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Son ~enel Kurulumuzun topland"$" 1975 May"s"ndan bu yana dün-
ya çap"nda siyasal güçler dengesi, anti-emperyalist, - ilerici ve bar"%ç"
güçler lehine yeni ve önemli ilerlemeler kaydetmi%tir:

1 - !%çi s"n"f" hareketinin kapitalizmin genel ve yap"sal buhran"-
n"n ba% sorumlusu tekellerin egemenli$ine kar%" toplumsal ilerlemeyi
sa$layacak demokratik, bar"%ç" iktidar sava%"m" daha da kitleselle%mi%
ve baz" ülkelerde gerici büyük burjuva hükümetlerinin ömrünü iyice
k"saltm"%t"r. .

2 - Ulusal kurtulu% sava%lar" ekonomik ba$"ms"zl"k hedefiyle bü-
tüqle%erek emperyalizmin ya$ma ve sömürü alanlar"n" daraltm"%: em-
peryalizmin besledi$i fa%ist, "rkç" rejimlere kar%" demokrasi, ulusal ba-
$"ms"zl"k ve toplumsal ilerleme sava%"m" yeni ba%ar"lar elde etmi% ve
tüm demokrat dünya kamuoyunda derin yank"lar uyand"rm"%t"r.

3 - Kapitalist sistem derin bir buhran içinde ç"rp"n"rken, sosya-
• list sistem içinde yer alan ülkeler dengeli ve planl" ekonomik, toplum-
sal ve kültürel kalk"nmalar"n" sürdürmü%ler, emekçilerin çok yönlü geli-
%imini sa$lay"c" daha elveri%li ko%ullar yarat"lm"%t"r.

Sosyalist sistemin, uluslararas" i%çi hareketi ile ulusal kurtulu% ha-
reketlerinin sürekli ba%ar"lar" emperyalist kapitalist sistemin buhran"-
n" daha da derinle%tirirken, kal"c", sürekli, adil bir dünya bar"%", yumu-
%ama ve bar"% içinde bir arada ya%ama sava%"m"nda tarihsel kozon"m-
!ar elde edilmesini sa$lam"%t"r.
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1. KAP!TALiZM!N BUHRANI VE !#C! HAREKET!:

• Kapitalizmin Buhran" :

Buhran, kapitalist sistemin kaç"n"lmaz ürünüdür. ABD'nin Vietnam
yenilgisi, Angola, Mozambik, Gine'de ulusal kurtulu% sava%lar"n"n za-
ferleri, yeni. bir uluslararas" ekonomik düzen hareketinin ilerlemesi, em-
peryalizmin ya$ma ve sömürü alan"n", sermaye ve mal ihrac", ucuz
hammadde ve ucuz i%gücü pazarlar"n" daraltm"%, emperyalist güçler
aras"ndaki çeli%kileri art"rm"%t"r.

Pazar"n daralmas" üretim düzeyini ve dünya ticaret hacmini dü%ü-
rürken, "c talebi de alabildi$ine s"n"rlam"%t"r. Ekonomik büyüme h"z"
dü%meye devam etmektedir. Gittikçe daralan d"% pazarlar üzerinde em-
peryollst tekeller aras"ndaki rekabet k"z"%maktad"r.

Kôr oranlar"n" eri cz"ndcn koruyabilmek için tekeller sömürüyü daha
da artt"rmaya çal"%makta, denetimlerindeki bankalar eliyle her türlü spe-
külasyona ba%vurmaktad"rlar.

Tüm bunlar"n sonucunda ise, i%sizlik durmadan artmakta, kamç"lanan
enflôsyon emekçilerin .sotm alma gücünü ve gelir düzevlnl dü%ürmekte,
üretimi daha da azalmakta ve küçük, orta i%letmelerin iflôs" h"zlanmak-
tad"r.· Tekeller aras"ndaki azami kôr ve daralan pnzcrlcn ele geçirme, pay
etme yar"%", ayn" zamanda çe%itli üretim dallar" ve bölgeler aras"ndaki
qengesizli$i körüklemektedir. Ekonominin askerile%tirilmesi buhran" daha
da derinle%tirmektedir.

Buhran"n sona erece$ine dair hiçbir belirti yoktur. Tersine, buhran
kapitalist ülkelerde ya%am"n tüm kesimlerini• kapsayarak devam etmekte-
dir. OECD verllerl bile bu olguyu kan"tlamaya yeterlidir: 1973-1977 dönemi
için tüm kapitalist ülkelerin kalk"nma h"z" % 2'yi geçmeyecektir.. Oysa bu
oran 1960-1973 dönemi için % 5,5 idi. Ortak Pazar ülkelerinde 1974-1975
aras"nda % 19,5'a dü%en çelik üretimi gerilemeye devam etmektedir. ABD
uçak sanayii ise 1968'deki durumuna ,göre % 60'1"k ·bir üretim kapasite-
sfyle çal"%maktad"r.

i%siz say"s" Fransa'da 1,5 milyonu, Federal Almonyc'dc :" milyon 800
bini, 'ABD'de 9 milyonu bulmu%tur. !%sizlik özellikle gene. kad"n ve göç-
men i%çiler aras"nda yayg"nd"r. Fransa'da i%sizler orsunun % 50'sini 25
ya%"n alt"ndaki geneler olu%turmaktad"r. Bu oran Federal Almanya için
% 25'e c"km"%t"r. Geli%mi%kapitalist ülkeler, bugüne dek ilikleri";"e dek sö-
mürdükleri göçmen i%çileri, %imdi «ulusal i%gücüne öncelik» bahanesiyle
s"n"r d"%( etmenin yollar"n" aramakta ve böylece en ba%ta Helsinki Nihai
Senedi olmak üzere, bir dizi uluslararas" sözle%meye ayk"r" davranmak-
tôd"rtar.
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• Federal Almanya'da sadece 1974 v"lmdc tar"m ve tlcoret sektö;ünde
8 bin küçük orta i%letme iflôs etmi%tir. Bu rakam 1975'de 10 bini c%rnr%-
t"r. Tekelle%me h"zlanmakta ve tekel kôn artmaktad"r. ABD'de «First Na-
tional City Bank»'a göre çok uluslu tekellerin kôn 1976'da 1975'e oranla
% 38 artm"%t"r. ABD üretiminin % 60'"n" 200 çok uluslu tekel denetlemek-
tedir.

Büyük burjuva hükümetlerinin hiç birisi buhrana kal"c" çözüm bula-
mamaktad"r. Tersine «kemerleri s"kma» politikas" izleyerek, ba%ta i%çi s"-
n"f". olmak üzere bir avuç tekel.d"%mdo kalan tüm s"n"f v~ katmanlar"n· ya-
%am ve çal"%ma ko%ullar"n" alabildi$ine a$"rla%t"rmaya devam etmektedir-
ler. Bu gerici politikan"n ba%ar"s" için bir yandan sendikalara «toplumsal
bar"%» ad" alt"nda buhran"n sonuçlar"n" onaylatmaya çal"%makta, ayn" an-
da da demokratik, sendlkcl, siyasal hak ve özgürlükferi daha da s"n"rla-
maya, mevcut siyasal-hukuksal yap"yi biraz daha gericile%tirmeye yönel-
mektedirler.

Hiç bir kapitalist ülkede büyük sermaye hükümetleri ülkeyi eskisi. gi-
bi yönetememekte, siyasal buhran derinle%mekte ve buhrandan kurtulu-
%un ancak emekçiler, tekel d"%" s"n"f ve katmanlar yarar"na köklü dönü-
%ümlerle olanakl" olabilece$i kan"s" yayg"nla%makta, bu hedef do$rultu- .
sunda qeni%kitle eylemleri ço$almaktad"r.

"#çi hareketi

Buhran"n bu denli genel ve %iddetli olmas" s"n"flar aras" celi%_kileri ve
sava%"m" keskinle%tirmi%, keskinle%tirmeye devam etmektedir. Geçti$imiz
y"llarda, yüz milyonlarca emekçi özellikle sat"n alma gücünün korunmas"
ve iyile%tirilmesi, i%güvencesi ve yeni i%alanlar", sendikal-demokratik hak
ve özgürlüklerin korunarak geni%letilmesi için, öncelikle grev yoluyla yo-
$un sava%"mlar vermi%lerdir.

!%çi eylemlerinin yayg"nla%mas" ve giderek daha genel hedeflere yö-
nelmesi baz" sendikal ve siyasal örgütlerin uzla%mac" e$ilimlerinin geçer-
sizli$ini vurgulamaktad"r. Emekçiler, «toplumsal bar"%» veya «ulusal itti-
fak» ya da «birlik» ad" alt"nda izlenen politikan"n buhran"n faturas"n" ça-
l"%anlara ödetmeyi amaçlad"$"n" ve tekellerin egemenli$ini daha da peki%-
tirdi$ini, korlar"n" daha da artt"rd"$"n" görmektedirler. Örne$in, sendika-
lar"n ço$unlukla buhran"n •sorumlulu$una ortak olduklar" Federal Alman-
ya ile !ngiltere'de ücret art"%oranlar" tüm Ortak Pazar ülkeleri içinde en
dÜ%ük olan iki ülkedir. !ngiltere'de sendikalar"n ücret art"%"n" A$ustos
1 !976-1977 dönemi için % 4 ile s"n"rlanmas" için hükümetle anla%malar" sa-
t"n alma gücünü % 12 oran"nda dü%ürmü%tür. Hükümetlerin «kemerleri
s"kma» politikas"na ortak olan baz" sendikalar, böylece eski kazan"mla-
r"n da g~ri al"nmas"na ve emekçilerin her düzeydeki hak ve özçürlüklerlrü
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s"n"rlamaya yönelik gerici ve keyfi giri%imlere de ön ayak olma sorumlu-
lu$unu yüklenmektedirler.

Gerici büyük burjuva hükümetlerinin esas hedefi, sendikalar" ve top-
lumsal muhalefeti pasifize ederek Avrupa siyasal birli$i ad" alt"nda, ulus-
lar üstü ve tekellerin ç"karlar"n" temsil edecek bir örgütlenmeye giderek
ortak bir kemerleri s"kma ve özellikle sosyalist ve geli%mekte olan zengin
ham madde kaynaklar"na sahip ülkelere kar%" mccercc", sald"rgan bir d"%
politikan"n izlenmesini sa$lamakt"r.

Ne var ki yüz milyonlar"n kat"ld"$" ekonomil<-toplumsal sava%"mlar git- •
gide daha büyük bir h"zla siyasal bir öz kazanmaktad"r. En ba%ta i%çi s"-
n"f" örgütlerinin ard"c"! sovo%rmlcn.vher türlü uzla%mac"l"$" geçersiz k"la-
cak bir %ekilde kitleleri acil ortak siyasal hedeflere do$ru yöneltmekte ·ve
burjuva hükümetlerlnln buhran"n" derinle%tirerek, kurtulu%yolunu göster-
mektedirler.

Burjuva hükümetlert art"k eskisi gibi yönetememektedirler. Geli%mi%-
lik düzeyi ne olursa olsun tüm kapitalist ülkelerde- köklü anti-tekelci dö-
nü%ümleri, ulusal ba$"ms"zl"$" ve bor"%c" bir d"%politikay", toplumsal iler-
lemeyi sa$layacak, demokrasi ve özgürlüklerin s"n"rlar"n" geni%letecek
. ileri demokratik iktidarlara duyulan özlem büyümektedir. Böylesi bir ik~i-
dar hedefine yönelik sava%"mlar, bir ülkeden di$erine farkl"l"klar göster-
mekle birlikte, i%çi s"n"f"n"n en geni%tekel d"%" ittifaklar" ge,rçekle%tirme-
sini ba%ar"n"n en önemli ön ko%ullar"ndan biri olarak ele almaktad"rlar. .

. S"n"f sendikalar", -kendi örgütsel ba$"ms"zl"klar" içinde, kendi sava%"m
programlar"n"n taleplerini içerdi$i için, ileri demokratik iktidar sava%"m"n"
desteklemektedirler. Örne$in., Fransa'da CGT, 1972 y"l"nda Komünist Par-
tisi ile Sosyalist Parti taraf"ndan imzalanan Birle%ik Solun Ortak Hükü-
met Program"'n"n ba%ar"s" için sendikal sorumluluklcn içinde elinden ge-
leni yapmaya haz"r oldu$unu aç"klam"%t"r. Yap"lan sondajlar Fransa'da
1978 bahar"nda yap"lacak olan genel seçimlerde solun ba%ar" %ans"n"n
daha.yüksek oldu$unu göstermektedir. Bu gerçek geli%mi%kapitalist bir
ülke olan Fransa halk"n"n ço$unlu$unun buhran" derinle%tiren ve emek-
çilerin ya%am ko%ullar"n" daha da a$"rla%t"rc;m tekelci devlet kapitalizmi-
nin politikas"na, tekellerin egemenli$ine hay"r dedi$ini, sosyalizme yolu
açacak demokrntlk halktan yana bir iktidar de$i%ikli$inden yana oldu$u-
nu kan"tlamaktad"r: !talya'da da son seçimler gerici sa$ partilerin geçen
. seçimlere oranla gerilemeye devam ettiklerini, buna kar%"l"k ilerici parti-
)erln kitle ve oy tabanlar"n" h"zla gein%lettiklerini vurgulam"%t"r. Bugün
ltalya'daki • gerici sa$ az"nl"k hükümeti bir yandan kendi içinde bocala-
makta, ayn" zamanda da ülkeyi yönetememektedir. Bu ülkede de, Fran-
sa'da oldu$u gibi, özellikle ABD ve Federal Alman emperyalistlerinin kaba
müdahalelerine ve ekonomik %antajlar"na ra$men, köklü ekonomik-top-
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lumsa" dönü%ümlerden yana demokratik iktidar de$i%imi kap"y" çalmak-
tad"r. Milyonlarca i%çi, memur, ayd"n hakl" talepleri için verdikleri ve git-
tikçe yo$unla%an eylemlerini böylesi bir de$i%im hedefiyle bütünle%tirmek-
te, fa%ist terör gruplar"na ve bozguncu, bölücü ters ak"mlara kar%" etkin
bir sava%"m vermekte ve birliklerini sa$lamla%t"rmaktad"rlar.

Portekiz'de 1974 Nisan"nda 48 y"ll"k fa%ist rejime son verilmesinden
sonrn h"zlanan demokratik devrim süreci, yine ABD ve Federal Alman em-
peryalistlerinin kaba müdahalelerine boyun e$en hükürnet turcf"ndon dur-
durulmak ve hatta toprak reformu ile millile%tirmeler gibi önemli kazan"m-
lar geri al"nmak istenmektedir. !%çi s"n"f" bir yandan fa%ist özlemcilerine
kar%", ayn" zamanda' da hükümetin «kemerleri s"kma» politikas"na kar%"
ve demokratik devrim sürecinin derinle%tirilmesi, kazan"mlar"n korunmas"
için ord"c"l bir sava%"m vermektedir.

!spanya'da ise 1939 y"l"ndan beri sürmekte olan kanl" fa%ist rejim,
en ba%ta i%çi s"n"f"n"n örqütlü güçleri olmak üzere, tüm ilerici güçlerin
zorlu sava%"mlar" sayesinde yik"lm"%, siyasal tutuklular"n ço$unlu$i.J ser-
best b"rak"lm"%, seçimler yap"lm"%ve y"llard"r yasaklanan demokratik öz-
gürlüklerin bir ço$u kazan"lm"%t"r. !%çi s"n"f", di$er örgütlü emekçi kat-
manlarla· birlikte buhran"n y"k"c" etkilerini s"n"rlamak, çe%itli biçimlerde
varl"klar"n" sürdüren fa%ist güçleri iyice etkisizle%tirmek, toplum ya%am"-
n"n ve devletin demokratikle%tirilmesi ve köklü dönü%ümleri gerçekle%ti-
recek. siyasal de$i%imler için sava%"m vermektedir. !spanya i%çi s"n"f"n"n
s"n"f sendikas" !%çi Komisyonlar" Sendikal Konfederasyonu bu do$rultu-
da etkin sava%"m sürdürmektedir. •

Yunanlstan'da y"k"lan fa%ist albaylar cuntas"n"n yerini alan gerici hü-
kümet, tekeller. yarar"na ve Ege K"br"s konusunda mccercc", %oven bir
politika izlemektedir. Bu kom%u ülkede son y"llarda grevler ve demokra-
tik kitle· eylemleri yo$unla%m"%, i%çi s"n"f"n"n içte demokratik, d"%ta bar"%ç",
ba$"ms"zl"kc" ve kom%u halklarla, özellikle halk"m"zla dayan"%may", i%bir-
li$ini ön plana alan bir politika izlenmesi yolunda verdi$i sava%"m güçlen-
mi%, daha da kitleselle%mi%tir. Son seçimlerde Karamanlis'in hükümet
partisi ile birinci muhalefet partisi önemli oy kayb"na u$ram"%, buna kar-
%"l"k genel olarak sol önemli ölçüde ilerlemi%tir.

Raporumuzun· di$er bölümlerinde ayr"nt"lar"yla görece$imiz gibi, ül-
kemizde de i%çi s"n"f"m"z"n ba%"n" çekti$i sosyalizme aç"lan ileri demok-
ratik bir iktidar sava%"m" önemli ilerlemeler kaydetmi%tir. Ancak, Türkiye
tüm Avrupa'da i%çi s"n"f"n"n serbestçe siyasal örgütlenmesinin yasaklan-
d"$" tek ülke olma durumunu korumaktad"r. Kapitalist Avrupa ülkelerinde
yükselen s"n"f sava%"m" ülkemizi etkilerken, i%çi s"n"f"m"z"n di$er emekçi
katmanlar"n fa%ist t"rman"%a, %oven ve sava% k"%k"rt"c"s", NATO'cu ege-
men politikaya kar%" verdi$i sava%"m da bu ülkelerde önemli yank"lar uyan-
d"rm"%, uluslararas" i%çi dayan"%mas" daha da güçlenmi%tir.
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2. «ÜÇÜNCÜ DÜNYA» HALKLARININ DURUMU VE ULUSAL,
TOPLUMSAL KURTULU# HAREKETLERf.

3. Dünya halklar"n"n durumu :

Kapitalist-emperyalist sistem lclnde yer alan veya bu sistemle yak"n
ili%kiler lclndekl geli%mekte olan ülkeler buhrandan büyük zararlar gör-
mektedirler. Geli%mi%kapitalist ülkeler ba$"ml"l"klar"ndan dolay" bu ülke-
lerin ihraç etti$i buhrandan, enflôsyondan alabildi$ine etkllenmektedtrler.

Sanayile%mi% kapitalist ülkelerin ekonomik faaliyetlerinde meydana
gelen gerileme «Üçüncü Dünya» ülkelerinin ihracat"n" da geriletmektedir.
Ayn" anda dünya piyasas"na egemen olan bir cv"ic cok uluslu tekel bu
ülkelerin ihraç mallar"n"n fiyatlar"n" da dü%ürmekte, böylece bunlar"n
önemli döviz kaybma u$ramalarina yol açmaktad"r. 1977 Ocak ay"ndan
önceki 18 ·ay içinde, bu ülkelerin ihracattan elde ettikleri döviz rezervleri
% 30 - % 50 oran"nda geriledi. 1973'den 1977'ye kadar petrol ihrac et-
meyen geli%mekte olan· ülkelerin y"ll"k ödemeler dengesi oc"klon 9 milyar
dolardan 40 milyar dolara c"km"%t"r.

Buna kar%"l"k, tüketime ve montaja dayal" sonayiinin gereksinimi olan
ithalôt mallar"n"n fiyatlar" ise durmadan artmaktad"r. Böylece d"%ticaret
aç"$" durmadan büyümekte ve döviz rezervleri azalmaktad"r. Ekonominin
yürümesi için gerekli olan ithalôt"n yap"labilmesi için zorunlu kaynaklar
d"% kredi yoluyla kar%"lanmaya çal"%"lmaktad"r. Sonuç olarak da borçlan-
ma ve emperyalist ·ülkelere ba$"ml"l"k artmaktad"r. «Üçüncü Dünya» dev-
letlerinin borçlar" 165 milyar dolara varm"%t"r. Geli%mi% kapitalist ülkele-
rin verdi$i her 1 dolqr borç için, geli%mekte olan ülkeler yar"m dolar faiz
ödemektedirler. •

D"%ticaret aç"$"n"n kapat"lmas" için gerici yönetimler "c talebi azalt-
ma ve sat"n alma gücünü, halk"n gelir düzeyini dü%ürme yönünde bir po-
litika izlemektedirler. Böylece üretim dü%mekte, i%sizlik artmakta ve yok-
sulluk, sefalet daha do yo$unla%makta ve yayg"nla%maktad"r. Emekçi
halklar"n ya%am ve çal"%ma ko%ullar" ise durmaks"z"n a$"rla%makta-
d"r. «Uluslararas" Çal"%ma Örgütü»ne (ILO) göre dünyada 300 milyon in-

, san i%sizdir. Bunun ezici ço$unlu$u «Üçüncü Dünya» ülkelerinde bulun-
maktad"r. Ayn" kurulu%a göre, dünyada y"ll"k geliri 50 dolardan az 650 mil-
yon insan' vard"r. Protein eksikli$inden dolay" kötü beslenme veya ac"k-
cas" yar" açl"kla kar%" kor%"yn bulunan insan say"s" 460 milyon civar"nda-
d"r. Bu ülkeler zenginlerinin % 5'i toplam gelirin % 35-70'ine sahiptirler.
Az geli%mi%ülkelerde çocuklar"n % 5Q'si 7 ya%"na varmadan ölmektedir. •

Sömürgecilik bu ülkelerin büyük ço$unlu$unda tasfiye edilmi%tir. An-
cak emperyalizm bu ülkelerdeki imtiyazlar"n" korumak, zengin ham mad-
de kaynaklar"n" ya$malamak, sermaye-teknoloji ve mal ihracat"n" sürdür-



mek için yeni sömürgeci yöntemlere ba%vurmaktad"r. Gere$inde, yerel ge-
ricili$e arka ç"karak fa%ist ve "rkç" hükümetlerin kurulmas" için müdaha-
leci sald"rgan bir politika izlemektedir. Örne$in, zengin maden kaynak-
lar"na sahip Güney Afrika'daki "rkç" rejim en ba%ta ABD emperyalizminin
deste$iyle tutunabilmektedir. Güney Amerika"'daki gerici ve fa%ist rejim-

. ter çok uluslu tekellerin, CIA'n"n bu ülkelerdeki i%birlikçi tekelci serma-
ye - büyük toprak sahipleriyle yapt"$" l%blrll$fnln sonucudur. Emperyaliz-
min denetimindeki rejimlerin emekçilere ve ülkeye neler getirdiklerini bir-
kaç örnekle somutlayal"m: Fa%ist darbenin yap"ld"$" 1973 Haziran"ndan
sonra bu ülkenin d"%borçlar" iki kat artarak GSY!H'n"n % 60'"na varm"%-
t"r. Son dört y"l için Uruguay paras"n"n de$eri tam 50 kez dü%ürülmü%tür.
Hayat pahal"l"$" ise alt" kat artm"%, buna kar%"l"k ücretler de 1971'e oranla
% 35 oran"nda gerilemi%tir. Emperyalizm, bu ülke üzerindeki ekonomik -
siyasal ve cskert c"karlar"n" korumak amac"yla ilerici halk güçlerinin sür-
dürdü$ü ba$"ms"zl"k ve özgürlük sava%"m"n" ezmeye çal"%an fa%ist rejimi
alabildi$i'ne silôhland"rmaktad"r. # ili'de i%e, kanl" fa%ist darbenin devirdi$i
Halk Birli$i hükümetiniri millile%tirdi$i 494 yerli %irketin 457'si yeniden özel
sektöre devredildi. Darbenin haz"rlay"c"lar" aras"nda. bulunan çok uluslu
Amerikan ITT %irketine ve Amerikan bak"r %irketlerine, millile%tirmelerden
dolay" u$rad"klar" zararlara kar%"l"k # ili halk"n"n s"rt"ndan tam 525,5 mil-
yon dolar verildi. !malat ve in%aat sektörlerinde üretim % 50 dü%tü. Üc-
retlerin sat"n alma gücü 1971'e oranla %. 56,5 geriledi. 1971 y"l"nda üc-
retlilerin ulusal gelir içindeki pay" % 65,7 idi. Bu oran 1975'te % 28,6'ya
dü%tü. !%sizlik oran" % 15'i buldu. Yoksulluk ve sefuletr"rtorken bir avuç
yerli ve Amerikan pcrobcbcs"nm kôr" durmadan yükseliyor. # ili'nin onuru
ve özgürlü$ü için yurtsever, demokratik .güçlerin verdi$i sava%"ma kar%"
kanl" sald"r" devam ediyor. Demokratik, sendikal ve siyasal hak ve özgür-
lükler üzerindeki kanii terör siyasal görü%ayr"m" yapmadan, fa%ist olma-
yan her # ili'liye yöneliyor. Tutuklanan veya kaybolan binlerce # ili'li de-
mokrat"n ak"beti hakk"nda en ufak bir bilgi bile verilmiyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya ve Zimbabve (Rodezya)'daki du-
rum ise tam anlam"yla insanl"k d"%"d"r. Bu ülkelerdeki "rkç" rejimler ço$un-
luktaki yerli siyah halk üzerinde korkunç bir terör politikas" yürütmekte
ve en ufak insan hak ve özgürlüklerini tan"mamakta direnmektedirler. Yer-
li halk görülmedik bir sefalet içindedir. Siyah-beyaz ayr"m" ekonomik plôr"-
da da kendini göstermektedir. Güney Afrika'da siyahlara oranla beyazlar
lcln ki%i ba%"na ulusal gelir. 14 kat fazlad"r. Nüfusun sadece % 16'7'sini
olu%turan beyazlar ulusal gelirin % 76,5'ine sahiptirler. 2 milyon Güney
Afrikal" i%çi i%sizdir. Irkç" devlet milyonlarca emekçiyi bir tür toplama kam-
p" olan yerle%me merkezlerinde ya%amaya mecbur etmektedir. Binlerce
çocuk, gene ve kad"n açl"ktan ölmektedir.
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ABD, !ngiltere, Fransa, Federql Almanya, Japonya ve !srail, siyah
halka kan kusturan-ulusal ve toplumsal kurtulu%sava%" veren halk· güç-
lerini ezmek isteyen bu üç "rkç"-fa%ist rejimi desteklemekte, silôhland"r-
maktad"r.

Ulusal, toplumsal kurtulu$ hareketleri

Emperyalist devletler, destekledikleri fa%ist-"rkç" ve gerici rejimlerin
izledi$i kanl" terör politikas"na ra$men ulusal kurtulu%sovo%lcnmn bo-
%anlar"n" önlemekten acizdirler. Ulusal kurtulu%la yetinmeyen halklar ken-
di ulusal zenginliklerine sahip ç"kmakta, çok uluslu tekellerin· egemenli-
$ine son verme yönünde cesur ad"mlar atmakta ve emperyalizmin dene..

. timinden ç"kmak için sava%"m vermektedirler, Elde edilen her zafer, her
ba%ar" emperyalizmi biraz daha kö%eye s"k"%t"rmakta ve kapitalist siste-
min buhran"n" derinle%tirmektedir.

11 Kas"m 1975'te Angola halk", Angola Halk Kurtulu% Hcreketi'nin
(MPLA) öncülü$ünde ba$"ms"zl"$"n" elde etti. 500 y"ld"r Portekiz sömür-
gesi olan bu ülke bugün devrimci bir hükümet taraf"ndan yönetiliyor. Dü-
ne kadar Gulf Oil, Texaco, Krupp, .Usinor gibi çok uluslu tekellerin ya$-
malad"klar" zengin petrol, elmas, demir, fosfat, bak"r, uranyum yataklar"
bugün Angola Halk Cumhuriyeti'nin eline geçiyor. Angola Emekçileri Ulu-
sal Birli$i ad"ndaki Angola i%çi konfederasyonu (UNTA) MPLA'y" ve ba%-
kan Agostino Netto'nun kurdu$u hükümeti Angola halk"n"n tek gerçek tem-
silcileri olarak tan"yor. . .

24 Haziran ·1976'da emperyalizmin ikiye böldü$ü Vietnam bir!e%ti. Es-.
ki Kuzey Vietnam'"n ba%kenti Hanoi tüm Vietnam'"n ba%kenti oldu. Eski
Güney Vietnam'"n ba%kenti Saygon, Vietnam'"n büyük kurtar"c"s" Ho Chi
Minh ad"n" ald". Böylece Frans"z ve· özellikle Amerikc!n emperyalizminin
modern ordular" ve silôhlar"na kar%" uzun y"llard"r verilen hakl" bir kurtu-
lu%· sava%" zaferle sona ermi%tir. Kurulan Ulusal Meclis'te Vietnam Sos- ·
yalist Cumhuriyeti'nin d"% politikas" %öyle . aç"klanm"%t"r: «Sosyalist ülke-
ler ile bar"%, ulusal ba$"ms"zl"k, demokrasi ve sosyalizm için yorulmak bil-
mez bir sava%"m yürüten bütün dünya· halklar" ile yanyana yürüyece$iz.
Dünya halklar"n"n Amerikan emperyalizminin ba%"n" çekti$i emperyalist,
sömürgeci ve yeni sömürgeci güçlere kar%" sava%"m"n" bütün gücümüzle
destekleyece$iz.» •

Afrika'da Angola, Mozambik ve Gine Bissau'da kazan"lan kurtulus za-
ferleri Güney Afrika, Namibya ve Zimbabve'yi kapsayan kurtulu% hare-
ketlerine yeni bir güc ve h"z verrnl%tlr, Bugün bir avuç emperyalist güç d"-
%"nda, siyasal e$ilimi ne olursa olsun herkes "rkç" rejimleri lanetlemekte-
dir. Birle%mi%Milletler Te%kilat" ve Uluslararas" Çal"%ma Örgütü tüm dev-
letlerin bu ülkelere kar%" aktif bir silôh crnborqosu uygulamalar"n", bu re-
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jimlerin tecrit edllmest yönünde ald"klar" önlemlerin tüm üye ülkeler ta-
raf"ndan uygulanmas" için ça$r"lar yapm"%lard"r. Bu önlemlerin en ba%"n-
da üye ülkelerin "rkç" rejimlere silôh sat"%"n" ve yard"m"n" durdurmalar"
gelmektedir. Birle%mi% Milletler Te%kilat"n"n kararlar", ne· yaz"k ki ABD,
Fransa, !ngiltere, Federal Almanya gibi emperyalist devletler taraf"ndan
uygulanmamaktad"r. Öte yandan, Haziran 1977'de toplanan "rk ayr"m"na
kar%" Uluslararas" Sendikal Konferans" onaylad"$" bir bildiriyle Güney Af-
rika, Namibya ve Zimbabve halklar"n"n emekçileri ve halklar"yla tam bir
dayan"%ma içinde oldu$unu bildirmi%ve "rkç" rejimleri, Güney Afrika "rkç"
yönetiminin kom%u ülkelere kar%" sürdürdü$ü silôhl" sald"r"lar" %iddetle
protesto etmi%tir. Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), Uluslararas" Hür
Sendikalar Konfederasyonu (UHSK), Dünya !% Konfederasyonu (D!K) ile
k"tasal ve bölgesel tüm sendikal örgütlerin kat"ld"$" bu konferans, tüm
hüküm~tlerden "rkç" rejimlerle olan her türlü ili%kilerini kesmelerini ve
Birle%mi%Milletler Te%kilôt"'n"n da 1979 y"l"n" Güney Afrika'daki "rk ayr"-
m"na kar%" sava%"m y"l" olarak ilôn etmesini istemi%tir.

Emperyalist güçler, "rkçj-tc%lst rejimlere kar%" verilen ulusal ve top-
lumsal kurtulu% hareketlerinin güçlenmesi kar%"s"nda tela%a kap"lmakta
ve yeni tuzaklar haz"rlamaktad"rlar. Bir yandan bu. rejimleri desteklemekte,
ayn" zamanda da i%birlikçi siyahlar"n beyaz az"nl"kla birlikte bu ülkeleri
yönetmeleri için gerekli ko%ullar" yaratmaya çal"%maktad"rlar.

Onlar için önemli olan, bu ülkelerdeki çok uluslu tekellerin ç"karlar"-
n"n korunmas"d"r. !lerici kurtulu% hareketleri ile sendikalar ise verdikleri
sava%"n as"l hedefinin "rkç" yönetimleri devirerek emperyalizmin egemen-
li$inden kurtularak, ulusal ve ekonomik ba$"ms"zl"$a kcvu%mok oldu$unu
ilôn etmektedirler. •

Sosyalist ülkeler, ulusal ve toplumsal kurtulu% hareketi veren dünya
l"alklar"n" maddi ve manevi, her yönden desteklemektedirler. Mozambik,
Angola ve Vietnam bu gerçe$in en somut örnekleridir. Namibya Güney
Bat" Afrika Halk" Örgütü (SWAPO) temsilcisi John Yaotto, "rk ayr"m"na kar-
%" Uluslararas" Sendikal Konferans'ta yapt"$" konu%mada sosyalist ülke-
lerin ve dünya kamu oyunun dayan"%mas"n" %öyle dile _geti,rmi%tir. «Sava-
s"n" içindeki Namibya ve Güney Afrika halklar" uluslararas" kamu oyunun
~e özellikle sosyalist ülke halklar"n"n ulusal kurtulu%hareketlerine, Güney
Afrika'da Ulusal Afrika Kongresi (ANC)'ne, Zimbabve'deki Yurtsever
Cephe'ye ve Namibya'daki SWAPO'ya yapt"klar" maddi, siyasal ve ma-
nevi deste$i unutmayacaklard"r.

Sosyalist sistem, uluslararas" i%çi hareketleri, ulusal kurtulu% hare-
ketleri aras"ndaki dayan"%ma güçlendikçe emperyalizm, fa%izm, gericilik
ve "rkç"l"k gerilemekte, sömürüsüz-bask"s"z ve sava%s"z bir dünyan"n s"-
n"rlar" geni%lemektedir.
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3. SOSYAL!ST S!STEM

Geli%mi%lik düzeyi ne olursa olsun kapitalist sistemin bütününü kap-
sayan buhran bu sistem içinde yer alan ülkelerin ekonomik büyüme ve
kalk"nma h"z"n" s"f"ra do$ru voktc%t"rmoklo kalm"yor, tüm de$erlerin ya-
rat"c"lar" olan emekçilerin ya%am ve çal"%ma ko%ullar"n" alabildi$ine a$"r-
la%t"r"yor. kötüle%tiriyor. !%sizlik, pahal"l"k, enflôsyon artmaya devam edl-
yor. Fabrikalar kapan"yor, Emekçilerin toplumsal sorunlar" durmadan daha
da a$"rla%"yor. Burjuva hükün"etlerinin politikas" buhran" daha da derin-
le%tirirken, dev kapitalist-emperyalist tekellerin kôr"n" artt"r"yor. «Hür dün-
ya» propagandas" yapan, sosyalist ülkelere kar%" • dü%manca bir politika
izleyenler kendi düzenlerinin· devam"n" sa$lamak için l%cl s"n"f" ve halk
hareketine kar%" sald"r"lar"n" yo$unla%t"r"yorlar, kimi yerde fa%ist ve "rkç"
rejimlere ba%vuruyorlar. Sava% k"%k"rt"c"l"$" yap"yorlar.

Buna kar%"l"k sosyalist ülkeler, ne buhran", ne de buhran"n emekcl-'
lere y"k"m getiren sonuçlar"n" tan"yorlar. Planl" sosyalist ekonomi bu ül-
kelerin ekonomik büyüme ve kalk"nma h"z"n" artt"r"rken, ayn" zamanda
emekçilerin çal"%ma ve ya%am ko%ullar"n" durmadan daha da iyile%tiriyor.
Ekonominin planl", dengeli ve buhrans"z geli%imi sosyalist ülkelerin dünya

• üretimi içindeki pay"n" ortmrken, emekçilerin çok yönlü geli%imini sa$l"-
yor, bu geli%im için gerekli maddi, teknik, toplumsal, kültürel, sportif ve
di$er ko%ullar" geli%tiriyor.

Bilim ve tekni$in kullan"m yönü ve amac" ca$"m"za damgas"n" vuran
bu iki sistem aras"ndaki temel farkl"l"$" çok iyi yans"t"yor. Emperyalist -
kapitalist ülkelerde bilimsel ve teknik bilgi t"pk" mal ve sermaye gibi al"-
n"p sat"lan, ihraç edilen bir mal halindedir. Bu ülkelerde, teknik eleman-•
far"n ücretli eme$i tekeller ac"s"ndan büyük kôr kayna$" olarak de$erlen-
dirilmektedir. ✓ •

Bilim emekçilerinin al"nan kararlarda, yapt"klar" i%in amac" ve sonu-
cu, kullcntrnr üzerinde söz ve denetim haklar" yoktur. Böylece kapitalist
ülkelerde Bilimsel ve Teknik Devrim, teknik elemanlara ve bilim emekcl-
lerine olan gere$i art"r"rken, onlar"n toplumsal rolünü ve durumunu kötü-
le%tirmekte, tekellere art"-de$er üreten ve bu amaçla sömürülen insanlar
durumuna getirilmi%tfr. Bu ülkelerde bilim ve teknik bulu%lcr, i%sizli$i art-
t"r"rken, emekçileri makinaya ba$l" birer robot haline getirmektedir, • in-
sanlar"n cok yönlü geli%imini frenleyen bir etken durumuna getirilmi%tir.

Sosyalist ülkelerde ise, Bilimsel ve Teknik Devrimin ana amac" insa-
n"n maddi ve manevi ya%am düzeyini yükseltmek üzere, eme$in gönüllü
üretkenli$i sosyalist üretimi artt"rmak, kalitesini iyile%tirmektir. Bilim ve

• tekni$in sürekli geli%imi, örne$in, Demokratik Alman Cumhuriyetinde sa-
dece 1974 y"l"nda sanayide 50 bin emekçinin çal"%mas"yla e%de$erde 100
milyon saatlik bir tasarruf sa$lad". Buna ra$men, bu ülkenin i%gücü ge-

' •
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rekslntrnl durmadan artmaktad"r.· Bilimsel ve Teknik Devrim, sosyalist ül-
kelerde çal"%ma süresini k"saltmakta, i%in a$"rl"$"n" azaltmakta, i%çi sa$-
l"$"n" ve i%güvenli$ini geli%tirmeye hizmet etmektedir.

!ki sistem ve baz" veriler

!ki sistem aras"ndaki yar"%ve sava%"m, s"n"flar aras" sava%"m"n ulus-
lararas" düzeyde devam"d"r. Günümüzde bu yar"%"n· boyutlar" h"zla geni%-
lemekte, sosyalist sistemin ü,stünlü$ünü kan"tlamaktad"r.
- Sosyalist ülkelerin dünya sanayi üretimi içindeki pay" 1917'de .% 3'ten

az iken bu rakam 1973'te % 39'o ç"km"%t"r.
;_ 1951-1973 aras"nda sanayi üretiminin büyüme oran" sosyalist ülkeler

için % 10 iken, geli%mi%kapitalist ülkeler için % 5,4'tür.
- Gecen be%y"l içinde, COMECON üyesi sosyalist ülkelerin enerji üre-
timi 398 milyar kw/saat iken, Ortak Pazar ülkeleri için bu rakam 154
kw/saattir. .
- Ayn" dönem içinde sosyalist ülkeler 37 milyon daha fazla ton çelik

üretirlerken, Ortak Pazar ülkelerinin çelik üretimi 17,5 ton azalm"%t"r.
- Kopltnllst ülkelerde i%siz say"s" milyonlarla ölçülürken, sosyalist ülke-

lerde bir tek bile i%siz yok.
- SSCB ile ABD'de belli ba%l" ekonomik clcnlordo y"ll"k ortalama art"%

h"zlar" (1951-1976 dönemi) %

SSCB ABD

Ulusal gelir
Sanayi üretimi
Tar"m üretimi
Yat"r"mlar •
Toplumsal emek üretkenli$i.
Sanayide emek üretkenli$i

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

3,4
4,2
1,6
2,6
2,3
3,5

- SSCB kitap bas"m"nda dünyada birinci s"radad"r. 1976 y"l"nda 100 ki%i
• için ortalama 677 kitap dü%mektedir. SSCB'yi olu%turan halklar için
89 ve di$er ülkeler için 62 yabanc" dilde kitap yay"n" yap"lmaktad"r.
- 350 bin kütüphaneyle SSCB dünyada birinci gelmektedir.
- 1976 y"l"nda, SSCB'de her 10 bin ki%i içi~ 33,4 doktor vard"r. Bu rakam.
ABD için 21, Federal Almanya'da 22,4, ltalya'da 18'4'tür.
- Dünyadaki bilim adamlar"n"n dörtte biri (1.254.000) SSCB'de ya%amak-
tad"r.
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- Kapitalist ülkelerde çal"%ma süresi 10 saatin üzerindeyken, sekiz saat-
• Ilk i%günü ilk kez SSCB'de 1917 y"l"nda yürürlü$e girdL Ücretli izin ile
sosyal güvenlik sistemleri de dünyada ilk kez 1918 y"l"nda yine bu ül-
kede emekçilerin hizmetine sunulmu%tur.
Sosyalist ülkeler bir yandan, emekçilerin ya%am düzeyinin sürekli yük-

selmesi ile çok yönlü geli%imini sa$larken, ayn" zamanda ulusal ve top-
lumsal kurtulu%sava%" veren dünya ·halklar"n"n, kal"c"-adil ve sürekli bir
dünya bar"%"n"n en büyük' güvencesini olu%turmaktad"rlar. Örne$in, 1977
y"l"nda sosyalist savunma slsteml Var%ova pakt"n"n tüm askeri bloklar"n
kar%"l"kl" tasfiyesi önerisini emperyalizmin sald"rganl"k örgütü NATO, ABD
ba%kan" Carter'in önerisiyle bütçesin! % 3 artt"rma karar" almakla yan"t-
lam"%t"r. • .

Öte yandan, burjuva, ideologlar" sosyalist ülkelerde sendikalar"n hiç
bir gerçek i%levi olmad"$"n" iddia -etmektedirler. Ya da bu ülkelerdeki sen-
dikalar"n niteli$ini ve amaçlar"n" çarp"tmaktad"rlar. Oysa, yabanc" sendi-
kac" heyetleri bu ülkeleri ziyaretlerinde sendikalar"n hak, görev ve özgür-
lüklerinin ba%ka hiçbir ülkeyle kar%"la%t"r"lamayacak kadar zengin ve ge-
ni%oldu$unu kendi gözleriyle görmektedirler. Kop"tcllst ülkelerde sendi-
kalar i%çilerin hak ve ç"karJar"n" savunmak için sermaye iktidarlar"na kar%"
bir sava%"m içindedirler. Oysa sosyalist ülkelerde sendikalar i%çilerin -
emekçilerin daha ileri bir ya%am düzeyine varmalar" yönünde bir u$ra%
verirlerken, iktidara kar%" bir tav"r içinde de$ildirler, çünkü lktidor.: i%çi-
lerin, halk"n elindedir, ar"lar"n ç"karlar"n" yans"t"r. Ekonomik kalk"nman"n
hedefi ernekcllerln refah"n" artt"rmak oldu$u için, sendikalar üretimin art-
t"r"lmas" için de coh%"rlor. Sosyalist ülkelerde sendikalar, toplumsal-eko-
nomik ya%am"n tüm kesimlerine· aktif olarak kat"ld"klar" gibi, çal"%ma ya-
%am"n" ilgilendiren tüm yasalar"n uygulanmas"n" denetlerler ve kalk"nma
plan"n"n haz"rlanmas" ve uygulanmas" çal"%malar"na kat"l"rlar. Sendikala-
r"n devlete ba$l" yan organlar olduklar" görü%ü gerçeklerle çeli%mektedir.
Devlet organlar"n"n sendikalar"n iç i%lerine müdahalesi yasalarla yasak-
lanm"%t"r.

Ekim Devriminin 60. y"l"

!nsanl"k ve s"n"flar sava%"m" tarihin. yeni ve en büyük dönüm nok-
tas" 1917 Ekim Devrimi'nin 60. y"l"nda D!SK Yürütme Kurulu üyesi Celal
Küçük, D!SK ad"na 60. y"l törenlerine kat"lmak üzere Moskova'ya gider-
ken bas"na %u demeci vermi%tir:

«Oktobr Devrimi insanl"k tarihi ve özellikle emek dünyas" için
büyük bir dönüm noktas"d"r. Kas"m 1917, eskimi$, çürümü$ ve emek-
çilere I$slzlik-ccl"k-yoklukton ba$ka hiç bir $ey vermeyen, tüm insan-
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c"l de$erleri ayaklar alt"na alan bir düzenin dünyada ilk kez kesin •
olarak tarihe kar"%t"$"n" müjdelemi%tir. Oktobr Devrimiyle dünyan"n
ilk sosyalist i%çi-köylü devleti kurulmu%tur. Bu büyük olay"n gerçek
yarat"c"s" oldu$u için i%çi s"n"f" ça$da%tarihin belirleyici gücü haline
gelmi%tir. • '

Oktobr Devrimi sadece çe%itli uluslardan yüz milyonlarca insan"
tek bir ülke ve devlet s"n"rlar" içinde sömürü ve bask"dan kurtarmak-
la kalmam"%t"r. Ülkenin 'maddi ve manevi kaynaklar"n" harekete geçi-
rerek güçlü bir sosyalist ekonomi yaratarak emekçi halk"n refah dü-
zeyini geli%tirmi% ve insanlar"n çok yönlü geli%imini sa$layan maddi
ko%ullar", çevreyi olu%turmu%tur.

1917 Kas"m"n" izleyen y"llarda dünya halklar"n"n ulusal ve top-:
lumsal kurtulu% yolunda verdikleri sava%"mlar"n güçlenmesi· ve yeni
yeni zaferler elde etmesi bir rcslcnt" de$ildir. Oktobr Devriminin ba-
%ar"s" halklar"n sömürü, ba$"ml"l"k ve bask"dan kurtulmalar"n"n ola-
nald" oldu$unu göstermi%tir. Sovyetler Birli$i bu umudun büyük mad-
di ve manevi güvencesi oldu$unu kan"tlam"%t"r.

E$er bugün sava%" önlemek olanakl"d"r diyorsak, bunun enbü-
yük nedeni Sovyetler Birli$i'nin ba%ar"yla izledi$ine inand"$"m"z ba-
r"%, yumu%ama, bon% içinde bir arada ya%ama ve silahs"zlanma poli-
tikas" ile dünya halklar"n"n bu politikaya olu%turduklar" bitmez tü-
kenmez destektir.

Sovyet sendikalar"n"n, gerek Sovyet emekçilerinin daha ileri bir
ya%am ve çal"%ma düzeyine varmalar", gerek bu düzeyin sa$lanmas"
için zorunlu olan üretimin art"r"lmas" ve gerekse bar"%ç" d"%politika
ile uluslararas" i%çi dayan"%mas" konular"nda büyük görev ve so-
rumluluklar" oldu$unu biliyoruz. D!SK olarak,'Sovyet sendikalar"n"n
sosyalist u$ra%lar"nda üstün ba%ar"lar diliyor ve Büyük Oktobr Dev-
rimi'nin 60. y"l"n" içtenlikle kutluyoruz.»

4. DÜNYA BARI# I VE S!LAHSIZLANMA

Son Genel Kurulumuzdan bu yana dünya çap"ndaki en önemli olay
hiç ku%kusuz kapitalist ve sosyalist sistem içindeki tüm Avrupa ülkeleri
ABD ve Kanada devlet veya hükümet ba%kanlar"n"n imzalad"klar" Av-
rupa Güvenlik ve !%birli$i Konferans" Nihai Senedi'dir. Nihai Sened sos-
yalist ülkelerin ba%" çekti$i bar"% içinde bir crcdo ya%ama ve yumu%ama
politikas"n"n, tüm bar"%ç" insanl"$"n büyük bir ba%ar"s"d"r. Nihai Senedi
olu%turan temel ilkeler %unlard"r:
- E%itlik, egemenlik haklar"na sayg".·
- Tehdit ya da zor kullan"m"na ba%vurmama.
- S"n"rlar"n dokunulmazl"$".
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- Devletlerin toprak bütünlü$ü.
- Anla%mazl"klar"n bar"%ç" çözümü.
- Di$er devletlerin iç i%lerine kar"%mama.
- Dü%ünce, vicdan, din ve inanç özgürlü$ü dahil insan haklar"na ve te-

mel özgürlüklere sayg". •
- Halklar"n kendi kaderlerini tayin hakk" ve hak e%itlikleri.
- Devletler aras" i%birli$i. • ,
- Uluslararas" yasalar"n getirdikleri yükümlülüklerin iyi niyetle yerine

getirilmesi.
Uluslararas" gericili$in ve emperyalist militarist çevrelerin tüm en-

gellemelerine kar%"· imzalanan Nihai Senedin uygulanmas" ve geli%tiril-
mesi de yine sosyalist ülkelerin, bar"%tan yana tüm dünya kamuoyunun
sab"rl" ve kararl" çal"%malar"na ·ba$l"d"r. .

Emperyalist sald"rganl"$" gizlemek ve silahlanma k"%k"rt"c"l"$"n" hak-
l" göstermek üzere. burjuva ideologlar" dünya bar"%"n"n kar%"l"kl" silahs"z-
lanma yoluyla de$il, kafalar" kar"%t"rmak için, toplumsal sistemi fark-
l" devletler orcsmdok! bar"% içinde bir arada ya%ama. politikas"n"n, ayn"
zamanda uzla%maz ideolojiler ve sistemler aras"nda bir yumu%ama ya da
uzla%ma do$urabilece$ini iddia etmektedirler. Dünya' bar"%" ile s"n"flar
ve farkl" toplumsal sistemler !kinci Dünya Sava%" sonras"nda uzun y"l"iar
emperyalist devletler taraf"ndan yürütülen so$uk sava%politikas"n"n res-
men ltlôs"m ilan eden Helsinki Nihai Senedi dünyada kal"c", adil ve sü-
rekli bir bar"%"n ·kurulmas"n"n olcnnkh oldu$unu göstermi%tir. Bar"% için
sava%"m"n yeni ba%ar"lar elde etmesi büyük ölçüde toplumsal sistemi
farkl" devletler aras"nda· cok yönlü i%birli$inin geli%tirilmesine ve siyasal
yumu%aman"n askeri yumu%amayla bütünle%tirilerek silahs"zlanma yolun-
da daha ileri ve somut cdrmlcr at"lmas"na ba$l"d"r. «Biyolojik ve zehirli
silahlar"n üretilmesi, depolanmas" ve yasaklanmas" ile bunlar"n imhas"
üzerine anla%ma», «Lôtln : Amerika'da nükleer silahlar"n yasaklanmas"
anla%mas"», «Nükleer silahlar" ve di$er kitle imha silahlar"n" denizlerin
dibine ve okyanuslara-okyanuslar"n dibine b"rakma yasa$"na ili%kin an-
la%ma», «Nükleer bir sava%"n önlenmesi anla%mas"» silahs"zlanma yo-
lunda at"lan dünya bcr"%"mn sa$lanmas"· için harcanan çabalara baz"
somut örneklerdir. Emperyalizmin sürekli bir gerileme içinde oldu$u dün-
yam"z. ko%ullar"nda buvoldo daha önemli ad"mlar atmak ve yeni ba%ar"-
lar elde etmek olandkl"d"r. SSCB ve ABD aras"nda stratejik silahlar"n

, s"n"rland"r"lmas"na ili%kin görü%melerin (SALT il görü%meleri) ba%ar"s"
insanl"$"n gelece$i ac"s"ndan büyük önem ta%"maktad"r. 4 Ekim 1977 ta-
rihinde Nlhcl- Senedi imzalayan 'devletlerin temsilcileri, aralar"ndaki. ili%-
kilerin iyile%tirilmesi, Avrupa'da güvenlik ve i%birli$inin (ekonomik, bilim-
sel, teknik, kültürel ve insanc"l alanlarda ve yumu%ama sürecinin ge-
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li%tirilmesi konular"n" görü%mek üzere Belgrad'ta bir araya geldiler. Tüm
bar"%ç" insanl"k bu görü%menin bar"%"n güçlendirilmesi ve halklar aras"n-
da .i%birli$inin geli%tirilmesi yolunda yeni bir kazan"m olmas"n" istemek-
tedir. •

Amerikan emperyalizmi, bir yandan bu tür bar"%ve i%birli$i toplant"-
lar"na kat"l"rken ayn" zamanda yeni tip kitlesel imha sllchlun geli%tir-
meye ve silahlanmay" k"%k"rtmaya devam etmektedir. Nükleer bir silah
olan. Nötron bombas" bunlar"n ba%"nda gelmektedir. Ünlü !ngiliz atom bil-
gini ve Dünya Bilim Emekçileri Federasyonu Ba%kan" Eric Burhop Nöt-
ron bombas"n"n Atom ve Hidrojen bombalar" dahil, tüm bombalardan
daha da tehlikeli oldu$unu belirtmektedir. ABD Ba%kan" Carter bu kor-
kunç silah" «temiz» bomba olarak nitelemektedir. Temizli$i, insanlar"-
tüm canl"lar" imha etmesinden, buna kar%"l"k maddi zarar vermemesin-
den ileri geliyormu%. Böylece ABD, nötron bombas"n" kullanarak insan-
lar" öldürmeyi, ama i%gal etmeyi dü%ündü$ü ülkenin sanayiini zarar gör-
meden ele geçirmeyi planlamaktad"r. ABD'nin bu i$renç giri%imi tüm
dünyada farkl" din, ulus ve siyasal ·görü%ten milyonlarca insan taraf"n-
dan· %iddetle protesto edildi. Silahs"zlanma ve yumu%ama sürecini teh-
dit eden, silahlanma yar"%"n" h"zland"ran Nötron bombas"n"n üretiminin
ve kullan"m"n"n derhal yasaklanmas" günümüzde bar"% sava%"m"n"n en
öndeki talebi haline gelmi%tir. -

Eldeki veriler insanl"$"n ne kadar büyük bir tehlike içinde oldu$unu
göstermeye, yeterlidir. Birle%mi% Milletler Te%kilôt"'na göre, dünyadaki
silahlanma harcamalar" 300 milyar dolara varm"%t"r. Yani bir iki dakika-
da bir milyon dolar ziyan olmaktad"r. Dünya enerji gücünün % 10'u silah-
lanma yolunda kullan"lmaktad"r. Dünyadaki bilim adamlar"n"n ve mühen-
dislerin en az dörtte biri silahlanma ara%t"rmalar" ve projeleri için is-:
tihdam edilmektedir NATO sadece 1975 y"l"nda askeri amaçla 150 mil-
yar dolar harcam"%t"r. ABD'nin 1976 y"l"ndaki askeri bütçesi 113 milyar
dolar" bulmaktad"r. Oysa bu parayla 10 milyon aile için modern konutlar
yap"labilir ve kapitalist ülkelerde gecekondularda ya%ayanlara yerle%me
merkezleri kurulabilir.

Bir uçak gemisinin fiyat" 1 milyar dolard"r. Bu parayla M"s"r'daki
Assuan baraj" tipinde bir elektrik santral" yap"labilirdi.· 1976 y"l"nda NATO
ülkeleri silahlanma için 170 milyar dolar harcad"lar. Bu miktar ekonomik
buhrandan dolay" i%siz kalan 17 milyon ki%iye bölündü$ü takdirde, bu

, i%sizlerin her biri ülkelerindeki ortalama ücretin iki misli bir ücret ala-
bilir.

Oysa, dünya nüfusunun % 12'si, yani tam 500 milyon insan açl"k cek-
mekte, 1 milyar" okuma-yazma bilmemekte ve yüz milyonlarca insan i%siz
durumdad"r.
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. 1

Dünya bar"%ç" güçlerinin üst örgütü olan Dünya Bar"%Konseyi; dil -
din - ulus - toplumsal sistem ve siyasal - ideolojik görü%ayr"m" yapmadan
tüm insanlar" :
- Tüm nükleer silahlar ile her türlü kitle imha silahlar"n"n yasaklanmas" ve

üretimin durdurulmas" için, .
- Genel ve tam bir silahs"zlanma için,
- Nötron bombas"n"n imhas" için,
- Yabanc" ülkelerdeki askeri üs ve tesislerin kald"r"lmas" için,
- Nükleer silahlardan ar"nd"r"lm"% bar"%bölgelerinin olu%turulmas" Iclr",
- Uluslararas" sorunlar"n bar"%ç" yollardan çözümlenmesi Içln,
- H_elsinki Nihai Senedi'nin bütünüyle uygulanmas" için,
- Askeri bloklar"n kald"r"lmas" için,
- Helslnkl Konferans"na kat"lan tüm devletler· aras"nda nükleer silahlar"
ilk kullanan olmama yolunda bir anla%ma yapmalar"n" sa$lamak için,
- Birle%mi% Milletler taraf"ndan bir Dünya Silahs"zlanma Konferans"'n"n
toplanmas" için,

çok yönlü sava%"m vermeye ça$"rmaktad"r.

Niçin bnn%

Silahlanman"n vard"$" boyutlar dünyam"z" her an patlamaya haz"r bir
barut f"ç"s" heline getirmi%tir. Bar"% sava%"m"n"n en birinci hedefi insan-
l"$"n ve dünyam"z"n gelece$ini güvence alt"na almakt"r.

Bar"% için sava%"m s"n"flar sava%"m"n"n bir biclmldlr. 'Siyasal yumu-
%aman"n askeri yumu%amayla derinle%tirilmesi ve silahs"zlanma yolunda
at"lacak ad"mlar, emperyalizmin sald"rganl"$"n" frenlerken.' halklar"n ulusal
ba$"ms"zl"k ve sömürüsüz bir dünya sava%"m" için daha elveri%li ko%ullar
yaratmaktad"r. • •

Silahs"zlanma sürecinin derinle%tirilmesi, silahlanmaya ayr"lan dev
ulusal kaynaklar"n ekonomik kalk"nma ve toplumsal ilerleme yolunda kul-
lan"lmas"n" kolayla%t"racakt"r. !%sizli$i, açl"$", alfabesizli$i, salg"n hcstq-
hklor" önlemek için gerekli olem milyarlar böylece sa$lanm"%olacakt"r.

Emperyalist devletlerin yürüttü$ü sitahlanma politikas" dev silah te-
kellerine astronomik kôrlar sa$lamakta ve militarizmin maddi temelini
olu%turmaktad"r. Militarizm bir· yönüyle ülke içindeki ilerici halk hareke-
tini ezmeyi, di$er bir yönüyle de ulusal kurtulu% hareketlerini bast"rmay"
ve sosyalizmin ilerlemesini önlemeyi amaçlamaktad"r. Bu nedenle silah-
s"zlanma- yolunda elde edilen ba%ar"lar, bir yandan silah tekellerinin kôr"n"
azalt"r ve bir k"sm"n"n kapanmas"n" sa$larken, ayn" zamanda dünya ilerici
güçler cephesi üzerindeki bask"y" s"n"rlayacakt"r..

Askeri bütçelerin azalt"lmas" ve örne$in nükleer silahlar"n imhas" ve
yeniden üretiminin yasaklanmas" . sosyalist ülkelerin bu alanlar için zo-
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runlu olarak yapt"klar" harcamalar" ekonomik ve toplumsal, kalk"nma yo-
lunda kullanmalar"n" sa$layacakt"r. Böylece, sosyalist sistemin dünya eko-
nomisi, ticareti içindeki gücü daha da artarken, sosyalist dü%ünce kapi-
talist ülkelerde daha h"zl" yay"lacakt"r.

. • #oven propagandan"n etkisi ve etki alan" daralacak, halklar aras"n-
daki do$al karde%lik, dostluk, dayan"%ma ili%kileri h"zla güçlenecek ve ge-
li%ecektir. ,

Silahlanma yar"%"n"n geriletilmesi ve durdurulmas", kapitalist ve sos-
yalist ülkeler aras"ndaki ekonomik, ticari ve kültürel lll%kllerl geli%tirecek,
bar"% içinde bir arada ya%ama politikas"n"n maddi temeli sa$lamla%a-
cakt"r. •

Sonuç olarak, çal"%an insanl"k, bar"% içinde, sömürüsüz ve insanca
bir ya%am için bar"% ve silahs"zlanma istemekte, istemekle kalmamakta
bu u$urda sava%"m vermektedir.

5. Uluslararas" sendikal hareket

Uluslararas" düzeyde etkin olan iki sendikal ak"m vard"r. Dünya sen-
dikalar Federasyonu (DSF), kendisini demokratik s"n"f ve kitle sendikac"-
l"$" anlay"%" içinde «sosyal adaletsizli$in ve insan"n insan taraf"ndan sö-
mürülmesinin her çe%idinin ortadan kald"r"ld"$" bir dünya sistemi için» cc-

. l"%an; siyasal, felsefi ve dinsel inançlar", üyelerinin "rk", bulunduklar" ülke-
nin toplumsal ve ekonomik sistemi ne olursa olsun, gönüllülük esas"na gö-
re, herhangi bir ayr"m gözetmeksizin, hak ve özerkli$e sayg"l" olarak dün-
yan"n tüm ülkelerindeki farkl" politikalar güden sendika örgütlerine ac"k
olan uluslararas" bir sendikal merkez olarak tan"mlamaktad"r. Ekim 1945
tarihinde kurulan DSF bugün, geli%mi% kapitalist ülkeler. ile geli%mekte
olan ülkelerden ve sosyalist ülkelerden 163 milyon emekçiyi temsil et-
mektedir.

Uluslararas" Hür Sendikalar Konfederasyonu (UHSK) ise 1949 y"l"n-
da, DSF'den ayr"lan Amerikan Sanayi Örgütleri Birli$i ile !ngiltere Sendi-
kalar Birli$i önderli$inde kuruldu. UHSK'n"n üye say"s" 52 mllvon civar"n-
dad"r. Bu konfederasyon, sosyalist ülkelerin sendikal örgütleri ile genel
olarak s"n"f ve kitle sendikac"l"$"n", kendi ülkelerinde sosyalist bir düze-
nin kurulmas"n" savunan sendikalar" üye yapmamaktad"r. Uzun y"llar, ABD'-
nin emperyalist sald"rgan politikas"n" destekleyen Amerikan sendikalar"-
n"n etkisinde kalan UHSK, son y"llarda çok yönlü ve DSF ile i%birli$i yap-
may" kolayla%t"ran daha "l"ml" bir politika do$rultusunda baz" olumlu ad"m-
lar atm"%t"r.

Her iki konfederasyon d"%"nda kalan bir üçüncü uluslararas" sendikal
örgüt de 14,5 milyon üyesiyle Dünya i! Konfederasyonu (D!K) dur. Eski
ad" Uluslararas" Hristiyan Sendikalar" Konfederasyonu olan bu örgüt yeni
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ac"n" 1968'de toplanan 16. Kongresinde alm"%t"r. DSF ile UHSK'n"n temsil
ettikleri sendikal ak"mlar"n aras"nda bir yol izleyen D!K son y"llarda DSF
ile ili%kilerini geli%tirmektedir.

Uluslararas" sendikal hareketin birli$i

Uluslararas" sendikal hareketin bölünmü%lü$ü ba%ta çok uluslu tekel-
ler olmak üzere, emperyalist ve kapitalist güçlere yaramaktad"r. Helsinki
Konferans" Nihai Senedi ikinci dünya sava%" sonras"nda h"z kazanan so-
$uk sava% politikas"n"n ltlôs"ru ilan etmi%tir. Art"k bar"% içinde bir arada
ya%ama ve yumu%ama ilkesi sadece devletleraras" ili%kilere yön vermekle
kalm"yor. Bu politika ayn" -zcmcnoo, farkl" toplumsal sistemlerdeki ve
farkl" anlay"%lar içinde bulunan sendikal örgütler aras"nda, emekçilerin
ve dünya bar"%"n"n yarar"na olumlu ve elveri%li ili%kilerin geli%tirilmesi için
somut ko%ullar yarat"yor. •

Yeterli olmamakla birlikte, son y"llarda uluslararas" sendikal hareket-
te ili%kiler kurma ve i%birli$i e$ilimi güçlenmi%tir. 'Bu birlik üç düzeyde ge-
li%mektedir : • •

1 - Uluslararas" sendikal konfederasyonlar aras"nda,
2 - Bunlara ba$l" i%kolu örgütleri aras"nda,
3 - Uluslararas" sendikal örgütlere ba$l" ulusal konfederç"syonlar

aras"nda.
Birlik e$iliminin güçlenmesini sa$layan etkenler aras"nda en ba%ta,

DSF ve ona ba$l" örgütlerin ön ko%ulsuz birlik u$nlnda çabalar", Helsinki
Konferans" Nihai Senedi, Birle%mi% Milletler Te%kilôt"'n"n "rkç" ve fa%ist
rejimlere kar%" ald"$" cesur kararlar, dünya halklar"n"n ulusal kurtulu%,
demokrasi ve toplumsal ilerleme yolunda elde ettikleri tarihsel kazan"m-
lar ile bir avuç çok uluslu tekelin kapitalist dünya üzerindeki artan ege-
menli$i ve emekçilerin kötüle%en durumu, say"labilir.

17-22 Ocak 1977 tarihinde, DSF, UHSK ve D!K'in ça$r"s" üzerine «Irk
Ayr"m"na Kar%" Uluslararas" Sendikal Konferans» topland" ve konferansa
kat"lanlarGüney Afrika, Zimbabve ve Namibya halklar" ile emekçilerinin
"rkç"-fa%ist rejimlere kar%" verdikleri sava%"m" destekleyen, bu rejimlere
kar%" uluslararas" i%çi s"n"f"n" etkin sava%"ma ça$"ran ortak bir duyuruda
bulundu. Cenevre'de 1975 ve 1977 ba%lar"nda Avrupa Sendikal Konferans"
topland". Bu ikinci konferansa kat"lan, farkf" cnlov"% ve farkl" toplumsal
sistemlerden sendikal örgütler çal"%ma ortam"n"n iyile%tirilmesi ve insan-
c"lla%t"r"lmas" konusunda sendikalar"n rolü ve aralar"nda i%birli$ine ili%kin
sorunlar" tart"%t"lar.

DSF'nin son 8. Genel Kurulu'no, DSF'ye üye olmayan 170 sendikal
merkez ile 100'den fazla sendikal delegasyon kat"ld". Bu örgüte ba$l" çe-
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%itli i% kollar"ndaki uluslararas" sendika birliklerinin yapt"klar" toplant"lar
üye olmayan bir çok sendikal örgütün de kat"lmalar"yla yap"ld".

Son zamanlardaki -bu somut veriler dünyan"n en büyük iki sendikal
konfederasyonu aras"ndaki ili%kilerde belirli ve gözle görülür bir ilerleme
oldu$unu göstermektedir. Öte yandan, D!SK'in DGM giri%imi kar%"s"ndaki
demokratik tavr" pek çok yabanc" ulusal konfederasyon ile DSF'nln des-
te$ini ald". DSF ve UHSK, birbirlerine haber vermeden de olsa, MC'nin
DGM giri%imini protesto eden tav"rlar içine girdiler.

Ancak, uluslararas" sendikal hareketin birli$i yolunda at"lan bu ad"m-
lar yeterli olmaktan uzakt"r. özellikle kapitalist sistemi saran buhran"n
i%çi ve emekçi s"n"flara getirdi$i y"k"ma, dünya bar"%"n" tehdit eden teh-
likelere, insanl"k d"%" bir anlay"%"n temsilcisi olan "rkç" ve fa%ist rejimlere
kar%" sava%"m i%çi ve emekçilerin hem ulusal, hem de uluslararas" ve böl-
gesel. düzeylerde i%ve güç birli$i gereksinimini daha .cfa acil ve zorunlu
k"lmaktad"r.

Ülkemizde de yak"ndan ya%ad"$"m"z gibi, buhran"n derinli$i s"n"f uz-
la%mac"s" formülleri geçersiz k"lmaktad"r. S"n"f sava%"m" gittikçe sertle%-
mekte ve daha geni% emekçi kitleleri kapsamaktad"r. Buna ra$men hôlei
baz" sendikalar, buhran"n yükünü i%çilerin s"rt"na yüklemeye çal"%an
hükümetlere uygun dü%ecek çözümler aramaktad"rlar. Fakat onlar"n bu
çabalar" somut gerçeklere ters dü%tü$ü gibi, .I%cllerln artan tepkisiyle de
kar%"la%maktad"r. Bu durum sendikalar aras"nda güç ve eylem birli$i için
somut ko%ullar" olu%turmaktad"r. Bu birli$in sa$land"$" ülkelerde, i%çi ha-
reketi daha da güçlenmekte ve yeni kazan"mlar elde edebildi$i gibi, es-
kilerini de korumayabilmektedir. Di$er yandan, birle%ik i%çi eylemleri, bi-
line düzeyini de geli%tirmekte ve uzla%mac" formüller yerlerini köklü eko-
nomik-siyasal. dönü%üm iste$ine b"rakmaktad"r. Örne$in, Fransa'da DSF'-_
ye ba$l" CGT ile D!K'e ba$l" CFDT aras"ndaki eylem birli$i sol partiler ara-
s"ndaki birlik ill%kilerini olumlu yönde etkilemekte ve geni%kitleleri muh-
temel bir sol hükümete haz"rlamaktad"r.

Sonuç olarak, i%çi ve emekçilerin dünya çap"ndaki birle%me iste$i
h"zlc yol almaktad"r. Uluslararas"-bölgesel ve ulusal, i%kolu düzeylerinde
somutlanmas" gereken bu birli$in sava%"m hedefleri bellidir.
- Dünyada kal"c", sürekli ve adil bir bar"%ile halklar aras"nda dayan"%ma,

i%birli$i için birlik.
- Toplumsal adaletsizlik ve e%itsizlil<lere, yoksullu$a, açl"$a, alfabesiz-
li$e, az geli%mi%li$e, salg"n hastal"klara kar%" sava%"m birli$i.
- Fa%izme, "rkç"l"$a, siyonizme ve her türlü bask" biçimine kar%" sava%"m

birli$i.
- Kötülüklerin kayna$" olan emperyalizme ve çok uluslu tekellere kar%"
sava%"m birli$i.



- Ortak ç"karlar"n" savunmak için tüm i%çi ve emekçilerin insanca bir
ya%am düzeyine kavu%mas", ·sendikal, demokratik, siyasal hak ve öz-
gürlüklerin korunmas" ve geli%tirilmesi için birlik.
Konfederosvonumuz, haz"rl"k çal"%malar"na Yürütme Kurulu üyesi

. Fehmi l%"klar'la kat"ld"$" DSF'nin 1978 Nisan"nda toplanacak olan 9. Dünya
Sendikal Kongresi'ni uluslararas" sendikal hareketi birli$inin sa$lanmas"
ve bir tek dünya sendikal örgütünün kurulmas" do$rultusunda son derece
önemli bir od"rn olarak de$erlendirmektedir.
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Ülkemiz emperyalizme ba$"ml", geri ve çarp"k kapitalist bir ülke-
dir. Tüm ekonomik ve toplumsal sorunlar, buhran, e%itsizlik ve ada-
letsizlikler bu yap"dan kaynaklanmaktad"r. Kapitalist düzende kal"nd"k-
ça emekçi halk"n ya%am düzeyini ve çal"%ma ko%ullar"n" geli%tirmeye
yönelik köklü dönü%ümler yapma olana$" yoktur. !%sizlikten, hayat pa-
hal"l"$"ndan, geri kalm"%l"k ile d"%a ba$"ml"l"ktan kurtularak, halk"n re-
fah düzeyini ve kültürünü art"rmay" amaçlayan ulusal ve 'toplumsal
kalk"nmay" sa$laman"n yolu bu düzeni de$i%tirmekten, köklü ekono-
mik-toplumsal dönü%ümleri gerçekle%tirmekten geçer. Bunlar" gerçek-
le%tirmek ise ancak ve ancak öncelikle emperyalist ve i%birlikçi, tekel-
ci sermeyenin, büyük toprak a$alar"n"n, vurguncular"n siyasal ege-
menli$ine son vermekle olanakl"d"r. D!SK, i%çi s"n"f"n"n hak ve ç"kar-
lar"n" savunma ve geli%tirme sava%"m"n" i%te bu hedef do$rultusunda,
sosyalizme yolu açan ileri demokrotlk bir düzen hedefi do$rultusunda
sürdürmektedir.

Son Genel Kurulumuzdan k"sa bir süre önce i% ba%"na gelen Mil-
liyetçi Cephe (MC)'nin izledi$i politika kapita.list sistemin genel buh-
ran"ndan etkilenen Türkiye kapitalizminin geleneksel yap"sal buhran"-
n" görülmedik ölçüde derinle%tirmi%tir. Buhran"n kaç"n"lmaz sonuçlar"
olarak, yat"r"mlar plan hedeflerinin gerisinde kalm"%; d"% ticaret aç"$" •
h"zla büyüyerek rekor düzeye varm"%; finansman darl"$" yüzünden d"%
borçlanma alabildi$ine artm"% ve böylece ekonomik-mali ba$"ml"l"k iyi-
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ce peki%mi%; döviz kaynaklar" er"m"% ve sonuç olarak da Türkiye Ulus-
"orcros" Para Fonu IMF'ye borç açmakla ekonomisinin iflôs"_n e%i$inde
oldu$unu tüm dünyaya ilan etmi%tir. Buhran"n halk"m"z üzerindeki et-
kilerine gelince : Nüfus art"%"na kar%"l"k, yeni i%alanlar"n"n aç"lmamas"
bir yana, _ var olan birçok fabrikan"n kapanmasi i%sizli$i art"rm"%; enf-
lasyon ve hayat pahal"l"$" art"%" görülmedik oranlara varm"%; enflas-
yondan kurtulma ad" alt"nda uygulanan «kemerleri s"kma» politikas"
sat"n alma gücünü dü%ürürken, ücretleri-maa%lar" ve taban fiyatlar"n"
dü%ürmeye' giderek dondurmaya yönelmi%; e$itim-Ula%"m-sa$l"k-konut
gibi toplumsal sorunlar büyümü%, k"sacas" halk"m"z"n ya%am ve çal"%-
ma ko%ullar" dayan"lmaz bir duruma getirilmi%tir. Buhran"n ilerici güç-
ler ac"s"ndan sonuçlar" ise: Fa%ist bask" ve terörün, cinayetlerin yo$un-
la%mas"; kitle eylemlerine yönelen kanl" provokasyon ve komplolar; dev-
let kademelerinde h"zland"r"lan fa%ist l<"y"m politikas" ve buralar"n fa-
%istle%tirilmes_i; ilerici örgütlerin kapat"lmas" ve özellikle D.!SK ve ona
ba$l" sendikalarin örgütlenmesini önlemek için her türlü yasa d"%" ve
fa%ist yöntemlerin kullan"lmç"s"; ontl-kornünlst-%öven-mllltorlst propagan-
dan"n yo$unla%t"r"lmas"d"r. •

Buhran" derinle%tirer:" MC'nin ülkemiz, halk"m"z ve ilerici güçler üze-
rindeki bu y"k"m, kemerleri s"kma ve fa%ist terör politikas" D!SK'in tem-
sil etti$i s"n"f sendikac"l"$"n"n geli%imini, ilerici örgüt ve güçlerin geni%
kitlesel gösterilere yönelmelerini, toplumsal • huzursuzlu$un artmas" ve
aktifle%mesini, i%çi s"n"f" hareketinin bugüne dek görülmedik h"zla ser-
pilmesini ve gücünü dosta-dü%mana kabul ettirmesini önleyememi%tir.
Gerici-fa%ist karmas" MC'nin iktidardan uzakla%t"r"lmas"na ve yerine, fa-
%izm ile "rkc"lrk d"%"nda kalan tüm dü%ünce ak"mlar"na serbestçe örgüt-
lenme ve çal"%ma özgürlü$ü sa$layacak demokratik bir iktidar"n kurul-
mas"na öncelik tan"yan, fa%izme, emperyalizme, i%birlikçi tekeller ile bü-
yük toprak sahiplerinin egemenli$ine· kar%" ulusal ba$"ms"zl"k, demok-
rasi, bar"%ve toplumsal ilerleme sava%"m" günümüzde yeni ileri bir a%a-
maya varm"%t"r. Bu a%ama, D!SK Genel Ba%kan" Kemal TÜRKLER'in yap-
t"$" Ulusal Demokratik Cephe ça$r"s" ile somutlanm"%t"r.

Ülkemizdeki ekonomik, toptumsot, siyasal ve sendikal durumu ve
son Genel Kurulumuzdan bu yana bu alanlardaki geli%meleri somutla-
makta yarar vard"r. •

Ekonomik Buhran"n Somut Göstergeleri

1923 y"l"nda toplanan !zmir !ktisat Kongresiyle kapitalist yoldan kal-
k"nma modelinin Cumhuriyet hükümetlerinin resml ekonomi-politikas" ha-
line geldi$i andan itibaren ülkemiz buhrandan kurtulamam"%t"r. Emper-
yalist güçlere ba$lanma sürec ive tekelle%menin h"zlanmas"yla birlikte
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buhran geni%lemi%ve günümüzde "y"ce derinle%erek, ekonomik-toplum-
sal-kültürel ve siyasal ya%am"n tüm alanlar"n" kapsam"%t"r.

Sanayiin ithalata dayal", montajc" ve tüketim-ara mallar" üretimine
yönelik yap"s", tar"msal yap"daki gerilik-verim dü%üklü$ü ile toprak da-
$"l"m"ndaki adaletsizlik ve bunlar"n bir sonucu olarak belli ba%l" üretim
araçlar"na sahip bir avuç parababas"na a%"r" kôr sa$lamaya yönelik
egemen ekonomik-politika buhran"n temelini olu%turmaktad"r.

A. SANAY!N!N YAPISI, DI#A BA%IMLILIK VE TEKELLE#ME
. '

1} Sanayi yap"s"n"n genel görünümü:

Ülkemiz sanayii, kapitalist yoldan kalk"nma ç"kmaz"ndaki ülkeler-
de görülen tüm yap"sal hastal"klar" ta%"maktad"r. Somut gerçekler «Bü-
yük Türkiye» veya «A$"r sanayi hornlesl» nutuklar" atanlar" yalanla-
maktad"r. Türkiye, sanayi ve tar"m sektörlerinin gereksinimi" olan üre-
tim araçlar" üretimini hôlô daha gerçekle%tirememi%tir. Çok yayg"n kul-
lan"lan deyimiyle ülkemizde a$"r sanayi, yani makine-motor-teknoloji
üreten sanayi yoktur. Bu gereksinim ile birlikte birçok hammadde ve
enerji kayna$" emperyalist tekellerden ithal edilmektedir.

Sektörlerin GSY!H içindeki paylar" (%)

Tar"m Sanayi Hizmetler

1963 38.1 15.6 46.3
1973 24.3 23.7 52.0
1975 24.8 22.3 52.9

Kaynak: DPT

Tabloda görüldü$ü gibi, tar"m sektörünün GSY!H içindeki pay"
sürekli bir dü%me göstermekte, sanayinin pay" ise az da olsa artmak-
tad"r. Do$rudan mal üretimi olmayan hizmetler sektörünün pay"n"n· h"zl"
art"%", çarp"k ve d"%a ba$"ml" kapitalist yap"n"n bir ba%ka göstergesi te-
mel kesimi o)an imalôt sanayiindeki geli%meler, genel olarak sanayi-
nin gerçek yap"s"n" ortaya koymaktad"r. Böylece «h"zla sanayile%en
Türkiye» propagandas"n"n kand"r"c" niteli$ini aç"$a ç"karmaktad"r.
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imalôt sanayii üretiminin yap"s" (.%)

1975 1976

Tüketim mallar" üretimi
Ara mallar" üretimi
Yat"r"m mallar" üretimi
Kaynak: DPT

, 49.0
35.6
15.4

47.7
36.2
16.1

Öte yandan, yukar"daki tablo tüketim mallar" üretiminin azald"$"n",
buna kar%"l"k ara ve yat"r"m mallar" üretiminin pay"n"n artt"$"n" göster-

. mektedir. Bu yan"lt"c" durum, klbrlt, tuz, deterjan, radyo, televizyon,
otomobil gibi mallar"n ara ve yat"r"m mallar" aras"nda gösterilmesinden
ileri gelmektedir. Gerçekte ise, bu gibi mallar tüketim mallar" aras"nda
yer al"r. Bu %ekilde bakt"$"m"zda, tüketim mallar" üretiminin imalôt sa-
nayii içindeki pay"n"n hôlô daha % 50'nin üzerinde oldu$unu görürüz.
Gerek tümüyle imalôt sanayii, gerekse sadece yat"r"m mallar" üretimi-
nin yap"m"n" art"ran otomobil, 'buzdolcbr, elektrik süpürgesi gibi daya-
n"kl" ·tüketim mallar" üretiminin özellikle son y"llardaki h"zl" arc"%"d"r. Bi-
lindi$i gibi hammadde-makine, teçhizat-sermaye ac"s"ndan bu alanlar
cokutuslu tekellerin denetimi alt"ndad"r. D"%a ba$"ml"l"k bu alanlarda
çok ac"k· ve seçik bir· %ekilde görülmektedir. Sanayinin montajc" yap"s"
da buradan gelmektedir.

Montajc" ve tüketime yönelik bir sanayinin geli%imi, özellikle tekel-
le%menin en yo$un oldu$u alanlarda ithalat için gerekli olan döviz
gereksiniminin .durmadan artmas", döviz darl"$"n"n ba%gösterdi$i nok-
tada d"%borçlanmaya gidilmesi ve sonuç olarak da emperyalizme olan
ba$"ml"l"$m"n peki%mesi ve derinle%mesi demektir, Tekelle%me süreci
ile d"%a ba$"ml"l"k sürecinin iç içeli$i sanayinin bu yap"s"n" biçimlendi-
ren ana faktörlerdir

2) Tekelle%me ve d"%a ba$"ml"l"k :

Ülkemizde kopitcllzmln geli%imi, bu geli%im içinde tekelle%me ol-
gusu ile yerli ve emperyalist· sermaye •ortakl"$"n"n geli%imi aras"nda
kopmaz ba$lar vcrd"r, Yerli sermayenin i%birlikçi niteli$i ekonominin
hangi alanlar"nda pekl%tlvse tekelle%me de özellikle o alanlarda h"z-'
lanm"%t"r. Bu gerçe$in en somut kan"t" Türkiye'deki 100 en büyük özel
sanayi firmas"n"n imalôt sanayii içindeki durumudur: Türkiye'nin 100
en büyük özel sanayi firmas"n"n toplam imolôt sanayii sat"%lar" lclndekt
pay" 1968 y"l"nda % 17.7 iken, bu oran 1975'de % 24.2'ye yükselmi%tir.
Yani, lmalôt sanayii kurulu%lar"n"n % 1'inden az bir bölümü sat"%lar"n
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dörtte birini gerçekle%tirmektedir. 1972 y"l"nda, kahvalt"l"k margarin,,
kamyon, otobüs, otomobil ve traktör iç ve d"% lastikleri, kibrit, elek-
trik ampulü, minibüs ve motosiklet üretiminin % 100'e yak"n bir bölü-
mü özel sektörde üçer %irket taraf"ndan gerçekle%tiriliyordu. Yani, en
büyük üçer özel %irket söz konusu mallar"n piyasas"na neredeyse bütü-
nüne egemendir.

• 1970 sanayi say"m"na göre Türkiye imalôt sanayiinde mevcut 174.986
i%letmeden yaln"zca 4.415'i (% 2.5) 10 ve daha fazla i%çi çal"%t"r"yordu.
Ancak tüm i%letmelerin % 2.5'unu olu%turan 4.415· i%letme üretimin % 80' _
ini gerçekle%tirmektedir. Bu i%letmelerin de % 2.3'ünü olu%turan 500 ve
daha fazla i%çi çal"%t"ran imalôt sanayii i%letmelerinin istihdam içindeki
paylar" % 32, üretim içindeki paylar" da • % 20.6'd"r. Büyük i%letmelerin
% 2.3'ü üretimin be%te birinden fazlas"n" gerçekle%tirmektedir. Devlet ve
iktidarlar, y"llard"r inatla izledikleri d"% ticaret, «yat"r"mlar" ve ihracat"
te%vik», yabanc" sermayeyi te%vik, kredi ve vergi, enflasyoncu politika-
lar"yla tekelle%meyi ve emperyalist güçlere ba$"ml"l"$" h"zland"rm"%lar,
çarp"k ve geri kapitalist bir ekonomik-toplumsal yap" olu%turmu%lard"r.
Bizzat kendileri adeta kapitalist yoldan kalk"nman"n olanaks"zl"$"n" ka-
n"tlam"%lard"r. Bugün ülke ekonomisi ve iktidar bir avuç i%birlikçi tekel-
ci sermaye sahibinin denetimindedir. Ülkemizdeki buhran"n, tüm toplum-.
sal bozukluk ve kötülüklerin en önde gelen sorumlusu bu i%birlikçi te-
kellerdir. Bunlar"n ekonomik ve siyasal iktidarlar" sürdü$ü sürece, ne
ulusal ba$"ms"zl"k ve kalk"nma, ne de halk yarar"na köklü dönü%ümler
olanakl"d"r. Fa%izmin maddi kayna$"n" da bunlar olu%turmaktad"r.

a. TE#V!K TEDB!RLER! VE DI# T!CARET -

- Yabanc" sermayeyi te$vik ve Ortak Pazar:,
' •

• Emperyalist sermayenin ülkemizdeki varl"$" ve izledi$i yat"r"m poli-
tikas"· d"%a ba$"ml"l"$"m"z"n ve tekelle%me sürecinin en belirgin göster-
gesidir.

Uluslararas" tekeller, özellikle kôr oram ile ithalat oran"n"n yüksek
oldu$u ta%"t araçlar", elektrik makineleri, elektronik, kimya, lastik ve di-
$er dayan"kl" tüketim mallar" üretimi alanlar"n" tercih etmektedirler. #u

• alanlardaki yabanc" sermaye oran" toplam yabanc" sermaye yat"r"mlar"-
n"n % 70'ini a%maktad"r. !%birlikçilerin en yo$un oldu$u sanayi alanlar"
da buralar"d"r. A$"r sanayie yönelmeyen bu tekeller yurt içi pazara yönel-
mi%lerdir. Yabanc" sermayeli firmalar"n 1973'de sat"%gelirleri içinde ihra-
cattan sa$lad"klar" gelirin pay" sadece % 2.8 civar"ndayd". Buna kar%"-
l"k, ayn" firmalar 1973 y"l"nda kulland"klar" toplama hammadde ve ara
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molm"n % 53'ünü ithal etmi%lerdir. Ayn" y"lda, yabanc", sermayeli firmala-
r"n sat"%lar"n"n 10 ve daha fazla i%çi çal"%t"ran özel imalôt sanayii fir-
malar"n"n sat"%lar" lcindekl pay", kimya sektöründe % 8Ö'i, lastik, çimen-
to, ta%"t. araçlar" sektörlerinde % 50'yi a%maktad"r. Bu veriler, yabanc"
sermayenin özellikle etkin oldu$u sektörlerde sermaye birikimi ve te-
kelle%menin yo$un oldu$unu, yerli büyük burjuvazinin i%birlikçili$ini vur-
gulamaktad"r.

1961-1973 döneminde Yabanc" Sermayeyi Te%vik Yasas"na göre ulus-
lar.Qras" tekeller ülkemizde 1 milyar 375 milyon liral"k yat"r"m yapm"%lar,
buna kar%"l"k ayn" dönemde 1 milyar 63 milyon lira d"%ar" transfer et-
mi%lerdir. Yani getirdiklerinin % 80'ini yurt d"%"na aktarm"%lard"r. Ayr"ca,
Petrol Yasas"na göre ülkemizde bulunan emperyalist petrol %irketleri
1965-75 aras"nda 2 milyar 340 milyon lira yurt d"%mu aktarm"%lard"r. Bu
arada, yabanc" %irketler ba%ka bir yolla daha transfer yapmaktad"rlar.
Bu %irketler, Türkiye'deki yat"r"mlar" içil) gerekli gördükleri mallar" ba$l"
bulunduklar" ana %irketten dünya piyasas"n"n üstündeki fiyatlardan sa-
t"n almakta ve böylece aradaki fark ana %irkete Türkiye'den transfer
edilmektedir. Örne$in, «chlorbenzodiazegin» adl" ilaç hammaddesinin bir
kilogram"n"n dünya piyasas"ndaki fiyat" 57 dolard"r. Türkiye'deki yabanc"
bir ilaç %irketi bu maddeyi tam 738 dolardan ithal etmi%tir. Örnekleri
ço$altmak olanakl"d"r. Ancak ac" gerçek ortadad"r. Hammadde, döviz
ve insan gücü kovncktonmrz bir avuç emperyalist ve i%birlikçi tekel ta-
raf"ndan aç"kça, devletin, hükümetlerin gözleri önünde ya$malanmakta-
d"r. Bir tak"m yasalar do bu ya$may" te%vik etmektedir. "

Ortak Pazar ile sürdürülen ili%kiler de ayn" ikili sonucu vermi%tir: Bir
yandan ba$"ml"l"k artarken, ayn" anda ba$"ml"l"$"n en yo$un oldu$u sek-
törlerde tekelle%me h"zlanm"%t"r.

Ülkemiz 1963'de imzalanan Ankara Anla%mas" ile geli%mi% kapi-
talist Avrupa ülkelerinin denetimindeki Ortok Pazar adl" emperyalist ku-
rulu%a tem üye olmak üzere Haz"rl"k Dönemine sokulmu%tur. Kas"m 1970
de ise Geçi%Dönemine girmi%tir. Ortak Pazar ile olan ili%kiler sürekli ola-·
rak Türkiye'nin aleyhine geli%mi%tir. 5 y"lda, Ortak Pazar'"n ba%ta gelen
ülkeleri olan Federal Almanya, Fransa, !talya, Hollanda, Belçika, Lük-
semburg'un Türkiye'den yapt"klar". ithalôt azal"rken, Türkiye'ye yapt"kla-
r" ihracat durmadan artm"%t"r. Böylece· ülkemizin bu alt" ülkeyle yapt"$"
d"% ticarette verdi$i ac"k y"lda ortalama % 76'1"k bir h"zla büyümü%tür.
Ancak.bu aç"k büyürken de, daha yukarlarda belirtti$imiz gibi, büyük it-
halatç" ve ihracatç" firmalar astronomik kôrlar elde etmi%lerdir.
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!hracat ve ithalat"n ülke gruplar"na göre da$"l"m" (%)

- OECD ülkeleri 70.6 70.3 66.6 75.1
a. Ortak Pazar 46.8 43.9 39.4 45.7
- Alt"lar 40.5 37.8 33.5 38.1
b. Di$er OECD Ülkeleri 23.8 26.4 27.2 29.4
-ABD 9.4 10.5 10.8 11.1

Kaynak: ANKA, Y"ll"k Ekonomik Rapor

Ortak Pazar ile ili%kiler, yine ara ve tüketim mellen sanayiinde te-
kelle%meyi h"zland"ran bir etken olmu%tur. Ancak, Ortak Pazar tekelleri
ile kar%"la%t"r"ld"$"nda i%birlikçi yerli tekellerin ne kadar c"l"z kald"klar",
böylece de rekabet sözcü$ünü kullanman"n bile ne denli gülüne oldu$u
ortaya ç"kmaktad"r. Örne$in Türkiye Çimento Sanayii A.# . y"ll"k cirosuna
göre Türkiye'de birinci s"ray" al"rken, Ortak Pazar lclnde 50'ncili$in de
alt"na dü%mektedir.

Emperyalist sermayeye ba$"ml"l"$"n en somut ve aç"k göstergelerin-
den bir di$eri de izlenen enerji politikas"d"r. Bilindi$i gibi elektrik ener-
jisi, to%körnürü ve linyit gibi kat" madde yak"tlarla petrol ürünleri, su
potansiyeli ile nükleer enerji kaynaklar"ndan üretilmektedir. Ülkemiz lin-
yit ve su potansiyeli yönünden oldukça zengindir. Ancak bu enerji kay-
naklar" hemen hemen hiç kullan"lmamaktad"r. Üstelik örne$in linyit ya-
taklar"n"n bir bölümü, a%"r" kör sa$lamaya yönelik özel sektörün _elinde-
dir. Öte yandan, bugünkü durumda su potansiyelinden yararlanma ora-
n", Keban ve Gökçekaya Santrallar"n"n tam kapasiteyle devreye girmesi
durumunda bile % 10 olacakt"r. Ta%kömürü rezervleri de s"n"rl" oldu$u-
na göre geriye bir tek petrol kalmaktad"r. Ülkemiz elektrik enerjisinin
büyük 'bölümü petrol ürünlerinden sa$lanmaktad"r:

Tüketilen enerji kaynaklar" (%)

Ta%kömür Linyit Petrol Hidrolik

1970 21.7 13.0 59.4 5.7
1975 13.1 13.2 66.1 6.7
1976 11.0 11.2 · 66.3 8.8

Kaynak: DPT

Ulusal kaynaklar"m"z"n zenginli$ine ra$men ülkemiz elektrik ener-
[lsl bak"m"ndan petrole ba$"ml" k"l"nm"%t"r. DPT'ye göre 1970 y"l"nda top-
lam petrol tüketlmlnln % 49.3'ünü olu%turan ithal mal" petrol, 1976'da

31



% 81.4'e ç"km"%t"r. Ulusal enerji kaynaklar"m"z"n i%letilmemesi yan" s"ra,
bu durumun bir di$er nedeni de Menderes hükümeti zaman"nda ç"kar"-
lan ve petrol tekellerinin avukat" Max Bali taraf"ndan haz"rlanan Petrol
Yasas"d"r. Bu yasaya göre halen petrol alanlar"m"z"n yar"s"ndan fazlas"
olan 5 milyon hektar alan ba%ta Shell ve Mobil olmak üzere yirmi em-
peryalist %irketin elinde-denetimindedir. TPAO'nun petrol üretimindeki
pay" bugün % 30'a dü%mü%tür. Bu dev %irketler ayr"ca, Ata%Rafinerisini
kurarak ülkemizden ç"kan ham petrolün % 22'sini i%letmektedirler. Ayn"
zamanda, petrol ürünlerinin % 70'inin sat"%"n" da gerçekle%tirmektedir-
ler. 12 Mart hükümetleri zaman"nda ç"kar"lan ek bir yasayla, bu %irket-
ler Türkiye'de ç"kard"klar" petrolü, d"%ar"dan itlial ettikleri petrol fiyat"-
na satma hakk"n" elde etmi%lerdir. Bu yolla, örne$in 1974 y"l"nda içte
petrol fiyatlar" artmad"$" halde, d"%taki art"%" Icerlye yans"tarak aç"ktan
milyonlar vurdular.

Yabanc" petrol %irketleri, ülkemizdeki i%birlikçilerinin de deste$iyle
elektrik gereksiniminin petrole dayal" (Fuel-Oil) santrallar"yla kar%"lan-
mas" yolunda· önemli tavizler koparm"%lard"r. Ambarl" Santral" bunlar"n
ba%"nda gelmektedir. Tek ba%"na bu santral y"lda bir buçuk milyar liral"k
Fuel-Oil tüketmektedir. Bir yetkilinin bas"na yans"yan aç"klamas"na gö-
re : «Ambarl", e$er Fuel-Oil yerine kömürle çal"%m"%olsayd" kömür tüke-
timi y"lda 300 milyon lirny" geçmezdi.» Bu gerçe$i bir ba%ka rakamla da-
ha göstermek olanakl" : 1 kilowat saatlik elektrik enerjisinin maliyeti: Lin-
yit yakan santrallarda 10 kuru%, fuel-oil yakanlarda 35 kuru%, su sant-
rallar"nda ise sadece 5 kuru%tur.

Öte yandan, 1976 y"l"nda ·petrol ithalôt"na ödenen döviz, toplam
ihracattan elde edilen dövizin % 57.4'ü oran"ndad"r. Bunun ithalata ora-
n" ise ayn" y"l için % 22'dir.

Ülkemizin bu alandaki ba$"ml"l"$" ekonominin di$er alanlar"ndaki tio-
$"ml"l"$"n"n da önemli bir göstergesidir. Enerji sorununun çözümü ise
linyit kcvnok"qnno ve su potansiyeline vönelmeve: linyit ve tüm yeralt"
kaynaklar"n"n millile%tirilmesine; uiusal teknik i%gücü kullan"lmas"na ba$-
l"d"r büyük' ölçüde. Bu önlemleri ise sadece ulusal ve halktan yana de-
mokratik iktidarlar alabilirler. Yoksa, emperyaITst %irketlerden komisyon
alanlar de$il.

- Yat"r"mlar" ve !hracat" Te$vik,

Y"llardan bert, halktan. toplanan. vergilerden olu%an kamu fonlar"
özel sermayeye «Yat"r"mlar" ve !hracat" Te%vik» ad" alt"nda aktar"lmak-
tad"r. Örne$in, ihracatta vergi iadesinin amac", ihraç mallar"na dünya
piyasas"nda rekabet olana$" yaratarak ihracat" art"rmak ve ihracat lcln-
de sanayi ürünlerinin pay"n" art"rmakt"r. Ancak, ekonominin ve özellikle
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snncviln d"%a ba$"ml"-tüketime yönelik ve i%birlikçi yap"s" tersi sonuç ver-
mektedir. Bu yolla i%birlikçi tekeller daha da zengin. edilmekte, tekelle%-
me ve sermaye birikimi h"zland"r"lmaktad"r. öte yandan, ihracat içinde
sanayi ürünlerinin pay" artmam"%, tersine k"sa sürede a%"r" kôr getiren
tüketim sanayii ile tar"ma dayal" sektörlerin pay" artm"%t"r. Bu gerçe$i
birkaç veriyle somutlamak olanakl"d"r. DPT'ye göre, vergi iadesinden ya-
rarlanan ihracat"n pay" ba%lang"çta % 2.8 iken, kapsama yeni mallar"n
al"nmas" ve vergi iadesi oranlar"n"n yükseltilmesiyle bu oran 1975'de
% 35.B'e f"rlam"%t"r. Ayn" kayna$a göre, toplam vergi iadeleri içinde, ço-
$unlu$u tar"ma dayal" tüketim mallar" ihracat"n"n bu vergi iadesinden
faydalanma oran" % 46.6, yat"r"m mallar"n"n faydalanma pay" ise sadece
% 4.7'dir.

Yat"r"mlara ili%kin tedbirler de «te%vik belgesi» sistemi içinde, yat"-
r"m yapanlara gümrük muafiyeti veya taksitlendirme, yat"r"m indirimi %ek-
linde uygulanmaktad"r. 1975 y"l"nda, «Te%vik belgesi» al"m"nda dokuma-
giyim sektörü % 25.4'Iük oranla birinci gelmekte; onu kimya ve g"da-içki-
tütün sektörleri izlemektedir. Orman ürünleri, deri-kösele alt sektörleriy-

. le bu oran % 38.6'y" bulurken, yat"r"m mallar" üretim sektörlerinin te%vik
belgesi al"m"ndaki pay" sadece % 17.3'Ie s"n"rl" kalmaktad"r.

Gümrük Vergisi taksitlendirmesi ise sadece 1969 y"l"nda 834.2 mil-
yon liray" bulmu%, bu. yüzden devletin kayb" 214.8 milyon liraya varm"%-
t"r. 1968 ve 1969 y"llar"nda toplam yat"r"m tutar" 8 milyar 512 milyon li-
ray" bulan projelere 1 milyar 801 milyon liral"k yat"r"m indirimi uygulan-
m"%. böylece _hazinenin vergi geliri 312.5 milyon lira azalm"%t"r. Ayn" an-
da da, i%birlikçi te%vik edilmi%olmaktad"r.

Görüldü$ü gibi, ne ihracatta vergi iadesi, ne de te%vik belgesi uy-
gulamalar" ne ihracat" geli%tirebilmekte, ne de ihracat"n, yat"r"mlar"n ve
böylece sanayinin yap"s"n" de$i%tirebilmektedir. Tersine, hem esas ola-
rak tüketim mallar" sanayiini ve tar"ma dayal" tüketim mallar" dallar"n"
geli%tirmekte, hem de bir avuç i%birlikçi tekele sermaye aktar"m" yap-
maktad"r. Devlet eliyle, halk"n s"rt"ndan zenginler daha da zenginle%ti-
rilmekte; tekelle%me h"zland"r"lmaktad"r. •

- D"$ ticaret

D"% ticaretin durumu, ba$"ml"l"$" tekelle%meyi yans"tan en önemli
etkenlerdendir. Türkiye hôlô daha d"%a tar"msal ürünler ve madenler sa-
tan bir ülke durumundad"r. !hracat içinde sanayi ürünlerinin pay" son de-

• rece azd"r. A%a$"daki tablo bu gerçe$i göstermektedir.

33



Tar"m-hayvanc"l"k Sanayi.
ürünleri Madenler . ürünleri -

1973 63.2 3.2 33.6
1975 56.6 7.5 35.9
1976 64.0 5.6 30.4
Kaynak: D#E

Görüldü$ü gibi, sanayi ürünlerinin ihracat içindeki pay" azalmaktad"r.
Asl"nda bu pay daha da azd"r. Çünkü, ba$"rsaklar, koyun eti, incir ezmesi,
kepek, küspe gibi ürünler de sanayi ürünleri aras"nda say"lmaktad"r. Ger-
çekte, tar"ma dayal" tüketim mallar"n"n toplam ihracat içindeki pay" % 70'in
de üstündedir. .
. !thalôtta ise tersine bir durum gözlenmektedir. Makine-techizc:it ve ham
madde ithalôt" toplam ithalôt"n % 92.4'ünü olu%turmaktad"r.

Türkiye ithalôt"n"n bile$imi (%)..

1

1
1

Makine-teçhizat
!n$aat

Hammaddeler malzemesi Tüketim mad.

1975
1976

35.3
39.2

54.3
53.0

6.1
4.8

4.3
3.0

Tekelcili$in ve sermaye birikiminin vard"$" boyutlar ithalôt alan"nda
da aç"kça görülmektedir. lthclôtc" firmalar"n % 1.3'ünü olu%turan ve öz
sermayesi 50 milyon liran"n üzerinde olan 130 firma, toplam öz sermayenin
% 43.3'üne sahiptir.· !thalatç" firmalar"n % 94.3'ünü olu%turan 9630 firma-
n"n öz sermaye içindeki pay" sadece % 30'dur. Ayr"ca, ithalatç"lar"n % 50'.-
ye yak"n bölümünü, kendi ham madde ve yar" i%lenmi%ürün gereksinimleri
için ithalôt yapan sanayiciler olu%turmaktad"r. Bu i%birlikçi tekeller, d"%
ticaret yoluyla astronomik körler sa$lamaktad"rlar.' örne$in. ODTÜ Ge-
li%me Dergisi'nde yay"nlanan bir ara%t"rmaya göre, bu kdrl"l"k çelik boru
ithalinde % 494, iç lastikte % 555, motorinde % 278 oran"na ula%makta-
d"r. !thalôt"n özel sektör elinde olmas" ve i%birlikçi niteli$i nedeniyle, em-
peryalist tekellerden yüksek fiyatlara al"nan mallar, üzerine a%"r" korlar
eklenerek yurt içinde sat"lmakta ve pahal"l"k körüklenmektedir.

Türkiye'nin ihracat" büyük ölçüde, üreticiler taraf"ndan de$il, büyük
ihracatç" firmalar taraf"ndan yap"lmaktad"r. Bu özellikle, ihracat içinde en
büyük paya sahip olan tar"ma dayal" ürünler için geçerlidir. 117 pamuk
ihracatç"s" y"lda ortalama iki%er milyon lira kazan"rken, 250 bin pamuk
üreticisi ailenin eline ise y"lda sadece 800-900 lira para geçmektedir. 100
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tütün ihracatç"s"na 231.408.640 lira net kôr (her ihracatç"ya erteleme
2.314.086 lira) dü%erken, 22.000 tütün üreticisi aileye 50.620.640 lira net
gelir (aile ba%"na ortalama 223 lira) dü%mektedir. Üretimle ilgisi olmayan
bir avuç i%birlikçi ihracatç", küçük üreticilerin s"rt"ndan milyonlar vurmakta
ve daha fazla kôr elde edebilmek için de taban fiyatlar"n"n alabildi$ine
dü%ük olmas"na çal"%maktad"rlar. Böylece, sermaye birikimi ve tekelle%me
ihracat alan"nda da devlet eliyle yönlendirilmekte ve h"zland"r"lmaktad"r. •

,
- Kredi politikas" ve bankalar

Tekelle%menin en ileri boyutlar" bankac"l"k alan"nda görülmektedir.
A%a$"daki tablo bu gerçe$i göstermektedir: •

Tasarruf
Sermaye Kôrter rnevduct !$tirakler
içindeki içindeki içindeki lclndekl
pay"(%) pay"(%) pay"(%) pay"(%)

Türkiye !%Bankas" 3.3 32.0 39.5 48.3
. Yap"-Kredi Bankas" 23.9 25.6 20.1 10.4
Akbank 23.9 22.6 • 16.9 18.9
3 banka toplam 51.1 80.2 76.5 77.6
Kaynak : Türkiye ·Bankalar Birli$i (1972)

Sadece 3 bnrikori"n özel bonkcc"ükto elde edilen kôriar içindeki pay"
% 80'i, i%tiraklerdeki pay" da % 77'yi a%maktad"r. Bu oranlar içindeki aslan
pay" T. !%Bankas"'na aittir. T. !%Bonkosr'nm 1924'1erde devlet taraf"ndan
kuruldu$u hat"rlan"rsa, devletin izledi$i mali politikayla sermaye birikimini
ve tekelle%meyi nas"l te%vik ederek h"zland"rd"$" ortaya c"kar. A%a$"daki
tablo ise, genel olarak banka sermayesinin özel olarak da T. !%Bankas"'-
n"n sanayi yat"r"mlar"ndaki pay"n"n sürekli yükseldi$ini; yani sanayi ser-
mayesi ile' mali sermayenin lclcell$lnl göstermektedir.

T. !$ Bankas"n"n !$tiraklerinin Da&"l"m"
(1965-1973, % olarak) •

!$tirak dal" 1975 1968

12.59
1.87
78.86
6.68

1973

9.94
0.84
85.43
3.79
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Bankalar 13.90
Sigorta # irketleri 2.34.
Sanayi # irketleri 76.20
Di$er i%tirakler 7.56
Kaynak : T. !%Bankas" raporlar".

1



-· -··-- ....

r.c. Hazinesi ad"na Maliye Bakanl"$"n"n üçüncü büyük hissedar" ol-
du$u T. i%Bankas", kurulu%unun 52. y"l" nedeniyle yay"nlad"$" b.ir bro%ür-
de bu gerçe$i %öyle dile getirmektedir: «1975 y"l" sonunda T. i%Banka-
s"'run g"da, maden, ta%, toprak, tekstil, lastik, kimya, plastik, demir-ma-
den-makine, enerji, turizm sanayii alanlar" ile banka, sigorta ve sair tica-
ret %irketleri gruplar"na yapt"$" i%tirak yat"r"mlar"n"n defter de$erleri tu-
• tar" 1 milyar 350 milyon liray" a%maktad"r. Ne var ki,. her biri kendi ala-
n"nda önemli birer varl"k olan bu kurulu%lar"n eri%mi% bulunduklar" öz
varl"klar, keze bunlar"n hisse senetlerinin- bugünkü de$erleri, sermaye-
leri ile· ölcülernlyecek kadar büyüktür. Bu nedenle T. !%Bankas"'n"n sa-
hip bulundu$u i%tirak hlsselerlnln gerçek toplam", ancak milyarlarca
lira ile ifade edilebilir.»

Bankalar açt"klar" krediler ve i%tirakleriyle tekelle%meyi h"zland"r"r-
ken, ayn" anda da d"%a ba$"ml"l"$"n en önemli etkeni olmaktad"rlar. Ayn"
bro%ürden ald"$"m"z a%a$"daki bir ba%ka bölümde bu olgu ac"kça gözler
önüne serilmektedir: «Bilindi$i gibi son iki y"ld"r ülke ekonomisine katk"-
da bulunan kaynaklardan biri de DC Bankalar Mevduat" olmu%, d"%ban-
, kalardan yurdumuza yp do$rudan mevduat olarak, ya da Türkiye'deki
bir. firmaya Türk Liras" olarak aç"lacak kredi kar%"l"$"nda döviz gelmeye
ba%lam"%t"r. 1975 y"l" sonunda 39 bankal" sistemin Türkiye'ye getirebildi$i
dövize çevrilebilir banka mevduat", yakla%"k olarak 12 milyar TL. düze-
yindedir. T. i%Bankas", tek ba%"na bu miktar"n % 40'"n" sa$lam"%ve 5
milyar liral"k bir döviz mevduat" elde etmi%tir. Bu !%Bankas"'n"n d"%ül-
kelerde hangi ölçüde güven kazand"$"n"n• bir ba%ka kan"t" olmaktad"r.»

Devletin hem özel bankalar, hem de kendine ba$l" kurulu%lar kana-
. l"yla izledi$i bu kredi .polltlkosmm s"n"f niteli$i birkaç örnekle daha vur-
. gulanabilir: MC, l%bc%"no geldikten sonraki ilk 15 gün içinde Merkez
Bankas" kaynaklar"ndan özel. sektöre tam 1 milyar 257 milyon lira kredi
da$"t"lm"%t"r.

