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T. C.
1 NCi ORDU VFJ SIIUV.HNWJ'tM KOM(YrANJU;J

ASIU~Ut HAVCJJ,l(U
t8TANBUJ..,

ESAS NO 1980/3971
KARAR NO: 1981/1291

iDDiANAME

{ 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numarnlı A-5~€,;ı 1/:i'r-~~~.... :--~·t

suç

SUÇ TARiHi

SANIKLAR

1 -Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı E~s:y~ Y'3"'r..rı...rı...r ""<...
mamını veya bir kısmını tağyir ve t?.:ı::. • P-,~ 'C..c
ya ve bu kanun ile teşekkül etmiş 012€" ~.JfJ< Mı
let Meclisini iskata veya vazifesini yaçr;a.<.:..a:- -e- ~
cebren teşebbüs etmek.

2 - Sosyal bir sınıfın diğer sosyal smff•ar ~3"." n:l:: .___
hakkümünü tesis etmeye veya sosva- ~ S-.:-z.:-=, -:r:::.
dan kaldırmaya veya memleket iônoe ~::es'Se':. if-
tisadl veya sosyal temel nizamlardan he&a-g ::,rri
devirmeye matuf cernivetteri her ne su-a '•'= ~
altında olursa olsun kurmaya tevessôı c.::. ·ec. <.:..r
mak veya bunların faaliyetlerini er~m '?1z 3::,..ıt,

ve idare etmek veya bu hususlarda yrn çcsa--et.
13.2.1967-12.9.1980 Tarihleri arası.

DiSK GENEL BAŞKANI VE YÜRÜTME KURlJI_U OY?Riii;;
1 - ABDULLAH BAŞTüRK.

M. Ali oğlu. 1919 da Ernine'den~=-n1c. ~~:.:--.-~ ;·c--r
si. Güney köyü, Hane 11 de nüfusa ;,~·: .:-,ı..ı:. ~
tanbul, Bakırköy. Ataköv 2 nci Kısım $. zı.....,..:: '\ı.:-. ~..._
de bulunan Genel-iş Sendikasına eit ~~,,~.ı ..a-,.
tar kalkar. Ankara. Bahçelievler. 4 n.._--{ı C3'"CB' '\.c-.
133/3 de oturur, Devrimci işçi Serıdrk..,Jı.Y1 ,~~

rasyonu ve Genel-iş Sendi~ası G~~ı ~~Jrn ·")-.}ı~

bu suçlarından dolayı Davutpasa A.S:<-..~i: (cy'z-~ ,,~"ı)

TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi: 12.9.19-.,~)
Tutuklama Tarihi 27.t2.t9&.)
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2 - AHMET FEHMİ IŞIKLAR,

Ali oğlu, 1941 de Nuriye'den doğma. Urfa ili, Yusufpaşa mahallesi,
Hane 173 te nüfusa kayıtlı olup, İstanbul. Beşiktaş. Dikilitaş, Emir
han Caddesi, Saraka sokak, No: 2/8 de oturur, DiSK Genel Sekre
teri, Sosyal Hizmetler, Yatırımlar, Siyasal ve Sosyal ilişkiler Per
sonel ve Koordinasyon Daireleri Başkanı, halen bu suçlarından dola
yı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKL:U.

Gözetim Tarihi 19.10.1980
Tutuklama Tarihi : 27.12.1980

3 - Ali RIZA GÜVEN.

Mehmet oğlu. 1941 de Zevnpten doğma, lstanbul ili, Fatih ilçesi
Samatya nahiyesi. imrahor mahallesi, Hane 4 de nüfusa kayıtlı olup,
Şişli Kurtuluş, Baysungur Sokak, No: 247/3 te oturur. DiSK Yü
rütme Kurulu üyesi. Mali Daire ve Toplu Sözleşme Dairesi Eski
Başkanı ve Tekstil Senoikası Eski Genel Başkanı, halen bu suçla
rından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.

Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Tutuklama Tarihi : 27.12.1980

4 - CELAL KÜÇÜK,

Mevlüt oğlu, 1933 de Fehime'den doğma, Zonguldak ili. Mithatpaşa
mahallesi, Hane 768 de nüfusa 'kayıtlı olup, İstanbul, Bakırköy, in
cirli Caddesi Baharlı Bahçe Sokak, Meriç Apt. No: 18/6 da oturur,
DiSK Yürütme Kurulu üyesi ve Lastik-iş Sendikası Eski Genel Sek
reteri, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde
TUTUKLU.

Güvence ve Gözetim Tarihi : 12.9.1980
Tutuklama Tarihi : 27.12.1980

5 - KEMAL NEBiOĞLU,

Cemal oğlu, 1926 da Selime'den doğma, Rize ili, Ardeşen ilçesi.
Müftü mahallesi, Hane 79 da nüfusa kayıtlı olup, İstanbul. Şişli,
Sıracevizler Caddesi No: 81 Daire 3 te oturur, DiSK Yürütme Ku
rulu üyesi ve Gıda-iş Sendikası Eski Genel Başkanı, halen bu suç
larından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.

Güvence ve Gözetim Tarihi : 18.9.1980
Tutuklama Tarihi 6.1.1981
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6 - MUKBİL ZIRTILOĞLU,
Ömer Niyazi oğlu, 1932 de Haticeden doğma, İstanbul ili, Şişli il
çesi, Perihan Sokak Hane 65/3 te nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Ka
dıköy, Göztepe, Emin Çınarpaşa Sokağı, No: 4/13 te oturur, DiSK
Yürütme Kurulu üyesi ve Genel Başkan Vekili, Dış ilişkiler ve Hukuk
işleri Dairesi Başkanı ve Gıda-iş Sendikası Eski Genel Başkanı, halen
bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 12.9.1980
Tutuklama Tarihi 27.12.1980

7 - TUNCER KOCAMANOĞLU,
M. Akif oğlu, 1938 de Zinnure'den doğma, Ankara ili, Çankaya il
çesi, Emek mahallesi, Kütük 301 de nüfusa kayıtlı olup, Ankara,
Emek mahallesi, 61. Sokak No: 33/3 te oturur, DiSK Yürütme Ku
rulu üyesi ve örgütlenme Dairesi Başkanı, Devrimci-Toprak-iş Sen
dikası Eski Genel Başkanı, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa
Askeri Cezaevinde TUTUKLU.
Gözetim Tarihi : 25.4.1981
Tutuklama Tarihi : 13.5.1981

8 - MUSTAFA AKTULGALI,
M. Fikret oğlu, 1946 da Melahat'tan doğma. İstanbul ili. Beyoğlu
ilçesi, Kasımpaşa Nahiyesi, Yahya Kahya mahallesi. Silahtar Yakup
sokak, Hane 25 te nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Kartal, Ankara Cad
desi, Ant Sitesi, Deniz Apt, No: 169/42 de oturur. DİSK 6. Genel
Kurul Yürütme Kurulu üyesi, DiSK Eğitim Dairesi Eski Başkanı ve
Keramik-iş Sendikası Genel Baş-kanı, halen bu suçlarından dolayı
Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 12.9.1981
Tutuklama Tarihi : 27.12.1980

9 - SÜLEYMAN ÇELEBİ,
M. Cemal oğlu, 1953 de Huriye'den doğma, Ordu ili, Perşembe il
çesi, Aziziye Köyü, Hane 24 de nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Eyüp.
Babalıaydar Camii Sokak, No: 21 de oturur, DİSK Yürütme Kurulu
üyesi. Tekstil Sendikası Eski Genel Başkanı, DİSK örgütlenme Daire
si Başkanı, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevin
de TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Tutuklama Tarihi 27.12.1980
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DiSK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

10 - SELAHATTiN SELÇUK SAYIN,

M. Kazım oğlu, 1934 de Levla'dan doğma, Yozgat ili, Tuzkaya ma
hallesi, Hane 68 de nüfusa kayıtlı olup, Ankara, Aşağı Ayrancı, Gü
venlik Caddesi No: 30/13 de oturur, DiSK Yönetim Kurulu üyesi,
Tekgez-iş Sendikası Genel Başkanı, halen bu suçlarından dolayı Da
vutpaşa Askeri Cezavinde TUTUKLU.

Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Tutuklama Tarihi : 27.12.1980

11 HALİL HAYTA,

Halil oğlu, 1938 de Haticeden doğma, Görele ilçesi, Aralık Köyü
nüfusuna kayıtlı olup, İstanbul. Gaziosmanpaşa, Yıldız Tabya Ma
hallesi, Girne sokak No: 25 te oturur, DiSK 5. Genel Kurul Yönetim
Kurulu üyesi ve Has-iş Sendikası Eski Genel Başkanı, halen bu suç
larından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.

Gözetim Tarihi : 4.2.1981
Tutuklama Tarihi : 30.4.1981

12 KEMAL YILMAZ,

Ali oğlu, 1937 de Zeynep'ten doğma, Sivas ili, Akkaya mahallesi,
Hane 0428/01 de nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Fatih, Karagümrük,
Derviş Ali Mahallesi, Dilmaç sokak No: 26, Kat: 3 te oturur, DiSK
5. Genel Kurul Yönetim Kurulu Üyesi, Lastik-iş Sendikası Yönetim
Kurulu üyesi ve İstanbul Şube Başkanı, halen bu suçlarından dola
yı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.

Güvence ve Gözetim Tarihi : 15.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980
Tutuklama Tarihi : 21.1.1981

13 - Ali ŞAHiN,

Abdülkadir oğlu, 1937 de Fatma'dan doğma, Ankara ili. Nallıhan
ilçesi, Eymir Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Gebze ilçesi. Mustafa paşa
mahallesi, Bülbül caddesi, Söğüt sokak No: 5 te oturur, DiSK 5.
Genel Kurul Yönetim Kurulu üyesi, Hürcam-lş Sendikası Eski Genel
Sekreteri ve Genel Başkanı.
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14 - MEHMET MIHLACI,
Ziya oğlu, 1942 de Emineden doğma, Rize ili, Çayeli ilçesi, Kes
metaş Mahallesi, Hane 18 de nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Kartal,
Aşağı mahalle, Ak Deniz Caddesi, Kum Plajı Yanı Bila No D. 1 de
oturur, DİSK 5. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyesi ve Gıda-iş Sen
dikası Yönetim Kurulu üyesi.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Tutuklama Tarihi 27.12.1980
Tahliye Tarihi : 27.5.1981

15 - KENAN AKMAN,
Cemal oğlu, 1935 te Avşeden doğma, Kocaeli ili, Merkez ilçesi,
Serdar mahallesi, Hane 21 de nüfusa kayıtlı olup, Kocaeli, Serdar
mahallesi, Köşem Apt. Kat. 3 D. 5 te oturur, DiSK 5., 6. ve 7. Genel
Kurul Yönetim Kurulu üyesi ve Lastik-iş Sendikası Genel Başkan
Vekili, halen bu suçlarında dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde
TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 15.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980
Tutuklama Tarihi : 22.1.1981

16 - NiYAZi KUAS,
İsa oğlu, 1937 de Melek'ten doğma, Sakarya ili, Hendek ilçesi, Ya
rıca Köyü nüfusuna kayıtlı olup, İstanbul, Bakırköy, Bahçelievler,
Çınarlı Sokak No: 5 D. 7 de oturur, DİSK 5. ve 6. Genel Kurul Yö
netim Kurulu üyesi, Lastik-iş Sendikası Genel Başkan Vekili ve İs
tanbul Şube Başkanı, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri
Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 12.9.1980
Tutuklama Tarihi 27.12.1980

17 - MUSTAFA KARADAYI,
Ahmet oğlu, 1943 de Zehra'darı doğma, İzmir ili, Menemen ilçesi,
Ali Ağa Nahiyesi, Güzel Hisar köyü Hane 25 te nüfusa kayıtlı olup,
Ankara, Demetevler, Demetgül mahallesi, 1. Cadde No: 83/4 de
oturur, DİSK 5. , 6. ve 7. Genel Kurul Yönetim Kurulu Üyesi ve
Petkirn-lş Sendikası Genel Başkanı, halen bu suçlarından dolayı Da
vutpasa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 24.9.1980
Salıverilme Tarihi 11.10.1980
Gözetim Tarihi 2.3.1981
Tutuklama Tarihi 30.4.1981
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18 - İSMET CANTEKİN,

Hal!I oğlu, 1942 -~e__ Na~iye'den doğma. Balıkesir ili, Bandırma il
çesı, Akçapınar koyu, Cılt 014/02 d~ Jı üfusa kayıtı I olup, Bursa,
Tahta~ale. Çakır Hamamı Arkası, :emı_z Caddesi, No: 20/4 te otu
rur, DıSK 6. ve 7. Genel Kurulu Uyesı. Dev Maden-Sen. Sendikası
Genel Başkanı ve Bursa Şube Başkanı, halen bu suçlarından dola 1
Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU. Y
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Tutuklama Tarihi : 27.12.1980

19 - İSMAİL HAKKI ÖNAL.

İsmail oğlu, 1938 de Sultarı'dan doğma, Tunceli ili, Mazgirt ilçesi.
Demirkazık Köyü, Hane 3 te nüfusa kayıtı ı olup, Ankara. Yukarı Ay
rancı, ömür Sokak, Koru Apt. No: 2/17 de oturur, DiSK 6. ve 7.
Genel Kurul Yönetim Kurulu üyesi ve Genel-iş Sendikası Yürütme
Kurulu Üyesi. halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Ceza
evinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Tutuklama Tarihi 27.12.1980

20 - BELGÜZAR CAN,

Dursun oğlu. 1933 te Havva'dan doğma, Giresun ili. Şebinkarahisar
ilçesi, Hasan Şeyh Köyü, Hane 037/01 de nüfusa kayıtlı olup, An
kara. Aşağı Ayrancı. Meneviş Sokak No: 38/17 de oturur. DiSK 6.
ve 7. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyesi ve Genel-iş Sendikası Yü
rütme Kurulu üyesi, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri
Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980 .
Tutuklama Tarihi 27.12.1980

21 DEMİRHAN TUNCAY,
Hüseyin oğlu, 1927 de Meryem Elmas'dan doğma, Ankara ili, Kı
zılcahamam ilçesi, Pazar Nahiyesi nüfusuna kayıtlı olup, Ankara. •
Gazi Mahallesi, Erturan Sokak, No: 6 da oturur, DiSK 6. ve 7. Ge
nel Kurul Yönetim Kurulu üyesi ve Gıda-iş Sendikası Genel Başkanı,
halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980
Tutuklama Tarihi 23.1.1981
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22 - NUSRET AYDIN,
Yusuf oğlu, 1933 te Rabia'dan doğma, Rize ili, Pazar ilçesi, Hem
şin Nahiyesi, Sağırlı (Halil) Köyü, .Hane 28 de nüfusa kayıtlı olup,
Ankara, Kavacık, Subayevleri, üç Pınar Sokak No: 26 da oturur,
DİSK 6. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyesi ve Oleyis Sendikası Ge
nel Başkanı.
Güvence Tarihi 12.9.1980
Salıverilme Tarihi : 11.10.1980
Gözetim Tarihi 4.5.1981
Salıverilme Tarihi: 14.5.1981

23 - RIDVAN BUDAK,
Rıza oğlu, 1950 de Nigar'dan doğma, İstanbul ili, Zeytinburnu il
çesi, 5 Telsiz, Cilt 001/03 te nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Bakırköy,
Merter, Altay Sokak, Ata Sitesi, A/3 Blok No: 17 de oturur, DİSK
6. ve 7. Gnel Kurul Yönetim Kurulu üyesi ve Tekstil Sendikası Ge
nel Başkanı, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Ceza
evinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Tutuklama Tarihi : 27.12.1980

24 - EKREM AKKUŞ,
Maksut oğlu, 1946 da Menekşe'den doğma, Adana ili. Ceyhan il
çesi, Kırmıt Nahiyesi, Sarı Bahçe Köyü, Hane 242 de nüfusa kayıtlı
olup, Ankara, Küçükesat, Gökçek Sokak, No: 5/5 te oturur, DİSK
7. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyesi ve Genel-iş Sndikası Yürütme
Kurulu üyesi, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Ceza
evinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980
Tutuklama Tarihi : 30.1.1981

25 - DURMUŞ Ali YALNIZ,
Bilal oğlu, 1942 de Tevfika'dan doğma, Kocaeli ili, Yuvacık Köyü,
Hane 291 de nüfusa kayıtlı olup, İzmit. Yenimahalle, Bağ Yolu,
inkılap Sokak, Zafer Apt. A Blok No: 7 de oturur, DiSK 7. Genel
Kurul Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik-iş Sendikası Genel Başkanı,
halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 12.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980
Tutuklama Tarihi : 22.1.1981
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26 - TAHİR GüNER,
Hacı Hayri oğlu, 1932 de Saıiha'dan doğma, Elazığ ili, Merkez
Hıdırbaba köyü, Hane 44 de nüfusa kayıtlı olup, Ankara, Bahçeli
evler, 16. Sokak, No: 3/4 te oturur, DiSK 7. Genel Kurul Yönetim
Kurulu üyesi, 6. Genel Kurul Onur Kurulu üyesi ve Oleyis Sendi
kası Genel Sekreteri.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980

27 AKÇiN KOÇ,
Abdullah Naci oğlu, 1935 te Feride'den doğma, Giresun ili, Tire
bolu ilçesi, Çarşı mahallesi, Cilt 002/03 te nüfusa kayıtlı olup, Gi
resun, Hacı Hüseyin Mahallesi, Sokakbaşı Caddesi No: 40/1 de
oturur. DiSK 7. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyesi ve Fındık-iş Sen
dikası Genel Başkanı, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri
Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 12.9.1980
Salıverilme Tarihi 11.10.1980
Gözetim Tarihi 23.1.1981
Tutuklama Tarihi : 26.1.1981

28 YALÇIN TALAKA,
A. Mecit oğlu, 1938 de Tayyibe'den doğma, Ankara ili, Çankaya
ilçesi, Şükrüye Mahallesi, Hane 234 te nüfusa kayıtlı olup, Ankara,
Gaziosmanpaşa, Gazeteciler Cemiyeti üstü, Büyük Hanlılar Apt. C.
Blok O. 17 de oturur, DiSK 7. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyesi
ve T.i.S. Genel Başkanı. halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa As
keri Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi: 16.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980
Tutuklama Tarihi : 30.1.1981

29 öZCAN KESKEÇ,
Veli oğlu, 1945 te Fatrna'dan doğma, Isparta ili, Merkez ilçesi, Tu
ran mahallesi. Hane 112/106 da nüfusa kayıtlı olup, Ankara, Kü
çükesat, Başak sokak No: 44/11 de oturur, DiSK 7. Genel Kurul
Yönetim Kurulu üyesi ve Sosyal-iş Sendikası Genel Başkanı, halen
bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUl<LU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 12.9.1980
Salıverilme Tarihi 11.10.1980
Tutuklama Tarihi 30.4.1981
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DiSK ONUR KURULU ÜYELERİ :

30 - ERGÜN FARUK ERDEM,
Ömer oğlu, 1936 da Celile'den doğma, Trabzon ili, Merkez, Eksota
mahallesi, Hane 16 da nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Merter. Simi
taş 4. Blok No: 16 da oturur, DiSK 5., 6. ve 7. Genel Kurul Onur
Kurulu üyesi, Maden-iş Sendikası Eski 1. Bölbe Temsilcisi ve Yö
netim Kurulu üyesi, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri
Cezavinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Tutuklama Tarihi : 27.12 1980

31 --- TÜRKER AZAKLI,
Mehmet oğlu, 1934 de Saniye'den doğma, Ordu ili, Merkez ilçesi,
Aziziye mahallesi. Hane 40 da nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Bakır
köy, Kartaltepe, Yunus Nadi Sokak. Tekstil Sitesi B/2 Blok Daire
1 O da oturur. DiSK 5. Genel Kurul Onur Kurulu Üyesi ve Lastik-iş
Sendikası Eski Yürütme ve Yönetim Kurulu üyesi.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980
Tutuklama Tarihi 21.1.1981
Tahliye Tarihi

32 - Ali TAŞER,
Yunus oğlu. 1936 da Vesile'den doğma. Kocaeli ili, Tepcik köyü,
Cilt 167/01 de nüfusa kayıtlı olup. İzmit. Mehmt Ali Paşa mahal
lesi, Yeşim Sokak No: 36 da oturur, DiSK 5. ve 6. Genel Kurul Onur
Kurulu üyesi ve Lastik-iş Sendikası İstanbul Şube Yönetim Kurulu
üyesi.
Gözetim Tarihi : 19.6.1981
Salıverilme Tarihi : 22.6.1981

33 - iSMAiL ÇALIŞKAN.

Mustafa oğlu, 1933 te Kezbandan doğma, Ürgüp ilçesi. Ortahisar
köyü Hane 315 te nüfusa kayıtlı olup, Kayseri, Kılıçarslan mahallesi,
Müderris sokak, Güpgüp Apt. No: 7/9 da oturur. DiSK 6. ve 7. Ge
nel Kurul Onur Kurulu üyesi ve Genel-iş Sendikası Kayseri Bölge
Başkanı, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde
TUTUKLU.
Gözetim Tarihi : 5.2.1981
Tutuklama Tarihi : 30.4.1981

12.2.1981
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34 CEMAL ARSLAN.

Bayram oğlu, 1936 da Satr'dan doğma, Alaca ilçesi, Küre Köyü,
Hane 87 de nüfusa kayıtlı olup, Ankara, Mesa Batı Sitesi No: 456
da oturur. DiSK 7. Genel Kurul Onur Kurulu üyesi ve Genel-iş Sen
dikası Ankara Merkez Şube Başkanı. halen bu suçlarından dolayı
Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 6.10.1980
Tutuklama Tarihi : 6.1.1981

35 , OSMAN öZKAN,

Hüseyin oğlu. 1936 da Makbule'den doğma, Sakarya ili, Şeker ma
hallesi, Hane 12 de nüfusa kayıtlı olup, Adapazarı, Tekel mahallesi,
Bahçeli Şekerevleri. Enver Sokak No: 5 te oturur. DiSK 7. Genel
Kurul Onur Kurulu üyesi ve Lastik-iş Sendikası Yürütme Kurulu üye
si. Halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TU
TUKLU.
Gözetim Tarihi : 26.3.1981
Tutuklama Tarihi : 30.4.1981

36 - ŞABAN AYDIN.

Ali oğlu. 1943 de Avşeden doğma. Ermenek ilçesi, Küçük Karapı
nar Köyü, Hane 6 da nüfusa kayıtlı olup, Bursa. Darmıstad Cadde
si, 2. Sümer Sokak No: 17/3 te oturur. DiSK 7. Genel Kurul Onur
Kurulu üyesi ve Oleyis Sendikası Bursa Şube Başkanı.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 12.9.1980
Salıverilme Tarihi : 27.12.1980

DiSK DENETİM KURULU ÜYELERİ :

37 - TALAT ÖZ,

Harun oğlu, 1940 da Emine'den doğma, Kavak ilçesi, Toptepe ma
hallesi, Hane 8 de nüfusa kayıtlı olup, izrnit. Kadıköy mahallesi, Ata
türk Bulvarı, Müjdeler Apt. No: 41/A Kat. 1 de oturur. DiSK 6. ve
7. Genel Kurul Denetim Kurulu üyesi ve Lastik-iş Sendikası Denetim
Kurulu Üyesi, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Ceza
evinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980
Tutuklama Tarihi 22.1.1981



11

38 - FiKRi TANTA,

Yahya oğlu, 1939 da Emineden doğma, Sapanca ilçesi. Camii Ce
dit mahallesi, Hane 126 da nüfusa kayıtlı olup, Kocaeli, Kadıköy,
Kandıra caddesi, Yakup sokak, No: 15/A da oturur. DiSK 5. Genel
Kurul Denetim Kurulu Üyesi ve Lastik-iş Sendikası Yönetim Kuru
lu üyesi.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Tutuklama Tarihi 27.12.1980
Tahliye Tarihi 27.5.1981

39 - MEHMET BEKiROĞULLARI,

Ramazan oğlu, 1940 da Muhsine'den doğma, Adapazarı ili, Kara
osman Mahallesi, Hane 328 de nüfusa kayıtlı olup, Sakarya, Sa
karya mahallesi, Başak sokak, No: 5 te oturur, DİSK 5. Genel Kurul
Denetim Kurulu üyesi, Lastik-iş Sendikası Genel Başkan Vekili, Sa
karya Şubesi Başkanı, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Aske
ri Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi: 16.9.1980
Tutuklama Tarihi 27.12.1980

40 - iSMAiL öZBiÇER,

Mehmet oğlu, 1929 da Şaziye'den doğma, Uşak ili, Ünalan mahal
lesi nüfusuna kayıtı ı olup, Ankara, Aşağı Ayrancı, Hüseyin Onat So
kak No: 14/20 de oturur, DiSK 6. ve 7. Genel Kurul Dnetim Kurulu
Üyesi ve Genel-iş Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi, halen bu suç
larından dolayı Davutpaşa Cezaevinde TUTUKLU.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980
Tutuklama Tarihi 23.1.1981

41 - KEMAL AKAR,

Yunus oğlu, 1947 doğumlu, İstanbul, Zeytinburnu, Telsiz mahalle
si, 69. Sokak Hane 2 de nüfusa kayıtlı, olup, İstanbul, Etiler, Akat
lar mahallesi, Gazeteciler ve Mımarlar Sitesi 5. Kısım C. 1 Blok
Daire 6 da oturur. DiSK 6. Genel Kurul Denetim Kurulu üyesi, Ole
yis Sendikası Marmara Şube Başkanı.
Gözetim Tarihi 28.10.1980
Tutuklama Tarihi: 6.1.1981
Tahliye Tarihi 27.5.1981
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42 DURSUN Ali KOCAMAN.
Hüseyin oğlu. 1932 de Emine'den doğma. Rize ili. Pazar ilçesi. Ak
buca Köyü Hane 11 de nüfusa kayıtlı olup, İstanbul. Fatih, Neslişah
mahallesi, Kuru Çınar Sokak Fatih Apt. No: 40/13 te oturur, DiSI<
7. Genel Kurul Denetim Kurulu üyesi ve Oleyis Sendikası Yürüt
me Kurulu üyesi.
Güvence ve Gözetim Tarihi : 16.9.1980
Salıverilme Tarihi 27.12.1980

DiSK BÖLGE TEMSiLCiLERI :

43 - Ali KAYA,
Mehmet oğlu, 1938 de Sıdıka'dan doğma. Ankara ili. Beypazarı il
çesi, Setli Köyü, Hane 77 de nüfusa kayıtlı olup. Ankara. Emek
Mahallesi. 65. Sokak No: 14/3 te oturur. DiSK (ANKARA) 1. Böl
ge Temsilcisi. Maden-iş Sendikası Ankara Genel Merkez Eski Tem
silcisi. halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde
TUTUKLU.
Gözetim Tarihi : 26.2.1981
Tutuklama Tarihi : 30.4.1981

44 - SAiM AKBULUT.
Hasan Hüseyin oğlu, 1935 te Avşeden doğma, İzmir ili, Urla il
çesi, Camii Atik mahallesi nüfusuna kayıtlı olup. İzmir. Karşıyaka,
Şemikler, 6242 Sokak, No: 3/1 de oturur, DiSK (iZMiR) 3. Bölge
Temsilcisi ve Genel-iş Sendikası Kapı Kalorifer Şubesi İzmir Şube
Eski Başkanı, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Ceza
evinde TUTUKLU.
Gözetim Tarihi 13.11.1980
Tutuklama Tarihi : 3.2.1981

45 SEFER GÜVENÇ,
Süleyman oğlu, 1945 Doğumlu, Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Dolu
Köyü nüfusuna kayıtlı olup, İstanbul, Bakırköy, Bahçelievler, Kamil
Hasanefendi mahallesi. üç Yıldız Sitesi, C Blok. Daire 10 da otu
rur. DiSK (iZMiR) Eski 3. Bölge Temsilcisi ve DiSK Genel Merkez
Eski Eğitim ve örgütlenme Uzmanı, halen bu suçlarından dolayı
Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.
Gözetim Tarihi 5.3.1981
Tutuklama Tarihi : 30.4.1981
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46 - RECEP KOÇ,

Dursur- 0ğlu, 1931 de Ayşe'den doğma, Trabzon ili, Of ilçesi, Dum
lusu köyü Hane 44 de nüfusa kayıtlı olup, Antalya, Bahçelievler,
7. Sokak, Deniz Apt. Kat. 2, Daire. 6 da oturur, DiSK (ANTALYA)
4. Bölge Temsilcisi ve Maden-iş Sendikası Antalya Eski Şube Baş
kanı, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TU
TUKLU.

Gözetim Tarihi 9.2.1981
Tutuklama Tarihi : 30.4.1981

47 - TAYYAR ELMAS,

Mehdi oğlu, 1951 Doğumlu, Düzce ilçesi, Çapayat Köyü nüfusunda
kayıtlı olup, aynı yerde oturur, DiSK (KOCAELİ) 5. Bölge Temsil
cisi ve Maden-iş Sendikası 7. Bölge Temsilcisi. halen bu suçların
dan dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.

Gözetim Tarihi : 5.3.1981
Tutuklama Tarihi : 30.4.1981

48 - RAFET DEMiRTEL,

Ömer oğlu, 1974 Doğumlu, Eskişehir ili. Merkez ilçesi. Satılmış
Köyü nüfusuna kayıtlı olup, aynı yerde oturur, DiSK (ESKiŞEHiR)
6. Bölge Temsilcisi ve Petkim-iş Sendikası Eski Bölge Temsilcisi,
Genel Merkez Teşkilatlanma Sekerteri, halen bu suçlarından dolayı
Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.

Gözetim Tarihi 3.2.1981
Tutuklama Tarihi: 30.4.1981

49 - SÜLEYMAN TURAN,

Halit oğlu, 1945 de Fikriye'den doğma, Erzurum ili, Aşkale ilçesi,
Gümüşseren köyü nüfusuna kayıtlı olup, aynı yerd oturur, DiSK
(ERZURUM) 11. Bölge Temsilcisi, halen bu suçlarından dolayı Da
vutpasa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.

Güvence ve Gözetim Tarihi : 2.10.1980
Salıverilme Tarihi : 27.10.1980
Gözetim Tarihi : 9.2.1981
Tutuklama Tarihi : 30.4.1981
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50 - CELAL ALÇINKAYA,
Aşur oğlu, 1933 te Gülüzardan doğma, İstanbul ili, Eyüp ilçesi,
Sakarya mahallesi, Hane 26 da nüfusa kayıtlı olup, Bakırköy, Bah
çelievler, Kartaltepe, Kültür Sokak, ince Apt. No: 1 /5 te oturur, DiSK
(İSTANBUL) 14. Bölge Temsilcisi, halen bu suçlarından dolayı Da
vutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.
Gözetim Tarihi 9.2.1981
Tutuklama Tarihi : 30.4.1981

51 - YUSUF YÜREKLİ,

Hasan oğlu, 1946 Doğumlu, Adana ili, Karataş ilçesi, Abalı Köyü
nüfusuna kayıtlı olup, Adana, Yeşilkent mahallesi, 67/A Sokak No:
10 Kat. 2 de oturur, DiSK (ADANA) 1. Bölge Temsilcisi, Genel-iş
Sendikası Adana Eski Şube Yönetim Kurulu üyesi, halen bu suçla
rından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde TUTUKLU.
Gözetim Tarihi 5.2.1981
Tutuklama Tarihi: 30.4.1981

52 - HASAN KAHRAMAN,

Salih oğlu, 1947 Doğumlu, Sakarya ili. Merkez ilçesi, Kazım Paşa
Köyü Hane 13 te nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Kartal, Ankara Cadde
si, Esen Apt. No: 121 /1 de oturur, DİSK (KARTAL) 15. Bölge Tem
silcisi, halen bu suçlarından dolayı Davutpaşa Askeri Cezaevinde
TUTUKLU.
Gözetim Tarihi 9.2.1981
Tutuklama Tarihi : 30.4.1981

Kısa adı DİSK olan Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu yöneti
cileri ile buna bağlı sendikaların yöneticileri hakkında I nci Ordu ve İstanbul
Sıkıyönetim Komutanlığının 15.12.1980 gün ve Ad.Müş.: 1980/8131 sa
yılı yazıları ile gönderilen ve soruşturma istemini havi soruşturma dosyası
ile I nci Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 10.7.1980 gün ve
Ad.Müş.: 198.0/4017 sayılı, 9.12.1980 gün ve Ad.Müş.: 1980/7815 sa
yılı, 26.12.1980 gün ve Ad.Müş.: 1980/8131 sayılı, 26.121980 gün ve Ad.
Müş.: 1980/8131 sayılı, 18.12.1981 gün ve Ad.Müş.: 1981 /1205 sayılı,
20.2.1981 gün ve Ad.Müş.: 1981/1218 sayılı, 27.2.1981 gün ve Ad.Müş.:
1981/1514 sayılı, 8.4.1981 gün ve Ad.Müş.: 1981/2325 sayılı, 25.4.1981
gün ve Ad.Müş.: 1980/8131 sayılı, 28.4.1981 gün ve Ad.Müş.: 1980/8131
sayılı. 22.5.1981 gün ve Ad.Müş.: 1981/3516 sayılı yazıları ekinde gönde-
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rilen ayrı ayrı soruşturma istemlerini havi soruşturma dosyalarının, ayrı
ca Çanakkale - Balıkesir illeri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığının
16.10.1980 gün ve 1980/804 Esas. 1980/6 Karar sayılı görevsizlik kararı
ve Burhaniye Cumhuriyet Savcılığının 3.12.1980 gün ve 1980/80 Hazırı ık
sayılı görevsizlik kararı ile gönderilen dosyaların mevcut fiill ve şahsi irti
bat nedeni ile birleştirilerek yapılan hazırlık soruşturması sırasında, hakla
rında soruşturma emri verilmiş bulunan ve bunlardan sadece bir bölümü
nü teşkil eden yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkındaki soruştur
manın tefriki ile yürütülmüş bulunan hazırlık soruşturması sonunda :

Soruşturmanın Mahiyeti ve Şümulü:

Malum bulunduğu üzere Türkivenln Milli Birliği ve Türk Devleti, uzun
bir zamandan beri, gayrınizami harp metodlarına dayalı silahlı saldırı kar
şısında olduğu- -gibi yıkıcı propagandalarla ve kitlesel eylemlerle de bu si
lahlı kalkışmayı destekleyen ve besleyen bir psikolojik, ekonomik ve poli
tik taarruz karşısında bulunmakta idi.

Bu durum muvacehesinde Sıkıyönetim idaresine yönelmek mecburiye
ti hasıl olmuştu.

Bu güne kadarki Sıkıyönetim uygulaması. Sıkıyönetim ilana sebep
olan 'hadiselerin temelinde, Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden ağır ve va
him bir tehlikenin mevcudiyetini, inkar kabul etmeyecek bir gerçeklik ola
rak gözler önüne koymuş bulunmaktadır. Hatta denilebilir ki, Sıkıyönetim
ilanından bu yana geçen süre içinde tehlike, artık tehdit olmaktan çıkmış,
müşahhas bir olgu haline dönüşmüştür. işte bu hüviyeti itibarı ile T.C.K.nun
125. maddesinden itibaren ikinci bap içersinde yeralmış bu tip fiillerin teş
kil ettiği suçlar, netice suçları değil, tehlike suçları olmak itibarı ile teşeb
büs halleri bahse konu oldukta dahi ıamamlanmış suçlar gibi tecrimi ci
hetine gidilmiş suçlardır. Binaenaleyh bu hükümler, sadece geçmiş bir ha
diseye müeyyide olarak değil, aynı zamanda Devletin müesses anayasal ni
zamı doğrultusundaki siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik yapısına mütevec
cih müstakbel tehlikelere karşı da bir teminat hükmündedir.

işte bugün Sıkıyönetim Askeri Savcılığımızca açıldığına işaret etmek
durumunda olduğumuz dava, bu tip bir tehlike ve tehdit suçunu, yıllardır
'Ülkemizde halka halka bir zincir bütünlüğü içinde işlemiş bulunan ve kısa
.adı DiSK olan Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu ile ilgili davadır.

1980 Aralık ayının ikinci yarısından itibaren Askeri Savcılığımızca yü
rütülmekte olan bu soruşturma, Devrimci işçi Sendikalan Konfederasyonu ve
bu Konfederasyona bağlı sendikalar ile birlikte bu teşekküllerle amaç veya
eylem birliği içinde bulunan kişi, dernek vesair teşekkülleri de kapsamı içinde,
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bulundurmaktadır. Bu kapsama göre şimdiden 2000'e yakın sanığı bulun
maktadır. Türkiye genelinde teşkilatlanmayı gözönünde bulunduracak olur
sak sanık adedinin ileride bu sayının da üstüne çıkacağı açıkça ortadadır.

Uzun yıllar ötesinden gelen bir organizasyon ile bu organizasyonun or
taya koyduğu eylem biçimlerinin tahkikinin uzun bir soruşturma dönemine
ihtiyaç hasıl edeceği, bunun da tutuklu olup haklarında dava açılabilecek
sanıklardan bir bölümünün bu dava bünyesinde hakim önüne çıkarılabilme
leri imkanını zaruret dışı bir sebeple selbedeceği gözönünde tutularak As
keri Savcılığımızca işbu soruşturmanın, soruşturma ünitelerinin özellikleri,
ortak yanları ve eylemlerindeki hususiyetler itibarı ile bölümler halinde so
nuçlandırılarak ve dava haline getirilerek açılması yolu öngörülmüştür. Bu
cümleden olarak ilk bölüm dava, soruşturmanın basrnı çeken Devrimci işçi
Sendikaları Konfederasyonuna taalluk etmekte'dir. 'Bu sebeple münhasıran
Konfederasyon ile ilgili soruşturmanın, işarette bulunduğumuz soruşturma
bütününden ayrılması yoluna gidilmiştir. Askeri Savcılığımızca hazırlanmış
DiSK ·e ait bu ilk bölüm davadan sonra bu defa sırası ile Genel Merkezi ls
tanbul'da bulunan sendikalar ve arkasından da Genel Merkezi İstanbul dı
şında bulunan sendikalar ile ilgili soruşturmalar sonuçlandırılarak davaları
açılacaktır. Bu meyanda şunu da ifade edelim ki, DiSK ve DİSK'e bağlı sen
dikalar ile ortak amaç içinde faaliyet göstermiş kişi, grup, dernek ve teşek
küller ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturmalar da bu doğrultuda ele
alınarak sonuçlandırılmak sureti ile dava ikamesi yoluna gidilecektir. Ne
var ki, doğrudan doğruya Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu ile il
Jili olarak Askeri Savcılığımızca soruşturması tamamlanarak açılması yo
luna gidilmiş bu ilk bölüm davaya, Konfederasyon yönetiminde söz sahibi sa
nıklardan bir çoğunun firar olup Yurt dışına kaçmış veya elde edilememiş ol
maları sebebi ile bu firari sanıklar ile birlikte soruşturması henüz tamam
lanmamış olmas:na mebni DİSK Eğitim Uzmanlarını da dahil etmek müm
kün olamadığından bu kişiler hakkında da daha sonraki safhada elde edilen
gelişmelere göre dava ikamesi yoluna gi·dilecektir.

Ayrıca gerek DİSK'in ve gerekse D·iSK'e bağlı sendikaların hesapları
nın mevzuat açısından tetkiki ve Yurda kaçak olarak sokulmuş olduğu yo
lunda tesbitler yapılmış emtia ile ilgili soruşturmalar da yürütülmektedir.

Bu itibarla genel hatları ile çerçevesini çizmeye çalıştığımız kül halin
deki işbu soruşturma bünyesinden ayırarak açtığımıza işarette bulunduğu
muz DiSK ile ilgili dava, halihazır hüviyeti ile Genel Başkan Abdullah B/\Ş
TüRK başta olmak üzere 9 ·u Yürütme Kurulu, 20'si Yönetim Kurulu, 7'sl
Onur Kurulu, 6'sı Denetim Kurulu ve 10'u da Bölge Temsilcileri olmak üze
re toplam 52 sanığı kapsamaktadır.
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1 - DISK'lN ANATOMİSi:

Hudut ve çerçevesine bu suretle değindiğimiz dava süjesi DiSK, işbu
davada, sadece müesses Anayasa nizamının hükümlerini ideolojik açıdan
tanımayan ve bu hükümlere aykırı olan illegaliteye dönük organik yapısı ile
değil, aynı zamanda bu müesses nizama karşı fiilı mücadelesi, uzlaşmaz ve
mütecaviz tutum ve davranışları ile de gözler önüne getirilmektedir. Esa
sen, amacı itibarı ile, "Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde ta
hakkumunu tesis etmeğe, sosyal 'bir sınıfı ortadan kaldırmağa ve memle
ket içinde müesses iktisadi, sosyal temel nizamları topyekun devirmeğe ma
tuf cemiyetleri kurma, bu cemiyetlerin faaliyetlerini tanzim etme, bu cemi
yet faaliyetlerini sevk ve idare etme, bu hususlarda yol gösterme" olarak
T.C.K.nun 141 /1. maddesi muhtevasında ifadesini bulan bu tip bir yasak
cemiyetin varlığı, görülüyor ki, müşahhas bir fiilin oluşumuna ve yapılm=ısı
şartına veya bir başka deyişle harici aleme yansımış bir eylemin tesbiti şar
tına bağlı değildir. Bu sebeple davanın muhatabı DiSK'in; prensiplerini, fa
aliyet şekli ve amaçlarını ifade eden ve istikametini tayin eden Ana Tüzüğü
ile DiSK'in 25.6.1980- 2.7.1980 tarihleri arasında yapılan Genel Kuru
lunda "Tüzük tadili" şeklinde kabul edilen en son tüzüğünün ve DiSK ta
rafından düzenlenip DiSK'e bağlı sendikalarca kabul edilen "Tek Tip De
mokratik Tüzüğü"nün ve bunlara zamimeten DiSK'çe 13 - 15 Şubat 1979
tarihinde düzenlenmiş olup işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mü
cadelesinin yönlendirilmesinde DiSK militanları için Temel El Kitabı mahi
yetindeki ' Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri" hü
kümlerinin hür demokratik anayasal nizama karşı mücadeleye müteveccih
bir maksat altında düzenlendiğinin ortaya konulması kafidir. işbu tüzüğünün
yanında, her kuruluşun hedefinin tayinincle olduğu gıbi DiSK'in de hedef
leri; yetkili kurullarının çalışma şekil ve düzeninden ve zaman zaman al
dığı ve uygulamaya koyduğu kararlardan, DiSK hakkında söz söylemeye yet
kili kişilerin ve ileri gelenlerinin konuşmaları ve yazılarından, e(ıitim ve pro
paganda vasıtalarından, Konfederasyonca çıkarılan gazete. mecmua veya sa
ir yayınlardan çıkarılır. Bu yönler, iddiamızın ileriki bölümlerinde yeg§n ye
gan ele alınarak teşrih edilmiş bulunmaktadır.

Bu incelemeler göster_miştir ki, DiSK'in istikameti, gayesi; daimi bir
eğilimler hür demokratik anayasal nizama karşı mücadeleye tevcih edilmiştir.

DiSK'in anayasal nizama karşı mücadelesinin asıl ve nihai sebebi ise,
sosyalist (Komünist) cemiyet nizamını, proletarya ihtilali ve proletarya dik
tatörlüğü yolu ile tesis etmektir. Fazla izaha lüzum yoktur ki, proletarya
diktatörlüğü, bir ihtilal ile mevcut cemiyet ve Devlet düzeninin devrilroesı
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sonucu; "Halkın Hakimiyetini" değil, bilakis "işçilerin çalışan çiftçilerle"
ittifak ederek siyasi hakimiyetlerini tesis etmelerini isteyen özel şekilde ku
rulmuş bir Devlet biçimidir. Vatandaşlarının tümünün aynı şekilde refaha
ulaşmalarını temin yolunda taleplerini yerine getirmeğe değil, bilakis yal
ruz hakim sınıf tarafından benimsenecek ve tesbit edilecek, genel menfa
atları gerçekleştirmeğe uğraşacak bir devlet şeklidir. Bunları gerçekleştir
mek için de yönetimde lider olan işçi sınıfını sevk ve idare edecek yöne
tim kadrosunu bünyesinde taşıyan Komünist partisinde bütün iktidarı te
merküz ettirecek bir Devlettir.

DiSK'in, gerek zaman içinde değişikliğe uğramış ana tüzüğü ve üye
sendikaları için çıkarttığı Tek Tip Tüzüğü, gerekse Demokratik Sınıf ve Kit
le Sendikacılığının Temel ilkeleri hükümleri arasına dahi gizlenmiş prole
tarya diktatörlüğünün gerçekleştirilmesine yönelik propagandasını yapış usul
ve şekli; işçilerin kültürel yönden öğretim ve eğitimi yolundaki sendikalar
kanununun yüklediği g·örevi, ihtilal zihniyeti içinde işçi sınıfının geniş kit
lelerini eğitme ve hazırlama noktasından bir sendikalar birliği olarak ideo
lojik eğitim biçiminde bilimsel sosyalizm (= Komünizm) esaslarına ve mi
litan yetiştirmeğe yönelik şekilde uygulayış tarzı; en küçük meseleleri dahi
istismar ederek kitleleri Devlet'e karşı harekete sevk ve bütün faaliyetini ih-
tilalci bir şekle çevirmek sureti ile hür demokratik ana nizama zarar iras ede
cek şekilde hareket etmesi halleri; bu gayesinin, yalnız halihazırda değil,
kuruluşundan bu yana da mevcudiyetini açıkça göstermektedir. özellikle
işaret edelim ki, tüzük hükümlerinin bu yapısal hüviyetine rağmen zama
nında ilgili idari makamlarca onaylanmış olması, bu soruşturma bünyesinde
T.C.K.nun 141 ve 142. maddelerini ihlal noktasından ele alınmasını engel
leyici bir sebep olamaz. Olsa olsa bu konuda soruşturmanın daha da geniş
[erilmesini amil olan bir neden olur.

Bu sebeple, ileri bölümlerde etraflıca açıklanacak olmasına rağmen ev
velemirde DiSK fikriyatının billurlaştırıldığı DiSK Ana Tüzüğünün, DİSK 'çe
belirlenmiş "Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri"nin,
bilahare de DiSK Eğitim faaliyetlerinin incelenmesine kısa da olsa temas
etmek zarureti ortaya çıkmaktadır.

Ancak, bu noktada şurasını açıkça tebarüz ettirmek gerekir ki. halen
Dünya üzerinde faaliyet gösteren işçi sendikalarının ana hatlarını. fikir ve
"hareketlerini ve bu sendikacılık anlayışı içinde DiSK'in yerini gözden geçir
meden. bu meyanda Türkivedeki sendikal yönden sol faaliyetlerin oluşum
ve gelişimine değinmeden. DiSK'in hangi sebep ve şartlarda kurulduğuna
işaret etmeden doğrdan DiSK'in ana tüzüğüne değinme; kavram karışıklığı
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yaratabileceğinden, kök ve uzantı birliğini sağlamada, açıklamada yetersiz
kalacağından öncelikle çağdaş sendikacılığın köklerine, halihazır tutum ve
davranışlarına, DiSK'in bu sendikacılık anlayışındaki yerine, bilahare de sen
dikal açıdan Türkivedeki sol hareketlerin seyrine, DiSK'in kuruluş neden
leri ve şartlarına özetlenerek temas etmekte yarar görülmektedir.

Bilindiği gibi sendikalar, herhangi bir meslek veya sanat erbabının ve
özellikle işçilerle işverenlerin, kendi zümrelerini ilgilendiren iktisadi ve iç
timai menfaatlarını gözetmek üzere vücuda getirdikleri teşekküllerdir. Bu
teşekküllerin, bu espri muvacehesinde devletin siyasi bünyesinde yerleri
yoktur. Zira sendikalar, medeni tekamülün doğurduğu ileri bir iş bölümü
nün, çeşitli meslek ve sanat sahiplerini birer sosyal sınıf yapması netice
sinde meydana gelmişlerdir. Bu itibarla, bu teşekküllerin asıl gayesi, kendi
meslek ve sınıf mensupları arasında karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.
mesleki menfaatleri korumak, çeşitli sosyal güvenceleri tesis etmekten iba
rettir.

Ne var ki, çeşitli meslek ve sınıflara mensup kimselerin, işaret ettiği
miz tarzda sendikalar halinde teşkilatlanmaları ile bunun tam karşıtı mahi
yetini ihraz etmiş bulunan "Sendikalizm ceryanlarını" ve bu meyanda Mark
sist - Leninist sendikacılık anlayış ve uygulamasını birbirlerinden kesinlikle
ayırdetmek lazımdır.

Bu ayırdetmeğe işaret noktasından konumuza aydınlık getirebilecek öl
çüde olmak üzere ifade edelim ki, Dünyada sendikalar; biri ekonomizmi sa
vunan özgür sendikalar, diğeri sınıf mücadelesi esasına dayanan sendika
lar olmak üzere iki grupta mütalaa olunmaktadır. ikinci grup sendikalar da
kendi aralarında "Anarko Sendikalizmi veya kısaca Sendikalizmi savunan
sendikalar", "Sosyal demokrat sendikalar", "Marksist-Leninist Sendikalar"
olmak üzere üç bölüm göstermektedir.

a) ö Z G ü R SEN D IK ALA R:

Bu tip sendikalar. esas itibarı ile, hür parlamenter nizama inanan, işçi
lerin kısa ve uzun vadede ekonomik ve sosyal çıkarları için. mücadele eden
kuruluşlardır.

özgür sendikacılık hareketinin temel prensibi "Bağımsızlık"tır. Hükü
metler karşısında, siyasal partiler karşısında, işverenler karşısında bağım
sızlık. 'Bu prensip, sendikaların, üyeleri dışında hiçbir çevrenin etkisi ve
kontrolu altına girmemesi gereğini içermektedir. Bu sendikal anlayışın ör
neği olmak üzere ülkemizden Türk - ls'in üyesi olup Hürriyetçi Parlamenta
rizmi savunan ve Antikomünist Dünya sendikalarının örgütü olan Uluslar-
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arası Hür işçi Sendikaları Konfederasyonu, ister hükumet. ister bir siyasal
parti, isterse işverenler olsun, sendikacılığı kontrol altına alabilen bir tutu
mun ve buna imkan ve geçerlik tanıyan anlayışın özgür sendikacılıkla ta
ban tabana zıt olduğu görüşündedir. Bu prensip şu sonucu vermektedir: "To
taliter ülkelerde, Marksist-Leninist Halk Demokrasilerinde, faşist yönetim
lerde. çağdaş demokrasi ve öz-gürlük anlayışına sırt çeviren baskı rejimle
rinde sendikacılık ne özgür, ne de işçilerin hak ve çıkarlarını koruma ve
geliştirme imkanına sahip kabul edilebilir. Sendikacılık buralarda, gösterme
lik olmaktan öteye gitmez."

özgür sendikacılığın temel amacı, işçilerin yaşam düzeylerinin yüksel
tilmesidir. Temel çalışma alanını, sosyal adalete dayalı demokratik bir dü
zende insanlık onuru ile bağdaşan bir yaşam düzeyini kurmak teşkil eder.
Bu amaca ulaşabilmek için sürdürülen mücadele, prensip olarak, ekonomik
ve sosyal niteliklidir. Temel araçlar arasında toplu pazarlık ve grev kurum
larının özel bir değeri ve yeri vardır. Bunun yanında toplumun içinde bu
lunduğu şartlara, ülkenin yapısına, lşci hareketinin ihtiyaçlarına göre şekil
lendirilebilecek veyahut başvurulabilecek araç olarak siyasal partileri baskı
grubu olarak etkilemek, bunlarla işbirliğine ya da güç birliğine girmek de
diğer araçlar arasında sayılabilir.

Bu tip sendikalar, işveren devlet veya özel teşebbüs olsun işçi sınıfı
nın ekonomik veya sosyal menfaatlerini savunmaktadırlar. 'Bu menfaatleri'
savunmak için toplu sözleşme ve grev gibi araçlardan istifade etmektedir
ler. Genel grev ancak ve pek nadiren Hürriyetçi parlamenter sistemi iç ve
dış düşmanlara karşı savunmak veya hercümerc olmuş ekonomilerde reji
min içinde kalarak işçinin ekonomik menfaatlerini kollamak maksadı ile kul
lanılmaktadır. Bu sendikalar, düzeni değiştirmek için politik genel gr-eve te
vessül etmedikleri gibi ideolojik genel greve tevessül eden sendikalara kar
şı devletin yanında yer alarak mücadele eder.

b) ANAR K O SEN D IK AL i Z M (SEN D IK AL i Z M ) :
Bu tip sendikalizm anlayışının müşterek noktası, sendikalara siyası bir

mahiyet tanımaktır. Binaenaleyh sendikalizm. klasik demokrasinin ferde ta
nıdığı hürriyetlere asla kıymet vermez.

Bu sendikalizm anlayışının davamız yönünden önem arzedeni, devletle
doğrudan mücadeleye kalkacak kadar kuvvetli bir doktrin oluşturmuş bulu
nan "ihtilalci Sendikalizm"dir. Bu tip sendikalar, gaye olarak komünizmi be
nimsemiş olmakla birlikte komünist veya sosyalist partilere lüzum kalmak
sızın sendikal hareketlerle komünizme ulaşılabileceğ·i tezini savunurlar. ih-
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tilalci sendikalizmin gayesi, işçi sınıfının pratik menfaatlarını korumak ama
cı ile teşekkül etmiş olan sendikaları. siyası iktidara sahip kılmaktır. işte bu
gayeye erişmek için de uzlaşmacı yollardan gidilmeyecek ve fakat genel
grev yapmak sureti ile şiddet kullanılacaktır.

ihtilalci sendikalizmin mürevvici Fransız Sosyalistlerinden Proucnon"
dur. Proudhon·a göre hükümetin yerini atölyenin alması, siyası devletin ik
tisadi devlet haline dönüşmesi lazımdır.

Kapitalist toplumda, sendikalar, birer yıkıcı unsur olarak faaliyette bu
lunacaklar ve sosyalist ihtilali gerçekleştirebilmek için siyası iktidarı ele ge
çirmeğe çalışacaklar. bunun için de genel grev tehdidi veya uygulaması ile
devleti iç ve dış siyaset yönünden etkileyerek kendi görüşlerini safha safha
kabule zorlayacaklardır.

Bu cereyanın Proudhon'dan sonra en meşhur siması Georges Soreldir.
1890 yılında yayınladiğı "Şiddet Hakkında Mülahazalar" 2dlı kitabında sen
dikaları Marksizrrı'in belirttiği sınıf mücadelesinde alet olarak kullanmak is
temektedir. Marks ve taraftarları çalışanlarla çalıştıranlar arasında mütema
di bir mücadelenin mevcudiyetinden bahis ederek bu mücadelenin, günün
birinde kapitalist sistemin tamamen dejenere olması. yani sermayenin pek
mahdut ellerde birikmesi yüzünden kendiliğinden işçi sınıfının lehine neti
celeneceğini ileri sürerler. işte ihtilalci sendikalizm. işçileri teşkilatlandırma
sayesinde sınıf bilincini muhafaza etmek ve kuvvetlendirmek ve eylemlere
itmek sureti ile bu mücadeleye hız vermek istemektedir. ihtilalci sendikalizm
kesinlikle sınıflar arası barışa muhaliftir. Zira tek ve asıl gayesi doörudan
doğruya çalışanların. çalıştıranların yerini almasıdır. işte bu gayeye erişmek
için şiddet kullanmak lazımdır. Şiddet vasıtaları ise başta Genel Grev ol
mak üzere çeşitli kitlesel eylemlerdir.

ihtilalci sendikalizm anlayışına Batı 'da Belçika. İtalya ve Fransa'da
rastlanmaktadır. özellikle Fransada 1895 yılında teessüs eden C.G.T. (Ge
nel Çalışma Konfederasyonu) başlangıç yıllarında bu tip sendikacılık anla
yışını benimsemiştir.

c) SOSYAL DEMOKRAT SEN D i K ACILIK:

Bu tip sendikalar. komünizme ulaşmak için bir sınıf çatışmasını kabul et
mekle beraber proletarya ihtilalini ve proletarya diktasını reddeder. Bu fikrin
savunucuları sosyalizme geçiş ve komünizme nihai olarak varış için çoğulcu
demokrasiyi bir araç olarak kullanmak isterler. Marksist demokrasinin en mü
kemmel uygulamasının. 1871 senesinde Fransa'nın başşehri Paris'te. bıl2-
hare 1917-1919 senelerinde S.S.C.8. liğinde uygulanan sistem olduğunu sa-
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vunmaktadırlar. Halen bu sistemin değişik bir tarzda uygulandığı Yugoslav
ya 'daki özyönetim bu hareket için en uygun model olarak telakki ed'i lmek
tedir. özyönetimi savunan sosyal demokrat sendikalar Avrupa'daki işçi, de
mokratik sosyalist. sosyalist veya sosyal demokrat partilerle işbirliği yap
makta ve seçimlerde bu partileri desteklemektedirler. Bu tip sendika ve kon
federasyon kuruluşuna en güzel örnek Fransa 'daki .. Fransız Demokratik iş
Konfederasyonu" CFDT'dir. CFDT demokratik sosyalizmi savunmakta olup
ana ilkeleri şöyledir: "Ekonomik hak arama eylemi tüm sorunları kapsama
lıdır. Hak arama iktidar ilişkilerini değiştirmeyi hedef alan ortak bir kitle
eylemi olmalıdır. Sosyalizm. özyönetim temeline dayanmalı ve çok uluslu
şirketler düzeyinde de benzer mücadele alanları aramalıdır. CFDT, bunun
için bütün emekçilerin eylem birliği içinde tek bir çatı. tek bir konfederas
yon altında birleşmelerinden yanadır." Ancak OFDT 1970 kongresinde; sı
ruf mücadelesine yine öncelik vererek eski devrimci sendikacılık akımını ye
ni bir biçim almaya, canlandırmaya yönelmiş, sendikaların ve partilerin mü
cadelesinin aynı noktaya yönelebileceğini, fakat sendikaların görevi ile par
tilerin görevini birbirine karıştırmamak gerektiğini, zira birininkinin işçile
rin çıkarlarını savunmak, diğerininkinin ise iktidarı elde etmek olduğunu be
nimsediğini belirtmiştir. Ne var ki, C-FDT yine de Fransız Sosyalist Partisi
ile işbirliği yapmakta ve seçimlerde desteklemektedir.

d) MARK Si S T - LEN I N IS T SEN D i KALA R:

Bu sendikalar, sınıf menfaatini, en keskin bir biçimde sınıf çatışması nok
tasına getiren ve bu gayeye ulaşmak için her meseleyi istismar ederek büyük
polemiklere girişen. provokasyon ve ajitasyon gibi iki silahı kullanmayı mutad
hale getiren sendikalardır. Sınıfların millet ve ülke menfaatleri için uyum
içinde çalışma tezini red ederler. Kapitalist toplumdaki sosyal barışı bir yut
turmaca olarak kabul ederler. Bu tip sendikalar, toplu sözleşmelerde karşı
tarafın asla kabul etmeyecekleri öneriler ileri sürerler ve her bahane ile greve
giderler. Bunlar için grev, işçinin hakkını elde etmek için bir araç değil, iş
çi sınıfının bilimsel sosyalizmi öğrenip tatbik etmesini temin için bir
araçtır.

Bu sendikalar, Dünyadaki bütün varlığın yaratıcısının, emek, dolayısı
ile işçi sınıfı olduğunu savunurlar. Buna mebni kurulacak yeni bir düzene
geçişte işçi sınıfının önderlik etmesini. fakat bu geçiş safhasında toplumda
sömürülen bütün emekçilerin (köylü. memur. hatta küçük sanatkarların) iş
çilerle ittifak kurarak yardımcı olmalarını isterler. Düzenin değişmesinde ve
yeni düzenin yönetiminde işçi sınıfının hakimiyetini, yani proletarya dikta
törlüğünü öngörürler, ama bunu. Marksist demokrasi, sosyalist demokrasi



ve sosyalizm tabirleri ile kamufle etmeye çalışırlar. Amaçları. mahalli ı,~.
genel grevler sonucu emekçilerin tevessül edeceği bir kitle avektanrnasıdu.
Bunlara göre emekçilerin meseleleri ancak kendilerinin yönettiği Sosyalist
Komünist bir düzende çözümlenebilir. Emekçi kitleleri kölelikten, esirlikten.
ve emeğini satmaktan ancak böyle bir düzen kurtarabilir. Bunun için bütün
emeKçiler böyle bir düzen kuruluncaya kadar, iktidarı devirinceye kadar her
türlü silahla mücadelelerine devam etmelidirler. işçilerin bu mücadelede
"zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yoktur. ama kazanacakları,
baskısız ve sömürüsüz koskoca bir dünyadır."

Bu tip sendikalar. bulundukları memleketlerde bir komünist partisi var
sa onun emrinde çalışır ve desteklerler. Şayet birden fazla parti varsa veya
ülkede komünist parti yasaklanmışsa bu takdirde sendikalar bağımsız görü
nümünü muhafaza ederek ayrı ayrı partileri birleştirrneve yönelir veyahut
da komünist partisini teşekkül ettirme mücadelesine girerler. Komünist par
tisinin bulunmadığı ülkelerde. böyle bir parti kuruluncaya kadar. Marksist -
Leninist sendikalar parti faaliyetlerinin bir kısmını Üzerlerine alırlar. Yalrrz
emekçi kitlelere değil, tüm millete işçi sınıfı bilimi olan Bilimsel Sosyalizm,
aşılama ve öğretme gayretini gösterirler. Bu tip sendikalar. esas Marksist
partilerin önderliğinde kurulması öngörülen halk cephesi. faşizme karşı bir
leşik cephe. Ulusal Devrimci Cephe (UıQC) veya Demokratik Platform gibi
cepheleri oluştururlar. Bu cepheler vasıtası ile parti. sendika ve dernekleri
aynı Marksist - Komünist potada birleştirip eritmeyi ve meydana gelecek
müşterek gücü mevcut siyası ve iktisadi nizamı yıkmak için kullanmayı amaç
larlar.

Bu sendikalar. kendi iç düzen ve faaliyetlerinde Lenin'in demokratik
merkeziyetçilik prensibini uygularlar. iktisadı faaliyetlerde asıl gayeleri kol
lektivizmdir. Bu gayeye ulaşmak için ilk safhada memleketteki kilit sanayii
ve hizmetleri kamulaştırmayı ve işçi sınıfının yönetiminde işletilmelerini ön
görürler. ilk safhada kendi kıstaslarına göre toplum yararına gördükleri kü
çük özel teşebbüsün faaliyetine müsaade edilebileceğini, nihai safhada ise
hür teşebbüs diye bir şeyin kalmayacağını ifade ederler. Gelişmede ve top
luluğun kalkınmasında sermayenin katkısını inkar ettiklerinden. sermaye ka
zançları ile miras hakkını tanımazlar.

Marksist - Leninist sendikacılığın müşahhas olarak tanımlanması arnc
cıyla 1895 yılında kurulan Fransız Genel - iş Konfederasyonuna ( CGT) kı
saca temas etmek istiyoruz.

Fransız Genel - iş Konfederasyonu önceleri Anarko sendikalizm asas
larına göre kurulmuş olup 1920'Ii yıllardan sonra Marksist - Leninist bir ciz
giye kaymış ve komünizmi ilke olarak kabul etmiştir.
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Yönetim ve eylemde demokratik kitle sendikacılığından ve sınıf mü..
cadelesinden esinlenen CGT, üretim araçlarının kamulaştırılması yoluyla ka
pitalist sömürüye son vermeyi kendisine amaç edinmiştir. CGT ayrıca, tek
bir sendikal örgütün gereğine inanmakta, bunun gerçekleştirilmesine çalış
m2'..;~3 va bu amaçla hareket etmektedir.

CGT. Fransız Komünist Partisi ile bir yandan ideolojik beraberliği sür
dürmekle beraber diğer yandan teşkilat ve eylem bakımından da iç içe gir
miş durumdadır. CGT'de federasyon ya da konfederasyon düzeyindeki so
rumluların bir siyasal partide görev almalarını önleyen ne bir tüzük ve ne
de oir gelenek vardır. Bu itibarla konfederasyon yetkililerinden bir kısmı ko
rnürıist partisi merkez komitesi veya diğer bölümlerinde görevli oldukları
gibı bir çok komünist militan da CGT'de önemli görevde bulunmaktadır.

CGT Genel Sekreteri Henri KRASUCKi. 1969'da yayınlanan "Sendika
lar ve Sınıf Mücadeleleri" adlı olup, kendi sendikasının ana ilke ve politika
larını belirten kitabın ön sözünde CGT'nin yönünü; "CGT Fransız proletar
yasının en bilinçli ve aktif kesimini içinde barındıran bir örgüttür. 1895'de
ücretf emeğin ve sermayenin ortadan kaldırılması için kurulduğundan bu
vana sınıf savaşımının daima ön safhalarında yer almıştır. CGT'nin tarihin
de Anarko-Sendikalizm, Reformizm ve Sınıf Sendikacılığı yolundaki akım ve
görüşler uzun yıllar çatışmıştır. Ancak ikinci Dünya Savaşından sonra sınıf
ve kitle sendikacılığı görüşü CGT'ye egemen olmuştur." Demek sureti ile
tanımlamakta ve devam eden bölümünde: "Türkiyede ise genel ilkelerin
benimsenmesi açısından DiSK - CGT örneği eşdeğerdedir." şeklindeki ifa
desi ile DiSK'in ekonomik, ideolojik ve politik fikriyatına açıklık getirmek
tedir.

