karaborsacılar yararlan
maktadır.

Hal böyle iken, ekonomi ve sanayi politikası yanında sosyal
politikaya da aynı ağırlığı vermek suretiyle konuya bakılması,
değerlendirilmesi gerekirken, bazı iktidar yetkililerinin basında
çıkan açıklamalarından bunun böyle olmadığını, dış ülkelerde ha
yatı pahasına çalışan işçilerimizin, dişinden, tırnağından artır
mak suretiyle yurda getirdiği dövizlerle, ülkenin en önemli so-
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fer de dişlerine göre yumuşak buldukları ve kolayca _eritebile
cekleri sendikaları sarı sendikaları korumak için bazan lşkolu
sözleşmesini, bazan işyeri sözleşmesini savunmakta, böylece

• asıl niyetlerinin işçi haklarını değil, kendi çıkarlarını .korumak
olduğunu anlatmaktadırlar.

Bizler, işçiler olarak, bilinçli sendikacılar olarak burjuvazi
nin memleket yönetmede, hüküriıet etmede çok güçlük çekme
ye başladıkları bu dönemde Anayasa değişikliklerine göz diken,
geniş kitlelerin seçme haklarına set çeken, sandıktan yalnız ken
dilerinin çıkması için çeşitli dolaplar çeviren politika esnafının
aslında işçi haklarını boğmak istediklerini bilerek tek bir vücut
olduğumuzu bir kez daha ispatlamalıyız. Gislaved işçileri, gerçek
sendikacılık doğrultusunda onurlu mücadele vermiş bir işçi gru
bu olarak DİSK ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Lastlk-lş'In
öncülüğünde başlattığı grevi mutlaka başarıya, hayır yalnız ba.
şarıya değil, bir daha sarı şebekelere ümit bırakmayacak ölçü
de güçlü bir zafere götürecektir. Sizin grev hakkını kullanmada
gösterdiğiniz övgülerle anılacak birliğiniz karşısında, haklılığı
nız karşısında DİSK içinde bu grevi sürdürme azminiz karşısın-
da yanlış hesaplara bel bağlayanlar doğru çizgiye geleceklerdir. '
Türkiye'de mevcut yasaları -beğensek de beğenmesek de
e~itçe uygulama mevkiinde olanlar ve onlara uymadan başka yol
olmadığı gerçeğini kavrayanlar, Gislaved işvereninin de ~astik-
iş Sendikamızın işkolu sözleşme· yetkisine saygı göstermelidir.
Bu saygı gereğini duymayanlar eninde sonunda başlarını kayaya
çarptıklarını anlayacaklardır. Grevciler, sosyal mücadele tarihine
.direnciniz ve kendi kendinize güveniniz, kendi isteğinizle üyesi
olup yaşattığınız Lastik-İş'e olan inanınızla her müşkülü yenecek
siniz. Mutlu yarınlar, haklarını korumasını bilenlerindir. Devrim-
ci sendikalarımız slzlnledlr.»

TOFAŞ LOKAVT'! İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER :
DİSK Genel Sekreteri Kemal Sülker, Bursa'da otomotiv en-
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düstrlsl işverenlerinin Tofaş ·grevine karşılık lokavta girişmele
rini haksız, çirkin ve Anayasaya aykırı bir girişim olarak nitele
yerek basına şu demeci vermiştir: •

•DİSK, örgüt ayırımı yapmadan işçi haklarının savunucusu
ve koruyucusdur. Bu açıdan üyemiz olıi'i"asalar da Tofaş işçileri
nin grevini haklı ve yasal W girişim olarak görüyor ve başarıla
rını candan diliyoruz. Bu greve katşilık işverenlerin tam bir bir
lik Içlnde hiç bir sosyal düşünceye yer vermeden hemen genişçe
bit lcikavt hareketini başlatmaları tekelci sermayenin gittikçe
sosyal kayg·ııan ve işçilerin insan'ca yaşama amaçlarını hiçe say
maya başladıklaruü göstermektedir. Bu haksız ve çirkin girişim
Anayasanın özüne tüm aykırilik içindedir ve işçi-ışvererı: ilişkileri
ni aşır11 derecede' zedeleyici bir niteliktedir. baha iyi bir yaşam·
içfn1 girişil'en' Tofaş grevine' karşı' var guçleriyfe yüklenen işve
renler, işçilerin çelik iradeleri- ve· hiç bir örgüt ayırımı' gözetme
den· gerç'ekleştfreceklerii dayanışma karşısında kamuoyunda· mut
laka' yenilgiye' uğrayacaklardır. Çalışma' hürriyetini tutsaklaştır
rnak, daha iyi bir yaşam' için girişilen kutsal grev hakkını boğmak
oto montaj endüstrisinin bir avuç akıl hocalarının üstesinden ge
lemeyecekleri bir hayaldir. Kamuoyu lokavtın içyüzünü oğrenmiş
ve bu çirkin girişimden medet umanları asla tasvip etmeyecek
bir fikir birikimi de sağlamıştır. 1963'te lokavttan yana olanların
bile bugün bu' girişimi suçlamaları işçi haklan açısından kaza
nılmış bir gelişmedir.

DİSK, grev yapan, lokavta maruz bırakılan tüm işçilerin ba
şarısı için kendine düşeni yapmaya karartrdır,»

Talu'dail istenen· açıklama :

Otomotiv endüstrisindeki lokavtların, otomobil fiyatlarına
zam yapılmasını sağlamak amacıyla yapıldığı kanaatinin yaygın.
!aşması üzerine DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler,. Başbakan
istemiştir.
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Ereğli'deki üye kardeşlerimizin haklı davalarını başarıya
ulaştırıncaya kadar mücadeleye kesin kararlı olan Genel Yürüt
me Kurulumuz, konuyu yeniden incelemiş, Bakanlar Kurulu'nurı
bu arada geciktirmeyi uzatan y·eni bir karar almadığı takdirde
18.12.1973 Salı günün_dı:m itibaren yeniden grev uygulamasına
kesinlikle karar verrnlştlr.

Bu nedenle, Genel Başkanlık talimatı olarak bu durumun
üyelerimize Bölge Tşmsilciliğiniz tarafından duyuru, bildiri, ta
mim. veya ilan. gibi yollarla duyurulmasını, 18.12.1973 tarihinde
grev uygulamak üzere gerekli tedbir· ve hazırlıkların şimdiden
yapılmasrm önemle rica ederlm.»

GİSLAVET GREVİ :

DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın Gfslaved işyerinde sür
dürdüğü grevle ilgili olarak. DİSK' Genel: Sekreteri Kemal Süfc.
ker basına ve TRT'ye şu demeci vermiştir:

«Anayasa ile getirilmiş bulunan toplu iş sözleşmesi düze.
nine ve yasalara uygun olarak DİSK'e bağlı lastik-İş Sendikasına:
Gislaved fabrikasında üye olan 850 işçinin 7 Ekim 1974 sabahı
saat 5.00'te başlatmış olduğu grev tam bir dayanışma içinde sür
mektedir ve grevci işçiler haklr isteklerini- almakta kararhdırlarr,

Ancak Gislaved işvereni, kendisi tarafından 4· yıl önce kur
durulan bir sarı sendika ile birlikte, işçilerin: bu yasal' grevle
rine karşı çıkmakta ve işçileri kışkırtmak istemektedir. Ama bu
hiç bir sonuç vermeyecektir. Bütün DİSK'e bağlı sendikaların
üyeleri gibi Lastik-İş'e üye Gislaved işçileri de, tam bir bilinç
içindedirler. ve bu gibi hareketleri· sonuçsuz bırakacaklardır:

Grevi kavramayan işveren şimdi grevin kanunsuz olduğu id
diaları ile kamuoyunu ve yetkili mercileri aldatmaya yönelmiş
tir Oysa Gislaved işyerindeki lşçllerln tümünün üye bulunduğu
Lastik-İş Sendikası bütün y.asal prosedürleri tamamlıyarak. iş
yerinde toplu sözleşme yapma yetkisi almış ve bu yetkisi ke-
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slnleşmlştir, Fakat işveren bu yasal gerçeğe sırt çevirmiş, gre
ve bunun üzerine gidilmiştir. Kaldı ki, Lastik-İş sadece Gislaved
işyerindeki işçilerin tümünü değil Türkiye'de işkolundaki bütün
işçilerin büyük çoğunluğunu kendine üye yapmış bir sendikadır.
Ve bu gerçek Çalışma Bakanlığı'nın Lastik-İş Sendikasına işkolu
yetkisi vermesi ve bu yetkinin Yargıtayca onaylanması ile yasal
dayanağına da sahiptir.

• Hal böyle iken ve Gislaved işyerindeki greve başlanılması
için gerekli bütün yasal işlemler, bildiriler yerine getirilmişken
böyle bir greve kanunsuz grev demek için bir işverenin ya çok

• bilgisiz ya da gerçekten kötü niyetli olması gerekir. Zira, işve
ren şimdi şu yada bu yoldan grevin yasadışılığı boş iddiası ile
tedbir kararı alıp grevi durdurma sevdasındadır. Ama unutulma
sın ki, Türkiye'de hakimler vardır ve yasal dayanağı olan bir ey
lem işveren keyfiyle durudurulamaz!

Bu tutum nedeniyledir ki, toplu iş sözleşmesi düzenine uya.
mamış ve çağdışı kalmış bir işverene yasal yoldan işçilerimizin
gerekli dersi vermesi gerekmiştir.»

DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın Grslaved Lastik Fabri
kası işvereni ile toplu sözleşme yapmak istediği halde işvere
nin, Lüstlk-lş'le sözleşme yapmak istememesi üzerine başlayan
yasal grev bugün birinci ayını doldurmuştur. Bu nedenle grevci
işçileri ziyaret eden DİSK Genel Sekreteri Kemal Sülker, grev
hakkının genişletilmesi, genel grev hakkının yasalaşması, lo
kavt'ın ise yasaklanması gerektiğini açıklamış, işçilerin işten sı
karılmasında işverene geniş yetki tanıyan İş Kanunu'iıun yalnız
işverenleri koruyan hükümlerle donatılmaması gerektiğine işa
ret etmiştir. Kemal Sülker konuşmasına şöyle devam etmiştir:

"Toplu sözleşmeyi. düzenleyen yasa bugün o hale gelmiştir
ki, sarı şebekeler, işçilerin imzalarını taklit ederek, hatta gerçek
sendikaların sloganlarını özünden yoksunlaştırararak işçileri al
datmada zaman zaman başarı sağlamaktdır. Bir kısım işveren-
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nan kararları uygulama gücünü yitirmiştir.
2. Türk-İş, işçilerin güçlü işkolları sendikalarında toplanma

sına karşı çıkmış, işçileri. güçsüz sendikalara dağılmaya_ ite
lemiştir.