Ayn" politika tar"m sektörü için de geçerlidir. örne$in, 1969 y"l"nda
toplam tar"m i%letmelerinin % 91.58'ini olu%turan küçük ve orta i%let-
meler toplam Ziraat Bankas" kredilerinin % 49.02'sini kullan"rlarken, geri
kalan % 8.42 oran"ndaki bir avuç büyük toprak sahibi toplam kredilerin
% 50.98'ini elde etmi%tir. Böylece tekelle%me tar"mda da devlet eliyle
te%vik edilmektedir.

- Borçlanma

Çarp"k kapitalist yap"n"n d"%a ba$"ml"l"$"n"n bir ba%ka göstergesi de,
yurda gönderilen i%çi dövizlerinde azal"% ve borçlanman"n artmas" ola-
rak görülmektedir. !hracat gelirleri ve i%çi dövizleri toplam" ithalat için
gerekli olan döviz miktar"n" sa$layamamaktad"r. O halde geriye bir tek
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yol kclrnnktcd"r. O yol da d"% borçlanmay", yani emperyalist tekellere
ba$"ml"l"$" art"rmaktad"r. Dövize Çevrilebilir Mevduat Hesaplar" (DCM)
yoluyla al"nan k"sa vadeli, yüksek faizli borçlar dahil Türkiye'nin d"%
borç yükü 150 milyar liray" a%m"%t"r. 1977'nin ilk 8 ayl"k döneminde 100
milyon dolarl"k d"%borç ödemesi yapan Türkiye 170.1 milyon dolarl"k da
borç faizi ödemi%tir. Uluslararas" kredi kurulu%lar", d"% borç ödemeleri
ihracat gelirinin % tü'unu' a%an ülkeleri, kredi olabilirli$i azalm"%ülkeler
olarak görmektedirler. A%a$"daki tabloda Türkiye'nin d"% borç ödeme-
leri durumu gösterilmektedir: D"% borçlar tutar"n"n, Uluslararas" Para
Fonu (IMF) ile Dünya Bankas" -kredllerl limitini a%t"$" için Türkiye, Av-

. rupa para plvosçsmdon kredi-borç alma yoluna gitmi%tir. Piyasa faizi
% 7 olmas"na kar%"l"k % 15'e varan faiz oranlar"yla ve k"sa vadeli olan
borçlar, Avrupa bankalar"na tatl" kôrlcr sa$larken ülkemiz h"zla ltlôsm
e%i$ine getirilmi%tir. Bugün MC, ABD emperyalizminin denetimindeki
IMF'ye el açmakta ve borç alabilmek için a%"r" fiyat art"%lar", develüas-
yon, sat"n alma gücünün dü%ürülmesi %eklinde somutlanan «kemerleri
s"kma» politikas"n" tüm %iddetiyle uygulamaktad"r. Emperyalist ve i%bir-
likçi tekellerin gereksinimini kar%"lamak için uygulanan bu politika bir
yandan tekelle%meyi ve d"%a ba$"ml"l"$" daha da h"zland"r"rken ayn" anda
emekçi halk"m"z"n ya%am ko%ullar"n" alabildi$ine a$"rla%t"rmaktad"r.

D"$ Borç Ödemeleri

D"$ borç faiz ve
ana para ödemelerinin
ihracata oran" (%)

1

1974
1975
1976
1977 Ocak - Mart
1977 Ocak - Haziran
1977 Ocak - Temmuz
Kaynak: Cumhuriyet gazetesi.

14.9
17.2
17.1
20.7
24.3
27.4

- Vergi Politikas"

!hracatta vergi iadesi, gümrük muafiyeti veya taksitlendirmesi gibi
yollar, devletin montaja ve iç pazara yönelik tüketim sanayiini, yani d"-

• %o ba$"ml"l"$" te%vik eden ve tekelle%meyi h"zland"ran vergi politikas"n"n
sadece bir yönüdür. Devletin ve iktidar"n s"n"fsal niteli$inin do$al sonu-
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cu olarak izlenen vergi politikas" emekçilerin s"rt"ndaki vergi yükünü
a$"rla%t"r"rken, üretim araçlar"na sahip i%birlikçi tekellere sermaye ak-
tar"m" sa$lamaktad"r. •

K~mu görevlilerinin ayl"klar", askeri harcamalar, devlet borçlar"n"n
faizleri ve te%vik tedbirleri gibi harcamalar" kar%"lamak üzere kapitalist
devletin gelir kcynoklcrtno gereksinimi vard"r. Üretim araçlar" özel mül-
kiyette oldu$una göre, devletin ba%l"ca gelir l<ayno$" vergilerdir. Devle-
tin kapitalist s"n"fsal niteli$inden dolay" a$"r vergi yükünü ta%"yanlar
l%cl s"n"f" ve di$er emekçi katmanlard"r. Verqiler yaln"z devlet harcama-
lar"n" kar%"lamak için al"nmamaktad"r. Ekonomik sava%"m ile parasal üc-
retler yükseltildi$inde, yüksek vergiler, fiyat art"%lar"yla birlikte ücret-
lerin sat"n alma gücünü k"smakta ve böylece emekçilerin ya%am düzeyi-
ni geriletmektedir. Ücretleri dondurmak· suretiyle sermaye birikimini h"z-
land"rmak isteyen i%birlikçi tekeller, bu yoldan istediklerini elde edeme-
dikleri taktirde ve hcttc elde etseler de, vergi ve fiyat art"%lar" yoluyla
amaçlar"na ula%may" denemektedirler. Ayr"ca, asgari ücretten bile ver-
gi kesilirken, büyük toprak sahipleri hemen hiç vergi ödememektedirler.
Devlet ve iktidar, bu konuda onlar"n en büyük yard"mc"s"d"r.

Ülkemizde, tüm vergi. gelirlerinin % 65'i, dolayl" vergilerden olu%-
maktad"r. En adaletsiz vergi türü de budur. Çünkü bu vergi türünde,
bir ki%i ne kadar zengin olursa o kadar az vergi ödemektedir. Gelir Ver-
gisinin % 70'1 i%çi ve memur gibi emekçiler taraf"ndan kcr%"lonmcktcdrr.

- Enflasyoncu Politika

Kapitalizmin enflasyondan kurtulmas" olanaks"zd"r. Kald" ki özellikle
son y"llarda buhran"n derinle%mesiyle h"zlanan enflasyon emekçilerin
sat"n alma gücünü dü%ürürken, tekellerin kôr"n" art"rmaktad"r. Bir yan-
dan enflasyonun en dolays"z sonucu olan fiyat art"%lar", ayn" ende bu
art"%lara eklenen tekel kôr" sermaye birikimini- ve tekelle%meyi h"zlan-
d"rmaktad"r. Fiyat art"%lar" d"%"nda, tekellere kaynak aktar"m"n"n bir dl-
$"a_r yolu - da Kamu !ktisadi Te%ebbüslerinin (K!T) mal ve hizmetlerinin

• ucuz fiyatla tekelci sermayeye verilmesidir. K!Tierin ürünlerine yap"lan
önemli zamlar ço$u kez· emekçilerin zorunlu gereksinim maddelerini
kapsarken, tekelci, sermayenin girdi· olarak kulland"$" özellikle ara mal-
lar" ya zam kapsam"n"n d"%"nda b"rk"lmakta ya da yap"lan zamlar de-
vede kulak kalmaktad"r. D"% tica_ret hadleri ile ithal edenler girdilerin
fiyatlar"n"n sürekli art"%"na ra$men, tekelci sermayeye sa$lanan bu kolay-
l"k K!T'lerin aç"klar"n" durmadan art"rmaktad"r. Devlet, bu aç"$" kar%"l"k-
s"z para basarak kar%"lama yoluna gitmekle enflasyonu körüklemekte,
böylece i%birlikçi tekelci sermayenin kôr" artar ve ülke IMF'ye avuç acar
duruma gelirken, emekçilerin ya%am düzeyleri daha da gerilemektedir.
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A%a$"daki tablo son 3 y"la ili%kin para ve kredi konular"ndaki geli%me-
leri göstermektedir:

• 1

Ba$l"ca Para v~ Kredi Göstergelerinde 9 Ayl"k De&i$im (%)

1974 1975 1 1976

Para arz" 11.69 18.87 15.51
Emisyon 30.58 22.87 32.60
Mevduat 2.61 16.00 5.07
Banka kredileri 7.96 25.67 14.75
Merkez Bankas" kredileri 26.33 27.58 60.16
Kaynak : Merkez Bankas"

B. TARIMIN VE KÖYLÜLÜ%ÜN YAPISI

Ülke ekonomisinin dengesizli$i, çarp"kl"$" ve gerili$i tar"m sektö-
ründe de kendisini göstermektedir. •
\ 197~ verilerine göre nüfusun % 60'dan fazlas", çal"%an nüfusun da

% 65 kadar" tar"m sektöründe ya%amaktad"r. Ulusal gelirin dörtte birin-
den fazlas", ihracat gelirlerinin de % 72'si tar"msal ürünlerden sa$lan-
maktad"r. Ayr"ca, tar"m sektörü emperyalist sermayeye ba$"ml" olarak
geli%en sanayi için ucuz hammadde temin etmekte, i%sizli$in ve at"l i%-
gücünün en yayg"n ve sürekli oldu$u bir sektör niteli$iyle tekelci ser-

. maye taraf"ndan i%çi ücretleri üzerinde bir bask" arac" olarak kullan"l-
maktad"r. Ülke ekonomisi içindeki bu son derece önemli ve a$"rl"kl" duru-
munu korumas"na ra$men, ulusal gelirin içinde tar"msal ürünlerin payi
sürekli olarak azalmaktad"r. ,

Bu sektörde kopltollst üretim ili%kileri ile özellikle do$·u ve güney
do$uda yayg"n olan kapitalizm öncesi üretim ili%kileri bir arada bulun-
maktad"r. Ancak tar"msal girdilerin daha yayg"n bir %ekilde kullan"lmas",
sanayi ve ticaret bitkilerinin toplam tar"m ürünleri içindeki pay"n"n art-
mas" ve bu bölgelerde de yava%yava%fabrika bacalar"n"n tütmeye ba%-
lamas" tar"mda kapitalist üretim ili%kilerini egemen k"lm"%t"r. Bu 'sürec
içinde, tar"m sektöründe mülksüzle%me ve' yoksulla%man"n yan" s"ra,
k"rdan kente göç de h"zlanm"%t"r. Kapitalizmin buhran"n"n derinle%mesi
ve genelle%mesi sonucunda tar"m ürünlerinin piyasada sct"% fiyat" dü-
%erken,· tar"msal girdilerin ve tüketim maddelerinin fiyatlar"n"n a%"r" de-
recede yükselmesi emekçi köylülerin ya%am ve çal"%ma ko%ullar"n" ola-
bildi$ine a$"rla%t"rm"%t"r. Bir de buna •tar"m emekçilerinin i%yasas" kÔp-
sam"nda olmamalar"n" da eklersek, geçimini tar"mdan elde etmek zo-
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rundakl milyonlarca köylü ailesinin maddi durumu daha kolayl"kla kov-
ran"r.
Tar"mda modern girdi kullan"m", özellil<le 1960 sonras"nda büyük önem

kazanm"%t"r. Gübrelenen alan"n toplama oran" 1965-1974 döneminde % 2'
den % 13'e c"km"%t"r. 1972 sonunda sulanabilir alanlar"n sadece % 7'sl
sulonrncktcvd". D!E verilerine göre traktörle i%lenen alan"n toplama
oran" 1970'de % 33 iken, 1974'de % 61'e c"km"%t"r. Ba%ka kapitalist ül-
kelerle"kor%"lc%t"nldt$tndo Türkiye tar"m"n"n bu geli%melere ra$men geri-
li$ini korumakta oldu$u görülmektedir:

. Türkiye !talya Yunanistan Fransa

Kimyasal gübre (kg/hektar) 24 82 84 204
Tor"m ilac" (kg/hektar) 1,8 5,2 7,1
Traktör (adet/hektar} 0,4 3,9 1,8 6,4
Kaynak : DPT, Yeni Str?t~ji . ve Kalk"nma, 1970

Kimyasal gübre, tar"m ilac", traktör kullcrummm artmas", d"%a ba-
$"ml"l"$" ve tekelle%meyi de h"zland"rmaktad"r.

Modern girdi kullan"m"ndaki bu önemli geli%meler, toprak da$"l"m"n-
daki adaletsizlik ve kapitalizm öncesi üretim ili%kilerinin devam etmesi
nedeniyle verimlili$e cok s"n"rl" bir %ekilde yans"maktad"r; hatta son y"l-
larda baz" tar"msal ürünlerde verimlilik dü%mü%tür.

•
Baz" ürünlerde hektar ba$"na verim (kg.)

Ürünler 1967 1974 Ürünler 1967

Bu$day 1250 1257 Ayci9e$i 1070
#eker pancar" 35122 30507 Tütün 637
Pamuk 551 714 So$an· 9031

1974

988
475

10000

Tar"mda toprak da$"l"m", kredi politikas" ve pazar ili%kileri köylü-
lü$ün s"n"fsal yap"s"n" ortaya koyan belli ba%l" etkenlerdir.

·Toprak da&"l"m" :

Toprck grubu 1968 1973 1968 1973

Topraks"zlar 17,52 22,37 0,00 0,00
1 -50 dekar 64,29 56,61 34,11 26,61
51 - 500 dekar 17,53 20,40 46,54 59,34
500 ve daha fazla 0,67 0,62 19,41 14,03
Kaynak: DPT
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Tablodan görüldü$ü gibi, ülkemizdeki tar"mc" ailelerin neredeyse
dörtte birinin bir ·kar"%bile topra$" yoktur ve mülksüzle%me giderek art-
maktad"r. Yine DPT'nin bir ba%ka ara%t"rmas" ise, geçimini sa$lamaya ye-
tecek kadar topra$" olmayan ailelerin tar"mla u$ra%an toplam nüfusun
Do$u'da % 90,5'ini, Akdeniz'de % 82,5'ini le Anadolu'da % 77,9'unu, Ege
Marmara'da % 72,6's"n" olu%turmaktad"rlar.

«Toprak da$"l"m"» tablosunun gösterdi$i bir ba%ka gerçek ise, küçük
tar"m üreticisi ailelerin topraks"zlarla birlikte geçimini tar"mdan temin
eden nüfusun % 80'ini olu%turduklar"d"r. Buna ra$men toplam tar"m ala-
n" içindeki paylar" % 26,61'i geçmemektedir.

Toprak da$"l"m"ndaki bu e%itsizlik ve denqesizllk, kredi da$"l"m"nda da
kendisini göstermektedir. Bu durum iktidarlar"n tar"m kapitalistleri ile
büyük toprak a$alar"ndan yana kredi politikalar" ile tar"msal kredilerin
toplam krediler içindeki pay"n"n azalmas"ndan kaynaklanmaktad"r. Ör-
ne$in, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne aç"lan kredilerin toplam Merkez Ban-
kas" kredileri içindeki pay" 1950'de % 17 iken 1973'de % 8'e dü%mü%tür.
Bir ba%ka deyi%le tar"m d"%" sektörler finansman kaynaklar"ndan artan
ölçülerde pay almaktad"r. 1969 y"l"nda toplam tar"m i%letmelerinin %
91,58'ini olu%turan 'küçük ve orta i%letmeler toplam tar"msal kredilerin %
49'unu kullan"rken, bu i%letmelerin geri kalan %8,42'si kredilerin %51'ini
ele geçirmi%lerdir. Bu genel adaletsizlik baz" bölgelerde daha da a%"r"
boyutlara ula%maktad"r:

Bölgelere göre kredi da$"l"m" -1974 (%)

Akdeniz 27,6 Ege 27,3 Orta Kuzey 15,9 Karadeniz 11,9
Marmara 5,5 Orta Gün. 4,7 Güney Do$u 2,5 Orta Do$u 2,5
Kuzey do$u 2, 1
Kaynak: Bankalar Birli$i 1975 Raporu

Kredilerin dengesiz ve adaletsiz. da$"l"m" küçük üreticileri tefecilere
do$ru itmektedir. Süleyman Demirel'in bir zamanlar «te%kilatlanmam"%
kredi piyasas"» diyerek resmen tan"d"$" tefecilikte faiz oran"n"n % 50-100
aras"nda astronomik boyutlara varmas". küçük üreticiler ile yoksul köy-
lülerin ödeyemeyecekleri büyük borç yükü alt"na sokmakta, daha sonra
da topraklar"n" elden ç"karmaya zorlamaktad"r.

Tar"msal gelir da$"l"m"na gelince, DPT'ye göre y"ll"k ortalama geliri
50 bin liran"n üzerinde olan ve tar"msal gelir elde eden ailelerin sadece
% 8,2'si toplam tar"msal gelirin %49'una el koymaktad"rlar. Ayr"ca dev-
letin tar"msal destekleme politikas" bu adaletsizlikleri iyice körüklemekte-
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dir. 1975 y"l"nda %eker pancar" üreticilerinden 5 dönümden daha az top-
ra$" olan üreticilere destekleme al"mlar"yla sa$lanan fon fiktar" i%letme
ba%"na 3527 lirad"r. !%letme büyüklü$ü 100 dönümden fazla olan 137 i%let-
me için bu rakam 135 bin llrnd"r. Tüm Antbirlik ortaklar"n"n %7,2'sini olu%-

. turan 564 büyük tar"m i%letmesi, taban fiyatlar" yoluyla hazineden sa$la-
nan fon aktar"m"n"n dörtte birinden fazlas"n" elde etmi%tir.

Ayr"ca, küçük ve hatta önemli bir bölümüyle orta köylülerin ürettikle-
ri, büyük ihracatç" firmalar için önemli bir yüksek kör kayna$"d"r. Bu fir-
malar kôrlar"n"n artmas" için, üreticinin ürününü ucuza kapatmak için
özellikle iktidarlar"n taban fiyatlar"n" dü%ük tutma ve zaman"nda aç"kla-
mama politikas"n" desteklemektedirler. Küçük üreticinin, yoksul köylünün
ürününün piyasa fiyat" enflasyon art"%"na oranla dü%erken, tekelci serma-
yeden ald"klar" zorunlu tar"msal ve ya%amsal maddelerin fiyatlar" durma-
dan artmaktad"r. Bu da asl"nda sömürünün i%birlikçi tekelci sermayeye
sermaye aktar"m"n"n belli ba%l" yollar"ndan biridir.

Sonuç olarak, tar"msal nüfusun ezici ço$unlu$unu olu%turan tar"m
i%çileri, az toprakl" veya topraks"z yoksul köylüler, küçük üreticiler ile
i%birlikçi tekelci sermaye ve büyük toprak a$alar" aras"ndaki çeli%kiler
gittikçe %iddetlenmektedir. Orta köylülerin maddi durumu da eskiye göre
büyük bir h\"zla sars"lmaktad"r. Özellikle son dönemlerde k"rsal nüfusun
belli ba%l" tüketim maddelerinin de zam furyas"na dahil edilmesi emekçi
köylülü$ün ho%nutsuzlu$una siyasal boyutlar kazand"rmaktad"r. Son y"l-
larda pazar i!i%kileri son derece· s"n"rl" olan yörelerde fabrika bacalar"n"n
tütmeye ba%lamas" k"rsal nüfusun i%çi s"n"f" hareketinden artan ölçülerde
etkilenmesini sa$lam"%t"r. Emekçi köylülü$ün demokratik kooperatif hare-
ketinin geli%mesi ise i%çi s"n"f" ile köylülük aras"ndaki do$al ba$la%"kl"-
$"n somutta olu%mas" için daha elverl%ll ko%ullar olu%turmaktad"r..

Emekçi köylülü$ün ürününü de$erlendirerek insanca ya%am ve ça-
l"%ma ko%ullar"na kavu%mas", toplumsal hizmetlerden yararlanmas", bü-
yük 'toprak sahipli$ine son verilerek toprak da$"l"m"nda adaletin .sa$lan-
mas", tar"msal ürün' ve gelirin artmas", halk"m"z"n sa$l"kl" ve ucuza beslen-
mesi ancak ülke çap"nda ve h"zl" bir. toprak ve tar"m reformunun emekçi
köylülerin örgütlü denetiminde, devletin deste$iyle uygulanmas"yla ola-
nakl"d"r. Bunun da yolu, i%çi s"n"f"n"n ba%ta emekçi köylülük olmak üze-
re tüm tekel d"%" kotmcnlcrto birlikte iktidar olmalar"ndan geçer.

C. !#S!ZL!K

1975 nüfus say"m"na göre ülkemiz nüfusu 40 milyonu a%m"%t"r. A%a-
$"daki tablo Türkiye'deki çal"%ma durumunu göstermektedir.
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'Türkiye'de Çal"$ma Durumu (Bin Ki$i)

1963
1. Toplam i%gücü arz" 12.396
2. Toplam yurtlcl i%gücü talebi 12.055
- Tar"m • 9.267
- Sanayi 1.013
- 'Hizmetler ve bilinmeyen 1.775

3. Yurtd"%"ndaki i%çi say"s" 36
4. Tar"m d"%" i%sizler .305·
5. Tar"mda eri faal mevsimde i%siz say"s" 750
6. Toplam i%siz say"s" (3+4+5) 1.091
7. !%sizlik oran" (1/6) %8.8

1975
16.410
14.314
8.705
1.759
3.850
815

1.281
750

2.846
%17.3

------·.._....._.-"

Tablodan izlendi$i gibi, ülkemizde i%siz say"s" 12 y"l içinde % 165'-
lik bir art"%göstermi%tir. 1975 sonlar"nda Ortak Pazar üyesi geli%mi%ka-
pitalist ülkelerde, buhran nedeniyle i%sizlik h"zla artarak % 5 - 6'ya,
ABD'de de % 8 - 9 oran"na yükselmi%tir. Türkiye'de i%sizli$in bu denli
yüksek olmas"n"n temel _nedeni ekonominin emperyalist sermayeye ba-
$"ml", i%birlikçi tekellerin egemenli$inde geri ve çarp"k kapitalist bir yap"-
da olmas"ndan kaynaklanmaktad"r. Bu nedenler %öyle s"ralanabilir : .

r 1 - Kapitalistler i%çiler aras"nda rekabeti körüklemek ve ücretler
üzerinde bask" yapabilmek, ya da ücret art"%lar"n" s"n"rlayabilmek için
yedek i%gücü ordusunu ellerinin alt"nda tutmak isterler.

2 - Tekelle%menin h"zlanmas"yla küçük ve orta i%letmelerin kapan-
mas", i%sizli$in bir ba%ka nedenidir.

3 - Üretim teknolojisi geli%tikçe, kapitalistler daha az i%çiye gerek-
sinim duymakta; i% basitle%mekte, kad"n ve çocuk i%çilerin de üretime
çekilmeleriyle kapitalistler yeti%mi% i%çileri i%ten ç"karmaktad"rlar.

4 - Çal"%ma sürelerinin uzunlu$u ve fazla mesai uygulamas" da
i%siz say"s"n" ,olumsuz yönde etkileyen bir ba%ka- nedendir.

5 - Tar"mdaki dengesiz kapitalistle%menin h"zla art"rd"$" mülksüz-
le%me k"rsal qlanlarda her geçen gün daha çok say"da i%siz üretmektedir.

6 - Sanayile%me h"z", yap"s" gere$i yeni çal"%ma alanlar" yaratmada
son derece yetersiz kalmaktad"r.

3 milyon aç"k i%sizin yan"nda, ondan da fazla gizli i%siz vard"r. Çal"-
%an nüfus içinde hesaplanan bu i%sizlerin yan"nda, bir de i% talebinde
bulunmayan, fakat cch%mo ça$"nda olan ve çal"%ma ko%ullar"na sahip mil-
yonlarca insan üretim d"%"nda kalmakta, ccl"%cnlcnn s"rt"ndan geci":"mek-
tedir. •
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D. YURT DI# INDAK! !#Ç!LERiM!Z

Ülkemizde i%sizli$in vard"$" boyutlar"n en aç"k göstergelerinden biri-
si de 1 milyona yak"n emekçinin geli%mi%kapitalist ülkelere göç etmek zo-
runda kalmas"d"r. !ktidarlar. yurt d"%"na göçü i%sizli$i azalt"c" bir etken
olarak de$erlendirmi%lerdir. Oysa, buhran"n derinle%mesiyle beraber, bu
ülkelerin yabanc" i%çilere kap"lar"n" kapamalar" ve yüz binlercesini de
s"n"r d"%" etmeleri, bu görü%ün temelsizli$ini bir kez daha kan"tlam"%t"r.
öte yandan, yurt d"%"na giden i%çilerimizde . vas"fl"l"k oran" oldukça yük-
sektir. Böylece, ülkemizin gereksinimi olan vas"fl" i%gücü, i%birlikçi te-
kellerin ithalat gereksinimi ve aç"klar" kapamak için kullan"lan döviz sa$-
lama u$runa ,toplumumuza milyonlara mal olmas"na ra$men emperya-
list tekellere pe%ke% çekilmektedir.

V. Genel Kurulumuzun 20 nolu karar" do$rultusunda çal"%malar"n"
sürdüren Konfederasyonumuz, bu konudaki görü%lerini geli%tirmi%ve i%-
çilerimizin çal"%t"$" kapitalist Avrupa ülkelerindeki i%çi konfederasyonlar"
ve Türkiyeli i%çi örgütleriyle ili%kilerini sa$lamla%t"rm"%t"r. Bu yönde yap"-
lan çal"%malar örgütümüzün gerek i%çilerimiz; gerekse uluslararas" sendl-
kal hareket içindeki etkinlik ve sayg"nl"$"n" artt"rm"%t"r.

. Konfederasyonumuz, di$er tüm sorunlarda ve konularda oldu$u gibi,
göçmen i%çiler konusunu ve yurt d"%"ndaki i%çilerimizin sorunlar"n" da
s"n"fsal aç"dan ele, alm"%ve buna uygun somut talepler ve öneriler ge-
li%tirmi%, bunlar"n geni%kitleler taraf"ndan benimsenmesi ve iktidarlar ta-
raf"ndan uygulanmas" için yo$un çaba harcam"%t"r.

Yurt d"%"na i%çi göçünü, kapitalizmin e%it olmayan geli%me yasas" ile
emperyalizme ba$"ml"l"$"n ve kapitalist yoldan kalk"nma açmaz"n"n ka-
ç"n"lmaz bir sonucu olarak gören örgütümüz, i%çilerimizin sorunlar"n"n
köklü çözümünün ancak yurt içinde i%sizli$i ortadan kald"rmaya yöne-
lik köklü dönü%ümlerle olanakl" oldu$u görü%ünü savunmu%tur. Bu dönü-
%ümleri ise halktan yana ilerici bir iktidar"n gerçekle%tirebilece$ine ina-
nan D!SK, bu süreç içinde i%çilerimizin somut ve acil sorunlar"n"n çözü-
mü ve hafifletilmesi yönünde de gerekli giri%imlerini sürdürmü%ve kitlesel
bir bask" arac" olma niteli$ini kullanm"%t"r.

Bu arada, dev kapitalist tekeller taraf"ndan amans"zca sömürülen
ve MC torot"ndcn ·kaderlerine b"rak"lan i%çilerimiz, bulunduklar" ülkelerde
ekonomik, toplumsal ve demokratik haklar"n", insanl"k onurlar"n" daha
guçlü savunabilmek amac"yla mevcut ilerici i%çi örgütlerinin birle%mesi
yoluna gitmi%lerdir. Bu çal"%malarda örnek ba%ar"lar elde ederek, 26 - 27
#ubat 1977 tarihinde Federal Almanya'n"n Düsseldorf kentinde yapt"kla-
r" «!#Ç! KURULTAYl»nda Federal Almanya [%et Dernekleri Federasyonu
.(F!DEF)'i kurmu%lard"r. Kurultaya D!SK ad"na kat"lan Genel Sekreter Meh-
met KARACA %u konu%may" yapm"%t"r:
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«Yurt d"%"na sürükleni% nedenleri her %eyden önce, ,yukarda
çehresini çizdi$imiz ülkemiz ko%ullar"nda yatmaktad"r.

!%gücü göçü, gerek gönderen ve alan ülkeler aç"s"ndan, gerekse
ülkelerini. terkeden yüzbinlerce emekçi ac"s"ndan temelde ekonomik-
tir. Göç etmek zorunda kalan karde%lerimizin esas kayg"lar"; ken-
dilerinin ve ailelerinin geçimini sa$lamak, ülkelerine döndüklerinde
de insanca bir ya%am"n ko%ullar"n" haz"rlamakt"r. Ancak, bu hakl" is-
te$in gerçekle%memesi bir yana, göçmen i%çilerimiz, bulunduklar" ül-
kelerde, ay"r"mc"l"k ve hcks"zl"k alt"nda inletiliyorlar. Yerli ve yaban-
c" i%çilerin hak e%itli$i tan"nm"yor.

Son y"llarda, yurt d"%"ndaki l%cllerlmlzln çal"%t"klar" ülkelerdeki
kapitalist sistemin genel bunal"m" iyice derinle%meye yüz tutunca, bu
ülkelerin egemen güçleri taraf"ndan yürütülen yabanc" i%çi siyaseti-
nin ay"r"mc" niteli$i de iyice aç"$a ç"kt". Buncl"riun derinle%mesiyle
birlikte, göçmen i%çilerin u$rad"klar" haks"zl"k ve e%itsizlikler de de-
rinle%ti. Tekelci sermaye bunal"m"n faturas"n" i%çi s"n"f" ve emekçilere
ödetmek istiyor. Pahal"l"l"$"n ve enflasyonun yüzünü onlar"n omuzla-
r"na y"kmaya çal"%"yor.

Bir türlü hayata geçirilmeyen hak e%itli$i ayaklar alt"na al"n"-
yor. i%sizli$in nedeninin göçmen i%çiler oldu$u yolunda propaganda
geli%tiriliyor. Bölücü ve "rkç", yabanc" i%çi dü%man" görü%ler körük- •
!eniyor.

Bu ayr"mc"l"k, yerli yabanc" tüm i%çilerin ç"karlar"na yöneliktir.
Federal Almanya, Fransa gibi ülkelerde çal"%an göçmen i%çi say"s"
milyonlar" bulmu%tur. Bu kitlelerin birlik icinde s"n"f sava%"m"na ka-
t"lmalar", insanca bir ya%am için sürdürülen ortak kavg.ada yer al-
malar" sa$lanmad"kça kal"c" ba%ar"lar elde edilemez. Yerli ve yabanc"
i%çiler ayn" patronlar taraf"ndan sömürülüyorlar. Ayn" dü%mana kar-
%" ortak sava%"m her düzeyde güçlendirilmelidir. Yerli ve yabanc" i%-
çilerin gerçekten hak e%itli$inin sa$lanmas" hedefi ortak sava%"m"n
bir parças"d"r. Bu konuda ilerici i%çi güçleri, önemli dayanak nok-
talar" kazanm"%t"r.

Göçmen i%çi karde%lerimiz bulunduklar" ülkelerin sendikal ör-
gütlerinde daha iyi ve daha kitlesel bir bicimde örgütlenmelidirler.
Sendikal örgütlenmenizi baltalamaya çal"%an her türlü giri%imi, ka-
rarl"l"kla geri püskürtmelisiniz. Göçmen i%çilerin di$er demokratik
kitle örgütleri de bu konuda hassas olmal", demokratik s"n"f ve kit-
le sendikac"l"$"n"n geli%mesine katk"da bulunmal"d"r.

Türkiye'nin tek demokratik s"n"f ve kitle ser"dlkol Konfederas-
yonu D!SK, kuruldu$undan beri yurt d"%"ndaki karde%lerimizin so-
runlar"na çözüm aramakta en ufak bir ikircilik göstermemi%tir.
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D!SK'in 20 no.lu 5. Genel Kurul karar", yurt d"%"ndaki karde%le-
. rimizle ilgilidir. Ve sorunun can damar"na i%aret etmektedir.

Yani yurtta i%.
!çinde bulundu$umuz dönemde, Türkiye'ye dönük istemleriniz

aras"nda biri var kl.. acillik ve a$"rl"k kazanmaktad"r : Oy hakk"n"n
tan"nmas".

1977 seçimlerinde, fa%ist ve gerici güçlerin, MC'nin geriletilme-
si yolunda tüm ilerici ve demokratik güçler seferber edilmelidir. !le-
ri demokratik bir düzene giden yolda küçümsenmeyecek bir a%ama-
d"r bu. !%birlikçi tekelci sermaye yanl"s",. fa%ist t"rman"%"n kayna$"
MC'nin gerilemesi, yurt d"%"ndaki i%çilerimizin de yarar"na olacakt"r.

Bu nedenle, y"llard"r, hemen hemen tüm siyasal kurulu%lar toru-
f"ndan vaadedilen seçme ve seçilme hakk" derhal siz karde%leriml-
ze de tan"nmal"d"r. Su hak ta, di$erleri gibi verilmez, al"n"r.

Ba$"ms"zl"k, demokrasi, bar"%, toplumsal ilerleme ve sosyaiizm
do$rultusunda yurt d"%"ndaki i%çilerimizin hak ve ç"karlar" ,s"n"fsal
bilinçlenmeleri için ayr"c"l"$a, e%itsizli$e kar%" sürdürdü$ünüz çal"%-
malarda ba%ar"lar dilerim.»
F!DEF, raporumuza özetle ald"$"m"z bir bildiriyle görü%lerini aç"kla-

m"% ve yurt d"%"ndaki i%çilerimizi D!SK ile dayan"%maya ça$"rm"%t"r_:
«Federal Almanya ve Türkiye kamuoyuna, Tüm !%çi Dernekleri-

ne ve i%çilerimize : .
Federal Almanya son yirmi. y"ld"r sürekli olarak yabanc" i%çi ça-

l"%t"rmaktad"r. Tüm yabanc" i%çilerin, özellikle yurdumuzdan gelen
bizlerin ikinci s"n"f insan muamelesi gördükleri art"k inkôr edilmez
bir gerçektir. 26 - 27 #ubat 1977 tarihlerinde Düsseldorf %ehrinde,
do$rudan do$ruya i%çilerimiz ve dernekleri taraf"ndan yürütülen Bü-
yük !%çi Kurultay"'n"n muhte%em bir ba%ar" ile sona erdi$i ve hiçbir
olay ç"kmaks"z"n neticeye vard"r"ld"$" ayr" bir gerçektir. Yabanc" i%.~
çilerin böylesi bir eylemi, elle tutulur, gözle görülür bir program çer-
çevesinde, yirmi y"ldan beri ilk defa gerçekle%tirmenin biz i%çilerimi-
ze nasip oldu$u di$er bir gerçektir. ·Tüm i%çilerimiz F!DEF'le ne ka-
dar .övünseler o kadar hakl"d"rlar. •

F!DEF'in hamurunda dünyan"n en %erefli insan" !#Ç!N!N MAYA-
SI vard"r. Bunun için F!DEF güçlüdür. Bu güç, görülüyor ki, kimi çev-
releri' h"rç"nla%t"rm"%ve %a%k"na çevirmi%tir. Bu sa$l", «sol»lu ,çevreler
yeni do$mu%olan F!DEF'i daha kunda$"nda bo$mak ve hançerlemek
istiyor.

Bu nedenle, karanl"klarda sürtü%mek isteyenleri i%çilerimizin
önünde, onlar"n yönetimi ve denetimi alt"ndaki en demokratik ortam-
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da tüm meselelerimizi tart"%maya, i%çilerimize hesap vermeye ça$"r"-
yoruz. F!DEF nedir? diyenlere cevab"m"z %udur :
1 - F!DEF ad" ve %an" ne olursa olsun hiçbir siyasi partiye ba$l"

de$ildir. Ancak bu F!DEF'in «partiierüstü» bir tavr" benlmsedi-
$i anlam"na gelmez. F!DEF taraf tutar, i%çilerimizin taraf"n" tu-
tar. F!DEF elbette ki biz i%çilerin ç"karlar" do$rultusunda at"-
lacak her olumlu ad"m" destekleyecektir.

2 - F!DEF ad" ve %an" ne olursa olsun PART!ZANLI%A kesinlikle
kar%"d"r. Kayna$" nereden gelirse gelsin, i%çilerimizin birlik ve
beraberli$ini bozacak, i%çilerimizin birlik örgütü olan F!DEF'e
yönelik tüm yeni federasyon kuruculu$una kesinlikle kar%" ç"-
kacak, onlar"n as"l niyetlerini i%çilerimizin gözü önüne serecek,
k"smetlerini ellerine verecektir.

3 - F!DEF fikir, dü%ünce TEKELC!L!& !NE kesinkes kar%"d"r.
F!DEF özgürlükçü demokrasiden yana oldu$unu Büyük !%çi Ku-
rultay"nda aç"kça-göstermi%tir. Yurdumuzdaki anlay"%"n tam ter-
sine, yurtd"%"nda özgürlükçü demokrasi yanda%l"$"n"n patenti
ve mühürünün kendilerinde oldu$unu sananlar, kendileri d"-
%"nda herkesi, özellikle biz i%çileri töhmet alt"nda b"rakmak is-
teyenlerin çabalar" kime yar"yor? Özgürlükçü demokrasi mü-
cadelesinin son be%on y"l de$il, elli y"ldan beri bizzat i%çi s"-
n"f"m"zca yürütüldü$ünü kime unutturmak istiyorlar ?

4 - F!DEF'in komünist bir örgüt olmad"$"n" sa$"r sultan bile duy-
du. Bu düzmecelerin en gerici çevrelerce planl" bir %ekilde tez-
gôhland"$", bu oyunlar"n ac" bir %ekilde fiyasko ile neticelendi-
$i apaç"k ortadad"r. F!DEF'in i%çilerimizin özgürlükçü demokra-
siden yana, sosyal-kültürel nitelikte y"$"nsal bir örgüt· oldu$u
art"k yüzbinlerce i%çimiz taraf"ndan biliniyor.

5 - F!DEF ne bir sendikad"r, ne de sendikal görevleri üstlenecek
bir federasyondur. Dolay"s"yla F!DEF ekonomik mücadele yü-
rütmez. Ancak DGB saflar"nda ekonomik mücadeleyi destek-
ler. Ekonomik mücadeleye kar%" ak"mlarla mücadele eder. i%-
çilerimizi Federal Almanya ve Bat" Berlin'de DGB sendikala-

• r"nda örgütlenmeye, yurdumuzda D!SK ile dayan"%maya ça$"r"r.
6 - F!DEF hiçbir cinsiyet, "rk, dil ve politik inanç ay"r"mc"l"$" güt-

meksizin tüm i%çilerimizin ve derneklerinin büyük bir kesimi-
ni çat"s" alt"nda toplam"% bulunuyor.

F!DEF kurulmu%tur. Ancak bu kurulu%un tamamlanm"% oldu$u
anlam"na gelmez. F!DEF'ln kap"lar" her zaman tüm i%çi derneklerine
aç"kt"r. F!DEF bu zihniyetle hareket edecektir. Partizanc"l"$a, fikir te-
kelcili$ine, sendika dü%manl"$"na, bölücülü$e kar%" ç"karak Büyük
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!$çi Kurultay"'n"n kendisine yükledi&i bu· kutsal ve gurur verici gö-
revin üstesinden gelmesini bilecektir.»
Örgütümüz ve F!DEF .aras"nda dayan"%ma ve güç birli$i ili%kileri dur-

madan geli%mi%tir. 5 Haziran genel seçimlerinde CHP'yi ve D!SK'in tav-
r"n" destekleyen F!DEF, ba%ta DGM'ye kar%" koydu$umuz tav"r ve 1 May"s
1977 gösterisi sonras"ndaki geli%meler olmak üzere maddi ve manevi aç"-
'dan dcvoru%rnus"m göstermi%, yC"rt d"%"ndaki i%çilerimizi bu dayan"%maya
ça$"rm"%t"r. Örgütümüzün bu i%çilerimiz aras"nda. sayg"nl"$" ve etkisinin
artmas"n"n en ba%ta gelen nedenlerinden birisi F!DEF'in bu kar%"l"ks"z
dayan"%mas"d"r. Dayan"%ma içinde oldu$umuz bir ba%ka ilerici örgüt de
Avrupa'daki bir ç,_ok derne$in olu%turdu$u Türkiye Bar"%ve Özgürlük Ko-
mitesi {TBÖK) tür. TBÖK de Konfederasyonumuzun eylemlerini aktif bir
%ekilde desteklemi%, F!DEF ile birlikte gerek Konfederasyonumuz, gerek-
se grevdeki Maden-!%üyeleri için kitlesel dayan"%ma eylemleri düzenle-
mi%, bu amaçla dayan"%ma fonlar" kurmu%tur. Ayr"ca, 1. MC'nin DGM gi-
ri%imini ve 1 May"s kanl" komplosunu uluslararas" kurulu%lara götürmü%,
böylece dünya kamuoyunun yan"m"zda yer almas" için yo$un çaba har-
cam"%t"r.

F!DEF, yay"nlad"$" blr bildiride dayan"%mas"n" %öyle vurgulam"%t"r:
/ .

«Yurtd"$"ndaki örgütlerimiz özellikle FIDEF üyesi derneklerimiz
- D!SK'~ daya-n"$ma ve ba$sa&l"&" telgraflar" çekmi$tir. Bunun yan"s"-
ra çok say"da. ilerici Alman örgütlerinin D!SK'e dayan"$ma mektup
ve telgraflar" göndermeleri sa&lanm"$, dayan"$ma di&er uluslara da
yay"lm"$t"r. GEW Sendikas"nda örgütlü ö&retmenlerimiz yap"lan ça-
l"$malara fiilen. kat"larak bölgelerindeki örgütlerin D!SK'le dayan"$-
maya girmesine önayak olmu$lard"r.
- F!DEF 1 May"s katliam"nda $ehit dü$mü$ olan i$çilerimizin aile-

lerine yard"m maksad" ile bir acil hesap numaras" açarak tüm '
i$çilerimizi maddi yard"ma davet etmi$tir. Hesap numaras" $u-
dur: Sonderkonto, 1 Mai-Opfer/Türkei, 242 370, Stadtsparkasse,
43 Essen.
- F!DEF, 2 May"s sabah", 1 May"s· kanl" sald"r"s" üzerine derhal

Türkçe ve Almanca olmck üzere 30'ar bin bildiri bas"p, da&"t"m"-
n" üyeleri üzerinden sa&lam"$t"r.
- F!DEF, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki üye derneklerinin ka-
t"laca&" büyük bir protesto yürüyü$ünü 14 May"s Cumartesi gü-
nü Düsseldorf $ehrinde yapacakt"r.
Yurtta$"ndaki tüm i$çi örgütlerimiz,· gençlerimiz, l<ad"nlar"m"z,

ö&retmenlerimiz ve ö&rencilerimiz yürüttükleri protesto eylemleri ile
MC iktidann"n kanl" ey!emlerine kar%" olduklar"n" durmcdcn dosta
dü%mana gösterdiler, gösteriyorlar. F!DEF, yurtd"%"ndaki tüm örgüt-
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!erimize, Mc iktidar"na kar%", D!SK ve i%çi s"n"f"m"zla dayani%ma lcln-
de ve 5 Haziran seçimlerinde CHP'ni destekleme yolunda yürüttük-
leri çal"%malarda sonsuz ba%ar"lar diler.»

- Uluslararas" Göçmen !%çiler Konferans"

Birincisi 1972 y"l"nda Belgrad'dc;", ikincisi 1973'de !stanbul'da yap"lan
i%çi gönderen ve yabanc" i%çi çal"%t"ran Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleri
sendikalar"n"n 3. Ulusiararas" Göçmen !%çiler Konferans" 20 - 22 May"s
1976 tarihleri. aras"nda· -Stuttgart'ta yap"ld". 2. Konferans'ta CGT gibi
ilerici sendlkcl örgütlerin önerisi üzerine Konfederasyonumuz ilk kez bu .
Konferansa kat"ld" ve görü%lerini uluslararas" düzeyde belirtme f"rsat"n"
buldu. •

Mehmet Karaca ile Kemal Nebio$lu'nun sunduklar" tebli$de örgütü-
müz, kapitalizmin derir"le%en buhran"n göçmen i%çilerin sorunlar"n" daha
da a$"rla%t"rd"$"n", ayr"mc"l"k ve "rkç"l"$a artan ölçülerde prim verildi$ini
belirterek önerilerini özetle. %öyle s"ralad" :

«Göçmen i%çilere kar%" güdülen ayr"mc"l"k nedeniyle ortaya ç"-
kan sorunlar"n tek çözüm yolu, yerli ve yabanc" emekçilerin hak
e%itli$inin, her ülkede sözde de$il, uygulamada sa$lan_mas"d"r. Bu
do$rultuda iki önemli dayanak noktas" var :

1 - Göçmen i%çilerle ilgili !LO uluslararas" sözle%mesi,
2 - Helsinki Konferans"nda, i%gücü gücüyle ilgili olarak onay-

lanan maddeler, yerli ve yabanc" emekçilerin hak e%itli$ini sa$lama
. yolunda ileri sürülebilecek somut istemlerle, bu sözle%me ve madde-
lerin tümüyle hayata geçirilmesi istemi birlikte savunulmal"d"r.

Hak e%itli$i do$rultusunda önemli acil istemlerimizden biri de,
i%gücü ve sosyal güvenlik anla%malar"n"n yeniden ele al"nmas"d"r.
Ancak anla%malarla yap"lacak de$i%ikliklerde, i%çi alan ve i%çi gön-
deren ülkelerin sendikal örgütleri söz ve karar sahibi olmal"d"rlar.

Hak e%itli$inin yolu i%çi alan ve i%çi gönderen ülke sendikala-
r"n"n daha s"k" bir i%birli$ine dayanan daha güçlü bir birlik, dayan"%-
ma ve ortak mücadeleden geçmektedir.»
Konfederasyonumuz, .yurt d"%"ndaki i%çilerimizin acil taleplerini %öy-

le dile getirmektedir:
<<- Yerli yabanc" ay"r"m"na son.
:- E%it i%e e%it ücret. !% ay"r"m"na son.
~ Hak e%itli$i (Sosyal Güvenlik, aile yard"mlar", çocuk paralar", i%-

sizlik sigortas" vb.) •
- Çocuklar" nerede olursa olsun, yabanc" i%çiler de yerli i%çilere ve-

• • rilen ayn" çocuk paras"n" almal"d"rlar.
- Emeklilik sorununun çözümü.
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- .Göçmen i$çi çocuklar"na kendi dillerinde de yeterli e&itim ole-
na&".
- Yabanc" emekçi kad"nlar"n korunmas" ve ay"r"m yap"lmamas".
- Aile getiriminin engellenmemesi.
- Ucuz ve sa&l"k ölçülerine uygun konut.
- Turistik yabanc" emekçilere oturma ve çal"$ma izni. _
- Cal"$ma saatleri içinde idari i$lem yapmak zorunlulu&undaki i$-

çilere ücretli izin. . .
- Y"ll"k ücretli izin için ülkesine giden i$çiye belli bir yolculuk süresi

tan"nmal"d"r.
- Ülkemizdeki seçimler s"ras"nda yurt d"$"ndaki i$çilerimize .secrne

ve seçilme hakk". • ,
- Federal Almanya'daki ta$"nma yasa&"n"n kald"r"lmas"._
- Sendikal ve demokratik haklara sayg".
-- Türkiye gümrüklerindeki keyfi muamele ve bask"ya son veriJme-

li. Formaliteler basitle$tirilmeli, i$lemler düzenli ve süratli ya-
p"lmal"d"r.
- Yurtta i$.

_- Geri göndermeye hay"r.»

Bu taleplerin elde edilmesi için örgütümüz, i%çilerimizin bulundukla-
r" ülkelerdeki sendikal örgütlerde daha y"$"nsal ve daha etkin olarak ör-
gütlenmelerini, kendi olu%turduklar" kurulu%larda, F!DEF'de birle%melerini
ve i%çi gönderen ve alan ülkelerdeki sendikal örgütler aras" i%birli$inin
somut eylemlerle güçlendirilmesini zorunlu görmektedir. Konfederasyo-
numuz bu görü%ten ç"karak, bir yandan F!DEF ile ili%kilerini sürdürür-
ken, ayn" zamanda da - uluslararas" ili%kilerinde bu konuya önemle e$il-
mi% ve çe%itli yabanc" sendikal örgütlere ortak çal"%ma anla%malar" ya-
p"lmas" önerisinde bulunmu%tur.. Sürekli dayan"%ma ve güç birli$i içinde
oldu$umuz Fransa i%çi s"n"f"n"n demokrotlk s"n"f ve kitle sendikal örgütü
ile böyle böyle bir anla%ma imzalanm"%bulunmaktad"r.

Konfederasyonumuz, i%sizlik ve vurtd"%"no i%gücü göçü sorununun
köklü çözümünün ancak belli ba%l" üretim ve da$"t"m araçlar"n"n toplum-
salla%t"r"laca$" sömürüsüz ve bask"s"z bir toplum düzeninde olanakl" oldu-
$u görü%ündedir. •

E. PAHALlLIK, ÜCRETLER VE GEL!R DA%ILIMI

Hayat pahal"l"$" durmadan ortmoktod"r. Bu art"% son aylarda doruk
noktas"na vararak,· i%çi-emekçi köylü-memur-esnaf-emekli milyonlarca
al"n teriyle geçinen insan"n ya%am ko%ullar"n" ·görül_medik bir %ekilde a$"r-
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lc%t"rrm%t"r. 1970 - 75 dönemindeki fiyat art"%lar", -1965 - 7_0 dönemindeki
art"%"n 3 - 4 kat"d"r. Fiyat art"%lar" emekçi halk" daha da yoksulla%t"r"rken,
bir avuc i%birlikçi tekel ile büyük toprak sahibinin kôr"n" yükseltmektedir.

Toptan e$ya fiyatlar"
endeksi
1965
1970
1975
1976
1965 - 70 art"%"
1970 - 75 art"%"

109.4
145.7
343.2
396.6
33.2
135.6

Ankara geçinme
endeksi
107.6
148.3
•331.4
385.9
37.8
123.5

!stanbul geçinme
endeksi

104.8
155.6
365.8
429.6
48.5
135.1

Kaynak: Ticaret Bakanl"$"

Bu dönemde !stanbul'da tüketici fivotlcnrun % 135 artmas"na kar%"-
l"k, holk"r" en cok tüketti$i maddelerin fiyatlar" bu oran"n da üstünde art-
m"%t"r. D!E verilerine göre, örne$in bu 5 y"ll"k· dönemde ekme$in fiyat"
% 204, pirincin % 157, kuru fasulyenin % 208, beyaz peynirin % 209, pa-
tiskan"n % 320, yo$urdun % 174 oranlar"nda_ artm"%t"r. Örnekler ço$alt"-

. labilir. Son zamlar bunlara dahil de$ildir.
Bu somut verilere kar%"n, i%verenler, ücretleri dü%ürerek korlar"n" bu

yoldan dqha ~a artt"rmak amac"yla, fiyat art"%lar"n" ücret art"%lar"na, do-
lay"s"yla sendikalara yüklemeye çal"%maktad"rlar. Bilindi$i gibi, özellikle
son y"llarda i%verenler bu amaçla toplu sözle%me sistemini de$i%tirme,
sendika taleplerini geriletme ve i%çi s"n"f"n"n ekonomik sava%"m gücünü
k"rma do$rultusunda yo$un cabalar 'harcamaktad"rlar. !ktidarlar, özellik-
le MQ bu çabalara destek· olmcktcd"r. !%verenlerin bu iddialar" geçersiz-
dir ve yaland"r. Cumhuriyet gazetesinde yay"nlanan bir tablo bu gerçe$i
%öyle dile getirmektedir: , •

lmclct Sanayiinde Girdilerin, Kônr", Ücretlerin Pay" (%)

1973
1974

Girdiler
61
62

Kôr
28
28

Ücretler
11
10

Tüm veriler, ücret art"%lar"n"n verim art"%"n"n gerisinde kald"$"n", ter-
sine fiyat art"%lar"n"n i%birlikçi tekelci sermayenin a%"r" sömürü ·ve kôr"n-
dan do$du$unu· ortaya koymaktad"r.- Yap"lan bir ara%t"rma, örne$in % 10
luk bir genel ücret art"%"n"n ka$"t-bas"m sektöründe fiyatlar" % 3.4 ora-
n"nda, ta%"t araçlar"nda % 3.2, madeni e%yada % 3.1, dokuma-giyimde
% 2.2, elektrik makinalar"nda % 2.1, losttk-plnstlkte % 1.6, g"dada % 1.3,
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. .
petrol ürünlerinde % 1.Ö oran"nda fiyat art"%iar" do$uraca$"n" kan"tlamak-
tad"r. Oysa bu sektörlerdekl fiyat .art"%lar" bilindi$i gibi çift rakamlarla ol-
maktad"r; hatta baz" sektörlerde· üçlü rakamlara bile varmaktad"r.

A%a$"daki tablo• ücretlerin son üç y"lda art"%oranlar"n" göstermek-
tedir: . .

Ortalama Parasal-Brüt, Net ve Gerçek Ücretler

1974
1975..
1976

TL
68.26
85.55
108.64

Brüt(%)
25.5.
25.4
27.0

TL
50.27
59.47
70.84

Net(%}
21.8
18.3
19.1

TL
33.07
32.48
33.10

Gerçek (%}
5.8

• -1.7
2.2

Kaynak: ANKA Ajans" Y"ll"k Ekonomik Rapor 1976

!%verenler, i%çi srruftn"n zorlu sava%"mlarla elde etti$i ücret art"%"n"
durdurmak isterlerken, memurlar"n grev-toplu sözle%me ve sendikala%ma
hakk"na sahip olmamalar" onlar"n da ya%am ko%ullar"n" alabildi$ine kötü-

. le%tirmektedir. Yüzbinlerce memur sefalet maa%"yla geçinmek.zorunda b"-
rak"lm"%t"r. • •

. -· Gelir Da$"l"m" :
Üretim orcclonrun bir avuç pcrobobcs" soyguncu-sömürücünün elin- •

• de oldu$u ülkemizde gelir da$"l"m"n"n adaletli olmas" elbette beklenemez.
DPT'nin 1973 y"l"na göre yapt"$" bir ara%t"rma, gelir da$"l"m"ndaki adalet-
sizli$i tüm ç"plakl"$"yla gözler önüne sermektedir:

Aile Yüzdeleri
En dü%ük gelirli % 20 aile
!kinci % 20 aile .·
Üçüncü %' 20 aile
Dördüncü % 20 aile
En yüksek gelirli % 20 aile

Gelir Yüzdeleri
3.5
8.0
12.5
19.5
56.5

Görüldü$ü gibi, ülkemizdeki en yüksek gelir dilimindeki % 20 elle
toplam gelirin yar"s"ndan fazl_as"n" almaktad"r.

Sosyal Kesimlere Göre Gelir Da&"l"m" (1973). ~·
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Kesimler
Ücretliler • •

Kesimdeki ailelerin
toplama oran" (%)

37.0
52.3
10.7

1973.

Kesim gelirinin
toplama oran"(%)

31.9
. 32.9
35.2

Küçük üreticiler
Sermaye ve meslek sahipleri
Kaynak: DPT, Gelir Da$"l"m"



• Ülkedeki tüm de$erlerin yarat"c"lar" olan ve nüfusun ezici ço$unlu-
$unu olu%turan i%çiler, memurlar, küçük üreticiler ile parazit sermaye s"-
n"flar" aras"ndaki adaletsizlik-e%itsizlikler bu tabloda da ac"kça görülmek-
tedir. Kald" ki, «sermaye ve meslek sahipleri» tan"mlamas" içinde küçük
sermayeciler ile esnaf ve 'zonootkôrlor da bulunmaktad"r. Bunlar"n da
toplam gelir içindeki paylar" oldukça dü%üktür. Bir avuç büyük tekelci
ile büyük toprak sahibi, arac"-tefeci, büyük bürokrat, nüfus içinde az"n-

. l"kta kalmalar"na kar%"n gelirin aslan pay"na el koymaktad"rlar. '
Kcpltouzmtn e%it olmayan geli%me yasas"na göre, bu e%itsizlik böl-

geler aras"nda da gözlenmektedir:
DPT'nin ayn" ara%t"rmas"na göre, Do$u Anadolu'da ya%ayan ve top-

• lam ailelerin % 14.?'sini olu%turan • 1 milyon aile toplam gel_irin . sadece
% 10'unu almaktcid"r: Bu pay"n büyük bölümü de, bu bölgedeki büyük top- .
rak sahipleri, a$alar-beyler taraf"ndan ele geçirilmektedir. Buna kor%"-
l"k, sadece bir kentte istanbul'da ya%ayan ve toplam ailelerin % 8.5'ini
olu%turan 590 bin ailenin toplam gelir içindeki pay" % 14'e ç"kmaktad"r.
Bu % 14'ün büyük bölümü ise i%birlikçi büyük sermaye sahipleri - büyük
ihracatç" ve . ithalatç"lar aras"nda pay· edilmektedir. Bölgeler aras"ndaki
bu uçurum mevduat ve krediler da$"l"m"nda da somutlanmaktad"r. Di-
$er bölgelere göre «geli%mi%» say"lan Marmara-Orta Kuzey Anadolu-Ege
bölgelerinin toplam mevduat içindeki pay" 1974 y"l"nda %74.24, toplam kre-
diler içindeki pay" % 76 iken bu oranlar en az «geli%mi%» Kuzey Do$u -
Orta Do$u - Güney Do$u bölgeleri için s"ras"yla % 6.62 He % 3.10 gibi
son derece dü%ük düzeylerde kalmaktad"r. Bu durum kapitalizmin e%it
olmayan geli%me yasas"ndan kaynakland"$" kadar, egemen %oven ve "rkç"
politikan"n da bir sonucudur.

F. SOSYAL GÜVENL!K

Ülkemizde çal"%an nüfusun sadece % 24'ü sosyal güvenli$e sahip-
tir. Çal"%an nüfusun geri kalan ezici ço$unlu$unun herhangi bir yar"n
güvencesi yoktur. 1975 y"l" verilerine göre, Emekli Sand"$" deh]! ücretli
nü,fusumuzun sadece 2 milyon 823 bini sosyal güvenlik hakk"na sahip-
tir. !%çiler için SSK, memurlar için Emekli Sand"$", esnaf ve zanaatkôr-
lar için Ba$-Kur gibi sosyal güvenlik kurulu%lar"n"n temel i%levi, arala-
r"ndaki farkl"l"klara kar%"n, üyelerinin sa$l"k, konut, borclcnmo gibi ge-
reksinimlerine cevap vermek; malullük ve emeklilik durumlar"nda bir gü-
vence sa$lamakt"r. Ancak, yap"sal, teknik ve personel. yetersizlikleri için-
de olan bu kurulu%larda biriken milyarlarca liral"k fonlar tekelci serma-
yeye aktar"lmakta ya da amac" d"%"nda i%letilmektedir.

Ülkemizin· en büyük ve en eski sosyal güvenlik kurumu olan SSK
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hizmetleri kapsam"na giren nüfus say"s" dev boyutlara ula%m"%t"r. SSK
Genel Müdürü, Kurulun 32. Genel Kurulu'ndo SSK'n"n 10 milyonluk bir
nüfusa seslendi$ini oc"klorm%t"r.

SSK Sa$l"k Hizmetlerinden· Faydalananlar

Sigortal" say"s"
Sigortal" e%ve çocuk say"s" •
•Sürekli i%göremezlik geliri alanlar
Malullük, ya%l"l"k ayl"_$" alanlar·
Gelir ve ayl"k ala_nlar"n e%,
çocuk, ana ve babalar"
Kurumda çal"%anlar"n e%ve çocuk say"s"

• TOPLAM

2.017.875
5.770.000
24.000
175.000

585.000
175.000

8.746.875

Gerçekte ise bu rakamlar"n daha da yüksek olmas" gerekir. Çünkü
1974 y"l"nda kaçak i%çi çal"%t"ran, yani SSK primi ödemeyen i%yerlerinin
kay"tl" i%yeri toplam" içindeki oran" % 66'd"r. Kaçak i%çi çal"%t"ran l%ver-.
!erinde ortalama 4 i%çi olsa, 1974 y"l"nda 1,5 milyondan fazla kaçak i%çi·
çal"%t"r"ld"$"n" göstermektedir. Böylece SSK yakla%"k olarak mevcut si-
gorta 9elirlerlinin 2 ·kat"ndan yoksun kalmaktad"r.

SSK· oldukça büyük bir bütçeye sahiptir. Ancak bu bütçenin % 52,5'i
bankalara yat"r"lmakta, bu kanalla i%verenlere kredi %eklinde cktcnl-
makta ve bir k"sm"yla da devlet tahvilleri sat"n al"nmaktad"r. 32. Genel
Kurul raporuna göre i%verenlerin SSK'ya olan borçlar" 5 milyara yakla%-
m"%t"r. Sa$l"k çal"%malar" için ise 1,5 - 2 milyarl"k bir fon ayr"lmakta, geri
kalan k"sm" da yönetim giderleri, emlak, konut, vb. gibi alanlarda kul-
lan"lmaktad"r. Böylece SSK, kendisine verilen görevi yerine getirmemek-
tedir. Örne$in, SSK'ya ba$l" tesislerde nüfus ba%"na yatak oran", ülke or-
talamas"n"n alt"nda kalmaktad"r.

Hasta yata$" say"s"

Yatak say"s"' 1 yata$a dü%en nüfus

Ülke genel toplam"
SSK
WHO önerlsi-

100.000
16.880

400
500 (den fazla)
300

(Dünya Sa$l"k Te%kilat"n"n verdi$i bu rakam geli%mekte olan ülkeler
lclndlr.)

SSK'n"n hekim olarak sundu$u olanaklar da son derece yetersiz ol-
mas"na kar%"n ülke ortalamas"ndan yine de dü%üktür. Kurumda son du-
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ruma göre 35B9 hekim çal"%maktad"r. Bir hekime dü%en nüfus 2700'ün.
üzerindedir. 'fürkiye ortalamas" ile DPT'nin 1968 verilerine göre 2316'd"r.

Öte yandan 506 say"l" yasan"n 123. maddesi kuruma llôc fabrikas"
açma yetkisi vermi%tir. Ülkemizdeki llôc üretiminin % 30'u SSK· taraf"n-
dan tüketilmektedir. Kurum bu amaçla, 1974 y"l"nda tam 350 milyon. lira
harcam"%t"r. Oysa, T!B'in yapt"$" bir ara%t"rmaya göre SSK toplam 350
milyon liral"k bir yat"r"m kulland"$" takdirde ilôçlar"n % 80'ini üretebilir.

SSK, personel ve yatak yetersizlikleri, sigortal"lara tatmin edici ve
rahat hizmet götürememesi, koruyucu hekimli$i olu%turamamas", llôc
üretimine geçmemesi, i%çi sa$l"$" ve i% güvenli$i konusunda hlcblr ciddi
önlem alamamas" nedeniyle sorumlulu$unu ve görevlerini tam anlam"y-
la yerine getirememektedir.

SSK'nun görev yapabilmesinin ön ko%ulu ise, kurumun tam bir özerk-
li$e ve demokratik_ bir yap"ya kavu%mas"d"r.

G. KONUT, E%!T!M VE SA%LIK SORUNLARI

Emekçi halk"m"z"n insanca, uygarca bir ya%am sürdürmesini engel-
leyen konut, e$itim ve sa$l"k alanlar"ndaki a%"r" adaletsizlikler, e%itsiz- '
likler de ekonominin emperyalist sermayeye ba$"ml" geri, çarp"k ve i%-
birlikçi niteli$inden kaynaklanmaktad"r. insan"n en temel gereksinimleri
aras"nda. olan bu alanlar"n bile i%birlikçi, tekelci sermaye için ·tatl" ve-
a%"r" kôr kayna$" olarak kullan"lmas", bu duruma izin veren gerici ikti-
darlar"n vurdum duymazl"klar", konut, e$itim ve sa$l"k sorunlar"n" git-
gide a$"rla%t"rmaktad"r. Bu sorunlar"n köklü çözümü de, di$erleri gibi,
buhrandan kurtulman"n ve sömürüye, bask"ya son vermenin yolunu aça-
cak, maddi ko%ullar"n" olu%turacak olan köklü ekonomik, toplumsal ve
siyasal dönü%ümlerden geçmektedir. Temel yasas" kôr olan bu toplum-
sal düzen devam ettikçe, i%birlikçi tekelci sermaye egemenli$i son .b"il-
mad"kça hiçbir vaad gerçekle%emeyecektir; düzen içinde hafifletici çö-
züm getirme giri%imleri ise her zaman ba%ar"s"zl"$a mahkum olacakt"r.

1) Konut sorunu

Hulk"mum en temel gereksinimleri aras"nda yer alan konut sahibi
·olma özleminin gerçekle%mesini önleyen somut nedenler aras"nda %un-
!ar say"labilir: Gelir da$"l"m"ndaki a%"r" e%itsizlik; Sosyal konut üretimi-
nin yetersiz olu%u ve lüks konut yap"m"na a$"rl"k verilmesi; Arsa spekü-'
lasyonu ile konut sahiplerinin a%"r" ve kontrolsüz kira artt"rma istekleri;
H"zla artan enflôsyon; H"zl" kentle%me ve tümünden de önemlisi konut
üretiminin özel sektör taraf"ndan gerçekle%tirilmesi.
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. A%a$"daki tablo konut gereksinme, üretim ve aç"$"n" göstermek-
tedir:

. Konut Gereksinme, Üretim ve Aç"&"

1971 1972 1973 1974 1975
'

Gereksinme 194.600 205.900 213.200 231.200 242.200

Üretim 150.357 165.983 194.918 171.570 192.158

Ac"k 44.243 39.917 18.282 59.630 50.042
Kaynak: DPT 1975 Program".

Tablodan görüldü$ü gibi, sadece. kentsel yerle%me merkezlerinde
son be% y"lda konut aç"$" toplam ·212.114 birim konuta yükselmi%tir. Bu
ac"k gecekondularla kapat"lmaktad"r. Böylece emekçilerimiz susuz, elek-
- triksiz, ula%"m ve sa$l"k hizmetlerinden uzakta, insan ya%am"na ters dü-
%en yerlerde ya%amak _zorunda b"rak"lm"%lard"r, Gecekondular"n toplam
kent konutlar" içindeki pay" 1965'de % 3,5 lker" 1972'de % 22,4'~ f"rla-
m"%t"r. Büyük kentlerde durum daha da korkunçtur. 1967'de toplam nü-
fus içindeki oran" % 16.4'den 1975'de %41,?'ye yüksel~n kentsel nüfus
özellikle büyük yerle%me merkezlerinde yo$unla%maktad"r. Ankara nü-
fusunun % 65'i, !stanbul nüfusunun % 45'1, !zmir nüfusunun da % 35'i
ge~ekondulatda ya%amaktad"r. Bu gerçeklere kar%"l"k devlet «Devlet yok-
sul veya dar gelfrli ailelerin sa$l"k %artlar"na uygun konut ihtiyaçlar"n"
kar%ilay"c" tedbir al"r» diyen Anayasa buyru$unu yerine getirmemekte di-
renmekte ve konut üretiminin % 95'ir!in bu alanda a%"r" kôr sa$layan
özel sektör taraf"ndan gerçekle%tirilmesine göz yummaktad"r. Öte yan-

• dan in%aatç" özel firmalar, konut maliyeti. içindeki pay" % 50'ye varan
arsa al"m ve sat"m" sayesinde. aç"ktan milyarlar vurmakta, arsa spekü-
lasyonu yapmaktad"rlar. Sonuçta toplumun- % 63'ünü olu%turan aileler
1 - 2 odal", son derece elveri%siz, dayan"ks"z konutlarda ya%ar ve toplum-
sal gelirin sadece % 27,2'sini al"rlarken; toplumun % 6's"n" olu%turan
varl"kl" aileler 5 ve daha çok odal" lüks konutlarda oturmakta ve toplam
ulusal gelirin % 30,6's"na el koymaktad"rlar.

Yeterli konut üretilmemesi, konut üretiminin sadece kar amac"yla
yap"lmas" ve . in%aat ma·lzemelerinde kullan"lan girdilerin fiyatlar"n"n sü-
rekli bir %ekilde artmas" sonucunda· konut sahipleri de kiralar" a%"r" de-
recede art"rmakta ve böylece !stanbul'da nüfusun % 62,8'ini, Ankara'da
% 56,4'ünü, !zmir'de % 45,6's"n" olu%turan dar gelirli kirac" ailelerin ge-
lirlerinin büyük bölümünü kiraya vermeye, daha kötü ko%ullarda, ya%a-
maya zorlamaktad"r.

Sorun ancak, konut üretiminin bütünüyle devlet ve yerel yönetimler
eliyle, kent topraklar" kamula%t"r"larak gerçekle%tirilmesi v_e büyük in%a-
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ctc" firmalar"n faaliyetlerine son verilmesi, kiralar"n dondurulmas" ve
birden fazla konut sahibi olanlar"n Emlôk Vergisinin yükseltilmesiyle cö-

. zülebilir. Ancak, bu önlemlerin ya%ama geçirilmesi devletin ve iktidar"n
s"n"fsal niteli$inin de$i%mesiyle olanakl"d"r.

2) E$itim sorunu
Üretim ve toplumsal ilerlemenin en hareketli ögelerinden olan e$iti-

min ana amaçlar"n"n ba%"nda hiç ku%kusuz insan"n hem kendisi, hem de
içinde ya%ad"$" toplum için çok yönlü geli%imini sa$lamakt"r. Ne var ki,
kapitalist düzende, hele ülkemizdeki gibi her türlü emperyalist etkilen-
meye ac"k bir toplumda e$itim sermaye s"n"flar" taraf"ndan sömürü ve
s"n"fsal bilinçlenmeyi önlemek üzere ideolojik propaganda arac" olarak
kullan"lmaktad"r. !lkokuldan ba%layarak, yüksek okullara, üniversitelere
_ve meslek okullar"na dek e$itim süreci ülkemizde i%birlikçi tekelci ser-
mayenin gereksinimi taraf"ndan belirlenmektedir.

6 ya%tan yukar" nüfusumuzun % 45'i okur yazar de$ildir. su· oran
erkeklerde % 30,5'e inerken. kad"nlarda % 59,1'e ç"kmaktad"r. Öte yan-
dan okur yazar nüfus içinde okulla%ma oran" ilk ö$retimde % 84 iken, bu
·oran yüksek ö$renim lcln % 6,8'e dü%mektedir.· E%itsizlik k"rsal alanlar-
da, hele do$u v« güney do$u bölgelerimizde ak"l almaz .boyutlara var-
maktad"r. 1977 y"l"nda üniversiteleraras" giri% s"nav"na kat"lan 358 bin
gencin 320 binine yak"n k"sm" aç"kta kalm"%t"r.

Ayr"ca, orta ve yüksek ö$renimde okuma olana$" bulanlar"n önemli
bir bölümü ise mezun olduktan sonra ya i%siz kalmakta. ya da dü%ük
ücretlerle ve ço$unlukla ö$renim dallar"yla ilgisi olmayan i%lerde çal"%-
mak zorunda kalmaktad"rlar. •

Özellikle son y"llarda MC'nin izledi$i e$him politikas", e$itimin her
düzeyindeki gençlerimizi gerici, fa%ist, militarist, bölücü, .düzene köle
edici, bilim ve gerçek d"%" bir propagandan"n etkisine alarak siyasal
uyan"%lar"n", i%çi s"n"f"n"n bilimiyle bulu%malar"n" önlemeye yönelmi%tir.
Örne$in MC, bu do$rultuda yay"n!ad"$" . ders kitaplar"nda «harpler uy-
garl"$"n geli%mesine ve insanl"$"n mutlulu$una _ büyük katk"da buluna-
cakt"r» diyerek sava% -k"%k"rt"c"l"$", bar"% dü%manl"$";, «Türk fütuhat fel-
sefesi dünyay" Türk töresinin himayesinde huzur ve sükuna kavu%turmak
istemi%tir» diyerek militarist %ovenizm; <<vergi kimsesiz "rkda%lar"m"za ve

. dinda%lar"m"za uzatt"$"m"z elimizdir» denerek "rkç"l"k; «bir i%çi ile bir dok-
torun %erefi ayn" say"lmaz» diyerek de i%çi dü%manl"$" yapm"%t"r. Ayn"
MC, çocuklar"m"za ve gençlerimize 12 Martta budanan Anayasaya bile
ters dü%en bu i$renç kitaplar" okutmay" reddederek. onlar" ilerici ve bc-:
n%c" dü%ünceyle, ça$da% bilgilerle donatmay" görev edinen binlerce ö$-
retmeni, e$itim görevlisini k"y"ma u$ratm"%, birço$unun, üzerine fa%ist
sürüleri göndermi%, bir k"sm"n" öldürtmü%tür. - Di$er tüm devlet kurum ve
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kurulu%lar"nda oldu$u gibi, e$itim kurulu%lar" da fa%istler ve cumhuriyet
dü%man" gericiler taraf"ndan i%gal edilmi%tir.

Ça$da%, ilerici,· insan ki%ili$ini geli%tirmeyi ve sömürüsüz bir top-
lum düzeninde üretimi geli%tirmeyi amaçlayan bir e$itim ancak, böylesi

• bir toplum düzeninin kurulmas"yla olanakl"d"r. Bu süreç içinde, e$itimin
ve e$itim kurulu%lar"n"n demokratikle%tirilmesi fçln güncel sava%"m ver-
mek acil görevler aras"ndad"r..

3) Sa&l"k sorunu

Ne önceki iktidarlar, ne de özellikle MC her ac"dan sa$l"kl" insan-
lar yeti%tirilmesi için gerekli ve yeterli önlemleri almamakta adeta dl-
renml%lerdlr. Silahlanfnaya, bask" güçlerinin modernizasyonuna bütçe-
den aslan pay" ayr"l"rken sa$l"k ve e$itim için ayr"lan fonlar, gereksinime
göre devede kulak kalmaya devam etmektedir. •

Sa$l"$"n korunmas" her %evden önce yeterli ve gerekli g"day" alma-
ya·, elveri%li. ko%ullarda oturmaya ve çal"%maya, koruyucu sa$l"k hizmet-
lerinin sa$lanmas"na ba$l"d"r. Oysa ülkemizde emekçiler son derece dü-
%ük bir gelirle voscmck zorunda b"rak"ld"klar" ve devlet de sa$"'"k soru-
nuna gereken önemi vermedi$i, insanlar"n ya%am" bir kôr kayna$" ola- .
rak de$erlendirildi$i için sa$l"klar"n" koruma olanaklar"ndan yoksun • b"-
rak"lmaktad"rlar. •

Az geli%mi%li$in bir ölçüsü de çocuk ölüm oran"d"r. Ülkemizde bebek
ölüm oran" binde 140 ile binde 100-120 aras"nda de$i%mektedir. Bunun
esas nedeni yetersiz beslenmedir. Ülkemizin birçok bölgesinde gizli aç-
l"$"n sürdü$ü bilim adamlar" . taraf"ndan saptanan gerçeklerdendir.
• Öte yandan, egemen sa$l"k politikas" 'l%blrllkcl tekelci sermayenin
insan __sa$l"$"n" ve düpedüz ya%ama hakk"ni nas"l hiçe sayd"$"n" göster-
rnekte, bu tavr" desteklemektedir. Bu politikada büyük hekimlerin, özel
hastane sahiplerinin, tekelci Hac %irketlerinin ç"karlar"na cevap vermek-
tedir. Bunun en somut kan"t" MC'nin haz"rlad"$" «Genel Sa$l"k Sigortas"»
d"r. Bu giri%imin esas amac", SSK üyeleri d"%"nda herkesten kesilen prim-
leri özel muovenehcne sahipleri ile ilaç %irketlerine aktarmakt"r. Böylece
bir yandan kamu hastanelerinde coh%on hekimler özel muayenehane aç-
maya özendirilerek tedavi hizmetleri iyice kötüle%ecek, ayn" anda da
koruyucu hekimlik çal"%malar" daha ba%"ndan itibaren- baltalanm"% ola-
cakt"r. •

Halk"m"z"n sa$l"k sorunu ancak, ilaç· ve hastane dahil sa$l"$" ilgi-
lendiren tüm alanlarda özel sektörün .cot"%mosmm yasaklanmas", koru-
yucu sa$l"k hizmetlerine a$"rl"k verilmesi, sa$l"k hizmetlerinin ba%tan
sona bedava olmas", ilaç sanayiinin devletle%tirilmesiyle .olanakl"d"r. Bu
da yine emekçilerden, uluscl ba$"ms"zl"k ve demokrasiden yana bir ik-
tidar de$i%imiyle olanakl"d"r.
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A. GENEL DURUM

Kapitalist sistemin genel ve yap"sal buhran"na paralel olarak em-
peryalizme ba$"ml" Türkiye kapitalizminin geleneksel buhran" özellikle
son y"llarda görülmedik ölçüde derinle%mi%tir.

Tekelle%menin h"zlanmas"yla birlikte egemen s"n"flar"n iç çeli%kileri
artm"%t"r. Kendi buhran"n"n yükünü i%çi s"n"f"n"n ve tüm emekçi halk"n
s"rt"na yüklemek isteyen i%birlikçi tekelci sermaye gitikçe yükselen, ak-
tifle%en ve geni%leyen toplumsol muhalefetle kor%"lo%mt%t"r. !%çi s"n"f"n"n
ba%"n"· çekti$i ve geni% kitleleri kapsayan tekellerin egemenli$ine kar%"
llerl demokratik bir düzen do$rultusunda geli%en sava%"m son 2,5 y"l için-
de tarihsel ·s"çramalar yapm"%ve egemen güçlerin açmaz"n" derinle%tir-
mi%tir. • Kendi iç çeli%kilerine ve buhran"na çözüm· getiremeyen, uygula-
d"$'" fa%ist bosk" politikas"na ra$men i%çi s"n"f" ve halk hareketinin güç-
lenmesini durduramayan i%birlikçi büyük burjuvazi böylece ülkeyi eskisi
gibi yönetemedi$ini itiraf etmek zorunda -kalm"%t"r. MC'nin 1975 boho-
r"ndan 'bu yana izledi$i politika bu gerçe$in en somut ifadesi olmu%tur.

Roporumuzdc özetl~di$imiz ülkemizin 'ekonornlk ve toplumsal yap"-
s", bu yap"ya hangi güçlerin egemen oldu$u MC'nin s"n"fsal yap"s"n" ac"k-
ça göstermektedir. Tekrarlarsak MC,, emperyalist güçlerin, i%birlikçi te-
kelci sermaye ile büyük toprak sahiplerinin, arac"-tefecilerin ve NATO'-
cu, CENTO'cu militarist ve %oven güçlerin siyasal temsilcisidir. MC'nin
1975 bahar"ndaki bu niteli$i, buqün de ayn"d"r.
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Bu s"n"fsal yap"s"na ra$men, MC egemen güçlerin gerilemesinin bir
ifadesidir. Bunun en somut kan"t", büyük burjuvazinin tarihinde ilk kez
tek bir partiyle iktidar olamamas"d"r. 12 Mart ac"k zulüm ve silahl" terör
dönemi hedefledi$i siyasal sonuçlara _ varamam"%t"r. Siyasal-hukuksal
yap"y" alabildi$ine gericile%tirmi%ve fa%istle%tirmi%, fakat emekçi halk"-
m"z"n - insanca bir ya%am ve demokrasi özlemini yok edememi%tir. Buriun
en somut göstergesi 1973 genel seçimleridir. !%çi s"n"f"m"z bu seçimlerde
temsil edilememi%tir. CHP tek demokratik'. alternatif olarak ortaya c"k-
m"%t"r. Daha önceki y"llarda, i%çi s"n"f"n"n ba%"n" çekti$i ulusol ba$"ms"z-
l"k ve demokrasi kavgas"n"n yaratt"$" kitlesel birikimi, kendi hesab"na
de$erlendirmi% ve bu kavgan"n taleplerini, yine kendi s"n"rlar" içinde di-
le getirmi%tir. 12 Mart"n karanl"klar" ve i%kence ac"lar" içinden ç"kan ile-
rici; sosyalist - güçler oylar"n CHP'de toplanmas" yönünde davranm"%lar-
d"r. Bu partinin. geçen 1969 seçimlerine oranla oy oran"n" art"rmas" ve
buna kar%"l"k büyük sermayenin geleneksel pcrtlsl AP'nin gerilemesi de-
mokrasi güçlerinin ba%ar"s", 12 Mart politikas"n"n gerilemesi olarak so-
mutlcnrru%trr. Az önce belirtti$imiz gibi, seçimler hiç bir partiye tek ba-
%"na iktidar" yürütme olana$" vermemi%tir. !lk kez tek bir partiyle iktidar
olamamas" büyük burjuvazi için bugüne dek kar%"la%t"$" en önemli si-
yasal yenilgi olmu%tur. -

K"sa süreli bc%qrrs"z bir koalisyon deneyinden sonra, i%birlikçi te-
kelci sermaye siyasal temsilcilerini göreve ça$"rm"%t"r. Tekelci serma-
yenin en eski ve sad"k adamlar"ndan Celal Bayar'"n «özel» giri%imleri
sonucunda gerici ve fa%ist güçler önce bir cephe içinde bir araya gel-
mi%ler, daha sonra da MC ad"n" verdikleri cepheyle ülke yönetimini elle-
rine geçirmi%lerdir. MC, Cumhuriyet tarihimizin en i%birlikçi, en halk ve
dernokmsl dü%mem, en %oven ve antikomünist yönetimi olma sorumlu-

. tu$unu yüklenmi%tir. MC'yi olu%turan, kurulu%lar, aralar"ndaki gittikçe
art~:"n çeli%kilere ra$men, i%çi s"n"f" hareketine ve demokrasi-ilerleme sa-
va%"m"na kar%" birle%mekte, güçlerini birle%tirmekte önemli kusur etme-
mi%lerdir:

Genel Ba%kan 1976 Mart"nda yapt"$" bir konu%mada. konuya %öyle
e$ilmi%tir:

«Di&er yandan, bu gayri milli, fa$iz-an ve halk dü$man" MC, ar-
t"k içine dü$tü&ü yolsuzluk ve rü$vet olaylar"n" gizleyeme[Tlektedir.
Bu iktidar"n ba$", akrabas" olan 26 ya$"ndaki 'soyguncuya devlet büt-
çesinden sa&lad"&" milyonlar"n hesab"n" vermekten aç"kça kaçmak-
l:ad"r. Yarg" organlar" tam ba&"ms"zl"k içinde i$lese, eminim ki, he-
pishaneler MC yetkilileri ile dolacakt"r.. Ülke ve kapitalist dünya ça-
p"ndaki rü%vet ve yolsuzluk olaylar"n"n bata$"na saplanan bu MC
sanki emekçi halk"m"z ve ulusal ç"karlar"m"z do$rultu~unda hiç bir
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%ey yc"pma'l'!aya yemin etmi%tir. Bu iktidar"n paramparça olmas"n"
önleyen, MC'yi olu%turan kurulu%lar" birle%tiren bir %ey vard"r. MC,
i%çi s"n"f"m"z"n, tüm çal"%anlar"n yükselen mücadelesine, bu müca-
deleyi temsil eden örqütlere ve sosyalist harekete kar%" birle%mi%tir.
MC, emperyalist ve yerli sermayenin a%"r" sömürü ve kar düzenlnl
korumak ve devam ettirmek için kurulmu%ve birle%mi%tir..C"kart"lan
fa%izan yasalar"n, profesyonel i%lenen clnoyetlerln, silahl" terör ve
bask"n"n tek amac" budur,»
Bugüne dek, yüzlerce i%çi, ö$renci, memur kiral"k fa%ist caniler ta-

raf"ndan öldürülmü%tür. Binlercesi sald"r"ya u$rayarak yaralanm"%; de-
mokratik kurulu%lar sistematik biçimde kapat"lm"%, tekrar aç"lm"% ve
tekrar· kapat"lm"%; devlet kademeleri gericiler ve fa%istler taraf"ndan i%-
gal . edilirken, binlerce demokrat, ilerici memur, teknik eleman, ö$retim
üyesi; sa$l"k personeli, i% müfetti%i k"y"ma u$ram"%; üniversite ve yük-
sek okullar gayri resmi polis karakollar"na dönü%türülürken _ komando
sürülerine teslim edilmi%; s"n"f sendikac"l"$"n"n önüne geçmek için bölge
çal"%ma müdürlükleri ile sar" sendikalar ve - fa%istler ileri sürülmü%: i%çi
s"n"f"ndan yana dü%ünen ve yazan birçok ayd"n hapislere at"lm"%t"r. Hit-
ler bozuntulular", «milli devlet, güçlü iktidar"> parolas" alt"nda fa%ist Ik-

. tidara yönelebilmek için ülkemizin en büyük partisinin ba%kan"na kar%"
komplo düzenlemekten bile çekinmemi%lerdir.

Hangi partiye oy vermi% olursa olsun, toplumun ezici ço$unlu$unu
olu%turan milyonlarca emekçi ailesinin maddi durumu bugüne dek bu
denli kötüle%memi%ti.

MC döneminde ülkemiz tarihinin en derin buhran"yla kar%"la%m"%t"r.
Öylesine ki, ·art"k ülkenin en büyük tekelleri bile, kendi kurduklar" ve
destekledikleri MC'nin izledi$i ekonoml-polltlkovo kar%" ho%nutsuzlukla-
r"n" belirtmekten ceklnrnernektedirler. Bu ho%nutsuzlu$un nedeni, MC'-
nin art"k y"pranm"% ve tekellerin gereksinimlerine uygun dü%en önlemler
alma yetene$ini yitirmi% olmas"d"r. Büyük sermaye sahipleri, _ emperya-
list güçlerle birlikte, daha güçlü bir iktidar özlemi içindedirler. Bu özlem
ilk kez 1973 secim sonuçlar" belli olduktan sonra Koc taraf"ndan «büyük
koalisyon» ya do AP - CHP koalisyonu .%ekllnde ortaya at"lm"%t"r.

B. D!SK'!N !K! BUÇUK YILLIK SAVA# IMININ SINIFSAL ÖZÜ VE YÖNÜ

Türkiye i%çi s"n"f"n"n demokratik s"n"f ve kitle sendikal örgütü olan
Konfederasyonumuz, son Genel Kuruldan bu yana çal"%malar"n" ve s"-
n"fsal sava%"m"n", MC'nin bu politikas"n"n ekonomik-toplumsal-kültürel
ve siyasal. ya%am"n tüm kesim1erine artan bir %iddetle yans"d"$" a$"r ko-
%ullarda sürdürmü%tür. !%birlikçi tekelci sermaye, büyük toprak sahip-
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leri • ve onlar"n emrindeki gerici fa%ist güçler ile i%çi s"n"f". di$er emekçi
katmanlar ve ulusal demokratik güçler aras"ndaki çeli%kiler ve s"n"f sa-
va%"m", bugüne dek görülmedik ölçüde derinle%mi% ve keskinle%ml%tlr.
Konfederasyonumuz, kararl"l"kla izledi$i s"n"f politikas" sayesinde son
iki buçuk y"l içinde say"ca büyük blr s"çramay" gerçekle%tirdi$i gibi, i%çi
s"n"f"m"z ve geni%emekçi kitlelerin artan güvenini kazanm"%t"r. Ayn" dö-
nemde, Türkiye l%cl s"n"f"n"n siyasal sava%"m" da geli%mi% ve sosyalizm
dü%üncesi daha geni%kitleler taraf"ndan gerçek kurtulu%yolu olarak be-
nimsenmi%tir.

Fa%izme ve emperyalizme kar%", demokrasi ve bar"%ulusal ba$"ms"z-
l"k sava%"m"n" ulusal demokratik güçlerin eylem güçbirli$i ile i%çi s"n"f"-
n"n birli$ini s~$lama u$ra%"n" içice götüren Konfederasyonumuz, bu sü-
reç içinde bölücülük, provokasyon yaparak gerici-fa%ist güçlerin ekme-
$ine ya$. süren ters ak"mlara kar%" ard"c"! bir sava%"m yürütmek duru-
munda ·kalm"%t"r. Güç ve eylem birli$i çal"%malar" özellikle 1 May"s'larda,
16 • Eylül'lerde önemli ba%ar"lar elde etmekle birlikte, süreklilik kazana-
mam"%ve böylece ortak bir program etraf"nda fa%izme, emperyalizme ve
tekelclll$e kar%" ileri demokratik bir iktidar hedefi do$rultusunda cephe
olu%turmak sonucu gündeme • gelmi%tir.. Genel Ba%kan"n UDC ça$r"s"
yapmas" ve 6. Genel Kurulumuz gündeminde a$"rl"k bir ·yer i%gal etmesi
bu sorunun önemini vurgulamaktad"r.

Sonuç olarak 5. Genel Kurulumuzdan bu yana örgütümüzün sürdür-
dü$ü s"n"fsal sava%"m"n bir bütün olu%turan halkalar"n". %öyle s"ralaya-
biliriz :
- Fa%izme ve empervcllzme kar%" sava%"m ve güç-eylem birli$i,
- Emekçilerin haklar"n" koruma ve _fa%izme-emperyalizme kar%" sava-

%"mda sendikal hareketin birli$i, •
- Her iki yöndeki birlik sava%"m"n" bölücü ve bozguncu ters ak"mlara kar-

%" sava%"m, .
- Bar"%ve ulusal ba$"ms"zl"k için sava%"m.. '

Raporumuzun bu. bölümünü yukar"daki dört ana konu etraf"nda su-
nuyoruz. Son iki buçuk y"l içindeki siyasal ve sendikal alanlardaki ge-
li%melerin de$erlendirmesine, Konfederasyonumuzun yukar"da s"ralad"$"-
m"z konularda izledi$i politikan"n kronolojik anlat"m"na geçmeden önce,
gerekli bir saptamay" tekrarlamakta yarar vard"r. En az"ndan 1936'Iardan
bu yana egeme~ s"n"flar"n ç"karlar"n"n biçimlendirdi$i hukuksal yap", i%-
çi s"n"f"n"n serbestçe dü%ünme ve örgütlenme özgürlü$ünü alabildi$ine
k"s"tlam"% ve yasaklam"%t"r. !%çi s"n"f"m"z parlamentoda temsil edilme-
mektedir.. !%te Türkiye'ye özgü bu ko%ullarda Konfederasyonumuzun
omuzlar"ndaki yük ve sorumluluk daha da a$"rla%m"%t"r. D!SK,. esas gö-
revi olan i%çi s"n"f"n"n ekonomlk-toplumscl f"ak ve ç"karlar"n" savunma
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• . görevinin yan"nda, gerici-fa%ist güçlerin ülke yönetimindeki ege"nenli$i-
ne kar%" verilen sava%"m"n en etkin ve en büyük gücü olmu%tur.

MC'nin s"n"fsal yap"s"n" ve tarihsel görevini do$ru de$erlendirdi$i
için Konfederasyonumuz, ba%"ndan beri MC'ye kar%" do$ru, tutarl" ve
kararl" · bir politika izlemi%tir. Bu do$ru politika, son genel kurulumuzun
ald"$" 33 No. lu karardan kaynaklanm"%t"r: «Sermaye s"n"f"n"n emekçi
s"n"flar üzerindeki ac"k diktatörlü$ü demek olan ve ucu emperyalist te-
kellere dayanan insanl"$"n ba%belas" fa%izmin dünyam"z ve Türkiyemiz
için de büyük bir tehlike oldu&unu, yurdumuz dahil, birçok ülkede, bu-
gün de fa$izmi tezgôhlamak için emperyalizmin ve yerli i$birlikçilerinin
f"rsat kollad"klar" asla, unutulmayarak, D!SK'in fa$izme kar$" yo&un bir
mücadele sürdürmesi gereklidir.» •

Kararda da aç"kça görüldü$ü gibi, Konfederasyonumuzun gerici -
fa%ist kcrrncs" MC'ye kar%" sürdürdü$ü sava%"m, özünde s"n"fsal bir he- .
defe, «yurdumuzda fa%izmi tezgahlamak için f"rsat kollayan emperya-
lizmin ve yerli i%birlikçilerinin» egemenli$ine son verme hedefine· yönel-
mi%tir. Demokrasinin bu ba% dü%manlar"n"n ekonomik ve siyasal ege-
menli$ine son vermeden, onlarla uzla%arak demokrasiyi kurmak, geni%-
letmek ve ya%atmak olanakl" de$ildir. Bu gerçe$i D!SK Genel Ba%kan"

. 1976 Mart"nda aç"kça dile getirmi%tir: • •
«i$çi _s"n"f"m"z ve özellikle onun D!SK'te örgütlü ilerici kesimi

bir yandan ekonomik istemleri için kavga verirken, ayn" anda· de-
mokrasi sava$"m"n" bu günlük s"n"f mücadelesiyle birle$tiriyor. ör-
neklerini s"ralaman"n gereksiz oldu&u pek çok i$yerinde, üretim bl-
rimlerinde,· tabanda, yani sermaye s"n"flar"n"n elindeki ve onlara
n$"r] kôr sa&layan üretim araçlar"nda veriliyor bu hakl". kavga.»
!%te bu yüzden, büyük burjuvazi ilk olarak i%çi s"n"f"n"n yükselen

mücadelesini da$"tmak, k"rmak ve pasifize etmek istiyor. Ayn" anda da,
ç"kard"$" baz" yasalarla zaten henüz gerçekle%memi% olan i%çi s"n"f"n"n,
di$er çal"%an katmanlarla sa$lamaya çal"%t"$" birli$i dinamitliyor.

Gördü$ümüz gibi, tüm bu sald"r"larda MC iktidar" bir araçtan ba%ka bir
%ey • de$il. Elindeki yetkilerin kayna$", ekonomik gücü, yani belli ba%l"
üretim araçlar"n" elinde tutan yerli ve emperyalist tekellerde. Bu ger-
çekten ç"karak, MÇ'ye kar%" mücadeleyi, mutlaka kapitalist mali ve sa-
nayi tekellerine kar%" mücadele temeline oturtmak durumunday"z.

Görünüre bak"l"rsa büyük sermayeciler ne Türkiye'de, ne de ba%ka
bir ülkede hiç bir zaman aç"kça fa%izmden yana oldu!<lar"n" söylemezler.
Tersine durmadan «demokratik» ko%ullarda buhrana çözüm bulamad"k-
lar" anda %u ya da bu biçimde. bir fa%izme gitmekten de ger_i durmazlar.
o zaman da bunun ad", örne$in ülkemizde ya%ad"$"m"z gibi «son Türk
devletini kurtarmak», «anar%iye son vermek», «çal"%ma bar"%"n", toplum-
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sol bar"%" kurmak» olur. 1976 Haziran"nda ünlü ve hatta baz" çevrelerde
«liberal» diye tan"nan bir i%veren (ayn" zamanda ideolog) Politika Gaze-
tesine verdi$i bir demeçte bu gerçe$i %u %ekilde itiraf ediyor: «Bu kaos
devam etmez. Hem i%verenler, hem sendikalar bu demokrasinin kural-
lar"na uymak zorunda, vokso kaybedecek olan"n, ben, i%çinin oldu$unu
defaatle söyledim. Türkiye'de özgürlükler en ufak dozda kalksa, disip-
!inli idareyle, ilk kalkacak %ey grevlerdir. Bunu ben mi idrak edeyim,
sendikalar m" idrak etsin. San"yorum bunu sendikalar"n idrak etmesi da-
ha yerinde olur. Biz. i%verenler isek, rahat"m"za dü%kün isek, bizim dikta
rejimlerinde daha rahat oldÜ$umuz iddia, olunur. Öyleyse bu rejimin
elden kaybedilmemesi için çaba göstermeleri gerekenler biz de$iliz, on-
lard"r. Bu azarsa, haddini a%arsa tabii patlama olur.»

Bundan ç"kan sonuç aç"kt"r: !%çi s"n"f", sendikalar" arac"l"$"yla ya
ileri taleplerde bulunmayarak, sömürünün a%"r"la%t"r"lmas"na, yani büyük
i%verenlerin ceplerinin daha. da %i%irilmesine raz" olacaklar; ya da s"n"f-
sal sava%"mlar"na devam ettlklerl takdirde «dikta rejimi» yani fa%izm
gelecek. Ölümlerden ölüm be$en. diye buna derler. Fakat konfederas-
yonumuz izledi$i s"n"f politikas"yla bu hedef %a%"rtmacas"n" aç"$a ç"kar-
mas"n" bllrnl%tir, Bir yandan, i%çi s"n"f"n"n ya%am düzeyini biraz olsun
yükseltmek için ileri talepleri öne sürmeye devam etmi%, ayn" anda da
fa%ist t"rman"%a kar%" etkin bir sava%"m vermi%tir. Bir ba%ka deyi%le,
özellikle 1. MC dönemi, en ufak ekonomik-toplumsal haklar için sava-
%"mla, gerici-fa%ist güçlere ve emperyalizme kar%" sava%"m"n hemen her
grev ve uzla%mazl"kta iç içe _geçerek bütünle%ti$i bir dönem olmu%tur.
!%çi s"n"f"m"z bu gerçe$i Sungurlar'da, Tari%'te, Seydi%ehir'de, Af%in-El-
bistan'da ve daha pek çok i%yerinde ya%am"%; bugün de özellikle Maden-
i% sendikam"z"n sürdürdü$ü· toplu grevlerde ve lokavt sald"r"s"na kar%"
verdi$i yi$it sava%"mda ya%amaktad"r.

Büyük • sermayenin demokrasi anlay"%in" 1976 Oca$"nda verdi$i bir
demeçte Güzelce %öyle aç"$a. vurrnoktcd"r :·

«Kitle taban"ndan yoksun i%verenler, daha bask"c" bir rejimi da-
.yatmak üzere, silahland"rd"klar" ve kiralad"klar" profesyonel knctll-
leri kullanarak emekçi kitleleri y"ld"rmak ve sindirmek istemektedir-
ler. Sokaklarda kan gövdeyi götürürken, ö$renciler, i%çiler, ö$ret-

• menler öldürülürken MC iktidar"n"n can ve mal güvenli$ini sa$laya-
mamas" da bu kirli yöneli%e hizmet etmektedir. !%te, i%verenlerin de-
mokrasi anlay"%" budur.

D!SK, fa%izm tehlikesinin· t"rman"%"n" durdurmak, toplumun de-
mokratikle%tirilmesini sa$lamak amac"yla verilen mücadelenin bü-
yük sermaye egemenli$ine kar%" mücadeleden ay"rmamaktad"r. D!SK,
yurdun bir an önce fa%izm tehdidinden 'kurtulmust için, acil görev
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olarak MC iktidar"n"n demokratik yoldan dü$ürülmesini görmektedir.
Bu mücodelenln ba$ar"s", parlamento içi ve parlamento d"$" tüm ileri-
ci örqütlerln, örgütsel ba&"ms"zl"k ve ideolojik farkl"l"klar"na sahip ç"-
karak; harcad"klar" demokratik güç ve eylem birli&ine ba&l"d"r.»
Yönetim Kurulumuzun 12 Ekim seçimlerine ili%kin bildirisinde be-

lirtildi$i gibi, D!SK'in emperyalist ve yerli parababalar"n"n egemenli$ine,
MC'ye kar%" verdi$i sava%"m"n esas hedefi ileri demokratik bir düzenin
kurulmas"d"r. !%te bu hedef do$rultusunda !~crJederasyonumuz, 33 No. lu
Genel Kurul karar" do$rultusunda geni% kitle eylemlerine giri%mi%tir.

!zmir, !stanbul kitle gösterileri

«Demokratik hak ve özgürlükler "c"n mücadele mitingleri»nden ilki
6 Eylül _1975 tarihinde !zmir'de yap"lm"%t"r. Demokratik kitle gösterilerinin
ard"ndan da görüldü$ü gibi, Konfederasyonumuz, ileri demokratik bir
düzen do$rultusunda acil ve güncel görev olarak fa%ist t"rman"%"n durdurul-
mas"n", MC'nin demokratik yollardan uzakla%t"r"lmas"n" ve demokratik
hak ve özgürlükleri koruyarak geni%letecek, en ba%ta 141 - 142. madde-
leri kald"racak bir iktidar"n i% ba%"na gelmesini güncel ve acil görev
olarak saptam"%t"r. Genel Ba%kan TÜRKLER bu saptamay" konu%mas"n-
da %öyle dile getirmi%tir : • • .

«Sosyalizme geçme %artlar" olan köklü ekonomik, sosyal ve po-
litik dönü%ümlerin gercekfe%mesini sa$layacak halktan yana bir ik-
tidar"n kurulmas", yurdumuzda temel demokratik dönü%ümlerin ger-
çekle%mesini' zorla%t"ran ba% engel bugünkü MC iktidar"d"r. Bu de-
mektir ki, cntl-to%lst, anti-emperyalist mücadelemizin acil görevi MC
iktidar"n"n ald"$" oylar" mümkün oldu$u kadar azaltarak, böyle gerici
bir iktidar"n bir daha koalisyonda bile bir araya gelmesi olana$"n"
ortadan kald"rmakt"r.»
Nisan 1976'da aram"zdan ayr"lan Genel Sekreter Güzelce de konu%-

mas"nda güncel görevi aç"k bir dille ifade etmi%tir :
«Bugün acil görevimiz : Fa%izme set çekmektir. Fa%izmin t"r-

manmas"n" enqellemektlr, ~nayasan"n uygulanmas"n" sa$lamakt"r.
i%çi s"n"f"n"n birli$ini sa$lamak, i%verenlerin ve bir tak"m bozguncu-
lar"n bölücü giri%imlerini mahkum etmektir. Demokratik istekler et-
raf"nda en geni%demokratik güçbirli$ini sa$lamakt"r. MC iktidar"n"n
yerine, ulusal demokratik bir hükümetin geçmesini sa$layacak %art-
lar" yasal yollardan verece$imiz mücadeleyle yaratmakt"r.»
20 bine yak"n emekçinin, ayd"n"n, gencin kat"ld"$" !zmir mitinginden

sonra 14 Eylül'de istanbul'da toplanan Genel Temsilciler Meclisi'nden
sonra bir araya gelen Yürütme Kurulumuz yapt"$" aç"klamada buhran"
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kapitalist sömürünün do$urdu$unu, emekçilerin buhrana hay"r dedikle-
rini ve «demokratik hak ve özgürlükler için giri%ilecek mücadelenin .em-
peryalizme ve fa%izme kar%" giri%ilecek mücadeleden ba$"ms"z olmad"$"-

, n"», «ba$"ms"zl"$"n yeniden kazan"lmas", demokrasinin ve emekten yana
blr düzenin hakim k"l"nmas"» sava%"m"n"n ba%"n" i%çi s"n"f"n"n çekti$ini
belirtmi%tir.

20 Eylülde !stanbul'da yap"lan demokratik hak ve özgürlükler lcln
mücadele mitingine 100 bine yak"n emekçi, ayd"n ve birçok demokratik
kitle örgütü ile baz" meslek kurulu%lar" kat"lm"%lard"r. Ülkemizde ilk kez
bu denli , kitlesel, geni%ve etkin bir gösteri gerçekle%tirilmi%tir. Mitingde
Genel Ba%kan, Genel Sekreter ile Tertip Komitesi ad"na Maden-!% Ge-
nel Sekreteri Mehmet Ertürk birer konu%ma yapm"%lard"r.

Daha sonraki anti-fa%ist, anti-emperyalist kitle gösterileri için tarih-
sel bir at"l"m niteli$i ta%"yan bu büyük i%çi mitingini provoke etmek iste-
yen, i%çi s"n"f"m"z"n birli$ini, giderek geli%me gösteren ilerici güçlerin de-
mokratik güç ve eylem birli$ini bölücü ve böylece fa%ist t"rman"%a hiz-
met edici nitelikteki maocu ve benzeri ters, bozguncu ve macerac" ak"m-
lar, tarihimizde yine ilk kez geni% kitleler taraf"ndan ac"k bir %ekilde
mahkum edilmi%ler ve alandan d"%ar" at"lm"%lard"r.

!zmir ve !stanbul mitingleri, fa%izme, emperyalizme ve gericili$e kar-
%" sava%"m"n ba%"n" i%çi s"n"f"n"n, çekti$ini bir kez daha vurgulayarak, kü-
çük burjuva sol sapmalara iyi bir ders vermi%ve ba$"ms"zl"k, demokrasi,
ilerleme sava%"m"n"n ancak en geni%ine kitle eylemleriyle ba%ar"l" olabi-
lece$ini kan"tlam"%t"r.

MC'ye kar$" ve ileri demokrcttk bir düzen sava$"m" aç"s"ndan
12 Ekim 1975

' '

Demokrasiden yana olman"n birinci ko%ulu, fa%izme kar%" etkin sava-
%"m vermektir. Bu sava%"m biçimleri crcs"ndo demokratik kitle gösterileri
yan"nda porlcrnenter olanaklar" en iyi biçimde kullanmak da vard"r. Par-
lamentonun siyasal ve s"n"fsal yap"s"n" ilerici ve demokratik güçlerden,
halktan yana de$i%tirme yönünde seçimleri· etkilemek demokrasiden ya-
na olman"n vazgeçilmez bir gere$idir. !%çi s"n"f"n"n serbestçe siyasal ör-
gütlenmesinin yasakland"$" günümüz ko%ullar"nda D!SK Genel Yönetim
Kurulu, içinde bulunulan durumu de$erlendirerek yapt"$" aç"klamayla ba%-
ta taban"m"z olmak üzere, tüm emekçileri 12 Ekim ara seçimlerinde CHP'-
ye oy vermeye ~a$"rm"%t"r :

«12 Mart 1971'deki fa$ist dönem ile yurdµmuzda aç"k 'bask" ve
terör uygulamalar" ba$lam"$, i$birlikçi sermaye bir aç"k fa$izm uy-
gulamas"na giri$mi$tir. Ba$ta i$çi s"n"f" olmak üzere, bütün demok-
ratik güçlerin mücadelesi ve ortak dayan"%malar" sonucu bu oyun

1
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sökmemi%tir. 14 Ekim 1973'de tekelcl-i%blrllkçl sermaye ve onun si-
yasi partileri halktan bir %amar yemi%lerdir. Aç"k fa%izm denemesi
ba%ar"l" olmay"nca, yeni bir denemeye giri%ilmi%tir. Bu yeni deneme-
nin stratejisi %u olmu%tur :

!%birlikçi sennayenin egemenli$ini koruyup güçlendirmede, bur-
juva demokrasisi ve aç"k terör rejimi unsurlar"n" ba$da%t"racak, uz-
la%t"racak yeni bir fa%ist yap" yaratmak.

. Durum böylesine belirgin bir biçim al"nca, tekelci-l%blrllkçl ser-
mayenin bu fa%izan gidi%ini durdurmak ve geriletmek en acil görev-
lerimizden biri olmaktad"r. Bu ise MC iktidar"n" ve partilerini demok-
ratik yöntemlerle ala%a$" etmek, oy vermemek ve bir daha i%ba%"na
getirmemek!~ mümkündür. •

Toplumsal mücadelenin g~li%mesi, geni% emekçi kitlelerin mü-
cadelesi, Türkiye'de halk dü%man" MC iktidar"n" de$i%tirmeyi, i%çi
s"n"f"n"n, köylünün ve orta tabakalar"n da kat"lmas" ile, demokratik
ve emekten yana dönü%ümleri gerçekle%tirecek halkç" bir hükümet
kurmay" amaçlayan dönü%ümleri ön plana sürüyor.

Bu ilerici, halktan vana hükümetin acil görevlerinin ba%"nda te-
mel baz" sosyal-ekonomik ve politik dönü%ümlerin gerçekle%mesi
vard"r.

!%te bu nedenlerle halk"m"z" ve üyelerimizi yakla%an 12 Ekim Ara
Seçim!eri'nde MC iktidar"na ve onu olu%turan partilere oy vermeme-
ye ça$"r"yoruz. Bugün ülkemizde iktidara en güçlü aday durumunda
bulunan tek ilerici ve demokrasiden yana örgüt CHP'dir. Bu nedenle
D!SK, halk"m"z" ve üyelerini CH~'ye oy vermeye ça$"r"r. D!SK, CHP'ye
oy vermeyi ·gerek yukar"da s"ralad"$"m"z acil, sosyal, ekonomik ve
politik dönü%ümlerin gerçekle%mesinin_ gerekse giderek ileri demok-
ratik bir düzen kurulmas"n"n ön %art" sayar.

TÜRK!YE !#C! SINIFININ
BA%IMSIZ
ULUSAL
DEMOKRAT!K .
SINIF VE K!TLE SEND!KAL ÖRGÜTÜ OLAN TÜRK!YE DEVR!MC! !# -
Ç! SEND!l{ALARI KONFEDERASYONU (D!SK) YÖNET!M KURULU
YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERDEN DOLAYI A#A%IDAK! HU-
SUSLARI OYB!RL!& ! !LE KARARLA#Tl~MI#TIR.
1. Sendika seçme özgürlü$ü (Referandum) hakk"n"n yasalla%mas",

dayan"%ma grevi, genel grev için;
2.. Lokavt"n yasadan ç"kar"lmas" için;
3. 'Tüm çal"%anlara toplu sözle%me, grev ve sendikala%ma hakk" ta-

n"nmas" için; •
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4. Amerikan Üslerine gerçekten el konulmas", ikili anla%malar"n kal-
d"r"lmas" ve ülkemizin onurlu, tam ba$"ms"z bir d"%politikaya ka-
vu%turulmas" için;

5. Uluslararas" tekellerin, toprak • a$alar"n"n, arac" ve tefecilerin
egemenli$ini k"rmak için;

6. Fa%izan t"rman"%"n durdurulmas" ve geriletilmesi için;
7. Demokratik hak ve özgürlüklerin i%lerli$e kavu%turulmas" ve ge-

ni%letilmesi, yani demokrasinin bütün kurum ve kurallar"yla ha-
·yata geçirilmesi için;

8. Türk Ceza Kanunu'ndaki fa%ist 141, 142 ve 146. maddeleri ile
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kald"r"lmas" ve dü%ünce özgür-
lü$ünün getirilmesi için;

9. Demokrasi, bcr"%, ba$"ms"zl"k ve toplumsal ilerleme mücadele-
mizde yeni kazan"m!ar için;

10. Halk"n büyük ço$unlu$unun yarar"n", ülkemizin ulusal ç"karlar"n"
gerçekten savunan geni% halk tabakalc;"r"n"n temsilcilerinden
kurulacak ilerici bir hükümetin i%ba%"na gelmesi için:
!%çi, köylü, memur, esnaf ve tüm al"n teriyle geçinen halk"m"z",

bugün yurdumuzda iktidara en güçlü aday durumunda bulunan tek
ilerici ve demokrasiden yana siyasi örgüt CHP'te oy vermeye ça$-
r"da bulunulmas"na oybirli$i ile karar verildi.»