Kitap muhtevasında ise. CGT'nin toplumu değiştirmeyi amaçladığı be
lirtilmekte. toplumu değiştirmek için de ekonomik ve siyasal iktidarın de
ğiştirilerek sosyalizme geçileceği ifade edilmektedir.

Sosyalizm ise aşağıdaki gibi tarif edilmektedir:

.._ Büyük üretim ve değişim araçlarının kollektifleştirilmesi,

- işçi sınıfının ve nüfusun diğer çalışan katmanlarının çıkarını savu
nan ve işçi sınıfının yarattığı ve denetiminde bulunduğu bir siyasi iktidar ... "

CGT'nin. Fransız yönetimini ele geçirdiği takdirde ekonomik alanda
getireceği yenilikler aynı kitapta şu şekilde ifade edilmektedir:

.._ önce ekonomik ve siyasi temel kumanda mekanizmaları kapitalist
avncahklarm elinden alınacak ... gerçek sahipleri olarak emekçilere veri
Jecek ...
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- Yeni ekonomi kapitalistlerden daha iyi ve toplumsal ilerlemenin
yararına işler bir hale getirilecek ...

- Emekçiler, kendi geleceklerine kollektif olarak sahip kılınacak. iş
letmelerin ve ekonominin yönetiminde rol alacak, çalışma hayatında olduğu
gibi toplumsal yaşamın tümünde kendileriru ilgilendiren her şeyin tesbiti
bakımından etkinlikleri sağlanacak,

- Ekonominin iskeletini ve potansiyelinin büyük kısmını oluşturan iş
ıetmeler kamulaştırılacak... küçük işletmeler ise, kamulaştırılmaları daha son
ra düşünülmek üzere bir süre için özel işletme olarak kalacak... "

Aynı kitapta sendika faaliyetleri ile ilgili görüş olarak; "Sendikal ör
gütlenmenin; sürekli ve temel görevi, varoluş nedeni. her koşulda emekçi
lerin çıkarlarının savunulmasıdır ... ilke olarak CGT. örgüt olarak sosyalizmden
yana olduklarını açıklayan partiler arasında seçim yapmaz. ilişkilerinde; açıkla
nan durumlara, her birinin eylemlerine, ilkelerde en büyük uyumu gösteren ve
eylemde iş birliği arzulayan tutumlarına göre tavrını belirler ... " denmekte
dir. Ancak fiiliyatta CGT daima Fransız Komünist Partisi ile sıkı işbirliği
içindedir. Fransa 'daki diğer Marksist partileri komünist partisi çatısı altın
da birleştirme çabasındadır.

Keza aynı kitapta CGT'nin bünyevi yapısı hakkında da; CGT'nin. yeğ
ledikleri parti ne olursa olsun, en büyük sayıda emekçiyi ortak çıkarları için

• bir araya getirebilecek bir sınıf ve kitle örgütü olduğu vurgulanmaktadır.

işte buraya kadarki açıklamalarla, tüzüğü hükümlerine göre DiSK'e vö
nelmeden önce Dünya işçi Sendikalarının ana hatları, fikir ve hareket tarz
ları ortaya konulmuş bulunmaktadır. Bu açıklamalar muvacehesinde görülü
yor ki. DiSK, müesses hür parlamenter nizamı yıkmayı hedef almış Avru
pa'daki ihtilalci ve komünist sendikaların fikir ve faaliyetlerini. Türkiye için
de yürütmekte olan bir teşekküldür.

Türk Ceza Kanununun 141. maddesinde bahse konu kanun dışı bir ku
ruluş olduğunu işaret için değinmek zorunda kaldığımız DiSK'in Ana Tüzü
ğüne göre hüviyetini ve ideolojik faaliyeti cümlesinden olan öğretim ve eği
tim faaliyetlerini kavramada yardımcı olacağı düşüncesinden hareketle, iş
bu şekilde muhtasar olarak tanımladığımız Dünya Sendikal hareketine ve
DiSK'in buradaki yerine işaretten sonra şimdi de Türkivedeki Sendikal yön
den sol hareketlerin oluşum ve gelişimine ve bilahare de DiSK'in doğuş
şartları ve nedenlerine değinmek istiyoruz.
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ülkemizde, başlangıcı 19. Yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan aşırr
sol unsurlar, hemen her dönemde, Türkiye'yıi kendi amaçları doğrultusunda:
yönetilen bir ülke haline getirebilmek için her fırsat ve imkanı kullanmışlar,,
zaman ve zemine göre değişen her türlü faaliyet şeklini denemişlerdir.

1920 de Mustafa SUPHi ve arkadaşları tarafından Rusya'da Türkiye:
Komünist Partisinin {TKP) kurulması ile birlikte bu partinin öncülüğünde,
mevzuat ve ortamın müsaade ettiği sürece legal, ortam ve şartların elve-·
rişli olmadığı zamanlarda da illegal biçimde aralıksız sürdürülen faaliyetler;
özellikle 1960 sonrası gençlıik ve üniversite kesimleri ile bir takım aydın
ların oluşturduğu ortam içinde süratle yayılma imkanı bulmuş ve günümüz
deki gelişmelerin kaynağını teşkil etmiştir.

Türkivede aşırı sol akımların bu günkü güç ve etkinliğine gelebilme-·
lerinde. faaliyetlerini 1920 yılından bu yana kesintisiz sürdüren TKP'nin,
oluşturduğu birikimin büyük etkisi bulunmaktadır.

Her dönemde, proletarya ihtilali amacına dayalı faaliyetlerinde, her
türlü imkanı kulJ.anarak örgütlenme , propaganda ve kışkırtmalarını sürdür
müş olan TKP. bu günde en güçlü sol örgüt durumundadır. Zira çok eskı
bir geçmişe ve tecrübeye sahip olup Doğu Bloku Devletlerinden destek gör
mekte ve direkt olarak yönlendirilmektedir. Yurt dışından yönetilen· TKP,
Türkiyeda etkinliğ·ini fazlalaştırmak gayesi ile bir kısım örgütlere sızma ve
yeni örgütler kurma şeklinde klasik "Cephe faaliyetlerinde" bulunmaktadır.
Köylü kesiminde Köy - Koop, gençlik kesiminde ilerici Gençler Derneği
{iGD). kadın kesiminde ilerici Kadınlar Derneği {iKD). işçi kesiminde DiSK,
Türkiye Komünist Partisinin kontrol ve güdümünde olan kuruluşlardır. Bu
kuruluşlar hemen bütün faaliyetlerinde TKP'nin strateji ve taktiklerini, "Bi
zim Radyo" ve "TKP'nin Sesi" adlı merkezlerden verilen talimatlara göre
ayarlamaktadırlar.

TKP zaman zaman Türkivedeki siyasal oluşumlara yön verme amacı
ile "Cepheleşme" girişimlerinde de bulunmaktadır. Ezcümle 28.7.1977 ta
rihinde, iş başında bulunan Hükümeti düşürmekle birlikte yeniden kurula
cak olan Hükümette de etkin olabilmek amacı ile kendi tabirlerince isim
lendirdikleri bütün ilerici demokratik kuruluşlara {Siyasi partiler. send:ka
lar. dernekler), oluşturulmasını öngördüğü Ulusal Demokratik Cephe { U DC)
içinde yer almaları için çağrıda bulunmuştur. DiSK aracılığı ile bu çağrı Tür
kivede gerçekleştirilmiştir. Ulusal Demokratik Cephe kavramından DiSK'in
neyi anlayıp neyi gerçekleştirmek istediği Ağustos 1977 tarihli DiSK Der
gisinde şöyle özetlenmektedir: "Bilindiği gibi Ulusal Demokratik Cephe, bü
tün demokratik ve ilerici güç ve kuruluştan ortak amaçları için ortak eyle-
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mini içerir. ülkemizde işçilerden başka sayıları milyonlarla ölçülen köylü
ler, orta tabakayı oluşturan kesimler, memurlar ve aydınlar vardır. işçi sı
nıfı, içinde yaşadığımız sömürü düzenini değiştirme savaşımında kendi dı
şındaki bu emekçi sınıf ve katmanlarla birleşmek zorundadır. Tersi durum
da yalnız kalacağı, işbirlikçi ve tekelci sermayeyi tecrit edemeyeceği açık
tır. Bu yüzden çıkarları işbirlikçi tekelci burjuvazi ile uyuşmayan, içinde
yaşadığı düzenden hoşnut olmayan tüm güçlerle birleşmek işçi sınıfı için
zorunludur ... Cephe sorunu, özünde; işçi sınıfının, sömürücü azınlığın dı
şında kalan kesimlerle ittifak içine girmesi sorunudur ... "

TKP tarafından planlanıp DiSK aracılığı ile uygulamaya konmak iste
nen UDC teşebbüsü. niteliği itibarı ile klasik bir "Cephe" faaliyetidir.

CHP'yi yanlarına almavı hedefleyen DiSK'in bu teşebbüsü, Cumhuriyet
Halk Partili (CHP'li) yöneticilerin beklenen ilgiyi göstermemeleri karşısın
da zayıf kalmış ve uygulamada istenilen etkiyi sağlayamamıştır.

TKP doğrultusunda DiSK'ce son olarak da 2 Şubat 1980 tarihinde
ören'deki toplantılarında karar altına alınan "Demokratik Merkez Eylem Ko
mitesi" bir başka cepheleşme teşebbüsü olarak ortaya çıkmıştır.

Bu münasebetle "Cephe Politikası"nın mahiyetine kısaca da olsa de
ğinmeden geçemeyeceğiz. Malum bulunduğu üzere cephe politikası; Mark
sist - Leninist örgütlerin legal yada illegal olarak faaliyette bulundukları ül
kelerde geniş kitleleri her türlü propaganda, ajitasyon ve sızma faaliyetleri
ile etkileyerek mevcut rejim aleyhinde yönlendirmeyi amaçlayan bir taktik
uygulama biçimidir.

"Cephe faaliyeti, cephe taktiği, birleşik cephe" adları ile anılan bu teo
rinin dayandığı temelleri Lenin "Sol Komünizm - Bir Çocukluk Hastalığı"
adlı kitabında ortaya atmıştır. Lenin, kitabında, komünistlerin; sosyal de
mokratlar, liberaller ve komünist olmayan diğer gruplarla işbirliği yapabi
leceğini, hedeflerine varmak için bunlarla ittifaklara girişebileceklerini be
lirtmektedir.

Dünya Komünist Partilerinin 1922 den günümüze kadar eylemleri hep
cephe taktikleridir. Cephe taktiği, niteliği itibarı ile halk tarafından tutula
cak sloganlar ve sözde samimi davranışlar icad ederek kitlede devlet oto
ritesine ve meşru düzene karşı hoşnutsuzluk yaratma sonucunda komünist
partisinin kuvvetlenmesini ve rakiplerinin tasfiyesini sağlama amacı taşır.
Bu tip bir taktik, aynı zamanda zayıf bir komünist azınlığının, yığınları is
tismar etmek için. onların etki altında bırakılması suretiyle kendilerine kar
şı en ufak bir sempatisi bile olmayan insanların desteğini sağlayarak iktida
ra gelme aracıdır.



28

Komünistler kendılerini zayıf gördükleri sürece, cephe taktiğine baş
vururlar. Komünist olmayan çevrelerin de kolayca kendilerine katılabilece
ğini umdukları. ilk bakışta masum ve haklı görünen mücadele konuları se
çerler. Başlangıçta asıl niyetlerini saklamaya ve cazip sloganları kul lanrna
ya çalışırlar. Kesinlikle dikkat ettikleri nokta. "Cephavs katılanlar kim
olursa olsun ,cephenin idaresini elden kaçırmamalarıdır. Cephe taktiği, ko
münistlere. kendilerinden olmayan geniş kitleleri ve büyük kuruluşları mak
satlarına alet etmek .fırsatını verir.

Komünistlerin asıl maksatları meydana çıktıkça, "Cephe"ye katılmış
olan kuruluşların iç bünyesinde tereddütler ve görüş ayrılıkları başlar. Bir
kısmı alet edildiklerini anlayarak komünistlerden ayrılmak ister. Komünist
ler, hulul ettikleri kişilerin de yardımı ile, bu gibileri "Davaya ihanetle"
suçlayarak sindirirler. B·öylece cephe taktiğinin uygulanışı, çoğu zaman. ko
münistlere başka kuruluşları bölüp parçalamak fırsatını da vermiş olur.
Dünya'nın her yerinde, bu taktikle rakiplerini dağıtıp parçalamaya ve sayı
larının çok ötesinde etkiler yapmaya çabalarlar.

Dünya üzerinde çeşitli uygulamalar göstermiştir ki "Cephe taktiği" ko
münist partisinin giderek güçlenmesine ve iktidarı ele geçirmesine yara
maktadır. Polonva'da. Bulgaristan'da. Romanya 'da. Macaristan 'da. Çekos
lavakva'da ve Vietnarn'da komünist partilerin iktidara gelmesini halk cep
hesi sağlamıştır.

Cephe taktiklerinin Türkivede uygulanması 1922 yılından bu yana çe
şitli ad ve gerekçeler altında TKP'nin kontrol ve idaresinde süregelmiştir.
Memleketimizdeki cephe uygulamalarını şu şekilde belirtebiliriz:

a) 1922 - 1928 Yılları arasında; "Dünya işçileri Birleşiniz" sloganı
etrafında örgütlenerek TKP'yi devrin iktidar partisi ile birleştirme teşebbıi.s
leri.

b) 1932 - 1938 Yılları arasında; Türk Ordusuna sızma teşebbüsleri.

c) 1938 - 1945 Yılları arasında; "Anti - faşist Cepheler" kurma.

d) 1945 - 1950 Yılları arasında; "ilerici Demokratlar Cephesi" adı
altında "Türkiye Gençler Derneği", "İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği Der
neği", "Türk Barış Sevenler Derneği" kurup programını uygulama.

e) 1946 - 1950 Yılları arasında Kominform (Komünist Enformasyon
Bürosu) kararları gereğince "işçileri tek cephede toplama" adı altında le
gal planda Türkiye Sosyalist Partisi ile Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü
Partisi önderliğinde TKP kontrolünde yürütülen faaliyetler.
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f) 1950 sonrası Kore Savaşı aleyhine ajitasyonlar. Nazım HİKMET'i
hapisten kurtarma kampanyası şeklinde sürdürülen faaliyetler,

g) 1960 Sonrası Türkiyede TKP ile irtibatlı sol örgütlenmelerden
TİP ve günümüzdeki Moskova yanlısı görüşleri savunan partiler tarafından
uygulanmakta olan "Anti - Emperyalist Milli Cephe" 1966, "Milli Cephe"
1968, "Ulusal Demokratik Cephe" 1977. "Sosyalist Hareketin Birliği" 1980
isimli Cephe oluşumları.

Bu suretle Türkivede aşırı sol akımların sendikal açıdan TKP doğrul
tusundaki oluşum ve gelişimini kısaca gördükten sonra şimdi de dava sü
jesi DiSK'in doğuş şartları ve nedenleri üzerine eğilmek istiyoruz.

Bilindiği gibi 19 ncu yüzyıl başlarında meydana gelen sanayi devrimi
sonucu geniş işçi kitlelerine ihtiyaç hasıl olmuş, başta İngiltere olmak üze
re Batı Avrupa ülkelerinin sanayi merkezlerinde yoğunlaşan işçi kitleleri za
manla ülkeler bünyesinde sosyal bir problem oluşturmuşlardır.

işçilerin sosyal durumları istihdam şekilleri, emekleri karşılığında elde
ettikleri gelirin adaletsiz bölüşümü işçi kitlelerini huzursuz kılmış; iş gü
cünün sermaye karşısında ekonomik ve sosyal yönden zayıf olması işçiler
arasında "Birleşmeden güç doğar" fikrini ortak bilinç haline getirmiştir.
Bu suretle beliren birleşme ihtiyacı, ortak ekonomik ve sosyal menfaatleri
korumak, geliştirmek, çalışma şartlarını ıslah etmek amacıyla işçi kitlele
rinin teşkilatlanması sonucunu doğurmuştur. 19 ncu yüzyıl sonlarına doğ
ru Kari MARKS'ın geliştirdiği ve adına genel olarak Marksizm {Bilimsel
Sosyalizm) denen ekonomik, politik fikir akımının da etkisiyle bazı işçi bir
likleri, siyasal sonuçları da amaçlayan idolojik teşkilatlar haline dönüştürerek,
ülkeler ve giderek Dünya ölçüsünde Rejim - Düzen değişikliği için günümüz
de de çokça görüln çabalar içine girmişlerdir.

ülkemizde sanayileşmenin uzun bir geçmişi olrnadrğmdan işçi teşek
küllerinin kuruluşu ancak 19 ncu yüzyıl sonlarına doğru gerçekleşmiştir.
31 Temmuz 1952 tarihinde TÜRK-İŞ Konfederasyonunun kuruluşuna kadar
sürdürülen sendikal faaliyetler münferit bazı girişimler dışında Batıdaki
benzerleri ölçüsünde etkili olamamışlardır.

1961 Anayasasının getirdiği osniş hak ve hürriyetlerle "Toplu İş Söz
leşmesi ve Grev Hakkı" mi.iesseseleştiğinclen ve bunun yanısıra gelişen
ekonomik yapı daha geniş işçi kitlesine ihtiyaç oösterdiğinden, sendikal
faaliyetler de bunlara paralel olarak galişmiştir. TüRK~İŞ konfederasyonu
faaliyetini arttırmış, MillT Birlik Komitesi zamanında Uluslararası Hür İşçi
Sendikaları Konfederasyonuna {İCFTU) üye olmuştur.
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Bu meyanda. ötedenberi siyasal iktidarların politik tutumlarından ya
kınan bazı sol düşünceli sendika liderleri. işçilerin ekonomik. kültürel ve mes
leki yönlerden gelişmelerinin, hak ve menfaatlarının korunmasının ancak
siyasi yollardan elde edilebileceği kanısı ile Türk-iş içinde faaliyet gösteren,
fakat Türk-isin izlediği politikayı pasif ve uzlaşmacı bulan sendikacılarla
birlikte 12.2.1961 yılında Türkiye işçi Partisini kurmuşlardır.

Böylece 1960 sonrası Türk Solunun ilk siyasi örgütü olan TiP, kuru
luşundan itibaren bünyesindeki sendikacılar kanalı ile Türk-lşo nüfuz et
meye çalışmışsa da. bu çabalarında başanh olamamıştır.

Bir süre sonra, bir 'kısım grevlerin gerektiği gibi desteklenmernesi ..
Amerikan sendikal kuruluşları ile yakın ilişkiler tesis edilmiş olması ve iz
lenen partiler üstü sendikacılık enlavışı bahane edilerek bazı sendikalar ka
nalı ile Türk-iş içinde bir muhalefet grubu oluşturulmuştur.

işbu muhalefet grubunun etkinliği, Türk-iş ile TİP arasında süregelen,
ihtilaf doğrultusunda gelişerek 13.2.1967 tarihinde Maden-iş, Türkiye Ma
den-iş, Lastik-iş, Basın-iş ve Gıda-iş sendikaları tarafından Devrimci lşç]
Sendikaları Konfederasyonunun (DiSK) kuruluşunu hazırlamıştır. Bu şekil
de. TiP kendi doktriner görüşüne paralel bir işçi konfederasyonunun kurul
mas:nı sağlayarak henüz politize olmamış işçi kitlesini kendi saflarına çek
me ameliyesini uygulama alanına koymuştur. DiSK, kuruluşunu takibederr
yıllarda. işçi-işveren uvusmazhklannda benimsediği katı ve uzlaşmaz tutumla.
Turk-lse nazaran mensuplarına daha fazla maddi imkan sağlayarak geliş
me yoluna gitmiştir. Bu tutum, soldaki diğer bir takım unsurlarca (Maocu
lar) "işçiyi ekonomizme şartlayarak, devrimci dinamizmini yozlaştırmak ..
biçiminde eleştiriye uğramışsa da; DİSK. sonraki yıllarda görülen faaliyet
ve eylemleri ile sendikal mücadelesinin ekonomik değil, politik sonuçlan
amaçladığını ortaya koymuş bulunmaktadır.

13 Şubat 1967 tarihindeki Anatüzüğüne göre. DiSK'i kuran sendika
cılar şunlardır:

Kemal TÜRKLER

Rıza KUAS

Mehmet ALPDüNDAR
Kemal NEBiOĞLU

İbrahim GÜZELCE

Türkiye Maden, Madeni Eşya ve Makina iş
çileri Sendikası Başkanı, TİP üyesi.
Türkiye Lastik, Kauçuk, Plastik Sanayii Sen
dikası Başkanı, TiP İstanbul Milletvekili.
Türkiye Maden işçileri Sendikası Başkanı.
Türkiye Gıda Sanayii işçileri Sendikası Baş
kanı, TiP üyesi.
Türkiye Basın işçileri Sendikası Başkanı.
TİP üyesi.
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Görülüyor ki sözkonusu sendikacılardan Mehmet ALPDüNDAR hari
cindeki diğer dördü TİP kurucusu ve faal üyeleridir. Bu da açıkça ortaya
koymaktadır ki, DiSK, TiP'in yan örgütü olarak faaliyette bulunmak ama
cıvıa kurulmuştur.

'OiSK'in kurulmasıyla beraber Türk işçi hareketi ilk kez temelde goruş
.ayrılıklarına dayanan bir safhaya ulaşmıştır. DiSK doktriner bir kuruluş
olarak doğmuş ve bu andan itibaren yöneticileri, Mark·sist-Leninist Dünya
,görüşünden hareketle. Türk Sendikacılığını, bu temele oturtmak istemişler
dir.

DiSK'in Türkivedeki diğer Marksist parti ve çevrelerle ilişkilerinde;
başlangıçtan bu yana, Maden-iş başta olmak üzere Konfederasyon içindeki
.güçlü sendikaların, her türlü faaliyet ve eylemlerini belirleyen strateji ve
taktiklerini Moskova güdümündeki TKP'nin direktiflerine göre çizdiği sol
içindeki bölünmede açıkça S.S.C.B. yanlısı olduğu ve Moskova'va karşı çı
:kan bütün fraksiyonlarla zaman zaman hatta katliama varan ( 1 Mayıs 1977
olavlarrnda olduğu gibi) çatışmalara girdiği görülmektedir.

DiSK, kuruluş isminde de belirtilmiş olduğu üzere, "Devrimci" bir sen
-dikal örgüt olarak; sosyalist bir rejimin kurulması için, işçi sınıfına gerek!i
olan politik bilinci, düzenlediği seminerler ve eğitim çalışmaları yoluyla ver
rneve çahşmışnr.

DiSK, kuruluşundan bu yana, sendikal çalışmalar adı altında yürüttJ
.gu bütün faaliyetlerinde, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkın
ması hedefini sağlamanın ötesinde; işçi sınıfı öncülüğündeki bir sınıf mü
cadelesi sonucu 'kurulacak olan "Proletarya Diktatörlüğünü" gerçekleştir
meyi ana gaye edinmiştir.

Bu cümleden olarak 1971 öncesi, gerek işçi ve gerekse öğrenci kesim-
1erinde oluşan olayların pek çoğunda DiSK'in tahrik ve teşvikleri görülmüş,
bu olayların Marksist-Leninist ideoloji doğrultusunda kanalize edilmesirıde
.aktif rol oyandığı müşahade edilmiştir.

1971 yılında ilan edilip 1973 Eylül 'ünde kaldırılan Sıkıyönetimi müte
.-akip yapılan 1973 seçimleri sonrası, aşırı solda görülen canlanma DiSK
bünyesine de yansımıştır. Binaenaleyh bu tarihten sonra yapılan tüm sendi
kal eylemler ile, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının kazanılmasından
çok DiSK'in 'kuruluşundan bu yana savunduğu "Sınıf Savaşımı" yönündeki
çabalar daha da hızlandırılmıştır.
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DiSK'in kuruluş sebeplerinden birini teşkil eden söz konusu "Sınıf Sa
vaşımı" ilkesi, Türkiye Komünist Partisince Türkivede gerçekleştirilmesi ön
görülen devrimin ana stratejisini belirleme'ktedir. 'Binaenaleyh TKP'nin, Tür
kivede devrimin gerçekleştirilmesinde takibedeceği strateji ve taktiği açık
laması bakımından partinin 1974 programında yer alan ilkeler şu şekilde
belirlenmiştir:

'TKP, bugünkü haik düşmanı düzeni, işbirlikçi burjuvazinin ve ernper
valizrnin egemenliğini yıkmak, sosyalizme yöneli'k işçi sınıfının hakimiye
tine dayalı ileri demokratik bir düzen kurmak için, gerek parlamento içi, ge
rekse parlamento dışı olmak üzere zamanın koşullarına, kuvvet dengesine
uygun bir savaş stratejisi ve taktiği uygular. Bu savaşlarda her türlü yön
temi, legal ve illegal lrnkanlan. ö;güt biçimlerini, araç ve silahları kullanır."

TKP, yukarıda da belirttiğimiz gibi kuruluş yıllarından bu yana sürekli
olarak işçi sınıfı içersinde teşkilatlanma faaliyetine büyük önem atfetmiştir•
Uzun yıllar süren bu çabalar sonucu kurulrnasına amil olduğu DiSK aracı
lığı ile Türkiye sathında etkili bir küme oluşturma imkanını bulmuştur. DiSK,
işte bu maksatlar etrafında oluşturulmuş ve kuruluş tüzüğünde dahi zama
nın kanun, ve fiili' imkanları nisbetinde bu hareketlerini açıkça ortava koy
muş bir teşekküldür.

DiSK'in yapısına ve faaliyetlerine kaynaklık eden, istikamet veren sen
dikal anlayış ve uygulayış biçimlerine. Türkiye şartlarında DtSK 'in doğuş
ve gelişim şartları ve şekillerine böylece değindikten sonra şimdi de bu ide
olojik mihver etrafında kurulmuş bulunan D,iSK'in kuruluş Ana Tüzüğü ve
bunun 1980 yılındaki "Tüzük Tadili" olara'k kabul edilmiş ve en son şek
lini sendikalar için çıkardığı Tek Tip Tüzüğünü, DiSK'in temel görüş ve he
deflerini açıkça belirleyen Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığın:n Temel
ilkelerini, DiSK'in, bidayetten beri s.nıt mücadelesi ve hakimiyeti ve buna
göre bir cemiyet nizamının teessüsü amacı ile kurulmuş illegal bir teşek
kül olduğu yönünden ele almak istiyoruz.

DiSK'in 13.2.1967 tarihindeki kuruluş tüzüğünün çekirdeğini. 15.7.1966
tarihinde Türkiye Maden-iş Sendikası Genel Başkanı Kemal TüRKL:ER. Ba
sın-iş Sendikası Genel Başkanı İbrahim GÜZELCE, Lastik-iş Sendikası Ge
nel Sekreteri Kemal AYA\/, Tür-kiye Gıda-iş Sendikası Genel Başkanı Kemal
NEBiOĞLU arasında sendikalarını temsilen imzaladıkları ve Sendikalar Ara
sı Davanışma (SADA) adı verilen anlaşma ile DiSK'in kuruluş hazırlıkları
ile ilgili olarak 15 Ocak 1967 tarihinde hazırlanmış Bank-iş Sendikasından
Nusret öNSüER, Basın-iş Sendikasından İbrahim GÜZELCE, Basın-iş Sen
dikasmdan Ankara'dan Ayhan YETKİNER, Gıda-is Sendikasından Kemal
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NEBiOĞLU, Maden-iş Sendikasından Kemal TÜRKLER, Türk Maden-iş Sen
dikasından Mehmet ALPDüNDAR, Lastik-iş Sendikasından Rıza KUAS,
Kimya-iş Sendikasından Nejat A'KBAY, Petkim-iş Sendikasından Mehmet
KILINÇ, Pancar-iş Sendi-kasından Cevat GüMRüKÇü, Tekstil Sendikasın
dan Rıza GÜVEN, Türkiye Genel-iş Sendikasından Cemal AKIN, Topraksu
Sendi'kasınclan Tuncer KOCAMANOĞLU, Yapı-iş Sendikasından Suat KUN
DAKÇI, Yap:-iş Sendikasından Tahir öZTüRK imzalı ortak bildiri metni teş
kil etmektedir.

Bu açıklamalarda ortak nokta olarak; Türk-iş suçlanmak sureti ile Tür
kiye Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 'i kurmaya karar ver
dikleri belirtilip Konfederasyonun: işçi hareketlerinin Devrimci bir öz kazan
masını sağlayacağı, Türkiye'nin geri kalmışlıktan kurtulması için bilimi en
geçerli önder sayacağı, işçi sınıfının kendi sınıf bilincine daha süratle eriş
mesi için önüne dikilen tüm engelleri aşarak emeği en yüce değer sayan
bir açıdan eğitime büyük önem vereceği vurgulandıktan sonra: işçileri ken
di iş kollarında en güçlü ve en bilinçli sendikanın içinde toplama ve yücelt
me yolunda bilimi en etkin mücadele aracı yaparak zafere ulaşıncaya ka
dar bütün güçleri ile çalışılmaya ant içildiği, kuruluş bildirisinde amaçları
nın, görevlerinin ve çalışma düzenlerinin kamu oyuna anlatılacağı, işçi sı
nıfının hizmetinde Türkiye'nin her bakımdan tam bağımsızlığı, özgürlüğü ve
mutluluğu için yola çıkıldığı, zaferlerinin Türk Emekçi Halkının zaferi ola
cağı ifade edilmiştir.

Bu açıklamayı müteakip yukarıda DiSK'in doğuş şartları ve şekline
işaret ederken isimlerini ve temsilcilerini belirttiğimiz 5 sendikaca kuruluş
tüzüğü hazırlanıp ilgili makama verilerek 13.2.1967 tarihinde DiSK kurul
muştur.

işbu kuruluş tüzüğünün temel amaç ve ilkelerini gösteren 3. madde
sinde aynen "Disk. işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan
kalkınması ve yücelmesi için öncelikle. Türkiva'nin her bakımdan tam ba
ğımsız olmasını ve hızlı kalkınma yoluna gidilmesini zorunlu görür. Bundan
ötürü de Türk işçi hareketinin, anayasada öngörülen köklü dönüşümlerin
gerçekleşmesini sağlayacak bir devrimci öze kavuşmasını şart sayar." de
nildikten sonra temel ilkeler olarak .._ işçi sınıfının sorunları tam bağım
sızlığa kavuşmuş toplumcu bir düzende çözümlenir. Bunun ekonomik
alanda birinci adımı. emekten yana, emekçilerin yönetim ve denetimine
doğrudan doğruya katıldığı planlı bir devletçilik sistemidir. Bu sistemde
kamu sektörü ağır basar ve itici. yönetici rol oynar. - Çelik ve makina sa
nayii ile enerji kaynakları gibi sanayinin kilit noktalarının genellikle ağır sa
nayinin, madenciliğin, büyük ulaştırma işlerinin, ihracat ve ithalatm. banka-
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cılık ve sigortacılığın anayasada öngörülen ilkeler içinde devlet eli ile yü
rütülmesi gereklidir. Bu alanlarda özel sektör yardımcı durumdadır.- işçi
sınıfının devrimci bir niteliğe erişmesi ve bilinçlenmesi ancak yurt ve dün
ya olaylarının emekçiler açısından ve bilimsel yoldan değerlendirilmesine
bağlıdır. Bilim, işçi sınıfının en önemli mücadele aracıdır. - Emekçilerin,
tüm haklarını alabilmesi yalnız meslek, mücadele ile mümkün değildir. Bu
nun yanrsıra anayasadaki demokratik haklarını kullanarak siyası mücadele
yapmaları da gereklidir. Bu siyası mücadele, işçi sınfını, varlığının tam bi
lincine kavuşturarak insanın insanı sömürmesi esasına karşıt bir amaç güt
me niteliğindedir." şeklinde ifade edilen hususlar belirlenmiştir. DiSK'in
başlıca görevlerini belirleyen tüzüğün 4. maddesinde DİSK'in başlıca görev
leri olarak: "-Türk işçi hareketinin izleyeceği politikanın ana çizgilerini
saptamak ve hareketin birlik ve beraberliğini sağlamak, -işçilerin çıkarları
ile ilgili çeşitli toplantı, 'kurul, konferans ve örgütlere katılarak bunların,
DiSK'in ilkelerine uygun biçimde kararlar almalarına çalışmak, -Türkiye
dışında olup da işçi sınıfı yararına çalışan ve DİSK'in ilkelerine uygun doğ
rultuda görüş sahibi olan uluslararası işçi örgütleri ile işbirliği yapmak, bu
gibi kuruluşlara üye olmak sureti ile işçi dayanışmasının ürünlerinden yarar
lanmak" hususları gösterilmiştir. DiSK'in görev ve yetkilerini belirleyen tü
züğün 5. maddesinde DİSK'in görev ve yetkileri olarek da: "-DiSK'i Türki
ye işçi sınıfının en güçlü demokratik sınıf ve kitle örgütü durumuna getir
mek, - işçi sınıfının sendikal hareketinin izleyeceği ekonomik, sosyal ve si
yasal politikanın kalın çizgisini saptayarak bu politika üzerinde birlikte
hareketi sağlamak. -işçi sınıfı ve emekçilerin çıkarları doğrultusunda eği
tim ve öğretim veren 'kurul, konferans, seminerler düzenlemek, başkaları ta
rafından düzenlenen bu gibi toplantılara 'katılara1k DİSK ilkelerine uygun ka
rarlar aldırmak. -Yurt içi ve yurt dışında kurulu işçi sınıfı yararına çalışan,
DiSK'in ilkelerine uygun doğrultuda görüş ve eylemlerde bulunan örgütlerle
işbirliği yapmak, aynı ilkeleri paylaşan uluslararası örgütlere üye olmak ve
onlardan yararlanmak" hususları belirtilmiş, ayrıca da "DiSK üyesi sendika
lar, ana tüzükleri için, DİSK ana tüzüğüne bağlılık ve uygunluk bakımından
DİSK tarafından hazırlanacak Tip statüsünü esas alır ve kendi sendikaları
nın veya işkolunun özelliğine göre bu Tip Statüye eklemler yapar" denilerek
Te'k Tip Tüzüğe işaret edilmiştir.

Görülüyor ki; do'ğuş şartları itibarı ile Marksist-Leninist doğrultuda
doktriner bir anlayışla doğduğuna yukarı bölümlerde değindiğimiz DİSK, ku
ruluş çalışmalarına ilişkin ortak bildiri ilkeleri ile kuruluşundaki ana tüzü
ğü ilkeleri paralellik gösteren bir yapıya sahip teşekkül durumundadır. Tü
zük hükümlerinde; daha sonraki açıklamalarında olduğu ölçüde belirgin bir
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tarzda açıklanmamış olmakla birlikte Marksist deyimlere yer verilerek do
laylı bir yolla DiSK'in amacının sosyalist bir düzene ulaşmak olduğunun
vurqularıdığr açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

Zira yukarıda belirttiğimiz madde muhtevalarında, özet olarak ifade
etmemiz gerekirse; işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan
kalkınması ve yücelmesi için Türkiva'nin tam bağımsız olması ve hızlı kal
kınma yoluna girmesi gerekli görülmekte. bunun temini için de Türk işçi
hareketinin, anayasada öngörülen köklü dönüşümlerin gerçekleşmesini sağ
layacak devrimci bir öze kavuşması ön şart olarak ileri sürülmekte. bunu
müteaxip de işçi sınıfının meselelerinin tam bağımsızlığa kavuşmuş top
lumcu bir düzende çözümleneceği belirtilerek toplumcu düzene kavuşma
nın ilk adımını da işçi sınıfının yönetim ve denetimine doğrudan katılaca
ğı planlı bir devletçilik sisteminin teşkil edeceği belirtilmekte, işçi sınıfı
nın devrimci bir niteliğe ulaşması ve bilinçlenmesinin temini için işçi sınıfı
ve emekçiler açısından bilimsel yollardan yurt ve Dünya olaylarının değer
lendirilmesi ve bilimin işçi sınıfının en önemli mücadele aracı olarak kabul
edilmesi icabettiği ifade edilmektedir.

işbu tarzda özetlenen hususlar gösterme'ktedir ki, DiSK'in. amacına ula
şabilrnesi için birbirini tamamlayan ve yekdiğerinden ayrı telakkisi mümkün
olmayan "Anayasada köklü dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, işçi sınıfının
devrimci öze kavuşturulması, toplumcu bir düzenin gerçekleştirilmesi. ilk
aşama olarak işçi sınıfının yönetim ve denetime iştirak ettiği devletçiliğin
oluşturulması. işçi sınıfının sınıf bilincine kavuşturulması, sınıf bilincinin
temini için de işçi sınıfı biliminin rehber kabul edilmesi" gibi Marksist Dün
ya görüşünden kaynaklanan ilkeler, DİSK için temel hareket noktalarıdır.

'Bu ilkelerde söz konusu deyimlerin ne anlama geldiklerini, sübjektif
takdir ölçülerinin dar sınırları içinde değil, objektif ölçülerin gerçekçiliği ve
inandırıcılığı doöruftusunda tesbit amacı ile ortaya koyabilmek için muh
telif felsefe sözlüklerindeki ve Marksist-Lenini·st mehazlarda1<i manaları için
de belirlemeye ve açıklamaya çalışacağız.

işçi sınıfı deyimi, sanayi proletaryası anlamında kullanılmaktadır.
işçi sınıfı bilimi deyimi, bilimsel sosyalizm anlamındadır. Bilimsel Dün

ya görüşü, Marks'cılık demektir. işçi sınıfının Dünya görıüşü demektir. Bir
başka deyişle işçi sınıfı ideolojisi demektir. Bilimsel Dünya görüşü işçiler
için bir eylem kılavuzudur. Yani işçi sınıfının, kapitalist Dünya görüşüne
karşı mücadele aracıdır. Binaenaleyh Di·SK'in Ana Tüzüğü olan kuruluş tü
züğündeki ifadesi ile, işçi sınıfı biliminin rehber kabul edilerek işçi sınıfı
nın sınıf bilincine kavuşturulması demek, işçi sınıfı ideolojisine işçileri sa
hip kılmak ve işçi sınıfı ideolojisi ile mücadelelere yöneltmek ve sevket
mek demektir.
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Toplumcu düzen; üretim araçları üzerinde kamu mülkiyetine dayanan
sosyalist düzen anlamındadır. Binaenaleyh toplumcu düzen, diyalektik ve ta
rihi materyalizm öğretisine dayanan ve bu hüviyeti itibarı ile bilimsel sos
yalizmden kaynaklanan, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin; toplum
sal mülkiyete dönüştürülmesi ve kapitalis üretim tarzının ortadan kaldırıl
ması sureti ile proletarya iktidarının kurulması şeklinde varlığını kazanan
sosyalist bir düzeni ifade etmektedir. Marks, sosyalizmi, komünist toplu
mun birinci, ya da alt evresi olarak vasıflandırmıştır. Hatta sosyalist düze
nin komünizm ile eş anlamda olduğu bizzat Marks ve Engels tarafından be
lirlenmiştir. Zira herikisi de daha sonraki eserlerinde komünizmi ve sosya
lizmi tefrik etmekten vazgeçmişlerdir. Bu cümleden olarak 1848 tarihinde
manifestolarını niçin "Sosyalist değil de Komünist" olarak tanımladıkları so
rulduğunda Engels, onun yayınlanmasından sonra bu deyimlerin eş anlama
dönüştüğünü it,iraf etmiştir.

işte DiSK kuruluş tüzüğünde bahis konusu böyle bir düzene geçebil
mek için de; işçi sınıfının bilimi olarak nitelenen Marksist-Leninist öğreti
rehberliğinde işçilerde kendileri için sınıf olma bilincinin uyandırılmasının
gerekliliği belirtilmekte ve sınıf şuurunun esasını teşkil eden "Sermaye sı
nıfı -ile uzlaşmazlık" ilkesinin işçilerin bilincine yerleştıirilerek, işçi sınıfırıın
kapitalizme karşı devrimci bir öze, başka bir deyişle ihtilalci bir ruha ka
vuşturulması öngörülmektedir. Keza işçi sınıfının; kendisi için sınıf olma
bilinci Içinde devrimci öze kavuşturulması, yani yurt ve Dünya olaylarının
işçi sınıfı açısından, Marksist-Leninist açıdan değerlendirilerek sosyalist dü
zene geçmede en önemli faktör ol-an ihtilalci öze ve proleter enternasyona
lizm ruhuna sahip kılınması, bilinçlerinin işçi sınıfı iktidarı yönünde bilen
mesi öngörülerek işçi sınıfı bu safhaya getirildikten sonra da DiSK'çe, ken
di görüşlerine göre anayasada öngörülen köklü dönüşümler şeklinde nite
lenen ve gerçekte ise devletin iktisadi ve sosyal temel nizamlarını ifade eden
anayasal nizamını "Toplumcu bir düzene" dönüştürerek amaçladıkları pro
letarya diktatörlüğünü kurmak istikametinde çalışma esasları ortaya konul
maktadır.

Ayrıca, işçilerde topluma hakimiyet esasına dayalı sınıf bilincinin
yaratılmasında en önemli etken olan ve Marksist-Leninist ilkelerden kay
naklanan ve ilkeler olarak daha sonraki tarihlerde DiSK'çe ortaya konulmuş
"Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının" daha kuruluş tarihinde amaç
landığı ve ilk nüvesinin teşekkül ettirildiği görülmektedir. Bu ilkelere kuru
luş tüzüğünden ve tadil edilmiş tüzük ve Tek Tip Tüzük hükümlerinden son
ra değineceğimiz için burada sadece işaretle yetiniyoruz.

ileride özel bölümünde ayrıca temas edileceği hususu mahfuzen, kısa
ca ifade etmemiz gerekirse; kuruluş tüzıüğünün buraya kadarki mu'htevası,
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DiSK'in varmak istediği bu nizamı yıkma hedefinin daha kuruluşunda mün
demiç bulunduğunu açıkça göstermektedir. Bu itibarla ifade etmek isteriz
ki, yalnız faaliyetlerinde değil. kuruluşunda dahi DiSK sosyalist bir düze
nin gerçekleştirilmesini amaç edinmiştir ve bu itibarla legal görünümlü olsa
da illegal bir teşekküldür.

DiSK'in kuruluşundaki bu espriye böylece değindikten sonra şimdi de,
zaman içinde faaliyet ve eylemleri ile aş·ama aşama geldiği 25 Haziran -
2 Temmuz 1980 tarihinde yaptığı Genel Kurulunda kabul edilen ve tüzük
tadili olarak isimlendirilen Ana Tüzüğüne yönelmek istiyoruz.

Kuruluş tüzüğünde gösterilen ve 3. maddede yer alan "Konfederasyo
nun Temel Amaç ve ilkeleri" başlıklı bölüm değişikliğe tabi tutularak: "Tür
kiye işçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle sendikal örgürü DiSK, işçi sını
fının ekonomik, politik, ideolojik mücadelesinin bütünlüğü için gerçek kur
tuluşun. ancak sosyalist bir düzende mümkün olabileceğinin bilincinde ola
rak. işçilerin her türlü sömürü ve baskıdan kurtulrnasma yönelik olarak,
DiSK çatısı altında sendikal birliğini sağlamayı, .anayasadaki temel hak ve
özgürlükleri. özel olarak da sendikal hak ve özgürlükleri koruyup geliştir
meyi, çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirmeyi, üyeleri arasında daya
nışma ve birliği güçlendirmeyi, uluslararası dayanışmaya katkıda bulunma
yı, üyelerini sınıf bilincine kavuşturmayı, Türkiye işçi sınıfı ve emekçi hal
kın ekonomik - demokratik istemleri doğrultusunda mücadele etmeyi temel
amaç kabul eder.

Kitle örgütü olma, sınıf örgütü olma. demokratik örgüt olma. bağımsız
örgüt olma nitelikleri ile cins. ırk. din. dil, mezhep, inanç, siyası düşünce
ayrımı gözetmeksizin işçilerin işyerinde birliğini, iş kolunda birliğini, ülke
çapında birliğini ve uluslarerası çapta birliğini sağlamayı, bilimsel qercek
çiliği uygulamayı, tüm ·sendikal çalışmalarda tabanın ·söz ve karar sahibi ol
masını. demokratik merkeziyetçiliğin uygulanmasını. işçi sınıfının bilimine
dayalı olarak çalışılmasını temel ilke sayar. sömürü ve baskıya, faşizme.
emperyalizme. şovenizme, her türlü sömürgeciliğe, ırkçılığa, savaş kışkırtı
cılığına, silahlanmaya karşı işçi sınıfının birliği, ulusal bağımsızlık. demok
rasi. barış ve sosyalizm için mücadele eder." şekline dönüştürülmüştür.

Konfederasyonun yetki ve görevlerini kapsayan Kuruluş Tüzüğündeki
4. maddeye de: "- Ulusal düzeyde tüm işçileri ana iş kollarında tek sen
dikada örgütleyerek DiSK içinde sendikal birliği sağlamak.

- işçi sınıfının sendikal hareketinin izleyeceği ekonomik. topturnsal
ve siyasal politikaların bağımsız ve sendikal bir örgüt olmanın bilinci ile '<a-
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lın çizgilerini saptayarak bu politikalar üzerinde birlikte hareketi sağlamak,
bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak, açıklamalar yapmak,

- Arıavasa'daki temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilme
si için mücadele etmek,

- Sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm ça
lışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının tanınması, özellik
le grev hakkının önüne konan engellerin kaldırılması ve referandum hakkı
için mücadele etmek,

- 'Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyeleri
sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, dayanışma ve bir
liği pekiştirmek, işçiler arasında sınrf bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak,
bu amaçla gerekli her türlü eğitim çalışmasını yapmak, eğitim araçlarını sağ
lamak, eğitim tesisleri kurmak,

- üyelerin eğitilmesini, örgüt içi haberleşmenin sağlanması, DİSK ça
lışmalarının Dünya ve Türkiye kamuoyuna duyurulması için gerekli her tür
lü Basın-Yayın çalışması yapmak, bu amaçla gerekli araçları sağlamak, te
sisleri kurmak,
- Dünya ve Türkiye sorunlarına, çalışma hayatına, işçilere ve sendi

kal çalışmalara ilişkin bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, bu amaç
la gerekli araçları sağlamak, kurumlar kurmak,

-. üye· sendikaların örgütlenme, toplu sözleşme, grev ve diğer sendi
kal çalışmalarını yönlendirem'k, yardımcı olarnk. üyeler arasında maddi da
yanışmayı yaygınlaştırmak,

- Dolaylı yada dolaysız işçi sınıfına ilişkin çalışmalar yapan ulusal
ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev almak, bunlara delege ve
temsilciler göndermek,

- 'DİSK amaç ve ilkeleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında
kurulu işçi sınıfı yararına çalışan örgütlerle ilişki kurmak, ortak çalışmalar
yapmak, eylem birliğine gitmek, aynı ilkeleri paylaşan uluslararası sendika
lara üye olmak, uluslararası sendikal hareketin birliğine katkıda bulunmak,
- örgüt içinde sendikal demokrasiyi hayata geçirmek, üye örçütlerin

DİSK Ana Tüzüğü, amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamaktır." hükümleri
getirilmiştir.

Ana tüzüğe getirilen bu hükümler, DİSK tarafından hazırlanıp bağlı sen
dikalara gönderilen Tek Tip Demokratik Tüzük'teki hükümler ile aynı ilke
leri içerdiğinden her iki tüzüğün birlikte değerlendirilmesine yönelmenin da-
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ha uygun olacağı görüşünden hareketle şimdi de Tek Tip Demokratik T-üzük
hükümlerine, ileride bütünlüğü ile ve teferruatı ile açıklamalara yönelece
ğimiz gerekle şimdilik genel hatları ile ve DİSK'in yapısal özelliğine işarete
yetecek kadarı ile değineceğiz.

'DİSK'in, 13-15/2/1979 tarihli yönetim kurulunca kabul edilerek DİSK
bünyesindeki sendikalara önerilen Tek Tip Demokratik Tüzüğün, amaç mad
desini ele almadan önce bu tüzüğün hazırlanması halini ifade eden giriş bö
lümündeki (DİSK 6. Genel Kurulunun aldığı kararlar arasında bulunan "Sen
dikalarda içe dönük demokrasinin uygulanması ve tüzüklerinin demokratik
leştirilmesi" ve "Tabanın söz ve karar sahibi olması genel ilkeleri" başlığı
taşıyan 6 ve 10 numaralı olanlarının DİSK Yönetim ve Yürütme Kurullarına,
kongreden sonra hemen çalışmaya 'başlaması ile sendikalarımızın tüzükleri
ni gözden geçirerek örgüt içi demokrasi uygulamasının asgari ölçülerini sap
tayan örnek demokratik bir tüzüğün hazırlanması görevini vermiştir. Bu gö
rev doğrultusunda çaltsrnelara başlayan yönetim ve yürütme kurulları önce
üye sendikalardan, oluşturulacak Tek Tip Tüzük ile ilgili görüş ve önerile
rini istemiş, bu doğrultuda hazırlanan tüzük taslağını sendikaların eleştirile
rine sunmuştur. Gelen eleştiriler gözönüne alınarak Genel Yönetim Kuru
lunun genişletilmiş toplantısında sendikalarımızın yetkililerinden oluşan 7
kişilik bir komisyon tüzüğü hazırlamakla görevlendirilmiştir. Hazırlanan Tek
Tip Demokratik Tüzük Yönetim Kurulunun 21-23 Mart tarihleri arasında
yaptığı toplantıda son biçimini almıştır. Toplantının üye sendikaların birer
yetkilisinin de k-atıldığı birleşiminde Tek Tip Demokratik Tüzüğün 30 Nisan
1980 tarihine kadar tüm üye sendikalarımızca yaşama geçirilmesine ilişkin
bağlayıcı karar oy birliği ile alınmıştır) şeklindeki açıklamaya, iş bu Tek
Tip Tüzüğün doğum şekli ve şartlarına vukuf peydahı bakımından faydalı
olacağı kanısı ile yer verdikten sonra Demokratik Tüzüğün amaç ve ilkesi
olarak "ülkemizi ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören. ulus
lararası işçi sınıfı ile uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, sosyalist bir
düzenin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmayı ilke sayan bö
lümlerine değinip yine giriş bölümünde yer alan (DİSK'in 6. Genel Kurı..ılu
Demokratik Tek Tip Tüzüğe ilişkin kararı ile 'bütün 1bu engelleri ortadan kaldır
ma görevini Genel Yönetim Kuruluna vermiştir. Bunu gerçekleştirmek bizim
ve üye sendi'kalarımızın tarihi ve sınıfsal görevimizdir. 'DiSK'i DİSK yapan il
kelerin başında gelen "Tabanın söz ve karar sahibi olması" ilkesinin önün
deki tüm engelleri kaldıran, "Demokratik Merkeziyetçi" işleyişe yeni
boyutlar kazandıran Tek Tip Demokratik Tüzük, bilinçli DİSK üyelerinin elin
de daha da gelişecek, mücadele içinde kazanılan zengin deneylerin ışığın
da Türkiye İşçi Sınıfının "Sınıf ve Kitle Sendikacılığını" egemen kılma ve
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"Devrimci Sendikal Birliği Sağlama·· mücadelesinde elindeki en önemli
araçlardan biri olacaktır.) şeklinde devam eden açıklamaya, konuya vukuf
ta bütünlük kazandırma açısından keza, yer vermeyi uygun görmüş bulu
nuyoruz.

ihrazatı ve amacına bu suretle değinilen Tek Tip Demokratik Tüzüğün
amaç ve ilkelerini belirleyen 3. maddesinde üye sendikanın amaç ve ilke
leri olarak .. Kaynağını emeğin yüce değerlerinden, gücünü işçi sınıfından
alan ... işçi sınıfı ve tüm emekçilerin mutluluğu için, kendi iş kolunda çalı
şan işçileri çatısı altında toplayan en büyük gövdeyi oluşturmayı, -Henüz
örgütlenmemiş, ya da örgütlenme olanağına kavuşmamış emekçi sınıf ve ta
bakaların bu haklarını kullanmalarına yardım ederek örgütsel dayanışma kap
samı içine alınmalarını sağlamayı, - işçi sınıfı bilimine dayalı genel eğiti
mi yaygınlaştırmayı, - Emekçi halkımızın ülkenin yönetimini ele almasını
sağlamaya yönelik ekonomik, sosyal ve siyasal bilinci geliştirecek çalışma
larda bulunmayı temel amaç sayar." hükmü yer almış ve ayrıca: "Bu ama
cını gerçekleştirmek için, ülkemizi ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuştur
mayı öngören, uluslararası işçi sınıfı ile uyumlu çalışmalar yapmayı hedef
leyen sosvalist bir düzenin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalarda bulun
mayı ilke sayar." denilmek sureti ile hedefle •ilgili prensibe yer verilmiştir.

Bu suretle hülasa olunan Tek Tip Demokratik Tüzük ilkeleri, görülüyor
ki. DiSK Ana Tüzüğü ilkel-eri ile aynı niteliktedir. işte nitelikteki bu bütün
lüğü dikkate alıp kıymetlendirerek ifade etmemiz gerekirse tüzükler muh
tevasından. Türkiye işçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle örgütü olarak; eko
nomik, politik, ideolojik mücadele içinde ve işçi sınıfı bilimi rehberliğinde
eğitimin yaygınlaştırılmasının ve işçilere sınıf bilincinin kazandırılmasının.
uluslararası şçi sınıfı ile işbirliğinin sağlanmasının, demokratik merkeziyet
çilik disiplini içinde kapitalizmin yok edilerek gerçek kurtuluş şeklinde ni
telenen sosyalist bir düzenin kurulmasının ve bu ilkeler doğrultusunda emek
çi halkın devlet yönetimini ele almasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Tetkik konusu tüzüklere göre böyle bir düzenin gerçekleşebilmesinin ön
şartı olarak; işçi sınıfı biliminden kaynaklanan sosyalist ideolojinin işçi sı
nıfı tarafından benimsenmesinin sağlanması, bu yoldaki eğitimin yaygınlaş
tırılması. işçi sınıfında kendileri için sınıf olma bilincinin yaratılması gös
terilmektedir.

Kaynağını; Marksist-Leninist ideolojinin, burjuvaziyi yenmek için esaslı
şartlardan biri olarak kabul ettiği .. Proletaryanın mutlak rnerkezlleştirtlmesl
ve en sıkı disiplinle idare edilmesi" ilkesinden alan "Demokratik Merkezi
yetçilik" ilkesinin dahi, aynı tüzüklerde amaç ve ilke olarak benimsenmiş
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olması, tüzüklerde amaçlanan sosyalizmin inşaasında önemli bir unsur ola
rak gerekli göruldüğü için tüzüklere alınmış olduğu görüşünü teyid etmek
tedir.·

Halbuki gerek Anayasanın sendika kurma hakkını düzenleyen 46. mad
desinde, gerekse 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu iş Söz
leşmesi; Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerinde; sendika, federasyon. kon
federasyon gibi mesleki teşekküllerin, işçilerin ekonornrk. sosyal. kültürel
haklarını korumak ve geliştirmek amacı ile kurulabilecekleri, ancak bu ama
ca hizmet doğrultusunda ve bu kanun hükümlerine uygun olarak grev ya
pabilecekleri, bu amacın dışında veya kanun hükümlerine uyulmaksızın ya
pılan greve kanun dışı grev denileceği ve faaliyetlerini kanun hükümlerinin
öngördüğü bu kapsam dairesinde sürdürebilecekleri, bu amaçlar dışında
başkaca bir amaç güdemeyecekleri belirtilmiştir. Ayrıca Anayasanın 4. rnad
desinde; "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Türk Milletinindir". "Millet egemen
liğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eli ile kullanır. Ege
menliğin kullanılması, hiç bir surette belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa
bırakılamaz. Hiç kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir dev
let yetkisi kullanamaz." hükümleri yer almıştır. Buna paralel olarak T.C.K.
nun 141. maddesinde de; sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde
tahakkümünü tesis etme veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırma eylemi açık
ça suç olarak gösterilmiştir. Böylece mevzuat açısından. egemenliğin Türk
Milletine ait olup sınıf egemenl-iğinin yasa dışı olduğu görülmektedir.

Görülüyor ki, mevzuat muvacehesinde bu tür mesleki kuruluşların amaç
larının kanunlara uygun olması gerekip, işçi sınıfının yasal olarak tanınan
ekonomik mücadelesi dışında bir mücadeleye yönelmemeleri icabetmekte
dir. Buna rağmen bu teşekküller cümlesinden olan DiSK'in; yasaların hiç bir
surette cevaz vermediğ•i ve aksine suç hudutları içinde görerek yasakladığı
Marksist-Leninist ilkelerden kaynaklanan ideolojik ve politik mücadele yol
ları ile egemenliğin işçi sınıfı üzerinde temerküzünü sağlayacak sosyalist
bir düzenin kurulmasını. amaç olarak tüzüklerinde dahi açıkça yer vermesi.
kuruluşundan bu yana illegaliteye yönelik hüviyetini açıkça göstermektedir.

Buraya kadarki açıklamalarımıza genel olarak bakacak olursak, DiSK'in
hangi sebep ve şartlarda Türk-lş'ten ayrılarak kimler tarafından Türkivede sol
faaliyetlerin gelişmesi muvacehesinde ayrı bir konfederasyon halinde kuruldu
ğu. nasıl bir doktriner anlayışa sahip bulunduğu, tüzüklerinin doğum şart
larına ve sebeplerine pararlel ne gibi hükümleri muhtevi bulunduğu husus
larına değinmiş bulunuyoruz.
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Bu sebeple şimdi de DiSK'in Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının
Temel ilkelerine gözatmak ve incelemek safhasına gelmiş bulunuyoruz. An
cak ne var ki, 'DiSK'in kuruluşuna temel olan ilkelerin yer aldığı tüzük hü
kümlerinin maksadına ve manasına. bir de henüz ince1enmesine girmek üze
re olduğumuz DiSK'in Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel il
kelelerinin, yıllar içindeki kendi dökümanlarında yer alan izahların, Mark
sist-Lenininst görüşlerin. bazı siyası parti programlarının ışığı altında daha
geniş bir perspektiften bakmak ve değerlendirmek sureti ile tüzükleri yönün
den DİSK'in hüviyetini aydınlığa çı'karmak hususundaki açıklamalarımızı ta
mamiyete kavuşturmak istiyoruz.

Yukarı bölümde DiSK kuruluş tüzüğünün 3. maddesi ilk fıkrasında yer
aldığına işarette bulunduğumuz (Tam Bağımsızlık) kavramından DiSK'in ne
anladığı, Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri kitabının
(DİSK, Ulusal bağımsızlık için mücadele eder) başlığı altında şu şekilde ifa
de edilmektedir: "DiSK. Ulusal bağımsızlık için mücadele veren bir sendi
kal örgüttür ... Bu güne değin yürütmüş olduğu eylemler, sınıf ve kitle sen
dikacılığı yolunda belirlemiş olduğu çizgi bunun en açık bir kanıtıdır. Tür
kiye emperyalizme bağımlı geri kalmış bir ülkedir. Ülkemizde varolan em
peryalist sömürü ve baskı başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halkı
mızı ezmekte, milyonlarca insanımızı açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin pen
çesine itmektedir. Bugün başta ABD olmak üzere Kapitalist-Ernpervalist ül
keler dev tekelleri. çok uluslu şirketleriyle ülkemizin tüm zenginliklerini ta
lan edip, Türkiye'deki ortaklarıyla birlikte işçi ve emekçilerimizin yarattığı
değerlere el koymaktadır. Türkiye ekonomisinin kapitalist-emperyalist sis
teme bağımlılığı pekiştirmekte. Dünya Bankası, iMıF gibi kuruluşların bas
kısıyla sömürü çarkı daha hızla döndürülmektedir. Türkiye'nin üye olduğu
askeri saldırı örgütü NATO. bağlı olduğumuz ikili anlaşmalar, topraklarımız
daki ABD üsleri ve yabancı askerlerin varlığı da ulusal bağımsızlığımızı yok
eden emperyalist zincirin askeri halkaları olarak görev yapmaktadır. Türki
venin ekonomik. politik. ideolojik ve askeri alanlarda emperyalizme bağım
lı olduğunu saptayan DiSK. kurulduğu yıldan bu yana ulusal bağımsızlığın
kararlı bir savunucusu olmuş, Türkiye halkının bağımsızlık özlemlerini dile
getirmiş ve bunu Ana Tüzük maddesi biçimine de sokarak temellendirmiş
tir. DİSK Ana Tüzüğü Madde 3: ('DiSK.... öncelikle Türkiye'nin her bakım
dan bağımsız olmasını ve hızlı kalkınma yoluna girmesini zorunlu görür ...
- isci sınıfının sorunları. tam bağımsızı ığa kavuşmuş toplumcu bir düzen
de çözümlenir.) bu güne kadar yapılmış olan genel kurullarda ulusal ba
ğımsızlık vazgeçilmez bir ilke olarak ısrarla savunulmuş. yeni kararlarla mü
cadele alanı daha da genişletilmiştir. DİSK. 6. Genel Kurulunda alınmış ka
rarlar bu yolda atılmış olan adımların sonuncusudur. 6. Genel Kurulda alın-
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rnış olan 5 noIu kararda bunu somut olarak görebiliriz. Bu karar uvarınca:
DiSK, emperyalist örgüt ve ülkelerin ülkemiz üzerindeki egemenliğinin kırıl
masının, işçi sınıfının siyasal örgütü öncülüğündeki mücadelenin görevi ol
duğunu unutmaksızın, bu mücadeleye koşulsuz ve tüm gücü ile etkin bir
biçimde katılmayı önde gelen görevi olarak benimser ve kabul eder.

DiSK'çe ortaya konulan bu fikirler muhtevasına göre; Türkiye bağım
sız bir devlet değil, Batı Emperyalizmine bağımlı bir devlettir ve emperya
list devletlerce sömürülmekte, baskı altında tutulmaktadır. Sömürü ve bas
kı, halkımızı ezmekte olup işsizliğin, açlığın ve yoksulluğun başlıca sebebi
dir. Sömürü ve baskının araçları ise Dünya Bankası, iMF, çok uluslu şir
ketler, NATO ve A'BD üsleridir. Bu sebeple Türkiye bağımsızlığına siyası
ve iktisadı boyunduruklardan kurtulmak sureti ile kavuşmalıdır.

işte DiSK'in bu görüşleri, Türkiye işçi Partisi, Türkiye Komünist Par
tisi programları, Dünya Sendikaları Federasyonunun görüşleri ile büyük bir
benzerlik içinde bulunmaktadır.

Bu cümleden olarak Türkiye işçi Partisi (TİP) programında; "Savaş
sonrasında emperyal'izmin; NATO'su, CENTO'su, ikili anlaşmaiarı, üsleri vb.
ile Türkiye'ye girişi, egemen sınıfların ve iktidarların istekleri ile olmuştur.
Ardından yabancı sermaye ve şirketlere kapıları açan yabancı sermayeyi teş
vik ve petrol kanunları çıkarılmıştır. Bu ilişkiler bağımlılık ilişkileridir. öte
yandan, ikinci Dünya Savaşından sonra doğan yeni durumda Türkiyenin.
ABD Emperyalizminin Ortadoğu'daki çıkarları açısından stratejik önemi çok
artmıştır. ABD'nin önce Truman Doktrinini ilan etmesi ve ardından Marshall
yardımını ileri sürmesi, ABD'nin bu stratejik önemi kavradığını gösterir.
Türkive'nin, emperyalizmin her türlü baskı ve sömürüsünden kurtarılması
ve anti emperyalist aktif ve dış politika izlemesi için, Türkiye işçi Partisi,
emperyafizmin nüfuz ve egemenliğini korumak ve kollamak üzere planlan
mış ve emperyalist ilkelerin birinci derecede söz ve karar sahibi olduğu
ekonomik, politik ve askeri bütün anlaşmaların özellikle AıB'O ile yapılan
ikili anlaşmaların ve tüm yabancı üslerin kaldırılmasını, NATO, CENTO ve
Ortak Pazar'dan çıkılmasını öngörür." denilmektedir.