3. Türk-İş, Anatüzüğündeki hükümleri savsaklamış, kabul
ettiği 24 ilkesinin hayata geçirilmesine asla çalışmamıştır.

4. Türk-İş, iktidara harıgi parti gelmişse onun paralelinde bir
yol izlemiş, eyyamcı bir politikanın zebunu olmuştur. -

5. Türk-İş, toplum gerçeklerine aykırı düşen partilerüstü de
diği politikayı izlemiştir. Böylece de işçi haklarınm sağlaması ve
işçilerin devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması yolunu
tıkamaya yaramıştır.

6. Türk-İş, birbirleriyle çelişen ve birbirleriyle sahte dost
luklar kuran bir çıkarcı yönetici kadrosunun elinde samimiyet
siz bir tutum içindedir.

7. Türk-İş, yabancı bir devletin yardımlarıyla ayakta durabi
len bir kuruluş durumuna düşmüştür.

8. Türk-İş, uzun bir süre kendi bütçesiyle ve kendi aidat ge
liri ile memurlarının aylıklarını veremez bir lüks ve_ sefahat. ha
yatının dalgaları arasına düşmüştür.

9. Türk-İş yurt gerçekleriyle ve Türkiye koşullarına aykırı
bir işçi eğitim politikası izlemiş, böylece_ gayri milli blr yolun
yolcusu olmuştur.

10. Türk-İş, tam bağımsız, kişiliği olan onurlu bir politika iz
lemesini isteyenlere daima karşı çıkmıştır.

11. Türk-İş, işçileri uyutucu ve işçi haklarının alınmasını
güçleştirici bir oyalama politikasının temsilcisi olmuştur.

12. Türk-İş, kanunları işçiler aleyhine yorumlamış, kanunsuz
işler peşine düşmüştür.

Ve böylece Türk-İş işçilerden çok sermaye sahiplerinin ve
çıkarcı çevrelerin işine gelen, onlarla bütünleşen bir kliğin elin
de her geçen gün bu çarpıklığı daha iyi görülen bir örgüt olarak
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kalmıştır. Bu nedenlerle DİSK'in Türk-İş'le birleşmesi düşünüle
mez. DİSK işçilerin ortak çıkarlarını savunan ve haklarını geniş.
letmeyl amaçlayan bir örgüt olarak bağımsızlığını ve onurlu ki
şiliğini korumayı ve sürdürmeyi amaç edinmiştir.

DİSK'in Türk-lş'le birleşeceği yolundaki haberler ve söy-
- Ientiler Bursa'daki lokavt ve grevin çözümlenmesinde Türk-İş'
in işlediği sayısız hataları ört bas etmek, bu beceriksiz ve başa
rısız tutumun anlaşılmasını önlemek ve dikkatleri o noktadan
çevirmek için ortaya atılmış sahte bir konudur. Ciddiyetten uzak
tır. İyi niyetli kişileri aldatmaya ve geniş işçi kitlelerinin DİSK'e
ve üye sendikalara gösterdikleri içtenlikle dolu bağlılığı sars
maya yönelmiş bir girişimdir. DİSK, hak bildiği doğru yolda var
gücüyle devam edecektir. Türk-İş, DİSK bütünlüğünü asla sar
earnazt-

ÜLKER FABRİKASI OLAYLAR!

Ülker Bisküvi fabrikasında çalışan 854 işçiden 785 işçinin
DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendlkası'na üye olmalarına ve bu işyerin
de toplu sözleşme yapma yetkisi_ni Gıda-İş'in almasına rağmen
işverenin Türk.lş'e bağlı Tek Gı_da-İş Sendikası ile toplu iş söz
leşmesi imzalaması ve 785 işçinin Gıda-lş'ten ayrılmaması ha
linde hiç bir haktan yararlanamayacaklarını bildirmesi üzerine
meydana gelen olaylarla ilgili olarak DİSK Genel Sekreteri Ke
mal Sülker aşağıdaki yazılı demeci vermiştir:

«Anayasarnıza ve yasalarımıza aykırı olarak Sendika seçme
özgürlükleri ellerinden alınan ve başka bir sendikaya üye olma
ya zorlanan Ülker Bisküvi Fabrikası lşçllerl: bu çok yanlı ağır
tahrik karşısında sokukkanl ılıklarını korumakla birlikte yasaların
uygulanmasını isteyince 17 Eylül 1974 günü polis gerekli hiç bir
uyarıda bulunmdan, ikna yolunu seçmeden üzerlerine, ancak sa
vaş zamanı kullanılan -panzer- tipi zırhlı araçlarla hücum et
miş ve bir çok işçinin yaralanmasına sebep' olmuştur.

112



ı
i
t

Naim Talü'ya telgraf çekeı:ek bu konuda . •
' Tü,rkler'in telgrafı şöyledir:· - bır açıklama yapmasını

«Sayın Naim Talu • •
Başbakan
ANKARA
Yayqınlaşan lokavtlar ve lokavt kararlar. k • .dl · .. • · • 1 an:ıtı vlcdanmı cld-

şekilde yaraJamaktadır. Ozellikle otomotiv endüsr .. d· · ı k ı • · • • . rısın e uy-
gulanan o avt arın altında hükumetten otom bll .

. . • . 0 ı satış fıyatları-
na on bın lıralık hır zam sağlaı:na amacı güdüldüğü lnancı yay-
gındır. •

li<:isade~ zayıf d';!rumda olan işçilere karşı aşırı· kar: ama-·
cına yonelmış lokavt uygulamaları karşısında sosyal tepkileri ka
dar ekonomik etkileri de, sağlıklı bir; toplum yapısına ulaşmak
çabalarım baltalayan lokavttan önleylct ve•otomobtl fiyatlarına
zam, sağlama hesaplarına son verici kesin bir açıklama, yapma
nızı. saygılarımızla arzederiz.

DİSK Genel aşkarıı
KEMAL TÜRKLER

ssx GENEL KURULU

1973 yılı Haziran ayı içinde Ankara'da çalışmalarına başla
yan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul toplantısına DİSK
ve DİSK'e üye sendikalardan hiç birinden temsilci çağrılmama
sı ve böylece büyük sayıda işçinin Sosyal Sigortalar Kurumuna
yönelik görüşlerinin dile getirilmesinin önlenmiş olmasını eleş
tiren DİSK Genel Sekreteri Kemal Sülker'in, çoğulcu demokra
si ilkeleri ile bağdaşma olanağı bulunmayan bir durum, karşı
sında Çalışma akanı Ali Naili Erdem'e bir telgraf çekerek bu
tutumu protesto ettiği basına verilen demeçte belirtilmiştir,

DİSK'İN TÜRK-İŞ İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ :

Türk-lş'ln BirinciBölge Temsilcisi Ziya Hepbir'in THA'na ver-
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diği bir demeç DİSK çevresinde aldatmaca olarak karşılanmış.
tır. Demeç'te DİSK'in ·Türk-İş'le birleşmesi için daha önce ya
pıldığııiddia edilen görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine yeni
girişimlerin beklendiği belirtilmiştir. Oysa DİSK Genel Sekreteri
Kemal Sülker, gerek Ziya Hepbir'in ve gerekse bu demeçle il
gili olarak Türk-İş Genel Başkanı ve Genel Sekreteri'nin bazı ga
zetelerde yayınlanan sözleri üzerine aşağıdaki demeci vermiş
tir:

«DİSK, Türk-lş'In son derece hatalı ve işçi zararına olan yö.
netimi nedeniyle kurulmuş, işçileri aldatılmaktan ve işçi hak
larını satılmaktan kurtarmak yolunu seçmiş bir işçi konfederas
yonudur. Geçen altı yıllık süre DİSK'in ne kadar gerçekçi ve iş
çi çıkarına uygun bir ilkeler topluluğunun temsilcisi olduğunu
ve işçi sınıfının haklarını koruduğunu örneklerle ortaya koymuş
tur. Türk-İş ise hatalı tutumunda ısrar etmiş ve bu nedenle de
kendi yapısı içinde DiSK ilkelerinden ve eleştirilerinden esinle
nen yeni ve güçlü muhalefetin doğup gelişmesine yol açmıştır.
Bu da göstermiştir ki bugünkü Türk-İş yöneticileri, DİSK'in ku
rulmasına sebep olan hatalarına sımsıkı sarılmış, ancak DİSK'in
savunduğu bazı ilkeleri de benimsemezlik edememişlerdir. Son
lokavtlar üzerine lokavtı suçlayan demeçler vermeleri bunun en
yakın örneğidir.

Tekrar edelim: DİSK, hiç bir vakit Türk-İş'le birleşmeyi dü
şünmemiştir. Bu konuda hiç bir girişimi olmamıştır ve olamaz.
Ancak işçi sınıfının çıkarları gerektirirse belli ve somut konu
larda işçi haklarına tecavüz edenlere veya işçi haklarını kısıtla
maya çalışanlara karşı bir mücadelede yer alır. Bunu yapması

. işçi davalarına olan yürekten inancı ve işçi sınıfına olan derin
saygısı gereğidir.

Bugünkü görünümüyle Türk-İş, DİSK'in kurulduğu tarihteki
aynı hatalı tutum içindedir:

1. Türk-İş, Anatüzüğünde yazılı ilkeleri ve kongrelerinde alı-
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Anayasal . haklarını kullanmakta olan Ülker Büsküvi Fabri
kası işçilerine uygulanan bu baskı ve saldırıyı işçilerin kitle ha
linde işlerine son verilmesi olayı izlemiştir.

Ülker Bisküvi fabrikasındaki işçilerin büyük çoğÜnluğunun
üye olduğu DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası'nrn toplu iş sözleş
mesi yapmasını engellemekten sorumlu olan Ülker işvereni ile
ilgililerden hesap sorulmak,gerekirken tam aksine 85 işçiye kar
şı girişilen sendika seçme özgürlüklerine tecavüz gibi yasa dışı
hareketlere girişen zihniyeti şiddetle protesto eder ve işçilere
saldırı emri verenler hakkında hemen soruşturma açılmasını bek
leriz.

Gözü dönmüş işverenlerin, ve de yasa dışı davranışlar içi
ne düşen yetkililerin, işçilerin Anayasa ve yasalarla tanınmış
olan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan davranışlarını protesto
ederiz.

Ülker Bisküvi Fabrikası işçilerine uygulanan tutumu tüm iş
çi sınıfımıza yapılan bir saldırı olarak gördüğümüzü ve sorum
iuların mutlaka hesap vereceklerini kamuoyumuza duyururuz.»

KABA KUVVET VE TÜRK-İŞ :.