Ekonomik ve siyasal buhran"n derinle%ti$i, fa%ist t"rman"%"n h"zland"$"
ve i%çi emekçi kltlelerln blllnc ve sava%kanl"k düzeylerinin yükseldi$i bir
dönemde yap"lan 12 Ekim seçimleri, ilerici ve demokrasiden yana güçler-
le, gericilik ve fa%izmden yana güçler aras"ndaki sava%"m ocrsmdon büyük
önem ta%"yordu. Seçimler, demokrasi güçlerinin ilerlemesi, MC'yi olu%tu-
ran gerici ve fa%ist kurulu%lar"n gerilemesiyle sonuçland". . •

Genel Ba%kan Türkler, yay"nlad"$" yeni y"l mesaj"nda 1975 y"l"nda ül-
kemizin genel durumunu ve D!SK'in sava%"m"n" de$erlendirmi%tir:

«1975'i geride b"rnk"rken, yeni y"l"n i%çi s"n"f"m"za, -köylü, memur,
esnaf ve tüm al"n teriyle geçinen halk"m"za, tüm ilericilere umut dolu
ve ayd"nl"k günler getirmesini dilerim.

Her konuda oldu$u gibi, geçmi% bir dönemin de$erlendirmesin-
de de temel, toplumsal s"n"flar"n ç"kar ve özlemleridir. Bu aç"dan,
emekçiler için 1975 y"l" sömürünün daha da artt"$", geçim ko%ullar"-
n"n alabildi$ine zorla%t"$", ya%am düzeyinin gerilemeye devam etti$i
bir y"l olmu%tur. Enflôsyonun h"zlanmas"yla birlikte hayat pahal"l"$"
% 30'a var"rken, ücretler hem fiyat, hem de ulusal gelir art"%"na göre
gerilemi%tir. Aç"k i%siz say"s" 2 milyonu a%m"%t"r. Sa$l"k, e$itim, konut
gibi temel toplumsal sorunlarda görülür hiçbir düzelme olmam"%t"r.
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Yine .ayn" y"lda d"%ticaret aç"$"m"z 45 milyar" a%arak rekor dü-
zeye vard". !hraç etti$imiz mallar"n fiyatlar" dü%erken, ithal etti$imiz
maddelerin fiyatlar" yükseldi. D"% borçlar"m"za yeni yüzmilyarlar ek-
lendi. !hracat", yat"r"mlar" te%vik ad" alt"nda kapkaçc" firmalara dev-
letin milyarlar" da$"t"ld". Kredi musluklar" büyük sermayeye aç"l"rken,
küçük ve orta i%letmeler iflôsa sürüklendiler. Emperyalist tekellere
olan ba$"ml"l"$"m"z daha da peki%ti.

Sömürü ve kar düzeninin dünya çap"ndaki bunal"m"n"n daha da
%iddetlenmesi ekonomisi d"%a ba$"ml" ülkemizdeki s"n"flararas" ça-
t"%maya yeni bovutlor kazand"rd". !ç ç"kar çeli%kileri sertle%en serma-
ye s"n"flar"n"n artan ekonomik ve siyasal bask"s"na HAYIR diyen emek-
çi s""""f ve kitleler üzerindeki MC zulmü %iddetlendi. Ekonomik ç"kai'
ve demokratik mücadelesini birle%tiren i%çi s"n"f"m"z"n demokratik,
sendikal ve siyasal hak ve özgürlüklerine kar%" giri%ilen planl", silahl"
sald"r" yo$unla%t". MC lktldonrun k"%k"rtt"$" bu Anayasa d"%" sald"-
r"lar tüm çal"%an katmanlar" kapsad". Devlet kolluk kuvvetleri ve ik-
tidar organlar"n"n gözleri önünde sokaklar kana buland". !%çilere yay-
l"m ate%leri aç"ld", yasal toplant"lar bas"ld" ve yasakland". Büyük ser-
mayenin fa%izm t"rman"%" devam etti.

!%çi s"n"f"m"z"n demokratik s"n"f ve kitle sendikal örgütü olan
D!SK'in en ön saflar"nda yer ald"$", di$er ilerici demokratik kitle. ör-
gütlerinin azimle kat"ld"$" demokrasi mücadelesi, fa%izme kar%" en
etkin kitle duuar"n" ördü.

Bu vesileyle fa%izmin kur%unlar"na hedef olmu% ve hayatlar"n"
vermi% karde%lerimizin ailelerine ve tüm emekçi halk"m"za ba%sa$l"$"
dilemek isterim. /

1976'ya girerken, ilerici tüm halk güçlerinin acil görevi fa%izm
tehlikesini demokratik kitle muhalefeti içinde eritmek ve tüm demok-
ratik hak ve özgürlükleri koruyarak, geni%letmektir. Her %eyden önce
devlet yönetiminin, fa%ist ve ça$d"%" unsurlardan temizlenerek, dE_::-
mokratikle%tirilmesi gerekmektedir. Tüm mülki idare amirleri, savc",
vali, kaymakam, maliye müdürü, emniyet müdürlerinin siyasal ikti-
darlardcm ba$"ms"zl"$"n" sa$lamak üzere demokratik seçim yoluyla
göreve gelmeleri sa$lanmal"d"r. Kamu hizmetlerinde görevli yöneti-
cileri, buralarda çal"%anlar"n da • söz ve karar sahibi olarak temsil
edilece$i ortak toplcnt"lordu seçilmelidirler. •

MC iktidar"n"n çal"%anlara getirdi$i yeni y"l arma$anlar" bu ikti-
dar"n sermaye sözcülü$ü yapt"$"n". bir kez daha ortaya koymu%tur.
1897 say"l" yasa i!e memur yap"larak grev, toplu sözle%me ve sendi-
kala%ma haklar" ellerinden al"nmak istenen yüzbinlerce emekçinin

• böylece yitirece$i toplumsal ve ekonomik ç"karlar tekelci sermayenin
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vergi yükünü. hafifletirken, ona yeni finans kayna$" sa$layacakt"r.
Ayn" anda, MC iktidar" bu yasayla, i%çi s"n"f"n" bölme, parçalama ve
örgütlü sendikal gücünü, demokrasi mücadelesini zay"flatmay" amaç- .
lamaktad"r.

1

MC iktidar" D!SK'in gücünü k"rmak istemektedir.
!%çi s"n"f"m"z, D!SK, emekçi halk"m"z ve tüm ilerici örgütler 1975'-

de oldu$u gibi, 1976'da da ö$retmen, memur,· teknik eleman, ö$re:-
tim üyesi v.b., tüm çal"%anlqr"n grev ve toplu sözle%meli sendikala%-
ma hakk" için mücadelelerini sürdüreceklerdir. !lerici halk güçleri, i%-
çi s"n"f"m"z"n öncülü$ünde özgürce dü%ünme ve örgütlenme özgür-
lü$ünü engelleyen 141 ve 142. maddelerin kald"r"lmas", grev hakk"n"n
kullan"lmas"ndaki k"s"tlamalar"n kald"r"lmas", dayan"%ma ve genel
grev haklar" için Anayasal mücadelelerini sürdüreceklerdir.

Yarg"tay Hukuk Genel Kurulunun referandumu yasa d"%" ilen
eden karar", toplumsal gerçeklerimize ve Anayasam"zdaki demokra-
tik temel ilkeye ters dü%mektedir. !nsan hak ve özgürlüklerine, Ana-
yasadaki sendika seçme özgürlü$üne kar%" olan bu karar kar%"s"nda
ve referandumun yasala%mas" konusunda D!SK, mücadelesine de-
vam edecektir. !

. Elimizdeki tüm veriler, ekonomik ve siyasal bunal"m"n %iddetle-
nece$ini, dar gelirli milyonlarca vatanda%"m"z"n ya%am ko%ullar"n"n
daha da a$"rla%aca$"n", fa%izm tehlikesinin t"rmanmaya devam ede-
ce$ini göstermektedir. Fakat, siyasal güçler denqeslnln h"zla büyük
sermaye aleyhine de$i%ti$ini gören i%çi s"n"f"m"z ve emekçi kitleler,
tüm demokratik, sendikal ve siyasal hak ve özgürlüklerini koruma
ve geni%letmenin emekten yana ileri demokratik bir toplum düzenin-
den geçti$inin bilincine varmaktad"rlar.

Sermaye s"n"flar" 1976'ya daha bir s"k"%m"% ve so$ukkanl"l"kla-
r"n" yitirmi%bir %ekilde girerlerken, i%çi, köylü, memur, esnaf ve tüm
al"n teriyle geçinen halk"m"z 1976'y", tüm zorluklara gö$üs gererek,
daha büyük bir umut, mücadelede kararl"l"k ve uvcn"kl"k, daha bü- f
yük bir güçle kar%"lamaktad"r. . "

1976 dünyada ve ülkemizde ba$"ms"zl"k, demokrasi, bar"% ve j
toplumsal ilerleme mücadelesinin yeni ba%ar" ve zaferler elde edece$i {
bir y"l olccckt"r.a (

- Demokrasi sava%"m"nda D!SK'in 9 y"l" 1
Konfederasyonumuz, k"sa tarihinde ilk kez kurulu% y"l"n" kutlad". Fa- I!

%ist t"rman"%"n devam etti$i, buna kar%"l"k i%çi s"n"f"n"n ba%"n" çekti$i ileri
demokratik bir düzen do$rultusundaki s"n"fsal sava%"m"n daha genis kit-
leleri kucaklad"$", D!SK'in her yönden h"zla güçlendi$i ve i%çi s"n"f"~"z"n
sendikal birli$ini sa$lama yolunda önemli kazan"mlar elde etti$i ko%ullar-
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da ·yap"lan 9. y"l"m"z" kutlama %öleninde yapt"$" konu%mada Genel Ba%kan
Türkler, D!SK'in 9 y"l"n" %öyle de$erlendirmi%tir :

«S"n"f uzla%mac"l"$"na ve Amerikan sendikac"l"$"na kar%", 13 #u-
bat 1967 günü kurulan D!SK'in dokuz mücadele y"l" sürekli bir de$i-
%imi ve geli%imi simgeler. Dokuz y"l önce, !stanbul'da #afak Sine-
mas"nda toplanan kurucu 5 sendika delegasyonu 30.000 i%çiyi temsil

• ediyorlard". S"k"yönetimli ve s"k"yönetimsiz bask"lara kar%", mücadele
bayra$"n" yere dü%ürmeyen D!SK, sorumlu kararl" tavr"yla, kar%" s"-
n"flar"n dü%manl"$"n" çekerken, k"sa sürede geni%kitlelerin sevgi ve
güvenini kazand". Kanunsuz lokavtlara, i%ten ç"karmalara ve yasad"%"
davran"%lara kor%" direndi$i için sald"r"ya u$rayan, s"n"f bar"%"n" sa:
vunan sendikalar"n h"%m"na ,u$rayan i%çilerin yan"nda yer ald". K"s'a
süre içinde say"ca gücünün ötesinde bir prestij ve sayg"nl"k kazand".
Bunda en önemli pay, taban"n söz v~ karar sahibi olma ilkesinin sen-
dika içi demokrasinin uygulanmas"yd". Yüzlerce, binlerce bilinçli i%çi,
gece gündüz ve yorgunluk bilmeden D!SK'e sahip ç"kt". O'nu sar"
çetelerin karargah kurdu$u i%yerlerine soktular, D!SK'i ya%atmaya-
ca$"n", tan"mad"$"n" ilen eden i%verenleri dize getirdiler. Görmedi$i-
miz, tan"mad"$"m"z binlerce i%çi s"n"f" yanda%" D!SK'in yücelmesi için
yi$itçe kavga verdiler.

D!SK'in ad", i%yer!eri duvarlar"na, !stanbul sokaklar"na, yurt top-
ra$"na bu kah"rl", sab"rl" ve kararl" mücadeleyle kaz"nd". Bugün 400.000
i%çi, bir daha ihanete u$ramamak için, s"n"f"m"z"n kurtulu%bayra$"n"
yükseltiyor ve D!SK'i milyonlar"n üye oldu$u, Ti.irkiyemizin tek sen-
dikal örgütü yapmak için sava%"yor.»
Türkler konu%mas"nda D!SK'in Türkiye i%çi s"n"f"n"n sava%"m tarihine

sahip ç"kt"$"n" %u sözlerle dile getirmi%tir:
«Yak111 geçmi%imize damgas"n" vuran iki gerçek vard"r: Birincisi,

·tüm olaylar burjuvazinin demokrasi ve özgürlü$e, emekçi halk"m"za
ve ülkemize ihanetini belgelemi%tir. !kincisi ise: i%çi s"n"f"m"z, verdi$i
kurbanlara, açl"$a ve yoklu$a ra$men, att"$" her ad"mda, demokrusi,
ulusal ve toplumsal kurtulu%, bar"%mücadelesini biraz daha ileri gö-
türmü%tür.

D!SK, i%çi s"n"f"m"z"n bu %anl" tarihsel kavgas"n"n bilincinde ve
onun içindedir. Biz, burada örgütümüzün dokuzuncu kurulu% y"l"n"
kutlarken, hiçbir • zaman unutulmayacak kadar s"cak olan, geçmi%
y"llarda can"n" ve tüm varl"$"n" vermi% i%çi s"n"f"n"n devrimci neferle-
rini sayg" ve sevgiyle an"yoruz. Biz, s"n"f"m"z"n mücadelesini tarihsel
bütünlü$ü içinde ele al"yor ve bu tarihe sahip ç"k"yoruz. Biz,. emek
ile sermayenin karde%li$ini dü%ünmedi$imiz i%çi s"n"f"n"n büyük bur-
juvaziye kar%" verdi$i mücadelenin içinde oldu$umuz için bu tarihe
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sahip ç"k"yoruz. DiSK, dokuz y"l önce kurulmu%genç bir örgüttür. Fa-
kat i%çi hareketimizin tarihi geçen yüzy"l"n sonlar"na kadar uzan"r.
Bu kadar eskilere uzanan mücadele geçmi%imiz, bu topraklarda filiz-
lenmi%, bu topraklar" kirleten, zenginliklerimizi ve i%gücümüzü ya$-
malayan yerli ve yabanc" sermaye bütünlü$üne kar%" süregelmi%tir.
i%te bu yüzden, egemen burjuvazi ne kadar gayrimilliyse, biz de en
az o kadar milliyiz.»
9. y"l"m"z" kutlama %ölenine gelen yüzlerce tebrik ve dayan"%ma me-

saj" ayn" zamanda ulusal, demokratik güç ve örgütler aras"ndaki dostluk
ve dayan"%ma ili%kilerinin güçlenmesini de sa$lam"%t"r.. Yurt d"%"ndan ge-
"4n telgraflar aras"nda bulunan Fransa i%çi s"n"f"n"n s"n"f sendikas" CGT'nin
mesaj" uluslararas" i%çi dayan"%mas"n"n önemini vurgulamaktadrr:

«D!SK'in 9. kurulu$ y"l dönemi nedeniyle CGT, 2 milyon 400 bin
üyesi· ad"na, Türkiye emekçilerinin ç"karlar" için sürdürdü&ünüz ka-. .
rarl" mücadelede sizleri kutlar. CGT, sendikal ve demokratik hak ve
özgürlükleri koruma ve geli$tirme sava$"m"nda yeni ba$ar"lar diler.
Konfederasyonumuz ve D!SK aras"nda karde$çe ba&lar"n güçlenece-
&ine inan"yor, kay"ts"z dayan"$mam"z" Türkiye i$çi s"n"f"na iletiyoruz.»

- Tarihsel bir at"l"m : 1 May"s 1976

Son olarak 1925 y"l"nda kutlanan 1 May"s uluslararas" i%çi s"n"f"n"n,
tüm emekçilerin birlik-mücadele-dayan"%ma günü, 51 y"l aradan sonra
D!SK'in ça$r"s" üzerine yüzbinlerin kat"lmas"yla kutland". Türkiyemizde 1
May"slar"n tarihi eskisidir... 1 May"s ülkemizde ilk kez ulusal kurtu-
lu%sava%"m"z"n kan ve ate% kokan kahramanl"k günlerinde, bir yandan
cepheye silah üreten, ayn" anda emperyalist i%gal ordular"na kar%" dövü%en
i%çiler taraf"ndan kitlesel bir %ekilde kutlanm"%t"r. 1 May"s" 1925 • y"l"nda
«Bahar ve Çiçek Bayram"» %eklinde sapt"rmalar"na ra$me:n. i%çi s"n"f"m"z

. bu uluslararas" günün önemini hiçbir zaman unutmam"%t"r. 1 May"s"n ya-
saklanmas" burjuvazinin Türkiye i%çi s"l'!"f" hareketine kar%" amans"z bir
sald"r"ya geçti$i y"llarla çak"%mas" bir rastlant" de$ildir. Daha sonralar",
egemen s"n"flar i%çi bayram" olarak i%verenlere lokavt"n bir hak olarak ta-
n"nd"$" 24 Temmuzu (1963) seçmi%lerdir. Fakat 24 Temmuz bugüne dek
hiç bir i%çi taraf"ndan kutlanmad"$" gibi toplu sözle%melerin d"%"na ta%a-
mam"%t"r. Bu ölü do$mu%bir bayramd"r. •

Buna kar%"l"k, 51 y"ll"k yasaklamaya ra$men 1 May"s 1976 günü yüz-
binler geleneklerine sahip ç"km"%lar ve D!SK'in ça$r"s"yla Taksim alan"n"
doldurrnu%lor. kendi mar%lar"n" söylemi%lerdlr., 7 Mart 1976 tarihinde ver-
di$i -dernecle Genel Ba%kan 1 May"s"n ülkemiz ve i%çi s"n"f" hareketi aç"-
s"ndan önemini %u %ekilde belirtmi%tir :
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«D!SK'in sendikal öncülü$ünü yapt"$" Türkiye i%çi s"n"f" 1 MAYIS
1976'da, kendi bayramlar"n" kutlayan dünya emekçilerinin yan"nda
yer atacakt"r. !%çi s"n"f"m"z"n demokratik s"n"f ve kitle sendikal örgütü
olan D!SK, tüm gücü ile 1 MAYIS !%çi Bayram"n" kutlama hnztrhkln-
r"na giri%mi%bulunmaktad"r. 1 MAYIS 1976, Türkiye i%çi hareketinin
en büyük demokratik kitle gösterilerinden biri olacakt"r.

1 MAYIS 1976'da D!SK'in ça$r"s"na cevap verecek olan yüzbin-
lerce i%çi ve emekçi, MC iktidar"n"n k"s"tlamakta devam etti$i demok-
ratik, sendikal ve siyasal hak ve özgürlüklerini koruma ve geni%let-
mekteki kararl"l"$"n" bir kez daha hayk"racakt"r. 1 MAYIS emekçi s"-
n"f ve kitlelerin, Ba$"ms"zl"k - Demokrasi, Bar"%ve Toplumsal !lerle-
me do$rultusunda geli%en mücadeledeki kararl"l"$"n" belgeleyen bir
gün olacakt"r.»
11 Nisan günü, yakaland"$" amans"z hostcl"ktnn kurtulamayarak ara-

m"zdan ayr"lan yi$it i%çi s"n"f" devrimcisi ve D!SK Genel Sekreteri !brahim
Güzelce, 1 May"s bro%ürüne yazd"$" ön sözle, s"n"f"na olan inanc"n" ve 1
May"s gelene$ine olan ba$l"l"$"n" dile getirmi%tir:

«Sevgili Dostlar,

Baz" tarihler, olaylar vard"r, unutulmaz. Belki biz görmemi%izdir,
ya%amam"%"zd"r. Belki de ba%ka bir ülkede do$mu%tur. Fakat öyle-
sine derin ve kal"c" etkiler b"rakm"%t"r ki yüzy"llar sonra bile, sanki
ya%anm"%cas"na hat"rlan"r. Art"k, etle kemik gibi varl"$"m"z"n ayr"lmaz
bir parças" olmu%tur. Onu yok etmeye, karalamaya veya sapt"rmaya
çal"%mak mümkün de$ildir. Çünkü, bu gibi olaylar milyonlarca insan
taraf"ndan benimsenmi% ve durmadan geli%en, büyüyen maddi bir
güç haline gelmi%tir. Hele temelinde yatan nedenler, bugün hôlô da-
ha pek çok ülkede halklar"n varl"$"n" tehdit ediyorsa bu tarihlerin
de$eri ve ça$da%l"$" bir kez daha artar.

. !%te 1 May"s tüm emek dünyas" için bu tarihlerdendir. • Ülkemiz-
de, daha 1925'1erden itibaren burjuvazinin 1 May"s'" «Bahar ve Çiçek
Bayram"» olarak llôn etmesi, 1 May"s'a kimlerin sahip ç"kt"$"n" gös-
terir. Egemen s"n"flar bu tarihi bize unutturmak için çok u$ra%t"lar.
S"k"yö~etim mahkemeli, coplu, tabancal", i%kenceli, zindanl" bask" ve
zulüm mekanizmas"n" çal"%t"rd"lar. Fakat, art"k bayrakla%an, kitlelere
ait olan bu gi.inü köfteli, ayranl", çiçekli bir piknik günü haline geti-
remediler. Onun as"l sahipleri 1 MayJs'" ya%att"lar, yücelttiler. Serma-
yenin emrindeki bask" güçleri «Bütün Dünya !%çileri Birle%in» slo-
gap"n" öldüremediler. Her %iddet uygulamas" büyüyen ku%kular"n"
aç"$a vurdu. •

1976'n"n ·1 May"s'" sosyalizmden yana de$t%en böyle bir dünya-
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da kutlanacak. Türkiye i$çi s"n"f"n" .1 May"s'tan koparmak, emek dün-
yas"ndan koparmak demektir. Kimsenin gücü yetmez buna.

1 May"s grev de&ildir. • •
1 May"s tüm dünya emekçllerlnlr" uluslararas" birlik ve dayan"$-

malar"n" gösterdikleri bir· gündür.
1 May"s, birle$ti&inde dünya emekçilerinin yenilmez gücunü bur-

juvaziye dayatt"&" ve tüm çal"$anlara örnek oldu&u bir gündür.
1 May"s «Beher ve· Çiçek Bayram"» de&ildir.
O gün, k"rlarda e&lenmeyi, çiçek toplamay" biz burjuvaziy~ ve

s"n"f uzla$mac"s" sendikalara, Türk-!$'e b"rak"yoruz.»
D!SK Yürütme Kurulu, Nisan 1976'da ald"$" bir kararla, üye sendika-

lardan 1 May"s !%çi Bayram"n"n· hayata geçirilmesi, toplu sözle%melere 1
May"s"n· !%çi Bayram" oldu$unu vurgulayan maddelerin konulmas"n" iste-
yerek D!SK'in bu büyük gün.e verdi$i önemi vurgulad". Bu orodo, 1 May"s
gösterisinin ayn" zamanda demokratik güç ve eylem birli$i yolunda ileri
bir ad"m olmas" aç"s"ndan bir çok örgütle ortak toplant"lar yap"ld".

1 May"sa kat"lmaya karar veren örgütler %unlard"r: TÖS-DER, !KD,
TÜM-DER, T!B, TÜTED, !GD, Tüm Yüksek Tekniker ve Teknlsvenler Der-

. ne$i, HDGD, !KÖKD, TÜS-DER, GSB, P!M, !YÖKD, ÖZ-DER...
1 May"s"n sosyalist sistem, uluslararas" i%çi hareketi ve ulusal kur-

tulu% sava%lar"ndan ya_na de$i%en dünya ko%ullar"nda kutland"$"n" ve
ülkemiz ac"s"ndan ta%"d"$" özel tarihsel önemi belirten Türkler, emekçi-
leri ve tüm ilericileri %u temel hedefler ·do$rultusunda birlikte sava%"m

. vermeye ça$"rm"%t"r: ·
- Fa%izme kar%", demokrasi ve özgürlük için birle%elim.
- A$"r" sömürü ve kôr düzeni kapitalizme kar$" birle$elim.
- Sava$ k"$k"rt"c"s", ya&mac", halk"m"z"n ve dünya halklar"n"n ba$

dü$man" emperyalizme kar$" birle$elim. '
- Sava$a kar$", dünya bar"$" için birle$elim.
- ~a&"rns"z, sömürüsüz ve demokratik Türkiye için birle$elim.
- ilerici, demokratik emekçi. halk"m"zdan yana ve ulusal bir iktidar

için birle$elim.
- Emekçi halk"m"za ve demokrasiye dü$mem tekelci sermayeye ve

MC iktidar"na kar$" birle$elim.
Görkemli tarihsel 1 May"s gösterisinin sonuçlar" birkaç noktada top-

lanabilir:

1 - 1 May"s gösterisinin gerçekle$mesi, temelde i$çi s"n"f"n"n kur-
tulu$ sava$" y"llar"ndan bu yana sürdürdü&ü örgütlü ve bilinçli
. sava$"m"n ve bu sürecin 1967 y"l"nda kurulan D!SK'in s"n"f ve
kitle çizgisinin kaç"n"lmaz bir çözümüdür.
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2 - !$çi s"n"f"m"z tarihinde ilk kez bu denli vurucu ve güçlü biçimde
uluslarciras" dayan"$mas"n" dile getirmi$tir.

3 - Halk"m"z"n ulusal ve toplumsal kurtulu$ sava$"m" tarihinde ilk
kez bu denli geni$ bir demokratik güç birli&i eylem içinde sa&-
lanm"$t"r. 1 May"sa birçok· demokratik kitle örgütünün yan"nda,
Türk-!$'e ba&l" baz" sendikalar da kat"lm"$t"r.

4 - Gösteri i$çi s"n"f"na yara$"r tam bir disiplin içinde geçti, D!SK,
• bir kez daha ~o$ru talep ve hedefler do&rultusunda, geni$ sa-

va$"m deneyi, kararl"l"&" ve sorumlulu&uyla bu disiplini sa&la-
yarak, hem kendi d"$"ndaki i$çi kitlelerinin D!SK'e e&ilimini h"z-
land"rm"$, hem de kendi kitlesinin/D!SK'e olan güvenini art"r-
m"$t"r.

5 - 1 May"s gösterisi, fa$ist t"rman"$"n önüne ancak geni%, örgütlü
kitle hareketiyle geçilebilece&ini gösterdi&i gibi, maocu ve di-
&er ters ak"mlar"n geriletilmesini sa&lam"$t"r.

6 - !$çi s"n"f" hareketinin gücü ve geni$ i$çi kitlelerinin ileri bilinç
ve örgütlülük düzeyi aç"kça görülmü%tür.

- Bursa Mitingi

30 Temmuz 1976 tarihinde, fa%ist komcndclcr cinayetlerine bir ye:
nisini daha ekleyerek Maden-!% üyesi Muammer Çetinba%'" öldürdüler.
Bu fa%ist cinayet Seydi%ehir'de i%çilerin D!SK ilkeleri do$rultusunda ör-
gütlenmesini önlemek için tüm i%yeri ve kasabay" teröre bo$an Türk-!%'e
ba$l" Türk-Metal'in fa%ist sald"rganlar" taraf"ndan i%lendi. Sald"r" üzeri-
ne Kemal I Türkler yapt"$" aç"klamada : «Daha • geçti&imiz günlerde bu
i$yerinde bozkurt amblemli bildiriler da&"tarak i$çiler .üzerine ta$l", sopal",

• zincirli sald"r"lar düzenleyenler, Seydi$ehir'de, Tari$'te oynad"klar" oyu-
nun <1yn"s"n" Tofa$'ta sahnelemek istemektedirler.» ve «Dan"$tay karar-
lar"n" çi&neyen, Anayasay" hiçe sayan, halk"m"z üzerindeki fa$ist 1?ask"
ve terörü günden güne art"ran MC'nin demokratik yoldan dü$ürülerek,
yerine ilerici, halktan yana demokratik bir iktidar"n getirilmesi art"k !JÜn-
cel bir görev haline gelmi$tir.» demi%tir.

GC"zelce'nin ölümü üzerine Genel Yönetim Kurulunun. 11 - 12 Hazi-
ran 1976 tarihli toplant"s"nda Genel Sekreterli$e secilen eski Maden-!%
Genel Ba%kan Vekili ve D!SK Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Karaca da
verdi$i demeçte Tofa%'ta i%lenen cinayetin «i%çi s"n"f"na ve demokrasi
mücadelesine kar%" i%lenmi%i> ve «Türk-!% yönetimi, i%verenler ve MC
aras"nda güç ve eylem birli$i» oldu$unu belirtmi%tir.

Tofa%cinayetinin amac", ülkenin en önemli sanayi bölgeleri aras"n-
da yer alan Bursa'da s"n"f sendikac"l"$"n"n bayra$"n" yeni yeni l%yerle-
rine diken ve h"zla güc!enen Maden-!%'i, dolay"s"yla D!SK'i gerileterek
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tasfiye etmektir. Fakat i#çi s"n"f"n"n cevab" sert olmu%ve ilk olarak Ma-
den-!%'ln örgütlü oldu$u 11 i%yerindeki i%çiler toplu halde üretimi .dur-
durmu%lard"r. Üretimin durdurulmas", i%çilerin bu benzeri fa%ist cina-
yetlerin arkas"nda ·tekelci sermayenin oldu$unü gördüklerini kan"tlam"%-
t"r. Daha sonra • 10 Temmuz günü Bursa'da onbinlerce i%çi, emekçi ve
ayd"n, eme$in Bursa's"na tarihi bir gün ya%atm"%lard"r. Genel Ba%kan
yapt"$" konu%mada: «Bursa'da fa$ist güçlerin hesaplar"· suya dü$mü$,
tuzak bozulmu$tur. Bu, bilinçli Bursa i$çilerinin so&ukkanl"l"&", cesareti,
uyan"kl"l"&" ve direni$i sayesinde olmu$tur» demi%tir.

«S"k"yönetimsiz s"k"yönetim» demek olan Devlet Güvenlik Mahkeme-
leri (DGM) yasa tasar"s"na kar%" D!SK'in tavr"n" saptamak üzere top-
lanan Genel Temsilciler Meclisi'nden hemen bir gün sonra yap"lmas"
Bursa mitingine, ayn" zamanda bu fa%ist giri%ime kar%" i%çi s"n"f"n"n ilk
örgütlü tepkisi olmu%tur... •• !%çilerin gösteriye kat"lmalar"n" önlemek
için al"nan tüm bask" önlemlerine -ra$men büyük bir ba%ar"yla ve tam
bir disiplin içinde sonuçlanan Bursa mitinginde, ~maocu ve di$er ters
ak"mlar bir kez daha tecrit olmu%lar, i%çi s"n"f"n"n, «yolumuz i%çi s"-
n"f"n"n yoludur» belgisiyle yola ç"kan kurulu%larla, tüm ilerici örgütlerle
dayan"%mas" biraz daha güçlenmi%tir.

- MC'nin DGM'sine kar$" sava$"mda I$cl s"n"f" ön safta

1699 No. lu ve 15 Mart 1973 tarihli yasayla Anayasa'n"n 136. mad-
desi de$i%ti~ilmi% ve bu maddeye bir ek yap"lm"%t"r. Bu ekle DGM'ler
kurulmu%tur. Ancak, Anayasa Mahkemesi, 11 Ekim 1975 tarihli Resmi
Gnzete'de yay"nlanan karar"yla 1 ve 6. maddeleri biçim yönünden iptal
ederek, bu maddelerin kanununa ruh veren maddeler oldu$u için yasan"n
tümünü iptal etmi%tir.

DGM, ad"ndan anla%"laca$" gibi, devletin güvenli$ini sa$lamak için
kurulmas" istenen mahkemelerdir. Devlet soyut bir kavram, s"n"flarüstü
bir kurum veya ç"karlar" çeli%en s"n"flar" uzla%t"ran bir hakem de$ildir.
Devlet, üretim araçlar"na sahip s"n"f ve katmanlar"n .ekonomtk ve siya-
sal iktidar"n", kar%" s"n"f ve katmanla'ra kar%" koruyan bir ·kurumdur. Bu
ac"dan mevcut toplumsal düzenin korunmas"yla, bu düzeni korumada en
üst ve en geli%mi% örgütlü bir araç olan devletin korunmas" özde%tir.
Egemen s"n"f"n siyasal ve ideolojik en üst" düzeyde örgütlenmesi olan

• devlet ,elindeki s"n"rs"z olanaklarla kar%"t s"n"f ve katmanlar"n sendikal
ve siyasal iktidara yönelik hareketini zay"flatmak, sapt"rmak, geriletmek
ve en son durumda bast"rmak için çal"%"r. Burjuvazinin «son Türk devle-
tini koruma ve kollamak» için DGM anlay"%"n"n alt"nda, kendi s"n"fsal ik-
tidar"n" koruma ve peki%tirme, yani sömürü ve bask" düzenine kar%" sa-
va%"m" bast"rmak Icin DGM hedefi yatmaktad"r.
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Tehlikenin büyüklü$ünü _-gören Konfederasyonumuz, taban"n söz v~
karar sahibi olma ilkesi ac"s"ndan DGM konusunu görü%üp karara ba$-
lamak amac"yla taban" temsil etme durumunda olan· Genel Temsilciler
Meclisi'ni 9 Temmuz 1976 tarihinde !stanbul Spor ve Sergi Saray"nda top-
lant"ya ça$"rm"%t"r. Daha önce 5 Temmuz günü «!%çi s"n"f"na ve kamu-
oyuna D!SK'in uyar"s", Devlet Güvenlik Mahkemeleri s"k"yönetimsiz s"-
k"yönetim demektir» ba%l"kl" bir bildiri 1 milyon adet bas"l"p, tüm yurtta
da$"t"lm"%t"r.

DGM'ler hangi ko%ullarda ç"kar"lmak istenmi%tir? Genel Sekreter
Karaca 7 Temmuz tarihli Politika Gazetesine verdi$i demeçte bu soruyu
yan"tl"yor: •

«Devlet Güvenlik Mahkemeleri, büyük burjuvazinin iç çeli%kileriyle
ekonomik güçlüklerinin ve siyasal buncl"m"n alabildi$ine yo$unla%-
t"$", s"ruftcrcrusr çeli%ki ve mücaC::elenin iyice kesinle%ti$i. bir ortam-
da ç"kart"lmak isteniyor: Bu bir tesadüf de$il. Emekçi halk aç"s"ndan
bu derin bunal"m"n sonuçlar" %öyle beliriyor: Geleneksel i%sizlik ve
pahal"l"k art"%"n"n h"zlanmas", ücretlerin fiyatlara göre gerilemesi,
para de$eriyle sat"n alma gücünün durmadan dü%mesi. Sermaye s"-
n"flar" aç"s"ndan da kapitalizmin buhran"n"n büyüttü$ü zorluklar %öyle
somutlanabilir: Finansman kayna$" ve kredi darl"$"yla d"%ticaret aç"$"-
n"n rekor düzeylere f"r".amas".

Tekelci sermaye kendi sisteminin bunal"m"n"n faturas"n" emekçi
h,olka ödetmek istiyor. .

Buhrana hay"r diyen ve insanca özgür bir ya%am için verilen bu
toplumsal mücadelenin ba%"n" i%çi s"n"f" çekiyor. Sömürülen s"n"f ve
katmanlar"n içinde en örgütlü ve en dinamik kesim i%çi s"n"f"d"r. Onun
verdi$i sömürüyü azaltma mücadelesi, sömürüyü ortadan kald"rma
ve sosyalizm hedefi do$rultusunda h"zla Ilerllvor.

!%çi s"n"f"m"z"n örgütlü güçlerinin ba%" çekti$i bu mücadelenin
günlük ve yar"nki istemleriyle büyük burjuvazinin emekçi halktan
yeni fedakarl"klar istemesi, ücretlerin dondurulmas" gibi lsternlerlvte
aç"kça çeli%iyor. Ve bu çeli%ki durmadan keskinle%iyor. Ne MC'nin
ve silahl" silahs"z müttefiklerinin gücü, ne de mevcut bask"c" siya-
sel-hukuksnl yap" i%çi s"n"f"n"n, emekçi köylülerin, küçük üretmen-
lerin, memur ve ö$rencilerin daha iyi bir ya%am ve demokrasi için
verdikleri hakl" sava%"m" engellemiyor. Gerici ve fa%ist güçlerin «ya-
sal» ve yasa d"%" sald"r"lar" yetersiz kal"yor.

Günümüz . Türkiye'sinin kendine özgü ko%ullar"nda, örgütlü ile-
rici halk muhalefetinin en dinamik ve en kararl" unsuru olarak i%çi
s"n"f" ve onun sendikal örgütü D!SK _görülüyor. Siyasal parti olma-
mas"na kar%"n D!SK'in ekonomik ve demokratik mücadelesi,_ büyük
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burjuvazinin çeli%kilerini ve güçlüklerini art"r"rken, di$er tüm ilerici
kurulu%lar" da etkiliyor ve onlara önemli bir destek sa$l"yor.

i%te bu ko%ullarda MC iktidar" Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ya-
sa Tasar"s"n"n bir an önce Meclislerden ç"kmosm" istiyor.»
DGM'yle i%birlikçi tekelci. sermayenin hedefi nedir? Genel Ba%kan

Türkler, Genel Ternsllcller Meclisinde yapt"$" konu%mada bu hedefi %öy-
le belirtiyor :

«Tekelci sermaye, mevcut bask"c" siyasal-hukuksal yap"n"n, an-
ti-demokratik ve fa%ist yasalar"n, sar" ve fa%ist komando sald"r"lar"-
n"n i%çi s"n"f"m"z"n örgütlü sendikal, siyasal ve dü%ünsel mücadelesi-
ni durduramad"$"n" gördü$ü için Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ya-
sas"n"n ç"kart"lmas"n" istiyor. MC iktidar", i%çi s"n"f"m"z"n en bilinçli,
kararl" ve en disiplinli kesimini saflar"nda bulundurdu$u için 1 Ma-
y"sta yüzbinleri harekete sokacak büyük bir güce ula%t"$" için ve

• sosyalizm do$rultusunda ilerleyen demokrasi mücadelesinin en etkin
• örgütlü kitle gücü oldu$u için D!SK'i tasfiye etmek istiyor. Devlet
Güvenlik Mahkemeleriyle D!SK'i ve di$er ilerici örgütleri tasfiye et-
mek, böylece demokratik güç \(e eylem birli$inin olu%mas"n" önle-
mek, parçalamak istiyor.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmak istenmesinin iki ama-
c" var. Birincisi, büyük sermayenin a%"r" sömürü, a%"r" kôr ve a%"r"
bask" diktatörlü$ünü peki%tirmek, ikincisi, bu s"n"f"n diktatörlü$üne
kar%" mücadele eden i%çi s"n"f" hareketini, D!SK'i, tüm ilerici örgüt
ve ki%ileri ola$anüstü mahkemelerde yarg"lamak, susturmak, ezmek
ve böylece halk"n bilinçlenmesini önlemektir. !%te bu yüzden DGM'ler
s"n"f mahkemeleridir.»

DGM'leri s"n"f mahkemeleri ve s"k"yönetimsiz s"k"yönetim olarak ni-
teleyen Konfederasyonumuz Genel Temsilciler Meclisi'.nde bu fa%ist • gi-
ri%im kar%"s"ndaki tavr"n" %u %ekilde somutlam"%t"r: «Bugüne kadar i%çi
s"n"f"n"n, emekçi halk"m"z"n sendikal, demokratik ve siyasal hareketini
tehdit eden DGM'ler kadar büyük bir tehlike görülmemi%tir. Ama i%çi
s"n"f"m"z ve onun devrimci sendikal örgütü D!SK, buna asta. izin verme-
yecektir.» Konfederasyonumuz. ayr"ca DGM giri%imine kar%" parlamento
içindeki ve d"%"ndaki tüm ilerici, demokratik güç ve ki%ileri eyleme ve güç
birli$ine ça$"rm"%t"r. Bu arada uluslararas" i%çi s"n"f"n"n dayan"%mas"n"
sa$lamak için yap"lan ça$r" geni% destek bulmu%. ba%ta' Dünya Sendi-
kalar Federasyonu ve ona ba$l" örgütler olmak üzere, pek çok yabanc"
sendikal kurulu% MC'nin bu fa%ist giri%imini protesto ederek D!SK'in ya-
n"nda olduklar"n" belirtmi%lerdir. DSF'nln destek telgraf" %öyledir:

«Dünya Sendi~alar Federasyonu Sekreterli$i, Türk hükümetinin
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurmak için yasa ç"karma giri%imlerini
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%iddetle mahkum eder. Bu yasa tasar"s"n"n derhal geri al"nmas"n" ve
. uluslararas" sözle%meler, insan haklar"na ve Türkiye Anayasas"na . ,
sayg" gösterilmesini talep ediyoruz. Aksi halde DSF, Uluslararas"
Çal"%ma Örgütü ILO nezdinde dava açacakt"r. DSF, DGM'lerin ku-.
rulmas"na kar%" mücadelede D!SK'e tüm destek ve dayan"%mas"n"
iletir.»
Ve. nihayet D!SK Yönetim' Kurulu ile Ba%kanlar Konseyi'nin ortak

karar"n"n 16 Eylül 1976 tarihinde aç"klanmas"yla i%çi s"n"f"m"z demokra-
tik direnme hakk"n" kullanmaya ba%lam"%t"r. Ülkenin içinde bulundu$u
ekonomik-toplumsal durumun, ileri demokratik bir düzen do$rultusunda
sürdürülen sava%"m"n vard"$" boyutlar"n, DGM'lerin s"n"fsal öz ve he-
definin de$erlendirildi$i karar"n son bölümü aynen %öyledir:

«1. Eri%ilmez bir h"zla yükselen hayat pahal"l"$" kar%"s"nda i%çi,
köylü, esnaf, memur tüm al"nteriyle geçinenlerin ya%am ve ge-
çinme ko%ullar" alabildi$ine a$"rla%m"%t"r. '

2. Emekçi halk"m"z MC'nin sözcülü$ünü yapt"$" bu sermaye ve
a%"r" kôr düzenine kar%" h"zla bilinçlenmekte ve ilerici, demok-
ratik örgütlerle birlikte bu düzene kar%" ç"kmaktad"r.

3. MC bu gerçe$i görmekte ve uyutma, kand"rmaca ve sapt"rma
politikas"n"n yeterince geçerli ve etkili olmad"$"n" anlamaktad"r.
Bu nedenle, DGM yoluyla emekçi halk"m"z" sindirip bask" al-
t"nda -tutcrnk 1977 seçimlerini kazanm<1y" amaçlamaktad"r. Bu
amaç u$runa demokrasiyi iyice bo$azlamaktan çekinmiyor.

Bu durumdan dolay" :
1. Ülkemizi MC'nin yaratt"$" kar"%"kl"k ve bunal"mdan kurtarmak,
2. Hayat pahal"l"$" art"%"na son verip emekçi halk"m"z"n yüksek ge-

çim olanaklar"na kavu%mas"n" sa$layacak kap"lar" açmak,
3. Demokrasiyi aç"kça bo$azlanmaktan kurtar"p demokratik, sen-

dikal ve siyasal hak ve özgürlükleri koruyup geni%letmek,
4. Ve bu nedenle, emekçi halk"m"z"n 1977 Genel Seçimlerinde öz-

gürce oy kullanma ve bu istemleri destekleyen diledi$i iktidar"
seçme olana$" sa$lamak amac"yla, •

!ki gündür toplant" halinde bulunan D!SK Genel Yönetim Kurulu
ile Ba%kanlar Konseyi'nin mü%terek toplant"s"nda,
- Bu iktidar"n Anayasal ve demokratik yoldan dü%ürülmesine ve

halktan yana bir iktidar"n kurulmas"na kadar tüm ülkede GENEL
YAS ilan",

- Anayasal ve demokratik haklar"n", D!SK'in «taban"n söz ve karar
sahibi olma» temel ilkesi içinde kullanabilmesi aç"s"ndan i%çi üye-
lerimizin serbest b"rak"lmas",
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- Örgütümüzün bulundu$u me~kezierde her gün genellikle ö$leden
sonralar" D!SK taraf"ndan sessiz matem yürüyü$leri veya miting-
ler düzenlenmesi, .
- Bunun d"$"nda D!SK taraf"ndan düzenlenmeyen hiç bir yürüyü$,

miting gibi gösteriye- üyelerimizin kat"lmamas" ve bozguncu un-
surlar"n içeriden veya d"$ar"dan gelecek tahriklerine olanak ve-
rilmemesi için üyelerimizin çok dikkatli ve titiz davranmalar",

kararla$t"r"lm"$t"r.
Bu kararlar bu gün (16.9.1976 Per$embe günü) saat 13.00'ten

itibaren geçerli olacakt"r.
Tüm i$çileri, ilerici ve demokratik kurulu$lar" D!SK'in bu tarihi

karar"n" desteklemeye ça&"r"yoruz.» •
16 Eylül günü saat 13.00'de Yönetim Kurulu üyeleri Taksim'de Ata-

türk an"t"na siyah çelenk b"rokrrken, taban"n söz ve karar sahibi olma
ilkesi içinde Anayasal ve demokratik haklar"n" kullanabilmesi ac"s"ndan
serbest b"rak"lan yüz binlerce i%çi yurt çap"nda üretimi durdurdu. Ülke-
nin dört bir yan"nda tüm i%kollar"nda binlerce i%yerinde motor gürültü-
leri kesildi. !%yerlerinin önüne «Demokrasi dü%man" MC'ye hay"r», «DGM'
ye hay"n>, «Fa%izme geçit yok», «Genel grev hakk"m"z» yaz"l" pankart-
lar as"ld". Binlerce Türk-!% üyesi i%çi, Türk-!% yönetiminin ihbarc" tavr"-
na ra$men D!SK üyesi s"n"f karde%lerinin yan"nda yer ald". Örne$in
Türk-!%'e ba$l" Yol-!% Sendikas" yapt"$" bir aç"klamayla .kendi konfede-
rasyonlar"n" eyleme ça$"rd"· ve «D!SK'in ba%latt"$" genel yas demokratik
hak ve özgürlüklerin savunuimas"na yönelik bir eylemdir» dedi. Parla-
mento içinde CHP, DGM giri%imine kar%" etkin bir muhalefet yapt". Ül-
kedeki tüm ilerici kurulu%lar D!SK'in yan"nda yer' ald"lar. Türkiye i%çi
s"n"f"n"n bu %anl" eylemini desteklediler.

18 Eylül günü, Yürütme Kurulu'nun karar"yla, torlhlmlzln ilk motorlu
araçl" gösterisi gerçekle%tirildi. 25 Eylül günü de demokratik kurulu%lar
Ankara'da Tando$an alan"nda on binlerin kat"ld"$" büyük bir gösteri
yürüyü%ü yaparak, MC'yi ve DGM giri%imini protesto ettiler, D!SK ile
dayan"%malar"n"· belirttiler.

MC ad"na i%verenler, en ba%ta Türkiye !%veren Sendikalar" Konfe-
derasyo_nu üyesi MESS, Genel Yas'a kat"lan. binlerce i%çiyi, en ba%ta

• Maden-l%'in birçok temsilci, ba%temsilci ve bilinçli üyesini i%ten att"lar.
MESS üye i%verenlere gönderdi$i genelgede %u önlemleri öneri-

yordu:

«Müeyyideler:

- Bu eylem 'bir suç oldu$u "c"n, çal"%mayan i%çiler 275 say"l" ya-
san"n 54. maddesine göre savc"l"$a %ikôyet edilebilir.
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- Cal"%mayan i%çiler, çal"%mak isteyenleri de engelliyorsa Ceza Ka-
nununun 201. maddesine göre savc"l"$a %ikayet edilebilir.
- Çal"%mad"klar" saatlerin ücretleri kesilebilir.
- Çal"%mayan i%çilerin ayr"ca hafta tatili paras" da kesilebilir.
- 275 say"l" yasan"n 29. maddesi ve !%Yasas"n"n 17. maddesi uya-
r"nca hizmet sözle%meleri bildirimsiz ve tazminats"z olarak bozu-
labilir.
Uygulanmas" olas"l"$" olan böyle b'r eylem tipik bir kitle davra-

n"%" olacakt"r. Kitle hareketlerine kar%" en etkin yöntem birlikte ve
dayan"%ma bilinci içinde hareket etmektir. Böyle hareket edildi$i
takdirde olumlu sonuçlar al"nabilece$ine inanmaktay"z.
- Konu ile ilgili olarak, Sendikan"z MESS'in mü%avirlerinin her an

hizmetinizde oldu$unu ve kararlar"n"z" MESS'e dan"%arak verme-
nizin daha yararl" sonuçlar do$uraca$"n" da bir kez daha belir-
tlrlz.» •

!%çilere yay"nlad"$" bildiri ise bütünüyle tehdit niteli$i ta%"yordu :
«Duyuru:
!%çi ·arkada%"m"z,
!%yerimizde, bir süreden beri i%lerinizi durdurmakta ve çal"%ma-

maktas"n"z.
Bu eylem yasalar"m"za göre yasa d"%" bir eylemdir. Suçtur. !%-

yerinde i%çinin en önemli görevi üretimi sürdürmektir. Bu yasa d"%"
greve devam etti$iniz veya kat"ld"$"n"z takdirde, çal"%mad"$"n"z sa-
atlerin ücretini, hafta tatili ücretinizi kaybedersiniz. Ayr"ca hizmet
sözle%meleriniz de feshedilebilir, i%inizi kaybetme durumu ile kar%"-
la%"rs"n"z. Bunlardan ba%ka hakk"n"zda cezai kovu%turma da yap"la-
bilir.