Türkiye Komünist Partisi programında ise: "Türkiye, bugün derebeylik
ilişkilerinin hala yaşadığı, memleketin ekonomik, politik, stratejik kilit yer
lerine, ordusuna emperyalist devletlerin el attığı, bu yüzden egemenlik hak
larından bir çoğunu yitiren kapitalist bir ülkedir ... ABD Emperyalizmine uy
duluk, NATO üyeliği; memleketin ekonomik, sosyal ve politik durumunu
altüst etmiştir. Bu politika, bu süreç, bir yandan daha az ellerde daha bü-
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yük sermavel.ırin birikmesini, yığılmasını hızlandırmış, bir yandan da mili
tarist kliğin tepesini tutanların yerli ve yabancı tekelci çevrelerle, finans oli
garşisi ile bağlantısını kuvvetlendirmiştir. Washington, işbirlikçi Türkiye :,ü
kümetinin eliyle. Memleketin egemenlik hakları ile bağdaşmayan yüzlerce iki
li anlaşma yapmıştır. Türklvevi bu ekonomik, askersel, politik paktlar, 3n

taşmalar çökertmiştir. işte Türkiye üzerindeki Amerikan hegemonyasına, NA
TO 'ya, kölelik anlaşmalarına, Ortak Pazar tekellerinin sömürüsüne karşı de
ğişik ulusal güçlerin yığınsal protesto ve gösteri yürüyüşleri giderek çatış
malı, sert ve kanlı biçimler aldı. .. ve işçi sınıfı; halk düşmanı rejime, Ame
rikan köleleğine karşı Ulusal Bağımsızlık, demokrasi, barış ve sosyal kur
tuluş için yapılan bu savaşta başı çeken devrimci ana güç olarak kendisini
tanıttı." denilmekte ve hal çaresi olarak da: "Ulusal egemenliğin yeniden
kurulabilmesi için Türkivenin emperyalist devletlerle bağlanmış olduğu bü
tün köleleştirici antlaşmalar bozulmalıdır, NATO'dan çıkılmalı, toprakları
mızdaki bütün yabancı üsler kaldırılmalı, Türkiye'deki bütün Amerikan ve
NATO misyonları, silahlı birlikleri Memleketten çıkarılmalı, tarafsız ve oa
ğımsız dış politika ilkesine geçilmeli ve bu ilkelere titizlikle uyulmalıdır. Tür
kiye Ortak Pazar tekellerinin sömürüsünden kurtarılmalı, Ortak Pazarden
çıkılmalıdır. Kıbrıs'tan bütün yabancı askerler, bu arada Türk Birlikleri çe
kilmeli, ada yabancı üslerden arınmalıdır. Kıbrıs'm bağımsızlığı ve toprak
bütünlüğü savunulmalıdır. Sendikalar. işçi sınıfının yığınsal ve bağımsız ör
gütleridir. Sendikalar; ekonomik, sosyal ve politik bütün sınıfsal ve ulusal
sorunların, işçi sınıfının, emekçi halkın yararına çözümlenmesi için çaba gös
termelidir." denilmektedir.

DiSK'in sıkı ilişkiler içinde bulunduğu Marksist-Leninist ideoloiivi be
nimseyen Dünya Sendikalar Federasyonu da, bu baptaki görüşlerinde; "Ka
pitalist sistemin az gelişmiş ülkelerinde, yüzbinlerce kır ve şehir işçisi se
faletin eşiğindedir ... insanlık zulüm ve gericiliğe dayanan bu yapıyı dağıt
ma sürecinde ilerliyor. Ulusal bağımsızlık için halkların mücadelesi ve yok
sulların savaşları. yüzyılımızın akışında daha şimdiden toplumsal ve eko
nomik bir sistem olarak kapitalizmin reddi ve toplumsal ilişkilerde kökt:m
değişmeler yolunda ilerliyor. Az gelişmiş ülkelerde işçiler. ekonomik geliş
meye karşı çıkan her girişimi reddediyorlar ve yığınlara hizmet edecek eko
nomik ve toplumsal gelişme için ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek ve
toplumun geniş kesimlerini bu sürece çekmek için mücadele ediyorlar" de
nildikten sonra· "işte mücadelenin amaçları olarak; sömürgeciliğin. feoda
lizmin ve özel toprak mülkiyetinin biçim ve kalıntılarını yok edecek bir top
rak reformu ile toprağın, onu işleyenlere verilmesi, özel rnülkivete ait tekel
lerin yok edilerek devlete ait sanayi sektörünün kurulması ve ·geliştirilmesi.
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sosyalist ülkelerle ticaretin hızlı gelişimini önleyen engellerin kaldırılması,
askeri ve silahlanma harcamalarının toplumsal ve ekonomik gelişme yönün
de kullanılması, doğal kaynakların ulusal mülkiyete tabi tutulması ve ya
bancı sermayeye ait girişimlerin millileştirilmesine yönelinmesi" gerektiği
belirtilmektedir.

Yukarıda işaret edildiği veçhile DiSK, diğer Marksist-Leni_nist teşekkül
ler gibi Türklvenin bağımlı olduğunu, dolayısıyle baskı ve sömürüye tabi
bulunduğunu iddia ederek Batı'nın Demokratik ülkeleri ile ekonomik ve as
keri münasebetlerimizi kesmemizi istemektedir. Halbuki bu istekler Anaya
samıza göre siyasi partilerin, iktidar ve muhalefeti muhtevi parlementonun
görevidir. DiSK bir işçi konfederasyonu olarak bir siyasi parti fonksiyonunu
benimseyip uygulayamaz. Anayasa ve Dernekler Kanunu hükümlerine ta
mamen aykırı ve yasak bir yönelimdir. öte yandan da DiSK'in ortaya attığı
bu fikirler işçi kitlesinin ekonomik ve sosyal menfaatleri ile de ilgili deği)
dir. 'Bu .fikirler, Türkiye'de mevcut Hür Parlamenter nizamı yıkarak yerine
Marksist-Leninist bir rejim getirme çalışmaları ile ilgilidir.

DiSK Ana Tüzüğünün 3. Maddesi ilk fıkrasında yazılı tam bağımsızlık
tan neyin kastedildiği ve hangi amaca yönelik olduğuna bu suretle değin
dikten sonra fıkranın bütününe yönelerek tahliline giriştiğimizde, ilk bakış
ta DiSK'in işçilerin refahını sağlamak için masumane bazı isteklerde bulun
duğu intibama kapılınabilinir. Ancak meseleye gerçekçi bir gözle baktığı
mızda, işçi sınıfının sorunlarının tam bağımsızlığa kavuşmuş toplumcu bir
düzende yani sosyalist bir düzende çözümleneceği söylenmekte olduğuna
nazaran, kendi deyimleriyle azınlıkta olan bugünkü Burjuva-Kapitalist düze
nin siyasi üst yapı örgütü olan Hürriyetçi Parlamenter sistemle bu sorunlen
çözmenin imkansız olduğunun vurgulandığı, bu sebeple mutlaka yıkılması
gerektiğinin, mevzuattaki yasaklayıcı hükümleri ihlal etme endişesinden do
layı diğer bir şekil altında ifade edildiği açıkça anlaşılır.

Daha sağlıklı bir bakış için Ana Tüzüğün 3. Maddesinin mezkur fıkra
sını, son fıkrasındaki (Emekçilerin tüm haklarını alabilmesi yalnız mesleki
mücadele ile mümkün değildir. Bunun yanı sıra Anayasadaki demokratik
haklarını kullanarak siyasi mücadele yapmaları da gereklidir. Bu mücadele,
işçi sıniüm, varlığının tam bilincine kavuşturarak insanın insanı sömürme
si esasına karşıt bir amaç güder) hükmü ile birlikte mütalaa etmemiş ve Kıy
metlendirmemiz gerekmektedir.

Bu amaç ve ilkelere, DİSK Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının
temel ilkelerinin son bölümünde ışık tutularak her türlü tereddüdü ortadan
kaldıracak şekilde aydınlık getirilmekte ve bu cümleden olarak DİSK sos-
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yalizm ıçın mücadele eder başlığı altında: "işçi sınıfının kapitalist toplum
da yürütmüş olduğu mücadelede temel amacı. sömürüsüz bir topluma. sos
yalizme ulaşmaktadır. Bu ise işçi sınıfının müttefikleriyle birlikte iktidan
alıp üretim araçlarını toplumsal mülkiyete geçirmesiyle gerçekleşir. DiSK
son çözümlemede sosyalist bir düzen için savaşır. Ancak sendikal bir örgüt
olarak politik mücadelenin nasıl ve hangi araçlarla verilmesi gerektiğinin
bilincinde olan DiSK. sosyalist bir düzene ulaşılması için iktidar mücadele
sinin zorunlu olduğunu. bunu da yürütecek örgütün işçi sınıfının partisi ola
cağını bilir ve mücadele yöntemlerini ona g'öre düzenler. DiSK'in sosyalizm
için mücadele etme görevi Ana Tüzüğünde Temel Amaç ve ilkeler bölü
mündeki "işçi sınıfının sorunları tam bağımsızlığa kavuşmuş toplumcu bir
düzende çözümlenir" ve "Emekçilerin tüm haklarını alabilmesi yalnız mss
leki mücadele ile mümkün değildir. Bunun yanı sıra Anayasa'daki Demok
ratik haklarını kullanarak, siyasi mücadele yapmaları da gereklidir. Bu mü
cadele. 'şçi sınıfının varlığının tam ·bilincine kavuşturarak insanın insanı sö
mürmesi esasına karşıt bir amaç güder" sözleri ile bağlayıcı hüküm haline
getirilmiştir. DİSK Ana Tüzüğünün bu bağlayıcı hükmünün. Sınıf ve Kitle
S1ndikacılığı ilkelerinin ışığında işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolo
jik mücadelesinin bütünlüğünün bilincinde olarak Bağımsızlı-k. Demokrasi ve
Sosyalizm için mücadele eder" denilmektedir.

Görülüyor ki DiSK'in amacı ideolojiktir. Amaç sosyalizme ulaşmaktır.
Bu amaca ulaşmak için ise ilk iş iktidarı ele geçirmetkir. işçi sınıfının ikti
dar olması prensibi. Marks'ın tarihi materyalizmi gereğidir. Marks'a göre,
işçi sınıfının (Proletarya) sefaleti ve sömürülmesinin durdurulması. ancak
proletaryanın bizatihi iktidar olması ve proletarya diktasına dayanarak dev
let aygıtını yönetmesi ile mümkündür.

Lenirı'e göre ise; iktidar mücadelesi ve mücadele sonucu varı
lacak iktidar. ,proletaryanın öncülüğünde başta köylüler olmak üzere
tüm eme'kçi kitlenin desteği ile sağlanabilir. işçi sınıfının. yalnız ola
rak mücadelesinde. müttefikleri olmadan muvaffak olmasına imkan yok
tur. Leninizmin Marksizme kattığı en büyük unsur ittifaktır. ittifak ya
pılmadan girişilecek hareketlerin 'başarısızlığı şu şekilde ifade edilmiştir:
"Tek başına öncü ile zafer imkansızdır. Bütün sınıf, büyük yığınlar öncüyü
doğrudan doğruya destekleme durumuna gelmedikçe. ya da öncüye karşr
bir tarafsızlık tutumu benimseyerek karşı yanı desteklemeleri irrrkam kesin
olarak ortadan kalkmadıkça. öncüyü kesin savaşa sürmek bir cinayet olur.
Bütün sınıfın. sermayenin ezdiği geniş emekçi yığınların, gerçekten böyle
bir tutumu benimseyebilmeleri için yalnızca propaganda, yalnızca ajitasyon
yetmez. Bunun için yığınların kendi öz siyasal deneyimleri gereklidir. Bü
tün büyük devrimlerin temel yasası böyledir ... "
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Görülüyor ki, proletarya iktidardan önce ve • iktidarda iken aslı
sınıftır. Diğerleri işçi sınıfının hareket ve iktidarına yardımcıdırlar. Yürütü
cü, işçi sınıfıdır. Binaenaleyh amaçlanan iktidar bir kitle iktidarı değildir.
Tek bir sınıfın yani işçi sınıfının iktidarıdır. DiSıK'in, iktidarı işçi sınıfının
müttefikleri ile beraber ele geçirmeyi amaçladıklarını beyan etmesi kendile
rinin teori ve uygulama yönünden Marksist-Leninist olduğunu ispat eder.

Halbuki Anayasamıza ve mer'i mevzuatımıza göre iktidar mücadetesl.
münhasıran Anayasa çerçevesi içinde kurulmuş siyasi partilerce yapılabilir.
iktidar mücadelesinin amacı ise genel parlamento seçimlerine ve millı ira
deye dayanır. DiSK bir işçi kontederasvonu olarak işçilerin ekonomik ve
sosyal isteklerini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir mesleki kuruluştur. Sen
dikaların iktidar mücadelesi yapmaları mevzuata göre mümkün değildir. öte
yandan DiSK, işçi sınıfının, müttefikleri ile beraber iktidar olmalarını ön
görmektedir. Yukarıda bir başka gerekçe altında yaptığımız kıymetlendirme
sırasında da ifade ettiğimiz gibi Anayasanın 4. Maddesi sınıf egemenliğini
redetmekte ve buna zamimeten T.C.K.nun 141 ve 142. maddeleri de sınıf
egemenliğini 'kurmayı amaçlayanların ağır hapis cezasına çarptırılmalarına
amir bulunmaktadır.

Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkelerinin en son bölümünde yer
alıp yukarıda metni aynen geçirilmiş açıklamada işçi sınıfı partisi (Kornü
nist Partisi) ve sendika münasebetlerine değinilmektedir. Marksist-Leninist
literatürde; parti, proletaryanın sınıf örgütünün en yüksek biçimidir. Parti,
işçi sınıfının örgütlü müfrezesidir. Ama işçi sınıfının tek örgütü değildir.
Proletarya; sendikalar, kooperatifler, fabrika örgütleri, parlamento grupları,
partisiz kadın birlikleri, Basın-Kültür ve eğitim örgütleri, gençlik dernekleri.
devrimci savaşım örgütlerine de sahiptir. Bu örgütlerin büyük çoğunluğu,
parti dışı örgütlerdir ve· içlerinden ancak birkaçı partiye doğrudan doğruya
bağlıdır, ya da partinin kollarını oluşturur. Bütün bu örgütler belirli koşul
larda işçi sınıfına kesinlikle gereklidirler. Çünkü bunlar olmadan savaşımın
çeşitli aşamalarında proletaryanın sınıf mevzilerini güçlendirmek, burjuva
düzeni yerine sosyalist düzeni kurmakla yükümlü bir güç olarak proleter
yayı savaşıma hazırlamak imkansızdır. Parti, komünist rejimde esas güç,
muharrik kuvvet olduğuna göre başta sendikalar olmak üzere kitle örgütleri.
diktatörlüğün gerçekleşmesi için zorunlu proleter kitle örgütleridir. Bunlar
dan birincisi. işçi sendikalarıdır. Bunlar çatıları altında her meslekten işçi
leri birleştirirler. Bunlar, parti örgütü değildir. Sendikalar komünizmin oku
ludur. Sendikalar en iyi adamlarını bütün yönetim kadrolarına yönetici ola
rak verirler. Onlar, işçi sınıfının ileri unsurları ile geri unsurları arasrndaki
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bağlantıyı gerçekleştirirler. Sendikalar, işçi kitlelerini, işçi sınıfının öncüsü
ile birleştirirler. Sendikalar gibi bir temel olmadan, diktatörlük gerçekl:3Ş
tirilemez.

Marksizm-Leninizm 'de parti ve sendika faaliyetlerinin bu açrklaması
muvacehesinde DiSK'in. Marksist-Leninist sendika hudutlarını aştığı açık bir
gerçektir. Ancak Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının son bölümünde
yer alan "Sendikal bir örgüt olarak politik mücadelenin nasıl ve hangi araç
larla verilmesinin gerektiğinin bilincinde olan DiSK, sosyalist bir düzene ula
şılması için iktidar mücadelesinin zorunlu olduğunu, bunu da yürütecek örgü
tün işçi sınıfı partisi olacağını bilir ve mücadele yöntemlerini ona göre dü
zenler" demek suretiyle Leninizm'in ilkelerini bilmekle beraber Türkiva'de
legal olarak komünist partisi kurulamadığından onun yükünü de omuzladık
larını ifade etmektedir.

DiSK işte bu esaslar doğrultusunda Devrimci Kitle örgütlerini himaye
ve koordine etmekte, miting ve gösteri yürüyüşlerinde bu tür dernekleri ya
n.na almakta, Devlete ve rejime karşı hazırlanan teklifleri kendi öncülüğün
de müştereken imzalamaktadır. Sosyalizm-Komünizm yolunda ilerlemek için
tertip ettikleri 1 Mayıs mitinglerinde Komünist Partisine özgürlük diye müş
tereken bağırmaktadırlar.

DiSK Ana Tüzüğünün ilk ve son fıkralarının DiSK Demokratik Sınıf ve
Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri ile Marksist-Leninist programlar ve li
teratür muvacehesinde buraya kadarki açıklaması bir daha göstermiştir ki,
DiSK. daha kuruluşu sırasında Marksist-Leninist hüviyette olup işçilerin eko
nomik ve sosyal sorunlarının •Hürriyetçi Parlementer nizam içinde çözüm
lenmesi yerine sınıf iktidarı ve proletarya diktasında çözümlenmesine yc.i
nelmiş bir sendikalar topluluğudur.

• Bu defa DiSK Ana Tüzüğünün 3. maddesinin b bendinde yer alan bü
yük üretim alanlarının devletleştirilmesi ile ilgili hükmünün, Marksist-Leni
nist literatür ve parti programları karşısında değerlendirilemsine yönelmek
istiyoruz. 3. Maddenin b bendine yukarıda yakın bölümde aynen yer ver
diğimiz için muhtevasını aynen geçirmek yerine atıfla yetiniyoruz.

Dünyadaki sendikaların esas itibari ile ekonomist ve Marksist-Leninist
Sendikalar olarak ikiye ayrıldığını, Dünya Sendi-kalarının düşünce ve hrrr
ket tarzlarına değindiğimiz yukarı bölümlerde ifade etmiştik. Bu iki sendi
kacılık anlayışı ile ilgili olarak Lenin ikinci tip sendikacılığı tarif ederken:
"Devrimci Sosyal Demokrasi Reformlar uğruna mücadeleyi, eylemine her
zaman katmıştır ve şimdi de katmaktadır. Ama sosyal demokrasi iktisadt
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ajitasyonu, sadece Hükümetten her türden önlemleri yerine getirmesini is
temek için değil, aynı zamanda Hükümetin bir otokratik Hükumet olmasına
son vermesini istemek için kullanır. üstelik devrimci sosyal demokrasi, hü
kümete karşı bu istemi yalnızca iktlsadi mücadele temeli üzerine dayandı
rarak değil, aynı zamanda, toplumsal ve siyasal yaşamın genel olarak bü
tün alanlarına dayandırarak ileri sürmeyi bilmelidir. Kısacası Devrimci Sos
yal Demokrasi bilincinin bir parçası olarak reformlar uğruna mücadeleyi, öz
gürlük uğruna ve sosyalizm uğruna devrimci mücadeleye tabi kılar" demek
sureti ile açıklama yapmıştır.

DiSK'in takip ettiği Genel Politika çizgisi işte bu tip sendikacılık en
layışına uymaktadır. Ancak burada işaret edelim ki, Lenin'in bu açıklaması
nı yaptığı Ne Yapmalı adlı kitabın Çarlık Rusva'sında sosyalist-komünist fi
kirlerin yasaklandığı bir dönemde, yani 1902 senesi başında yayınlandığına
işarette bulunmak isteriz. Bu sebeple Lenin'in açıkça komünist terimini kul
lanmaktan kaçındığı, yerine "Devrimci Sosyal Demokrasi" terimini kullan
dığı gözden kaçırılmamalıdır.

Bu tarif muhtevasından anlaşıldığı üzere DiSK, Lenirı'in görüşlerine u,ı
gun devrimci bir sendika olarak Parti-Politika alanına girmekte ve bu yön
de temel il-keler tesbit etmektedir.

DiSK Ana Tüzüğünün 3/b maddesinde ileri sürdüğü fikirlerle Türkiye
işçi· Partisi ve Türkiye Komünist Partisi proqrarnlan arasında'ki müşabehet
noktasından TİP; "Dış ticaretin, bankaların ve sigorta şirketlerinin devlet
leştirilmesini, petrol, kömür. su kuvveti gibi çeşitli temel enerji kaynakla
rındaki ve diğer yeraltı zenginliklerindeki bütün yabancı ve özel yatırımla
rın sona erdirilmesini, enerji ve maden kaynaklarının Devlet eli ile işletii
mesini, büyük üretim araçlarının kamulaştırılmasını, devletçilik ve devlet
sektörünün içeriğinin sosyalistleştirilmesini öngörmekte, doğrudan merkezi
karara bağlanmayan ve özel mülkiyete bırakılan iş kolları ve isletmeler!
merkezi planlamaya tabi tutarak toplumun ekonomik ve sosyal qelişmesinin
gerekleri ile uyumlu hale getireceğini belirtmektedir."

Bu konuda Türkiye Komünist Partisi programında; "Ulusal ağır en
düstri devlet eliyle kurulur. Devlet sektörünün egemen olduğu bir karma
ekonomi sistemi uygulanır. Milli burjuvazinin, orta tabakaların bu sistem
içinde her türlü girişimleri, Memleketin endüstrileşmesine yardım ettiği oran
da teşvik edilir" denlldikten sonra "ülkedeki yerli-yabancı bütün özel ban
kalar, sigorta kurumları ve büyük toptan ticaret devletleştirilmeli. halka mal
edilmelidir. Keza büyük özel ortaklıklar. holdingler, kurumlar, devletle er
taklaşa kurulan işletmeler, dış ticaret, madenler. maden çıkarma endüstrisi
devletleştirilmelidir" esaslarına yer verilmektedir.
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Görüleceği üzere sosyalizmi ve nrhat olarak 'komünizmi hedef alan par
tiler ile DiSK'in genel iktisadı alandaki politikaları aynıdır.

Kuruluştaki Ana Tüzük 3/b maddesinin bu şekil incelenmesini müte
akip şimdi de DİSK Ana Tüzüğünün 3. Maddesinin c fıkrasının incelenme·
sine geçeceğiz.

Mezkur fıkrada aynen: "Emekçilere, insan onuruna uygun bir hayat se
viyesi sağlamak ve bu seviyeyi devamlı olarak yükseltmek, işsizliği ort3·
dan kaldırmak, ancak Devlet eliyle yürütülecek hızlı bir sanayileşme ile
mümkündür. Ancak, Devlet eliyle yürütülen bir sanayileşmede, işletmelerin
Devletleştirilimesi ve en ileri tekniklerin kullanılması işçilerin yararına olur"
denilmektedir.

Dikkat edilecek olursa DiSK, bu görüşleri ile de Leninist bir örgüt ola
rak partilerin politik alanına tecavüz etmektedir. Her Devletin, çalışanlara
insanca bir hayat sürme hakkı tanıması kanuni uy.gulamalarla bunu gerçek
leştirmesi, ayrıca alacağı tedbirlerle işsizliği yok etmesi sosyal bir vazife
sidir. Her sendika bu isteklerde bulunabilir ama tercih yapma görevi, si
yası partilere ve parlamentoya aittir. Şu husus gözönünde tutulmalıdır ki,
kalkınmış ve fert başına milli gelirleri yılda 9-1 O bin Dolar seviyesine ulaş·
mış Norveç, kalkınmasını sanayi ile değil, hizmetler sektörüne (Sivil Tica
ret Filosunun gelirine), Danimarka ve Hollanda tarımda yaptıkları büyük
hamlelere borçludurlar. öte yandan senelerce bazı çevrelerde ideal ekono
mik ve sosyal yapıya sahip Devlet olarak gösterilen lsveçde üretim araç
larının % 92 si özel sektöre, % 4 ü Kooperatiflere, % 4 ü ise Devlete. aittir.
O halde DiSK niçin kalkınmamızın, Devlet eliyle yürütülen sanayi vasıtasıy
la gerçekleşmesini istemektedir. işçilerin yarını buna mı bağlıdır? Bu su
allerin cevabı ideolojiktir. Kollektivizme giden en kestirme yol, Devlet kapi
talizmi ve Devlet işletmeciliğinden geçer. DiSK ise kollektivist bir örgüttür.

DiSK Ana Tüzüğünün 3. Maddesinin b fıkrasının bu tarz mcelenrneslne
burada nokta koyup şimdi de DİSK Ana Tüzüğünün 3. Maddesi ç fıkrasının
incelenmesıne geçelim.

Fıkra aynen şöyledir: "işçi sınıfının devrimci bir niteliğe erişmesi v~
bilinçlenmesi, ancak Yurt ve Dünya olaylarının emekçiler açısından ve bi
limsel yoldan değerlendirilmesine bağlıdır. Bilim, işçi sınıfının en önemli
bir mücadele aracıdır."

Kuruluşundaki Ana Tüzüğünde yer almış bu ilke, DİSK Demokratik Sı
nıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkelerini muhtevi kitabın 30 ncu sayfa
sında açıklanmaktadır. Bu açıklamada, aynen "OiSK'in temel mücadele ilke-
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!eri, işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğü
gerçeğinden kaynaklanır. Bu ilkeler DiSK Ana Tüzüğünün temel amaç va il
keleri, görev ve yetkileri bölümlerinde somutlanmıştır. DiSK Genel Kurul
ları bu ilkeleri günün koşullarına göre yaratıcı bir biçimde değerlendirerek
gerekli kararları alır ve bunların hayata geçirilmesi için yol gösterir. DiSK
Kapitalist sömürü ve baskıya karşı mücadelede işçi sınıfının Dünva görüşü
olan bilimsel sosyalizmin ilkelerine göre davranır. DiSK'in mücadelesine iş
çi sınıfı bilimi (Bilimsel Sosyalizm) yol göstermektedir." denilip DiSK Ana
Tüzüğünün 3. Maddesi Ç fıkrası aynen yazıldıktan sonra devamla: "DrSkm
temel mücadele ilkelerı; toplumsal, ekonomik, politik yapıya, Türkiverun
emperyalizme bağımlı, geri kalmış bir ülke olması gerçeğine dayanır. Baş
lıca amacımız, emperyalist zincirin kırılarak ülkenin bağımsızlığa kavuşmss..
işçi sınıfının öncülüğünde başta yoksul köylüler olmak üzere tüm emekçi
lerle oluşturulacak iktidarın, gıderek de sosyalizmin kurulmasıdır ...

DiSK'in temel mücadele ilkeleri, yalnızca işçi sınıfının değil tüm emek
çi halkın çıkarları doğrultusunda biçimlenir. Çünkü, DiSK işçi sınıfının is
temlerini hayata geçirebilmek için tüm emekçi kesimlerin desteğini de almak
zorundadır. Emekçi halkın sorunlarının çözümü, işçi sınıfının sorunlarının
çözümünden ayrı düşünülemez." şeklinde ifadede bulunulmuştur.

işte bu suretle görülüyor ki, DiSK, Ana Tüzüğündeki kendi llkelerini
kendisi açıklayıp vuzuha kavuşturmuş buiunmaktadır. Demokratik Sınıf ve
Kitle Sendikacılığının Temel ilkelerini muhtevi broşürün 24. sayfasında, ıs
çi sınıfı bilimi tabirinin bilimsel sosyalizm olduğu belirtilmiştir. Bilimsel
sosyalizm denilen doktrin Kari Marks ve F. Engels tarafından oluşturulmuş
tur. Bu bakımdan çeşitli eserlerde bilimsel sosyalizm ve Marksizm aynı an
lamda kullanılmaktadır. Bilimsel Sosyalizmin nihat hedefi komünizme ulaş
maktır. Böylece DiSK, kendisine rehber olarak Bilimsel Sosyalizmi seç
tiğine göre komünizmi kabul etmiş ve bunun tahakkuku için mücadele ve
ren bir kuruluş olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Halbuki Bilimsel Sos
yalizmi rehber kabul etmek, bunu benimsemek, savunmak ve bunun için
mücadele etmek ve eylemler koymak Anayasa ile müesses Hürriyetçi Par
lementer sistemi yıkarak bambaşka bir rejim ve toplum oluşturmak demek
tir ki bu hususun Anayasa ve mer'i mevzuata aykırı olduğu apaçık bir ger
çektir.

Bu meyanda D·iSK Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel il
keleri açıklanırken amaç olarak: "isçi s·nıfının öncülüğünde başta yok
sul köylüler olmak üzere tüm emekçilerle oluşturulacak iktidarın ve qids
rek de sosyalizmin kurulmasıdır" denilmek sureti ile Demokratik Sınıf ve
Kitle Sendikacılığı bünyesinde bir tavzihe yönelindiği g•örülmüştür.
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Burada ifade edilen husus tamamen Leninist bir görüşü yansıtmakta
dır. Zira Marks fikriyatına Lenin'in kattığı başlıca unsurlardan biri, işçilerin
öncülüğünde yapılacak ihtilale köylü ve diğer emekçi tabakalarını katması.
ihtilali müteakip kurulacak iktidarın paylaşılmasında ise yine işçi {proletaı
ya) iktidarına köylü ve diğer çalışanların yardımcı olmaları prensibidir.

Bu suretle DiSK, bu ilkesi ile. sınıf mücadelesi yaptığını ve sınıf mü
cadelesi sonunda bir sınıf hakimiyeti kurmayı amaçladığını, esas unsurun
işçi sınıfı {= Proletarya) olduğunu, köylü ve diğer emekçilerin de Proletar
ya'ya yardımcı olacağını en kısa yoldan açıklama'ktadır. Bunun keza kanun
larımız açısından yasaklanmış faaliyetler cümlesinden bulunduğu aşikar
dır.

DiSK Ana Tüzüğünün 3. Maddesinin d fıkrasının incelenmesine geçer
ken hafızaların tazelenmesi açısından mezkur fıkranın bir kere daha aynen
ele alınmasında fayda mülahaza ediyoruz.

Fıkra aynen şöyledir : "Köylümüzü uygar yaşam şartlarına kavuştur
mak ve sanayi leşmemize temel ve destek olmak üzere köklü bir toprak re
formu zorunludur. Bunun aynı zamanda işsizliği önleyici bir yararı da var
dır."

Bu hususta DiSK yayınlarında açıklayıcı bir beyan rastlanılmamıştır.
Ancak DiSK'in, Marksist-Leninist bir örgüt olarak toprak reformu konusunda
Marksist-Leninist örgütlerden ayrı bir düşünce, tutum ve uygulama tarzına·
sahip bulunmadığı da açık bir gerçektir. Bu itibarla Marksist-Leninist gö
rüşe göre toprak reformunun anlamının ne olduğuna değinmek icabetme'k
tedir. Marksist-Leninist anlayışa göre, toprak reformu. az topraklı ve toprak
sız köylüye toprak dağıtımı yapma vaadi ve köylü kitlelerinin ittifakını sağ
lamak için kendi buldukları bir tuzaktır. Bunun için ihtilalin ilk günlerinde
her çiftçiye bol toprak vaad eder ama verdikleri yetersiz toprağı kooperatif
ler kanalı ile bilahare kollektif mülkiyet haline getirirler. Çünkü onlar için
siyasi gaye, köylü kitlelerini işçinin yanına çekebilmektir. Bunun için bu
maksat doğrultusunda her yerde her zaman toprak işleyenindir sloganını
haykırırlar. iktisadı gaye ise kooperatifler kanalı ile Marksizmin temeli olan
kollektif leştirrneyi tahakkuk ettirmektir. Kolhoz, Kibutz, Çin Halk Komünü,
Bulgar Savet'i ve Köy-Kent Kollektivizrne giden yolda kilometre taşlarıdır.

DiSK Ana Tüzüğünün 3. maddesinin bu suretle açıklanmasının yapıl
masından sonra şimdi de DiSK Ana Tüzüğünün 4. maddesinin b fıkrasının
açıklanmasına yönelmek istiyoruz.
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Mezkur fıkrada "Türk işçi hareketinin izleyeceği politikanın ana çizgi
lerini saptamak ve hareketin birlik ve beraberliğini sağlamak" denilerek
konfederasyona görev verilmektedir. Halbuki bu görev. Anayasa ve 274 sa
yılı Sendikalar Kanunu, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu. 1630 sayılı Der
nekler Kanunu hükümlerine göre sendikalar değil, siyasi partilere mevdu
bulunmaktadır. Buna rağmen Sendikalar Birliği olan DiSK, sendikal faali
yetler dışına taşarak bir siyasi parti gibi harekete yönelmekte ve kanun hü
kümlerini çiğnemektedir. Kaldı ki, aynı zamanda Maksist-Leninist uygula
mada da bu görev sendikaların değil, partilerin vazifesi olarak tayin ve tes
pit edilmiştir. işte bu Marksist-Leninist anlayış içinde parti-sendika ilişkile
rine yukarıda değindiğimiz için tekrardan kaçınmak maksadı ile o açıkla
malara atıf ile yetinerek ve ancak bu meyanda Marksist-Leninist literatür
de parti-sendika ilişkisini göstermek üzere l.enirı'in: "Parti, Proletaryanın,
istisnasız bütün kitle örgütlerinin çalışmalarını koordine etmeye ve onların
eylemlerini bir tek hedefe, yani Proletaryanın kurtuluşuna yöneltmeye yarar.
Bu çalışmaları 'koordine etmek ve bir tek hedefe yöneltmek kesinlikle zorun
ludur. Çünkü başka türlü, Proletaryanın savaşımında birlik olanaksızdır.
Parti'nin yönelgeleri dışında Proletaryanın kitle örgütleri önemli hiç bir ka
rar alamazlar." şeklinde ortaya koyduğu Parti-Sendika fonksiyonlarının bir
birlerinden ayrı olması gerektiğine ilişkin ilkelerine de işarette bulunmak
istiyoruz.

işte anlaşılıyor ki, bu Marksist-Leninist ilkelere rağmen, bir sendikalar
topluluğu olan DiSK, aynen bir proletarya partisi gibi hareketi yeğlemekte,
ilkeleri bir kenara bırakmaktadır. Bu durum muvacehesinde, DiSK'in hem
sendika ve hem de parti gibi hareket etmesi, ilk nazarda, bağlı olduğu ide
olojinin gereklerinden olan Leninizmin ilkelerine ters düşüyor gibi görülmek
te ise de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Hükümleri ve Türk Ceza Kanunu
nun 141. Maddesi legal olarak bir komünist partisinin kurulmasına mani
olduğundan DİSK kendi tüzüğündeki muğlak ifadelerden istifade ederek
her iki rolü birden oynamağa yönelmekte ve zaman içinde de bu görevi bil
fiil deruhde ettiği açıkca müşahade edilmektedir. Şimdi de OiSK Ana Tüzü
ğünün 4. Maddesi e fıkrasında yer alan : "Türkiye dışında olup da işçi sı
nıfı yararına çalışan ve DiSK'in ilkelerine uygun doğrultuda görüş sahibi
olan Uluslararası işçi Örgütleri ile işbirliği yapmak, bu gibi kuruluşlara üye
olmak sureti ile işçi dayanışmasının ürünlerinden yararlanmaktır." hükmü
ne değinmek ve kuruluş tüzüğündeki (Ana Tüzük) bu hükmün nasıl bir an
lam taşıdığını, nasıl bir amale hizmet maksadı güttüğünü; zaman süreci için
de DiSK'in kurduğu ilişkilere gözatma'k suretiyle kıymetlendirip ortaya koy
mak ve müşahhaslaştırmak ve binnetice bu yönünü de aydınlığa çıkarmak
istiyoruz.
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DİSK; yıllar boyunca müşahade edildiği ve tesbit edildiği üzere, Ana
Tüzüğüne koyduğu bu prensipler doğrultusunda özellikle demirperde gerisin
de, Avrupa ve Arap ülkelerinde Mar'ksizm-Leninizmi kabul etmiş bulunan sen
dikalarla vakrn ilişkiler kurmuş ve üst kuruluş olıarak da Marksi•st-Leninist
sendikaların oluşturduğu Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) ile çalışma
birliği içine girmiştir. DiSK Dergisi yayınları; Dünya Sendikalar Federasyo
nunun 9. Kongre Kitabı bu hususlara yeterince açıklık getirecek güçtedir.

Kuruluşundan 1975 yılındaki 5 nci Kongresine kadar DiSK'in Ulus
lararası ilişkilerinde önemli bir gelişme göze çarpmamakta ise de bunda,
12 Mart 1971 döneminin engelleyici etkisinin mevcudiyetinin rol oynadığı
gözönünde tutulmalıdır.

5. Kongresinden sonra Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı atılımı
na yönelen DİSK, Kongre Kararlarının da ışığında, Uluslararası ilerici Sen
dikal Hareket adını verdikleri sendikal hareketle ilişkilerini geliştirmeye
önem vermiş, bilhassa yayın organlarında dünya sendikal hareketini. tu
tcrtı bir biçimde tabanını tanıtmaya girişmiştir.

Bu cümleden olarak çeşitli ülke sendikalarıyla (Fransız CGT. İtalyan
CGİL, SSCB. Bulgaristan. Ortadoğu ülkeleri Sendikaları) ve DSF ile ilişki
ler geliştirilmiş, DİSK Uluslararası Sendikal Toplantı ve Konferanslarda Tür
kiye işçi Sınıfının bilimsel tavrını yansıtmaya başlamıştır.

DSF ve DSF'ye bağlı örgütler de DiSK'le daha sıkı ilişkilere yönelmiş
tir. DiSK'in savaşımlarıyla etkin bir dayanışma içine girmişlerdir. Ezcümle
Maden-iş Sendikasının Messe karşı yürüttüğü büyük grev, Frarrsa'dan Mo
ğolistan·a, Doğu Almanya'dan Kolombiya'ya, ltalva'dan Güney Atrika'va.
SSCB 'den Kıbnsa kadar pek çox ülkedeki Sendikanın etkin dayanışmasıy
la desteklenmiş, uluslararası sendikal örgütler bu greve yayınlarında özel
yerler vermişler. onu büyük bir savaşım olarak değerlendirmişlerdir.

DiSKin 6. Kongresinde. bu konudaki iki kararla birlikte bir metin daha
onaylanmıştır. Bu metinde. DiSK'in "Tüm Ulusal ve Uluslararası örgütlerle,
bu arada özellikle kısa adı Türkçe DSF olan Dünya Sendikaları Federasyonu
ile çok yönlü dayanışma ve dostluk il'işkilerini güçlendirmeye karar verdiği"
belirtiliyordu.

Bu cümleden olmak üzere 9. Dünya Sendikalar Federasyonu Kongresi
ne DiSK'ten 4, Maden-Isten 5, Töb-Der 'den 3 kişilik bir heyet katılmıştır.
DiSK, 9. Dünya Sendikalar Kongresinin hazırlık çalışmalarına da katılmış
tır. Bu örgütlerde Uluslararası sendikal hareket düzeyinde etkin bir rol oy
namaya yönelmiştir.
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Ana Tüzüğündeki Milletlerarası sendikal ilişkilere yönelik hükmün. ne
doğrultuda bir amaca hizmet yönünde kurulduğuna işaret bakımından DSF'
nin 9. Kongresine iştirak eden DiSK ve MADEN-İŞ Sendikası Temsilcilerinin
Kongrede yaptıkları konuşmalara yer vermek icabedecektir.

DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR 9. Kongrede yaptığı konuşmada,
DSF'nin 9. Kongresi delegelerini DiSK adına içtenlikle ve en sıcak duygu
larımla selamlıyorum dedikten sonra: "Türkiye, yarım yüzyılı aşkın bir sü
reden beri kapitalist yoldan kalkınma çabası içinde olan. bunu bilinçle, ya
ni Devlet Politikası olarak yürüten bir ülkedir. Bu ekonomik politikanın do
ğal bir gereği olarak Dünya Kapitalist Sistemi içinde yerini almıştır. Diğer
bir deyimle emperyalizmle işbirliği yapmaktadır. Bu işb'irliği ikinci Dünya
Savaşından sonra daha da pekleşere'k, kapitalist emperyalist sistemin hem
askeri hem ekonomik örgütleriyle işbirliği haline dönüşmüştür. Kapitalist
Dünya sistemiyle yakın ilişkilerini ve kalkınmak için gelişmemişlik çembe
rini kıramamıştır. Bunun ürünü 3 Milyon açık. 3 Milyon da gizli işsiz varlı
ğını sürdürmektedir. Ayrıca her an geri gönderilme tehlikesiyle karşı kar
şıya bulunan 1 Milyon işçimiz de çok gelişmiş kapitalist ülkelerdedir.

DiSK. işçi Sınıfımızın ekonomik ve demokratik talepleri için mücadele
ederken, bu bilinç içinde hareket ediyor. Biliyoruz ki. bu amaçlar için ver
diğimiz mücadelede karşımıza çıkan asıl engel, bugünkü kapitalist sistem
ve onun egemen güçleri olan tekelci sermaye ve emperyalizmdir. Bu güçler,
kendilerine karşı verilen mücadelede kuşkusuz ki boş durmamakta. egemen
liklerini sürdürmek için her türlü faşizm kışkırtıcılığı yapmaktadırlar. Yarat
tıkları enflasyonu. hayat pahalılığını giderek arttırmak, istedikleri sömürüyü
böylece sürdürmek istemektedirler ...

CiA'nın ve onun Türkiye'deki paralel örgütlerinin faşist saldırılarına
karşı. sınıf uzlaşmacılığını reddeden tek sınıf ve kitle sendika örgütü olan
Konfederasyonumuz DiSK, "Faşizme ihtar" eylemi adı altında 2 saat bütün
ülkede işi bırakma kararı alarak tepki göstermiştir. Türkiey Devrimci Hare
ketinde ilk kez uygulanan bu politik nitelikli Genel Grev faşist güçleri, iç
savaş kışkırtıcılarını önemli ölçüde korkutmuştur. Bütün üyemiz işçilerin
yanı sıra memur. öğretmen, avukat, doktor, mühendisler, hatta bağımsız
sendikalarda örgütü bulunan işçiler de eylemimize katılarak bizi destekle
mişlerdir...

Bugün, Türkivenin içine düştüğü derin ekonomik ve sosyal bunalımın
temelinde. uygulanan kapitalist sistem ve onun Dünya ilişkileri yatmakta
dır. Bu bunalımın yükü, bunalımdan hiç bir sorumluluğu olmayan işçilerin
ve tüm emekçi halkın sırtına yüklenmek istenilmektedir. Kemer sıkma poli
tikası ve ücretlerin dondurulması düşünülmektedir.
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DiSK, geçtiğimiz dönemlerde sermaye sınıfı ve gerıcı hükümetlerin fa
şist darbe ve suikast girişimlerini başarısızlığa uğratmada üstüne düşen sı
nıfsal görevi yerine getirmiştir. Yıl başından beri sağcı, gerici, Milliyetçi
Cephe Koalisyonu iktidardan düşürülmüş, yerine Sosyal Demokrat niteliği
ağır basan bir koalisyon Hükümeti gelmiştir. Ama mevcut ekonomik siste
min bir gereği, ekonomik bunalımdan çıkış yolu olarak, yeni yönetim de ön
ceki sağcı yönetim gibi emperyalizmin ve onun kuruluşlarının isteklerine bo
yun eğmiştir. önce % 30 oranında bir devalüasyon yapmış ve ardından da,
ekonomiyi çok kısa dönemli bir açmazdan kurtaracak, ama daha çok emper
yalizmin kucağına atacak borç anlaşmasını imzalamıştır.

Ekonomik ve sosyal alandaki mevcut koşulların, ciddi düzeltmeler ya
pılmadan, olduğu gibi kabul edilmesinin, yeni hükümeti özgürlükler konu
sunda da sağa itmesinden endişe ediyoruz. Çünkü, bugünkü sağa dönük
ekonomik ve sosyal sistemi ve maddi koşullarını sosyalizmin doğrultusunda
değiştirmedikçe, sadece iyi niyetle özgürlükçü ve demokrat olunamayacağı
na inanıyoruz. 1978 baharında Türkiye; bağımsızlık, demokrasi ve sosyaliz
min güçleriyle faşist, gerici ve sömürücü güçlerin genel mücadele arenası
görünümündedir.

Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki, böylesine yoğun bir sınıf mücadelesi
ortamında, ekonomik ve politik alanların ayrılmazlığı daha açıkça ortaya
çıkmaktadır. Sınıf uzlaşmacılığını reddeden ve demokratik sınıf ve kitle
sendikacılığını sürdüren DiSK'e, bu mücadelede önemli görev düşmektedir.
DiSK. sistemin kötü sonuçlarına karşı mücadeleyle sınırlamıyor. Kendini
ve mücadeleyi, sonuçların nedenlerine yöneltiyor. işçi sınıfımız bu ortam
da, insanın insan tarafından sömürüsünün her biçiminin ortadan kaldırılma
sı, yani sosyalizmin kurulması için çetin mücadeleler veriyor. ..

Kapitalist-Emperyalist sistem bütün az gelişmiş ülkelerin zenginlikleri
ni yağmalıyor. Bu nedenle, yeryüzünün büyük bir bölümündeki emekçiler
çalışma. eğitim ve sağlrk haklarına sahip değiller. Bu hakları elde etmek
ıçın çok çetin ve soluklu bir sınıf mücadelesi içindedirler.

Ulusların kendi kaderlerini tayin etme ilkesinin yanı sıra, uluslararası
işçi Sınıfı Dayanışmasına büyük önem veren DiSK, Şili 'li sınıf kardeşleri
nin, Korenirı bölünmezliği için mücadele eden Kore Halkının, soy kırımına
karşı yiğitçe savaşan Filistin halkının, ırkçı beyaz azınlığın zulmüne ve em
peryalizme karşı savaşan tüm halkların en sıcak destekçisidir. Ayrıca DiSK 'in,
nötron bombası ve benzer: kitle imha silahlarının üretimine ve stoklann.ast
na karşı avaş açmıs olduğunu beiirtmek isterim.
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Bütün bu kötülüklere karşı mücadele verilmesini savunan DSF, çok
önemli bir görevi yerine getiriyor...

Türkiye işçi Sınıfı adına DİSK, DSF'nin bu doğru mücadele yolunu
destekliyor ve Kongre Delegasyonunu coşkuyla selamlıyor" diyerek konuş
masını tamamlamıştır.

Maden-iş Sendikası Genel Başkan Vekili Murat TOKMAK ise 9. Kong
rede yaptığı konuşmada : "9. Dünya Sendikalar Kongresine, bizlere en iyi
çalışma koşullarını sunmuş olan Çekoslavakva Devrimci Sendikal Hareke
tine ve Çekoslavak Hükümetine teşekkür eder, tüm delegeleri selamlarım.

Türkiye Metalurji işçilerinin, DiSK'e bağlı Demokratik Sınıf ve Kitle
örgütü olarak. büyük bir savaşımdan yeni çıkmış bulunuyoruz. Türkiye Me
talurji işçilerinin büyük grevini _desteklemekte en ufak gücünü esirgememiş
olan DSF'ye ve DSF-UMSB'ye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek
istiyoruz.

Bütün kıtalardan pek çok sendikal örgütün katkıda bulunduğu Uluslar
arası Dayanışmaya etkin bir biçimde katılmış olan Sovyetler Birliği, Demok
ratik Alman, Çekoslavakya, Bulgaristan, Macaristan, Fransız FTM, CGT ve
İtalyan FLM Sendikalarına da özellikle teşekkür ederiz.

örgütümüzün 17.000 üyesiyle yürüttüğü büyük savaşım, birçok açıdan
örnek ve anlamlı olmuştur. 30 Mayıs 1977 de 12.000 Metal işçisi 33 işve
rinde greve başlamış, Ekim ayında lokavt edilen 5000 işçi de onlara katıl
mıştır. Büyük grevimiz SiEMEN, MAN, MANNESMAN, BöHLER, MARELLi,
ROBERT BOSCH gibi 45 işyerinde 8 ay boyunca sürmüş, 4 Hükümetin ku
ruluşunu oörmüştür. Faşist tırmanışın hızlandığı, ekonomik ve politik derin
bir bunalım döneminde, bunalımın yükünü çekmeyi reddetmenin olanaklı
olduğunu gösterebildik. Bu başarı sadece grevcilerin kararlılığına ve üyele
rimizin bilinç düzeyine değil, aynı zamanda Ulusal ve Uluslararası düzeyde
örgütlenen dayanışmaya bağlıdır. Birlik ve eylemin somut sonuçlar verdiği
ni bir kez daha gördük...

Türkive'de büyük işçi ve halk savaşımlarının varlığı, ilerici hareketin
hızlı gelişimi, demokrasinin sınırlılığını gözden kaçırmamalıdır. işçi sınıfına
özgü düşünce ve politik örgütlenme özgürlüğü, yarım yüzyılı aşkın yasaktır.
Bu durum anti-komünist akımlara olanak tanımıştır ...

Pek çok arkadaşlar Uluslararası durum ve sorunlar üzerinde durdu. Biz
de, Türkiye'nin bir sendikal örgütünün temsilcileri olarak Yunanistan ve Kıb
nsın iki bölümünden örgütlerin bu salonda birarada bulunmasından yarar
lanarak Kıbrıs sorunu üstüne görüşümüzü bildirmek zorundayız. Bu sorun,
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Ameikan emperyalizminin Kıbrıs. Yunanistan ve Türkiye'deki militarist. şo
ven ve gerici çevrelerinin saldırganlık politikasının ürünüdür. Biz adanın ba
ğımsızlığı. egemenliğ:i. toprak bütünlüğünden ve Birleşmiş Milletler karar
larının bu doğrultuda uygulanmasından yanayız.

Sanayileşmiş. gelişmekte olan veya geri kalmış kapitalist ülkelerin iş
çileri, kapitalist sistemin genel bunalımının zararlı sonuçlarıyla. her geçen
gün, daha ciddi bir biçimde karşılaşmaktadır. Bu yapısal bunalımın yükünü
çekmeyi reddeden işçilerin sayısı artmaktadır. Çalışan kitlelerin hoşnutsuz
luğu. çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi. yeni bir yaşam uğrunda
büyük savaşımlara dönüşmektedir. Kapitalist toplumun değiştirilmesi dü
şüncesi. emek dünyasının dirimsel sorunlarına köklü tek çözüm olarak yol
almaktadır. Sosyalist ülkelerin her alandaki büyük başarıları. toplumsal
ilerlemenin çok somut örneklerini ortaya koymaktadır. Sermayenin hızla
Uluslararasılaşması. zenginlere bir avuç uluslarüstü şirketin el koyması,
etkin bir Uluslararası Sendikal Eylem gerektirmektedir ...

Kapitalist bunalım, işçilere, eylemsiz çıkış yolu olmadığını göstermek
te, ulusal düzeyde, işçilerin acil istemleri için ortak eylemler tmelinde bir
likçi yakınlaşmalar ortaya çıkmaktadır. Büyük ölçüde Uluslarüstü şirketle
rin· neden olduğu kapitalist sistemin ağır bunalımı hakların kesin bağım
sızlık isteği, daha adil bir Dünya düzeninin kurulması önündeki engeller kar
şısında; silahlanma yarışına son verme ve kalıcı bir barışı gerçekleştirme
yolunda. Uluslararası Sendikal örgütle büyük işlevler yüklenmek durumun
dadır ...

Sınıf ve Kitle Dünya Sendikal örgütü olarak DSF'nin sorumluluk anla
yışıyla, bu çerçeve içinde üstüne düşen görevleri yerine getirdiğine ve ge
tireceğine inanıyoruz ...

Uluslararası Sendikal Harekete Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı
nın egemen olması için DSF'ye, kendini geliştirme ve güçlendirme görevi
düşmektedir.

Biz DSF'nin yapısını geliştirme önerilerini bu yönde. barış. bağımsız
lık. demokrasi. toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımının ilerici sendika
cılığın daha yetkin bir biçimde uygulanması olarak alıyoruz.

Bu nedenle,

Halkların bağımsızlığı ve barış içinde; özgürlüklerin. ekonomik ve top
lumsal ilerlemenin, iyi yaşamın gelişeceği bir Dünya için, güncel savaşım
larda sendikaların ve işçilerin dayanışması ve birliği uğrunda proletarya en
ternasyonalizmini geliştirmek için. DSF'yi güçlendirmek için. her çabayı
göstermek gereklidir." demiştir.
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Dünya Sendikalar Federasyonunun 9. Kongresinde Kıbrıs davasının çö
zümü için alınan karar şöyledir: "16-23 Nisan 1978 tarihleri arasında
Prag'da toplanan 9. Kongre, Kıbrıs halkına ve işçilerine selamlarını. daya
nışmasını ve desteğini iletir.

1974 yazında Kıbnsta. ernpervalistler tarafından yönetilen bir Yunan
faşist darbesi oldu ve bu darbeyi Türk müdahalesi izledi. Kongre, bu trajik
olayların doğurduğu sonuçların hala geçerliğini korumasından derin kaygı
duymaktadır.

Kongre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini; - tüm devletlerin, Kıb
rıs'ın bağımsızlığına, egemenliline ve toprak bütünlüğüne saygı duymaları,
- tüm yabancı birliklerin Kıbrıs adasından çekilmesi, - göçmenlerin sorunlarına
bir çözüm bulunması. - tüm kayıpların aranıp· bulunması, - toplumlararası
olumlu ve yapıcı görüşmelerin yeniden başlaması için somut önlemler al
maya çağırır.

Kongre, Kıbrıs sorununa, Kıbns'ı Askeri üslerden arındırmış olarak Or
ta Doğu'da ve tüm Dünya'da barış davasına katkıda bulunan bir barış adası
yapacak; her iki toplum arasında ortak ve karşılıklı ekonomik, toplumsal ve
politik çıkarlara dayalı işbirliğinin yolunu açacak, barışçı ve demokratik bir
çözümün getirilmesine tüm desteğini verir.

Kongre. Kıbrıs sorununun kapsadığı uluslararası yönlerin tartışılması
nı sağlamak amacıyla. Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde Kıbrıs üzerine
Uluslararası bir Konferansın toplanması önerisini destekler."

• Karar muhtevasından anlaşıldığı üzere tez. tamami ile siyasi mahiyet
te olup SSCB'nin Kıbrıs davasının çözümü için ileri sürdüğü hususların kop
yas:dır. Böylece. DiSK, Türk Devletinin Milli Siyasetini bertaraf etmek su
reti ile Devletin hariçteki itibar veya nüfuzunu kıracak ve Milli menfaatlere
zarar iras edecek şekilde faaliyetler içinde. bulunmakta ve sendikal faaliyet
görünümü vererek bu doğrultuda dış ittifaklar tesis etmektedir. DSF ile ili~
kilerine kısaca bakışta bulunarak müşahade ettiğimiz kadarı ile iş bu karar
yanında, ayrıca; Türkivede ve Dünya'da proleter enternasyolizmin gerçek
leştirilmesi ve bu suretle Dünyada hakiki barışa ve kurtuluşa kavuşulabile
ceği yolundaki kararlılığı ve aktivitesi. bu amacının tahakkuku için beynel
milel düzeyde örgütsel ve eylemsel birliğe ve testeğe yönelmesi hususları
dikkatte tutularak birlikte değerlendirilecek olursa, DiSK'in Dış Memleket
lerde bulunan Sendikalarla işbirliği yapmasına yönelik Ana Tüzüğündeki bu
hükmün de, DiSK'in doktriner doğum şartları uyarınca Proleter Enternasyo
nalizmin tahakkuku istikametinde ve bu amale hizmet yolunda hazırlanmış
olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.
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ıste buraya kadar yaptığımız DiSK'in kuruluşuna ve tüzüklerine müte
allik analiz ve açıklamaların tümü. bu defa da bir bütün olarak sentezine var
mak gayesi ile bütünleştirici bir perspektiften mütalaa edilecek olursa görü
lecektir ki. sadece bir manayı ve bir amacı sergilemektedirler. Bunlar. ma
sumane ifadeler telakkisine meydan vermeyecek kadar açık bir tarzda. mer'i
Anayasal nizamın ortadan kaldırılması ve proletarya diktatörlüğünün kurul
ması gayesi ile planlanmış düsturlar mecmuasıdır.

Her kuruluşun olduğu gibi DiSK'in de bütün faaliyet ve eylemleri. açık
lıkla tespit edilen iş bu gayesi uğruna tevcih edilecek olduğuna göre. bu
gaye, Anayasal nizamın bütün müesseselerini ortadan kaldırmaya yönelik
başlıbaşına bir tehlikedir ve daha DİSK'in temelinde. kuruluşunda münde
miç bulunmaktadır. DİSK'in faaliyet ve eylemlerini planlatıp sürdürten, yö
neticilerini ve teşkilatını tek bir istikamette. tek bir bakışta toplayan ve top
latan işte bu gayedir. Bu itibarla bidayetten beri sürdürdüğümüz iş bu asıl
gayenin tesbiti ve açıklık kazanmasının sağlanması üzerine müesses araş
tırma ve değerlendirme. bizim için; iş bu davanın temelini. DİSK 'in tabiatı
nı. müesses nizam için oluşturduğu tehlike potansiyelini ve Devlete yönelt
tiği kitlesel şiddet hareketlerinin fikir ve ruh kökenini ortaya koyabilmek ba
kımından evvelemirde ele alınması gereken bir mesele teşkil etmiştir.

Böylece Ana Tüzük ile. bağlı sendikalarca uygulanmak üzere hazırlan
mış Tek Tip Tüzük Hükümlerinde yer alan DiSK ilke ve amaçlarının, gerek
tüzük hükümlerinin salt muhtevaları. gerekse bu hükümlerin DiSK'in zaman
süreci içindeki uygulama ve faaliyetleri açısından yapılan değerlendirilmesi
sonucu. konfederasyonun daha kuruluşundan itibaren sahip olduğu Mark
sist-Lenininst doğrultudaki ihtilalci anlayışını ve bu anlayışın oluşturduğu
kuruluş yapısını yansıttığı. ihtilalci yapısı icabı sınıf mücadelesi yolu ile ik
tidarı almak ve proletarya iktidarını kurmak şeklindeki. strateji ve taktiklerini
gözler önüne serdiği görülmüş ve anlaşılmıştır.

Bütün bu ortaya çıkan gerçekliğe daha bir derinlik ve genişlik kazan
dırmak maksadı ile şimdi de DİSK Yönetim. Yürütme. Denetim. Onur Ku
rulları ve Bölge Temsilcileri ile üye sendikaların Yürütme Kurullarının 1-4
Ağustos 1978 tarihleri arasında örende yapmış oldukları ortak toplantıya
DiSK Yürütme Kurulunca getirilip görüşülen ve tartışılan. üye sendikaların
yetkili kurullarınca incelendikten sonra DİSK Yönetim Kurulunca 13-15 Şu
bat 1979 tarihindeki toplantıda oy birliği ile kabul edilen "Demokratik Sınıf
ve Kitle Sendikacılığının Temel Ilkelerine eğilmek icabetmektedir.

"DiSK Yayınları : 28., numara altında 20.3.1979 tarihinde basılıp. ilk
iki paragrafında kabul ediliş prosüdürü açıkladıktan sonra; "Bu ilkeler. işçi
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sınıfının zengin deneylerle dolu Uluslararası Sendikal Mücadelesinde, DiSK'
in 12 yıllık şanlı geçmişinde, örgütlenme çalışmalarında, grevlerde, direniş
lerde. kitlesel gösterilerde, dişediş mücadele ortamında biçimlenen, hayata
geçirilen ilkelerdir. Bunlar, DiSK'i DiSK yapan ilkelerdir. Bugüne kadar üze
rinde çok sözü edilen bu ilkeler ilk kez yazıya dökülerek bir kitapçık halinde
DiSK üyelerine ulaştırılmaktadır. Bu kitapçık, böylece aynı zamanda DiSK
Temel Eğitim Seminerlerinin "Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri"
ve "DiSK'in ilkeleri" bölümlerinin ders notları olmuştur. Demokratik Sınıf
ve Kitle Sendikacığılığının Temel ilkeleri, işçi sınıfının ekonomik, politik ve
ideolojik mücadelesinin bütünlülünün bilincinde olarak, işçi sınıfının dev
rimci sendikal birliği yolunda mücadele eden DiSK militanları için mücade
lenin her aşamasında yönlendirici temel el kitabı olacaktır." denilerek biti
rilen DiSK Yürütme Kurulunun ön sözüyle yayınlanmış. "Demokratik Sınıf
ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri" ileri bölümlerde özellikle ele alı
narak incelenmesi yapılacak olduğundan dolayı burada, ayrıntılarına girme
den ve sadece DiSK'in kuruluşundaki doktriner yapının ve gayenin yıllar öte
sinden açık seçik şekilde kendi mensuplarınca nasıl dile getirildiğini açık
lamaya ve ortaya koymaya yetecek kadarıyla değinerek ele almakla iktifa
edeceğiz.

DiSK'in bu temel ilkelerinin yer aldığı bölümlerin başlıklarını ele ala
rak bu ilkelerin-hedef istikametinde planlanmış hallerini ve dolayısıyle dok
triner siyasal amacın ihata gücünü göstermeğe çalışacağız:

a - Sınıf Sendikacılığının Temel ilkeleri
b - işçi sınıfının ekonomik politik ve ideolojik mücadelesi bir bütün-

dür
c - Uzlaşmacı sendikacılık ve sınıf sendikacılığı
d - Sendikalar kitle örgütleridir
e - Sendikalar sınıf örgütleridir
f - Sendikalar demokratik örgütlerdir
g - Sendikalar bağımsız örgütlerdir
h - DiSK'in örgütsel ilkeleri
ı - DiSK'in temel mücadele ilkeleri
i - DiSK, işçi Sınıfının Birliği için mücadele eder
j - DİSK, Demokrasi için mücadele eder
k - DiSK, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele eder
1 - DiSK, barış için mücadele eder
m - DiSK, sosyalizm için mücadele eder
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Bu ilkelerle ortaya konulan gerçek. hem DiSK'in kuruluşundan bu ya-
-na tüzük hükümlerinde yer alıp ancak mevzuatın yasaklamış olması sebe
bi ile kısıtlı olarak vazedilen prensiplerin asıl ruhunun ve yapısal özelliğinin
açıklanmış olması. hem de gerek kuruluşundan beri ortaya konulan faali
yet ve eylemlerinin ve gerekse bundan sonra ortaya konulacak olanlarının
hangi istikamet doğrultusunda icra edildiği ve edileceğinin belirlenmiş ol
ması hususlarıdır. 'Bu bakımdan bu ilkeler. konfederasyonun geçmiş, hal ve
gelecek yönünden hüviyetini, doğuş ve istikamet doğrultusunu açıklayıcı bir
projeksiyon mesabesindedirler. Bu sebeple bu ilkelerin ortaya konulmasın
dan doğan sorumluluk; bir yandan DiSK'in ve üye sendikaların yukarıda adı
geçen yetkili kurullarına. öte yandan DiSK'in doğuşundan bu yana DiSK'in
yönetiminden sorumlu kurullarının tümüne raci bulunmaktadır.

Burada özellikle işaret edelim ki. bütün çıplaklığıyla Marksist-Leninist
bir kuruluş olan DiSK; bir yandan. bu ilkelerde mevzuata göre suç teşkil
edebilecek deyimlere ve tabirlere imkan ölçüsünde yer verirken öte yandan
yine de mevzuat muvacehesinde suç teşkil edebilecek tabirlerin bir kısmını
tam açıklığı ile· kullanmaktan kaçınma yoluna girmiş ve nisbeten üstü kapalı
deyim!eri kabil oldukça tercih etmiştir. Binaenaleyh bu görüş açısından bu
başlıklar altında veratrmş temel ilkelerin. gerek ihdas sebepleri ve gerekse
maksadı mahsus keyfiyeti dikkate alınarak bir taraftan Marksist-Leninist li-

• teratür ve diğer taraftan mevzuat muvacehesinde kıymetlendirilmeleri ve
gerçeğin gözler önüne serilmesi icabetmektedir.

Bu bapta öncelikle DiSK Temel ilkeler kitabında yer almış tabirleri ele
alacak ve bunların Marksist-Leninist literatürdeki yerini ve anlamını belirte
cek. bilahare de DİSK Temel ilkeler kitabında bu tabirlere ne şekilde yer ve
rildiğini göstermeye çalışacağız.

DiSK TEMEL İLKELER KiTABINDA KULLANILAN

a - işçi Sınıfı Deyimi :

Bu deyime ilgisine mebni yukarı bölümlerde değinmiş ve sanayi pro
letaryası anlamında bulunduğuna işaret etmiştik.

b - işçi Sınıfı Partisi Deyimi :

S.S.C.B. Bilimler Akademisinin Lenin'cilik ve işçi Sınıfının Uluslararası
Devrimci Hareketi adlı kitabında şu şekilde nitelenmiştir: "Sovvet halkının
politik lideri, militan öncüsü olarak Sovyetler Birliği Komünist Partisi, ilk ve
en başta toplumumuzun en ilerici sınıfı olan işçi sınıfının partisiydi ve bugün
de öyledir."
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"Lenin yalnızca, işçi sınıfının devrimci partisinin kuramını yaratmakla
kalmadı, böyle bir partiyi Sovyetler Birliği Komünist Partisini de örgütledi
ve geliştirdi."

Görülüyor ki işçi sınıfı demek aynı zamanda proletarya demektir. işçi
Sınıfı partisi demek, komünist partisi demektir. Hatta Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinin kendi komünist partilerine verdikleri diğer bir isim de
budur.