, DİSK'e bağlı Turizm-iş Sendikasının Bursa'da örqütlenrnesl
sırasında· Türk-İş'e bağlı Oleyis Sendikası'nın bazı yöneticileri
nin kaba kuwete başvurmaları üzerine DİSK görüşü şöyle be
lirtilmiştir:

«DİSK üyesi Turizm-İş Sendikası, Bıırsa'da yoğun bir örgüt
lenme istemiyle karşılaşmıştır. Sarı sendikaların yöneticilerince
uzun yıllar hakları çiğnenen otel, lokanta ve eğlence yerlerinde
çalışan işçiler DİSK içinde bu işkolunun gerçek devrimci sen
dikasına başvurarak menfaatlerinin korunması için Bursa'da şu
be açmasını istemişlerdir. Bunun üzerine DİSK üyesi Turizm-iş
Sendikası, Ankara'daki örgütlenme çalışmalarını sürdürecek şu
beyi kurduktan ve geniş bir üye tabanı ile Başkentte gerekli atı-
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lımları yaptıktan sonra ~iırsa'daki istekleri karşılamaya başla
mıştır, Turizİii.İş Genel Başkanı Turgut Gökdere ve arkadaşları
Bursa'daki Çelik Palas Oteli ve yan kuruluşlarındaki 192 işçiden
1 S0'sini üye yapmış, işçilerin sorunları hakkında DİSK'in ve
Turizm-İş'ln ortak ilkelerini anlatmış, gerçek sendikacılıkla sarı
sendikacılığın niteliklerini belirten sohbet toplantılarından son
ra Çelik Palas işçileri kendi adlarına toplu sözleşme yapmasını
Turizm-İş Sendikasından istemişlerdir.

Oleyis'in bir kısım genel merkez ve şube yöneticileri, bu
gelişmeden haber alınca Bursa'da bir kaba kuvvet ekibini hare
kete geçirmişlerdir. İşçileri sarı şebeklerden kurtarmayı amaç
layan Turizm-İş'ln Genel Başkanının yarattığı gerçek sendikacı
lıktan yana olma gelişmesinden tedirgin olan bir grup, kaba kuv,
vet gösterisi ile Bursa'da Turizm işkolunda başlayan uyanışı dur
durmaya ve sarı şebeklerin çıkar ortaklığını sürdürmek için ya
sa dışı yıldırma olup bittileri oluşturmaya yönelmişlerdir. Bursa
Emniyet örgütünün zorbalığa prim vermeyen tutumu üzerine ya
kalanan bazı -fedat -ler hakkında kovuşturma başlamıştır. İşçiler
Çelik Palas'ta çalışanların hiç bir baskıdan yılmayacak kadar ka
rarlı ve DİSK'in temel ilkelerine bağlılıkta tam bir başarı gös
teren üye örgütlerden Turizm-İş içinde yerlerini almış bulunma.
nın mutluluğu içinde bulunduklarını belirten konuşmalar yap
mışlardır. Bu arada işçiler «fedai» türünden kiralık kişilerin ka
ba kuvvet gösterilerini kesinlikle yenilgiyle uğratacaklarını da
dile getirmişlerdir.

Turizm-iş Sendikası, Çelik Palas örgütlenmesinin sonucu ola
rak bu işyerinde geçerli olacak yeni dönem sözleşme çalışma
larına başlanuştır.s

REFERANDUM GEREĞİ :

Toplu sözleşme sistemimizde toplu pazarlık yapmaya yetkili
sendikaların saptanması prosedürünün sakatlığı yüzünden· toplu
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-pazarlık tıör□şmelarlnde lşçller] gerçekten temsil ederi DiSK sen
dikalarına yetki verilmemesi örneklerinden biri olatı KAV kibrit
fabrikasında meydana gelen üzücü durum _hakkında DİSK görüşü

• şöyle açıklanmıştır:
«DİSK üyesi Klmya-lş Sendlkasmm, Bursa'da, Orhangazi il

çesine bağlı Çeltlkçl köyünde kurulu Kav Kibrit Fabrikası işçileri
ni örgütlediğini öğrenen Petrol-İş Sendikası bu fabrikanın işçi
leri ile temas etme ihtiyacını bile duymadan gazeteye bir ilan
vererek bu işyerinde toplu sözleşme yapacağını bildirmiştir. Bu
nun üzerine Kimya-iş Sendikası hem bu ilana itirazda bulunmuş,
hem de Kav Fabrikasındaki f80 işçiden büyük çoğunluğunu üye
yazdığını belgeleyen üye fişlerini Bursa Bölge Çalışma Müdür
lüğüne vermiştir.

Bursa Bölge. Çalışma Müdürü, Petrol-İş'ten Kav Fabrikasın
daki üyelerinin listesini istemiş, Petrol-İş, bu fabrikada hiç üye- .
si olmadığından böyle bir liste verememiştir. Bunun üzerine Ça-·
lışma Müdürü Petrol-İş Sendikasının yetkili olmadığına karar
vermiş ve fakat bir işyeri için aynı zamanda iki sendikanın yetki
isteyemeyeceği . gibi akıl almayacak bir nedenle Klmya-İş'e de
yetki vermemiştir. Kendisine bu konuda Çalışma Bakanlığının
18.9.1972 gün ve 1066-1.3/8568 sayılı Genelgesi olduğu söylen
miş ise de Bursa Çalışma Müdürü, «Ben Bakanlık Genelgesi ile
bağlı değilim, genelge tanımam» cevabını vermiştir. •

Bu durum karşısında, Kimya-lş Sendikası yeniden aynı iş
yeri için Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurmak ve aynı prose
dürü yeniden yerine getirmek zorunda kalmıştır. Kimya-İş Sen
dikasının yetki. isteğine bu kez Petrol-İş Sendikası itiraz etmiştir;
Bursa Bölge Çalışma Müdürünün ikinci kararı yine akıl almaya.
cak bir biçimde sonuçlanmış ve yetkinin Petrol-İş sendikasına
verildiği açıklanmıştır. Bir sendika yetki için başvurduğunda

• ikinci bir sendika için başvuramaz diyen Müdür, bu kez yetkiyi
sadece itiraz etmiş olari Petrol-İş sendikasına vermiştir, hem
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.de sahte olduklanndan ötürü savcılıkça soruşturma açılmış bu-
lunan kayıt fişlerine dayanarak! .. •.·.

Kimya-İş Sendikası Bursa <Bölge Çalışma Müdürü ile" bu
karara karşı yapılan itiraz üzerine karar veren Orhangazi Asliye

"Hukuk Hakimi hakkında ilgili katlara şikayette bulunmuştur,
Kimya-İş Sendikası, bu adli hatayı düzelten bir başka mahkeme
·kararıyla sözleşme yetklslnl almıştır.

Bu olay da DİSK'in üzerinde ısrarla durduğu referandum (il
. gili işçilerin gizli oy - açık sayım ile oylarına başvurma) ilkesi
nin toplu sözleşme yetkisinin saptanmasında ne kadar zorunlu

. olduğunu bir kez daha göstermiş bulunmaktadır.»

DİSK'İN VENİ VIL MESAJI 1974

Yeni yıl dolayıslyle DİSK adına aşağıdaki mesaj yayınlan
mıştır:

«Yeni yıla daha_ çok umutlu, daha çok sağlıklı gırıyoruz.
1973'ün ara rejimle geçen aylarının çeşitli alanlarda yaptığı

. olumsuzluklar ulusumuzun iki seçimde gösterdiği büyük olgun
luk; övünç veren bilincinin yarattığı ortamla birlikte kolayca dü
zeltilebilme yolunu açmıştır. Bu nedenle dünün acı arulannı unu
tarak yarınların daha aydınlık olması ve beklenen Anayasal re
formların gerçekleşmesi doğrultusunda çaba harcamamız ola
nakları yaratılmıştır.

Sevinç ve umutla yeni yıla girerken demokrasiye ve tüm
özgürlüklere hak kazandığını ispatlayan büyük ulusumuzun ka,
pitalist olmayan, karma ekonomiye dayalı sosyal adaletçi bir
kalkınmayı da gerçekleştirecek birikimi sağlamış bulunduğunu
görmenin mutluluğunu duyuyoruz.

1974'te nur topu gibi doğacak çocuklara genç yaşlarında
milyarları aşan dış borçların bırakılmaması için,
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18 yaşını ·=bitirdiklerinde üniversiteye giremeden sokaklarda
kalmrnarnasi için;

İşsizlerimizin sayılarının daha da arttırılmaması için,
lokavtla işçilerin açlığa rıiahküm ettirilmemesi için,
Emeğe göre ücret alamayanların katmaması için,
Bütün· yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın yalnız devlet eliy

le önce Türkiye çıkarlarına göre kullanılmasının sağlanması için,
Sendika seçme özgürlüğünün ve demokratik hayatın bütün ku-

rum ve kanallarıyla işleyebilmesi için, •

Tüm işçi, köylü, esnaf, rençber, zanaatkar, emekten yana
okumuş ve bilimi eri gerçekçi yol gösterici bilenlerin tam bir da
yanışma içinde Anayasamızı yurdun her köşesinde ve her ye
rinde hakim kılma yolunda aşamalar yapmalarını yürekten di
leriz.

. Güzel günler göreceğimiz inancıyla tüm işçi ve köylü kar
deşlerimizin, horlanan, ezilen, iş bulamayan, hapishanelerde af
bekleyen, girecek okul, okulda öğretmen bulamayan yavrula
rımız ve gençlerimizle birlikte tüm yurttaşlarımızın yeni -yılını
kutlarız.»

DİSK VE YENİ PARTİ KURULMASI :

Haziran 1974'te basına yansıyan bazı haberlerde DİSK'in
bir siyasi parti kuracağı, ya da kurulacağı söylenen bazı partiler
le DİSK'in ilİşkisi olduğu bellrtillyordu. Oysa, DİSK'in yetkili or
ganlarında böyle bir konu görüşülmemişti. Bazı kişilerin işçi
sınıfı üzerinde bazı oyunlara girişmesi ihtimali de ileri sürülü
yordu. Bµ ortamda DİSK Genel Başkanı,. DİSK'in tavrını şu şe

_kilde dile getirdi:

· «Yeni bir partinin kurulduğunu basından öğrendik. Bir ye
nisini~ daha kurulacağı söyleniyor. Herhangi bir yanlış anlama.
ya imkan vermemek için bu konuda bir. hususu kesinlikle aydın-
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lijtnıı,ık jşter;rn. piS~'in bu yerıi. kurulen ve, bir başkasının da ku
rulacağı söylenen parti ile uzaktan veya yakından hiç bir ilişki
si yoktur,

Geçen haftı:ı toplanan DİSK Gerıel Yönetim Kurulu, genel
doğrultudaki politikasını yeniden gtirüşmüş ve kararlaştırmıştır.

BLI kararla, Dİ$K'in politikası, 14 Ekim seçimlerinden önce
yayınladığı çağrı bildirisi doğrultusunda daha belirgin ve kesin
hale gelmiş bulunmaktadır.