Belirtti$imiz bu hususlar" bu konular" bilen güvendi$iniz ba%ka
ki%ilere de sorunuz. Onlar da bu sözlerin do$rulu$unu tcsd"k ede-
~~~ 1

!%çi arkada%"m"z,
Sizleri, yasalara sayg"l" oldu$unuza inand"$"m"z için uyar"yoruz.

Bu yasa d"%" eylemden vazgeçin. Bu eylemin sonuçlar" sizler için
çok ac", i%vereniniz olarak bizler için de üzücü olacakt"r.»
!%birlikçi büyük i%verenlerin bu s"n"fsal sald"r"lar"na paralel olarak

MC de 21 Eylül günü sabah erken saatlerde D!SK Genel Merkezini ara-
t"yor; hiç bir %ey bulamamas"na ve elinde hiç bir gerekçe olmamas"na
kar%"n ayn" gün Genel Sekreteri ertesi gün de D!SK Yürütme Kurulu'nun
di$er üyelerini tutuklatmaktan çekinmiyordu. !ki gün sonra ise mahkeme
«D!SK yöneticilerinin i%çileri kanunsuz greve te%vik ettikleri hakk"nda-
ki delillerin neler oldu$unun» aç"klanmamas" gerekçesiyle D!SK yöneti-
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cilerinin tahliyesine karar veriyordu.· 20 Eylül günü toplanan Yürütme
Kurulu, ertesi sabah yapt"$" bir aç"klamayla «taban"n söz ve karar sahi-
bi olma ilkesi içinde yeniden karar vermesi_ gere$i do$rultusunda taba-
n"n uyar"lmas"na» karar vermi% ve ayn" günün sabah"nda i%çiler yeniden
i% ba%" yapm"%lard"r. •

Sonuç olarak : DGM'ye kar%" verilen sava%"m özünde MC'ye kar%"
emekçiden yana ilerici ve demokratik bir iktidar için verilen siyasal bir
sovc%"rnd"r, DGM giri%imiyle s"n"flar aras" sava%"m iyice keskinle%mi%,
saflar daha da netle%mi%tir. Gericilerin a$"r basmas"yla 3 Ekim günü
yay"nlad"$" bir demeçle «Olaylar"n iç yüzünü bilenler bu olaylar"n i%çi
hak ve menfaatleriyle ilgisi olmad"$"n", DGM'ye kar%" bir direni% görün-
tüsü verildi$ini ve i%çilerin aldat"larak direni%e ç"kar"ld"$"n" görmü%ler-
dir» diye Türk-!% yönetimi, «DGM ile i%çi haklar" aras"nda hiç bir müna-
sebet yoktur» diyen MC ile !%verenler Konfederasyonu lle objektif ola-
rb_k i%birli$i yapm"%t"r. Ancak, %anl" 16 Eylül hareketi Türk-!% içindeki saf-
la%malar" daha da netle%tirerek demokrasiden yana· sendika yönetimleri-
nin ilerlemesini sa$lam"%t"r. D!SK'in fa%izme, emperyalizme ve gericili-
$e kar%" verilen sava%"m"n en etkin örgütlü gücü oldu$u bir kez daha
do$rulanm"%t"r. Belki de tümünden önemlisi, fa%ist t"rman"%"n ancak ve an-
cak geni% kitle eylemleriyle ve en geni%güç birli$i içinde önlenebilece$i

• gerçe$i kendisini daha somutça kabul ettirmi%tir. Türkiye i%çi s"n"f"n"n
ba$"ms"z siyasal bir güç olarak toplum içindeki a$"rl"$" ve ileriye yönelik
hiç bir hareketin i%çi s"n"f"n" d"%layarak kal"c" bir ba%ar"ya ula%amaya-
ca$" olgusu daha geni% çevreler taraf"ndan benimsenmi%tir. •

- Burjuvazinin sald"r"s"na kar$" birlik

!%çi s"n"f"m"z"n ve onun ilerici sendikal öroütü D!SK'in ba%"n" çek-
ti$i bu tarihsel sava%"m hedefledi$i ba%ar"y" elde etti. Cumhuriyet tari-
hinde belki ilk kez bir iktidar, emekçi kitlelerin, demokratik güçlerin ve
uluslararas" dcvcru%rnon"n bask"s" kar%"s"nda gerilemek ve ç"karmak. is-
tedi$i yasadan «%imdilik» vazgeçmek zorunda kald". Ancak, üretim ar1ç-
lar"n"n mülkiyetini elinde bulunduran büyük sermaye· sahipleri yasalar"n
da yard"m"yla kar%" sald"r"ya geçtiler, binlerce bilinçli D!SK üyesini i%le-
, rinden atarak, açl"$a mahkum etmek ve devrimci çal"%malar"ndan al"-
koymak istediler. S"n"f sendikac"l"$"n" i%yerlerinden söküp atmak üzere
daha önce olu%turma karar" ald"klar" milyarl"k i%veren dayan"%ma fonu-
nu harekete geçirdiler. Kara listeler düzenlediler. Bu arada sermayenin
beslemesi kalem%örler kamuoyunda D!SK aleyhine yo$un bir s"n"fsal ideo-
lojik propagandaya giri%tiler. Konfederasyonumuzun, i%lerinden at"lan i%-
çileri kaderlerine terk etti$i imaj"n" yaratmak ve böylece D!SK'te gedik-
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ter açmak istediler. Avru amaçla D!SK Genel Ba%kan"na kar%" bir. kam-
panya açt"lar.

Sermayenin bu fa%ist sald"r"lar"na kar%" Konfederasyonumuz Genel
Yönetim Kurulu ile Ba%kanlar Konseyi 5 Ekim tarihinde yapt"klar" ortak
toplant"da ilk olarak: DGM'yi protesto ettikleri için 16 Eylül ile 1 Ekim
aras"nda i%lerinden at"lan D!SK üyesi i%çi ve sendika temsilcilerine maddi
yard"mda bulunmay" kararla%t"rm"%t"r. Bu karara göre, i%çiler bürüt üc-
retlerinin birinci ay için net % 40'ini, ikinci ay ve daha sonraki aylar içi 1
ise net % 50'sini alm"%lard"r. Ayn" toplant"da 24 Ekim tarihinde D!SK Ola-
$anüstü Genel Kurulu ile 23 Ekim'de de Genel Temsilciler Meclisi'nin top-
lanmas" kararla%t"r"lm"%t"r. Ola$anüstü Genel Kurul karar"n"n nedenini
Genel Sekreter KARACA, 9 Ekim günü verdi$i demeçte belirtmi%tir :

«Kendi a%"r" sömürü, kar ve zulüm düzenlerini korumak ve i%çi
s"n"f", emekçi halk üzerindeki s"n"fsal egemenlik ve bask"lar"n" pe-
ki%tirmek amac"yla büyük sermaye güçleri, bu arada i%verenler i%çi
s"n"f" hareketine ve onun sendikal temsilcisi D!SK'e kar%" daha yo-
$un bir sald"r"ya giri%mi%lerdir. Özelli_kle !%veren Sendikalar" Konfe-
derasyonu ve ona ba$l" sendikalar"n karar ve talimatlar"n" uygulayan
i%verenler, aç"kça DGM'den yana olmu%lar, DGM ve MC'ye kar%" mü-
cadele eden i%çi s"n"f"n"n i%yerlerinde öncülerini i%ten atarak D!SK
ve ö_zgürlük dü%man" tav"rlar"n" daha da sertle%tirmi%lerdir. !%veren-
ler, ayn" anda, ücretleri ve k"dem tazminatlar"n" dondurmak, sosyal
haklar" vermemek suretiyle i%çileri grev yapmaya zorlamakta, grevin
olmad"$" yerlerde de lokavtlar uygulayarak s"n"f sendikac"l"$"n" tem-
sil ede"i D!SK'i zay"flatma ve s"n"f uzla%mac"l"$" yapan sar" sendika-
lar" güçlendirme plan"n" uygulamaya çal"%maktad"rlar. Bu nedenle
de bir milyarl"k bir fon kurmu%lard"r. •

Tüm bu @iri%imlerin amac" tekelci sermayenin, ba%ta i%çi s"n"f"
olmak üzere, tüm emekçi halk ve tüm tekel d"%" katmanlar üzerindeki
ekono_mik ve siyasal egemenli$ini, diktatörlü$ünü korumak ve pe-
ki%tirmektir. •

Sermaye s"n"f"n"n, özellikle onlar"n bir parças" olan i%verenlerin
sald"r"lar" ve haz"rl"klar" kars"s"nda D!SK de gereken yeni ve etkin
önlemleri almaktad"r. D!SK'i~ ulusal düzeyde örgütlenmesini h"zlan-
d"rmak ve D!SK'e. olan e$ilimi gerekti$i gibi örgütleyebilmek. üzere
örne$in, D!SK Bölge Temsilciliklerinin daha düzenli bir i%birli$e ka-
vu%turulmcs" ve mali aç"dan D!SK'i daha da güçlendirmek gibi ne-
denlerle Anatüzü$ün ilgili maddelerinde gereken de$i%iklikleri yap-
mak üzere D!SK, Ola$anüstü Genel Kurul'a ça$r"lm"%t"r.» .
DGM giri%imine kar%" i%çi s"n"f"n"n elde ettibi ba%ar"dan sonraki ge-

li%meleri de$erlendiren Genel Ba%kan Genel Temsilciler Meclisi konu%ma-
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s"nda, kendi %ahs"nda D!SK'e yönelen gerici sa$ bas"ndaki sald"r"lar ko-
nusunda %u görü%lere yer vermi%tir:

«Benim ve yönetici di$er arkada%lar"m"n verilmeyecek hesab"-
m"z yoktur. Dün toplanan Genel Yönetim Kurulu. ile Ba%kanlar Kon-
seyinde bas"na mal varl"$"m" aç"klad"m. Biz de$il, emekçi halk"m"za
cehennem hayat" ya%atanlar utans"nlar. Onlar"n verecekleri pek çok
hesab" vard"r. !%çi s"n"f"m"z, emekçi halk"m"z, sömürüyü daha da az-
g"nla%t"rmak ve sosyalizm yönünde ilerleyen ba$"ms"zl"k, demokra-
si, bar"%ve toplumsal ilerleme mücadelesini ezmek için fa%izme ge-
çit arayan sermaye s"n"flar" ile onlar"n siyasal temsilcilerinden •el-
bet birgün hesap soracakt"r. D!SK'in, yönetimi ve taban" ile bir bü-
tün olarak en ön saflar"nda yer ald"$" tarihsel mücadele bu hesapla%-
ma gününe do$ru h"zla ilerlemektedir.

Bu bir avuç para babas" ve onlardan ald"klar" paralarla D!SK'e
sövenlerden elbet hesap soraca$"z.»

a. D!SK Yönetim Kurulu ile Ba%kanlar Konseyi 22.10.1976 tarihinde
yapt"klar" ortak toplant"da kamu oyuna ve bas"na a%a$"daki
aç"klamay" yapt"lar:

«ORTAK KARAR

D!SK, 13 #ubat 1967'de 30.000 i%çi ile kuruldu. Türkiye sendikal
mücadele tarihinde bir kö%e dönüldü. 13 #ubat 1967'de i%çi s"n"f", ka-
pitalist sömürüye kar%" devrimci sendikac"l"$"n bayra$"m açt".

Her türlü s"n"f uzla%mac"l"$"na kar%" ç"kan D!SK, demokratik s"n"f
ve kitle sendikac"l"$"n"n_ temel ilkesi olan sendikal demokrasiye sar"l-
d". D!SK'in güç kayna$" i%çi s"n"f"na inanmak, ona güvenmek oldu.

Büyük sermaye çevreleri ve onlar"n bask"c" siyasal iktidarlar", s"-
n"f ve kitle sendikac"h$m"n tabana inmesini önlemek için, yasa ç"kar-
ma yoluyla D!SK'i yoketmek istediler. 274 say"l" yasa de$i%ikli$ine kar-
%" 15 -16 Haziran 1970'te i%çi s"n"f"n"n gösterdi$i büyi.ik tepki, geri-
ci güçlerin hesaplar"n" bo%a ç"kard". ,!%çi .s"n"f" hareketi bir döneme-
ci daha ald". Bilinçler bilendi.

Kökü d"%ar"da tekelci sermaye daha ilerisini denedi. Ancak, 12
Mart 1971'de aç"lan bask" ve %iddet günleri de D!SK'! sindirmeye yet-
·medi,

1974'te D!SK ve ilkeleri yeni boyutlar kazand".
1976 May"s'mda toplanan V. Genel Kurulun ald"$" kararlar, D!SK'

in s"n"fsal ve kitlesel mücadelesinde yeni ve güçlü ad"mlara olanak
sa$lad". Bu tarihi kararlar_ do$rultusunda, 6 Eylül !zmir, 20 Eylül !s-
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tanbul Demokratik Hak ve Özgürlükler için Mücadele Mitingleri yüz-
binleri toplad".

9. Kurulu%y"ldönümünde binlerce i%çi, bar"%, demokrasi, ba$"m-
s"zl"k, toplumsal ilerleme ve sosyalizm diye hayk"rd"..

Bir i%günü olan 14 Nisan da D!SK'in kurucular"ndan ve Genel Sek-
reteri yi$it sava%ç" !brahim GÜZELCE'nin cezanesini emekçi kitleleri
onbinlerle kald"r"rken, liderlerine olan sayg" ve ba$l"l"klar"n" ortaya
koydular. •

52 y"ld"r kitlesel nitelikte kutlanamayan 1 May"s, 1976'da i%çi s"-
n"f"n"n uluslararas" birlik-mücadele-dayan"%ma günü ve i%çi bayram"
olarak burjuvazinin elinden kopar"ld". Yüzbinler fa%izmi ve bask"y"
lanetledi. D!SK i%çilerinin etraf"nda memuru, ö$retmeni, ö$rencisi,
teknik eleman", ayd"n" ile tüm ezilen kitleler çevrelendi. !sçi s"n"f" ha-
reketinin yüzy"l" bulan gelene$i sürüyordu. 1 May"s 1976 gösterisi ta-
rihsel bir dönemeç oldu.

Bursa mitingi, fa%ist beslemelere o çevrede %imdiye kadar ula-
%"lmam"% kitlesellikte bir ihtard".

1 Eylül Dünya Bar"% günü kutland".
11 Eylül'de D!SK, fa%izme kar%" direnen # ili halk" ile etkin da-

yan"%mas"n" ortaya koydu. Türkiye i%çi s"n"f"n"n, uluslararas" i%çi s"-
n"f"n"n kopmaz bir parças" oldu$u bir defa daha somutça belirdi.

V. Genel Kuruldan bu yana, D!SK h"zl" bir yayg"nla%ma dönemine
girdi D!SK'in böylesine güçlenmesi tekelci sermaye ve onlar"n siyasal
sözcülerini elbette ürkütecekti. !%çi s"n"f"n"n birli$i, emperyalizme ba$-
l" sermayenin korkulu rüyas"yd".

DGM tasar"s"yla MC, tüm ilerici· ve demokratik güçl~ri, i%çi s"n"-
f" hareketini ezmeyi amaçl"yordu. D!SK'in DGM lere kar%i ve MC'nin
Anayasal yoldan dü%ürülüp yerine halktan yana ilerici bir iktidar ge-
lene kadar genel yas ilan" 16 Eylül'e rastlad". DGM'ye kar%" i%çi s"-
n"f"n"n ald"$" demokratik tav"r, MC'yi ve tekelci burjuvaziyi geriletti.
Hareket yüzbin!eri birle%tirdi. Taban söz ve karar sahibi olma ilkesini
bilinçlice kulland".

Bugün ülkemizdeki tek demokratik s"n"f ve kitle sendikal örgütü
O!SK'e kar%" sa$dan ve soldan gelen sald"r"lar yo$unla%"yor. Serma-
yeyi savunan gerici sa$ çevreler, kitlelerin bir avuç yönetici ,taraf"n-

. dan zorla eyleme sürüklendi$ini iddia ediyorlar. !%çiden yana gözü-
ken baz" sözde sol çevreler ise, tabanda nereden geldi$i onlarca be- •
lirsiz bir «devrimci birikim» den söz edip, kitlelerin yöneticilerine ra$-
men hareket etti$ini ileri sürüyorlar.
• !ki .cevrenln de amac" ayn"': D!SK'i bölüp parçalamak.

D!SK'in gücünü bugün dost dü%man biliyor. Burjuvazi çok ince
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hesaplarla, içten bölme. takti$ini öncelikle bugün deniyor. Yönetim
ile taban"n aras"n" açmaya çal"%"yor. Bu yolda sermayenin sözcüsü
gerici sa$ bas"n, Genel Ba%kan Kemal TÜRKLER'e kar%" yalan ve if•
tiralarla dolu bir sald"r"ya geçtiler. Bu sald"r" yayg"nla%abilir. Amaç-
lar" bellidir. Bugün, 22 Ekim 1976'da, ortak olarak toplanan D!SK Ge-
nel Yönetim Kurulu ve Ba%kanlar Konseyi üyeleri s"n"f mücadelesinin
bulundu$u a%amay" çok iyi de$erlendirmektedir. •

Önümüzde çetin mücadele günleri vard"r. !%çi s"n"f"n"n Eylül ay"n-
da koydu$u demokratik tav"rdan dersler ç"kararak, hala geçerli olan
Genel Yas içindeki hedef ve _görevlerimizi bilmekteyiz. Eylem içinde
birlik ve beraberli$i peki%tiren ve gücünü tüm emekçi tabanlara gös-
teren i%çi s"n"f"m"z", yönetiminden koparmak için sermaye cevrelerln-
ce uygulanan hedef %a%"rtma oyununa gelinmeyecektir.

Genel Yönetim Kurulu ve Ba%kanlar Konseyi, Genel Ba%kan Ke-
mal TÜRKLER'in ki%ili$ine yöneltilen ve yönetim kadrolar"na yayg"n-
la%t"r"labilecek sald"r"lar"n esas hedefinin D!SI<'in bütünlü$ü oldu$unu
kesinlikle saptanm"%bulunmaktad"r. Bu çevrelerin amac", çe%itli bas-

• k"lar ile geli%mesini ·engelleyemedikleri D!SK'in, sendikal demokrasi
içinde seçimle i%ba%"na gelmi%ve y"larca pratik mücadele içinde say-
g"nl"k kazanm"%yöneticilerini y"pratmaya yöneliktir.

Genel Yönetim Kurulu ve Ba%kanlar Konseyi bu oyuna gelmeye-
ce$ini belirtir ve Genel Ba%kan'a tam bir güven içinde oldu$unu bir
kez daha oybirli$iyle kamu oyuna ilan eder.

_ D!SK içinde hiçbir yönetici taban önünde hesap vermekten kaç-
maz. Bilinçli D!SK i%çileri, gerekti$inde yöneticilerini yarg"lamas"n" bi-
lirler. Ama tekelci sermayenin ve fa%istlerin istedi$i yönde de$il.

D!SK i%çi s1!""f1n"n birlik olma e$ilimine, yarat"c"l"$"na, inançl" ol-
du$u için büyüyor ve i%çiler taraf"ndan büyütülecek, i%çi ve emekçiler
tek demokratik s"n"f ve kitle sendikal örgütü içinde, sendikal birlikle-
rini tam anlam"yla gerçekle%tirene kadar geni%leyecek. Mücadele, sö-
mürü ortadan kalk"p, ayd"nl"k sosyalist toplum kuruluna kadar sü-
recek.

Bu böylece biline.
Sermayenin böl ve yönet oyununa gelmeyece$iz.

YA#ASIN D!SK !

YA#ASIN D!SK !#Ç!LER!N!N B!RL!&!!

YA#ASIN !#C! SINIFI VE TÜM EMEKÇ!LER!N B!RL!&!!»



b. 23.10.1976 tarihinde !stanbul Spor ve Sergi Saray"nda toplanan D!SK
GENEL TEMS!LC!LER MECL!S!'nin Komu Oyuna aç"klamak üzere oy-
birli$i ile ald"$" karar :

«15 -16 Haziran 1970, 1 May"s 1976'1ardan geçerek durmadan
geli%ip güçlenen Türkiye !%çi S"n"fm"n tarihsel hareketi, #anl" mü-
cadele tarihine 16 Eylül'de bir sayfa daha ekledi. !%çi s"n"f"m"z"n ka-
rarl" sava%"m" Devlet Güvenlik Mahkemeleri tasar"s"n"n yasala%mas"-
n" önleyerek, büyük burjuvaziyi ve onun gerici-fa%ist karmas" yöne-
timi MC'yi geriletti. •

!%çi s"n"f",m"z"n tek demokratik s"n"f ve kitle sendikal örgütü D!SK'
in öncülü$ünde, s"n"f sendikac"l"$" h"zla daha geni% kitleleri kucak-
larken, s"n"f uzla%mac"l"$" h"zla geriliyor, TÜRK-!# çöküyor.

D!SK, i%çi ve emekçilerin ekonomik mücadelesini, sömürüsüz
ve ileri bir demokratik toplum düzeni için verilen mücadeleyle uyum
içinde yürütüyor. Demokratik hak ve özgürlükler için, tüm ilerici ve
demokratik güçlerin· güç ve eylem birli$i, örgütlü ve bilinçli i%çi s"-
n"f" etraf"nda olu%uyor. Fa%izme geçit verilmiyor. Ba$"ms"zl"k, de-
mokrasi, bar"%, toplumsal ilerleme ve sosyalizm sava%"m" yol al"yor.
Gerici, fa%ist karmas" MC gerilerken, i%çi s"n"f"m"z"n ba%"n" çekti$i
ilerici, emekçiden yana, demokratik ve ulusal bir iktidar sava%"m"
ilerliyor.

üemokro%l sava%"m" güçlendikçe, emperyalizme ba$l" tekelci
sermaye tedirgin oluyor. S"n"f mücadelesi iyice keskinle%iyor. Azg"n-
la%an büyük sermaye MC, Türk-!%yönetimi ve gerici sa$ bas"n sal-
d"r"lar"n" yo$unla%t"rd". Örgütümüz D!SK'i bölmek, parçalamak isti-
yorlar. !%çi s"n"f", D!SK ve demokrasi dü%man" sald"r"lara maocu,
bozguncu ve macerac" go%ist ak"mlar da kat"l"yorlar.

Ayn" oyun içinde D!SK Genel Ba%kan"n"na yöneltilen sald"r"n"n
esas hedefinin D!SK ve i%çi s"n"f"n"n birli$i oldu$unu biliyoruz. D!SK'i
D!SK yapan, taban"n söz ve karar sahibi olma ilkesiyle, yönetim ve
taban"n uyumlu. birli$inin yürüttü$ü s"n"f sendikac"l"$"d"r. Bu birli-
$in bozulmas"na asla izin vermeyece$iz.

• Amac"m"z daha güçlü bir D!SK'tir. Gün saflar" s"kla%t"rma birli-
$imizi peki%tirme günüdür. Keskinle%en s"n"f mücadelesinde bizi bek-
leyen yeni görevlerin ba%"nda her türlü sald"r"y" kararl"l"kla gö$üs-
lemek var. Zafer 'birlikten geçiyor. D!SK'i parçalamak giri%imleri-
ne kar%" vurulacak en büyük darbe D!SK yönetimi ile taban" aras"n-
daki bütünlü$ü peki%tirmektir.

Esas umudumuzun ve güven kayna$"m"z"n, i%çi s"n"f" ve onun
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öncü örgütleri oldu$unun bilincindeyiz. !%çi s"n"f"n" sömürüden kur-
taracak olan i%çi s"n"f"ndan ba%kas" olamaz.

Ya%as"n D!SK

Ya%as"n Türkiye !%çi S"n"f"n"n Sendikal Birli$i Sava%"m".

Ya%as"n !%çi S"n"f" ve Tüm Emekçilerin Birli$i,

Ya%as"n Dünya_ !%çi ve Emekçilerinin Birli$i.»

• 24 Ekim'de toplanan Ola$anüstü Genel Kurul, taban"n sesini yans"tan
Genel Temsilciler Meclisi'nin e$ilimi do$rultusunda D!SK Dayan"%ma Fo-
nu'nun kurulmas" ve D!SK aidat"n"n artt"r"lmas"n" oy birli$iyle kararla%t"-
rarak, büyük sermayenin D!SK ·ve i%çi dü%man" sald"r"lar"n" geri püskürt-
mede· önemli bir silah elde edildi.

- Bir y"ll"k s"n"f sava%"m"n"n de$erlendirilmesi

Yeni y"la yakla%"rken 20 - 21 Aral"k günleri toplanan Genel Yönetim
Kurulu ülkenin içinde bulundu$u ekonomik, toplumsal ve siyasal duru-
mu de$erlendirmi%ve yapt"$" aç"klamada örgüt taban" ve kademeleri ile
tüm ilerici güçlere %u ça$r"y" .yapm"%t"r: •

«1 - Tüm ilerici parti, kurulu%, güç ve ki%iler! 1977 serbest seçim-
lerinin gerçekle%mesi için tüm olanaklar"n" seferber etmelidir-
ler. Demokrasiden yana olan herkes s"k"yönetime gerekçe ola-
bilecek her türlü davran"%" an"nda bast"rmal" ve fa%ist sald"r-
ganlara kar%" kararl", fakat sorumlu bir mücadele vermelidirler.

2 - Ülkemizin bugün en güncel sorunu, halk"m"z"n en güncel iste-
$i demokratik, sendikal ve siyasal hak ve özgürlükleri koruya-
cak ve geni%letecek bir iktidar"n i%ba%"na gelmesidir. Bir an
önce MC demokratik yoldan dü%ürülmeli ve yerine ilerici,
emekten yana ve ulusal bir iktidar getirilmelidir.

• Demokrasi mücadelesinin en güçlü güvencelerinin ba%"nda D!SK gel-
mektedir. Bu nedenle :

1 - Tüm D!SK üyesi i%çiler daha da uyan"k olmal" ve D!SK'e daha
s"k" -sar"larak sahip ç"kmal"d"r-tar.

2 ___: Son bir y"l içinde D!SK'e 12 sendika ve 212.998 i%çi kat"lm"%-
t"r. Sorumluluk düzeyi ne olursa olsun her D!SK üyesi bu e$i-
limi h"zland"rmal"d"r.

Demokrasi mücadelesi i%çi s"n"f"n"n omuzlar" üzerinde yüksel-
mektedir. 1977 seçimlerine ve seçim sonras" döneme MC'siz ve ile-
rici, emekçiden yana bir iktidarla girmek ilk hedeftir.»
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Emekçilere daha ileri haklar, ba&"ms"zl"k, demokrasi, bar"$ ve ilerle-
me scvc$rmrndn D!SK 10. y"l"n" doldurdu

. Türkiye i%çi s"n"f"n"n demokratik s"n"f ve kitle sendikal örgütü olan
Konfederasyonumuz, sava%"m tarihimizin devrimci gelene$ine uygun ve
1 May"s"n, DGM'ye kar%" zaferin, 15 - 16 Haziranlar"n onuruyla 10 .. y"l"ni
büyük bir co%kuyla kutlad". 13 #ubat 1977 gecesi Spor ve Sergi Saray",
i%çi s"n"f"m"z"n ulusal ve uluslararas" dayan"%mas"n"n, ilerici güçler ara-
s" dayan"%mas"n"n en güzel ve en görkemli örneklerinden birine tan"k
oldu. Yurt içinden ve yurt d"%"ndaki Türkiyeli ilerici kurulu% ve ki%i-
lerin yan" s"ra, ba%ta Dünya Sendikalar Federasyonu olmak üzere pek
çok· karde%yabanc" sendikal örgüt ve Dünya Bar"% Konseyi kutlama me-
sajlar" gönderdiler. DSF, Sovyetler Birli$i, Bulgaristan, Demokratik Ar:
man Cumhuriyeti, Fransa, K"br"s. Polonya sendika konfederasyonlarl
temsilcileri yapt"klar" konu%malarla her ülkenin i%çi s"n"f"n" birbirine ba$-
layan karde%lik, dostluk, sava%"m ve dayan"%ma ba$lar"n" insanl"$"n sa-
va$s"z ve sömürüsüz, bask"s"z bir dünya özlemini dile getirdiler.

- D!SK'in ge!ene&i

Genel Ba%kan yapt"$" ac"% konu%mas"nda ilk olarak D!SK'in hangi
%anl" sava%"mlar"n ürünü oldu$unu belirtti :

«10 y"l önce D!SK'in kurulu$unu «bölücülük» olarak niteleyen- •
ler vard". Onlar. Türk-!$ içinde kalarak Türk-!$'i sermayenin deneti-
minden kurtarman"n mümkün oldu&unu savunuyorlard". Art"k bugün
kimse buna inanm"yor. Mücadelelerle dolu 1 O y"l"n her an" do&ru vei
yanl"$lar"n alt"n" kesinlikle çizmi$, geçersizlikleri tarihin çöplü&üne at-
m"$t"r. D!SK üç-be$ ki$inin iyi niyetinin eseri de&ildir. D!SK, 1872'Jer-
de ilk kez grev yapan, 1920'Jerde Kurtulu$ Sava$"'n"n e~ ön safla-
r"nda dövü$en, i$gal alt"ndaki !stanbul'da 1 May"s Bayra&"n" yüksel-
ten, yasa, bask", cinayet ve aldatmacalarla örgütlenmesine· yasak,.lar
konan i$çi s"n"f"n"n tarihsel mücadelesinin do&al bir ürünüdür.

Dokuzuncu kurulu$ y"l"m"zda belirtti&im gibi D!SK i$çi s"n"f"m"-
z"n tarihsel, sendikal, siyasal ve ideolojik mücadelesinin bilincinde
ve onun içindedir. Konfederasyonumuz zengin deneyimlerle dolu bu
$anl" tarihe büyük bir gururla sahip ç"k"yor. Bu nedenle bu mutlu
günümüzde, emekçilerin sömürüsüz, bask"s"z, sava$s"z özgür Türki-
yesi ve dünyas" için tüm ya$am"n" gönüllüce veren i$çi s"n"f"n"n yi-
&it sava$ç"lar"n" $ükran dolu duygularla, sevgi ve sayg"yla an"yoruz.
Biz $an, $öhret beklemeden sava$an bu insanlar"n, Kurtulu$ Sava$"
y"llar"nda iç ve d"$ dü$manlara kar$" verdikleri bilinçli mücadelede
hayatlar"n" kaybedenlerin, 11 Nisan 1976 günü aram"zdan ayr"lan
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GÜZELCE'nin D!SK "c"n, insanca bir ya%am için, fa%ist kur%unlar"n
hedefi olan i#çi karde%lerimizin, ileri demokratilc bir düzen u$runa
sokaklarda kur%unlanan tüm yurtseverlerin an"s"n" her zaman ya%a-

.,
taca$"z.»

Daha sonra, MC'nin halk ve demokrasi dü%man" y"k"m politikas"n"
de$erlendiren Türkler, CIA i!e fa%ist darbe haz"rl"klar"n"n yap"ld"$"n" be-
lirterek, ilericileri ve özellikle üyelerimizi «geni% kitle hareketlerine zarar
vererek fa%ist güçlerin ekme$ine ya$ sürecek olan bireysel, grupsal ya

• da i%çi s"n"f"n"n aç"k deste$ini almayan ç"k"%lardan kaç"nmaya; macerac",
maocu, cepheci denen ak"mlar"n eylemlerini tecrit etmeye ve içimize sok-
mamaya» ve «fa%izme kar%", demokrasiden yana olan güçlerden olu%acak
bir seçim hükümetinin kurulmas"», «bu hükümetin serbest seçimleri ve oy
güvenli$ini teminat alt"na almas"n", Ülkü Ocaklar" ile MHP'nin kapat"lma-
s"n", devlet kademelerindeki fa%istleri temizlemesini, fa%ist cinayetlerin
sorumlular"n" bularak cezaland"rmas"n"» istemi%tir. TÜRKLER. D!SK'in «dün
oldu$u gibi bugün de i%çi s"n"f"n"n dü%ünce ve serbestçe örgütlenme öz-
gürlü$üne konan yasaklar"n kald"r"lmas"n" demokrasinin ön ko%ullar"ndan
birisi olarak» gördü$ünü ve bu yasaklar"n kald"r"lmas"n" istedi$ini bir kez
daha aç"klam"%t"r.

Dünya Sendikalar Federasyonu ad"na B!GAGLI VER!O'nun D!SK'in 10.
kurulu% y"ldönümü nedeni .ile yapt"$" konu%ma :

«De$erli arkada%lar,
Dünya Sendikalar Federasyonu, örgütümüz D!SK'in 10. Kurulu%

Y"ldönümü için yap"lo"" bu büyük toplant"da temsil edilmekten mutlu-
luk duyar.

Evet biliyorum. So$uk ve al"%"lm"%bir cümle bu. Ve burada, duy-
gular"m"z" tümüyle ifade etmekte ba%ar"l" olaca$"m"z" sanm"yorum.

Dünya Sendikalar Federasyonu DSF slzln yan"n"zdad"r. Edebi-
yat yapmadan, %unu içtenlikle belirtmek istiyorum.

Dilinizi bilmeliydim. Bu kürsüde de$il, tam anlam"yla sizlerin ara-
s"nda olmal"yd"m. !%yerlerinize girmek isterdim. Sorunlar"n"z" daha
yak"ndan ö$renmek, çözüm yollar"n" tart"%mak, birlikte bulmaya co-
f"%n"ak, güçlüklerin a%"lmas"nda sizlere gerçekten yard"mc" olmak is-
terdim. Böylece, ülkenizdeki büyük toplumsal e%itsizliklerin ortadan
kald"r"lmas", ya%ad"$"n"z düzenin gerçekten demokratikle%tirilmesi,
haklar"n elde edilmesi yolunda e!ele, h"zla yürürdük. DSF'nin amaç-
lar" ve kendine edindi$i görevler aç"kt"r. Dünyadaki tüm emekçilerin
özgürlük, demokrasi ve toplumsal adalet sava%"mlar"na en somut yar-
d"mlar", en etkili dayan"%mam"z" sunmak. DSF pek çok kez, örgütü-
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r"üze ve 'rürkiye'li emekçilerin eylemlerine dayan"%mas"n" belirtti, ken-
dine ba$l" ve dost örgütlere ayn" do$rultuda ça$r"da bulundu DSF
ayr"ca i%bulabilmek için yurtlar"ndan binlerce km. uzak ülkelere göç
etmek zorunda kalan Türkiye'li i%çilere kar%" dayan"%ma görevini üst-
lendi. Bununla birlikte san"yoruz ki, DSF olarak yapabildiklerimiz, ih-
tiyaçlar"n"za oranla çok azd"r. Bu görü%ümüzü, yöneticilerinizle yap-
t"$"m"z görü%melerde de dile getirdik.

Yapt"klar"m"zla yetinemeyiz. Ancak unutulmamal" ki dayan"%ma
bayra$" ilerliyor. Yükseliyor. Gelece$e karamsarl"kla bakm"yoruz.
Birçok ülkede i%çi s"n"f" yeni yeni ba%ar"lar kazan"yor.

Son y"llarda, kapitalizmin içine dü%tü$ü bunal"m durmadan de-
rinle%iyor. Daha eski y"llarda olsayd"k, bu durum bir sava%a yol aça-
bilirdi. Emperyalist devletler pazarlar" ve hammadde kaynaklar"n" ye-
niden payla%mak için dünyay" kan ve ate%e bo$abilirdi.

Bugün, i%çiler, emekçiler, ilerici ve demokratik güçler, bar"%güç-
leri, böylesine korkunç bir felôketin önüne hat"r" say"l"r bir engel dik-
mi%lerdir. i%te büyük bir ba%ar". Gev%ememeliyiz ama, tersine saflar"
s"kla%t"rmal"y"z. Dünyadaki tüm emekçiler, ilerici ve demokratik güç-
ler birli$i daha da peki%tirmelidirler. Portekiz'de fa%ist diktatörlük y"- '
k"ld". !spanya'da y"k"l"yor. Portekiz sömürgeleri ba$"ms"zl"$a kavu%tu.
Ama fa%izm yeryüzünden henüz silinmedi. # ili, Malezya, Güney Af-
rika ve ba%ka baz" ülkeler hôlô kurtulamad"lar bu sar" vebadan. Fa-
%ist .rejimleri sonuna kadar mahkum ediyoruz. Bu lanetlik diktatör-
lüklerin y"k"lmas" için emekçiler ve halklarla dayan"%mam"z s"n"rs"z-
d"r. Bu anlaml" gösteride, bu büyük %ölende, ilerici örgütünüzün ba-
%ar"lar"ndan da söz etmek elbette isterim. Öyle san"yorum ki, güç
ko%ullarda, 10 y"l içinde böylesine büyüme gösteren sendikal örgüt-
lerin say"s" çok de$ildir. 1 May"s gösterisi, DGM'lere kar%" Eylül sa-
va%"mlar" ak"llardad"r. Geni% kitleler toplumsal muhalefet seferber-
li$ine kat"l"yor ve ba%ar"lar elde ediliyor. Tüm bunlar rastlant" de$ildir
arkada%lar. Bu ba%ar"lar %unu gösteriyor. !yi bir örgütülük nitelikli
temel militanlar"n ve yönetimin birlikte hareketi, emekçi kitlelerinin
isteklerine ve ülkenizin toplumsal, ekonomik ve politik gereksinimle-
rine uygun bir do$rultuda oldu$unuz için ba%ar"yorsunuz. Bunun için
büyük bir güç oldunuz. Ve daha da güçleneceksiniz. Son kongre-
nizde ald"$"n"z kararlar önemlidir. Özellikle· ideolojik sava%"m konu-
sunda. Bu da gösteriyor ki k"sa ve uzun süreli kavgan"n gereklerini
bir arada dü%ünüyorsunuz. K"sacas" gittikçe büyüyen bir büyük ör-
güttür D!SK. Son kongreniz, tüm ilerici ve demokratik güçlerin güç
ve eylem birli$ini vurgulad". Bu politika 167 milyon üyeli DSF'nin de
ilkesidir. !naniyoruz ki D!SK bu politikayla, Türkiye halk"n"n ve emek-
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ellerinin ç"karlar" do$rultusunda ülkenin en büyük sendikal örgütü
olacakt"r. Yönümüz, do$rultumuz ayn"d"r. Bu nedenle, DSF ve örgüt- •
terinin D!SK'le dayan"%mas" gelecekte de geli%meye devam edecek-
tir. Sava%"m"n"z sava%"m"m"zd"r. Bütün ülkelerin i%çileri kurtulu%, öz-
gürlük ve bar"%sava%"m"nda birdir. •

YASASIN D!SK
YASASIN TÜM DÜNYA !SÇ!LER!N!N !LER!C! VE DEMOKRAT!K GÜÇ-. .
LER!N!N B!RL!& !.»

- 1 May"s 1977

Yürütme Kurulu Mart 1977'de 1 May"s'"n kutlanmas" karar"n" ald". Ka-
rar"n al"nd"$" ko%ullar"n geçen y"l"n ayn" dönemine göre önemli farkl"l"k-
lar" vard".

1 - Ekonomik buhran daha da derinle%mi%, hatta bir k"s"m i%veren-
leri bile rahats"z edecek düzeye varm"%t".

2 - Seçimler yakla%t"kça MC içi çeli%kiler durmadan keskinle%iyor-
du, Böylece MC'nin ülkeyi yönetmedeki beceriksizli$i iyice aç"-
$a ç"kar"yordu. Antikomünizm ve ilericilik dü%manl"$"nda birle-
%en gerici sa$ partilerin her biri ayr" bir hükümet politikas" uy-
gulayarak ülkenin sorunlar"n" alabHdi$ine a$"rla%t"r"yordu.

3 - Bu durum ve gericili$in a$"r bast"$" parlementonun «sayg"nl"$"»
h"zla azalmas" özellikle MHP taraf"ndan sonuna kadar kullan"-
l"yordu. Fa%ist hareket, MC içindeki görünürdeki s"n"rl" gücü-
ne kar%"n, devlet kademelerini fc%lstle%tlrme hareketini h"zlan-
d"r"yor, fa%ist cinayet ve terörü yo$unla%t"rarak bir darbe giri-
%imine haz"rlan"yordu.

4 - Maocu ve macerac" ak"mlar"n, fa%ist terörü bireysel terörle kar-
%" koymalar", i%çi s"n"f"n"n örgütlü ve disiplinli hareketine kar-
%" dü%manca tav"rlar ve provokasyon içine girmeleri fa%ist dar-
be giri%imini kolayla%t"r"yordu.

5 - Ulusal demokratik kurulu%lar aras"nda güç ve eylem birli$i bir
türlü yeterli düzeye ve olgunlu$a ula%am"yor, birbirinden kopuk
eylemler demokrasi. sava%"m"n"n gücü ve etkisini s"n"rl"yordu.

Bu olumsuzluklara kar%"n, i%çi s"n"f"m"z fa%ist t"rman"%a ve
darbe giri%imlerine «üretim i%çi s"n"f"n"n, emekçi halk"n ellerin-
dedir». Yan"t"yla kar%"l"k veriyor ve fa%izme geçit vermeyece-
$ini kararl" ve sava%kan tav"r"yla belirtiyordu.

Tüm bu nedenlerden ve seçim öncesinde seçimleri etkileyebilecek en
büyük kitle gösterisi niteli$inden dolay" 1 May"s- 1·977 demokrasi ve iler-
leme sava%"m"n"n gelece$i aç"s"ndan büyük bir önem ta%"yordu. 1 May"s'"n
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geçen y"la oranla daha da etkin, kitlesel ve görkemli olmas" için Merkez
Tertip Komitesi'ne ba$l" olarak D!SK Bölge Temsilcilerinin ba%kanl"$"nda
bölge, sendikal genel merkezleri ile i%yeri düzeylerinde kurulan komiteler
kitleleri 1 May"s'a haz"rl"yor ve 20 bin ki%ilik güvenlik ekipleri olu%turulu-
yordu.

,,

Yar"m milyon bas"lan 1 May"s afi%i, tüm yurtta i%yerlerini, sokaklar",
alanlar" süslüyor, emekçileri uluslararas" dayan"%maya ve demokrasi sa-
va%"m"na ça$"r"yordu. Bu arada fa%ist sürüler sald"r"lar"n" artt"r"yor, ilerici
yurtsever bir genç i%çi olan devrimci Avni ECE !zmir'de fa%ist kur%unlar"n
kurban" oluyordu. Olay üzerine D!SK 3. Bölge Temsilcisi Cemal KIRAL yap-
t"$" aç"klamada sald"r"y" %öyle k"n"yordu: «D!SK'e ba$l" Lastik-!%Sendika-
s"n"n 28. Kurulu%y"ldönümü nedeniyle haz"rlanan üzerinde y"$"nlar"n özle-
mi «Ekmek, Bar"%, Özgürlük» belgisini ta%"yan afi%leri yap"%t"r"yordu. ,,Ar-
kada%lari, s"n"fda%lar"yla birlikte. Ba$"ms"zl"ktan, demokrasiden, bar"%tan,
özgürlükten, toplumsal ilerlemeden ve sosyalizmden yanayd"... Ekmek gül
ve özgürlük dolu, mutlu ya%anas" günler için sava%"m veriyordu. Fa%ist
barbarl"&a, katliamlara, i$kencelere, bask"ya, teröre kar$" s"n"fsal örgüt-
lülük içinde ac"lan sava$"m bayra&"m daha da yükseklere ç"karmaya and
içmi$ti. Evet, vurdular onu. Dövü$tü, y"lmad", b"kmad" usanmad" ve güne$e
gömüldü.»

a) 1 MAYIS'A DO%RU .GENEL TEMS!LC!LER MECLiS! TOPLANTISI

Ülkemiz ve örgütümüzün kar%" kar%"ya oldu$u büyük sorunlar" taban-
la, taban"n temsilcileriyle tart"%mak Konfederasyonumuzdc" bir gelen.ek
haline gelmi%tir. Bu gerçek 1 May"s'tan 13 gün önce Genel Temsilciler
Meclisi'nin toplanmas"yla bir kez daha kan"tlanm"%t"r. Taban"n söz ve ka-
rar sahibi olma ilkesinin örgütsel ifadesi olan bu dan"%ma organ"m"z 17
Nisan günü 1 May"s haz"rl"klar"n" ve 5 Haziran seçimlerine ili%kin D!SK
karar"n"n uygulanmas" konular"n" görü%tü. Bu arada, Türkiye !%veren Sen-
dikalar" Konfederasyonu üyesi MESS'in Maden-!%Sendikam"za kar%" sür-
dürdü$ü sald"rgan tav"r da temsilciler ve Genel Ba%kan taraf"ndan dile ge-
tirildi. •

Türkler, konu%mas"nda «eli yurtsever kan"na bula%mam"% demokrasi-
den yana geçici bir seçim hükümeti» iste$ini tekrarlarken, «kendi örgüt-
sel ba&"ms"zl"&"m"z içinde, kendi ilkelerimizin ve i$çi s"n"f"n"n devrimci bi-
limi "%"$"nda ald"$"m"z CHP'yl 5 Haziran seçimlerinde destekleme» karar"-
m"z"n hayata geçirilmesi için tüm D!SK üyelerini ve yöneticilerini. yine ay-
n" anlay"% içinde, göreve ve «141-142'ye hay"r», «Fa%izme geçit yok», «Re-
ferandum hakk"m"z söke söke al"r"z», «!leri Demokratik bir düzen» belge-
lerimizle CHP'nin secim mitinglerine kitlesel bir %ekilde kat"lmaya ca$"r-
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d". Ayn" zamanda ön seçimlerde CHP delegesi olan D!SK üyelerini dele-
gelik görevlerini yerine getirdikten· sonra 1 May"sa kat"lmalar" yönünde
uyaran .Genel Ba%kan, güvenlik ekiplerini maocu ve go%ist unsurlar"n s"z-
ma giri%imlerine kar%" son derece uyan"k olmaya ve 1 May"s komitelerinin
çal"%malar"na ba%ka sendikalara üye olan i%çileri katmaya ça$"rm"%t"r.
Daha sonra söz clqn temsilciler, «sömürüye ve t"rmanan fa%izme kar%",

sosyalizme aç"lan ileri demokratik bir düzen sava%"m"n"n günümüzün i%çi
s"n"f"na yükledi$i ·buyru$u» oldu$unu vurgulayarak,, bu sava%"m" i%çi s"n"-
f"m"z"n siyasal örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin ve 141-142'nin
kald"r"lmas"n"n gerekli k"ld"$"n" belirttiler.

b) DSF'nin 1 MAYIS CA%RISI

«Emekçilerin uluslararas" günü ve uluslararas" i%çi s"n"f"n"n is-
temleri ile özgürlükler ve sendikal ve demokratik haklar" için verdi$i
sava%"m"n simgesi olan 1 May"s dolay"s"yla,· sizlere Dünya Sendikalar
Federasyonu'nun karde%çe selcimlar"n" ve militanca dayan"%mas"n"
iletirim.

Biz, buhran"n etkilerine, kemerleri s"kma politikas"na, i%sizli$e,
ya%am düzeyinin gerilemesine, tekellerin eylemlerine kar%" ve daha
ileri bir toplumsal adaleti amaçlgyan köklü demokratik de$i%imler
için sava%"m veren kapitalist ülkelerin emekçilerinin yan"nday"z.

Blz, emperyalizme kar%", ekonomik ba$"ms"zl"k ve ülkelerinin do-
$al zenginliklerinin kontrolü için, çok uluslu %irketlerin sömürüsüne
kar%" yeni bir uluslararas" ekonomik düzenin kurulmas" için sava%"m
veren halklar"n, ernekclterln yan"nday"z. •

Biz, 1 May"s'" gerçek bir bayram olarak kutlayan sosyalist ülke-
lerin emekçilerinin yan"nday"z. Çünkü, bu ülkelerin emekçileri buh-
ran, i%sizlik ve ·güvensizlik nedir bilmiyorlar. Çünkü ya%am düzeyinin
düzenli olarak ·yükselmesi ve emekçilerin toplumun yönetimine ortak
ölçülerde kat"lmas" gerçekle%mi%tir.

Biz, bask" ve fa%izme kar%", insan haklar" ile sendikal haklar"n
korunmas" ve geni%letilmesi için sava%"m verenlerin; biz emperyaliz-
min hizmetindeki diktatörlüklere, çok uluslu %irketlerin komplolar"na,
"rkç"l"$a ve halklar"n ezilmesine kar%" yi$itçe sava%"m verenlerin ya-
n"nday"z. Biz, diktatörlüklerin i%kence ve zindanlar"na gö$üs geren-
lerin yan"nday"z.

Biz, bar"%, uluslararas" yumu%ama ve toplumsal rejimi farkl" ül-
kelerin bar"% içinde yanyana ya%amalar" için, Avrupa'da ve dünyada
bar"% ve i%birli$i için Helsinki Konferans" kararlar"n"n her gün uygu-
lanmas" için sava%"m veren halklar" destekliyoruz.

Dünya emekçilerinin özlemlerine sad"k olan Dünya Sendikalar
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·Federasyo""u Çekosfavakya'n"n ba$kenti Prag'da 18-23 Nisan 1978
tarihinde yap"lacak olan ·9, ~ünya Sendikal Kongresi'ne haz"rlan"yor.
Bu kongre, tüm· sendikal hareketi temsil eden büyük bir kürsü ola-
cakt"r. Cünkü, Kongreye sadece DSF'ye ba$l" örgütler de$il, arzu
eden tüm sendikal örgütler kat"lacaklard"r.

E$ilimleri ve uluslararas" ba&l"l"klar" ne olursa olsun tüm emek-
çileri ve sendikalar" selaml"yor ve onlar" bugün dünya sendikal hare-
ketinin kar%" kar%"ya oldu$u pek çok soruna yan"t getiren Dünya
Sendikal Kongresi için çal"%maya ça&"r"yoruz.

Birle%tirici ·" May"s için, özgürlük, insanca ya$am, toplumsal iler- .
leme ve bar"% için ileri.

YA#ASIN 1 MAYIS.
YA#ASIN EMEKÇ!LER!N ULUSLARARASI DAYANI#MASI.
YA#ASIN 9. DÜNYA SEND!KAL KONGRES!.}>

Yurt içinde 1 May"s haz"rl"k ccn%mctcn h"zla ilerlerken, dünyan"n dört
bir yan"ndan Konfederasyonumuza uluslararas" i%çi dayan"%mas"n" dile
getiren mesajlar ya$"yordu. Bunlar aras"nda· DSF, Japonya Sendikalar"

• Merkez Konseyi, Kore Sendikalar Birli$i. K"br"s !%çi Sendikalar" Federas-
yonu, Devrimci !%çi Sendikalar", Uluslararas" Ö$retmenler Sendikalar", Sov-
yetler Birli$i Sen_dikalar" Merkez Konseyi,. Cezayir Emekçileri Genel Birli-

. $i, Romanya Emekçileri Genel Birli$i ve dehe birçoklar" bulunmaktad"r. Bu
dayan"%ma 1 • May"s günü, DSF, Romanya, Yunanistan, Fransa, Lübnan, Fi-
listin. K"br"s ve M"s"r sendikal temsilciJerinfn konuklar tribününde yer al-
malar"yla daha da somutlan"yordu. .

1 May"s 1977, gecen y"la oranla daha fazla demokratik. kitle örgütünün
kat"l"m"n" sa$lad". 1 May"sa kat"lan ilerici kurulu%lar %unlard"r: TÖB-DER,
!M-DER, TMMOB, KÖY-KOOP, !KD, TÜS-DER, TÜM-DER, Tüm Teknik Ele-
man ve Teknikerler Derne$i, TÜTED, Ça$da% Hukukçular Derne$i, Bar"%
Derne$i, G!B-DER, !GD, P!M, DHKD, DEV-GENÇ, DDKD, Halkevleri.

c) TÜRKLER'!N KONU#MASI •

Genel Ba%kan TÜRKLER yar"m milyona yak"n "%c"nm, memurun, es- ..
naf"n, teknik eleman ve ö$retmenin, bilim ve sanat adam"n"n, genelerin.
ö$rencilerin, ö$retim üyelerinin, hukukçular"n, kad"nlar"n önünde yapt"$"
k"sa konu%mada 1 May"s"n önemini, 1 May"s 1977'nin özel anlam"n", de-
mokrasi sava%"m"n"n hedeflerini ve D!SK'in sava%"m"n" de$erlendirdi.

- Uluslararas" dayan"$ma ve bar"$ç"· d"$ politika
«Ulusal kurtulu$ sava$lar"n"n ve uluslararas" i$çi hareketinin en

ba$ta gelen destekçisi olan sosyalist ülkelerin bar"$ sald"r"s" ve çok
• yönlü ba$cnlcn emperyalist sald"rganl"&" frenliyor. Bar"$ için verilen
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sava%"m ilerleyip, gÜçl~ndikçe sava%do$uran ·emperyalist, %ou:n v~
militarist merkezlerin gerilemesi h"zlan"yor. Bu gerçeklere ragmen,
bcn%-vumu%omo ve silahs"zlanma sava%"m"n"n ba%"n" çeken sosya-
list ülkelere sald"ranlar", leke sürmeye kalkanlar" bar"%ve ilerleme-
nin, i%çi s"n"f"n"n dü%manlar" olarak lônetliyoruz.

Emperyalist güçler ve yerli ortaklar" halk"m"zla di$er ülkelerin
halklar" aras"nda dü%manl"klar yaratmaya özel bir özen gösteriyor-
lar. Silahlanmay" k"%k"rt"yorlar. Amaçlar", sömürü-kar ve bask" düze-
nini aklamak, h"zla artan askeri harcamalar" hakl" göstermektir. Oy-
sa biz tüm ülkelerin emekçileriyle dü%manca de$il, dostluk-dayan"%-
ma ve bar"% içinde ya%amalc istiyoruz. Bu nedenle örne$in Ege ve
Akdeniz'in dü%manl"k ve gerilim alan" de$il, tersine halklar"n dostluk
ve bar"%bölgesi olmosrru ve tüm ~om%ularim"zla sald"rmazl"k anla%-
malar" yap"lmas"n" istiyoruz. •

• Bir avuç emperyalist silah tekeline milyarlar kazand"ran top,
tank, sava%uçaklar" de$il, e$itim ve sa$l"k tesisleri, kre%, konut ve
yeni i%yerleri istiyoruz. Uluslararas" sorunlar"n %iddet yoluyla de$il
bar"%ç" ve kar%"l"kl" görü%meler yoluyla •çözümlenmesini savunuyo-
ruz. ~endi· ülkemizde ve tüm dünyada genel bir silahs"zlanma ve
tüm askeri bloklar"n kald"r"lmas"n" istiyoruz. Bu nedenle, sald"rgan
NATO'dan ve CENTO'dan ç"kmak, ikili kölelik' anla%malar"n" y"rtmak,
tüm yabanc" üsleri ve askerleri ülkemizden atmak için sava%"m veri-
yoruz. Ulusal güvenli$imiz ve ulusal ç"karlar"m"z" ve dünya bar"%"n"
en önde tutan ba$"ms"zl"kç" ve bar"%ç" bir d"%politikan"n önde gelen
savunucular"y"z.

• - «Büyük Koalisyon»a hay"r _
<cBüyük sermaye sahiplerinin amac", ölüm korkusunun evlere ka-

dar girdi$i, kimin resmi güvenlik görevlisi, kimin fa%ist komando ol-
du$unun bilinmedi$i bir ortam yaratarak geni% emekçi kitlelerin oy
özgürlü$ünü önlemektedir. MC'nin geriledi$ini gören büyük sermaye
sahiplerinin hesab" aç"kt"r. Bu sömürücüler ve i%birlikçiler %ebekesi
büyük koalisyon ad"n" verdikleri MC ve muhalefetin ana güçlerinden
olu%an yeni bir koalisyona oynuyorlar. Bu oyunun gerçekle%mesi için
de ülkemizin her yerinde özellikle son günlerde kanl" sald"r"
olaylar" düzenliyorlar. Böylece ya fa%izm gelir ya da bu koalisyon
kurulur tehdidini savuruyorlar. !%sizli$in, hayat pahal"l"$"r""n ve ar-
tan vergilerin, yoksullu$u tek sorumlusu olan bu küçük sömürücü
az"nl"$"n hesab"n" bozac;_a$"z. Hem fa%izm tehdidini, hem de büyük
koalisyon oyununu paramparça edece$iz. Demokratikle%me hare-
ketlni, ileri demokratik bir düzen sava%"m"n" ve i%çi s"n"f"m"z"~ dev-
rimci hareketinin geli%imini durdurmaya çal"%an gerici-fa%ist güçle-
re unutamayacaklar" bir ders verece$iz.
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- Seçimler ve Ulusal Demokratik Güçlerin Birli$i
«Acil görevimiz olan. fa%ist t"rman"%" durdurmak ve demokratik

hak ve özgürlüklerimizi geni%letmek aç"s"ndan önümüzdeki haftala-
r"n büyük bir önemi vard"r. Sosyalizme aç"lan ileri demokratik bir
düzen hedefi do$rultusunda ald"$"m"z karar"n hayata geçmesi için
çal"%mal"y"z. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda MC'nin ve tüm g~-
rlcl-tc%lst güçlerin bozgunu için güçlerimizi birle%tirmeliyiz.·

D!SK'in güncel karar"n"n ne oldu$unu biliyorsunuz. Bu ili%kin
karar"m"z"n en birinci nedeni demokratik .blr ortam"n ko%ullar"n" ya-
ratarak, ekonomik ve siyasal sava%"m"m"za konan tüm yasaklar"n
kald"r"lmas"n" sa$lamakt"r. En ba%ta, 141 ve 142'nci maddelerin ip-
talini, referandum-genel grev ve tüm çal"%anlara eksiksiz sendika;
!a%ma haklar"n"n tan"nmas", k"s"nt"s"z grev hakk" . ve lokavt"n yasak-
lanmas"n" istiyoruz. Tüm i%çiler, emekçiler, tüm ilericiler. !a%ist ci-
nayet ve sald"r"lar"n sorumlular"n"n yakalanarak cezaland"r"lmas"n"
istiyoruz. !lericilerin, yurtseverlerin kaatil!erinden mutlaka hesap so-
rulmal"d"r. Bu karar"m"z"n gerekçesini yay"nlad"k. Bu gerekçede be-
lirtti$imiz istemlerin hayata geçmesi ancak ve ancak parlamento
içindeki ve d"%"ndaki tüm ulusal ve demokratik güçlerin eylem ve
güç birli$ine ba$l"d"r. Bu birli$i sa$layacak olan tek güç i%çi s"n"f"-
m"zd"r.»
- 1 May"s Alan"

«51 y"ll"k yasa$" k"rarak kutlad"$"m"z 1 May"s 1976'dan bu yana
D!SK'in say"sal gücü yar"m milyonu a%t". Bugün hedefimizi bir kez
daha tekrarl"yorum : 1 milyonluk D!SK için ileri! S"n"f"m"z"n sendikal
birli$ini sa$lam_ak için ileri! S"n"f sendikac"l"$"n"n bayra$"n" tüm i%-
yerlerine dikmek için ileri!

Da$"lmadan önce son D!SK Genel Temsilciler Meclisi toplant"-
m"zda bugün sizlere sunulma·k üzere kararla%t"r"lm"% olan öneriyi
aç"kl"yorum. Onaylad"$"n"z takdirde bu öneriyi D!SK olarak !stanbul
Belediye Meclisi'ne iletece$iz. # imdi soruyorum :

En onurlu ve görkemli gününü 1 May"s 1976'da ve 1 Mav"s
1977'de ya%ayan bu alan"n ad"p" 1 May"s Alan" olarak de$i%tirilme-
sini istiyor musunuz?»

d) Haydi 1 May"s 1978'e .
Uluslararas" sermayenin emrindeki CIA ve onun yerli karde%örgütü-

nün planlad"$", i%birlikçi tekelci sermaye ve MC'nin destekledi$i. fa%ist-
lerin ve maocu bozkurtlar"n kanl" komplosuna ra$men fa%ist güçler is-
tediklerine ula%amad"lar. Kitlesel provokasyonu sa$layamad"lar. Kitle-
lerin sava%"m direncini k"ramad"lar. Fa%ist darbe plan" bozuldu. Dört bir
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ynndcn i%çilerin üzerine kur%un ya$arken, kitlelerin «fa%izme geçit yok»
hayk"r"%", «emekçi and"» 1 May"stan hemen sonra «Haydi 1 May"s 1978'e»
belgisine dönü%tü.

!%çi s"n"f"m"z"n 1 May"s gösterileri kana buland". !%çi s"n"f"m"z"n ön-
cülü$ünde gün geçtikçe güçlenen ve yeni at"l"mlar gerçekle%tiren de-
mokrasi ve ilerleme sava%"m"n" durdurmak isteyen fa%ist çeteler halka
ate% açt", can ald". 1 May"s'ta %ehitler verdik. !%çi, ö$retmen, ö$renci,

• kad"n, erkek, çocuk 36 yurtsever o"cokcc öldürüldü. S"radan bir ölüm
de$ildir 1 May"s %ehitlerimizin ölümü. ,

S"radan bir sald"r"n"n kurbanlar" de$ildir onlar. Tersine Türkiye ta-
rihinin ak"%"n" geriye döndürmek isteyen, ne pahas"na olursa olsun ileri-
ci, halktan yo,na bir iktidar"n i%ba%"na gelmesini önlemek için her %eyi
göze alm"%: geni%· çapl" büyük bir tertibin sonucu hayatlar"ndan oldular.
Fa%ist güçler onlar"n ölümü üzerine t"rman"%lar"n" h"zland"rmak, i%çi s"-
n"f"na ve ilerici güçlere korku salmak için katlettiler onlar". Onlar fa%izme
geçi%vermemek için öldüler. Onlar bo%una ölmediler. Bu sava%"m"n ölü-
mü bile göze alanlar"n sava%"m" oldU$unu bir kez daha ispatlad"lar. i%-
çi s"n"f"m"z 1 May"s %ehitlerini hiç unutmayacak, an"lar"n" ya%atacak. Ve
bu cinayetlerin sorumlular"ndan mutlaka hesap soracakt"r.

1 May"s $ehitleri

Z!YA BAKI:
UZEL Fabrikas"nda i%çi
Maden-!% üyesi

KAHRAMAN ALSANCAK :
UZEL Fabrikas"nda i%çi.
Moden-!% üyesi

N!YAZ! DAR! :
Kutluta% Fabrikas"/Ankara
!%çi Maden-!%üyesi

Hasan YILDIRIM :
UZEL .Fcbrtkcsmdo ·i%çi 31 ya%"n-
da. Maden-!% üyesi

M. Atilla ÖZBELEN :
Ders Aletleri A.# . l%yerinde çal"-
%an i%çi. Maden-!% üyesi
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Meral ÖZKOL :-
Evli, SSK Beyo$lu Ha%tanesinde

. çal"%"yordu.

' K"ymet DUMAN :
Haydarpa%a Gö$üs Cerrahisinde

• hem%ire.

Rasim ELMAS :
1932 do$umlu. Evli, iki çocu$u
var. Ar Film Stüdyosunda i%çi ola-
rak çal"%"yordu.

Nazmi ARI:
Evli, bir çocu$u var. Toplum Po-
lisi.

Sibel ACIKALIN :
19 ya%"nda, Fen Fakültesi ö$ren-
cisi.
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Leyla ALTIPARMAK : ,
1~_57 y"l"nda Diyarbak"r'da do$du.
TUS-DER üyesi Hem%ire. Ankara
Nümune Hastaneside çal"%mak-
tayd".

Ömer NARMAN :
1942 Erzurum Narman do$umlu.
Bak"rköy'de Sultan Murat !lkoku-
lu ö$retmenlerinden. TÖB-DER
üyesi ,

Mustafa ELMAS :
Evli ve iki çocuklu. Hoca !shak
!lkokul ö$retmeni, 1944 Malkara
do$umlu, TÖB-DER üyesi.

Hikmet ÖZKÜRKCÜ :
1938 Siverek do$umlu. Evl1, 4 ço-
cu$u var. Ö$retmen, TÖB-DER
Karamürsel #ubesi üyesi.

Diran NERG!S:
29 Ya%"nda. Otopark bekçisi

Kenan CATAK :
. 1946 y"l"nda l$d"r'"n Melekli Kö-
yünde do$du. Kabata%Ticaret U-
sesi'nde Matematik Ö$retmenli$i
yapmaktayd". TÖS-DER üyesi.

Bayram CITAK :·
Sivas'in #ark"%la ilçesinin Emlek-
hüyük köyü do$umlu. Y"l : 1940.
Ankara, Çankaya Derbent !lkoku-
lu ö$retmeni. TÖS-DER üyesi..

Hüseyin KIRKIN :
1951 y"l"nda Corum'da do$du. Si-
te Ö$renci Yurdunda i%çi olarak
çal"%"yordu. Oleyis Sendikas" üye-
si.

Ahmet GÖZÜKARA :
Mara%-Elbistan do$umlu, evli, iki
çocuk babas", Ahmet Gözükara
son olarak Sultanahmet Ticaret
Lisesinde ö$retmenlik yapmaktay-
d". TÖB-DER üyesi.

Ercüment GÜNKUT :
Frans"z Filolojisinde ö$renci.

Aleko KONTEUS :
68 ya%"nda müstahdem.

Ahmet Ali GENC :
Büyük Maksim Gazinosunda gece
bekçisi.

Hacer !pek SAMAN :
ist. Üniversitesi Eczac"l"k Fak. de
ö$renci.

Bayram iY!:
50 ya%"nda, evli, 5 çocuklu. Ser'-
best in%aat ustas" olarak çal"%"-
yordu.

Karabet AKYAN :
55 ya%"nda,. i$çi.

. Jale YE#!M!L
17 ya%"nda, R"za Pehlevi Lisesi ö$-
rencisi.

Hamdi TOKA:
33 ya%"nda, seyyar sat"c".

Hülya EMECAN :
20 ya%"nda, evli, ev kad"n".

Bayram SÜRÜCÜ :
i%çi.
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Nazan ÜNALDI :
1958 y"l"nda do$du. Yabanc" Dil-

. ler Yüksek Okulunda ö$renci· idi.

Kadir BALCI :
35 ya%"nda, tezgôhtar.

Mustafa ERTAN :
Ö$renci.

Ali YE#!LGÜL

Özcan GÜRKAN

Tevfik BEYSOY

e) Komplo üzerinde D!SK'in aç"klamalar"

1. Türkler'in aç"klamas"

Fa%ist ve maocu i%birli$inin gerçekle%tirdi$i kanl" komplo üzerine
Genel Ba%kan TÜRKLER 2 May"s günü %u aç"klamay" yapt":

• «D!SK'in düzenledi$i 1 May"s !%çi Bayram" ülkemizin en bilineli,
: • en kalabal"k, en görkemli ve en disiplinli kitle gösterisi oldu. Tüm

ilerici kurulu%lar"n, Türk-!%'e ba$l" birçok sendlkcr"m ,da kat"lmas"yla
demokratik güçlerin ve i%çi s"n"f"m"z"n güç ve eyJem birli$i yolunda
tarihsel bir 'ot"l"m gerçekle%ti. 1 May"s'" düzenleyen D!SK'in amac"
·tialk"m"zin çe%itli kesimlerini i%çi s"n"f"m"z"n etraf"nda toplayarak
fa%izme geçit arayan MC'nin sonunu yakla%t"rmak ve uluslararas"
i%çi dayan"%mas"n"n gücünü vurgulamakt". Yüzblnlerce i%çinin, me-
murun, ö$retmenin, yazar"n, ö$retim üyesinin, esnaf"n hep bir a$"z-
dan «fc%lzme geçit yok» ve «ileri demokratik bir düzen» hayk"r"%lar"
D!SK'in amac"na ula%t"$"n".gösterdi. MC'yi kurtarmak ve D!SK'i kara-
lamak isteyen CIA denetimindeki fa%istler ve onlarla i%birli$i halin-
de olan maocu komandolar da kendi kanl" planlar"n". haz"rl"yorlard".
D!SK btr tek ki%inin bile burnunun kanamamas" için 20.000 üyesine
güvenlik görevi vermi%ve emniyet kuvvetlerine de gerekli önlemleri
almalar" için ça$r"da bulunmu%tu. •

Bütün bu önlemlere ra$men özellikle CIA'n"n ve büyük sermaye-
nin besledi$i ve aralar"na katil ajan yerle%tirdikleri fa%ist ve maocu
caniler tam bir i%birli$i halinde, tam bir disiplin içinde bitmek üzere
olan gösteriye kat"lan halk"m"za otomatik silahlarla sald"rd"lar. D!SK
güvenlik ekipleri pani$i önlemek ve halk"m"z"n can güvenli$ini sa$-
lamak için fa%ist ve . maocu hainlere yi$itçe kar%" durdular. Fakat,
bir yandan alana s"zm"% olan, di$er yandan da Sular !daresini ve
ce%ltli.blnclnn siper yapm"% olari bu fa%ist ve maocu ölüm çetele-
rinin gözü dönmü%tü.

!%çi s"n"f"n"n ,1 May"s gösterisini kana bulayan fa%ist ve maocu •
sald"rganlar MC'nin, emperyalizmin ve CIA'n"n hizmetindedirler. Bu
çevrelerin amac" seçimleri yapt"rmamakt"r. Büyük sermayenin ama-
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c" bu 'fa%ist ve maocu sald"rganlan silahland"rarak seçimlerin dernek-
rasi güçlerinden yana sonuçfanmas"n" önlemektir.

Say"n Süleyman Demirel'in D!SK'i ve Genel Ba%kan olarak beni
suçlamas"n"n amac" MC'nin emrindeki fa%ist ve maocu canileri ko-
trumckt"r,

D!SK, düzenledi$i yürüyü%ve mitingin güvenli$ini yasafara uy-
gun olarak yapm"%t"r. ~ilahs"z olarak haz"rlanan bir güvenlik elbette

. silaha kar%" koyamaz. Silahl" kaatillerin sald"r"s"n" önlemek ve buna
kar%" yasal güvenli$i afmak ise say"n Demiref'in ve onun hükümeti-
nln sorumlulu$u ve görevidir.

!%te bu görev, bugüne dek di$er olaylarda da ofdu$u gibi bu
olayda da getirilmemi%tir. Bundan sorumlu Say"n Demirel ve onun
hükümetidir.

#unu aç"kça belirtmek isterim ki ,ileri demokratik bir düzen
sava%"m"ndan asla vazgeçmeyece$iz. Mutlaka Türkiye'de demokra-
tik düzen kurulacak, halk"m"z bunu mücadelesi ve oylar"yla gerçek-
le%tirecektir. Olayda hayat"n" kaybedenferi i%çi s"n"f"m"z unutmaya-
. cakt"r. Ailelerine, yak"nlar"na ve halk"m"za D!SK ad"na ba%sa$l"$" di-
ler, yaralananlara geçmi%olsun deriz.

Olaylar" de$erlendirmek üzere D!SK Genel Yönetim Kurulu ile
Ba%kanlar Konseyi bugün ortak toplant"ya ca$"r"lm"%t"r. ·,

Üyelerimizin, tüm emekçi ve ilericilerin.tahriklere kap"lmamala-
r"n", dikkatli ve uyan"k davranmalar"n", itidallerini kaybetmemeferini
özellikle vurgulamak istiyorum.»

2. Tertip Komitesi ad"na Karaca'n"n aç"kfamas" :

«D!SK'in öncülü$ünde düzenlenen i%çi s"n"f"m"z"n 1 May"s gös-
terilerine sald"rarak 34 yurtta%"m"z"n ölümüne ve 200'e yak"n i%çi ve
yurtseverin yaralanmas"na yol açan o!aylann ard"nda hangi güçlerin
yatt"$" gün geçtikçe ayd"nlan"yor. Belli gerici çevrelerin olaydan
D!SK'i sorumlu tutma giri%imleri mas ederken, bir yandari da kanl"
tertibin planlay"c" ve uygulay"c"lar"n"n do$rudan yabanc" ve yeril
kar%"-devrim merkezlerine ba$l" olduklar" gerçe$i ilerici çevreler ve
kamuoyu taraf"ndan do$rufamyor.

D!SK, olaydan sonra yapt"$" ilk aç"klamada cinayetlerin gerçek
faillerini aç"klam"%t". Genel Ba%kan Kemal TÜRKLER 2 May"s 1977
günü bas"na ve kamuoyuna yapt"$" yaz"l" aç"klamada %öyle diyordu :
«!%çi s"n"f"n"n 1 May"s gösterisini kana bulayan fa%ist ve mnocu saf-
d"rganlar MC'nin, emperyalizmin ve CIA'n"n hizmetindedirfer. Bu çev-
relerin amac" i%çi s"n"f"m"z"n yükselen sava%"m"n" önfemek, MC'yl
kurtarmak ve seçimleri yapt"rmamakt"r. Büyük sermayenin amac",
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bu fa%is~ ve maocu sald"rganlar" silahland"rarak seçimlerin demok-
ratik güçlerden yana sonuçlanmas"n" önlemektir.»

D!SK'in ilk günden koydu$u· bu te%his bugün ·geni%ölçüde do$-
rulanm"%t"r. Gerçekleri örtbas etmek mümkün olamam"%t"r. Son ola-
rak CHP'nin say"n Genel Ba%kan" da 1 May"sta i%lenen cinayetlerin
ard"nda bir tertibin yatt"$"n" ve bu tertibin 12 Mart"n karanl"k güçle- •
ri taraf"ndan gerçekle%tirildi$ini aç"klam"%bulunmaktad"r.

12 Marttaki fa%ist uygulamalar"n sorumlular"n"n, ABD emper-
yalizminden ve onun kar%"-devrim örgütü CIA'dan ba$"ms"z olma-
d"$" hat"rlan"rsa, 1 May"sta i%çi s"n"f"m"za ve ilerici güçlere kar%"
giri%ilen kanl" sald"r"n"n, emperyalizmin uluslararas" plandaki halk
dü%man" giri%imlerinin ve onun Türkiye'deki i%birlikçisi MC'nin iki
y"ld"r sürdürdü$ü fa%ist t"rman"%"n bir parças" oidu$u hemen görülür.

Bunun aç"k kan"t", 1 May"s sald"r"s"n"n ertesinde olaydan D!SK'i
sorumlu tutma çabalar"d"r.

Katliam"n gerçek failleri, kendi suçlar"n" örtbas etmek ve i%çi
smrtrm"zc ve onun sendikal örgütü D!SK'e kar%" giri%tikleri toplu sal-
d"r"y" sürdürmek amac"yla bütün olanaklar"n" kullanarak kamuoyun-
da D!SK'i suçlu göstermeye coh%t"lcr.

Ba%bakan Demirel, AP, MHP ve onun fa%ist lideri, tüm gerici
bas"n, maocu profesyonel kundakç"lar hep birlikte cinayetle"-in su-
çunu D!SK'e yüklemeye çabalad"lar. Olaylc:!rm geli%me biçimini ta-
mamen tahrif ederek, alan d"%"ndan giri%ilen sald"r"y", «kar%"t sol
gnplar"n alandaki çat"%mas"» %eklinde .göstermeye çal"%t"lar. !stan-
bul Valisi hiç bir gerçek pay" olmamas"na ra$men D!SK yöneticileri
hakk"nda soru%turma aç"ld"$"n" ileri sürdü. TRT mikrofonlar" dakika-
larca Türk-!%yönetiminin D!SK'i suçlayan "smarlama bildirilerine ay-
r"ld". D!SK'i soyutlamak ve suçlamak için mümkün olan her %ey ya-
p"ld".

#uras" aç"kt"r ki, 1 _May"s günü sald"r"ya u$rayan D!SK'tir. Tür-
kiye i%~i s"n"f"d"r, ilerici güçlerdir. 1 May"s .Alan"'nda toplanm"% 100
binlerce insan, en do$al istemlerini dile getirirken, ekmek, bar"%"re
özgürlük hayk"r"%lar"yla,. tarihimizin en görkemli rnltlnqlnl, tüm gerici
güçlere korku salan bir gösteriyi' gerçekle%tirirken sald"r"ya u$ra-
m"%lard"r.

' i%te gerici propagandan"n, 'Mc sözcülerinin bo$untuya getirme~
istedikleri as"l. önemli konu budur. Kanl" sald"r"dan ma$dur olanlar,
emperyalizme ba$"ml" bu kapitalist sömürü düzeninden ma$dur

• olanlarlc;" ~yn" insanlard"r. Sald"rganlar" ve tetik çeken hc"in elleri yö-
netenler de ayn" sömürü düzer"lnln sürdürücüleri ve bunlar"n siyasal
temsilcilerinden ba%kalar" de$ildir. Bunlar sald"r"ya u$rayanlar" suç-
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!ayarak, kendi kendilerini ele vermi%lerdir. 1 May"stan· sonra D!SK'i
suçlayan kim varsa, 1 May"s alan"nda yatan 34 ölüden sorumludur,
clncvetlerde pay" vard"r, SUÇ orta$"d"r.

Fakat bütün bu alçakça tertip ve sald"r"lar bo%a ç"k"yor. 1 Ma-
y"s tertibi ba%ar"l" olamad". D!SK olarak, i%çi s"n"f" olarak, ilerici güç-
ler olaralc önemli kay"plara u$rad"k, ama bugün dimdik ayakta du-
ruyoruz. !%çi s"n"f"n"n örgütlü • bilinçlili$i kar%"s"nda gerici tertipler
iflas etti. !leri demokratik düzen sava%"m"nda D!SK, gerici güçle-
rin yüre$ine korku salmaya devam ediyor. !%çi s"n"f"n"n onlarca y"l•
l"lc fedakar ve çal"%kan sava%"m"n"n %anlr ürünü D!SK'i makineli tü-
feklerle yok edebilecelderini hayal edenler bir kere daha aldand".

D!SK'e kar%" giri%ilen silahl" sald"r" ve karalama kampanyas" ile
Türk-!%'i içine dü%tü$ü ihanet bata$"ndan kurtarabileceklerini hayal

• edenler ve D!SK'e küfrederek can çeki%me süreçlerini uzatabilecek-
lerini sanan Türk-!% yöneticileri, bir kere daha •ak"nt"ya kürek cek-
tiklerini gördüler. Yak"n günler, görmeyenlerin gözüne, s"n"f sendi-
kac"l"$" gerçe$ini bir kere daha sokacakt"r.

Yüzbinlerin mitinginde kan dökerek ortal"$a terör ve ölüm kor-
kusu salarak ilerici güçlerin birli$ini engelleyeceklerini sananlar, da-
ha 1 May"s"n haftas" dolmadan !zmir'de gereken cevab" ald"lar. Tür-
kiye halk"n"n demokrasi talebinden üç be%kiral"k ajan"n ve maocu-
nun sald"r"s"yla vazgeçece$ini, korkudan . mücadeleden dönece$ini
hayal edenler, ilerici güçlerin biril$inin daha da peki%ti$ini korkuyld
.görüyorlar.

Kanl" sald"r" ve cinayetlerle halk"n korkup sömürü ve bask"ya
kar%" mücadeleyi b"rak"p, CIA güdümlü MC belas"na, i%birlikçi tekel-
ci sermayenin eli kanl" iktidar"na bir dört y"l daha «evet» diyece$i-
ni sananlar bir kere daha aldan"yorlar. •

1 May"s sald"r"s"n"n bo%a ç"km"%. olmas" özünde kapitalist sö-
mürü düzeninin uluslararas" ve ulusal plandaki iflôs"n"n bir kere da-
ha gözler önüne serilmesinden ba%ka bir %ey de$ildir. Bar"%, demok-
rasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizmden yana güçlerin dünyada ve
Türkiye'de sürekli güçlenmekte olmas", gerici güçleri kudurtuyor.

. Kuduran ve gözünü kan. bürüyen gericilik, sald"rd"kça daha fazla
bat"yor. • •

1 May"s'ta daha da bilendik. !%çi s"n"f"m"z"~ o heybetli gücünü,·
o muhte%em 1 •May"s gösterisini gerçekle%tiren ileri bilincini gördük.
Ac"mos"zca sald"ran, ölüm kusan gözü dönmü%lere ra$men bu gü-
cün ve bilincin yara almad"$"n", i%çi s"n"f"n"n gerilemedi$ini gördük.

Dostu dü%man" daha iyi tan"d"k. Fo%lzmden yana olanlarla de-
mokrasi sava%ç"lar" aras"ndaki ay"r"m, 1 May"s'tan sonra; D!SK'i suç-
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layanlarla D!SK'e destek olanlar%eklinde dah_a netle%ti. S"n"fsal kamp-
lar daha belirginle%ti. S"n"f sava%"m" 1 May"s günü tam bir turnusol
kô$"d" oldu.

1 May"s'da ve sonras"nda ya%ananlar halk dü%manlar"na kar%"
en etkin ve tek sonuca ula%t"r"c" sava%"m"n kitlesel sava%"m oldu$unu
do$rulad". Kar%"-devrim bunun için 1 May"s'a sald"rd".. Ve emekçi hal-

- k"n buna cevab", gene bu yüz~en, kitlesel oldu. !%çi s"n"f"m"z ve D!SK
sömürü ve bask"ya kar%" sava%"m"n" gene kitlesel sava%"m biçiminde
sürdürecektir. Kimse kitleleri sava%"mdan vazgeçirebilece$i hayaline
kap"lmas"n. Kimse 1 May"s'da kay"plara u$rad"k diye kitlesel sava-
%"mdan, s"n"f sava%"m"n"n bu evrensel biçiminden taviz verece$imizi
sanmas"n. Kimse miting alan" kana boyand" diye, i%çi s"n"f"n"n ulus-
lararas" birlik, mücadele ve dayan"%ma $ünü olan 1 May"s'a, dile$i-
miz, hasterimiz, gelene$imiz 1 May"s'a gölge dü%tü sanmas"n.

Daha %imdiden tüm fabrikalardan, tüm i%yerlerinden, «1 May"s
1978 için ileri» hayk"r"%lar" yükseliyor. S"n"f bilincine ermi% i%çiler 1
May"s kanl" sald"r"s"n"n hesab"n" sorman"n en geçerli biçimlerinden
birinin önümüzdeki 1 May"s'da yeniden alanlar" doldurmak oldu$unu
biliyor. . .

«Haydi 1 May"s'a» belgisi, yurdun dört bir yan"ndan gerici güç-
lere korku vererek yine yükseliyor.»

3. «1 May"s'"n heybeti gölgelenemez»

....:.. D!SK DERG!S!. 1 May"s'tan sonra yay"nlanan 22-23. say"s"nda
BA#YAZl's"n" gösteriye ve sald"r"ya ay"rd" :

«1 May"s gösterisi, ba$"ms"zl"k, demokrasi, bar"%, toplumsal iler-
leme ve sosyalizm sava%"m"nda Türkiye i%çi s"n"f"n"n öncü rolünü,
sava%kan kararl"l"$"n", yükselen bilinç ve örgütlülük düzeyini en çar-
p"c" bir %ekilde vurgulad". Alana egemen olan «i%çi s"n"f"n"n siyasal
örgütlenmesine konan yasa$"n ve 141-142. muddelerln kald"r"lmas"»,
«fa%izme geçit yok» ve «!leri demokratik bir düzen» belgileri, 1 Ma-
y"s'"n siyasal özünü; içeri$ini belirledi. •Ö$retmenlerin, gençlerin, tek-
nik elemanlar"n, memurlar"n, kad"nlar"n, sanat ve dü%ün adamlar"n"n,
kendi örgütleriyle 1 May"s'a kat"lmas", ulusal-demokratik güçlerin
eylem birli$ini ancak ve ancak i%çi s"n"f"m"z"n sa$layabilece$i gerce•
$ini bir kez daha sergiledi. • •

D!SK, böylesine görkemli, bilinçll, sava%kan ve disiplinli bir gös-
teriyi düzenleyebilecek tek ilerici örgüt oldu$unu kan"tlad". Gerek
i%çi s"n"f"m"z, gerekse tüm emekçi katmanlar içinde D!SK'in etkisi
ve sayg"nl"$" artt".
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Burjuva bas"n" kanl" sald"r"y" özellikle çarp"tarak kamuoyuna
yans"tt". Fakat yukar"da k"saca s"r_alad"$"m"z gerçekleri gizleyemedi.
1 May"s'"n görkemini ve co%kusunu ya%ayan yar"m milyonu a%k"n
insan, %imdi daha büyük bir öfke ve bilinçle yükseltiyorlar 1 May"s
bayra$"n". •

- 1 May"s 1976 dönemeci

D!SK'in ça$r"s"na cevap veren i%çi s"n"f"m"z 1 May"s 1976'da bur-
juvazinin zulüm ve yasaklar zincirinin önemli bir halkas"n" k"rd". 51
y"ll"k fiili yasaklamadan sonra, yar"m milyona yak"n emekçinin kat"l-
d"$" 1 May"s 1976 gösterisi, sosyalizm yönünde ilerleyen i%çi s"n"f"-
m"z"n, birli$i ve demokrasi sava%"m"nda tarihsel bir dönüm noktas"
oldu. Kitlelerin kendi gücüne ve i%çi s"n"f"n"n öncülü$üne olan güveni
artarken, fa%ist t"rman"%" ancak geni%kitle eylemleri ile durdurman"n
olanakl" oldu$u daha duruca kavrand". #ehit edilen Muammer Çetin-
ba%'"n an"s"na ve DGM giri%imini protesto etmek için .düzenlenen
Bursa gösterisinde~ sonra, i%çi s"n"f"m"z"n ulusal düzeyde koydu$u
tav"rla DGM'yi ezmesi, i%çi s"n"f"n"n örgütlü devrimci hareketi ile ge-
nel olarak demokrasi güçlerinin daha ileri mevzilere yerle%mesini
sa$lad". 1 May"s kazan"m"n"n yol açt"$" bu geli%im gerici-fa%ist kar-
mas" MC'yi geriletirken, anti-komünizmin etki alan"n"· daraltm"% ve
i%çi s"n"f"n"n öncü güçlerinin, bu arada D!SK'in etki alan"n" geni%let-
mi%tir..

!%çi s"n"f"n"n ba%"n" çekti$i geni%y"$"nsal eylemler, huzursuzlu-
$un, terörün kayna$"n"n fa%ist sürüleri, maocu bozkurtlar" demokrasi
ve. ilerleme sava%"m"na kar%" süren . ve bir~ysel terörü . k"%k"rtan ge-
rici-fa%ist karmas" MC oldu$unu aç"$a ç"karm"%t"r. Böylece MC bir
ad"m daha gerilerken, i%çi s"n"f"m"z"n ba%"n" çekti$i demokrasi ve
toplumsal ilerleme sava%"m" yeni bir siyasal mevzi daha ele geçir-
mi%tir. GericHa%ist güçlere kar%" sava%"m, ideolojik düzeyde büyük
sermayenin sa$ kolu olan maocu ak"ma kar%" sava%"mla bütünle%-
mi%tir. · •• •

- 1 May"s 1977'ye do$ru

1 May"s 1977'te do$ru tekelci sermayenin MC'si daha ince bir
plan" uygulamaya giri%mi%tir. Bir ucu do$rudan do$ruya gizli Istlh-
borat servislerine ba$l" maocu bozkurtlar", ilerici yurtsever gençli$e

, ve do$rudan do$ruya i%çi s"n"f" hareketine kar%" silahl" sald"r"ya ge-
çirtmi%tir. Ayn" süreç içinde maocu bozkurtlar" i%çi s"n"f" hareketi ve
ilerici güçlerin üzerine süren MC'nin özellikle AP-MHP kanad" böy-
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lece «fa%ist sald"r" yok; sol aras"nda çat"%ma var» görüntüsünü yut-
turma çabas"na giri%mi%tir. Ayn" anda maocu hareketi ve go%ist ak"m-
lar" «sol» içinde göstermek istemi%lerdir. Fakat, bu aç"dan esas is-
tedikleri, bu oyunu fabrikalarda de oynayarak, kimin kimi hedefledi-
$inin belli olmad"$" bir ortamda i%çi kitlelerini de kendi yaratt"klar"
silahl" çat"%ma ve provokasyon alan"na cekmektlr. Yine ayn" süreç
içinde MHP'nin, ilerici, yurtsever güçlerin «ccn güvenli$i», «evlôt ac"-
s"na son» belgilerine sahip ç"kmaya kalk"%mas" son derece anlaml"-
d"r. Bu Hitlen"ari takti$i uygulayan MHP'nin amac", fa%ist güçleri he-
def olmoktcn ç"kararak koma""dolann kanl" cinayetlerini örtbas et-
.mek ve ara katmanlar" kand"rmakt"r.

Kurmayl"$"n" Va%ington emrindeki yerli ve yabanc" «halk dü%-
manlar"n"n» yapt"$" planlar"n en önemli hafkalarindan biri de ulusal
demokratik güçlerin eylem birli$ini sa$layabilecek olan i%çi s"n"f"n"n
devrimci hareketini ve onun bir parças" olan D!SK'i geriletmek ve
parçalamakt"r.' Böylece, ayn" anda Türk-l%'ln çökü%ü durdurulmu%ve
i%çi s"n"f"m"z"n D!SK'de birle%mesi önlenmi% olacakt"r. Tüm bunlar,
burjuvazinin, CIA ve yerli karde%örgütü ile efefe vererek kapal" ka-
p"lar orkcs"nd« yapt"$" hesaplard"r.

- MC'nin kanl" komplosu.

!%çi s"n"f" hareketinin geli%ti$i, demokrasi sava%"m"na yön ver-
di~i ve MC'nin, özellikle AP ve MHP'nin h"zla geriledikleri bir ortamda
düzenlenen sald"r", s"ralad"$"m"z nedenlerden dolay" tam bir kanl" si-
yasal komplodur.

Tekelci sermayeyi bu denli kanl" ve tehlikeli bir komploya zorla-
yan bo%etken seçimlerde %u ya da bu pcrtlnln ço$unlu$u ntmosr' de-
$ildir. Önüm"'.t";deki seçimler bir süredir sadece iki parti aras"nda bir
yar"% olmaktan ç"km"%t"r. '1977 ge""e" seçimleri, mevcut siyasal-hu-
kuksal yap"y" kabaca çi$neyerek fa%izme geçit arayan emperyalist
ve y'erli tekelci sermayenin. siyasal güçleri ile; demokratik, sendikal,
siyasal hak ve özgürlüklere konan tüm k"s"tlamalar"n kald"r"lmas"n"
ve toplumsal ilerleme. isteyen i%çi s"n"f"m"z", geni%holk kitlelerini tem-
sil eden siyasal güçler aras"ndaki bir kar%"la%mad"r. Uzun süredir i%çi
s"n"f"m"z, D!SK'in düzenledi$i geni% y"$"nsal eylemlerle, demokrasi-
den yana olan toplumsal güçler ile demokratik hak ve özgürlüklerin
geni%letilm~si noktas"nda birle%en tüm siyasal güçleri etkilemektedir.

!%çi s"n"f"m"z, kendi yörüngesine giren ve say"lar" durmadan ar-
tan güçlerle birlikte emperyalist ve yerli büyük serr;nayenin egemen-
li$ine son verecek köklü. ekonomik, toplumsal ve siyasal dönü%ümler
için verdi$i sosyalizme aç"lan !leri Demokratik Bir Düzen sava%"m"n",
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secim sonuçlar" ne olursa olsun sürclürecektir. 1 May"s gösterisi bu
sava%"m"n önemli anlar"ndan birisi olmu%tur. i%te bu gidi%i durdurmak
ve yeni kitle eylemlerine set çekmek üzere MC, tekelci sermaye ad"na
1 May"s'" kana bulam"%t"r. Kanl" komplo, k"sa ve uzun vadeli c"kcr-
len lçln burjuvazinin her türlü yola ba%vurmaktan çekinmedi$ini gös-
termi%tir.

- Maoculukla sava%"m yurtseverlik görevidir :

Maocu bozkurtlar, bu kai"l" komployu ba%latmak ve sorumlulu$u
D!SK'e, ilerici güçlere yüklemek için malzeme olarak kullan"lm"%t"r.
Böylece maoculu$a kar%" sava%"m sadece i%çi s"n"f"n"n bilimsel sos-
yalist hareketinin bir sorunu olmaktan c"km"%, demokrasiden yana
olan herkesin yurtseverlik görevi haline gelmi%tir. Bu a"-ada, maocu-
lu$u sadece 1 May"s alan"nda görmek, .herkesi sonuçlar" ciddi ya-
n"lg"lara götürür. Türkiye'deki maoculuk, # ili'deki fa%ist cuntaya, iç
sava%s"ras"nda A""gola'daki kiral"k askerlere, NATO'ya destek olan,
ba%ta Sovyetler Birli$i olmak üzere tüm sosyalist ülkelere sald"ran
uluslararas" maocu hareketten ayr" dü%ünülemez.

- Oyunlar" bozuldu :

1 May"s'a yönelen kanl" komplonun esas sorumlusunun MC ol-
du$u daha 1 May"s günü ortaya c"km"%t"r. D!SK üyeleri ve güvenlik
görevlileri kürsü etraf"nda toplonorok ölüm kusan ate%in özellikle
yüksek binalarda mevzilenmi%ajanlardan geldi$ini göstermi%ve oyu-
nu bozmu%tur. Kitleler olaylara kar"%mam"%, tersine sald"r"ya u$ra-
m"%t"r. Böylece kitleleri provokasyonu. sürükleme oyunu, maocu boz- •
kurtlar"n tahriklerine ra$men sökmemi%tir. •

«Sol aras"nda çat"%ma» ve maocular" sol içinde gösterme yut-
turmacas"n" kimse yutmam"%t"r. Sol aras"nda çat"%ma de$il, kitleler
üzerine aç"lan tek tarafl" ate% vard"r. Maocular, ilk ate%i bekleyen
CIA ve onun denetimindeki ajanlar"n ma%as" olmu%lard"r.

Sa$ bas"n"n i$renç _yalanlar"na, gerici-fa%ist kurulu%lar"n en a%a-
g"l"k sald"r"lar"na ra$men D!SK'in sayg"nl"$"na ve 1 May"s'"n görke-
mine gölge dü%ürülememi%tir. Kiral"k sa$ bas"n"n d"%"nda!<i tüm ga-
zeteler D!SK'in sa$lad"$" disiplinin kusursuz oldu$u noktas"nda bir-
le%mi%lerdir.

D!SK üyelerini D!SK'e ve D!SK yönetimine kar%" ç"karma, böy-
lece D!SK'i parçalamaya ve Türk-!%'I kurtarma iste$i fiyaskoyla so-
nuçlanm"%t"r.· #u cinda tüm i%yerlerinde i%çiler D!SK'e daha s"k" bir
%ekilde sar"lmaktad"rlar.
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• 1

Geni% kitlelerin demokrasiden ya""a oy hakk"n" kullanmalar"n"
önleme hevesi kursaklar"nda kalm"%t"r. !%çi s"n"f"m"z önemli bir de-
neyimden geçmi%tir. S"n"flar sava%"m"nda burjuvazinin de$il 34, bin-
lerce yurtseveri bile öldürmekten çekinmeyece$ini görmü%tür. # imdi
i%çi s"n"f"m"z içinde ya%ad"$" bu deneyimden gerekli .dersleri ç"kara-
rak, daha büyük bir öfke ve sava%kanl"kla emekçi halk"m"za yol gös-
termektedir.

Ulusal-demokratik güçleri parçalama ve D!SK'e olan güvenlerini
sarsma giri%imi ezilmi%tir. Ce%itli demokratik kurulu%lar"n D!SK ile
olan dayan"%malar"n" vurgulayan bildirilerin yan"s"ra CHP'nin seçim
mitingleri bu gerçe$in somut kan"t"d"r. Liberal ve sosyal-demokrat
kurulu%lar dahil, tüm ülkelerin ilerici kurulu%lar"ndan ve uluslararas"
örgütlerden D!SK'e ya$an dayan"%ma, ba%sa$l"$" ve gerici-fa%ist
güçleri protesto mesajlar", MC'nin esas sorumlu oldu$unun uluslar-
aras" kan"tlar"d"r. Uluslararas" dayan"%man"n geli%mesi MC'nin kanl"
yüzünü te%hir etmekte. ve uluslararas" düzeyde MC'yi tecrit etmek-
tedir.

- Haydi 1 May"s 1978'e :

!%çi s"n"f"m"z %imdi :
• D!SK'e daha s"k" sar"lmaktad"r.
• Ulusal-demokratik güçlerin eylem birli$ini geli%tirmek için öncü

görevini daha bilinçli bir %ekilde yürütmektedir.
• Tüm emekçilerle birlikte demokrasiden yana oy hakk"n" kullana-
cakt"r.

• Kendi siyasal örgütlenmesine konan yasa$"n kald"r"lmas" için
sürdürdü$ü sava%"ma yeni bir h"z verecektir. •

o Maocu bozkurtlara hayat hakk" tan"mayacak ve uluslararas" mao-
cu hareketin ülkemizde ekti$i tohumlar" söküp atacakt"r.

e Sosyalizme aç"lan ileri Demokratik Bir Düzen için büyük serma-
yenin gerici-fa%ist güçlerine kar%" verdi$i sava%"m" 1 May"s de-
neyiminden ç"kard"$". dersler "%"$"nda daha da kitleselle%tirerek
sürdürecektir. •
HAYD! 1 MAYIS 1978'e
YA#ASIN 1 MAYIS
YA#ASIN D!SK.»

- 5 Haziran seçimleri ve D!SK

Raporumuzun daha önceki bölümlerinde belirtti$imiz gibi, MC ve
devlet içinde me%ru"uk kazanma görünümünde olan fa%ist hareketin bir-
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• kaç kez darbe giri%imi. i%çi s"n"f"m"z"n, parlamento içindeki ve d"%"ndaki
tüm ilerici güçlerin sava%"mlar"n"n ördü$ü ·baraj" a%amad". Seçimlere,
yüzlerce fa%ist cinayet ve sald"r"ya, korku ve teröre, maocu ve maceracr
provokasyonlara ra$men var"ld". Seçimlere, 1 May"slardan, 1975 !zmir
ve !stanbul mitinglerinden, %anl" 16 Eylül hareketinden geçilerek, her
günkü s"n"f sava%"m"n"n ate%i içinde var"ld".

a) CHP'yi destekleme karar"

Daha önceki seçimlerde oldu$u gibi. Konfederasyonumuz bir kez
daha, hiç bir tereddüte yol açmadan ve "s Hazrian"n demokrasi-ilerleme
sava%"m"ndaki ulusal önemini tam bir s"n"fsal sorumluluk içinde de$er-
lendirerek seçimlerden tam 3,5 ay önce tavr"n" belirledi. 21-22 #ubat
1977 tarihinde ortak bir· toplant" yapan Genel Yönetim Kurulu ile Ba%-.
kanlar Konseyi bu konuda %u aç"klamay" yapt"lar:

«Tekelci sermaye «güçlü iktidar» ad" alt"nda parlamentolu veya
parlamentosuz bir terör rejimini kurumla%t"rma politikas" izlemek-
tedir. Fa%ist sald"r" ve cinayetler, ce%ltll biçimlerde yo$unla%arak
devam eden bask"lar bu politikan"n gere$idir.

Ba%ta i%çi s"n"f"m"z ve onun s"n"f örgütleri olmak üzere, tüm
emekçi halk"m"z ve tüm ilerici güçler tekelci sermayenin yeni tipte
bir fa%ist yap" olu%turma politikas"na kar%" h"zla bilinçleniyor ve sa-
va%"m veriyorlar. Ba$"ms"zl"k, demokrasi, bar"%ve toplumsal ilerleme
do$rultusunda ilerleyen bu örgütlü kitlesel sava%"m"n en birinci ve
en acil hedefi, tekelci sermayenin demokrasi ve halk dü%man", ge-
rici-fa%ist stratejisini bozguna u$ratmak, fa%izm tehlikesini yok et-
mek üzere MC'yi demokratik yoldan dü%ürmektir. Geni%emekçi kit-
lelerinin bu ilerleyen sava%"m"n"n hedefi i%çi s"n"f"n"n, üretici köylü-
nün, memurlar"n ve tüm tekel d"%" katmanlar"n, ülkemizin ç"karlar"
do$rultusunda ekonomlk, toplumsal ve siyasal dönü%ümleri gerçek-
le%tirecek, i%çi srruf"mn serbestçe siyasal örgütlenmesine konan ya-
sa$" kald"racak, demokratik hak ve özgürlükleri teminat alt"na al"p
geni%letecek ilerici, demokratik, halktan yana ve ulusal bir iktidar"
kurmak için gereken ortam" yaratmakt"r.

D!SK Genel Yönetim Kurulu ile Ba%kanlar Konseyi, bu nedenler-
den dolay" bugün ülkemizde iktidara en güçlü aday durumunda bu-
lunan tek ilerici ve demokrasiden yana örgüt olan CHP'yi 1977 genel
seçimlerinde D!SK'in V. Genel Kurulu 33 No. lu karar" do$rultusunda
ve ileri demokratik bir düzenin kurulmas"n"n ön %art" olarak destek-
lemeyi; tüm demokratik kitle örgütleri ile demokrasiden ya_na olan
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·,
tüm siyasal partileri de ayn" do$rultuda davrc:"n":naya ça$"rniayi;
D!SK'e ba$l" tüm sendikalar"n yürütme kurullar, yönetim kur~llar" ve
D!SK organlar"n"n seçimlerden önce muhtemel, fa%ist sald"r"lara kar-
%" seçim sand"klar"na sahip ç"kmak üzere D!SK görevlilerini sap_ta-
mak amac"yla ayr" ayr" toplanmas"na ve saptanan gfüevlilerin bu

- konud~ bilgilendirilmelerine karar vermi%tir.
D!SK Yönetim Kurulu ile Ba%kanlar Konseyi'nin 1977 Genel Se-

çimlerinde CHP'yi destekleme nedenleri ve ayr"nt"l" gerekçesi bir ra-
por halinde yay"nlanacakt"r.» •

b) CHP'yi destekleme. gerekçesi

Genel Yönetim Kurulu ve Ba%kanlar Konseyi karar"yla haz"rlanan ve
kamuoyuna duyurulan D!SK'i.n 5 Hczircn Genel Seçimlerinde CHP'yi des-
tekleme nedenleri ve gerekçesini raporumuza bütünüyle al"yoruz :

- «Ekonomik ve siyasal sava%"m birbirinden ayr"lmaz

D!SK'in 1977 Genel Seçimlerine ili%kin karar" Kontedercsvonu-
muzun "srarla izledi$i demokratik s"n"f ve kitle sendikac"l"$" ile de-
mokrasi ve toplumsal ilerleme için verdi$i sava%"m"n günümüz ko-
%ullar"ndaki en do$al bir gere$idir. •

D!SK'in en birinci görevi içinde ya%ad"$"m"z kapitalist toplum-
da sermaye s"n"f"n"n gittikçe art"rmaya çal"%t"$" sömürüyü s"n"rla-
mak, böylece i%çi s"n"f"n"n daha ileri ekonomik ve toplumsal haklara
kavu%mas"n" sa$lamakt"r. Ancak, ekonomik sava%"mla sa$lanan hak-
lar özellikle tekelci i%verenlerin a%"r" kôr h"rs"n"n do$urdu$u a%"r"
fiyat, vergi ve enflasyon art"%" kar%"s"nda anlam"n" yitirmektedir. Eko-
nomik ç"karlar" uzla%maz olan s"n"flar aras"nda bar"%veya i%birli_$ini
kesinlikle reddeden D!SK, bu nedenle sömürüyü s"n"rlama sava%"-
m"n" sömürüyü ortadan kald"rma sava%"m" do$rultusunda yürütür.
DISK'e göre kapitalizm ile sosyalizm aras"nda üçüncü bir toplumsal
düzen yoktur; sadece sosyalizme varmak için her ülkenin ko%ulla-
r"na göre de$i%ik özellikler gösteren a%amalar vard"r.

Sömürünün ortadan kald"r"lmas" ancak i%çi s"n"f"n"n di$er emek-
çi kitlelerle birlikte siyasal iktidar olmalar"yla, yani siyasal iktidar
sava%"m" vermeleriyle olanakl"d"r. Baz" a%amalar"n yap"lmas"n" ge-
rektiren bu • uzun yol üzerinde at"lan her ad"m özünde siyasal bir
anlam ta%"r. Örne$in, ülkemizde büyük sermaye sahipleri sivasal ik-
tidarlar" arac"l"$"yla emekçilerin ücret art"%", daha k"sa' çal"%ma sü-
resi, k"dem tazminat" art"%" gibi en önemli ekonomik istemlerini ge-
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riletmek üzere yeni yeni yasalar ç"kartmak istiyorlar. Ayr"ca emekçi-
ler yarar"na kazan"lm"% baz" yasalar" de$i%tirmek istiyorlar. Ya da
Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi yasa tasar"lar" haz"rlayarak ileri-
ci i%çi ve hcilk hareketini ezmek için fa%ist giri%imlerde bulunuyorlar.

Bu arada, iktidarda olman"n sa$lad"$" güçle emekçiler üzerinde
sömürüyü %iddetlendirerek ve korlar"n" art"rmak üzere devlet olanak-
lar"n" ya$mal"yorlar. Siyasal iktidar"n büyük sermaye ad"na sürdür-
dü$ü siyaset birbirine ba$l" iki amaca yöneliktir.

a) !%çi s"n"f"n"n örgütiü gücü sayesinde ve uzun sava%"mla"r so-
nucunda kazan"lm"%demokratik hak ve özgürlükleri iyice k"-
s"tl"yarak bask" alt"na almak, giderek ask"ya almak; sömürü,
kar ve bask" düzenini de$i%tirmeye yönelik i%çi s"n"f" hare-
ketinin gel~%mesini engellemek;

b) Böylece, büyük sermayenin kôr oran"n"· garanti alt"na alarak,
sömürü oran"n" art"rmak.

Bu nedenle i%çi s"n"f"n"n, di$er emekçi kitlelerle birlikte sermaye
.s"n"f"na kar%" yürüttü$ü ekonomik sava%"m, genel demokrasi sava-
%"m" ve siyasal iktidar sava%"m" bir bütündür. !%çi s"n"f", ekonomik
istemlerini elde etmek ve korumak için, demokratik hak ve özgürlük-
leri .korumok ve geni%letmek zorundad"r. Fa%ist bir düzenin yerle%- .
mesi · halinde emekçilerin sat"n alma gücü daha . da dü%erken, sö-
mürü iyice azg"nla%acak, buna kar%"l"k örne$in i%çilerin ücret art"%"
için giri%ecekleri en küçük grevler. bile «ulusal güvenlik» vutturmc-
cas"yla yasaklanacakt"r. Geçen s"k"yönetim dönemlerinde bu ger-
'çek· çok duru bir %ekilde ya%anm"%t"r. Demokrasi sava%"m" özünde .
siyasal sava%"md"r: Ve demokrasinin en ba%ta olan savunucusu, te-
kelci sermayenin ba% dü%man" olan bilimsel i%çi hareketidir. D!SK
bu anlay"% içinde, örne$in Eylül 1975 tarihinde demokratik hak ve
özgürlükler için mücadele mitinglerini yapm"%, yine ayn" nedenden

' do.lay" DGM'Iere kar%" ç"km"%t"r. ,D!SK'in sürdürdü$ü daha ileri eko-
nomik, toplumsal ve demokratik haklar sava%"m", her zaman, MC'nin
demokratik yoldan dü%ürülmesi ve sosyalizme aç"lan ileri demokra-
tik bir düzenin kurulmas" hedefiyle bütünle%mi%tir.
- Demokratik ortamdan yana ve
tek iktidar alternatifi oldu$u için CHP
Geni% i%çi ve emekçi kitlelerin toplumsal, demokratik, siyasal

hak ve özgürlüklerinin korunup, geni%letilmesi D!SK'in en ön saf-
lar"nda yer ald"$" ve i%çi sm"f"rnmn ba%"n" çekti$i sosyalizme aç"lan
ileri demokratik bir düzen sava%"m"nda önemli kazan"mlard"r. Bu
nedenle D!SK, hem demokratik bir ortamdan yana, hem de hükü-
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metl kurmaya en yak"n parti oldu$u için 1971 Genel Seçimlerinde
CHP'yi destekleme karar" alm"%t"r.

- !lkelerden taviz yok

D!SK, seçimlere ili%kin karar"n", örgütsel ba$"ms"zl"$" içinde,
yani:

a) Kendi ilkeleri içinde,
b) Kendi taban"n"n ve örgüt organlar"n"n denetimi alt"nda ve

Genel Kurulunun saptad"$" genel politika· do$rultusunda,
c) Seçilmi% organlar"n"n bir araya gelmesiyle,
d) Örgüt d"%" hiç bir yerden emir ve buyruk almadan,
e) Demokratik s"n"f ve kitle sendikac"l"$" ile i%çi s"n"f"n"n dev-

rimci bilimi do$rultusunda ilerleyen ba$"ms"zl"k, demokrasi, bar"%,
toplumsal ilerleme ve sosyalizm sava%"m"ndan en küçük bir taviz

. vermeden alm"%t"r.
i%çi s"n"f"m"z"n seçimlerde temsil adllmedl$l günümüz ko%ulla-

r"nda D!SK'in CHP'yi desteklemesi somut nedenlere dayanmaktad"r.
Bu somut nedenlerin D!SK'in sendikal temsilcili$ini yapt"$" i%çi S!n"- .
f"n"n hak ve ç"karlar"yla çok yak"ndan ilgisi vard"r.

·- Sava%"m hedefi : Sömürüsüz toplum düzeni

Tekrar ediyoruz : Sömürüyü ortadan kald"rma do$rultusunda sa-
va%"m v~r~n i%çi s"n"f"m"z"n ve ·emekçi kitlelerin ekonomik ç"karlar"-
n"n korunup geni%letilmesi, demokratik, siyasal hak ve qzgürlükle-
rin korunmas"na, geli%tirilip geni%letilmesine ba$l"d"r. MC'nin var-
l"$" ve tekelci sermayenin daha güçlü ve uyum halinde bir iktidar
aray"%" bu haklar"n, ç"kar ve özgürlüklerin, b"rakal"m geni%letilmesi-
ni, korunmas"n" bile art"k olanaks"z hale getirmektedir. Tekelci ser-
maye, 12 Mart aç"k bask" ve kanl" terör döneminde fa%izan bir nite-
li$e büründürdü$ü slvoscl-hukuksnl yap"n"n da d"%"na ç"km"%ve böy-
lece kendi yasalar"n" bile çi$nemi%tir.

- Demokratik talepler için sava%"m

D!SK'in 1977 Genel #eçimlerine ili%kin tavr"yla i%çilerin, emekçi-
lerin hak ve ç"karlar" aras"nda ba$ i%te bu temel gerekçeye dayan-
maktad"r. Bu ba$ DISK'in ba%"ndan beri savundu$u ve CHP'nin Ka-
s"m 1976 tarihli Kurultay"nda program"na ald"$" bir dizi ortak demok-
ratik ve toplumsal istemle somutlanmaktad"r. Özellikle V. • Genei Ku-
rulundan bu yana D!SK'ln ileri demokratik bir düzen hedefine yö-
nelik ekcnomlk-demokrctlk sava%"m" bu istemlerin ve D!SK'in eylem
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!)rôgrdm" !çinde yer alan di$er istemlerin geni% kitleler taraf"ndar"
benimsenmesini sa$lam"%t"r.

.Bu istemlerin en ba%ta gelenleri %unlord"r :
1 - Dü%ünce, örgütlenme, inanç ve anlat"m özgürlü$ü. Tüm Av-

rupa'da dü%ünce ve örgütlenme özgürlü$ünün s"n"rland"$"
tek ülke Türkiye'dir. D!SK bu özgürlü$ün tam anlam"yla ta-
n"nmas"n", yerle%mesini savunmakta ve bir an önce i%çi s"-
n"f"n"n kendi devrimci bilimi do$rultusunda bilinçlenmesini
baltalayan. 142. madde ile yine i%çi s"n"f"n"n serbestçe ör-
gütlenmesini engelleyen 141, maddenin kald"r"lmas"n" iste-
mektedir. CHP Genel Ba%kan" da çe%itli zaman ve yerlerde
yapt"$" konu%malarda bu maddelerin kald"r"lmas"ndan yana
olduklar"n" belirtmi%lerdir.

2 - !%çilerin istedikleri sendikay" serbestçe seçme hakk" olan
referandum.

3....:.. Lokavt"n yasadan ç"kar"lmas".
4 - !%çi-memur ay"r"m"na son verilerek tüm çal"%anlara toplu

sözle%me, grev ve sendikala%ma hakk".
5- Hangi görevde veya meslekte bulunursa bulunsun 18 ya%"-

m doldurmu%yurt d"%"ndaki Türkiye Cumhuriyeti vatanda%-
lar"na oy hakk".

6- i%sizlik sigortas". ,
7- Kad"n i%çiler için ücret· ve hak e%itli$i ile anal"k haklar"n"n

geni%letilmesi ve i%yerlerinin bu konudaki yükümlülüklerini
yerine getirmelerini sa$lamak üzere önlemlerin clmmcs",

8 - Tüm çal"%anlar"n toplumsal güvenli$e kavu%turulmas".
9 - !%çi, memur ve tüm çal"%anlar"n yarar"na bir vergi sistemi.

Asgari geçim indiriminin yükseltilmesi ve asgari· ücretten
vergi al"nmamas".

10---:- Çal"%amayacak durumdaki toplumsal güvenli$i olmayan
tüm ya%l"lara ve sakatlara yeterli ayl"k: i%çilerin ve memur-
lar"n emekli, dul ve yetim ayl"klar"n"n ücret ve maa%art"%"
oran"nda art"r"lmas".

11 -.Yurt d"%"ndaki i%çilerimiz. Yurt d"%"ndaki emeklilik ve di$er
. sosyal güvenlik haklar"n"n Türkiye'deki ile birle%tirilmesi,
gerek i%çimizin, gerekse i%verenin ödedi$i primlerin Tür-
kiye'deki_ SSK'na aktar"lmas" ve i%çimizin emeklilik hak ve
ayl"$" ile di$er sosyal. güvenlik haklar"n"n bu istemler göz •
önünde bulundurularak SSK yasalar"na göre hesaplanmas\
için gerekli yasal düzenlemeler yap"lmal"d"r. D!SK yurt d"-
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%mdokl i%çilerimizin en acil toplumsal ve demokratik !stem- •
!erini %u %ekilde somutlamaktad"r :
- i% garantisi için yurt d"%"ndaki i%çilerimize, buhran dö-

nemi dahil çal"%ma, oturma ve sosyal güvenlik hakk"n"n
tan"nmas";
- E%it mesleki e$itim ve mesleki ilerleme hakk"n"n tan"n-

mas";
:_ insana yara%"r konutlarda oturma ve çocuklar" lcln de-

mokratik okul e$itimi olanaklar"n"n sa$lanmas";
- !%çilerimizin demokratik ve sendikal hak ve özgürlükleri-

ne ·sayg" gösterilmesi;
- Yurt d"%"ndaki i%çilerimizin bulundu$u ülkeden s"n"r d"~

%" edilmesinin önlenmesi;
- !%çilerlmlzln bulunduklar" ülkelerdeki komando örgütlen-

mesi ve hareketlerinin önlenmesi için,
gerekli önlemler al"nmal" ve hak e%itli$ini sa$lamak üzere
ikili sosyal güvenlik ve i%gücü anla%malar" gözden geçiril-
melidir. Bütün bu giri%im ve çal"%malara sendikal konfede-
rasyonlar e%it söz ve karar sahibi olarak. kat"lmal"d"r.

12 - TRT'nin • tam bir özerkli$e kavu%turulmas" ve sinemadan
sansürün kclkmcs",

13- DGM'ler· gibi ola$anüstü bask" mahkemelerinin kurulmas"-
na 'yol açan yasal düzenlemelerin kald"r"lmas".

14~ S"k"yönetim Yasas"n"n demokratikle%tirilmesi.
• 15-Anayasal ve demokratik i%çi haklar"n"n kullan"lmas"n" ve

i%çi örgütlerinin etkinli$ini s"n"rlayan yasalar"n de$i%tiril-
mesi. Geni%ve genel kapsaml" olan bu formülü D!SK %u is-
temlerle somutlamaktad"r : •
- Genel grev ve dayan"%ma grevi haklar"n"n tan"nmas", ya-

ni s"n"rs"z grev hakk".
• - Grev hakk"n"n toplu sözle%me düzenine ba$l" olmaktan

kurtar"lmas" için yasalardaki tüm k"s"tlamalar"n kald"r"l-
mas";
- !% Yasas"n"n demokratikle%tirilmesi. v~ tüm i%yelerinde

i%çileri ilgilendiren tüm konularda i%çi sendikalar"n"n söz
ve karar sahibi olmalar"n" sa$lamak için gerekli yasa de-
$i%ikliklerinin yap"lmas"; .

-- Asgari geçim indiriminin asgari ücret düzeyi olarak sap-
tanmas" ve bundan vergi al"nmamas";

,,_ 1· May"s"n yasalarda da !%çi Bayram" olarak yer almas"n"
• sa$lamak için gerekli düzenlemelerin yap"lmas"... •
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16 -- Belediyelerin,. ba%ta idari olmak üzere, gelir art"%" ile fiyat
denetimine ve kentle%meye ili%kin yetkilerinin geni%letilmesi
ve daha etkin bir %ekilde görev yap"labilmesinin sa$lanmas".

17 - Demokratik hak ve özgürlüklerin her türlü yasal- s"n"rlama-
dan kurtar"lmas". DiSK 12 Mart döneminde Anayasa'da ve
di$er yasalarda yap"l.an, anti-demokratik de$i%ikliklerin iptal
edilmesini, fa%ist örgütlenmelerin yasaklanmas"n" ve siyasal
cinayetlerin suçlular"n"n bulunarak cezaland"r"lmas"n" iste-

. .
mektedir.

- Güçbirli$i ve dayan"%ma
Sosyalizme aç"lan ileri demokratik bir düzen do$rultusunda bu

acil istemlerin hayata geçirilmesi, her %eyden önce :
a) Parlamento içi ve d"%" demokrasi ve ilerlemeden yana olan

tüm örgüt, güç ve ki%ilerin eylem birli$i ile dayan"%mas"na,
b) Ba%ta i%çi s"n"f"m"z olmak üzere, tüm emekçi kitlelerin bu

eylem birli$i ve dayan"%mas"n"n olu%mas"n" önlemeye çal"%an her tür-
-· lü e$ilime kar%" uyan"k olmas"na ve etkin ve sürekli sava%"m vermesi-
ne ba$l"d"r. D!SK bu istemlerin hayata geçirilmesi için at"lan tüm
ad"mlar" destekleyecektir.

Bu istemler ve dayan"%ma gerçekle%ti$i ölçüde siyasal güçler
dengesi demokrasi ve ilerleme cephesinden yana de$i%ecek, gerici -
fa%ist güçlerin komplolar" önlenebilecek ve ileri demokratik bir dü-
zen do$rultusunda kal"c" kazan"mlar elde edilecektir. D!SK, i%çi s"-
n"f"ndan ve onun biliminden ald"$" güçle bu geli%imi 'önlemek isteyen
tüm gerici güçlere kar%" etkin sava%"m"n" sürdürecektir.

- Ulusal ba$"ms"zl"k ve bar"% için sava%"m
D!SK parlamento içi ve d"%" demokrasi ve ilerlemeden yana olan

tüm· örgüt, güç ve ki%ilerin eylem birli$i ve dayan"%mas"n"n geli%ip
güçlenmesi için tüm cabay" harcarken :
- NAT0'dan ve CENTO'dan ç"k"lmas", ikili kölelik anla%malar"n"n
y"rt"l"p at"lmas", askeri üs ve tesisleriyle birlikte tüm yabanc" es-

• kerlerln ülkemizden ç"kart"lmas" ve genel olarak ulusal ba$"ms"z-
l"$"m"z için,

.- Fa%izmin maddi temeli ve kayna$" olan emperyalist ve i%birlikçi
tekellerin egemenli$inin engelledi$i ve gerçekle%mesi için köklü
dönü%ümleri gerektiren toplumsal kurtulu% ve ilerleme ile ulusal
kalk"nma için,
- Tüm askeri bloklar"n kald"r"lmas"n", nükleer ve di$er kitle imha

silahlar"n"n yasaklanmas" ile genel silahs"zlanmay", Helsinki So-
nuç Belgesi kararlar"n"n uygulanmas"n", siyasal yumu%aman"n as-
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keri yumu$ama ile bütünle$tirilmesini ve kom$ular"m"zla sald"r-
• mazl"k anla$malar" yap"lmas"n", çok yönlü ili$kilerin geli$tirilme-
sini içeren kal"c", adil ve sürekli bir dünya bar"$" için,

verilen uzun süreli sava$"m"n ilerleyerek hedefine varmas" için bu
hedefte birle$en tüm güçlerle birlikte sava$"m"n" sürdürecektir.

D!SK, bu raporda aç"klanan gerelcçe ve nedenler do&rultusunda
tüm üyelerini, D!SK'in sendikal anlay"$"n" ve ilkelerini benimseyen
tüm emekçileri 1977 Genel Seçimlerinde CHP'yi desteklemeye ça&"-
r"r.·

!$çileri $erefsizlikle, yurtseverleri vatan hainli&iyle. damgalayan,