DiSK Temel ilkeler kitabında "Komünizm, Marksizrn-Leninizrn. Bilim
~eı Sosyalizm" tabirleri yerine eş anlamda olmak üzere çogu kez "işçi Sını
fı Bilimi, Bilimsel Dünya Görüşü, Bilim. Sosyalizm, işçi Sınıfı ıdeoiojisi.
Gerçekçilik vb." örtülü terimler kullanılmıştır. Bunları açıklığa kavuşturmak
için yukarıda da belirttiğimiz gibi önce Marksit-Leninist literatürdeki yerle
rini ve sonra DİSK Temel ilkeleri kitabındaki yer alış biçimlerini ortaya koy
maya çalışacağız.

a - Kömünizm ve Sosyalizm Deyimleri :

Bu deyimleri Marksist-Leninist açıdan yeniden açıklamaya gerek duy
muyoruz. Zira bu deyimler arasındaki bilimsel ayrımın açık olduğuna, ancak
genel olarak sosyalizm diye adlandırılan şeyin, Marks tarafından Komünist
Toplumun birinci, ya da alt evresi olarak adlandırıldığına; hatta Marks ve
Engels'in, daha sonraki eserlerinde, her iki- deyimin eş anlamda oluşlarına
işarette bulunduklarına ilgisine mebni yukarı bölümlerde yeterince değin
rniştik.

b - Bilimsel Sosyalizm, Komünizm, Marksizm, Bilimsel Dünya Gö
rüşü, Bilim Deyimleri :

Marksist-Leninist literatür cümlesinden olmak üzere; Jozef STALIN'in
"Leninizrnin ilkeleri" adlı kitabında bu deyimlerin yaratıcılarının Marks ve
Engels olduğuna işaret edilmiş, ayrıca SSCB Bilimler Akademesinin Lenin
cilik ve işçi Sınıfının Uluslararası Devrimci Hareketi adlı kitabında "Lenin,
Bilimsel Sosyalizmin teorisini ve pratiğini yaratıcı bir yaklaşımla geliştirir
ken Komünistlere; Bilimin ve Kültürün bütün başarılarını, kavramlarını ve iş
çi sınıfının Devrimci öncü Gücünün Politikasını kesinlikle bilimsel ilkelere
dayandırmasını öğretti.", "Lenin; Mar'ks ve Engels'in kurdukları bilimin her
yönünü, diyalektik maddeciliği, ekonomi politiği, sosyalist devrim teorisi
ni ve komünist toplumun kurulması teorisini geliştirmiş olan seçkin bilim
adamıydı.", "Tüm ülkelerin emekçi kitleleri giderek artan bir şekilde Lenin
öğretisinin büyük bir gerçek olduğunun farkına varıyorlar. Onlar Lenincilik-
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te, çağdaş sosyal gelişimin ortaya çıkardığı sorunlara cevap veren bir bili
mi görüyorlar.", "Bilimsel Dünya görüşü olan Marksçılık bir eylem kılavu
zudur" görüşleri altında işbu deyimlere açıklama getirilmiştir.

c - Gerçekçilik Deyimi :

Marksizm-Komünizm ve· Sosyalizm adlı ingiliz'ce ansiklopedide; Marks,
Engels ve Lenin'in öğretilerine uymak. komünist partisi gibi düşünmek. par
ti ve liderine tapmak, Batı'vı şiddetle yermek. Sovyet Husva'va hayranlık
olarak açıklanmıştır.

DiSK Temel ilkeler kitabında ise bu deyimleri ifade eden ve aynı an
lamları veren kelimeler ve deyimler olarak kullanılan :

a - ideoloji, işçi sınıfı ideolojisi, sosyalist ideolojisi, bilimsel dünya
görüşü, işçi sınıfının dünya görüşü, işçi smıfı bilimi, bilimse[
sosyalizm, bilim, gerçekçilik tabirleri:

DiSK Temel ilkeleri kitabının 8. sayfasında: "Toplumlarda her sını
fın bir ideolojisi vardır. ideoloji; toplumdaki üretim ilişkileri tarafından. özel
likle de mülkiyet ilişkileri tarafından koşullanan. belirli sınıf çıkarlarını dile
getiren ve insanın düşüncesini. duygularını ve eylemlerini etkileyip kendi
doğruitusunda görüşler ve değer yargıları yaratmaya ve davranış normlarr
koymaya yönelik politik. felsefi. dinsel. sanatsal ... toplumsal düşünceler
sistemidir.", "ideolojik mücadele ise, işçi sınıfının bilimsel Dünya görüşü
ile donatılması mücadelesidir." şeklinde yer almış ve aynı kitabın 30. Say
fasında da: "işçi sınıfı kapitalist dünya görüşüne karşı. kendi bilimsel
Dünya görüşü ile mücadele eder, işçi sınıfının Dünya görüşü bilimsel sos
yalizmdir.", "DiSK. kapitalist sömürü ve baskıya karşı mücadelede işçi sı
nıfının Dünya görüşü olan bilimsel sosyalizmin ilkelerine göre davranır.··
biçiminde ifade edilmiş. keza aynı kitabın 24 ve 25. sayfalarında: "DiSK
ve DiSK üyesi sendikaların çalışmalarında gerçekçilik egemendir. Bu ger
çekçilik, soyut bir gerçekçilik değil, işçi sınıfının bilimine yani bilimsel sos
yalizme dayalı bir gerçekçilik olmak zorundadır.", "işçi sınıfının ekonomik,
politik, ideolojik mücadelesinde başarılı olması, ancak olaylara nesnel bir
yaklaşım ile mümkündür. Ayağı yerden kesik bir mücadele, somut gerçek
lere dayanmıyan bir mücadele, yenilgi ile sonuçlanacaktır. DiSK'in gerçek
çilik ilkesi bu anlamda mücadelenin bilimsel çizgide yürütülmesi ve işçi sı
nıfının bilimi ışığında nesnel sonuçlara varılması demektir;" denilmek su
reti ile ifade olunmuş, keza aynı kita'bın 30. Sayfasında: "DlSK'in müca
delesine işçi sınıfı bilimi yol gösterir. DiSK Ana Tüzüğünün 3. Maddesi; iş
çi sınıfının devrimci niteliğe erişmesi ve bilinçlenmesi ancak Yurt ve Dün-
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ya olaylarının emekçiler açısından ve bilimsel yoldan değerlendirilmesine
bağlıdır. Bilim işçi Sınıfının en önemli bir mücadele aracıdır demektedir."
şeklinde belirtilmiş, yine aynı kitabın 35. sayfasında: "Buqıin başta işçi
sınıfı olmak üzere tüm emekçiler Temel Hak ve özgürlüklerden yoksundur
lar. Ülkemizde işçi sınıfının politik örgütlenmesini ve işçi sınıfının biliminin
yayılmasını engellemeye yönelik T.C.K. nun 141 ve 142. Maddeleri yürür
lükte iken Türkiye'de bir demokrasiden söz edilemez." denilmek sureti ile
yer almış bulunmaktadırlar.

'Burada hemen işaret edelim ve tesbit edelim ki, kendi görüşlerince
T. C. K. nun 141 ve 142. maddeleri işçi sınıfı biliminin yayılmasını en
gellediğine göre o halde lşçl sınıfı bilimi olarak ifade ettikleri husus, açık
ca komünizm demektir. öte yandan da görülüyor ki; yer yer kullanılan bilim
ve bilimsel yol kelimeleri de, bilimsel sosyalizm ve Marksizm-Leninizm ma
nasını taşıyan işçi sınıfı bilimi ile eş anlama gelmektedir. Esasen. Mark
sist-Leninist'lere göre esas ve gerçek bilim. bilimsel sosyalizmdir. Buna
uymayan her şey, gerçeğe ve gerçek bilime aykırıdır.

Hülasaten ifade etmemiz gerekirse DiSK'in Temel ilkeler kitabındaki
kelime ve deyimler, asıl anlamları itibarı ile şu şekil bir muhtevaya sahip
bulunmaktadırlar :

işçi Sınıfı Partisi; Komünist Partisi demektir. Esasen S.S.C.B.'de de
kendi Komünist partilerine verilen diğer bir ad budur. Sosyalizm. komünizm
le eş anlamdadır. Aynı zamanda komünist topluma geçişin ilk evresidir.
Sosyalizm-Komünizm-Bilimsel Sosyalizm-işçi Sınıfı Bilimi, Bilim-Bilimsel
Dünya Görüşü-Sosyalist ideoloji-işçi Sınıfı ideolojisi deyimleri, hemen he
men eş anlama gelmektedirler. Bu deyimler; diyalektik maddeciliği, sosya
list devrim teorisini ve komünist toplumun kurulması teorisini muhtevi bu
lunmaktadırlar. Gerçekçilik ise, lugavT yönüyle anlaşıldığı şekli ile bir ger
çekçilik olmayıp, sosyalist gerçekçilik anlamına; yani bir şeyin bilimsel sos
yalizm veya Marksizm-Leninizm ilkelerine uygun olup olmadığı anlamına
gelmektedir.

işte yalnızca bu kelime ve deyimlerin incelenmesi dahi DiSK'in Mark
sist-Leninist ilkeleri benimsemiş. o yönde propoganda ve eğitim yapan ve o
yönde iktidarı ele geçirmek için sınıf mücadelesi yapan bir kuruluş olarak
doğduğunu ve faaliyetlerini buna göre sürdürdüğünü açıkça ortaya koymak
tadır.

işte DiSK'in bu kuruluş yapısına uygun olarak sendikal yönetimi için
kabul ettiği sistemin adı da Demokratik Merkeziyetçiliktir. 'Bu hususa "Sen
dikalar Demokratik örgütlerdir" başlığı altında l5-16. sayfalarda ve "Ta-
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banın söz ve karar sahibi olması ilkesi .. başlığı altında 25 ve müteakip say
falarda olmak üzere iki yerde yer verilmiştir. Demokratik Merkeziyetçilik
Komünist partilerinin temel örgütsel ilkesini ifade eder. Bu ilke. aynı za
manda komünist yönetimi altında bulunan ülkelerin sosyal kuruluşlarına da
teşmil edilerek ekonomi ve devlet örgütlerinde de uygulanmaktadır.

Demokratik Merkeziyetçilikle ilgili olarak DiSK Temel ilkeler kitabında
yer alan pasajlar şu şekildedir:

"Sendikal çalışmalarda en genel anlamı ile demokratik merkeziyetçilik
ilkeleri egemendir. Bu ilkeleri şöyle sıralayabiliriz : - En alt düzeyden en
üst düzeye kadar tüm sendika organları seçimle iş başına gelirler. - Ka
rarların hazırlanması, alınması. uygulanması ve uygulamasının denetlenme
sinde tabanın görüşleri alınır. Alt düzeydeki organlar üst düzeydeki organ
lara bilgi verirler, üst düzeydeki organlar alt düzeydeki organlardan gelen
önerileri gözönünde bulundururlar. - Üyeler örgüte, azınlık çoğunluğa. alt
organlar üst organlara uyar. Kararların oluşmasında azınlıkta kalanlar çoğun
luğun kararına uymak zorundadırlar. -Tartışmalarda eleştiri-özeleştiri-ikna
yolu uygulanır. Demokrasi ve merkeziyetçilik ayrılmaz bir bütündür. Sendi
kalarda yalnızca "Merkeziyetçilik" ilkesinin uygulanması yöneticilerin kesin
egemenliğine yol açar. Yalnızca "demokrasi" ilkesinin uygulanması ise sen
dikal disiplinin yok olmasını getirir. Demokratik Merkeziyetçilik ilkelerinin
hayata geçirilmesinde eğitim çalışmaları, pratikte elde edilen deneyler bü
yük bir önem taşır. üyelerin, kararların hazırlanmasına. kararların alınmasına
kararların uygulanmasına, kararların uygulanmasının denetlenmesine etkin
bir biçimde katılacak duruma getirilmeleri sürekli bir sınıfsal eğitimle müm
kündür. Sendikal çalışmalarda kararlarda azınlıkta kalan üyelere karşı tasfi
ye değil. eğitim ve ikna yöntemi uygulanır. Eleştiri ve özeleştiri yöntemi en
canlı bir biçimde işletilir. Sıradan üyeden en üst yöneticiye kadar tüm üyeler
hata yaptıklarında özeleştiri ilkelerine uyguri davranırlar. Eleştiri ve özeles
tiri olmadan Sendikal Demokrasi ilkesi hayata geçirilemez... Tabanın söz ve
karar sahibi olması ilkesi ile gerçekçilik ilkesi bir bütün oluşturur. Tabanın
görüşlerinin uygulanabilir olması, bu görüşlerin gerçekçi olmalarına bağlı
dır."

Görülüyor ki tabanın söz ve karar sahibi olması ile ilgili gerçekçiliğin
anlamı. soyut bir gerçekçilik değil, yukarıda işaret ettiğimiz gibi işçi sınıfı
bilimine yani bilimsel Sosyalizme dayalı bir gerçekçiliktir. Daha başka bir
ifadeyle söylememiz gerekirse. tabanın söz ve karar sahibi olması, gerçekçi
lik ilkesine yani bilimsel sosyalizme tabi olmak şartıyla mümkün olabiliyor.
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DiSK'in Demokratik Merkeziyetçilik anlayışına açıklık getirmek ve kı
yasa varabilmek için. Marksist-Leninist literatürdeki demokratik merkezi
yetçilik analayışına kısaca da olsa yer vermek istiyoruz.

Bu cümleden olarak. S.S.C.B. Bilimler Akademisinin Lenincilik ve işçi
Sınıfının Uluslararası Devrimci Hareketi adlı kitapta bu ilke şu şekilde açık
lanmıştır:

"Yeni tip bir partinin Leninci örgütsel ilkelerinin özü, demokrasiyi ve
Merkeziyetçiliği tek bir bütünün ayrılmaz parçaları yapan Demokratik Mer
keziyetçilik ilkesidir.", "Demokratik Merkeziyetçilik; partinin programında
ve tüzüğünde somutlaşan her komünist ve her parti örgütü için bağlayıcı
olan partinin ideolojik, taktik ve örgütsel ilkelerinin birliğidir. Parti. bir tek
yüksek organa, ( ... Merkez Komitesi) ortak bir disipline sahiptir ve bütün
faaliyetleri, azınlığın çoğunluğa, alt örgütlerin üst örgütlere mutlak uyması
üzerine temellenir. Yetkili Organlar karar verdikten sonra, hepimiz, parti üye
leri olarak tek bir insan gi1bi davranmalıyız diye açıklıyordu Lenin.", "De
mokratizm; baştan aşağı tüm yönetici parti organlarının seçimle gelmesi.
sorumlu ve görevden alınabilir olması, ... tüm komünistlerin parti yaşamında
girişkenlik göstermesi ve etkin bir rol oynaması, eleştiri ve özeleştirinin pra
tikte geniş olarak uygulanması demektir. Partimiz, parti içi demokrasinin
sağlam bir şekilde gözetilmesine, tutarlı olarak geliştirilmesine ve parti içi
diliplinin güçlenmesine büyük önem verir."

Kıyaslamaya ve kıymetlendirmeğe esas olarak ele aldığımız buraya ka
darki bölümler, DiSK'in "Demokratik Merkeziyetçilik ilkesini" gerek ad, ge
rekse muhteva olarak tamamen Marksist-Leninist örgüt Yönetim Sistemin
den aldığını göstermektedir. Yöneticilerin seçilmesi, kararların alınması,
burda alt organların üst organlara, azınlığın çoğunluğa uyması, eleştiri-öz
eleştirinin kabul edilmesi giıbi esaslar bunun en bariz işaretleridir. özellikle
DiSK'in "tabanın söz ve karar sahibi olmasını" bilimsel sosy_alizme uygun~
luk anlamına gelen .'gerçekçilik ilkesine" bağlaması, Marksist-Leninnist Li
teratürdekinden daha açık-Seçik bir Marksist-Leninist tutum olarak kendini
göstermektedir. işte bu suretle DiSK'in Marksist-Leninist örgütsel Yönetim
Sistemi olan "Demokratik Merkeziyetçilik" ilkesini kabul etmiş olması, ne
derece katı bir Marksist-Leninist kuruluş olduğunu bir ayrı yön olarak orta
ya koymaktadır.

Marksist-Leninist kuruluş olduğunu ve bu doğrultuda Demokratik Mer
keziyetçilik sistemiyle örgüt yönetimini öngören DiSK'in şimdi de Temel
ilkeler kitabında açıklanan şekliyle sınıf mücadelesi anlayışını ortaya koy
mak istiyoruz.
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DiSK Temel ilkeler kitabında "işçi Sınıfının ekonomik, politik ve ide
olojik mücadelesi bir bütündür" başlığı altında açıklanan sınıf mücadele
anlayışı da tamamen Marksist-Leninist bir görüşle ortaya konulmuştur. Te
mel ilkeler kitabında Sınıf Mücadelesinin kökenini (Kapitalizm, Kapitalist
Sınıf. Onun baskı aracı Kapitalist Devlet, işçi Sınıfı, Artı Değer) ve ortaya
çıkmasını (Sendikalaşma) tam bir Marksist-Leninist görüşle açıklayan pasaj
lar şu şekildedir :

"işçi Sınıfı feodal ilişkilerin bağrında doğan ve zamanla politik iktidarı
ele geçiren kapitalist Sınıf ile birlikte doğmuş ve kapitalizmin gelişmesiyle
birlikte güçlenmiştir. ücretli emeğin en aşırı bir biçimde sömürülmesi ve
artı-değerin ele geçirilmesi temeline dayanan kapitalist toplumda tüm değer
leri ve zenginlikleri yaratan işçi Sınıfı ile Kapitalist Sınıfın uzlaşmaz bir Sı
nıf Mücadelesine girmesi kaçınılmaz olmuştur. üretimin toplumsal niteliği
ne rağmen üretim araçlarının özel kapitalist mülkiyette bulunması kapitaliz
min temel çelişkisidir ve bu çelişki işçi sınıfı ile kapitalist sınıf arasındaki
uzlaşmaz sınıf karşıtlığında yansır. işçi Sınıfının gelişme süreci içinde or
taya çıkan ilk mücadele biçimi ekonomik mücadele olmuştur. Bu, işçi Sını
fının kötü çalışma ve yaşama koşullarına karşı kendiliğinden ama cesaretle
giriştiği bir mücadeledir. Amaç sömürüyü sınırlandırmak. çalışma ve yaşa
ma koşullarına karşı kendiliğinden ama cesaretle giriştiği bir mücadeledir.
Amaç sömürüyü sınırlandırmak, çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirmek
tir. Sınıf Mücadelesi içinde gelişen sendikalar daha ilk günlerde sayıları git
tikçe artan çok sayıda işçiyi bir araya getirmişler, kitlesel bir nitelik kazan
mışlardır. Çeşitli mesleklere ve iş kollarına dağılmış olan işçiler Dünya gö
rüşleri. siyasal düşünceleri, dinsel inançları. cinsiyetleri. dilleri. ırkları, de
rilerinin renkleri ne olursa olsun ortak çıkar etrafında sendikalarda bir ara
ya gelmişlerdir.

Kitlesel bir nitelik gösteren Sendikalar, Yalnızca işçi Sınıfını bağrında
barındırmaları ve kapitalist sömürünün temeline yönelmeleri ile aynı zaman
da Sınıfsal bir nitelik göstermişlerdir.

Sendikalar aracılığıyla sömürüyü sınırlandırmak için mücadele eden
işçiler egemen sınıfların bir baskı aracı olan kapitalist Devletin yoğun bas
kısı ile karşı karşıya kalmışlardır.

Kapitalist Sınıfın egemenliğindeki iktidar sürekli olarak işçilerin ve
emekçilerin haklarını daraltmaya, var olan yasaları uygulatmamaya, işçilerin
ve emekçilerin mücadelesini önleyici yeni yasalar getirmeye, genel olarak
demokratik hak ve özgürlükleri, özel olarak da sendikal hak ve özgürlükleri
yolunda önemli haklar elde etmişlerdir."
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DiSK Temel ilkeler kitabındaki bu görüşleri daha iyi bir şekilde kav
rayıp değerlendirebilmek amacıyla bu defa da sınıf mücadelesinin kökeni,
sınıf mücadelesinin oluşması ve sendikalaşma ile ilgili olarak Marksist-Le
ninist Literatürdeki görüşlere yer vereceğiz.

Bu cümleden olarak Georges Polltzerin Felsefenin Temel ilkesi adlı
kitabında; "Kapitalist düzende üretim araçlarının kapitalist mülkiyeti, üretim
ilişkilerinin temelini oluşturur. ücretliler, ücretli işçiler, ... üretim araçların
dan yoksundurlar ve emek güçlerini kapitaliste satmak zorundadırlar. Bir
başka deyişle, kapitalist ilişkiler. sömüren sınıfın çıkarı ile sömürülen sını
fın çıkarı arasında temel çelişkiyi içerir. Bu çelişki kapitalizmin özgül çeliş
kisidir... Sınıf savaşımı, kapitalist üretim ilişkilerinin iç çelişkisini, insanın
insan tarafından kapitalist sömürüsünü ifade eder. Kapitalist üretim ilişki- •
leri -bizzat feodal toplumun bağrında şekillenir şekillenmez, burjuvazi ile
proletarya arasında sınıf savaşımı da ortaya çıkar." denilmekte, Kari Marks-
ın ücret. Fiyat ve Kar adlı kitabında; "değeri oluşturan şeyin, bir meta içinde
kristalleşmiş gerekli emek miktarı olduğunu gördük", "Metaların toplum
değerinin içinde artı emeğin, yani işçinin ödenmemiş emeğinin cisimlenmiş
bulunduğu bölüme kar adını veriyorum", "Kapitalist, ürünü tümüyle cebine
atar. Çünkü üretim araçlarının sahibidir." görüşü belirtilmekte, yine Kari
Marks'ın Felsefenin Sefaleti adlı kitabında; "Büyük sanayi, birbirini tanı
mayan insan kalabalıklarını bir yerde yoğunlaştırır ... ücretlerin korunması,
patronlarına karşı sahip oldukları bir ortak çıkar, onları ortak bir direnme
düşüncesinde birleştirir.", "Grev amacıyla geçici güç birliği, sürekli güç
birliğine, kapitalist baskısına karşı direnmek üzere ortaklaşmaya varır; bu
sendikadır." şeklinde açı'klamada bulunmakta, l.enini'n Devlet ve ihtilal adlı
kitabında da; "Devlet bir sınıf egemenliği organı, bir sınıfın başka bir sınıf
üzerinde baskı organıdır ... Devletin varlığı da, sınıf çelişkilerinin uzlaşmaz
olduklarını ispatlar." görüşü sergilenmektedir.

DiSK Temel ilkeler kitabından alınmış sınıf mücadelesi ile ilgili bö
lümlerin Marksist-Leninist Literatürdeki görüşler ile karşılaştırılması ve kı
yaslaması DiSK'in temel görev olarak öngördüğü sınıf mücadelesi konusun
da; Marksist-Leninist teoriyi benimsediğini ortaya koymaktadır. Bunun ge
reği cümlesinden olmak üzere de, kapitalizmin üretim ilişkilerinden kaynak
lanan uzlaşmaz çelişkisi bulunduğunu; Devletin, Milletin tümünün değil de
sadece kapitalist sınıfın Devleti ve baskı aracı olduğunu; Marksrn artı değer
teorisinin doğru olup gerçeği yansıttığını; Marksist-Leninist bir sendikacı
lık anlayışına sahip olmanın gerekliliğini, varlığının ve faaliyetlerinin sebebi
ve hareket noktası olarak belirginleştirmiş bulunduğu görülmektedir.



70

DiSK'in, sınıf mücadelesine bakış açısı bu şekilde billurlaştırıldıktan
sonra bu defa da, sınıf mücadelesi için seçtiği yolların neler olduğunu orta
ya koymak istiyoruz.

Evvelemirde ifade edelim ki, Marksist-Leninist sendikacılık anlayış ve
görüşlerine göre sınıf mücadelesinin; ekonomik. ideolojik (teorik) ve politi'k
olmak üzere üç temel biçimi vardır.

Bu husus DiSK'in Temel ilkeler kitabında şu şekilde ifade edilmiştir:
"Kapitalist toplumda işçi sınıfının mücadelesi bir bütündür ve bu mücade
lenin üç temel biçimi vardır. 1 - Ekonomik mücadele. 2 - Politik müca
dele. 3 - ideolojik mücadele", "işçi sınıfının Ekonomik. politik ve ideolo
jik mücadelesi bir bütündür. Sınıf sendikaları işlevlerini bu bütünlüğün içinde
yerine getiren sendikalardır. Sınıf sendikacılığının özü işçi sınıfı mücadele
sinin ekonomik. politik ve ideolojik bütünlük içinde değerlendirilmesidir."

Bu konuda Marksist-Leninist Literatüre bakacak olursak Lenin 'in 1905
yıllarında yazdığı Ne Yapmalı adlı kitabında; .. Engels sosyal demokrasinin
büyük mücadelesinin. aramızda olduğu gibi iki biçimini (Siyasal ve iktisadi)
değil, teorik mücadeleyi ilk ikisi ile bir tutarak üç biçimini kabul ediyor."
demektedir, ki o tarihlerde Rus ve diğer Avrupa Komünist Partilerinin adı
nın Sosyal Demokrat olduğu dikkate alınarak değerlendirilmesi yapılacak
olursa Leninin işaret ettiği sosyal demokrasiden, komünizmin anlaşılması
gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. S.S.C.B. Bilimler Akademisinin Lenin'
cilik ve işçi Sınıfının Uluslararası Devrimci Hareketi adlı kitabında; .Le
nin'ci teori, dünyanın bilimsel sosyalist ilkeler üzerinde yenilenmesi çağrısın
da bulunan tüm devrimci güçler için, güvenilir bir ideolojik kılavuz olarak
hizmet görüyor." denilerek teorik mücadele ile ideolojik mücadelenin aynı
şey olacağı anlamı belirginleştirilmektedir.

DiSK'in sınıf mücadele biçimlerini ortaya koymak için işaret ettiğimiz
hususlar açıkça gösteriyor ki, Demokratik Sendikacılığında DiSK, sadece
Kanunların öngördüğü şekilde işçinin yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaç
layan ekonomik mücadele ile yetinmeyip Marksist-Leninist prensibe uygun
olarak üç tür mücadeleyi, yani ekonomik mücadele ile birlikte politik (Yani
iktidarı ele geçirme ve sosyalizmi kurma mücadelesi) ve ideolojik (Komü
nizm propagandası ile bilinçlendirme) alanlarda da sürdürmeyi ilke edinmiş
bulunmaktadır.

'Böylece DiSK'in. sınıf mücadelesi ve mücadele biçimleri yönünden de
Marksist-Leninist bir kuruluş olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.
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DiSK'in, sınıf mücadelesi ve mücadele biçimleri yönünden hüviyetini
açıklığa kavuşturmakla beraber işbu mücadele biçimlerinin, DiSK Temel il
keler kitabında yer alış ve Marksist-Leninist Literatür ile kıyaslanış hallerine
derinlemesine nüfuz bakımından işarette bulunmak ve özelliklerini gözler
önüne getirmek istiyoruz.

Belirttiğimiz gibi bu konuda DiSK'in görüş ve ilkeleri tamamen Mark
sist-Leninist'tir.

DiSK Temel ilkeler kitabında bu konuda; "Sanayi devrimiyle birlikte
fabrikalarda toplanmaya başlayan işçiler önceleri tek tek hak aramaya ca
balarnışlar. ancak acı deneyler sonunda tek başlarına bir şey yapamayacak
larını kavrayarak aralarındaki rekabeti dayanışmaya dönüştürmeyi öğren
mişlerdir.", "işçi mücadele biçimi ekonomik mücadele olmuştur. Bu işçi sı
nıfının kötü çalışma ve yaşama koşullarına karşı kendiliğinden ama cesa
retle giriştiği bir mücadeledir. Amaç, sömürüyü sınırlandırmak, çalışma ve
yaşam koşullarını iyileştirmek.", "Ekonomik mücadele sömürüyü sınırla
ma mücadelesidir. Kapitalist üretim ilişkileri içinde tümü ile kapitalist sını
fa karşı değil, tek tek ya da bir grup kapitaliste karşı sürdürülen bir müca
deledir.", "Ekonomik mücadele kapitalizmin kalelerinde gedikler açar, sö
mürüyü azaltır, ancak sömürüyü ortadan kaldırmaz." "Ekonomik mücadele
işçileri daha yüksek mücadele biçimlerine hazırlayan bir alandır. Ekonomik
mücadele kitlelerin en kolay kabul ettiği mücadele biçimi olarak işçilere
birleşmeyi, güçlerini toplamayı öğretir, işçileri birliğe zorlar. En geniş kitle
leri mücadeleye sokar, işçileri iş yerlerinde, iş kolunda, ülke çapında ve
uluslararası çapta birliğe sevkeder." şeklinde pasajlar yer almıştır.

Bu konuda Marksist-Leninist literatürdeki görüşlere yer vermek ama
cıyla yöneldiğimiz Georges Politzer'in Felsefenin Temel ilkesi adlı kitabın
da: "Büyük sanayi, birbirlerini tanımayan insan kalabalıklarını bir yerde yo
ğunlaştırır. Hekabet bunların çıkarlarını böler, ama ücretlerin korunması;
patronlara karşı sahip oldukları bir ortak çıkar onları ortak bir direnme dü
şüncesinde birleştirir ... Grev için geçici güç birliği, ama sürekli güç birliği
(Sendika). bunlar proletaryanın kendiliğinden savasımt ve örgütlenme bi
çimleridir. Proletarya bu biçimlere hiçbir teorinin yardımı olmaksızın kendi
deneyimi ile ulaşır. işçi sınıfı, güçlü ve zorlu kapitalistlerden örneğin sekiz
saatlik iş günü gibi büyük kazançları böylece adım adım koparmıştır ... de
nilmektedir.

DiSK'in ekonomik mücadele konusunda görüş ve ilkeleri yukarıda da
işaret ettiğimiz gibi Marksist-Leninist görüşle tetabuk halindedir. Ancak,
DiSK'in asıl durumunu, işçilerin ekonomik mücadele ile yetinmeyip diğer
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mücadele türlerine geçiş ve bunları sürdürme üzerindeki militan görüş ve
ilkeleri açıklığa kavuşturacaktır.

Marksist-Leninist manada sınıf mücadelesinin üç temel biçiminden bi
risi de ideolojik mücadele, yani işçi sınıfının Marksist-Leninist teori üzerin
de öğretip eğitilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Bu, Lenin'e göre, işçi sınıfın
da kendinden oluşan bir şey değil ve fakat dışarıdan verilmesi gereken bir
şeydir. Bu itibarla bu konuda l.enin'e göre sendikalara ve komünist partisine
(= işçi Sınıfı Partisine) önemli görev düşmektedir.

ideolojik mücadele yöntemi ile ilgili olarak Temel ilkeler kitabında şu
pasajlara yer verilmiş bulunmaktadır: "- ideolojik mücadele işçi sınıfının
bilimsel Dünya görüşü ile donatılması mücadelesidir. işçi sınıfının da bir
ideolojisi vardır. işçi sınıfının ideolojisi sosyalist ideolojidir. Sömürü ve
baskının olduğu toplumlarda düşünceler de egemen sınıf ve tabakaların ege
menliği altındadır. Kapitalist toplumda beşikten mezara kadar tüm eğitim
ve kitle haberleşmeleri ile emekçiler burjuva ideolojisinin etkisi altında tu
tulmak istenir. Ancak yoğun ideolojik saldırılara rağmen işçiler ve emekçi
ler mücadele içinde kendi sınıf çıkarlarının bilincine varırlar. işçi sınıfının
sömürü ve baskıdan kurtulması için (kendiliğinden sınıf) olmaktan çıkıp
(kendisi için sınıf) olması gereklidir. Yalnızca ekonomik mücadeleye yöne
lik olan (Kendiliğinden bilinç) işçi sınıfı biliminin yaygınlaştırılması yolun
da siyasal sınıf bilincine yükseltilir. Bu anlamda devrimci teori olmadan,
devrimci eylem olmaz. Bu alanda temel görevi işçi sınıfı partisi yapar. işçi
sınıfı kapitalist sınıfın Dünya görüşüne karşı bilimsel Dünya görüşü ile mü
cadele eder. işçi sınıfının Dünya görüşü bilimsel sosyalizmdir. ideolojik
mücadelenin iki temel amacı vardır. 1 - Çeşitli araçlarla her türlü beyin
yıkama yöntemiyle işçi sınıfı içinde ve tüm emekçiler arasında yayılmasına
çalışılan burjuva ideolojisini etkisiz hale getirmek, 2 - işçi sınıfı içinde
sosyalist bilincin egemenliğini sağlamak. ideolojik mücadele yalnızca işçi
sınıfı içinde sınıf bilinci sağlamaktan ibaret değildir. ideolojik mücadele ay-
nı zamanda işçi sınıfının bilinçlenmesini engellemeye ve saptırmaya yöne
lik her türlü sağ ve sol sapmaya karşı verilen mücadeleyi de kapsar. .. - işçi
sınıfının birliği sorununda işçi sınıfının burjuva ideolojisinin etkilerinden
kurtarılması. işçi sınıfı bilimi ile donatılması, sınıf mücadelesinin başarılı
olmasında en önemli koşuldur ... - Sendikalar işçilerin sınıf bilincini kazan
masına yardımcı olan kitleleri pratik içinde eğiten, birlik ve davaruşrnavı
öğreten okullardır ... - Sendikalar işçi sınıfının gerçek kurtuluşu için bir
bilinçlenme merkezi, bir okul gibi çalışmak durumundadırlar."



73

ideolojik mücadele ve bu mücadele konusunda Komünist Partisi ( işçi
Sınıfı Partisi) ile sendikaların rolü üzerinde Marksist-Lenirrist Literatür cüm
lesinden olmak üzere S.S.C.B. Bilimler Akademisinin l.enin'cilik ve işçi Sı
nıfının Uluslararası Devrimci Hareketi kitabında yer alan; "- Sosyalist ide
oloji, ancak burjuva ideolojisine karşı amaçlı bir savaşım vererek. sosya
lizme doğru yönelmesini. Proleterin kafasında ağır basmasına ve onun ka
pitalist ilişkileri kabul etmeye yönelik kendiliğinden eğilimini yenmesini
sağlayabilir. .. - Marks Sınıf Bilincinin iktidarın ele geçirilmesi süresince,
sınıfın kendi çıkarlarını tanıdığı ve siyasi bir mücadele vermek için birleş
tiği esnada ortaya çıktığına inanmaktadır. Marks bu suretle sınıfın ortaya
çıkışında iki safhayı birbirinden ayrı olarak ortaya koymaktadır. (Kendili
ğinden Sınıf) ve (Kendisi için Sınıf) ... Bu kitle bu suretle sermayeye karşı
birlik olur ve kendisini kendisi için sınıf haline getirir... Bu sınıfın egemen
sınıfa karşı mücadelesi siyasi bir mücadeledir." J. Stalin'in Leninizmin il
keleri adlı kitabında yer alan; "Teori, devrimci pratik ile çözülmez bir bağ
lılık halinde gelişince. işçi hareketinin büyük gücü haline gelebilir. .. Şu ün
lü (Devrimci teori olmadan devrimci hareket olmaz) tezini söyleyen Lenin'
den başkası değildir. .. - Lenin teorinin büyük önemini herkesten daha iyi
anladı. .. Bir parti için teori özellikle önemlidir. Lenin daha 1902'de Partimi
zin özel rolünü önceden görerek, öncü savaşı rolünün ancak ileri teorinin
kılavuzluk ettiği bir parti ile yerine getirilebileceğini hatırlatmayı zorunlu
görüyordu... - Sendikaların, ülkemizin bütün işçi sınıfını kucaklıyan bir
örgüt olduğu söylenebilir. Sendikalar komünizmin okuludur." pasajlarına
işaret etmek ve bununla yetinmek istiyoruz.

Bu suretle ideolojik mücadele konusunda DiSK'in Temel ilkeleri ile
Marksist-Leni·nist literatürdeki esaslar karşılaştırıldığında DiSK'in tamamen
Marksist-Leninist bir ideolojik mücadeleyi kabul ettiği ortaya çıkmaktadır.
Kendiliğinden sınıf, kendisi için sınıf, devrimci teori, devrimci eylem, sen
dikaların işçi sınıfı bilimi veya eş anlamı ile komünizmin okulu, işçi sınıfı
partisi ile Lenin'in öncü rolü verdiği parti, vb. deyimler, DiSK'in bütün ay
rıntıları, bütün nüansları ile Marksist-Leninist bir kuruluş olduğunu sergile
mektedir. Hemen burada işaret edelim ki, DiSK'in esasen ilke olarak bu tür
bir ideolojik mücadeleyi kabul etmesi ve uygulaması, sendikaları komünist
ideoloji üzerinde eğitmesi ve doğrudan doğruya mevzuata göre suç oluşu
munu sağlamakta ve komünizm propogandası yapmak anlamına gelmekte
dir

DiSK'in, sınıf mücadelesi konusunda sapmalar vukuunda tavrını da
ortaya koymakta yarar ve zaruret görmekteyiz. DiSK, sınıf mücadelesinde,
bu mücadeleyi Marksizm-Leninizm'in öngördüğü şekilde iktidarın ele geçi-
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rilmesi hedefine kadar götürmeyen· revizyonist. reformist vb. her türlü sap
maları. aynen Marks, Lenin ve Stalin'in görüşleri doğrultusunda reddeder.

'Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için öncelikle DiSK ilkeler Kitabından
konuyla ilgili şu pasajlara yer vereceğiz: "- Ekonomik mücadelenin sonuç
ları abartıimamalıdır. Ekonomik mücadelenin abartılması işçilere ekono
mist, reformist görüşler aşılayabilir. öte yandan ekonomik mücadelenin ye
tersiz olduğunun vurgulanması da ekonomik mücadelenin küçümsenmesi
anlamına gelmez. işçi sınıfı mücadele içinde ekonomik mücadeleyi abartan
sağ sapmaları da, ekonomik mücadeley·i yok sayan sol sapmaları da mah
kum etmesini bilmiştir ... - işçi sınıfının mücadelesi, bu konudaki tüm sap
maları aşarak gelişmiştir. Sosyalist Hareketin Birliğinin henüz sağlanamadı
ğı Türkiye'de Sendika-Parti ilişkilerini doğru değerlendiremeyen sapmalar
her zaman ortaya çjkrnakta, bu eğilimler sendika yıkıcılığına kadar varmak
tadır. Bu anlamda işçi sınıfının mücadelesi içinde yeşertilen anarşizm, opor
tünizm, reformizm gibi akımlar işçi sınıfının sınıf sendikacılığı anlayışının
çeşitli dönemlerde yara almasına neden olmuştur. - işçilerin en geniş kit
leler halinde sendikalarda toplanması ancak sınıf çıkarlarının savunulmast
temelinden gerçekleşir. Gerçekte sınıf sendikacılığı, sendikal birlik müca
delesi içinde bilinçlenmiş ve gelişmiştir. Sınıf kitle kavramları arasında di
yalektik bütünlük, sendikal mücadelede sınıf niteliğinin örtbas edilmesi,
sendikaların kitle niteliğini de zedeleyecektir. - Sendikaların sınıfsal nite
liğini unutturan, işçi sınıfının mücadelesini günlük ekonomik mücadeleye,
reformlarla bozuk düzeni düzeltme mücadelesine indirgeyen ve politik mü
cadeleyi reddeden her türlü oportünist. reformist, Sendikalist eğilim, işçi
Sınıfını burjuvazinin kuyruğuna takmakla sonuçlanmıştır. Devrimci Sendi
kacılık. bu tür sapmalarla mücadele içinde gelişmiştir. - özellikle işçi Sı
nıfının ekonomik-demokratik mücadelesini sınıf çıkarları temeline oturtma
yan. sömürünün kapitalist üretim biçiminden kaynaklandığı gerçeğini yad
sıyan mücadeleyi ekonomik mücadelenin dar sınırlarına hapseden Ekono
mizme karşı mücadele etmek ana amaç olmalıdır. - Sendikaların sınıf
sal niteliği sendikalara ideolojik mücadelede önemli görevler yükler. Sendi
kalar da bir yönden yukarda kısaca. sözünü ettiğimiz sapmalara karşı, öte
yandan işçileri etkileyen burjuva ideolojisine karşı sürekli mücadele ver
melidir. Gerici partilere bağlı olsa bile kitlesel olarak sendikalara üye iş
çilerde ideolojik mücadele ile, ikna yöntemi ile, sürekli eğitim ile sınıf bi
linci yaratılmalı ve bu işçiler işçi sınıfının mücadelesine kazanılmalıdır."

Bu mevzuda Marksist-Leninist literatür cümlesinden olarak özellikle
Lenin'in. ekonomistlerce işçilerin yalnızca ekonomik mücadele vermeleri
görüşüne karşı yazdığı "Ne Yapmalı" adlı kitabının girişinde yer alan; "iş-
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çi Sınıfı hareketinin, yalnızca ekonomik mücadele ile sınırlandırılmasını is
temenin politik mücadeleden vazgeçmek ve böylece de işçileri ölümsüz üc
ret köleliğine mahkum etmek demek olduğuna, ekonomistlerin öngördüğü
biçimde, işçilerin kötü ekonomik koşulları protesto eden kendiliğindenciliğe
dayanmanın kuyrukçuluk, yani önderlik etme yerine olayların kuyruğuna ta
kılmak olduğuna, politik bilginin devrimci teorisinin, işçi sınıfı hareketi için
de yalnızca kendiliğinden gelme ekonomik mücadelenin bir sonucu olarak
kendiliğinden ortaya çıkmayacağına, işçi sınıfı hareketi içine sokulması ge
rektiğine, işçi hareketi içindeki oportünist politikaların ve oportünist düşün
celerin köklerinin, kendiliğinden gelme harekete güvenme ve teorinin oyna
dığı rolü küçümseme tutumlarında yatmakta olduğuna, işçi sınıfının politik
mücadelesinin, yalnızca sendika politikası olmaktan çok daha geniş bir şey
olması gerektiğine, yalnızca ekonomik mücadeleyi savunmakla ekonomist
lerin, reformizme, oportünizme gömüldüklerine" değinen sözlerine yer ve
recek, Jozef STALiN'in Leninizm'in ilekleri kitabında yer alan; "Kendiliğin
denlik teorisi, oportünizm teorisidir, işçi Hareketinin kendiliğindenliğini yü
celtme teorisidir, bu eylemde işçi sınıfı öncü güçlerinin, işçi sınıfı partisi
nin yönetici rolünün yadsınması teorisidir." sözlerine işaret etmekle yeti
neceğiz.

Böylece Marksizm-Leninizm'den sapmalarla ilgili DİSK ilkelerinin, ta
mamen Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda olduğunun anlaşılması sebe
biyle DiSK'in bu yönüyle de en ince noktalarına kadar Marks·ist-Leninist bir
kuruluş olduğu ispatlanmış ve delillenmiş bulunmaktadır. Bu meyanda ayrı
ca DiSK'in. demokratik düzeni reformlarla geliştirmeden, iyileştirmeden y3
na olmadığı, Marksist-Leninist teoriye göre ve en ufak bir uzlaşmaya yanaş
madan sınıf mücadelesini, proleterya diktatörlüğüne kadar götürmeyi hedef
aldığı da bir defa daha ortaya çıkmış olmaktadır.

Marksist-Leninist anlamda sınıf mücadelesinin temel biçimlerinden
üçüncüsü de politik (Siyası) mücadeledir. Siyasi mücadele. Marksist-Leni
nist mücadelenin; iktidarı ele geçirme, proletarya diktatörlüğünü kurma ve
komünizmin ilk evresi olan sosyalizmi kurmayı amaçlayan en yüksek biçimi
dir. Bu mücadelenin mahiyetini. Temel ilkeler kitabırun sonunda yer alan
DiSK Sosyalizm için mücadele eder başlığı altrndaki inceleme ile birlikte
ortaya koymakta fayda mülahaza ettiğimiz için bu mücadele biçimine bu
kadarlık değindikten sonra şimdi de DiSK'in faaliyet ve eylemlerine yön
veren Parti, Devlet ve Sendikacılık anlayışına temas etmek istiyoruz.

Genelde hemen ifade etmemiz gerekecek olursa, DiSK; Parti, özellikle
komünist partisi, (= 'işçi sınıfı partisi). sendika ve Devlet kavramlarını ve
bu müesseselerin kuruluşlarını, sınıf mücadelesi içinde bunların fonksiyon
larını, aralarındaki ilişkileri tamamen Marksist-Leninist bir görüşle ele al
maktadır.
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Bu konu ile ilg'ili DiSK Temel ilkeler kitabındaki görüşlerin yer aldığ,
pasajlarda: "Yalnızca ekonomik mücadeleye yönelik olan (Kendiliğinden bi
linç). işçi biliminin yığınlaşması yoluyla siyasi sınıf bilincine yükseltilir ...
Bu alanda temel görevi işçi sınıfı partisi yapar... Politik Mücadele
nin örgütü işçi sınıfı partisidir. işçi Sınıfı Partisi. yalnız işçi sınıfı
nın değil. sömürülen ve baskı altında tutulan tüm emekçilerin çı
karlarının savunucusu ve örgütleyicisidir ... - DiSK son çözümle de
Sosyalist bir düzen için savaşır. Ancak sendikal bir örgüt olarak po
litik mücadelenin nasıl ve hangi araçlarla verilmesi gerektiğinin bi
lincinde olan DiSK, sosyalist bir düzene ulaşılması için iktidar mücadelesi
nin zorunlu olduğunu, bunu da yürütecek örgütün işçi sınıfının partisi ola
cağını bilir ve mücadele yöntemlerini ona göre düzenler .... - Devrimci Sen
dikaların işçi Sınıfının partisi karşısındaki bağımsızlıkları, burjuva partileri
karşısındaki bağımsızlıklarından farklıdır. Sınıf sendikaları ekonomik, poli
tik ve ideolojik mücadelenin bütünlüğü içinde çalışmalarını işçi sınıfı parti
si ile uyum içinde sürdürürler. Ancak örgütsel bağımsızlıklarını korurlar ....
ülkemizde işçi sınıfı biliminin yayılmasını engellemeye yönelik T.C.K. nun
141 ve 142. maddeleri yürürlükte iken Türkiyede gerçek bir demo'krasiden
söz edilemez." denilmektedir.

Bu görüşlerin mana ve medlülüne daha iyi nüfuz edebilmek, gerçek
amacın tesbitini en sağlıklı biçimde yapabilmek için aynı konuda. yani işçi
sınıfı partisi. bu parti ile işçi sınıfı ve sendika arasındaki bağlantı üzerinde
Marksist-Leninist Literatürdeki görüş, anlayış ve yorum şekline yönelmek
lcabetmekted i r.

S.S.C.B. Bilimler Akademi-inin "Lenirı'cilik ve işçi Sınıfının Uluslar
arası Devrimci Hareketi" adlı kitabında yer alan parajlarda bu konu ile ilgili
olarak; "- işçi sınıfı. işçileri örgütleyecek ve birleştirecek, onların müca
delesini yönetecek kendi öz partisine sahip olmalıdır. Partiyi yaratırken Le
nin. partisinin örgütsel, ideolojik taktik ve teorik ilkelerini formüle etti. Le
nin. işçi Sınıfı Partisinin, eylemlerini yalnızca Marksçı devrim teorisi üze
rinde temellendirirse har·eketli ve öncü bir rol oynayabileceğini öğretti ....
- Doğal olarak. gerçek Marksçı-Leninci parti, teori ile pratiği ve en ilerici
fikirler ile devrimci eylemi kaynaştırmalıdır." qörüşleri ortaya konulmakta,
J. STALiN'in "Leninizrnin ilkeleri" adlı kitabında da; .._ Parti, proletarya
nın sınıf örgütünün en yüksek biçimidir. Parti, işçi sınıfının örgütlü müfre
zesidir. Ama işçi sınıfının tek örgütü değildir. Proletarya; Sendikalar, koope
ratifler. kültür ve eğitim örgütleri .... vb. gibi bir dizi öbür örgütlere sahip
tir. Bu örgütlerin büyük çoğunluğu, parti dışı örgütlerdir ve içlerinden an
cak bir kaçı partiye doğrudan kayıtlıdır, ya da partinin kollarını oluşturur...
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- Lenin, Partinin siyasal önderliğinin, proletaryanın bütün öbür örgüt bi
çimlerine uzanması gereken (Proleterlerin sınıf birliğinin en yüksek biçimi)
olduğunu söyler. işte bunun için partisiz örgütl-erin bağımsızlığı ve yansız
lığı, Leninist teori ve pratikte kesinlikle bağdaştırılamaz." ilkelerıne işaret
edilmektedir.

Bu suretle açıkça görülmektedir ki, değişik isim şekliyle işçi sınıfı par
tisi denilen komünist partisinin öncü rolü ve bunun sendikalarla ilişkisi üze
rinde DiSK, tamamen Marksist-Leninist görüş ve ilkeler doğrultusundadır.
Ancak DiSK, ülkemizde açık ve legal Marksist-L·eninist bir Komünist Parti
sinin bulunmadığını bilmekte ve ilkeler kitabında bu hususu özellikle vurgu
layarak mücadelesini ona göre düzenlediğini açıklamaktadır. Bu durum mu
vacehesinde ikili bir tutum içine girmiştir. Bir taraftan T.C.K. nun 141 ve
142. maddelerinin kalkmasını ve sendikasına öncülük edecek Komünist Par
tisinin legal ve açık olarak kurulmasını istemektedir. öte taraftan Komünist
partilerin Lenin'in 1905'te yazdığı "Ne Yapmalı" adlı eserinde Çarlık Rus
va'sında Komünist partisi kurulmasının yasak olması sebebi ile bu parti adı
yerine Sosyal Demokrat Parti ismini kullanarak ifade ettiği; "Siyasal özgür
lüğün varolduğu ülkelerde, Sendika örgütü ile siyasal örgüt arasındaki ay
rım apaçıktır ... Ancak otokrasinin boyunduruğu, sosyal demokrat örgütle
işçi sendikaları arasındaki her türlü ayrımı silmektedir. Böylece iktisadi mü
cadeleyi yürüten işçiler siyasal sorunlarla uğraşmaya yönelirken sosyal de
mokratlar da sendikacılıkla uğraşmaya yönelmekte ve böylece otokrasi, sen
dikacılıkla sosyal demokrasiyi birbirine karıştırmaya yöneltmektedir." pren-
sibi ve bilinci içinde ve bu doğrultuda olarak DiSK, solcu partilerle temas
ve duruma göre işbirliği haline girmek ve yurt dışındaki Marksist-Leninist
parti ve kuruluşlarla da birlik içerisinde olmak sureti ile Komünist Partisi
rollerini de üstlenmekte ve Türkiyedeki Marks·ist-Leninist hareketin öncüsü
rolüne girmiş bulunmaktadır.

DiSK'in işçi sınıfı partisi anlayışına bu suretle değindikten sonra bu
defa da Devlet anlayışına temas etmek istiyoruz.

Malum bulunduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti, nitelikleri Ana
yasamızda belirl·enmiş bağımsız bir Devlettir. Bir sınıfın devleti değil, tüm
milletin devletidir.

Buna rağmen DiSK, Marksist-Leninist bir ağızla Türkiye'yi, emperya
lizme bağımlı ve kapitatist sınıfın devleti olarak tanımlamaktadır. Bu hu
suslar DiSK'in kuruluşuna tekaddüm eden devrede kuruluş bildirgesi ola
rak yayınlanan ortak bildiride yer almış ve kuruluş tüzüğünde de aynen ifa
de edilmiştir. DiSK Temel ilkeler Kitabında da açıkça yer verilen bölümler
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ve pasajlarda; "Türkiye emperyalizme bağımlı, geri kalmış bir ülkedir ... -
Sendikalar aracılığı ile sömürüyü sınırlandırmak için mücadele eden işçiler
egemen sınıfların bir baskı aracı olan kapitalist devletin yoğun baskısı ile
karşı karşıya kalmışlardır.... - Kapitalist sınıfın egemenliğindeki iktidar sü
rekli olarak işçilerin ve emekçilerin haklarını daraltmaya, varolan yasaları
uygulatmamaya, işçilerin mücadelesini önleyici yeni yasalar getirmeye, ge
nel olarak Demokratik Hak ve özgürlükleri. özel olarak da Sendikal Hak
ve özgürlükleri kısıtlamaya çabalamıştır. .. - Sendikalar. burjuvaziden ve
onun siyasi iktidarından, başta devlet aygıtı olmak üzere sömürü ve baskr
düzeninin sürmesine katkıda bulunan tüm örgüt ve kurumlardan, siyasi par
tilerden, burjuva ideolojisinden bağımsız örgütlerdir ... -· Ancak içinde ya
şadığımız toplumda politik iktidarı egemenl'ikleri altında tutan, işveren sen
dikalarında, ticaret ve sanayii odalarında, işveren derneklerinde örgütlü
olan kapitalist sınıf işçi sınıfını bölmek, parçalamak için her yola başvu
rur." denilmektedir.

Aynı konuda, yani devlet anlayış ve telakkisi konusunda Marksist-Le
ninist Literatüre baktığımızda. Leniri'in "Devlet ve ihtilal" adlı kitabında;
"Marksa göre devlet. bir sınıf egemenliği organı. bir sınıfın bir başka sınıf
üzerindeki baskı organıdır ... - Devletin, kendi karşıtıyla uzlaşması. olanak
sız. belirli bir sınıfın egemenlik organı olması, küçük burjuva demokrasisinin,
hiçbir zaman anlayamadığı bir şeydir ... Ama. gerçeklikte. Devlet bir sınıfın
bir başka sınıfı baskı altında tutmasına yarıyan makineden başka bir şey de
ğildir; ve bu krallıkta ne kadar böyle ise demokratik cumhuriyette de o ka
dar böyledir." görüş ve düşünüş yansıması görülmektedir.

Görülüyor ki DiSK'in devlet anlayışı Marksist-Leninist devlet anlayış.
ve tarifi ile tıpatıp aynıdır. Bundan dolayı DiSK. tamamiyle Marksist-Leni
nist bir prespektiften bakarak Türk Devletini emperyalizme bağımlı olarak gör
mektedir. Ancak ve ancak emperyalizme bağımlı olmamasının tek yolu,
Marksist-Leninist doğrultuya yönelmesidir, bu doğrultuya bağımlı olması
dır. öte yandan DiSK, Türkiye Cumhuriyeti iktidarlarını, tüm milletin ikti
darı olarak değil ve fakat "Egemen sınıfların baskı aracı olan kapitalist dev
let-kapitalist sınıfın egemenliğindeki iktidan-burjuvazinin siyasi iktidarı
-politik iktidarı egemenlikleri altında tutan kapitalistlerin devleti" gibi isim
ve sıfatlarla adlandırılmakta ve neticeten kapitalist sınıfın iktidar veya devlet]
ve baskı aracı olarak nitelemektedir.

Yukarı bölümlerde DiSK'in sendika anlayışına genel yapısıyla değin
miş isek de incelenmesine yöneldiğimiz DiSK ilkeler Kitabında, bu baptaki
görüş ve anlayışı yansıtan derinlemesine çizgiler yer aldığından ve bu çiz-



giler ~iS~_'in .mücadele yol ve yöntemleri ile içiçe bir telakkiyi gerektirdiğin
den_ ~ıs_~ ın:hukuki veohesini _ay~'.nlatma~a ayrı bir katkısı olacağı dü~ün
.c~~ıy e ozellıkl~ bu _safhada DıSK ın sendika anlayışının boyutlarına yenıden
egılmekte ve ~-ırınetıce tamamlayıcı yönde olmak üzere konuya tekrar değin-
mekte fayda mutalaa edilmektedir. . ·

DiSK'in sendika anlayışına, DiSK ilkeler kitabından alınan sendikaların
meydana__ ?ıkışı, sendikaların okul oluşu, sendikaların işçi sınıfı partisi
(= Komunıst Partisi) ile ilişkisi, uzlaşmacı sendikacilık ve sınıf sendikacı
lığına ilişkin pasajlar ve bunu müteakip Marksist-Leninist mehaz ve litera
türden alınan ilgili pasajlar ve bunların karşılaştırılması ve kıymetlendiril
mesi yolu ile işarette bulunulacaktır. •

Bu istikamette olmak üzere DiSK ilkeler kitabında yer alan; .._ Sınıf
mücadelesi içinde gelişen sendikalar daha ilk günlerde sayıları gittikçe ar
tan çok sayıda işçiyi biraraya getirmişler, kitlesel bir nitelik kazanmışlar
dır ... - Kitlesel bir nitelik gösteren sendikalar, yalnızca işçi sınıfını bağ
rında barındırmaları ve kapitalist sömürünün temeline yönelmeleri ile aynı
zamanda sınıfsal bir nitelik göstermişlerdir... ", "Sendikalar, işçilerin sınıf
bilincini kazanmasına yardımcı olan, kitleleri pratik içinde eğiten, birlik ve
dayanışmayı öğreten okullardır... Politik mücadele ile ekonomik mücadele
nin bütünlüğü, sömürüyü sınırlama mücadelesi ile sömürüyü yok etme mü
cadelesinin bütünlüğü sendikalara belirli görevler yükler. Ekonomik müca
dele içinde sendikalar işçi sınıfının gerçek kurtuluşu için bir bilinçleme
merkezi, bir okul gibi çalışmak durumundadırlar. Ancak farklı siyasi görüş,
dinsel inanç taşıyan işçileri birarava getiren sendikalara işçi sınıfı partisi
görevleri yüklenmek istendiğinde sendika olma özelliklerini yitirirler.",
..Amaçları ve örgütsel yapıları farklı olan işçi sınıfı partisi ile sendikalar
arasındaki ayrımları gözardı etmek, isçi sınıfı mücadelesine oldukça büyük
zararlar verir... Burada iki gerçeği vurgulamak gerekir: Sendikalar yalnızca
hak arama bürosu olamazlar, ama sendikalar işçi sınıfının politik örgütleri
de değildir... Ekonomik-demokratik mücadelenin araçları olan sendikalar
kendilerini politik parti yerine koymazlar. ancak sendikaların sınıfsal nite
liğini de unutmazlar. Sendikalar. işçi sınıfının politik mücadelesi doğrultu
sunda mücadele vermek, işçi sınıfı bilimine ters tüm eğilimlere karşı sendi
kal düzeyde ideolojik mücadeleyi sürdürmek zorundadırlar. Bu sınıfsal yak
laşım. sendikalarnı temel görevleri ile uyum içindedir.", "işçi sınıfının sen
dikal alandaki mücadelesine bugün iki temel sendikal anlayış egemendir:
Uzlaşmacı sendikacılık ve sınıf sendikacılığı ... i~çi sınıfının ekonomik, po
litik ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğünü gözardı eden ve yalnızca gös
termelik· ekonomik mücadeleyi amaçlayan sendikalar, sınıf uzlaşmacılığını
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sürdüren sarı sendikalardır ... işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik
mücadelesi bir bütündür. Sınıf sendikaları işlevlerini bu bütünlüğün icinde
yerine getiren sendikalardır. Sınıf sendikacılığının özü işçi sınıfı rnücadele
sinin ekonomik, politik ve ideolojik bütünlük içinde değerlendirilmesidir ...
Türkiye işçi Sınıfının mücadelesinin gelişmesiyle birlikte sınıf işbirliği te
meline dayalı uzlaşmacı sarı sendikacılık yeni kılıflara bürünmeye başlamış
tır. Artık partiler üstü politikacılık sloganı bırakılmaktadır. Refah toplumu,
sınıflararası denge sözleriyle birlikte iş değerlendirmesi, çalışma barışı, top
lumsal barış sözleri uzlaşmacı sendikacılığın yeni sloganı olmaktadır ... Bu
tür bir yaklaşım Türk-iş ilkeler-inin 5 nci Maddesinde (Türk-iş sınıflararası
denge, barış ve kaynaşma sağlayıcı bir politika izleyecektir) biçiminde açık
ca sergilenmiştir ... Bu nedenle devrimci sendikalar burjuvaziye, burjuvazi
nin politik iktidarına ve burjuva ideolojisine karşı sürekli mücadele etmek
zorundadırlar.", "Sendikalar kendi Ana Tüzüğü, Genel Kurul Kararları ve
ilkeleri ışığında demokratik olarak seçilmiş organlarıyla, hiç bir örgüte bağ
lı olmadan işçi sınıfı bilimi doğrultusunda çalışırlar ... Sendikalar tarihsel
olarak sömürüsüz ve baskısız bir toplum kurma görevini yerine getirecek,
çağımızın tek devrimci sınıfı olan işçi sınıfının ekonomik ve demokratik mü
cadele örgütleridir. Bu anlamda sendikalar işçi sınıfının ekonomik. politik
ve ideolojik mücadelesinin içinde yer alırlar. Ve sınıf mücadelesi içinde
Üzerlerine düşen görevleri işçi sınıfının bilimi rehberl-iğinde yerine getirme
durumundadırlar." denilerek ifade edilmiş bölümlere eğilmemiz gerekmiş
tir.

Şimdi de bu esasların gerçek anlamına nüfuz bakımından sendikal an
layış ile ilgili Marksist-Leninist literatüre yönelmek zorunluluğu hasıl olmuş
tur.

Bu cümleden olmak üzere Kari Marks. Engels ve l.enlrı'in (Sendikalar
üzerine). Kari Marksm (ücret. Fiyat ve Kar). J. Stalinin (Leninizmin ilke
leri). S.S.C.B. Bilimler Akadernisinln (Lenincilik ve işçi Sınıfının Uluslararası
Devrimci Hareketi). Lenirı'in (Ne Yapmalı) adlı kitaplarında yer almış sen
dikaların oluşumu. sendikaların okul hüviyeti, sendika ve parti ilişkileri ko
nularındaki görüş ve esaslar aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

"Sanayinin gelişmesi proletaryanın sadece sayısını artmakla kal
maz; proletarya gün .geçtikçe daha büyük yığınlar altında bir araya gelir, gü
cü artar ve gücünün daha çok farkına varır ... -Tek tek işçilerle. tek tek
burjuvalar arasında çatışmalar gitgide iki sınıf arasında bir çatışma niteli
ğine bürünür. Bunun üzerine işçiler burjuvalara karşı birleşirler, işçi sendi
kaları kurmaya başlarlar ... - Eğer sendikalar çok geniş örgütler olarak ku-
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rulmazsa, sendikaların amacına ulaşması olanaksızdır.", "Sendikalar komü
nizmin okuludur. Onlar işçi sınıfının ileri unsurları ile geri unsurları arasın
da bağlantıyı gerçekleştirirler. Sendikalar işçi kitlelerini, işçi sınıfının ön
cüsü (işçi Sınıfı Partisi-Komünist Partisi) ile birleştirirler. - Sosyalistlerin
grevleri (bir savaş okulu) olarak; tüm halkın, çalışan herkesln. hükümet
görevlileri ile sermayenin boyunduruğundan kurtarılması için, işçilerin düş
manla savaşmayı öğrendiği bir okul olarak adlandırılmasının nedeni budur ...
-Böylece partimizin tümü, şimdi sendikalardaki çalışmanın sendika taraf
sızlığına göre değil, sendi·kalarla sosyal demokrat parti (Komünist Parti ku
rulması yasağı sebebi ile 1908 yılındaki Rus Komünist Partisine verilen ad
dır.) mümkün olan en yakın ilişkiler esasına göre yürütülmesi gerektiğini
kabul etmiş oluyoruz... - Günümüzde tek gerçek ve tutarlı Marks'cı. sos
yal süreçlerin tahlilinde Lenirı'ci yöntem cümlesinden olarak bilimi kılavuz
edinen, lafla değil ve fakat pratikle Lenin'ciliğe bağlılığını etkin bir şekilde
gösteren ve sınıf düşmanlarıyla asla uzlaşmayacak olan kimsedir. l.eniri'ci
lik yaşamın bütün fenomenleri ne gerçek bir bil imsel yaklaşımı, teori ve pra
tiğin organik birliğini. bilimsel sosyalizme karşı duran burjuva ve küçük bur
juva ideolojisine karşı militan bir mücadeleyi gerektirir. Bilimsel sosyalizm,
kapitalist sistemdeki ana toplumsal uzlaşmazlığın temelini göstermiştir...
- işçi Sınıfının ana kalelerinden biri olarak birleşik sınıf sendikalarının ku
rulması yolunda her ülkede ve dünya ölçeğinde savaşmak kararlaştırıldı."

DiSK'in sendikacılık anlayışının daha da billurlaştırılabilmesi bakımın
dan buraya kadar ele aldığımız kabul ve benimseyiş tarzı, karşılaştırmalı bir
görüş altında ifade etmemiz gerekirse; genelde iki tür sendikacılıktan birisi
olan uzlaşmacı sendikacılık, sınıflar arasında uzlaşmayı öngören, devrimci
değil ve fakat reformculuğu esas alan bir sendikacılık olup bu hüviyeti ile
kanunlarımızın kabul ettiği bir sendikacılık şekli olmasına rağmen DİSK bu
nu reddetmektedir. ikincisi ise uzlaşmayı reddeden sınıf sendikacılığı, yani
işçi sınıfı bilimi (Bilimsel Sosyalizm= Komünizm) rehberliğinde ve işçi sı
nıfı partisi önderliğinde işçi sınıfı iktidarını (Proletarya Diktatörlüğünü) ger
çekleştirinceye kadar sınıf mücadelesini amaç edinmiş Marksist-Leninist
devrimci (= ihtilalci) sendikacılık olup Anayasamızın ve mer'i mevzuatımı
zın reddettiği ve suç saydığı bir sendikacılık şekli olmasına rağmen DiSK'i11
öngördüğü ve uyguladığı sendikacılık, bu tip bir sendikacılık, diğer bir deyişle
uzlaşmayı reddeden sınıf ve kitle yani komünist bir sendikacılık olarak apa
çık ortaya çıkmaktadır. Bu cümleden olarak DiSK, sınıf mücadelesinde işçi
lerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik ve demokratik (uzlazmacı}
sendikaların yasal olarak yaptığı ekonomik mücadeleyi bir araç olarak kul
lanır, ideolojik mücadele ile (Komünizm propogandası ve beyin yıkaması}
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onları bilinçlendirir ve iktidarı ele geçirmeyi amaçlayan siyasi mücadeleye
sevk eder. Temel ilkeler kitabında bu kabul tarzını serahaten belirten ve bi
zatihi DİSK'çe ifade edilen bölümler içinde değerlendirmeye yönelmemiz
gerekecek olursa kitapta yer alan: .._ DiSK. Türkiye işçi Sınıfının bağım
sız. demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütüdür. DiSK'in bu nitelikleri adı
nın başındaki Devrimci Sözcüğünde belirtilmektedir... - 1967 yılında sen
dikal alanda sınıf uzlaşmacılığı anlayışına karşı kurulan ve kuruluş ilkeleri
sınıf sendikacılığına dayanan DİSK, 11 yılı aşkın mücadele sürecinde işçi
sınıfının en militan. en yiğit, en tedekar. en bilinçli unsurlarını bağrında
toplamıştır ... - DİSK'in temel mücadele ilkeleri işçi sınıfının ekonomik,
politik ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğü gerçeğinden kaynaklanır. Bu
ilkeler DİSK Ana Tüzüğünün (Temel amaç ve ilkeleri). (Görev ve yetkileri)
bölümlerinde somutlanmıştır ... - DiSK Genel Kurulları bu ilkeleri günün
koşullarına göre yaratıcı bir biçimde değerlendirerek gerekli kararları alır ve
bunların hayata geçirilmesi için yol gösterir ... - DiSK, kapitalist sömürü
ve baskıya karşı mücadelede işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sos
yalizmin ilkelerine göre davranır. DiSK'in mücadelesine işçi sınıfı bi
limi yol gösterir ... - DiSK'in temel mücadele ilkeleri toplumsal ekonomik.
politik yapıya, Türkivenin emperyalizme bağımlı geri kalmış bir ülke olması
gerçeğine dayanır. Başlıca amacımız emperyalist zincirin kırılarak, "ülke
mizin bağımsızlığa kavuşması, işçi sınıfının öncülüğünde başta yoksul köy
lüler olmak üzere tüm emekçilerle oluşturulacak iktidarın, giderek sosyaliz
min kurulmasıdır." görüş ve prensiplerine, DiSK'in yöneldiği devletle mü
cadele biçimlerine eğilme sırasında sendika parti ilişkileri itibariyle, tabi
aten nasıl bir anlayış yapısı içinde bulunduğunu ve nasıl bir karakter taşı
makta olduğunu belirterek ve bu vesile ile meselenin daha da vuzuh kaza
nabilmesini sağlamak bakımından gözler önüne sermemizin yararlı olacağı
inancıyla bir başka ifade ve espri bütünlüğü içinde tekrar ortaya koymuş
bulunuyoruz.