DİSK işçi sı'nıfının çıkarlarının hangi doğrultuda olduğunu
ve günün koşullarına göre meydana gelen nasıl bir ortam içinde
ve yönde gerçekleşeceğini iyi bilmektedir. Bu nedenlerle bu ko
nuda işçi sınıfı üzerine bir oyun söz konusu olursa, DİSK böyle
bir oyun karşısında seyirci kalmamakta kararlı ve lsrarhdır.»

13 ARALIK 1974 TOPLANTISI :

Türkiye Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu Yönetim
Kurulu, Sendika Başkanlarıyla genişletilmiş biçimde olağan top
lantısını yapmıştır. Toplantıda siyasal ve ekonomik bunalım hak
kında genel görüşme yapılmış, bunu örgütlenme konusundaki
müzakereler izlemiştir.

DİSK Yönetim Kurulu toplantısını, Genel Başkan Kemal
Türkler bir konuşma ile açmış ve son günlerin ekonomik, pol i
tik, sosyal ve sendikal sorunları hakkındaki görüşlerini açıkla
mıştır. Egemen sermaye çevrelerinin kendi iç çelişkileri nede
niyle . hükumet· kurulamadığını, Irmak Kabinesinin de Anayasal
ilkelere ters düşen blçlrnde kurulduğu için politika hayatımızda
görülmemiş bir oranda güvensizlikle karşılaşmasının Anayasal il
kelere bağlılık açısından sevindirici bir sonuç olduğunu belirt-.
miştir. Türkler, özetle demiştir ki:

ı
« Umarız ki, gittikçe ağırlaşan ekonomik Bunalım, enflasyon,

işsizlik, yabancı ülkelerdeki işçilerimizin Işsizleşmesi ve yurda
dönmeye zorlanmaları ve de dış politikadaki özellikle Kıbrıs so-
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runu il!l ilgili pl~ır,ışuz ge!ıŞ,m~~er ve dıığişme!\;)ri~ pstesi~~en ge
lerneyecek partller bir 13r, önce yurtseverpe bir karara vararak,
yeni bir şeçlm için lıalk,ımızırı oylatma başvurmakla bunalrmlann
çözüme ulaşmasma fırs~t verecek bir iktidarın oluşmasını ko-
laylaştıracaklardır,» '

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, çözümün sağcı cephe
ile değil soldaki anlayışla mümkün olacağına işaret etmiş, Sos
yal Sigortalar Kurumu'nun prim vermeyenlere de bakacak bir ya.
pıya dönüştürülmesine karşı olduklarını belirtmiş ve demiştir ki:

«Devletin herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabil
mesini ve tıbbi bakım görmesini gerçekleştirmek görevini ihmal
etmesi bir yana, işçi primleriyle oluşan SSK'nu bu kuruma hiç
bir katkısı olmayanlara açık hale getirme önerisini biz işçi hak
larına karşı yapılmış en önemli el atma sayarız ve buna karşı
koyacağımızı şimdiden açıklanz.»

Kemal Türkler, işveren isteklerinin karlarını arttırma amacı
güttüğüne değindikten sonra konuşmasına şöyle devam etrnlştlr:

«En başta gelen isteğimiz, devletin bir an önce Anayasal dü-
• zeni bütün kurum ve kurallarıyla işletmesi, yaşamımızın her ke
siminde demokrasinin kendini göstermesidir. Onun için gittikçe
korkunç bir genişlik kazanan işsizliği önleyici yatırım seferberli
ği yapılmalıdır. Ücretler Oynak Merdiven sistemine göre geçjm
endeksleriyle orantılı bir yükselme düzenine bağlanmalı, fiyat
ların artışı önlenmeli ve maliyet unsurları yeniden belirlenerek
denetimli bir maliyet.fiyat ilişkisi kurulmalıdır.» •

DİSK Genel Başkanı, emekçi sınıfların başı üstünde Demek
les'ln kılıcı gibi duran 'Türk Ceza Kanurıu'nun 141,, 142'nci mad
delerinin süratle değiştirilmesini istemiş, Güvenlik Mahkeme
lerinin kaldırılarak normal sivil yargı düzenine dönülmesini öner
miş, henüz başlamayan bir grevi 'erteleyen Irmak Kablnestnln bu
tutumunun yasalara aykırılığına işaret etmiş ve demiştir ki:

«Grev hakkı, Anayasada yer aldığı' genişlikte; ~en~I grevi,

119



sempati grevini, süreli grevi de içeren bir bütünlük kazanmalı
dır. Memurların sendika kurma hakkı tanınmalıdır. Süregelen sa
rı sendikacılığın kökünü kazımak için artık sendika seçme. özgür
lüğünün en başta gelen kuralı Referandum uygulamasına geçil
melidir. Referandum, gizli oy açık sayımla işçilerin hangi sendi
kayı seçtiklerini hiç bir sahteciliğe ve tehdide yer vermeden
açıklamaları demekttr,»

Kemal Türkler, konuşmasını şöyle sona erdirmiştir:
«Bugünkü kompozisyonu ve tavrı ile Parlamento ana fonksi

yonlarını yapamaz duruma gelmiştir. Parlamento temel görevi
olan kendi içinden hükümet çıkarma işini yapamamaktadır. Ay
rıca ana görevi olan yasama görevini, hükümet çoğunluğu sağ
layamadığı. için yerine getiremeyecek bir durumdadır. O halde
Parlamento, Türkiye'nin iç ve dış çok önemli sorunlarını çözüm
leyecek. bir bütünsellik gösterecek tedbirleri alacak ve de kök.
lü dönüşümleri gerçekleştirebilecek yeni bir parlamentoya yeri
ni bırakmayı sağlamalıdır. Bunun da tek yolu erken seçlmdlr.»

İŞVEREN KONFEDERASYONU BAŞKANINA CEVAP

DİSK Temsilciler Mec!isi'nin 5, 6 ve 7 Nisan 1974 tarihle
rinde yaptığı toplantının son gününde DİSK Genel' Başkanı Ke
mal Türkler, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halil
Kaya'nın işverenler toplantısında yaptığı konuşmayı cevaplandı
rarak Halil Kaya'yı işyerlerinde tertipler düzenlemekle suçla
mıştır.

Türkler, işverenlerin ücretlerin fiyatların önünde gitmesi ge
rektiği görüşünden fazlasıyla telaşa kapıldıklarını, zira bu tak
dirde Anayasamızın öngördüğü sosyal adalete uygun ve insanlık
onuruna yakışır bir yaşama doğru mesafe alınmasının sağlana
cağı ve lşvererılerln aşırı karlarından biraz olsun fedakarlık yap
mak zorunda kalacaklarını belirterek şöyle demiştir:

«lşte bu muhtemel fedakarlığa yanaşmayanların · sözcüzü

120



~. ~

olan Halil Kaya, toplu sözleşme: görüşmelerinde haklı istekleri
daha doğmadan boğmak İçin mevcut olamayan tehlikeleri bizzat
kendileri ve çevreleri icad etmeye yönelmişlerdlr.» •

' O güne kadar toplu sözleşmelerde işçilerin ulusal gelirden
yeterince pay almalarına önem veren sendikaların karşısında
düzmece sarı sendikaları kurdurtanları bir bir bildiklerine ısa
ret ederek sözlerini sürdüren Türkler, bu gibilerin kışkırtıcı bil
gilerinden yararlanmak isteyenlere kesin olarak hatırlatmak is
tedikleri hususları açıklayan şu sözlerle konuşmasını tamamla
mıştır:

«DİSK, alın teriyle geçinen halktan yana iktidarları daima
destekleyecek, sermaye çevrelerinin anarşi yaratıp işçi hakları
nı boğazlamalarına müsade etmeyecektir. Yıllardır hep aşırı kar.
lar sağlamalarına yeşil ışık yakıldığını görenler, bugün girdik
leri tehlikeli yolda kırmızı ışıkla karşılaşınça duraklamışlardır.
Karlı rüyalardan uyananlar Anayasa ilkelerinin hayata geçirilme
si için şafağın sökmekte olduğunu anlayınca hiddetten tepinme
'ye başlayanlar bu hiddet ve tepinmenin faturasını sefalet üc
retiyle yetinmeleri istenen işçilere ödettiremeyeceklerdir.»
BEKO OLAYLAR!

Toplu iş sözleşrnesl yetkisinin saptanmasında yasada gös
terilen prosedürün uygulamada neden olduğu anlaşmazlıkların·
bir örneğini de istanbul'da, Halıcıoğlu'nda kurulu BEKO Teknik
Sanayi A.Ş. işyerinde tanık olundu. Burada çalışan işçiler yet
kili İş Mahkemesi'ne dilekçe vererek DİSK'e bağlı MADEN.İŞ
Sendikası'na üye bulunduklarını, başka bir sendikayla hiç bir
üyelik bağları olmadığını dile getirmek istemişlerdir. Ancak işçi
ler 'bu yasal dilekçe verme haklarını kullanırken çıkan anlaşmaz
lık nedenleriyle kolluk kuvvetleriyle tartışılmış ve bir işçi polis
tarafından savcılığa verilmiştir.

Bu konuyla ilgili olarak DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler •
basına ve TRT'ye verdiği demecinde şöyle demiştir:
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«DiSK'e bağlı Türkiye Maden-iş Sendikası'na üye olan 700
işçinin sendika seçme özgürlüğünü kullanması, sahte üyelik fiş
leriyle toplu sözleşme yapmaya kalkışan Cevher-iş sendikası
nın suç üstü yakalanmasını sağlamıştır. Bölge Çalışma Müdür
lüğü müfettişleri, Cevher-İş'in iddiasını gerçeğe uygun bulmayın.
ca doğru bir sonuca varmak için işyerinde referandum yapılma
sınm tek çıkar yol olduğunu anlamış ve bu doğrultuda görüş be
lirtmiştir. İş Mahkemesi elbette bu gerçekleri ve belgeleri en
iyi değerlendirecek rnakarndır.»

Daha sonra demecinde, bu olayın da ortaya çıkardığı sen
dika seçme özgürlüğü sorunu üzerinde durmak istediğini açık
·ıayan Kemal Türkler'ln demeci şöyle devam etmektedir:

«Pek çok işyerinde başgösteren huzursuzluk ve gerek Bölge
Çalışma Müdürlüklerini, gerekse iş Mahkemelerini en çok uğ
reştıran ve işçiler arasında olduğu kadar işçi-işveren ilişkile
rini de bozan konu, toplu sözleşme yetkisinin saptanmasında
işçilerin gizli oyuna başvurarak hangi sendikayı sözleşme yap.
maya yetkili kıldıklarını açıklama işlemi olan referandumun ha
la yasal veya uygulama zorunluğu bulunan bir işlem olduğu
nun askıda brrakrlmasıdır.»