• fa$ist canilere kanat geren, Cumhuriyetçi ku$aklar" namussuzlukla
suçlayan, ulusal zenginliklerimizi, ulusal onurumuzu emperyalist güç-
lere pe$ke$ çeken ve emekçi halk"m"z"n ç"karlar"n", hak ve özgür- .
lüklerini ayaklar alt"na alan büyük sermayenin gerici ve fa$ist siya-
sal temsilcilerine, MC .partilerine verilecek bir tek oyumuz yoktur.»

c) 5 HAZ!RAN SONRASI

Genel seçimlerin ortaya ç"kard"$" sonuçlar dört ana noktada ~op-_
!anabilir:

1 -Genel olarak ulusal ba$"ms"zl"ktan, demokrasi, bar"%, toplum-
sal ilerleme ve sosyalizmden yana olan ulusal demokratik güç-
ler ilerleme kaydetmi%lerdir. CHP'nin yükselen oy oran"na yan-
s"yan bu ilerleme özellikle i%çi s"n"f" hareketinin etkin ve yo$uri 1
oldu$u, bu hareketten etkilenen bölgelerde gerçekle%mi%tir.

2-S"n"fsal ve -stvoscl kutupla%ma iyice belirginle%mi%ve küçük sa$
parti oylar"n"n önemli bölümü büyük sermayenin geleneksel
partisi AP'de toplan"rken, bilinçsiz kitlelerdeki örgütsüz· ho%nut-
suzluk ve ba%kald"r" duygular", otorite aray"%" MHP'nin oy ora-
n"n" vükseltrneslne sebep olmu%tur.

3-Son üç 'seclrnler, daha uzun bir süre; mevcut pnrtllerden hiç
birisinin tek ba%"na iktidar olamayaca$"n" göstermi%tir. Böylece
s"n"fsal ittifaklar demokrcsl-llerlerne-bo$rms"zlrk sava%"m"n"n en
önemli sorunu haline gelmi%tir. .

4- Fa%ist t"rman"%a kar%" sava%"m önemini ve acilli$ini korumu%,
köklü ekonomik-toplumsal ve siyasal dönü%ümlere gidilmedikçe
mevcut buhrandan kurtulman"n olanaks"z oldu$u bir kez daha
ortaya c"km"%t"r. Bu ise ancak, i%birlikçi tekelci sermayenin ege-
menli$ine son verecek ittifaklar"n- gerçekle%mesinin ön ko%ulu
olan #$Ç# s"n"f" hareketinin üzerindeki yasaklamalar"n kolkmcs"v- .
la olanakl"d"r.
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Büyük burjuvazi bu sorunun çözümünü büyük koalisyon ad"n" ver-
di$i • AP-CHP koalisyonunda görmektedir. Bu konuyu Genel Ba%kan se-
cim öncesindeki son aç"klamas"nda %öyle dile getirmi%tir:

<cMC'nin kesin bozgununu ve demokratik bir ortam"n zaferini
istiyoruz. Demokratik bir ortam"n yerle%tirilmesi ise, her %eyden ön-
ce tekelci sermayenin demokrasi dü%man" giri%imlerine kar%" etkin
bir sava%"m vermek ve ulusal, demokratik güçlerin eylem birli$ini

• sa$lamakla olanakl"d"r. Bugün oldu$u gibi yar"n da dernokrnslden
yana hiç bir örgüt «demokrasiyi ben kendi ba%"ma kurar"m; di$er
kurulu%lar benim politikam" izlesinler» dememelidir. Demokrasiyi ko-
ruma, geli%tirme ve geni%letme scvc%"min"n ba%ar"s" bir avuç kapita-
list tekel d"%"nda kalan tüm emekçi katmanlar"n, tüm ilerici güçlerin
eylem birli$ine ba$l"d"r.

Seçimlerin, i%verenlerin deyimiyle «büyük koalisyona» ya da
«daha güçlü ve uyumlu» yeni bir gerici-fa%ist iktidara yol açmamas"
halinde, tekelci sermaye demokrasi ve ilerleme güçlerini kendi le-
terinden bölmek ve aralar"ndaki güçbirli$i ili%kilerini bozmak için
çe%itli manevralara giri%ecektir. Demokratik özgürlükleri, toplumsal
haklar" geni%letme sava%"m"n"n önüne geçmek için, yeni hükümeti
zay"f yerlerinden yakalayarak ·:geriletme ve çökertme eylemlerinde
bulunacakt"r.» •
Secim sonras"nda Oumhurbc%kcru, TBMM'de en büyük parti olmas"

nedeniyle CHP Genel Ba%kan"na hükümeti kurma görevi vermi%tir. Cum-
hurba%kan"n"n bu giri%imi AP,. MSP ve MHP taraf"ndan a$"r bir dille· ele%-
tirilmi%tir. Yeni bir MC'yi kurmak isteyen bu partiler, daha bir süre ön-
ceki küfürle%melerini «unutarak» ilerici güçlere kar%" her ko%ulda bir-
le%eblleceklerinl bir kez daha göstermi%lerdir.

,- TÜRKLER'in Genel Yönetim Kurulu konu%mas"

30 Haziran - 1 Temmuz· 1977 tarihinde toplanan Genel Yönetim Ku-
rulu toplant"s"nda yapt"$" konu%mada Genel Ba%kan yeni blr MC giri-
%imini ve secim sonras" geli%meleri de$erlendirerek, Konfederasyonu-
muzun bundan sonra izleyece$i politikaya "%"k tuttu. Bu nedenle konu%-
mas"n"n bütününü aynen al"yoruz : --

<c5 Haziran Genel Seçimlerinin ilan"ndan bu yana durmadan
CHP'nin hükümeti kurmas"n"n ve say"n Cumhurba%kan"n"n onayla-
d"$" bakanlar kurulunun TBMM'nde güven oyu almas"n"n demokra-
sinin gere$i ve halk"m"z"n iste$i oldu$unu tekrarl"yoruz. Neden? Gü-
ven oyu ald"$" takdirde yeni hükümetin, elinde sihirli bir de$nekle
köklü ekonomik-toplumsal dönü%ümleri gerçekle%tirerek, kapitalist
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yap"y" de$i%tirece$ini mi umuyoruz? Yoksa, i%çi s"n"f"n"n, tüm emek-
çilerin ülkenin ekonomik ve siyasal ya%am"nda yönetimini ele geçi-
receklerini mi bekliyoruz? Elbette hay"r. O halde neden "srarla ve
tam bir içtenlikle hükümetin güven oyu almas"n" istiyoruz?

Bizi bu %ekilde dü%ünmeye ve davranmaya iten en ba%ta gelen
neden i%çi· s"n"f"n"n, .tüm emekçilerin hcklnr", ç"karlar" ve özgürlük-
leri ile demokrasiye olan sars"lmaz ba$l"l"$"m"zd"r. Fazla uza$a git-
meyelim. Daha 12 Mart döneminde aç"k kanl" zulüm ile emekçilerin
hak ve ç"karlar"na kar%" suld"nlcnn nas"l iç içe gitti$ini gördük, ya-
%ad"k._

Emperyalist sermayeye ba$"ml" geri ve çarp"k bir kapitalist dü-
zende. sömürünün c%"nto%trnlmosr ancak ve ancak sömürüyü s"n"rla-
ma sava%"m" veren i%çi ve emekçilerin hak ve özgürlüklerinin ortadan
kald"r"lmas" ya da ask"ya al"nmas"yla· olanakl"d"r. Mart 1971 ile Ekim
1973 aras"nda bu gerçe$i çok ac" bir %ekilde ya%ad"k. Bu deneyim
bizlere, ba%ta i%çi s"n"f"m"z olmak üzere, geni%emekçi kitlelere, tüm
ulusal demokratik güçlere daha kuruldu$u ilk günd_en itibaren MC'ye
kar%" etkin ve kararl" bir sava%"m vermenin gereklili$ini gösterdi. !%te
bu sava%"m sayesindedir ki, yü~lerce fa%ist cinayet ve binlerce sal-
d"r"ya, kendi de$i%tirdikleri yasalar" ve. Anayasay" çi$nemelerine ra$-
men, gerici-fa%ist güçlerin iktidar örgütü MC ne s"k"yönetime gidebil-
di, ne DGM'yi ç"karabildi, ne de fa%ist darbe giri%imlerinde ba%ar"l"
olabildi.

- Kö%e Tam Anlam"yla Dönülemedi

Geçti$imiz iki buçuk y"l içinde emekçilerin ç"karlar" ile demok-
ratik özgürlükler aras"ndaki kopmaz ba$" daha da duruca kavrad"k.
Büv.ük sermaye sahipleri de, kendi ç"karlar" ile demokrasinin nas"l
taban tabana z"t oldu$unu, MC eliyle tüm ilericilere kar%" kanl" bir
sava%açarak bir kez daha gösterdi. !%te bu dönemde iyice keskin-
le%en s"n"f sava%"m", demokrasi ve ilerleme güçleri ile fa%izm ve ge-
ricilik güçleri aras"nda k"yas"ya bir çat"%ma %eklini ald". 5 Haziran·
genel seçimleri bu çat"%man"n çok önemli bir dönüm noktas" oldu.
Hepimiz çok iyi hat"rlar"z. Daha düne kadar en önde gelen iste$imiz
seçimlerin kazas"z belas"z yap"lmas" ve fa%izmin, gerici güçlerin ça-
n"na ot t"kayacak bir %ekilde sonuçlanmas"yd". Evet, emekçi kitle-
lerin kararl" tavr"n" • 1 May"s alan"nda gören gerici-fa%ist güçler se-
çimleri kabullenmek zorunda kald"lar. Evet, seçim sonuçlar" demok-
rasi ve 1llerleme- güçl~rinin ba%ar"s"yla sonuçland". Önde gidiyoruz.
Demokrasi güçleri önde gidiyor. Fakat, kö%enin tam anlam"yla dö-
nüldü$ünü ve fa%ist güçle~le aradaki mesafenin iyice aç"ld"$"n" söy-
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!emek olanakl" de$il, Görkemli 1 May"slar, DGM giri%iminin bozgu-
nu, yap"labilen seçimler, demokrasi güçlerinin ilerlemesi, Cumhur-
ba%kan"n"n bakanlar kurulunu onaylamas"... tüm bunlar siyasal güç,
ter dengesinin demokrasiden yana olan i%çi s"n"f"m"z, emekçi holk"-
m"z lehine de$i%meye devam etti$ini gösteriyor. Geli%me bu yönde
devam edecek. Bundan en küçük bir ku%kumuz yok. Yeni bir ad"-
m"n daha ba%ar"yla at"lmas" gelece$e daha umutla ve daha aç!k: bir
%ekilde bakmam"z" sa$layacak. Bu ad"m yeni hükümetin güven oyu
almas"d"r. Yani, her %eyden önce, yeni bir MC'nin kurulmas"na yolu
kapamak, fa%izme daha kesin bir biçimde set çekmek için bunu is-
tiyoruz.. Bu nedenle, tüm ilerici demokratik kurulu% ve güçleri tüm
emekçileri hükümetin güven oyu almas"n" sa$lamaya ve tüm de-
mokratik yollar" kullanarak yeni bir MC'nin kurulmas"n" önlemeye
ça$"r"yoruz.

- Ac"mas"z Anti-Fa%ist Sava%"m

Az önce belirttim. Kö%enin tam anlam"yla dönüldü$ünü söy-
lemek olanakl" de$ildir. Bu sqdece, hükümetin güven oyu sorunuy-
la ilgili de$ildir. Hükümet güven oyu olsa da, gerici-fa%ist güçlerin
kendili$inden inlerine çekileceklerini ya da durup dururken gerile-
yeceklerini ummak hayaldir. Kemikle%mi%fa%ist örgütlerin kendi ken-
dilerini kapatacaklqr"n" ve bu örgütlere üye clon genç veya ya%l"
fa%istlerin pi%manl"k duyacaklar"n", böy!ece karde%li$in gelece$ini
sanmak büyük bir ya11"lg"d"r. Fa%izm siyasal bir ak"md"r ve arkasin-
da emperyalist güçler, i%birlikçi tekelci sermayenin en sald"rgan çev-
releri vard"r. Üstelik ülkemizdeki bu neo-to%lst hareket seçim sonuç-
lar"na göre bir grup kurmu%bulunmaktad"r. Demokrasiden yanay"m,
demek yetmez. Fa%izmin ciddi bir tehlike olmaya devam •etti$i ko-
%ullordc demokrasinin korunmas" ve geni%letilmesinin bir tek yolu
vard"r. Bu yolda, gücünü öncelikle geni%emekçi kitlelerinden ve ulu-
sal demokratik güçlerin eylem birli$inden alan ac"mas"z bir anti -
fa%ist sava%"m vermektir. Say"n Ece""it MHP'yi fa%ist, AP'yi de fa-
%izme kayan partiler olarak nitelemi%tir. O halde yap"lmas" gereken
bir tek %ey vard"r. O da fa%ist ve fa%izan kurulu%lara soluk ç"ld"rma-
makt"r. Yoksa, inisiv.atif yeniden bu güçlere geçer. Bunun belirtile-
rini daha bugünden görüyoruz. Devlet kademelerinin fa%istlerden
temizlenmesi. do$rultusunda at"lan birkaç çekingen ve ürkek ad"m
bile, vch%lce tepkiler do$urmu%tur. AP ve MHP yetkilileri sabah ak-
%am hükümet üyelerine hakaret etmekte ve kendilerinin bo$azlad"k-
lar" demokrasinin bo$azland"$mdan söz etmektedirler. Bunlar"n ba-
s"n organlar", düne kadar fa%ist cinayetleri ve k"y"mlar" desteklerken,
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bugün k"y"n;"dan söz ediyorler. Devlet kasas"n" yak"nlar" için, ye$en- .
leri için ya$malayanlar #imdi de kalkm"%lar karaborsan"n, kuyrukl~-
r"n, pahal"l"$"n eli kula$"nda oldu$unu söylüyorlar. Bunlar h"rs"z var
diyerek kaçan h"rs"zlara benziyorlar. Böylece kitleleri hükümete ve
tüm ilerici güçlere kar%" k"%k"rt"yorlar. 1 May"s kanl" komplosuyla olan
dolays"z ili%kisinin aç"$a ç"kart"lmas"n" bekledi$imiz Türke%, kendi

. yerle%tirdi$i fa%istlerin yava%yava%da olsa temizlenmesine kar%" me-
murlar" direni%e ça$"r"yor. Ankara valisi, anar%iyle mücadele baha-
nesiyle sa$l"k elemanlar"n"n ilerici kitle örgütü TÜS-DER'i kapat-
maktan cektnmlvor, Ve ne ac"d"r ki, tüm bu sözlü ve fiili sald"r"lar
yeni bir hükümetin, CHP hükümetinin güç ko_%uflarda olsa da icraata
ba%lad"$" günlerde oluyor. Milletin hükümeti olma dü%üncesi bu fa-
%istlere, gericilere, bu· yasa d"%" güçlere gerekery en etkin cevab"n
verilmesini engellenmemesi gerekir.

- D!SK Demokrasi Sava%"m"n" Her Ko%ulda Sürdürmeye Kararl"d"r.

Hangi partiye oy vermi%olursa olsun, s"n"fsal ç"karlar" ne kadar
farkl" olursa olsun toplumumuzun büyük ço$unlu$u, fa%ist ve "rkç"
rejimler d"%"nda tüm dünya ülkeleri CHP hükümetinin güven oyu al-
mas"n" istiyor. Elbette, büyük sermaye sahipleri ile i%çi s"n"f"n"n,
emekçilerin bu istemin gerekçesi, nedenleri çok farkl"d"r, çeli%kilidir.
21.2.1977 tarihli aç"klamam"zda CHP'yi neden destekledi$imizi belirt-
mi%tik. Bu nedenle bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum: Han-
gi hükümet güven oyu al"rsa als"n, D!SK i%çi s"n"f"n"n haklar" ve
ç"karlar" için, demokrasinin geni%letilmesi için, ulusal ba$"ms"zl"$"m"z
için, bar"%ve toplumsal ilerleme için verdi$i sava%"m" "srarla sürdür-
meye kararl"d"r. U$runda sava%"m verdi$imiz somut istemlerimizin ne-
ler oldu$unu Yönetim Kurulumuz aç"klayaca$" için ben tekrarlam"-
yorum. Önümüzde duran en acil görev. toplum ve çal"%ma ya%am"-
n"n demokrctlkle%tlrümesl, toplumsal kazan"mlar"n geni%letilmesi ve
ayn" anda fa%ist-gerici güçlerin eritilmesi için sava%"m vermektir.
D!SK, bu hükümetin bu do$rultuda ataca$" ad"mlar"n her zaman ya-
n"nda olurken, nereden gelirse gelsin tersine davran"%larla da etkin
bir %ekilde sava%"m verecektir. Önümüzdeki acil görevi bir kez daha
somutlamakta yarar görüyorum:

- Önümüzdeki Acil Görevler

- Tüm devlet kademeleri ile ö$re""im kurumlar" ve TRT- fa%istlerden
ve gericilerden temizlenmelidir.
- Fa%ist sald"r", tertib ve cinayetlerin sorumlular"ndan, k"%k"rt"c"la-
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r"ndan devlet ve hükümet olanaklar"n" kullanarak kendisine ve
yak"nlar"na ç"kar sa$layanlardan hesab sorulmal"d"r.
- Fa%ist yuvalar ve örgütlenmeler da$"t"lmal"d"r.

.- Fa%izm ve "rkç"l"k d"%"nda, dü%ünce ve örgütlenme özgürlü$üne
konun tüm vosckrcrnctcr ve engellerin kald"r"lmas"na öncelik ve-
rilmelidir.
- 1 May"s kanl" komplosu aç"$a ç"kar"lmal" ve suçlular saptanarak

ba$"ms"z mahkemelerde yarg"lanmal"d"r. Bu yap"ld"$" takdirde, fa-
%ist darbe giri%imleri ile Say"n Ecevit'e suikast düzenleyen sorum-

. lular da aç"$a ç"km"%olacakt"r.
Bu acil görevler yerine getirilmedi$i taktirde, yeni hükümet gü"'.,

venovu alsa da i%birlikçi tekelci sermayenin emrindeki gerici-fa%ist
güçler daha da azg"nla%acakt"r. Büyük sermaye için, 226'y" bulama-
m"% bir hükümetln hareket ve manevra alan"n" daraltmas" daha ra-
hat olacakt"r, ulusal-demokratik güçlerin eylem birli$i ve dayan"%mas"
büyük yaralar alacakt"r. Tekrar ediyorum: D!SK bu od"mlcnn acilen
at"lmas"n" istemeye, kitlesini ve tüm ilerici kurulu%lar" bu yolda uyar-
maya devam edecektir.

..
- Maocu Bozgunculara Kar%" Taviz yok

Fa%ist güçlere kar%" etkin bir sava%"m verilirken, bunlar"n ekme-
$ine ya$ ·süren maocu ve tüm bozguncu, go%ist ak"mlarla sava%"m
kesinlikle ihmal edilmemelidir. !%çi s"n"f"na ters olan bu ak"mlar, de-
mokrasi ve ilerleme sava%"m"""a zarar verdi$i gibi, ilerici güçlerin· .

. eylem birli$ini de sabote etmeye çal"%maktad"rlar. Geçti$imiz 1 Ma-
y"s ve CHP'nin bir dizi seçim gösterisinde ç"kart"lan olaylar bunun
en yak"n örnekleridir. D!SK, özellikle üniversite gençli$i içine s"zm"%
bulunan bu bozguncular ile «yolumuz i%çi s"n"f"n"n yoludur» diyen,
bu yönde sava%"m veren ilerici gençli$i kesinlikle ay"rmaktad"r. !le-
rici gençli$i i%çi s"n"f"n"n saflar"nda ve D!SK ile dayan"%ma içinde gör-
mek bizler için büyük bir güç kayna$"d"r.

D!SK nereden gelirse gelsin her türlü %iddet eylemine kar%"d"r.
Bu tür eylemlerle sava%"m vermek demokratikle%menin bir gere$idir.
Bununla birlikte, maocu ak"mlar" sol içinde de$erlendirmek yanl"%"n-
dan kaç"nmak gerekir. Böylesi bir yanl"%de$erlendirme, bir süre son-
ra, %iddet eyle",nlerinin önlenmesi ve can güvenli$inin sa$lanmas" ge-
rekçesiyle demokratik kurulu%lara, l%cl s"n"f" hareketine kar%" da yö-
nelebilir. Dünyada bunun say"s"z örnekleri vard"r.

Bu arada dikkatinizi bir ba%ka konuya da çekmek istiyor:um.
Bu konu sendikal hareketimizin, D!SK'in gelece$i yani s"n"f sendika-
c"l"$m"n yar"nlar" aç"s"ndan son derece önemlidir:
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- S"n"f Sendikac"l"$" ve Örgütsel Ba$"ms"zl"k

D!SK olarak bu güne dek hiç bir partinin iç i%lerine kar"%mad"k;
hiç bir partinin örgütsel bütünlü$üne zarar verecek davran"%larda
bulunmad"k; hiç bir partiye kendi görü%lerimiz} veya kendi s"n"fsal
dünya görü%ümüzü dayatmaya kalkmad"k: hiç bir partiyle bütünle%me

•veya birle%me iste$imiz olmad". Ba%kalar"n"n görü%lerine sayg" duyar-
ken, kendi görü%lerimizi de savunmaktan geri durmad"k. Hiç bir za-
man bizim d"%"m"zdaki kurulu%lara kendi sloganlar"m"z" dayatma giri-
%iminde bulunmad"$"m"z gibi, onlar"nda kendi sloganlar"n" bize da-
yatmalar"na izin vermedik. Biz, hiç bir kurulu%u, tabirimizi mazur gö -
rün, e_le geçirme gibi sorumsuz davran"%lar içine girmedik. Ama ne
yapt"k? Demokrasi ve ilerleme ortak noktas"nda birle%en tüm ulusal
demokratik güçlerin eylem birli$ini sa$lamaya çal"%t"k. Bunda önemli
ölçüde ba%ar"l" oldu$umuzu söyleyebilirim. 1 May"s gösterilerimiz bu
eylem birli$inin en gÔrkemli örnekleridir. Seçim sonuçlar"n" da bu
eylem birli$i aç"s"ndan de$erlendirmek ge~ekir. Bundan so""ra da,
kendi örgütsel ba$"ms"zl"$"m"z", i'lkelerimizi savunmaya, uzla%mac"-
l"$a taviz vermeyen s"n"f sendikac"l"$" yolunda ilerlemeye, sosyalizme
aç"lan ileri demokratik bir düzen do$rultusunda verdi$imiz sava%"m"
sürdürmeye, ulusal demokratik güçlerin eylem birli$i için her türlü
çabay" göstermeye, i%çi s"n"f"n"n devrimci bilimi "%"$"nda yürümeye
her zamankinden çok kararl"y"z. Bu ilkelerimize kar%" yap"lan ya da
yap"lacak her türlü sayg"s"zl"k, bu sayg"s"zl"$" yapanlar"n i%çi s"n"f" •
içinde tecrit olmas"n" sa$layac·akt"r; ulusal dernokrotlk güçlerin ey-
lem birli$ini geriletecek ve dölay"s"yla gerici-fa%ist güçlere kan ve-
recektir. Hangi hükümet kurulursa kurulsun, tüm yönetici arkada%la-
r"m"n, tüm D!SK üyelerinin bu yönde davranarak D!SK'i, yani s"n"f
sendikac"l"$"n" güçlendirmeleri acil bir görevdir.»

- 2 Temmuz Genel Yönetim Kurulu Kararlar"

.Henüz 2. MC kurulmadan önce al"nm"%olmas"na kar%"n Genel Yöne-
tim Kurulumuz 2 Temmuz'da aç"klanan kararlar" hôlô daha güncelli$ini ko-
rudu$u gibi, çe%itli konularda D!SK'in politikas"n" ve ilkelerini, günün kq-
%ullar"n" da kapsayacak bir %ekilde yan%"tt"$" için yönlendirici belge nite-
li$indedir.

«30 Haziran - 2 Temmuz 1977 tarihlerinde toplanan Genel Yö-
netim Kurulumuz kamuoyuna a%a$"daki. aç"klamay" yapmay" karar-
la%t"rm"%t"r :
• 5 Haziran Genel Seçimlerinin demokrasi ve ilerleme güçleri ile
fa%ist ve gericilik gf:içleri aras"ndaki çat"%man"n çok önemli bir dö-
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nüm noktas" oldu$unu ve seçim sönuclcnne göre CHP'nin oy oran"-
n" artt"rmas"n", bu partiye oy verilmesi ça$r"s"nda bulunan tüm ulusal
demokratik güçlerin ortak ba%ar"s" olarak de$erlendiren Genel Yö-:
netim Kurulumuz, güçler dengesinin demokrasiden yana olan i%çi
s"n"f"m"z ve emekçi hulk"mrzdon yana h"zla de$i%meye devam etti$i
seçim sonras" siyasal, ko%ullar"nda :

5 Haziran Genel Seçimlerinin demokrasi ve ilerleme güçleri ile
fa%izm ve gericilik güçleri aras"ndaki çat"%man"n çok önemli bir dö- •
nüm noktas" oldu$unu ve seçim sonuçlar"na göre CHP'nin oy ora-
n"n" artt"rmas"n", bu partiye oy verilmesi ça$r"s"nda bulunan tüm
ulusal demokratik güçlerin ortak ba%ar"s" olarak de$erlendiren Ge-
nel Yönetim Kurulumuz, güçler dengesinin demokrasiden yana olan
i%çi s"n"f"m"z ve emekçi halk"m"zdan yana h"zla de$i%meye devam
etti$i seçim sonras" S!}'asal ko%uucnndo :
- Öncelikle, DGM, s"k"yönetim ve fa%izm demek olan MC'nin tüm

demokrottk yolli:Jr kullan"larak kurulmas"n" önlemek,
. - CHP hükümetinin güven oyu almas"n" sa$lamak,
- Demokrasinin korunmas" ve geni%letilmesi ile toplumsal ilerleme

sava%"m"n" tehdit etmeye devam eden tc%lzm tehlikesine ve tüm
gerici- fa%ist güçlere kar%" ac"masiz anti-fa%ist bir politika uygu; •
lanmas" için, ba%ta D!SK üyeleri ve bütünüyle i%çi s"n"f"m"z olmak
üzere, tüm al"n teriyle geçinenleri,. tüm ulusal demokratik güç-
leri ve eylem birli$i ve dayan"%ma içine girmeye dayan"%malar"-
n" peki%tirmeye ça$"r"r.
Say"n Ecevit'in de MHP'yi fa%ist, AP'yi fa%izme kayan partiler

olarak nitelemesini· önemle dikkate alan; fa%izmi, arkas"nda emper-
yalist ve i%birlikçi tekelci sermayenin en militarist, en %oven kesim-
lerinin oldu$u siyasal bir ak"m %eklinde de$erlendiren; geçti_$imiz
MC döneminde «karde%kavgas"» de$il, fa%ist cinayet ve sald"r"lar"n
sürüp gitti$ini saptayan; kendisini güçlü hisseti$i anda parlamento
içinde sava%"m vermenin etkili olamayaca$"n" gören Genel Yöne-
tim Kurulumuz, fa%izm tehdidinin kesin bir %ekilde bo%a ç"kar"lmas"
ve buna ba$l" olarak MHP ve AP'nin kitle tabanlar"n"n alabildi$ine

. daralt"lmas" için öncelikle ve derhal :
•

- Sadece Dan"%tay kararlar"n"n uygulanmas" ile yetinmeden en et-
• kin ve süratli önlemler al"narak, tüm devlet kademeleri ile ö$-
renim kurumlar" ve TRT'nin fa%istlerden ve gericilerden temiz-
lenmesini,
- Fa%ist sald"r", tertip ve cinayetlerin sorumlular"ndan, k"%k"rt"c"-

lar"ndan, devlet ve hükümet olanaklar"n" kullana_rak kendilerine
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\fe yak"nlar"na ç"kar sa&layanlardan hesap sorulmas"n" ve bu gi-
bi ki$ilerin derhal Yüce Diva'n'a sevkedilmesini, ,
- 1 May"s kanl" komplosunun aç"&a ç"kar"larak suçlular"n saptan-

mas"n" ve ba&"ms"z mahkemelerde yarg"lanmas"n",
- Fa$ist yuvalar"n ve örgütlenmelerin da&"t"lmas"n", _
- Fa$izm ve "rkc"hk d"$"nda, dü$ünce ve örgütlenme özgürlü&üne

konan tüm yasaklamalar ve engellerin kald"r"lmas"n",
talep eder ve cntt-to%"t politikan"n bu en acil görevlerinin•yerine getiril-
mesi için D!SK'in üstüne dü%eni fazlas"yla yapmaya haz"r oldu$u. kamu-
oyuna duyurur.

Go%ist ve özellikle maocu ak"mlar"n, fa%ist cinayet ve sald"r"lar"n
yo$unla%mas"na önemli bir zemin haz"rlad"$"n";-- i%çi s"n"f"na ters olan bu
unsurlar"n sendikal bütünlü$ümüzü bozmak, örgütledi$imiz veya di$er ile-
rici kurulu%lar"n düzenledikleri kitle eylemlerini provoke etmek, ulusal de-
mokratik güçlerin eylem birli$ini ve sosyalist ülkelerle geli%mekte olan ili%-
kilerini kundaklamak için özel çaba harcad"klar"n" saptayan Genel Yöne-
tim Kurulumuz :
- Bu ak"mlara kar$" verilen sava$"m"n daha etkin bir $ekilde .sür-

dürülmesini ve özellikle maocu unsurlar"n daha h"zl" bir $ekilde,
tecrit edilmesini,
- Buna kar$"l"k, ba$ta bu güne .dek tam bir dayan"$ma ve dostluk

ili$kileri. içinde bulundu&umuz ilerici ve · demokratik kurulu$lar
olmç"k üzere, D!SK ·ilkelerine, izledi&imiz politikaya ve i$çi s"n"f"-
n"n bilimine sayg"s"z davran"$larda bulunmayan tüm güçlerle
dayan"%man"n ve eylem birli$inin daha etkin bir %ekilde sürdü-
rülmesini,

günümüz ko%ullar"n"n, demokrasi sava%"m"n"n ve i%çi s"n"f" biliminin ka-
ç"n"lmaz görevi olcrck görür.
Türkiye i%çi s"n"f"n"n demokratik s"n"f kitle· ve sendikal örgütü olan

konfederasyonumuzun: • s"n"flararas" i%birli$ini veya s"n"f uzla%mac"l"$"n"
kesinlikle reddetti$ini, bu nedenle kapitalizm ile sosyalizm aras"nda üçün-
cü bir yol görmedi$ini; tüm çal"%malar"na sendikal demokrasinin (taba-
n"n söz ve· karar sahüibi olmas") egemen oldu$unu, ayn" zamanda bir
kitle örgütü oldu$u için, örgüt bütünlü$üne kar%" yönelmedikçe, Genel
Kurulda ve organlarda saptanan kararlara kar%" dü%manca davranma-
d"kça, D!SK ilkelerini aç"kça çi$nemedikçe, D!SK Anatüzü$üne uygun
davrand"kça, her D!SK üyesinin istedi$i siyasal e$ilim ya da partiyi sa-
vunmakta özgür oldu$unu; tersi davran"%lar içinde bulunanlar"n ise i%çi
s"n"f"n"n sendkial birlik sava%"m"na ve s"n"f sendikac"l"$"na ihanet içinde·
olduklar"n" bir kez dehe vurgulamakta yarar gören Yönetim Kurulumuz,
özellikle günümüz ko%ullar"nda D!SK'in örgütsel ba$"ms"zl"$"n"n her zn-
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rnankinden daha büyük bir özen ve dikkatle korunmas" gerekti$ini "sror-
la bellrtir.

Örgütümüzün hiçbir kurulu%a kendi ilkelerini, kendi anlay"%" ve· slo-
ganlar"n" dayatma, ya da herhangi bir kurulu%un le i%lerine kar"%ma gi-
rl%lmlnde bulunmad"$"n" bir kez daha belirleyen Genel Yönetim Kurulumuz:

-- Görü$ ayr"l"klar"na ra&men, demokrasi ve ilerleme ortak nokta-
s"nda birle%en tüm kurulu% ve güçlerin eylem birli$i ve dayan"%-
malar"n" sa&lamla$t"rmalar"n"; bunu önleyici davran"$lardan ka-
ç"nmalar"n"n; fa$izm ve gericilik güçlerine kar$" saflar"n" daha
da s"kla$t"rarak eylem birli&i içinde olmalar"n"n günümüzün kaç"-
n"lmaz görevi oldu&unu,

acil bir zorunluluk sayar.
Fa%ist yönetimin egemenli$inde olan MESS'in, k"dem tazminat"n"n

ve y"ll"k ücretli izin süresinin art"r:lmas"; çal"%ma sürelerinin k"salt"lmas";
DGM giri%imini protesto ettikleri lcin i%lerinden at"lan ve haklar"nda ka-
ra listeler düzenlenen i%çilerin i%lerine al"nmas" konular"nda uzla%maz
bir tutum içinde oldu$unu ve grup sözle%mesi ad" alt"nda i%kolu toplu
sözle%me düzenini egemen k"lmak istedi$ini; demokrasi sava%"m"n"n en
etkin güçleri aras"nda yer alan ve önemli bir siyasal bask" unsuru hali-
ne gelen D!SK'i zay"flatmak, giderek çökertmeyi hedefledi$ini . ve bu
amaçla D!SK'in güçlü sendikalar"ndan MADEN-!# 'e sald"rd"$"n" saptayan
Genel Yönetim Kurulumuz :
- D!SK'e ba&l" sendikalar", maddi ve manevi desteklerini artt"r-

maya,
- !lerici yurtsever kurulu$lar" dayan"$malar"na h"z vermeye,

ça$"r"r ve zaferin mutlaka grevci i%çilerin, tüm i%çi s"n"f"n"n, ulusal ve
uluslararas" dayan"%man"n olaca$" inanc"n" vurgular.

Genel Yönetim Kurulumuz :
- Ba$ta 141 ve 142 olmak üzere, fa$izm ve !rkç!l!k d"$"nda dü$ün-

. ce VQ örgütlenme özgürlü&ünü k"s"tlayan tüm yasa hükümlerinin
kald"r"lmas"n",
- Dernekler Yasas", Toplant" ve Gösteri Yürüyü$ü Yasas", Bas"n

Yasas", Siyasi Partiler Yasas", Üniversiteler Yasas" gibi içinde
fa%izan nitelik ta%"yan tüm yasalar"n demokratik bir öz ve i%leyi-
%e. kavu%turulmas"n",
- !%çilerin istedikleri sendikay" serbestçe seçme hakk" olan ve giz-

li oy ac"k say"ma dayal" referandum hakk"n"n yasala%t"r"lma"n",
- Lokavt"n yasaklanmas"n",
- . !%çi-memur ayr"m" yapmadan tüm çal"%anlara grevli- toplu söz-

le%mell-sendikolrlc%mc hakk" tan"nmas"n",
- Hangi görevde veya meslekte bulunursa bulunsun, 18 ya%"n" dol-
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durmu%herkese ve yurt' d"%"ndaki vatanda%lar"m"za ·oy hakk" va-
rltrneslnl,
- !%sizlik sigortas"n"n kurulmas"n", _
- Anayasal çal"%ma hakk" ile sendikal"la%ma hakk"n" bir ç"rp"da

ortadan kald"ran !% Yasas"n"n 13 v~ 17. maddelerinin yasadari
ç"kar"lmas"n",
- Haftal"k çal"%ma süresini, 40 saate indirme do$rultusunda gerek-
li önlemlerin al"nmas"n" v·e y"ll"k ücretli izin süresine en az bir
hafta daha eklenmesinl,
- 1 May"s"n #$Ç# bayram" olarak ilan edilmesini ve bunun için ya-

sada gerekli de$i%ikli$in yap"lmas"n",
- Sendikalar"m"z"n uluslararas" sendikalarla ili%kilerini ve daya-

n"%mas"n" geli%tirici yasa de$i%i~liklerinin yap"lmas"n",
;..._ !%kollar" say"s"n"n fazlal"$" uygulamada çok say"da küçük sen-

dikalar"n do$mas""-rt" yol açt"$" için uluslararas" normlar da göz
önüne al"narak i%kollar" say"s"n"n azalt"lmas"n" ve 16 i%kolu ilke-
sinin benimsenmesini,
- Üyesi oldu$u için verdi$i aidatlara i%veren sendikas"n"n bir grev

kar.%"s"ndaki tutumunu destekleyen, hatta devletin i%bulmak zo-
runda oldu$u yurtta%lar" i%sizli$e ve açl"$a mahkum k"lacak bir
lokavt karar"n" bu yolla finanse etme durumunda kalan Kamu
!ktisad" Te%ebbüslerinin i%veren sendikalar"na üye olmas"n"n ön-

. Ienmeslnl ve yasa hükümlerinin bu do$rultuda yeniden düzen-
- lenmesini,
- Grev hakk"nan konan tüm k"s"tlamalar"n kald"r"lmas"n" ve 274,

275 say"l" yasalar ve bu konu ile ilgili di$er yasalardaki hüküm-
lerin demokratikle%tirilmesini,
- Genel grev, dayan"%ma grevi, uyar" ve sempati grevi hakk"n"n
tcnmmcs"rn, ,
- Sosyal Sigortalar Kurumu'nun demokratikle%tirilmesini, i%veren

borçlar"n"n derhal ödettirilmesini, kurum gelirlerinin amaç d"-
%"nda kullan"lmas"n"n önüne geçilmesi için önlemler al"nmas"n",

. Kurumun ilaç fabrikas" kurma yetkisinin ya%ama geçirilmesini,
sigortas"z kaçak i%çi çal"%t"r"lmas"n"n önlenmesini, •
- Tüm çal"%anlar"n sosyal güvenli$e kavu%turulmas"n" ve sosyal

güvenlik kurumlar"n"n birle%tirilmesi yoluna gidilmesini,
- !%çi, memur ve tüm çal"%anlar yarar"na yeni ve demokratik bir
vergi sisteminin getirilmesini, asgari geçim indiriminin en az
asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve asgari ücretten vergi
al"nmamas_"n", asgari ücretin iki y"lda, bir de$il günün ko%ullar"-
na göre saptanmas"_n",
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- Yurt d"%"ndaki i%çilerimizin emeklilik ve di$er sosyal güvenlik
haklar"n"n Türkiye'deki ile birle%tirilmesini, gerek i%çimizin ge-
rekse i%verenin ödedi$i primlerin SSK'na aktar"lmas"n", ayr"ca
bu i%çilerimizin mesleki, dil, genel ve ulusal e$itimi ile ilgili tüm
önlemlerin al"nmas"n", ikili i%gücü ve sosyal güvenlik anla%ma-
lar"n"n ulusal onurumuzu ve i%çilerimizin ç"kar, hak ve özgürlük-
lerini gözetici biçimde yeniden ele al"nmas"n" ve bu konudaki
çal"%malara temsil gücü olan sendikal konfederasyonlar"n da
kat"lmalar"n"n ulusal onurumuzu ve i%çilerimizin ç"kar, hak ve
özgürlüklerini gözetici biçimde yeniden ele al"nmas"n" ve bu ko-
nudaki çal"%malara temsil gücü olan sendikal konfederasyon-
lar"n da kat"lmas"n",
- S"k"yönetim tasar"s"n"n demokratikle%tirilmesini,
- Ola$anüstü bask" mahkemelerinin kuru"mosmo yol açan düzen-
lemelerin kald"r"lmas"n",
- Belediyelerin yetkilerinin geni%letilmesini ve özellikle mali güç-

lerinin artt"r"lmas"n", buna kar%"l"k valiliklerin yetkilerinin daral-
t"lmas"n" ve siyasal bask" arac" olmaktan ç"kar"lmas"n",
- Ba%ta tar"m ve orman i%çileri olmak üzere tüm çal"%anlar"n, bu

arada ev hizmetleri gören kad"n emekçilerin i%yasas" kapsam"-
na ql"nmas"n", bununla ilgili ele düzenlemelerin getirilmesini,
- Kad"n emekçilere kar%" uygulanan ücret ve sosyal ayr"m politi-

kas"n"n önlenmesini, her konuda, yasa önünde e%itli$in sa$lan-
mas"n", ayr"ca, do$um izinin do$umdan 3 ve do$umdan sonra
3 ay olmas"n", say"sal k"s"talman"n kald"r"larak kre%ve emzirme
odas" konular"nda i%verenlerin· yasal zorunluluklar"n" yerine ge-
tirmelerini sa$lamak için etkin önlemlerin al"nmas"n", SSK ve
belediyelerin bölgesel kre%ler açma yükümlülü$ünde tutulma-
s"n",
- E$itimin paras"z olmas"n", öncelikle ilk-orta ve lise ders kitap-

lar"n" ba%tan sona yeniden yaz"larak ça$da% ve demokratik bir
öze kavu%turulmas"n", özel okul ve dershanelerin kapat"lmas"-
n", ülkenin dört bir yan"n" kapsayan geni% bir e$itim seferber-
li$inin aç"lmas"n", ç"rak ve genç i%çilere günde 2 saat ücretli
e$itim izninin sa$lanmas"n",
- Topraks"z ya da az toprakl" köylünün alet, teçhizat ve i%letme

sermayesiyle donat"lmas"n" da içeren bir toprak ve tar"m re-
formunun bütün yurtta ayn" anda ve süratle yap"lmas"n", top-
rak reformunun güçlü bir kooperatifçilik hareketiyle bütünle%-
tirilmesini,
- Ba%ta petrol olmak üzere tüm do$al zenginliklerimizin kamula%-
t"r"lmas"n",
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. talep eder ve kontedercsvonurnuzun u$rund_a sovo%nn verdi$i bu istem-
lerin ya%ama geçmesini sosyalizme aç"lan ileri demokratik bir düzen
sava%"m"nda önemli kazan"mlar olarak de$erlendirir.

Güven oyu almas"n" istedi$imiz Ecevit Hükümetinin, içinde bulun-
du$u ko%ullarda bu istemlerin tümünü gerçekle%tiremeyece$i kan "s"n-
da olan Genel Yönetim Kurulumuz, ya%ama geçmeyen istemlerimizin
gerçekle%mesi için, gerekli olan siyasal ko%ullar"n yarat"lmas" ve hangi
iktidar döneminde olursa olsun, sadece ana hatlar"yla burada s"ralad"- ·J
$"m"z istemlerimiz için verdi$i sava%"m"na devam edece$ini kamuoyuna #
duyurur. t

CHP'yi destekleme karar" gerekçemizde belirtildi$i gibi, D!SK : J
- NATO'dan ve CENTO'dan, ç"k"lmas", ikili kölelik anla%malar"n"n j

y"rt"l"p at"lmas", askeri üs ve tesisleriyle birlikte tüm yabanc" • f
askerlerin' ülkemizden ç"kart"lmas" ve genel olarak ba$"msrzl"- • "

1
i
1~
i
t
i
1
-1
J

1
1
i

1
'l

$"m"z için,
- Fa%izmin maddi temeli ve kayna$" olan emperyalist ve i%birlikçi
tekellerin egemenli$inin engellendi$i ve gerçekle%mesi için. kök-
lü dönü%ümleri gerektiren toplumsal kurtulu% ve ilerleme için,
- Tüm askeri bloklar"n kcldmtmc$"n", nükleer ve di&er kitle imha

silôhlar"n"n yasaklanmas" ile genel ve tam silôhs"zlanmay", Hel-
sinki Sonuç Senedi kararlar"n"n uygulanmas"n", siyasal yumu•
$aman"n askeri yumu$amayla bütünle$tirilmesini ve kom$ula-
r"m"zla sald"rmazl"k anla$malar" yap"lmas"n", cok yönlü lll$klle-
rln geli$tirilmesini içeren kal"c", ôdil ve sürekli bir dünya bar"$"
için,

verilen sava%"m"n ilerleyerek hedefine varmas" için bu hedefte birle%en
tüm güçlerle birlikte ve örgütsel ba$"ms"zl"$" içinde sava%"m"n" sürdü-
recektir.

Genel Yönetim Kurulumuz, Konfederasyonumuza ba$l" tüm sendi-
kalar", onlar"n yerel. örgütlerini, tüm D!SK üyelerini örgütsel ba$"ms"zl"-
$"m"z ve bütünlü$ümüz içinde, D!SK ilkeleri ve i%çi s"n"f"n"n devrimci bili-
mi "%"$"nda, tfemokratik güç ve eylem birli$i anlay"%"na ters dü%meden
bu aç"klamada yer alar! görü% ve istemler do$rultusunda sava%"m ver-
meye ça$"r"r. •

Genel Yönetim Kurulumuz, Konfederasyonumuza ba$l" tüm örgüt-
leri ve i%çileri: kendi iç bütünlüklerini daha da peki%tirmeye, i%kolunda
tek sendika 'olmc hedefine varmak için örgütlenme çal"%malar"n" yo$un-
la%t"rmaya, D!SK'i ülkemizin tek sendikal örgütü yapma do$rultusunda
sava%"m vermye ve s"n"f sendikac"l"$" anlay"%"ndan tek bir ad"m geri at-
mamaya ça$"r"r.""
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C. D!SK VE ULUSAL l:>EMOKRAT!K GÜÇLER!N GÜÇ VE EYLEM B!RL!& !
VE CEPHELE#ME

a) Fa%izme Kar%" Sava%"m Tekellere ve Emperyalizme Kar%" Sava%"md"r
Konfederasyonumuz, V. Genel Kurulu 33 nolu karar"nda «emperya-

lizmin ve yerli i%birlikçilerinin tezgôhlanmaya f"rsat kollad"klar" fa%izme»
kar%" demokratik güç ve eylem birli$i gereklili$ini %u %ekilde vurgulam"%-
t"r:

33 No'lu Karar

«Say"n Kongremizin bütün bu ko%ullar" dikkate alarak, günümüz-
. de, ilerici, yurtsever, demokratik güçlerin, k"sa süreli amaçlar için-
de demokratik özgürlüklerin yerle%mesi ve fa%izme etkin biçimde
kar%" konularak halk"m"z"n can güvenli$inin sa$lanmas" için, bir-
likte somut eylemler sürdürülmeli, öncelikle, i%çi s"n"f"m"z"n bu ey-
lemde bütünle%tirilmesi sa$lanmal"d"r...

. «Türkiye'de de demokratik hak ve özgürlüklerin tam anlam" ile
yerle%mesi ve peki%tirilmesi için, bütün ilerici ve yurtsever demok-
ratik örgütlerle i%birli$ine 9.idilmesi, bu amaçla bu konularda so-
mut bir i%birli$ini de sa$lamak amac"yla gerekli çal"%malarda bu-
lunulmas": ..

«Bütün bu konularda, günümüzün ko%ullar" içinde ve kitlelerle
yukar"da belirtti$imiz hedefler do$rultusunda bütünle%en ilerici ve
önemli bir demokratik güç oldu$u inkar edilemeyen CHP ile de,
güç birli$i yapma do$rultusunda eylem içinde olman"n· .büyük ya-
rarlar" olacakt"r.»
33 No'lu genel yönlendirici karar"n vurgulad"$" noktalar" %öylece so-

mutlamak olanakl"d"r: • •
1 - T"rman"%"n" sürdüren fa%ist hareket aç"k fa%izme dönü%mek

için f"rsat kollamaktad"r. Bu tehlikeye kar%", öncelikle hareke-
tin t"rman"%" önlenmeli ve s"n"rl"-mevcut hak ve özgürlükler
korunmal"d"r.

2 - Ülkemizde demokratik bir ortam yoktur. Demokratik hak ve
özgürlü~ler, • özellikle 12 Mart döneminde zorbal"kla alabildi-
$ine • sin"rlcndmlm"% ve siyasal-hukuksal yap" birçok yönüy-
le fa%istlendirilmi%tir; bu süreç devam ettirilmektedir. Bu du-
rum kar%"s"nda görev, bir yandan demokratik hak ve özgür-
lüklerin geni%letilmesini sa$lamak, ayn" anda da siyasal-hu-
kuksal yap"y", devleti demokratikle%tirmektir. !%ci s"n"f"n"n ser-
bestçe dü%ünme ve siyasal örgütlenmesini cezaland"ran 141 -

131



142. maddelerin kald"r"lmas" demokratikle%me sürecinin ön
ko%uludur.

3 - Fa%izme kar%" sava%"m, i%birlikçi tekelci sermaye ile emper-
yalizme kar%" sava%"m demektir. •

4 - Bu nedenlerden dolay", fa%izmin yenilgisi ancak, onun maddi
temeli" olan tekelci sermayenin ekonomik ve siyasal egemen-
li$ine kar%" ba%ta i%çi s"n"f" olmak üzere, tüm anti-tekelci_ s"-
n"f ve katmanlar ile tüm anti- fa%ist ve anti-emperyalist sen-
dikal, demokratik ve siyasal kurulu% ve güçlerin ve eylem bir-
.li$i içinde oll)lalar"yla olanakl"d"r.

- Ba%kanlar Konseyi ve Taleplerimizin Özü, Hedefi

Bu ac"k gerçek, Ba%kanlar Konseyi'nin 12-13 Kas"m 1975 tarihli top-
lant"s"ndan sonra yap"lan aç"klamada daha da somutla%t"r"lm"%t"r: «D!SK,
tüm ilerici, devrimci ve ulusal güç ve örgütleri %u somut istekler etraf"nda
birlikte mücadele etmeye ça$"r"r.:

1 - Ücret crt"%lcrmm, fiyat art"%lar"n"n önüne geçmesi ve aile
geçim endeksine göre saptanmas",
2 - Sat"n alma gücünün yükseltilerek iç tüketimin ve buna

ypnelik üretimin artt"r"lmas",
3 - Çok uluslu tekellerin, di$er yabanc" %irketleri hornrncd-

de kaynaklar"m"z" ve i%gücümüzü talan edici, ülke ekonomisini
egemenlikleri alt"na al"c" giri%imlerini. önleyici tedbirlerin al"nmas",

4 - D"% ticaret ve ulusal zenginliklerimizin, çal"%anlar"n fiilen
denetiminde millile%tirilmesi,

5 - Anayasam"z"n devlete yükledi$i görevlerden olan· halk"n
e$itim, sa$l"k, mevken ve beslenme gereksinimlerini sa$lama gö-
revinin sosyal devlet anlay"%"na uygun bir %ekilde yerine getirilme-
sini sa$layacak tedbirlerin uygulanmaya konulmas".

6 - Yat"r"mlar"n, (miktar, cins ve kalite) büyük sermayenin k"-
s" süreli a%"r" kôr h"rs"na göre de$il, toplumsal ilerleme ve refaht
gerçekle%tirici bir yönde yap"lm"%; buna kar%" davrand"$" saptanan
i%yerleri . ve i%letmelerin Anayasam"z"n 26, 38 ve 39. maddelerine
göre kamula%t"r"lmas" veya devletle%tirilmesi,

7 - Bu tedbirlerin gerçekle%mesini sa$lamak üzere i%çi s"-
n"f"m"z"n ve emekçi halk"m"z"n tüm katmanlar"n" temsil _eden örgüt-
lerin temsilcilerinden olu%acak «Halk Denetim Komisyonlar"»n"n böl-
geler ve ulusal düzeyde kurulmas" ve I%yerlerinde bu komisyonlar"n
söz ve karar sahibi olmas"n"n sa$lanmas"..

8 - Oevfet ayg"n"n fa%ist ve halk"m"z"n ç"karlar"na kar%" ·dav-
ranan tüm karanl"k unsurlar"ndan ay"klanmas"; devletin ve toplum
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yasam"z"n demokratikle%tirilmesini sa$lamak üzere 1961 Anayasa-
s"n"n uygulanmas",

9 - Dü%ünce ve örgütlenme özgürlü$üne set çeken 141, 142
ve 146. maddelerin T.C.K.'dan ç"kar"lmas",

10 - Cemiyetler, _ üniversiteler yasas" gibi tüm anti-demokratik
yasalar"n kald"r"lmasi,

11 - Emekçi s"n"f ve katmanlar"n eylem birli$inin sa$lanmas"
ve demokratik mücadelenin daha geni%örgütlü kitlelere mal olma-
s" do$rultusunda grev ve toplu sözle%meli sendikala%ma hakk"n"n
tüm çal"%anlara tan"nmas" ve i%çi s"n"f"n"n birli$inin bölücü i%çi-me-
mur ayr"m"na son verilmesi,

12 - Referandum yasalla%mas"; grev hakk"na konan tüm k"s"t-
lamalar"n kald"r"lmas"; dayan"%ma ve grev haklar"n"n tan"nmas",

13 -:- Tüm ikili anla%malar"n y"rt"lmas"; yabanc" askeri üs· ve
tesislere fiilen el konularak, tüm askeri personelin tek tarafl" bir
%ekilde s"n"r d"%" edilmesi; NATO ve CENTO gibi sald"rganl"k ör-
gütlerinden ç"k"lmas",

14 - Ba$"ms"zl"kç", bar"%ç" ve onurlu bir d"% siyaset temeli üze-
rinde tüm ülkelerle ulusal ç"karlar"m"z do$rultusunda, kar%"l"kl" e$it-
lik, sayg" ve iç i%lere müdahale etmeme ilkelerine sad"k kalarak ti-
cari, ekonomik, politik ve kültürel ili%kilerin kurulmas",

A%"r" sömürü kar düzeninin dünya çap"ndaki bunal"m"n"n sonuç-
lar"n" halk"m"z üzerine y"kmaya, ücretleri dondurmaya, so$uk sava%
ve s"n"f i%birli$i sendikac"l"$"n" canland"rmaya çal"%an, ulusal ç"kar
ve onurumuzu ayaklar alt"na alan, Anayasay" çi$neyen, sermaye
s"n"flar" ve MC iktidar"na kar%" mücadele ulusal ve s"n"fsal bir mü-
cadeledir.

Bu acil isteklerin hayata geçirilmesi toplum ya%am"n"n tüm ke-
simler_iyle demokratikle%tirildi$i bir ortam"n yarat"lmas"ndan geçer.
!%çi s"n"f"m"z"n sendikal birli$inin gerçekle%ebilece$i tek merkez
olan ve h"zla güçlenen D!SK, emekten yana ileri demokratik bir top-
lum hedefi do$rultusunda s"n"f ve kitle sendikac"l"$"n"n kendisine
yükledi$i sorumluluklar çerçevesinde, Anayasal yoldan mücadele-
sini sürdürmeye kararl"d"r.»
Görüldü$ü gibi, Konfederasyonumuz anti-fa%ist sava%"m ile anti-em-

pervcllst sava%"m"n iç içeli$ini ileri sürdü$ü taleplerde de ac"kça ortaya
koymu%; bu Ilerl taleplerin hayata geçirilmesi toplum ya%am"n"n tüm ke-
simleriyle demokratikle%tirildi$i bir ortam"n yarat"lmas"ndan gecem diye-
rek de önümüzdeki somut ve ccl] görevi saptam"%ve bu görevin de emek-
ten yana ileri demokratik bir toplum hedefi do$rultusunda yerine getiril-
mesi gerekti$ini belirtmi%tir.
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·- Türklerin Konu%mas"

Genel Ba%kan TÜRKLER, 13 #ubat 1976 tarihinde Konfederasyonu-
muzun 9. y"l"n" kutlama %öleninde, May"s 1975'de"n o tarihe dek geli%en
olaylar" da de$erlendiren konu%mas"nda, MC'ye kar%" sava%"m"n özünde
tekelct sermayenin egemenli$ine kar%" milyonlar"n utusct ve s"n"fsal s_a-
va%"m" oldu$unu %u sözler vurçulomr%t"r :

«Bu hakl" sava%"nda, i%çi s"n"f" yaln"z de$ildir. Demokrasi müca-
delesinin ba%ar"s", milyonlar"n biraraya gelmesiyle sa$lanabilir. De-
mokrasi mücadelesi, özünde, Türkiye;de ve kapitalist dünyada, te-
kellerin egemenli$ine kar%" 'bir mücadeledir. Ülkemizde gördük, gö-
rüyoruz ve görece$iz. Biz, grev hakk"na konan k"s"tlamalar"n kald"r"l-
mas"n" istiyoruz. Onlar, grevlerin ekonomimizi felce u$ratt"$"n" savu-
nuyor ve sendikal haklar"n s"n"rland"r"lmas"n", k"s"tlanmas"n" ve de-
netlenmesini istiyorlar. Biz, dayan"%ma ve genel grev istiyoruz. On-
lar, genel grevi «isyan"> olarak niteliyorlar. Biz, referandumun yasa-
la%mas"ndan. yanay"z. Onlar, referandumun anar%i yaratt"$"n" iddia
ediyorlar. Biz, tüm çal"%anlar"n, ö$retmen, memur ve teknik eleman-
lar"n, grev ve toplu sözle%meli sendikal"la%ma hakk" için mücadele
ediyoruz. Onlar, bu istemi kamu düzenini y"k"c" olarak görüyorlar.
Biz, devlet yönetiminin daha demokratikle%tirilmesi için mücadele
ediyoruz. Onlar, halk"m"za kar%" sllôhl" sald"r" ile cevap veriyorlar.
Biz, i%çi s"n"f"m örgütlenme ve dü%ünce özgürlü$üne kilit vuran fa-
%it 141 ve 142'nci maddelerin kald"r"lmas"n" ve dü%ünce özgürlü$ü is-
tiyoruz. Onlar yeni yeni anti-demokratik bask" ve zulüm yasalar" ç"-
kar"yorlar. Biz, pahal"l"$"n eri%ilmez bir h"zla artt"$"n" ve bu nedenle
ücretler fiyatlarla birlikte ayn" oranda artmal"d"r, diyoruz. Onlar, fi-

• yatlar" ücretlerin art"rd"$"n" söylerken, ücretlerin dondurulmas"n" is-
tiyorlar, döviz, kredi, yat"r"m gibi her türlü olanaklar" sermaye s"n"f"
lehine kullanarak pahal"l"$" h"zland"r"yorlar. Biz, emperyalizmin sal-
d"rganl"k ö'rgütü NATO'dan ç"kmaktan, ba$"ms"z ve bar"%ç" bir d"%
politikadan yanay"z. Onlar, ulusal güvenli$imizi NATO'ya ba$l"yorlar.

Örnekleri ço$altmak mümkün.

Biz, biz diyoruz. Biz kimiz?

Biz, i%çi, köylü, esnaf, memur, k"sacas" al"n teri ile geçinen tüm
emekçileriz. Biz, milyonlar"z. Tüm maddi ve manevi de$erleri, tüm
zenginlikleri yaratan, üreten bizler, biz kol ve kafa emekçileriyiz.
Onlar, üretim araçlar"n", ekonomimizi ele geçirmi%, emperyalist ser-
maye ile ortakl"k kurmu%, bizlere hayat hakk" tan"mayan, ulusal onu-
rumuzu ayaklar alt"na alan -bir avuç tekel ve onlar"n gerici, fa%ist si-
yasal güçleridir.
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Onlara kar%" mücadele, milyonlar"n s"n"fsal ve ulusal hakl" müca-
delesidir. Onlara kar%", mücadele, fa%izme, emperyalizme, terör ve
zulüm rejimine kar%", ba$"ms"zl"k, demokrasi, bar"%, özgürlük ve top-
lumsal ilerleme mücadelesidir'. Tekellere kar%" bu mücadele, herkes
el ele, kolkola, omuz omuza vermelidir.»
TÜRKLER, daha 1976 Mart"nda toplanan T. Maden-!%Sendikas" Genel

Yönetim Kurulunda yapt"$" bir konu%ma da «MC'de somutlanan fa%izm
tehlikesine kar%"» tüm ilerici, demokratik, ulusal güçlerle ortak bir prog-
ram etraf"nda güç ve eylem birli$i yap"lmas"» önerisini getirdi.

b) «Kanl" Sermaye Cephesine Kor%s En Geni%ine Güç Birli$i\"

Fa%izme kar%" sava%"m"n hic kimsenin tekelinde olmad"$"n", tersine bu
sava%"m"n ba%ar"s"n"n ancak tekel· d"%" tüm s"n"f ve katmanlar"n, tüm ulu-
sal demokratik güçlerin güç ve eylem birli$iyle olanakl" oldu$unu, Türkler
9 Temmuz 1976 tarihinde DGM konusunu görü%mek üzere toplanan Genel
Temsilciler Meclisi toplant"s" ile 10, Kurulu% Y"l"m"z" kutlama töreninde
yapt"$" konu%malarda vurgulam"%t"r:

<cSermaye güçleri bir bütün halinde sald"r"yor. Kanl" sermaye
cephesini geriletmek, ancak demokrasi ve özgürlük güçlerinin ülke
çap"nda birle%mesiyle olanakl"d"r. CHP'siyle, meslek örgütleriyle, ile-
rici kurulu%lar"yla toplumsal muhalefeti meydana getiren güçlerin

. fa%izme kar%" seferberlikte gösterecekleri en ufak fikircilik bask"
güçlerinin yol almas"na yarayacakt"r. Bu böyle bilinmelidir. En ufak
tereddüt geri bir ad"m demektir. Fa%izme kar%" mücadelenin kay-
bedecek bir an" bile olmad"$" duruca bilince ç"kart"lmal"d"r.

Ülkeyi yönetmedeki beceriksizli$i, halk"n nefretini kazanmas", iç
çeli%kileri ve Türkiye ve dünyan"n içinde bulundu$u ekonomik ve si-
yasal durum yüzünden tekelci sermayenin, MC iktidar" ac"k fa%izme
gidemiyor. Fa%ist yöneli%ini k"l"f"na uydurmak zorunda kal"yor. Bu
k"l"flardan biri olan Devlet GÜlrenlik Mahkemelerinin kurulmak ister-
mesi, fa%izm tehlikesinin .t"rman"%"n"n en üst boyutuna ula%t"$"n" gös-
teriyor.

Güçbirli$inin en geni%bir %ekilde sa$lanmas" ve etkenli$inin art-
mas" Icln parlamento içi ce parlamento d"%" tüm ilerici güçleri kap-
samas" gereklidir. Bugün fa%izm tehlikesine kar%" mücadelenin en
somut ve en acil görevi Meclise verilmek üzere olan Devlet Güvenlik
Mahkemeleri yasa tasar"s"n"n kanunla%mas"n" önlemektir.

V. Genel Kurulumuzun belirtti$i gibi, tüm ilerici güçlerin, bu ara-
da parlamentodaki tek etkin ilerici parti durumunda olan ana mu-
halefet partisi CHP'nin Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasa tasar"s"-
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mn ç"kmas"n" engellemek için çal"%malar"n! yo$unla%t"rmas", i%çi s"-
n"f"m"z, D!SK ve tüm ilerici örgütlerce acilen beklenmektedir.

Hiç kimse fa%izm tehlikesine kar%" ben yeterliyim, ba$kalar" ne
yaparsa yaps"n diyemez. Hiç kimse böy:lesi bir tehdit kar%"s"nda kn-
y"ts"z kalamaz, kitlesini uyu%uklu$a itemez. Fa%izme kar%" mücadele-
nin ba%ar"s" en geni%kitlelerin hareket gücüne, demokrasiden yana
olan tüm siyasal e$ilimlerin güç ve eylem birli$ine, hem parlamenter
hem de kitlesel eylemlere ba$l"d"r. Tersini dü%ünmek fa%izme teslim
olmak, yani tok olmak demektir. Özgürlükten yana olan herkesi görev
ba%"na ve sorumluluklar"n" hat"rlamaya ça$"r"yoruz, Her örgüt mü-
cadele çizgisini kendisi çizer. Kimse kar"%amaz. Fakat fa%izm teh li-
kesine kar%" hiç kimse ben bilirim yapaca$"m" diyemez.

c) Güçbirli&i !lkeleri

Ald"$"m"z örneklerde aç"kça görüldü$ü gibi. Konfederasyonumuz güç
ve eylem birli$inin somut ortak talepleri ve hedefleri içeren bir program
etraf"nda ve do$rultusunda gerçekle%mesi gerekti$i görü%ündedir. Bu ara-
da, güç ve eylem birli$inin ko%ullar" ve ilkeleri de yine örgütümüz taraf"n-
dan dile getirilmi%tir:

«D!SK d"%"nda demokrasi kavgas" verenlere sesleniyorum : ara-
n"zda baz" ayr"l"klar olabilir. Bu çok do&ald"r. Bunlar" dostça, yap"c"
bir $ekifde ele alal"m. Fakat, dikkatimizi, gücümüzü birle$ti&imiz nok-
talarda toplayal"m. #u veya bu biçimde, fa$izm tehlikesi yükseliyor.
C"kart"lan yasalar, mücadele biçimlerimizi daha da smrrlorker", biz-
leri birbirimizden uzakla$t"r"yor. Hepimiz demokrasinin ve özgürlük-
lerin yerle%mesini istiyoruz. Bu amaca varman"n en etkin ve tek yolu,
kitlesel demokratik halk muhalefetini örgütlemek ve seferber etmek-
tir. Kitleleri temsil eden ve demokrasiden yanc". olan tüm örgüt ve
güçler ortak bir eylem program"nda birle%erek, güçbirli&ini gerçek-
le%tirmelidirler. Bu, art"k ertelenemez tarihsel bir yurtseverlik göre-
vidir.»

«Örgütsel ba$"ms"zl"k ve ilkelerimize sahip ç"kal"m. Fakat, demok-
rasi için, demokratik, sendikal ve siyasal hok ve özgürlüklerimizin
korunmcs" ve geni%letilmesi için s"k"lm"%bir yumruk olal"m. Ortak bir
eylem platformu etraf"nda birle%erek fa$izm özlemcilerine unutulma-
yacak bir ders verelim. Bu, her%evden önce, i$yerlerinde fa$ist ku-
Ju$lar"n ve sald"rganlar"n cemberlne al"nmak istenen i$çi s"n"f"m"z"n
tarihsel bir talebidir.

Her zamankinden çok uyan"k, kararlt, haz"rl"kl" ve sorumlu ol-
mal"y"z. Ger"i$ kitre hareketlerine zarar vererek fa$ist güçlerin ek-
me$ine ya$ sürecek olan bireysel, grupsal ya da i$er s"n"f"n"n. aç"k
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deste&ini almayan ç"k"$lardan mutlaka kaç"nmal"y"z. Macerac", mco-
cu, cepheci denen go$ist ak"mlar"n eylemlerini tecrit etmeli ve on-
lar" kesinlikle içimize sokmamal"y"z, örgütsel birlik ve bütünlü&ümü-
zü güçlendirmeli ve adeta tetikte beklemeliyiz.»

Örgütsel Ba&"ms"zl"k ve Kar$"l"kl" Sayg" •

Son Genel Kurulumuzdan bu yana meydana gelen olaylar"n "%"$"nda,
Genel Yönetim Kurulu 2 Temmuz 19n tarihinde yapt"$" aç"klamada de-
mokratik güç ve eylem· birli$i oc"smdcn örgütsel ba$"ms"zl"k ve kar%"l"kl"
sayg" ilkelerini çok aç"k bir %ekilde saptam"%t"r:

«Örgütümüzün hiçbir kurulu$a kendi ilkelerini, kendi anlay"$" ve
sloganlar"n" dayatma, ya da herhangi bir kurulu$un iç i$lerine kcr"$-
ma giri$iminde bulunmad"&"n" bir kez daha belirleyen Genel Yönetim
Kurulumuz:
• Yukar"da s"ralad"&"m"z ilkelerimize ve- görü$lerimize sayg"

.göstermeyen; iç i$lerimize kar"$maya ve böylece örgütsel
bütünlü&ümüzü zedelemeye veya sendikalar"n kendi partile-
riyle bütünle$tirilmesine yönelik davran"$lara kar$" gereken
sert tepkinin gösterilece&ini,

• Görü$ ayr"l"klar"na ra&men, demokrasi ve ilerleme ortak nok-
tas"nda birle$en tüm kurulu$ ve güçlerin eylem birli&i ve da-
yan"$malar"n" sa&lamla$t"rmalar"n": bunu önleyici davran"$-
lardan kaç"nmalar"n"n; fa$izm ve gericilik güçlerine kar$"
saflar"n" daha da s"kla$t"rarak eylem birli&i içinde olmalar"-
n"n günümüzün kaç"n"lmaz görevi oldu&unu,
acil bir zorunluluk sayar.

a) D!SK'in Fa$izme ve Emperyalizme Kar$" Sava$"mda !leri Sürdü&ü
Talepler

Bu talepler, 12-13 Kas"m 1975 tnslhll Bakanlar Konseyi aç"klamas"nda,
CHP'yi destekleme gerekçesinde ve en son olarak. da 2 Temmuz tarihli
Genel Yönetim Kurulu aç"klamas"nda aç"kça belirtilmi%ve kamuoyuna du-
yurulmu%tur. 1 May"s gösterilerinde, 1975 Eylülünde yap"lan Demokratik
hak ve özgürlükler için mücadele mitinglerinde, %anl" 16 Eylül eyleminde
en geni% kitleler taraf"ndan benimsenmi%tir.

Ulusal Demokratik Cephe Ça&r"s"

Konfederasyonumuzun demokratik güç ve eylem birli$i ça$r"lar", yu-
kar"da s"ralad"$"m"z eylemlerde somutlanm"%, fakat süreklilik ve yap"sall"k
kazanamam"%t"r. Özellikle baz" siyasal grup ve kurulu%lar"n dar, sekter
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va grupçu tav"rlar" güç ve eylem birli$inin ortak bir program etraf"nda
süreklilik ve yap"sall"k kazanmas"n" engellemi%tir. Çe%itli ilerici kurulu%lar
baz" durumlarda bir araya gelmi%ler, ancak ço$u kez içerdi$i talepler aç"-
s"ndan birbirleriyle çat"%mayan birbirinden kopuk paralel eylemlere giri%-
mi%lerdir. Genel olarak bir örgütün sorumlulu$unda düzenlenen bir eyle-
me, di$er kurulu%lar, hiç _bir ba$lay"c" ve· ciddi bir sorumluluk almadan
kat"lm"%lard"r. Bu durum iki aç"dan olumsuz sonuçlar vermi%tir :

1 - Fa%ist t"rman"%a kar%" sava%"m"n etkisi' s"n"rl" kalm"%t"r.
·2 - Provokasyona daha elveri%li ko%ullar yarat"lm"%ve MC daha ra-

hat sald"rma olana$" elde etmi%tir.
Tüm bu nedenlerden dolay" fa%izme ve emperyalizme kar%" güç ve

eylem birli$i sorununu yeniden ele alon D!SK Yürütme Kurulu 25 Temmuz
1977 tarihinde ald"$" bir kararla «anti-fa%ist ve ontl-empervolist mücadele
taban"n"n daha da geni%letilmesinden yana oldu$unun ve bu yolda ilerici,
demokratik güçlerin birli$inin sa$lanmas" gerekti$inin bir kez daha belir-
tilmesini ve böylece bir demokrasi cephesinin olu%turulmas"n"» gerekli gör-
mü%tür. Yürütme Kurulu'nun 33 nolu Genel Kurul kararlar" ile özellikle 2
Temmuz 1977 tarihli Genel Yönetim Kurulu kararlar" "%"$"nda ald"$" bu
karar Genel Ba%kan TÜRKLER taraf"ndan aç"klanm"%ve Ulusal Demokratik
Cephe ça$r"s" yap"lm"%t"r. TÜRKLER ilk olarak UDC ça$r"s"n" 28 Temmuz
1977 tarihinde yapm"%t"r: • •

«2. MC'nin kurulmas" kimseyi umutsuzlu$a dü%ürmemelidir. Art"k tam
bir gerici sa$ partiyle iktidar olmay"p gerici-fa%ist koalisyonlara ba%vur-
mak zorunda kalmas" ve toplumun hiç bir 'sorununc çözüm getirmemesi
i%birlikçi tekelci sermayenin ülkeyi vönetmedekl beceriksizli$ini göster-
mektedir. Emekci1"alk"m"z"n ç"kar ve özlemleri ile gerici sermaye yönetim-
leri ve partilerinin izledikleri politika aras"ndaki çeli%ki büyümektedir. Han-
gi portlve oy vermi%olurlarsa olsunlar, geni%kitlelerin kendi ve ülke sorun-
lar"na gerçekçi, köklü ve kal"c" çözümler getirecek siyasal yönetimlere olan
ihtiyac" artmaktad"r. !%çi s"n"f"m"z"n ba%"n" çekti$i ba$"ms"zl"k, demokrasi,
bar"% ve toplumsal ilerleme sava%"m"n"n durmadan yükselmesi emekçi
halktan yana kal"c" çözüm yolunu göstermekte ve bu yolda birle%enler
ço$almaktad"r. !%çi s"n"f"m"z"n örgütlü güçleri, toplumun en geni% kesim-
leriyle birlikte 2. MC belas"n"n saf d"%" b"rak"lmas"n" ve yerine i%çi ve emek-
çilerin acil sorunlar"na çözüm getirecek, fa%ist t"rman"%" önleyecek, de-
mokrasinin s"n"rlar"n" geni%letecek bir siyasal vönetlrn' önermektedirler.
Gerçekten ve içtenlikle böylesi bir siyasal yönetimden yana olanlar ken-
dilerini bugünkü parlamento aritmeti$iyle s"n"rlamamal"d"r. Gerici tekelci
sermaye partileri aras"ndaki çeli%kileri demokrasi ve ilerleme sava%"m"n-
dan geri ad"m atmaks"z"n de$erlendirerek ve ulusal demokratik güçlerin
eylem birli$ine öncelikle· güvenerek 2. MC'nin ömrünü daha da k"saltmak
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olanakl"d"r. D!SK'in emekçilerin ç"karlar"n"n, demokratik hak ve özgür-
lüklerin korunup geni%letilmesinden yana bir politika izlemeyen hiç bir
hükümetl desteklemesi beklenmemelidir. !lerici demokratik bir iktidar"n
olu%mas" ise, ancak i%çi sm"t"m"zm kendi siyasal temsilcileriyle böylesi bir
iktidarda yer almas"n" önleyen ko%ullar"n de$i%tirilmesiyle olanakl"d"r.

Milliyetçi cephe i%birlikçi tekelci sermayenin en gerici, %oven kesim-
lerinin olu%turdu$u gericilik ve fa%izm cephesidir. Bu cepheye kar%" ve
güvenoyu ald"$" taktirde 2. MC'yi bir an önce iktidardan uzakla%t"rmak için,
ulusal • ba$"ms"zl"ktan, demokrasi, bar"% ve toplumsal ilerlemeden yana
olan parlamento içindeki ve d"%"ndaki tüm· örgüt ve güçlerln Ulusal De-
mokratik Cephe (UDC) içinde bir araya gelmeleri ve UDC'yi güçlendirme-
leri acil bir görev ve zorunluluktur.

Demokrasi dü%manlar"nca yarat"lan bu cephele%menin DEMOKRAS!
Bölümünde CHP'nin gerekli yerini almas", i%lev ve görevlerini daha somut
bir bicimde yerine getirmesi önemli bir zorunluluk haline gelmi%tir.»

f) UDC'nin Amac", Hedefi, !lkeleri .
'

Genel Ba%kan Türkler yapt"$" çe%itli konu%malarda, özellikle Maden -
!% Sendikas"n"n 6-10 Eylül 1977 tarihinde toplanan 22. Genel Kurulu'nu
aç"% konu%mas"nda UDC'nin toplumsal bile%imi aç"s"ndan bir avuç i%bir-
likçi tekel ve büyük toprak sahipleri, arac"-tefeci, d"%"nda kalan tüm tekel
d"%" s"n"f ve katmanlar" kapsamay" hedeflemesi gerekti$ini belirtmi%tir.
Türkler, bu görü%ünü anti-fa%ist sava%"m"n özünde yerli ve emperyalist te-
kellerin egemenli$ine. kar%" sava%"m oldu$u gerçe$iyle temellendirmi%-
tir. Türkler bu konu%mas"nda UDC kavram"n" %öyle somutlam"%t"r:

«Bize göre önemli olan cephenin ad" de$il, olu%umu, hedefi ve i%levidir.
Ulusal kavram" : ülkemizdeki tüm anti-emperyalist güçleri kapsar. Fa%izme
kar%" olan. örgütlerin ulusal ba$"ms"zl"k anlay"%lar" de$i%ik olabilir. D!SK
bu konuda görü%lerini çe%itli f"rsatlarda aç"klad". Demokratik kavram" da,
demokrasiden yana olan herkesi kapsamaktad"r. Cephe kavram" da, ulu-
sal ve demokratik güçlerin, ulusal ba$"ms"zl"$a ve demokrasiye kar%" olan
güçlerin egemenli$ine son vermek için, örgütsel ve ideolojik ba$"ms"zl"k- .
!ar"n" koruyarak güçlerini birle%tirmelerini ifade eder. D!SK. toplumumu-
zun ezici ço$unlu$unu temsil eden güçleri kapsad"$" için UDC ça$r"s"n"
yapm"%t"r.»

Ayn" konu%mas"nda ülkemizin emperyalizme ba$"ml". geri ve çarp"k
. bir kapitalist düzen içinde bulundu$unu, tüm ekonomik-toplumsal ve si-
yasal bozukluklar ile buhran"n bu düzenden kaynakland"$"n". tekel d"%"
tüm s"n"f ve katmanlar"n bu buhrandan etkilendi$ini belirten Türkler «UDC'
nin bir bütün olu%turan iki hedefi» oldu$unu vurgulam"%t"r: «Birincisi: MC'
ye kar%" en etkin ve en kitlesel sava%"m" vermek. Bu sava%"m bir yandan
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MC'nin ekonomik ve siyasal sald"r"lar"n" s"n"rlama amac" ta%"rken, ayn"
zamanda MC'nin ülke yönetiminden uzakla%t"r"lmas" hedefine yöneliktir.
!kincisi, ulusal ba$"ms"zl"k, demokrasi,· bar"%ve ilerlemeden yana olan tüm
ilerici, demokratik kurulu% ve güçlerin toplumun ezici ço$unlu$unu in-
sanca ya%ayabilece$i bir düzeni olu%turmak amac"yla güçlerini birle%tir-
meleridir. UDC, demokratik. ilerici bir iktidar"n kurulmas"n" hedeflemek-
tedir.»
•. Genel Ba%kan, bir çok kez UDC'nin bir «savunma cephesi de$il, sa-

va%"m cephesi» oldu$unu, program"n"n cephe hareketi içinde yer blacak
kurulu%lar"n ortak talep ve hedeflerinden olu%aca$"n", UDC içinde örgüt-
sel ve ideolojik .ba$"ms"zl"$"n korunaca$"n", cephe ça$r"s"n" ille de siya-
sal partiler yapar görü%ünün yanl"%oldu$unu, baz" ülkelerde sendikal ör-
gütlerin • bu yolda ça$r"lar yapt"klar"n", i%çi s"n"f"n"n birli$in iri cephe-UDC
hareketinin ba%ar"s"n"n en önemli etkeni· oldu$unu, bir cephe içinde ön-
cülü$ün ancak sava%"m ve pratikte sa$lanabilece$ini, UDC . içinde yer
almasa da demokrasiden yana oldu$u sürece parlamento içi demokrasi
güçleri ile UDC ve ona ba$l" kurulu%lar içinde dayan"%ma, güç birli$i ili%-
kilerinin sürdürülmesi gerekti$ini belirtmi%tir. Öte yandan, Türkler, Türk -
!%'i de UDC içinde yer almaya ça$r"lm"%_ve D!SK ile Türk-!%aras"nda ortak
noktalar etraf"nda olu%turulacak bir i%birli$inin bu yönde önemli bir ad"m
olaca$"n" vurgulam"%t"r.

Sosyalist sistemin, kapitalist ülkeler i%çi s"n"f" hareketinin, ulusal kur-
tulu%sava%lar"n"n h"zl" ilerlemesi ve ba%ar"lar" ile kapitalist sistemin buh-
ran"ndan etkilenen ülkemizin genel ekonomik, toplumsal, siyasal ko%ul-
lar"n"n ve i%çi s"n"f" ·hareketimizin vard"$" ileri boyutlar"n gündeme getirdi$i
cephele%me sorunu 6. Genel Kurulumuzda tart"%"larak, fa%izme, emper-
yalizme, gericili$e ve tekellerin egemenli$ine kar%" sava%"m"nda örgütümü-
zün politikas" olarak kesin bir çözüme ba$lanacakt"r.

GÜC VE EYLEM B!RL!%! !LE CEPHE KONUSUNDA D!SK ÜYES!
SEND!KALARIN GÖRÜ#LER!

«Fa$izmi nihai olarak ezebilecek temel güç i$çi s"mf"ndad"r. Bu
yüzden fa$izme kar$" mücadelede ilk sorumluluk i$çi örgütlerine
dü$mektedir. Bunun için bütün i$çi örgütleri, yeni i$çi sendikalar" ve
partileri mutlaka aralar"ndaki ayr"l"klar" bir kenara b"rakarak, ya da
ikinci plana iterek fa$izme kar$" EYLEM B!RL!%!'ni gerçekle$tirmek
zorundad"rlar.» (AS!S Ajans")

*- ASTER-!#
«Konfederasyonumuz D!SK'in yapm"%oldu$u fa%izme ve emper..

yalizme kar%" Ulusal Demokratik Cephe ça$r"s"na kat"lmak; i!çi,
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rnemur, köylü ve tüm yurtseverlerin anayasal ve demokratik hnklc-
r"n" kullanarak ortak bir eylem birli$i olu%turmalar" kaç"n"lmaz tarihi
bir görevdir.

D!SK'in yapm"%oldu$u Ulusal Demokratik Cephe ça$r"s"n"n ha-
yata geçirilmesi için tüm güç ve olanaklar"n kullan"lmas"na aktif ola-
rak çaba harcanmas"na sendikam"z genel yönetim kurulu oybirli$i
ile karar vermi%tir.

Ulusal Demokratik Cephe ça$r"s"n"n hayata geçirilmesi için sen-
dikam"z her türlü göreve hoz"rd"r.» (Genel Ba%kan Ayhan DÜMEN,
1.10.1~77)

*
ASTER-!# Temsilciler Meclisi Kararlar", 22. Ekim. 1977

. «UDC'nin hayata geçirilmesi için aktif mücadele edilmesine,»

BANK-SEN

«Biz önümüzdeki günlerin zor, güçlü ve mücadele dolu günler
olaca$"na inan"yoruz. BL! mücadeleyi sa$lam temeller üzerine oturt-
mak ba%l"ca görevimiz olmal"d"r. O aç"dan her BANK-SEN üyesi, her
banka emekçisi, her çal"%an i%çi, emekçi, yurtsever, ilerici, devrimci,
genç, erkek, kad"n ve tüm Türkiye halk" Konfederasyonumuzun yap-
m"%oldu$u fa%izme kar%" tüm güçlerin birle%mesi ça$r"s"na ses ver-
meli ve Ulusal Demokratik Cephe'de yerini almal"d"r. Gün, görev
günüdür. Biz önümüzdeki günlerin i%çi s"n"f" için yeni kazan"mlar ge-
tirece$ine, tarihimizin sayfalar"n" süsleyecek i%çi s"n"f"n"n yi$itli$ine
inan"yoruz. Sonunda yine kazanan bizler olaca$"z, ·çünkü tarihin %a%-
maz diyalekti$i budur.

Bu böyle biline...» (Genel Ba%kan Metin DEN!ZMEN)

*
«Ülkemizin içte ve d"%ta çok a$"r sonuçlarla kar%" kar%"ya oldu-

$unun bilinciyle hareket eden Yönetim Kurulumuz MC'ye kar%" Kon-
federasyonumuz D!SK'in yapt"$" «ULUSAL DEMOKRAT!K CEPHE»
ça$r"s"n" görü%mü%ve BANK-SEN olarak yurdun dört bir yan"na da-
$"lm"% binbe%yüzün üstündeki temsilcisi ve de onsekizbin üyesi ile
bu dirimsel görevi hayata geçirmeyi karara ba$lam"%t"r. MC ve yan-
da%lcir" %unu iyi bilmelidirler ki, Sendikam"z bar"%tan ve ilerlemeden
yana güçlerle omuz omuza bu sava%"m" da yürütecektir.» (Yönetim
Kurulu, 10-11 ..8.1977)
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BASIN-i#
«E$er fa%izmi geriletmek, inine sokmak, e$er kazand"$"m"z de-

mokratik mevzileri elde tutmak ve daha ileri mevzilere geçmek isti-
yorsak... E$er i!çi s"n"f" sosyalizmini gerçekten dü%ünce alan"nda
kavrad"$"m"z" iddia ed_iyorsak... Gevezeli$i, m"z"kç"l"$" b"rak"p davra-
n"%alan"nda lsbotc" çal"%ma içine girmeliyiz...

!%çi s"n"f"n"n ekonomik kitle örgütlerinin ba%"na çekti$i, tüm de-
mokratik y"$"n örgütlerimizin olu%turaca$" bir FA# !ZME KAR# I OR-
TAK CEPHE yarat"lmal"d"r...» (BA#YAZI FA# !ZME KAR# I B!RLE# !K
CEPHE, #ubat 1977)

*
Sendikam"z Genel Yürütme Kurulu'da UDC ça$r"s"n" görü%mek,

ça$r"ya aktif olarak kat"lmak, UDC'yi Halk Cephesi aç"s"ndan irde-
lemek ve bu yolda hayata geçmesini sa$lamak için önümüzdeki gün-
lerde toplan"yor.»
(Genel Yönetim Kurulu UDC'yl görü%mek için toplan"yor, Ayl"k yay"n
organ" Yeni Ses.)

*BAYSE N- !#
«UDC'nin içinde yeralmak ve güçlenmesi için çal"%mak, her de-

mokratik ki%i, güç ve kurulu%un ertelenemez görevidir. !%çiden yana
oldu$unu söyleyen her kurulu% UDC içindeki onurlu yerini almal"-
d"r. Bugün demokrasiden yana olman"n, emekçilerden yana olman"n
tek anlam", UDC'ye kat"lmakt"r. Bu konudaki her bocalama, her du-
raksama, scdeceve sadece fa%ist cephenln, sermaye cephesinin l%t-
nen yarar, onlar" güçlendirir. Yani UDC'ye kar%" ç"kmak demokrasi-
ye ve demokrasinin korunup geli%tirilmesine kar%" ç"kmak demektir.»
(Ayl"k yay"n organ" - i%çi s"n"f" Ulusal Demokratik Cephe'nin belke-
mi$idir.)

*DEV -MADEN-SEN

Yönetim Kurulu toplant"s"ndan sonra bas"na yap"lan aç"klamada
2. MC hükümeti ele%tirilmi%ve ulusal demokratik cepheni desteklen-
mesi karar alt"na al"nm"%t"r. .

UDC konusunda söz söylememek karars"z olmak bile bizce bur-
juvazi lehine tarafl" olmaktan ba%ka bir %ey_ de$ildir. Bu mücadelede
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her fert her kurulu%yerini almal"d"r, sonra alacak yer dahi bulumd-
yaca$"z.

Üst örgütümüz D!SK _kendine dü%en görevi yapm"%t"r UDC konu-
sunda. Tüm anti-emperyalist, anti-fa%ist güçleri birli$e ça$"rm"%t"r.
Konuyu tart"%maya olgunla%t"rmaya ça$"rm"%t"r. Ülkemiz ko%ular"n-
dan bu görev D!SK'in göreviydi D!SK bunu yapt". Üst örgütümüz
D!SK'in UDC önerisini tüm gücümüzle DEV-MADEN-SEN olarak des-
teklemek görevimizdir. Üstümüze dü%eni yapaca$"z. Y"lmadan usan-
madan her%eyimizle.»

. (Ayl"k yay"n organ", say": 22}

*
DEVR!MC!-TOPRAK-!#

«Bu aç"dan i%çi s"n"f"m"z"n demokratik s"n"f ve kitle sendikal ör-
gütleri olarak D!SK ve sendikalar" günlük ekonomik mücadeleyle,
günlük demokrasi ve özgürlük mücadelesini lclce yürütmektedirler.
!çinde bulundu$umuz ko%ullarda bu mücadeleyi daha da geli%tirmek
ve güçlendirmek zorunday"z. MC iktidar"nda somutlanan fa%izm teh-
likesine kar%" en büyük engel olan i%çi s"n"f"m"z"n mücadeleci gücünü
ancak birli$imizi peki%tirerek art"rabiliriz. Ba$"ms"zl"k, demokrasi,
bar"% toplumsal ilerleme ve sosyalizm do$rultusundaki mücadelemi-
zin özgür bir ortamda geli%mesi aç"s"ndan acil istemimiz MC iktida-
r"n"n demokratik yoldan dü%ürülmesi ve ilerici, demokratik ve ulusal

. bir iktidar"n i%ba%"na gelmesidir.» (Haber Bülteni}

*GENEL- !#

«Sendikam"z D!SK Genel-!%'de UDC'yi tüm .gücüyle destekle-
mektedir. !kinci MC'nin hayat pahal"l"$", i%sizlik ve emekçilerin s"r-
t"ndaki a$"r vergi yükünün daha da artmas" demek oldu$u bilincin-
dedir sendikam"z. Bu nedenle sendikam"z D!SK GENEL-!# ülkemizi
yirmi yedi ayl"k hükümeti döneminde a$"r iç ve d"%sorunlar"n e%i$ine
getiren 1. MC'nin devam" olan 2. MC'ye kar%" UDC'de elbetteki yerini
alacakt"r.

. D!SK Genel-!%bu durumu elbetteki seyirci kalmayacakt"r. Seyir-
ci kalmayaca$" içindir ki UDC'de yerini alm"%t"r.»
~(Emek say" :296}

*
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HAS-!#

«Bu istemlerimizi gerçekle%tirmek, ekonomik demokrutlk haklar"-
m"z" korumak ve geli%tirmek hayat pahal"l"$"n"n, i%sizli$in, ba$"ml"-
l"$"n, kuyru$un, hastal"$"n, bask"n"n yarat"c"s" 2. MC'yi i%ba%"ndan
uzakla%t"rmak, yerine ileri demokratik bir iktidar" i% ba%"na getir-
mek için : Ulusal ba$"ms"zl"ktan ve demokrasiden yana güçlerle omuz
omuza Ulusal Demokratik Cephede saf tutarak sava%"m"m"z" sürdü-
rece$imizi, bu mücadelemizi zay"flatmak ve çökertmek için örgütü-
müze ve yöneticilerimize sald"r"lar düzenleyen i%birlikçi tekelci ser-
mayenin yedek gücü MAOCU, GO# !ST ve di$er sap"k ak"mlara ve
onlar"n demokrasi mücadelesini arkadan hançerleyen bireyci, terö-
rist eylemlerine kar%" örgütlü sava%"m"m"za devam edece$imizi ka-
muoyuna duyururuz.»
(HAS-!# Ajans", 14.9.1977)

HÜRCAM-!#

Bu dönemdeki demokratik güçlerin hedeflerin nefer olacakt"r?
Hangi mevzilerde üstlenilecek, mevzilerin korunmas" ve yeni mevzi-
ler ele geçirilmesi için hangi prensipler için hangi mücadele biçim-
lerinin uygulanaca$" tesbit edilmelidir?

Hürcam-i%Sendikam"z bu yolda yap"lacak her türlü giri%imi tüm
gücü ile destekleyecek, fa%izme kar%" verilecek mücadelede tüm de-
mokrasiden yana güçlerle birlikte en ön safta dövü%ecektir.»
(Yönetim Kurulu)

*

LAST!K-!#

«Lastik-!%Sendikas" Genel Kurulu, Türkiye'de, s"n"flar"n kar%"l"k-
l" yer almalar"n"n bugünkü durumunun, her geçen gün i%çi s"n"f" le-
hine de$i%mekte oldu$unu belirtir, i%birlikçi-tekelci sermayeyi kesin
yenilgiye u$ratmak, demokratik hak ve özgürlükleri alabildi$ine ge-
li%tirmek ve yar"n hep beraber sosyalizmi kurmak için tüm ilerici güç-
lerin «Ulusal Demokratik Cephesi»ni savunur. Bu birli$i, i%çi s"n"f"na
ters ak"mlar hariç olmak üzere, «fa%izme ve emperyalizme kar%"
demokrasiden ve iferfem~den yana olan tüm yurtseverlerin en geni%
birli$i» olarak ·ifade eder. Sömürüsüz ve sava%s"z bir dünyaya do$ru
önümüzde uzay"p giden yol boyunca, gerek sendikal gerekse siya-
sal alanda, böylesi bir birli$in zorunlu$una inan"r. (Genel Kurul Karar
5. Ulusal Demokratik Güçlerin Birli$i)

'*
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MAbEN-!~

«Günümüzün sorunu, toplumumuzun ezici ço$unlu$unun talep,
ferine ve özlemine cevap vermek yönünde davranmakt"r. Bunun en
etkin yolu, arac" DISK'in ça$r"s"n" yapt"$" Ulusal Demokratik Cephe'yi
olu%turmckt"r. Sendikam"z D!SK'in ulusr;"l ba$"ms"zl"ktan-demokrasi-

. bar"% ve toplumsal ilerlemeden yana olan tüm kurulu%lara UDC'yi
• olu%turma ça$r"s"n" sonuna kadar destekler ve bu konuda üzerine
dü%eni yapmaya haz"r oldu$unu kamuoyuna duyurur. Sendikam"z,
parlamento içindeki ve d"%"ndaki tüm ilerici kurulu%lar"n, ör'gütsel,si-
yasal ve ideolojik ba$"ms"zl"klar"n", ilkelerini koruyarak UDC'yi olu%-
turma çabalar"na kat"lmalar"n" ertelenemez bit zorunluk olarak gör-
mektedir.» (MAHA Ajans"}

OLEV!S *
«Emperyalizm bunal"m içindedir. Dolay"siyle ona ba$"ml" ülke-

ler bunal"m içindedir. Sömürü art"k demokrasi yutturmac"lar" ile yü-
rümemektedir. Yükselen sosyal .muhalefet, uluslararas" ve yerli soy-
gun barajlar"n" a%abilecek biçimde güçleniyor. Sömürünün k"l"f"n"
kald"rarak, aç"k fa%izme geçmek ve sosyal muhalefeti yok etmek
istiyor, emperyalizm ve onun ülkemizdeki ortaklar" !

!%çi s"n"f"n"n ekonomik kitle örgütlerinin ba%"n" çekti$i, tüm de-
mokratik y"$"n örgütlerimizin olu%turaca$" bir FA# !ZME KAR# I ORTAK
CEPHE yarat"lmal"d"r..(OLEV!S, Say" 9, Ekim 1977)

0 TEK GES - i%
• «!%çi s"n"f" tem bir birlik içinde olmad"kça, i%çi s"n"f" ve geni%

emekçi y"$"nlar", etkin bir %ekilde deulet yönetiminde söz ve karar
sahibi olmad"kça, politik mücodelede örgütlü ve disiplinli bir yol iz-
lemedi$i sürece kapitalist toplumun yap"s"ndan gelen kirlilikler, bo- .
zukluklar, adaletsizlikler, yoksulluk ve "zd"raplar"n sona erdirilmesi
olanaks"zd"r; Bu a%amaya varabilmede i%çi s"n"f"n"n biliminden, ev-
rensel dayan"%mas"ndan ve i%çi s"n"f"n" devrimci mücadele gelene-
$inden yararlanmam"z gereklidir. Kapitalizmden sosyalizme geçi%yo-
lunda Türkiye proleteryas"na s"n"f ve kitle sendikac"l"$"n önderi
D!SK'e ve bizlere dü%en görevi mutlaka yerine getirece$iz.
(Genel Ba%kan Selôhattin Say"n'"n Genel Kurulu ~ç"%Konu%mas"}

·*

*
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TEKN!K-!#

«UDC, 'milleti cephelere bölmek' için· de$il, eme$iyle geçinen
en geni%y"$"nlar", bir avuç parababas"n"n kanl" diktatoryas"na, fa%iz-
me kar%" sava%"mda birle%tirmek için. kurulmaktad"r.»

Demokrasi ve ilerleme güçlerinin yitirecek zamanlar" yoktur. Fa-
%ist cephenin kendili$inden da$"laca$"n" ummak, pasif, çekingen,
karamsar tav"rlar" içine girmek hele, hele, olur olmaz gerekçelerle
UDC'nin kurulmas"na kay"ts"z kalmak, zararlar"n" tüm emekçilerin

~ . çekece$i sorumsuzca davran"%lard"r. Bunu böylece bilmeli ve #$C# s"-
n"f"n"n sesine bir kez daha kulak vermeliyiz: .ULUSAL DEMOKRAT!K
CEPHE !C!N !LER!!..»

*TEKST!L .
t·••

«Demokrasi sava%"m"nda tüm ufusal demol<ratik güçlerin bir ara-
ya gelmesi bugün daha bir dayatmaktad"r. Ancak i%çi s"n"f"m"z"n ön-
cülü$ündeki ulusal demokratik güçlerin örgütlü gücü ve sava%"m"
yeni bir l'v'JC'ye veya fa%izme izin vermez. !%çi s!n"f"n"n biliminin ve
örgütlü sava%"m"n"n yol göstericili$i demokrasi sava%"m"n"n tek ga-
rantisidir. Ulusal demolcratik güçler iamcin kaybetmeksizin, i%çi em"-
t!n!n yolunda toparlanmal", uluscl demokratik cephenin olu%turul-
mas"nda yer almal"d"r.»
(Ayl"k yay"n organ", say": 107)

r. i. s.
«Fa%izme· bo$acak biricik güç i%çi s"n"f" ve emekçi halk"m"zd"r.

Fa%izm ancak i%çi s"n"f" öncülü$ündeki örgütlü v·e disiplinli kitle
eylemleriyle ezilebilir. ·2. MC'ye kar%" susman"n vebali a$"rd"r. De-
mokrasi _mücadelesinin bunca hayatile%ti$i günümüzde i%çi s"n"f" ör-
gütleri aralar"ndaki ayr"l"klara bakmadan elele vermek ve fa%izme
kar%" en geni% eylem birli$ini gerçekle%tirmek zorundad"rlar. Sendi-
kam"z MC'yi ala%a$" etmek ve demokrasiyi savunmak için zaman ve
ko%ullar" do$ru saptam"% y"$"nsal demokratik eylemleri destekleye-
cektir.» (T.is Genel Ba%kan" Mahmut Gündüzbey'in Demeci)

1 •

TURiZM -!# • •

«Sendikam"z Genel Yönetim Kurulu 26 Eylül 1977 tarihinde yap-
t"$" toplapt"da Genel Ba%kan"m"z Kemal TÜRKLER'in ça$"r"s"nda bu-

*
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lu,,ndu$u ULUSAL DEMOKRAT!K CEPHE konusunu görü%mü%tür. Ge-
nel Yönetim Kurulu üyeleri görü%meler s"ras"nda ULUSAL DEMOK-
RAT!K CEPHE ça$r"s"n" son derece yerinde ve zaman"nda yap"ld"$"
konusunda birle%erek ULUSAL DEMOKRAT!K CEPHE'nin en k"sa
zamanda hayata geçirilmesi için yo$un çaba .harcanaca$"n" bir or-
tak bildiri ile kamuoyuna ve bas"na duyurmu%tu. (Haber Bülteni, 10.
10.1977)

TÜMKA- !#

«Ancak, içinde ya%ad"$"m"z olaylardan da izledi$imiz gibi sava-
%"m hiç kesiksiz sürüyor. Ulusal demokratik güçler eskisinden de çok
birlik ve ortak hareket. etmek zorundad"rlar Güçbirli$i %artt"r. Parla-
mento içindeki demokrasi güçleri ve parlamento d"%"ndaki tüm de-
mokratik güçler güçbirli$i yapmal"d"r. CHP hükümetinin güvenoyu
alamamas" bu· gere$i daha da peki%tirdi. Gerici-fa%ist güçlere kar%"
sava%"m bir an dahi ihmal edilecek olursa bu önemli kay"plara yol
açabilir. Oysa, i%çi s"n"f"m"z yeni yeni kazan"mlar için sava%"m veri-
yor. Bu sava%"m" verirken kazan"mlar"n" korumay" gözard" etmiyor.»
. (TÜMKA-!# , Say": 8) •

VEN! HABER - !#

«!%çi s"n"f" ve tüm emekçilere yap"lan sald"r"lara, tek tek ki%i ve
kurulu%iar"n kar%" koymplar" mümkün de$ildir. Emperyalizme,. i%birlik-
çi tekelci burjuvaziye, t"rmanan fa%izme ve onlar"n siyasal organ"
2. MC'ye kar%" tüm ulusal demokratik güçlerin ortak sava%"m plat-
formu olan UDC yak"c" bir sorun olarak gündemde durmaktad"r.

DiSK'in ça$r"s"n" yapt"$" UDC'ni"" olu%umunda, ilkelerinin ha-
yata geçirilmesinde sava%"m veren sendikalar ye demokratik kitle

• örgü~lerinin bu yoldaki sava%"mlar"nda, Türkiye, Yeni Haber-!%Sen-
dikas" güc ve eylem birli$i lcerslnde olacakt"r.

Ve %una inan"yoruz ki, mücadeleyi Ulusal Demokratik Cephe'yl
omuzlayan güçler knzonccnkt"r. (Genel Yönetim Kurulu, 7-8.10.1977)

*

D. SEND!KAL B!RL!K

Konfederasyonumuzun örgütsel ilkelerinin ba%"nda l%cl s"n"f"n"n birli-
$inin sa$lanmas" gelir. Fa%izme ve emperyalizme kar%" güc ve eylem birli-
$ini!'} sömürüyü s"n"rland"rma sava%"m"n"n bel kemi$ini i%çi s"n"f"n"n birli$i
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olu%turur. Ekonomlk sava%"m ile siyasal sovo%"m"n bir bütün olu%turdu$u
bilimsel do$rusundan hareket 'eden D!SK ekonomik örgüt birli$inin yan"n-
da, i%çi 'sinrtmm siyasal örgüt birli$ine kavu%mas"n" da zorunlu görmekte-
dir. Örgütümüz i%çi s"n"f"n"n ser"dlkcl birli$ini, örgütsel_ ve eylem planlar"n-
da olmak üzere iki aç"dan de$erlendirmekte, çal"%malar"n" ona göre yü-
rütmektedir.

a} . Sendikal Birli&in D!SK'te Sa&lanmas"

•. Konfederasyonumuz bu olcndokl çal"%malar"n" Ana tüzü$ümüzün 4.
maddesi do$rultusunda sürdürmektedir: «Bütün i$çilerin kendi ana l$kol-
far" sendikalar"nda toplanmas"n" ve bunlar"n da D!SK'te bir araya gelme-
lerini sa&lamak, D!SK'i Türkiye'nin en güçlü ve en etkili meslek örgütü
haline getirmek.» .Örgütümüz her zaman «her ne pahas"na olursa olsun
birlik» yani ilkesiz birlik anlay"%"n" mahkum etmi%tir. Anatüzü$ümüzün
amaç bölümünün 3. maddesinde belirtilen «temel ilkeler» ayn" zamanda
sendikal birlik anlay"%"m"z"n da temelini olu%turmaktad"r:

«!$çi s"n"f"n"n sorunlar" tam ba&"ms"zl"&a kavu$mu$ toplumcu bir dü-
zende çözümlenir.» •

«!$çi s"n"f"n"n devrimci bir niteli&e eri$mesi ve bilinçlenmesi ancak yurt
ve dünya olaylar"n"n emekçiler aç"s"ndan ve bilimsel yoldan de&erlendi-
rilmesine ba&l"d"r. Bilim i$çi s"n"f"n"n en önemli mücadele arac"d"r.»

«Emekcllerln, tüm haklar"n" alabilmesi yaln"z mesleki mücadele ile
mümkün .de&ildir. Bunun yan"s"ra Anayasa'daki demokratik haklar"n" kul-
lanarak; siyasi mücadele yapmalar" da gereklidir. Bu mücadele, i$çi s"n"-
f"n"n varl"&"n"n tam bilincine kavu$turarak, insan"n insan taraf"ndan sö-
mürmesi esas"na kar$"t bir amaç güder.»

Özellikle son Genel Kurulurnuzdon bu yana, bu temel anlay"%do$rul-
tusundo geli%tirdi$imiz sendikal birlik ilkeleri D!SK'in yar"m milyonluk sa-
s"sal bir güce ula%mas" ba%ar"s"n"n anahtar" olmu%tur. Bu ilkeleri %öylece
s"ralayabiliriz :
1 - Sendikalar kitle örgütleridir: Hangi siyasal ve felsefi görü%te olursa

- olsun. tüm l%cller ortak ekonomik ve toplumsal ç"karlar"n" korumak
ve geli%tirmek için sendikalarda örgütlenirler.

2 - Sendikalar s"n"f örgütleridir: !%çi s"n"f"n"n ekonomik sava%"m örgüt-
leri olan sendikalar sermeye s"n"f"na kar%" sömürüyü s"n"rlama sava-
%"m"n" sömürüyü ortadan kald"rma sava%"m" do$rultusunda, yani ka-
pitalist sömürü düzenine kar%" yürütürler. Bu nedenle «çal"%ma bo-
r"%"»n" ve s"n"f uzla%mac"l"$"n" kesinlikle reddederler.

3 - Örgütsel ba$"ms"zl"k: Ülkemi;de uzun y"llar, siyasal partiler s"n"fsal
niteliklerini kitlelerden saklamak için, sendikalar" kendi ç"karlar"na
basamak yapm"%lard"r. Emek-sermeye i%birli$inin en i$rene örnek-
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feri i%çi s"n"f"n"n s"rt"nda verilmi%tir.. Sendikal örgütlerin siyasal par-
tilerin yan örgütü olmas", 'demokratik s"n"f ve kitle sendikac"l"$"yla
ba$da%mad"$" aç"kça ortaya c"krn"%ur.. Sendikalar"n partilerle or-
ganik bütünle%me içine sokulmas", l%cl s"n"f"n"n sendikal birli$ini ze-
zedelemektedir. Bir sendikal örgütün, bir partinin güdümünü kabul-·

• lenmesl, onun emir ve direktifleriyle yürümesi, o örgütün kitleselle%-
mesini güçle%tirir. Bölünmelere yol acar. Bu nedenle Konfederas-
yonumuz, de$i%ik siyasal görü%teki emekçileri çat"s" alt"nda toplo-

• yan sendikal örgütlerin, gerek i%çi s"n"f"n"n k"sa süreli ekonomik
haklar"n" savunmada, gerekse sömürünün ortadan kald"r"lmas" yo-
lunda verilen uzun süreli mücadele içinde üstüne dü%eni gerçek-
le%tirmede ba%ar"l" olabilmeleri için örgütsel ba$"ms"zl"klar"n" koru- .
malan gerekti$ini bir ilke olarak kabul etmektedir. Örgütsel ba$"m-
s"zl"ktan siyasette tarafs"zl"$" anlamad"$"n" bir çok kez, hatta hemen
her gün gösteren Konfederasyonumuz ayh" zamanda demokratik s"-
n"f ve kitle sendikal örgütlerinin, emekçilerin ç"karlar"n" ve dernok-
rasiyi savunan siyasal partilerle dayan"%ma ili%kileri içinde olmalar"
gerekti$ine inanmaktad"r. Aralar"nda organik bö$ olmamakla blrllk-
te sömürünün ortadan kald"r"lmas" hedefini benimsemi%ve bu do$-
rUituda s"n"f politikas" yürüten sendikal örgüt ile siyasal örgütlerle
eylem birli$i içinde bulunmas" kaç"n"lmazd"r. Büyük blr önem verdi-
$imiz örgütsel ba$"ms"zl"k ilkesi, 5 Haziran seçimlerinde CHP'yi des-
tekleme karar" gerekçesinde de net bir '%ekllde vurgulanm"%t"r:

«D!SK, seçimlere ili$kin karar"n", örgütsel ba&"ms"zl"&" içinde,
yani:.

a) Kendi ilkeleri içinde,
. b) Kendi taban"n" ve örgüt organlar"n"n denetimi alt"nda ve Ge-

nel Kuru!unun saptad"&" genel politika do&rultusunda,
c) Seçilmi$ organlar"n"n bir araya gelmesiyle,
d) Örgüt d"$" hiç bir yerden emir ve buyruk almadan,
e) Demokrctlk s"n"f ve kitle sendikac"l"&" ile i$çi s"n"f"n"n dev-

rimci bilimi do&rultusunda ilerleyen ba&"ms"zl"k, demokrasi,
bar"$, toplumsal ilerleme ve sosyalizm sava$"m"ndan en kü-
çük bir taviz vermeden alm"$t"r.»

-Konfederasyon yöneticileri ile örgüt organlar"m"z, ba$l". sendikalar"-
m"z"n demokratik s"n"f ve kitle sendikac"l"$" do$rultÜsunda yapt"klar" sen-
dikal birf!$i bu temel anlay"% içinde D!SK'te gerçekle%tirme çal"%malar"
özelikle son Genel Kurulumuzdan bu yana olumlu ve ba%ar"l" sonuçlar ver-
mi%tir. May"s 1975'den bu yana Konfederasyonumuzun üye say"s"nda 250
bine yak"n bir art"% olmu%tur. Örgütsüz i%çiler, Türk-!%'e ba$l" i%çiler ve
yine Türk-!% üyesi veya hiç bir üst örgütü olmayan birçok sepdlko D!SK.
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saflar"nda birle%mi%lerdir. Ayr"ca yine Anatüzü$ümüzür-" 14. ma~desine
göre D!SK içinde ayn" l%kolundckt sen_dikalar"n ço$unlu$unun birle%mele-
ri de örgütümüzün sendikal birli$e verdi$( önemin bir ba%ka somut göster-
·gesi olmu%tur.

b) ~endikal Eylem Birli&i:

Geçti$imiz son iki . buçuk, y"l" a%kin süre içinde i%verenler, özellikle
onlar"n i%verenler Konfederasyonu içinde örgütlenmi% kesimi sendikal ha-
rekete kar%" ikili sald"r"lar"n" yo$unla%t"rd"lar. Bir yandan D!SK'in temsil

. etti$i s"n"f sendikac"l"$"n"n h"zl"'. geli%imini, ayn" anda da tabanda ve yö-
netim düzeyinde sendikal hareketin ortak talepler. etraf"nda güç ~e eylem
birli$ine gitmesini önlemeye çal"%t"lar.

1. Tekelci Sermayenin D!SK'e · Sald"r"s"

Tekelci sermayenin içinde bulundu$u ve özellikle artan d"% ticaret
. aç"$", büyük kredi, finansman ve pazar darl"$" %eklinde somutlanan buh-
ran" son y"llarda alabildi$ine,derinle%mi%tir. Tekelci sermaye bu buhran"n
yükünü_ i%çi s"n"f"n"n, emekçi halk"n s"rt"na y"kma'5 için yo$un bir kampan-
ya yürütmü%tür. «Sorumsuz ve a%"r" ücretler ekonomimizi ç"kmaza götürü-
yor» ,{MESS Gazetesi, say" 267), «!%çi 'ücretlerinin normal d"%" yükseli%i
asl"nda istihdam" azaltmakta, döviz sarfiyat" gerektiren konulurdu ödeme-
ler dengesini _bozmak, üretim ve yat"r"mlar" yava%latmakta ve enflasyona
yol açmaktad"r» (Türkiye Ticaret Odalar", Sanayi ve Ticaret Borsa"a·r"
Birli$i Raporu); Görüldü$ü gibi, tekelci sermayeye göre buhran"n tek suç-
lusu i%çi s"n"f"d"r. O halde, suçluyu cezaland"rmak gerekir. MC'de ayn" gö-

• rü%tedir: «!%çi ücretlerinde meydana gelen art"% hayat pahal"l"$"na yol
açmaktad"r» (1. MC'nin çal"%ma bakan"). Bu cezaland"rma, ücretleri don-
durmak ve sendikal hareketi geriletmek, parçalamak %eklinde somutlan-
maktad"r. !%verenlerin bu yöndeki giri%imlerini s"ralamak olanakl"d"r: i%-
verenlerin grev ve lokovt fonlar"n"n artt"r"lmas", grev yasa$"'.kapsam"n"n
geni%letilmesi, i%verenlerin ödemekle yükümlü olduklar" k"dem tazminat-
lar"n" devletin s"rt"na yükleme· amac"n" güden k"dem tazminat" fonu yasa
tasar"s", ücretlerin dondurulmas"n" amaçlayan «ücret. Fiyat ve Gelirler
Kurulu» yasa tasar"s", kamu kesiminde sendikalar" tasfiye amac"na yöne-
lik «Merkezi Toplu !%Sözle%me 'Kurulu», «k"dem tazminat"n"n yasan"n ön-
gördü$ünden tezle olmamas", y"ll"k ücretli tzlnlerln artt"r"lmas"n", i%sizlik
tazminat"n"n verllrnemesl, sosyal- yard"mlar"n s"n"rlanmas", haftal"k çal"%-
ma sürelerinin k"s"tlanmamas", görü%melere I%verer"ln kendisinin de$il, sen-
dikas"n"n oturmas", I%yerl sözle%meleri yerine i%kolu sözle%mesine yöne-
lik grup sözle%rnelerlnln yap"lmas";>>
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Bu önlemlerle i%verenler. sermaye birikimini daha da h"zland"rmak
üzere ve aç"k fa%izme geçmeden sendikalar"n etkisini ve görevlerini ne-
redeyse hiçe indirmeyi amaçlamaktad"rlar. Tekelci sermaye. i%çiler ac"-
s"ndan daha a%"r" sömürü demek olan bu önlemlerin uygulanmas" için ön-
celikle, «çal"%ma bar"%"» alt"nda D!SK'in i%yerlerinden sökülüp at"lmas"n"n
ve parçalanmas"n"n gerekti$ini çok iyi biliyordu. !%te bu nedenle bir yan-
dan uzla%mazl"$a giderek D!SK'e ba$l" sendikalar" kitlesel ve uzun .sürell
grevlere zorlad", ayn" anda da MC'nin emrindeki Bölge Çal"%ma Müdürlük-·
feri, sar" ve fa%ist sendikalar, komandolar arac"l"$"yla örgütlü oldu$umuz
i%yerlerinde i%çiler üzerinde- fa%ist bask"y" artt"rd", i%çileri D!SK'ten ko-
parmaya çal"%t", sahtecilik yoluyla sar" sendikalara yetki verme ·yolunu
kulland".

Tekelci sermayenin, MC'nin ve fa%ist sürülerin deste$iyle sürdürdü-
$ü bu . bask"lara ve D!SK dü%man" • eylemlere ra$men Konfederasyonu-
muz, az önce belirtti$imiz gibi i%çi s"n"f"n"n sendikal birli$i yolunda önem-
li ad"mlar att". D!SK'in h"zla geli%mesi hem i%çi s"n"f"n"n ekonomik sava%"m
gücünü art"rd", hem de Türk-!% içinde aray"% içinde olan baz" sendikalar",
taban"n bask"s"yla daha ileri konumlara itti. Türk-!%lclndeki çeli%kileri kes-
kinle%tirdi, MC yanl"s" sendika yöneticileri ile genel olarak fa%izmden ve

, MC'den yana olmayan sendika yöneticileri aras"ndaki çat"%may" su yü-
züne ç"kartt", demokrasi güçleri lehine etkiledi.

. , . 2) Üçüncü yol yok

Ç"karlar" Uzla%maz s"n"flara bölünmü% kapitalist toplumlarda, hele
Türkiye gibi en küçük grevlerin bile «milli güvenlik» buhoneslvle ertele-
nebildi$i ülkelerde emek ile sermaye aras"nda uzla%ma ya da i%birli$i ara-
yarak, «toplumsal bar"%"» sa$lamamaya kalk"%mak, aç"kça emekçilerin en-
sesinde boza pi%irmek demektir. D!SK Genel Ba%kan" Türkler 1 Nisan 1976
tarihli Ba%kanlar Konseyi toplcnt"srru açarken yapt"$" konu%mada bu bi-
limsel gerçe$i aç"kça belirrnl%tlr:

«Bu somut ko$ullarda, Türk-!$ Genel Kuruluna k"sa bir süre ka-
la, i$çi, i$veren, iktidar, herkesin gözü Türk-!$'e de&il, D!SK'e çevri-
liyor. Çünkü, art"k, mevcut durumu, statikoyu koruma olana&" azal"-
yor.· Ç"karlar ve görü$leri çat"$sa da, herkes yeni giri$imlere hoz"r-'
!an"yor. Fa$izm özlemi içinde -olcn tekelci sermaye çevreleri, «Hür
Demokrqtlk Rejim»den söz eden i$verenler, D!SK'te somutlanan s"-
n"f sendikac"l"&"n" zay"flatmak, en az"ndan geli$imini engellemek üze-
re ac"kca veya sinsice planlar tezgahl"yorlar. Ayn" anda, yine D!SK'te

. somutla$maya ba$!ayan i$çi s"n"f"n"n sendlko" birli&inin gerçekle$me-
sini önlemek için, s"n"f uzla$mac"l"&"na yeni görü_nümler • vermek ve
mahkum etti&imiz bu e&ilimi $irin göstermek zorunda kal"yorlar. !$çi
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s"n"f"na ters, bozguncu, macerac" ak"mlarla, baz" sorumsuz çevrele-
rin davran"%lar" da bu bölücü, parçalay"c" giri%imleri kolayla%t"r"yor.
Türk-!% içinde, fakat, art"k iflôh olmaz Türk-!%yönetimine kar%" olan·
veya hiç bir üst örgüte ba$l" olmayan· sendikal örgütlerde yeni bir
aray"% içindeler. Bu ilerici nitelikteki sendikalar, sermayenin örgüt-

• lülü$ü ve sald";"si kar%"s"nda mücadelenin mutlaka birlik içinde veril-
mesi gereklili$ini tart"%"yor ve benimsiyorlar. D!SK'in sürekli geli%imi
de bunu etkiliyor. Ancak bu arkada%lar için, nas"l ve hangi temel
ilkeler üzerinde sendikal birli$in sa$lanaca$" sorunu tam olarak aç"k-
l"k kazanm"% de$il. !%çi s"n"f"n"n her düzeyde birli$inden yana olan
bizler, bu • sorunu açmak, sorulara cevap bulmak ve örgütsel gücü-
müzü yükseltmek durumunda ve. zorunday"z. Üstlendi$imiz tarihsel
ve s"n"fsal sorumluluk bunu gerektiriyor. Sorular"na do$ru cevaplar
verdikçe, -do$ru tav"rlara süreklilik kazand"rd"kça, bugün tereddütte
bulunanlar veya birlik sorununu yanl"%de$erlendirenler, yar"n mut-
laka saflar"m"za kat"lacaklard"r. Bu aç"dan, her %eyden önce, D!SK'-
in kendi içindeki birlik ve bütünlü$ümüzü korumak, geli%tirmek zo-
runday"z. •

Özellikle, D!SK d"%"ndaki ilerici nitelikteki sendikalar için "srarla
belirtiyorum : E$er, sömürüye kar%"ysak, sömürüyü do$uran neden-
lere. de kar%" olmak gerekir. Sömürüyü daha da a%"r"la%t"rmak iste-
yen ·tekelci sermaye fa%izmi tezgôhlamak çabas"ndad"r. Demokrasi-
nin yerle%tirilmesi tekelci sermayeyle uzla%maktan de$il, onlara kar-
%" mücadeleden geçer. !%te bu yüzden D!SK, demokratik s"n"f ve kit-
le sendikac"l"$"n" savunuyor. !%çi s"n"f"n"n ekonomik, toplumsal, de-

• mokratik ve siyasal ç"kar ve haklar"n" savunan sendikal güçler s"n"f
sendlkoc"hö" ilkesi etraf"nda, yani D!SK'te birle%melidirler. Bu ilke
üzerinde D!SK'in kap"lar" herkese aç"kt"r.

Va s"n"f sendikalar"nda birle%me, ya da s"n"f uzla%mac"l"$"na ya-