Böylece doğrudan doğruya DiSK ifadeleri ile bir kere daha anlaşılıyor
ki, DiSK, uzlaşmacı (Demokratik) sendikacılığa karşı kurulmuş bir sınıf ve
kitle sendikası. yani Marksist-Leninist bir sendikalar birliğidir. DiSK'in sınıf
mücadelesi, Marksist-Leninist anlamda bir mücadeledir. DiSK, Türkiye'de
kuruluşu yasak olmasına mebni yukarı bölümlerde de yeri geldiğinde ifade
ettiğimiz veçhile komünist partisi görevini ve rolünü de üstlenmiştir.

DiSK'in mücadele biçimlerine ve bu mücadele biçimleri içindeki ka
rekterine ve yapısına değinmeyi müteakip bu defa da bu mücadele sahala
rının neler olduğuna yönelmeyi ve bu mücadele sahalarına göre de yapısal
özelliğine işarette bulunmayı istiyoruz.
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Temel ilkeler Kitabında DiSK'in son amacının sosyalizm için mücade
le etmek olduğu ifade edilmiştir. 'Bu bölümü daha önce de ifade ettiğimiz
gibi politik mücadele biçimi ile bütünleştirerek daha ileride ele alacağımız
dan DiSK'in mücadele sahalarına eğilirken bu mücadele sahası haricinde
kalan ve (DiSK Ulusal Bağımsızlık için mücadele eder-DİSK Demokrasi için
mücadele eder-DiSK Emperyalizme ve Faşizme karşı mücadele eder-DiSK
Barış için mücadele eder) başlıkları altında ifade edilen mücadele sahaları
na değineceğiz.

Her ne kadar bu başlıklar, mücerret olarak, mütalaa edilecek olursa
masumane görülebilecek bir mahiyette telakki olunabilirse de. iddiamızın
başından beri ifade ettiğimiz gibi amacımız. yıllar içinde bir bir ortaya ko
nulmuş faaliyetlerin ve cereyan etmiş olayların, tesadüfi mahiyette olmayıp
bir programın eseri cümlesinden olarak en uykuda gözleri dahi açmaya ye
tecek derecede vüsat ve mana kazanmış faaliyetler ve olaylar şeklinde
sergilendiğini vurgulamak ve bu açıdan meselelere yaklaşımı ve değerlen
dirmelere girişimi temin etmek olduğundan, özellikle işbu mücadele saha
larının tesbitine ve mahiyetine nüfuza yönelirken de bu yaklaşım cümlesin
den olarak başlıkların mücerret ifade şekline değil, bu mücerreti müşahhas
laştıracak Marksist-Leninist Literatüre göre tebellür edecek asıl ve gerçek
manasına husule tevessül etmemiz gerekecektir.

S.S.C.B. Bilimler Akademisinin l.enin'cilik ve işçi Sınıfının Uluslararası
Devrimci Hareketi adlı kitabından kısaca aldığımız şu pasajlar dahi bu konu
da yeterli kanaat tahassülüne imkan verecektir: "Kongrenin kararları, Batı'da
Anti-Faşist. Doğu'da ise Anti-Emperyalist bir birleşik cephenin kurulması
yolundaki tüm engelleri ortadan kaldırdı. -1969 Haziranında Moskova'da
yapılan Uluslararası Komünist ve işçi Partilerinin danışma toplantısı. Marks'
çılık-Lenin'ciliğe bağlılığın bir gösterisi oldu. -Toplantı belgeleri, emper
valizrne karşı; barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve sosyalizm için müca
delenin geniş, tutarlı ve militan bir programını sağlıyor."

Bu kadarlık karşılaştırmadan dahi anlaşılmaktadır ki, tamamiyle kanu
nun verdiği görevleri dışındaki konular olarak DiSK'çe yönelinmiş bu müca
dele sahaları, bütün dünyayı komünistleştirmeyi ve tek bir merkeze bağla
mayı amaç edinen Komünist Enternasyonal hareketin gösterdiği hedefler
cümlesinden mücadele sahalarıdır.

Temel ilkeler kitabında yer alan (DİSK Ulusal Bağımsızlık için Müca
dele Veren Bir Sendikal örgüttür. Bugüne değin yürütmüş olduğu eylemler.
sınıf ve kitle sendikacılığı yolunda belirlemiş olduğu çizgi bunun en açık
kanıtıdır. Türkiye Emperyalizme bağımlı geri kalmış bir ülkedir. -Türki-
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venin üye olduğu askeri saldırı örgütü NATO ... Ulusal bağımsızlığımızı yok
eden emperyalist zincirinin askeri halkası olarak görev yapmaktadır.) ibare
leri. DiSK'in Ulusal Bağımsızlığı da; DiSK'in sendika anlayışına işaret sıra
sında ifade ettiğimiz gibi Marksist-Leninist anlamda sendikacılık demek
olan sınıf ve kitle sendikacılığı görüşü ile ele aldığını göstermektedir. Esa
sen Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğu hiç bir kuşku götürmeyen apaçık
bir gerçektir. Natonun ise bir askeri saldırı örgütü olmayıp, Doğu Avrupa'yı
işgal edip çıkmayan Sovyet Emperyalist emellerine karşı Avrupa'nrn güven
liğini sağlamak için kurulmuş bir savunma antlaşması teşk·ilatıdır.

Türkiva'de ikinci Dünya Savaşınd·an sonra ülkemiz üzer-indeıki Sovyet
talepleri ve emelleri karşısında kendisini güvenceye almak için bu savunma
antlaşmasına girmiştir. Gerekçe bu kadar açık olmasına rağmen DiSK'in
görmeye yanaşmaması, hatta Türkivenin Kıbns'a müdahalesini barış tesi
sine yönelik olduğu halde emperyal'ist bir saldırı olarak nitelemesi buna
karşılık S.S.C.B. nin emperyalist tutumunu tecavüz olarak değil kurtuluş
olarak nitelemesi. en son Afganistan'a müdahalesini de aynı espri içinde
değerlendirmesi, DiSK'in Ulusal Bağımsızlık anlayışının hangi amaca yöne
lik olduğunu ve Türkiye'yi bağımsızlık sözü altında nasıl bir boyunduruk
altına sokmayı amaçladığını göstermeye yeter materyal niteliğindedir.

Mücadele sahalarından bir diğeri olarak Temel ilkeler Kitabında yer
alan {DİSK Demokrasi için Mücadele Eder) başlığını taşıyan bölümde de,
DiSK'in. Anavasa'da belirlenmiş Hür Parlementer Cumhuriyetimizi ve onun
verdiği hürriyetleri. korunması lazrmqelen bir hayat ve rejim tarzı olarak de
ğil, Marıksizm-Leninizmin öngördüğü gibi Sosyalist-Komünist bir düzene ge
çiş için uygun bir araç olarak gördüğünü belirleyen esasların ve görüşlerin
yer aldığı görülmektedir.

Bu hususu belirginleştirmek amacı ile önce Temel ilkeler Kitabında bu
konu ile ilgili olarak yer alan pasajları daha sonra da bu pasajlarda yer alan
hususların Marksist-Leninist görüş tarzı çerçevesindeki asıl anlamlarını or
taya koyuşu biçimde Marksist-Leninist Literatürde yer alış şeklini gösterir
pasajları ortaya koymaya çalışacağız.

DiSK Temel il·keler Kitabında bu konu ile ilgili pasajlarda: "Bugün tüm
dünyada demokrasinin gerçek savunucusu işçi sınıfıdır. Burjuva, kapita
lizmin gelişmesiyle birlikte devrimci barutunu tüketmiş, politik gericiliğin
temsilcisi olmuştur. Gerek gelişmiş kapitalist ülkelerde, gerekse emperyaliz
me bağımlı geri kalmış ülkelerde işçi sınıfı hem sosyalizm mücadelesinde
öncülük etmekte, hem de gerçek demokrasinin sağlam bir temele oturma
sını sağlamaktadır. Toplumların gelişim süreci içinde saf ve sınıflar üstü,
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sınıflar dışı bir demokrasi olmamıştır. Belli hak ve özgürlükler için zorunlu
olan burjuva demokrasisi işçi sınıfı için sınırları belli olan, sınırlarının ge
nişletilmesi, baskı organlarının etkisizleştirilmesi uğrunda mücadele edil
mesi gereken bir sistemdir. işçi sınıfı demokratik hak ve özgürlüklerinin
korunması ve geliştirıilmesi devrimci mücadelede önüne konan engellerin
kaldırılması için kararlı bir mücadele verir. Demokrasi için verilen mücade
le sosyalizm için verilen mücadeleden ayrı düşünülemez. işçi Sınıfı Demok
rasi mücadelesini sosyalizm mücadelesine bağımlı kılar... ülkemizde işçi
sınıfının politik örgütlenmesi ve işçi sınıfı biliminin yayılmasını engelleme
ye yönelik T.C.K. nun 141 ve 142. maddeleri yürürlükte iken Türkiva'de
gerçek bir demokrasiden söz edilemez... işçi Sınıfının demokratik sınıf ve
kitle sendikal örgütü olan DiSK'in bu yoldaki savaşı ise dost, düşman her
kesin gözü önünde süre gelmektedir. Tabandaki üyesinden yöneticisine ka
dar tüm DiSK üyeleri bu mücadelenin bilincindedirler. 15-16 Haziran Di
renişinden, Anayasal Hak ve özgürlükler Mitinglerine, DGM Direnişlerine.
20 Mart Faşizme ihtar Eylemine kadar uzanan eylem zinciri DiSK'in, Dev
rimci mücadelenin önündeki engelleri yıkma mücadelesindeki yerini apaçık
gözler önüne serer." denilmekte, bilinç ve eylem kararlılığı açıkça sergi
lenmektedir.

işte böylece açıklanan bütün bu aynı hususların en açık şekliyle ne
manalar taşıdığını ve hangi paralelde ele alındığını ve hangi amele hizmet
etmek maksadını taşıdığını göstermek bakımından konu ile ilgili Marksist
Leninist Literatür cümlesinden olarak Georgi Dimitrov'un "Faşizme Karşı
Birleşik Cephe", Georges Politzerin "Felsefenin Temel ilkeleri", V. l.enin'in
"Ne Yapmalı", "Devlet ve ihtilal" adlı kitaplarında yer alan pasajlar ise
şöyledir : .._ Kapitalizmin gelişmesi ile burjuvazinin toplumda hakim sınıf
olmaya, kendi varoluş koşullarını topluma zorla benimsetmeye artık liya
kati kalmadığı açıkça ortaya çıkıyor, sanayi ilerledikçe işçilerin rekabetten
doğan yalnızlığının yerini, işçilerin örgütlenmekten doğan devrimci birliği
alır.", "Burjuvazi, burjuva demokratik özgürlüklerini bir yana atmaya bakar
yani gerici olur. işte o zaman, burjuva özgürlükleri bayrağını yukarı kaldır
mak ve onu ileri götürmek işi, ... Ulusal kendi siyasal görüşlerini yaymak
için en iyi koşulları burjuva demokrasisinde bulan proletaryaya düşer.",
"Sınıf karşıtlarıyla parçalanmış bir toplumda sınıf dışı ya da sınıf üstü bir
ideoloji söz konusu olamaz.", "işçi sınıfının. kurtuluşu için kapitalistlere
karşı yürüttüğü savaşın içinde demokrasinin çok büyük önemi vardır. Ama
Demokrasi hiçbir zaman aşılamayacak bir engel değildir.. : - Partimizin ve
işçi sınıfının egemenliğine ancak demokratik bir Cumhuriyet biçimi altında
ulaşabileceği son derecede açık bir şeydir.", "Komünistler. demokrasi sa
vaşımının. sosyalizm savaşımının yalnız bir parçası olduğuna inanırlar."
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işte bu Marksist-Leninist literatür-de yer alan pasajlar ile aynı paralel
de olup anlam ve amaç birliğini ifade eden DİSK Temel ilkeler Kitabında
yer aldığına işaret ettiğimiz pasajlarda; Marksist-Leninist Devrim teorisi
uyarınca. kapitalizmin gelişmesi sonucu burjuva devriminin ve burjuvanın
devrimci rolünün son bulduğunun, sosyalist devrim için işçi sınıfının (=Pro
letaryanın) öncü rolünü üstlenerek burjuva demokrasisini ve onun verdiği
hürriyetleri kullanmak sureti ile sosyalist düzeni getireceğ,inin özlü bir şe
kilde ifade edildiği ve DiSK olarak bu esaslar çerçevesinde mücadeleye yö
nelindiğinin bilincinin, yoruma ihtiyaç hissettirmeyecek bir biçimde açıkça
ortaya konulduğu görülmektedir. Bu çerçeve içinde ifade etmemiz gerekir
se DiSK'in Demokrasi Mücadelesi; sosyalist-komünist bir düzene geçiş için
demokrasiyi istismar etmektir. DiSK'in Demokrasi Mücadelesi, ülkemizde
mevcut Hür Parlementer Nizamı korumaya yönelik bir mücadele değil, Le
nirı'in öngördüğü şekilde komünist düzene geçiş için onu bir araç olarak
kullanma mücadelesidir. DiSK bu amaçla geçmişte g'iriştiği ve kanunun suç
saydığı 15-16 Haziran Direnişleri. Anayasal Hak ve özgürlükler mitingleri,
DGM Direnişleri, 20 Mart Faşizme ihtar Eylemi olarak tasrihen belirttiği
eylemlerini sıralamakta, bunlarla övünmekte ve methetmektedir. DiSK 'in
Demokrasi Mücadelesi; işte bu faaliyet ve eylemlerini daha rahat sürdüre
bilmek için işçi sınıfının politik örgütlenmesi, yani Komünist Partinin ser
best bırakılması işçi, işçi sınıfı biliminin yayılması, yani Komünizm Propa
gandasının yapılması için bunları yasa'klıyan T.C.K. nun 141 ve 142. mad
delerinin kalkmasını sağlamaktır.

DiSK'in Demokrasi Mücadelesinin mahiyeti, Marksist-Lenirrist inanış
ve düşünce zinciri içinde bir halka olarak işte bundan ibarettir.

DiSK'in mücadele sahası olarak seçtiği bir diğeri de; (DiSK Emperya
lizme ve Faşizme Karşı Mücadele Eder) başlığı 'altındaki mücadele saha
sıdır.

Hemen belirtelim ki bu sahada DiSK, Marksist-Leninist nazariye ve uy
gulamanın, emperyalizm ve faşizm hakkındaki görüşl-erinden çıkarılan neti
celere istinat etmektedir. Bu mefhumlar sadece mücerret deyimler, cazip
sloganlar olarak yorumlanmamalıdır. Bunlar, DiSK açısından özellikle Mark
sist-Leninist teorinin politikasına uygun şekilde Marksist-Leninist beyanlar
olarak ortaya konulmuştur. Zira emperyal-izm ve faşizmi anlayış şekli ve bun
larla mücadeleyi ilke olarak benimsemesi, hakim olduğuna işarette bulunu
lan Anayasal iktidarın ve bu iktidarın bertaraf ecilrnesi için harekete getiril
mek istenilen işçi sınıfının oynadığı ve oynayacağı rolün değerlendirilmesi
açıkça Marksizm-Leninizm'den neşet etmekdir. özetle ve kısaca ifade ede
cek olursak. DiSK'in mücadele ettiği empervalizrn ve faşizm, üretim biçimi
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olarak ele aldığı kapitalist sistemin oluşturduğu bugünkü Anayasal rejimdir.
Bu itibarla Emperyalizm ve Faşizm, ancak bugünkü Hür Parlementer Nizam
yıkılarak Sosyalist Komünist düzene geçiş halinde ortadan kalkabilecektir.

Bu mücadelenin gerçek yanını, asıl manasını anlayabilmek için DiSK'çe
yönelinen emperyalizme ve faşizme karşı mücadele sahası ile ilgili olarak
Temel ilkeler Kitabında yer alan pasajlar ile aynı mahiyetteki Marksist-Leni
nist Literatürde yer alan görüşlere yer verecek ve aynı mahiyetteki doğrultu
birliğini göstermeye çalışacağız.

Temel ilkeler Kitabında yer alan pasajlar şöyle :

"- işçi Sınıfının Bilimi faşizmi, tekelci sermayenin en kanlı, en te
rörcü, en militarist ve en şoven diktası biçiminde tanımlar. Faşizmi yaratan
maddi temel, kapitalizmin kendisidir. Bilindiği gibi kapitalizm bir üretim bi
çimidir ve belirli üretim ilişkilerini bağrında taşır. Bu ekonomik temel üze
rinde kapitalist Devlet yükselir. Faşizmde aynı üretim biçiminden kaynaklan
masına rağmen kapitalist toplumundaki Iarkh sermaye guruplarının özlediği
bir siyasal iktidar biçimi, yani devlet biçimidir. Bu nedenle faşizm bazı dö
nemlerde geriletilmesine rağmen yok edilememektedir. Çünkü kapitalizm
varolduğu sürece faşizm tehlikesi de varolacaktır... - DiSK'in temel müca
dele ilkeleri arasında emperyalizm ve faşizme karşı mücadele de önemli
bir yer tutar. DiSK'in 11 Yıllık mücadele tarihi bu alandaki sayısız eylem
örnekleriyle doludur ... - Bugün tüm dünyadaki kapitalizm derin bir buna
lım içindedir. Kapitalist ülkelerde işçiler ve tüm emekçiler bu bunalımdan
etkilenmekte, çalışma ve yaşam koşulları giderek ağırlaşmakta, buna karşı
lık tekellerin, çok uluslu şirketlerin sömürüsü yoğunlaşmaktadır ... - Günü
müzde kepitetizrnln tercihi burjuva demokrasisi olmaktan çıkmış, siyasal
gericilik olmuştur. Emperyalist dönemde varolan yapısal bunalımdan çıkış
yolunu faşizmde bulma istek ve özlemleri örnekleriyle birlikte artmakta ...
- Bugün ülkemizde de faşizm tehlikesi vardır. MC iktidarlarında örgütlen
me olanağı sağlayan faşist güçler, bundan yararlanarak saldırılarını sürdür
mekte, katliamlara dahi gidebilmektedir. Faşizm ancak örgütlü mücadele
ile yenilir. Artık ülkemizde anti-faş·ist mücadelenin örgütlenmesi ve somut
hedeflere yönelmesi hayati bir zorunluluk haline gelmiştir. Her Devrimcinin.
ilericinin, sosyalistin, demokratın ve yurtseverin gündemindeki tek sorun
anti-faşist mücadelede güç ve eylem birliğini sağlamak olmuştur. DİSK bu
alanda üzerine düşen her görevi yapmaya hazırdır. Kurulduğu günden bu
yana faşizme karşı mücadelede kararlı olduğunu eylemleriyle göstermiş olan
DiSK'in sorumluluğu en son 6. Genel Kurul kararında da somutlanmış bulun
maktadır. 6. Genel Kurul'da alınan 1 Numaralı kararda (Tüm Ulusal. ilerici,
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Demokrat. Yurtsever Örgüt ve Güçlerin anti-faşist, anti-emperyalist ve anti
tekel cephede savaşım birliğinin kurulmasının) zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Bu doğrultudaki Marksist-Leninist literatürde (ezcümle S.S.C.B. Bilim
ler Akademisinin tenirı'cilik ve işçi sınıfının Uluslararası Devrimci Hareketi.
E. Lewerenz'in Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahl'ili adlı kitaplar) yer
alan görüş ve anlayışı yansıtan pasajlar ise şöyledir: .._ Kongrenin Karar
ları, Batı 'da anti-faşist, Doğu'da anti-emperyalist bir birleşik cephenin ku
rulması yolundaki tüm engelleri ortadan kaldırdı ... - 1969 Uluslararası Ko
münist ve işçi Partileri Danışma Toplantısı çağrılarından birinde, (Sosyalist
Ülkelerin Halkları, işçiler, Kapitalist ülkelerdeki Demokratik güçler, emper
yalizme karşı ortak bir savaşım için birleşin) denilmektedir ... - Emperyaliz
min bunalımı derinleşmiştir. Bu bunalım emperyalizmin en güçlü halkası
olan A.B.D. örneğinde çok açık bir şekilde izlenebilir. Böylece bankerler ve
Uluslararası finansman güçlerini biraz daha koruyabilmek için iç ekonomiyi
kurban etmeyi tedcih etmektedir .. - Faşizm, emperyalizmin özünden fış
kırmıştır. Tekelci sermaye, faşizmle, kendine. kapitalizmin bunalımından
bir çıkış yolu aramıştır. Bu gerçekte kapitalizmin ekonomisinde yatmakta
dır ... - Kongre'de komütern, faşizmi, proletaryanın tüm devrimci izlemle
rine karşı burjuvazinin bir savaş aracı olarak nitelemiştir ... - Komünist En
ternasyonal Yürütme Kurulu XIII. oturumu, faşizmi mali sermayenin en ge
rici. en şoveni· ve en emperyalist kesimlerinin açık terörcü di·ktatörlüğüdür.
Faşizm, tekelci kapitalistlerin azgın ve kanlı diktatörlüğüdür. - Komünist
Enternasyonal, daha 1920'Ierde faşizmi emperyaHzmin bir ürünü olarak ni
telemiştir. - Faşizmin kökenlerinin emperyalizmin toplumsal ve ekonomik
temelinde yattığı komünist enternasyonal tarafından kanıtlanmıştır ... - Wal
ter Ullericht. faşizmin sınıfsal niteliğinin bilimsel olarak belirlenmiş olması
nın anti-faşist savaşımın gelişimi ve halkın tüm katmanlarının komünist par
tilerin yönetimle anti-faşist birleşik cephe içinde toplanmasının büyük önem
taşıdığını söylemiştir...

Buraya kadarki pasajların karşılaştırılmaları ile görülmektedir ki, DİSK
Temel ilkeler kitabında öngörülen mücadele teorisi, bilinç ve uygulama yol
ve yöntemleri. tamamiyle Marksist-Leninist ilkeler doğrultusundadır. DiSK'in
emperyalizmi ve faşizmi anlaması, tanımlaması ve mücadele hedefi olarak
seçiş şekli tamamiyle müesses Hür Parlementer nizamı yıkma ve yerine pro
leter enternasyonalizmi tesis etme esasına müstenittir.

Böylece şimdi de (DiSK Barış için Mücadele Eder) başlıklı bölüme gel
miş bulunuyor ve bu mücadelenin mahiyetini açıklamaya yönelmek istiyo
ruz.
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~u_rada __da keza hemen ifade edelim ki ortaya konuluş şekli ile DiSK'in
b_arış ıçın mucadelesi. aslında, yukarıda da işarette bulunduğumuz 1969 Ha
zıran ayında Moskova'da yapılan uluslararası Kornürrist Partiler toplantısı
kararı gereği olup tamamen Marksist-leninist anlamdadır. Bu cümleden ola
rak DiSK, sosyalist ülıkelerin silahlanma harcamaları tutarı oranı Batı'nın
kinden çok daha fazla olmasına rağmen, Sovyetler ve Doğu Bloku ülkeleri
görüşleri doğrultusunda Temel ilkeler kitabında. silahlanma vanşırun tüm
sorumluluğunu kap·italist-emperyalist sisteme yani Batı'nın üzerine yıktıktan
sonra "Bütün Bunlara karşılık Sosyalist Ülkeler ve Demokratik Gücler silah-
lanmaya karşı büyük bir savaş açmışlardır." demektedir. •

öncelikle barış kavramından ne anladığına değinelim. Bu kavram DiSK
ilkeler kitabında yer aldığı şekliyle şöyle ifade edilmiştir: "Barış istemi hiç
bir biçimde soyut bir istek olarak kalmamalıdır. Barış istemi aynı zamanda
belirli bir mücadeleyi ve insanlık için kalıcı sonuçlar doğurmayı içermelidir.
Bugün zaman zaman soyut barış çağrıları yapılmaktadır. Kavramı sınıfsal
özünden çarpıtarak girişilen bu çabalar, devrimci mücadeleyi de amacından
saptırmaya yöneliktir. Bu nedenle barış istemini sınıfsal temeline oturtmak
en başta işçi sınıfının görevidir."

Bu ifadelerde yer alan barış isteminin soyut olarak değil kalıcı sonuç
lar doğuracak şekilde ve mücadele biçiminde ele alınması gerektiği husu
su, Marksist-Leninistlerce; tarinl tekamül gereği tabi! şekilde sosyalist siste
me. dönüşmesi gereken toplum nizamının bu dönüşümüne kapitalistler tara
fından, varlıklarını sürdürmek amacı itibariyle karşı çıkılmasına mebni sos
yalistlere karşı açılmış olduğu kabul edilen savaşın sosyal'istlerce kazanı
larak sona erdirilmesi anlamında olup mevcut düzeni yıkmak suretiyle sos
yalist düzeni gerçekleştirici bir mücadeleyi içermektedir. Bu meyanda ( Ba
rış istemi kavramını sınıfsal özünden) ve (Devrimci mücadeleyi amacından
saptırma) şeklinde ifade olunan hususlar da; sınıf mücadelesini Marksist
Leninist yönünden saptırma, yani barışı sınıflararası uzlaşma temeline oturt
mak anlamını muhtevi bulunmaktadır ki, bu uzlaşma zemini yani sınıflarara
sı barış, DiSK'in tamamiyle reddettiği ve karşı olduğu bir yol ve yöntemdir.
öte venden. (Barış istemini sınıfsal temeline oturtma) olarak ifade edilen
husus ise, bu istemi Marksist-Leninist temele oturtmak anlamını taşımakta
dır. Bu itibarla DiSK'in Barış için mücadelesi, Marksist-Lenini·st bir müca
dele biçimi olup Sosyalizm-Komünizmin ·kurulmasına kadar sürdüreceği bir
savaş şeklini ifade etmektedir.

Temel ilkeler kitabının, (DİSK Barış için Mücadele Eder) başlıklı bö
lürründe yer alan (Ulusların Kendi kaderini tayin etme hakkı ve ilkesi) ise.
şu şekilde ifade edilmiştir: .._ Emperyalizmin azgın saldırısı tüm dünyada
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sürmektedir. Çürüyen. can çekişen emperyalizm. ülkelerin bağımsızlarını
hiçe saymakta, ulusların kendi kaderlerini tayin etme ilkesini çiğnemekte,
yeryüzünde bölgesel savaşları kışkırtmaktadır. Ancak buna karşılık tüm geri
kalmış, sömürge, yarı-sömürge ülkelerde ulusal kurtuluş savaşlarının bay
rağı vükselmektedir ... - DiS'K, Ulusların kendi kaderlerini tayin etme hak
kını savunur. DiSK'in; emperyalizme, faşizme, sömürgeciliğe, ırkçılığa, şo
venizme karşı tüm dünyada verilen savaşlara ilişkin tavrı 6. Genel Kurul Ka
rarlarında somutlanrruştır."

Ancak ne var ki, DiSK, Afganistan'ın Sovyet Rusya tarafından işgal ini
bir kurtuluş olarak nitelemiştir. Bu da, ulusların kendi kaderfenini kendileri
nin tayin etmeleri hakkını Marks·ist-Lenin'ist bir doğrultuda ele aldığını gös
teren son zamanlardaki olaylardan birisi ile ifiş'k1ili tesbittir. Esasen Mark
sist-Leninist görüşe göre {Stalin'in Lerrinizrn'in ilkeleri Kitabında); .._ Ulus
ların kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri sorunu, soyut kendi kendine ye
ten bir sorun değildir, bütüne bağlı ve bütün içinde efe alınması gereken,
proletarya devriminin genel sorununun bir parçasıdır ... - Bazı somut du
rumlarda, parçanın bütün ile çelişkiye düşmesi olanağı vardır, o zaman par
ça atılır" denilmek suretiyle ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayini
prensibi, ancak proletarya devrimine yararlı olması halinde dikkate alınabi
lecek, zararlı olması halinde ihmal edilebilecek, sarfınazar edilebilecek bir
prensiptir. Bu bakımdan DiSK'in Afganistan işgalinin yanında olması, Mark
sist-Leninist tabiatı gereği olup barış için mücadelesinin anlamını da Mark
sist-Leninist açıdan ifade biçimi şeklinde zenqinleştiren bir örnek teşkil et
mektedir.

Diğer taraftan Temel ilkeler kitabının barış için mücadele bölümünde
DiSK'in dünyadaki savaşları haklı ve haksız şeklinde ikiye ayırması ile ilgili
pasajlara da, bu (Barış için Mücadelesinin) bütün boyutlarının ne anlamda
olduğunu ortaya koyabilmek amacıyla değinmek istiyoruz. Bu hususla ilgili
olarak DiSK Temel ilkeler Kitabında yer alan ifadeler şu şekildedir: "- DiSK
Ulusal Kurtuluş Savaşlarının şaşmaz bir destekçi-si olduğunu göstermiş ve
ezilen halkların yanında yer almıştır. Savaşları, haklı ve haksız savaşlar diye
ayıran işçi sınıfının bu enternasyonal bakış açısını benimseyen DiSK. em
peryalistlerin çıkardığı haksız savaşlara karşı çıkarken, ezilen ulusların sür
dürmüş olduğu haklı savaşları sonuna kadar destekler."

Bu pasajda görüldüğü üzere DiSK'in savaşları haklı ve haksız savaşlar
diye ayırması hususu da tamamiyle ideolojiktir. Marksist-Leninist doktrin
gereğidir. Marksist-Leninist doktrinde harpler ile ilgili olarak "- Dünya
Savaşları emperyaf ist ve sosyalist kamplar arasında olup bu tür harpler em-
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peryalizmin saldırgan, aç gözlü ve haksız; sosyalizmin kurtarıcı, haklı ve
devrimci harpleridir ... - Küçük emperyalist savaşlar, emperyalizmin saldır
gan haksız savaşlarıdır. Ulusal Kurtuluş, iç ve diğer halk savaşları haklı,
kurtarıcı ve devrimcidir." ayırım ve vasıflandırılması yapılmaktadır. DiSK'in
harpleri tasnif ve isimlendirmesi görülmektedir ki Marksist-Leninist harp
doktrininden kaynaklanmaktadır. Bu cümleden olarak komünizmi genişlet
me, komünizmi zorla kabul ettirme için yapılan harpler ve ayaklanmalar hak
lı, bunun aksi ise saldırgan ve haksızdır. işte bunun adı barış için mücadele
dir.

Buraya kadarki (DiSK Barış için Mücadele Eder) başlıklı bölüm ile il
gili açıklamaları genelleyerek ve ancak bir cümle halinde özetlemek suretiy
le ifade edecek olursak Di9K, Barış kelimesinin lugavi manasının masumi
yeti altında içeriği itibariyle tamamen savaş olan bir stratejiyi öngörmekte
ve ortaya koymaktadır.

DiSK'in T.C.K. nun 141. maddesinde ifade edilen yasak cemiyet ha
lindeki kuruluşunu bel'irleyen hususları, bir zincirin halkaları halinde tek tek
görüp inceledikten sonra DiSK Temel ilkeler kitabındaki en son bölüm olup
mücadelenin düğüm noktasını teşkil eden ve DiSK'in kuruluş sebepler-ini ve
faaliyetlerinin hedefini bir bütün şeklindeki ihata gücüyle ortaya koyan
(DiSK Sosyalizm için mücadele eder) başlıklı böli:ime gelmiş bulunuyoruz.
Ancak bu son bölümde vurgulanan sosyalizme ulaşma amacına yönelik mü
cadele daha önceki bölümlerde yer yer de olsa sergilenmiş olduğundan bu
yönelişler, son bölüm ile birlikte ele alınmak suretiyle bütünleştirilerek me
seleye yaklaşım sağlanacaktır.

DiSK, bu ifade bütünlüğü içinde mücadelesinin temel amacını "işçi Sı
nıfı Partisinin" (= Komünist Partisi) öncülüğünde işçi sınıfının müttefik
leri ile birlikte iktidarı ele geçirmek, üretim araçlarını toplumsal mülkiyete
maletmek, komünizmin ilk evresi olan sosyalizmi kurmak olduğunu açıkla
maktadır.

DiSK Temel ilkeler k-itabında bu politik mücadele bütünlüğünü ifade
eden bölümler şu şekilde yer almıştır: "Politik mücadelenin örgütü
işçi sınıfı partisidir. işçi Sınıfı Partisi yalnız işçi sınıfının değil, sö
mürülen ve baskı altında tutulan tüm emekçilerin çıkarlarının savunu
cusu ve örgütleyicisidir. (Sayfa 7, Fıkra 7), "DiSK'in Temel Mücadele
ilkeleri toplumsal, ekonomik, politik yapıya, Türklvenin emperyalizme
bağımlı geri kalmış bir ülke olması gerçeğine dayanır. Başlıca ama
cımız emperyalist zincirin kırılarak, ülkemizin bağımsızlığa kavuşması,
işçi sınıfının öncülüğünde başta yoksul köylüler olmak üzere tüm emekçiler-
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le oluşturulacak iktidarın, giderek sosyalizmin kurulmasıdır." (Sayfa 31,
Fıkra 2) .._ DiSK son çözümlemede sosyalist bir düzen için savaşır. Ancak
sendikal bir örgüt olarak politik mücadelenin nasıl ve hangi araçlarla veril
mesi gerektiğinin bil'incide olan DiSK, sosyalist bir düzene ulaşılması için
iktidar mücadelesinin zorunlu olduğunu, bunu da yürütecek örgütün işçi sı
nıfının partisi olacağını bilir ve mücadele yöntemlerini ona göre düzenler...
- işçi Sınıfının kapitalist toplumda yürütmüş olduğu mücadelede temel
amacı. sömürüsüz bir topluma, sosyalizme ulaşmaktır. Bu ise işçi sınıfının
müttefikleriyle birlikte iktidarı alıp üretim araçlarını toplumsal mülkiyete ge
çirmesiyle gerçekleşir. (Sayfa 39)

Bütün bu açıklanış hallerinin bir arada ele alınması DiSK'in mücadele
sinin temel amacının. işçi sınıfı partisi (komünist partisi) öncülüğünde,
yani yukarıdaki ilgili bölümlerde belirtildiği şekliyle işçi sınıfının müttefik
leri (Emekçiler) ile birH-kte iktidarı ele geçirmek, üretim araçlarını toplum
sal mülkiyete maletmek, sosyalizmi kurmak olduğunu ortaya koymaktır. Bö
lümlerin tümünde yer alan işçi sınıfının diğer emekçilerle birlikte iktidarı
ele geçirmesi şeklindeki ifadelerin, seçime dayalı Hür Parlementer yoldan
değil. ihtilalci yoldan işçi sınıfı iktidarını kastettiği açıktır. En son bölümün
3. paragrafında her ne kadar bu iktidarı sağlamak için Anayasa 'daki demok
ratik hakların kullanılması suretiyle yapılacak mücadeleden söz ediliyorsa
da aynı paragraf başında, bu sözün 1967 yılında DiSK'in kuruluşu sırasında
hazırlanmış Ana Tüzük hükmü olduğu belirtilip işbu Ana Tüzük Hükmünün,
aynı bölümün 4. paragrafında Sınıf ve Kitle Sendikacılığı ilkelerinin ışığında
işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğünün bi
lincinde olarak DiSK'in, bağımsızlık. demokrasi ve sosyalizm için mücadele
temeline göre şekil ve anlam kazanacağının vurgulanması, Temel ilkeler Ki
tabı bütünlüğü içindeki açıklamaların Marksist-Leninist inanç ve düşünce
yapısı. uzlaşmacı sendikacı yani sınıflararası uzlaşmayı kesinl'ikle reddeden
muhtevası. DiSK ilkeler Kitabının hiçbir yerinde işçi sınıfının seçim yoluy
la veya Parlementer Demokratik yoldan iktidara geleceği yolunda en küçük
bir ima dahi bulunmaması, bunun, Lenin'in öngördüğü ihtilali hazırlamak
için ihdas edilmiş bir kılıfı gayri meşruiyetin gözlerden saklanabilmesini te
min için meşruiyetin istismar ve ihtilale giden yol üzerinde sadece zahir bir
safhasından ibaret olduğunu göstermektedir.

Şu kadarını hemen ifade edelim ki, DiSK ilkeler Kitabında açıkça :
.'Demokrasi için verilen mücadele, sosyalizm için verilen mücadeleden ayrı
düşünülemez. işçi sınıfı demokrasi mücadelesini sosyalizm mücadelesine
bağımlı kılar" denilmektedir. işte yalnızca bu ibareler dahi DiSK'in Mark
sist-Lerıinist bir yöntem. ihtilal yöntemi kastettiğini açıklayan kendi sözü-
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dür. Esasen Markist-Leninist literatürde de (Ezcümle Leninin Devlet ve ih
tilal kitabı, S.S.C.13. Bilimler Akademisi kitabı) bu hususlar aynen şöyle ifa
de edilmektedir: .._ işçi sınıfının kurtuluşu için .kapitalistlere karşı yürüt
tüğü savaşım içinde, demokrasinin çok büyük önemi vardır. - Partimizin ve
işçi sınıfının, egemenliğine, ancak demokratik bir cumhuriyet biçimi altında
ulaşabileceği son derece açık bir şeydir... - Komünistler, demokrasi savaşı
mının sosyalizm savaşımının ayrılmaz bir parçası olduğuna inanırlar. Bunun
yanısıra, bir başka nokta da ... insanın insan tarafından sömürülmesi ortadan
kaldırılmadan tutarlı bir demokrasinin gerçekleştıirilmesi olanaksızdır...
- Kapitalizmin tezadı. bir ihtilal yolu ile tüm toplumun değişmesini isteyen
bir noktaya ulaşacaktır. Sınıf mücadelesi, bir ihtilal ayaklanmasından geçe
rek işçi sınıfının siyası hakimiyetine, yani proletarya diktatörlüğüne dönüşe
cektir... - Proletarya diktatörlüğü, ittifakın yönetici gücünün proletarya ol
ması koşuluyla sermayenin devrilmesi. sosyalizmin kesin zaferi için prole
tarya sınıfıyla, köylülüğün, emekçi kitleler-in ittifakıdır ... - Devrimin ola
bilmesi için sömürülen ve ezilen yığınların, eskiden olduğu gibi yaşayamaz
ve Hükümeti yürütemez duruma düşmeleri gerekir... -Ayaklanma hiç şe-·
kaya gelmez, ama buna başlayınca sonuna dek gitmenin gerektiğini iyice
kavramalısınız... Kuvvetlerin büyük üstünlüğünü kesin noktalarda ve kesin
anlarda yoğunlaştırın, yoksa daha iyi hazırlanma ve örgütlenme üstünlüğüne
sahip düşman, isyancıları ortadan kaldırır... -Tek başına öncüyle zafer
imkansızdır. Bütün sınıf, büyük yığınlar öncüyü doğrudan doğruya destekle
me durumuna gelmedikçe öncüyü kesin savaşa sürmek bir cinayet olur. Oy
sa bütün sınıfın. sermayenin ezdiği geniş emekçi yığınların, gerçekten böyle
bir tutumu benimseyebilmeleri için yalnızca ajitasyon yetmez. Bunun için
bu yığınların kendi öz siyasal deneyimleri gerekl1idir."

Görülüyor ki DİSK, mücadelesiyle ilgili olarak demokrasi ve Anayasa
dan söz ediyorsa da bunun anlamının, komünizmin ilk evresi olan sosyalizmi
gerçekleştirme savaşımında demokratik düzeni ve Anayasayı ihtilal şartları
için suiistimal etmek demek olduğu açıktır. Zira DİSK, kurulduğundan iti
baren geçen süre içinde Lenin'in belirttiği gibi, ihtilalin başarıya ulaşması
doğrultusunda yığınların kendi öz deneyimlerini geliştirmek için propagan
da, eğitim ve ajitasvon yanında bu yığınları gir-iştiği eylemleriyle siyasal
deneyimlere de tabi tutmaktadır. Temel ilkeler kitabında DiSK, bu faaliyet
lere ilişkin olarak ortaya koyduğu ilkelerin, DİSK'in 12 yıllık şanlı geçmişin
de, örgütlenme çalışmalarında, grevlerde, direnişlerde. kitlesel gösteriler
de, dişediş mücadele ortamında biçimlenen ve hayata geçirilen ilkeler ol
duğunu benimseyici, övünücü ifadelerle vurgulamaktadır. Binnetice gerçek
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boyutlarıyla ifade edelim ki DiSK'·in iktidarı işçi sınıfının ihtilal ile ele ge
çirmesini amaçladığı. işçileri genelde siyasal deneyim adını verdiği diren
me ve ayaklanmalarla ihtilal yolunda hazırlayıp Devlet Organları karşısında
yıkıcı bir güç olarak çııkardığı. işçileri. diğer emekçileri ve Cephe Birliği
teşkil edilen birçok dernek ve meslek teşekküllerini kitleler ve dalgalar ha
line getirip sevkü idare ederek Devlet Organları ve güçleri karşısında silah
olarak kullandığı açıklıkla ortada duran bir hakikattir. H·iç şüphe edilmeme
lidir ki. DiSK'in mücadelesinin yani Marksist-Leninist ihtilal girişimlerinin
bugüne kadar başarıya ulaşamaması. bu teşebbüslerin demokrasi ve Anaya
sa çerçevesinde oluşundan değil engel olma ve lokalize etme yönünden
Devlet istihbarat ve Güvenlik Güçlerinin müessir tedbirler alışındandır.

Kuruluş esprisi ve ilkeleri itibariyle DiSK'in daha kuruluşundan itiba
ren Anayasamızın ve mer'i mevzuatımızın yasakladığı amaçlar ve faaliyetler
içinde bir cemiyet şeklinde teşekkül ettiğinıi belirtebilmek amacıyla incelen
mesine yöneldiğimiz tüzüklerin ve bu tüzü'klerde yer alan hükümlerin gerçek
anlamlarını buraya kadarki bölümlerde etraflıca ortaya koymuş bulunuyo
ruz. Ancak geldiğimiz bu noktada. hafızaların tazelenmesi bakımından bir
kere daha yönelmek -istediğimiz buraya kadarki bölümlerin toplu şekilde ve
özet biçimindeki ifadesi şöyledir :

a) Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin insan haklarına ve
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan Milli. Demokratik. Layik ve
Sosyal bir Hukuk Devleti olduğu ifade edilmek suretiyle Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin belirli bir sınıfın değil, bütün Milletin Devleti bir Cumhu
riyet olduğu açıkça belirlenmiş olduğu halde DiSK egemen sınıfların baskr
aracı kapitalist Devlet olarak görmekte, mücadele amacını buna göre tespit
edip faaliyetlerini ve eylemlerini buna göre yürütmektedir.

Ezcümle, egemenliğin kime ait olduğu ve nasıl kullanılacağı Anayasa
mızda: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Türk Milletinindir. Millet egemenliğini,
Anayasanın koyduğu esaslara göre. yetkili organlar eliyle kullanır. Egemen
liğin kullanılması hiçbir surette belli bir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakıla
maz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet
yetkisi kullanmaz." denilmek suretiyle belirlendiği halde DiSK'e göre bu
günkü Devlet, yukarıda ifade ettiğimiz gibi kapitalist sınıfın Devleti oldu
ğundan DİSK bu Devlet yerine işçi Sınıfı iktidarına dayalı (= Proletarya
iktidarı) bir devlet ikamesini temel hedef aldığından müesses Devlet Niza
mıyla mücadele biçimlerini buna göre tanzim etmekte, iktidarın ele geçiril
mesi suretiyle kurmayı tasarladığı Devlet Nizamını buna göre şekillendir
mektedir.
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Bu cümleden olarak DiSK Devleti tahribe yönelik ekonomik, ideolojik
ve politik mücadele stratejisinde öncelikle Marksist-Leninist öğretiye uygun
olarak, ekonomik mücadele ile işçileri bünyesinde toplamaya çalışmakta,
ideolojik mücadele ile işçileri Marksist-Leninist ideolojiye göre bilinçlen
dirme'ktedir. Siyasi mücadele ile de iktidarı ele geçirmeyi amaçlamaktadır.
Marksist-Leninist doğrultu gereği her türlü reformist ve revizyonist eğilim
lere kesinlikle karşı·dır. Yani sınıflararası uzlaşmayı kesinlikle reddetmek
tedir. Buna göre iktidara yasal yollardan etkili olmaya değil, iktidarı Mark
sist-Leninist teoriye göre ihtilal yolu ile sahip olmayı amaçladığı açıklık ka
zanmaktadır. Esasen Temel ilkeler kitabında, temel amacın (iktidarı ele ge
çirme'k) olarak gösteren ifade biçimi dahi bunun yasal yollardan olmayaca
ğını ve ihtilal yolu ile olacağını açık seçik şekilde ortaya koymaktadır. Zira
dilimizde yasal yolu, iktidara gelmek veya seçimle iktidara gelmek sözleri
ifade eder. Ele geçirmek ise, zorla ve darbe ile anlamındadır. Evvelce de
ifade ettiğimiz gibi zaten Temel ilkeler kitabının hiç bir yerinde Demokratik
Parlamenter yoldan iktidarı etkilemeyi veya bu yoldan iktidara gelmeyi ima
dahi ettiği görülmemektedir.

işte bu suretle DiSK'in kurmayı amaçladığı işçi sınıfı iktidarının, Ana
yasanın öngördüğü egemenliğ'in kayıtsız şartsız Türk Milletinindir ilkesine
aykırı olduğu, keza amaçladığı işçi sınıfı iktidarına dayalı Devlet biçiminin
işçi sınıfı partisi (= Komünist Partisi) öncülüğünde tahakkukunun, Sosya
list bir düzenin getirilmesinin ve bu doğrultuda üretim araçlarının toplum
sal mülkiyete qeçirilmesinin: Sosyalist Devlet ilkesini değil, Sosyal Devlet
ve karma ekonomi ilkesini; uzlaşmaz sınıf mücadelesini değil, sınıflararnsı
uzlaşma ilkesini diktatörlük ve güce dayalı sınırsız iktidarı değil, insan hak
ve hürriyetleri, milli irade, Kanun hakimiyeti ilkesini benimsemiş, Anayasa
mızın tamamına aykırı olduğu açıklıkla ve kesinlikle ortadadır. Zira Anaya
samızın yasal yollardan DiSK'in amaç ve ilkeleri ile bağdaşır duruma geti
rilmesi imkansızdır. 'Bu amaç ve ilkeler ancak Anayasamızın tümü ile yü
rürlükten kaldırılması ile mümkündür. DİSK sınıflararası uzlaşmayı kesinlik
le reddettiğine göre o halde sadece ihtilal ile rejimi değiştirmekten başka yol
kalmamaktadır.

Anayasamızın tamamına aykırı amaçlar güttüğüne ve bu sebeple Ana
yasanın tamamını tağyir, tebdil ve ilgay•a yönelik faal'iyetler ve eylemler
içinde bulunduğuna buraya kadarki açıklamalarımızda değindiğimiz DiSK'
in bu sorumluluğu, faaliyetlerin başlangıç ve süreklilik durumu gözönüne
alınacak olursa DiSK. Yönetim, Yürütme. Denetim. Onur Kurulları ile Bölge
Temsilcilikleri, DiSK üyesi sendikaların yetkili kurullarına ait olduğu gibi
aynı zamanda yalnız halihazırdaki değil kuruluş yıllarından bu yana görev
ifa eden sendikalar biri'iğ•i demek olen DiSK ve DiSK üyesi sendikaların ku-
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rullarına da raci bulunmaktadır. Esasen bu husus, DiSK Temel ilkeler Ki
tabının önsöz bölümünde de açık ve seçik bir tarzda ifade olunmaktadır.
Şu kadar ki bu sorumluluğun, DiSK'in Sendikalar Kanunu gereğince mec
bur olduğu taazzuv etme (= organlaşma) durumuna göre düşünülme
mesi icabetmektedir. Zira kuruluş şekliyle Sendi'kalar Birliği, faaliyet
ve eylem biçimleriyle de sendikal faaliyetler. tutum ve davranışlar
görünümü altındaki DiSK'in, hakikat . halde, yukarıdan beri izah edilen
doktriner kuruluş yapısı uyarınca illegal amaçlar etrafında ortak
bir tutuma sahip kişilerce oluşturulan ve ifadesini T. C.K. nun 141.
maddesinde bulan bir cemiyet olduğu gözlerden kaçmayacak kadar
vuzuh kazanmış bir hakikattir. işte aslı hüviyetiyle kanun dışı olan ve
T.C.K. nun 141. maddesinde ifadesini bulan bu yasak cemiyetin, sorumlu
luk izafesi için organize bir şekil altında bulunmasına dahi gerek yoktur. Bu
bakımdan dava süjesi olarak mahkeme huzuruna getiri len Konfederasyon
hükmü şahsiyeti içinde yerlerini alan ve şeklen muhtelif görevler ifa eder
görünüp aslen illegal amaçlar etrafında ortak tutum ve faaliyetler gösteren
sanıkların. işbu sendikal mecburiyet altında ortaya çıkan görev bölümlen
melerinin. yani sendikal yapı icabı kanuni şekliyle ortaya çıkması gerekli
çeşitli görev üniteleri içinde yer almalarının. kendilerine mesuliyet tevcihi
noktasından haizi ehemmiyet bir yönü yoktur. Başka bir ifade ile ademi me
suliyet bakımından veya mesuliyet hiyerarşisi itibarı ile daha az veya daha
dar bir anlamda mesuliyet teveccühü gerektiği açısından hiçbir önemi yok
tur. Hülasaten ifade etmemiz gerekirse. Konfederasyonun bu çeşitli görev
ler görünümü altındaki sanıklarının aynı illegaliyenin hakimi olmaları, me
suliyetlerini görevlerine göre derecata değil, bütünlüğe göre tek tip bir suç
lanmaya bağlanmasına amil bulunmaktadır.

Bu suçlama: sanıkların, Devletin nizamlarını topyekOn ortadan kaldır
ma ve komünist bir toplum düzeni sağlama gayesi ile Devlete karşı savaş
için kurulmuş Cemiyet içinde yer alma, Cemiyet faaliyetlerini tanzim ve
drije etme. eylemlere yönelmeyi planlama. Cemiyetin yıllar içindeki yıkıcı
faaliyet ve eylem şekillerini tekabbül edip bu Cemiyet yapısı içinde yer alarak
vazifeyi idame ettirme şeklindeki ayrı ayrı fiilleri dik-kate alınarak parça (sa
nıkların tek tek fiilleri) ve bütün birliği (DiSK'in illegal hüviyeti) mantık çer
çevesi içinde yapılan bir suçlamadır. Bu mantık böyle bir suçlama için za
ruridir. Zira suçlamada asıl gayemiz, temel olanı yakalamaktır. Sadece par- •
çaya takılıp kalmak, temel olanı, yani bütün olıanı görüp yakalamamıza en
gel olur. Yıllarca yapılan da zaten bu olmuştur. Bu sebeple de mevzii hadi
seler ve münferit suçlamalar içinde bütün yani temel olan göz.den kaçırıl
mış ve binnetice bu bütünün zaman içerisinde bir çığ gibi büyüyerek Mem
leketin üstüne çökmesine mani olunamamıştır. O halde parçayı bütünün
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esprisine bağlamak mutlak bir zarurettir. Bu itibarla ferdi her türlü söz, yazı
ve davranışlar, bütündeki kollektifliğin, örgütlülüğün, amaç güçlülüğünürl
ve müesseriyetinin dışında mütalaa edilemez ve kıymetlendirile_mez. Birbi
rinden kopuk gibi görünen ferdi davranışlar, aslında DiSK'in bütünlüğünde
ve şemsiyesi altında oluşturulan ve DiSK'e göre şekillendirilen davranışlar
olması itibarı ile fer'in asla tabi olması mantığı içinde değerlendirilerek asli
yerine oturtulması ve bütüne bağlanması gereken davranışlardır. ideolojik kav
ga için kurulmuş bir cemiyetin faaliyet ve eylemleri, bu cemiyette yer almış
yönetici kimliğindeki kişilerin her türlü tutum ve davranışları, lökalize şekil
altında, kişisellik sınırları içinde mütalaa edilip değerlendirilecek olursa
biraz evvel de belirttiğimiz gibi amaç gözden kaçırılır ve kişisel sorumluluk
adı altında kollektif örgütlü güç, suç ve takip muafiyeti içinde amacına doğ
ru her defasında yeni bir deneyim ile durmadan güçlenerek ilerler. işte buna
mebni devleti yıkma yönündeki faaliyetlerini tek tek değil, sendika görünü
mü altındaki bir cemiyet yapısı içinde daha kuvvetli ve tahrip edici biçimde
ortaya koymayı amaçlamış ve bu azim içinde bir araya gelmiş bulunan yö
netici sanıkların fiillerini, işte bu biraraya geliş gayelerine uygun tarzda ol
mak üzere, asıl dava süjemiz olan DiSK hükmü şahsiyetinin yıkıcı yapısal
ve eylemsel hüviyeti içinde kıymetlendirip bütünleştirerek asıl olan gerçeği
vurgulamaya, görmeye ve göstermeye yöneliyoruz. Buna binaen diyoruzki,
sanıkların mesuliyetleri müşterektir ve yekdiğerinden farklı bir yönü mev
cut değildir. Bu hiçbir vechile mücerret bir kollektif suçlama demek değil
dir. Sadece ve sadece sanıkların fiillerinin, bütün ile bağlanarak gerçek de
ğerlendirilmesine yönelmek ve böylece hakiki vecheyi ortaya koymak de
mektir.

DiSK'in kuruluşunda mevcut Marksist-Leninist temel y,apıyı belirtebil
mek için yöneldiğimiz tüzük incelemelerini burada tamamlamış olmakla be
raber bu defa, yine kuruluşundaki doktrinerliği müşahhaslaştırma ve tama
miyle ortaya koyma açısından iddiamızı sürdürmeye başladığımız bidayet
bölümlerinde belirttiğimiz vechile doktriner kuruluş esprisi doğrultusunda
ki eğitim faaliyetlerine temas etmek istiyoruz.

DiSK eğitim faaliyetleri, DiSK'.in Devlete karşı yürüttüğü mücadele
stratejisi içinde ideolojik mücadele adıyla yer alan mücadele biçiminin ma
hiyetini ve vechesini aydınlatan, yansıtan, işçileri kitle halinde eylemlere
itici rolüyle başlıbaşına önemi haiz bulunan tek yönde bilinçlendirme, beyin
yıkama faaliyetidir. işte bu faaliyetler, DiSK fikriyatını, çalışmalarını ve he
deflerini yansıtması itibariyle önemle üzerinde durulması gerekli faaliyetler
dir. Ancak ileride, mahsus bölümünde betahsis teferruatıyla üzerinde dura
cağımız için şimdilik genelde bir değerlendirmeye vasıl olabilecek kadarıy-
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la. bu faaliyetler cümlesinden olup eğitim seminerlerinde kullanılmış bulu
nan DiSK Eğitim Notları adlı ders kitabının mahiyetine değinmekle yetin
mek istiyoruz.

DiSK eğitim seminerlerinde aynı zamanda Ders Notları olarak kullanı
lacağı ön sözünde belirtilmiş DiSK Demokratik Sınıf ve Kitle Senditkacılığı
nın Temel iM<eleri adlı kitap -ise. yukarıda ve keza ileride mahsus bölümünde
ele alınmış olduğu için burada ayrıca ele almayıp eğitim faaliyetleri yönün
den de değerlendirilmesi gerektiği hususuna işaretle yetiniyoruz.

DiSK eğitim faaliyetleri; DiSK tarafındıan hazırlanan "DİSK Eğitim
Notları" ve "Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı" kitaplarındaki ilkeler,
ana meseleler ve izahları çerçevesinde işçi bilinçlendirmesinde yıllardır sür
dürülmüş faaliyetlerdir. Yerine göre fabrikalarda, işyerlerinde uygulanmış
olduğu gibi esas itibariyle temel eğitim seminerlerinde yürütülüp sürdürül
müştür.

Temel Eğitim Seminerleri; A tipi, B tipi ve C tipi seminerler olmak
üzere üç bölümden oluşmuştur. A tipi temel eğitim başlangıçta her işçiye.
B tipi vasat düzeydeki işçi ve temsilciye, C tipi ise üst düzeydeki sendika
liderlerine tatbik edilmektedir.

Eğitim faaliyetleri bakımından mahiyetine değinmekle yetineceğimizi
belirttiğimiz DİSK tarafından hazırlarrrruş "DiSK Eğitim Notları" adlı kitap
15 ders bölümü halinde tertiplenmiş olup tamamı 353 sayfadır. Bu kitap,
DİSK'e bağlı MADEN - İŞ Sendikası tarafından A tipi Eğitim için ha
zırlanan ve fakat komünizm propagandası yapıldığı gerekçesiyle 1977 yı
lında İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla toplattırılmış bulunan 195
sayfalık "Sendikalı işçinin Ders Notları" adlı kitabın fikriyat ve sistematiği
içinde genişletilerek yayınlanmış bulunan yeni bir baskısıdır, kitabın başın
da yer alan DiSK Genel Başkanının yazısı ile DiSK Eğitim Dairesinin önsöz
yazısında kitabın gayesinin. işçilerin kendi sınıf bilincine ulaşmalarının te
mini, sınıf savaşımının devam ettirilmesi ve bu cümleden olarak işçi sınıfı
öncülüğünde tüm ilerici ve demokratik güçlerin güç ve eylem birliği halinde
'bulunmalarının sağlanması olduğu belirtilmektedir.

Kitabın 11-29 ncu sayfalarında yer alıp ders olarak okutulan "Eğitim,
Gerekliliği ve Niteliği" başlıklı bölümde; eğitimin amacı anlatılmakta, dev
let tarafından düzenlenen eğitimin sermaye sınıfına hizmet eden eğitim ol
•duğu belirtilerek işçi sınıfının kendi sınıf eğitimini gerçe'kleştirmek zorunda
olduğuna, bunun da DiSK çatısı altında gerçekleştirildiğine, kendi sınıf sen
<likalarında yaptıkları eğitimin sınıfs.al ve aynı zamanda bilimsel yani top-
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lumsal gerçekleri tüm insanların yararına ortaya çıkaran işçi sınıfı bilimi
doğrultusunda bulunduğuna işaret edilmektedir. Böylece DiSK'in Türk top
lumunu düşmanca sınıflar olarak parçalamayı ve sınıf savaşı vermeyi gaye
edindiği, bilimsel sosyalizmi yani Komünizmi rehber ve hedef ittihaz ettiği
hususlarının kitabın daha ilk satırlarından itibaren ifade edilmeye başlandığı
qörülrnektedir. Eğitim yoluyla zihinlere sokulan bu hedeflere, memleket için
de müesses iktisadi ve sosyal temel nizamların değiştirilmesini gerektirdi
ğinden DiSK'in, T.C.K. nun 141 ve 142 nci Maddelerinde ifade edilen yı
kıcı cemiyet vasıf ve yapısını ve sürekli şekilde Komünizm propagandası
içinde bulunduğunu yansıtmaktadır.

Kitabın 29-49 ncu sayfalarında yer alan" Niçin Çalışmak Zorundayız"
başlıklı bölümde sınıf çıkarı esasına göre sınıf çatışmasını öngören düşün
celer sergilenmektedir. Kapitalist düzen adı altında rneri Anavasal düzeni
miz doğrudan doğruya hedef alınıp yıkılması gerektiği konusu işlenmekte,
endirekt olarak da demirperde gerisi devletlerin düzenleri meselelere çare
olarak gösterilmektedir.

Kitabın 49-83 ncü sayfalarında yer alan "üretim Biçimleri ve Gelişi
mi" adlı bölümde Kari Marksın Kapital adlı eserinin 8. kısmının basite irca
edilmiş bir özeti olarak üretim güçleri ve üretim ilişkileri incelenmesi yapıl
makta, üretim ilişkilerinin üretim araçlarına sahip olup olmamak durumuna
göre bel-irleneceği, üretim araçlarının bir avuç azınlığın elinde özel mülk
olarak bulunduğu, toplumlar·da üretim ilişkilerinin şiddet uygulamasına, bas
kıya, zora dayanan sömürü ilişkileri biçiminde ortaya çıkacağt. üretim araç
larının özel mülk değil de toplumsal mülk olup toplumun denetiminde bulun
duğu toplumlarda ise üretim ilişkilerinin baskıya, şiddete. zora dayanmayan,
insanın insanı sömürme imkanı olmayan, kardeşçe yardımlaşma. dayanış
ma ve planlı iş bölümü esaslarına istinat edenIlişkiler biçiminde meydana
çıkacağı anlatılmaktadır. Ayrıc-a Kari Marks'ın Tarihi Materyalizm düşüncesi
özetlenmekte, insani ığın "ilkel toplum-Köleci toplum-Feodal toplum-Kapita
list toplum-Sosyalist toplum" şeklinde sistematik içinde ve materyalist bir
açıdan incelenmesi yapılarak nihai varılacak toplum düzeninin sosyalizm
olduğu belirtilmekte, sosyalist toplumun temelinin üretim araçlarının toplum
sal mülkiyetine dayandığı, işçi ve diğer emekçi tabakaların toplumsal bir
devrimle üretim araçlarının kapitalist özel mülkiyetine son vererek üretim
araçlarını toplumsallaştıracağı ve burjuva sınıfının ekonomik, siyasal ege
menliğini ortadan kaldıracağı ifade edilmektedir. işte bu özetler muhteva
sından toplumsal devrimin sosyalizmi amaçlayan bir ihtilal olduğu dikkatten
uzak tutulmadığı takdirde DiSK'in Anayasa ve toplum düzenimizi vrkrnav:
amaçladığı ve işçilere eğitim adı altında bu ihtilalci fikirleri telkin edip bi
linçlendirerek beyinlerini yıkadığı anlaşılmaktadır.
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Kitabın 85-115 nci sayfalarındaki "ücret, Fiyat, Kar" bölümü ile 115-
145 nci sayfalarında yer alan "Sömürü Nedir" başlıklı bölümlerde Kari
Marksın ücret, fiyat, kar teorilerinin ve artı değer nazariyesinin özetlerinin
yapıldığı, bu doğrultuda bugünkü iktisadı rejimin yerilerek kendilerince ide
al rejim olan sosyalizmin övülmekte olduğu, insanın insan tarafından sömü
rülmesinin insan olmakla bağdaşmayacağının vurgulandığı, bu sebeble sö
mürünün devamını istemenin insanın köleliğini istemek olacağının belirtil
diği, sömüye karşı mücadele etmemenin, kölelik zincirlerini yaldızlamak
demek olduğunun ifade edildiği, kapitalistlerin babadan kalma dedikleri ser
vetin ve bu meyanda bir avuç kapitalistin özel mülkiyetinde bulunan bütün
üretim araçlarının kaynağının, karşılığı ödenmemiş emek olduğunun acıkca
belirlendiği görülmektedir. Bu suretle bir taraftan işçinin ağır bir şekilde
tahrik edilmekte, öte yandan Anayasanın (Herkes mülkiyet ve miras hak
larına sahiptir) hükmü açıkca çiğnenmektedir. Yine aynı bölüm içinde "işçi
sınıfının çıkarı, hiçbir karşılık ödenmeden el konulan emeğine sahip çık
maya dayanmakta, sömürünün bütün biçimleri ile ortadan kalkmasına bağ
lanmaktadır. Bunun için işçi sınıfı ile kapitalist sınıfın çıkarları taban tabana
birbirine zıttır, çatışmaktadır. Her iki sınıf da çrkarlanm korumak için bu
çıkar çatışmasına dayanan bir mücadele sürdürürler. Bu bir sınıf mücade
lesidir. işte bunun için işçi sınıfı ile kapitalist sınıfın uzlaşması mümkün
değildir. Uzlaşmak, uzlaşmaya yanaşmak çalışma barışı adı altında sömürü
düzenini devam ettirmektir. Sömürü miktarında anlaşmak demektir. Sömürü
için işbirliği yapmak demektir. işçi sınıfının biliminde (= Bilimsel Sosya
lizmde) sınıf uzlaşmacılığına yer yoktur. Ya sömürü düzeninden yana olu
nacaktır, ya da sömürüye karşı çıkılacaktır. lkislnin ortası, üçüncü bir yol
yoktur. Bu arada kararsızlık, sömürü düzenine hizmet etmektir. Artı değer
sömürüsünün temel nedeni, üretim araçlarının bir avuç kapitalistin özel
mülkiyetinde bulunmasıdır. Bu özel mülkiyetin sona erip üretim araçlarının
toplumsallaşmasıyla sömürü ortadan kalkacak, tarihin çöplüğüne atılacak
tır." denilmek suretiyle DiSK'in, sınıf çatışması strateji-sini benimsediği,
işçi-işveren çatışması sonunda büyük bir kollektivizrnl hedef aldığı, bütün
mücadelesinde işçi sınıfı bilimine (= Bilimsel Sosyalizme) istinat ettiği
hususları ortaya konulmaktadır.