Sendika seçme özgürlüğünün gizli oy-açık sayıma dayalı
bir düzen olarak işlemesini ne iktidarların, iıe de sermaye çev
releriyle bütünleşen Türk-İş Konfederasyonu'nun istememiş ol- •
duğuna da dikkatin çekildiği demeç şöyle sona ermektedir:

-Bu nedenle de pek çok olay çıkmış ve pek çok işçinin
çalışma hakkı elinden alınmış, özgürlükleri baskı altında tutul
muştur. Bir an önce işçiyi işçiye karşı çıkaran, sarı şebekele.
rin işçi gelirlerine el koymasına yol açan, Anayasal hakların
ayaklar altına alınmasına ve· işlemez hale getirilmesine neden
olan bozuk düzene son verilmelidir. işçilerin bu konuda tek is
teği gizli oy-açık sayımla anlaşmazlıkların ya da ·tereddütlerin

• ortadan kaldırılmasıdır.•
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PURSA lll;l;ERA~DUIVIU

Bursa'da otomotiv sari?YHpde ç~hşşn işçilerin Dİ$!< üyesi
MADEN-İŞ ~endİk~sını seçtikl-~rini göstElrerı referandum sonu
cunun belli olması, ·Tofaş, Renault ve M~ko lşyerlerlrıde çalışan
işçiler arasında old~ğu kadar Bursa'da' çeşitli lşkollarmda çalı~
şan işçilerin büyük bir çoğunluğu arasında sevinç yaratmıştır.

5 Nisan 1975 günü yapılan ve Bursa Bölge Çalışma Müdür
lüğü müfettişlerinin ~örüşle'.ini haklı bulan [ş Mahkemesi yar
gısının da kararı ile çıerçekleşip tam bir düzen içinde geçen bu
referandum ile ilgili olarak DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler,
Tofaş, Renault, Mako'lu işçilere şu mesajı göndermiştir:

«Bu sonuç, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederssyo,
nu DİSK'e üye bütün işçileri sevindirmiştir. Ben de DiSK Genel
Başkanı olarak Bursa'nın otomotiv endüstrlslnde çalışan siz iş- •
çi kardeşlerimi verdiğiniz yüce karardan dolayı tebrik eder, D\SK
üyesi Maden-İş'e girsin veya girmesin hepinizin ekonomik, sos
yal, kültürel haklarınızı en iyi şekilde koruması ve geliştirmesi
için Maden-İş'e güvenmenizin ürünlerine kavuşacağınız günlerin
uzak olmadığını müjdelerim; işlerinize barış içinde özenle de
vam etmenizi dllerlrn.»

Genel Başkan Türkler daha sonra mesajında 1975 yılı içinde
yapılan referandumlarda bütün DİSK üyesi sendikaların işçilerin

v büyük güvenini kazandıklarının saptandığına işaret ederek ve an
cak Demirel başkanlığındaki Cephe Hükümetl'nln kurulmasının
bazı partizan ve yasalara aykırı iş yapan kişilerin .yine çalışma
hayatını zehirleyici yönde girişimlerde bulunmasına fırsat ver
diğine de değinerek şöyle devam etmiştir:

«Siz bilihçli işçi kardeşlerlmlzin zaferlerlnln devam edece.
ğinden korkan gerici, tutucu, emek sömürücü sarı sendikacı
lar ve bazı çıkarcılar, lşyerlerlnde gizli oy-açık sayım ilkesine
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dayalı referandum uygulamasına engel olmaya kalkışrnışlardrr.
Şimdiden sizlere duyururum ki, Dj~K, hiç bir 'bölgede. kerıdlslne
güven duyan işçilerin DİSK seridikaı'arına üye olma özçürlükle
ri~i ç

0

iğnetmeyecektir. lşyerlerinde çalışma barışıru arzulayanlar,
referandum uygulamasına ve sonuçlarına saygılı olmaya mecbur
durlar.»

Türkler'in mesajı şöyle sona ermektedir:
«İşçi kardeşlerimiz,
Bu yıl içinde on üç lşyerlnde DİSK'e üye sendikaların katıl

dığı referandumları kazandınız. DİSK sendikaları bu zaferinizi
taçlandıracaktır. Buna inancınızdan güç alarak hepinize teşekkür
eder, işçilerin söz ve karar sahibi olduğu DİSK sendikaları adı
na mutluluklar dllerlrn.»
rRANSA'NIN. KIBRIS'LA İLGİLİ TUTUMU

Fransa HükOmeti'nin Kıbrıs olayları ile ilgili olarak Türki
ye'nin izlediği politikaya ters düşen bir tutum içine girmesi üze.
rine DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, basına ve TRT'ye ver
diği yazılı demeçte, Kıbrısta yıllardan beri Türkler'in hakları çiğ
nenirken; Rumların Türkler'e karşı giriştikleri öldürme, sindir
me, ezme ve yoketme politikaları gözler önünde cereyan eder
ken; Kıbrıs'ta antlaşmalara aykırı olarak Yunan askerleri yl,
ğınak yapar ve Kıbrıs adası Türkleri yoketme amacına yönelik
bir jenosid uygulamasının platformuna dönüştürülürken ve Yu
nanistan'da demokratik yönetime son verilir, kızgın generaller ,
Türkiye'ye karşı saldırı için sınırlarımızda tahkimat yaparken
Fransa'nın susmuş olduğu gerçeğine parmak bastıktan sonra,

«Baf'ta Rum katliamı bütün dehşetiyle öteki cinayetlerin bir
devamı olarak dünya kamuoyuna ~çıklanırke~ Fransa sırtını dön
müş, fakat bir tefeci tüccar gibi davranarak ölüm silahlarını sat
ma hesabıyla Türkiye aleyhinde girişimlerde bulunurken konuş
muştur....

·/ . :
Daha sonra, Güvenlik Konseyi üyesi olan Fransa'nın artık

124



...

Bastil'in kapılarını .açarı, İnsan Hakları Beyannamesi'nin dünyaya
armağan eden, yeraltı ve yerüstü direnme. örgütlerinin perişan
ettiği - Hitler sürülerini kovan Fransa olmadığına, günümüzün
Fransız iktidarının çağdışı bir anlayışın ternsllclsl olduğuna işa
ret eden Türkler'in demeci şöyle sona ermektedir:

Çağda_ş kültürün sahipleri olarak vahşetin alkışlayıcısı bir
Fransa'nın varlığından, aynı arz küresi üstünde bulunmaktan
utaç duyuyoruz.

Biz DİSK olarak ilerici Fransız işçilerinin ve aydınlarının köh
ne bir Fransız imajına sarılan iktidarına karşı çıkması için çağ-,
rıda bulunuyoruz. Fransa, 1974 dünyasında. yeni bir Lava! ör
neği vermemeliydi. Fransa'ya mutlaka barışçı çabalarımızın hak
lılığını anlatmasını bileceğlz.»

AMERİKAN VARDIMI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yapmakta olduğu
yardımın kesilmesi ve 30 yıl önce başlayan Amerikan askeri yar
dımı ile ilgili anlaşmaların ve çeşitli ikili anlaşmaların Türkiye'
nin gerçek çıkarlarıyla bağdaşmadığının bir kez daha gün ışığı
na çıkması ile ilgili olarak basına ve TRT'ye verdiği demeçte
DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, Amerika'nın kendi çıkarla
rı ve emperyalist emelleri için Türkiye'ye yardım adı altında-ver
diği malzeme, araç ve gereçlerle ulusal savunma- gücümüzü bir
oranda kendi kaynak,larımıza dayalı bii)savunma planından kay
dırmış ve Türkiye'yi kendisine bağımlı cluruma düşürmek istemiş
olduğu hususuna dikkati çektikten sonra, Türkiye'nin izlemesi ge
reken politikayı şöyle açıklamıştır:

~ Biz, Türkiye'nin tam bağımsız, mazlum uluslardan yana,
bloklar dışında Türkiye'nin jeopolitik durumuyla uyum içinde
onurlu bir politikanın artık asla vazgeçilemeyecek bir gereklilik

• olduğu inancındayız. Amerikan yardımının kesilmesini, bu ger
çeğin anlaşılmasına yardımcı olacağı için, yararlı buluyoruz.s
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1969 Temmuz ayında imzalanan Temel Anlaşrna'mn uygula
ma alanından kaldırtlmasmm gerekliliğini belirten ve çeşitli ha.
beralma üslerinin devrahnmasmın zorunluluğuna da • değinen
Türklet'ln demecl şöyle sürmektedir:

«Hatta Amerikan üslerinde, Türkiye'yi istemediği bir savaşa
itecek nükleer silahların hemeri Ainerika'ya gönderilmesini, üs
lerden arınmış, kendi kaynaklarına dayalı, özgürce savunma hak
kını kullanarak bir anlayışın gerçekleşmesini diliyoruz. Türkiye:
barışçı bir politikanın izleyicisi, büyük bir devlet olarak, Yunan
emperyalizmine destek olan Amerikan Hükürnetl'ne Türkiyenin
bir tek Türk için bile ve de bir karış toprak için de olsa verece
ği hiç bir ödünün bulunmadığı anlatılmalıdır. Amerika, çirkin po
litikanın baş temsilcisi artık bizim dost ilgimizi beklememeli, biz
de yeni bir dünya içinde onurlu yerimizi almalı, mazlum ulusların
kurtuluşuna öncülük eden felsefenin temsilcisi olarak bloklar dı
şı bir politikanın öncülüğünü yaprnalryız.»

ÖĞRENCİLERE VE İŞÇİLERE SİL.AHU SALDIRILAR

Öğrencilerin hakları olan özgür fikir tartışması ve hakları
verilmeyen işçilerin yasal yoldan •isteklerde bulunmaları düzeni
ni kendi kendilerine suç sayıp gençlere ve işçilere silahla sal
dıranların yeniden cinayetler işlemeye başlamaları üzerine DİSK
Genel Başkanı Kemal Türkler, bu gibi girişimlerin belli bir mer
kezden yöneltildikleri g,grüşünün güçlendiğine işaret eden ve
ateşli sihlarla masum insanların kanına girerek suç işlemeyi bir
görev niteliğine dönüştürenlere yasaların uygulanması döneminin
açılmasını isteyen yazılı demecinde şöyle demiştir:

«Anayasal demokratik düzenden tedirgin olan sağcıların ya
salarin tanıdığı hakları ve özgürlükleri kullananlara karşı giriş
tikleri saldırılar çok önemli iç ve dış tehlikelerin belirdiği bir
ortamda Türklye'nln geleceğini tehdit eden bir genişlik
kazanırsa bundan hiç bir düşünce ayrımı gözetmeden bü-
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tün Türkiye ve ulusumuz zarar görecektir. Bu gerçek, her türlü
saldırı nedeninin üstündedir. Değişeli bugünkü dünya koşulla.
rı içinde halkımızın billıiçlenmesjnden korkanların, düşünce öz
gürlüğüne dayalı demokratik düzeni bo§azlamaya yönelik saldırı
ve cinayetlerini şiddetle tel'in eder, zorbalığa son verilmesini
isteriz...