na%arak, düzene evet demek. !kisinin ortas", yani üçüncü yol yoktur.»
Bu gerçek, ayr"ca Genel Ba%kan TÜRKLER ile Türk-!%Genel Ba%kan"

Halil TUNÇ aras"nda 20 #ubat 1976 tarihinde yap"lan ac"k oturumda kan"t-
land"$" gibi; raporumuza ald"$"m"z 2 Temmuz 1977 tarihli Genel Yönetim
Kurulu kararlar"nda da belirtilmi%tir.

3) Türk-!% ile eylem birli$i

AP ve MHP 'etklslndekl Türk-!%Yönetimi son aylara kadar, Konfede-
rasyonumuz ve- ona ba$l" sendikalara kar%" dü%manca yo$un bir sald"r"
kampanyas" yürütmü%tür. Hiç bir zaman anti-komünizmi elden b"rakmam"%,
MC'nin en- .."ald"rgan dönümlerinde bile bu sald"r"ya yi$itçe gö$üs geren
D!SK toplulu$una gerçek d"%" suçlamalarla sald"rm"%t"r. Bu sald"r"lar"n bir
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yönü de D!SK'in özellikle DSF ve ona ba$l" örgütlerle geli%tirdi$i uluslara-
ras" i%çi dayan"%mas"na çevrilmi%tir.

Türk-!%yönetiminin bu bölücü ve sald"rgan tutumuna kar%"l"k, örgütü-
müz bir yandan bu sald"r"lar" cevaplar ve s"n"f i%birli$ini mahkum ederken,
ayn" anda da hem Türk-!%yönetimini ve ba$l" sendika yöneticilerine, hem •
de Türls-!% taban"na ve «Ba$"ms"z» sendikalara sürekli olarak, ilkelerimiz
etraf"nda D!SK'te birle%me ve somut talepler do$rultusunda güç ve eylem
birli$i yapmak ça$r"lar"nda bulunmu%tur. Bunlar" birkaç örnekle somutla-

• yal"m:

- Genel Ba%kan"n 1 Nisan 1976 tarihli ça$r"s" :

«!%çi smrnm"zm devrimci sendikal örgütü olarak D!SK'in özlemi
birlik, birlik ve yine birliktir. Bu yüzden siyasal e$ilimlere göre örgüt-
lenmeyi partilere b"rakarak, en geni%kitleleri, de$i%ik, fakat demok-
rasiden yana sendikalar"n kar%" ç"kamayaca$" ortak istem ve eylem
prçqrcm" etraf"nda örgütlenmeliyiz. Örgütsel ba$"ms"zl"$"n", kendi il-
kelerini ve i%çi s"n"f"n"n bilimini savunan D!SK, hangi siyasal görü%lü
olursa olsun, i%çi s"n"f"n"n ve ülkemizin ç"karlar" aç"s"ndan herkesle
söyle%iye haz"rd"r.

Yukar"da belirtti$im gibi, demokrasi· ve sendikal birlik mücade-
lesi buna engel olan unsurlara kar%" etkin demokratik kitle muhale-
fetini ortak istemler etraf"nda seferber etmekten geçer. Yak"nda ç"-
kacak olan 1 May"s Bro%ürü'nde s"ralanan istemleri tekrar etmeye-
ce$im. Ancak, tarihsel bir önemi oldu$u ve gün geçtikçe acillik ka-
zand"$" için yakla%an 1 May"stan söz etmek istiyorum. Cünkü, her
%eyden önce, haz"rl"$"n" yapt"$"m"z 1 May"s, D!SK'li, Türk-!%'li veya
ba$"ms"z _sendikalarda örgütlü, siyasal e$ilimleri de$i%ik olan yüz-
binlerce i%çinin birlik, mücadele ve dayan"%ma günüdür.»
Türk-!%'e ba$l" Yol-!% Federasyonunun sürdürdü$ü grevleri D!SK'in

destekledi$ini belirten Genel Sekreter KARACA, 3 Ekim 1976 tarihinde
yapt"$" aç"klamada sendikal eylem birli$inin gereklili$ini belirtti :

«Tüm bu nedenlerden dolay" Yol-!% Federasyonu üyesi i%çilerin
Konya Karayollar" • Bölge Müdürlü$ünde sürdürdükleri grev özünde
sendikal,. demokratik ve siyasal .hok ve özgürlükleri k"s"tlayan MC'nin
i%çi dü%man" gerici politikas"na kar%" direnmi%tir. Tüm büyük sermaye
sözcüleri iyi bilsinler ki hiç bir güç l%cl s"n"f"n"n daha iyi ya%am için
ileri bir demokratik 'düzen sava%"m"n" önleyemiyecektir.

Yol-!%Federasyonu üyesi i%çilerin sendikal özgürlük ve grev mü-
cadelesini içtenlikle destekleyen D!SK, i%çi s"n"f"n"n sendikal birlik mü-
cadelesi do$rultusunda at"lan her ad"m"n yan_"nda olacakt"r. Dü%ünsel
farkl"l"klar ne olursa olsun, D!SK fa%izme kar%" ve i%çi s"n"f"n"n ekono-
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mik, toplumsal ve demokratik haklar"ndan yana olan tüm sendikalarla
güç ve eylem birli$ini ccll-blr görev olarak görmektedir.»
6 Eylül l976'da toplanan Yürütme Kurulu ald"$" bir kararla güç ve ey-

lem birli$ine gidilmesi için Türk-!%'e a%a$"daki ça$r"y" yapm"%t"r :
«Tüm· bu nedenlerden d·o"ay" günümüzün en acil görevi MC'nin

yerini emekçiden yana, ulusal ve demokratik bir tönetimin almas",
sendikal· hareketin ve i%verenlerin sald"r"lar"na kar%" tüm ilerici ve
özgürlükten yana örgütlerin güç ve eylem birli$ini gerçekle%tirmek-
tedir. Her örgütün kendi örgütsel ba$"ms"zl"$"n" ve ideolojik farkl"l"-

. $"n" korumos" ortak istemleri için olu%acak bu güç ve eylem birli$ini
engellememelidir. 9 Temmuz 1976 günü toplanan Genel Temsilciler
Meclisinde D!SK.Türk-!%'in demokrasi için mücadelede yerini almas"
ve bu konuda CHP ile ve di$.er demokratik ve ilerici kurulu%lorln güç-
birli$i ili%kilerini kurmas" gereklili$ini bir kez daha belirtmi%tir.

6 Eylül Pazartesi günü toplanan D!SK Yürütme Kurulu, tüm bu
nedenlerden dolay" D!SK'in : •

1. Demokrasinin kurtar"lmas", korunmas" ve geni%letilmesi için
i%birli$i, •

2. !%çi s"n"f" hareketini· d"%ar"dan bölmeyi ve parçalamay" hedef
. tutan tüm hareketlere kar%" i%birli$i,

3. !%veren ve i%veren· örgütlerinin, sendikalara kar%" anti-de-
mokratik tutum ve davran"%lar"na kar%" i%birli$i,

için Türk-!%'le görü%meye haz"r oldu$unu kcrcrlc%t"rm"%t"r.»
17 Nisan 1977'de toplanan Genel Temsilciler Meclisi toplant"s"nda

Genel Ba%kan konu%mas"nda· siyasal e$ilimi ne olursa olsun tüm i%çileri
ve sendikalar" 1 Mov"s'o kat"lmaya ça$"rm"%t"r:

«Sendikal anlay"%" ve siyasal e$ilimi ne olursa olsun i%çi s"n"f"-
n"n güç ve eylem birli$inden, demokratik hak ve özgürlüklerden, ulus-
lararas" i%çi dayan"%mas"ndan yana olan tüm sendikalar"n 1 May"s
gelene$ine yeni bir güç katacakt"r. Hangi sendikal örgütün üyesi
olursa olsun, sendikal" ve sendikcs"z tüm i%çileri, tüm emekçileri, de- j
mokrasi ve bar"%tan _yana • olen herkesi 1 May"s'a ça$"r"yoruz.

1 May"s !%çi Bayram"'na kat"lmak, hak ve özgürlüklerinden, de-
mokrasiden, ilerleme ve bar"%tan yana olman"n bir ölçüsüdür. 1 Ma-
y"s'" karalamaya, sapt"rmaya çal"%mak ise sermayenin ve özgürlük
dü%manlar"n"n yan"nda yer almak demektir.

Türk-!%üyesi i%çiler D!SK üyesi i%çi karde%leri gibi 1 M~y"s'"n
. !%çi Bayram" oldu$unu biliyor ve 1 May"s'a kat"lmaya haz"rlan"yorlar.
Bu nedenle tüm Türk-!%üyesi i%çileri ve sendikalar" 1 May"s'a kat"l-
maya ça$"r"yoruz.» '
Türk-!%'e ba$l" 26 sendikan"n !stanbul Bölgesindeki yönetici ve tem-

silcileri Nisari 1977 içinde bir .toplcnt" yaparak, Türk-!% yönetiminin se-
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çimlere ili%kin tutumunu «ihane»le suçlayarak CHP'yi destekleyecekleri-
ni belirtmi%lerdir. Bunun· üzerine KARACA a%a$"daki aç"klamay" yaparak
bu sendikalar" 1 May"s'a ça$"rm"%t"r:

<<Geçen gün bir araya gelen Türk-!%'e ba$l" 26 sendikan"n !s-
tanbul· Bölgesindeki yönetici ve temsilcileri Türk-!%yönetiminin i%çi
s"n"f"na ihanet içinde oldu$unu ve seçimlerde CHP'yi destekleyecek-
lerini aç"klam"%lard"r. !ki bin ki%ilik bir kitlenin ald"$" kararlar ara-
s"nda 141 ve-142. maddelerin kald"r"lmas", genel grev ve referandum
haklar"n"n tan"nmas" ve 1 May"s'"n i%çi Bayram" olmas" da vard"r. !%-
çi s"n"f"m"z"n dernokrctlk s"n"f ve kitle sendikal örgütü olan D!SK y"l-

. !ard"r bu ve benzeri demokratik hak ve özgürlükler için karari" bir sa-
va%"m vermektedir. Bu nedenle, Türk-!%'in !stanbul Bölgesi örgütle-

. rlnln düzenledi$i· !%çi Kurultay"nda al"nan bu kararlar D!SK'in u$run-
da sava%"m verdi$i istemlerle bütünle%mektedir. Ve Türk-!%üyesi tüm
i%çi karde%lerimizi demokrasiden y·ana olan tüm Türk-!%sendikalar"-
n" 1977 Genel Beclmlerinde CHP'yi desteklemeyi ve dünya i%çi s"n"f"-
n"n birlik-mücadele-dayan"%ma günü olan f May"s gösterisine kat"l-
maya ça$"r"yoruz..

Türk-!% yönetiminin ihanetine verilecek en güçlü cevap i%çi s"-
n"f"m"z"n sendikal birli$ini ve eylem bütünlü$ünü sa$lamak ve ilk
ad"m olarak da 1 May"sa kat"lmakt"r.»
25 Temmuz 1977 tarihinde Yürütme Kurulu ad"na Genel Ba%kan,

Türk-!% ad"na Halil TUNC'a ·çekti$i bir telgrafla, her iki örgüt aras"nda
çe%itli konularda ilke, görü%ve anlay"%farklar" olmas"na ra$men demok-
rasi sava%"m" ve ortak talepler aç"s"ndan i%birli$_i ko%ullar"n" saptamak
üzere görü%mey~ ça$"rd" :

«2. MC'nin, birincisini de a%an bir %ekilde, mevcut ekonomik,
toplumsal ve siyasal bunal"m", emekçilerin ve ülkenin sorunlar"n" da-
ha a$"rl_a%t"raca$" bugünden bellidir.

2. MC hayat pahal"l"$"n"n, i%sizli$in, emekçilerin s"rt"ndaki vergi
yükünün daha da artmas"; ulusal· onurumuzun daha da ayaklar alt"-
na al"nmas"; devlet kademelerinin ·ta%istle%tirilmesine daha büyük bir
h"z verilmesi; demokrasiden yana olan kurulu%, güç ve ki%iler üzerin-
deki bask"n"n art"r"lmas"; Anayasal kurulu%lar"n kararlar"n"n çi$nen-
mesi; evlat ac"s", sönen yµvalar, terör, korku ve güvensizlik; kredi
ve pazar darl"$"n"n artmas" sonucu daha çok say"da küçük ve orta
i%letmenin ifldsa sürüklenmesi ve on binlerce i%çinin i%siz kalmas"
demektir.

D!SK Genel Yönetim Kurulu 2 Temmuz 1977 tarihli aç"klamas"yla
D!SK'in 2. MC'nin kurulmas"na kesinlikle kar%" oldu$unu duyurmu%-
tur. Öte yandan aç"klad"$"m"z gibi Türk-!%'in 2. MC'ye kar%" bir tav"r
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içinde olmas" ve sava%"m ça$r"s"nda bulunmas" Konfederasyonumuz
taraf"ndan sevindirici ve olumlu bir davran"%olarak kar%"lanm"%t"r.

Bu durumu ve geli%meleri gözden geçiren D!SK Yürütme Kurulu :
D!SK ve Türk-!%Konfederasyonlar" aras"ndaki .çe%itli konularda-

ki ilke, görü%ve anlay"%farkl"l"klar"na ra$men, demokrasi sava%"m"
ile i%çi s"n"f"m"z"n. ve ülkemizin baz" sorunlar"nda ortak noktalar"n
saptanmas"n"n mümkün olabilece$ini • dü%ünmü%ve bu nedenle her
iki konfederasyonu temsilen birer heyetin ortak bir toplant"da görü%-
melerini uygun görmü%tür.

Demokrasi sava%"m" ile i%çi s"n"f"m"z"n ve ülkemizin gelece$i aç"-
- s"ndan olumlu ve yararl" olmas" dile$i ile en iyi temennilerimizi su-
nar"z.»
Genel Ba%kan, daha sonraki günlerde yapt"$" konu%ma ve verdi$i

demeçlerde, Türk-!%'e yap"lan güçbirli$i ça$r"s"n"n geçerli oldu$unu" be-
lirt;;,i%ve sendikal hareketin eylem birli$inin UDC ac"s"ndan tarihsel öne-
mini 22 - 23 - 24 • Eylül 1977 tcrihlerlnde toplanan Genel Yönetim Kurulu
toplant"s"n" aç"% konu%mas"nda özellikle vurgulam"%t"r :

«Sendikal hareketin eylem birli$ini sa$lama çal"%malar" ile UDC'
yi olu%turma çal"%malar" aras"nda son derece önemli kopmaz ba$lar
vard"r. Sendikal hareketin eylem birli$i derken Konfederasyonumuz
ile Türk-!%ve demokrasiden, i%çi haklarmdan yana olan tüm sendika-
larla ortak talepler do$rultusunda eylem birli$ini anl"yoruz. !çinde bu-
lundu$umuz ko%ullarda böylesi bir birli$in somut ko%ullar" mevcuttur.
Astronomik bir %ekilde artan hayat pahal"l"$"na kar%", en geni% i%çi
kitlelerinin ücretlerinin ve sat"n alma gücünün yükseltilmesi kamu ve
özel sektördeki i%yerlerinde fa%ist ve cumhuriyet dü%man" sözde sen-
dikalar" yerle%tirme ve i%yerlerini polis karakoluna dönü%türme· giri-
%imlerine kar%" sendikal hak ve özgürlüklerin korunarak geni%letilme-
si, !%Ycscsm"n demokratikle%tirilmesi, vergi ve kredi c;"daletinin sa$-
lanmas", tar"m emekçilerinin toplumsal ve sendikal haklar"na kavu%-
mas" gibi daha. birçok talep, aralar"ndaki görü%ayr"l"klar"na ra$men
Konfederasyonumuz dahil olmak üzere Türk-!%ve daha birçok sendi-
kal örgüt taraf"ndan payla%"lmaktad"r. Bu taleplerin gerçekle%mesi
büyük ölçüde MC'nin yönetimden uzakla%t"r"lmas"na ve ilerici-halkç"
bir iktidar"n i%ba%"na getirilmesine ba$l"d"r. Biz D!S!< olarak bu yön-
de, sendikal hareketin eylem birli$inin sa$lanmas" yolunda at"lan ve
at"lacak ad"mlar" UDC'yi olu%turma do$rultusunda .cok önemli ad"m-
lar ve kazan"mlar olarak de$erlendiriyoruz.

Bu arada sendikal hareketin ortak taleplerinin UDC sava%"m
program" tasla$"nda da mutlaka yer almas" gözetilmelidir. Bu ac"dan
Genel Yönetim Kurulumuz ile Ba%kanlar Konsevlmlzln bir ikinci göre-
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vl de, sendikal talepler bildirge tasla&" haz"rlamak ve sendikal hare-
ketin eylem birli&ini ve ortak program"n" gerçekle$tirmek üzere Türk-
!$ ile ba&"m~"z sendikalar" görü$meye ça&"rmakt"r.»
Yürütme Kurulu'nun 6 Eylül ça$r"s"ndan sonra, Türk-!% yönetimi bu

ça$r"y" sürekli. olarak yan"tlamaktan kaç"nm"%, fakat D!SK'e kar%" eski
kat" ve dü%manca tavr"nda belirli bir «yumu%ama» görülmü%tür. Konfe-
derasyon yönetimleri düzeyinde sendikal hareketin eylem birli$i aç"s"n-
dan somuta' yönelik bir geli%me görülmemesine kar%"n, Türk-!%üyesi baz"
sendika merkezleri ile birçok sendika %ube ve tabanlar" ortak talepler
do$rultusunda D!SK ile güç ve eylem birli$ine gidilmesi yönünde tav"r
belirlemi%lerdir." Hatta, baz" bölgelerde güç ve eylem birli$i sa$lan~"%t"r.

d) D!SK'e, SEND!KAL B!RL!K SAVASIMINA KARSI SALDIRI. .
1. Sermayenin sald"r" plan" ve önlemleri

Tekelci sermaye kendi. buhran"n" i%çi s"n"f"m"z"n s"rt"na yüklemek ve
milyonlarca emekçinin sefaleti pahas"na kendi kôr"ru daha da art"rmak,
sermeye birikimini ve tekelle%meyi h"zland"rmak, bu amaçla genel olarak
sendikal hareketi, özel olarak da D!SK'i geriletmek ve parçalamak için
1976 bahar ve yaz aylar"nda ald"$" karar ve önlemleri h"zla uygulamaya
koydu. MC'nin aktif ve her düzeydeki deste$iyle uygulamaya konulan
bu önlemleri üç ana grupta toplayabiliriz :

1 -'-- Bölge çali%ma müdürlükleri eliyle i%çileri temsil yetkisi olma-
•. yon sar" uzla%_mac" ve gerici-fa%ist sendikalar" i%yerlerine yer-
le%tirmek.

2 - Fa%ist komandolar arac"l"$"yla D!SK'in örgütlü oldu$u i%yerle-
rindeki l%çller üzerinde yo$un bask" kurarak, bu i%çileri D!SK' .
ten koparmak, ayn" omcclo. D!SK'i parçalamak üzere ba%ta an-
ti-komünizm olmak üzere yo$un ideolojik kampanya yürütmek.

3 - Kabul edilmesi olanaks"z öneriler ileri sürüp uzla%mazl"klar ya-
., ratarak, sendikalar" toplu ve uzun süreli grevlere sürüklemek
ve böylece sendikalar" üyelerine grev ödentilerini veremeye-
cek duruma getirip geri ad"m atmalar"n" sa$lamak.

4 -- Bilinçli. i%çileri, i%yeri temsilci ve ba%temsilcilerini i%ten ç"kar-
mak.·

Bu i%veren plan"n" örneklerle somutlamak olanç"kl"d"r :
- Sö$üt Seramik Sanayii i%yerinde çal"%an Keramik-!% üyesJ i%çiler

i%yerinde yetkinin Cimse-!% sendikas"na verilmesi ve 10 i%çinin
i% akitlerinin tesh edilmesi üzerine direni%e geçtiler (May"s 1976)
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.._, Maden-!%üyesi ~e Tofc% i%çisi Muammer Cetinba%Türk-!%'e ba$-
• . l" Türk Metal militanlar" taraf"ndan öldürüldü (Haziran 1976) •
- MESS'in bask"lar" ve talimatlar" üzerine Profilo i%vereninin 18

i%çiyi k"demsiz ve ihbars"z atmas" üzerine I%cller direni%e geç-
tiler. Fabrikay" saran 400 polisin silôh kullanmas" sonunda Ma-
den-!%. üyesi Yakup Keser öldürüldü (Eylül 1976)
- Türkiye # i%e ve Cam Sanayii A# . i%yerine ait 6 l%verlnde çal"%an

Hür-Cam !% üyesi toplam 4500 i%çinin sar" sendika ve i%veren
• i%birli$ine kar%" sürdürdü$ü grev sona erdi (A$ustos 1976) • _
"-. !pra% I%yerlnde toplu sözle%me yetkisi sahtecilik yapan Petrol-l%'e

verildi ve Genel Sekreter Karaca «l%veren, sar" sendika ve MC lktl-
dar" üçlüsünün D!SK'e ba$l" sendikalara yetki verilmemesi ve el-
deki yetkilerin geri al"nmas" için tam bir i%birli$i içinde sürdür-
dükleri sald"r" yo$unla%"yor» dedi (A$ustos· 1976)
- Migros i%çilerinin Tekr"ik-!%'te örgütlenmesini önlemek amac"yla

15 i%çinin i%ine son verilmesi üzerine direni%e geçen Migros i%-
çilerinden be%ini polis gözalt"nq ald" (A$ustos 1976)
- Sancak Tül i%vereni Murat Bayrak i%yerinde sendikal sovc%rrrü

bast"rmak için zam istedikleri gerekçesiyle 20 i%çiyi i%ten ç"kard"
ve bildiri da$"tan Teks_til üyesi i%çilere kar%" komandolar" ve kurt
köpeklerini sald"rtt" (A$ustos-Eylül 1976)
- Tümka-!%'üyesi i%çilerin çal"%t"$" VEG.E i%yerinde i%verenin sen-
, dikal· nedenlerle 6 i%çinin i%ine son vermesi üzerine 100 i%çi i%i
b"rakt" (Eylül 1976) •
- "ç l%lerl Bakan"n"n «emniyet örçütünün modernizasyonu» ile «be- •

z" müesseselerde özel polis örgütünün kurulmas"» önergelerinin
Meclis gündemine_ al"nmas" D!SK taraf"ndan protesto edildi (Ka-
s"m 1976) •
- Biksan Kô$"t Sanayii ve Ticaret A$. l%verinde çal"%an 70 i%çinin

Tümka-!%'te örgütlenmesi üzerine i%veren 55 i%çinin i%ine son
verdi (Aral"k 1976) .
- Bas"n-!%'in Ankara Elektrik i%leri Etüd Motbocs" i%yerinde sür-

dürdü$ü grevde, grev çad"r" sllôhl" sald"r"ya u$rad" (Aral"k 1976)
- Ülker i%yerlnde G"da-!% üyesi i%çiler bir grup fa%ist komandonun

sald"r"s"na u$rad" (Aral"k 1976)
- Ücret, sosyal, haklar ve birikmi% farklar"n ödenmesini isteyen

Genel-!%'e ba$l" !stanbul temizlik i%çileri gösteri yürüyü%ü yap-
t"lar. (Aral"k 197~) .

....:_ Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii !%çileri Sendikas" üyesi i%çilerin
. sürdürdü$ü Antalya Pil Fabrikas" grevine fa%ist komandolar sal-
d"rd"; komandolar grev çad"r"n" yakt"lar ve polis 31 i%çiyi gözal-
t"na ald" (Aral"k 1976) ..
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- G"da-i% ·Üyesi l%cilerln çal"%t"$" Topcuo$lu Yo$urt Fabrikas"nda
i%veren sendikala%may"· bast"rmak için i%yerine jandarma ça$"rd".
Bas"n toplant"s" düzenleyen i%çiler, 80 i%çinin karakola götürül-
mesini k"nad"lar (Ocak 1977) .

. - Plassa Sanayii A.# . i%yerinde Lastik-!% üyesi i%çilerin 106 gün
sürdürdükleri grev anla%mayla sona erdi (Ocak 1977).
- Tek-l%'ln Af%in Elbistan #ubesi Yönetim Kurulu üyesinin evine

patlay"c" madde at"ld" (#ubat 1977).
-. Oyak Genel Müdürlü$ü'nde Teknik-!% üyesi i%çilerin sürdürdük!

!eri greve sald"ran fa%ist komandolar grev pankartlar"n" y"rtt"lar
(#ubat 1977) .

...:... Veni Haber-!% Ba%temsilcisi, i%gç"lci Karata% yönetimi taraf"ndan
görevden otmmcs"m protesto etmek ornoc"vlo açl"k grevine ba%-

. lad". Polis taraf"ndan gözalt"na al"nd" (Mart 1977). •
!%birlikçi tekelci sermaye, bu planl" sald"r"s"n" !%veren Sendikalar"

Konfederasyonu üyesi MESS eliyle özellikle son zamanlarda DISK'in en
sava%kan sendikalar"ndan Maden-i% sendikam"za kar%" yo$unla%t"rd".

2. Grevlerin nedenleri

MESS, çok daha önceleri hcz"rlqdrktcn plan"n i%çi dü%man" niteli$ini
gizlemek lcln her türlü yalana . ba%vurmu%tur. Mcden-!%'In ileri sürdü$ü
talepler kar%"s"ndaki uzla%maz tutumu MJ=SS'in gerçek amac"n" ve grev-
lerin nedenin! ortaya kovmu%tur :
- Col"%mo süresinin 48 saatten 45 saate indirilmesi,
- Y"ll"k ücretli izinlerin uzat"lmas",
- K"dem tazminat" verilmesi,
- DGM giri%imini protesto ettikleri için i%lerinden at"lan Maden-!% üye-
si i%çilerin 'yeniden i%lerine al"nmas".
MESS bu talepleri görü%meye bile yana%mam"%, ön ko%ul olarak •

«grup sözle%mesi»ni dayatmaya • kalk"%m"%t"r.

3. Grup sözle$mesi

Genel Ba%kan TÜRKLER 30 Haziran - 1 Temmuz 1977 tarihlerinde
toplar:"an Genel Yönetim Kurulu toplant"s"nda yapt"$" konu%mada «grup
sözle%mesi»nin amac"n" %öyle aç"klam"%t"r:

«MESS grup sözle%mesini dayatmak istemektedir. Grup sözle%-
mesinin esas amac", i%yeri toplu sözle%me düzeninin terkedilerek,
yerini l%kolu sözle%mesine b"rakmas"d"r. Böylece i%çi. sendikas", o
i%kolundaki i%veren sendikas"na üye tüm i%yerlerini ayn" anda kar-

. %"s"nda bulacakt"r. Genel grev, dayan"%ma grevi, uvon grevinin ol-
. '

159



"nad"$", grev hakk"n"n alabildi$ine k"~"tland"$" mevcut ko%uilarda gre-
vin hemen hiç bir etkinli$i kalmayacakt"r. !%verenler ad"na i%veren
temsllcilerinln izleyecekleri ortak ücret politikas", sonucunda büyük
bir i%yeri ile orta ya da küçük bir i%yerini"" verecekleri ücret zamiar"
aras"nda fark kalmayacakt"r. Daha aç"kças", tekelle%me ve sermaye
yo$unla%mas" h"zlanacakt"r. MESS, ücret qrt"%lar"n" ve sosyal hak- ,
"cn alabildi$ine s"n"rlamak Istemektedlr, MESS Genel Sekreteri Mil-
liyet gazetes,ine verdi$i bir demeçte bu gerçe$i itiraf etmekten çekin-
memi%tir. Aynen %öyle demi%tir say"n Lök : .

«A%"r" derecede artan i%çi sendikas" toleplerl kar%"s"nda denge
i%veren kesimi aleyhine bozulmu%tur. Grup sözle%meleri böyle bir
dengeyi sa$!amay" amaçl"yor.»

4. MESS'in amac" ve K!T'lerin grevlere kar%" rolü

Ayn" konu%mas"nda TÜRKLER. MESS'in gerçek amac"n"n s"n"f sen-
dikac"l"$"n" zay"flatmak ve demokrasi sava%"m"n" geriletmek oldu$unu be-
lirtmi%tir :

«Bilindi$i gibi, kamu iktisadi te%ebbüsleri denen devlet i%letme-
leri fa%ist görü%ün egemen!i$indeki ve özel sektörün yönetimindeki
i%veren sendikalar"nin üyesidirler. MESS, örne$in Ere$li, Karabük
ve !skenderun Demir Çelik !%letmeleri, Makine ve Kimya Endüstrisi
Kurumu gibi devlet kurulu%lar"ndan üyelik ve ayr"ca da dayan"%ma
aidat" ·almaktad"r. Ülkemizin en büyük i%letmeleri olan K!T'lerden böy-
lece milyonlarca lira gelir sa$lamaktad"r.

Emekçi halk"m"z"n s"rt"ndan sa$lanan bu paralar" MESS grev-
deki. i%birlikçi tekellere yard"m olarak vermektedir. Yani, MESS bu
paralar" i%çi s"n"f"n"n hakl" sava%"m"n" k"rmak için kullanmaktad"r. Bu-
nu mutlaka önlemek ve K!T'lerin i%veren sendikalar"na üyeliklerinin
yasaklanmas" gerekmektedir. MESS yönetimi bununla da kalmamak-
tad"r. Örne$in, i%yeri grevde olan, fakat bir noktadan sonra Maden-!%
ile sözle%me yapmay" isteyen bir i%verenden MESS, i%verenin bu tu-
tum içine girmesini önlemek için milyonlar" bulan borç senedi almak-
tad"r..Böylece i%verenin, MESS'den ayr" olarak sözle%me yapma yolu
t"kanm"% olmaktadir.

!%birlikçi tekelci sermayenin en gerici,· fa%ist kesiminin yöneti-
minde olan MESS'in Maden-!% Sendikam"za kar%" giri%ti$i sald"r"
D!SK'e kar%", tüm sendikalar"m"za kar%", k"sacas" s"n"f sendikac"l"$"na
kar%" i%çi hak ve ç"karlar"n" alabildi$ine s"n"rlamaya yönelmi%tir.»

5. Dayan"%ma

-Blnlerce i%çiyi kapsayan ve • ne zaman sonuçlanaca$" belirsiz olan
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bu grevleri kendi grevieri, i%veren scldms"nt ayn" zamanda kendilerine
kar%" yönelmi% sald"r"lar olarak gören ·Türkiye i%çi s"n"f", demokrasiden
yana ve i%çi s"n"f"na güvenen tüm kurulu%lar, uluslararas" i%çi hareketi
grevci i%çilerin yard"m"na ko%tular. Emperyalist tekellerle içli d"%l" MESS
i%verenlerine kar%" yükselen dayan"%ma duvar" grevi i%çiler için e%i bu-
lunmaz bir güven kayna$" oldu. Uluslararas" düzeyde, ba%ta DSF ve ona
ba$l" örgütler olmak üzere birçok ilerici sendikal örgüt Maden-!%'in 22.
Genel Kurulunu kat"lan CGT-Metal Federasyonu ile DSF'nin Metal !%çileri
Uluslararas" Sendikalar Birli$i temsilcileri yanlar"nda getirdikleri yard"m-
lar" sundular. Demokratik Almanya sendikalar" tonlarca eti grevci i%çile-
re ve ailelerine gönderdiler.. .

_ MESS, tehdit, %antaj ve. aldatmaca yöntemleriyle grevleri k"rcmoyo-
ca$"n" anlay"nca, toplumsal bir suç olan lokavtlara ba%vurarak, i%çileri •
açl"k ve. sefaletle tehdit edip' dize getirmeyi denedi. Bu kez, dqyan"%ma-
n"n boyutlar" daha da geni%ledi. Siyasal anlay"%lar" ne olursa olsun lo-
kavta kar%" olan hemen tüm kurutu%lor,: bu arada Türk-!%yöneticileri de
MESS'in bu uygulamas"n" protesto ettiler. Konfederasyonumuz, Türk-!%'ln
bu tavr"n", sendikal birlik ac"s"ndan da olumlu bir geli%me olarak de$er-
lendirdi.

Raporumuz yaz"l"rken, MADEN-!# Sendikam"zla MESS aras"nda, uzun
bir süredir ertelenen görü%meler yeniden ba%lam"%ve devam etmektedir.

· d} SONUÇ

MC'nin daha da derinle%tirdi$i kapitalizmin buhran" s"n"flar aras" çe-
li%ki · ve sava%"m" alabildi$ine keskinle%tirmi%, D!SK'in s"n"f sendikac"l"$"
politikas" d"%"m"zdaki geni% i%çi kitlelerini etkilemi% ve tekelci sermaye- .
nln azg"nla%an sald"r"lar"na kar%", farkl" siyasal ve sendikal anlay"% için-
de olsalar da demokrasiden ve i%çi haklar"ndan yana olan sendikal ör-
gütlerin güç ve eylem birli$i yapma ko%ullar" olgunla%m"%, bu birli$in
gerçekle%tirilmesi art"k koc"rulmoz bir zorunluk haline gelmi%tir.

Örgüt organlar"m"z"n ve D!SK yöneticilerinin birçok kez belirttikleri
gibi, sendikal hareketin eylem birli$inin sa$lanmas" da önemli ölçüde
Konfederasyonumuzun iç bütünlü$ünü korumas"na, s"n"f ve kitle sendi-
kac"l"$"ndan bir tek ad"m bile geri ad"m atmamas"na ve ulusal planda ve
özellikle stratejik i%kollar"nda örgütlenmesini h"zland"rmas"na ba$l"d"r.

E. f#CI SINIFINA TERS AKIMLAR VE DiSK

!%çi s"n"f"n"n sava%"m" ekonomik, ideolojik ve siyasal olmak üzere
üo temel biçimdedir. Konfederasyonumuz, bir bütün' olu%turan bu üçlü
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sava%"m bic.imi içinde, i%çi s"n"f"m"z"n demokratik s"n"f ve kitle sendikal
örgütüdür. i%birlikçi tekelci sermaye, bu sava%"m biçimleri aras"ndaki
bütünlü$ü ve uyumu bozmak, i%çi s"n"f"m"z"n devrimci hareketinin geli-
%imini durdurmak üzere sar" s"n"f. uzla%mac"l"$"n" ve fa%ist bask" yönte-
mini kullanmakla yetinmez. Genel Kurulumuzdan bu yana D!SK'in sürek-
li güçlenmesi ve s"n"f politikas"ndan geri ad"m atmamas", i%çi s"n"f"n"n
bu yöntemler kar%"s"nda daha da bilinçlendi$ini göstermi%tir. Tekelci
sermaye, kendi sömürü ve bask" düzeninin ba%dü%man" olan i%çi s"n"f"
hareketini bölmek parçalamak ve kitlelerden koparmak için «sol» gös-
terip sa$ vuran ters ak"mlar" kullanmak üzere özel çaba harcamaktad"r.
Son iki buçuk y"l içinde bu çabalar"n" alabildi$ine yo$unla%t"rm"%t"r:

Bu ak"mlar"n, özel olarak Konfederasyonumuz ve ona ba$l" sendika-
lar"m"z hem kendi kitle çal"%malar"nda ve günlük pratiklerinde, hem de
genel olarak demokrasi sava%"m"nda ne kadar zararl" olduklar"n" gör-
mü%lerdir. Örgütüm'üzün baz" kitle eylemleri maocu unsurlar"n ·silôhl" sal-
d"r"s"na u$rarken, ·go%ist macerac"lar da bozquncu tav"rlar"n" sürdür-
mekten geri durmam"%lard"r. Genel Ba%kan TÜRKLER, 9 Temmuz 197~
tarihli Genel Temsilciler Meclisi toplant"s"nda bu ak"mlarla ilgili olarak
%u gerçekleri ortaya koymu%tur :

«Bu arada, bozguncu ve macerac" ak"mlar i%yerlerine ve sen-
dikalar"m"za s"zarak bölücülük yapmaya çal"%"yorlar. !%çi s"n"f"n"n
bilineli ve örgütlü mücadelesini sapt"rmaya ue parçalamaya yönelik'
bu sorumsuz ve anar%ik davran"%lar anar%inin ba% sorumlusu MC
iktidar" taraf"ndan k"%k"rt"l"yor ve kullan"l"yor. !%çi s"n"f"na ihanet
içinde • olan bu unsurlar tekelci sermayenin zulüm ve bask"y" yo-
&unla$t"rmak ve yayg"nla$t"rmak için planlad"&" ola&anüstü· de&i-
$ikliklere gerekçe olu$turuyor.»
Maocu ve go%ist macerac" ters ak"mlar"n do$urabilece$i olumsuz

sonuçlar"n ·boyutlar"n" i%çi s"n"f"m"z en somut bir %ekilde 1 May"s 1977
gösterimizde ya%am"%t"r. Bu tarihsel gösterimizi kar%" fa%ist bir darbeye
zemin haz"rlamak üzere düzenlenen kanl" kornplodc maocu sald"rganlar
ac"kça CIA ve onun denetimindeki ajanlar taraf"ndan malzeme olarak
kullan"lm"%t"r. Bunlar, D!SK görevllleri ile i%çilerin üzerine 'ote% açmaktan
çekinmemi%ler ve yüksek binalarda ac"lan yayl"m ate%ini' gizleme görevi
görmü%lerdir; Genel Ba%kan, kanl" komplodan hemen bir gün sonra
yapt"$" aç"klamada mcocu unsurlar"n yerini aç"kl"kla saptam"%t"r :

MC)i kurtarmak ve D!SK'I karalamak isteyen CIA denetimin-
deki •fa%istler ve onlarla i%birli$i halinde olan maocu komandolar da
kendi kanl" planlar"n" haz"rl"yorlard"'. D!SK bir tek ki%inin bile burnu-
nun kanamamas" için 20.d00 üyesine güvenlik görevi vermi%ve em-
niyet kuvvetlerine de gerekli önlemleri almalar" için ça$r"da bulun-
mu%tu.
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Bütün bu önlemlere ra&men özellikle CIA'n"n ve büyük serma-
yenin besledi&i ve aralar"na katil ajan yerle$tirdikleri fa$ist ve
maocu caniler tam bir i$birli&i halinde, tam bir disiplin içinde bitmek
üzere olan gösteriye kat"lan halk"m"za otomatik sllôhlorla sald"rd"-
, lar. D!SK güvenlik ekipleri pani&i önlemek ve halk"m"z"n can gü-
venli&ini sa&lamak için fa$ist ve maocu hainlere yi&itçe kar$" dur-
dular. Fakat, bir yandan alana s"zm"$ olan, di&er yandan da sular
idaresini ve çe$itli binalar" siper yapm"$ olan bu fa$ist ve maocu
ölüm çetelerinin gözü dönmü$tü.

i$ci s"n"f"n"n 1 May"s gösterisini kana bulayan fa$ist ve maocu .
sald"rganlar MC'nin emperyalizmin ve CIA'n"n hizmetindedirler. Bu
çevrelerin amac" i$çi 'srmürnmn yük$elen sava$"m"n" önlemek, MC'M
yi kurtarmak ve seçimleri yapt"rmamakt"r. Büyük sermayenin cmoc"
bu fa$ist ve maocu sald"rganlar" silôhland"rarak seçimlerin demok-
rasi güçlerinden yana sonuçlanmas"n" önlemektir.

Say"n Süleyman Demirel'in D!SK'i ve Genel Ba$kan olarak be-
ni suçlamas"n"n amac" MC'nin emrindeki fa$ist ve maocu canileri
korumakt"r.»

Mcocu ve go%ist unsurlar, bozgunculuk ve bölücülükle yetinmemekte,
ayn" zarnanda tekelci sermove taraf"ndan «sol birbirini vuruyor» %eklin-
de kendi fa%ist cinayet ve sald"r"lar"n" gizlemesine yard"mc" olmaktad"r.
#uras" art"k bir gün gibi aç"$a c"km"%t"r ki, maocu ak"m"n ne solla, ne
de i%çi s"n"f" ve demokrasi hareketiyle en küçük bir ilgisi vard"r. Ulus-
lararas" düzeyde de bu ak"m knr%" devrimci emperyalist güçlerin ekme-
$ine yp$ sürmektedir. Örne$in, Angola hclkrnm kurtulu% sava%"n" zafe-
re götüren MPLA'n"n kar%"s"nda yer alan ve emperyalist güçler taraf"n-

" dan kurulan örgütleri desteklemi%lerdir. Fa%ist Pino%e çetesini tan"yarak
# ili halk"n"n özgürlük ve onur sava%"m"n"n kar%"s"nda yer alm"%lard"r. Ba-
r"% sava%"m"n"n güvencesi ve sömürüsüz bir dünya için direnen halkla-
r"n en büyük deste$i Sovyetler Birli$i'ne sald"r"rken, ulusal ba$"ms"zl"k
ve güvenli$imize gölge dü%üren sald"rgan NATO'ya övgüler düzmekte-
dirler.

Maocu ve go%ist unsurlar, ülkemizde sadece i%çi hareketine de$il,
örne$in ana muhalefet partis!nin özellikle 5 Haziran genel seçimlerinden
önce düzenledi$i mitinglere de sald"rmaktan, olaylar ç"karmaktan geri
durmam"%lard"r. Fa%ist teröre bireysel terörle cevap vererek, fa%ist güç-
lerin ekme$ine ya$ sürmektedirler.

Konfederasyonumuz Genel· Yönetim Kurulu 2 Temmuz 1977 tarihli
kararlar" ve aç"klamas"nda, bu ak"m ve unsurlara kar%" izlenecek politl-
kay" ac"kça saptam"%t"r:
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!<Go%ist ve özelllkle mcocu ak"mlar"n, fa%ist cinayet ve sald"r"-
lar"n yo$unla%mas"na önemli bir zemin haz"rlad"$"n"; i%çi s"n"f"na
ters olan bu unsurlar"n sendikal • bütünlü$ümüzü bozmak, örgütle-
di$im"z veya di$er ilerici kurulu%lar"n düzenledikleri kitle eylemle-
rini provoke etmek, ulusal demokratik güçlerin eylem birli$ini ve
sosyalist ülkelerle geli%mekte olan ili%kileri kundaklamak için özel
çaba harcad"klar"n" saptayan Genel Yönetim Kurulumuz :
e Bu ak"mlara kar%" verilen sava%"m"n daha etkin bir %ekilde sür-
dürülmesini ve özellikle maoçu unsurlar"n daha h"zl" bir %ekilde
tecrit edilmesini,

• Buna kar%"l"k, ba%ta bugüne dek .tam bir dayan"%ma ve dost-
luk ili%kil_eri içinde bulundu$umuz ilerici ve 'demokrntlk kurulu%-
lar olmak üzere, D!SK ilkelerine, izledi$imiz politikaya ve i%çi s"-
n"f"n"n bilimine sayg"s"z davran"%larda bulunmayan tüm güçlerle
dayan"%man"n· ve eylem birli$inin daha etkin bir %ekilde sürdü-
rülmesini,

günümüz ko%ullar"n"n, demokrasi sava%"m"n"n ve i%çi s"n"f" bllimlnin
kaç"n"lmaz görevi olarak görür.
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F. BARI# SAVA# IMI VE D!SK

Konfederasyonumuz kuruldu$u günden bu yana, emperygllzme. onun
uzant"s" olan militarizme, sava% k"%k"rt"c"l"$"na ve %ovenizme kar%" her
zcrnon ulusal ba$"ms"zl"kç", bar"%ç" ve halklar aras"nda dostluk ve kar-
de%li$e, devletler aras" kar%"l"kl" ç"karlara ve bar"% içinde bir arada ya-
%ama ilkesi temeline dayal" çok yönlü i%birli$i politikas"ndan yana ol-
mu%tur. Bu nedenle örgütümüz 1 A$ustos tarihinde imzalanan Avrupa
Güvenlik ve !%birli$i Konferans" Nihai Senedi'ni dünya bar"%" aç"s"ndan .
torihsel bir ad"m olarak selamlam"%t"r.

Genel Ba%kan. 1 A$ustos 1975 tarihinde Ankara'da yapt"$" bas"n
toplant"s"nda bar"% konusunda D!SK'in görü%ünü %u %ekilde dile getir-

. mi%tir:

a) 1 A$ustos 1975 bas"n toplant"s"

«!NSANLAR BARI# fCiNDE YA#AMAK !ST!YORLAR. Bar"$' dü-
-%üncesl, insanl"k içinde yok edilemez biçimde kök salm"%t"r. Dünya·
ölçüsünde süren yumu%ama politikas", hem do$ru ve gerçekçi bir
politika oldu$unu ispatlam"%, hem de bar"%"n güçlenmesinde etkin
bir rol oynam"%t"r ve oynamakta devam etmektedir. Yumu%ama ba-
r"% içinde yanyana ya%ama politikas" sava%lar"n ve y"k"mlar"n nere-
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den geldi$inin apaç"k cntc%"lmcsrru sa$layarak, tüm insanl"$"n gö-
zünde emperyalizmin maskesini dü%ürmü%tür. EMPERYAL!ZM AR-
TIK BARI#CI ve !NSANLI& IN KURTARICISI, SÖZÜM ONA HÜR DÜN-
YANIN KORUYUCUSU OLDU&U YALANLARINI SÜRDÜREMEMEKTE,
SÜRDÜRSE DE K!MSEY! BUNA !NANDIRAMAMAKTADIR.

YUMU#AMA, BARI# !Ç!NDE YANYANA YA#AMA POL!T!KASI
emperyalizmi kö%eye s"k"%t"rarak, onun sald"rganl"$"n"n dizginlen- .
mesi""de etkin bir rol ovnaralc geri kalm"%ülkeler üzerinde emperya-
list bask"y" hafifletmi%tir. Böylece bu ülkelerin ekonomik, sosyal ve
siyasal her alanda daha h"zl" geli%meleri, toplumsal ilerleme yolun~
da mesafe katetmeleri mümkün hale gelmi%tir. Emperyalizm bu ülke-
lere eskisi gibi diledi$i anda ve diledi$i ölçüde d"%ardan aç"k fa%izmi
getirememektedir. Bu ülkeler giderek daha demokratik bir ortama
kavu%makta, ilerici, devrimci ve demokratik güçler her geçen gün
daha ileri bir düzeyde geli%me olanaklar"na sahip olmaktad"rlar. Em-
pery_alizm bu ülkelere, eskisi oran"nda, ekonomik ambargo uygula-
ma ola""aklar"n" da büyük ölçüde yitirmi%tir. Ne var ki, emperyalizm
sorunu tek yanl" olarak dü%ünülemez. Ancak dünya %artlar"n" do$-
ru de$erlendirebilen ülkeler, bu olanaklardan yararlanabilmektedir-
ler. Esefle söyleyelim ki, ülkemiz hôlô emperyalizmin bu köhnemi%
silah" kullanabildi$i bir ülke durumundad"r. Ha%ha% ekimi yasa$",
silah ambargosu, siy(!S! amaçlara varmak ve ülkemizi ba$"ml" k"la-
bilmek için emperyalizmin ba%vurdu$u böylesine silahlard"r.

S!LAHSIZLANMA, BUGÜN DÜNYA BARI# ININ BA# KO#ULU
HAL!NE GELM!#T!R. Dünya ölçüsünde bar"%"n kökle%mesini sa$la-
yan politika bu alanda da önemli ba%ar"lar elde etmi%tir. Özellikle
bu politika emperyalizmi iyiden iyiye kö%eye s"k"%t"rm"%t"r. Emper-
yalizm eskisi gibi, hür dü""ya koruyuculu$u ad" alt"nda rahatça si-
• Ioh tüccarl"$" yapamamaktad"r. Ancak yeni ve de$i%ik metodlcrlu
yine de bu mesle$ini sürdürme gayreti içindedir. Geri kalm"% ülke-
leri birbirine dü%ürerek, sava% tahrikçili$i. yaparak bu amaca ve di-
$er ba%ka amaçlara varmaya çal"%maktad"r. Bunun örne$ini de son
K"br"s olaylar"nda yak"ndan gördük. .

Hakl" olan bir durum için gerekli silahlanma ile, dünya ölçüsün-
de geli%en silahs"zlanma aras"nda do$ru bir denge kurulmamas" em-
peryalizmin yeni bir tuza$"na dü%mek anlam"na gelir. Amerika'n"n
silah ambargosu üzerine daha da yayg"nla%an Ulusal Savunma Sa-
nayiinin kurulmas" meselesi tart"%"l"rken bu nokta üzerinde hassa-
siyetle durmak zorunday"z.

Dünyam"zda bar"% gittikçe kökle%mekte, bar"%tan yana güçler
gittikçe ço$alm~kta, ama bu durum, emperyalizmin tüm sald"rgan-
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l"klardan vazgeçti$i anlam"na gelmemektedir. Böyle olmad"$"n",
yine olaylar kan"tlamakta, bu kan"tlar"n en ba%"nda • # ili'deki fa%ist
katliam gelmektedir.

!NSANLI& IN MUTLU GELECE& ! !C!N, .BARI# VE DEMOKRAS!
!C!N VER!LEN MÜCADELE HAVA~AN. VE SOYUT B!R MÜCADELE

• DE&!LD!R. KAP!TALizM VE SOSYAL!ZM ARASINDAK! MÜCADE-
LEN!N B!R ÜRÜNÜDÜR VE BU .MÜCADELEDE ETK!N B!R S!LAHTIR.

Günümüzde, iki sistem aras"ndaki mücadele gittikçe artmakta
ve keskinle%mektedir. Ba$"ml", yar" ba$"ml" ülkelerin kurtulu% mü-
cadeleleri anti-emperyalist ve demokratik mücadeleler iki sistem ya-
ni kapitalist dünya sistemi ile sosyalist dünya aras"ndaki mücadele-
nin bir uzant"s"d"r.»

r==
b) 1 Eylül kutland" ve Sofya toplant"s"nda D!SK

1 Eylül 1976 tarihinde ülkemizde ilk kez kitlesel bicimde kutlanan ve
çe%itli demokratik kitle ve meslek örgütleri taraf"ndan düzenlenen, örgü-
tümüzün de destekledi$i 1 Eylül Dünya Bar"%günü nedeniyle TÜRKLER,
dünya bar"%" ile «toplumsal bar"%»" kar"%t"rmamak gerekti$ini belirten bir
aç"klama yapm"%t"r. .

Bu arada örgütümüzü temsilen bir heyet 9 .- 14 #ubat 1977 tarihlerin-
de Sofya'da Dünya Bar"% Kurucular" toplant"s"na haz"rl"k olmak üzere
Dünya Bar"% Konseyi taraf"ndan düzenlenen toplant"lara kat"lm"%t"r. Bu
toplant"larda söz alan Yürütme Kurulu üyesi ve Genel Ba%kan Vekili
R"za Güven %u görü%lere yer vermi%tir :

«Türkiye. ilerici ve demokratik güçleri ve Konfederasyonumuz
• Sonuç Belgesini dünya bar"$ç", anti-emperyalist ve ilerlemeden ya-
na olan güçlerinin bir zaferi olarak de&erlendirmektedir. Bu bel-
geyle bar"$ içinde yanyana ya$ama politikas" uluslararas" ili$kilere
yön veren ilke olarak kabul edilmi$tir. Sonuç Belgesi imzalanm"$-
t"r. Fakat, Ron:"es #andra arkada$"n da belirtti&i gibi dünya emper-
yalist ve gerici güçleri bu belge hükümlerinin uygulanmamas", ya-
y"lmamas" için tüm olanaklar"n" seferber etmektedir.»

c) Bar"$ Derne&i Kuruldu

Daha sonra, yine örgütümüzün 'aktif deste$i ve !stanbul Barosu'nun
ça$r"s" üzerine 3 Nisan 1977 günü bir araya gelen çe%itli ilerici kuru-
lu% temsilci ve üyeleri, bar"%tan yana ki%i!er Bar"% Derne$i'nin kurulma-
s"na karar vermi%lerdir. Bu toplant"da Genel Ba%kan Vekili R"za Güven
örgütümüzün ülkemizdeki bar"% hareketi üzerine görü%ünü sunmu%tur :
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«Çe%itli meslek gruplar"ndan, farkl" siyasal e$ilimlerde·n, fakat
tüm insanl"$"n gelece$ini ilgilendiren yüce bir amaç için bir araya
gelmesini bilen çe%itli kurulu%ve meslek gruplar"ndan, farkl" siya-
si dü%ünceleri olan fakat bar", için sava%"mda birle%en dostlarla
bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Demokrasi sa-
·va%"m"n"n bu denli yükseldi$i bir Türkiye'de bar"% hareketinin ör-
gütsüz olu%u büyük bir eksikliktir. Hiç bir yurtsever halk"m"z"n da
içinde bulundu$u tüm insanl"$"n mutlu gelece$ini ilgilendiren ça$"-
m"z"n bu en önemli sorunu kcr%"smdc kay"ts"z kalamaz. Bu nedenle
ülkemizde kitlesel 'bir bar"% örgütunün kurulmas" için lstcnbul Be-
rosu'nun giri%imini %ahs"m ve D!SK ad"na içtenlikle destekliyorum.
Ayr"ca bu giri%imde önemli bir görevi yüklenen say"n Orhan Apay-
d"n'a da. te%ekkür etmek isterim.

Sürekli ve kal"c" bir dünya bar"%"n"n sa$lanmas" için sava%"m
günlük ekme$imizi, ülkemizin özgür gelece$ini ve hepimizin, özel-
likle çocuklar"m"z"n mutlu yar"nlar"n" çok yak"ndan ilgilendirmek~
tedir. Bu konuda baz" rakamlar vermek istiyorum : Son 1500 y"l
içinde 14 bin sava%olmu%ve bu sava%larda bugünkü dünya nüfu-
suna e%it say"da insan, yani 3 milyar, ki%i hayat"n" yitirmi%tir. Son
iki dünya sava%"nda ise tam 64 milyon insan ölmü%ve maddi zarar
·4338 milyar dolar" bulmu%tur. Ça$"m"zda sava%lar"n bir tek sorum-
lusu ve suçlusu vard"r..O da, dünyay" ele geçirme pe%inde olan em-
peryalizmdir, emperyalist tekel ve devletlerdir. Emperyalizm ege-
menli$ine ald"$" ülkelerin zençlnltklerlru elden kaç"rmamak için
kendisiyle i%birli$i halinde olan gerici ve fa%ist yönet.imlerin i%ba-
%"na gelmesi ·için cebe harcar. Fazla uza$a gitmeyelim. Kendi
ülkemizdeki MC'nin varl"$" bize en yak"n örnektir. Bu nedenle sava%a
kar%" bar"%sava%"m"n"n ilerlemesi ve zaferi, emperyalist ya$mac"l"k
ile sald"rganl"$"n g'eriletllmeslne ve bozguna u$rat"lmas"na ba$l"d"r. '
He!sinki Sonuç . belgesi emperyalizmin geriledi$i, bar"% ve ilerleme
güçlerinin h"zla ilerledi$i bir dönemde elde edilmi%bir kazan"md"r.
Bar"% içinde bir arada ya%ama politikas"n" onaylayan Helsinki Sonu,;:
Belgesi'nin ülkemizde yayg"nla%t"r"lmas" ve uygulanmas" ancak ör-
gürtü kitlesel sava%"mla mümkündür. Bu aç"dan kurmay" dü%ündü-
$ümüz bar"%derne$ine çok önemi! görevler dü%mektedir.

Öte yandan NATO ve CENTO'ya ba$l"l"k, yabanc" üslerin varl"-
$", ikili anla%malar ülkemizin güvenli$ini, özgürlü$ümüzü, bölgede
bar"%"n sa$lanmas"n" ve kom%ular"m"zla daha iv,i ve çok yönlü ili%ki-
lerimizin geli%tirilmesini tehdit etmektedir.

. 1

Bar"%ç" güçlerin önünde duran görevlerden birisi de hiç ku%ku-
suz bu duruma son verilmesi ve ülkemizin ba$"ms"zl"$" Icln sava%"m
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vermektir. Dünyadaki tüm 'nskerl bloklar"n kald"r"lmas", bölgesel
ve uluslararas" sald"rmazl"k ve ortak güvenlik anla%malar"n"n yap"l-
mas", nükleer silahlanma ile tüm kitle imha silahlar"n"n yasaklanma-
s" için sava%"m ulusal ç"karlar"m"z"n ve dünya bar"%"n"n. kaç"n"lmaz
gerekleri aras"ndad"r. •

Subat"n ilk yar"s"nda üç ki%ilik bir D!SK heyetiyle Dünya Bar"%
l<ons~yi'nin Sofya'da uluslararas" toplant"lar"na kat"ld"m. !lk kez !<a-
t"ld"$"m bu toplant"lar gerçekten çok ö$retici. oldu. Dünyan"n dört
bir yan"ndan ve toplumsal· sistemleri farkl" ülkelerin bar"% hareket-
leri temsilcileri bir araya geldiler. Siyasal e$ilimleri ile dinsel inanç-
lar"n"n farkl"l"$"na ra$men sürekli ve kal"c" bir dünya bar"%" için bir
araya gelen bu insanlar"n tümü bar"% için sava%"mla emperyalizme,
sömürgecili$e, fa%izme ve gericili$e kar%" sava%"m"n bir bütün olu%-
turdu$unu vurgulad"lar. Hatta bu insanlar"n aras"nda Katolik ve Or-
todoks kilisesinin temsilcileri de vard". «Dünya Kamuoyu ve Helsinki.
Sonuc. Belgesi» adl" duyuru çe%itli meslek gruplar" ile farkl" siyasal
görü%te!<, bu insanlar"n bar"%, yumu%ama, güvenlik, silahs"zlanma ve
i%birli$i konusundaki 'ortak e$ilimlerini tüm dünvaya duyurdu. Bu du-
yuru intikamc" ve militarist emperyalist merkezlerin sabote etmeye
ve sapt"rmaya çal"%t"$" Helsinki Sonuç Belgesinin ancak bar"%tan
yana olan dünya kamuoyunun etlcin eylemleriyle uygulanabilece$ini
vurgulad", ,..

Ülkemizde de bu Sonuç Belgesinin tam anlam"yla uygulanma-
s"n" isteyen, genel silahs"zlanma, siyasal . yumu%·aman"n askeri yu-
mu%ama ile bütünle%tirilmesinden, çok yönlü i%birli$i ile bar"% için-
de bir arada ya%ama politikas"ndan yana olan geni% bir kamuoyu
vard"r. Bu kamuoyu ayn" zamanda ülkemizin demokratik ve özgür
gelece$i için sava%"m vermektedir. Önemli olan bu bar"%ve özgürlük
hareketinin örgütlenmesi, genis bir tabana oturmas" ve kitlelerin bu
do$rultuda olan istekler!nin harekete geçirilmesidir. Say"n Orhan Ap-
ayd"n'"n !stanbul Barosu ad"na yapt"$" ça$r"da «Bar"%hareketi halk-
lar"n dünya çap"nda demokratik bir hareketidir» görü%ünü biz bu %e-
kilde de$erlendiriyor ve destekliyoruz. •

• Devrimci !%çi Sendikalar" Konfederasyonu Genel Ba%kan Vekili
. olarak ben yap"lan ça$r"ya kat"l"yor ve örgütümle ayn" do$rultuda
ülkemizde bar"% hareketinin bir an önce ve özellikle May"s ay"nda
Vcr%ovo'dq yap"lacak· olan Dünya Bcn% Kurucular" Toplant"s"ndan
önce örgütsel bir yap"ya kavu%mas" için göreve haz"r oldu$umuzu
bildiriyorum.

, !stanbul Barosu'nu bu yöndeki kararl" giri%imlerinden dolay" kut-
lar, toplant"ya kat"lan bar"%ve ö,zgürlükten yana olan tüm dostlar"
içtenlikle ve sayg"yla selamlar"m.»



d} «Helsinki Nihai Senedi ve Türkiye» ve D!SK

Bar"% Derne$i 1 Eylül 1977'de Dünya Bar"%Günü nedeniyle' düzen-
ledi$i «Helsinki Nihai Senedf ve Türkiye» konulu konferansa örgütümü-
zü temsilen kat"lan heyete ba%kanl"k eden Yürütme Kurulu Üyesi ve
Genel Bq%kan Vekili R"za Güven «!%çi s"n"f" hareketi ve bar"%», «Silah-
lanma yar"%"n"n durdurulmas" ve silahs"zlanma», «Devletler aras" lll%kl-
lere yön veren ilkeler», «Yeni bir ekonomik düzen ve bar"%». «Göçmen
i%çiler sorunu ve· bar"%» konular"nda D!SK görü%lerini sunmu%tur. Ay-
r"ca, Konferans dolay"s"yla Genel Ba%kan gönderdi$i mesajda %u· gö-
rü%lere yer verml%tlr :

«1 Eylül Dünya Bar"%Günü nedeniyle çe%itli ulus, "rk, toplumsal
sistem ve görü%ten yüz milyonlarca insan ayn" anda ekmek kadar
gerekli olan bar"%a duyduklar" özlemi dile getiriyorlar. D!SK, i%çi s"-
n"f" aç"s"ndan bar"%"n anlam ve öneminin geni%emekçi kitlelere an-
lat"labilmesi için, bu y"l ve gelecek y"llarda 1 Eylü_l ile ba%layan haf-

. tan"n Bar"%Haftas" olarak kutlanmas" karar"n" ald". Kurulu%u ile ül-
kemizde bar"%sava%"m"na örgütsel bir de$er kazand"ran Bar"%Der-
ne$i, bu y"l Dünya Bar"%Günü nedeniyle bir Ulusal Konferans dü-
zenleniyor. Bu çabalar halk"m"z"n kal"c"-sürekli ve adil bir dünya ba-
r"%"na duydu$u özlemini dile getiriyor.

Bar"%"n . sa$lanmas" ve sa$lamla%t"r"lmas", geri dönülmez yap"l-
mas", sürekli, kararl" ve kitlesel sava%"mlar" gerektiriyor. Kitlelerin:
destek ve kat"l"m"n" sa$lamadan, bar"%sava%"m" ba%ar"ya ula%amaz.
Bu nedenle Bon%Derne$i'nin düzenledi$i Ulusal Konferans'ta al"na-
cak kararlar"n, Konferans'a kat"lan kurulu%lar"n ortakla%a ve birlik-
te çabalar"yla geçirilmesi, ertelenmemesi gereken bir zorunluluktur.

Bar"% sava%"m"n"n somutlanmas", silahs"zlanma-siyasal yumu%a-
man"n askeri yumu%ama ile bütünle%tirilmesi Helsinki Nihai Senedi'-
nin bütünüyle uygulanmas"n" gerel<tirmekte, ya da bu do$ru~tuda
at"lan ad"mlar"n sa$lamla%t"r"lmas"n", desteklenmesini ilerletilmesini
zorunlu k"lmaktad"r. Bu nedenle NATO ve CENTO'dan ç"k"lmas", tüm
yabanc" askeri üs ve tesislerin kald"r"lmas", ikili anla%malar"n iptali
do$rultusunda talebimiz uluslarara_s" bir nitelik kazanmaktad"r. Bu
do$rultudaki çal"%malar Helsinki Nihai Senedi'nin geni%emekçi kit-
leler aras"nda yayg"nla%t"r"lmasma yard"mc" olacakt"r.

Bar"% için sava%"mda elde edilen kazan"mlar"n kal"c" ve sürekli
olmas", sosyalist ülkelerin ba%"n" c~kti$i yumu%ama (Detant) v~ ba-
r"% içinde bir arada ya%ama politikas"n"n gere$i olarak silahs"zlanma

• ve tüm askeri bloklar"n kald"r"lmas" önerilerine kulaklar"n" t"kayan
emperyalist-militarist güçlere kar%" etkin. eylem vermekle olnnoklr-
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d"r. Bu nedenle bar"% sava%"m" s"n"flar sava%"tn"n"n uluslararas" dü-
zeyde bir devam"dir. Emperyaliz;me, %ömürgecili$e, fa%izme ve "rk-
ç"l"$a kar%" verilen sava%"m ile bar"% için sava%"m bir bütündür.

Gerici-fa%ist güçlerin cephesi MC, kendi imzalad"$" Helsinki Ni-
hai Senedi'ni_ yine kendisini en kaba yollarla çi$nemektedir. Bu ne-
denle, Nihai Senedin· hayata geçmesi ve genel olarak bölgemizde
ve dünyada kal"c"-sürekli ve adil bir bar"%"n sa$lanmas" için yürütü-
len çal"%malar MC'ye kar%" sava%"m" zorunlu k"lmaktad"r. MC uzak-
la%t"r"lmad"kça, ne ulusal ba$"ms"zl"ktan, ne de ülkemizin bölgede
ve dünyada bar"%"n kurulmas" çal"%malar"na katk"s"ndan söz etmek
olanakl" de$ildir. Bar"% Derne$i'nin düzenledi$i Ulusal Konferans"n
bu bütünlü$ü sa$lay"c" blr sonuca ula%mas" ve kat"lan örgüiler ara-
s"nda sürekli bir güçbirli$i olu%turma ko%ullar"n" yaratmas" en ba%ta
gelen dile$imizdir.

Konferansa ba%ar"lar diler, en iyi dileklerimi sunar"m.»

e) Bar"% sava%"m" kitleselle%iyor

Yürütme Kurulu A$ustos sonuna do$ru yapt"$" bir toplant"da 1
E;ylülün bir hafta boyunca kutlanmas" karar". alarak, örgütümüzün ve
i%çi s"n"f"m"z"n dünyada kal"c", sürekli ve adil. bir bar"% özlemini dile
getirdi. Karar özetle %öyledir:

«1 Eylül'ün «Dünya Bar"%Günü» olmas" nedeniyle onu izleyen
haftan"n bar"% hcftcs" olarak kutlanmas"na, bu hafta içinde Dünya
Bar"%Günü ile genel olarak bar"% için sava%"m"n i%çi s"n"f" aç"s"ndan
önem ve anlam"n"n geni%kitlelere anlat"lmas"na, bu konudaki görü%
ve taleplerimizin yayg"nla%tmlmas"na, ba%ta D!SK ile ona ba$l" sen-
dikalar ve üyeleri olmak üzere tüm i%çi s"n"f"m"z"n bar"%sava%"m"nda
daha etkin bir %ekilde yer almas"n" sa$lamak amac"yla geni% kitle
çal"%malar"n"n yap"lmas"na, buna ili%kin toplant"lar"n düzenlenme-
sine karar vermi%tir. •

Bu kcrcnn etkin bir %ekilde hayata geçirilmesi için D!SK Bölge
Temsilcilikleri ile tüm D!SK örgütlerine önemli görevler dü%mektedir.
Bu yöndeki çal"%malar"n, zaman darl"g"na • ra$men en geni% lcitieleri
kapsamas"n" sa$lamak Jcln Bölge Temsilciliklerimiz ve sendikalar"-
m"z bir an önce ger.ekli haz"rl"klara giri%melidirler. •

Bu amaçla:
1. Bar"% Derne$i'nin düzenledi$i ve Konfederasyonumuzun da

kat"ld"$" «Helsinki Konferans" Nihai Senedi ve Türkiye» ko-
nulu Ulusal Konferans kararlar"n"n ve ayr"ca ç"kartaca$"m"z

' '
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D!SK Aians"'n""i kitlesel da$"t"m"n" ve bu kararlar"n hayata
geçirilmesini,

2. Bar"%sorununu ilgilendiren tüm konular ve çal"%malarda Ba-
r"$ Derne&i ile ili$ki kurulmas"n",

3. Zaman darl"&"na ra&men mümkün görülüyorsa daha etkin
ve geni% toplant"lar"n ve çal"$malar"n (afi$, resim sergisi,
film gösterisi, kültürel giri$imler gibi) gerçekle$tirilmesini,

4. Sendikalar"m"z"n kendi yay"n organlar"nda ve Bölge Temsil-
ciliklerimizin yerel gazetelerde bar"$a ili$kin yaz"lar"n yer al-
mas"n",

·sa&lamalar" için derhal gerekli giri$imlerde bulunmal"d"rlar.»

Konfederasyonumuz, bar"% için sava%"mla ulusal ve toplumsal kur-
tulu% hareketleri ile fa%izme, siyonzime, emperyalizme kar%" sava%"m
aras"ndaki kopmaz bütünlü$ü her zaman gözetmi%tir. Bu nedenle dün-
yan"n dört bir yan"nda ba$"ms"zl"k, demokrasi, toplumsal ilerleme ve
sosyalizm "sovo%rm" veren emekçilerin, halklar"n yan"nda olmu%tur. Ka-

. t"ld"$" uluslararas" toplant"larda, yabanc" karde% sendikalar"n toplant"-
lar"nda bu dayan"%mas"n" dile getirmi%tir. Bu arada, 11 Eylül 1976 tari-
hinde örgütümüzün düzenledi$i ve tüm ilerici kurulu%lar"n deste$ini olan
, «Türkiye i%çi s"n"f"n"n # ili halk" ve yurtseverleriyle dayan"%mas""»n" "dile
getiren bir gösteri düzenlendi. # ili'de fa%ist cunta öncesi ve sonras" ara-
s"nda bir kar%"la%t"rma yaparak, kanl" darbenin nedenlerini s"ralayan Ge-
nel Ba%kan i%çi s"n"f"m"z"n dayan"%mas"n" %u sözlerle dile getirdi:

«Emperyalist ya&mac"l"k ve sald"rganl"&a, fa$ist zulme kar$" öz-
gürlük ve sosyalizm sava$"n"n yenildi&ini sananlar aldan"yorlar. # ili
halk", i$çi s"n"f"n"n darbe öncesinde yapt"&" her yönde mücadeleye
haz"rol ça$r"s"n" %imdi daha iyi de$erlendiriyor. !%yerlerinde, tarla-
larda, bürolarda, okullarda emekçiler, ö&renciler, memurlar yeni yön-
temlerle fa$izme kar$" direni$i yükseltiyorlar. !$çi s"n"f", Halk Birli&i
örgütlerini, fa$ist diktatörlü&e ve tekellere kar$" olan herkesi ontl-
fa%ist bir cephede birle%meye ve cuntay" devirmeye ça$"r"yor. •

Dünya ç"nti-emperyalist ve bar"%ç" güçleri bu ça$r"y" destekliyor.
Birle%mi%Milletler Te%kilat" cuntay" insan hak ve özgürlüklerini kat-
letmekle suçluyor. Dünya sendikal hareketinin ilerici örgütleri ulus-

. l!Ji'aras" i%çi s"n"f"n" # ili'ye gönderilen her %eyi boykot etmeye ça$"-
r"yor. Sosyalist ülkelerin ba%"n" çekti$i bu uluslararas" dayan"%ma
her yerde yank"lan"yor. Cunta tecrit oluyor. # ili emekçilerine kan
kusturan fa%ist caniler tek tek saptan"yor. Uluslararas" örgütler bu
insan dü%manlar"n"n cezaland"r"lmas"n" istiyor. Özgürlükten ve ba-
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r"%tcn yana olan tüm insanl"k «Luis Corvalan'a ve tüm siyasal tutuk-
lulara özgürlük» diye ba$"r"yor.

Türkiye i%çi s"n"f" da bu slogana, sahip ç"karak, # ili i%çi s"n"f" ve
halk"n"n fa%"zme kcr%r direni%ini yine' bu sloganla dile getiriyor :

, Tüm siyasal tutuklulara özgürlük!»

f) Ulusal ba$"ms"zl"k ve bar"% için sava%"m

2 Temmuz 1977 tarihli Genel Yönetim Kurulu aç"klamas" D!SK'ln,
ulusal ba$"ms"zl"k; bar"%. ve silahs"zlanma konular"ndaki tavr"n" ve ka-
rarl"l"$"n" belirtmi%tir:

«CHP'yi destekleme karar" gerekçemizde belirtildi$i gibi, D!SK :

• NATO'dan ve .CENTO'dan ç"k"lmas", ikili kölelik anla%malar"n"n
y"rt"l"p at"lmas", askeri üs ve tesisleriyle birlikte tüm yabanc" as-
kerlerin ülkemizden ç"kart"lmas" ve genel olarak ulusal ba$"m•
s"zl"$rm"z için,

• Fa%izmin maddi temeli ve kayna$" olan emperyalist ve i%birlikçi
tekellerin egemenli$inin engelledi$i ve gerçekle%mesi için köklü
dönü%ümleri gerektiren toplumsal kurtulu% ve ilerleme için,

a Tüm askeri bloklar"n kald"r"lmas"n", nükleer ve di$er kitle imha
silahlar"n"n yasaklanmas" ile genel ve tam silahs"zlanmay", Hel-
sinki Sonuç Senedi kararlar"n"n uygulanmas"n", siyasal yumu%a-
man"n askeri yumu%amayla bütünle%tirilmesini ve kom%ular"m"z-
la sald"rmazl"k . anla%malar" yap"lmas"n", çok yönlü ili%kilerin ge-

• ""%tirilmesini içeren kal"c", adil ve sürekli bir dünya bar"%" için,

verilen sava%"m"n ilerleyerek hedefine varmas" için bu hedefte birle-
%en tüm güçlerle birlikte ve örgütsel ba$"ms"zl"$" içinde sava%"m"
sürdürecektir.»
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• A. NAZIM H!KMET'! ANMA GECES!

Yazarlar Sendikas"'n"n giri%imi, TÖS-DER, TÜTED !stanbul %ubeter",
!KD, Karikatürcüler Derne$i, !GD ve bu arada Konfederasyonumuzun da
deste$iyle gerçekle%tirilen Naz"m Hikmet'in 75. do$um y"l"n" ·anma gös-
terisi 21 Ocak 1977 gecesi Spor ve Sergi Saray"nda yap"ld". 10 bine ya-
k"n ki%inin i_zledi$'i gösteri Tertip Komitesi'ne Genel Ba%kan %u mesaj"
gönderdi:

«De$erli Dostlar,
Ba%ta Türkiye Yazarlar Sendikas" olmak üzere, i%çi s"n"f"n"n

büyük ozan" devrimci Naz"m Hikmet'in 75. Do$um Y"ldönümü Kutla-
ma giri%imine kat"lan tüm demokratik örgütlerin yönetici ve üyele-

. rini kutlar, bu geceye kat"lan tüm dostlar" Türkiye Devrimci !%çi Sen-
dikalar" Konfederasyonu D!SK ad"na co%kuyla selamlar"m.

Naz"m Hikmet'in %air yönünü, mücadelecili$inden, mücadeleci
yönünü de %airli$inden ay"rmak olanaks"zd"r. Her %eyden önce kendi
topraklar"m"zdan halk"m"z"n sorunlar" ve ayd"nl"$a özlemi içinden
ç"kan böylesi bir sanat ve eylem adam"na sahip olmaktan büyük
gurur duyuyoruz. Naz"m Hikmet.! sadece Türkiye s"n"rlar" içine hap-
sedemeyiz. O,. her yönüyle, Türkiye ve dünya i%çi s"n"f"n"n, halklar
aras" dayan"%ma ve karde%li$in kopar"lmaz bir unsurudur. Naz"m Hik-
met, %iiri ve eylemiyle, ba$"ms"zl"k, demokrasi, bar"%, toplumsal iler-
leme ve sosyalizm sava%"m" içinde yer alm"%t"r.·
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.Burjuvozlnln koydu&u yasakiamalar Naz"m Hlkrnet'ln kitleseUe$-
mesini önleyememi%tir. Bu ak%am Spor ve Sergi Saray"'m dolduran
binlerce dost, ikinci, üçüncü bask"lar" yap"lan eserleri bunun canl"
kan"t"d"r. !$çi s"n"f"n"n örgütlü bilimsel sava$"m" ilerledikçe konan ya-
saklamalar"n hükmü kalmayacakt"r. 51 y"l sonra kutlqd"&"m"z 1 Ma-
y"s bu aç"dan tarihsel bir dönemeç olmu$tur. #u anda, Türkiye'de
ve dünyan"n di$er birçok ülkesinde milyonlar"n yüre&i bizimle, Naz"m
Hikmet'Ie birlikte at"yor. Türkiye'de ve dünyada bar"$ ve özgürlük
sava$ç"lar", insan NAZIM'a, ozan ve devrimci NAZIM'a sahip ç"k"-
yorlar.

SELAM TÜRK!YE !SÇ! SINIFINA.
YA#ASIN ULUSLARARASI !#Ç! DAYANI#MASI.»

B. GÜZELCE'N!N ARDINDAN

Konfederasyonumuz kurucular"ndan· ve ilk Genel Sekreteri, V. Genel
Kurulumuzda yeniden ayn" göreve seçilen: i%çi s"n"f" hareketinin seçkin
önderlerinden !brahim GÜZELCE,. yakaland"$" amans"z hastal"ktan kur-
tulamayarak· 11 Nisan 1976 sabah" saat 07.20'de aram"zdan ayr"ld".

-· GÜZELCE'nin Biyografisi

. !. GÜZELCE, 7.9.1922'de !stanbul'da do$du. !lkokulu bitirdikten son-
ra Meslek Okulu'r"o devam etti. Buradan mürettip olarak mezun oldu.
Zorunlu hizmetini Urfa . Belediye Matbaas"nda tamamlad"ktan sonra,
!stanbul'a döndü ve 1940 y"l"nda !stanbul Bas"n Teknisyenleri Sendika-·
s"'n"n üvest olarak sendikal eylemlere kat"ld".

1948'de !stanbul Bas"n Teknisyenleri Sendikas"'n"n Genel Sekreter-
li$ine seçildi. W63 - 1967 y"llar" aras"nda Türkiye Bas"n Sanayii !%çileri
Sendikas" (BASIN-!# ) ad"n" alan bu 'örqütün Genel Ba%kanl"$"n" yapan

. GÜZELCE her dönemde ve her ko%ulda tüm ya%am"n" i%çi s"n"f"n"n ve
emekçi halk"n sermaye egemenli$inden kurtulu%mücadelesine adam"%t".
. 1955 y"l"nda «!%çi Sesi» gazetesinde %öyle sesleniyordu. «üzülerek
söylemek lôztrn ki, bizde, i%çinin erke$i de kad"n" da hakir görülen ba-
sit bir makineden ba%ka bir %ey de$ildir. Biz bütün bu haks"zl"klar"n mü-
cadelesi !cerslndevlz. Ve bir gün gelecek, i%çi k"zlar"m"z üniversite, lise
mezunu • kimseler olacaklar. Biz bu günleri görmek istiyoruz.»

Örgütlü mücadelenin gere$ine ve i%çi s"n"f"n"n gücüne inanm"%t".
1956'da «Siz ne derseniz deyiniz bu memlekette, «grev ve hak hürriyeti»
mutlak %ekilde i%çiye verilecekt1r. Her türlü %artlar bunun bu %ekilde
olmas"n" emrediyor.»
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1961 y"i"nda kurulan Türkive !%çi Partisi'nin kurucular" aras"nda· yer
ald". 13 #ubat 1967 tarihinde, sendikas" Bas"n-!%ad"na, Türkiye Devrim-
ci !%çi . Sendikalar" Konfederasyonu (D!SK)'in kuruculu$unu yapt" v~
D!SK'in Genel Sekreterli$ine seçildi. Görevleri ile ilgili olarak çe%itli
uluslararas" sendikal toplant", kongre ve ·gezilere kat"ld". Çe%itli gazete
ve dergilerde sosyal-politik yaz"lar" yay"nland".

1971'den May"s 1975 torihlne kadar Alman Sendikalar Birli$i (DGB)
Berlin Yabanc"lar Bürosunda dan"%man olarak 'görev yapt". 21 May"s
1975 tarihinde toplanan D!SK V. Genel Kurulunda, D!SK Genel Sekre-
terli$ine seçildi. . .

!%çi s"n"f!n"n kavgac" ve yarat"c" yetene$ine inan"yordu. D!SK'in Ge-
nel Sekreterli$ine seçildi$i V. Genel Kurul'dan sonra yo$un bir çal"%ma
tolne girdi.

O bedensel olarak yok oldu. Fakat, D!SK dimdik ayakta ve eme$in
sermaye egemenli$inden kurtulu%u için mücadeleye devam ediyor. Bu
mücadelenin her an"nda, sömürünün ve bask"n"n yok oldu$u, emekçinin
özgür Türkiye'sinde i%çi s"n"f"m"z i. GÜZELCE'yi ya%atacakt"r.»

Genel olarak Türkiye i%çi s"n"f" hareketi içinde önemli bir yeri olan
GÜZELCE. D!SK'in kurulmas"nda ve özellikle V. Genel Kurul sonras" at"-
l"m"nda yeri doldurulmaz büyük katk"larda bulunmu%tur.. D!SK DERG!S!
Nisan - May"s 1976 say"s"nda yay"nlad"$"· yaz"da GÜZELCE'nin sosyalist
ve sendikal militan ya%am"n" anlat"yordu : . ~. •• • •

«Tutuldu$u amans"z hastal"ktan, tekni$in ve bilimin henüz ye-
nemedi$i bu illetten geri dönü%ün olanaks"z oldu$unu biliyor muydu
acaba? 16 #ubat 1976 günü !""giltere'ye tedaviye giderken yorgun-
du, bitkindi. Fakat, sürekli olarak siyasal ve sendikal sorunlar" tart"-
%"yor, görevinin ve inanc"n"n gerektirdi$i mücadeleye .«geçici» de
olsa, aktif bir %ekilde kat"lamamas"n"n ac"s"n" ve öfkesini dile geti-
riyordu. Londra dönü%ünde, h"zla ilerleyen hastal"k O'nu iyice za-
y"flatm"%t". Daha rahat etmesini sa$lamak iste$iyle önceden ayr"lan
bir otel dairesini geri çevirmi% ve D!SK'e, dostlar"na yak"n olmak
için Merter'deki evinde kalmay" tercih etmi%ti. S"k s"k yap"lan ziya-
retlerde ana konu de$i%miyordu. GÜZELCE, bir yandan kendisini,.
görevini ve sorumlulu$unu yerine getirmekten al"koyan belki, ad"n"
bile. bilmedi$i hastal"$a küfrediyor, ayn" anda da i%çi s"n"f"n"n genel
sorunlar" ve örgüt (D!SK) üzerine görü%lerini anlat"yordu. Hastal"k,
Genel Sekreterimiz ve arkada%"m"z GÜZELCE'nin fiziki varl"$"n" yen-
mi%, fakat O'nun ya%ama duydu$u sonsuz sevgi ve bilimsel sosya-
lizme olan sars"lmaz inanc"na doku.namam"%t" bile.

Mücadele içinde her yönüyle ya%ayan inançl" insan olgusudur,
GÜZELCE'yi bu illetli kavgada güçlü k"lan.
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Genel Sekreterimiz GÜZELCE, lürkiye ve dünya i!çi s"n"f"n"n
sermayenin egemer:"li$inden kurtulu%u için verilen mücadeleye tarn
inançl" bir Türk devrimcisi ve bir enternasyonalist olarak 11 Nisan
1976 Pazar ,günü aram"zdan ayr"ld". «Bugün pazar-bugün beni ilk
defa güne%e ç"kard"lar» diyor Naz"m Hikmet. Ve biz, GÜZELCE'yi
bir pazar günü güne%e i%çi s"n"f"n"n sevgi dolu ve ate%ten yüre$ine,
bilincine görndük. Yüre$imizin her at"%"nda, ba$"ms"zl"k, demokrasi,
bar"% ve sosyalizm mücadelesinin her ad"m ve kona$"nda O'nunla
birlikteyiz. D!SK Genel Ba$kan" Kemal TÜRKLER'in dedi&i gibi «O
bedensel olarak yok oldu. Fakat, D!SK dimdik ayakta ve eme$in ser-
mayeye egemenli$inden kurtulu%u için mücadeleye devam ediyor. Bu
mücadelenin her an"nda, sömürünün ve bask"n"n yok oldu$u· özgür
Türkiye'de i%çi' s"n"f"m"z !brahim GÜZELCE'yi ya%atacakt"r.»
GÜZELCE genç bir vo%to, enerji birikmi%deney dolu bir· ça$"nda, s"- .,

n"f sendikac"l"$"n"n h"zla güçlendi$i bir dönemde öldü. O. 1 May"s bro-
%ürüne ÖNSÖZ'ünü yazd"$", yönetici ve örgütlü kitlelerin bir arada yü-
rümesini istedi$i tarihsel 1 May"s gösterisini göremeden aram"zdan ay-
r"ld". Son an"na dek, 1 May"s gösterisinin siyasal anlam", D!SK ve sen-
dikal birlik aç"s"ndan önemi ve hatta teknik sorunlar" üzerine tart"%t",
görü%ünü dile getirdi. Yazd"$" önsözde «Türkiye'de y"llard"r y"$"nsal ola-
rak kutlanamayan 1 May"s, 1976 y"l"nda bir anda yüz binlerin elinde, yü-
re$inde ve kafas"nda bcvroklo%"vor, Alanlar" dolduran kitleler kendi s"-
n"flar"n"n gücünü, sermayenin güçsüzlü$ünü daha iyi kavr"yorlar. 1976'
n"n _1 May"s'"nda Türkiye i%çi s"n"f", ayn" anda tüm clü-nya emekçileriyle
birlikte hayk"r"yor. Bu hayk"r"%, 'eme$in sermayeden kurtulu% mücadele-
sini dile getiriyor. Türkiye i%çi s"n"f" hareketinin uzun geçmi%ine ve dün-
ya i%çi s"n"f"n"n kazan"mlar"na sahip ç"kan D!SK, 1 May"s 1976'da yeni
bir güç ve soluk kazan"yor. Bu soluk, Türkiye !%çi s"n"f"n"n sendikal bir-
li$ini D!SK'te gerçekle%tirme solu$udur» dedi. Bu bir soyut tahmin de-
$ildi. Geçmi%dönemleri ve içinde bulundu$umuz Türkiye ve dünya ko%ul-
lar"n" iyi de$erlendirmi%ti GÜZELCE. 1 May"s günü, belki de ilk kez
Taksim Alan" bu denli doldu$unda, 0'nu bir, kez daha an"msamamak ola-
nakl" de$ildL 1961 y"l"nda T!P'in kurucular", 1967'de D!SK'in kurucular"
aras"nda yer alan ve ilk Genel Sekreteri olan, daha sonra gitti$i Federal
Almanya dönü%ünde V. Genel Kurulumuzda yeniden Genel Sekreterlik
görevine seçilen GÜZELCE'nin daha da eskilere ç"kan, mücadele dolu
geçmi%ini 1976'n"n 1 May"s'"ndan soyutlayabilir misiniz?

1 May"s konu%mas"nda TÜRKLER bu gerçe$i %öyle dile getiriyordu :

«Selam olsun, i%cilerih, emekci!erin, tüm çal"%anlar"n birlik ve
dayan"%ma günü 1 May"s bayra$"n" yere dü%ürmeyen i%çi s"n"f"m"z"n
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yi$it sava%ç"lar"na! Selam olsun sana, büyük insan, i%çi s"n"f"m"z"rt
sava%ç" neferi merhum D!SK Genel Sekreteri !brahim GÜZELCE.»

14 Nisan Çar%amba, bir i%günü. Fakat. Demir Döküm, Arçelik,
grevci !zsal, G"da, Tekstil, Bas"n, Lastik, Turizm,· vb. i%çileri, ·on bin-
lerce i%çi Hürriyet Meydan"'nda toplanm"%. Ellerinde sadece, çal"%t"k-
lar" i%yerlerini blldlren pankartlar var. Yakalar"nda, GÜZELCE'nin res-
mi olan «D!SK Genel Sekreteri !brahim GÜZELCE, 1922 - 1976» roze-
ti var. !lerici gençler de bir ba%l<asm" ta%"yorlar. Üzerinde «!%çi s"n"f"-
n"n özgürlük, bar"%, toplumsal ilerleme sava%"m"ndaki yi$it neferini,
gençlik unutmayacakt"r.» sözcüklerini okuyoruz. Pankartlar aras"nda,
di$er ilerici örgütlerin isimleri görülüyor. Fakat, bu büyük sessizli$i
mücadeleci k"lan, O'nun bir an bile güvenini yitirmedi$i l%cüer." ,
1963 - 1967 y"llar" aras"nda Ger!el Ba%kanl"$"n" yapt"$" D!SK üyesi Ba-
s"n-!%'in «VEN! SES» adl" organ"n"n GÜZELCE için haz"rlad"$" özel
say"s"nda : «!%çi s"n"f"m"z"n ekonomik örgüt birli$inin sa$lanmas", sa-
n sendikac"l"$"n yok olmas", s"n"fsal sendikac"l"k ilkelerinin yerle%mesi
çabas" içinde olan • D!SK'e en olumlu katk"da bulunurken, i. GÜZEL-
CE'yi kaybettik», «#. •GÜZELCE'yi fizik . olarak kaybeden i%çi s"n"f",
O'nun savundu$u ve hayata geçirdi$i sosyalist ilkelere· sonuna kadar
sahip ç"kacak, örgütlü demokratik mücadelesi ile iktidara yönelecek
ve en yüce doru$una ula%acakt"r» sözlerini okuyoruz.

«Eme$in iktidar" için-yürüyordu. - Yürüyordu de$il, YÜRÜYOR!»
# iir dizelerinin yer ald"$" siyah ba%l"kl" MADEN-!# Gazetesi «Demok-
rasi, ba$"ms"zl"k, bar"% ve toplumsal ilerleme mücadelemizin bu inat-
ç" sava%ç"s" omuzdc%lcrtnm nas"rl" elleriyle topra$a verildi» diyordu.
«!brahim GÜZELCE, i%çi s"n"f"m"z"n ba$"ms"zl"k, demokrasi, sosyalizm
kavgas"n"n yeti%tirdi$i namuslu, inanm"%, kararl" bir neferiydi. Kavgas", . . . .
kavgam"z, davas" davam"zd"r» diyordu KERAMIK-I# Gazetesi. DISK'in
kurucular"ndan GIDA-!# 'in siyah bo%hkl" SEND!KA Gazetesi, K. "NEB!-
O&LU'nun kaleminden bu· onulmaz kayb"m"z" %öyle dile getiriyordu : «GÜ-
ZELCE, i%çi s"n"f" mücadelesinin bir bütün oldu$unu kavrayabilen, anla-
yabilen ve uygulayan ender sendika llderterlmlzdendlr ( ... ) Bütün ener-
jisini i%çi s"n"f"m"z"n devrimci ·mücadelesinde tüketen GÜZELCE arkada-
%"m"z" i%çi struft, tarihine yazacakt"r. O'na sevgi. O'no sayg"». Ve daha
birçok D!SK üyesi olen ve olmayan sendika gazetesi i%çi s"n"f"n"n yi$it
evlôd". ilke adam", örgütçü ve kollektif çal"%man"n yaman savunucusu,
sosyalist GÜZELCE'nin ölümü kar%"s"nda duyduklar" üzüntüyü, O'nun
mücadeleci ya%am"n" dile getirdiler.

Bir i%günü olmas"na kar%"n, 14 Nisan Çar%amba günü, ilk kez, on
binlerce i%çi i%i b"rakarak, kendi aralar"ndan ç"kan bu büyük insan" son
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kez selamlamak üzere Hürriyet Meydar!"'ndan Topkap" Caml"k mezarl"-
$"na dek yürüdüler. Yüzlerce çelengin süsledi$i mezar" ba%"nda yapt"$"
konu%mada D!SK Genel Ba%kan" Kemal TÜRKLER, «O'nun aram"zdan
ayr"lmas" sadece ailesi ve D!SK toplulu$u için de$il, tüm i%çi .s"n"f"m"z ve
emekçi halk"m"z için. büyük blr kay"p olmu%tur. !BRAH!M, geride her an"
mücadele ve sevgi dolu dürüst bir ya%am b"rakm"%t"r ( ... ) Tüm ya%am"n",
i%et s"n"f"n"n, ça"l%anlar"n kurtulu%una -adayan GÜZELCE'nin bizlere b"-
rakt"klar" bundan sonra da. yolumuzu ayd"nlatacakt"r» diyerek, Türkiye
i%çi s"n"f"n"n, tüm ilerici ve sosyalistlerin O'no duydu$u derin güveni,
sars"lmaz inanc" ve sönmez ac"y" belirtti.

C. 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

l

'J

'

./!
8 Mart tüm dünyada, 1910 y"l"ndan bu yana Dünya Kad"nlar Günü i

olarak kutlcnmcktcdjr. Ülkemizde de ilk kez !lerici Kad"nlar Derne$l'nln !
giri%imiyle 1977 y"l"nda yap"lan geni%gösterilerle kitlelere mal olmu%tur. j
Genel Sekreter Mehmet KARACA, !KD taraf"ndan Spor ve Sergi Saray"'- 1
nda gerçekle%tirilen bu toplant"ya a%a$"daki mesaj" göndermi%tir : J

«De$erli Dostlar,
!%çi s"n"f" ve sava$"m"bir bütündür. Ya$l", genç, erkek, kad"n tüm

i%çiler kendi s"n"flar"n"n ayr""m·az bir parças"d"rlar. Ancak, yüzy"llar
önce ba%layan ilk sömürü düzenlerinden bu yana genel olarak kad"n-
lar ve özel olarak emekçi kad"nlar çifte sömürü ve zulmün pençesine
teslim edilmi%lerdir. Kapitalizmin i&renç bask" ve zulüm çark" uzun y"l-
lar emekçi kad"nlar" i$çi s"n"f"n"n sermaye egemenli&ine kar$" yürüt-
tü$ü toplumsal sava%"mdan uzak tutmay" ba%arm"%t"r. Yine uzun y"l-
lar kad"nlar toplumun elde etti&i haklardan yararlanamam"$t"r.

, Bundan 67 y"l önce, yani 8 Mart 1910'da «Dünya Emel<çi Kad"n-
lar Günü» ilan edildi. 8 Mart, çal"%an kad"nlar"n, analar"n, ancak er-
kekleri yan"nda ve toplumsal kurtulu%scvc%"rm içinde yer almak su-
retiyle kendi kurtulu%lar"n"n sa$lanabilece$ini hayk"rd"klar" gündür.

Art"k eski dönemler geride kalm"%t"r. Dünya nüfusunun ücte biri
sosyalizm ko%ullar"nda ya%amaktad"r.· Bu ülkelerde kad"n-erkek e%it-
sizli$inin yerini tam bir dayan"%ma alm"%t"r. •

Kapitalist ülkelerde emekçi kad"nlar erkeklerle birlikte kendi s"-
n"flar"n"n örgütleri içinde yer alarak sava%"m veriyorlar.

Vietnam'da, Angola'da, Mozambik'de kad"nlar emperyalizme ve
gericili$e kar%" büyük kahramanl"klar yaratm"%t"r. Kendi ulusal kur-
tulu%sava%"m"z içinde yi$it Anadolu kndrnlcrm"n büyük yeri vard"r. Ve
bugün emekçi kad"nlar"m"z sendikalarda ve di$er demokratik örgüt-
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lerde ve özel olarak da !lerici Kad"nlar Derne$i'ncle h"zla örgütleni-
yorlar. 1 May"s gösterisinde rengarenk bayraklar"yla hepimize güç ve-
ren tekstil i%çisi kad"n arkada%lar"m"z" sanki dünmü%gibi hat"rl"yoruz.

Emekçi kad"nlar"n sava%kanl"$"n" ve kararl"l"$"n", gecekondular"-
n" y"kmaya gelenlere, topraklar"na el koyanlara, i%yerlerindeki eylem-
lerlne sald"ranlara kar%" gösterdikleri dirençle gördük.

Fa%istlerin öldürdü$ü o$lunu ba$r"na bas"p, «bir o$lum öldü,
%imdi bin o$lum var» diye hayk"ran yi$it kad"nlar"m"z"n gösterdi$i ina-
nllmaz cesareti unutmak olanakl" m"?

Kad"nlar", hele emekçi kad"nlar" demokrasi ve toplumsal ilerleme
sava%"m"na kazanmak için tüm gücümüzle çal"%mal"y"z. Bir i%çi kar"s"
• 1 May"s'tan veya bir grevden dönen kocas"na surat"n" as"p, onun mo-
ralini y"kmamal", tersine ona mücadelede güç ve cesaret vermeli, des-
'tek olmal"d"r. Bunun için emekçi kad"n arkada%lar"m"za sab"r ve gü-
venle yakla%mal", onlar" yüzy"llar"n a$"r bask"s"ndan kurtarmal" ve
sendikalarda, di$er ilerici örgütlerde erkeklerin yan"nda yer almalar"n"
sa$lamal"y"z.

Genel seçimlere yakla%"yoruz. En acil olarak i%çi s"n"f"n"n ser-
bestçe siyasal örgütlenmesine konan yasa$"n kald"r"laca$", fa%ist ca-
nilerin cezaland"r-"laca$", hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak kulla-
n"laca$" demokratik bir ortam istiyoruz. Bunun sava%"m"n" veriyoruz.
Emekçi kad"nlar"n, ev kad"nlar"n"n özgürlükten ycina olan tüm kad"n-
lar"n seçimlerde demokratik bir ortam için oy kullanmalar"n" sa$lama~
l"y"z. •

Kad"nlar"n kurtulu%unun ancak sermayenin egemenli$ine kar%"
verilen toplumsal sava%"m ile olanakl" oldu$unu savunmu% ve bu
u$urda ya%amlar"n" feda etmi%tüm devrimci, ilerici kad"nlar" bugün
sayg" ve co%kuyla an"yoruz.

i%gal alt"ndaki lstcnbul'do 1921 y"llar"ndan sonrç bugün yeniden'
kitlesel bir %ekilde «Dünya Kad"nlar Günü»nü kutlama gösterisini dü-
zenleyen !lerici Kad"nlar Derne$i ile dayan"%mam"z" dile getiriyoruz.
Türkiye'de Devrimci !%çi Sendikalar" Konfederasyonu (D!SK) ad"na
bu gösteriyi düzenleyen ve geceve kat"lan kad"n, erkek, genç, ya%l"
tüm emekçileri ve llericlleri içtenlikle se!amlar"m.»

D. KIBRIS DEV-!# FEDERASYONU GENEL KURULU'NA D!SK'!N
MESAJI

Konfederasyonumuz K"br"s sorununun gerçek sorumlusunun emper-
. yalizin ile onun Türkiye, Yunanistan ve K"br"s'taki Türk ve Rum gerici,

• fa%ist i%birlikçileri oldu$unu birçok kez belirtmi%tir. Örgütümüz sürekli
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olarak, K"bns'to her iki toplumun kar%"l"kl" ç"karlar"n" ve e%itli$ini, kar-
de%li$ini, adan"n ba$"ms"zl"k ve ba$lant"s"zl"$"n" gözeten bar"%ç" bir çö-
zümden yana olmu%tur. Bu amaçla, bir yandan K"br"sl" Türk emekçileri-
nin Türk i%verenleri ve fa%istleri taraf"ndan sömürülmesine, bask" alt"n-

. da tutulmas"na kar%" verilen sava%"m" desteklerken, ayn" zamanda iki
toplum ile holkrmtz ve Yunan halk" urcs"ndo zay"flayan dostluk ve da-
yan"%ma ili%kilerinin yeniden· kurulmas" ve güçlendirilmesi için çaba har-
cam"%t"r. 1 May"s 1977'. gösterimize Yunnnlstcn'm ESAK sendikal örgü-
tünden bir temsilcinin gelmesi ve K"br"s PEO Konfederasyonunun, 1
Mcv"s. katliam"n" protesto etmesi ile Maden-!% grevlerini desteklemesi,
uluslararas" toplant"larda kurulan içten ili%kiler bu olumlu geli%melerin
somut kan"tlar"d"r.

DEV-!# 'in 26 Mart 1977 tarihinde toplad"$" Genel Kurulunda D!SK
Yürütme Kurulu .üyesi Celal Küçük yapt"$f konu%mada, Konfederasyo-
numuzun bu konudaki tavr"n" dile getirerek, a'dadaki Türk ve Yunan
i%çilerinin dayan"%mas"n"n s"n"f sendikalar" aras"ndaki ili%kilerin güclen-.

, dirilmesiyle gerçekle%tirilmesinf istemi%tir. Konu%ma özetle %öyledir:
«Dünyan"n bar"$ ve ilerlemeden yana güçleri,- i$çi s"n"f", üçüncü

dünya ülkeleri bar"$ taarruzlar" ile sc"ld"rgan emperyalist gericili&i
püskürtmektedir. Ülkemizin bulundu&u bölge emperyalist gericili&in
oyunlar"n"n s"k s"k sergilendi&i, silah ve ölüm tekellerine milyarlar
kazand"ran bir bölgedir._ Bizlerin, gericilik güçlerinin her oyununa
kar$" dikkatli ve tetik olmam"z her ·yerde oldu&undan daha zorun-
ludur.
. Emperyalist güçlerin planlar" bir noktaya kadar bo$a ç"kar"ld"k-
tan bu yana K"br"s'ta emekçiler aras"nda mevdonc gelen h"zl" bilinç-

• "enme, gerici ki$i ve güçleri telô$a dü$ürmü$tür.
• Türkiye'de demokrasi, bar"$ ve toplumsnt ilerleme için mücade-

le veren i$çi s"n"f"m"z"n ve D!SK'in K"br"s'taki karde$lerinin ayn" do&-
rultudaki mücadelesinin en yak"n destekçisi oldu&undan ve olaca-
&"nda,n .ernln bulunabilirsiniz.

K"br"s sorunu, bölgemizdeki bar"$ ve güve~lik aç"s"ndan büyük
önem to$"mcktcd"r, Bu konuda, adil bir çözümün, K"br"s Türk ve
Rum halklar"n"n ç"karlar"na sayg" gösterilerek, bar"$ yoluyla ve gö-
rü$melerle sa&lanaca&"na inan"yoruz.

K"br"s'ta bar"$"n hakim olmas", sava$ tohumlar"n"n, "rkç", fa$ist
• geli$i~lerin yok 'clmcsr yine K"br"s Türk ve Rum i$çilerinin ortak sa-
va$"m" ile gerçekle$ecektir. Bu,. dünya bar"$"na hizmet yolunda önem-
li bir hedeftir. •

K"br"s'ta geçti&imiz günlerde iki toplum i$çilerinin temsilcisi ol-
duklar" iddias" ile görü$en sendikalar"n bu tavr" iki toplumun karde$-
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ce ili%kilere yakla%mas" ve i%çi s"n"f"n"n birli$i aç"s"ndan olumlu yo-
rumlanabilir. Ancak, emperyalist sömürgen ve gerici güçlerin CIA'n"n
cirit att"$" bir uluslararas" platformun bu istenilen karde%li$e . ne
derece yararl" olaca$" da ku%kuludur. Bu yak"nla%ma yine her iki
toplumda da s"n"f ve kitle sendikac"l"$" yolunda sava%"m veren ör-
gütleri etkisiz k"lma ve giderek tasfiye etme özlemlerini ta%"maktay.
sa bu istem önünde büyük engeller .bulacakt"r. !ki toplumun i%çileri
aras"ndaki ili%kileri yeniden kurmak ve güçlendirmek üzere yap"la-
cak görü%melere DEV-!# 'in de kat"lmas"yla gerçek yakla%ma zemi-
nini i%çi s"n"f"n"n gerçek sendikal örgütlerinin güvencesi ile yarata-
cakt"r.

De$erli Arkada%lar, .
Ekonomik, demokrctlk siyasal haklar" k"s"tlanan, çok dü%ük bir

asgari ücretle tutulmaya çal"%"lan siz K"br"sl" karde%lerimize Genel
Kurulunuzun yeni bir güç kataca$"na ve çok önemli gör.evlerin bek-
ledi$ine ancak bu görevlerin ba%ar"yla sonuçland"r"laca$"na inan"-
yoruz.

K"bns'te i%çi s"n"f"na yeni kazan"mlar getirecek yasalar"n _ger-
çekle%mesi ve hayata geçirilmesi için verdi$iniz mücadeleyi • kutla-

• r"m. Bask"s"z, sömürüsüz, ba$"ms"z bir K"br"s için mücadelenizde
ba%ar"lar dilerim.»

E. ECEV!T'E KAR# I G!R!#!LEN SU!KAST G!R!#!M! ÜZER!NE
PROTESTO MESAJ!

CHP Genel Ba%kan" Bülent Ecevit'e kar%" 3· Haziran 1977 tarihinde
seçim mitingini yapaca$"· Taksim Alan"'nda suikast yap"laca$"n"n bizzat
Ba%bakan taraf"ndan bildirilmesi üzerine Genel Ba%kan Türkler %u de-
meci vermi%tir :

«Demirel'in ba%bakan olarak CHP Genel Ba%kan" say"n Bülent
Ecevit'e gönderdi$i mektupta, bizzat kendisi taraf"ndan yap"lan aç"k-
lamalar fa%ist terör ve suikast eylemlerinin vard"$" boyutlar" göster-
mektedir. Say"n Ecevit'e Sheraton Otelinin üst katlar"ndan uzun nam-
lulu ve .dürbünlü bir tüfekle ate% edilece$ini bilecek kadar ayr"nt"l"
bilgilere· sahip olan Demirel bu mektubunu M!T'e ve !çi%leri Bakan-
l"$"na da gönderdi$ine göre bu bilgileri kimden alm"%t"r? Demirel al-
d"$" bu bilgilerin M!T'in özellikle bir kanad" ve MHP ile CIA'n"n bil-
gisi d"%"nda oldu$unu iddia edebilir ·m"?

Gönderdi$i mektupta D!SK'in düzenledi$i 1 May"s gösterisini kc-
. na b'ulayan komplodan dolay" ilk kez D!SK'i ve CHP'yi sorumlu tut-
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mayan Demirel bö.ylece bugüne kadar yalan söylemi% olmaktad"r.
Demirel'in bu aç"klamas" art"k iplerin kendi elinde olmad"$"n" gös-
termi%tir. !pler, Demirel'in de bugüne kadar i%bir!i$i içinde oldu$u
MHP ile MHP'nin besledi$i fa%ist komandolar"n ue CIA'n"/1 elindedir.
Demirel mektubunda, «suikast ve sabotaj» eylemlerinin «seçimler-
den· fqyda ummayan, seçimlerin yap"lmas"n" arzulamayan veya se-
çimlere gölge dü%üsmek i%Jeyen» iç ve d"%kurulu%lar taraf"ndan tez-
gôhland"$m" söylemektedir. Bunlar, i!ti y"ld"r ülkemlzl kar" ve ate%e
bo$a,:", durmadan fa%izme geçit crnvcn tekelci sermayenin finanse
etti$i ve CIA taraf"ndan yönetilen, gerici-fa%ist güçlerdir. Bu gerici-
fa%ist güçler bugüne kadar MC'""in deStg$i ve kr%k"rtmcs"vlo 200'den
fazla siyasal cinayet i%lemi%ler ue 1 May"s gösterimizi kene bulam"%-
lard"r. • Demirel bugüne kadar, 1 May"s kanl" komptosundnn dolav"
D!SK'i suclorken bugün de$i%ik bir yorum getirmekle ada!et organ-
lar", sa$duyu sahibi emniyet yetkilileri ve en önemlisi halk"m"zla alay

. etmi%, onlar" yamltm_ava çal"%m"%olmuyor mu? Dernlrel'in bu aç"k-
lamas", kendisini, ülkemizi Ecevit'e suikast noktas"na kadar getiren
MC'nin gerici-fa%ist politikas"ndaki sorumlulu$undan kurtaramaya-
cckt"r. Demirel, demof<ratilc bir ortamda emekçi halk"m"z"n· öfkesin-
den ve hesap vermekten kurtulmak, fa%ist bir darbe te%ebbüsünün
bozgunundan sa$ salim kurtulmak için bu aç"klamay" yapmak zorun-
da kalm"%t"r. Demirel, 5 Haziran seçimlerinin emekçi halk"m"z"n de-
mokrasi sava%"m"n"n ba%ar"s"yla sonuçlanaca$"n" 1 Haziran mitin-
ginden sonra kesin olarak gördü$ü için elindeki bilgileri vermi%tir.

Demirel mektubunda Türkiye'de sabotaj ve suikast eylemleriyle
özel olarak görevlendirilmi% kimseler_ oldu$unu söylemektedir. Öy-
leyse neden ba%bakan olarak Demirel, CIA ve onun yerli karde%ör-
gütünün denetiminde olduklar" art"k aç"kça ortaya ç"kan bu profes-
yonel canileri yakalatmam"%t"r? 200'den fazla insan"m"z"n katilleri
aras"nda olan bu kiral"k canileri yakalatmad"$" için Demirel suça i%ti-
rak etmi%tir. Bunun hesab" sorulacakt"r.

Demirel Sheraton Otelinin üst katlar"ndaki odalar"n birinden uzun
namlulu ve dürbünlü bir tüfekle Say"n Ecevit'e ate%edilece$ini söy-
lemi%tir. Bu kadar kesin ve ayr"nt"l" bi~gilere sahip olmas"na ra$men
neden Demirel suikast tertipçilerini yakalatmamaktad"r?

Demirel, 1 May"s gösterimizi kana bulayan komplo ile Çi$li Ha-
vaalan"ndaki o!av ve Ecevit'e kar%" 3 Haziran günü suikast te%eb-
büsünün bir bütünün parçalar" oldu$unu %öylemekte ve ayn" güçler
taraf"ndan. planland"$"n" aç"klamaktad"r. Demek ki Demirel, 2 Hazi-
ran günü aç"klad"$" bilgilere çok daha önceleri sahipti. O halde,
neden bu bilgileri daha önce aç"klamad" ve neden gerekli önlemleri
almad"? •
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Demirel bir gazeteye verdi$i özel demeçte «seclmlere üç kala
neler olaca$" belli olmaz» demi%tir. Demirel say"n Ecevit'e gönderdi$i
mektupta yapt"$" aç"klamalarla seçimlere üç g'ün ve hatta haftalar
kala neler olaca$"n" bildi$ini göstermi%olmuyor mu?

Daha önceleri aç"klam"%t"k. Niksar, # iran olaylar" ve 1 May"s
!%çi Bayram" gösterimize. yönelen kanl" komplo ayn" fa%ist plan"n
parçalar"d"r. Çi$li olay" ve say"n Ecevit'e kar%" suikast te%ebbüsü
bu plan dahilindedir. Bu fa%ist plan" haz"rlatan ve haz"rlatanlar ül-
kemlzln demokratik gelece$inden, emekçi halk"m"z"n insanca bir ya-
%ama kavu%mas"ndan korkanlard"r. Tüm fa%ist cinayet, sald"r" ve
suikast giri%imlerinin en ba%ta gelen sorumlusu tekelci sermaye,
onun emrindeki MC ve CIA ile onun denetimindeki yerli karde%ör-
gütüdür. 5_ Haziran seçimlerinden sonra ba%ta ileri demokratik. bir

• düzen için sava%"m veren i%çi s"n"f"m"z olmak üzere tüm halk"m"z
MC'nin eleba%lar"ndan, fa%ist komondolcrdcn, ülkemizi kan ve ate-
%e bo$an tüm güç ve ki%ilerden hesap soracakt"r: Kitleler halinde
5 Haziran günü sand"k ba%"na gitmek ve her vatanda%"n kulland"$"
oya sahip ç"kmas" bu hesap sorman"n yolunu açacakt"r.»

F. SSCB ,SEND!KALAR!, GENEL KURULUNDA FEHM! ISIKLAR'IN
KONU#MASI .

21 - 25 Mart 1977 tarihlerinde toplanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-
ler Birli$i Sendikalar" XVI. Genel Kurulu'no D!SK ad"na kat"lan Yürütme
Kurulu üyesi Fehmi I%"klar %u . konu%may" yapm"%t"r:

«Say"n Ba%kan,
De$erli Arkada%lar,

,, Sovyet Sendikalar"n"n 16. Genel Kurulunu, Türkiye Devrimci !%-
çi Sendikalar" Konfederasyonu (D!SK) ad"na içtenlikle selamlar ve
Türkiye i%çi s"n"f"n"n Sovyetler Birli$i emekçilerine candan ve kar-
de%çe selamlar"n" iletirim.

Öteden beri iyi olan ili%kilerimiz son y"llarda önemli ilerlemeler
kaydetmi%tir. Geçti$imiz 13 #ubatta Konfederasyonumuzun 10. y"-
l"n" kutlad"k. Kutlama %ölenine kat"lan karde% Sovyet Sendikalar"
Merkez Konseyi temsilcisi ile örgütümüz Genel Ba%kan"n"n imzala-
d"klar" ortak aç"klama, pek çok konuda görü%birli$i içinde oldu$u-
muzu gösterdi. Örgütlerimiz aras"ndal<i dostluk ve dayan"%ma ili%-
kilerinin daha rahat ve h"zl" bir %ekilde geli%erek güçlenmesi, büyük
ölçüde bar"% içinde bir arada ya%ama, yumu%ama ve i%birli$i sava-
%"m"n"n son y"llardaki önemli ba%ar"lar"na ba$l"d"r. Ba%ta Sovyetler
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Birli$i olmak üzere, sosyalist sistem ile tüm bar"% ve ilerlemeden
yana olan insanl"$"n bu hakl" sava%"m"n"n olumlu sonuçlar", bir
NATO üyesi olan ülkemiz ile Sovyetler Birli$i aras"nda iyi kom%uluk,
dostluk ve i%birli$i ifl%kllerlnln olu%mas"n" önlemeye çal"%an gerici,
militarist ve emperyalist çevrelerin oyununu bozmu%tur. Üll<elerimiz

_ aras"nda Kurtulu%Sava%"m"z"n en kanl" dönemlerinde ba%layan ge-
leneksel ili%kilerimizin _ son zamanlarda h"zla geli%mesi, gerek ulu-
sal ç"karlar"m"z, gerekse bölgede bar"%, güvenlik ve i%birli$i sava%"m"
aç"s"ndan son derece sevindiricidir. Böylece burjuvazinin geli%me-
sini önlemek için kulland"$" nntl-Sovyetlk propagandan"n etkisi bü-
yük ötcüde k"r"lmaktad"r. _

Ülkemiz _emekçileri ve özellikle i%çi s"n"f"m"z"n en bilinçli kesimi-
ni olu%turan D!SK üyeleri, sosyalist sistemin ve bar"%"n -en büyük gü-
vencesi, uluslararas" i%çi hareketi ile ulusal ve toplumsal kurtulu%
sava%lar"n"n en g'üçlü .deste$i olan ülkenizde, emekçilerin refah dü-
zeyini yükselten sosyalist uygulamalar" çok yak"ndan izlemektedir.
Ülkemizde verdi$imiz demokrasi ve toplumsal ilerleme sava%"m" sos-
yalist bir düzen hedefi do$rultusunda geli%mektedir. Bu nedenle 60
y"ll"k uygulamalar"n"z bizler için zengin bir deney hazinesidir.

Kalk"nma planlar"n"n 'hcz"rtcnmce" ve uygulanmas"nda, ekono-
mik, toplumsal ve kültürel uygulamalar"n her c%cmosmdc, üretimin
yönetiminde Sovyet Sendikalar"n"n üstlendi$i - görevler en y"$"nsal
örgüt olarak sendikalar"n sosyalist bir toplumdaki yerinin önemini
somutlamaktad"r.

De$erli Arkada%lar,
Önümüzdeki dönemlerde Türkiye ile Sovyet!er Birli$i aras"ndaki

çok· yönlü ili%kilerin daha da geli%ece$ine inan"yoruz.
Ba%ta D!SK olmak üzere, ülkemizdeki tüm ilerici ve bar"%ç" güç-

ler bu geli%rr"eyi sabote edecek, ulusal ve toplumsal ba$"ms"zl"k mü-
cadelemizi durdurmak, bölgede yeni ve tehlikeli gerliimler yqratmak
isteyen ABD'nin ve NATO'nun emperyalist, militarist güçlerinin bu
oyununu bozacak güç ve kornrl"l"ktcd"r. Örgütlerimiz aras"ndaki
dostluk ve i%birli$i ili%kileri giderek mutlaka daha da geli%ip, güçle-
necektir.

Çal"%malar"n"zda _ba%ar"lar diler, 16. Genel Kurulunuzu Türkiye
i#ç; s"n"f"n"n demokratik -- s"n"f ve kitle sendikal örgütü D!SK ad"na
içtenlikle ve· co%kuyla selamlar"m. •

Ya%as"n Dünya !%çi S"n"f"n"n Birli$i:»

D!SK Yürütme Kurulu üyesi Fehmi I# IKLAR'"n 4.4.1977 günü Soyfa'da
yap"lan Bulgaristan Sendikalar" 8. Kurultay"nda yapt"$" konu%ma :
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«De$erli Arkada%lar,

Karde% Bulgaristan Sendikalar"n"n 8. Kurultay"n" Türkiye Dev-
rimci !%çi Sendikalar" Konfederasyonu (D!SK) ad"na içtenlikle selam-
lar"m. Toplant"n"zda Türkiye i%çi s"n"f"n"n Bulgaristan i%çi s"n"f" ve
halk" ile h"zla' geli%en dostluk ve dayani%ma ili%kilerini dile getirmek-
ten duydu$um sevinci belirtmek isterim.

Geçti$imiz haftalarda Romanya halk"n" büyük maddi ve manevi
zararlara sokan depremin ülkenizde sebep oldu$u derin üzüntüyü
payla%"r"z. Bulgaristan halk"n"n aç"lan yaralar" k"sa sürede saraca-
$"na olan inanc"m"z tamd"r.

"olsx ile Bulgaristan sendikalar" aras"ndaki ge,leneksel dostluk
• ve dayan"%ma ili%kileri, son y"llarda h"zl" bir geli%me göstermi%tir.
. Bu konuda at"lan ad"mlar 4.6.1976 tarihinde • örgütlerimiz aras"nda
imzalanan ortak aç"klama ile daha da somutlanm"%t"r. Daha birkaç
y"l öncesine kadar, burjuvazinin yo$un cntl-kornünlst propagandas",
Türkiye i%çi s"n"f"n"n uluslararas" dayan"%mas"n" somut bir %ekilde
dile getirmesini önlemede baz" ba%ar"lar sa$l"yordu. Ancak, bar"%
içinde bir arada ya%ama, güvenlik ve kar%"l"kl" i%birli$i politikas"n"n.
ba%ar"lar", ülkelerimiz aras"ndaki ili%kilerin geli%ip güçlenmesine yol
açm"%t"r. Emperyalist mihraklar"n yönetti$i kin ve nefret dolu so$uk

• sava%politikas" tarihsel bir yenilgiye u$ram"%t"r. Helsinki Konferans"
Sonuç Belgesi bu geli%imin kaç"n"lmaz sonucu ve ba%ta sosyalist
ülkeler olmak üzere bar"%ve ilerlemeden yana tüm insanl"$"n büyük
bir 'zaferidir. Her zaman için karde%çe duygulç:"r ta%"d"$"m"z Bulga-
ristan Sendikalar" ile olan ili%kilerimizin h"zl" geli%imini sa$layan
esas nedenlerin ba%"nda bu gelir.

Önümüzdeki dönemlerde Türkiye ile Bulgaristan aras"ndaki çok
yönlü ili%kilerin daha da geli%ece$ine inan"yoruz.

Bq%ta D!SK olmak üzere, tüm ilerici ve bar"%ç" güçler bu geli%-
meyi sabote edecek ulusal ve toplumsal ba$"ms"zl"k mücadelemizi,
durdurmak, bölgede yeni ve tehlikeli gerilimler yaratmak . isteyen
ABD'nin ve NATO'nun emperyalist, militarist güçlerinin bu oyununu
bezecek güç ve kararl"l"ktad"r. Örgütlerimiz aras"ndaki dostluk ve
i%birli$i lll%kllerl giderek mutlaka daha da geli%ip, güçlenecektir.

De$erli Arkada%lar,
Ülkemizde ileri demokrasi için fa%izm tehlikesine, yerli ve e_m-

peryollst tekellerin ya$mac"l"$"na ve sömürüsüne kar%" kararl" bir
sava%"m veriyoruz. Bu sava%"m içinde i%çi s"n"f"n"n ekonomik ·ç"kar-
lar"n" savunuyor, i%çileri bu ortak ç"karlar etraf"nda ve kapitalist sö-
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muruye kor%i örgütlüyoruz. Fa%izm ve emperyalizme kar%" verdi$i-
miz sava%"m içinde yer alan güçler aras"nda, sosyalist Bulgaristan'"n
ve anti-fa%ist halk direni%inin büyük önderi Dimitrov'un büyük say-
g"nl"$" vard"r. ·

Geri· bir tar"m ülkesi olan Bulgaristc"n'", bugün ileri bir tar"m ve
sanayi ülkesi durumuna getiren sosyalist planlaman"n her c%cmnsrn-
da görev alan Bulgar Sendikalar"n"n ba%ar"l" çal"%malar"n" büyük bir
i(giyle • izliyoruz.

Ülkelerimiz aras"ndaki. i%birli$i ve iyi kom%uluk ili%kileri ile ör-
gütlerimiz aras"ndaki dayan"%ma ve ,dostluk ili%kilerinin daha da ge-
li%tirilmesi dile$i ile Kurultcv"mz"; karde% Bulgaristan i%çi s"n"f" ve
emekçilerini en içten 'duygular"mla selamlar, çal"%malar"n"zda sü-
rekli ba%ar"lar dilerim.

Ya%as"n Dünya !%çi S"n"f"n"n Birli$i.»
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A. D"! !li%kiler Dairesi Raporu

.". G!R!#

D!SK V. GENEL KURUL KARARI NO: 19

«D!SK'!N 0I# !L!#K!LERE DAHA ÇOK ÖNEM VERMES!