Böylece Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. Maddelerinin ·bir kere daha
ihlali ite karşı karşıya ıkalınmış olmaktadır.

Kitabın 143-156 ncı sahifelerinde yer alan "Toplumda Sınıflar ve Tür
kivede Sınıflar" başlıklı bölümde; sınıflar inceleninken işçi sınıfı bilimine
(= Bilimsel Sosyalizm) göre sınıfların üretimdeki yerlerine ilişkin olarak
belirleneceği, buna göre kapitalist toplumda biri kapitalist sınıf (Burjuvazi),
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diğeri işçi sınıfı (Proletarya) olarak iki temel çağdaş sınıfın mevcut olduğu
belirtilerek: "Kapitalist sınıf üretim araçlarının yani fabrikaların, ham mad
delerin makina-aletlerin, toprağın özel mülkiyetini elinde bulunduran sınıf
tır. işçi sınıfı ise üretim araçlarından yoksun, yaşayabilmek için iş gücünü
kapitaliste satmak zorunda olan sınıftır ... - Sömürülen emekçilerin sömü
rücü hakim azınlığa karşı yürüttüğü mücadelenin başarıya ulaşabilmesinin
tek koşulu, bu mücadelenin işçi sınıfının öncülüğünde yürütülmesidir. Yani,
ancak işçi sınıfının öncülüğündeki bu emekçiler cephesi sömürücülere karşı
uzlaşmaz ve kararlı bir mücadele yürütebilir ... - Bu nedenle, işçilerin göre
vi sadece işçi arkadaşlarını eğitmek, meseleleri onlara anlatmak değil, diğer
emekçi sınıf ve tabakaları da eğitmektir... - Asıl gaye sömürücülerin ikti
darının yerine emekçilerin iktidarının kurulmasıdır. Onun için de siyasal
mücadele veriyorlar, iktidar mücadesi veriyorlar." denilme'ktedir.

Bu suretle de DiSK'in işçilere; bir iktidar mücadelesi yaptıklarını, bu
nun muvaffak olması halinde milli' hakimiyete dayalı bir iktidar yerine sınıf
hakirniveti. işçi hakimiyeti altında bir iktidara sahip olacaklarını telkin etti
ği, insanların sorunlarının ancak işçi sınıfının gerçekleştirmeye çalıştığı ye
ni düzenle çözümlenebilir olduğunu propaganda ettiği anlaşılmaktadır.

Kitabın 157-172 nci sayfalarında yer alan "Ulusal Gelir ve Vergiler"
adlı bölümde; Marksist-tenininst görüşe göre tekelci sömürü, yabancı tekel
ler, sanayi ve banka sermayesinin ilişkileri vergi, devlet harcamaları izah
edildikten sonra siyaset bilimi ile hiçbir ilgisi olmayacak şekilde faşizm
tarifi saptırılmakta ve işçi sınıfının faşizm ile mücadele etme maskesi altın
da mer'i Anayasal düzenle mücadele etme azmi bilenmektedir. 173-196
ncı sayfalarında yer alan. "Dünyada işçi Sıruf( ve -Sendika laf, U.luslararası
Sendiıkal Hareket" adlı bölümde ingiltere'de'ki sanayi devriminden sonra
görülen işçi hareketleri ve sendikalaşma, Dünyadaki ilk grev ve eylemler
grbi iktisadi hareketlerden ba<hsedilmekte, siyasal ma'hiyette işçi hareketi
olarak da beynelmilel işçiler cemiyeti ( 1. Enternasyonal), Paris Komünü ve
halen Dünya çapında örgütlenen Uluslararası sendika federnsyonları hakkın
da bilgiler verılmektedir. 197-220 nci sayfalarında yer alan "Türkivede işçi
Sınıfı ve Sendikalar" adlı bölümde, Osmanlı imparatorluğundan başlayarak
Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki işçi hareketleri Marksist perspektiften
izah edilmekte, 1967'de DiSK'•in kurulması ve 1976 yılına kadar bu konfede
rasyon tarafından teşebbüs edilen hareketlere yer verilmektedir. 221-246
ncı sayfalarında yer alan "Toplumda Sendikanın Yeri" adlı bölümde; sömü
rüden bahsedilmekte, ortadan kaldırılmasının şart olduğu belirtilerek sömü
rünün varlığının, üretim araçlarının yani fabrikaların, çiftliklerin, madenle
rin, makina ve aletlerin, hammaddelerin bir avuç kapitalistin özel mülkiye-
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tinde olmasından kaynaklandığı, sömürünün ortadan kaldırılmasının üretim
araçlarının toplumsal mülkiyete geçirilmesiyle mümkün olacağının vurgu
landığı, bu köklü toplumsal değişimi sağlamanın tek yolunun işçilerin diğer
emekçi kitlelerle birlikte siyasal iktidarı ele geçirmeleri olduğu, bu sebeble
sömürüyü ortadan kaldırma mücadelesinin siyasal mücadele· demek olduğu
hususlarına yer verildiği görülmektedir. Ayrıca J. Stalirı'In "Leninizmin il
keleri" adlı kitabı ile l.errin'in "Ne Yapmalı" adlı kitabında yer aldığı şekliy
le şu görüşler ve fikirlerin telkin edildiği müşahade edilmektedir: "Demok
ratik Sınıf ve Kitle Sendikaları. tüm emekçilerin ekonomik ve toplumsal
kurtuluşları için yürütülen siyası mücadelede işçi sınıfının tek örgütleri de
ğildir. Kapitalist ülkelerin tümünde gittikçe güçlenerek süren bu mücadele
de temel örgüt, toplumda-ki tüm ezilenlerin istemleriyle işçilerin özlem ve
hedeflerini birleştiren işçi sınıfı partisi (= Komünist Partisi) dir. Sömürüsüz
toplum düzeni (Yani Sosyalizmi] kurma hedefini programına almış ve ken
disine esas görev edinmiş siyasal parti. emekçilerin devrimci sendikaları.
kendi kuruluşlarını aynı yönde gören toplumsal katmanların demokratik ör
gütleri. aynı mücadele için dayanışmalı şekilde birlikte ilerlerler ... - işçi
lerin ekonomik mücadelesiyle. demokratik hak ve özgürlükler için verilen
genel demokrasi mücadelesi ve siyasal mücadele yöntemleri bir arada yü
rütülmek zorundadır. .. - DiSK için ana gaye sömürünün toptan ortadan
kaldırılarak insanın kendi efendisi olduğu sosyalist düzenin kurulmasıdır.
Bu hedefe varmak için uzun soluklu demokratik-siyasal bir mücadele gerek
lidir... işçi sınıfının devrimci düşüncesi (ideolojisi) b·ize bunu öğretiyor...
- Zorlu mücadele yolumuz aydınlık, sosyalist topluma uzanmaktadır. Sö
mürünün ortadan kalktığı yeni toplum düzeninde üretim, planlı ve uyumlu
olarak toplumun tüm bireylerinin ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını tam
anlamıyla karşılamak için yapılacaktır."

Kitabın 247-280 nci sayfalarında yer alan Dıi'SK'in Doğuşu. Gelişimi
ve ilkeler!" adlı bölümde, Türk işçi Hareketi izah edilmekte, DiSK'in TüRK
iŞ'ten ayrılma sebebleri izah edilmekte. DiSK kurucularından ve Genel Sek
reterlerinden İbrahim Güzelcenin "DiSK'in ideolojisi, işçi sınıfının bilimine
dayanan ideolojidir" yargısını acık ve kesin şekliyle ifade ettiği, 4.4.1967
tarihli bir makalesi aynen yayınlanmakta, 15-16 Haziran; Bağımsızlık. De
mokrasi, Toplumsal ilerleme ve Sosyalizm mücadelesinde öncü ve temel
gücün işçi sınıfı olduğunu bir kere. daha ortaya koymuştur denilmekte, işçi
sınıfımızın. onun örgütlü güçlerinin, bu arada DiSK'in de ön saflarında yeri
ni aldığı mücadele, sosyalizm hedefine yönelmiştir, DiSK için mücadelede
hedef sosyalizmdir. Sosyalizm; sömürüsüz bir toplum, demokrasi, barış ve
özgürlük demektir sözlerine yer verilmektedir. Kitabın bundan sonraki bö-
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lümleri de, buraya kadar aldığımız hususlar doğrultusunda mer'i Anayasal
nizamımızı yı,kmayı ve yerine işçi sınıfı hakimiyetine dayalı sosyalist bir si
yasal yapı oluşturmayı hedefleyen açıklamalar ve propagandalarla dolu bu
lunmaktadır. Buna mebni aynı hususları tekrarlamamak için ileriki bölümlerin
de yer alan hususlara bu şekil atıf yapmakla yetiniyoruz.

Bu suretle DiSK'in eğitim faaliyetleri cümlesinden olmak üzere her
işçiye okuttuğu, telkin eaiği, öğretim ve eğitimini sağladığı kitabın; muh
tevası bakımından tamamiyle komünizm propogandası mahiyetinde olduğu,
komünist bir toplum kurma yolunda her işçiyi bilinçlendirme, beynini yıka
ma ve militanlaştırma vasıtası olarak kullanıldığı ortaya çıkmış bulunmak-
tadır. ~

Görülüyor ki DiSK, kuruluş isminde de belirtildiği üzere, "Devrimci"
bir sendikal ör-güt olarak; sosyalist rejimin kurulması için, işçi sınıfına ge
rekli olan politik bilinci, düzenlediği seminerler ve eğitim çalışmaları yoluy
la vermeye çalışmıştır.

DiSK, kuruluşundan bu yana, sendikal çalışmalar adı altında yürüttüğü
faaliyetleriyle, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan kalkın
ması hedefini sağlamanın ötesinde; işçi sınıfı öncülüğünde yapılacak bir
sınıf mücadelesi sonucu kurulacak olan "Proletarya Di'ktatörlüğünü" gerçek
leştirmeyi amaçladığını ortaya koymuştur.

işbu iddianamem-izin ileri bölümlerinde ele alacağımız faaliyet şekille
rinin mufassal hüviyeti içinde görecek olmakla beraber iddiamızı serde baş
larken yer vermeyi uygun gördüğümüz bu genel tanım bölümüne yetecek
ölçüde olmak üzere DiSK'in TCK.nun 141. maddesinde tarif ve ifade edilen
yasak cemiyet yapısını yansıtabilmek amacıyla iddiamızın başından buraya
kadarki bölümde·- izahına•yöneldiğimiz tüzükleri, proqrarm, ilişki şekilleri ve
eğitim faaliyetleri, DiSK'in daha kuruluşunda bu yasak cemiyet yapısının
mevcut olduğunu ve kuruluşundaki bu doktriner espri doğrultusunda DiSK'in
faaliyetlere yöneldiğini açık ve seçik bir tarzda ortaya koymuş bulunmakta
dır.

Mevcudiyetinin ve faaliyetlerinin esasını teşkil edip resmen ilan edilmiş
bulunan tüzükleri, programları ve eğitim faaliyetleri ile ortaya çıktığına işa
ret ettiğimiz bu asıl hüviyetini bir başka şekilde ifade edecek olursak DiSK,
Anayasanın işçilere tanıdığı örgütlenme yani sendika kurma hakkı çerçeve
sinde, sosyal adalete ve kanunlara göre milli gelirden işçilerin daha adil
bir pay alabilmelerini sağlamak, iş ve çalışma şartlarını iyileştirmek üzere
teşkil edilmiş, hukuk düzenine saygı içinde faaliyette bulunan bir işçi te
şekkülü değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Aksine mevzuatın verdiği
imkanlar kötüye kullanılmak ve esas maksadı maskelemek suretiyle bida-
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yette Marksist-Leninist bir cemiyet olarak meydana getirilmiş, kısa süre
sonra giriştiği programlı bir dizi eylemleriyle dikkatleri üzerinde toplamış
şiddete dayalı illegal bir ihtilal örgütüdür.

Esasen DiSK'in kuruluş şartlarına ve maksadına yönelik izahlarımız sıra
sında da belirtildiği gi'bi DiSK'in teşkil edildiği 13.2.1967 tarihinde kurucular,
bu örgütü, devletin batı tipi demokratik düzeni içinde, onun çarklarından bi
risi olmak üzere kurmamışlar, tam tersine demokratik Cumhuriyet'in berta
raf edilerek Türkiva'de Sovyet Modeli bir Marksist-Leninist Komünist Top
lumun ve onun Devletinin ihtilal, cebir ve şiddet yoluyla teşkili hususunda
bir araç, bir mücadele vasıtası olarak meydana getirmişler ve bu niyete bağ
lı faaliyetlerini gizleyebilmek üzere de demokratik cumhuriyetin özgürlükçü
düzeninin verdiği imkanlardan yararlanmak, bunları kötüye kullanmak ama
cıyla bu Marksist-Leninist ihtilalci kuruluşu, bir sendika ile maskelemişler
dir. Bu itibarla kurulduğundan beri DiSK, Yurt sathında cereyan eden olay
ları veya siyasi durumu, bilhassa düzenin ifadesi demek olan Anayasa ve
Kanun hükümleri muhtevalarını özel şekilde Mar.ksist-Leninist görüş tarzına
göre ele alıp değerlendirmiş ve manalandırmıştır.

Bu cümleden olarak gerçek durum ve olaylar yerine; hadiselere Mark
sist-Lenini·st açıdan bir değer ve muhteva vermek sayesinde ve Anayasa ka
idelerinin hukuki muhtevalarına gerçek hukuki muhtevalar yerine, Mark
sist-Leninist görüşe göre muhteva vermek sayesinde hakiki anlamda emret
mediği veya yasak etmediği, fakat DiSK'e faydası dokunacak şeyleri, neti
cede Anayasa emretmiş veya yasaklamış olarak göstermektedir. DiSK böy
lece mer'i Anayasal nizamdan yanaymış hissini uyandırmak istemektedir.
Ancak ne var ki asıl hüviyeti ve ideolojisi gereği "Gerçek Hürriyet", "Ger
çek Demokrasi" için, proletaryanın kurtuluş mücadelesini başarılı kılmak
için, müesses Anayasal -Nizarne karşı düşmanlık ve yıkılmasına yönelik ça
lışmalara ve eylemlere yön ve hız vermek durumunda ve zorundadır.

Gerçi ilk bakışta mevcut nizamdan yararlanmakla bu nizamı reddet
mek arasında bir tezat varmış gibi görünüyorsa da aslında üiSK, bir yandan
Anayasanın yerine getirilmesini ,isterken, öte yandan aynı Anayasal nizama
karşı verdiği mücadelesi sebebi ile bir tezada düşmüş olmamaktadır. Çün
kü DiSK, Anayasal hak ve hürriyetleri yorumlarken, bunları, ilkeleri yönün
den ele almakta, bunların sınıf menfaatlerinden ileri ·geldiği veya ,ileri gel
mesi icabettiği şeklinde bir manalandırmaya yönelmektedir. Bu şekil sap
tırıcı yorumlar ve manalandırılmalarını sürdüren ve mevcut şartlar muva
cehesinde bunun yararlarını gören Di'SK, giriştiği devi-eti yıkma mücadele
sinde müsait bir zemin teşkil ettiğini anladığından hatta zaman zaman Ana
yasayı korumak istediğini iddia edecek kadar ileri gitmektedir.
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Esasen 'hür demokratik ana nizama karşı zahiri olan bu iki yönlü tutu
mu, bağlı olduğu Marksist-Leninist teoriden zaruri olarak çıkmaktadır. Buna
göre tarihi maddi tekamülde; "Kendisinde tezatlar bulunan bir cemiyetin
bünyesinde, kapitalist toplumlarda olduğu giıbi, bu toplumun kendisini berta
raf etmeye götürecek kuvvetler bulunmaktadır. Böylece birbirleri ile çatışan
kendi iç tezatlarından, bu çatışma ve tezadın bulunmadığı kendisinden da
ha yüksek bir cemiyet şekline sosyalizm-komünizme geçilmektedir. Kapita
lizmin en son aşaması olan emperyalizm devrinde halkın büyük ekseriyeti
nin menfaatleri, azınlık olan emperyalist istismarcıların hakimiyetine bizza
rur karşıdır. Bu itibarla çalışan kitleler, bu şekilde istismar edildiklerini ken
dilerine gösteren ve bundan haberdar eden işçi Sınıfı Partisinin liderliği al
tında harekete ·geçirilmelidir. Halk kitleleri, bu liderin arkasınad bu haki
miyete karşı cephe almalıdır. Ancak şartların elverişsizl-iği halinde cephenin
oluşturulması ve ce'bri teşebbüslerin sonuç alacak seviyeye getiriİmesi ça
lışmaları yanında sınıf devletinin iktidar mekanizmasının kırılabilmesi için
hiç olmazsa milletin temsilcilerinin seçimlerinde dahi bu yapılabilir."

Böylece görülüyor ki, mevcut nizama karşı esas itibariyle düşmanlık-
1a, aynı zamanda bu nizamdan istifade 'edilmesi, DiSK'in hareket tarzında
bir tezat yaratmamaktadır. Bilakis komünist doktrinin kendisine g'öre, rnad
di tarihi tekamül bunu icabettirmektedir.

Binaenaleyh D'iSK'in, işçi sınıfı hakimiyetine dayanan rejim tesisi yö
nünde istismar ve dejenere etmek, bu tutumunu programladığı ihtilalin ger
çekleşmesine dek sürdürmek maksadı altında Anayasayı çalışanların men
faatlerine kullanır görünmesi, ondan sonuna kadar faydalanmaya ve hatta
onu savunmaya yönelik tavır göstermesi, aynı zamanda, hür demokratik
.anayasal nizama zarar vermeğe ve bu nlzarnı yıkmağa çalışması vakıasına
.aykırılık teşkil etmemekte, bilakis aynı hedef doğrultusunda birbirini tamam
lavan ve daha da güç sağlayan bir birlik, bir vahdet ifade etmektedir. Bu
itibarla özet olarak belirtmek istersek, D·iSK için, sadece kendisini berta
ıraf etmek üzere kullanacağı bir alet olarak bu nizamın bir değeri vardır.

işte T.C.K.nun 141. maddesindeki yasak cemiyet olarak DiSK'in sen
dikal maskesi ve altındaki gerçek fikri yapısı, stratejisi ve tutumu budur.

Nasıl, insan beynine giren müspet veya menfi herhangi bir fikrin bir
takım davranışları meydana getirmemesi mümkün olamayacaksa, asli hü
viyetiyle T.C.K.nun 141. maddesinin kuruluşunu yasakladığı, devleti yıkma
yı ve yerine proletarya ditkatörlüğünü getirmeyi hedeflemiş cemiyet olarak
kurulduğu halde zahiri hüviyetiyle sendikal görünüm verilerek DiSK adıyla
teşekkül ettirilmiş bu Sendikalar Birliğinin doktriner yapısını oluşturan mez-
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k0r yıkıcı fikir potansiyelinin de bu cemiyeti birtakım eylemlere itmemesi
mümkün değildir. Nitekim yıkıcı fikirlerle kurulmuş 'DiSK, zaman içinde
merhale merhale bu eylem tırmanışına girmiş ve her an bir ihtilali gerçek
leştirecek çapta bir zihniyet ve güç potansiyelini hazırlayıp dalga dalga dev
letin karşısına kitleleri sevkederek, kitlelerle dikilerek güç mücadelesine
girdiğini açık ve seçik olarak göstermiş ve bunları serahaten ifade etmek
ten de beri kalmamıştır.

Burada yeri gelmişken hemen ifade edelim ki esasen kuruluşunda
T.C.K. nun 141. maddesini ihlal maksadı taşıması hasebiyle kurucularınca,
sendika maskesi altına gizlenerek teşkil edilmesi sağlanmış bulunan DiSK'
in, aynı zamanda, esas amaç olan ,Marksist-Leninist ihtilalin ve T.C.K.nun
146/ 1 nci maddesini ihlal edici hareketlerin bir vasıtası olarak kullanılma
sı da öngörülmüştür. işte bu gizli komünist cemiyet-in yöneticileri. bu fesat
çı niyeti maskelemek üzere de yıllar boyunca sendikalar kanununun sağla
dığı irnkan'ardan azami şekilde yarar Ianrruşlar. bu vo!a e!e qeç.rdikleri Qe
niş kaynakları. belirtilen niyetin gerçekleştirilmes-inde tam bir pervasızlık
içinde kullanmışlardır. Masum işçilerden toplanılan aidatları, milyonları ka
nunun öngördüğü maksatlara sarfedecekleri yerde. bu milyonları ihtilal pro
vası teşkil eden 15-16 Haziran olaylarında ve muhtelif kitle eylemlerinde
~eba etmişlerdir.

Hatta zaman süreci içinde DiSK idarecilerinin, bu maksatların ve buı
maksat doğrultusunda ortaya koydukları uygulamalarını gizlemek veya mas
kelemek için fazla bir çaba göstermek ihtiyatını bile nazara almadıkları gö
rülmektedir. Ezcümle. kanunların sarih hükümleri ihlal edilerek 1 Mayıs Ba
har Bavrarnı bir komünist propaganda ve ihtilal aracı olarak kullanılmış,
meydanlarda toplatılan işçiler, legal görünümlü ve illegal hüviyetli kuruluş
ların mensupları devleti tehdit eden hareketli bir kitle haline dönüştürülmüş,
meydanlar T.C.K. nun 142. maddesini tümü ile ihlal eden bayrak, flama
ve sloganlarla doldurulmuş, devletin yasama organı 15-16 Haziran 1970
olayları ile· tehdit altına alınarak açık ve seçik surette ihtilal provalarına gi
rişilmiş, bütün ihtilalci ve tedhişçi yeraltı ör,gütleri ile işbirliği yapılmış, 15-
16 Haziran olaylarına tel<addüm eden günlerde DİSK idare Kurulu toplan
tılarında Türkivede fabrikaların dinamitlenmesi teklifleri yapılmış, işçiler
devamlı olarak genel grev tahrikleri ile Türkiverıin üretim sistemini tahrip
etmek hususunda yönlendirilmiş, tertiplenen seminer adlı fesat toplantıla
rında devleti yıkmak için çalışacak militanların yetiştirilmesine çalışılmış
ve hür demokratik cumhuriyetin yıkılması hususundaki maksat herhangi bir
tereddüte mahal vermeyecek surette ortaya çıkmıştır.
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Hu sürekli, şaşmaksızın aynı hedefe yöneltilmiş faaliyetler tahrik ve teş
vikler ve yönlendirmeler ile beyni yıkanan, telkin altımı alınan, Marksist-Leni
nist bir devletin kurulması gereğine inandırılan insanlar, 15-16 Haziran olay
larında, lzrnir'de Sıkıyönetim ilanını gerektiren Tariş olaylarında, Antalva
daki Ant-Birlik olayında ve benzeri diğerlerinde devletin emniyet ve muha
faza kuvvetleri ile çatışmalara girerek fiili ihtilal tecrübelerini uygulamışlar
ve her türlü suçları işlemişlerdir. işte bütün bu hareketleri yapanlar DiSK
tarafından yetiştirilerek ortaya salınmış bir tür gerilla kollarıdır.

DiSK, dış görünüşü itibariyle sendikalar kanununa tabi, faaliyet şekli
ve hedefleri kanunlarla belirli, Anayasanın öngördüğü ve varlığını kabul etti
ği bir kuruluş olması gerektiği halde, kuruluşundan 12 Eylül harekatına ka
darki bütün varlığı ve faaliyetleri süresince toplumda fesat tohumları ekmeyi,
kanunlar çerçevesinde, hiç bir fonksiyonu olmayan alanlara müdahale ve nü
fuz ederek toplumda memnuniyetsizlik, huzursuzluk, rahatsızlık, ümitsizlik ya
ratmayı kendisine şiar edinmiş; beynini Taksim meydanlarında yıkadığı, semi
nerlerde törpülediği, vurucu kırıcı ve katil militanlarıyla toplumun her alanın
da esas amacı olan demokratik cumhuriyeti yıkma ve yerine Marksist-Leninist
devlet kurma hedefine ulaştıracak faaliyetler içinde bulunmuştur. Bütün bu
militanların, kendisine bağlı sendikaların ve mensuplarının eylemleri demok
ratik cumhuriyeti yıkarak yerine Marksist-Leninist Komünist bir devlet
kurma planının icra hareketleri niteliğindedir. ve dolayısıyle bu hareketler
T.C.K. nun 146. maddesinin unsurunu teşkil eden cebir mahiyetindedirler.
Hareketlerde hep beyinleri yıkanan militanlar kullanılmış ve kanun karşısın
da gerektiği zaman bu kişiler yalnız bırakılarak, sözü geçen eylemlerin on
ların kişisel hareketleri olduğu imajı verilmek istenilmiştir. Oysa bütün bu
hareketler aynı bir hedef ve amaca yönelik, aralarında belirli bir örgütlü
ilişki bulunan organik icra hareketleridir ve tümünün menşeinde DiSK vardır.

DiSK demokratik cumhuriyeti yıkarak yerine Marksist-Leninist, komünist
bir devler teşkili amacıyla yürüttüğü faaliyetlerinde değişik mücadele stra
tejileri kullanmıştır.

Bu stratejilerin çok etkin olanlarından birisi de yukarı bölümlerde be
lirttiğimiz üzere ekonomik savaş stratejisidir. Demokratik düzeni yıkmak için
halkı bezdirmek, ümitsiz hale getirmek ve sonunda nihai darbeyi vurmak
üzere başvurulan en etkin mücadele biçimi toplumda üretimi durdurmak ve
bu maksatla mevcut üretim araçlarını işlemez hale getirmekle beraber ilerisi
için yatırım gayretlerini de sabote etmektir. DiSK Türkive'de üretimi durdur
mak için her imkandan yararlanmayı stratejisinin en esaslı unsurlarından biri
is olarak kullanmıştır.
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Ezcümle. aklın almayacağı, müesseselerin altından kalkamayacağı ta
leplerle toplu sözleşme müzakereleri daima çıkmaza sokulmuş, işçiler tehdit
le dövülüp tahkir edilerek ve hatta bazan ölüdürülerek grevlere gitmeye mec
bur kılınmış. grevlere katılmayanlar her türlü kötü akibete namzet hale getiril
miş, grevlerde zavallı işçiler çaresiz ve imkansız kalarak perişan olduk farı za
man kendilerini bu hale düşürenin bu bozuk düzen olduğu, Marksist-Leninist
komünist düzene geçildiğinde herşeyin düzelebileceği propogandası yapılmış,
grevler karşısında çaresizlik içine düşen sanayicilerin az da olsa bir kısmı ser
mayesini yurt dışına kaçırmak gafletini, hatasını işlemiş, kimsede yeni den ya
tırım yapmak arzu ve gayreti kalmamış. bunun sonucu olarak üretim d üşmüşr
enflasyonun hızı artmış ve DiSK idarecileri bu felaketli gidiş karşısında.
emellerine yaklaştıkları düşünce ve kanaatıyla ellerini ovuşturmuşla rdır.

Ekonomik çökertme stratejisinin bir aracı olarak kullanılan grevi er. ka
nunun verdiği imkan çerçevesinde Hükümet tarafından tehir edildiğinde iş;
yerlerinde kümelenmiş olan DİSK militanları tehdit ile, cebir ve şiddet ile
çalışan işçileri engellemişler, korkutmuşlar ve bunların üretim yapmalarına:
mani olmuşlardır. Böylece Hükümetin grevleri talik etme yetkisi de esastaı
bir fayda sağlamamıştır.

Uygulanan ve ekonomik bakımdan Türkive vi. kanun dışı cebir ve şid
det yollarına başvurmak suretiyle çökertmeye yönelik ekonomik savaş stra
tejisini ve bunun yanında iktidarı ele geçirmeye yönelik politik savaş stra
tejisinin uygulamalarına ait yüzlerce, hatta binlerce misal vardır.

işte bu hüviyetiyle DiSK artık T.C.K. nun 141. maddesinde ifade edilenı
statik yıkıcı fikir potansiyelini eylem ve ihtilal potansiyeline dönüştü ren ve
T.C.K. nun 146. maddesinde ifade edildiği şekliyle devleti fiilı ve cebri te
şebbüsleriyle yıkmayı hedef alan bir ihtilal örgütü şekline dönüşmüştür. Bu
itibarla DiSK'in, müterakki suç anlayış ve telakkisi doğrultusunda T.C. K. nun:
141. maddesi sınırları içinde değil, bu sınırları aşıp T.C:K. nun 146/ 1 . mad
desi sınırlarına eylem şekilleri içinde bir cemiyet hüviyetiyle karşı karşıya.
bulunulmaktadır.

Binaenaleyh iddia tarzımız da DiSK'in işçileri ve kitleleri ayak landır
maya yönelik bu yapısal hüviyetine göre şekillenmiş ve billurlaşmış bulun
maktadır.

ihtilalin şartlar yoklanarak devletin siyasi. içtimai ve öze ilikle iktisadi
yapısının, nizamlarının ve müesseselerinin ve değerlerinin tek tek yıkılarak
süreç içinde aşama aşama gerçekleştirileceği tabiidir.
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işte bu ihtilal süreci cümlesinden olmak üzere 1971 yılında ilan edilen
Sıkıyönetim öncesi dönemde, işçi kesiminde oluşan pek çok olay DiSK'çe
tahrik ve teşvik edilmiş ve bu olayların Marksist-Leninist istikamette seyri
sağlanmıştır. 1971-1973 yılları Sıkıyönetim döneminde faaliyetleri bir süre
yavaşlamış ise de, DiSK, Sıkıyönetimin 1973 yılında kaldırılmasından son
ra tekrar ortaya koyduğu tüm sendikal eylemler ile, işçilerin ekonomik ve
sosyal haklarının kazanılması görüntüsü altında Türkiye Komünist Partisi
nin ilkelerinden olup Türklvede grçekleştirilmesi öngörülen devrimin ana
stratejisini belirleyen sınıf savaşımı ilkesini bütün boyutlarıyla sergilemeye
yönelmiştir.

DİSK kurulduğundan 12 Eylül harekatına kadarki dönem içinde, işçi-
1erin siyasi iktidarların politik tutumlarından şikayetçi oldukları ve yine iş
çilerin ellerindeki ekonomik hakların alındığı bahaneleri ile çeşitli tarihler
-de birçok eylem gerçekleştirmiştir. Bu eylemlerin tümü, nitelik itibariyle dev
let otoritesine .başkaldırma, yaralama. öldürme, tahrik, tahrip, yağma, ayak
lanma özelliklerini taşıyan türden olup mal ve can güvenliğine karşı işlen
miş bulunan suç teşkil edici olaylardır.

Ancak bu noktada özellikle belirtelimki, iş bu soruşturmanın muhteva
itibariyle dayandığı temel ve konu, topluma karşı işlenen suç niteliğini haiz
mücerret işçi hareketleri, işçilerin kanun dahilinde kullandıkları grev hak
ları ve bu istikamette ortaya koydukları hareketler değil. kanunları bililtizam
çiğneyerek Türk Devletini yıkma, amacı doğrultusunda yurdu anarşi orta
mına, isyan ve ihtilal noktasına sürüklemek isteyen zihniyet, tutum ve dav
ranışın odaklandığı DiSK'in, işçi kitlesi eliyle icra ettirdiği bir dizi bütün-
1üğü içindeki eylemler ve olaylardır.

Bu kitle olayları iddianamemizin ileri bölümlerinde etraflıca ele alı
nacak olduğu için burada sadece genel tanımlama ve değerlendirmeye ye
tecek kadarıyla ve hatta tadaten bu olaylara değinmekle iktifa edeceğiz.

ilk kitle eylemi olarak ortaya konulmuş bulunan 15-16 Haziran 1970
olayları, kanuna müsteniden kurulan ve bu itibarla mevzuata saygılı dav
ranması gereken bir mesleki teşekkül olarak DiSK'in, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde görüşülmekte olan bir kanun tasarısının kanun olarak çıkmasına
ve hatta görüşülmesine dahi engel olmak amacı ile yurdu anarşi ve isyan
ortamına sürüklenmesinin kendilerine bağlı tüm sendikaları direnmeye ça
ğırmaları, özellikle DİSK Başkanının; "Bu kanun tasarısı sizin bütün hakla
rınız, ellerinizden almaktadır. Sizi aç ve elinde hiç bir dayanağı bulunmayan

f
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duruma getirmektedir. Onun için kesin mücadele edeceksiniz. Karşınıza kim
çıkarsa çıksın muhakkak kendileri ile çarpışılacaktır. Fabrikaların tahrip
edilmesi ve dinamitlenmesi de eylem sırasında düşünülecektir." demek su
retiyle yaptığı konuşması sonucu İstanbul-İzmit mihveri çevresinde binlerce
kişiyi ve işçiyi sokağa dökerek suç işlemeye teşvik ve tahrik etmesinin
tehlikesi ve vehameti gözler önündedir. Bu olaylar sırasında Devletin si-:
!ahlı güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, sopalı, silahlı direniş ve saldırıya
geçilmiş, polis araçları ateşe verilmiş, yangınlar çıkarılmış, fabrikalar, ban
kalar, mağaza vitrinleri yanısıra özel mesken ve otolar saldırıya ve yağmaya
uğramış, Kadı'köy Kaymakamlık binası tahrip edilmiş, milyonlarca liralık mil
li servet heba olmuş, 4 kişi ölmüş, 87 kişi yaralanmış, bu suretle adam öldür
me, yaralama, özel ve kamu sektörlerine ait malların tahrjbi. işyerlerinin cebri
işgali, Devlet Kuvvetlerine fiili' mukavemet ve taarruz gibi çeşitli suçlar işlen
miş, İstanbul ve Kocaeli illerinde can ve mal güvenliği bir anda ortadan
kalkmış, işçi ayaklanmasının yayılması Galata ve Atatürk köprülerinin açıl
ması ve vapur seferlerinin durdurulması ile bir ölçüde önlenebilmiş ve Sı
kıyönetim ilanı zorunlu bir hale gelmiştir.

Aslında Anayasaya aykırı kanunların iptali için Anayasaca, Anayasa
Mahkemesi kurulmuşken 274 ve 275 sayılı kanunlarda yapılmak istenen
değişikliklerin Anayasaya aykırı olduğu yolundaki iddialarla binlerce işçiyi
sokağa dökerek Sıkıyönetim ilanını gerektirecek derecede devlete, cana ve
mala kastettirme şeklindeki eylemler, önceden Dİ'SK'çe hazırlanmış ve plan
lanmış bir komünist ihtilali provasından başka bir şey değildir.

Gaye devlete karşı işçi sınıfı ayaklanmasının sağlanmasıdır. Kanun
değişikliği, gaye için bahane edilmiştir. Kanun değişikliği bahane edilmese
başka bahanelerin icat edileceği kuşkusuzdur. Di'S:K'çe öngörülen •İŞÇİ sınıfı
ayaklanması sağlanmış, ancak devlet organlarınca güvenliğin sağlam bir
şekilde tesisi ile başarıya ulaşamayarak mevzii' mahiyette bir ihtilal provası
niteliğinde kalmıştır.

Olayların cereyan ettiği 1970 senesinden bu yana her yıl dönümlerin
de 15-16 Haziran olayları DiSK ve üye sendikalarca ve ortak amaç! ı kişi
ve kuruluşlar ve illegal örgütlerce mitingler, gösteriler düzenlenerek kutlan
makta, bildirilerle, konuşmalarla devlete karşı işçi sınıfının ilk başkaldır
ması olarak övülmekte ve sahip çıkılmaktadır.

ileride mahsus bölümünde etraflıca ele alınacağı cihetle sadece örnek
olmak üzede DiSK Ajansının 16.6.1979 tarih ve 1979/140 sayılı nüshasın
da yer alan DiSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTüRK, Genel Sekreter Fehmi
IŞIKLAR, Kemal NEBiOĞLU, Rıza GÜVEN, Mukbil ZIRTILOĞLU, Tuncer KO
CAMANOĞLU, Mustafa AKTOLGALI, Rıdvan BUDAK, Burhan ŞAHİN, De-
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mirhan TUNCAY'ın DiSK'in muhtelif illerdeki Bölge toplantılarında yaptık
ları ortak konuşmalarda yer alan sözlerine yer vereceğiz. Ortak konuşmalarda:
"15-16 Haziran günlerinin devrimci pratiği ve bugünde daha büyük bir güç
le yükselttiğimiz şanlı gelenek, her zaman mücadelemize ışık tutmuştur ve
tutmaya devam edecektir. Kuşkusuz, sınıf mücadelesinde kimi zaman "Yir
mi yıla bedel" olan bu büyük günlerin devrimci özünü yalnızca saptamak
yeterli değildir. önemli olan, yaşanan büyük mücadele günlerinde geleceğe
ilişkin doğru sonuçlar çıkararak kavgayı kesintisiz sürdürebilmektir ... -15/16
Haziran ilerideki mücadeleleri de yaratabilecek bir zincirin sağlam ve te
mel sayılabilecek en önemli halkalarından birini oluşturmuştur. 15-16 Ha
ziranın 9. yılında bu mücadele zincirine 1 Mayıs 1979'un da eklenmesi,
DiSK'in mücadelesinde önemli bir dönemeci yaşadığımız bu günleri daha
da anlamlı kılmaktadır ...- işçi sınıfı ve emekçi halkımız demokratik hak ve
özgürlüklerin acımasız bir biçimde askıya alındığı Sıkıyönetimlerin ne ol
duğunu, kimlerden yana işlev gördüğünü çok iyi bilmektedir. En son 1 Ma
yıs 1979'Ia bu gerçek bir kez daha öğretici bir biçimde yaşanmıştır. Bu
.nedenle 15-16 hazirarı'm 9. yılında sıkıyönetimin kaldırılması yolundaki en do
ğal ve demokratik talebimizi dile getiriyor ve bu yoldaki mücadelemizi yüksel
tiyor ve sıkıyönetim kaldırılmalıdır diyoruz. Hu yıl değişi·k 'bir biçimde yaşanan
~ Mavıs'm tarihsel önemine de değinmek istiyorum. 1 Mayıs 1979 müca
cadelesi, 9. yılını kutladığımız 15-16 Haziranın daha değişik koşullarda,
daha farklı konumlarda gerçekleşen mücadele zincirinin değişik nitelikteki
halkalarından biri olmuştur. 1 Mayıs 1979, bu mücadele zincirini oluşturan
16 Eylül DGM Direnişini, 20 Mart Faşizme ihtar Eylemini aşarak gelişmiş
tir ...- Gün örgütlenme ve örgütlü siyasal mücadele verme günüdür. 15-16
Haziran'm 9. yılında daha örgütlü, daha bilinçli ve daha disiplinli bir şekilde
vereceğimiz mücadele ile başarıya ulaşacağız." denilmek suretiyle 15-16
Haziran'm. ihtilal örgütü DiSK açısından temel taş olarak kabul edildiği
ve müteakip eylemlerin bu temel üzerine müesses bulunduğu, başarıya ula
şıncaya kadar da bu eylemlerin devam edeceği hususlarının vurgulanmış
bulunduğu görülmektedir.

ilk büyük işçi kitle eylemi olarak ortaya konulan bu hareket tarzı, ge
çen zaman içinde, toplumun çeşitli meseleleri istismar edilmek suretiyle
kitleleri hareket halinde bulundurma taktiği içersinde tekrar tekrar ortaya
konulmuş ve işçiler kitleler halinde suça itilmişlerdir.

Ezcümle;

a) l6 Eylül 1976 tarihinde Genel Yas adı altında Genel Grev dene
mesi;
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Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan Devlet Güvenlik
Mahkemeleri Kanun Tasarısının yasallaşmasını engellemek amacıyla 16 Ey
lül 1976 günü DiSK Genel Merkezince ortaya konulmuş olup ilan edile!'l
genel yas sebebiyle sanayi kuruluşlarının kesif bulunduğu 14 il bünyesin
de bulunan sendikalara üye işçiler kanunsuz genel grev eylemine geçirilmi~
ve bu direniş eylemi bir hafta süre ile devam etmiştir. Bu eylem ile cem'an
234 işyerinde 88485 işçinin direnış eylemine geçmesi sağlanmıştır. Mahal
linde işçileri tahrik ve teşvik edenler hakkında soruşturmalar yapılmış ve
tutuklanmışlardır.

3.10.1976 tarih ve 1976/220 sayılı DİSK Ajansında DİSK Genel Baş
kanı bu konuda şu şekilde değerlendirmede bulunmaktadır: "DGM Teri Sı
kıyönetimsiz Sıkıyönetim olarak ilan ettik. DGM'leri MC'nin, büyük serma
yenin ve tüm özgürlük düşmanı güçlerin güvenlik mahkemleri olarak ilan et
tik. DGM'lere karşı mücadelenin MC'ye karşı mücadeleden ayrılamıyaca
ğını söyledik. DiSK, 16 Evlülde MC demokratik ve Anayasal yoldan düşü
rülüp, ilerici ve halktan yana bir iktidar lşbaşına gelene kadar genel yas ilan
etti. işçi sınıfımız devrimci geleneğine sahip çıktı. işçi sınıfımız DGM'nin
çıkmasına olanak tanımayacağız dedi. Bu sonuca ulaştı. Bu tarihsel zafer,
herşeyden önce, tüm ilerici güçlerin olduğu gibi, işçi sınıfımızın önünde
yürüyen DiSK'li işçilere aittir. DGM'ye ve MC'ye karşı mücadelede kaza
nılan bu büyük zafer DiSK tabanı ile yönetimi arasındaki bütünlüğün bir
kanıtıdır."

Görülüyorki tamamen yasama organına ait bir görev bahane edilerek
siyasi iktidara karşı mücadele de birlikte ele alınmak suretiyle DİSK, ka
nunların tamamiyle yasakladığı genel greve gitmiş ve bu suretle üretimi,
siyası ve toplumsal hayatı felce uğratmıştır.

b) 20 Mart 1978 tarihinde, 16 Mart'ta cereyan etmiş İstanbul üni
versitesindeki olaylar dolayısı ile Faşizme ihtar adı altındaki Genel Grev
uygulaması;

17.3.1978 günü DiSK Genel Merkezince 20.3.1978 günü saat 08.00
i4e 10.00 arası uygulanmaya konulma'k üzere işi bırakma kararı alınmış ve
bu karar Genel Başkan Abdullah BAŞTÜRK tarafından bir bildiri ile kamu
oyuna duyurularak tüm demokratik kuruluşlar eylem birliğine çağrılmıştır.
18.3.1978 günü basına ortak bir açıklamada bulunan 23 Demokratik kuru
luş DiSK tarafından başlatılacak olan eylemi destekleyeceklerini bildirmiş
lerdir.
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20.3.1978 günü saat 08.00 den itibaren DiSK'in önderliğinde başla
tılan kanunsuz eylem 51 ilimizde uygulanmıştır. Eylem esnasında genellik
le büyük şehirlerimizde öğrencilerin okullarda dersleri engellemek, cadde
lerde oturmak, büyük kavşakları kontak anahtarı alınmış araçlarla tıkamak,
güvenlik kuvvetlerinin şahıslarına ve araçlarına fiili saldırıda bulunmak şek
linde eylemlere iştirak ettikleri ve TöB-DER üyesi 4000 civarında öğretme
nin de aynı gün iki saat süre ile derslere girmedikleri tesbit edilmiştir.

c) 5 Ocak 1979 günü işi bırakma eylemi şeklinde uygulanan Gene]
Grev denemesi;

22-23 Aralık 1978 günleri Kahramanmaraş ilinde meydana gelen olay
ları protesto ve ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunmak amacı ile
28.12.1978 günü toplanan DiSK Yürütme Kurulu, 5 Ocak 1979 günü saat
11.00 de 5 dakika süre ile uygulamaya konulmak üzere işi bırakma kararı
almış, bu karar televizyon ve basın yoluyla kamu oyuna açıklanmış ve tüm
demokratik kuruluşlara eylem birliği çağrısında bulunulmuştur. -

5.1.1979 günü belirtilen saatte işi bırakma eylemi 51 ilde işyerlerinde
uygulamaya konulmuş, ayrıca bazı orta dereceli okullarda öğrenimi engel
leme ve bazı yüksek okullarda boykota gitme şeklinde uygulamaya teves
sül edilmiştir. Olayda 29 kişi muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.

işi bırakma eylemi ile ilgili olarak 917 kişi gözaltına alınmış, bunlar
dan 172 kişi tutuklanmıştır. Kanunsuz eyleme iştirak eden· öğ.etmenlerdell
bir kısmına işten el çektirilmiştir.

d) DİSK-Maden-iş İstanbul Toplantısı;

DiSK'e bağlı Maden-iş sendikasının 23. olağanüstü genel kurul toplan
tısı 19-22 Aralık 1979 tarihlerinde istanbul'da yapılmıştır.

250-300 kişinin katıldığı bu toplantı koro halinde "Enternasyonal Mar
şı" ve "16 Haziran işçi Marşı" söylenmesi ile açılmıştır. Kapanış sırasında
da açılışta olduğu gibi keza "Enternasyonal Marşı" söylenmiştir.

Kemal TÜRKLER, Metin DENiZMEN, Kemal DAYSAL, Bahtiyar ER
KUL, Mehmet KARACA ve koroyu teşkil eden kişiler hakkında soruşturma
açılmış, tutuklama kararı alınmış ve Askeri Savcılığımızca Sıkıyönetim As
keri Mahkemesinde kamu davası ikame edilmiştir.

e) DiSK'in Balıkesir-ören Toplantısı ve Ulusal Demokratik Eylem
Birliği kararı;



114

23.12.1979 günü Bursa'da DiSK'in 8. Bölge Temsilciler toplantısı ya
pılmıştır. Bu toplantıyı müteakip DiSK Yürütme Kurulu ile üye sendikala
rın icra Kurulu üyeleri 31 Ocak-2 Şubat 1980 tarihleri arasında Balıkesir -
ören'de "Ulusal Demokratik Eylem Birliği" konulu bir toplantı yapmışlar-
dır. DiSK'in bu toplantısı, kurulduğundan o güne kadar yaptığı toplantıla
.rın en bilinçli ve kitlesel olanı şeklinde değerlendirilerek 1980 yılının işçi
:sınıfı için ekonomik ve demokratik kazanım yılı olduğu ilan edilmiştir.

Bir ihtilal meclisi toplantısı mahiyetinde geçen bu toplantıda alınan
'kararlar şöyledir:

1 - Egemen sınıflara hizmet eden Sıkıyönetime, baskı yasalarına.
'DGM, T.C.K. nun 141-142. Maddelerine, faşizme karşı güç ve eylem birli
,ğinin sağlanması,

2 - DiSK'in öncülüğünde, sosyalistlerin birlik ve dayanışmalarının
1arihsel bir görev olarak kabul edilmesi,

3 - örgütlü mücadeleyi idrak eden işçilerin DliS'K'e toplanmalarını
-engelleyen kapitalist sınıfa karşı her kademede birlik sağlanması için her
1ürlü çabanın sarfedilmesi,

4 -1 Mayıs 1980 için DiSK'in öncülüğünde 1 Mayıs Komitelerinin
1<urulması,

5 - DiSK üyelerine yönelik saldırıları püskürtmek amacı ile Bölge Ko
«niteıerinin oluşturulması,

6 - Grevli, toplu sözleşmeyi gerçekleştirmeyi görev saymak ve bu ko-
:nuda demokratik kitle örgütleri ile ortak hareket edilmesi,

7 -Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kitlesel mitinglerin yapılması,

8 - Bölgesel çapta grevlerin yapılması,

9 - Zamanı, süresi daha sonra DiSK Yürütme Kurulunca tespit edile
-cek Genel Grevin uygulanması,

10- Lokavt uygulayan fabrika mamüllerinin boykot edilmesi,

11 - Grevdeki DiSK işçileri için yardım sağlamak amacı ile dayanışma
"komitelerinin kurulması,

12 - Sıkıyönetim il 'leri haricinde tespit ettikleri illerde antidemokra-
1ik baskı yasalarına ve işçi kıyımına, hayat pahalılığına karşı mitingler ter
·tiplenmesi,
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13- Sendikalara bağlı işyerlerinde çalışan bilinçli ve yetiştirilmiş, ye
tenek sahibi elemanlardan oluşan eylem komitelerinin kurulması,

14-Yasal olmayan Genel Grev'in yasallaştırılması için mücadele ve
rilmesi,

15- Genel Grevin yasallaştırılması için grevde bulunan veya greve
gidecek işçilerin desteklenmesi, işverenlere karşı mücadele eden işçinin
desteklenmesiyle üretimin durdurulması,

16 - 1980, Şubat ayı içersinde demokratik kuruluşların çalıştıkları yer
lerde 30 dakikalık işi durdurma eyleminde bulunulması,

f) Tariş Olayları;

izmir'de Sıkıyönetimin ilanını mucip olmuş Tariş olayları, doğrudan
doğruya DiSK'in meseleleri istismar ederek kitleleri istediği istikamete sev
ketme taktiği icabı kanun dışı örgütlerle işbirliği içindeki tahrik ve teşvik
leri, DiSK'çe eğitim seminerlerinde yetiştirilmiş ve beyinleri devlete karşr
savaş fikri ile yıkanmış militanlarının cana, mala ve devlet güçlerine saldı
rıları ile oluşturulmuş olaylar topluluğudur.

Taris'e bağlı Pamuk Yağı Komıbinasına atanan müdür Hilmi öZYARAR'ın
atanmasını protesto etmek maksadı ile 18.1.1980 günü işçiler fabrika içer
sinde gösterilere başlamışlardır.

22.1.1980 günü Tariş işletmesindeki olaylar sebebi ile bir arama ya
pılmış, işçiler mukavemette bulunarak olaylar yaratmışlardır. 300'e yakın
işçinin gözaltına alınması nedeni ile GQltepe Belediye Başkanının kışkırtma
sı sonucu olaylar Gültepeve sıçramış ve bunun üzerine Belediye Başkanı
tutuklanmıştır. Aynı gün Gültepe Çobançeşme mevkiinde bazı gruplar kor
san gösteriler yapmışlardır.

23.1.1980 günü saat 10.45 sıralarında Tariş'teki aramayı protesto eden
Ege üniversitesi öğrencileri İzmir-Ankara karayolunu kapatmışlar ve olay
la ilgili olarak_ 150 öğrenci gözaltına alınmıştır. Bu olaylara katılan 500 ci
varında işçinin de iş akitlerinin feshedilmesi üzerine işçiler yeniden geniş
kapsamlı direnişe geçerek fabrikaları işgal etmişlerdir. Yağma, tahrip, ya
ralama, öldürme, yangın çıkarma, güvenlik güçlerine saldırı v.s. suçlar iş
lenmiştir.

18.1.1980 günü başlatılan ve 16.2.1980 gününe kadar sürdürülen ol9y
lar sırasında güvenlik kuvvetlerine karşı saldırıda bulunan DiSK'e bağlı iş
çilerce 5 polis memuru şehit edilmiştir.
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Olayların bu şekilde başlaması ve fabrikaya müdür olarak atanan Hilmi
•ÖZYARAR'ın bu makama gelmesi bahane edilerek başlatılan olaylar. DiSK'in
istismarı ve işçiyi sokağa dökme ve güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya yö
neltme çabalarının sonucu gelişmiş, devletin silahlı güvenlik kuvvetlerıne
karşı silahlı ve eylemli kalkışmaya dönüşmüştür.

Olaylar henüz başlamadan önce DİSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR
3.1.1980 günü yaptığı açıklamada; "ülkemiz uzun süreden beri ağır bir eko
nomik, toplumsal bunalım içindedir. Bu bunalımın sorumlusu olan patronlar,
'büyük toprak sahipleri, ithalatçılar, karaborsacılar bunalımın yüklerini bütün
.ağırlığı ile işçilerin, emekçilerin sırtına yüklemek istemektedirler ... 14 ekim
seçimlerinden sonra kurulan yeni Hükümet. Devlet kadrolarında ve siyasal
iktidarın çiftliği gibi gördüğü Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinde görül
medik bir kıyım başlatmıştır. Devletin en önemli kademelerine faşist kadro-
1ar yerleştirilirken diğer yandan işçiler arasında da büyük tasfiyelerin ha
-zırlıkları yapılmıştır. Bütün bu gelişmeleri dik'katle izleyen Tariş işçileri, ör
gütleri aracılığı ile. çalışma haklarına yönelik bir saldırı karşısmda örgütlü
:birliklerinden aldıkları güçle haklarını savunmaya kararlıdırlar. Tariş işçıle
rine yönelik saldırılar nereden gelirse gelsin karşısında işçilerin örgütlü bir
liğini bulacaktır. Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine yönelecek saldırıla
ra karşı bu işyerlerinde D·iSK üyesi ve bağımsız sendi'kaların oluşturduğu OR
TAK DAVRAN iŞ KOMİTELERİ görev başındadır."

Yalnızca şu beyan dahi gösteriyorki, olaylar henüz başlamadan önce
DİSK. işçinin tansiyonunu olayların başlayıp ·,gelişmesi yönünde yükseltme ve
'bahane yaratarak devlet organlarına karşı savaşa itme kararlılığı içindedir, ör
-gütüne mensup bilinçli ve militan işçileri marifetiyle bu savaşı yapmağa
Işçivl sevketmekte ve yöneltmektedir.

g) ANT-BiRLiK Eylemi;

DİSK'in Yürütme Kurulları ile send'ikaların temsilcilerinin iştirakleri ile 31
·Ocak - 2 Şubat 1980 tarihleri arasında Balıkesir örende yaptıkları "Ulusal
'Demokratik Eylem Birliği" konulu toplantıda alınan kararlar uyarınca Antal
va'da uygulanacak eylemi-eri görüşmek üzere DİSK Genel Sekreteri Fehmi
1ŞIKLAR'ın talimatı üzerine DİSK Yürütme Kurulu üyesi Kemal NEBiOĞLU
ile DiSK Yönetim Kurulu üyeleri özcan KESKEÇ ve Rıdvan BUDAK Şubat
1980 av'ı başında Antalya'ya gidip buradaki üye sendikaların Temsilcileri
ile görüşme yaparak eylem şekillerini kararlaştırmışlardır.

1 Şubat 1980 Tarihinde Antalva'da kurulu bulunan Ant-Birlik Genel Mü
dürlüğüne bağlı Yağ Kombinası ve iplik Fabrikalarında geçen iktidar döne-
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minde işten çıkartılan 400 kadar işçinin tekrar işe alınmalarını protesto et
mek amacıyla bu işyerlerinde çalışan ve DiSK taraftarı bulunan işçiler dire
nişe başlamışlar ve 7.2.1980 gününe kadar bu direnişlerini sürdürmüşler
dir. üretim faaliyetini tatil etmişlerdir. Bu direniş esnasında 176 kişi göz
altına alınmıştır. 9.2.1980 Günü Saat 14'00 de DiSK taraftarlarınca Antal
vada oluşturulmuş bulunan Tertip Komitesi miting ve yürüyüş düzenlemiş,
mitinge direnişte bulunan işçilerde katılmış, ancak alınan Güvenlik Tedbir
leri karşısında olaysız olarak sona ermiştir.

h) Türkiye'yi kanun dışı cebir ve şiddet yollarına başvurarak çökert
me uygulamalarının yüzlerce ve hatta binlercesini mahkeme önüne getir
mek ve bu soruşturma bünyesinde kıymetlendirmek gerekli olmakla birlik
te bunlardan 55 günlük direnişin gerçekleştirildiği Tekel, Profilo, MESS
grevlerinin devlete karşı savaş niteliğini kazanan hüviyetleri iddianamemi
zin ileride ait olduğu bölümlerinde etraflıca izah edilecek olduğundan sadece
değinilerek burada bir örnek olmak üzere ortaya getirmek istediğimiz Tek
fen Ampul Fabrikası Grevi;

1980 yılı başında iktidara gelen hükümet, memlekette ampul kıt
lığı ve karaborsası mevcut bulunduğunu. bu yüzden okullarda eği
tim yapılamadığını, hastanelerde ameliyatların icra edilemediğini tes
pit edince, üretim yaptıkları takdirde. Türkivenin tüm ampul ihtiyacı
nı karşılayabileceği tesbit edilen Ampul !Fabrikalarını tam kapasite ile
çalıştırmak üzere gerekli tedbirleri almış, çeşitli üretim meselelerini
halletmiş ve fakat bütün bunlara rağmen Tekten Ampul Fabrikasında DiSK'e
bağlı MADEN-İŞ Sendikasının baskısı sebebiyle gerekli üretim yapılama
mıştır. Bu yüzden cüzl bir ham maddenin ithali ile üretilecek yerli ampul
lerle Türkivenin bütün ihtiyacının karşılanabilmesi mümkün olmasına rağ
men MADEN-İŞ Temsilcilerinin üretimi durduran, baltalayan cebir ve şid
dete dayalı eylemleri ve sabotajları sebebiyle gerekli üretim yapılamamış.
büyük döviz sıkıntısı olan bir dönemde bütün üretim kapasitesinin atıl hale
getirilmesi neticesi milyonlarca dolar sarfedilerek ampul ithal etmek mec
buriyetinde kalınmıştır. imalatı engellemek için sendika işyeri temsilcileri,
işçiler üzerinde çeşitli baskı ve tehditler icra etmişler, DiSK'in eğitim semi
nerlerinde ve sendika merkezlerinde bu maksatla eğitilen temsilci militanlar
çeşitli kanun dışı yollara başvurmuşlar ve işçileri can korkusuyla kendile
rine itaata zorlamışlardır. Bu yolla tehdit altına alınan işçiler alet edilerek
greve gidilmiş, zamanın Hükümeti grevi erteleme kararı alınca bu kere iş]
yavaşlatma, engelleme, sabotajlar ve görülmemiş çapta ıskarta çıkarma yol
larına başvurulmuştur. Makineler bir takım eller tarafından sabotajlara uğ
ratılmış, ampullerde hava boşaltma hortumları iğnelerle delinmiş ve en katr
sabotaj eylemleri ile üretimin aksatılması temin edilmiştir. Ciddi olarak çalış-
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mak isteyenler işyerinde dövülmüşler, çeşitli hakaret ve müessir fiillere ta
bi tutulmuşlar, evlere gidilerek tehdit edilmişlerdir. işyerinde iş disip ı ini ve
otoritenin yok edilmesi için işçiler amirlerine küçük isimleriyle hitaba sev
kedilmişlerdir. Fabrika yönetimi çaresiz kalmıştır. Her türlü tehlike ve fela
ket ihtimali göze alınarak DiSK'in baştemsilcisi ve üç temsilcisi işten çı
karılmış ve altı işçiye de ihtar verilmiştir. O dönemin şartları içinde bu ic
raatı tahakkuk ettirmek büyük bir cesareti gerektirmekte idi. Nitekim Sıkı
yönetimin talimatı üzerine işten çıkarma ihbarı evlerinde yapılmıştır. işçiler
kanunsuz yollara o der-ece isteksiz ve zorlanarak. tehdit altında sevked ilmiş
ler ki, bunların işten çıkarılmaları, son derece korkutulmuş olan bu işçiler
arasında hiçbir tepki dahi husule getirmemiştir. Ancak imalat şefinin işçi
lere artık kimseden korkmadan çalışmaları hususunda telkinde bulunup iş
disiplin ve cesareti vermesinden kısa bir süre sonra imalat şefi işten ayrılıp
evine giderken fabrika kapısına çok yakın mesafede 5-6 genç militanın te
cavüzüne maruz kalmış, linç edilmek üzere iken son dakikada kurta r ı im ış
tır. Bu hal 12 Eylül'e kadar sürmüştür.• 12 Eylül'den sonra günlük i rnalat
vasati 25 Binden 48 Bine yükselmiş, ham maddeden çıkartılan ıskarta yüz
desi %40'tan %13'e düşmüş, üretilen ampullerin kalitesi esaslı şekilde yük
seltilmiş ve DiSK'in baskısından kurtulan işçiler işyerinde iş disiplini içer
sinde çalışmaya yönelmişlerdir.

ı) Sıkıyönetim Komutanlığınca çıkarılmış 1 Mavıs'rn toplantı ve gös
teri yürüyüşleri şeklinde kutlanmasını yasaklama kararını protesto amacı
ile 30 Nisan 1980 tarihinde işyerlerinde işin yavaşlatılması veya durdurul
ması şeklinde DİSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTüRK'ün vermiş o I duğu
talimat sonucu keza küçük çapta genel grev denemesi:

Geçen yıllardakinin de fevkinde olarak 1980 yılında anarşi ve terörün
memleketin en önemli ve bir numaralı meselesi olduğu, siyasi ve iktisadi
bunalımın had safhaya ulaştığı bilindiği halde DiSK, bu bunalımın a narşı
ve terörün alabildiğine tırmanması için gerekli kargaşa ortamını yaratmakta
ve işçileri bu yolda kullanmakta büyük. çaba göstermeye Marksist-Leninist
bir cemiyet va.ihtilal örgütü yapısı gereği devam etmiştir.

. .
Kanlı 1977 1 Mayıs'ının toplumda yarattığı korku ve dehşet, endişe

ortada ve ülke, içinde bulunduğu sıkıntılarını halledebilmek için büyükçe
bir bölümü ile Sıkıyönetim idaresi içindeyken DiSK, 1980 Yılı 1 Mayıs Bay
ramı hazırlıklarına da başladığını, bunun kendilerince 1 Mayıs ·Alanı adı
verilen İstanbul-Taksim Alanında yapılacağını ilan etmek suretiyle 4-5 ay
öncesinden başlayan bir bunalımı ve tartışmalarını bu siyasi, iktisadi ve iç
timai kargaşa ortamında gündeme getirmiştir. Belirtiğimiz gibi 1977 yılı
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1 Mayıs'ının ve buna eklenen 1978 1 Mavıs'ımn olumsuz etkileri henüz
toplumda devam ederken, memlekete musallat edilmiş anarşi ve terör en
kanlı tahripkar hüviyeti ile azgınlaşırken, Sıkıyönetim idaresini ve Yasak
larını dikkate almadığını ve almayacağı imajı yaratmaya matuf işbu talebiy
le DiSK, 1980 1 Mayıs'ını vesile yaparak Devlete karşı güç gösterisi içine
girmesine izin verilip verilmemesi yolunda bir tartışmaya siyasi ve günlük
hayata bütün ağırlığı ile hakim kılmakla bunalımı doruk noktasına ulaştırmak
gereğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Nitekim .DiSK Genel Sekreteri ve 1 Mayıs Komitesi Başkanı Fehmi
IŞIKLAR 15.3.1980 tarih ve 1980/30 sayılı DiSK Ajansında yayınlanan ve
basına verilen açıklamasında: "1 Mayıs işçi sınıfının Uluslararası Bir lik,
Dayanışma ve Mücadele Günüdür. işçi sınıfımız 1920'1erde 1 Mayıs 'larr
en coşkulu biçimde· kutlamıştır. 1 Mayıslara daha sonra konan yasak zin
ciri DiSK'in öncülüğünde 1976 yılında kırılmıştır. 1976, 1977 ve 1978 yıl
larında başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçiler DiSK'in öncülüğün
de 1 Mayıs'ları kitlesel ve görkemli biçimde kutlamıştır. Burjuvazinin tüm
engellemelerine rağmen 1 Mayıs 1979 özünden saptırılmadan en anlamlr
bir biçimde yaşanmış ve işçi sınıfımızın mücadele tarihinde hak ettiği yeri
almıştır. 1 Mayıs 1980'in Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olarak ya
şanması büyük bir anlam taşıyacaktır. işçi sınıfının yüzyılı aşkın geleneği,
15-16 Haziran'lar. DGM Direnişleri, 20 Mart'lar, Demokrasi Mitingleri, işçi
Sınıfının mücadeleci geleneğini yansıtan grevler, 1 Mayıs 1980 ile yeni bir
boyuta ulaşacaktır. DtiSK Yürütme kurulu bu nedenlerle 1 Mayıs 1980'in te
mel hak ve özgürlükler ile açlığa, yoksulluğa, sefalete, baskı ve zulme kar
şı verilen mücadelede yeni bir köşe taşı olacak niteliğiyle kutlanmasına, tüm
Türkiverıin 1 Mayıs Alanı olarak yorumlanmasına, 1 Mayıs 1980'in İstan
bul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bitlis ve Mersinde Bölgesel Organizasyonlarla
DiSK'in önderliğinde kutlanmasına karar vermiştir." diyerek Sıkıyönetim ka
nununu ve idaresini dahi dikkate almadığını göstermek yoluna girmiş ve
otorite boşluğu imajı yaratarak kitleleri kanunlara ve devlet kuvvetlerine kar
şı gelmeğe tahrik ve teşvik etmiştir. Sadece bu beyanın dahi ülkenin içinde
bulunduğu ağır bunalım şartları içerisinde ne derece vehamet arzettiği ve
kitleleri Devlete karşı ne derece cebri teşebbüslere ittiği ve iteceği açıkça
gözler önündedir. Kaldı ki bu sözler ve davranışların münferit bulunmadığı;
yıllar boyunca ülkeyi kargaşaya sürükleyip kana bulayan hadiselerin, Dev
lete karşı bir program dahilinde açılmış savaş stratejisi ve taktikleri çer
çevesinde DiSK Yöneticisi sanıklar ve ortak tutum ve eylem içinde bulunan
kişi, dernek ve kuruluş yöneticilerince kitleleri Devlete karşı savaş doğrul
tusunda ortak eylemlere iten bu tip söz, tutum ve davranışların devamlı şe-
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kilde ve bir zincir bütünlüğü içinde ortaya konulmasından neşet edip dev
boyutlara ulaştığı düşünülecek olursa ülkenin ne azim ve vahim teh ı i keler
içine sokulduğu kendiliğinden tebellür etmiş olur.

işte bu vehamet arzeden tabloyu ortadan kaldırıp memlekette sulh ve
sukünu tesis görevi ile techiz edilmiş bulunan Sıkıyönetim Komutanı ığınca
DiSK'in lstanbul'da 1 Mayıs gösterilerini yapması kesinlikle yasaklanrnış ve
her türlü mani tedbirler alınmıştır. Bu yasak doğrultusunda alınan tedbirler
muvacehesinde 1 mayıs gösterileri İstanbul 'da gerçekleşememiştir. Ne var
ki, DiSK Yöneticileri sanıklar aldıkları kararlarla ve Genel Başkan Abdullah
BAŞTURK'ün iş yerlerinde okunan mesajlarıyla bu yasaklamayı protesto ma
kamında olmak üzere bütün işçileri, emekçileri, çalışanları üretimden gelen
güçlerini kullanmaya yöneltmişler ve 30 Nisan 1980 gününden başlayan bir
genel grev mahiyetindeki uygulama sonucu maddi veya manevi tehdit ve
.şiddete dayanarak sultaları altına alıp direnişe sevkettikleri işçiler marife
tiyle işi durdurarak veya yavaşlattırarak üretimi engellemişlerdir. DiSK Ge
nel Başkanı işçilere yayınladığı 1 Mayıs mesajında; "1 Mayıs faşist iktidar
ların baskısı altında, Nazi Toplama kampları altında bile kutlanmasından vaz
geçilmeyen bir gündür. işte böyle bir günde dili, ulusu ne olursa olsun in
giltere'de, Fransa'da, Küba'da. Zimbaıbve'de, Macaristan'da ve .Japorıva'da
kısacası dünyanın her yerinde milyonlarca emekçi olarak hep bir ağızdan
haykırıyoruz.