DİSK Genel Başkanı bu konu ile iİgili olarak sayın Cumhur-
başkanı Fahri Korutürk'e aşağıdaki telgrafı göndermiştir:

« Sayın Fahri Korutürk
Cumhurbaşkanı
ANKARA.
Fikir ve görüş aykırılıklarını çekemeyerek silahlı vuruşma

ya döndüren ve hak arayan işçilere saldıran bir takım kişiler de
mokratik hayatı zehirleyen ve yurdumuz ve ulusumuz için ciddi
bir tehlike . niteliği taşıyacak durum yaratmışlardır. Genç
leri ve işçileri acımadan öldürenlerin asıl amaçlarının demokra
tik düzeni yıkmak olduğu inancımız gün geçtikçe güçlenmekte-

• dir. Devletimizin yüce başı olarak Anayasal hak ve ozgur
lüklere yönelmiş ve düşünce özgürlüğüne karşı bu saldırıların
önlenmesi için yüksek direktiflerinizi esirgemernenizi arz ede
riz.

DİSK Yürütme Kurulu adına
Genel Başkan Kemal Türkler»

MSP GENEL BAŞKANl'NIN DEMECİ

Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın
Milli Selamet Partisi işçi teşkilatı üyeleri ile yaptığı konuşma
da, işçilerin ahlaki yönde eğitileceğini açıklayan sözlerinin ba
sında açıklanması üzerine, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler,
Milli Selamet. Partisi Genel Başkanı'nın bu sözlerini eleştire
rek basına ve TRT'ye şu demeci vermiştir:

«İşçinin ahlakı, işçi sınıfının sınıf niteliği içinde doğal 'ola-
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rak mevcuttur. Bu nedenle, işçi sınıfına dışarıdan ahlak dersi
verilemez. Kaldı ki, tarih boyunca daima bunun tersi olmuş, işçi
sınıfı, kendi sınıfının dışındakilere, özellikle Sayın Erbakan gibi
sermaye sınıfının temsilcilerine ahlak dersi vermiştir. Sermaye
sınıfının temel niteliği sömürüdür. Sömürü unsuru ise, sosyal
anlayış ölçülerine göre bir bakıma açık ve seçik bir ahlaksızlık
tır. Bu nedenlerle, sayın Erbakan ve onun gibi sömürücü yanlısı
olanlar işçi sınıfımızdan ahlak konusunda ders alma durumunda
dırlar...
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ÖRGÜTLENME VE İÇ ÇALIŞMALAR

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
son kongresini yaptıktan ve yetkili organlarını seçtikten sonra üç
yıllık bir çalışma dönemine girmişti. Ancak Yürütme Kurulu ile
Yönetim Kurulu'nun uyum lçlnde sürdürdüğü bir çalışma, bizi
bir yıl önce sizlerin huzuruna çıkma olumlu sonucuna ulaştırdı.

Yetkili organlar; 4. Kongrede seçildikten sonra Yürütme Ku
rulu, gelişen işçi sınıfının ve bilinçlenen işçi· kardeşlerinin ör
gütlenme alanındaki durumunu incelemiş ve bazı önemli ilke ka-
rarları almıştır. Bunları şöyle özetlemek mümkündür: •

1 - Devrimci özdeki bağımsız işçi sendikalarını DİSK bün
yesinde örgütlemek,

. 2 - Toplu sözleşme yetkisinin saptanmasında görülen çe-
. şitli sahtecilikleri ve olumsuz· kararları önlemek için 1965 yılın
dan bu yana bazı sendikalarımızca yürütülen referandum istek
lerini yoğunlaştırmak ve Ilkeleşttrerek geçer!Jğe kavuşturmak
için mücadele vermek, i

3 - Toplu iş sözleşmelerinde işçilere yeni haklar ve çıkar
lar sağlarken bazı istekleri ön plana almak ve bu llkelerl yay!;Jın
bir geçerliğe kavuşturmak,

4 - İşçi sınıfının ekonomik mücadelesini yürütürken onun
politik sınıf bilinciyle gelişmesi için eğitim çalışmalarına ağırlık
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vermek ve güncel sorunları bilimsel açıdan ele almak.
İşte, Yürütme Kurulu ve onunla uygum içinde birlikte çalışan

Yönetim Kurulu bu dört somut amacın gerçekleşmesi için yap
tıgı ortak çalışmalar sonucunda bizi amaçlarımıza geniş ölçüde
kavuşturmuştur. Bu nedenle 5. Kongremize 1976 Şubat ayından
9 ay önce yapma mutluluğuna erişmiş bulunuyoruz.

Raporumuzun bu bölümünde çalışmalarımızı dört temel ko-:
nu üzerinde özetlemeye çalışacağız:

1 - Örgütlenme :
Daha önce de belirttiğimiz gibi. 4. Kongrede seçilen yürüt

me kurulu, bağımsız ve devrimci özdeki sendikaların yönetici
leri ile ilişki kurarak, ya da kurulmuş ilişkilerini geliştirerek bun
ları DİSK içinde örgütlemek için ortak bir toplantı düzenlemeyi
sağlamaya çahşmrştır. Sendikaların sayın yöneticilerinin de üye
lerini olduğu kadar yetkili organlarındaki çalışma arkadaşlarını
devrimci sendikacılık safında, doğrultusunda bütünleştirme, et
kin şekilde çalışmakta ve üstün başarılar sağlamakta olduğunu
gö_rdüğümüz, duyduğumuz ve öğrendiğimiz için bu çabaların so
nuç alıcı bir noktaya geldiği inancına vardığımız gün, üye Sen
dikamiz Maden-İş'in Gönen Eğitim. Merkezinde bir sohbet top
lantısı yapmayı saptadık. Toplantıda gerek uluslararası, gerekse
ulusal planda işçi örgütlerinin birleşme ve ortak çalışma yön
temleri hakkında bilgilerinden yararlanmak için de sayın Prof,
Dr. Cahit Talas'ın bizlere bir konferans vermesini rica ettik.

Gönen toplantısında, sayın Talas'ın konferansından sonra
bağımsız sendikalar yöneticileriyle DİSK yöneticileri bir kaç
gün birbirleriyle sohbet ederek, sendikal sorunları görüşerek fi~
kir ve düşünce birliğinde bulundukları hususunu saptayınca so
nuç alıcı bir çalışma yapıldığı görülmüş ve DİSK ile bağımsız
sendikalar arasında bir protokol imzalanmıştır.
, Buna göre, Gönen toplantısına katılan bağımsız devrimci

sendikalar 1974 yılı içinde kongrelerini 'yaparak DİSK'e katılma

130



karaı;ı alacaklar ve DİSK yôrİetiqileri de Kcnfederasyon genel
merkezlnln Ankara'ya alınmasına çalışacaktır. Bu çok olumlu so
nuç alındıktan sonra Gönen toplantısına katılan senikalar, sür
dürmekte oldukları fikirsel çalışmalarını yoğunlaştırmışlar ve
Kongrelerinde DİSK'e katılma kararlarını alıcı en uygun zamanı
saptayacak ve Gönen protokolündeki kararları 9erçekleştirmeyi
başaracak bir çalışma dönemine girmişlerdir. Bu örgütsel olum.
lu girişimler, Gönen'e katılmayan bazı işçi sendikalarını da et
kilemiş ve o sendikaların da DİSK'e katılmalarını sağlayıcı bir
itici güç olmuştur. Bunu sevinçle dile getirmeyi bir görev bi
liriz.

Gönen toplantısı_ sonunda hemen şube kongrelerini topla
yarak DİSK'e katılma yönünde tavsiye kararları alan Sosyal-iş
sendikası, çalışmalarını geçen yıl Mayıs ayında bitirmiş -Ve 20
Mayıs 1974 kongresinde büyük sevinç gösterileriyle DİSK'e ka
tılma kararı almıştır. Sosyal Sigortalar, eğitim, büro, ticaret ve
sigorta işçilerinin çalıştıkları işkolunda örgütlenmiş 20.000'e ya
km işçinin toplandığı bu sendikanın DİSK'e katılması, işçi smı- •
tının devrimci sendikacılığını güçlendirmiştir.

Manisa'da kurulu Devrimci Toprak-İş Sendikası, o bölgede
sömürülen, hor görülen tarım işçilerinin - özlemlerine karşılık
vermek için DİSK'in İzmir ölge Temsilciliğinin yardımlarıyla. ku
rulmuştur ve 25 Mayıs 1974 te yaptığı kongrede yalnız üyeleri
nin değil, kalabalık bir işçi dinleyicisinin alkışları arasında· bu
genç sendikanın DİS~'e katılması kararlaştırılmıştır.

Bu gelişme, daha 1973 yılı Ekim ayı sonunda DİSK'e katıl
ma kararı vermiş olan Ağaç işkolundaki işçilerin umudu haline
gelen ASİS'in. {Ağaç Eşya İşçileri Sendikası) DİSK'e üye alın
ması için yapılan girişimin yenilenmesi:DİSK llkelerl içinde. yer
alma kararını veren bu sendika ile DİSK'in temaslarını sıklaştır
ma. sonucunu . ver~iştir. Örgütlenmeye yeni bir heyecanla ve·
septanmış ilkelerle önem veren DİSK yürütme Kurulunun çalış.
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maları, toprak-su, üretme çiftlikleri, veteriner işleri, tarım ve
orman işçilerinin· mutlaka işçilerden yana bir sendikalaşma ey
lemini hızlandırma isteği, Türk Tarım-İş Federasyonu'nun DİSK'le
ilişkilerine olanak sağlamış, ancak DİSK federal sistem yerine
ulusal sendika tipini benimsediği için bu federasyona, milli tip
sendikaya dönüşmeleri önerilmiştir. Arkadaşlarımız bu öneriyi
kabul etmiş ve süratle ulusal sendika tipine dönmenin yasal
prosedürünü gerçekleştirmeye koyulmuşlardır. Federasyon ola
rak 24 Şubat 1974 te DİSK'e katılma kararı vermiş oldukları hal
de, Ziraat-iş adında şubeleri olan bir ulusal sendikaya dönüş.
müşler ve ilk kongrelerinde yine DİSK'e katılma kararı vermiş
lerdir (6.12.1974). Bu arada Gaziantep'te kurulu ve Çapa-İş adın
da aynı lşkolunda çalışmalar yapan bir sendikanın DİSK ilkeleri
doğrultusunda olduğunu dikkatleri çekmiş, bu sendika yöneti
cileriyle DİSK yöneticilerinin ilişki kurması, Çapa-İş Sendikası.
nın da DİSK'e katılma kararı alması gibi çok olumlu bir sonuç
vermiştir. Böylece aynı işkolunda kurulu üç sendikanın birleş
mesi için DİSK Anatüzüğüne göre hemen bir Birleştirme Komis
yonu kurulmuş ve Zirat-İş ile Çapa-İş kongrelerini yaparak Dev
rimci Toprak-İş adında bir yeni sendikayı kurmuş ve orada bir.
leşmişlerdir. Manisa'daki üye sendikanın adını alarak Ankara'da
çalışmalara başlayan tarım işkolunun bu yeni ve güçlü sendi
kası, sosyal güvenceden yoksun tarım ve orman işçilerini ör
gütlemeyi ve Devlet Üretme Çiftliklerinde çalışan kardeşlerimi
zi kısa süre içinde kendi özlemlerine uygun örgütte birleştirmeyi
ve haklarını elde etmeyi başaracaklardır.