Uluslararas" i$çi dayan"$mas"n"n eski ve onurlu bir geçmi$i oldu-
&u, bu itibarla, uluslararas" ili$kilerin hergün biraz daha önem kazan-
d"&", ,ba$ta çok uluslu $irketler olmak üzere, sendikalar"n, ulusolclcn-
da tekelci sermaye ile tek ba$"na mücadele olanaklar"n"n azald"&"
gerçe&inden ç"karak, i$çi s"n"f"n"n sorunlar"n"n tam bir uluslararas"
i$birli&i ve dayan"$m_a içinde çözümlenebilmesi için, d"$ ili$kilere çok
daha fazla önem verilmesi gere&ine oybirli&i ile karar verildi.»

Dünya ve Avrupa sendikal hareketinin bir parças" olan D!SK; V.Genel
Kurul'da al"nan 19 say"l" karar" hayata geçirmek ve kar%"l"kl" sayg" ve e%it-
lik lclnde, uluslqrcrns" sendikal hareketin her düzeydeki birli$inin sa$lan-
mas"na katk"da bulunmak için, geçen dönemde önemli çal"%malarda bu- •
lunrnu%tur.

Bir yandan Bat" Avrupa ülkeleriyle olan ekonomik, ticari ve kültürel
i:i%kilerini h"zla geli%tiren Türkiye, öbür yandan. yap"lan anla%malarla, sos-
yalist ülkeler ve Orta Do$u ülkeleriyle ili%kilerini geli%tirmede olumlu ad"m-
lar atm"%bulunmaktad"r. Bulgaristan ve Romanya Halk Cumhuriyetleri ve
Sovyetler • birli$i ile yap"lan ekonomik anla%malar, Filistin Kurtulu% Örgü-
tü'nün tan"nmas" ve Helsinki'de toplanan Avrupa Güvenlik ve !%birli$i Kon-

191



feror"s" kararlar"na ülkemizin de kat"lmas", Türklye'nln art"k tek yanl" ve
ikili ili%kilerden, çok yanl" ili%kilere geçmekte oldu$unun somut belirtileridir.

Bu geli%im, bar"%. silahs"zlanma, ortak güvenlik ve e%itlik temeli üze-
rinde kar%"l"kl" i%b_irli$inden yana olan i%çi s"n"f"m"z" yak"ndan ilgilendir-
mekte ve uluslararas"_ dayan"%mas"n" geli%tirmeye ve güçlendirmeye götür-
mektedir.

Günümüzde sendikalar"n ideolojik, politik ve örgütsel e$ilimlerinin
farkl" olmalar", dünyam"zda iki sistemin, kapitalizm ve sosyalizmin varl"$"
gerçe$inden ç"kar. Bu iki sistem aras"ndaki uzla%maz çat"%ma ve ili%kilerin
geli%im do$rultusu. sendlkolonn ve sendikalararns" ili%kilerin yönünü be-
lirleyici bir etken olarak· ortaya ç"kmaktad"r.

D!SK, s"n"f i%birli$ine kar%". kapitalizmin sömürü ve bask"s"na kar%",
geni% i%er kitlelerinin ekonomik ve toplumsal haklar"n"n korunmas" ve ge-
ni%letilmesi, ba$"ms"zl"k demokrasi ve bar"%temeli üzerinde emekten yana
bir düzen için mücadele eden demokratik s"n"f ve kitle sendikai örgütüdür
ve D!SK'in ulusal ve uluslararas" düzeydeki ili%kilerine damgas"n" vuran bu
ilkelerdir.

Ancak, bu ilkeler, uluslararas" sendikal eylem ve örgütsel birli$in ko-
%ulu olarak öne sürülemez: Bunun için, toplumsal rejimleri farkl" ülkelerin
bar"% içinde ya%amas" politikas"n"n önemli mesafeler ald"$" günümüzde,
D!SK, ülkelerinin rejimleri veya ideolojik ve politik e$ilimleri farkl" olan
sendikal merkezlerin kar%"l"k görü% ve bilgi al"%-veri%inden, ortak eylem-
lerde bulunmalar" ve giderek uluslararas" sendikal hareketin örgütsel bir-
li$ini sa$lamalar"ndan yanad"r. .

!%te bu görü%ten hareket eden D!SK, ba%ta Avrupa Ülkeleri olmak üze-
re dünyadaki farkl" ideolojik ve politik görü%lerde olan çe%itli sendikalar-
la, kar%"l"kl" bilgi al"%-veri%i sa$lama, yay"nlar"n gönderilmesi, ülke ve ör-
güt ac"s"ndan önem ta%"yan günlerde birbirlerine konuk temsilci gönder-
me ortak eylemler vb. biçimlerde ili%kiler kurmak· ve bunlar" güçlendirmek
için çaba göstermi%tir. Bu arada %unu belirtmek gerekir ki, bu do$rultu-
daki giri%imlere, sosyalist ülkelerin sendikalar"n"n dcho çok ilgi ve yak"n-
l"k göstermelerine kar%"l"k, uzla%mac" sendikalar"n özellikle etkin oldu$u
geli%mi% kapitalist ülkelerin sendikalar"ndan ayn" ilgi ve yak"nl"$a tan"k
olunmam"%t"r. . .

Buna bir örnek olarak, Hollanda !%çi Sendikalar" Konfederasyonu
(FNV) dan gelen yaz"dan bir parçay" gösterebiliriz :

«22 Aral"k 1976 ve 2 Mart 1977 tarihli mektuplar"n"za hayli geç
. cevap verdi&imiz için özür dileriz. Bunun nedenleri orcsmdo -dele-
gasyonununuiu kabul eden, birinci derecede sorumlu Yürütme Ku-
rulu üyemizin hastal"&" ve önerilerinizin, örgütümüzün çe$itli organ-
lar"nda ele al"nmas"n"n gerekmi$ olmas" da bulunmaktad"r...
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Bir Avrupa, ya da uluslararas" sendikal örgütüne üye bir örgü-
tün bulundu$u ülkelerde, FNV ancak üye oldu$u Avrupa, ya da ulus-
lararas" sendikal örgütüne üye olan öbür sendikalar"n kongrelerine
ve toplant"lar"na kat"lma ve bunlara delege gönderip, bunlardan de-
lege kabul etme politikas"n" sürdürmektedir. Bu demektir ki, Ara-
l"k ay"nda gönderdi$iniz ve gözlemci, inceleme gruplar", vb. de$i%i-
mine ili$kin olan mektubunuzda formüle edilen önerilerinizi kabul ede-
miyece&iz. •

Sayg"larla,
J.M.W. van Greunsven

Sekreter»

Bir konuda bir ba%ka örnek de !sviçre Sendikalar Birli$i'nin tavr"d"r.
D!SK'in bu ülkedeki Türk i%çilerinin hak ve ç"karlar"n"n korunmas" yönün-
de ortak çaba gösterilmesi. i%birli$i yap"lmas" ve kar%"l"kl" ili%kilerin geli%-
tirilmesi somut önerisi, bu örgüt taraf"ndan UHSK'ya üye olduklar" ve
UHSK'ya Türkiye'den üye olan Türk-!% ile ili%kileri. bulundu$u «gerekçesiy-
le» geri çevrilmi%tir.

Uzla%mac" • sendikalar"n özellikle etkin oldu$u kapitalist ülke sendi-
kalar", UHSK'n"n politikas"n"n da etkisiyle, D!SK aleyhinde bir %artlanma
içinde bulunduklar"ndan, D!SK'in kapitalist ülkelerin sendikalar" ile sos-
yalist ülkelerin sendikalar" aras"nda bir ayr"m yapmadan, içtenlikle ve
e%itlik ve ba$"ms"zl"k içinde ili%kilere giri%me politikas"n" anlayamam"%-
lard"r veya anlamak istememi%lerdir.

Bunun sonucunda, D!SK ile sosyalist ülkelerin sendika örgütleri ile
geli%mi%kapitalist ve geli%mekte olan ülkelerin ilerici sendikal örgütleri ara-
s"ndaki ili%kilerin, yaz"%ma, bilgi al"%-veri%i, kongrelere ve benzeri toplan-
t"lara gidip gelme biçimlerinde somutla%mas", üye sendikalar"m"z" da etki-
lemi% ve bunlar"n d"% ili%kileri de ayn" politika do$rultusunda bir geli%me
göstermeye ba%lam"%t"r.

Uluslararas" Metal !%çileri Federasyonu (IMF) ye üye olan Mcden-l%,
son kongresinde Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)'na ba$l" olan Ulus-
lararas" Metalurji Federasyonu'na üye olma karar" al"rken; Keramik-!%Sen-
dikas" da, son kongresinde, Uluslararas" Kimya, Enerji ve çe%itli sanayi-
ler !%çi Sendikalar" Federasyonu (IECF)'den ayr"larak DSF'na ba$l" Ulus-
lararas" Yap", A$aç ve in%aat Malzemesi Emekcilerl Birli$i (UY!SEB)'e
üye olma karar" alm"%t"r. Ayr"ca, Turizm-!%Sendikam"z da temsilciler mec-

"
llslnln karar"n" onaylayarak DSF'ye kat"lma karar" alm"%t"r.

Bu geli%melere ko%ut olarak, D!SK'e üye öbür sendikalar"n da, DSF'na
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ba$l" uluslararas" i%kolu federasyonlar"yla olan ili%kilerinde h"zl" ilerlemeler
olmaktad"r.

IMF gibi uluslararas" ör.gütlerin, D!SK'in izlemekte oldu$u ba$"ms"zl"k
politikas"n" sayg"yla kar%"lamaya dikkat etmelerine kar%"l"k, ICEF Genel
Sekreteri Charles Levinson, Ö!SK'in politikas"na sayg" duymak bir yana,
D!SK'in iç i%lerine kar"%makta v~ politikas"na bask" yapmak için büyük
çaba göstermektedir.. Bunun en somut ve. en son örnekleri aras"nda, 1975
Kas"m"nda Levinson'un Cenevre'de bulunan D!SK heyetine, konfederas-
yonumuz ile ona ba$l" sendikalar"n DSF ve sosyalist ülke sendikalar"yla
geli%tirdikleri ili%kileri ele%tirmesi ve geçti$imiz Kas"m ay" içinde Türkl-
ye'deki üyelerine gönderdi$i telgraf ve mektuplar gösterilebilir.

A%a$"ya alm"% oldu$umuz !CEF yaz"c", C. Levlnson'un Türkiye'deki
üye sendikalar"n" bask" alt"nda tutmak için, zaman zaman bunlara gön-
derdi$i yaz" ve telgraflar"n sadece bir örne$idir. •

• «Bu konuda daha önceki yaz"$malar"m"za at"fta bulunmak is-
terim. Bu konu, baz" D!SK sendikalar"n"n, DSF ve üye örgütleriyle
çok yanl" ve uluslararas" ili$kilerde bulunmas"yla özellikle ilgilidir.

IMF, DSF'nin ·, metal I$kolu k"sm"na üye oldu&undc"n Maden-!$'i
ihraç etmi$tir. !CEF üyelerinin ayn" $eyi dü$ündükleri bize gayri
resmi olarak bildirilmi$tir,

Gelecek Yönetim Kurulu toplant"m"z, 10, 11 Kas"m 1977 tarihle-
rindedir. Toplant"dan önce resmen cevab"n"z" rica ederim.

ICEF örgütünüzü zor günlerde y"llarca desteklemi$tir. Sorumlu-
/ luklcnm"z", hem ilke, hem de sizleri muhalifler!nize kar$" maddi yar-

d"m vererek desteklemek yoluyla yerine getirdik. Bunu $u inançla
yapt"k Her türlü, sol veya sa& kanat totaliterlik. ve fa$izm biçimle-
rine kar$", ikimizin de hür ye demokratik sendikac"l"&"nda ba&l" 017
du&umuza inan"yorduk.

Geçmi$ ili$kilerimize göre, ICEF'e üye olmaya ve onun statü ve
politikalar"n" kabul etme veya etmeme hususunda sizden resmen ce-
vap rica ediyorum.»

C. Levinson
Genel Sekreter»

Charles Levinson bu politikas"n"_ sadece Türkiye'de de$il, bir çok ül-
kede uygulamaktad"r.

Portekiz'de, s"n"f sendik.ac"l"$" anlay"%"nda ve ulusal sendikal birli$i
sa$l~ma yolunda olan lnter Sendikal örgütüne kar%" go%istlerle i%birli$i
yapan C. Levinson, !spanya ve !talya'da da sendikal birli$in sa$lanmas"-
na kar%" ç"kmaktad"r. Ayn" biçimde, çok uluslu ortakl"klara kc:!r%" sendikal
eylem birli$i· ça$r"lar"n" «Komünist taktikler» olarak nitelemektedir.
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ICEF, Birle%mi%Milletler ve benzeri uluslararas" örgütlerin çok ulus-
lu ortakl"klara kar%" daha yo$un bir çaba içine girmesini isteyen DSF ve
Dünya i% Konfederasyonu (Dii<)nun bu giri%imlerine kar%" dü%manca ta-
v"r tak"nmaktad"r. -

K"sacas", ICEF Genel Sekreteri C. Levinson, kendi görü%ünde olma-
yan herkesi «komünist» diye ilan etmekte ve· uluslararas" düzeyde bölü-
cülük yapmakla i%çi s"n"f"na ihanet etmektedir.

ICEF'e Türkiye'den D!SK üyesi %u sendikalar üyedir: Devrimci Top-
rak-i%, G"da-!%, Hürcam-i%, Lastik-!%, T. Petrol ve Kimya Sanayi !%çileri
Sendikas", Tekstil, Turizm-!%, Tümkc-l%.

Yukar"ya ald"$"m"z ICEF'in yaz"s"nda sözü edilen ve ba%ka ve zorla-
malar"n"n dayana$" olan yard"m da, bu sendikalara geçmi%te her y"l öde-
nen 10.000 dolar yard"md"r. ~u yard"m da 1975'den bu yana kesilmi%tir..

Asl"ndo bu 10.000 dolara üye sendlkckmrmzm ihtiyac" yoktur. önemli
olan d"% ili%kilerden soyutlanmamakt"r. Oysa yukar"daki aç"klamalar"m"z-
dan· da anla%"laca$" üzere, ICEF ile olan ili%kiler sendikalar"m"za yarar
yerine zarar getirici bir durumdad"r. .

·Geçmi%te ICEF ile ilk ili%ki kuruldu$unda, Sosyalist bir nitelikte oldu-
$u kan"s"n" uyand"ran Cherles Levinson'un tam bir nitelik de$i%tirdi$i. ar-
t"k anla%"lm"%t"r.

Bu aç"klamalardan sonra, D!SK'in, d"%' ili%kileri alan"nda, önümüzde-
ki dönemde izleyece$i politikaya daha bir aç"kl"k ve kesinlik getirmesi ve
sosyalist nitelik ta%"yan D!SK'in çizgisine uygun bir politikan"n izlenmesi-
ni sa$layacak bir karar almas" gerekti$ini söyleyebiliriz. •

11. ULUSLARARASI SEND!KAL B!RL!K

Günümüzde belli ba%l" 3 sendikal ak"m vard"r ve bu ak"mlar" %u ulus-
lararas" örgütler temsil etmektedir: •

1. Dünya_ Sendikalar Federasyonu (DSF)
2. Uluslararas" Hür !%çi Sendikalar" Konfederasyonu (UHSK)
3. Düpya i%Konfederasyonu (D!K)
Geri kalan- ve «ba$"ms"z» olarak adland"r"lan örgütlenmeler, gerek

üye say"lar", gerekse oynad"lkar" rol bak"m"ndan .ikinci planda kalmak-
'tcd"r.

A. Avrupa Çap"nda Birlik

Bu bölünmü%lük, 'Bat" Avrupa emekçilerinin ç"karlar"n"n korunmas"
ve geni%letflmesinde de olumsuz bir rol oynamaktad"r. Avrupa'n"n kapi-
talist ülkelerlnde ya%"yan emekçilerin pek - çok ortak ç"kar" olmas"na kar-
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%"lrk, sendikal örgütler hôlô birbirlerinden kopuk bir bicimde çal"%mak-
tad"rlar.

Oysa, i%verenler ve büyük sermaye iktldorlcn, aralar"ndaki ç"kar çe-
li%kilerine ve rekabete kar%"n. görü% ve bilgi al"%-veri%inde bulunmakta.
ortak kurulu%lar meydana getirmekte ve genellikle emekçilere kar%" ortak
kararlar almaktdd"rlar.

Bat" Avrupa Sendikalar"n"n • kar%" kar%"ya kald"klar" birçok sorunun
emekçilerinin yarar"na çözümü, ancak yine bu sorunlar"n boyutlar"na uy-
gun bir %ekilde kar%"l"kl" dayan"%ma, i%birli$i ve ortak eylemin gerçekle%-
mesiyle sa$lanabilir. Bu sorunlar"n baz"lar"n" %öylece s"ralayabiliriz : Çok
uluslu %irketlerin yo$unla%an ve yap"la%an müdahaleleri (# ili örne$i, bu
dev ekonomik ve mali kurulu%lar"n demokrasi ve özgürlük için ne denli
tehlikeli olabilece$ini ac" bir %ekilde göstermi%tir) ücretlerin sat"n alma
gücünü dü%üren enflasyon,· para krizi, i%sizlik, çal"%ma ko%ullar", meslek
e$itimi, çevre sorunlar", Ortak Pazar, i%gücü göçü vb ...

Kapitalizmin kriziyle beraber daha da ciddi bir durum alan bu sorun-
lar, DSF, UHSK, D!K, onlara ba$l" ulusal örgütler ve uluslararas" bir sen-
dikal örgüte· üye olmayan bir çok demokratik sendika taraf"ndan ~le al"n-
makta ve öne sürülen sava%"m önerileri aras"nda yak"nla%ma gözlenmek-
tedir.

UHSK'e ba$l" sendikal merkezlerin Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu'nu (ASK) kurmalar", bu sorunlar"n ancak kar%"l"kl" görü%me ve ey-
lem birli$inin sa$lanarak çözülebilece$i gerçe$inin bir sonucudur.

Bu yeni örgütün kurucusu durumunda dlnn birçok sendika ASK'nun
fa%izmin egemen oldu$u ülkelerin resmi sendikalar" d"%"nda kalan Avru-
pa'n"n tüm sendika örgütlerine aç"k bir sendikal derlenmeye temel olu%-
turmas"ndan yana gözüküyorlard". Hiç ku%kusuz, böylesi bir derlenme-
den yana olan örgütlere bu örgütlenmenin çe%itli yanlar"n" (yap"s", tüzü-
$ü, program" ... ) tart"%ma olana$" sa$lanmas" daha normcl ve demokratik
olurdu. Yine de, Avrupa emekçilerinin· ortak istemlerini somutla%t"rma ola-
na$"n" yaratan ASK'nun demokratik tüm sendikal örgütlere aç"k olarak,
ileriye yönelik ad"mlar otmosrru sa$lamaya çal"%mak gerekmektedir.

Ancak. bu kayg"yla hareket D!SK'in 1974 y"l"nda yapt"$" -üvetlk mü-
racaat", gerekçesiz bir %ekilde geri çevrilmi%tir. Fransa'da "I ,5 milyon üyeli
CGT'nin DSF'ye ba$l" olmas" nedeniyle üyeli$i engellenmi%'buno kar%"l"k.
ayn" ülkeden 700 bin üyeli CFDT ise ASK üyesi olabilmi%tir.

Hlc kimse ve hiç bir örgüt, tüm Avrupa sendikalar"n"n ayn" sendikal
çizgi ve görü%e sahip olnialar"n" istememeli ve Avrupa sendlkol hareketini
temsil yetkisini tekelinde tuttu$u -Iddlcs"vlo hareket etmemelidir. Tüm
ak"mlar"n, ilkelerini, örgütsel ba$"ms"zl"k ve uluslararas" di$er bir örgüte
üye olma durumlar"n" koruyarak, i% ve güçbirli$ine girmelerinde say"s"z
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yararlar vard"r. Temsil yetkisi olan sendikal merkezlerin etraf"nda bir-
le%ecekleri ortak bir eylem platformunu olu%turacak pek çok ortak ç"-
kar ve ekonomik, toplumsal hedef vard"r.

AVRUPA SEND!KAL KONFERANS!

1. 1974 Oca$"'nda Avrupa Sendikal Merkezleri temsilcilerini biraraya
getiren toplant"dan sonra 28 #ubat - 1 Mart 1975'de Cenevre'de toplanan
Birinci Avrupa Sendikal Konferans", Avrupa sendikal birli$inin ger,çek-
le%tirilmesi do$rultusunda at"lm"%tarihsel bir ad"md"r.

Bu konferansa, Avrupa'n"n 27 ülkesinde 44 örgüte ba$l" 157 delege
kat"lm"%t"r. DSF - UHSK - D!K -ASK gözlemcilerinin de haz"r bulundu$u
konferans, Amerikan AFL - CIO'ya ba$l" George Meany, !rwing Brown
gibi send"kcl i%birli$ine dü%man so$uk sava% yanl"s" sendika yöneticileri
taraf"ndan protesto edilmi%tir.

2. ·Birinci Avrupa Sendikalar Konferans"'n"n devam" olan !kinci Av-
rupa Sendikalar Konferans" 28 Avrupa ülkesindeki sendikalardan gelen
140'1 a%k"n delegenin kat"lmas"yla, 5 - 6 Mart 1977 tarihlerinde Cenevre'-
de yap"ld".

D!SK'i temsilen D!SK Genel Ba%kan Vekili R"za GÜVEN'in ve Nejat
F!RUZ'un kat"ld"$" bu konferans (Türkiye'den TÜRK-!# , Fransa'dan FO
gibi, koyu Amerikan Sendikac"l"$"n" izleyen sendikalar d"%"nda) Tüm Av-
rupa sendikal örgütlerini bir araya getirmeyi ba%ard".

Son derece olumlu bir hava içinde ,geçen ikinci konferans sonunda.
oybirli$iyle kabul edilen belgede, bu ortak toplant"lar"n ba%ar"l" sonuçlar" .
üstünde duruldu : • ' • •

Belgede: «Toplumsal sistemler ve ideolojik görü%ler oras"nda -tork-
lar"n varl"$"n" kabul etmekle birlikte, Avrupa sendikalar" aras"ndaki i%bir-
li$i ve bu tür deney oh%-verl%lnl geli%tirmenin, ülkeler-aras" kültürel ve
ekonomik ili%kilerin bugünkü geli%imine uygun oldu$u» belirtilmektedir.

Çal"%malar"n sürdürülmesi ve. üçüncü konferans"n 1979 y"l" ba%"nda
toplanmas" kararla%t"r"lm"%t"r.

B. ULUSLARARASI SEND!KAL B!RL!K

Tekelci sermayenin, ülke s"n"rlar"n" da a%arak egemenli$ini yayg"nla%-
t"rd"$", bir avuç çok uluslu ortakl"$"n· dünya kapitalist ekonomisini dene-
timi alt"na ald"$" günümüzde, emekçilerin uluslararas" dayan"%mas" ve
dünya i%çi s"n"f"n"n sendikal birli$i sorunu, gündemin birinci maddesinde
yer al"yor.
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Uluslararas" tekellerin a%"r" kör iste$i yüzünden derinle%en ekonomik
bunal"m bir yandan i%sizli$i art"r"yor, öte yandan emekçilerin sat"nplrna
gücüne darbe indiriyor. Kapitalist ·sistemin tümünü saran bunal"m"n"n so-
nuçlar"na ve nedenlerine kor%i, emekçilerin ortak ivedili istemlerini sa-
vunmada ,sendikalar"n dünya ölçüsünde eylem birli$i a$"rl"k kazan"yor.

Bar"%"n korunmas"nda, Vietnam ve Orta Do$u'daki emperyalist sal-
d"r"lara kar%" mücadelede, "rkç"l"$a, sömürgecili$e,· fa%izme kar%" sava%ta,
hangi uluslararas" örgüte ba$l" olursa olsun, dünya sendikalar" bir çok
kez yan yana yer alm"%lard"r.

• Ancak, ortak eylem ve sendikal birlik do$rultusundaki ilerleme he-
nüz özlenen düzeye ula%amam"%t"r.

Bunun nedenini, DSF, UHSK ve D!K aras"nda temelli bir dialog kurula-
mamas"nda aramak gerekir,

Bu konuda_ DSF'nin görü%lerini ve önerilerini %öyle özetleyebiliriz:
«Birle%me sürecini h"zland"rmak, dünya sendikal hareketlerini

günümüzün gereksinmelerine etkinlikle , cevap verebilecek düzeye·
ç"karmak, . dünya emekçilerinin istemlerini daha iyi ve daha çabuk
kar%"lamak için hareketin gücünü yükseltmek. !%te Dünya Sendika-
lar Federasyonu'n_un önde gelen hedeflerinden biri.»

c:Birlik sürecinin, emekçilerin arzulad"$" h"zla yol alamamas"n"n : t
nedenlerinden biri, baz" sendika yöneticilerin halci, geçerlili$ini yi- • ,
tirmi% s"n"f i%birli$i anlay"%"nda diretmeleridir.

1
(

• «DSF, UHSK ve D!K .aras"nda yakla%"m ve eylem birli$!, dünya •"
sendikal hareketine, görülmemi% yeni bir canl"l"k verebilir.»
' «!lkeler, temel görü%ler· konusunda ayr"l"k olsa bile, ortak istem- )
ler, s"n"rl" da olsa ortak eylemlerin kayna$" olabilir ve olmal"d"r.»

«Bu nedenle DSF, tüm sendikal örgütlere bir Asgari Ortak Prog-
ram"n- belirlenm_esi önerisinde bulunuyor.»
Buna kar%"l"k UHSK yöneticileri %öyle cevap vermektedir :

. !<Bizim ile DSF'nin_ ortak dü%manlar" bulundu$u do$ru olabilir,
fakat pek öyle ortak· bir platforma sahip olmad"$"m"z görü%ündeyiz.
Ba%ka bir deyimle, neyi yok edece$imiz üzerinde anla%maya varabili-
riz fakat bunun yerine· neyi koyaca$"m"z üzerinde anla%amay"z... Bu
nedenle temel önlemler üzerinde ortak eyleme geçme olas"l"$" çok
azd"r.»
Bu görü% inand"r"c" de$ildir ve yanl"%sonuclçro varmaktad"r. Gerçek-

ten de, DSF ile UHSK aras"nda görü% farklar" bulunmas", bu iki örgütün,
ayn", ya da benzeri görü%lere sahip olduklon konumlarda i%birli$i ve güç-
birli$i yapmayacaklar" anlam"na gelmez.

Nitekim, bir yerde UHSK yöneticileri de, «normal olarak ILO gibi uy-
gun uluslararas" bir çerçeve içinde, emekçi halk"n durumunu düzeltmek

198



"c"n. pratik ve somut sosyal ve ekonomik hususlar" .ele almak üzere ey-
leme geçme önerilerini görü%meye haz"r» olduklar"n" belirtmi%lerdir.

Hiç bir uluslararas" sendikal örgütün, sendikal hareketinin kar%"s"na
ç"kan· karma%"k ve dünya çap"ndaki sorunlar", ke,ndi ba%"na çözme ola-
na$"na sahip bulunmcd"$mo inand"$"m"z ça$"m"zda, tüm sendikalar oro-'
s"nda i%birli$i gereklidir. Bu i%birli$inin sadece ILO çerçevesi içinde de-
$il de, ayn" zamanda uluslararas" düzeyde olaca$" ve olmas" gerekli$i
de bir gerçektir.

Yine de UHSK, yöneticilerinin görü%meleri tamamen reddetmeyi%le-
ri bu yolda ilerleme olabilece$ini göstermektedir.

Herkesin itiraz etmeyece$i nokta,· biraraya gelip kar%"l"kl" olarak gö-
rü%meye haz"r olman"n gereklili$idir. DSF - UHSI< ili%kileri konusunda, !n-
giliz !%çi Sendikalar" Konfederasyonu (TUC)'un Uluslararas" !li%kileri Ko-
mitesi Ba%kan" ve !ngiltere'nin en büyük sendikas" olan Ula%t"rma ve Ge-
nel !%çi Sendlkcs" Genel Ba%kan" Jack Jones'in görü%lerini buraya alma-
da yarar görüyoruz :

«Son iki Genel Kurulumuzca onaylanm"$ bulunan Yönetim Ku-
lumuzun görü$ü $udur: !ki dünya sendikal Merkezi, DSF ile UHSK
aras"ndal<i bir yakla$ma çerçevesi içinde, hem karart", hem. de sa-
b"rl" bir biçimde ilerlemeliyiz ve geç~i$in hatalar"n" yapmamal"y"z.
DSF ile UHSK'nun ideolojilerinin ve uygulamalar"n"n oldukça farkl"
bulundu&u, do&al olarak, unutulmamal"d"r. Biz (TUC) iki merkez ara-
s"nda görü$meler yap"lmas"n" ve yak"nla$ma olmas"n" istiyoruz. Bu
anlamda, her iki uluslararas" ·örgüte ba$l" sendika merkezleri ara-
s"nda görü%meler olmas" önemlidir, diye dü%ünüyoruz.

• Ülkemizin i%çileri ve sendikalar" kendilerinin dünya sorunlar"n-
dan, öbür ülkelerin i%çilerinin ya%am ve mücadelelerinden soyutlan-
d"klar"n" görmek istemiyorlar.

Bar"$ hareketine daha faal olarak kat"lmak ve gelecekte Avru-
pa ülkeleri urcs"ndnkl ili$kilerin, Helsinki anla$malar" temeline daya-
narak,· normale dönü$türülmesine katk"da bulunmak istiyorlar.»
Uluslararas" Sendika Konfederasyonlar"n"n yan" s"ra, l%kolu sendi-

kalar"n"n aralar"nda da son zamanlarda- yak"nla%ma crtmcktcd"r.
Bunun somut bir örne$i olarak, 1976 Eylül ay" ortas"nda Japonya'da

Tokyo'da yap"lan Asyq Ula%t"rma !%çileri Sendikalar"'n"n toplant"s"n" gös-
terebilfriz. • •

Bu toplant"n"n gerçekle%tirilmesi için daha önce çok say"da ikili gö-
rü%meler yap"lm"%, 1975 y"l"nda da, Asya Sendikal hareketindeki çe%itli ey-
lemleri temsil eden ve üç ayr" uluslararas" ula%t"rma i%çi sendikalar" fe-
derasyonlar"na ba$l" sendikalar"n yöneticilerinden meydana gelen bir ha-
z"rl"k komitesi kurulmu%tur.

. . 1
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Bu tarihi toplant"ya, hem 10 ülkeden 104 sendika'n"n, hem de üç Ulus-
lararas" Ula%t"rma Federasyonu'nun temsilcileri kat"lm"%lard"r. (Kat"lan
ülkeler %unlard"r: Avusturalya, Benglade%, Endonezya, Filipinler, Fiji, Hlr"-.
dlstcn, Japonya, Köre Demokratik Halk Cumhuriyeti, Malezya, Mongolya,
Nepal, Pakistan, S.S.C.B., Sri-Lanka, Veni Gine, Veni Zelanda; Vietnam,
Tayland). •

Bu toplant"n"n ba%ar"s"n"n bir s"rr" da, Haz"rl"k .Komitesinin, görü%-
leri ya da uluslararas" üyelik durumlar" ne olursa olsun, tüm Asya ulc%-
t"rma i%çi sendikalar"n"n. e%itlik ve kar%"l"kl" sayg" içinde, bu i%kolunun_
ortak sorunlar"n" serbestçe -ve karde%çe görü%melerine olanak tan"ma-
da gösterdi$i tltlzliktir. .

Toplant", Japon Ula%t"rma !%çiler! Sendikas" (ZENKOUN) Ba%kan" N.
Kusokawa'n"n %u sözleriyle aç!lm"%t" :

«Asya'da yeni bir· sendikal örgüt kurmaya hiç niyetimiz yoktur.
Bizim niyetimiz, kar$"l"kl" i$birli&i ve dayan"$may" geli$tirmek, daha
iyi çal"$ma ko$ullar" ve temel sendikal haklar" sa&lamak, ula$t"rma
i$çilerinin sosyal statüsünü geli$tirmek ve tüm Asya Sendikalar"
aras"ndaki dostluk ve dayan"$may" güçlendirerek dünya sendikal
hareketinin birli&ine olumlu bir katk"da bulunmakt"r.. »
Toplanti sonunda yay"nlanan ça$r"da Asya'daki tüm ula%t"rma i$çi

sendikalar"na %öyle sesleniliyordu-:
«Bugünkü bunal"m ve enflasyon ortam"nda, bölgedeki birçok hü-

kümet taraf"ndan uygulanan ~e ücretlerin s"n"rland"r"lmas"na yol açan
. s"k" ônlemlerpolltiknsr, i$sizli&in artmas"na, hayat standard"n"n dü$-
mesine ve çal"%ma ko%ullar"n"n gerilemesine neden oluyor.»
Görü%ler! ve uluslararas" üyelik durumlar" ne olursa olsun 104

sendikan"n delegesinin bir araya gelip ortak sorunlar"n" konu%abilme-
si ve bölgenin tüm ula%t"rma i%çilerine ça$r"da bulunabilmesi ve bu
tür görü%me 've i%birli$inin sürmesine karar verebilmi% olmas", dünya-
da uluslorcrosa sendikal birlik yolundaki ilerlemenin somut ve tipik
bir örne$idir._

C. D!SK VE, ULUSLARARASI SEND!KAL HAREKET

D!SK'in, dünya sendikalar"yla sendikal ili%kileri uzun y"llar köstek-
lenmek istenmi%tir. Özellikle 12 Mart %iddet döneminde, UHSK içinde
en gerici kanatta yer .alan Türk-!% yöneticilerine her kolayl"k sa$lan"r-
ken. D!SK temsilcilerine pasaport bile verllmeml%ti. Fakat D!SK; ulus-
lararas" sendikal hareketin bir parças" oldu$unu hiç bir zaman unutma-
m"%t"r.
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D!SK, hiç bir uluslararas" sendikal örgüte üye de$ildir. D!SK, Avru-
pa Sendikalar Konfede"asyonu'no kat"lma istemini sürdürecektir. Geçen
dönemde D!SK, gerek sosyalist ülkelerin sendikal örgütleriyle, gerekse
geli%mi% kapitalist ülkelerdeki sendikalar (CGT) gibi ve Arap Sendikala-
r"yla ili%ki ve i%birli$ini h"zla geli%tirmi%tir.

Uluslararas" sendikal harekette, D!SK yerini daha somutça alma yo-
lunda ilerlemektedir. •

Genel Bo%ken Kemal Türkler'in, D!SK'in· uluslararas" ili%kileri konu-
sundo a%a$"daki sözlerini buraya al"yoruz :

- «Ulusal bir örgüt olan D!SK, uluslararas" ilerici i%çi hareketinin
bir parças"d"r. Dün # ili'de oldu$u gibi, bugün de Portekiz'de ve An-
gola'da ba$"ms"zl"k .ve demokrasi dü%man" darbeler ·tezgôhlayan çok
uluslu emperyalist tekellere kar%" verilen mücadelede i%çi s"n"f"m"z"n

• da yeri vard"r. D!SK, yeni bir dünya _sava%"na ve bölgesel sava%lara
kar%", bar"%ve yumu%ama politikas"n" desteklerken, NATO'dan ç"k"l-
mas"n"· isteyen i%çi s"n"f"m"z"n bar"%ç" ve ulusal talebini dile getir-
mektedir. Kapitalist dünya i%çilerinin, pek çok ortok" ç"kar ve istemi
vard"r. Bu yüzden, D!SK, kar%"l"kl" sayg" ve e%itlik içinde uluslararas"
düzeyde sendikal güç ve eylem birli$inden yanad"r. Çok uluslu tekel-
lerin a%"r" sömürüsüne, artan egemenli$ine ve fa%izm yanl"s" siyasal
müdahalelerine kar%" etkin .müccdelenln tek yolu budur.»

111. ULUSARARASI !L!#K!LER!N KRONOLOJ!K L!STES!

A. GENAL BA#KAN KEMAL TÜRKLER'!N AVRUPA GEZ!S!

Genel Ba%kan Kemal TÜRKLER'in ba%kanl"$"nda, D"% !li%kiler D. Md.
Sina PAMUKÇU ve Bas"n - Yay"n ve Tan"tma D. Md. Hüsnü D!LL!'den
olu%an D!SK heyeti, temaslarda bulunmak üzere 27 Kas"m - 1 Aral"k 1976
tarihleri aras"nda Avrupa'da çe%itli ülkelerde ulusal ve uluslararas" sen-
dikal örgütleri ziyaret etmi%tir.

!lk olarak . merkezi lsvlcre'de Bern %ehrinde bulunan !sviçre Sendi-
kalar Birli$inin yöneticileri ile görü%ülmü%tür.

!kinci olarak, . uzun süredir yak"n ili%kiler içinde oldu$umuz Frans"z
Genel !% Konfederasyonu (CGT) ile görü%me yap"lm"%t"r. Ports'te iken
D!SK heyeti .CGT - Türk Dil Grubu Sorumlular" ile de konu%mu%ve Fran-
sa'daki Türk i%çilerinin sorunlar" yak"ndan tespit edilmi%tir.

Üçüncü ülke olarak Hollanda'ya geçilmi%tir ve burada Hollanda Sen-
dikalar Birli$i (NVV) yetkilileri ile görü%ülmü%tür.

Hollanda'da, Amsterdam Havaalan"nda, D!SK heyetini «Hollanda
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Türkiyeli !%çiler Birli$i» ile «Hollanda D!SK ile Dayan"%ma Komitesi» üye-
leri kar%"lam"%t"r.

Türk l%cllerlnln bu yak"n ilgisi Belçika'da da devam etmi% ve Brük-
sel havaalan"nda D!SK. Heyetini, ellerinçle «Ya%as"n D!SK» yaz"l" pan-
kartlar ta%"yan «Belçikal" Türkiyeli l%cller Birli$i» üyeleri kar%"lam"%t"r.

• Brüksel'de «Belçika Emekçileri Genel Federasyonu» yetkilileri ile
görü%ülmü%tür.

Yine Brüksel'de D!SK Heyetini, merkezi bu kentte bulunan, Avrupa
!%çi Sendikalar" Konfederasyonu G_enel Sekreteri kabul etmi%tir. Yap"-
lan görü%mede, D!SK'in bu Konfederasyona kat"lma iste$i yenilenmi%
ve bu konuda D!SK'in "srarl" oldu$u belirtilmi%tir.

Daha sonra heyetimiz Demokratik Alman Cumhuriyeti ba%kenti Ber-
!in'e geçmi%ve hovook"rundc HÜ'R ALMAN SEND!KALAR· B!RL!& ! (FDGB}
_temsilcileri taraf"ndan. kar%"lanm"%t"r.- Dostça bir hava içinde geçen bir
zlyoretten sonra Çekoslavakya'n"n ba%kenti Prag'a hareket edilmi%tir.
~ • D!SK Heyetini hava~lanmda DÜNYA SEND!KALAR FEDERASYONU
Ba%kan" Pcstorlno ve beraberindeki bir heyet kar%"lam"%t"r. Prag'da Dün-
ya Sendikalar Federasyonu ile ÇEKOSLOVAKYA SEND!KALAR B!RL!& !
(CCS) ile ·görü%meler yap"lm"%t"r. Her iki örgüt. de her konuda D!SK ile

• dayan"%tnayt" haz"r oldu$unu. belirtmi%tir. Bu arada FDGB, Dünya Sendi-
_kalar Federasyonu ile CCS, Türkiye'deki deprem felôketzedelerine yar-
d"mda bulunmaya haz"r olduklar"n" söylemi%lerdir. Bu· konuda tek istek-
lerinin yard"m"n D!SK kanal"yla yerine ula%t"r"lmas" oldu$unu belirtmi%-
lerdir. •

Genel Ba%kan Kemal TÜRKLER, görü%melerde, Türkiye'deki sendi-
kal geli%menin tarihçesini ve bugünkü durumunu ve Türkiye'nin içinde
bulundu$u sosvo-ekonornlk ve siyasal kc%ullcn ayr"nt"lar" ile cc"klcd"k-
ton sonra özetle %u iki öneride bulunmu%tur :

1. H"zl" teknolojik' g·el_i%me sonucu ve çok uluslu firmalar"n özel-
likle geli%mekte olan ülkelerde i%çi ve emekçi s"n"flar"n"n yan" s"ra özel
sermayeyi de sömürmekte ve gerektiginde devlet yönetimine darbe vs.
yollarla müdahale etmekte olu%u kar%"s"nda, farkl" görü%lerde de 'olso-
lor, sendikalar"n ortak bir mücadele yürütmeleri büyük önem ta%"makta- "
d"r. Üstelik son iki y"l içinde büyük etkinlik kazanm"% olan Uluslararas"
detant politikas" do bu gibi ili%kilerin geli%tirilmesi için uygun bir ortam
yaratm"% bulunmaktad"r.

D!SK, bu aç"dan, öbür ülkelerin sendikal örgütleri ile bilgi al"%-veri%i
yapmak ve ortak harekette 'bulunmak hususunda anla%maya varmak is-
temektedir.

Bu arada, D!SK'in ba$"ms"z bir kurulu%oldu$u, bundan 1,5 y"l önce
yap"lan Kongrede al"nan karar uyar"nca,· D!SK'in öbür ulusal ve uluslar-

'1·'·'
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aras" sendikal örgütlerle ili%kilerini ba$"ms"zl"k ilkesi içinde sürdürmek ve
geli%tirmekte kararl" oldu$u, ne ICFTU ne de WFTU'ya üye olmak için
müracaatta bulunmad"$", ancak Avrupa !%çi Sendikalar" 'Konfederasyo-
nuna (ETUC) üye olmak için yap"lan müracaat"n D!SK Kongresince de
onayland"$" ve bu konuda D!SK'in "srarl" oldu$u da belirtilmi%tir.

2. Bundan ba%ka, Türk i%çilerinin çal"%t"$" ve D!SK heyetinin te-
mas etti$i ülkelerdeki ulusal i%çi sendikalar" konfederasyonlar"ndan,
Türk i%çilerinin o ülkelerdeki ve Türkiye'deki sorunlar"n"n çözümü için
i%birli$i anla%ma önerisi de yap"lm"%t"r. .

!sviçre, Hollanda ve Belçika !%çi Konfederasyonlar" bu konudaki öne-
riyi yürütme kurullar"na götürerek sonucu bize bildireceklerini oç"klo-
m"%lard"r. •

B. ÇOK YANLI ULUSLARARASI !L!#K!LER

1. Uluslararas" Arap Sendikalar" Konfederasyonu 6. Genel Kurul
Toplant"s"

1976 tarihleri aras"nda Kahire'de toplanan UASK'"n 6. Genel Ku-
rul'unda D!SK'i temsilen . Genel Ba%kan Vekili R"za GÜVEN haz"r bulun-
mu%tur. Kendisi Kongrede D!SK ad"na bir konu%ma yapm"%t"r.

Bu temas ile Arap Sendikalar" ile D!SK aras"nda ili%ki kurulmu% bu-
lunmaktad"r.

*
2. Üçüncü Uluslararas" Göçmen !$çiler Konferans"
Avrupa'dc:i ve Kuzey Afrika'da yabanc" i%çi kabul eden ve yabanc"

i%çi gönderen ülkelerin i%çi sendikalar" konfederasyonlar"n"n temsilcile-
rinin kat"ld"$" ve 20 - 23 May"s 1976 tarihlerinde Stuttgart'ta toplanan 3.
Uluslararas" Göçmen !%çiler Konferans"nda D!SK'i Yürütme Kurulu üye-
si Kemal NEB!O&LU'nun ba%kanl"$"nda, o tarihte Genel Sekreter· Vekili
olan. Mehmet KARACA, Nejat F!RUZ ve A. E%ref TURAN'dan olu%an bir
D!SK: hevetl temsil etmi%tir.· •

*
3. Kalk"nma Sorunu !le !lgili Dünya Sendikalar Konferans" Haz"rl"k

Çal"$malar" .
Kalk"nma ile ilgili sorunlar" ele ·alacak olan Dünya Sendikalar Konfe-

rans"'n"n haz"rl"klar"n"n geli%tirilmesi için 12 Haziran 1976 tarihinde Ce-
nevre'dô Uluslararas" Çal"%ma Örgütü (ILO) nün binas"nda yap"lan top-
lant"da %u _kararlar chnrm%trr :
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- 1976 sonuna kadar %imdiki çal"%ma grubunun görevi
. en geç 19?6 Aral"k ay"nda bir daha toplan"lacak,
- Konferans 1977 y"l" içinde yap"lacak,
- Ortak aç"klamay" haz"rl"k grubu yapacak.

\ .

devam edecek,

*
4. Sen_dikalar ve Sanayide çoü%cnlcnn Sa$l"$"n"n Korunmas" Ko-

nulu Avrupa Sendikalar Sempozyumu

29 Eylül 1976 tarihinde Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde, Dresnin
%ehrinde yap"lan bu toplant"ya D!SK ad"na, üye MADEN-!# Sendikam"z"n
uzmanlar"ndan Fevzi #OLT kat"lm"% ve bir tebli$i sunmu%tur.

,t

5. Televizyon i$çileri -Konferans"

. Merkezi Fransa'dç" bulunan, Uluslararas" Görsel-!%itsel ·Emekçiler
Federasyonu (F!STAV} taraf"ndan, 11 - 17 Ekim 1976 tarihleri aras"nda,
televizyon i%çilerinin soruntcrm" ele almak üzere Moskova'da düzenle-
nen bu Konferansa D!SK'i temsilen Yeni Haber-!% Sendikam"z"n Genel
Ba%kan" M. Cengiz ACAR kat"lm"%t"r.

*
6. Avrupa Konseyi 6. Uluslororos" Gönüllü Hizmet Semineri

Türkiye'nin de üyesi oldu$u .Avrupo Konseyi taraf"ndan düzenlenen
ve 8 - 12 Kas"m 1976 tarihlerinde Fronsc'do Strasbourg %ehrinde yap"-
lan bu seminere D!SK ad"na Genel Ba%kan Vekili Mehmet KILINÇ ka-
t"lm"%t"r.

*
7. Göçmen !$çilerin E&itim· Sorunlar" Konulu Seminer

Birle%mi% Milletler Örgütüne ba$l" E$itim, Bilim ve Kültür Kurumu
(UNESCO) taraf"ndan 13 - 17 Aral"k 1976 tarihlerinde, yobonc" ülkelerde
çal"%an i%çilerin e$itim alan"nda kar%"la%t"klar" sorunlar" ele almak üze-
re düzenlenen bu .sernlnere D!SK'i temsilen Yürütme Kurulu üyesi Celal
KÜÇÜK kat"lm"% ve kendisine . Bas"n - Yay"n. ve Tan"tma O. Md. Hüsnü
D!LL! ile MADEN-!# uzmanlar"ndan A. E%ref TURAN refakat etmi%lerdir.
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8. O!SK'in 10. Kurulu% Y"ldönümü

D!SK'in Türkiye i%çi s"n"f"n"n tarihine alt"n harflerle yaz"lan bir ba%ka
sayfas"n"n eklenmesini sa$layan, 10. y"l kutlorno toplant"s"na %u yabanc"
sendikalar"n temsilcileri kat"ld"lar:

1. Dünya Sendikalar Federasyonu,
2. Sovyetler Birli$i Sendikalar Merkez Konseyi,
3. Bulgaristan Sendikalar" Merkez Konseyi,
4. Demçkrotlk Alman Cumhuriyeti Hür Alman Sendikalar Birli$i,
5. Fransa Genel !%çi Konfederasyonu - CGT,
6. K"br"s Devrimci !%çi Sendikalar" Federasyonu,
7. Polonya #endikalar" Merkez Konseyi,

ayr"ca. çok .say"da yabanc" sendikal örgütten kutlama mesaj" gelmi%tir.

*
9. Dünya Bar"$ Konseyi'nin 3. Toplant"s"

8 - 15 #ubat 1977 tarihlerinde Bulgaristan'da Sofya'da yap"lan Dün-
ya Bar"% Konseyi'nin 3. toplant"s"nda D!SK'i, Genel Ba%kan Vekili R"za
GÜVEN'in ba%kanl"$"nda! Bas"n-!%Genel Ba%kan" Burhan #AH!N ve D!SK
Bas"n-Yay"n Dairesi Müdürü Hüsnü D!LL!'den olu%an bir heyet temsil
etmi%tir.

Dünyada adil ve kal"c" bir bar"%"n sa$lanmas" çabalar"na böylece
D!SK de kat"lm"%t"r.

*
10. Federal Almanya'da !%çi Kurultay"

Federal .Almanya'da çal"%an ve 1 milyona yakla%an Türkiyeli "%c"-
nin 26 - 27 #ubat· 1977 tarihlerinde, Düseldorf'da düzenledikleri BÜYÜK
!#Ç! KURULTAYl'nda D!SK'i Genel Sekreter Mehmet KARACA temsil
etmi%tir. •

Bu Kurultay sonucu, Federal Almanya !%çi Dernekleri Federasyonu
F!DEF kurulmu%tur.

,.

11. !kinci Avrupa Sendikalar Konferans"

5 - 6 Mart 1977 tarihlerinde lsvlcre'de. Cenevre'de toplanan 2.
Avrupa Sendi·kalOr Konferans"'na D!SK ad"na Genel Ba%kan Vekili R"z"
GÜVEN ve E$itim Dairesi Müdürü Nejat F!RUZ kat"lm"%lard"r.- .
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Toplant"ya~ 28 Avrupa ülkesindeki sendikalardan 14011 a%k"n delege
knt"lm"%nr.'

1975 y"l"nda toplanan 1. toplant" gibi, bu 2. toplant" da (Türkiye'den
Türk-!%, Fransa'dan FO gibi koyu Amerikan Sendikac"l"$"n" izleyen sen-
dikalar d"%"nda) çe%itli e$ilimlerdeki tüm Avrupa sendikal örgütlerini bir
araya getirmeyi ba%arm"%t"r ve Avrupa sendikal hareketinin birli$i yolun-
da ad"m at"lmas"na yard"mc" olmu%tur.

1. konferansta, «!%yeri Çal"%ma Ko%ullar"n"n !yile%tirilmesj» konusu,
2. konferansta ise «Sendikal E$itim» konusu· görü%ülmü%tür.

Her iki konferqnsta da, delegeler kendi ülkelerindeki deney.imleri un-
latm"%lar ve .önerilerde bulunmu%lard"r.

. Son derece olumlu bir hava içinde geçen 2. konferans sonunda, oy-
birli$iyle kabul edilen belgede, ortak toplant"lar"n ba%ar"l" sonuçlar" üze-
rinde _durulmu%tur. . .

12. 1 May"s 1977

1 • May"s'"n D!SK taraf"ndan • ikinci kez kutlanmas" münasebetiyle,
·a%a$"daki örgütlerin ve • ülkelerin sendika temsilcileri D!Sl<'in konu$u
olarak törende haz"r bulunmu%lard"r :.

1. Dünya Sendikalar Federasyonu,
2. Fransa (CGT), "
3. K"br"s O$retmenler Sendikas", •
4. Romanya,
5. Filistin,
6. Yunanistan,
7. Lübnan,
8. M"s"r..
Çok say"da yabanc" sendikal örgütten de kutlama mesaj" gelmi%tir.

13•. Güney Afrika'da lrkc"l"&a Kar$" !kinci Ululararas" Sendikal
Toplantr

10 - 11 • Haziran 1977 • tarihlerinde, lsvlcre'de, Cenevre'de ILO'nun
• giri%imiyle toplanan Güney Afrika'da "rkç"l"$a Kar%" !kinci Uluslararas"
'Sendikal Konferans'a D!SK ad"na Yürütme Kurulu üyesi Fehmi I# IKLAR
ve D"% !li%kiler Dairesi Müdürü Sina PAMUKÇU kat"lm"%t"r.

Toplumsal sistem ve ideolojik-siyasal e$ilim ayr"m" yap"lmadan 1973
y"l"nda toplanan birinci konferansta oldu$u gibi, bu konferansta da çe-
%itli uluslararas" ve ulusal sendikal örgütler bir araya _gelmi%%$ ortak
bir bildiriyi oybirli$iyle kobul etmi%lerdir.
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14. Maden-!$ Grevi

Uluslararas" v~ ulusal yabanc" örgütlere yaz"lan. bir yaz" i·le.Muden-!%
grevi hakk"nda ayr"nt"l" bilgi verilmi%ve .örqütlertn meddi ve manev" des-
tekleri istenmi%tir.. • •

15. Uluslararas" Yap" !$çileri Konferans"

Çekoslovakya Yap" !%çileri Sendikas"'ndan gelen davet üzerine·
Bovsen-l%. Sendikas" Genel Ba%kan" Cevat ÖZHASIRCI, 21 - 23 Eylül 1977
tarihleri aras"nda· Prag'da toplanan, «Uluslararas" Yap" !%çileri» Kollok-
yumuna D!SK'i temsilen kat"lm"%t"r.

16.. 1978 Dünya Sendikalar Kongresi Haz"rl"k Komisyonu

Dünya Sendikalar Fede'rasyonu'nun 1978 y"l" ba%lar"nda toplanaca'k
olan «1978 Dünya Sendikala_r Kongresi»ne sunulacak belgeleri haz"rla-
mak üzere kurulan Haz"rl"k Komisyonu ilk toplant"s"n" 5 - 11 Eylül 1977
tarihleri aras"nda .Prag'da yapm"%t"r. Dünya Sendikalar Federasyonu'nç"
üye olmayan sendikalardan da temsilcilerin haz"r bulundu$u Komisyon
çal"%malar"na D!SK Yürütme Kurulu üyesi Fehmi I# IKLAR ile Nejat
F!RUZ da kat"lm"%lard"r.

17. Uluslararas" Kamu !%çileri Federasyonu 6. Uluslararas" Sendikal
Konferans"

Uluslararas" Kamu ve Benzeri !%çileri Federasyonu'nun 6..Uluslar-
aras" Sendikal Konferans" 11 -14 Ekim 1977 t'arihleri aras"nda Polonya'-
n"n ba%kenti Var%ova'da yap"lm"%t"r. !3u konferansa Bank-Sen Sendika-
m"zdan . Erdo$an· ARI, Erol SER(?AR ve Altan ACIKOL kat"lm"%lard"r.

18.. Uluslararas" Karayolu !%çileri Konferans"
Çe%itli uluslararas" sendikal örgütlerle, bunlara ba$l" ya da 'ba$"m•

s"z sendikalar"n temsilcilerinin kat"ld"$" ve 8 -10 Aral"k 1977 tarihlerinde
Moskova'da yap"lan bu konferansa D!SK'i temsilen Genel-!% Sendikas"
Genel Ba%kan Vekili Ertan ANDAÇ kat"lm"%t"r.

C. !K! YANLI SEND!KAL !L!#K!LER

1. Demokratik Alman Cumhuriyeti'ni Ziyaret

D!SK Genel Ba%kan Vekili R"za GÜVE~'in. ba%kanl"$"nda, Kenan
AKMAN ile Sefahattin SAYIN'dan olu%an bir DiSK heyeti, Demokratik

207



Alman Cumhurlyeti'nl, ·11.4.1976 tarihinde ziyaret etmi%tir. Bu ziyaret Si·
ras"nda Hür Alman Sendikalar Birli$i (FDGB) ile temaslarda bulunmu%
ve· ziyaret sonucu, D!SK Yürütme Kurulu, ilke olarak D!SK'le FDGB ara-
s"nda ili%ki kurulmcsrru ve bu meyanda bilgi al"%-veri%i için temaslar ya-
p"lmas"n" kararla%t"rm"%t"r. •

2. Suriye Ziyareti

Maden-!% Sendikas" Genel Be%ken Vekili B. ERKUL 29.4.1976 tari-
hinde Suriye'ye hareket ederek, Suriye !%çi Sendikalar" Konfederasyo-
nunca düzenlenlenen 1 May"s gösterilerinde haz"r bulunmu%tur.

Böylece, D!SK Genel Ba%kan Vekili R"za GÜVEN'in M"s"r'" ziya retlv-
le D!SK ve Arap sendikalar" aras"nda kululcn ili%kiden sonra yeni bir
ad"m daha at"lm"%t"r.

3. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli$i'ni Ziyaret

D!SK Genel Ba%kan Vekili M. KILINÇ'"n ba%kanl"$"nda, Lastik-!%
Sendikas" Yönetim Kurulu üyesi N. ~UAS'dan olu%an bir heyet SSCB'nl
ziyaret etmi%ve 1 May"s gösteril~rinde haz"r bulunmu%tur.

4, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'ni Ziyaret

D!SK Yürütme Kurulu üves! Celal KÜÇÜK 27.4.1976 - 7.5.1976 tarih·
leri aras"nda Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmi% ve 1 May"s
gös.terfleri"ide_ haz"r bulunmu%tur.'

5. CGT !le Düzenlenen Gfügü E$itimi Program"

Üye sendik_alar"m"z"n mensuplar"n"n ve yöneticilerinin d"% ülkelerde
görgü e$itimi görmeleri amac"yla çe%itli· ülkelerin i%çi konfederasyonlar"
ile yap"lan temaslar"n sonucunda ilk olarak Frans"z c·GT !%çi Kontede-
rosyonu ile anla%maya. var"lm"% ve o tarihte D!SK Genel Sekreter Ve-
kili olan. Mehmet KARACA'n"n ba%kanl"$"nda 20 ki%ilik. bir D!SK heyeti
8 May"s 1976 tarihinde, Fransa'ya hareket etmi% ve 22 May"s 1976 günü
yurda dönmü%tür.

Kat"lanlar: M. KARACA, Mustafa KARADAYI, Sefahattin SAYIN, Ziya
YÜCESAN,- Mehmet UZUNKAVA. Yüksel ERGEN, Kayhan SOHTA._ Ya%ar
AVCI, Ömer ÖZCAN, Erol YALÇIN, Mülayim GÜDÜCÜ, Ersen ERÇEV!K,
Ahmet Hamdi TA#ÇI, Cengiz TURHAN, Murat TOKMAK, Halit ERDEM,
Vural AT!S, Turgut ALAA&AC, Nafiz BOSTANCI, Halit Ya%ar !LDO&AN.
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6. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'ni Ziyaret •

D!SK Genel Ba%kan" Kemal TÜRKLER'in ba%kanl"$"nda, D!SK Ge-
nel Ba%kan Vekilleri Mehmet KILINC ve R"za GÜVEN, Bas"n-!% Sen-
dikas" Genel Ba%kan" Burhan #AH!N, Lastik-!% Sendikas" Genel Ba%-
kan Vekili K. AKMAN ve D!SK D"% li%kiler D. Md. Sina PAMUKÇU'dan
olu%an bir heyet, 16.5.1976 ile 21.5.1976 tarihleri aras"nda Bulgaristan
'Holk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmi% ve Bulgar Sendikalar" Merkez· Kon-
seyi ile 'görü%melerde bulunmu%tur, Bu temaslarla ilgili olarak ortak bir
aç"klama yap"lm"% ve D!SK ile Bulgar- Sendikalar" Merkez Konseyi ara-
s"nda ili%ki kurulmas" ve bilgi • al"%-veri%i temaslar" yap"lmas" Yürütme .
Kurulunca kararla%t"r"lm"%t"r.

7. Irak Cumhurlyeti'ni Ziyaret

Irak Arap Baas Sosyalist Partisi'nin daveti üzerine, Genel Ba%kan
Kemal TÜRKLER'in ba%kanl"$"nda, Genel Ba%kan Vekili R"za GÜVEN, Yü-
rütrne Kurulu üyesi Celal KÜÇÜK, D"% li%kiler D. Md: Sina PAMUKÇU ve
Bas"n-Yay"n ve Tan"tma Dairesi Müdürü Hüsnü D!LL!'den olu%an bir
D!SK heyeti 2{} Ekim - 2 !<as"m 1976 tarihleri aras"nda lrak'" ziyaret et-
mi%tir.

Irak !%çi Sendikalar" Konfederasyonu yetkillieri ile tan"%ma ve böy-
lece kar%"l"kl" bilgi al"%-veri%i yapma olana$" sa$layan 'bu gezi çok ya.
rarl" olmu%tur.

8. Sovyet Sendikalar" Kongresi

SSCB Sendikalar"n"n 21.3.1977 tarihinde Moskova'da yap"lan Kong-
resine D!SK ad"na, Yürütme Kurulu üyesi Fehmi I# IKLAR ve Bank-Sen
Genel Ba%kan" Metin DEN!ZMEN kat"lm"%lard"r.

9.. K"br"s Devrimci I%ct Sendikalar" Federasyonu'nun Kongresi
K"br"s'taki ilerici Türk sendikalar"nca olu%turulan K"br"s Devrimci

!%çi •Sendikalar" Federasyonu'nun 27 Mart 1977 tarihinde toplanan Kon-
gresinde D!SK'i, Yürütme Kurulu üyesi Celal KÜÇÜK temsil etmi%tir.

10. Bulgaristan Sendikalar Kongresi
Bulgaristan Sendikalar"n"n 4 Nisan 1977 tarihinde Sofya'da yap"lan

Kongresine D!SK ad"na Yürütme Kurulu üyesi Fehmi I# IKLAR kat"l-
m"%t"r.·

11. CGT !le !li%kiler
CGT Yürütme Kurulu üyesi A. Allamy ve Yabanc" !%çiler Seksiyonu

Sekreteri . François Lancon 2 - 6 May"s 1977 tarihleri aras"nda D!SK'in
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konu$u olarak ülkemize gelmi%lerdir. CGT heyeti ile D!SK Genel Ba%-
kan" aras"nda yap"lan görü%meler sonucunda bir ortak görü%aç"klamas"
yap"lm"% ve ayr"ca da bir CGT - D!SK anla%ma protokolü imzalanm"%t"r.

, 12. Mo&olistan Sendikalar"'mn 11. Kongresi
Mô$olistan Sendikalar"'n"n 11, Konçresl'ne Genel Ba%kan Vekili ve

Genel-!% Sendikas" Genel Ba%kan" Abdullah BA#TÜRK'ün kat"lmas" ka-
rarla%t"r"lm"%, ancak kongre Genel Seçimler ·öncesinde· 12 - 14 May"s
tarihlerinde toplanaca$" . için BA#TÜRK Mc$olistan'a gitmemi%tir.

13. -!talyan CGIL Konfederasyonu'nun Kongresi
!talyan Genel !%çi Kontederosvonu (CGIL)'nun 6 Haziran 19n tari-

hinde, !talya'da, Rimini'de ba%layan Kongresine D!SK ad"na Yürütme
Kurulu üyesi Fehmi I# IKLAR ve D"% I!i%kiler Dairesi Müdürü Sina- PA-
MUKÇU kat"lm"%lard"r.

14. Bulgaristan'" Ziyaret
Bulgaristan Sendikalar" Merkez Konseyi'nin davetlisi olarak Bank-

Sen'den 10, Tekstil'den ·10. Lastik-!%'ten 5 ve T._ Petrol ve Kimya Sanayii
!%çileri Sendikas"'ndan 5 olmak üzere toplam (30) sendika yöneticisi
veya görevlisi 3.7.1977 ile 9.7.1977 tarihleri aras"nda bilgi al"%-veri%inde

• bulunmak üzere Bulgaristan', ziyaret. etmi%lerdir.

15. Bulgaristan'" Ziyaret
D!SK Genel Ba%kan Vekili Mehmet KILINC yaz tatilini, Bulgaristan

Sendikalar" Merkez Konseyi'nin konu$u olarak 16.8.1977 ile 4.9.1977 ta-
rihleri aras"nda Vcrnc'dn geçirmi%tir..

· 16. SSCB'ni Ziyaret
Sovyetler Birli$i Sendikalar Merkez Konseyi'nin davetlisi olarak

D!SK Genel Ba%kan" Kemal TÜRKLER 29.7.1977 ile 19.8.1977 tarihleri
aras"nda Sovyetler Birli$ini ziyaret etmi%tir.

17. • Yunanistan Yap" i%çileri _Kongresi
Yunanistan Yap" !%çileri Sendikas"'n"n 10. Kongresi nedeniyle D!SK'e

yap"lan ça$r" üzerine, Baysen-!% Sendikas" Genel Sekreteri Faik KAYA-
LIG!L ile D!SK D"% !li%kiler Dairesi Müdürü Sina PAMUKÇU 11 - 12 Eylül
1977 tarihlerinde Atina'daki· bu kongreye D!SK ad"na kat"lm"%lard"r.

18. Büyük Ekim Devrimi'nin 60. Y"l"
Büyük Ekim Devrimi'nin 60. y"l"n" kutlama törenlerine D!SK ad"na

Yürü":me Kurulu üyesi ve Lastik-!% Sendikas" Genel Sekreteri Celal KÜ-
ÇÜK kat"lm"%t"r:
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B. Bas"n-Yay"n ve Tan"tma Dairesi Rapor~

Kar%"t görü%ler aras"ndaki. sava%"m, ekonomik ç"karlar" ve siyasal
özlemleri. uzla%maz s"n"flar aras" sovc%rmm en önemli yanlar"ndan biri-
dir. Her toplumsal s"n"f, kendi ekonomik ve siyasal iktidar"n" korumak ve-
ya kurmak amac"yla, kendi d"%"ndaki toplumsal katmanlar"n deste$ini al-
mak veya en az"ndan bir bölümünü tarafs!zla%t"rmak için çaba harcar.
Bu çabay" harcarken kulland"$" orcctcrdcn .önemli biri de kitle propagan-
das"d"r.

S"n"fsal -scvcs"mm gittikçe %iddetlendi$i günümüz ko%ullar"nda, i%.
birlikçi tekelci sermaye ve onun siyasal yönetimi, soygun ve talana da-
yal" ·kapitalist düzenin devam" aç"s"ndan kitlesel propaganday" yo$un-
la%t"rmaktad"r. Bu propaganda herkesten önce i%çi s"n"f"n" ve onu ba%
hedef seçerek, di$er emekçi katmanlar" da etkilemeye yöneliktir. Bu
amaçla, i%birlikçi büy•ük burluvczl denetiminde ve elinde bulundurdu$u '
geni% kitle haberle%me araçlar"n" en son teknik bulu%larla geli%tirmekte
ve etkisini art"rmak için mali ve siyasai olanaklar"n" seferber etrnekiedir,

Egemen güçler:, ayn" anda s"n"flar sava%"m"n"n en dolays"z olarak
verildi$i l%verlerlnde de s"n"fsal propagandalar"n" yo$unla%t"rmaktad"rlar.
Böylece i%çi s"n"f"n" pe%lerinden sürüklemeyi, onun örgü,tlenmesini ve
s"n"f sendikalar"n"n geli%mesini önlemeye çal"%maktad"rlar.

öte yandan, i%çi s"n"f"na ters ve yabanc" ak"mlar da, i%çi s"n"f"n"n
D!SK'te, yani s"n"f sendikalar"nda birle%mesini, uluslararas" i%çi dayan"%-
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mos" içinde yerine almas"n" ve kendi devrimci bilimi do$rultusunda bi-
linçlenmesini önlemek için kendi sap"k ideolojilerini kitleler içinde yay-
maya çal"%maktad"rlar. •

Tüm bu kar%" propaganda çal"%malar"na, l%cl s"n"f"n" s"n"f sava%"-
m"ndan koparmaya ve sermaye ile uzla%t"rmaya, sömürünün a%"r" dere-
cede devam etti$i bir düzende «toplumsal bar"%"» dayatmaya çal"%an uz-
la%mac", reformist dü%ünceyi yayma giri%imlerini de eklersek, s"n"fsal.
propagandan"_n önemi daha aç"k bir %ekilde ortaya ç"kar.

Tüm bu somut nedenlerden dolay" Konfederasyonumuz, buhran"n
sonucu olarak s"n"flar sava%"m"n"n durmadan sertle%ti$i son y"llarda
i%çi s"n"f"m"z"n do etkin "bir propaganda çal"%mas" içine girmesi için
önemli önlemler alm"%t"r. #unu hemen belirtmek gerekir ki, Konfederas-
yonumuz bu çal"%malar" i%çi s"n"f"m"z"n tek ve gerçek sendikal temsilci-
si olarak ve demokrasi, ilerleme, ulusal ba$"ms"zl"k sava%"m"n"n kendi-
sine yükledi$i a$"r sorumlulu$un gere$i olarak, her %eyden önce sen-
dikal bir örgü_t olman"n blllnclyle sürdürmü%tür.

\

Bas"n - Yay"n ve Tan"tma. Dairemiz çal"%malar"n" :

-. Genel Kurul kararlar",
- Di$er organ kararlar",
- D!SK ilkeleri ve i%çi s"n"f"n"n bilimi temeline dayand"rm"%t"r.

• Dairemiz çal"%malar"n"n temel hedefi, i%birlikçi tekelci sermayenin
yo$un kar%" propagandas"n"n kitleler üzerindeki etkisini s"n"rlayarak,
Kontedercsyonumuz ilkeleri ve görü%leri, kararlar" etraf"nda :

- Kendi taban"m"z ve ba$l" örgütlerimizin örgüt 'kademelerinin görü%
ve davran"% birli$inin sa$lanmas",
- Di$er sendik_alarda örgütl_ü ve sendikas"z i%çi kitlelerinin .etktlenrne-

• sini ve Konfederasyonumuz saflar"na kat"lmalar"n" h"zland"rmak,
- Di$er emekçi 'katmanlar ile genel olarak kamuoyunun dikkatlerini

çekmek, onlar"n deste$ini sa$lamak; en geni% çevrelerin yapt"$"m"z
çal"%malardan bilgilenmesine ve Konfederasyonumuzun uluslararas"
i%çi dayan"%mas" içinde onurlu yerini almas"na çal"%mak olmu%tur..

- K"sacas" Konfedera_syonumuz Bas"n - Yay"n ve Tan"tma Dairesi, ça-
l"%malar"n" i%çi s"n"f"m"z"n sendikal birli$inin s"n"f ve kitle sendikac"l"$"
do$rultusunda, yani D!SK'te sa$lanmas" yönünde yo$unla%t"rm"%t"r.

Elimizdeki son derece s"n"rl" teknik ve personel olana$"na kar%"n,
Dairemiz çal"%malar"n"n Konfederasyonumuzun özellikle· son iki buçuk
y"lda h"zla geli%ip güçlenmesine önemli katk"lar"· olmu%tur. Ne var ki, V.
Genel Kurul öncesi dönemlerine gôre önemli nlce! ilerlemeler gösteren
genel propaganda çal"%malar"m"z, son derece önemli teknik ve personel
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yeterslzliKlerine ra$men özlenen ve hedeflenen a%amalara, elimizdeki
olanaklar çerçevesinde ula%maya çal"%m"%t"r.

Bas"n - Yay"n ve Tan"tma Araçlar"m"z:

Bunlar" genel olarak üç grupta toplayabiliriz :
1. Süreli (periyodik) yay"nlar,
2. Süresiz Yay"nlar,
3. Foto-Film çal"%malar".

l. Süreli Yay"nlar:

Konfederasyonumuz bas"n-yay"n. ve tan"tma çal"%malar"n"n esas yü-
künü süreli yay"nlar ta%"m"%t"r. Bunlar"n temel i%levi, Konfederasyonu-
muz ile taban"m"z aras"nda sürekli ili%kinin kurulmas"n": çe%itli konu ve
olaylar üzerinde görü%lerimizin d"%"m"zdaki bas"n-yay"n organlar" arac"-
l"$"yla kamuoyuna -yans"t"lmas"n" sa$lamakt"r. Süreli bas"n-yay"n araçla-
r"m"z" üçe· ay"rabiliriz:

a) D!SK DERG!S!
b) • D!SK AJANS!
c) D!SK'!N SES! Gazetesi

a) D!SK Dergisi :

D!SK Dergisi örgütümüzün ayl"k merkezl yay"n orqcrud"r, Son say"-
s" yay"nlanan Dergimiz V. Genel Kuruldan sonra 1975 Ekiminden itiba-
ren düzenli olarak ç"kmaya ba%lam"%t"r.

Derginin ana görevi :

- Sendikal demokrasinin bir gere$i olarak kendi taban"m"z" Konfede-
rasyonumuzun çal"%malar", kararlar" konusunda bilgili k"larak taba-
n"n kendi içinde, taban ile yönetim aras"nda uyumun sa$lanmas"na
çal"%mak;
- E"i ba%ta Je.ndi taban"m"z olmak üzere, en geni% i%çi ve emekçi kit-

lelerin i%çi s"n"f"n"n bilimi, ilkelerimiz ve görü%lerimiz do$rultusunda
daha ileri blllnc düzeyine ula%mas"n" sa$lamak,
- Ekonomik, toplumsal, siyasal olaylar", ülkemizi ve dünyam"z" ilgilen-
.dlren tüm konular" i%çi s"n"f"n"n devrimci bilimi ac"s"ndan ve organ •
kararlar", Konfederasyonumuzca saptanan do$rultu temeli üzerinde
y:orumlamak ve en geni% dü%ünce birli$inin sa$lanmas"na çal"%mak,
- l%cl s"n"f"m"z"n sendikal birli$inin s"n"f ve kitle sendikac"l"$" temelin-

de D!SK'te gerçekle%mesi ve uluslararas" i%çi dayan"%mas"n"n ayn"

213



.,~....,,, ....

temel üzerinde güçlendirilmesi için l<onfederasyonumuzun yürüttü$ü
sava%"ma katk"da bulunmak,

olmu%tur.

Okur Kitlesi :

. Ekim 1975'de ç"kan 16. say"s"ndan itibaren derçlmlzln okur say"s"n-
da sürekli ve önemli art"%lar olmu%tur, Bunun en önemli nedeni hlo ku%-
kusuz Konfederasyonumuzun verdi$i kararl" ve ba%ar"l" sava%"mlar ile

- ·ayl"k organ"m"z"n gerek öz, gerekse biçim aç"s"ndan doyurucu niteli-
$idir.

Dergimiz, bilinçli olarak öncelikle örgüt kademelerimiz, üye taban"-
m"z ile kendi d"%"m"zdaki i%çi ·kitleleri içinde bilinçli kadrolara seslen-
meyi hedeflemi%tir. Bu nedenle okur kitlesindeki sürekli art"% i%çi sm"-
f"m"z"n sendikal hareketini yöneten kadrolar"n biline düzeyindeki yükse-
li%i ve bu kadrolardaki say"sal 'crt"%" da göstermektedir.

D,!SK Dergisi'nin okur kitlesini birkaç· grupta toplayabiliriz :

- Konfedera%yonumuz ile ba$l" sendikalar"miz"n örgüt kademeleri ve
taban"m"zdan gelen istekler,

--- Kendi d"%"m"zdaki sendikal" ve sendikas"z i%çiler,
- Demokratik kitle örgütleri ile meslek ki."rulu%lar"n"n yönetim kade-

meleri ile dergimizi talep eden üyeleri, di$er emekçiler,
- Yurt d"%"ndaki ilerici i%çilerimizin kurduklor" örgütlere üye olan veya

olmayan emekçiler. •

Tirajdaki Geli%meler:

Genel'. Kuruldan sonra ilk say"m"z 16. say" olarak Ekim 1975'de~ so- •
nuncusu da 38. say" olarak -A$ustos 1977'de c"km"%t"r.

16. say" 5.000 adet bas"lm"%, son say"n"n tiraj" ise 40.000'e ula%m"%-
t!r. Bu tam 8 kat q_ir tiraj art"%"· demektir. Ne var ki, 28 May"s 1976 tari-
hinde Gönen Konferans"'nda saptanan ve daha sonra Genel Yönetim
Kurulumuz taraf"ndan da onaylanan 50 binlik hedefe ula%"lamam"%t"r.
Bunun belli ba%l" nedenleri, ayn" Konfera,ns"n Dergimizin geli%tirilmesine
ili%kin olarak ald"$" kararlar"n, teknik personel ve .haberle%me yetersiz-
liklerinden dolay" yeterince uygulanma olana$"n"n bulunmay"%"d"r.

Elimizdeki venler Derginin okunmad"$" ilin olmad"$"n" gösteriyor. 9
adetle en az Hakkari'ye gidiyor. Okurlar"m"z"n o/o 65'ini 'i%çiler olu%tur-
maktad"r. Dergimizin okur taban"n"n. geni%lemesi, böylece görü% ve il-
kelerimizin daha geni% kitlelere ula%mas" için açt"$"m"z «D!SK DERG!S!
BA& I# KAMPANYASl»na tll%kln 10 bin adet afi% gerek yurt içinde, ge-
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raksa Konfederasyonumuzun ili%kide oldu$u yurt d"%"ndaki Türkiyeli i%-
el kurulu%lar" taraf"ndan kullan"ld". Bugüne dek uygulaman"n ba%ar"lar
elde etmesine kar%"n, Dergimizin kendi kendisini finanse eder duruma
gelemedi$ini de belirtmek .gerekir. D!SK Bas"n-Yay"n organlar"n"n, özel-
likle Dergimizin ·kendi kendisini kar%"lar duruma gelmesi Konfederasyo-
numuzu önemli bir .mcli yükten kurtarabilece$i gibi, okur kitlemizin ken-
di yay"n organ"na daha s"k" bir %ekilde sar"lmas"n" sa$layacakt"r.

A%a$"daki çizelge D!SK DERG!S!'nin aylara göre tiraj art"%"n" gös-
termektedir : •

40·,000
39.000
38.000
37.000
35.000 -
35,000 -

en.az

50TL.He
bir y!U~ abonemizsiniz...

34.000 -
33.000 -
32.000 -
31.000 -
30.000 -
29.000 -28.000 -
27.000 -
28.000 -

1 25.000
24.000
23.000 -
22.000-
21.000 .
20.000
1s.n.."0
18.000 -
17.000 -
16.000
15.000
11'.G00-
13;000-
12.000
11.000- /
10.000- /
9.000-
8.000- . /

·--1;000 · /
6.000 y ·
5.000
4.000
3.000

• 2.000
1.000 -
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b) D!SK A(ans"

D!SK Ajans"'n"n ana görevi:·

• - Ba%ta günlük olmak üzere, tüm bas"n-yay"n organlar"n",
- Ba$l" sendikalar"m"z ile d"%"m"zdaki sendikal örgütleri,
- Demokratik kitle örgütleri ile meslek kurulu%lar"n",
-- Konfederasyonumuzun çal"%malar" ile ilgilenen ki%ileri ve talep eden

ilericileri, birçok parlamenteri,
- Uluslararas" sendikal hareket içinde yer alan kurulu%lar" ve örgütü-

müzle dovcru%mosrm, göstermi% yabanc" demokratik örgütleri,
Konfederasyonumuz organlar" ile yöneticilerinin aç"klamalar", kamu-

oyuna duyurulan kararlar", çal"%malar"m"z ve sava%"m"m"z üzerine bilgi-
lendirmek; böylece sesimizin en geni%-cevrelerde yank"lanmas"n" sa$la-
mak olmu%tur.

D!SK Ajans" kendi içinde üç yönlü bir çal"%ma yürütmü%tür :
. .

- Haftada en az iki kez erken Türkçe Ajans
- Ayl"k yabanc" dillerdeki (Frans"zca ve !ngilizce) Ajans
- Özel Ajanslar

Kamuoyunu bilgilendirme çal"%malar"m"z"n esas a$"rl"$"n" Türkçe
D!SK Ajans" ta%"m"%t"r. Sendikalar"m"z"n örgütlenme, grev, .toplu sözle%-
me ve di$er alanlardaki çal"%malar", Konfederasyonumuzun aç"klama ve
duyurular", genel yorumlar Ajans"_m"z"n ele ald"$" belli bc%l" konular" olu%-
turmaktad"r. {

Tirajdaki Geli%meler:

V. Genel Kurulumuzdan bu yana D!SK Ajans" 396 say" ç"km"%t"r. Bu
148 say"l"k bir art"% demektir. Bir ba%ka deyi%le, Ajans"m"z baz" durum-
larda haftada iki kez ç"kma hedefini a%m"%t"r.

Geçti$imiz çal"%ma döneminde gelen en önemli ele%tiri Ajans"m"z"n
yeterince sendikal haberlere yer vermemesi %eklinde olmu%tur. Bu ele%-
tiriye kat"lmamak elde de$il, D!SK Ajans" sürekli olarak sendikalar"m"-
z"n çal"%malar"na daha geni% yer vermeyi hedefleml%tlr. Hatta bu konu-
da sendikalar"m"za çal"%malar" hakk"nda Bas"n-Yay"n ve Tan"tma Daire-
miz an"nda ve sürekli - olarak bilgilendirmeleri için yaz"lar gönderllml%,

• ycp"lcn , toplant"larda bu istek· tekrarlanm"%t"r. Öte yandan, modern ve
h"zl" bir haberle%me için mutlaka gerekli olan araç-gereçlerden, teleks

• ve yeterli telefonlardan. yoksun .olrnurmz, personel yetersizli$i ve D!SK
Afans"'n"n_bu konuda özlenen çal"%may" gerçekle%tirmesini önleyen ne-
denler aras"ndad"r.
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Özel AJa":"star :

Dairemiz Konfederasyonumuzca önemli görülen olaylar üzerine özel
ajanslar ç"kartarak Bas"n-Yay"n çal"%malar"m"za yenilik getirmi%tir. Bu
giri%imin ana hedefi, örgütümüzün gelece$ini çok yak"ndan ilgilendiren
ve· demokrasi sava%"m", uluslararas" i%çi dayan"%mas" aç"s"ndan büyük
önem ta%"yan olay ve konular"n gerek öz, gerekse bicim yönünden en
iyi bir %ekilde en geni%kitlelere duyurmak, bu 'konularda kar%" propagan-
dan"n etkisini k"rmak olmu%tur.

D!SK Ajans" özel say"lar" $unlard"r :

- 1 May"s 1976'da yay"nlanan ve sendikalar"m"za, demokratik kitle ör- •
gütlerine da$"t"lan 1 MAVIS MAR# I. '
- Yar"m milyon bas"lan ve yurdun dört bir kö%esinde da$"t"m" yap"lan

«1 MAViSi KUTLUYORUZ» bildirisi.
- 800.000 adet bas"lan «!#Ç! SINIFINA VE KAMUOYUNA D!SK'!N UYA-

RISI.. Devlet Güvenlik Mahkemeleri «SIKIVÖNET!MS!Z SIKIVÖNE-
T!M» demektir» bildirisi.
- «1 EYLÜL DÜNYA BARI# GÜNÜ KUTLANIYOR">
- «SIKIVÖNET!MS!Z SIKIYÖNET!M DEMEK OLAN DGM'YE HAYIR»

özel cjcns" Konfederasyonumuzun DGM giri%imine kar%" verdi$i sa-
va%"mla dayan"%ma içine giren ulusal ve uluslararas" alandaki sen-
dikal ve demokratik kurulu%lar"n, ki%ilerin destek mesajlar"n" içer-
mektedir. er,
- «!#Ç!' SINIFINA VE KAMUOYUNA D!SK'!N UVARISI. DGM'Ier s"k"-
yönetimsiz s"k"yönetim demektir» bo%l"kl" bildiri • MC'nin DGM giri%i-
minin sonuçsuz kalmas"ndan sonra 850 bin adet bas"lm"%t"r.
- «1977 YILINA G!RERKEN» ba%l"kl" özel ajans 1976 y"l"nda Konfede-

rasyonumuzun beHi ba%l" çal"%ma ve sava%"mlar"n" içermektedir.
- «1 MAYIS 1977 HAYD! 1 MAYIS'a» bildirisi 1 milyon bas"larak, sen-

dika'! hareket içinde rekor tiraja yükselmi% ve geni%, etkin bir da$"t"-
m" yap"lm"%t"r. Di$er da$"t"mlarda oldu$u gibi, özellikle 1 May"s bildi-
risinin yurdun dört bir yan"ndaki i%yerlerine, temsilcilere, 1 May"s ko-
mitelerine kadar tüm da$"t"m ve postalama i%lemleri Dairemiz tara-
f"ndan gerçekle%tirilmi%tir.
- «10. YIL #ÖLEN!NDE KONU#MALAR VE D!SK'E GELEN MESAJLAR»
- 'Eski Genel Sekreterimiz «!BRAH!M GÜZELCE'N!N 1. ÖLÜM YILDÖ-

NÜMÜ !Ç!N». Bu özel say" i%çi s"n"f"m"z"n bµ yi$it ve devrimci neferi,
önderinin 1953 ile 1976 y"llar" aras"ndaki baz" yaz"lar"n", demeçlerini
kapsamaktad"r.
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c) D!SK'in SES! Gazetesi

D!SK'in SES!. V. Genel Kurulumuzun haftal"k ve D!SK yönetiminde bir
tek yay"n organ" ç"kar"lmas". yönünde ald"$" 7 No. lu karar"n hayata gecl-
rilmesi konusunda at"lm"% bir ad"md"r. • ,

Örgütlerimize gönderilen 5 Kas"m 1976 tarihli yaz"da bu ·gazetemizin
görevi k"saca %öyle saptanm"%t"r: «D!SK Gazetesi, D!SK'in, 'özellikle D!SK
üvesl i%çilere seslenen, D!SK ilkeleri etraf"nda ve I%cl s"n"f"n"n bilimi do$-
rultusunda taban" 'bütünle%tirme, biline düzeyini yükseltme ve D!SK örgüt-
lenmesini h"zland"rma arac"d"r.»

D!SK'in SES!, ayn" zamanda sendikal bas"n-yay"nda etkinli$i sa$lamak •
ve gereksiz kaynak ve personel israf"n" önlemek lcln ba$l" sendikalar"m"-
z"n yaym organlar"n"n kendi içinde bütünle%tlrllmelertnl de amaçl"yordu.

Bu konuda 5 Ekim 1976 tarihinde Genel Yönetim Kurulu ile Ba%kan-
lar Konseyl'nln ortakla%a ald"klar" karar"n uygulanmas" için yap"lan top-
lant"lardan ,sonra D!SK'in SES!'nin ilk say"s" 1 Aral"k 1976'da ç"kar"lm"%t"r.

Tirajdaki geli%meler

Özellikle mali sorunlar nedeniyle bu gazetemiz ancak 8 say" ç"kabil-
mi%tir. Say"lara göre tiraj geli%ir,ni %öyle olmu%tur: : 1. say" : 200 bin; 2.
say": 160 bin; 3. say": 160 bin; 4. say": 150 bin; 5. say": 125 bin; 6. say":
125 bin; 7~ say" : 125 bin; 8. say" : 125 bin. Ayr"ca 1 May"s 1977 gösterimize

. yönelen kanl" komplo üzerine ç"kar"lan D!SK'in SES! özel say"s" yar"m mil-
yon bas"lm"%t"r.

D!SK'in SES!'nin ilk dört say"s" normal süreleri içinde ç"km"%, ancak
az önce belirtti$imiz nedenden- dolay" daha sonraki say"lar" ayl"k olarak
yay"nlanm"%t"r.

Yay"n ya%am"n"n k"sa olmas"na kar%"n, D!SK'in SES! ülkemizde en
geni% i%çi kitlelerine S<tslenen ilk kitlesel yay"n organ" olmu%tur. Bu k"sa
süre içinde uyand"rd"$" geni%ilgi ile ·o!SK'in szsi burjuvazinin denetimin-
deki kitle ileti%im araçlar"n"n etkisindeki i%çi s"n"f"m"z"n dü%ünsel gereksi-
nimine verilmi%güzel bir yan"t olmu%tur. Önemli olan, hiç ku%kusuz D!SK'in
SES! deneyimini, daha kitlesel ve daha uzun ömürlü haftal"k. bir yay"n
organ" do$rultusunda de$erlendirebilmektir. 1

•

2) Süresiz yaymlar .

Süresiz yay"nlar"n amac", görevi en ba%ta örgüt kademelerimizde gö-
revli kadrolar ile tabanda yönetici durumda olan temsilci ve ba%temsilci-
lerin, sendikal çal"%malara aktif olarak kot"lon i%çilerin Konfederasyonu-
muzun gerekli gördü$ü konularda ayr"nt"l" bilgilenmesini sa$lamak ve dü-
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zenledi$imiz eylemlerin etkisini art"rmak, örgütlenme çal"%malar"m"z" h"z-
land"rmak olmu%tur. Bu tür yay"nlar"n aras"nda bro%ürleri, afi%ve poster-
leri sayabiliriz. Örne$in geçti$imiz çal"%ma söneminde V. Genel KurulBel-
geleri, Ola$anüstü Gene_! Kurul'da yap"lan de$i%ikliklerle D!SK Anatüzü-
$ü, Ana ve Emekçi olarak !%çi Kad"n"n El Kitab", Göçmen !%çiler Sorunu,
1 May"s bro%ürleri bas"lm"%t"r. Bunlar"n tirajlar" ise %öyledir: Ana ve Emek-
çi Olorok !%çi Kod"run El Kitab" : Birinci bask" 5 bin, ikinci bask" yine 5 bin
olmak üzere .toplam 10 bin adet, Anatüzük 5 bin cdet: Göçmen !%çiler So-
runu ilk bask"da 10 bin adet; 1 Mayis iki bask" yapm"%ve 10 bin adet; v.
Genel Kurul'da yap"lan de$i%ikliklerle Anatüzük 5 bin adet; V. Genel Kurul
Belgeleri iki bask"da 10 bin adet; 1977 Genel Seçimlerinde CHP'yi destek-
leme neden ve gerekçeleri 100 bin adet.
- Demokratik Hak ve Özgürlükler !çin Mücadele Mitingi afi%i
- 11 Eylül 1976 # ili Halk"yla Dayan"%ma posteri: 5 bin adet
~ 1 May"s 1976 afi%i: 80 bin adet
- D!SK 10. Y"l afi%leri
- 1 May"s 1977 afi%i : 250 bin adet

D!SK DERG!S! Ba$"% Kornponvos" afi%i.

3) Foto-Film çal"$malar"

Bas"n-Yay"n ve Tan"tma Dairemize ba$l" olarak çal"%an, Foto-Film
Merkezi, geçti$imiz y"l sonunda olu%turulmu%tur. K"sa süre içinde, da$"n"k
ve bak"ms"z bir %ekilde bulunan de$erli foto$raflar derlenmi%, düzenli bir
ar%iv meydana getirilmi%tir. Bunun yan" s"ra. eskimeye. ve silinmeye yüz
tutmu% foto$raflar, kopyas". ç"kar"larak ar%ive yeniden kazand"r"lm"%t"r.

!kinci ve esas ar%iv ,ise, negatif ar%ividir. Foto$raf alan"ndaki en yeni
geli%meler göz önüne al"narak haz"rlanan bu ar%iv, her geçen gün biraz da-
ha geli%mekte, Türkiye i%çi s"n"f"n"n sürdürdü$ü yi$it sava%"m" yak"ndan
belgelemektedir., Bu belgeler, gerek sendika gazete ve dergileri, gerek
günlük bas"n için, ba%vurulan ana kaynak durumuna sokulmu%tur. Bu ko-
nudaki eksiklikler h"zla tamamlanarak, ar%ivin boyutlar"n" geli%tirme ça-
balar" sürmektedir..

Di$er bir ar%iv ise slayt ar%ividir. Önemli mitingler, toplant"lar siyah
beyaz"n yan" s"ra renkli olarak da çekilmekte, ar%iv numaras" verildikten
sonra, konusuna göre ayr"larak özel kutularda saklanmaktad"r.

·Toplant" ve mitinglerde ses kayd", yine Foto-Film Merkezince yap"l-
maktad"r. Tarih ve konu s"ras"na göre dizilen bantlar, ar%ivin özel bir kö-
%eslnde saklanmaktad"r.

Foto-Film Merkezinin önemle üzerinde durdu$u konulardan birisi de,
sergiler düzenlemek olmu%, geni% kitlelere, Türkiye i%çi s"n"f" hareketini
tan"t"c" çal"~malara giri%ilmi%Ur. «D!S~'in Do$u%u ve Geli%imi», «1 May"s».
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«Dünyada Sendikal Afi%ler»,. «MESS'e Kar%" povoru%mo» gibi çe%itli konu-
larda ac"lan sergiler, izleyiciler taraf"ndan ilgi ile kar%"lanm"%t"r.

Foto-Film Merkezinin kurulu%amaçlar"ndan biri olan : «E$itim dersle-
rini. ve propaganda çal"%malar"n" ses ve görüntü ile destekleyecek slayt
ve film gruplar"n"n haz"rlanmas"» konusunda da gerekli giri%imlerde bulu-
nularak, «Türkiye !sçi S"n"f" Tarihi>>, «1 May"s 1977», «üretim Araçlar" ve, .
Üretim Biçimleri» ba%l"kl" renkli slayt setleri olu%turulmu%tur.

De$i%ik ellerde, ga$"n"k olarak .bulunan «1 May"s 1976 filmleri, Foto-
Film Merkezince bir araya getirilerek, «Türkiye !%çi S"n"f"na Selam» ba%l"kl"
bir belgesel olu%turulmu%tur, Bu film, militanca bir çal"%ma sonucu, yurdun
dört bir yan"nda gösterilmi%, !stanbul'da kitlesel olarak geli%en eylemlerin,
di$er %ehir ve kasabalardaki emekçilerce de izlenmesi olana$" haz"rlan-
m"%, önemli bir belge oldu$u kadar, ajitasyon ve propaganda yapma aç"-·

• s"ndan da dikkati çekmi%tir. Film çal"%malar" devan" etmekte,. i%çi s"n"f"
tarihindeki önemli olaylar"n film ile belgelenmesi ve da$"t"lmas" konusunda
titiz bir çal"%ma sürdürülmektedir.

D!SK Foto-Film Merkezi, kurulu%undan sonra, .ba$l" sendikalar"n_ Fo-
to-Film merkezleri ile yak"n ili%kilere girmi%, Foto-Film merkezi olu%turma-
y" programlayan sendikalara ise yard"mc" olmu%tur. Özellikle «1 May"s
1977» günü, ba$l" sendikalar"n foto$raf görevlileri ile geni% bir ekip olu%-

. .-- turarak, o günün eksiksiz olarak belqelenmeslnl sa$lam"%t"r. .
Her gün yeni boyutlara ula%an tüm bu çal"%malar için, gerekli olan

malzeme; mali olanal<lar"n elverdi$i ölçüde sat"n al"narak, modern bir ka-
ranl"k oda olu%turma yoluna gidilmi%tir. Bunun yan" s"ra, özellikle film ça-
l"%malar" için, ba$l". sendikalarda yar" bozuk bir %ekilde bulunan aletlerin
onar"m" yoluna gidilmi%, böylece gereksiz giderler önlendi$i gibi, birçok

• ' .
foto$raf ve film rnclzemeslnln de, kullan"ma sokulmas" sa$lanm"%t"r. •

Foto-Film Merkezi, bir y"l boyunca, çok yönlü çal"%malar programla-
m"%, bunlar"n hemen hemen hepsini zaman"nda, eksiksiz olarak yerine ge-
tirmi%tir. Bugün de, eleman ve malzeme eksikli$i nedeniyle do$an aksak-
l"klar"n ortadan kald"r"lmas", ileriye do$ru ·yeni at"l"mlar yap"labilmesi ve
çal"%malara daha geni% boyutlar kazand"r"lmas" için giri%imlerde bulunul-
makta ve çabalar sürmektedir.

POL!T!KA Gazetesi

Üyelerimizi, geni% i%çi ve emekçi kitleleri görü%lerimiz ve ilkelerimiz
do$rultusunda bilgilendirmek, burjuvazinin gerici ve sapt"r"c" ideolojisinin
etkisini güncel bir %ekilde geriletmek, emekçilere her gün do$ru ve biline
düzeyini yükseltici haber ve yorumlar-verebilmek, örgütlenmemizi h"zlan-
d"rabilmek için V. Genel Kurulumuzun 7 No, "u karar" do$rultusunda ve
yönetim organlar"m"z taraf"ndan onaylanan Gönen Konferans"'nda al"nan

220



, -·-•-♦·---· -·-·-·--..... ·--

günlük bir gazeteye sahip olma karar" yine bu dönemde ya%ama geciril-
mi%tir. Konfederasyonumuz ve ba$l" sendikalar"m"z taraf"ndan hisselerinin
büyük ço$unlu$u al"nan POL!T!KA Gazetesi, D!SK'in resmi yay"n organ"
olmakla birlikte D!SK'in denetiminde ve do$rultusunda c"km"%, bu neden-
den dolay" da Dairemizin ilgi alan" içine girmi%tir.

Günlük bir gazetenin en önemli gelir kayna$" okurlar" ve özel rek-
lamlar il~ ilanlard"r. Yüksek tirajl" burjuva gazeteleri, ayakta durabilmek
için büyük sermaye çevrelerinden yüksek tutarl" ve sürekli ilan-reklamlar
almakta, radyo ve televlzvondo tan"t"c" reklamlar yapabilmekte ve lotor- .
yac"l"$" sonuna keder kullanmaktad"rlar. Ancak, emekçilerin, ilericilerin
gazetesi olmo kayg"s"yla yola ç"kan POL!T!KA Gazetesi, D!SK'in denetimi-
ne geçti$! andan bu yana büyük sermayenin özel ilan-reklam ambargosu
ile kar%"la%m"%, bu kadar önemli bir gelir kayna$"ndan yoksun kalma pa-
has"na savundu$u görü%ten taviz vermemi% ve s"n"flar sava%"m"nda i%çi
s"n"f"n"n önemli bir dü%ünsel. propaganda silah" olma görevini sürdürmü%-
tür. Günlük gazetemizin tek gelir kayna$", son derece a$"~ ko%ullarda ya-
%ayan emekçiler, ayd"nlar olmu%tur.

POL!T!KA Gazetesi kimi zaman kendisine yönelen iyi niyetli ve ya-
p"c" ele%tirileri de$erlendirmeye çal"%m"%, bas"n tekelleri . ile kar%"la%"ld"-
$"nda son derece yetersiz teknik ve personel olanaklar"na, daha do$rusu
olanaks"zl"klar"na kar%"n önemli ilerlemeler göstermi% ve hatalar"n" gider-
me yolunda önemli ad"mlar atm"%t"r.

SONUÇ

Geçti$imiz çal"%ma dönemi içinde Konfederasyonumuzun sürdürdü$ü
zorlu sava%"m"n ileri boyutlar"yla uyumlu bir geli%me gösteren Dairemiz
çal"%malar" Türkiye sendikal hareketi tarihinde belki de ilk kez bas"n-yay"n
ve propagandan"n kitleleri etkileme, bilinçlendirme ve yönlendirmede ne
denli etkin oldu$unu kan"tlam"%t"r.

Bu ç"rada baz" sendikalar"m"z"n yay"n organlar"n"n ç"kmas" için de Da-
iremiz, elinden _gelen destek ve yard"m" vermi%tir. •

Konfederasyonumuzun temsil etti$i s"n"f ve kitle sendikac"l"$"n"n en
geni% kitlelere tan"t"lmas", etkisinin artmas" için yarat"c" ve disiplinli bir
%ekilde çal"%an Bas"n-Yay"n ve Tan"tma Dairemiz, yine de istedi$ini ve
hedefledi$ini eksiksiz ve tam anlam"yla gerçekle%tiremedi$inin bilincinde-
dir. Daha önceki bölümlerde aç"klad"$"m"z gibi bunun nedenleri aras"nda
öncelikle mali zorluklar", teknik-haberle%me ve özellikle kadro yetersizlik"
leri gelmektedir.

Çal"%malar"m"z"n sonuçlar" i%yerlerinden gitgide yükselen «Ya%as"n
D!SK» hayk"r"%lar"nda, bize gelen say"s"z mektup ve %iirde, say"lar" gittikçe
artan bilineli l%cl kadrolar"n tart"%malar"nda somutlanmaktad"r. •
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C. E$itim Dairesi Raporu

E& !T!ME !L!#K!N CALI#MALARIMIZ

Genel Ba%kan Kemal TÜRKLER, genel olarak e$itimin önemini, «D!SK
E& !T!M NOTLARI» kitab"n"n ba%"nda %öyle vurguluyordu :

«Günümüzde bilimsel ve teknolojik devrimin vard"$" düzeye kar-
%"n, kapitalist dünyada • emekçi halk"n büyük ço$unlu$u cahilli$e ve
kültürsüzlü$e itilmi% durumdad"r. insan ki%ili$inin çok yönlü geli%-
mesini sa$layacak gerçekten demokratik, özgür ve e%it bir halk
e$itiminin yollar", insan"n insan taraf"ndan sömürülmesine dayanan
bir toplumda t"kanm"%t"r.

«Egitim, ö$renim ve kültür alanlar"nda ·varolan tüm ayr"cal"kla-
r"n temelinde, üretici güçler ile üretim ili%kileri aras"ndaki çeli%ki

, yatar. O halde olunca e%itsizli$in bu alanda da ortadan kald"r"lmas",
emek ile sermaye aras"ndaki uzla%maz çeli%kinin kaç"n"lmaz sonu-
cuna ula%mas" ile olanakl"d"r.

Toplumsal olaylar" aç"klayabilen tek evrensel bilim olarak, i%çi
s"n"f" bilimi, kitleleri kavrad"kça maddi güç. haline gelir. Tüm insan-
l"k ad"na i%çi s"n"f"na öncülük görevini yükleyen evrensel bilim, kit-
lelerde kök sal"p yayg"nla%t"kça tarihin son toplum de$i%iminin ka-
~• ~l"n"~ ••
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Ve kapitalist sömürü düzeninin yerini sömürüsüz sosyalist bir
toplum düzeni al"r.

Sonras" sosyalist yeni düzende yeni insan ça$"d"r. Her türlü
kötülü$ün kayna$"n" olu%turan sömürüye son verilmi%tir. insan ki-
%ili$inin çok yönlü geli%mesinde ve toplumun do$aya egemenli$inde
en üst düzeylerin yolu aç"l"r. •

E$itim, ö$renim ve kültür hem kapitalizmden sosyalizme do$-
- ru toplumsal ilerlemenin gerçekle%mesinde, hem de sosyalist top-
lumda toplumsal ilerlemeyi ard"c"! ve sürekli k"lmada canal"c" un-
surdur.

Gerçek bir halk e$itimi, ancak sömürüsüz düzende sa$lanabi-
lir. Bununla birlikte sömürüsüz düzene do$ru köklü dönü%ümü ger-
çekle%tirecek olan i%çi s"n"f" v~ emekçi kitlelerin e$itimi, s"n"f sava-
%"m"nda belirleyici a$"rl"ktad"r.» '
l%c" s"n"f" ve emekçi kitleler, s"n"fsal e$itimlerini, kendi örgütlerinde

yaparlar. !%çi s"n"f" hareketi içindeki örqütlerlr"den biri de sendikad"r. Sen-
dikalar, i%çi s"n"f"n"n okuludur. Bu okul sendikalar"n genel sovo%"m ala-
n"na yay"l"r. Bu okul, i%yerinde en ufak hak aramadan, grev alanlar"na,
geni% kitle eylemlerine kadar uzan"r. Bu okulda ö$renilen ve durmadan
geli%tirilen s"n"f bilincidir.

-Sendikal e$itimin bu genel okulda özel bir yeri vard"r. S"n"f -bilinci,
sadece pratikte ve kendili$inden olu%maz. S"n"f bilinci ayr"ca ö$renilir.
!%te bu nedenle D!SK -sendikal sava%"m"nda- i%çilerin s"n"f bilincini
ve sava%"m yetene$ini geli%tirmek amac"yla, e$itim çal"%malar"na ba%"n-
dan beri özel bir önem vermi%tir.

Günümüzde gerçek sendikac"l"k, geni% bir militanlar kadrosu ile ola-
nakl"d"r. • Militan, örgütün geli%mesi için çal"%mada bulunan, üyelerce se-

0 cllerek ya da kendi iste$iyle sendikal sorumluluklar yüklenen üyedir.
Sendikac"l"$"m"z, militanlar"n"n yaln"z eylem içinde «ayaküstü» ye-

tf%tikleri uzun bir dönem geçirmi%tir. Günümüzde sendikalar"n üye say"s",
yüklendikleri büyük sorumluluk ve toplumsal rol artm"%t"r. Bu ko%ullarda,
militanlar"n salt pratik ya%am ve deneylerden edinilen bilgilerle yetinerek,
görevlerini ba%ar"yla yürütmeleri olanaks"zd"r. Öte yandan ekonomik, top-
lumsal ve politik sorunlar çok daha karma%"k duruma gelmi%tir.

Dolay"s"yla her düzeydeki sendika militan", i%çi s"n"f" bilimine ve de-
mokratik s"n"f ve kitle sendikac"l"$" anlay"%"na dayanarak, kar%"la%t"$"
sorunlar" çözürnleyebllmell, burjuvazinin kurdu$u yeni tuzaklar" bozabil-
meli, emekçilerin eylemini yöneltip do$ru yolu bulabilmelidir. Burjuvazi-
nin yaln"z ekonomik ve politik de$il, güçlü bir ideolojik sald"r"s" da söz
konusudur; Militanlar"m"z bu sald"r"y" da gö$üslemek; kafalar" ko%ullan-
d"rmak, i%çi s"n"f"n"n . dü%üncesini buland"rmak için tekelci sermayenin
uygulad"$" planlar" bozmak zorundad"r.
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Bu zorlu görevlerin üstesinden gelebilmek, ilkesel (teorik) ve gec-.
mi%in zengin deneylerinden knynckloncn bilgiler edinilmesi ile olanak-
l"d"r. Bu bilgilerin yeri yaln"zca· ki%isel caba, beceri ve yetenekle doldu-
rulamaz. .Slsternli, düzenli bir ö$renim yoluyla edinilmesi gerekir: Öyleyse
militanlar"n kurslarda, seminerlerde e$itilmesi tek bilimsel yoldur.

!%te bu temel gerçeklerden ç"k"larak D!SK'in 5. Genel Kurulunda,
sendikal e$itimin önemi yeniden belirtilmi% ve yayg"nla%t"r"lmas" ve nite-
li$inin geli%tirilmesi vurgulanm"%t".

5. ile 6. Genel Kurul aras"ndaki dönemde, düzenli ve sürekli sendi-
kal e$itim- ça$da% bilimsel bir nitelik kazanarak yayg"nla%t"r"lmak isten-
mi%tir. •

E$itim Dairesi Ba%kan" R"za GÜVEN, 5-6 Mart 1977 tarihlerinde Ce-
nevre'de toplanan 2. Avrupa Sendikalar Konferans"nda yapt"$" konu%ma-
da %öyle diyordu :

«Tekelci devlet kapitalizminin uluslararas" buhran" ile yak"ndan
ilgili bulunan ülkemizdeki durum, sendikal harekete önemli sorum-
luluklar yüklemektedir.

«Bu çetin s"n"f sava$"m"nda etkinlik, bilineli ve kararl" sendika
' kadrolar" gerektirmektedir. Sadece kadrolar de&il, ayn" zamanda

i$çi kitleleri de fa$ist t"man"$ hakk"nda ac"k bir görü$e sahip olma-
l"d"rlar.

«Bu nedenledir ki, son Genel Kurulumuz, bir s"n"f sendikal e$i-
timinin gereklili$ini vurgulam"%t"r. Bu e$itim yayg"n olarak sürdü-
rülmekte ve her hafta 300'ü a%k"n i%çi temel e$itimden geçmekte- •
dlr. Kitle e$itimleri de seminer ve konferanslarla sürdürülmektedir.
Bizim e$itim programlar"m"z, yaln"z içinde ya%ad"$"m"z toplumsal ve
ekonomik düzenin sonuçlar"yla ilgilenmemekte, bu sorunlar"n teme-
lindeki derin nedenleri göstermeye de çal"%maktad"r.

«Her ülkede s"n"f sava%"m"n"n vard"$" a%ama, demokratik s"n"f
ve kitle sendikalar"n"n yapt"$" e$itimin içeri$ini belirler.»

(D!SK Dergisi Say": 34, 5.173)

D!SK'te sendikal e$itimin niteli$ini, D!SK'ln sendikac"l"k anlay"%" be-
lirler. D!SK'in sendikac"l"k anlay"%" demokratik s"n"f ve kitle sendikac"l"-
$"d"r. Düzenli ve sürekli e$itimin amac", militanlara ve üyelere demokratik
s"n"f ve kitle sendikac"l"$"n" özümsetmek, böylece onlar"n sava%"m yete-
ne$ini art"rmak ve sava%"m"n her alan"nda tutarl", ba%ar"l", bilimsel dav-
ran"% içinde olm_alar"na temel sa$lamakt"r.

Sendikal e$itim, 'demokratik s"n"f ve kitle sendikac"l"$"n"n temel il-
keleri üzerinde yükselir. Bu ilkeler, sömürüyü s"n"rlama ve. giderek orta-
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dan kald"rma sava%"m". s"n"f ve kitle örgüt bütünlü$ü içinde örgütsel ba-
$"ms"zl"k ve sendi_kal demokrasidir.

Her %eyden önce i%çi s"n"f"n"n sendikal örgütü olan D!SK'te e$i~im
i%çi s"n"f"n"n bilimine dayan"r. Sendikal e$itimimizin en önemli niteli$i,
s"_n"f sava%"m" temelinde bilimsel olu%udur. Bu e$itim, içinde ya%ad"$"m;z
kapitalist düzenin yaln"z sonuçlar"na kar%" de$il, nedenlerine kar%" sa-
va%"m yollar"n" gösterir. Günümüzde s"n"f uzla%mac"l"$" yapan sendikalar
da kapitalist düzenin aksakl"kk"r"n". e%itsizliklerini ve sonuçlar"n" göster-
mekten geri durmazlar. Ancak hiçbir zaman· bu e%ltslzüklertn kayna$"m
ortaya koyup, kesin çözüm yollar"n" belirtmezler. Oysa D!SK e$itimleri,
kapitalist düzenin yaln"z aksakl"klar"n" su yüzüne ç"karmakla kalmaz, bu
aksakl"klar"n temelinde yatan, üretim araçlar"n"n özel mülkiyetine dayal"
ücretli eme$in sömürüsünü vurgular. Sömürüyü s"n"rlama ve ortadan kal-
d"rma sava%"m"; ekonomik, demokratik ve politik sava%"m" bütünlük için-
de kavrar. S"n"f uzla%mac"l"$" fikirlerine yer yoktur bu kavram içinde.
Kapitalist düzenin yerine ayd"nl"k sosyalist düzeni kurma hedefi duruca
ortaya konur.

E$itim çal"%malar"m"z"n ikinci temel niteli$i sendikal düzeyde olu%u-
dur. Bu özellik örgütümüzün ekonomik bir kitle örgütü, bir sendikal ör-
güt olma niteli$inden gelir. D!SK bir siyasal örgüt de$ildir. Sömürüyü
e"n"rlama ve ortadan 'kotd"rmo sava%"m"nda D!SK, sendikal sava%"n bl-
çimlerine,. sendikal yöntemlere a$irl"k verir. Bu da i%çi s"n"f"n"n genel
politikas"yla lclcedlr.. Çe%itli politik görü%ler. dü%ünceler ta%"yan i%et kit-
leleri ekonomik ortak ç"karlar temelinde bulu%up, D!SK çat"s" alt"nda bir-
le%irler. D!SK, üyelerine, ekonomik sava%"m" daha ba%ar"l" ve tutarl" yü-
rütme yollar"n" gösterir. Ama ekonomik sava%"m"n yetersizli$ini; demok-
ratik-siyasal sava%"mla bütünle%mesi gerekti$ini de anlat"r.

Örgütsel ba$"ms"zl"k ilkesi de e$itim çal"%malar"m"za yans"r. D!SK,
hiçbir ba%ka örgütün yan kurulu%u de$ildir. Örgüt d"%"" hiçbir yerden buy-
ruk almaz. Kendi taban"n"n ve organlar"n"n saptad"$" do$rultuda ilerler.•
Buna en güzel örnek, e$itim çoh%molcnrruz"n bugünkü düzeye ula%t"r"l-
mas"nda izlenen yoldur. Yürütme Kurulumuz taraf"ndan belirlenen e$itim
çal"%malar" 4 ayl"k bir pratikten sonro: D!SK yönetim organlar"n", ba$l"
sendikalar"n yürütme kurullcnn" bir araya getiren ve uzmanlar"n da '~at"l-
d"$" Gönen Kcnteronsi'ndo tart"%"larak zenginle%tirilmi% ve uygulamalar
dönem dönem Genel Yönetim Kurulu taraf"ndan izlenmi%tir. «D!SK E& !-
TiM NOTLAR!» pratikle bu s"k" ba$ içinde haz"rlanm"%t"r. Özellikle e$itim
seminerlerinde ele al"nan her konuda, her sorunda örgütsel ba$"ms"zl"k
ilkesine özen gösterilmi%tir. Di$er örgütler ili%kilerinde, D!SK'in. bu ilkesi
ve genel politikas"na bu bak"mdan özenle yakla%"rlar. ~

Sendikal demokrasi (taban"n söz ve karar sahibi olmas") ilkesi de,I
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sadece seminerlerde ilkesel olarak i%lenen bir konu de$ildir. E$itim ça-
l"%malar"nda sendikal demokrasi ö$retilir. Seminerlerin tart"%mal" niteli$i
buna bir örnektir. Tek yöntem vard"r: !nund"rrno. Hiç bir %ey dayat"lamaz.

DiSK'te sendikal e$itimin, yukarda sayd"$"m"z nitelikleri bir bütün-
dür. Uygulama, ilkesel hakl"l"$."m"za hakl"l"k katm"%t"r.

Böylece D!SK, i%çi s"n"f"n"n e%siz ve en geni% okulu olmu%tur.

A T!P! E%!T!M SEM!NERLER!

Düzenli e$itim seminerleri 3 a%amada tasarlanm"%t"r :
3 gün süreli A tipi yeti%tirme seminerleri (temel düzey)
12 gün süreli B tipi geli%tirme seminerleri (orta düzey)
30 gün· süreli C tipi olgunla%t"rma seminerleri (yüksek düzey)
A tipi e$itim seminerlerine, özellikle ·büyük önem verilmi%tir. !lk a%a-

mada, düzenli ve sürekli e$itim çal"%mas" yürütmeyen sendikalar"m"z"n
i%yeri temsilcisi ve ba%temsilcilerinin A tipi seminerden geçmesi omcc-
"anm"%t"r.

B tipi e$itim seminerini'n ön çal"%malar" yap"lm"%, ancak gerçekle%-
tirme olana$" bulunamam"%t"r.

A tipi e$itim program" iki .cnc ·bölümden çlu%rncktcd"r :

1 - !çinde ya$ad"&"m"z kapitalist toplumun bilimsel olarak incelen-
mesi,

2· - Geçmi$te ve günümüzde sendikal~r ve sendikal sava$"m.

Bu temel üzerinde A tipi e$itim program" %u konulardan olu%mu%tur:

1. GÜN

09.00-09.54 : E$itim, gereklili$i ve niteli$i
10.00-10.45: Niçin çal"%mak zorundç"y"z
11.00-11.45 : Üretim biçimleri ve geli%imi
12.00-12.54: Ücret, fiyat, kôr
14.00-14.45: Sömürü nedir
15.00- 15.45 : Toplumda s"n"flar ve Türkiye'de s"n"flar
16.00-16.45: Tekeller, Ulusal gelir ve vergiler
17.00 -17.45: Tart"%ma

2. GÜN

09.00 - 09.45 : Dünyada i%çi s"n"f" ve sendikalar (1)
10.00-10.45: Uluslcrorös" sendikal hareket (il)
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11.00 -· 11.45 : Türklye'de i%çi s"n"f" ve sendikalar(!)
12.00-12.45: • Türkiye'de i%çi s"n"f" ve sendikalar (il)
14.00 - 14.45 : . Tart"%ma
15.0,0-15.45 : Toplumda sendikan"n yeri (1)
16.00 -16.45 : Toplumda sendtkon"n yeri (il)
17.00 - 17.54 : Tart"%ma

3, GÜN

09.00 - 09.45 : D!SK (Do$u%u, geli%imi, ilkeleri) (1)
10.00-10.45: D!SK (Do$u%u, geli%imi, ilkeleri) (il)
11.00 - 11.45 : !%yeri düzeyinde örgütlenme
12.00 -12.45: Türkiye'de i% hukuku
14.00-14.45: D!SK'ir! toplu sözle%me ilkeleri
15.00-· 15.45: Grev
16.00-.16.45: Tart"%ma - de$erlendirme
17.00-17.54: Tart"%ma - de$erlendirme

·-

. Pazartesi, Sal", Çar%amba ve Cuma, Cumartesi, Pazar günleri dü-
zenlenen A tipi seminerlerde, baz" dönemler haftada 4 seminer gerçek-
le%tirilmi%tir. Bu h"z"n az say"da kadroyla sa$land"$" gözden kocmlmc-
mal"d"r. •

Seminer sonunda yaz"l" de$erlendirmeler yap"lm"%, seminer program
ve düzeni konusunda kat"lanlar"n ele%tiri ve önerileri istenmi%tir.

Ayr"ca Viladimir USEN!N'in «S"n"f Uzla%mas" m", S"n"f Mücadelesi·
mi?» adl" kitab" da$"t"lm"%t"r.

D!SK E$itim Dairesi kadrolu olarak ancak Aral"k 1975'te cai"%mala-
r"na ba%lam"%t"r.

- Ocak 1976- May"s 1977 döneminde gerç~kle%tirilen A tipi seminer
say"s": ·92

- Kat"lan toplamlar say"s" : 3342

-:- Her seminere kat"lan ortalama üye say"s" : 33

- Ocak 1976- May"s 1977 dönemindeki A tipi seminere kat"lanlar"n

sendikalara göre da$"l"m" :
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Sendikan"n Ad"

Toplam

Seminere kat"lan
kursiyer say"s"

3342

Lastik - i! 1254
Tekstil 912
G"da• !% 369
Petrol ve Kimya San. i! : Sen. 120
Bank- Sen • 114
Tek- !% 109
Teknik - !% 106
Aster - !% 105

• Yeni Haber - !% 86
Hürcam - !% 66
~üm~-~ ~
Turizm - !%· 19
T. Maden - !% 15
Devrimci Toprak- !%' 14
Besin - i! 11
Baysen - !% 4
Has - !% ~

. Ça$da% G"da - !% 2

- Ocak 1976- May"s 1977 döneminde gerçekle%tirilen A tipi seminer-
lerin illere göre da$"l"m" :

Yap"lan
i ile r Seminer Say"s"

!stanbul 61
!zmit 8
!zmir· 8
Ankara 3
Ador"o 3
Cerkezköy 3
Bursa 2
Edirne 2
Kayseri 1.
Mersin 1

Toplam 92
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- Seminer bitirme belgesine hak kazananlar"n say"s" : 3062
Ocak 1976- May"s 1977 döneminde A tipi seminere kat"lanlar"n sen-
dikal görevlerine göre da$"l"m" :

;;;
J;1
=a
C
CD
(/)

~
-": ...
c"" u,.
>, C
.!!!' a"

i:
C

CD~.c 11>-
::" C
(1)- "n

~
CD -C !r!
"o CD::,~
CD
C ,.:
CD ::"
(.!) ~

Astar-!%

Banksen

Baysan

Besin-!%

C. G"da-!%

D. Toprak-!%

G"da-!%

Has-!%

Hürccrn-l%

Lastik-!?

Tekstil

Tek-!%

Teknik-!%

Turiz?'•!%

Tümka-i%

Maden-!%

Y. Haber-i%

Toplam

51

2

3

6

4

86 166

2

22

1054

Pet., Kim. San. 48

328

56

35

10

28

4

44

23

63

34

135

42

422

24

33

2

3

9

19

26 8

5

6

9

3

8 7 105

4

2

5

56

2

14 14

1
27

18

2

25

7

72 48

3 9

21 • 5

5

3 8

3

3 18 4 6

2

114

4

11

2

14

369

3

66

3

1

9

5

1

2

2

10

2

2

1.

2 6 1254

2 120

2

5

17.83 166 87? 198 132 36

13

4

6

10 912

6 109

2 106

19

33

15

27

2

56

2

12

2 86

10 49 3342
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- Tahsil. derecesine göre da$"l"m" :

::"
:i "3.:.: ~

;;; NN ·O o Q)

C - C 'S .:.: ~ ~ EX .!!l >- :i .:.:
'ti iii 1 0 G> c"> a> D.:.: C G> üi "' > C.C .": ~ 0 ~ cG> CI 0 -~

t:: "n G> ,::s o
(/) "- ~ o :::::i :!! > :::, "-

Astar-i% 41 7 13 38 1 105

Banksen 11 23 48 3 20 . 9 114
Baysan-i% 1 3 4
Besin-i% 8 2· 1 11

Ça$da%G"da-i% 2 2

Devrimci Toprak-i% 5 6 3 14

G"da-i% 11 273 43 8 29 5 369

Has-i% 3 3
_Hürcam-l% ,48 8 1 9 66

Lastik-!% 112 905 147 33 53 2 2 1254

Pat. Kim. Son. i%. Sen. 3 70 15 12 20 120

Tekstil 34 750 70 28 29 1 912

Tek-!%. 40 15 11 31 10 2 109
Teknik-!% 27 16 34 6 14 9 106

Turlzm-l% 1 14 2 2 19

Tümka-!% 1 7 12 1 10 2 33
T. Maden-i% 11 4 15

fYeni Haber-!% 3 70 3 1 8 1 86
Toplam 166 2288 369 198 243 55 23 3342 l

\
- Ya%di!imlerine göre da$"l"m":

1958 1951 1946 1941 1936 1931 1926 1921 1916
1960 1955 1950 ,1945 1940 1935 1930 1925 1920 Top•

Sendikas" 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 lam

Astar-i% 24 33 43 4 1 105
Banksen ? 24 53 20 8 ,4 3 114
Baysan-i% 2 2 4
Besin-i% 3 3 4 1 11
Ça$da%G"da-i% 1 1 2
Dev. Top.-l% 2 .6 2 2 2 14

1
G"da-i% 8 35 115 14 67 38 23 9 369