- Bütün ülkelerin işçileri Birleşin.

- Selam Olsun Faşizme, Emperyalizme ve Şovenizme karşı mücade'e
edenlere.

- Selam Olsun Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm kavgasını sür
düren fere,

- Yaşasın işçi Sınıfının Uluslararası birlik ve dayanışması.

-Yaşasın Türkiye işçi Sınıfı ve DİSK.

- "Yaşasın şanlı 1 Mayıs" demek suretiyle sıkıyönetim idaresini ve
yasaklarını dahi bililtizam çiğniyerek Marksist-Leninist ideolojisi istikame
tinde kitleleri Devlete husumete ve savaşa yöneltmiştir. DİSK Yöneticileri
bu faaliyetleri ile ilgili olarak Sıkıyönetimce gözaltına alınmışlardır. Hak
larında yürütülen soruşturma sonucu 27.3.1981 gün ve 1980/1427 Esas,
1981/534 Karar, sayılı iddianame ile İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2
Numaralı Askeri Mahkemesinde Kamu davası açılmıştır.
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i) 1975 Yılında gerek lstarıbul'da ve gerekse izmir'de Demokrasi Mi
tingleri adı ile mitingler tertip ederek bu mitinglerde muhtelif propaganda
ve ajitasyona girişmeleri. kitleleri Devlete karşı savaş bilincine, alışkanlığ: •
ırıa, cephe teşekkülüne ve eylem deneyimlerine sahip kılma çalışmaları:

Bütün bunlara zamimeten;

İstanbul. Taksim Alanını 1 Mayıs Alanı adı altında niteleyerek her yıl
pervodık şekilde kanlı ve kızıl bir eylem alanı haline getirmeleri,

Bilindiği gibi, DiSK'in öncülüğünde olmak üzere DiSK'e bağlı işçi Kit
Iesince ve ortak amaçlar içinde bulunan ve hareket eden legal ve illegal
hüviyetli kuruluşların yöneticileri ve mensuplarınca 1976 yılından bu yana

!her yılın 1 Mayıs gününün; "işçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve
Dayanışma Günü" adı altında kutlanması girişimleri ortaya çıkmıştır.

işte bu şekilde kutlanmasına yönelinen ve devlete karşı faaliyet ve ey
lem şekillerinin sergilenmesi dolayısıyla 1 Mayıs olayları olarak anılan bu
olayların mahiyeti, nasıl bir anlayışı sergiledikleri ileride mahsus bölümün
de etraflıca ele alınacak olmakla birlikte burada da, DiSK'in yapısına aydın
lık getirecek ve genel hatlarının açığa çıkmasını sağlamaya işaret edecek
;kadariyls ve özet halinde olsun değinmekte fayda ve zaruret görüyoruz.

Ancak evvelemirde 1 Mayıs gününün Dünyadaki gelişimini kısaca ele
almanın, konuya açıklık getirebilmesi bakımından yararlı olacağını düşün
mekteyiz.

Dünyada Sanayi devrimi olarak bilinen ve buhar gücüyle işleyen rna
'kinelann endüstriye tatbikini sağlayan teknolojik gel-işim, kesif bir üretimi
ve dolayısıyla çok miktarda iş gücü kullanımını da beraberinde getirmişti.·
:Sermayedarların aşırı kar hırsıyla üretimi arttırmak için iş saatlerini kısıt-
1amaya yanaşmamaları, çalışma şartlarının uygunsuzluğu ve işç-iler aleyhin-

. ,deki benzeri uygulamalar, sanayileşme sürecinde olan pek çok ülkede işçi -
.işveren anlaşmazlıklarının sebep olduğu sürtüşmeleri ortaya çıkarmıştı.

Bu ortam içinde. 1886 yılında ABD'nin Baltlrnor şehrinde toplanan bir
·ışçı kongresinde 8 saatlik iş gününün kanuni hak olarak alınması karara
:bağlanmışsa da işçi Sendikaları Kongresinde bu istek reddedilmiştir.

Bunun üzerine 1 Mayıs 1886 tarihinde 8 saatlik işgünü için ABD'nin
'birçok şehrinde büyük miting ve gösteriler yapılmış, bir kaç gün devam eden
.gösteriler sırasında 3 Mayıs günü Şikago'da gösteri yapan işçiler polise kar
~ı koymuşlar ve çıkan çatışma sonunda bir işçi ölmüştür.
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Bunu takiben 4 Mayıs günü meydana gelen yeni olaylar ve polis kara
kollarına yapılan saldırılar üzerine, 8 sendikacı ile bazı işçi liderleri tutuk
lanmış, 21 Haziranda yapılan duruşmalar sonunda 4 Işci idam cezasına, di
ğerleri ise çeşitli hapis cezalarına çarptırılmışlardır.

Oluş ve gelişimi bu şekilde özetlenen olayların başlama tarihi olan 1-
Mayıs günü, 1889 yılı Temmuz ayında Paris'te toplanan 2 nci Enternasyo
nalin 1 nci Kongresince "Bütün Dünya işçilerinin Birlik ve Dayanışması için:
Direniş Günü" olarak kutlanılması öngörülüp kabul edilmiştir. Bu tarihten
itibaren 1 Mavısrn ideolojik önderliğini Engels, Lenin, Stalin, Dimitrov
memleketimizde de Mustafa Suphi, Şefik 'Hüsnü gibi kişilerin yaptıkları gö
rülmüştür.

Hatta daha sonraları Stalin ve Dimitrov Sovyet Husva'daki işçi Ha
reketleri ve işçi ihtilalini örnek göstererek, 1 Mayıs'ın işçi Bayramı ve Bü
tün Dünya işçilerinin Dayanışmasını temin etmek amacıyla kutlanrnesrnr
önermişlerdir.

Türkiva'de 1 Mayıs'ın kutlanması ilk defa 1912 yılında İstanbul 'da or
taya çıkmıştır. 1921 yılında yapılan kutlamaya ise daha kalabalık bir işçi
kitlesi gösterilere katılmıştır. 1 Mayıs 1922 'de işçiler İstanbul 'da Enternas
yonal Marşını söyleyerek şehirde yürümüş ve bildiri dağıtarak gösteri yap
mışlardır.

•Bu arada 1923 yılında izrnir 'de toplanan iktisat Kongresinde 1 Mayıs
günü işçi Bayramı olarak kabul edilmişse de, aynı yıl 1 Mavısta gösteri
yapan birçok işçi tutuklanmıştır. 1924 yılında ise gösterilere izin verilme
miştir.

1 Haziran 1935 tarihli ve 3017 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2739'
sayılı "Ulusal Bayram ve Resmi Tatiller hakkındaki Kanun" ile 1 Mayıs,
Bahar Bayramı olarak ilan edilmiş ve bir protokole bağlı olmaksızın kutlan
mıştır.

1976 yılına kadar devam eden bu durum, 1976 1 Mayıs'ında gerek öz:
ve gerekse biçim bakımından değişikliğe uğratılmak suretiyle DiSK tara
fından devleti hedef alıp tehdit eden ideolojik bir nümayiş haline dönüş
türülmüştür.

DiSK'çe "1 Mayıs işçi sınıfının bayramıdır, ama işçi sınıfının sömürüı
ve baskıya karşı sürdürdüğü mücadele içinde özel bir yeri olan bayramdır.
Bir mücadele günüdür. 1 Mayıs tüm emekçilerin faşizme ve baskıya karşr
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için güçlerini birleştirdikleri bir gün-



123

dür. 1 Mayıs işçi sınıfının mücadele azmini biler, ama burjuvazinin yüreği
ne korku salar." denilmek suretiyle tanımlanan 1 Mayıs, Konfederasyon ta
rafından 1 Mayıs 1976 da "Dünya işçilerinin Birlik, Dayanışma ve Müca
dele Günü" olarak ilan edilmiş ve bu amaçla düzenlenen toplantı ve gösteri
yürüyüşüne yaklaşık 60.000 kişi katılmıştır.

Bu mitinge, toplantı ve gösteri yürüyüşüne TSiP, S•DP, TBP örgüt ola
rak, CHP ise bir kısım üyelerince temsil edilerek katılmıştır. Diğer sol ör
gütlerden ise. İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneği (iYöKD}, ilerici
Gençler •Derneği (+GD), Genç Sosyalistler Birliği (GSB), TöB-OER (Çoğun
lukla TiP çizgisinde olanlar), TüTED, TÜM-DER, Pahalılık ve işsizlikle Mü
cadele Derneği (PİM}, ilerici Kadınlar Derneği (iKD}, Ankara Yüksek öğ
renim Kültür Derneği katılmışlardır.

Bağımsız Türkiye - Faşizme geçit yok - Güçlüyüz devrimlerde ön
cüyüz - iş, emek, hürriyet, sıömürüye nihayet - Katil oligarşi - 1 Mayıs
günümüz, zaferdir önümüz - Deniz, lbo. Çayan, savaşa devam sloganları
nın atıldığı ve pankartlarının taşındığı 1 Mayıs 1976 Mitingi; DiSK'in dev
lete karşı açtığı savaş icabından ve bunun stratejisi gereğinden olmak üze
re, işçi sınıfının "Kendiliğinden Sınıf" değil, "Kendisi için Sınıf" olma bi
Jincini kazanmasını, üreten olduğu kadar yöneten olduğunu da gösterecek
oları ihtilalin tahakkukunu temin sadedinde tertiplemekte olduğu kitle ey
lemlerinin, Uluslararası işçi Sınıfının Birlik - Mücadele - Dayanışma gü
nü adı altında oluşturulan yeni bir halkasını, yeni bir organizasyonunu teş
kil etmiş, DiSK'çe ve Proleter Enternasyonalizmin günü olarak bu anlamıy
la yurdumuzda da bir gelenek halinde kutlanmasının başlangıcı kılınmak is
tenmiş, mevcut rejime karşı yığınsal bir g'österi ve tehditin ifadesi olarak
1<ıymetlendirilmesi yoluna gidilmişti. Bu 1 Mayıs 1976 Mitingi ile TKP ve
dolayısıyle SSCB 'ye karşı ifası gereken görev Di•SK tarafından yer-ine geti
rilmiş, gelecekte tabanı 'DiSK olan ve omurgasını TKP'nin meydana getire-
ceği politik örgüte doğru önemli bir adım atılmıştır. •

DiSK'çe bu espri doğrultusunda ele alınıp uygulamaya konulan 1 Ma
yıs kutlaması adı altındaki Devleti tehdit gösterilerinin bundan sonraki yıl
lar içinde aldığı boyutlar ileri bölümlerde ayrıntılarıyla ele alınacağından
burada ayrıta ele almayıp o bölümlere atıf la yetinmek istiyoruz.

işte Genel Hatları ile ve ayrıntılarına tekaddümen hemen kısaca özet
leyerek değindiğimiz bütün bu kitle olay şekilleri ve bu olayların vukubu
luş sebepleri, kitlesel hareketlerin tümünde kullanılan slogan, pankart ve
portreler göstermiştir ki, yayın orqantannda açıklanan fikirleri, yayınlanan
belgeleri uygulamaya konulmasına işaret olunan hususları il·e tamamen
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TKP'nin Türkiyede Devleti ele geçirme stratejisinin bir gereği olarak orta
ya konulmuş bir dizi olaylar manzumesidir.

Hernekadar bütün bu olaylar münferiden adli mercilere aksetmiş gö
rünüyorsa da heyeti umumiyesi ile birlikte nazara alındıkta; bütün bu mün
ferit eylemlerin, yalnız günün şartlarından kaynaklanarak tesadüfi bir mahi
yette doğmadığı, münferit bulunmadığı, aksine. arzulanan Marksist - t.eni-:
nist nizamın tesisi için programlandığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.

işte bu dava, bu münferit gibi görünen ve bililtizam gösterilmek iste
nen olayların arkasındaki DiSK'in devlete karşı açmış olduğu ekonomik,
ideolojik ve politik savaşımını gerçek yüzü ile aydınlığa ve kanun hüküm
leri önünde gerçek değerlendirmeğe tabi tutmak amacı ile ortaya konulmuş
bulunmaktadır.

Sınıf ve Kitle Sendikacılığını iddia eden o,isK. masum halk kitlelerin~
ve işçileri. yukarıda belirttiğimiz eylemleri ile devlete karşı bir silah şeklin
de kullanarak devleti daima ekonomik, siyasi ve sosyal yönden maddi ve
manevi bir baskı altında tutmak sureti ile Devlet mekanizmasını ve otori
tesini felce uğratmak ve böylece bir isyan ve ihtilal ortamını Türkiye sat
hında yaratmak düşüncesi ve amacı ile hareket ederek eylemler koymuş ve
binnetice Türkiye'yi, kaçınılmaz olan 12 Eylül 1980 tarihindeki Bayrak Ha
rekatına kadar zorlamış ve sürüklemiştir.

işçileri. kitleleri harekete geçirmede Marksist-Leninist ideolojiyi mane
vi silah olarak kullanan DiSK'in ortaya koyduğu kanunsuz grev, işgal, tah
rip olayları ve Devleti fiilen ve cebren tehdit gösterileri şeklinde cereyanr
sağlanan işçi hareketleri. kitle eylemleri; bu noktaya kadarki tetkiklerin be
lirlediği üzere amaçları, yöneliş şekilleri ve uygulanan metodları itibariyle
birbirine tıpatıp benzemektedir.

Bütün bu işçi kesimi hareketlerini, diğer emekçiler, öğrenci, memur,
köylü kitle hareketleri ve kendilerini ilerici dmokratik kuruluşlar olarak ta
nımlayan ve devlet güvenliğini, mal ve can emniyetini bertaraf etmeğe yö
nelik illegal faaliyetlerini bu isim altında meşru zeminlerde imiş görüntüsü
ile yürütmeye çalışan dernek ve meslek teşekküllerinin hareketleri ile bir
leştirerek yurdun bir anarşi, terör ortamına çevrilmesinin, devlet otoritesinin
felce uğratılmasının. devletin ele geçirilmesine yönelik her türlü tertip ve:
saldırının planlanıp uygulanmasının, binnetice bütün eğ'itim faaliyetlerinde
ve seminer çalışmalarında devlete düşmanlık ve devleti yıkma azmi veril
mek suretiyle yetiştirilip bilinçlendirilen işçilerin, aşırı sola mensup çeşitli
militanlarla işbirliği içine sokularak ortaya koydukları bilcümle cana, malaı
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ve devlete yönelik tahrip faaliyetlerinin, aslında, devleti ortadan kaldırma
ğa ve zor kullanmak yolu ile rejimi devirmeğe matuf bir isyan hareketini
oluşturduğu, işte bu amaç doğrultusunda olmak üzere çeşitli suçların araç
olarak DiSK'çe işlenildiği ve işletildiği açık bir gerçek olarak ortaya çık
mış olup bunun TCK.nun 146/1 maddesinde ifade edilen amaç suç yönün
den doğrudan doğruya sorumlusu DİSK Yöneticileri sanrklardır.

işte bütün bu hüviyeti dikkate alınarak Askeri Savcılığımızca devlete
karşı açtığı savaşa işarette bulunduğumuz DiSK 'in TCK.nun 141 / 1 Madde
sinde belirtilen Marksist-Leninist cemiyet yapısı ve fikri kökeni ve bu kö
kene dayanan eylemleri hakkında müterakki suç hüviyeti dikkate alınarak
TCK.nun 146/1. maddesinde ifade edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile
teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmak
tan rnen'e cebren teşebbüs suçundan dolayı dava ikamesi yoluna gidilmiştir.

Buraya kadarki bölümde anatomisini ortaya koyduğumuz DiSK'in, dev
let için tehlike arzeden kitle eylemlerinin vahameti ve çapı mümkün oldu
ğunca ifade edilmeğe çalışılmış ve gözler önüne serilmesine yönelinmiştir.
Ancak bu anlatım yanında kitle hareketleri ve eylemlerinin, aynı zamanda
delil olarak sunduğumuz malı-allı adlı makamlardaki dosyalarda mevcut fo
toğraflarla daha da canlı bir halde görüntülendiğine özellikle işaret etmek
isteriz. Bu meyanda 1 Mayıs işçi Bayramı adı ile kutlanma görüntüsü al
tında 1 Mayıs günlerinin ve sair maksatlar altında oluşturulan kitleleşmele
rin, devlete karşı tehdit yönünden hangi istikamette istismar edildiğini, dev
letin ve devlet kuvvetlerinin nasıl hiçe sayıldığını gösteren fotoğraflarının
iddianamemize, o günler bakımından hafızaları tazelemek maksadı ile ek
lenmiş bulunduğunu ayrıca ve bilhassa belirtmek isteriz.

DiSK hakkında sunulan bu genel bilgiden sonra aşağıdaki bölümlerde,
Konfederasyona atfedilen suçların delillerinden olarak, gösterdikleri özellik
leri itibariyle yapılan sıralamaya göre; "DiSK'in tüzükleri ve amacı; DiSK'in
organları ve Konfederasyona bağlı sendikalar; DiSK'in faaliyetleri; DiSK'in
Basın Yayın ve Eğitim çalışmaları; DiSK'in kitle eylemleri ve DiSK'in yurt
dışı ve yurt içi kuruluş ve sendikalarla ilişkileri" ana başlıkları altında yapı
lan incelemelere yer verilmiştir.

11 - TÜZÜKLER VE AMAÇ

Tüzükler üç 'bölümde mütalaa edilmiştir.

A- DiSK'in Kuruluş Tüzüğü

B - D i S K 'in 7. Kongresinde Kab u I Ettiği
Son Tüzük
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C - DiSK Tarafından Hazırlanıp, DiSK'in
önerisi ile Bağlı Sendikalarca Kabul
!Edilen Tek Tip 'Demokratik Tüzük

A-DISK'in Kuruluş Tüzüğü

DiSK 'in 13.2.1967 tarihindeki kuruluş tüzüğünün çekirdeğini; 15 Tem
muz 1966 tarihinde Türkiye MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Kemal
TÜRKLER, BASIN-iŞ Sendikası Genel Başkanı İbrahim GÜZELCE, LASTiK
iŞ Sendikası Genel Sekreteri Kemal AYAV, TÜRKİYE GIDA-iŞ Sendikası
Genel Başkanı Kemal NEBİOĞLU arasında Sendikalarını temsilen, imzala
dıkları ve "Sendikalar arası dayanışma" (SADA) adı verilen anlaşmanın
teşkil ettiği anlaşılmaktadır.

Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonunun kuruluş hazırlıkları ile
ilgili olarak; 15 Ocak 1967 tarihinde;

BANK-İŞ Sendikasından Nusret öNSüER.
BASIN-iŞ Sendikasından İbrahim GÜZELCE,
BASIN-iŞ Sendikasından (Ankara'dan) Ayhan YETKİNER,
GIDA-iŞ Sendikasından Kemal NEBiOĞLU,
DENİZ-İŞ Sendikasından (Istarrbul 'dan) imza atmamış olan bir temsilci,
MADEN-İŞ Sendikasından Kemal TÜRKLER,
TÜRK MADEN-İŞ Sendikasından (Zonguldak) Mehmet ALPDüNDAR,
LASTiK-iŞ Sendikasından Rıza KUAS.
KiMYA-TŞ Sendikasından Nejat AKBAY.
PETKiM-iŞ Sendikasından Mehmet KILINÇ,
PANCAR-İŞ Sendikasından (Ankara) Cevat GÜMRÜKÇÜ,
TEKSTİL Sendikasından Rıza GÜVEN,
TüRKiYE GENEL-İŞ Sendikasından Cemal AKIN,
TOPRAK SU Sendikasından Tuncer KOCAMANOĞLU,
T. TAŞIT-iŞ Sendikasından imza atmamış olan bir temsilci,
YAPl-iŞ Sendikasından Suat KUNDAKÇI,
YAPl-iŞ Sendikasından Tahir öZTüRK, imzalı ortak bir bildiri yayınla

narak, ortak görüşlerini bu bildiri ile yurt ve dünya kamu oyuna açıklamış
lardır.

Ortak bildiride belli bir görüş doğrultusunda. TüRK-iŞ suçlanarak, bu
Konfederasyon içinde kalamıyacakları belirtilmekte ve Türkiye koşullarına
uygun. işçileri gerçekten temsil eden bir işçi Konfederasyonu kurmaya ka
rar verdikleri ve bu Konfederasyonunun adının Türkiye Devrimci işçi Sendi
kaları Konfederasyonu (DiSK) olduğu açıklanmaktadır.

,
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Aynı bildiri şöyle devam etmektedir :

"Konfederasyonumuz, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel kal
kınması ve yücelmesi için çalışacaktır.

Konfederasyonumuz, Anayasa'da öngörülen köklü dönüşmelerin mut-
1aka gerçekleştirilmesine hizmet edecektir.

Konfederasyonumuz, işçi hareketlerinin Devrimci bir öz kazanmasını
sağlayacaktır.

Konfederasyonumuz Türkiye'nin geri kalmışlıktan kurtulması iç:in bili
mi en geçerli önder sayacaktır.

Konfederasyonumuz, işçi sınıfının kendi sınıf bilincine daha süratle
erişmesi için önüne dikilen tüm engelleri aşarak, emeği en yüce değer sa
yan bir açıdan eğitime büyük önem verecektir.

Biz aşağıda imzaları bulunan sendikaların sorumlu yöneticileri sendi
kalar arasında kardeşçe dayanışma, işçileri kendi iş kollarında en güçlü ve
en bilinçli sendikanın içinde toplama ve yüceltme yolunda Sosyal Adalete
yürekten inanarak ve bilimi en etkin mücadele aracı yaparak, zafere ulaşın
caya kadar bütün gücümüzle çalışmaya ant içtik.

Kuruluş bildirimiz; amaçlarımızı, görevlerimizi, çalışma düzenimizi ka
mu oyuna apaçık anlatacaktır.

işçi sınıfının hizmetinde, Türkiye'nin her bakımdan tam bağımsızlığı,
özgürlüğü ve mutluluğu için yola çıktık.

Zaferimiz Türk emekçi halkının zaferi olacaktır" denilmektedir.

Bu hazırlık çalışmalarını takiben kurucu üyeler olarak, LASTiK-iŞ, BA
SIN-iŞ, TüRKiYE MADEN-İŞ, TÜRKİYE GIDA-iŞ, Genel Merkezi Zonguldak'
da bulunan TÜRK MADEN-İŞ Sendikalarının olağan üstü kongreleri sonucu
13.2.1967 tarihinde Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonunu (DiSK'i)
kurdukları anlaşılmaktadır.

DiSK'in kuruluş tüzüğünün "Teme I Amaç Ve i Ik e I eri n i"
belirten 3. maddesinde;

Madde 3 : "DiSK, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel bakım
dan kalkınması ve yücelmesi için, öncelikle, Türkivenin her bakımdan tam
bağımsız olmasını ve hızlı kalkınma yoluna girmesini zorunlu görür. Bundan
ötürü de, Türk işçi hareketinin, Anayasada öngörülen köklü dönüşümlerin
gerçekleşmesini sağlıyacak bir devrimci öze kavuşmasını şart sayar.
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Temel ilkeleri şöyle kabul eder :

a - işçi sınıfının sorunları tam bağımsızlığa kavuşmuş toplumcu bir
düzende çözümlenir. Bunun ekonomik alanda birinci adımı. emekten yana,
emekçilerin yönetim ve denetimine doğrudan doğruya katıldığı planlı bir
Devletçilik sistemidir.

Bu sistemde kamu sektörü ağır basar ve itici, yönetici rol oynar.

b - Çelik ve Makina Sanayii ile Enerji kaynakları gibi sanayinin ki
lit noktalarının genellikle ağır sanayiinin, madenciliğin ve büyük ulaştırma
ve ihracat, ithalat işleri ile bankacılık ve sigortacılığın Anayasada öngörü
len ilkeler içinde Devlet eliyle yürütülmesi gereklidir. Bu alanlarda özel sek
tör yardımcı durumdadır.

c - Emekçilere, insan onuruna uygun bir hayat seviyesi sağlamak
ve bu seviyeyi devamlı olarak yükseltmek, işsizliği ortadan kaldırmak, an
cak Devlet eliyle yürütülecek hızlı bir sanayileşme ile mümkündür. Ancak,
Devlet eliyle yürütülen bir sanayileşme, işletmelerin Devletleşmesi ve en
ileri tekniklerin kullanılması işçilerin yararına olur.

ç - işçi sınıfının Devrimci bir niteliğe erişmesi ve bilinçlenmesi an
cak yurt ve dünya olaylarının emekçiler açısından ve bilimsel yoldan değer
lendirilmesine bağlıdır. Bilim, işçi sınıfının en önemli mücadele aracıdır.

d - Köylümüzü uygar yaşama şartlarına kavuşturmak ve sanayi leş
memize temel ve destek olmak üzere, köklü bir toprak reformu zorunludur.
Bunun aynı zamanda işsizliği önleyici bir yararı da vardır.

e - Emekçilerin, tüm haklarını alabilmesi yalnız mesleki mücadele
ile mümkün değildir. Bunun yanı sıra Anayasadaki Demokratik haklarını kul
lanarak, siyasi mücadele yapmaları da gereklidir. Bu mücadele, işçi sınıfı
nı varlığının tam bilincine kavuşturarak. insanın insanı sömürmesi esasına
karşıt bir amaç güder.

Madde 4 : DiSK'in başlıca görevleri şunlardır :

b - Türk işçi hareketinin izliyeceği politikanın ana çizgilerini sapta
mak ve hareketin birlik ve beraberliğ·ini sağlamak.

d - işçilerin çıkarlarıyla ilgili çeşitli toplantı, kurul, konferans ve
örgütlere katılarak, bunların DiSK'in ilkelerine uygun bir biçimde kararlar
almalarına çalışmak,

e - Türkiye dışında olup da işçi sınıfı yararına çalışan ve DiSK 'in
ilkelerine uygun doğrultuda görüş sahibi olan Uluslararası işçi örgütleriyle
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işbirliği yapmak. bu gibi kuruluşlara üye olmak suretiyle işçi dayanışması
nın ürünlerinden yararlanmak,

B ö I ü m 111 - G ö r e v V e Y e t k i I e r i

Madde 5 :

b - DiSK'i Türkiye işçi Sınıfının en güçlü Demokratik sınıf ve kitle
örgütü durumuna getirmek.

c - işçi sınıfının sendikal hareketinin izliyeceği ekonomik. sosyal
ve siyasal politikanın kalın çizgisini saptayarak bu politika üzerinde birlikte
hare'keti sağlamak.

f - işçi sınıfı. ve emekçilerin çıkarları doğrultusunda eğitim ve öğ
retim veren kurul, konferans, seminerler düzenlemek. başkaları tarafından
düzenlenen bu gibi toplantılara katılarak DiSK ilkelerine uygun kararlar al
dırmak.

g - Yurt içi ve y.ur.t dışında kurulu işçi sınıfı yararına çalışan, DiSK'
in ilkelerine uygun doğrultuda görüş ve eylemlerde bulunan örgütlerle işbir
liği yapmak. aynı ilkeleri paylaşan uluslararası örgütlere üye olmak ve on
lardan yararlanmak,

ı - DiSK üyesi sendikalar, Ana tüzükleri için DİSK Ana tüzüğüne
bağlılık ve uygunluk bakımından DiSK tarafından hazırlanacak tip statüsünü
esas alır. Ve kendi sendikalarının veya iş kolunun özelliğine göre bu tip sta
tüye eklemler yapar." denilmektedir.

DISK'in kuruluş çalışmaları ile ilgili olarak, yukarda isimleri belirtilen
Sendikaların kamu oyuna sundukları ortak bildirideki ilkeler ile, DiSK'in ku
ruluşunu simgeleyen 13.2.1967 tarihi i ana tüzüğündeki i lkelerin. müşabehet
arzettikleri görülmektedir.

Belirgin şekilde açıklanmamış olmakla beraber. bir çok sözlüklerde,
sosyalist litaratürde anlamları izah edilmiş bulunan Marksist deyimlere yer
verilerek, dolaylı yoldan DiSK'in amacının sosyalist bir düzene ulaşmak ol
duğu anlaşılma'ktadır.

Gerçekten amaç maddesinde; işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültü
rel bakımdan kalkınması ve yücelmesi için, Türkivenin tam bağımsız ol
ması ve hızlı kalkınma yoluna girmesi zorunlu görülmekte, bunun temini için
de, Türk işçi hare'ketinin. Anayasa 'da öngörülen köklü dönüşümlerin gerçek
leşmesini sağlıyacak bir devrimci öze kavuşması ön şart olarak ileri sürül-
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mekte ve hemen bunun ardından, "temel ilke" olarak işçi sınıfının sorunları
nın "tam bağımsızlığa kavuşmuş toplumcu bir düzende" çözümleneceği be
lirtilerek, toplumcu düzene kavuşmanın birinci adımını da işçi sınıfının yö
netim ve denetimine doğrudan katılacağı "planlı bir Devletçihk" sisteminin
teşkil edeceği ileri sürülmekte ve (ç) fıkrasında da işçi sınıfının devrimci
bir niteliğe erişmesi ve bil-inçlenmesinin temini için sınıfsal açıdan yani işçi
sınıfı ve emekçiler açısından bilimsel yollardan yurt ve dünya olaylarının de
ğerlendirilmesi ve bilimin işçi sınıfının en önemli mücadele aracı olarak ka
bul edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Yukarda görüleceği üzere DiSK'in, amacına ulaşabilmesi için birbirini
tamamlayan ve ayrı ayrı değerlendirilmesi mümkün bulunmayan şu ana il
kelerden hareket edildiği görülmektedir.

Bunları sıraladığımızda :

a - Anayasada köklü dönüşümlerin gerçekleştirilmesi,
b - İşçi sınıfının devrimci öze kavuşturulması,
c - Toplumcu bir düzenin gerçekleştirilmesi,

• ç -· ilk aşama olarak işçi sınıfının yönetim ve denetime iştirak ettiği
Devletçiliğin oluşturulması.

d - işçi sınıfının sınıf bilincine kavuşturulması,
e - Ve bunun temini için işçi sınıfı biliminin rehber kabul edilmesi

gibi birbirini tamamlayan ve Marksist felsefeden kaynaklanan ilkeler olduğu
anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; Toplumcu düzenin. üretim araçları üzerinde kamu mül
kiyetine dayanan sosyalist düzen anlamına geldiği muhtelif felsefe sözlük
lerinde belirtilmiştir.

Toplumcu düzen; Kari Marka'la Friedrich Engels'in ortak bir çalışmayla
kurdukları diyalektik ve tarihsel özdekçilik öğretisine dayanan bilimsel top
lumculuktan kaynaklanan, üretim araçları üzerindeki özel rnülkivetin. top
lumsal mülkiyete dönüştürülmek ve kapitalist üretim tarzının ortadan kal
dırılarak, proletarya iktidarının kurulması ile varlığını kazanan sosyalist bir
düzeni ifade etmektedir.

Böyle bir düzene geçebilmek için de, işçi sınıfının bilimi olarak nite
lenen Marksist-Leninist öğreti rehberliğinde işçilerde, "kendileri için sınıf
olma" bilincinin uyandırılmasının gerekliliğ•i belirtilmekte ve sınıf şuurunun
esasını teşkil eden "sermaye sınıfı ile uzlaşmazlık" ilkesinin işçilerin bilin
cine yerleştirilerek, işçi sınıfının 'kapitalizme karşı devrimci bir öze, değişik
bir ifade ile "ihtilalci bir ruha" kavuşturulması ön görülmektedir.
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Keza, işçi sınıfının kendisi için sınıf olma bilinci içinde devrimci öze
ka_vuştu_rulmasında, yurt ve dünya olaylarının sınıfsal açıdan işçi sınıfı biti
mı yanı Marksist-Leninist açıdan değerlendirilerek sosyalist düzene geçme
de en önemli bir faktör olan ihtilalci öze ve proleter enternasyonalizm ru
huna 'kavuşturulması, bilinçlerinin işçi sınıfı iktidarı yönünde bilenmesi ön
görülerek, işçi sınıfı bu aşamaya getiril-dikten sonra da, 'kendi görüşlerince
"Anayasa'da öngörülen köklü dönüşümler" olarek niteledikleri, gerçekte;
devletin iktisadı ve sosyal temel nizamlarını ifade eden Anayasal nizamla
rını "Toplumcu bir düzene" dönüştürmeyi amaçladıkları anlaşılmaktadır.

Yine aynı tüzükde, işçilerde taraflı sınıf bilincinin yaratılmasında en
önemli etken olan Marksist-Leninist ilkelerden kaynaklanan "Demokratik
sınıf ve kitle sendikacılığının" ilkelerinin temel ilkeler olarak benimsendiği
görülmektedir.

Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacilığırun temel ilkeleri DiSK'in faali
yetleri cümlesinden olarak ileride 'kendi 'bölümünde tafsilatlı olarak açıkla
nacaktır.

Biraz ilerde incelenecek olan, "Demokratik rnerkezivetçilik. sendikal
demokrasi ve sendikal disiplin" prensiplerini ihtiva eden ve ou özellikleri
ile DiSK'in işçi sınıfı i'ktidarını gerçekleştirmek ve sosyalizme ulaşmak ama
cına yönelik olarak, bağlı sendikalar üzerinde merkezi otorite ve disiplinini
sağlayan, DİSK tarafından hazırlanıp bağlı sendikalarca kabul edilen "Tek
Tip Demokratik Tüzüğün" temelinin dahi DiSK'•in kuruluş tüzüğünde atılmış
olduğu görülmektedir.

DiSK'in kuruluş tüzüğü ile il·gili olarak yukarda yapılan tahlil ve açık
lamalardan, DiSK'·in kuruluşundan itibaren sosyalist bir düzenin qercekleş
tirilmesini amaç edindiği anlaşılmaktadır. (EK-118)

B - D i S K ' i n 7. K o n g resi n de K a b u 1 . Ettiği
Son Tüzük

Muhtelif aşamalardan geçerek, DiSK'in 25 Haziran 2 Temmuz 1980
tarihinde yapılan genel 'kurulunda, "Tüzük tadili" şeklinde kabul edilen son
ana tüzüğü ile ilgili tetkikat aşağıda sunulmuştur.

Temel Amaç ilke - Yetki Ve Görevleri:

"Madde 3 : Konfederasyonun temel amaç ve ilkeleri :

Türkiye işçi Sınıfının Demokratik__ Sını:_ ve Kiti~ ~en~i~_aı .~!~ütü DiSK,
f ekonomik, politik, ideolojik mucadelesının butunlugu ıçın, ger-sını ının .. • - · · b·ı· ·

kurtuluşun ancak sosyalist bir düzende müm'kun olabılecegının ı ıncın-
işçi
çek
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de olarak, işçilerin her türlü sömürü ve baskıdan kurtulmasına yönelik ola
rak, DiSK çatısı altında sendikal birliğini sağlamayı, Anayasa'da ki temel
hak ve özgürlükleri, özel olarak da sendikal hak ve özgürlükleri koruyup ge
liştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirmeyi, üyeleri arasında da
yanışma ve birliği güçlendirmeyi, Uluslararası dayanışmaya katkıda bulun
mayı, üyelerini sınıf bilincine kavuşturmayı, Türkiye işçi Sınıfı ve emekçi
halkın ekonomik-demokratik istemleri doğrultusunda mücadele etmeyi TE
MEL AMAÇ kabul eder.

Kitle örgütü olma, sınıf örgütü olma, demokratik örgüt olma, bağım
sız örgüt olma nitelikleriyle cins, ırk, dil, din, mezhep, inanç, siyasi düşün
ce ayırımı gözetmeksizin işçilerin işyerinde birliğini, iş kolunda birliğini, ül
ke çapında 'birliğini ve uluslararası çapta brliğini sağlamayı, bilimsel gerçek
çiliği uygulamayı, tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi ol
masını, demokratik merkeziyetçiliğin uygulanmasını, işçi sınıfının bilimine
dayalı olarak çalışılmasını,

TEMEL İLKELER sayar ve sömürü ve baskrva. faşizme. emperyalizme,
şovenizme her türlü sömürgeciliğe, ırkçılığa, savaş kışkırtıcılığına, silahlan
maya karşı, işçi sınıfının birliği, ulusal bağrmsrzlrk, demokrasi, barış ve sos
yalizm için mücadele eder.

Madde 4 : Konfederasyonun Yetki ve Görevleri :

a - ,Ulusal Düzeyde tüm işçileri ana iş kollarında tek sendikada ör
gütlüyerek, DiSK içinde sendikal birliği sağlamak,

b - işçi sınıfının sendikal hareketinin izleyeceği ekonomik, toplum
sal ve siyasal politikaların bağımsız ve sendikal bir örgüt olmanın bilinci
ile, kalın çizgilerini saptayarak bir politikalar üzerinde birlikte hareketi sağ
lamak, bu amaçla gerekli girişimlerde ıbulun,:nak. açıklamalar yapmak,

c - Anavasa'da ki temel hak ve özgürlüklerin korunması ve gelişti
rilmesi için mücadele etmek,

ç - Sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi. tüm
çalışanlara toplu sözleşmeli grevli sendikalaşma hakkının tanınması. özel
likle grev hakkının önüne konan engellerin kaldırılması, ve referandum hak
kı için mücadele etmek,

d - Çalışma hakkının yaşama geçirilmesini, ücretlilerin satın alma
gücünün korunması ve geliştirilmesini, çalışma sürelerinin kısaltılmasını,
daha ileri Sosyal Haklar elde edilmesini, işsizliğin ortadan kaldırılmasını,
Tarım ve Orman işçilerinin kadın, genç ve göçmen işçilerin sorunlarının
çözümlenmesini. daha iyi beslenme. barınma, giyinme, dinlenme koşulları-
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na kavuşulmasını, işyerlerindeki baskıların azaltılmasını, iş kazaları ve mes
lek hastalıklarına karşı önlem alınmasını, Sosyal Güvenlik haklarının geniş
lemesini. daha uzun yıllık izin, daha kısa emeklilik süresinin elde edilmesi
ni. kısacası çalışma ve yaşama koşullarının düzeltilmesini sağlamak.

e - Bu amaçlara yönelik gerekli yasa girişimlerinde bulunmak,

f - Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyeleri
sendikal bilgilerle donatmak. sendikal bilinci geliştirmek, dayanışma ve bir
liği pekiştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak,
bu amaçla gerekli her türlü eğitim çalışmasını yapmak, eğitim araçlarını sağ
lamak. eğitim tesisleri kurmak,

g - üyelerin eğitilmesi, örgüt içi haberleşmenin sağlanması. DiSK
çalışmalarının dünya ve Türkiye kamuoyuna duyurulması için gerekli her
türlü Basın-Yayın çalışması yapmak. bu amaçla gerekli araçları sağlamak.
tesisleri kurmak.

h - Dünya ve Türkiye sorunlarına, çalışma hayatına, işçilere ve Sen
dikal çalışmalara ilişkin bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak. bu amaç
la gerekli araçları sağlamak. kurumlar kurmak.

ı - üye sendikaların örgütlenme, toplu sözleşme. grev ve diğer sen
dikal çalışmalarını yönlendirmek. yardımcı olmak. üyeler arasında maddi
dayanışmayı yaygınlaştırmak.

i - Dolaylı ya da dolaysız işçi sınıfına ilişkin çalışmalar yapan Ulu
sal ya da Uluslararası kurum ve 'kuruluşlarda görev almak, bunlara delege
ve temsilciler göndermek.

j - DiSK amaç ve ilkeleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında
kurulu işçi sınıfı yararına çalışan örgütlerle ilişki kurmak. ortak çalışmalar
yapmak, eylem birliğine gitmek. aynı 'ilkeleri paylaşan Uluslararası sendika
lara üye olmak, Uluslararası sendikal hareketin birliğine katkıda 'bulunmak.

k - üyeler için üretim, tüketim, konut kooperatifleri. dinlenme yer
leri, çeşitli tesisler kurmak.

1 - Gerekli, menkul ve gayrimenkul satın almak. devretmek. sat
mak.

m - örgüt içinde sendikal Demokrasiyi hayata geçirmek, üye örgüt
lerin DiSK ana tüzüğü, amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamaktır" denil
mektedir.
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C- DiSK Tarafından Hazırlanıp, DISK'iN
önerisi ile Bağlı Sendikalarca Kabul
Edilen Tek Tip Demokratik Tüzük

DiSK'in 13-15.2.1979 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edile
rek DiSK'e bağlı sendikalara önerilen ve bağlı sendikalarca kabul edilen
Tek Tip Demokratik tüzük, giriş ve tüzük maddeleri olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır.

Tüzüğün giriş kısmı aynen aşağıya alınmıştır :

"DiSK 6. Genel Kurulu'nun aldığı kararlar arasında 6 nolu (Sendika
larda içe dönük Demokrasinin uygulanması ve tüzüklerin Demokratikleşti
rilmesi) ile 10 Nolu "Tabanın söz ve Karar sahibi olması genel ilkeleri"
başlıklı kararla DİSK Yönetim ve Yürütme kurullarına "Kongreden sonra he
men çalışmaya başlaması ile sendikalarımızın tüzüklerini gözden geçirerek
örgüt içi Demokrasi uygulamasının asgari ölçülerini saptayan örnek Demok
ratik bir tüzüğün hazırlanması" görevini vermiştir."

Bu görev doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetim ve yürütme ku
rulları, önce üye sendikalardan, oluşturulacak Tek Tip Tüzük ile ilgili görüş
ve önerilerini istemiş, bu doğrultuda hazırlanan tüzük taslağını sendikaların
eleştirilerine sunmuştur. Gelen eleştiriler gözönüne alınarak Genel Yönetim
kurulu'nun genişletilmiş toplantısında sendikalarımızın yetkililerinden olu
şan 7 kişilik bir komisyon tüzüğü hazırlamakla görevlendirilmiştir. Hazırla
nan "Tek Tip Demokratik Tüzük" Yönetim kurulunun 21-23 Mart tarihleri
arasında yaptığı toplantıda son biçimini almıştır. Toplantının üye sendika
ların birer yetkilisinin de katıldığı birleşiminde. "Tek Tip Demokratik Tüzü
ğün" 30 Nisan 1980 tarihine kadar tüm üye sendikalarımızca yaşama geçi
rilmesine ilişkin bağlayıcı karar oy birliği ile alınmıştır.

DiSK Genel Yönetim Kurulu'nun bu konuya ilişkin kararında. "tüm
üyelerimize hiç bir koşul aranmaksızın sendikasının yönetim organlarına se
çilme yolunu da açan Tek Tip Demokratik tüzük ile Demokratik sınıf ve Kit
le sendikacılığı yolunda tarihsel bir aşama noktasına ulaşılmış. bazı sendi
kalardaki Anti-Demokratik Tüzüklere ve de uygulamalara son verilmiş. bu
yüzden sendikaların yargı organları karşısına çıkarılması da önlenmiş ola
caktır." denilmiştir.

Demokratik Tüzüğün amaç ve ilkelerine ilişkin 5. maddesinde "ülke
mizi ve Halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören. Uluslararası işçi
sınıfı ile uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen. Sosyalist bir düzenin ha
yata geçirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmayı ilke sayar" görüşü yer
almaktadır.
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Delegelik koşullarını belirleyen 12. maddede;

Organ yöneticilerini seçecek delegelerin, yöneticiler tarafından atan
ması veya yürütme kurullarının delege seçilmek için aday olanları dışlama
sı, bütün bu engellerden aşarak seçilmiş delegelerin delegeli'klerin'in kaldırıl
ması gibi sendikal Demokrasiyi yok eden uygulamalara son veren Demok
ratik Tüzük "Sendika organlarına veya delegeliğe aday olmak için sendika
üyeliğinden başka bir koşul aranmaz" hükmünü de getirmektedir.

Tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesi bir lüks değildir. içi boş, gelişi
güzel söylenmiş, işçileri avutma aracı olarak kullanılacak bir söz de değildir.
işçilerin gerçekten yönetimde söz ve karar sahibi olmalarını sağlamayı amaç
layan DiSK'in genel bir ilkesidir.

DiSK'in 6. Genel Kurulu Demokratik Tek Tip Tüzüğe ilişkin kararıyla
bütün bu engelleri ortadan kaldırma görevini genel yönetim kuruluna ver
miştir. Bunu qerçekleştirrnsk bizim ve üye sendikalarımızın tarihi ve sınıfsal
görevimizdir.

DiSK'i DiSK yapan ilkelerin 'başında gelen "Tabanın söz ve karar sa
hibi olma" ilkesinin önündeki tüm engelleri kaldıran, "Demokratik Merke
ziyetçi" işleyişe yeni boyutlar kazandıran "Tek Tip Demokratik Tüzük" bi
linçli DiSK üyelerinin elinde daha da gelişecek. mücadele içinde kazanılan
zengin deneylerin ışığında Türkiye işçi Sınıfının "Sınıf ve Kitle Sendikacı
lığını" egemen kılma ve "Devrimci Sendikal birliği sağlama" mücadelesin
de elindeki en önemli araçlardan biri olacaktır.

Genel Yönetim Kurulumuz aş_ağıdaki ayrıntılar dışında bu tüzük tas
lağını tüm üye sendikalar için uygulanması zorunlu genel ilkeler olarak ka
rarlaştırmıştır.

1 - Organlara ilişkin 10. Maddesinin 1 /(B) ve (C) fıkralarından biri
veya her ikisi birden seçilebilir. Daha açık bir deyimle; a) Merkez şube ve
şubeler. b) Bölge Temsilciliği ve şubeler biçiminde değerlenebilir. Değiş
mez kural kongrelerine katılacak delegelerin'alt sınırıdır.

2 - Merkez Genel Kuruluna ·ilişkin 11. Madde; Delegeler için sap
tanan alt sınırı değiştirme ve Demokratik ilkelerden sapılmamak koşulu ile
daha çok seçimli delegeye olanak verecek değişiklikler yapılabilir. Ancak
yürürlükteki tüzüklerinde sendika kurucuları doğal delege sayılmakta ise bu
hak saklı tutulmuş olup yeniden tüzüğe konulması söz konusu değildir.

3 - Merkez Yönetim Kurulu'nun oluşmasına ilişkin 16. maddedeki
yönetici sayısı tavandır. Bunun altına inilebilir.
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4 - Merkez Yürütme Kurulu üye sayısı için taban ve tavan saptan
mıştır. Bu sınırlar içinde kalınarak gerekli düzenlemeler yapılabilir.

5 - Merkez Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin 20. Mad
de ile 23. 24. 25 ve 26. Maddelerin taslakta düzenlediği şekilde olabilece
ği gibi, a) Genel Başkan. Genel Başkan Vekilleri, Genel Sekreter. Yürüt
me Kurulu üyeleri. b) Genel Başkan. Genel Sekreter, örgütlenme. Eğitim,
parasal işler Sekreterlikleri biçiminde de olabilir. Merkez Yönetim ve Mer
kez Yürütme Kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin olarak Sendikanın ge
reksinme duyacağı konular eklenebilir. Ancak eklenecek konular tüzüğün
amaç ve ilkelerine aykırı olamaz.

6 - Bölge Temsilcilik, Merkez Şubesi ve Şube Kongreleri için dü
zenlenen 33-40. Maddelerde saptanan delege sayıları alt sınırlardır. Kong
relerden seçilmek koşuluyla delege sayıları arttırılabilir.

7 - Sendika üye ödentilerine ilişkin 60/1 maddede yasal asgarı gün
delikten az ve üyenin bir gündeliğinden çok olmamak koşuluyla değişiklik
yapılabilir.

8 - Hizmet ödeneğine ilişkin 68. Madde yöneticilere verilecek hiz
met ödeneğinin tavanını belirlemiştir. Sendika genel kurullarına bu sınırlar
içinde öneri götürülebilir.

Genel Yönetim Kurulumuzca 6. Genel Kurulun verdiği görev ve yetki
ye dayanarak 6 ve 10 sayılı kararların ışığında hazırlanan Tek Tip Demokra
tik Tüiuğün süresi içinde hayata geçirilmesi. DİSK'i DİSK yapan ilkelerin
başında gelen "Tabanın söz ve karar sahibi olma" ilkesinin daha etkinleş
mesini ve yaygınlaşmasını getirecektir."

Tek Tip Demokratik Tüzüğün yukarda belirtilen bu giriş kısmından son
ra 71 maddeden oluşan tüzük maddelerine yer verilmiştir.

Tek Tip Demokratik Tüzüğün amaç ve ilkelerini belirleyen 3. maddesi
aynen aşağıya aktarılmıştır :

"Madde 3 - S e n d i k a n ı n A m a ç V e İ I k e I e r i
'Kaynağını emeğin yüce değerlerinden gücünü işçi sınıfından alan"

a) İşçi Sınıfı ve tüm emekçilerin mutluluğu için, kendi işkolunda çalı
şan işçileri çatısı altında toplayan en büyük gövdeyi oluşturmayı,

b) Henüz örgütlenmemiş, ya da örgütlenme olanağına kavuşmamış
emekçi sınıf ve tabakaların bu haklarını kullanmalarına yardım ederek ör
gütsel dayanışma kapsamı içine alınmalarını sağlamayı,
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c) işçi Sınıfı Bilimine dayalı genel eğitimi yaygınlaştırmayı,

d) Emekçi Halkımızın Ülkenin yönetimini ele almasını sağlamaya yö
nelik ekonomik, sosyal ve siyasal bilinci geliştirecek çalışmalarda bulun
mayı,

Temel amaç sayar.

Bu amacını gerçekleştirmek için :

ülkemizi ve Halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, Ulus
lararası işçi sınıfı ile uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, Sosyalist bir
düzenin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmayı ilke sayar.
{Ek: 118)

DiSK'in 7. Genel Kurulunda kabul edilen son tüzüklerinin amaç mad
desindeki ilkeler ile, DiSK tarafından hazırlanıp bağlı sendikalara önerilen
ve bağlı Sendikalarca kabul edilmiş bulunan "Tek Tip Demokratik Tüzüğün"
amaç maddesindeki ilkelerin aynı nitelikte görüldükleri cihetle. her iki tüzü
ğün amaç maddesinin birlikte tahlili uygun görülmüştür.

Her iki tüzüğün amaç maddelerinde, Türkiye işçi Sınıfının "Demokra
tik Sınıf ve Kitle örgütü" olarak ekonomik, politik, ideolojik mücadele için
de, işçi sınıfı bilimi rehberliğinde eğitimin yaygınlaştırılarak işçilere sınıf
bilincinin kazandırılması ve "Demokratik Merkeziyetçilik disiplini" içinde.
gerçek kurtuluş olarak nitelenen sosyalist bir düzenin kurulması ve bu ilkeler
doğrultusunda emekçi halkın ülke yönetimini ele alması, her halükarda Ulus
lararası işçi sınıfı ile de işbirliği sağlanarak sosyalist bir düzenin havata ge-:
çirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Her iki tüzüğün amaç maddesindeki ana ilkelerin, işçi sınıfının iktidar
mücadelesine müteveccih, kapitalizmin yok edilerek sınıf iktidarı esasına
dayalı sosyalist bir düzenin kurulmasına yönelik bulunduğu açık bir şekilde
görülmektedir.

Her iki tüzükde de, böyle bir düzenin hayata geçirilebilmesinin ön ko
şulları olarak; "işçi Sınıfı Biliminden kaynaklanan sosyalist ideolojinin işçi
sınıfı tarafından benimsenerek, bu ideolojinin geliştirilmiş doktrinlerinin ve
işçi sınıfı biliminin yol göstericiliğinde eğitimin yaygınlaştırılarak. işçi sını
fında, 'Kendileri için sınıf olma' bilincinin yaratılması" gösterilmektedir.

Bilindiği üzere; tetkik konusu tüzüklere göre. işçi sınıfının ideolojisi
olarak kabul edilen "Sosyalist ideoloji", Marks. Engels ve Lenin tarafından
geliştirilen "işçi sınıfının Devrimci pratiğinin" vazgeçilmez koşulu olarak
ifade edilmektedir.
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Yine bilinmektedir ki; işçi Sınıfının bilimi. diğer adıyla "Bilimsel Sos
yalizm" yaygın anlamda Markscılık, Lenincilik'in bütünleyici parçalarındanı
birini. yani, işçi sınıfının tarihsel görevini, proletaryanın sınıf savaşımını,
sosyalist devrimi ve proletarya diktatörlüğünü. sosyalist hareketin strateji
sini ve taktiğini, sosyalist komünist toplumların kurulmasını ve yönetilme
sini ve ulusal kurtuluş hareketlerini konu edinen öğretiyi;

özel anlamda da "Markscı-Leninci Teorinin tümünü ve bu teorinin fel
sefi', ekonomik ve sosyo politik görüşlerinin oluşturduğu sistemi" ifade et
mektedir.

Sosyalizmin;· "Kapitalist üretim tarzının ortadan kaldırılarak üretim
araçları üzerindeki özel mülkiyetin toplumsal mülkiyete dönüştürülmesinin- •
temini, burjuvazinin egemenliğine son verilmek üzere işçi sınıfının öncülü
ğünde gerçekleştirilecek .bir ihtilalle kurulacak olan proletarya diktatörlüğü
nü ve giderek sınıfsız topluma dönüşümü gerçekleştirmeyi" ifade eden bir
düzen olduğu. hususu daha evvelce de izah edilmişti.

Mahiyeti öz olarak açıklanan işçi Sınıfı Bilimi ve işçi Sınıfı ideolojisi
doğrultusunda işçilerde yaratılmak istenen "Sınıf Bilinci" ise. kapitalizmin
işçi sınıfı öncülüğünde gerçekleştirilecek ihtilalle devrilmesine yönelik,
"Devrimci öze," değişik bir ifade ile "ihtilalci bir ruha" kavuşturulmaları
dır.

Marksist Teorinin uygulayıcısı Lenin. Sosyalizmin inşaası için "zorlu
bir ihtilalin kaçınılmaz olduğunu. sosyalist inkılabın ise. zorlu bir ihtilale
başvurmadan imkansız olduğunu; sosyalist bir ihtilalin bir iç harp olmaksı
zın düşünülemiyeceğini" belirtmiştir.

Bu açıklamalar muvacehesinde tüzüklerde işçi sınıfının ekonomik. ide
olojik mücadelesinin yanında, işçi sınıfı iktidarına yönelik politik mücadele
sinin son aşaması olarak gösterilen sosyalist düzenin kurulmasının. kendi
deyimlerine göre sosyalist bir düzenin hayata geçirilmesinin ancak. şiddete
dayalı ihtilalle mümkün olacağı ger,ceği ortaya çıkmaktadır.

Kaynağını Marksist-Leninist ideolojinin. "Proletaryanın mutlak Merke
zileştirilmesinin ve en sıkı disiplinle idare edilmesinin burjuvaziyi yenmek
için esaslı şartlardan biri" olarak kabul edilen ilkesinden alan. "Demokra
tik Merkeziyetçilik" ilkesinin dahi, aynı tüzüklerde amaç ve ilke olarak be
nimsenmiş olması, tüzüklerde amaçlanan sosyalizmin inşaasında önemli bir
unsur olarak gerekli görüldüğü, merkezi otorite ve disiplinin sağlanması için
tüzüklerine alınmış olduğu anlaşılmaktadır.

Bu açıklamalardan sonra, sendikaların Anayasa ve 274 ve 275 sayılı .
yasalardaki konumu itibariyle yapılan incelemede :
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Anayasanın sendika kurma hakkını düzenliyen 46. maddesinde; "işçi
ler ve işverenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri
kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptir
ler. Bu hakların kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller kanunda göste
rilir. Kanun, Devletin Ülkesi ve Milletiyle bütünlüğünün, Millı Güvenliğinin,
Kamu Düzeninin ve Genel Ahlakın korunması maksadıyla sınırlar koyabilir.

Sendikalar ve Sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işleyişleri De
mokratik esaslara aykırı olamaz" amir hükmü yer almaktadır.

Toplu Sözleşme ve Grev Hakkını düzenleyen 47. maddesinde; "işçiler
işverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadi ve sosyal durumlarını korumak
veya düzeltmek amacıyla Toplu Sözleşme ve Grev Haklarına sahipdirler.

Grev Hakkının kullanılması ve istisnaları ve işverenlerin hakları kanun
la düzenlenir." denilmektedir.

274 sayılı Sendikalar Yasasının, "işçi ve işveren mesleki teşekkülle
ri" başlığı altında düzenlenen 1. maddesinde; "Sendika, federasyon ve kon
federasyonlar, bu kanuna göre işçi sayılanların ve işverenlerin müşterek ık
tisadt, sosyal ve kültürel yararlarını korumak ve geliştirmek için kurulan
rneslekt teşekküllerdir." denilmektedir

275 Sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt yasasının, "Grevin ta
rifi" başlığı altında düzenlenen 17. maddesinde:

"işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle bir iş kolunda veya işyerinde
faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak ama
cıyla aralarında anlaşarak veyahut bir teşekkülün aynı amaçla topluca çalış
mamaları için verdiği bir karara uyarak işi bırakmalarına Grev denir.

işçilerin işverenle olan münasebetlerinde iktisadi ve Sosyal durum-
1arını korumak veya düzeltmek amacıyla ve bu kanun hükümlerine uygun
olarak yapılan greve, kanuni grev; bu amacın dışında veya bu kanun hüküm
lerine uyulmaksızın yapılan greve, kanun dışı grev denilir" denilmektedir.

Gerek Anayasanın, gerekse 274 ve 275 sayılı Yasaların yukarıda ay
nen alınmış bulunan maddelerinde açıkça gösterildiği üzere: Sendika, Fede
rasyon, Konfederasyon gibi mesleki teşekküllerin, işçilerin "ekonomik, sos
yal, kültürel" haklarını korumak ve geliştirmek amacı ile kurulabilecekleri
ve faaliyetlerini yasaların öngördüğü bu kapsam dairesinde sürdürebilecek
leri ve bu amaçlar dışında, başkaca bir amaç güdemiyecekleri yasaların em
redici bu hükümleri karşısında kesinlik arz etmektedir."

Dolayısıyle, bu tür mesleki kuruluşların, teşkilat ve faaliyetlerini ve
amaçlarını simgeleyen ve kuruluşlarına vücut veren tüzüklerindeki amacın,
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yasalara uygun olması gerektiği halde; işçi sınıfının. yasal olarak tanınan
ekonomik mücadelesi dışında. yasaların hiçbir suretle cevaz vermediği Mark
sist-Leninist ilkelerden kaynaklanan politik ve ideolojik mücadele vererek.
" Egem e n I i ğ i n " işçi sınıfı elinde temerküzünü sağlayacak sosyalist
bir düzenin kurulmasının. amaç olarak tüzüklerinde kabul edilmiş olması
yukarda zikredilen 274 ve 275 sayılı Yasa maddelerine aykırı olduğu gibi,
özellikle Anayasanın 4. maddesine de tamamen aykırılık teşkil ettiği açıkça
görülmektedir.

Anayasanın "Egemen I i k" başlığı altında düzenlenmiş bulunan
4. maddesinde : "Egemenlik; kayıtsız, şartsız Türk Milletinindir.

Millet. Egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organ
lar eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir ·suretle ıbelli bir kişiye, zümreye veya
sınıfa bırakılamaz. Hiç kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan
bir Devlet yetkisi kullanamaz." denilmektedir.

Anayasanın bu maddesi konuya kesinlik getirmekte, Madde Sosyal bir
sınıfın diğer Sosyal Sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etme eylemini açık
ça reddetmekte ve egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu
hükmü ile de sınıf egemenliğini Anayasa dışına ittiği görülmektedir.

Maddenin 2. ve 3. Fıkraları ise; egemenliğin, Anayasanın belirttiği
esaslar çerçevesinde ve yetkili kıldığı or.ganlar eliyle kullanılabileceğini.
bunların dışında hiç bir kişi, zümre veya sınıfın, buna sahip çıkamıyacağını
kesin olarak belirtmektedir.

Bu açıklamalar ve yasal gerekçeler muvacehesinde DiSK'in kuruluşun
dan itibaren hayata geçirmiş olduğu "Kuruluş Tüzüğü, 7. Genel Kurulda ka
bul edilen Tadilli son Tüzük ve DiSK tarafından hazırlanıp bağlı Sendika
larca kabul edilen Tek Tip Demokratik Tüzüklerinde"; işçi Sınıfı Bilimi diğer
bir deyimle Bilimsel Sosyalizm ilkelerinin rehberliğinde "işçi Sınıfının ön
cülüğünde Sosyalizmi gerçekleştirmek ve Proletarya Diktatörlüğünü kur
mak" amacının benimsenmiş olduğu ve bu amacı ihtiva eden bu tüzükler
ile, DiSK'in, kuruluşundan itibaren illegal bir hüviyet iktisap etmiş olduğu
açık bir şekilde anlaşılmaktadır. (Ek: 118)

111 - DiSK'iN ORGANLAR! VE KONFEDERASYONA BAĞLI
SENDiKALAR :

a-DiSK'in Karar Organları:
Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu ana tüzüklerine göre istişari

bir nitelik taşıyan Temsilciler Kurulu dışında 5 organdan teşekkül etmiştir.
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Bu -orqanlar sırasıyla şunlardır

1-Genel Kurul:

üye Sendikaların seçecekleri delegelerden. meydana gelir. (Her ·1000
üye için 1 delege tensip olunur).

2 -Yönetim Kurulu:

16 iş kolunun birer temsilcisi ile Yürütme Kurulunun· 5 • üyesi-olmak
üzere 21 kişiden meydana gelir.· Gizli oyla seçilir. ·-

3 -Yürütme Kurulu:

Genel Kurul tarafından gizli olarak seçilir; Bir Başkan. bir Genel Sek
reter ve üç üyeden meydana gelir.

4 - Denetim Kurulu:

Genel Kurul tarafından seçilir. üç asil ve üç yedek üyeden meydana
gelir.

5 - Onur Kurulu:

Genel Kurul tarafından gizli olarak seçilir, beş asil ve üç yedek üye-
den meydana gelir.

b-DiSK'in Danışma Organları:

1 - DiSK Danışma Konseyi,
2 - Başkanlar Konseyi,
3 - Genel Temsilciler Meclisi,
4 - Böl'ge Temsilciler Meclisi,

_5 - Bölge Temsilcilik Kurulu.

DİSK'in gerek karar organları gerekse Danışma Organlarının teşekkül
ve işleyiş tarzları DİSK Ana Tüzüğünde gösterilmiştir.