Bayındırlık işkolunda çalışan ve genellikle yapı işçllerinin
sendikası" olma doğrultusunda büyük çabalar harcayan Baysen
İş Sendikası yöneticileriyle yapılagelen görüşmeler, bu sendi
kanın da D!SK'e üye olması sonucunu vermiş (1 Ekim 1974) ve

. Bayserı-lş Genel Kurulu, büyük bir heyecanla DİSK'e üye olma
kararını vermiştir. Henüz DİSK'e katılma kararını almayan aynı
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işkolundaki bir sendikanın tabanı, Baysen.lş'Irı DİSK'e üye olma
sından sonra kendi sendikalarını aynı dojjrultuda karar almaya
yöneltmiştir. Baysen-lş'in sayın yöneticilerinin DiSK ilkelerine
bağlı çalışmalar yapması, tutarlı ve lnamltr bir sendikacılık ör
neği vermesi, bu lşkolundakl Ankara'merkezli başka bir sendi
kanın da DİSK'e katılma kararı alınması doğrultusunda çalışma
yapmalarında çok etkin olmuştur. •

Baysen-İş'in DİSK'e üye olmasından sonra, DİSK üyesi Dev
rimci Yapı İşçileri Sendikası ile Baysen-İş'in birleştirilmesi için
bir komisyon kurulmuş ve birleştirme çalışmalarına başlanmış
tır. Bu arada Samsun'da kurulu İdeal Yapı.lş ve istanbul'da ku
rulu İlerici Yapı-İş sendikaları DİSK'e katılma kararları vermiş
lerdir. Yürütme kurulu bu sendikalara Baysen-İş'e üye olmaları
tavsiyesinde bulunmuştur. '

Türkiye, posta, telgraf, telefon, radyo ve televizyon lşko- ('
!unda kurulan ve 29 Ekim 1974 te DİSK'e katılma kararı veren öz. -
gür Haber-İş Sendikası'nın üye olma isteği, öteki sendlkalar gi-
bi Yürütme Kurulunca incelenmiş ve gerekli sonuca varılınca
üyeliğe kabulü Yönetim Kuruluna tavsiye edilmiştir.

Bu arada Türkiye enerji istihsal, tevzi ve tesis işyerlerinde
çalışan işçi kardeşlerimizi örgütlemiş bulunan Tek.İş sendikası-

. nın sayın yöneticileriyle DİSK yöneticilerinin yaptıkları görüş
meler, bu sendikanın tabanına indirilecek DİSKie ilgili gerçek~
ferin çok iyi anlaşılmasına yardimcı olmuş ve sayın Tek-İş yö0

netlcllerinln üyeleriyle olan sıkı işbirlikler!, bu örgütün 2 Kasım
1974 kongresinin yapılması ve kongrede DİSK'e katılma karar
larının alınması şeklinde sonuçlanmıştır.. Tek-lş'in DİSK'e katıl
ması enerji işkolundaki bazı sendikalara üye işçilerin daha et
kin şekilde DİSK'e gönül vermelerine yol açmıştır.

Bir süre sonra hastahanelerde çalışan işçilerin önemli bir
kesimini örgütleyen Has-iş sendikasının sayın yöneticileri, üye
lerinin DİSK'e gönül vermelerinin değerlendirilmesini çok iyi
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yapmışlar ve zihinlere takılan bazı noktaları aydınlatıcı çalışma
lan başarıyla sürdürmüşlerdir. Bu "yönetici ve üyelerin görüşle-

, rinin tam bir uyarlık sağlaması sonucunda Has-İş, 8·Araİik 1974
te yaptığı kongrede DİSK'e katılma konusunu gündeme getirmiş
ve Has-İş Genel Kurulu ayakta alkışlar arasında DİSK'e katılma
yı kararlaştırmıştır.

Gönen toptantrsında DİSK'e katılma kararı veren sendika
lardan Petklrn-İş ve Tekstil sendikaları, zorunlu nedenlerle kon
grelerini bu yılın Ocak ayında yapma olanağına kavuşmuşlardır.

Petrol ve kimya sanayiinde özellikle petrol rafinerilerinde
büyük mücadeleler veren, kimya işkolunda da söz sahibi olan
etkin özgürlerden Petklm-İş Sendikası sayın yöneticileriyle yapı
lan görüşmeler ve yöneticilerinin DİSK Anatüzüğünde de ifade
sini bulan devrimci ilkeleri tabana indirmede gösterdikleri ça
banın ve yönetici-üye ilişkilerinde sağlanan uyumlu çalışmanın
ürünü, 10 Ocak 1975 te alınmıştır. DİSK'e katılma kararı almak
için toplanan Genel Kurul'da DİSK'e üye olma gereğini çok açık
bir dille belirten sendika sayın Genel Başkanının konuşmasından
sonra söz alan çeşitli şube yöneticilerinin görüşleri, devrimci
ser:dikacılığın tabana inmiş ve çok açık şekilde benimsenmiş
ve bu ilkelere dört elle sarılmış olmanın somut örneklerini ver
miştir. Daha önce DİSK'e katılma kararları alan sendikalarımızın
genı:I kurullarında olduğu gibi Petklm-lş Genel Kurulunda da
DiSK'e katılma kararı alkışlar arasında ve ayakta sevinç gös
terileriyle alınmıştır. DİSK kurucu üyelerinden Kimya-İş Sendl
kasr ile bu sendikanın DİSK Anatüzüğüne göre birleştirilmeleri
için Pctkirn-lş daha DİSK'e .katılmadan önce başlayan çalışma
ler, bu kongreden sonra birleşmenin. en olumlu şekilde sonuç
Ianma noktasına vardığı zaman Anatüzük hükümlerine göre Bir
leştirme işleminin gerçekleşmesine dönüşecektir.

Memleketimizin en çök işçi çalıştıran lşkollarmdan bir'l de
hiç kuşkusuz tekstil lşkoludur. Bu lşkolurıun bağımsız devrimcl
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.örgütü de Tekstil işçileri Sendikası'dır. Bu sendikanın yönetici
leriyle çok eski yıllara kadar varan kardeşçe jlişkiler -ve işbir
liği, Gönen Toplantısından sonra bütünleşmemiz noktasında en
elverişli ortama gelmiş ve bu büyük sendika da şube kongrele
rinde DİSK'e katılma dileklerini saptaya saptaya normal genel
kurulunu yapma aşamasına ulaşmıştır. 30 Ocak 1975 günü baş
layan kongresinde Tekstil işçileri Sendikası, yıllarca süren ça
barım en önemli verimini elde etmiş ve bu sendika da büyük
gösterilerle DİSK'e katılma kararı almıştır. Önemli ve çok ge
niş bir işçi kitlesinin çalıştığı bu işkolunun devrimci sendikası
nın DİSK'te yer alması bu işkolunda DİSK'e katılmak isteyenle
re bu örgütte toplanmak imkanını verecektir.

DİSK'i kuran ve sonradan bize katılan sendikaların üyeleri
ile yeni örgütlerin üyeler! böylece devrimci saflarda 270.000
işçinin ilkelerde birliği içinde toplanmışlardır. Denebilirki; Tür
kiye Maden-iş, Gıda.İş, Basın-İş, Kimya-İş, Lastik-İş sendlkalanrun
yöneticileri ve üyeleriyle başlatılan büyük mücadele, Turlzm.lş,
Devrimci Toprak-İş, Türnka-İş, Hür Canı-İş, Keramlk-lş, Barder-İş'
in katılmasıyla etkinliklerini hızlandırmıştı. DİSK'in bu 'üyelerle
yapageldiği uğraşılar ve sendikacılığımızı, tabamrı söz ve karar
sal:ibi olması ilkesi içinde yücelten çizgi, Türk sendikacılığına
onurlu bir mücadelenin ürünlerini armağan etmiş ve yukarıdan
beri izaha çalıştığımız gelişmeyi sağlamıştır. Türkiye Yeni· Ha
ber-İş Sendikasının bu işkolunda güçlü bir mücadele veren ina
nılır örgütü olarak 7-8 Mart Genel Kurulunda DISK'e katılması,
Kapfer-Genel-İş'in 16 Mart 1975 kongresinde DİSK'i seçmesi,
Tek Bank.İş'in 5-6 Nisan Genel Kurulunda saflarımıza katılma
kararının alınmış olması, başlayan, gelişen ve üst düzeye ula-

. şan örgütlenme çabalarının çok başarılı sonuçları olmuştur. Bu
örgütlerin de katılmasıyla DİSK, artık bir iki eksiğiyle bütün iş
kollarında çalışan işçilerin gerçek örgütlerine kavuşması kapı
larını açmıştır. DİSK ilkelerine büyük özlem duyan işçi kardeş-
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ferimizi kendi işkollarının nitelik bakımından da, nicelik bakımın
dan da üye olacakları ve hakları çiğnenen horlanan, özgürlükle.
rine sahip çıkmak için çaba harcayanlara:

«İşte sendlkaruz!-
diyecekleri mutlu döneme kavuşmuşlardır.

Bu üye olma kararları elbetteki DİSK Yönetim Kurulunca
karara bağlanmak gerekirdi. Bunun için Yönetim Kurulumuz 18
Haziran 1974 günkü toplantısında Sosyal-İş Sendikasının, 30 Ey
lül 1974 tarihindeki toplantısında Asis ve Baysen-İş, sendikala
rının, 13 Aralık 1974 günkü toplantısında Has-İş, Özgür Haber.
İş, Tek-İş ve Devrimci Toprak-İş sendikalarının, 4 Mart 1975 top
lantısında Petkim-İş, Tekstil, Çapa-İş, Ziraat.iş sendikalarının, 22
Nisan 1975 günkü toplantısında Yeni Haber-İş, Tek Bank-İş ve
kapfer Genel-İş sendikalarının üye olma kararlarını kabul etmiş
ve bu sendikalar kongre yaptıkları ve DİSK'e katılma kararı ver
dikleri tarihlerden başlayarak DİSK üyesi olmuşlardır. Hepsini
kutlarız.