Has-i% 1 1 3
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Hürcam-l% 2 9 28 12 8 5 ' 2 68
Lastik-i%· 139 227 331 216 174 103 46 16 2 1254
Pat. Kim. San.-l% 3 36 45 21 7 6 1 1 120
Tekstil 138 226 244 144 81 48 24 7 912
Tek-i% 3 28 43 19 11 4 1 109
Teknlk-!% 7 20 30 25 9 11 2 1 1 106
Turizm-i% 3 4 5 3 3 1 19
Türnko-I% 7 16 8 2 33
Maden-i% 6 3 4 2 15
Veni Haber-i% 1 6 30 24 17 6 1 1 86
Toplam 339 671 996 578 390 227 103 35 3 3342

A tipi e$itim seminerleri büyük bir ilgiyle kar%"land". Semineri Las-
tik - !%, Tekstil, G"dci - !%, Teknik - !%, Besin - !%'li kursiyerler %öyle de$er-
lendiriyordu : •

«!$çi ç"kar"na vereceg"m"z sava%"mda, tüm arkada%lar"n böyle
bir seminere gereksinme duyduklan kan"s"nday"m.»

«Kommcc bu gibi seminerler, biz emekçileri hedefimize sek sek
de$il,· ko%ar ad"mlarla ula%t"racakt"r.»

«A tipi semineri kan"mca D!SK'in devrimci niteli$inin bir simge-
sidir. Bu ve buna benzer devrimci at"l"mlar, i%çi bilincinin en üst
düzeye g~tirilmesin'de yap"c" unsurlard"r.»

«Seminer biz i%çiler için çok iyi oldu. K"sa da olsa nas"l çal"%-
t"$"m"z", nas"l sömürüldü$ümüzü, eme$in, - i%gücünün ne oldu$unu,
sermayenin nas"l olu%tu$unu ö$rendik.»

«!zledi$imiz seminer bizlere "%"k tutmu%tur. Edindi$imiz bilgile-
ri sava%"m" geli%tirme yolunda kullanmal"y"z.»
A tipi seminere kat"lan tüm D!SK üyeleri ayn" de$erlendirmeyi yap-

t"lar ve seminerlerin daha da yayg"nla%t"r"lmas"n" istediler.
E$itim notlar", D!SK E$itim Dairesi taraf!ndan en az birkaç kez ka-

leme al"nd". Uygulamalar göz önüne al"narak, son blçlml verildi. «D!SK .
E&!T!M NOTLAR! - DEMOKRAT!K SINIF VE K!TLE SEND!KACILI& l">
ba%l"$" alt"nda, D!SK Vay"rievinin ilk kitab" olarak 10 bin adet bas"ld".

Kitab"n önsözünde %öyle deniyor:
«Bu e$itim notlar" bir ilk-ürün'dür. !lk deneylerin "%"$"nda yaz"-

lan bu notlar, tam anlam"yla «ders notlar"» niteli$inde de$ildir. Her
seminerde _bu notlar"n ezbere anlat"lmad"$" ve her seminerin kendi '
içinde ccnl" bir geli%im ve tart"%mava aç"k oldu$u unutulmamal"d"r.
Bu kitap, temel i%çi e$itiminin özünü belirleyen okuma parçalar" ola-
rak kabul edilmelidir.
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«Demokrctlk-s"rut ye kitle sendikac"l"$" anlay"%"ndan kaynakla-
nan temel i%çi e$itiminin nitelikleri, kitap okundu$unda anla%"lacak-
t"r. Ancak bir niteli$ini üstüne basa basa anmakta yarar görüyoruz.

• . -
«S"n"f sava%"m" geli%tikçe baz" sermaye çevreleri, i%çi s"n"f" ha-

reketinin, sömürü düzenine son verme dü%üncesine kar%", köhnemi%
kapitalist. yap"y" onarma, «toplumsal bar"%"» kurma gibi önerilerle
ince uzla%mac" tuzaklar haz"rl"yorlar.

«Tnvr"mrz aç"k ve kesindir:

«D!SK'TE E& !T!M, SfNIF UZLA#MACILI& INA EN UFAK HO# -
GÖRÜ TANIMAZ.»

Kitab"n ba%l"klar" bir fikir edinmek için yeterlidir:

DERS 1 : E&!T!M, GEREKL!L!& ! VE N!TEL!& !

E$itimin amac"
Üretim ve e$itim
!nsanlar nas"l korkak yeti%tiriliyor?
!nsanlar nas"l bencil yap"l"r?
Kuru bir umudun pe%ine tak"ls"n diye ne yap"l"r?
Kendi gücüne yabanc"la%man için ne yap"l"r?
Olaylar aras"nda ba$ kurmç"man için
Sendikal e$itim

. f

DERS il: N!Ç!N ÇALI#MAK ZORUNDAYIZ?

insan alet kullan"yor
insanlar toplum ya%am" sürdürüyor
Üretim nedir?
Üretim, insanlar"n en temel eylemidir
Üretim toplumsald"r •
Üretim nas"l yap"l"yor?

. !% konular", i% aletleri ve araçlar"
!nsan gücü
!nsan gücü nas"l bir güçtür?
!nsan gücü (çal"%ma gücü ya da i%gücü)
·i% aletleri, erce ve gereçleri
!% konulan (hammaddeler, i% nesneleri)
Üretim araçlar ne demektir?
Üretim araçlar"n"n önemi
!%çiler çal"%mak zorundad"r.
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DERS ili : ÜRET!M B!Ç!MLER! VE GEL!# !M!

Üretim güçleri, üretim ili%kileri, üretim biçimi
1) üretim güçleri
2) Üretim· ili%kileri •
3) Üretim biçimi
Üretim güçleri ile üretim ili%kileri aras"ndaki uygunluk

1 - !lkel toptum
!lkel toplumun üretim güçleri
!lkel toplumda üretim lll%kllerl
Üretim güçlerinin geli%mesi, yeni üretim ili%kilerinin 1o$mas"
Do$al i%bölümü
Toplumsal l%bölürnü
Üretim araçlar" üzerinde özel mülkiyetin do$mas"·
S"n"flar"n ortaya ç"k"%"

2 - Köleci toplum biçimi
Köleci • toplumun üretici güçleri
Üretim ili%kileri ve sömürü biçimi
Devletin ortaya ç"k"%"
S"n"f mücadelesinin keskinle%mesi, köleci toplum blclrntn.n y"k"lmas"

3 - Feodal toplum
Üretim ili%kileri ve s"n"flar"n durumu
Üretim güçlerinin geli%mesi
Tüccarlar"n etkinli$i ve %ehirlerin geli%mesi
Feodal toplumda s"n"f mücadelesinin artmas"
Feodal toplumun çözülmesi

4 - Üretim ili%kileri ve s"n"flar"n durumu
Kapitalizmin do$u%u
!lkel sermaye birikimi
Özgür l%qücünün do$mas"
Servetin, paran"n, sermaye olmas"
Kapitalizmin geli%mesi •
Basit i%birli$i dönemi
Makineli büyük üretim, i%çi s"n"f"n"n güçlenmesi
Kapitalizmin çeli%kileri ve sömürüsüz toplum biçimine geçi%

5 - Sosyalist toplum

qERS IV: ÜCRET, F!YAT, KAR

Mal nedir?
- Mal üretimi ne zaman ve nas"l do$du?• 1
Mal"n de$erini belirleyen nedir?
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Emek miktar"n"n ölçülmesi
Ortalama emek, toplumsal emek
Mal"n de$eri nas"l ortaya ç"k"yor?
Tarih boyunca mal de$i%imi ve paran"n ortaya ç"k"%".
Fiyat nedir?
Kapitalist mal üretimi
!%gücü nedir?
!%gücü de bir mald"r
Emek nedir? .
Ücret nedir, neyin kar%"l"$"d"r?
Ücret ödeme biçimleri
Parasal ücret, gerçek ücret
!%gücünün de$eri

DERS V: SÖMÜRÜ NED!R?
'Kôr"n kayna$" : Art"-de$er sömürüsü

• Üretim sürecinde art"-de$er
Sömürü oran"
Sermaye s"n"f"n"n sömürüyü art"rma yollar"
Fazla mesai
Ek art"-de$er
Sömürü neden kalkmal"d"r? .

DERS VI : TOPLUMDA SINIFLAR VE TÜRK!YE'DE SINIFLAR. .
Tekelci kapitalistler
Orta burjuvalar
i%çi s"n"f"
Toprak a$alar", tefeciler, toptanc" tüccarlar
Topraks"z ve az toprakl" yoksul köylüler
Küçük üreticiler '
Memurlar ve teknik elemanlar
Küçük esnaf
Zanaatkôrlar

DERS v": : • TEKELLER, ULUSAL GEL!R VE VERG!LER

Tekelci sömürü
Yabanc" tekeller
Sanayi ve banka sermnyeslnln ili%kileri
Tekeller ve devlet
Vergi nedir?
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Devlet harcamalar"
Sonuç. olarak

\

DERS VIII: DÜNYADA !#Ç! SlNIFI VE SEND!KALAR
ULUSLARARASI SEND!KAL HAREKET

!lk örgütlenmeler
Örgütleme yasaklar"
Makinelere kar%" sava%
Grevler ve eylemler ,
«Beynelmilel !%çiler Cemiyeti»
!lk i%çi iktidar" : Paris Komünü
Sendikal örgütlenme ve eylemler geli%iyor
1 May"s 1886
Tekelci Kapitalizm
!kinci Emperyalist Dünya Sava%"
Uluslararas" sendikal hareket
!kinci Dünya Sava%" sonras"ndaki geli%meler
Grev tablosu

DERS IX : TÜRK!YE'DE !#Ç! SINIFI VE SEND!KALAR

!lk i%çi hareketleri ve örgütlenmeleri ba%l"yor
Yayg"n grevlere do$ru
!%çiler emperyalist i%gale kar%" sava%"yor
Kapitalist yol resmen kabul ediliyor
S"n"f sendikac"l"$"na do$ru
Sömürü art"yor, i%çiler kar%" ç"k"yor
!kinci Emperyalist Dünya Sava%"n"n e%i$inde
Bask"lar, bask"lar
!kinci "::"ünya Söva%" sor-"ras"
S"n"f uzln%rnoe"a" Türk-!% kuruluyor
Yeni kazan"mlara do$ru
D!SK kuruluyor
Sermeye sald"r"yor, i%çiler kazan"mlar"na sahip ç"k"yorlar.

DERS X : TOPLUMDA SEND!KANIN YER!

Sömürüyü s"n"rlama mücadelesi
Sömürüyü ortadan kald"rma mücadelesi
Sömürüyü s"n"rlama ve sömürüyü ortadan kald"rma mücadelesi bir
bütündür
Sendikalar kitle örgütleridir
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Sendikalar s"n"f örgütleridir
S"n"f mücadelesine ba$"ml"l"k, örgütsel ba$"ms"zl"k
Sendikal demokrasi

DERS XI : D!SK (DO&U#U, GEL!# !M!, !LKELER!)

Amerikan emperyalizmi ve, büyük sermayenin denetimindeki Türk-!%
D!SK'in do$u%u
D!SK'in gücü
!brahim Güzelce DiSK'in do$u%unu anlat"yor.
1967 -1970 dönemi '
15 -16 Haziran 1970
12 Mart 1971 - 1973: Aç"k bask" ve %iddet dönemi
1973 -1975 döperni : Aç"l"m •
5. Genel Kurur ve sonras" : Y"$"nsalla%ma
1 May"s 1976: At"l"m
16 Eylül : Genel Yas
Sendikal birlik yolu
D!SK'in ilkeleri
A) Yönlendirici temel ilkeler .
8) Örgütsel ilkeler

1 - Birlik ilkesi
2 - Gerçekçilik ilkesi
3 - Taban"n söz ve karar sahibi olmas" ilkesi

DERS XII : !#YER! DÜZEY!NDE ÖRGÜTLENME

!%yeri nedir?
D!SK'in örgütlenme temeli i%yeridir
!%yeri sendikal örgütü nas"l Olmal"d"r?
!%yeri ~endikal örgütünün görevleri .
!%yerinde sendikal demokrasi

DERS XIII : TÜRK!YE'DE !# HUKUKU

Günlük k"l"$"yla kapitalist hukuk
!nsanl"k tarihinde hukuk ortaya ç"k"yor
Kapitalist hukuka gelince
!%verenlere sunulmu% bir silah : !% Yasas"n"n 13. maddesi
!%verenlere sunulmu% ikinci silah : !% Yasas"n"n 17. maddesi
!%çiyi «cezaland"rma» anlay"%": !% Yasas"n"n 32. maddesi
!%çi s"n"f"n"n mücadelesi üzerindeki fa%ist 'bask" araçlar" : Ceza Ya-
sas"n"n 141 ve 142. maddeleri
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!%çi s"n"f"n"n mücadelesi yeni bir tehdit alt"nda : Devlet Güvenlik Mah-
kemeleri
Kapitalist hukukun içinde i%c.i s"n"f"n"n kazan"mlar"
Kazan"mlar nelerdir?
Sonuç olarak

DERS x"v ; D!SK'!N TOPLU SÖZLE#ME. !LKELER!

Toplu sözle%me nedir?
Toplu sözle%melerde üyeler söz ve karar sahibidir
Toplu sözle%melerde birlik ve disiplin önemlidir
D!SK'in toplu sözle%me hedefleri
- Çal"%ma süresinin k"salt"lmas". hedefi
- Y"ll"k. ücretli izin süresinin uzat"lmas" hedefi
- i% güvencesinin so$lnnrncs" hedefi
- Çal"%ma ko%ullar"n"n geli%tirilmesi hedefi
- Daha yüksek ve daha adil ücret art"r"m"
Dönem nedir?
Yetki nedir?
!%yerinde toplu sözle%me yetkisi
!%kolunda toplu sözle%me yetkisi
"%yeri toplu sözle%me yetkisinde referandum
Toplu sözle%me tasla$" nas"l haz"rlanmal"d"r?
Toplu sözle%me görü%melerinin yap"lmas"
Toplu sözle%me görü%melerinde uy1;1%mazl"k ç"kmas" ve uzla%t"rma
yolu

DERS XV : GR~V
l%ct s"n"f"n"n sömürüye kar%" mücadele yollar"ndan biri olarak grev
Grev nedir?
Kapitalizm boy at"yor, grevler yay"l"yor
Dünyada tarihçe
Türkiye'de tarihçe
Grev ce%ltlerl
Türkiye'de grev k"s"tlamalar"
Ekonomik grevin duvarlar" aras"na hapsedilmi% grev hakk"
Toplu sözle%me görü%melerine ve usullere ba$lanarak zorla%t"r"lm"%. .
grev
Grev yasa$"
Grev ertelemesi
Bir ba%ka grev k"s"tlamas": Lokavt
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Grev oylamas"ndaki grevi k"s"tlay"c" yön
Grev hakk"na konan bütün k"s"tlamalar ,kald"r"lmal" ve iokovt suç
say"lmal"d"r
Grev nlve bir okuldur?
Di$er sendikal mücadele biçimleri

TAMAMLAYICI OKUMA PARÇALAR!

«D!SK E& !T!M NOTLARh>, beklenen bir kitap olarak, piyasada k"sa
sürede büyük ilgi görmü%tür. Ayr"ca· sendikalar"m"z, a%a$"da belirtilen sa-
y"larda sat"n al"p, da$"tm"%lard"r :

Sendika
Banksen
Tekstil

/
• Lostlk-!%
Besin-i%
Hürcam-!%
Yeni Haber-!%
Maden-!% 1. Bölge
Aster-l$

Toplam

Ald"&"
Kitap Say"s"

1000
750
500
300
100
70
50

·50

2820

D!%ER" E%!T!M CALI#MALARr

A tipi· e$itim seminerleri kadar bu dönemde yo$unluk kazanmamas"-.
na kar%"n kitle ve grev e$itimlerinin, May"s 1976'da CGT'nin «inceleme,
Ara%t"rma ve Uluslararas" !%birli$i Merkezi (CERCi)» ile birlikte düzen-
lenen ve yüksek düzeyde yöneticilerin kat"ld"$" «Görgü E$itimi»nin yan"-

. s"ra 24 - 25 - 26 A$ustos 1977 günlerinde k"sa süreli iki· kadro e$itimi
gerçekle%tirilmi%tir.

Birincisine D!SK Bölge Temsilcileri ve kadrolar" ile konseyi yakla%-
m"% bölgelerdeki adaylar; ikincisine yöneticileri kat"lm"%t"r.

Birinci kadro e$itiminin program" %öyle belirlenmi%tir:

1. GÜN
09.00 - 09.30 : Aç"l"% ve seminerin anlam"
09.45-10.30: Türkiye'de s"n"flar ve fa%izm (1)
10.45 - 11.30 , Türkiye'de s"n"flar ve fn%lzm (2)
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11.45-12.15:
13.15·-· 14.00:
14.15-15.00:
15.15-15.45:
16.00-16.45:
17.00-17.45:

2. GÜN -

iart"%ma
D!SK'iri sömürüyü s"n"rlama sava%"m"
D!SK'in toplu sözle%me ilkeleri
Tart"%ma
Sendikalar ve hukuk •
Tart"%ma - De$erlendirme

09.00- 09.45 : Türkiye'de sendikal durum
10.00- 10.45 : D!SK'in temel ilkeleri
11.00- 11.45 : Dernokrotlk s"n"f ve kitle sendikac"l"$"
12.00-12.30: Tart"%ma
13.30-14.15: • D!SK'in temel hedefi: Sömürünün ortadan kald"r"lmas"
14.30 - 15.15 : _ Politik sava%"m özellikleri ve bu sava%"mda ileri sendi-

kalar"n yeri
Tart"%ma
Uluslararas" dayan"%ma
Tart"%ma - De$erlendirme

15.30-16.00:
16.15-17.00:
17.15-18.00:

3. GÜN

09.00-· 09.45 : •
10.00 - 10.45 :
11.00-11.30:
11.45-12.30:
13.30-14.15:
14.30-15.15:
15.30-16.15:
16.30-17.15:

Örgütlenme ve Bölge Temsilcilikleri
!%yeri düzeyinde örgütlenme ve Bölge Temsilcilikleri
Tart"%ma
Bölge Temsilciliklerinin nitelik ve görevleri
Bölge düzeyinde D!SK ilkeleri
Bölge Temsilcilikleri ve bas"n, yay"n, propaganda
Bölge Temsilcilikleri ve e$itim
Tart"%ma - De$erlendirme

!kinci seminer program" %öyledir :

1. GÜN

09.00 - 09.30 :
09.45 - 10.30 :
10.45 - 11 .30 :
11.45 -12.15:
13.15-14.00:
14.15-15.00:
15.15-16.00:
16.15-16.45:

Giri%
Türkiye'de s"n"flar ve fa%izm (1)
Türkiye'de s"n"flar ve fa%izm (2) ,
Tart"%ma
Türkiye'de sendikal durum •
D!SK'in temel ilkeleri
Demokratik s"n"f ve kitle sendikac"l"$"
Tart"%ma
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2. GÜN

09.00- 09.45 : D!SK'in temel hedefi : Sömürünün ortadan kald"r"lmas"
10.00-10.45: Siyasal _sava%"m"n özellikleri ve bu sava%"mda ilerici sen-

dikalar"n yeri .-
11.00- 11.45: Ulusal Demokratik Cephe
12.00 - ·12.30 : , Tart"%ma
13.30-14.15: !%çi s"n"f"n"n birli$i (1)
14.30--, 15.15: !%çi s"n"f"n"n birli$i (2)
15.30-16.1$: Tart"%ma

3. GÜN
09.00- 09.45 : D!SK'in sömürüyü s"n"rlama sava%"m"
10.00-10.45: D!SK'in toplu sözle%me ilkeleri
11.00-11.45: sendtkctcr ve hukuk
12.00-12.30: Tart"%ma
13.30-14.15: Sendikal örgütlenme (1)
14.30-15.15: Sendikal örgütlenme (2)
15.30-16.15 : Besin, yay"n, propaganda ve e$itim
16.30-17.15: -Tart"%ma

• Bu· ikinci seminere kat"lanlar"n sendikal görevlerine göre da$"l"m"
%öyledir:

. Sendikal Görevi
#ube Ba%kan"
#ube Yönetim Kurulu Üyesi
#ube Mali Sekreteri

• tiye
Genel Yönetim Kurulu Üyesi
Bölge Temsllcial
!%yerl Ba%temsilclsi
Organizatör
Genel Sekreter Yard"mc"s"
Lokal Ba%kan"
!%yeri Temsilcisi

Toplam

Kursiyer
Say"s"
14
6
5
4
3
2
2
2
1
1
1

41

Kadro e$itimleri çok zengin- tart"%malarla geçmi%, bu tür seminerle-
rin gereklili$i ve önemi k"sa pratik içinde yeniden kendini göstermi%tir.
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GÖNEN KONFERANSI KARARI

• 1976 May"s ay" sonundu toplanan Gönen Konferans", D!SK'in e$itim
, cot"%motorr konusunda da ayr"nt"l" blr karar ald". Karar %öyle:

«Örgütümüz D!SK içinde e$itim çal"%malar" yeterli de$ildir. Oy-
sa ülkemizde sendikal hareketin bugün ula%t"$" boyutlar önümüze
yeni sorunlar ve görevler ç"karmaktad"r.

S"n"flararas" kutupla%ma daha çok belirginle%mekte, milyonlar-
ca • emekçi her • gecen gün sefalete sürüklenirken, uluslararas" em-
peryalizme ba$"ml" tekelci sermaye her alanda egemenli$ini yo$un-
la%t"rmaktad"r. .., •

• • Emp·eryalist-kapitalist sistemin derin bunal"m" nedeniyle egemen
sermaye güçleri, ödün vermemek için her -.zamankinden daha sert ta-
v"rlar almakta, ücretlerin dondurulmas"n" amaçlamakta, demokratik

• hak ve özgürlüklere scild"rmaktad"r. Bir kesimi ac"kça fa%ist bir dü-
zen özlemindedir.

• Öte yandan, 'emekçllertn.tçol"%cn halk"n toplumsal uyan"%" h"z_-
lanmakta, i%er s"n"f"n"n birli$i yol almaktad"r. Sendikal sava%"mda s"-
n"f uzla%mac"l"$" büyük yenilgilere sürüklenirken, demokratik s"n"f ve
kitle . sendikac"l"$"n"n gittikçe daha çok etkinlik kazanmas"yla D!SK
bir' ç"$ gibi y"$irisalla%maktad"r. •

D!SK, 1967'deki 30 bin- üyeli örgüt de$ildir art"k. 1976'da, D!SK
çat"s" alt"nda toplanan emekçilerin say"s" yar"m milyonu a%acakt"r.

S"n"f· sava%"m"n"n %iddetlendi$i, fa%ist bask"lar"n yo$unla%t"$" böy-
lesi bir ortamda, durmadan büyüyen ve güçlenen D!SK'in, sömürüyü
srmrlond"rmcr ve sömürüyü ortadan kald"rma mücadelesinde ba%a-
r"yla yürümesi, demokratik s"n"f ve kitle sendikac"l"$"n"n bilimsel ve-
rileriyle donat"lm"%, bilineli, bilgili, etkin geni%bir yönetici ve militan
kadronun varl"$"na ba$l"d"r.

Bu kadrolar"n yeti%tirilmesi ancak e$itim çal"%malar"n"n h"zlan-
d"r"lmas" v~ yayg"nla%t"r"lma~"yla olanakl"d"r. .

Emekçilerin ekonomik ve demokratik s"n"f ve kitle örgütü olan
D!SK'te uygulanan e$itim s"n"t te_meline dayal", blllmsel ve sendikal
niteliktedir.

1 - Bu görü%lerin • "%"$"nda- D!SK ve D!SK'e ba$l"· sendikalar"n 4
• alanda sürdürdükleri e$itim çal"%malar"n" yo$unla%t"rmalar"na :
1. Kadro e$itimi, •
2. Kitle' e$itimi;·
3. Teknik e$itim,
4. E$itimci e$itimi.

• . 1. Kadro· E$itimi
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A.. A (Yeti%tirme), B (Geli%tirme) ve C (Olgunla%t"rma)
• tipi E$itim Seminerleri
- Bu seminerlerde, sendikalar"n kendi i%kollar" ve

örgütlerinin özellikleri de göz önüne ·al"narak, D!SK
E$itim Dairesinin haz"rlad"$" tek tip e$itim progra-_
m"n"n uygulanmas"na, •
- Her sendikan"n D!SK A tipi e$itim seminerlerine·

kat"lan üyelerine, kendi l%kolunun özellikleriyle il-
gili bir seminer düzenlemesine, •
- . E$itimin h"zla yayg"nla%t"r"lmas" ve böylece sadece
sendika yönetici ve temsilcilerini· de$il, sendikala-
r"n örgütlenme çal"%mas" içinde bulundu$u yöreler-
deki etkin üyeleri de kapsamas" amac"yla sendika-
lar"n olanaklar" ölçüsünde A tipi seminerini üstlen-
meye yönelmelerine,
- Seminerlerden i%yeri temsilcilerinin ve etkin üye-
lerin en k"sa sürede geçirilmesinin amaçlanma-
s"na.

,. 8. • Yetkinle%me seminerleri
Zaman zaman belirli konularda (örgütlenme, çok ulus-
lu %irketler, kad"n ve genç emekçiler, vb,) ayr"nt"l" se-.
minerlerin - düzenlenmesine.

C. Uluslararas" düzeyde, çe%itli toplumsal sistemlere sa-
hip di$er' ülkelerdeki demokratik s"n"f ve kitle sendi-
kal örgütleriyle ortak görgü e$itimlerinin gerçekle%ti-
rilmesine. •

2. Kitle e$itimi

. Geni%.. emekçi kitlelerinin s"n"f bilincini yükseltmek ve
D!SK'in ilke, görü% ve hedeflerini yayg"nla%t"rmak ama-
c"yla;,
a) Güncel sorunlarla ilgili konferans ve aç"k oturumlar"n,
b) Kültür geceleri ve gösterilerin örgütlenmesine,
c) E$itici filmlerin haz"rlanmas"na,

·- d) Dünya sendikal hareketindeki ilerici sendikalardan da-
vet edilecek yönetici veya e$itimcilerle ortak konfe-
rans ve paneller düzenlenmesine.

3. Teknik e$itim

Özellikle l%yeri temsilcilerinin, yasa ve toplu sözle%me uy-
gulamalar"yla ilgili teknik ve pratik bilgilerle (Bordro, k"-
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dem tazminat" ve ihbar önellerinin hesaplanmas", vb.) der
notumcs" amac"yla k"sa süreli seminerlerin süreklilik için-

. de uygulanmas"na..
. .4.. E$itimci e$itimi _-,

A, B ve ..C tipi e$itim seminerlerinden geçenler ve sendika
kadrolar" aras"ndan, e$itimci olmaya elveri%li, yetenekli
üyelerin· bu . e$itimden geçerek e$itimci nitelik kazanma-
lar"n"n • sa$lanmas"na,

il - E$itim yay"nlar" : .
•• A-; • D!SK seminer notlar"n"n kitap haline getirilip yayg"n ola-

rak da$"t"lmas"na,
, • • : • • •• • , • B. • Belirli konularda e$itim bro%ürleri haz"rlanmas"na,

.•.-· • · e$itim bülteninin ç"kar"lmas"na.
111-- - Toplu i% sözle%melerinde e$itim izinleri bak"m"ndan genel bir

politika izlenmesine, . e$itim izinlerinin süresinin art"r"lmas"
ve kullan"m"nda sendikaya esneklik tan"nmas" ilkelerinin esas
al"nmas"na; elde edilen e$itim ve seminer izinlerinin mutlaka

,,. • • · - kullan"lmas"na.
iV - D!SK V. Genel Kurulu 21 No. Iu karar" «D!SK E$itim Vakf"n"n
• · kurulmas"» yolunda somut ön çal"%malar"n bir an önce ba%-

• lat"lmas"na. •
V - Sendikalardaki e$itim çal"%malar"n"n D!SK E$itim Dairesinin

kesin denetimi alt"nda yürütülmesine~ tüm egitim dairelerinin
ve sorumlular"n"n koordinasyonunun sa$lanmas"na.

VI ·- D!SK e$itim çal"%malar"n"n elveri%!i bir ortam, yeterli olanak-
lar ve çe%itli biçimlerde, tam sonuç verici olarak gerçekle%ti•
rilmesi amac"yla modern araç ve gereçlerle donat"lm"% bir
D!SK E$itim Merkezinin olu%turulmas"na.

VII - Bu· çal"%malar"n düzenli; sürekli ve ba%ar"l" yürütülmesi için :
a) D!SK E$itim Dairesinin hem kadro, hem maddi olanaklar

ac"s"ndan h"zla güçlendirilmesine,
b) Düzenli ve sürekli e$itim çal"%mas" sürdürülmeyen sendi·

kalar"n, e$itime ay"rmak zorunda olduklar" aidat gelirleri-
nin % 5'inin e$itim ve bas"n-yay"n çal"%malar" için Kon-
federasyona iletilmesine.»

· Gör.üldü$ü • gibi,· Gönen Konferans" karar", e$itim çal"%malar"n"n ge-
ll%tlrllmesi yönünde somut önerileri kaps"yor. Karardaki tüm maddelerin
k"sa dönem· içinde gerçekle%tirilmesine olanak yok. Ancak bu karar"n
hayata geçirilmesi, D!SK e$itim cch%molcnrnn yüksek bir düzeye ula%-
mas"n" sa$layClcakt"r.
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s·o N u·c
Gönen Konfercnsr karar" "%"$"nda ve· Genel Yönetim Kurulunun E$i-

tim Dairesi raporlar" hakk"ndaki görü%ve· bnerileri dikkate al"narak yap"-
lan bir de$erlendirme, %unlar" aç"kça ortcvo koymaktad"r:
- 5. ve 6.. Genel• Kurul aras"ndaki dönemde, D!SK'te ·sendikal e$itimin

niteli$i, i%çi s"mt"run 'bilimine uygun olarak geli%tirilmi%ve e$itim co-
l"%rrialar" yayg"nl"k kazanm"%t"r. • • ; •

• o}. A tipi egitim. seminerlerine 'önem verllml%tlr,
b) A tipi e$itim seminerinin program" saptanm"%, pratikte s"nanarak

geli%tirilmi%ve yerle%tirilmi%tir.
c) «D!SK E&!T!M NOTLAR!» yay"nlanm"%t"r.•
d) Uluslararas" düzeyde, CGT-CERCI ile birlikte yap"lan «Görqü E$i-
timi» olumlu bir deney olmu%tur. .

- E$itim çal"%malar" yine de yeterli say"lamaz. Gönen Konferans" kara-
r"nda. yeralan baz" gereksinmelere k"sa 'sürede a$"rl"k vermek zorun-
ludur". • • •
a) D!SK E$itim Dairesi ile ba$l" sendikalar"n e$itim daireleri aras"n-

da s"k" bir koordinasyon sa$lanmal"d"r.
b} B ve C tipi seminerler gerçekle%tirilmelidir. Bunun için A tipi semi-

nerlerin, D!SK Bölge Temsilcilikleri taraf"ndan da düzenlenmesine.
·çal"%"lmal"d"r. .

• c) Kitle e$itimleri yaygmla%t"r"lmal"d"r. Bu konuda D!SK' E$itim Dol-
resi, D!SK Bölge Temsilcilikleriyle i%birli$ini geli%tirmelidir.

d) Sendika. militanlar" aras"ndan, amatör veya profesyonel e$itimci-
ler yeti%tirilmelidir. Bunun için e$itimci ·e$itimine önem verilmelidir.

e) Belirli konulcrdc e$itim bro%ürleri haz"rlanmal", sürekli e$itim bül-
• • teni cikcnlmol"d"r,
E$itim çal"%malar"n"n geli,%tirilmesi ac"s"ndan iki noktaya a$"rl"k ver-

mek zorunludur : •
1 - _D!SK E$itim Dairesinin her yönden h"zla güçlendirilmesi.
2 ...::... D!SK Bölge Temsilciliklerinin, D!SK E$itim Dairesi ile birlikte .

e$itim konusuna ciddi bir biçimde e$ilmeleri.
Unutulmamal"d"r ki e$itim ve örgütlenme s"k" s"k"ya ili%kilidir. Bir ör-

güte yeni· yeni üyelerin kat"lmas"yla say"ca büyümesi hiç ku%kusuz o ör-
gütün • gücünü gösterir. Ancak say"ca büyüme, nitelikçe geli%meyle bir-
likte yürümezse sava%"mda ba%ar" olcncklon s"n"rl" kal"r. Hatta rahatl"k-
la söyleyebiliriz ki tutarl" bir sava%"m sürdürülemez. •

6. Genel Kurulumuz, gerek örgütümüzün gerekse ülkemizin içinde
bulundu$u geli%im aç"s"ndan önemli bir dönemde toplan"yor. Veni dö-:
nemde,· e$"tim çal"%malar" aç"s"ndan- yeni sorunlar" kar%"layabilecek bir
düzeyi tutturmak, D!SK'in demokratik s"n"f ve kitle· sendikac"l"$" anlov"-:
%rn"n gere$idir.
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D. ··Orgütle·nme Dairesi Raporu

Cfi_r i%

5. Genel Kurul'dan bu yana g·eçen 2;5 y"l, i%çi s"n"f" hareketimizin
hayat"n ve s"n"f mücadelesinin bütün alanlar"nda dev ad"mlar att"$", köklü
kozorumk"r elde etti$" bir dönem oldu. l!c" ·s"n"f"m"z k"ran k"rana s"n"f mü-

= cadeleleri içersinde yeni yeni ekonomik ve polltlk mevziler kczonduelin-
deki kazan"mlar" korudu ve peki%tirdi. Denebilir ki, son 2,5 y"l i%çi s"n"f"-
m"z"n mücadele_ geçmi%inde bütün yönleri ile tarihsel önemdeki y"llar ol-
mu%tur.

Bu dönemde: bir yandan emek-sermaye çeli%kisi, öte yandan bir avuç
tekelci. i%birlikçi ve büyük toprak sahibi d"%"nda kalan ulusun büyük ço-
$unlu$u tüm ulusal _demokratik güçler ile emperyalizmin, tekelci burjuvazi
,ve büyük toprak sahipleri aras"ndaki çeli%ki iyice keskinle%mi%tir.. Bu du-
rum; ba%ta. i%cl s"n"f"m"z olmak üzere köylülerin, emekçi s"n"f ve katman-
lar"n, ulusal, demokratik güçlerin her gün daha geni%kesimlerinin her dü- .
zeyde ekonomik yerli ve yabanc" sömürüye ve .fa%izme kar%" mücodeleve
kat"lmal~r"na, cktlt y"$"nsal eylemler içinde birle%melerine yol açm"%t"r.

. S"n"f çeli%kilerinin ve s"n"f mücadelesinin bu nesnel geli%imi, i%çi s"n"-
ürruzm örqütlerlnln, örgütlü güçlerinin önüne, i%çi s"n"f"n"n bilimsel dünya
görü%ünün gere$i, nesnel ve tarihsel bir zorunlu$u ve görevi getirip koy-
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nln gelgeç bir olay, geçicl·btr e$'ntm olmad"$"n" ortaya koymu%tur. DiSK'ln
mu%tur. Örgütlenmek daha çok ve daha derinlemesine örgütlenmek! Var
olan örgütleri geli%tirip güçlendirmek! • •

!%te ancak, s"n"f mücadelesinin bu ya%amsal ihtiyac"na, zorunlu$una
cevap vereblleru örgütler varl"klar"n" koruyup geli%tirebilirler, s"n"f müca-
delesinin önünde yürüyebilirler. _ .

Konfederasyonumuz· D!SK kendi gör.ev alan"nda bunu ba%arabildi$i
için 5. Genel Kuful'don sonra da nitel ve nicel olarak geli%ip güçlenebildl.
Buna kar%in ba%ta Türk-!% olmak üzere sar" sendikalar gerilediler, erime
ve da$"lma sürecine girdiler.

D!SK geçti$imiz dönemde bütün alanlarda oldu$u gibi örgütsel olarak
• da geli%ti güçlendi. K"saca: Büyüdü. ö.rgütsel plandaki bu büyüme ve güc-
le.nme, nem say"sal ve nitel planda; hem· de yatay ve dikey olarak gercek- •
le%ti, sürüyor ve sürecek. Çünkü, D!SK, i%çi s"n"f"n"n bilimine dayan"yor,
onun bilimsel dünya görü%ü sosyalizmden kaynaklan"yor. Çünkü, D!SK, i%çi
s"n"f"m"z"n ekonomik demokratik mücadeledeki örgütlenme ihtiyac".na ya-
n"t verebilecek biricik sendikal onlov"%": s"n"f ve kitle sendikac"l"$"n" savu-
nuyor. D!SK Örgütlenme Dairesi tüm çal"%malar"n" bu anlay"%_ çerçevesin-
de yürüttü.

Örgütlenme Dairemiz i%çi s"n"f"m"z"n sendikal birli$inin D!SK çat"s" al-
't"nda artan bir biçimde gerçekle%mesi için çal"%t". Bunun için, bir yandan
var olan ·sendikalar"m"z"n geli%imi ve yeni sendikalar"n Konfederasyonumu-
za kat"l"m" ile, öte yandan yatay ve dikey örgütlenmenin geli%tirilmesi, pe-
ki%tt::mesi ile Konfederasyonumuzun örgütlenmesini nicel ve nitel planda
geli%mesini sa$lay"c" bir politikay" yürüttü. Konfederasyonumuzun örgüt-
sel geli%im ve l%leyl%lnl süre$en, canl", atak ve etkin k"lman"n çabas"n"
sarfetti.

SAYISAL' GELf#ME

D!SK 21 -.24 May"s 1975'qe toplanan be%inci Genel Kurul'unda 270 bin
emekçiyi. temsil ediyordu. 5. Genel Kurul öncesi dönem, I%cltertn bir yan-
dan referandumlarla ve çetin örgütlenme sava%"mlar" ile i%yeri !#YERI
..,.. ÖTE YANDA ÖRGÜT OLARAK KATILMALARLA SEND!KA sendika D!SK'
e ak"%"nda,. y"$"nsalla%mada ilk ad"md"r. 1973 - 75 dönemindeki 47 refe-
randumun 27'sini D!SK'e 6's"n" Türk-!%'e ba$l" sendikalar kazanm"%t" ve
5. Genel Kurul arifesinde 14 sendika D!SK'e kat"lm"%t".

5. Genel Kurul sonras"nda da, i%çi s"n"f"m"z"n D!SK'e ak"%", D!SK'de
ekonomik, demokratik örgütleni%i artan bir h"zla sürdü. 13 #ubat 1976'da
9. kurulu% y"ldönümü kutlan"rken DISK'in üye say"s" 400 bine" var"yordu.
Ve 5. Genel· Kurul'dan, tylay"s 1975'den, #ubat 1976;ya kadar D!SK'e 7
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sendika kat"lm"%t". Bunlar; Ges-l%, Nakliyat-i%, Teknik-i%, Mab-l%, Besln-1%,
Ça$da%G"da-!%, Ça$da%Metal-!%sendikalar"d"r.

13 #ubat 1976'dan sonraki geli%meler D!SK'ln büyüme ve geli%mesi-
nin gelgeç .blr olay, geçici bir e$ilim olmad"$"n" ortaya koymu%tur. D!SK'ln
say"sal büyümesi devam etmi%tir. 13 #ubat 1976'dan Ekim 1977'ye kadar
D!SK'e 8 sendika daha kat"lm"%t"r. Bu sendikalar.- ba%ta Genel-!% olmak
üzere, Aster-!%, Bank-Sen, !lerici Deri-!%, T.!.S., Ça$da%Maden-i%, Gam-
Sen ve son olarak da Oleyis sendikalar"m"zd"r. •

5. Geriel Kurul'dan 6. Erken Genel Kurul'a kadar Konfederasyonumu-
za kat"lan bu .sendikalar hakk"nda detayl" bilgi bölüm sonunda ek olarak
verilmi%tir.

D!SK V. GENEL KURULDAN SONRA D!SK'E KATILAN SENDiKALAR
1-!AKKINDA B!LG!

ASTER7!# Sendikas"

29•;8.1976 tarihinde yap"lan 1. Ola$anüstü Genel Kurulunda oybirli$l
ile Konfederasyonumuza . kat"lma karar" alm"%t"r.

Bu kar.ar"n bildirildi$i tarih 10.9.1976'd"r. ASTER-!# Sendikas"n"n ku-
rulu% tarihi : 16 Haziran 1975'dir.

D!SK'e kat"lma karar" alan Genel Kurul'o kat"lan delege say"s" : 148.
ASTER-!# Sendikas" D!SK Yönetim Kurulu'nun 10.9.1976 günlü karar"

ile .D!SK üyeli$ine kabul edilmi% bulunmaktad"r.

BANK:-SEN

'30-31 Ekim - 1-2 Kas"m 1976 tarihinde yap"lan Ola$anüstü Genel
Kurulunda Konfederasyonumuza kat"lma karar" alm"%t"r.

Bu karar"n Konfederasyonumuza bildirilme tarihi: 11.11.1976
BAN-SEN'in kurulu% tarihi : 12 Nisan 1972
D!SK'e kat"lma karar" alan Genel Kurula kat"lan delege say"sr: 276

•• Üyeli$e· kabul edildi$i tarihte; Sendikan"n üye say"s" : 10.500
'. Aidat ödeyen üye say"s": 10.500 .
BANK-SEN 30.10.1976 tarihinden itibaren geçerli olmak 'üzere D!SK

Yönetim Kurulu'nun 12.11.1976 günlü karar" ile D!SK üyeli$ine kabul edil-
mi%bulunmaktad"r. •

• GEt:JEL !# Sendi~as"

•. GENEL !# Sendikas"n"n kurulu% tarihi : 22 Nisan 1962
5 Haziran 1976 tarihinde yap"lan Genel Kurulunda Konfederasyonumu•

za kat"lma· karar" alm"%t"r.
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Bu karar Konfederasyonumuza 9.6.1.976 -tcrlhlnde bildirllmi%tir.
D!SK'e kat"lma karar" alan Gen~I Kurula kat"lan delege sov"s" 252'dir.. .
Üyeli$e kabul edildi$i .tarihte; sendikan"n üye say"s": 120.401
Aidat ödeyen üye sovrs"e 100.000 ..

. GENE:L-!# Sendikas." D!S(SYönetim. Kurulunun 11.6'.1976 günlü- karar"
ile D!SK üyeli$ine kabul edilmi% bulunmaktad"r.

.GES-i$· Sendikas"

GES-!# •.Sendikas"'n"n kurutu% tarihi: 2 #ubat 1961
2.11.1975 tarihinde yap"lan· Genel Kurulunda Konfederasyonumuza

kat"lma karar" al"nm"%t"r. Kat"lma karar"n"n D!SK'e bildirilme tarihi : 6.12.
1975'çlir. . , . . • • . . . . .

ÜyeJi$e kabul edildi$i tarihte; GES-!# 'in üye say"s" : 10.000'dir.
GES-!# Sendikas" D!SK Yönetim Kurulunun· 3.12.1975 günlü karar"

ile D!SK üyeli$ine kabul edilmi% bulunmaktad"r.

. . !LER!C! DER!-!# Sendikas"

__Kurulu% tarihi: 10.4.1976 .
'10.4.1977 tarihinde. y~p!lan., Genel Kurulunda Konfederasyonumuza kat"l-
,.ma karar" olm"%t"r, "' , . .·.

•• Bu karar '2-1,4.1977 torlhlnde 'D!SK'.e· bildirilmi%tir.. .·· .
!LER!C! DER!-!# Sendikas" D!SK Yönetim Kurulunun 30.6.1977 günlü

karar" ile D!SK üyeli$ine kabul edilmi% bulunmaktad"r.
Üyeli$e kabul edildi$i tarihte; üye say"s" : 750

•. ·: . l\idat ödeyen üve say"s" : 450

NAKL!YAT-!# si~~m~as". ' .
Kurulu% tarihi: 17.6.1975 . 0

30i11.1975 tarihinde vop"lon Genel Kurulda Konfederasyonumuza ka-
t"lma karar" -olrm%t"r.' ·!.

Bu karar Konfederasyonumuza 2.12.1975 tcrlhlnde bildirilmi%tir.
NAKL!YAT-!# Sendil<asi D!SK Yönetlm Kurulunun 11.6.1976 günlü

karar" ile D!SK üye1i$ine kcbu! edilmi% bulunmaktad"r.
. Üye· kabul edildi$i tarihte; üye say"s" : 47Ö'dir.

T. !. S.
19.8.1976 farihinde yap"lan Ola$anüstü Genel Kurulunda Konfederas-

yonumuza kat"lma koron.nl"nrm%t"r. . •
Bu karar D!SK'e 23.8.1976 tarihinde bildirilmi%tir.
Kongreye kat"lan delege say"s" : 91
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T. !. S. D!SK Yönetim Kurulunun 10.9.1976 günlü karar" ile D!SK üyeli-
$ine kabul edilmi% bulunmaktad"r.

Üyeli$e kabul edildi$i tarihte; • üye say"s" : 10 bin devaml", 20 bin
mevsimlik geçici olmak üzere 30.000. -

Aidat öde~en üye say"s": 10.000.

TEKN!K-!# Sendikas"

Kurulu% tarihi: 19.11.1975
19 - 20 Ekim 1975 tarihinde yap"lan Genel Kurulda Konfederasyonu-

muza kat"lma karar" al"nm"%t"r.•
D!SK'e bu karar"n bildirilme trarihi: 21.10.1975
Üyeli$e kabul edildi$i tarihte; üye say"s" : 3634
A,id_at ödeyen üye say"s" : 2989
TEKN!K-!# Sendikas" D!SK Yönetlm Kurulunun 3.12.1975 günlü ka-

rar" ile D!SK üyeli$ine kabul edilmi% bulunmaktad"r.. •,

·oLEY!S • Sendikas"

OLEY!S Sendikas" 10.9.1977 tarihli Genel Kurulunda Konfederasyo-
numuz D!SK'e oybirli$iyle üye olmay" kararla%t"rm"%t"r.

Genel Kurula kat"lan delege say"s": 133
Üyeli$e kabul edildi$i tarihte; ,üye say"s" : 22.821
Aidat ödeyen üye say"s" :- 22.821 . _
D!SK Yönetim Kurulunun 22.9.1977 tarihli karar" ile OLEY!S Sendi-

kas" 10.9.1977 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere D!SK üyeli$ine ka-
bul edilmi%tir. '

MAB-!# Sendikas"

Sendikan"n kurulu% tarihi: 25.6.1959
30 Kas"m 1975'de. yap"lan Kongresi ile D!SK'e l<atilma karan al"nm"%-

t"r.
Kongreye kat"lan delege_ say"s" : 350
Üyeli$e kabul edildi$i tarihte; üye say"s" : 17.000
Aidat ödeyen üye say"s" : 8.000
D!SK'e Genel Kurul ve kat"lma hakk"nda ba%vuru tarihi: 2:12.1975
D!SK Yönetim Kurulunun 3- 4.12.1975 günlü karar" ile MAB-I# Sen-

dikas" .D!SK üyeli$ine kabul edilmi%tir. Bu 'sendlko 20 - 21 Kasim 1976 ta-
rihinde. yapt"$" Genel Kurulda ad"n" DEV MADEN-SEN olarak· de$i%tir-
mi%tir.
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ÇA%DA# MADEN-!# Sendikas"

23.5.1976 tarihinde yap"lan Genel Kurulunda oybirli$i ile Konfederas-
yonumuza üye olma karar" al"nm"%t"r.

Üyeli$e kabul edildi$i tarihte; üye say"s" : 2563
Aidat ödeyen üye say"s": 450 .
D!SK Yönetim Kurulu· 11.6.1976 günlü karar" ile ÇA%DA# MADEN-!#

Sendikas"n" D!SK üyeli$ine kabul etmi%tir.

BES!N-!# Sendikas"

Kurulu% tarihi : 1958
8.12.1975 tarihinde yap"lan Genel Kurulunda Konfederasyonumuza

kat"lma karar" al"nm"%t"r..
Kat"lan delege say"s" : 71

• Üyeli$e Kabul edildi$i tarihte sendikan"n üye say"s" : 7.500
Aidat ödeyen üye say"s": 6.800
D!SK Yönetim Kurulu 8.12.1975 tarihinden geçerli olmak üzere 11.6.

1976 günlü karar" ile BES!N-!# Sendikas"n" D!SK üyeli$ine kabul etmi%tir.

GAMSEN
Sendikan"n ". Ola$anüstü Genel Kurulu 24 Nisan 1976'da yap"lm"%

ve D!SK'e kat"lma karar" al"nm"%t"r.
Sendikan"n kurulu% tarihi : 23 #~bat 1975
Kongreye kat"lan delege say"s" : 254
D!SK'e bu karar 29.4.1976'da bildirilmi%tir.
Üyeli$e kabul edildi$i tarihte; sendikan"n üye say"s" : 3.400
Aidat ödeyen üye say"s" : 3.400

. D!SK Yönetim Kurulu 11.6.1976 günlü karar" ile GAMSEN'i. D!SK
üyeli$ine kabul etmi%tir.

ÇA%DA# GIDA-!# Sendikas"

Sendikan"n kurulu% tarihi: .5.6.1975
. 21 Eylül 1975 tarihinde yap"lan Genel Kurulunda Konfederasyonumu-

za kat"lma karar" alm"%t"r.
Genel Kurula kat"lan delege say"s" : 129
Üyelf$e kabul edildi$i tarihte; sendlkonm üye say"s" : 1.863
Aidat ödeyen üye say"s" : 911
D!SK Yönetim Kurulu 3.12.1975 günlü karar" ile ÇA&DA# GIDA-!#

Sendikas"n" D!SK üyeli$ine kabul etmi%tir.
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CA%DA# METAL-!# Sendikas".

. D!SK'e kat"lma protokolu yapt"$_" halde, 17 Ocak 1976 günif toploncn
Genel Kurulunda 10.000 üyesi ile D!SK'e ba$l" MADEN-!# Sendikas"na
do$rndan kat"lma karar" alm"%t"r. • • . • .

5. Genel Kuruldan 6. Genel Kurula kadar geçen sürede D!SK'in ~icel
geli%imi kimi sa$, ya da art niyetli gözlemcilerin, ohkôrn kesicilerin ileri
sürdü$ü gibi yaln"zca yeni yeni sendikalar"n kat"l"m" ya da böylelerinin
deyimi ile «transferlerle» olmad". Bu dönemde D!SK'e ba$l" sendikalar;
tabandan i%yeri örgütlemede de ciddi köklü at"l"mlarla büyük . say"da
üye . kazand"lar. D!SK'in nicel geli%imi bu kanaldan da önemli ad"mlar
att". Örne$in MADEN-!# Sendikam"z bu dönemde % 100'ün üzerinde bir
üy~ art"%" gösterdi. Genel-!%ve Lastik-!% sendikalar"m"z, bütün engellere
kar%"n i%kolu yetkisi alarak kendi i%kollar"nda en büyük sendika oldukla-
r"n" kan"tlad"lar.
, K"saca; Konfederasyonumuz, geçti$imiz iki buçuk y"lda, bir yandan,
ba$l" sendikalar"n yeni yeni i%yerleri ve üyeler kazanmas" ile öte yandan
veni yeni sendikalann kat"l"m" ile say"sal planda geli%ti. !%çi s"n"f"m"z"n
sendikal birli$inin D!SK çat"s" alt"nda gerçekle%mesinde ya%amsal nite-
likte ad"mlar at"ld". •

1977 sonbahar"nda D!SK'in üye say"s" 600.000 clvor"ndo idi. 1967'de
• 30.000 üye ile kurulan örgütümüz 10 y"lda 20 misli bir büyüme göstere-
rek .demokratik sendikal örgütlenme alan"nda i%çi s"n"f"m"z için, ba%l"ca
ceklm merkezi oldu$unu kan"tlam"%t"r. •

N!TEL!KSEL GEL!#ME

Say"sal planda yukarda i%aret etti$imiz geli%me D!SK'in örgütsel var-
l"$"nda ve örgütlenmesinde niteliksel ,yap" de$i%ikliklerine ve geli%melere
de yol ·act".

D!SK kurulu% döneminde denebilir ki, bir !stanbul sendikalar" toplu- ,.
lu$u idi. Ulusal düzeyde yayg"n bir konfederal örgüt de$ildi.· Ancak ilke-
lerinden ald"$" güçle, daha sonraki geli%imi, 1973 - 75 dönemindeki sü-
ratli serpilme ve 1975 sonras"ndaki geni% çcpl" büyüme ve y"$"n%alla%ma-
s" ile, yar"m milyonu a%an bir üye say"s"na nicel güce eri%ti. Gerek _ba$l"
sendikalar"n !stanbul d"%"nda yurdun dört bir yan"nda, yeni yeni i%yeri
ve üyeler kazanarak· geli%imi, gerekse yeni kat"lan sendikalar"n yurdun
de$i%ik kesimlerinde örgütlü olu%u ve özellikle i%kolu yap"s" gere$i Ge-
nel-!%, Bank-Sen ve benzeri gibi en ücra kent ve kasabalara kadar uza-
nan örgüt yap"s"ndaki sendikalar"n kat"l"m", D!SK'i ba$l" sendikalar iti-
bariyle ulusal copta yayg"n bir örgüt yap"s"na. kavu%turdu. Bu D!SK'in
örgütlenmesinde önemli bir niteliksel olu%umdur. D!SK örgütlenmesinin·
YATAY olarak geli%mesidir.
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D!SK,· derinle%en ekonomik ve politik bunal"m lcerslndeve emek ser-
maye çeli%kisinin giderek keskinle%mesi temeli· üzerinde Konfederasyo-
numuzun ve ba$l" sendikalar"m"z"n sava%"m" sonucu say"sal planda 9<3.!i%-
ml%tlr, Ve dolay"s"yla' nitel olarak da· ulusal düzeyde yayg"n ve yatay bir
örgütlenmeye, örgütsel yap" ve güce ula%m"%t"r.
_ !%çi s"n"f"n"n sendikal birli$inin sa$lanmas" ac"s"ndan. Ö!SK'de ör-
gütsel plandaki. bu yatay niteliksel geli%me, ge-rek tek tek. sendlkclcrr-
m"z"n ve gerekse Konfederasyonumuzun önüne sendikaL ve , kon federal
düzeyde örgütlenmenin derinle%tirilmesi; D!KEY olarak da geli%tir"lmesi

- sorununu ve zorunlu$unu getirip koymu%tur. ,
Çünkü emperyalist güçler, tekelci burjuvazi, onlar"n iktidar"· MC ve

sar"-fa%ist sendikalar ve konfederasyonlar, -tüm .l%el s"n".f" dü%man" geri-
cifik güçleri, gerek Konfederasyonumuzun ve gerekse, tek tek ba$l" sen-
dikalar"m"z"n tüm yurt düzeyindeki geli%imini önlemek. D!SK'i . ve ba$l"
sendlkolon Anadolu'dan söküp atmak, tekrar !stanbul'a s"k"%t"rmak ve

- sonra da da$itmak için sava% açm"%lard"r. Sendikalar"m"z"n normot yol-
. !arla toplu i% sözle%mesi yetkileri almalar"- sendikal bask"lar, i%ten atma-
lar ve Çal"%ma Bakanl"$"n"n, Bölge Çal"%ma Müdürlüklerinin ontl-demok-
ratik ve yasa d"%" tutumlar" ile önlenmektedir. Referandum yap"lmas" ön-.
lenmektedir. Dahas", devletin kolluk kuvvetleri, D!SK'i tercih etlen i%çilere
kar%" kullan"lmaktad"r. Bu da yetmezse aç"kça fa%ist çeteleri; Türk Metal ,
gibi sözde sendikalar", MHP'li komandolar" sald"rtmaktad"r.-

Dairemiz bu ·somut sald"r"lar kar%"s"nda 19.7.1977 günü D!SK .G.enel
Merkezinde, üye sendikalar"m"z"n örgütlenme ile ilgili yürütme kurulu
üyeleri ortak bir toplant" yaparak. konu bütün ayr"nt"lar" ile tart"%"lm"%,
_ve k"saca a%a$"daki kcrorlcr al"nm"%t"r :

• 1. Referandumun yasala%mas" için bugüne kadar verilen _mücade-
lenin etkin bir bicimde sürdürülmesi, • • •

2. Sahtecilikle yetki al"nmak istenen yerlerde önlemlerin al"nmas"
ve sahtecili$in aç"$a ç"kar"lmas", •

3. !%çilerin toplu olarak_ bölge çal"%ma müdürlüklerine giderek, yet-
kinin üyesi olduklar" sendikalar"na verilmesini istemeleri. ..

Akla gelen bu ilk ve benzeri 'önlemler bir k"s"m sendikalar"m"zca
uygulanmaktad"r, • •

!%çi s"n"f"m"z"n artan ihtiyaç ve umudu~a cevap verebilmek ve ser-
mayenin artan sald"r"lar"na kar%" koyabilmek için D!SK örgütlenmesinin
derinlemesine geli%tirilmesinin bir gere$i olarak, yurdun dört bir yan"na
D"SK'in merkezi, konfederal otorite ve gücünü. yayabilmek için gerekli
konfederal 'örgüt iskeletinin ve gerekli yeterlilikteki meli güdfn olu%tu-
rulmas" gerekliydi. • • •

Bu amaçla dairemiz önce eskiden beri var olan ama yeterli i%lerlik
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ve olcr"oklardcn yoksun olan bölge temsilciliklerinin canl" bir %ekilde olu%-
turulmas" çabas"n" yo$unla%t"rd". Mali planda D!SI< aidatlar"n"n art"r"l-
mas" da özellikle DGM eylemlerinden sonra kendini tam bir zorunluk olo-.
rok iyice belirtti. • •

, 1976 Ekiminde toplanan Ola$anüstü Genel Kurulumuz bölge temsil-
ciliklerimizin etkin i%leyi%ine yetmeyen tüzük maddelerini de$i%tirdi, D!SK
aidatlar"n" 6.-. ·TL. yükseltti. ve D!SK Dayan"%ma Fonu'nu kurdu. , •

'Dclremlz bir yandan da s"n"rlar" daha önce saptanan 12 bölge tem.
Silcili$ini • (Edirne, !zmit, Bursa, !zmir, Eski%ehir, Antalya, Ankara, Sam-
sun,, Kayseri, .Adana, Diyarbak"r, Erzurum) bir- bir örgütlemeye ba%lad",
ilk etapta Bursa - 8, Ankara -1, !zmir - 3, Adana - 2, Samsun - 7, Antal-
ya ·-4 bölge temsilcilikleri olu%turuldu.

1. .D!SK Ankara Bölge Temsilcilik Genel Kurulu (Konseyi) 27.2.1977'
de yap"lm"%t"r. Temsilcili$e .Ali .KAVA seçilmi%tir. 16 Temmuz 1977 tari-
hinde Bölge Temsilcilik Kurulu, 8 Ekim 1977 tarihinde Bölge Temsilciler
Meclisi toplanm"%t"r.

2. D!SK Adana Bölge Temsilcili$i 28.3.1977 tarihinde faaliyete geç-
rnl%tlr.:' D!SK il. Ac:lana Bölge Temsilcili$i 3 Nisan. 1977 günü bir· toplan-
t"yla,' aç"lm"%t"r. D!SK Yürütme Kurulunun· 13.9.1977 günlü toplant"s"nda
al"nan kararlar 2.10.1977 günü D!SK il. Bölge Temsilcilik Konseyi yap"l-
d". Temsilcili$e Bekta%AV#AR seçildi. Adana'da 3 Nisan 1977 tarihinde •
Belge Temsilcilik Kurulu yap"lm"%t"r.

3. D!Sf< ·s. Bölge Konseyi (!zmir) 6.2.1977 tarihinde yap"lm"%t"r.
Temsilcili$e· Cemal KIRAL seçilmi%tir. Bu temsilcili$imiz'de 4 Eylül 1977,
12 Mart 1977; 27 Ekim 1977 tarihlerinde Bölge Temsilciler Kurulu toplan-
m"%t"r. 1 Ekim 1977'de Bölge Ternsllcller Meclisi toplanm"%t"r. •

4.• 'D!SK iV. Antalya Bölge Temsilcilik Konseyi 20 #ubat 1977 günü
yap"lm"%t"r.· Temsilcili$e Recep KOC seçilmi%tir. 24.9.1977 tarihinde Sen-
dikalar"n Antalya'da bulunan %ube ba%kanlar" ve bölge temsilcilerinin
kat"l"m" ile bir toplant" yap"lm"%t"r.· •

5. D!SK v"". Samsun Bölge Temsllclllk Konseyi 27 Mart 1977 günü
toplcrim"%t"r.: Temsilcili$e Sebahattin TOPUZ seçilmi%tir. Temsilcilik 1.10.
1977 ve 29.5.1977 tarihinde Bölge Temsilciler Meclisini toplam"%t"r.

6. • D!SK VIII. ·Bursa Bölge Konseyi çal"%malar- tamamlanma_d"$\ndan
yap"lmam"%t"r. Çal"%ma Bakanl"$"na yaz"lan yaz"da (27.12.1976) DiSK .sur-
sa Bölge Temsilcili$inin aç"ld"$" bildirilmi%tir. Bursa Bölge Temsilcili$i
6 - 7.10.1977 tarihinde Bölge Temsilciler Kurulunu, 8.10.1977, 21.5.1977,
6.3.1977 tarihlerinde Bölge Temsilciler Meclisini toplam"%t"r.

7. D!SK 5. Bölge Temsilcili$i (!zmit)'de 24.8.1975 tarihinde Bölge
Temsllcller Meclisi toplanm"%t"r. • • • •

• Böylece D!SK'in ülke düzeyinde derinlemesine örgütlenmesinde cld-
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dl blr.nt"hm gerçekle%tirilmi%·oldu.··13ölge temsilciliklerimiz kurulu%lar"ndan
bu yana ciddi bir aktiflikle görevlerini yerine getirmeye, üstesinden gel-
meye, cul"%moktudrrlcr, ·Bölgelerde karde%.sendlkolcnn mahalli örgütleri
aras"ndaki birlik ve dayan"%ma bugün eskisinden daha güçlü ve etkindir.

••. !%çi- s"n"f"m"z"n sendikal birli$ini D!SK'te sa$lama e$iliminin yaratt"-
$"- ak"% lcersinde bir k"s"m l%kollormdc- birden çok sendika D!SK'e ·kat"l-
maktad"r.. 'Bu -do her l%kolundu tek ve güçlü -sendlkolor yaratmay" crnoc-
Iayan D!SK'in örgütlenme politikas" ve· anatüzük • gere$i, böylesi sendika-
lar"m"z"n birle%tirilmesini gerektirmektedir. Bu D!SK'in de$i%ik i%kollar"n-

• daki örgütlenmesinin 'derinle%mesi ve etkinle%tirilmesinin blr zorunlu$u-
dur; Ve sendikal birli$ini peki%tirilmesinin gere$idir.. -

Geçti$imiz dönemde D!SK Yürütme Kurulu karar" ile kurulan birle%-
tirme komlsyonlcn 13 birle%tirme karar" verdiler. Bu birle%tirme çabalar"
ve bunlar"n ~onuçlar"na ili%kin özet bilgi a%a$"dad"r.

TEK-!#-GES-!# _ .

• D!SK Yürütme Kurulunun 27.12.1975 gün ve 184 say"l" toplant"s"nda
alman ve TEK-!# Sendikas" ile GES-!# Sendikalar"n"n birle%tirilmeleri için
Anatüzü$ün 14. maddesi uyar"nca görevlendirilmesine karar verilen Bir-
le%tirme Komisyonu o günün ko%ullar"na göre 15.11.1976 günü verdi$i
karar"n üzerine D!SK Yürütme Kurulunca uygulamadan kald"r"lmas", D!SK
Yürütme Kurulunun 27.12.1976 günü ald"$" karar Birle%tirme Komisyo-
nunca verilen ikinci karar"n da uygulamaya konulmamas" nedeniyle 9.5.
1977 günü al"nan karara göre Birle%tirme Komisyonu yeniden toplanm"%-
t"r. Komisyon, de$i%en ko%ullar" da göz önüne alarak 2.8.1977 günü daha
önce al"nan kcrcrlor uyar"nca TEK-!# Sendikas"n"n Genel Kurulunu ya-
parak gerekli tüzük de$i%ikliklerini yapt"$" ve birle%meye ili%kin sak"nca
kalmad"$"n" saptam"%t"r.

BAYSEN-!# _ - DEVRfMC! YAPI-!#

Birle%tirme Komisyonunca verilen 14.2.1975 tarihli ve D!SK Yürütme
Kurulunca • onaylanan karar gere$ince, DEVR!MC! YAPI-!# Sendikas"n"n
derhal kongre yaparak BAYSEN-!# Sendikas"na kat"lma karar" almas"
gerekiyordu.

14.2.1975 tarihli Komisyon karar"na ve 21.6.1975 günlü Yürütme Ku-
rulu karar"na ra$men (6 A$ustos 1975) tarihine kadar, DEVR!MC! VAPI-
!# Se'!"dikasr kongresini yqparak BAYSEN-!# Sendikas"na kat"lma karan
clmornr%trr, •

D!SK Yürütme Kurulunun oybirli$l ile· ald"$" 5.8.1975 gün ve 3 say"l"
karar" uyar"nca ve D!SK Anatüzü$ünün 14. maddesi gere$ince, birle%me
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konusunda D!SK taraf"ndan önerilen formülle ilgili gerekli bildirime (HA-
YIR) c~vab" vermi% oldu$undan DEVR!MC! VAPI-!# Sendikas" kendili$in-
den~ DiSK üyeli$ini yitirmi% ve D!SK'ten ayr"lm"% bulunmaktad"r.

• DEVR!MC! YAPI-!# Sendikas", D!SK üyeli$inden dü%mü% olmas"na
ra$men, yeniden D!SK'e üye olmak için ba%vurmu%tur. ·• ·

•. Örqütlenme Dairesi; DEVR!MC! YAPI-!# Sendikas" ile blrllkte, üye-
lik lcln ba%vurmu% bulunan DEM L!M-!# (Demiryollar", Umanlar, Hava
Meydanla_r" ve Tüm !n%aat !%çileri Sendikas"} ve Kocaeli merkezli T!S-!#
(Türkiye in%aat Sanayii !%çileri Sendikas"} sendikalar"n"n; D!SK'e üye ol-
madan, D!SK üyesi BAVSEN-!# Sendikas" ile birle%meleri için gerekli gö-
rü%meleri sürdürmektedir....

SOSYAL-!# - TEK BANK-!#

Bu iki sendikan"n birle%mesiyle ilgili olarak Birle%tirme Komisyonu-
nun 8.8.1975 tarihli karar" D!SK Yürütme Kurulunca onaylanm"% ve karar
TEK BANK-!# 'e bildirilmi% fakat TEK BANK-!# olumsuz cevap vermi% ol-
mas" nedeniyle tüzü$ün 14. maddesi uyar"nca D!SK üyeli$ini yitirmi% ve
D!SK'ten ayr"lm"%t"r. •

K_APFER GENEL-!# Sendikas"_ - GENEL-!# Sendikas"

Birle%tirme ·Kômisyonunun 2.9.1976 tarihli birle%tirme Kararan D!SK
Yürütme Kurulunun 6.9.1976 günlü karar" ile aynen onaylanm"%t"r. GE-
NEL-!# Sendikas" ile KAPFER GENEL-!# Sendikas"n"n birle%mesi crnoc"vlo
tüzü$ün 14. maddesi uyar"nca te%ekkül eden birle%tirme komisyonu tara-
f"ndan 11.10.1976 tarihinde düzenlenen uygulama protokolüne göre KAP-
FER GENEL-!# Sendikas" 26.10.1976 tarihinde ola$anüstü kongresini ya-
parak, D!SK'e ba$l" GENEL-!# Sendikas"na iltihak edecek ve kurulu sen-
dikalar"n"° feshedeceklerdi. KAPFER GENEL-!# 'in bu kongresi 29.10.1976'
da gerçekle%tirilmi%tir.

T. !. S. - DEVR!MC! TOPRAK-!# Sendikas". .
D!SK Yürütme Kurulunun 25.10.1976 tarihli toplant"s"rida, 'ovm l%ko-

lundaki bu iki sendikam"z"n birle%tirilmesi için Anatüzü$ün 14. maddesi
uyar"nca kurulan Birle%tirme Komisyonu, 7 Ocak 1977 tarihinde ovblrll-

• $iyle karar"n" alm"% ve raporunu D!SK Yürütme Kuruluna sunmu%tur.
Birle%tirme Komisyonunun bu raporu, D!SK Yürütme Kurulu'nun 7.1.

1977 tarihli karar"yla oyner" onaylanm"%ve taraflara bildirilmi%tir. •
··Ancak, daha sonra, D!SK Yürütme Kurulunun 24.1.1977 tcrlhll toplan-

t"s"nda, her iki sendikan"n birle%melerine ili%kin bu karar ask"ya al"narak,
a%a$"daki karar verilmi%tir.

'
255'



KA~A~:

a) D. TOPRAK-!# Sendikas" .ile T. !. S. Sendikas"n!n birle%tiril•
mesine ili$kin D!SK Birle$tirme Komisyonunun Yürütme Kurulu ona-
y"ndan geçen karar"n" taraflar· kabul ettikten sonra her iki sendikaca
yaz"lan yaz"larla ileriye sürdükleri iddialar ve ortaya c"kon sck"ncc-
lar nedeni ile al"nan birle$tirme karcrcrmm her i!<i sendikaca ileriye
sürülen hususlar"n ayd"nl"&a ç"kar"l"ncaya kadar ilgili birle$tirme ka-
rar"n"n ask"ya al"nmas"na, •

b) Bu süre içinde iki sendikan"n· örgütlü bulunduklar" i$yerle-
rinde ç"kacak yetki uyu$mazl"klar"n"n D!SK üyelerine, D!SK camia-
s"na zarar vermeyecek biçimde sonuçland"r"lmas" için Örgütlenme
Dairesine görev verilmesine,

c) . Bu konuda Örgütlenme Dairesinin, ço&unlukta bulundu&unu
saptad"&" sendikaya, di&er sendikan"n yard"mc" olmas" gerekti&inin
her iki sendikaya da bildirilmesine,

1

.d) Bu karara uymayan sendika yöneticileri tespit edildi&inde
haklar"nda Anatüzü&ün disiplin hükümlerinin uygulanmas"na,' • •

e) Taraflar"n yaz"lar"nda ileri sürülen iddialar"n ilgili dairelerince
görevlendirilecek. görevliler taraf"ndan aç"kl"&a ç"kart"larak Yürütme
Kuruluna yaz"l" rapor getirilmesine ve bu i$lemlerin en k"sa zamanda
yap"lmas"na oybirli&i ile karar verildi.

CA%D':\,# MADEN-!# - DEV .MADEN-SEN (MAB•!# )

MAB-!# ile ÇA&DA# MADEN-!# Sendika'"ar"n"n birle%tirilme!eri ama-
c"yla D!SK Anatüzü$ünün 14. maddesi uyar"nca ve D!SK Yürütme Kurulu-
nun 16.7.1976 tarihli karar" ile kurulan Birle%tirme Komisyonu «Ça$da%
Maden-!%Sendikas"'n"n son kongresinde MAB-!%· ile birle%me konusunda
al"nan karar"n komisyon arac"l"$" ile ilgili hale getirilmesi» ile görevli ve
yetkili k"l"nm"%t"r. •

Bu arada, MAS-!# Sendikas" 20 - 21 Kas"m 1976 tarihlerinde· yapt"$"
ola$anüstü Genel Kurul'da ad"n" TÜRK!YE DEVR!MC! MADEN ARAMA
VE !#LETME !#Ç!LER! SEND!KA.Si (DEV MADEN-SEl'J) olarak de$i%tir-
mi%tir. •

. !ki sendikam"z"n birle%melerine ili%kin, Birle%tirme Komisyonu kara-
r"n" 6.1.1977 günü vermi%ve bu karar D!SK Yürütme Kurulu'nun 17.1.1977
tarihli karar" ile aynen onaylanm"%t"r.
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D!SK Anotüzü$ünün 14. maddesine göre taraflara bildirilen bu ka-
rar uyar"nca ÇA&DA# MADEN-!# Sendikas" DEV MADEN-SEN'e kat"l-
m"%t"r.

GIDA-!# - BES!N-!# VE ÇA%DA# GIDA-!# Sendikalar"

Bu sendikalar"n birle%tirilmeleri amac" ile Yürütme Kurulunun 16.7.
1~76 günü ve 211/2 say"l" karar" ile kurulmu% bulunan Birle%tirme Ko-
misyonu 30.9.1976 tarihli birle%tirme karar" alm"%t"r. D!SK Yürütme Ku-
rulu 30.9.1976 günlü karar ile aynen onaylam"%t"r bu karar". ÇA&DAS
GIDA-!# 'e 23.12.1976'da yaz"lan yaz"da, GIDA-!# , BES!N-!# Sendika"d-
r"yla birle%meleri ile ilgili olarak verilen ve 30.9.1076 tarihli Birle%tirme
Komisyonu karar"n"n iki kez süre verilmi%olmas"na kar%"n sürenin son
günü olan 12.12.1976 günü ak%ama kadar yerine getirilmemi% oldu$un-
dan A~atüzü$ümüzün 14.- maddesi uyar"nca ÇA&DA# GIDA-!# Sendi-
kas" DiSK üy~li~ini yitirmi%ve kendili$inden D!SK üyeli$inden dü%mü%-
tür. . .

BES!N-!# Sendikas", D!SK Birle%tirme Komisyon karar" uyar"nca
19 - 20.8.1977 tarihinde yap"lan kongresinde kendisini feshederek GIDA-
!# Sendikas"na kat"lm"%t"r..

HAS-!# - DEVR!MC! SA%LIK-!# Sendikalar"

Has-i%Sendikas" ile Devrimci Sa$l"k-!% Sendikas" yöneticileri D!SK
Örgütlenme Dairesi Ba%kan" Fehmi I# IKLAR ba%kanl"$"nda bir araya
gelmi% ve iki sendikan"n birle%me ko%ullar" saptanm"%t"r. Protokolün
7. maddesine göre HAS-!# Sendikas" Genel Kurulu 10.10.1976 günü Dev-
rimci Sa$l"k-!%Sendikas" Genel Kurulu 10.10.1976 günü toplanacakt"r.
Her iki sendika bu tarihte toplanacak Genel Kurulu prosedürünü ta-
mamlayacakt"r. Has-!%Sendikas" Genel Kurulunu 20'.11.1976'da,· D. Sa$-
l"k-!%Genel Kurulunu 21.11.1976'da gerçekle%tirmi%ve birle%tirme al"nan
kararlar gere$ince gerçekle%tirilmi%tir.

PETROL K!MYA-!# - PETK!M-!# Sendikalar"

D!SK Yürütme Kurulunun 5.3.1976 günkü toplant"s"nda Petrol Kim-
ya-i% ile Petkim-!%Sendikalar"n"n birle%tirilmelerine çal"%mak ve bu ko-
nuda karar vermek üzere bir birle%tirme komisyonu olu%turuldu.

13.3.1976 günlü Birle%tirme Komisyonunun karar" D!SK Yürütme Ku-
rulunun 19.3.1976 günlü karar" ile aynen onaylanm"%ve her iki sendika-
n"n bu karar uyar"nca birle%melerine karar verilmi%tir. Her iki sendika
ayn" gün kongrelerini yaparak Komisyonun kararlar"n" hayata gecirmi%-
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lerdlr, Ve sendikan"n ad" Türkiye Petrol ve k_jmya Sanayii !%çileri Ser\-
'dtkcs" olarak belirlenmi%tir. ,

BANK-SEN - GAMSEN Sendikalar"

Birle%tirme Komisyonu. kurulmu% olmas"na kar%"n, bu iki sendikan"n
yöneticileri uzun süre bir arada • çal"%arak birle%meyi gerçekle%tirdiler.

Bu birle%mede al"%"lm"%"n d"%"nda bir yol izlenmi% ve önce banka
i%kolunda uygulanabilir bir tüzük haz"rlanm"%t"r. Örgütlenme Dairesinin
organize etti$i tüzük çal"%malar" bölgelerde yönetici, temsilci ve i%çi-
lerle tart"%"lm"% v~ bünyeye uygun bir tüzük olu%turulmu%tur.

Daha sonra • Bank-Sen Sendikas" Ola$anüstü Genel Kurulunu top-
layarak, ortakla%a haz"rlanan tüzü$ü kabul etmi%tir. Bu a%amadan son-
ra Gam-Sen Sendikas" Genel Kurulunu ola$anüstü toplayarak Bank-Sen'
e kat"lma karar" alm"% ve kendisini feshetmi%tir.

Çok önemli bir l%kolu olan Banka i%kolunda gerçekle%tirilen bu ör-
nek birle%menin bundan böyle birle%ecek sendikalar"m"za yol gösterici
olaca$"na tnoruvoruz.

SOSYAL-!# - TEKN!K-!# Sendikalar"

D!SK Yürütme Kurulu,' 30.1.1976 tarihli toplant"s"nda her iki sendika-
n"n birle%tirilmesi ile ilgili olarak bir birle%tirme komisyonu kurulmas"n"
kararla%t"rm"%t"r.

Ancak, Yürütme .Kurulu daha sonra, 5.3.1976 tarihli toplant"s"nda,
'daha önce Sosyal-!% ile Tek Bank-!% Sendikalar"n"n birle%tirilmelerine
ili%kin . olarak kurulmu% bulunan Birle%tirme Komisyonunun 8.8.1975 ta-
rihli karar"n"n uygulanmam"%· bulunmas"n" göz önüne alarak, bu karar
uygulanana kadar, Sosyal-!% ile Teknik-!% Sendikalar"n"n birle%tirilmele-
riyle görevlendirilen Komisyonun çal"%malar"na ara vermesini kararla%-
t"rm"%t"r. •

Sosyal-!% Sendikas", Tek Bank-!% Sendikas" ile birle%mesine ili%kin
Birle%tirme Komisyonu karar"n", uygu"a·maya koymamas" nedeniyle, ana-
tüzü$ün 14. maddesi uyar"nca D!SK üyeli$inden dü%mü%ve durum Sos-

_yal-!%'e 29.3.1976 tarih ve 976/399 say"l" yaz" ile bildirilmi%tir.
Buna kar%", Sosyal-!%Sendikas"; Birle%tirme Komisyonu karar"na uy-

mama gibi bir tavr" olmad"$"n", birle%menin fiilen olmamas" nedeninin,
Tek Bank-!%'in özel durumu gere$i, Genel Kurulunu toplayarak Sosyal -
!%'e kat"lmam"% 'bulunmas"ndan. do$du$unu iddia etmi%tir. Bundan ba%-
ka, dü%meye ili%kin yaz"n"n al"nd"$" günlerde, D!SK üyesi 3 sendikan"n
Sosyal-!%, Tek Bcnk-!% ve Teknik-!%'in, üçlü birle%me için çal"%malar"n"n
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sonuca ula%t"r"lmak üzere oldu$unu belirten Sosyal-!%, bir yan"lg"n"n söz
konusu olabilece$i görü%ünü öne sürmü%tür.

D!SK Anatüzü$ünün 14. maddesine göre meydana gelen üyelikten
dü%me olgusuna kar%", dü%en sendika taraf"ndan yap"labilecek itiraz-
lar"n de$erlendirilmesi konusunda bir iç denetim organ" bulunmamas" ba-
k"m"ndan, böyle bir itiraza mahkeme karar" ile çözüm bulunabilmektedir.
Nitekim, Sosyal-!% Sendikas"'n"n itiraz" üzerine, Bak"rköy Asliye Hukuk
Mahkemesinin 9.3.1977 tarihli karar" ile Sosyai-!%'in D!SK üyeli$inin de-
vam etti$inin saptanmas" üzerine bu karar D!SK taraf"ndan temyiz edil-
memi% ve yeniden Birle%tirme Komisyonu kurularak birle%tirme prese-
dürü çal"%t"r"lm"%t"r.

Teknik-!% ile Sosyal-!%sendikalar"n"n birle%tirilmeleri için ikinci kez
kurulan Birle%tirme Komisyonu karar"n" 24.6.1977 tarihinde alm"% ve bu
karar D!SK Yürütme Kurulunun 27.6.1977 tarihli toplant"s"nda onaylan-
m"%t"r.

Bu karar, Sosyal-!%Sendikas"'n"n 7.8.1977 tarihli Ola$anüstü Genel
Kurulunda görü%ülmü%ve D!SK'in önerdi$i birle%tirme formülü konusun-
da aç"kça %öyle karar verilmi%tir: Genel Kurul D!SK'in sendikam"z"n Tek-
nlk-l%'e lltlhck"n" isteyen karar"n" kabul edilebilirli$ini D!SK Anatüzü$üne '
ve s"n"f sendikac"l"$" ilkelerine ayk"r" bulur ve bu karar" D!SK'e iade eder.

D!SK Anatüzü$ünün konuyla ilgili 14. maddesinin 3. bendi; «Birle%-
me konusundaki D!SK taraf"ndan önerilen formüle {HAYIR) diyen sen-
dika kendili$inden D!SK üyeli$ini, {HAYIR) cevab"n" verdi$i andan veya
cevaps"z olarak geçirdi$i iki haftal"k sürenin bitiminden ba%layarak yi-
tirir ve D!SK'ten ayr"lm"% olur» demekte oldu$undan, böylece Sosyal-!%
Sendikas", tüzük uyar"nca D!SK üyeli$ini· yitirdi$ini ve D!SK'ten ayr"lm"%
oldu$unu en yetkili karar organ" olan Genel Kurulda al"nan karar ile
kabul etmi%duruma geçmi%tir.
• Gerçekten, D!SK de bu sonuca vararak, Sosyal-!%Sendikas"'na DiSK
üyeli$inden dü%mü% oldu$unu bildirmi%tir. Sosyal-!% Sendikas" yeniden ..
mahkemeye müracaat etmi%ve D!SK üyeli$inin sürdü$üne karar veril-
mesini istemi%tir. Dava devam etmektedir.

BAVSEN-!# _- !LER!C! VAPI-!#
Birle%tirme Komisyonunca verilen 11.6.1975 tar~hli ve D!SK Yürütme

Kurulunca onaylanan karar gere$ince, !lerici Yap"-i%_ Sendikas"'n"n 15.7.
1975 tarihine -kadar kongre yaparak Baysen-!%Sendikas"'na kat"lma ka-
rar" almas" gerekiyordu.. !lerici Yap"-!%Sendikas" 15.7.1975 • tarihine ka-
dar kongre yapmam"% olmas" ve D!SK taraf"ndan önerilen formülle il-
gili bildirime (HAYIR) cevab" vermi%oldu$undan D!SK Anatüzü$ünün 14.
maddesi uyar"nca 25.6.1975 tarihi itibariyle D!SK üyeli$ini yitirmi% ve
D!SK'ten ayr"lm"%bulunmaktad"r.

_______._ ·- ,_ .._ .""lllllllll. ............
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YEN! HA8ER-!# - ÖZGÜR HABER-!# Sendikalar"

Birle%tirme Komisyonunca verilen- 27.8.1975 tarihli ve D!SK Yürüt-
me Kurulunca onaylanan karar gere$ince, 1 ay içinde Özgür Haber-!%

. Sendikas"'n"n kongre yaparak Yeni Haber-!% Sendikas"'na kat"lmas" ge-
rekmekteydi. . .

Özgür Haber-!% Sendikas" birle%me konusundaki bildirime olumsuz
cevap vermi% olmas" nedeniyle D!SK Anatüzü$ünün 14. maddesi uyar"n-
ca 18.9.1975 tarihi itibariyle D!SK üyeli$ini yitirmi% ve D!SK'ten ayr"lm"%
bulunmaktad"r.

Görülmektedir ki sendikal birlik yolunda büyük yararlar sa$layan
birle%tirmeler, bir k"s"m sorunlar", güçlükleri de birlikte getirmektedir.
Ancak, i%çi s"nrt"n"n birli$inin her düzeyde, sendikal planda D!SK çat"s"
alt"nda ve tek tek i%kollar"nda D!SK'e ba$l" sendikalarda gerçekle%tiril-
mesinin ya%amsal önemini gerçekten kavram"%, sendika yöneticilerimizin
en az"ndan kendi i%kollar"nda ve D!SK çat"s" alt"nda birli$i sa$lamalar"
ve Üzerlerine dü%eni, ufak hesaplar" bir yana b"rakarak, mutlaka gerçek-
le%tirmeleri büyük bir önem ta%"maktad"r.

Öte yandan· karde% sendikalar aras"nda her düzeyde uyumun, bir-
likteli$in, ortak politika ve davran"%"n sa$lanmas" kendini ciddiyetle or-
taya koyan bir sorundur. Bu aç"dan May"s 1976 Gönen Konferanslar" ka-
rarlar" ciddi bir önem ta%"maktad"r. Gönen Konferans" kararlar"n"n geli%-
tirilmesi, Genel Kurulumuzun bu . do$rultuda aç"l"mlar getirmesi büyük
yararlar sa$layacakt"r.

Özetle 5. Genel Kuruldan 6. Erken Genel Kurulumuza kadar Kon-
federasyonumuzun örgütlenmesi say"sal ve nitel, yatay ve dikey olarak
ciddi ~eli%meler göstermi%tir. •

Ülkemizde fa%izmin t"rmand"$", anti-demokratik bask"lar"n yo$unla%-
t"$" karanl"k .bir dönemde geli%en örgütlenmemiz, demokratik ve ayd"n-
l"k bir dönemde ku%kusuz daha çok h"zlanacakt"r. Her zamankinden da-
ha çok çal"%mak ve yol almak zorunda bulundu$umuz bir dönem geçir-
dik. Bu dönemde, Örgütlenme Dairesi, bu bilincin içinde kendisine dü-
%en görevi vcpmovo ve D!SK'in bayra$"n" yüceltmeye dikkat etmi%tir.

GREVLER ÜZER!NE KISA DE%ERLEND!RME

Geçti$imiz cah%ma dönemi içinde Konfederasyonumuza ba$l" sen-
dikalar"n kar%"la%t"klar" en önemli sorunlardan birisi de, hiç ku%kusuz
nicel ve nitel 'oc"don yeni özellikler ta%"yan grevlerin s"n"f sendikac"l"$"-
na uygun bir %ekilde yürütülmesi olmu%tur.

Gecen 30 'ayl"k dönemde 23 sendikam"z"n 153 i%yerinde grev uygu-
lamas" olmu%tur. Asls, Bank-Sen, Bas"n-!%, Baysen, Besin-!% (birle%me-
den önce), Bcrder-!%, Dev Maden-Seri, Devrimci Toprak-!%, Genel-!%,
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G"da-i%, Hürcam-!%, Keramik-!%, Lastik-!%, Maden-!%, Türkiye Petrol ve
Kimya Sanayii !%çileri Sendikas", Teknik-!%, Tekstil, Turizm-!%, Tümka -
!%, Yeni Haber-!% sendikalar"m"z"n grevleri toplam 30.995 i%çiyi kapsa-
m"%t"r. Bu arada yüz binlerce i%çi MC'nin DGM giri%imini protesto ede-
rek üretimi durdurmu%lar; t%verenlerln sendika seçme özgürlü$ünü çi$~
neyen ve temsil yetkisi olan D!SK sendikalar"n; tan"mamas" nedeniyle
birçok i%yerinde direni%eylemleri olmu%tur.

Grev uygulamalar" ba%ta sanayinin yörece geli%mi% oldu$u büyük
yerle%me merkezleri olmak üzere, 23 il s"n"rlar" içinde yay"lm"%t"r. Grev-
lerin yap"ld"$" i%yerlerinden 37'si kamuya, 111'i özel sektöre, 5'i de kamu
ve özel sektöre aittir.

Grevlerin özell!kle son y"llarda yayg"nl"k göstermesinin temel nede-
ni, i%birlikçi tekelci sermayenin kendi buhrcrumn faturas"n" i%çi s"n"f"na
ödetmek istemesi ile MC'nin «kemerleri s"kma» ve s"n"f sendikac"l"$"na
kar%" sald"r" politikas"d"r. Bunun en somut örne$i, Çal"%ma Raporu'nun
«sendikal blrlik» bölümünde ele al"nan Maden-!%'in toplu grevleri ile
MESS'in toplu lokavtlar"d"r.

!%verenlerin özellikle k"dem tazminatlar"n"n art"r"lmas"na, y"ll"k üc-
retli izinlerin uzat"lmas"na, ücret taleplerine, çal"%ma sürelerinin k"salt"l-
mas"na kar%" direnmeleri ve s"n"f sendikalar"n" dize getirmek için MC
il~ onun deste$indeki fa%ist komandolar", sar" sendikalar", bölge çal"%-
ma müdürlüklerini kullanmas" grevlerin, direni%lerin yayg"nla%m'as"n"n
somut nedenlerinin en önemlileri aras"ndad"r. !%te bu nedenlerden. dola-
y", hemen her grev siyasal bir nitelik kazanarak, anti-fa%ist ve cntl-te-
kelci demokrasi sava%"m"n"n bir parças" olmu%tur.

. Geçti$imiz çal"%ma dönemindeki grevlerin bir ba%ka özelli$i ise uzun
süreli olmalar"d"r. Bunun da ana nedeni, i%birlikçi tekelci sermayenin
s"n"f sendikalar"n" mali yönden çökertmek suretiyle i%yerlerinden ko-
parma ve ayi"" zamanda da greve sürüklenen küçük ve orta i%letmeleri
iflôsa götürerek sermaye birikimi ile tekelle%meyi h"zland"rma politika-
s"d"r.

Di$er yandan, devletin i%veren durumunda oldu$u Kamu !ktisadi
Te%ebbüsleri (K!T) nin büyük sermayenin egemenli$indeki i%veren sen-
dikalar"na üye olmalar", bu kurulu%lara üyelik ve dayan"%ma aidat" öde-
yen K!T'ler ad"na devleti grev k"r"c" ve lokavtlar" finanse eder duruma·
sürüklemi%tir. Böylece devletin s"n"flar üstü bir kurum olmad"$", tersine
egemen s"n"f"n bir bask" arac" oldu$u gerçe$i bir kez daha somutça göz-
ler önüne serilmi%tir.

Sonuç olarak, geoti$imiz dönemde sendikal hareketimiz grev hak-
k"na konan k"s"tlamalar"n, genel grev hakk"n"n yasala%mam"%olmas"n"n,
Ola$anüstü Genel Kurulumuzda al"nan bir kararla kurulan Dayan"%ma
Fonu'nun öneminin yeterince kavranmam"% olmas"n"n olumsuz sonuç-
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lar"n" çok yak"ndan· ya%am"%t"r. Bu olumsuzluklar giderildi$i takdirde
Konfederasyonumuz ve ba$l" sendikalar"m"z"n çok daha h"zl" ve yayg"n
bir. %ekilde örgütlenecekleri, ~eli%ip güçlenecekleri aç"kt"r.

!çinde Bulunulan A%amada Durum ve Ba%l"ca Sorunlar :
D!SK bugün 600.000'e ula%an üye say"s", 25 aktif sendikas", faaliyet

halindeki 6 bölge l:emsilcili$i ile, bugüne kadar gerçekle%tirdi$i dev öl-
çüdeki y"$"nsal eylem ve ç"k"%lar. hem· nitel, hem de nicel planda ulusal
düzeyde, yayg"n, atak ve canl" bir örgüttür. Ancak sorunlar" bitmemi%-
tir. Ciddi, yap"sal ve örgütsel sorunlar ortada durmaktad"r.
-:-- Konfederasyqnumuzun örgütlenmesi de$i%ik i%koll_ar"nda e%it olma-
yan bir geli%me göstermi%tir. Bir k"smi sendikalar"m"z kendi I%kollc-
r"n"n ço$unluk sendikalar" ya da nisiyatifi ele alm"% olan en et~in
sendikalard"r. Ama co$u i%kolunda özellikle de ekonomik planda
stratejik 'i%kollar"nda, ekonomik ve toplumsal ya%am"n %ahdamar"n"
olu%turan bir k"s"m i%kollar"nda sendikalar"m"z ya geli%mekte ya da
kurulu% a%amas"ndad"rlar. Baz" l%kollortndn ise D!SK'e ba$l" sendi-
kalar yoktur (Demlryo_llar", karayollar", havac"l"k gibi).
- Mevcut sendikalar"m"z"n önemlice bir k"sm"n"n örgütlenmeleri s"n"f

mücadelesinin D!SK'e yükledi$i cok yönlü görevleri üstlenecek etkin-
, fi$e ve yetkinli$e henüz ula%mam"%lard"r.
- D!SK Bölge Temsilciliklerinin • örgütlenmesi henüz tamamlanmam"%-
t"r. Saptanan bölgelerin yan" s"ra yeni bölge temsilciliklerimizin_ de
kurulmas" zorunludur. Mevcut bölge temsilciliklerimizin ise personel,
araç ve teknik donan"m eksiklikleri vard"r.
- Konfedere! düzeyde ihtisas dairelerimizin bir k"sm" yeterli etkinlik

ve yeterli fonksiyonel i%leyi%e henüz ula%amam"%lard"r. Konfederus-
yonumuzun genel merkezinin, personel, araç ve teknik donan"m"nda
giderilmeye cal"%"lan eksiklerimiz vard"r.
Bunlar mevcut durum ve sorunlar"m"z. Örgütlenme Dairesi olarak

bu sorunlar"n bilincinde olarak, süre$en bir %ekilde bu sorunlar" çözmeye
. çal"%t"k.

Önümüzdeki dönem; sendikalar"m"z"n örgütlenme. ile görevli yürüt-
me kurulu üyelerinin ortakla%a yapt"klar" toplant"da aç"lmas" kararla%t"-
r"lan 1 milyon. üyeli D!SK Kampanyas"na ·uygun ve Genel Ba%kan Kemal
TÜRKLER'in 10. Kurulu%Y"ldönümünde ifade etti$i «1 mllvon üyeli D!SK
için ileri» b~lgisini hayata geçirmek için, D!SK'e ba$l" sendikalar"m"z"n
kendi i%kolunda güçlü ve etkin olanlar"n"n bu durumunu. peki%tirmek ve
ilerletmek için; D!SK'e ba$l" sendikalar"n olmctd"$" i%kollar"nda örgütlen-
mek için yo$un bir caba ve bu hedeflere yönelik bir konfederal örgütlen-
me politikas" zorunludur.

1 Milyon üyeli, etkin ve güçlü' bir D!SK için i!eri!. ..
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E. Ara$t"rma Dairesi' Raporu

Konfederasyonumuz kuruldu$undan beri gösterdi$i geli%meyi V. Ola-
$an Genel Kuruldan sonra da, hatta daha da h"zlanm"% olarak sürdür-
mü%tür. Nitekim o tarihte ba$l" sendikalar"m"z"n toplam üye say"s" 270
bini a%m"% iken bugün yar"m milyona· ula%m"% bulunmaktad"r. Ancak
Konfederasyonumuz yaln"z nicel olarak büyümekle kalmam"%, ayn" za-
manda izledi$i demokratik s"n"f ve kitle sendikac"l"$" sonucu, kendisini
i%çi s"n"f"n"n gerçek sendikal örgütü olarak halk"m"za, dosta-dü%mana
kabul ettirmi%tir. - •

Aç"kt"r ki, Konfederasyonumuzun gösterdi$i bu nicel ve nitel geli%-
meler sorumluluklar"m"z" da onu. ko%ut olarak art"rm"%t"r. Gerçekten ar-
t"k, sadece dar anlamda i%çi sorunlar" hakk"nda de$il, fakat toplumsal
vc%cm" ilgilendiren tüm sorunlar hakk"nda tav"r almak ve görü%bildirmek
görevi ile kar%" kar%"ya bulunuyoruz. Bu görevin yerine getirilebilmesinin
ko%ular"ndan birisi de hiç ku%kusuz i%çi s"n"f" • bilimine dayal" ara%t"r-
malar"n gerçekle%tirilmesidir. i%te bu gereksinmeyi kar%"lamak üzere
1976 y"l"n"n May"s ay"nda, zaten tüzü$ümüzde var olan «Ara%t"rma Del-

·. reslsnlr" olu%turulmas" yönünde ilk giri%imler yap"lm"%t"r.
Dairemiz ilk i% olarak, yap"lacak ara%t"rmalara temel olu%turocck

bir «Ara%t"rma Kütüphanesi» kurma t%lne giri%mi%tir. Ancak, bir y"l" pek
az geçen bu k"sa dönemde yeterli mal" olanaklar tahsis edilemedi$i için
kütüphanemiz henüz nicel olarak, yeterli bir düzeye ula%amam"% olmak-
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la beraber nitel olarak modern bir kütüphanenin temelleri at"lm"% !2U•
lunmaktad"r. _Halen Ara%t"rma ve Dokümantasyon Merkezimizde 1500'ü
a%k"n kitap, 110 süreli yay"n mevcuttur. Kitaplar"n ço$u yay"nevlerlnden
ba$"% olarak temin edilmi%tir. '

Mevcut kitaplar sistematik olarak tasnif edilmi% olup, yazar soyad"-
na göre alfabetik ve konular"na göre kart katalo$u mevcuttur.

Kütüphaneye günlük 13 gazete girmektedir. 1968'den bu yana eko-
nomik, siyasal ve sendikal haber küpürleri klosörler"mektedlr.. Sendikal
gazeteler, tüzük, toplu sözle%meler ve çal"%ma raporlar" da düzenli top-
lanmaya çal"%"lmaktad"r. Yeni gelen kitap ve dergiler belirli bir süre aç"k-
ta b"rak"lmakta ve 3 - 4 ayl"k aralar.la «yeni gelen kitaplar listesi» ad"
alt"nda D!SK personeline duyuruimaktad"r. Bu listeler daha çok yeni ç"-
kan romanlar" içermektedir. Aslmdo amaçlanan bir ara%t"rma kütüpha-
nesi olu%turmak, D!SK bünyesi içinde ve P!SK'e ba$l" sendikalarda ya-
p"lacak ara%t"rmalara kaynak olacak referans yap"tlar"n toplanmas" dün-
ya ve Türkiye çap"nda i%çi s"n"f"n"n ekonomik ve siyasal geli%imleri hk-
k"nda yap"lacak ara%t"rmalara kaynak olacak bir dokümantasyon· merke-
zi olu%turmakt"r.

Ara%t"rma Dairemizin uzman, kadrolar" olu%turulamam"%t"r. Bu ne-
denle çal"%malar" da s"n"rl" kalm"%t"r. Yap"lm"% olan çal"%malar"n ba%l"ca-
lar"n" %öylece _özetleyebiliriz :

- DÖRDÜNCÜ BE# YILLIK KALKINMA PLAN! !LE !LG!L! ÇALI#MALAR:
Konfederasyonumuz, Devlet Planlama Te%kilôt" taraf"ndan dördüncü
5 Y"ll"k Kalk"nma Plan"n"n haz"rl"k çal"%malar"na kat"lmaya davet edil-
mi%tir. Bunun üzerine Ara%t"rma Dairemiz Çal"%ma Sorunlar", Sosyal
Güvenlik, AET ve E$itim ile ilgili· özel ihtisas komlsvonlcrmm çal"%-
.molormc kat"lm"%ve pd" gecen _konularda birer rapor haz"rlayarak ko-
~-lsyon ba%kanl"klar"na sunmu%tur.
(Ozetle... 1, 2; 3, 4 fotokopiler) •

- 1976 SANAY! KONGRES!: Makine Mühendisleri Odas"'n"n düzenle-
mi# oldu$u 1976 Sanayi Kongresi'ne Konfederasyonumuz, Ara%t"rma
Dairemizin haz"rlam"% oldu$u «Türkiye'de istihdam ya da !%sizlik So-
r~nu» konulu tebli$le kat"lm"%t"r.
(Ozetle... 5 fotokopi.)

--1977 CALI#MA MECL!S!_: Konfederasyonumuz 7,8 Mart tarihinde top-
lanm"% olan Çal"%ma Meclisine, Ara%t"rma Dairemiz taraf"ndan haz"r-
lanm"% olan biri «Ücret ve Gelirler Politikas"» di$eri «Fiyat-Ücret ve
Kôr» ba%l"kl" iki tebli$ ile kat"lm"%t"r.
(6, 7 fotokopi.)
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PETROL SORUNU : Çe%itli ülkelerden petrol ve kimya "%c"tert sendi-
. kalar"n"n 15 - 18 Aral"k 1977 tarihlerinde Ba$dat'ta yapacaklar" «Dün-
ya Petrol Kontercnsn ile llglli olarak, Ara%t"rma Dairemiz petrol so-
runlar"m"z hakk"nda bir rapor haz"rlam"%t"r.

Bunlardan ayr" olarak Ara%t"rma Dairemiz, meslek odalar"n"n, di$er
demokratik dernek ve kurulu%lar"n düzenledikleri ve bilimsel nitelikte olan
çe%itli seminer, konferans, ac"k oturum ve panellere de kat"lm"%t"r.

Ara%t"rma Dairemiz, Konfederasyonumuzun e$itim çal"%malar"nda
• llglll daireye yard"mc" da olmu%tur.

\
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F. -Hukuk Dairesi _Raporu

Dairemiz çal"%malar" birkaç bölümde incelenebilir.

1. DAVALAR

1. Taraf"m"zdan Ac"lar Davalar:

Egemen güçlerin, geli%en ve gitgide artan bir h"zla büyüyen _i%çi s"n"-
f"m"z"n tek demokratik s"n"f ve kitle sendikal örgütü D!SK'i y"pratma yö-
nünde her 'yola ba%vurdu$u bilinmektedir. Bunlar aras"nda küçük dü%ürü-
cü hakaretamiz yay"nlar da yer almaktad"r. Bu yay"nlar"n en yo$un, sürekli
ve yayg"n biçimi hat"rlanaca$" gibi Tercüman Gazetesi taraf"ndan gerçek-
le%tirilmi%tir.

Dairemiz bu yay"na kar%" bir dizi tazminat davas" açarak cevap ver-
mi%bulunmaktad"r. Bu konuda halen Zeytinburnu Asliye 2'nci Hukuk Mah-
kemesinde aç"lm"%ve devam etmekte olan manevi tazminat davalar"n"n
say"s" 12'yi bulmu%tur. ,

Tercüman Gazetesinin yan" s"ra ayn" konuda sald"r"da bulunan Son
. Havadis Gazetesine kar%" da lstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi önünde
.4 tazminat davas" aç"lm"%t"r.

Son havadis Gazetesi hakk"nda bir ba%ka konuda aç"lm"%gecen y"llar-
dan intikal eden bir tazminat davas" daha halen dairemizce yürütülmek-
tedir.
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2. Hakk"m"zda Aç"lm"$ Davalar :

A - Hukuk Davalar" :

Aleyhimize aç"lm"%4 hukuk davas"ndan birisi Sosyal-!% Sendikas"n"n
üyelikten dü%mesi konusundayd". Bu dava da tüzükte bo%luk oldu$u, dü%-
menin gerçekle%ip gerçekle%medi$ini takdir edecek bir organ"n bulunma-
d"$" mahkemeye savunma meyan"nda bildirilmi% ve mahkemenin takdir
hakk"n" kullanmas" istenilmi%tir. Mahkeme takdirin, üyeli$in devam etmesi
yönünde kullanm"%t"r:

Sosyal-!%Sendikas" !zmir Bölge Temsilcili$i Konseyi için de bir dava
açm"% ise de dava red edilmi%tir.

R"za Erdo$an'"n ihrac"n"n iptali için aç"lm"% üçüncü dava devam et-
mektedir. Son dava ise Ankara 7'nci i%Mahkemesinde T. Petrol ve Kimya
Sanayii i%çileri Sendikas" üyelerinden birinin .. Provakatif amaçl" olarak
16 Eylül nedeniyle aç"lm"%t"r. Bölge Hukuk Dairesi eliyle izlenmektedir.
Bu arada D!SK Onur Kurulu taraf"ndan D!SK üyeli$inden ç"kar"lm"%Mus-
tafa Kuseyri'nin açt"$" dava da Bak"rköy As. 4. Hukuk Mahkemesinde sür-
mektedir.

B - Ceza Davalar" :

a - 16 Eylül ile ilgili olarak Yürütme Kurulu üyeleri hakk"nda '275
say"l" yasaya cvkml"ktcn aç"lm"%ceza davas"n"n yarg"lamas" sürmektedir.

b - 1 May"s nedeniyle aç"lm"%ceza davalar" Maden-!%Hukuk Dairesi
ile birlikte koordineli olarak izlenecektir.

c - Ayr"ca gene 1 May"s'la ilgili olarak tertip komitesi üyeleri hakk"n-
daki davan"n savunmas" için %imdiden haz"rlan"lmaya bn%lcnm"%t"r.

d - D!SK yay"nlar"yle ilgili olarak Yaz" !%leri Müdürleri'ne kor%: aç"l-
m"%çe%itli davalardan bir bölümü beraatle sonuçland"r"lm"%, bir bölümü ise
sürmektedir.

3. • Tekzipler :

Özellikle sa$ bas"nda Konfederasyonumuz ve yöneticileri hakk"nda yo-
$un bir iftira ve kararlama kampanyas" sürdürüldü$ü gerçek d"%" haber ve
yay"nlara yer verildi$i görülmektedir.

Bunlara kar%" Bas"n Dairemizle koordineli olarak tekzip gönderilmesi
de çal"%malar"m"z aras"ndad"r. "

Ne var ki, MC iktidar" zaman"nda bu konuda yarg" makamlar" kar%"-
s"nda bir tak"m güçlüklerle de kar%"la%"lm"%oldu$unu büroda kaydetmek
gerekmektedir. <

267



Gönderilen tekziplerlmiz mahkeme karar"na ra$men genellikle MC
yanl"s" bas"n taraf"ndan yay"nlanmamaktad"r.

Sa$c" bas"n"n bu tutumu Bas"n Kanunumuz ac"s"ndan suç te%kil et-
mektedir.

Bu suretle suç i%leyen yaz" i%leri müdürleri hakk"nda dava aç"lmas"
için ilgili C. Savc"l"klar"na ba%vurular yap"lm"%trr. •

C. Savc"lar"n"n suç tarihinden itibaren 3 ayl"k yasal süre içinde dava
açmalar" zorunlu iken MC döneminde baz" savc"lar"n bu yasal zorunlu$a
uvmod"klon, bunun sonucu 'olcrck da san"klar hakk"nda süresinden sonra
aç"lm"%davalar"n ortadan kald"r"lmalar"na karar verilmi%oldu$u görülmek-
tedir.

Elimizde bu yönde geli%mi%ve sonuçlanm"%dava dosyalar" buiunmak-
tad"r. ,

Bununla birlikte bir tak"m tekzip istemlerimiz yay"nlanarak amac"na
ula%m"%t"r.

4. Savc"l"k # ikayetlerimiz :

aa. - Halk"n Sesi Gazetesinin 1 May"s öncesinde yapt"$" yay"nla ili%- '
kin olarak savc"l"k nezdinde %ikôyette bulunulmu% ise de savc"l"k takip- • 1
sizlik karar" vermi% ve bu karara kar%" da A$"r Ceza Mahkemesinde itiraz
edilmi%tir. •

bb. Köyse !%Sendikas" ba%kan" Sad"k Özkan'"n 1 May"s ile ilgili ola-
rak Genel Ba%kan"m"za gönderdi$i telgraftaki hakaret nedeni ile savc"l"$a

- %ikôyette bulunulmu% ise de savc"l"k %ahsi dava aç"lmas"n", kamu davas"
açmayaca$"n" btldlrml%tlr.

U. ÜYE SEND!KALARA YAPILAN HUKUK! YARDIMLAR:

Dairemiz ayn" zamanda üye sendikalar"m"z"n ba%vurusu üzerine talep
ettikleri baz" konularda ..hukuki yard"mlarda bulunmaktad"r.

Özellik!e 16 Eylül ile ili%kin olarak haklar"nda .cezo davalar" aç"lm"%
baz" i%çilerin savunuculu$u dairemiz avukatlar"nca üstlenilmi%tir.

Bu konuda Tekstil Sendikas"n".n baz" üyeleri hakk"nda aç"lm"% bulu-
nan 3'ü Zeytinburnu, 2'si Bak"rköy Adliyesinde olan 5 dava,
.. Yeni Hcber-l%Sendikas"n"n Ümraniye PTT Fabrikas" i%çileri hakk"nda
Usküdar_ Adliyesinde aç"lm"% ceza davas",

Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii !%çileri Sendikas"'n"°n Pollmpeks Fab-
rikas"ndaki üyeleri hakk"ndaki Zeytinburnu Adliyesinde aç"lm"% .1 ceza da-
vas" say"labilir.

268



111, DAVA 01$1 HUKUK! CALI#MALAR

Dairemiz davalar"n d"%"nda hukuki mütalôlar vermek biçiminde beliren
• yo$un blr çal"%ma içindedir. Konfederasyon iç i%leyi%i ile· ili%kin mütalôlar"n
yan"s"ra ba%vuran üye sendikalar için de bu yönde çal"%malar yapmak-
tad"r..Ayr"ca hukuki konularda bilgi almak için Dairemize ba%vuran i%çilerin
sorunlar"na "%"k tutacak, onlar" cevaplay"p ayd"nlatacak çal"%malar" da bu-
rada kaydetmek gerekmektedir.

Keza demokratik kurulu%lardan ya da yurt içinde ve d"%"nda özellikle
Federal Almcnyc'do çal"%an i%çilerin yaz"p sorduklar" hukuki sorular Dai-
remizce cevaplanmaktad"r. •

iV. HUKUK ARA#TIRMA VE YAYINLARI !LE SA!R ÇALI#MALAR

Dairemiz taraf"ndan hukuki ara%t"rma ve inceleme konular"na da özel
bir yer verilmi%tir.

Birçok hukuki konularda gerekli incelemeler ve ara%t"rmalar yap"l"p
raporlar haz"rlanmas" bu alanda öncelikle ele al"nm"%t"r. !%çi-memur ay"r"-
m", referandum, k"dem tazminat", fon tasar"s" vs. bu arada hemen scvrlc-
bilecek konular olmaktad"r.

E$itim Dairemizle koordineli olarak A tipi e$itim faaliyetlerinde de gö-
rev al"nm"%t"r.

Bunlardan ba%ka bir «D!SK Hukuk Bülteni» ç"kar"lmaya ba%lanm"%t"r.
Bültende özelllkle i% hukukunu ilgilendiren yeni yarg"tay kararlar"na yer
verilmesi öngörülmü%tür. Bülten'in, ya%ayabilmesi için, üye, sendikalar"n
hukuk dairelerinden gönderilecek emsal nitelikli kararlarla beslenrnest ya-
rarl" ve gereklidir.

Ayr"ca üye sendikalar hukukçular" ile daha yak"n i%birli$i ve bilgi
al"%veri%inin gerçekle%mesi yönünde çal"%malar yap"lmas" öngörülmekte,
bunun yöntemleri ara%t"r"lmaktad"r.

Hukuk kitaplar" ve mevzuat" ac"s"ndan eksikliklerimiz vard"r. Bunlar"n
da tamamlanmas" yolunda giri%imde bulunulmas" gerekmektedir. Bu su-
retle üye sendikalar"m"z hukukçular"n"n da yararlanabilece$i bir hukuk ki-
tapl"$" bölümü kurulabilir.

Gönen Konferans"nda dairemizle ili%kin olarak al"nm"% kararlar"n ya-
•%ama geçirilmesi D!SK ve ba$l" sendikalar hukuk dairelerinin sa$l"kl" bir
bicimde koordineli olarak çal"%malar"n" olanakla%t"racakt"r.-
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.
V. HUKUKUN DEMOKRAT!KLE#T!R!LMES! ÇALI#MALARIMIZ

SONUCUNDA SAPTANAN GÖRÜ# VE !STEMLER!M!Z

Kapitalist toplumda hukukun kapitalizmden yana bir i%leve sahip ola-
ca$", i%çi s"n"f"n"n bu hukuk ile bir ili%kisinin bulunmayaca$"n" söylemek
konuyu basite indirmek oldu$u kadar ayn" zamanda hem gerçe$e ve hem
de bilime ters dü%en büyük bir yanl"%t"r. Elbette her .toplumscl yap" gibi
kapitalist toplumun hukuku da kural olarak yaln"zca kendi ege/nen s"n"f-
lar"n"n yani kapitalist s"n"f!n ç"karlar"n" gözetecek bir hukuksal düzenleme-
yi öngörmektedir. Ancak i%çi s"n"f" bu düzenlemenin d"%"nda de$ildir. Bir
yandan bu hukuksal yap" içindeki yeri ve ili%kilerinin düzenleni%ini bilmek
ve sava%"m"n" sürdürmek, öte yandan elde etti$i kazan"mlar" korumak ve
g~li%tirmek için i%çi s"n"f" hukukla yak"ndan-ilgilenmek zorundad"r. !%çi sr-,
n"f" bilimi, dünyay" tan"mak ve anlamakla yetinmeyi de$il dünyay" de$i%-
tirmeyi öngörmektedir. Hukuk alan"nda da bu böyledir. Nitekim,· dünya-
daki geli%melere ko%ut olarak ülkemizde de yükselen i%çi s"n"f" sava%"m"
demokrasiden ve halktan yana bir hukuk istemini dayatmaktad"r. Bugün
egemen s"n"flar"n kar%"s"na ç"kar"lan bu istem elde edilen kazan"mlar"n
artt"r"lmalar" ile ço$alan bir h"z, yo$unluk ve yayg"nl"kla geçirilm~ktedir.

Konfederasyonumuz, Türkiye i%çi s"n"f"n"n tek demokratik s"n"f ve kitle
sendikal örgütü olman"n kendisine yükledi$i yükümlülü$ün ve görevin bi-
linci ile hukuka bu anlay"%la yakla%maktad"r. !leri demokratik bir düzenin
gerçekle%tirilmesi yolunda hukukun demokratikle%tirlimesinin yarar"n" ve
zorunlulu$unu scptcm"%trr,

Hukukun demokratikle%tirilmesi do$rultusunda sürdürülen çal"%mala-
r"m"z ve ara%t"rmalar"m"z V. Genel Kuruldan ·bu yana yo$unluk kazanm"%-
t"r, Bu çok boyutlu çal"%malar"m"z D!SK yay"n organlar"nda zaman zaman
kamuoyuna yans"t"lm"%t"r. Öte yandan geçen zaman içinde yap"lan organ
toplant"lar"nda da bu çal"%malar"n ürünleri de$erlendirilmi%tir. Bunlcrm d"-
%"nda Konfederasyonumuzun temsil edildi$i ulusal ve uluslararas" konfe-
rans, seminer ve toplant"larda da elde edilen bu sonuçlar savunulmu% ve
yay"lm"%t"r.

Hukukun demokratikle%tirilmesi yönünde Konfederasyonumuzun olu-
%an görü%lerinin "%"$"nda belirlenen istemlerimizin ana kaynaklar"n"n ba-
%"nda hiç ku%kusuz 5'nci Genel Kurulumuzun kararlar" gelmektedir.

Bu kararlar çal"%malar"m"za önemli ölçüde "%"k tutmu%tur. Gönen Kon-
ferans", Genel Yönetim, Ba%kanlar Konseyi, Temsilciler Meclisleri ve Ge-
nel Yürütme Kurulu kararlan da çal"%malar"m"z" yönlendiren ögeler olmu%-
tur. Ku%kusuz i%çi s"n"f"n"n bilimi ve dünya i%çi s"n"f" prati$inin veril.eri hu-
kukun. demokratikle%tirilmesi sava%"m"m"z"n da do$al k"lavuzu olmu%tur.

Türkiye insan" en az öteki ülkelerin insanlar" gibi temel hak ve öz-
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gliriökiere lay"kt"r, Tüm emekçi halk"m"z" en geni%demokratik hak ve Öz-
gürlüklerle donatmak olanakl"d"r. Bunun yolu da demokratik sava%"m" par-
lamento aritmeti$ine prangalanmadan parlamento içi ve d"%" tüm ulusal
demokratik güçlerin eylem birli$i ve dayan"%mas"ndan geçmektedir. Fa-
%izmin h"zla t"rmanmakta oldu$u günümüz Türkiyesinde demokratik güç-
lerin tümü i%çi s"n"f"n"n öncülü$ünde yürütecekleri toplumsal muhalefet ile
ancak bu t"rman"%" geri püskürtebileceklerdir. Kazan"mlar"m"z" koruman"n
tek yolu budur. Bugün ülkemizde emperyalizm ve onun yerli i%birlikçileri
suskun bir muhalefet istemektedirler. Bunun için de i%çi s"n"f" ile dayan"%-
ma içinde olan güçleri koparmak çabas" içine girmi%lerdir:. Muhalefeti par-
lamentonun aritmeti$ine ba$lamaktad"rlar. !%çi s"n"f"n"n özgüne siyasal
örgütlenme ve çal"%ma olana$"n"n bulunmad"$" ·bir platformu i%çi s"n"f"na
göstermektedirler. Böylece i%çi s"n"f"n"n ileri demokratik düzen sava%"m"-
n" engellemek dü%üncesini olanakl" k"lmaya çal"%maktad"rlar.

Bugünkü politik yap" ve panorama içinde D!SK kapitalist düzeni sar-
s"c" köklü ekonomik ve toplumsal dönü%ümlerin ger~ekle%mesinin ola-
naks"zl"$"n" bilmektedir. Ancak anti-fa%ist nitelikli örgüt ve güçlerin eylem
birli$i ile kapitalizm ko%ullar"nda bile demokrasiyi ve toplumsal haklar"
geni%letici ilerletici ad"mlar atmalar" için egemen güçlerin zorlanabilece-
$ini olanakl" görmektedir.

Somut ko%ullara göre zamanlamas" yap"labilecek baz" önlemlerin yü-
rürlükteki hukuksal yap"m"zda al"nmas" demokratikle%me için zorunlu ol-
mcktcd"r. Al"nmas" gereken önlemleri ve geni%letilmesine Anayasan"n de-
mokrutlkle%tlrllmesl, temel hak ve özqürlüklerln ya%ama geçirilmesine ili%-
kin yasat düzenlemeler ve çal"%ma ya%am"na (!%Hukukuna) ili%kin demok-
ratikle%tirme olmak üzere üç ana grupta toplayabiliriz.

Sonuc
. Geçti$imiz çal"%ma döneminde Dairemiz çal"%malar"n", aleyhimize ac"-

lan davalar ile Konfederasyonumuzun açt"$" davalar"n yürütülmesi ve top-
lum ya%am" ile devletin demokratikle%tirilmesi konusunda örgütümüzün
görü%ünün olu%turulmas"na yard"mc" olma noktalar"nda toplam"%t"r. Her iki
alanda da Dairemiz !stanbul Barosu ile Maden-!%Sendikam"z Hukuk Dai-
resinin i%birli$inden yararlanm"%t"r. Ancak, özellikle kadro yetersizli$i ve
sendikalar"m"zla hukuksal çal"%malar ac"s"ndan özlenen sürekli ili%kilerin
kurulamam"%olmas" nedeniyle Dclrernlz son derece s"n"rl" olanaklarla gö-
revlerini yerine getirmeye çal"%m"%t"r. Bu nedenle Hukuk Dalresi'nin günün
ve örgütümüzün gereksinimlerini kar%"layabilecek %ekilde yeniden olu%tu-
rulmas"nda, yeterli kadronun sa$lanmas"nda ve sendikalar"m"zla bu konu-
da sürekll ili%kileri gerçekle%tirecek önlemler al"nmas"nda yarar vard"r.
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20 Eylül 1975 !stanbul «Demokratik Hak ve Özgürlükler için Mücadele Mitin:;"i»
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14 Nisan 1976 GÜZELCE'nin cenaze töreni kitleler onu sava%"mlar"na, bilinçlerine
gömdüler.



1 May"s 1976

';'--1, .,· ' '·

_.,\ .

«1 May"s 1 May"s
!lk riile!'j:r:·"iz
Ya%atacak seni tunç bile$imizn
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«Kltlelere gidece$iz, kitlelerle ba$lar"m"z" güçlendirece$iz» diyordu GÜZELCE.



9 Temmuz 1976 tarihli Genel Temsilciler Meclisi toplant"s".

10 Temmuz 1976 Bursa \llitingi Muammer Çetinba%'"n ve nice yiijitleri"" canilerine
kar%" tek ses tek yumruk.
FA#!ZME GEÇ!T YOK.
DGM'YE HAYIR.



ÇARKLAR DURDU E!..!M!ZDE
«GENEL YAS» ba%l"yor.
D!SK yöneticileri «Demokrasi dü%man" MC'ye ve DGM'ye hay"n, yaz"l"
siyc"h çelengi 16 Eylül 1976 günü Foks'rn Atatürk an"t"na b"rakt"lar.



Serl"est b"rak"lan D!SK yöneticileri ad"na TÜRKLER Bayrampa%a Cezaevi önünde

18 Eylül 1976
Türkiye i%çi s"n"f" hareketi tarihinin ilk motorize yürüyü%ü.



Emniyet kuvvetleri kimin hizmetinde?
Yakup Keser'i kim öldürdü?
Hesap elbet bir gün sorulacakt"r!



Ola$anüstü Genel Kurul.

1"0. y"l"m"z" kutlama toplant"s"nda karde% sendikal örgütlerin temsilcileri.



Bask"lar altinda ilerleme dolu 10 sava%"m y"l".

Federal Almanya'daki Türkiyeli i%çilerin sava%"m" yeni bir düzeye ula%t"



Yürütme Kurulu 17 Nisan 1977 tarihli Genel Temsilciler Meclisi toplant"s"nda

Genel Sekreter Mehmet KARACA
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Genel Ba%kan Kemal TÜRKLER 1977 1 Moy"s'"ndo sesleniyor.
«Elde etti$iniz her demokratik kozan"m D!SK'i dünya ilerici sendikal hareketine
yoklo%t"rocok ve ulusal sendikal hareketimiz uluslororos" s"n"f sendikac"l"$" ile
bütünle%ecektir»
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BARI# DERNE&!'nin 1 Eylül 1977'de düzenledi$i «Hels!nki Nihai Ser.edi ve

Türkiye» Ulusal Konferans".



«REFERANDUM HAKKIMIZ
SÖKE SÖKE ALIRIZ""



Seydi%ehir Alüminyum tesislerinde sendikal hak ve özgürlükler bir kez daha çi$nendi.
Fa%istler i%yerinde ve bölgede kanl" sald"r"lar düzenledi.
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GREVLER





GREVLER . Üretim l!ci s"n"f"n"n, emekçilerin ollarindedir.
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YA#ASIN ULUSLARARASI !#Ç! DAYANI#MASI
Grevdeki PROF!LO i%çileri CGT heyetini kar%"l"yorlar.

Uzun süreli grevler D!SK'te örgütlü i%çilerin savo%konl"$"""" k"ram"yor.