2 - Toplu sözleşme yetkisinin saptanmasında görülen çe
şitli kirli oyunlara son vermek için DİSK'in başlattığı referan
dum kampanyası· sendikalarımızın olanakları ve gerek örgütsel,
gerekse hukuksal çabalarıyla geniş bir kamuoyu oluşmasına yol
yol açmıştır. İşyerlerinde, mahkeme önlerinde, basında ve örgüt
toplantılarında işlene işlene somut bir özlem durumuna gelen re
ferandum konusu, 'giderek resmi makamların da en gerçekçi ve
en geçerli çözüm olduğu noktasında birleşmeleri sonucunu ver
miştir. Ne varki DİSK'in karşısında yer alan örgütlerin bir kısmı,
referandumu temel ilkeİerinden uzaklaştırmak için gizli oy açık ,
sayım yerine açık beyan yolunu seçtirmişlerdir. Özellikle Ada- İ
na'da tekstil işkolunda yapılması beklenen referandumun son l
anda, gizli oy ilkesinden kaydırılması, yine açık sayımda da olsa !
lşçllerln devrimcl özlernlerlnl kırarnayacaklanrn ortaya koyması ı
bakımından ilginç sonuçlar vermiştir. DİSK olarak referandumun i
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ileri sürülecek bütün mahzurlarına ve yapılacak hukuksal mantık
oyunlarına rağmen işçi sınıfının büyük mücadeleler pahasına el
de ettiği bu hakkın özüne asla dokunulmasına müsaade etme
yeceğiz.

3 - Toplu iş sözleşmelerinde işçilere yeni haklar ve çıkar
lar sağlarken bazı istekleri ve ilkeleri ön plana çıkarma konusun
da yapılan çabalar olumlu sonuçlar vermiştir. Üye örgütler baş
kanl.arıyla genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantılarında olsun,
üye örgütler yetkilileriyle yapılan çalışmalarda olsun biz özellik
le şunların toplu sözleşmelerde yer almasına önem vermişizdir:

a) Kıdem tazminatının hesabında her çalışma yılı için en, az
30 günlük ücret tutarınııı ödenmesi,

b) Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında işçilerin
yaşamına ferahlık getirecek ücret zamlarının sağlanması,

c) İşçilere yılda verilen ikramiye sayılarının arttırılması,
bunların yan ödemelerle güçlendirilmesi,

d) Sosyal yardım türlerinin genişletilmesi,
e) Greve neden olan isteklerde, grevden sonra hiç bir geri

adım atılmaması, ancak olumlu bir anlaşma ortamı sağlanabilir
se, isteklerin adlarında değişiklik yaparak, parasal içeriğinde ilk
isteğin elde edilmesi, ya da bu parasal tutarın yükseltilmesi.

Üye örgütlerin toplu sözleşme görüşmeleri sonunda greve
gidenleri önemli işyerlerinde gerçekten, çok büyük mücadeleler
vermişlerdir. O kadar ki, bazı grevler işverence bile çizilen di
renme sınırım aşmış, yılını , doldurmuştur. Unutulmamalıdır ki,
işçi sınıfının dayanışması, üyelerin örgüt disiplinine sım sıkı sa
rılmalar, bu grevleri ya başarıya ulaştırmıştır, ya da mutlaka
ulaştıracaktır. Bu konularda gerekirse grev mücadelesini yürüten
sendikalarımızın yetkilileri dilerlerse burada uygun görecekleri
açıklamaları yapacaklardır.
5 - Eğitim çalişmalan :

DİSK bu dönemde eğitim çalışmalarına önem vermiştir. Hem
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güncel konuları bilimsel açıdan ele almak, hem de işçi sınıfının
kendi bilinci doğrultusunda gelişmesini sağlamak amacına bu ça
lışmalarla hizmet edilmiştir. •

Sendikalar ve toplu sözleşme yasalarında yeniden yapıla
cak değişiklikler dolayısıyle bu konulara ilişkin çeşitli sorunların
tartışılması için bilimsel bir seminer düzenlemiştir.

16, 17, 18 Mayıs 1973 tarihlerinde istanbul'da yapılan se-
minerde şu konular ele alınmıştır:

Sendika üyeliğinin kazanılması,
Toplu iş uyuşmazlıklarında barışçı çozum yolları,
Sendikaların siyasi faaliyetlerinde yasal sınır ne olmalıdır?
Toplu iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve uzlaştırma,
Toplu sözleşme yetki uyuşmazlıklarının çözümünde izlene-

cek geçerli barışçı yollar.
Bu konulara katılan bilim adamları ve sendikacılarımız, beş

konuda da DİSK ilkeleri içinde ve işçi sınıfının ekonomik müca
delesini ve siyasal gelişmesini belirten görüşleri dile getirmiş
lerdir.

Toplumun son derece önemli bir sorunu haline gelen genel
af istekleri en yoğun bir noktaya geldiği Şubat 1974 te DİSK bir
genel af paneli düzenlemiştir. 21 ve 22 Şubat günlerinde değer
li ve seçkin bilim adamlarının ve hukukçuların da katıldığı Pa
nelde şu konular üzerinde durulmuştur:

Genel affın niteliği,
·Genel affın nedenleri,
Memleketimizde genel affı gerektiren nedenler,
Genel affın sınırı sorunu,
Memleketimizde. infazın bugünkü sorunları,
İnfazdan sonraki durum (tekerrür sorunu), .
İnfazdan sonraki sorunlar için bugün mevcud olan çareler,
İnfazdan sonraki istihdam sorunu için tedbirler.
Bu panelde yapılan görüşmeler Genel Af başlığı altında ya-
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yınlanmış daha geniş kitlelerin bu görüşleri öğrenmesine önem
verilmiştir.

Yurtdışına işçilerimizin büyük sayılarda göç etmesinin or
taya çıkardığı çeşitli sorunlar da 22 Ocak 1974 te başlayan bir
seminerde ele alınmıştır. Dört gün süren seminerde şu konular
işlenmiştir:

Kimler ve niçin dışarıya gidiyorlar?
İşçilerin dönüşü ve nüfus artışı karşısında AGRİNDUS an-·

layışına uyarlı çözüm önerileri,
Ülkeler arası işgücü akımlarının ekonomik ve sosyal so

nuçları,
İşsizlik ve Ortak Pazar sorunları karşısında emek-sermaye

ilişkileri,
Emek göçü,
İşsizlik sigortası,
İşsizlik ve teknoloji seçimi.
B~ sorunlar ele alınırken DİSK ve üye sendikalar yönetici

leri ~örüşmelere katılarak işçi sınıfına yararlı önerileri destek,
lemiş ve işçi sınıfının haklarına sahip çıkan fikirleri de dile ge
tirme clanaklannı bulmuşlardır.

İşçilerin konut sorununa bilimsel açıdan aydınlık getirmek
ve DİSK görüşlerinin açıklık kazanmasına yardımcı olmak, yeni
gelişmeleri izleyebilmek amacıyla da bir seminer düzenlenmiş
tir. Arıkara'da 18 Mart 1974 tarihinde başlayıp üç gün süren se
minerde ele alınan konular şunlardır:

Konut kooperatifçiliğinin ilkeleri,
İşçi, yapı koperatifleri ve sorunları,
Yeni milli ve .kentsel konut politikası üzerinde görüşler,
Türkiye'de konut politikasının ilkeleri ne olrnalıdır?
Arsa politikası ve konut,
Konut üretiminde politik kararların önemi.

• • Bu seminerde Köyişferi ve Kooperatifler Bakanı Sayfn Mus-
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tafa Ok da bulunmuş ve bir konuşma yapmıştır.-Ayrıca İmar ve
İskan Bakanı sayın Ali Topuz da semineri izlemiş ve konuşma
yapmıştır. Burada kendilerine teşekkürü görev sayarız.

6 - Grevler
Türkiye için olduğu kadar DİSK için de büyük önem taşıyan

üyemiz Türkiye Maden-İş Sendikasının Ereğli Demir Çelik Fab,
rikasında uyguladığı grev hakkında· lehte ve aleyhte çeşitli gö
rüşler ileri sürülmüştür. DİSK ilkeleri bakımından bu grevin ne
denlerini kamuoyuna açıklamak amacıyla bir broşür hazırlanmış
ve yayınlanmıştır. öylece çok önemli bir grevin haklılığı kamu
oyuna belgelerle anlatılmış, grevin işçiler yararına çözümlenme
si için DİSK yöneticileri, üyemiz Maden-iş yöneticileriyle birlik
te etkin çabalar harcamışlardır.

Üye sendikaların grevlerinin işçiler yararına sonuçlanması
na önem veren DİSK, Ereğli Demir Çelik Fabrikasındaki grevde
olduğu gibi Maden-İş'in grevlerinin çözüme kavuşturulması ama
cıyla çeşitli girişimler yapılmıştır. Bu arada Kimya-İş, Basın-İş,
Karamlk-İş, Tekstil, Lastik-İş ve Petkim-İş sendikalarının grev
leriııin işçi hakları ve sendika istekleri gözetilerek çözüme ulaş.
tırılması için olumlu çabalar harcanmıştır.

Bazı toplu sözleşme görüşmelerinin greve gidilmeden so
nuçlanrnası açısından DİSK'in çeşitli girişimleri ve çalışmaları
da olmuştur.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, sağcı iktidarların· çeşitli yollarla
DİSK'i yok etmek için giriştikleri bütün çabaları boşa çıkarılmış,
Türk-İş konfederasyonunun tutarsız politikasının geniş kitlelerce
daha iyi anlaşılmasına önem verilmiş, «Partiler üstü polltlkas
safsatasının çirkinliği her seminerde, sendikalarımızın düzenle
diği seminerlerde olduğu gibi yaygın şekilde anlatılmış ve bu

• eleştirilerimiz sonunda «Partiler üstü politika" safsatası ·Türk-İş
üyelerince de artık savunulamaz hale gelmiştir.

DİSK, uyguladığı çalışmalar ve izlediği politikası ile •gittik-
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çe yaygınlaşan, daha çok üyenin DİSK'te birleşmesini sağlama
yı başarmıştır. DİSK'le ilgili haberler basın, TijT ve ajanslarla
daha geniş kitlelere duyurulmuştur. DİSK'e ilgi gösteren basını
mıza, ajanslara ve TRT ye teşekkür ederiz. TRT nin işçi sınıfının
sorunlarına ve emekçi halkımıza önem veren, köylü kardeşleri
mizin içinde bulunduğu acı durumu geniş kitlelere yansıtmakla
gerçeklere yaklaşılmasını başaran çalışmalarını takdirle karşılı
.yoruz.

Demokrasi, özqürlük ve sınıfsal amaca yönelik bilinçlendir
me yolunda önemli mesafeler alan DİSK bağımsızlığını ve bü
tünlüğünü korumaya sizlerin çalışmalarınızla devam edecektir.
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Bu Rapor 15 Mayıs 1975'de basılmıştır.
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