K o n f e d a r a s y o n a 'B a. ğ I ı S e n d i k a I a r :

DiSK'e üye Sendikalar aşağıda gösterilmiştir

1 - M~D-EN-iŞ SENDİKASI
2 - BANK-İŞ SENDİKASI
3 - GIDA-İŞ SENDİKASI .
4 - TEKSTİL-İŞ SENDİKASI
5 - LASTİK-İŞ. SENDİKASI
6 - BASIN-İŞ SENDİKASI

Genel Merkezi İstanbul
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7 - NAKLiYAT-iŞ SENDiKASI
8 - DEVRİMCİ YAPI-İŞ SENDiKASI
9 - HüRCAM-iŞ SENDİKASI

1
• 10-. - İLERiCi DERi-iŞ SENDiKASI
11 - KERAMiK-iŞ SENDiKASI
12 - ASTER-iŞ SENDiKASI
13 - ASiS SENDiKASI
14 - TüMKA-iŞ SENDiKASI
15 - LiMTER-iŞ SENDİKASI
16 - DEVRiMCi SAĞLIK-iŞ SENDİKASI
17 - SiNE-SEN SENDİKASI
18 - GENEL-İŞ SENDiKASI
19 - BAYSEN SENDiKASI
20 - OLEYiS SENDiKASI
21 - SOSYAL-İŞ SENDiKASI
22 - PETKiM-iŞ SENDiKASI
23 - T.i.S. SENDiKASI
24 - TEKGES-iŞ SENDiKASI
25 - YENİ HABER-İŞ SENDiKASI
26 - DEVRiMCi TOPRAK-iş SENDiKASI •
27 - YERALTI MADEN-İŞ SENOiKASI
28 - DEVRiMCi MADEN SENDiKASI.
29 - TAPER-iŞ SENDiKASI
30 - FINDIK-iŞ SENDiKASI

iV - DiSK'iN FAALiYETLERi

Genel Merkezi istanbul
N ,,
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Genel Merkezi Ankara
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Genel Merkezi İzmir
Genel Merkezi Giresun

Sendikal bir konferedasyon görünümü altında, Marksizm-Leninizm'den
kaynaklanan Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının yönlendirici ve ör
gütleyici olarak tanımlanan temel ilkeleri ve işçi sınıfı bilimi ve sosyalist
ideoloji doğrultusunda. "Sınıf Uzlaşmazlığı" ve "işçi Sınıfının kendisi için
sınıf olma" prensiplerinden hareketle. işçi sınıfının öncülüğünde emekçi ve
ortak katmanlarla 'birlikte "üretim araçlarının özel mülkiyetinin kaldırılıp
ortak mülkiyet haline dönüştürülmesi" ve ihtilalci yöntemlerle kapitalizmin
yıkılıp işçi sınıfının kurtuluşu olarak nitelendirdikleri sosyalist bir düzenin
kurulması için, işçilerin devrimci bir öze kavuşturularak devrime yönelik
sosyalist birliğin DiSK mihveri etrafmds sağlanması ve proleter enternasyo
nalizm dayanışması ile gerek Ulusal gerek Uluslararası düzeyde kitlesel ey
lemlerle ihtilal ortamının hazırlanması ve böylece sosyalist devrimi gerçek
leştirme hususundaki fikirsel ve eylemsel faaliyetleri, Devrimci işçi Sendi
kaları Konfederasyonunun düşünce yapısının özünü teşkil etmektedir.·
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DİSK'in fikirsel ve eylemsel faaliyetlerinin kanıtlarının bir kısmını teş
kil eden, "Genel Kurul toplantı ve karartan. Yönetim Kurulu toplanu ve ka
rarları, Yürütme Kurulu toplantı ve kararları, ören toplantıları ve kararları,
DİSK ve Ulusal Demokratik Güçlerin güç ve eylem birliği ve-Cepheleşme
çalışmaları," DİSK'in faaliyetleri başlığını taşıyan bu bölümde incelenerek
sırasıyle aşağı'da sunulmuştur. • • • • • •

·.·.: ..
A - G e n e I K u r u I T o p I a n t ı V e . K ·a r a, r. 1 a r ı :

DİSK kuruluşundan itibaren aşağıda belirti.len.·tarihler.de 7 olağan ve
1 de olağan üstü kongre yapılmıştır. . • · ·

1 nci Kongre 15/6/1967 tarihinde BANK-SEN-iŞ Kongre Salonunda,

2 nci Kongre 24~25/211968 tarihinde TÖS Salonunda,

3 ncü Kongre 13-14-15/2/1970 tarihinde ÇINAR OTELİ Toplantı
Salonunda,

4 ncü Kongre 12-13/2/1973 tarihinde Şişli NİS DÜĞÜN Salonunda,

5 nci Kongre 21-22-23-24/5/1975 tarihinde Tepebaşı KAZABLAN
KA Salonunda,

6 ncı Olağanüstü Kongre 24/10/1976 tarihinde Merter DİSK Top-
1antı Salonunda, '

7 nci Kongre 25 Haziran - 2 Temmuz 1980 tarihinde HARBİYE
ŞEHİR TİYATROSU Salonunda yapılmıştır., . .. . . .

7 nci Olağan Kongre hariç yukarıda belirtilen kongreler DİSK'e ait
Genel Kurul Karar defterine işlenmiştir. (EK: 128)

Bu Kongrelerde alınmış bulunan önemli kararlar kongre tarih sıralarına
göre aynen aşağıya alınmıştır.

15/6/1967 Tarihinde yapılan 1. Kongrede alınm_ış otan kararlar :

.. 1 Nolu Karar :
"Bütün geri bırakılmış ülkelerde ve bu arada özellikle yurdumuzda va

him bir tehlike olarak ortaya çıkan açlık sorunu karşısında Türkiye Milli
Gençlik Teşkilatının açtığı "Açlığa karşı savaş"a DiSK olarak katılınmasını
ve her gün biraz daha artan bir biçimde emekçi halkımızı tehdit eden sömü
rücülüğün gün geçtikçe daha da artması ve emekçi halkımızın emeğinin kar-

• şılığını alamaması sonucu olan açlığın gerçek nedenleri üzerinde durularak
• (AÇLl(jA KARŞI SAVAŞ) konusunda ilerici gençlik ve toplumcu aydınlarla
sıkı ilişkiler kurulmasını gerekli görürüz."
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Karar oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Aynı kongrede işçilerin eğitimi ile ilgili olarak alınmış olan;

5 Nolu Karar :

"Konfederasyonun hedefine en kısa zamanda ulaşabilmesi. Devrimci
ilkelerinin, bilimsel bir biçimde tabana indirilmesine bağlı olması ve bunun
da tek yolunun eğitim ·yolu bulunması sebebiyle;

. 1 - Konfederasyon bünyesine bağlı kuruluşların eğitim görevlileri ile.
bu sahada· ihtisası olan Pedegog ve Akademisyenlerden müteşekkil bir ko
mite kurulması.

2 - Kurulacak komitenin. hazırlıyacağı programda şu esasların bu-
lunması.

a) Çeşitli kademeli seminerler.

b) Sürekli konferanslar.

c) Mektupla eğitim.

d) Yurt içi ve Yurt dışı görgü eğitimleri.

3 - Seminer ve konferansların ders konuları ülkemizin sosyal ve si
yasal ve ekonomik koşullarına ve işçilerin kültür düzeyine göre tesbit edil
mesi.

4 - Seminerde ders verecek öğretim üyesi ve görevlilerin sosyal
eğilimlerine göre tesbit edilmesi teklif ve beyan olunur."

Karar oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1968 tarihinde yapılan 2. kongrede alınmış olan kararlar :

1 Nolu Karar :

"Emperyalist uluslar ilk sömürgecilik döneminde sömürecekleri ülke
lere kırbaçlı, zincirli düzenlerle girerlerdi. Modern çağ, bu isteğe karşı di
renme hareketlerinin örnekleriyle, sömürge ulusların uyanışlarıyla yeni bir
dönem getirdi. Bu arada adına "Yeni sömürgecilik sistem" denilen; Milli
nitelikleri yok eden, ekonomik, sosyal, kültürel ve Askeri alanda ülkeyi ba
ğımlı kılan bir sistem uygulanmaya başlandı. Türkiye'mizi de içine alan bu
sömürü ağının Askeri alandaki oyunu NATO sistemidir. Milli niteliği ile güç
lü olan ordular bu sistem içerisinde bağımlılıkla bu güçlülüklerini yitirmek
tedirler. Bu nedenden :
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NATO'dan çıkma yılı olan 1968 içerisinde yapılacak Demokratik di
renme hareketlerinde işçi sınıfının gerçek temsilcileri olarak yer almamız
gerekmektedir. Bunun için NATO'dan çıkılması kararı alınması ve kararla
rın Kamuoyuna açıklanması, gerektiğinde devrimci örgütlerle ilişkiler ku
rarak yasalar gereğince direnme hareketlerine katılınmasına" oy birliğiyle
karar verilmiştir.

1970 tarihinde yapılan 3. kongrede alınan kararlar:

23 Nolu Karar :

"274, 275 sayılı yasaların değiştirilmesi için hazırlanan kanun tasa
rıları ile Devrimci Sendikacılığa yapılmak istenen suikast hazırlıklarını pro
testo ve işçileri uyarmak, getirilmek istenen tasarıların niteliklerini tanıtmak
için DiSK tarafından miting, yürüyüş ve açık hava topl.antıları yapılmasına
dair getirilen karar örneği, Divan Başkanı Celal Bevazın bu konuda DiSK
Yürütme Kuruluna yetki verilmesine dair ek önerisi ile birlikte oylanmasına;"

24 Nolu Karar :

"274, 275 sayılı yasaların değiştirilmesi için hazırlanan kanun tasarı
ları ile ilgili konudaki karar örneği ile bu konuda DiSK Yürütme Kuruluna
yetki verilmesine dair önerisinin kabulüne oy birliğiyle";

27 Nolu Karar

"Anayasamızın işçi sınıfı yararına tastamam ve eksiksiz uygulanması
için en doğal hakkımız olan siyasi grev hakkının, kısmi ve genel destekleme
grevi hakkının elde edilmesi için konfederasyon ve üye sendikaların protes
to eylemlerinde bulunması konusundaki karar örneğinin kabulüne oy birli
ğiyle" karar verilmiştir.

1973 tarihinde yapılan 4. kongrede alınan kararlar :

9 Nolu Karar :

"DiSK, sosyal bir hak olmayan lokavtın yasaklanmasını ister. Ger
çekten Anayasada lokavt bir sosyal hak olarak tanınmamıştır. Kurucu Mec
liste de lokavtın hak olup olmadığı üstüne tartışmalar yapılmış ve Anayasa
da "Lokavt hakkı" diye bir hakka yer verilmemesi kararlaştırılmıştır. Sos
yal Adalete uygun bir hayat için mücadele ettiklerinde işçileri açlığa mah
kum edecek lokavtı bir hak olarak savunmak olanağı yoktur. işverenlerin
işçilere karşı daha koordine ve sikı bir işbirliğine giriştikleri son zamanlarda.
gittikçe daha çok başvurdukları lokavtın, greve eşit bir hak olarak ka'bul edil-
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miyeceğine. lokavtın yasaklanması için sürdürülecek mücadelenin aynı za
manda Anayasanın ilkelerinin hayata geçirilmesi için mücadele etmek de
mek olduğuna inanan DİSK bu yolda çaba harcanmasını ister.

Bu nedenle bu konuda DiSK olarak gerekli faaliyetin yapılmasına" oy
birliğiyle karar verilmiştir.

1 O Nolu Karar :

"DiSK ülkemizde grev hakkının kısıtlanmış olmasını üzüntü ile karşı
lar. Grev hakkının bütün yardımcı unsurları ile birlikte uygulanmasının he
nüz gerçekleştirilmemiş olduğuna göre, ülkemizde uygar Batı ülkelerinde
görülen grev türlerinden pek çoğu yasalarca yasaklanmıştır. O kadar ki, bu
günkü toplu sözleşme, grev ve lokavt kanununa göre grev hakkı belli bir
toplu sözleşme dönemi için ancak bir kez kullanılabilir ve ülkemizde grev
hakkının kullanılması kanunla sınırlandır.ılmıştır. Oysa Batıda sendikalar
ekonomik isteklerinin gerçekleşmesi için, örn-eğin; ani, aralıklı grevlere baş
vurdukları gibi bazı ekonomik ve sosyal alanlardaki toplu işçi görüşünün
açıklanması bakımından batı uygarlığı uzun zamandan beri Genel Grev hak
kını da kullanmaktadır. DiSK Anayasaya uygun olarak hiçbir kısıtlama ya
pılmadan silahsız ve saldırısız grev hakkının uygulanmasını istemektedir.
Anayasamızda olan bu hakkın tam olarak elde edilebilmesi için DİSK etkin
bir yol izlemelidir.

Bu konuda DİSK olarak gerekli faaliyetin yapılmasına" oybirl iğiyle ka
rar verilmiştir.

21-22-23-24/5/1975 Tarihinde 5. Kongrede yapılan konuşmalar :

DiSK Genel Başkanı Kemal TüRKLER'in Genel Kurulu açış konuşma
sını takiben. davetli bulunan yabancı konuklardan Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği Sendika Heyeti Başkanı i. VLADiCENKO, Bulgaristan Mes
lek Birlikleri Merkez Konseyi Sekreteri GEORGi BORGOV, İtalyan Tşçi Sen
dikaları Konfederasyon Sekreteri MERONi, Fransa İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu Dış ilişkiler Dairesi Müdürü C. JULiUS, Cezayir işçi Sendikaları
Konfederasyonu Genel Sekreteri C. MUHAMMAD Kongrede birer konuşma
yapmışlardır.

DiSK -Genel Başkanı Kemal TüRKLER'in açış konuşması aynen aşağı
dadır:

"Gerek Ülkemiz, gerekse dünyamızın; politik, ekonomik ve sosyal so
runlarının giderek önemli boyutlara ulaştığı bir dönemde DİSK'in 5. Genel
Kurul toplantısını yapıyoruz.
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Yurdumuz ve Dünya emekçilerinin her geçen gün büyük bir hızla çev
relerine karşı verdikleri sürekli mücadele bu arada. Vietnam ve Kamboçya
halklarının emperyalizme karşı sürdürdüğü sıcak savaşın sosyalizmin zaferi
ile sonuçlanması gibi somut örnekler de göstermiştir ki, emperyalizmin var
olma çabaları kolay kolay istediği amaca ulaşamayacaktır.

Artık herkez bilmektedir ki, emperyalizm. ekonomik ve politik sultasını
sürdürmek için, yer yer sıcak savaşlara bile başvurmaktan çekinmemekte
dir. Sosyalizmin herçün biraz daha yayılıp genişlemesi, emekçi sınıfların ve
yoğun kitlelerin sosyalizme sahip çıkması karşısında ve sosyalist ülkelerin
gittikçe büyüyen gücü önünde, emperyalizm, genel bir savaşı göze alama
maktadır. Bundan ötürüdür ki, özellikle bölgesel savaşlara başvurarak, o
ülkelerdeki halkların bağımsızlık savaşlarına karşı koyarak, sömürüsünü sür
dürmek için yoğun bir çaba göstermektedir. Emperyalizm. dünya halklarına
karşı aldığı bu tavır ile, kendi halkına ve ekonomisi kendine bağlı diğer ka
pitalist ülkeler halklarına, bu arada Türkiye gibi az gelişmiş ülkelere de bü
yük zararlar vermektedir. Son yıllarda, özellikle kapitalist blokta rastladığı
mız ekonomik bunalımlar. gittikçe yoğunlaşan işsizlik. enflasyon hızının dur
madan yükselen grafiği Doların son birkaç yıl içinde ardı ardına düşüş gös
termesi, ekonomisi Amerika'ya bağlı tüm kapitalist veya kapitalist yoldan
kalkınmak umudu taşıyan ülkeleri ve de onların fakir halklarını, gittikçe da
ha da fakirleştirmektedir. Bölgesel sıcak savaşların öncülüğünü yapan Ame
rika'nın bir zamanlardaki ekonomik üstünlüğü artık yerini, özellikle Avrupa'
da yavaş yavaş Almanya'ya terketmektedir. Böylece Dolar, güvenilen para
olma durumunu Mark'a bırakmak zorunda kalacaktır. Bu arada sosyalist dev
letler ile, kapitalist olmayan yoldan kalkınma yöntemini seçen 3. Dünya Dev
letleri; emin, sağlam adımlarla politik ve ekonomik bağımsızlıklarını koru
mak ve bunları her geçen gün biraz daha pekiştirmek yolunda ileri adımlar
atmaktadırlar.

Dünyamızın içinde bulunduğu bu durum karşısında, yurdumuz nasıl
bir tavır almaktadır? Burada hemen şunu belirtmeliyiz ki, Türkiye, gerek
içinde bulunduğu ekonomik, gerekse sosyal sorunların içerdiği nedenlerden
ötürü az gelişmiş bir ülke olma olasılığını ısrarla sürdürmektedir.

Ekonomisi bağımlı, dış politikası kapitalist ülkelere dönük kaldığı sü
rece Türkiye, bu durumdan kurtulamayacaktır. Bunun bövtece devamında
ise. sadece küçük bir azınlığın kökeni yabancı sermayeye, çok uluslu şirket
lere ve emperyalizme bağlı ve mutlu azınlığın çıkarları vardır. 1Buna karşılık.
başta işçi sınıfımız olmak üzere, tüm emeği ile yaşayanların her geçen gün
biraz daha fakirleştiği bir ortam çığ gibi genişleyip büyüyecektir. Bugün Tür-
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kiyenin içinde bulunduğu ekonomik, politik ve sosyal çıkmazların, ancak,
Anti-Emperyalist, Anti-Kapitalist ve Anti-Faşist bir yöntemle. yani. tüm ile
rici Demokratik Güçlerin iş birliğinin sağlanması ile mümkün ola-bileceği
tartışma götürmez bir gerçek iken, bu güçlerin dağınıklığından yararlanan
emperyalizm, faşist uygulamalarla yurdumuzu altından zor kalkılabilir güç
durumlara itme çabası içindedir. ilerici güçlerin bir kanadı. hem de içinde
yaşadığımız yurt gerçekleri dikkate alınırsa önemli bir kanadı saydığımız
Sayın Ecevit yönetimindeki 7 aylık iktidardan sonraki Milli Cephe Hüküme
ti bu Hükümetin bir ay içinde aldığı kararlar. bu iddialarımızın somut ör
neklerindendir.

Millı Cephe Hükümetinin bir aylık iktidarı döneminde gördüklerimiz
ve yaşadıklarımızı kaba hatları ile saptadığımızda ortaya çıkan acı tablo
şudur :

ilerici Gençlik. Aydın ve Öğretmenlerimiz başta olmak üzere. ül
kenin politik ve ekonomik bağımsızlığını kıskançlıkla savunan her yurtseve
re karşı sürdürülen faşist saldırılar yoğunlaştırılmış, özel komandolar aracı
lığı ile, demokrasimizin her kesimini. emperyalizmle bütünleşmiş bir azın
lığın emrinde tutma çabaları açık seçik bir tavır almıştır.

- TRT gibi bağımsız olması ve bu bağımsızlığını sürdürmesi gereken
bir Anayasa kurumu. sadece halkımızın emrinde ve halkın sorunlarını yan
sıttığı için. çıkarcı çevreler tarafından huzursuzluk kaynağı olarak görünmüş
ve bu çevrelerce devamlı biçimde baskı altında tutulmak istenmiştir. Millı
Cephe Hükümetinin kuruluşu ile birtikte bu yoğun baskılar daha da arttırıl
mış, giderek TRT Genel Müdürünün görevinden alınması yönünde bir ge
lişme göstermiştir. Anayasa doğrultusunda görev yapan. yayınlarında ge
nellikle işçi, köylü. esnaf. memur gibi alın teri ile geçinen emekçi halkımı
zın somut sorunlarına dönük olma ilkesini seçen TRT'ye karşı sürdürülen
Anayasa dışı çabalar ve bu çabaların içerdiği hedefleri, başta işçi sınıfımız
olmak üzere. halkımız çok iyi bilmekte ve değerlendirmektedir. ilerici güç
lerin birliğine inanan işçi sınıfımızın istekleri doğrultusunda çaba gösterme
yi amaç edinen DiSK Anayasa kuruluşlarına karşı takınılan bu tavrın daima
karşısında olacak ve Anayasamızın savunulmasını, bugüne kadar nasıl üst
lenmişse. ona bağlı kurumların bağımsızlığını da titizlikle savunmayı, vaz
geçilmez görevlerinden biri sayacaktır.

- Ülkemizin yeraltı servetleri, özellikle petrol sorunumuz daha ikti
dara gelir gelmez. bu Milli Cephe tarafından petrol şirketlerine peşkeş çe
kilmiş, bu şirketlerin istekleri yönünde alınan acele bir kararla, değeri mil
yonları bulan bir zamma çarçabuk uygulama kazandırılmıştır.
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- 12 Mart Muhtırasından sonra alabildiğine tehlikeye düşen düşün
ce özgürlüğü, halkımızın, seçimlerde ağırlığını ilerici güçlerden yana koy
ması suretiyle CHP'yi MSP ortaklığı içinde iktidara getirmiş özgür düşün
cenin varlığı, yurdumuzda, ancak CHP'nin iktidar olduğu 7 aylık dönemde
yeniden hissedilmeye başlanmıştır. Fakat. kısa süren bu dönem, Milli Cep
he Hükümetinin kurulması ile birlikte ortadan kaldırılmış, özgür düşüncenin
ve demokrasinin rafa konması yolunda sakıncasız bir yöntem izleme politi
kası seçilmiştir. Bu somut örnekleri, böylece daha da genişletebiliriz. Bura
da önemle gözönünde tutmamız gereken sorun şudur : Dar boğazlar içinde
bulunan ekonomimizin, kendi öz kaynaklarından hareket ederek ileriye doğ
ru sıçrama yapması gerekirken, Cephe Hükümetince bu dar boğazların daha
da daralması yönünde aldatıcı bir yol seçilmiştir. Amaç, büyük halk kitlele
rini yanılgıya düşürmek temelde hiçbir çözüm getirmeyen ilerici güçlere oy
veren halkımızın birliğini bozup, bu ·birliğin dağılmışlığından yararlanarak
bugünkü halka karşı güçlerin iktidarda kalma devamlılığını sağlamaktır.

Böyle bir planlamanın gerçekleşmesi ise, yurdumuzu ve yurdumuzun
politik, ekonomik bağımsızlığını daha da büyük ölçüde tehli'keye düşürür,
ilerici güçlerin birliğine, özellikle. sendikal ve diğer tüm demokratik hak
larımıza ciddi darbeler indirir. Faşizmin, mali sermayenin emrinde en ge
rici, en şoven ve en emperyalist vurucu 'bir güç olduğu bilindiğine göre,
bütün ilerici demokratik güçlerin ve kurumların böyle bir tehlikeye karşı
azami müştereklerde birleşmesi. hem yurdumuzun bugünkü aşamasında ye
rine getirilmesi gereken ciddi bir koşul oluyor. hem de bu koşulun içerdiği
tarihi bir zorunluluk olarak görülüyor.

Hepimizin kendi güncel yaşamımızdan çıkarak gayet iyi bildiğimiz gibi
DiSK Tüzüğündeki temel ilkeler uyumlu bir yönde büyük bir hızla gelişmek
tedir. Onun bu hızlı gelişmesine, işçinin, kendi sendikasını kendisinin öz
gürce seçmesi demek olan "Referandum" biçimi büyük ölçüde yardımcı ol
maktadır. Kapalı oy açık sayımı hedefleyen ıDiSK'in Referandum anlayışı,
kitleler arasında büyük bir gelişme göstermiş, benimsenmiş ve yerleşmiştir.
Referandum sorunu gücünü yığınlardan aldığı içindir ki, giderek, mutlaka
kendini daha da büyük bir güçlülükle kabul ettirecek ve açık bir yasa mev
cut olmasa bile yasalaşmış olmaya yaklaşır bir duruma gelecektir. Onun
için, bu olgudan hareket ederek diyoruz ki, işçinin kendi sendikasını kendi
sinin özgürce seçmesi demek olan "Referandum" bir an önce yasalaştırıl
malı mutlaka gerçekleştirilmelidir.

Biz, özde devrimci olan bir kuruluşun yönetimini üslenen kişiler olarak
dünya ve yurt sorunlarına. bu sorunlar sanki donmuş değişmezmiş gibi ba
kan tutucu çevrelerden daha farklı bir gözle bakıyoruz. Onun için, getirdi-
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ğimiz öneriler gerçekçi, eleştirilerimiz ise büyük bir haklılık taşıyorlar. Dur
madan yürüyen zaman, bu haklılığımızı ardı ardına kanıtlıyor. Bugün yur
dumuz. kişiliği olmayan bir dış politika uygulaması nedeniyle, dünyadaki
yerini alamamıştır. Ekonomimiz dışa bağımlılığı yüzünden, sayıları milyonu
aşan iş gücümüzü dış ülkelere aktarmak zorunda kalmışızdır. Bu çarpık po
litikanın getirdiği ve yurt dışındaki işçilerimizi içeren çok yanlı sorunlar bu
gün, kolay kolay çözümlenemez hale gelmişlerdir.

En önemli sorunlarımızdan biri de hepinizin bildiği gibi genel grev hak
kımızdır. Bu sorun işçi sınıfının en önemli isteklerinden biri olduğu nokta
sından hareket edilerek, ele alınmalı, bunun bir an önce gerçekleşmesi için.
yoğun ve sürekli bir çaba harcanmalıdır.

ülkemizin ve tüm çalışanların ekonomik, sosyal, politik yaşamının da
ha iyiye, daha güzele dönüştürülmesi, demokratik haklarımızın sağlam .bl
çimde elde edilmesi için, işçi sınıfının en etkin mücadele araçlarından biri
olan Genel Grev konusunda, DiSK, üzerine düşen tarih! sorumluluğunun bi
linci içinde gerekli kavgayı mutlaka vermelidir.

Çalışanlara. üretenlere dönük olmayan, toplumun bütün zenginliklerini
yaratanları karşısına alan bir düzende yaşadığımız açıktır. Bu çarpık düze
nin Anayasal sınırlar içinde, değiştirilmesi için, bütün ilerici güçlerle biri ik
te çetin bir savaş veriyoruz ve de vereceğiz.

DiSK'in 5. Genel Kurulunu bu inancımızı ve hedeflerimizi daha da pe
kiştirecek yönde somut kararlar almamız dileği ile açıyorum.

Sosyalizmin kuruculuğunda daha iyi hizmetler, emekçilere daha iyi
haklar, yurdumuzun politik, ekonomik bağımsızlığının gerçekleştirilmesinde
daha etkin çabalar ve düşünce özgürlüğünün bir daha sökülmeyecek biçim
de yerleşmesi faşizmin ülkemizden sökülüp atılması. Anti-Emperyalist, An
ti-Kapitalist ve Anti-Faşist bir cephenin oluşması için üzerimize düşen ta
rih, ve sınıfsal görevlerimizi daha iyi, daha olumlu yerine getirmem;z üzere
ileri "

Kemal TüRKLER'in bu açış konuşmasından sonra yabancı konuklar t,i •
rer konuşma yapmışlardır.

Yabancı Konukların Konuşmaları özet Olarak Aşağıya Alınmıştır:

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sendika Başkanı i. VLADiCEN
KO DiSK'in 5. Kongresini kutlayarak başladığı konuşmasında; "Gerici ve
harpçi kuvvetler. bugünkü Dünyada yer alan müsbet süreçleri baltalamak
yeltenişlerinden vaz geçmiyor. Uluslararası gerginliğin gevşetilmesine her
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suretle mani olmak ve tarihin kaçınılmaz, devamlı seyrini durdurmak ıçın
elinden geleni yapıyorlar .... Sovyet Sendikaları, Uluslararası faaliyetinde.
işçiler arasında dayanışma ve proleter enternasyonalizm prensiplerini daima
rehber edinmektedirler. Sovyet emekçileri ve sendikaları. bütün dünya halk
ları ve emekçileri ve sendikalarıyla dostluğunu yorulmadan sağlamlaştırı
yor; emperyalizme karşı, barış. demokrasi ve sosyal ilerleme uğrundaki mü
cadelede uluslararası işçi ve sendika hareketinin birleşmesine yardım edi
yorlar. Şimdi Sovyet Yurttaşları barış içinde yaratıcı bir şekilde çalışmak
tadırlar. Sizlere Sovyet Emekçileri adına en iyi dilekler sunarım. Türk Emek
çilerine onların sendikalarına daha iyi hayat ve çalışma şartları uğrunda ül
kenizin ekonomik ve toplumsal ilerlemesi ve halklar arasında dostluk. işbir
liği ve barış uğrundaki savaşta candan. yürekten başarılar dilerim." diyerek
konuşmasını bitirmiştir.

Bulgaristan Meslek Birlikleri Merkez Konseyi Sekreteri GEORGi BOR
GOV Kongreyi ve delegeleri kutladıktan sonra; Sosyalist Ülkelerin ve özel
likle Sovyetler Birliğinin ardıcı! ve büyük çabaları dünyadaki ilerici ve An
ti-Emperyalist güçlerin savaşı sonucunda, uluslararası politik iklimdeki yu
muşama süreçleri gittikçe genişleyip sağlamlaşmakta, ayrı ayrı toplumsal
düzenli devletler arasında barış içinde beraberce yaşama ilkesi uluslararası
yaşamda gün geçtikçe daha çok. 'belli başlı ilke olarak kendini kabul ettir
mektedir ... Bulgar Ulusunun ve uluslararası işçi hareketinin büyük evladı
GEORGi DiMiTROV tarafından proleter enternasyonalizm ruhunda eğitilen
ulusumuz her zaman sömürü, baskı ve fazime karşı özgürlük. ulusal bağım
sızlık ve demokratik gelişim yolunda savaşan tüm ulusları candan destek
lemiştir ... Bir müddet önce ulusumuz şanlı bir yıl dönümünü. Bulgaristan
Halk Cumhuriyetinde Sosvalist Devrimin zaferinin 30. yıldönümünü coşku
ile kutladı. işçi sınıfının ve tüm emekçilerin 'esinli. bilinçli ve yaratıcı eme
ği savesinds ülkemiz kısa bir süre içinde sosyalizm kuruculuğunda tarihsel
önem taşıyan 'başarılara ulaştı. .. Kurultayınızda alınacak kararların Türkiye
Emekçileri ve ulusu çıkarları yolundaki savaşımınıza. uluslararası işçi hare
ketinin birliği yararına yeni bir katkı olacağından eminim." diyerek konuş
masını sürdürmüştür.

İtalyan işçi Sendikaları Konfederasyon Sekreteri MERONi konuşmasın
da; DiSK'in çağrısına teşekkür ederek; "Emperyalizme ve faşizme karşı mü
cadele, az gelişmişliğe ve sefalete karşı açılan mücadele. ancak işçilerin
birleşmesi ve dayanışması ile yürütülebilir. Türk emekçileri bu mücadelenin
temel taşlarından biridir." demiştir.

Fransa işçi Sendikaları Konfederasyonu Dış ilişkiler Dairesi Müdürü
C. JULiUS; Fransa CGT'si delegelerinin kongreye çağrılmalarından duydu-
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ğu memnuniyeti ifade ederek başladığı konuşmasında; "Fransa'da kapita
list egemenliğine karşı hoşnutsuzluk yaygınlaşmaktadır ... Politik tercihleri,
dinsel inançları ne olursa olsun sınıf ve 'kitle örgütü Fransa CGT'si, parti
lerden, patronlardan ve devletten bağımsız olarak toplumumuzun temel de
ğişimi için öbür güçlerle işbirliğini bir proleter görev saymaktadır. Bu amaç
la, sol partilerin ortak programını Fransa'nın zaferi için desteklemekte, mü
cadelelerine katılmaktadır. Ortak Hükümet etme programı özellikle belli baş
lı ticari', sınai', bankacılık hareketlerinin Millileştirilmesini çok uluslu şirket
lerin ve yabancı yatırımların kontrolünü, işçilerin ekonominin demokratik
yönetimine katılmalarını, işçi sınıfının sendika örgütleri tarafından dile ge
tirilen acil isteklerinin karşılanmasını öngörmektedir. CGT'nin eylemleri yo
ğun bir biçimde ve birlik içinde sürmektedir. Renault örneğinde olduğu gi
bi önemli haklar koparılıp alınmıştır. CGT kuruluşundan bu yana, ulusal
alandaki mücadeleleriyle Fransız işçileri arasında başta ülkemizde binlerce
Türk işçisinin de yer aldığı yabancı işçilerin haklarının desteklenmesi olmak
üzere. işçilerin uluslararası dayanışmasını geliştirmeye çaba göstermiştir.
Sizin ve öbür merkezlerin katılmalarıyla işçilerin uluslararası dayanışması
genişlemekte ve yeni güçler kazanmaktadır. CGT'nin kongrenize katılması
son yıllarda giriştiğimiz işbirliğinin önemli bir evresini teşkil etmektedir. Bu
dayanışma, bizim açımızdan, Dünya halkları ve işçilerin ırkçılığa kolonya
lizme, yeni kolonyalizme, emperyalizme karşı savaşta, özgürlüklerinin, ulu
sal bağımsızlıklarının ve sosyalizmin desteklenmesi biçiminde ifade edil
mektedir. Bu yüzden CGT, bir yıldan beri Portekiz ve Yunanistan işçileri ve
halklarının faşist rejimleri alaşağı etmelerinden kıvanç duymaktadır. ülke
mizin işçileri ve halkımız yurtlarının bütünüyle kurtuluşundan dolayı Viet
nam halkını coşkunlukla selamlamaktadır. DiSK'li arkadaşlarımıza, CGT'nin
örgütünüzle ve onun aracılığıyla Türkiva'nin işçileri ve ilerici güçleriyle da
yanışmayı geliştireceği konusundaki kararını iletmek isterim. Kapitalizme
karşı sürdürdüğümüz savaşa katılan mücadelenizin Fransa'da daha iyi tanı
tılması için kendimizi görevli sayıyoruz. Yaşasın DiSK ve CGT arasındaki
sendikal iş birliği, Yaşasın işçilerin uluslararası dayanışması" demiştir.

Cezayir işçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri C. MUHAM
MED konuşmasında; Türkiye ve Cezavirln ekonomik sorunlarının birbirine
benzer nitelikte ülkeler olduğunu, her iki ülke işçi sınıfının sorunları çöz
mek hususunda hedef ferinin aynı olduğunu, işçi sınıfına karşı koyanları ye
nerek bu sorunların çözümlenebileceğini ve ancak bu şekilde işçi sınıfının
durumunun düzelip gelişeceğini ve işçi sınıfının sorunlarının çözümlenmesi
ile bütün Dünyada barış ve özgürlüğün kurulabileceğini, Vietnam ve Kam
boçya ·işçil·eri ve emekçilerinin mücadelelerini kazanmış olduklarını, Viet-
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nam ve Kamboçva'da ki kazanılan bu zaferin, hakkın haksızlığa karşı zaferi
olduğunu belirterek Yaşasın DiSK, Yaşasın Bütün Dünya işçilerinin Birliği,
Yaşasın Dünyada Barışın Kurulması için verilen Mücadele sloganları ile
sözlerini bitirmiştir. ( EK: 179)

5. Genel Kurulda Yerli Konukların Konuşmaları :

DiSK'in 5. Genel Kuruluna davetli olarak katılan Tabii Senatör AHMET
YILDIZ, kongrede yaptığı konuşmada, DiSK Genel Kurulu'nun günün koşul
ları açısından anlam ve önemine değinerek, D·iSK'in her geçen gün geliş
mekte olmasından kıvanç duyduğunu belirtmiştir.

Konuşmasında Dünyadaki sosyal ve ekonomik koşullara da değinen
Ahmet YILDIZ, bu konuda özetle şöyle demiştir... Dünyada kapitalizm son
günterini yaşıyor. Bu sistemin Adaletsizlik ve eşitsizlikleri Allaha yükleyen
kadercilik felsefesi de sonunu yaşıyor. Bugün dünyanın her yerinde sağcı
örgütler büyük bir say,gınlık yitirme dönemine girerken solcu örgütler geliş
mekte ve kitlelerin güven veren çoğunluğunu sağlamaktadırlar."

Ahmet YILDIZ daha sonra bu gelişmenin Türkiyeve yansımasına işa
ret ederek Milliyetçi Cephe ittifakının uzun ömürlü olamıyacağını belirtmiş
tir.

Yerli konuklardan TüRK-iŞ'e bağlı TEK GIDA-iŞ Sendikası Genel Baş
kanı iBRAHiM DENiZCiER kongrede yaptığı konuşmada, DiSK ve TÜRK-iŞ'in
birleşmesi konusunda öneride bulunmuştur. Türkiye'de belli başlı iki işçi
örgütü vardır, diyen DENiZCiER, gerek kendi bünyesinde her geçen gün ge
lişme kaydeden DİSK ve gerekse kendini yenilemekte olduğu görülen TüRK
lŞ'in birleşmesi işçilerin çıkarları için gereklidir demiştir.

Türklvede kurulu bulunan sosyalist partiler için kendi kanaatini belir
ten TEK GIDA-iŞ Genel Başkanı bu konuda da özetle şunları söylemiştir.
.. Bugün Türkive'de birden fazla sosyalist parti vardır. Ne var ki bunlar birer
dernek olmaktan öteye gidememektedirler. işçi sınıfının politik örgütünü iş
çiler kendileri kuracaklardır."

Konuk konuşmacı CHP Milletvek'ili BAHİR ERSOY konusmasmda:
DiSK'in, kuruluşundan bugüne kadarki mücadele tarihinde işçilerin tek se
çeneği durumuna geldiğine değinerek özetle şöyle demiştir :

"DiSK'in Demokrasi anlayışı, onu, demokrasinin gerçek sahibi yap
mıştır. DiSK, aynı zamanda Türk Çalışma Hayatının da gerçek sahibidir."
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DiSK ile TüRK-iŞ'in birleşmeleri konusuna da değinen ERSOY, bu ko
nuda elbette bu iki örgütün ayrılığına gerek olmadığını ve birleşmenin zo
runlu olduğunu belirtere'k bu birleşmenin ancak DiSK'in politikası doğrul
tusunda mümkün olabileceğini söylemiştir. (EK: 179)

5. Genel Kurulda gerek Genel Başkanın. gerekse yerli ve yabancı ko
nukların yapmış oldukları konuşmaların. Marksist-Leninist ideolojiyi içerdiği
ve bu ideoloji doğrultusunda işçi sınıfı iktidarının gerçekleştirilmesi. sosya
lizmin inşaası için, başta "Cepheleşme" olmak üzere politik ve eylemset
yol ve yöntemlerin gösterildiği anlaşılmaktadır.

Nitekim; Genel Başkan Kemal TüRKLER'in yaptığı konuşmada; mev
cut anayasal düzen. çalışanlara. üretenlere dönük olmayan. toplumun bütün
zenginliklerini yaratanları karşısına alan çarpık bir düzen olarak gösteril
mekte ve bunun karşıtı olara'k çalışanların. üretenlerin, toplumun zenginlik
lerini yaratanların mutluluğa erişmesi için sosyalist bir düzenin kesin su
rette kurulması gerektiği belirtilmekte ve sosyalist bir düzenin gerçekleşe
bilmesi ve işçi sınıfının iktidarının kurulabilmesi için ilk evrelerden olarak
Anti-Emperyalist. Anti-Kapitalist ve Anti-Faşist bir cephenin oluşturulması
nın zaruri olduğu vurgulanmakta ve işçi sını•fının üzerine tarihi ve sınıfsar
görevlerin düştüğü ve bu görevlerin mutlak yerine getirilmesi gerektiği ifa
de edilerek. belli bir ideoloji gereği alınması gereken kararlar yönünden,
kongreye katılan delegelerin etkilenmek istendiği görülmektedir.

Keza. özellikle davet edilen konuk Sovyet konuşmacısı Sovyet ideolo
Jısı açısından yaptığı konuşmasında; sosyalizmin, tarihin müsbet bir süre
cini teşkil ettiğini ve sosyalizm akımının tarihin kaçınılmaz bir sonucu oldu
ğunu. Sovyetler Birliğinde Sovyet yurttaşların barış içnide yaratıcı bir şe
kilde çalıştıklarını ve Sovyet Sendikalarının uluslararası faaliyetlerinde. iş
çiler arasında dayanışma ve proleter enternasyonalizm prenslplerini daima
rehber edindiklerini ve Sovyetler Birliğinin emperyalizme karşı barış. de
mokrasi ve sosyal ilerleme yolunda dünya işçilerine ve dünya hal'klarına de
vamlı yol göstericilik ayptığını, işçi sınıfının proleter enternasyonalizm ilke
leri rehberliğinde işçi sınıfının kurtuluşu olan sosyalizme erişeceğini beyan
etmiş ve bu mutluluğa erişmiş 'bir ülke olarak kendi ülkesi olan Sovyetler
Birliğini örnek göstererek bu ülkede1ki mevcut rejimin dolaylı yoldan övgüsü
nü yapmıştır. Bu suretle de kongre delegeleri sosyalist bir düzen istikame
tinde etkilenmek istenmiştir.

Sovyet konuşmacısına paralel olarak konuk Bulqar 'konuşmacısı da aynı
ideoloji doğrultusunda ve aynı amaca yönelik bir konuşma yapmıştır.
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Bulgar konuşmacısının yaptığı konuşmada; Uluslararası politik iklim
deki yumuşama süreçlerinin gitti'kçe genişleyip sağlamlaşmasına, sosyalist
ülkelerin ve de özellikle Sovyetler Birliğinin göstermiş oldukları büyük ça
balar sonucu dünyadaki ilerici ve Anti-Emperyalist güçlerin savaşı sonucun
da kavuşulabildiği vurgulanarak, Sovyetler Birliğinin sosyalizmin öncülüğü
nü yaptığı, emperyalizmin pençesinde sömürülen geri kalmış ülkelerin kur
tuluş için verdi'kleri sosyalizm mücadelesinde, onlara öncü, yol gösterici ve
yardımcı olduğu, Sovyetler Birliğinin kurtarıcı rol oynadığı belirtilmektedir.

Keza 1944 yılında Bulgaristan Marksist-Leninist devrimci hareketini
gerçekleştirdiği bilinen, "GEORGi DiMiTROV" gerek Bulgar ulusunun ve
gerekse Uluslararası işçi hareketinin büyük evladı olarak gösterilmekte ve
Bulgar Ulusunun proleter enternasyonalizm ruhunda eğitildiği ve bu ruhla
her zaman sömürü, baskı ve faşizme karşı, özgürlük, ulusal bağımsızı ık ve
demokratik gelişim yolunda savaşan tüm ulusları desteklediği ve Bulgaristan
Halk Cumhuriyetinde sosyalist devrimin zaferinin 30. yıldönümünün kut
landığı, Bulqaristan işçi sınıfının ve tüm Bulgar emekçilerinin esinli, bilinçli
ve yaratıcı emeği sayesinde Bulgaristan'ın kısa bir süre içinde sosyalizmin
kuruculuğunda tarihsel önem taşıyan başarılara ulaştığı ifade edilerek,
GEORGi DİMiTROV'un uygulamaları ile Bulgar Ulusunun ve işçi sınıfının
ve emekçilerin kurtuluşa ulaştı'kları bellrtilrniştir.

Keza aynı konuşmada Sovyetler Birliği ve Bulgaristan meth0sena edi
lerek, idare edildikleri komünist rejim övülmüş ve GEORGi DiMiTROV'un
sosyalizme giden yolda BİRLEŞİK CEPHE hususundaki görüşleri dolaylı yol
dan kongre delegelerine empoze edilmek istenmiştir.

Diğer vebancı konukların da aynı görüş istikametinde ve aynı amaç
içinde konuşma yaptıkları anlaşılmıştır.

Gerek yerli, gerek yabancı konuklar ile kongre delegelerinin konuşma
larından sonra, "EROL YALClt-J. ERDOĞAN öZıEN, ıFARUK ÜSTÜN. MUS
TAFA GEDİK ve CENAN BIÇAKÇI" dan oluşan leararlar 'komisyonunca ha
zırlanan 39 karar örneğinin Genel Kurulda görüşülmesine başlanmıştır.

Genel Kurulun Açık Oturumunda karar örneklerinin bir kısmı yapılan
müzakereler sonucu oylanarak aynen kabul edilmiştir.

Bu arada, karar örneğinin gizli rnaddelerinin görüşülmesine geçilmiş
ve sendi·ka başkanları ile Genel Başkan Kemal TüRKLER'in GIDA-İŞ Sendi
kası binasında yarım saatlik bir görüşme yapacağını bildirmesi üzerine top
lantıya ara verilmiştir.
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Bu ara vermeyi müteakip yapılan kapalı toplantıda alınmış bulunan
önemli kararlar aynen aşağıya aktarılmıştır.

5. Genel Kurulda Alınan Kararlar :

KARAR NO 5 : Grev Hakkının Toplu Sözleşme Düzenine Bağlı Olmak
sızın Tanınması :

Anayasanın 47. maddesiyle genel olarak tanınmış bulunan grev hakkı
nın. daha sonra çıkarılan kanunlarla. salt toplu sözleşmelerin yapılmasına
bağlanıp son derece sınırlandırıldığını. oysa Batılı ülkelerde grev hakkının
böyle dar bir çerçeveyle kısıtlandırılmamış olduğunu tesbit ederek grev hak
kının kullanılmasının toplu sözleşme düzenine bağlı olmaktan kurtarılıp; ge
nel grev. dayanışma grevi. uyarı grevi, süreli grev ve benzerleri gibi tam
olarak tanınması. yani grev hakkının hiç bir kısıtlama yapılmaksızın tüm
çalışanlara tanınması yolunda yasal değlşikliklerin yapılmasının sağlanması
amacıyla gerekli çalışmalarda bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 6 : Her Türlü Grev Hakkının Tanınması ve Lokavtın Suç
Sayılması

Anayasanın 47. maddesiyle genel olarak tanınmış bulunan grev hak
kının. daha sonra çıkarılan kanunlarla son derece sınırlandırıldığını. Batılı
Ülkelerde, grev hakkının çok geniş bir hak olarak tanınıp uygulandığını ve
Devletin ekonomik bakımdan zayıf durumda olanı koruması gerektiği ger
çeği karşısında kamu gücünün grevle lokavtı dengelemesinin söz konusu
olamıyacağını, ayrıca, lokavtın bir hak olarak kabul edilemiyeceğini, süreli
grev, dayanışma grevi ve genel grev haklarının tam olarak tanınması ve iş
çileri aileleriyle birlikte açlığa ve sefalete mahkum etmek demek olan lo
kavtın yasaklanmasını ve toplu işçi çıkarmaların bir suç sayılması için ge
rekli yasaların çıkarılmasının sağlanması amacıyla gerekli çalışmalarda bu
lunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

KARAR NO 33 : Faşizme Karşı ilerici ve Demokratik Güçlerle
Yapılacak işbirl'iği

Şu husus kesinlikle bilinmektedir ki, Türkiye Sosyalist hare-ketinin ta
rihçesi. daha gerilere dayanmakla beraber, inişli çıkışlı dalgalanmalarla, an
cak 1929 yılından bu yana kalın çizgilerle belirlenmey·e başlamıştır. 1961 '
den bu yana da. toplumcu sendikaların sınıfsal görevleri doğrultusunda omuz
vermeleriyle, bu gerginlik en kesin bir doruğa ulaştırılmıştır.
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DiSK, 1961 'den sonra, gittikçe yükselen bu grafiğin, hiç unutulmaması
gereken ve sosyalist hareketin önemli bir taşıyıcısı olan ·büyük potansiyel
gücü olmuştur. Ve gelecekte de, Türk'iye koşulları içinde böyle olacaktır.

Bu potansiyel güç, şimdi, önemli bir sorunla karşı karşıyadır:

Sosyalist bir örgüt olduğu bilinen ve işçi sınıfımızın Devrimci pratiği
içinde sınıfsal qörevini sürdüren DiSK'in, strateji ve taktik hataları ile zede
lenmemesi, yara almaması gereklidir. Kaldı ki, DiSK'in devrimci niteliği
olan ve etkin ekonomik bir mücadele sürdüren sendi'kal bir örgüt olarak da
varlığını titizlikle koruması, Türkiye Sosyalist hareketinin ,geleceği bakımın
dan öneml'idir.

Bu iti-barla ülkemizin. bugün içinde bulunduğu somut koşullar özellik
le dikkate alınarak çeşitli sol partiler yelpazesi karşısında DiSK'in mevcut
yerinin açıkça saptanmasında ve bu doğrultuda çaba ve eylem sürdürme
sinde büyük faydalar vardır.

Dünyamızda, artık. sosyalist uygulamanın, 50 yılı aşkın bir pratiği var.
Çeşitli ülkelerde, bu pratik, bir tornadan çıkmışcasına birbirinin aynı değil
dir. Hele geri kalmış. az gelişmiş ülkelerde sosyalizme giden bu pratiğin
başka başka yöntem biçimleri vardır. Bu itibarla, Sayın Kongremizin bütün
bu koşulları dikkate alarak, günümüzde, ilerici, yurtsever, demokratik güç
lerin, kısa süreli amaçlar içinde demokratik özgürlüklerin yerleşmesi ve fa
şizme etkin biçimde karşı konularak halkımızın can güvenliğin'in sağlanma
sı için. birlikte somut eylemler sürdürülmeli, öncelikle, işçi slnıfımızın bu
eylemde bütünleştirilmesi sağlanmalıdır.

Bu bakımdan, DiSK'in, Sol Partiler ve tüm Demokratik ilerici Güçler
yelpazesi karşısındaki durumu saptanırken. saydığımız gerekçenin. özellik
le, Devrimci Pratiğin doğruları içinde dikkate alınması tarih, bir sorumlu
luktur.

Bu itibarla,

- 12 Mart döneminin verdiği derslerden yararlanılması ve Türkiverıin
bugünkü koşullarını unutmayarak, ayrıca faşizmin kendi doğrultusunda bir
düzen kurmak için fırsat kolladığını da hesaba katarak, Türkivede Demokra
tik Hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla yerleşmesi ve pekiştirilmesi için,
bütün ilerici ve Yurtsever Demokratik örgütlerle işbirliğine gidilmesi, bu
amaçla bu konularda somut bir işbirliğini de sağlamak amacıyla gerekli ça
lışmalarda bulunulması,
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- Anayasamızın içinde yer alan özgürlüklerin başında düşünce öz
gürlüğünün geldiğini, bugünkü yasal durum ve uygulamanın Anayasanın
doğal özgürlükler ilkesine ters düştüğünün hayatın her kesiminde görülüp,
saptandığı, bu itibarla salt düşüncenin bir suç olması ve cezalandırılması
nın ortadan kaldırılması için etkin biçimde bir çaba gösterilmesi,

- Türk Ceza Kanunu'ndaki sınıfsal bilinçlenmeyi sınırlayan ve salt
düşünceyi suç sayıp cezalandırmayı amaç edinen 1930 tarihli İtalyan Faşist
Kanunundan alınan 141. ve 142. maddelerin, 1961 Anayasası ile getirilen
doğal özgürlüklere ve çağımızın içinde yaşadığı uygarlık düzeyine ters düş
tüğünü, ayrıca adıgeçen maddelerin, faşist ispanya hariç, hiçbir Avrupa
ülkesinde bulunmadığı, Portekiz ve Yunanistarı'da bile son gelişmelerden
sonra o ülkelerin ceza kanunlarından da atıldığı bilindiğ·inden DiSK 'in bu
çok önemli ve ölüm cezasının yasadan kal·dırılmasını he·defleyen konular
üzerinde de etkin bir mücadele vermesinin,

- işçi sınıfımızdan ve tüm emekçi kitlelerden yana olan Anayasamı
zın getirdiği özgürlüklerden tedirgin olanların 12 Mart döneminden yarar
lanarak, 1961 Anayasasını üç kez değiştirdiklerini ve Anayasada yer alan
Hak ve özgürlükleri işlerlikten alakoymuş oldukları açı'k ve seçik bilindiğin
den, Anayasal özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi için DiSK 'in etkin
bir mücadele sürdürerek Anayasamızın 1961 'de'ki özüne kavuşturulması
doğrultusunda bir eylem sürdürülmesini,

- Sermaye sınıfının emekçi sınıflar üzerindeki açık diktatörlüğü de
mek olan ve ucu emperyalist tekellere dayanan insanlığın başbelası faşiz
min Dünyamız ve Türkiverniz için de büyük bir tehlike olduğunu, yurdumuz
dahil, birçok ülkede, bugün de faşizmi tezgahlamak için emperyalizmin ve
yerli işbirlikçilerinin fırsat kolladıkları asla unutulmayarak, DiSK'in faşizme
karşı yoğun bir mücadele sürdürmesi gereklidir.

Bütün bu konularda, günümüzün koşulları içinde ve kitleleri yukarda
belirttiğimiz hedefler doğrultusunda bütünleyen ilerici ve önemli bir de
mokratik güç olduğu lrrkar e·dilmeyen CHP ile de, güç birliği yapma doğ
rultusunda eylem içinde olmanın büyük yararları olacaktır.

Bu itibarla DiSK'in bu doğrultuda eylem sürdürmesine oybirliğiyle ka
rar verilmiştir.

DiSK 5. Genel Kurulunun kapalı toplantısında alınan 5,6 ve 33 Nolu
Kararların özel bir önem taşıdığı görülmektedir.
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Gerçekten, karar örneğinin gizli maddelerinden olan bu maddelerin,
Genel Kurulda görüşülmesinden önce, Genel Başkan Kemal TÜRKLER ile
Sendika Başkanlarının Kongre Salonu dışına çı'karak GIDA-iŞ binasında giz
li olarak yarım saatlik bir görüşme yaptıktan sonra, Genel Kurulda yapılan
kapalı toplantıda kabul edilmiş olması, "Bu kararların" özel bir önem taşı
dığını teyit etmektedir.

işçi sınıfının Demokratik Sınıf ve kitle Sendikal örgütü ol·duğunu her
fırsatta yineleyen D·iSK Yöneticilerinin, tabanın söz ve karar sahibi ve en
yüksek organı olan ve de toplantı halinde bulunan Genel Kurul dışına çıka
rak, kendi ilkelerini dahi hiçe sayıp, gizlilik içinde görüşmeler yaptıktan
sonra "CHP" sine "Destek olma" sloganını da paravan olarak kullanıp,
mezkur kararların kongre delegelerine kabul ettirilmiş olması düşündürücü
ve dikkat çekicidir.

Grev Hakkının Toplu Sözleşme düzenine bağlı olmaksızın tanınması
ve her türlü grev hakkının tanınması ve Lokavt'ın suç sayılmasına dair kong
rede alınmış bulunan 5 ve 6 Nolu kararlar ile; Faşizme 'karşı ilerici ve De
mokratik güçlerle yapılacak işbirliği hakkındaki 33 Nolu kararın, kapsam
ve muhtevaları itibariyle müstakil birer kararmış g~bi görülmelerine rağ
men; gerçekte, 5, 6 ve 33 Nolu kararların birbirinden ayrı düşünülmemesi
gereken ve hatta blrblrlerirri tamamlayan, belli bir ideoloji doğrultusunda
alınmış politik amaçlı kararlar olduğu anlaşılmaktadır.

işçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının korunması ve bu hak
larının geliştirilmesi için kurulmuş bulunan sendikalar 'm. örgütlendikleri ve
yetki aldıkları işyerlerinde yasal şartların oluşması halinde grev yapmaları
mümkün bulunduğu halde; Anayasa ve 275 sayılı Toplu Sözleşme Grev ve
Lokavt hakkındaki yasalara aykırı olarak, 5 ve 6 Nolu kararlarla; Toplu
Sözleşmelere bağlı olmaksızın "Genel Grev, Dayanışma Grevi, Uyarı Grevi,
Süreli Grev ve benzerleri gibi ha'kların sağlanması ve mevcut grev hakkının
kendi arzuladıkları istikamette genişletilmesinin temini için çalışmalarda
bulunulması amaçlanmıştır.

Oysa ki; Anayasanın tanıdığı ve çizdiği hudutlar içinde kalınarak 275
sayılı yasada düzenlenen grev hakkının; Hürriyetçi Demokratik Parlementer
sistemi benimsemiş bir ülkenin ekonomisini çökertmeye matuf olmayıp;
ancak işçilerin, sermaye karşısında ekonomik yönden ezilmesini önlemek
ve bir yerde sosyal adaleti sağlamak amacını güttüğünü izah etmeye gerek
yoktur.

Anayasada. işçilere böylesine insancıl niyetlerle, "Devletin Sosyalliği"
prensipleri içinde tanınmış bu hakkın dışında, 5 ve 6 Nolu Kararlarda belir-
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tilen biçimde Toplu Sözleşmelere bağlı olmaksızın, "Genel Grev, Dayanış
ma Grevi, Uyarı Grevi. Süreli Grev ve benzerleri" gibi hakların tanınmasını
sağlamak için mücadele yapılması; işçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel
haklarının korunmasını değil; ancak, olsa olsa belli bir ideolojinln güdümün
de. belli bir amaca yönelik olarak meşru bir ha'kkın suistimalini teşkil eder.

Gen-el Grev, Uyarı Grevi. Dayanışma Grevi ve Süreli Grev türleri; haklı
olarak yasalarımızca kabul edilmemiş ve vasa dışı grev olarak suç sayıl
mıştır. Çünkü; bu tür grevler mahivetten .tibarivta işçilerin ekonomik. sos
yal, kültürel yönleri ile ilgilenmez.

Fakat; bu tür grevler, Marksist-Leninist ideolojinin bir unsuru olarak
Hükümetleri yıpratmaya, Devleti çökertmeye yönelik, siyasal amaçlıdır.

5 ve 6 numaralı kararlarla birlikte düşünülüp değerlendirilmesini vur
guladığımız 33 Nolu kararda; DiSK'in; sosyalist hareketin önemi i bir taşı
yıcısı. büyük potansiyel gücü ve sosyalist bir örgüt olduğu; işçi sınıfının
Devrimci Pratiği içinde sınıfsal görevini sürdürürken, stratejik ve taktik ha
taları yapmaması için, çeşitli sol partiler ve tüm Demokratik. ilerici güçler
yelpazesi karşısında mevcut yerinin Devrimci Prafi-ğin doğruları içinde sap
tanarak; ilerici, yurtsever, Demokratik güçlerle; güç birliğinin oluşturulma
sı, birlikte sürdürülecek somut eylemlerle, işçi sınıfının bu eylemlerde bü
tünleştirilmes·inin sağlanması amaçlanmıştır.

Hemen sorulması gerekir ki, işçi sınıfı bu eylemlerde neye ve kime
karşı bütünleştirilmek istenmektedir? Sualin cevabı, "Sosyalizm için Ana
yasal Devlet Düzenine karşı" olacaktır.

Keza aynı kararda düşünme ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtladığı ge
rekçesiyle TCK. nun 141, 142. maddelerinin kaldırılması ve 'ilerici ve önem
li bir Demokratik Güç olarak CHP'si ile de güç birliği yapılması doğrultu
sunda eylem içinde olunması lstenrniştir.

Görüleceği üzere kararın özünde, işçi sınıfının ekonomik, sosyal. 'kül
türel hakları değil; takat, Marksist-Lerıinist doktrine dayanan sosyalizm öz
lemi yatmaktadır.

Sosyalist bir örgüt olarak işçi sınıfının Devrimci Pratiği için-de sınıf
sal qörevin ifa edilmesi ve bunun için ilerici, yurtsever. Demokrati"k Güçler
olarak nitelenen Marksist-Leninist düşünceyi benimsemiş örgütlerle güç
birliği oluşturarak eylemlere yönelinmesi; işçi sınıfının ekonomik, sosyal.
kültürel haklarının korunmasına değil, ancak; bir süreç içerisinde ihtilalci
yöntemlerle. bütün kuruluşl·arıyla Anayasal Devlet Düzenini çökertip sos
yalizmin kurulmasına yönelik bir hare'kettir.
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Bu itibarla 33 Nolu karar Marksist-Leninist düşüncenin hayata geçiril
mesi. değişik bir deyimle Marksist-Leninist teorinin. Devrimci yoldan pra
tiğe uygulanmasının yol ve yöntemlerini tespit etmektedir.

Bu nedenle karar Devlete yöneliktir. Rejime yöneliktir.

Düşünce yapılarının yazılı olarak kağıt üzerine yansımasından başka
bir şey olmayan kararlarının ve bu kararlara dayalı eylem ve faaliyetlerinin
bu niteliği; kendilerince de çok iyi bilindiği için, düşünme ve örgütlenme
özgürlüğünü kısıtladığından bahisle TCK. nun 141, 142. maddelerinin kal
dırılması da istenmektedir.

Ancak, hemen işaret edelim ki; gerek Anayasamızda, gerekse diğer
yasalarımızda ne örgütlenme özgürlüğü, ne de, düşünme özgürlüğü kısıt
lanmamıştır.

Salt düşünce ister faydalı, ister zararlı olsun zihinlerde kaldığı, dışarıya
yansımadığı sürece sadece düşünenin olacağı cihetle, takdir veya kınan
ması mümkün olmadığı gibi, kısıtlanması da elbette ki mümkün değildir.

Ancak, başkalarına zarar vereceği melhuz sınırsız hürriyetler, başka
larını korumak için nasıl ki, kanunlarla kısıtlanıp hudutlandırılıyorsa; Mil
lete, Devlete, Anayasal Rejime zarar vereceği mutlak olan, kuvveden-Fiili
yata intikal etmiş, zihindeki düşünce olmaktan çıkıp Devletin Bütünlüğüne
ve Anayasal Rejime yönelik eyleme dönüşmüş olan yıkıcı hareket ve faali
yetlerin de; "Hürriyet, özgürlük olarak" düşünülmesi mümkün olmadığı
gibi, aynı şekilde krsıtlanması, yasaklanması doğaldır.

Doğaldır, çünkü; bir Devlete, Devlet olma hüviyetini kazandıran Ana
yasa; Anayasal Devlet Düzenini zararlı unsurlardan koruyacak tedbirleri de
birlikte getirecektir.

Bu nedenle kendi aleyhinde propagandaya dönüşmüş düşünce biçim
leri ile, kendi varlık ve bütünlüğüne yönelmiş yıkıcı örgütlenmelerin yasak
lanması, Anayasal Devlet Düzenirrin idamesi için gereklidir.

Bir insanın yaşamını hedef alan eylemlerin meşru görülmesi nasıl
mümkün değilse; Devletin hayatiyetine, Devletin varlığına, Anayasal Reji
me yönelik, düşünce olmaktan çıkmış eylem ve örgütlenmelerin de, meşru
görülmesi ve bunların özgürlük mefhumu içinde mütalaa edilmesi mümkün
değildir.

Bu görüş içinde, TCK. nun 141 ve 142. maddeleri; Anayasanın 4. mad
desindeki "Hakimiyetin kayıtsız şartsız Millete ait olduğu ve hiçbir sınıf
veya zümreye devredilemiyeceği'.' hususundaki amir hükmü muvacehesirı-
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de; Anayasal Devlet Düzenini, Ulu önder Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği
Cumhuriyet Rejimini. yıkıcı düşünce ve örgütlenmelere karşı koruyucu ted
birleri getirmiştir.

Bu açıklamalar karşısında 33 Nolu kararda, TCK. nun 141, 142. mad
delerinin kaldırılması için uğraş verilmesi gereğine işaret edilmesi, DİSK
Camiasının; Devlete ve rejime karşı giriştikleri yıkıcı düşünce ve örgüt
lenmelerinin meşruiyet kazanması amacını taşımaktadır.

Yapılan bu kısa izahlarda da görülmektedir ki; 5. Kongrede alınan 5,
6 ve 33 numaralı kararlar içerikleri itibariyle siyasal ve Devleti hedefle
mektedir.

Bir taraftan sosyalist bir kuruluş olarak işçi sınıfının devrimci pratiği
nin yol göstericiliğinde tüm ilerici güçlerle Devrimci Potansiyelin oluşturul
ması; sağlanacak güç birliği ile eylemlere vönalinrnasi ve bu eylemler içinde,
tarihsel görevini yapmaya hazırlık olarak, işçi sınıfının Devrimci 1Birliğinin
sağlanması istenirken; diğer taraftan toplu sözleşmelere bağlı olmaksızın
Genel Grev, uyarı, dayanışma grevleri uygulayarak, oluşturulmak istenen
güç ve eylem birliğinin Devleti hedefleyerek, daha etkin bir düzeye çıkarıl·
ması istenmiştir.

Bu kararlarla. sosyalizme geçişin önemli bir unsuru olarak, Bulgaris
tan'da olduğu gibi birçok ülkede uygulanmış bulunan ve sosyalizmin ilk aşa
ması olarak Milli Demokratik Devrim Sürecinin başlangıcını teşkil eden,
Marksist-Leninist öğretiye dayalı "Cepheleşme" faaliyetlerinin başlatılmış
olduğu görülmektedir.

Kuruluş Tüzüğü ile başlangıçta illegal bir hüviyet iktisap etmiş olan
OİSK'in kuruluşundan itibaren, özellikle, 5. Kongreden itibaren aldığı ka
rarlarla, işçi sınıfı iktidarına dayalı sosyalizme geç ışı hızlandırıcı ve. bu
amaçla Devleti yıpratıcı faaliyetlere giriştiği anlaşılmaktadır.

DİSK'in olağan üstü 5. Genel Kurul toplantısı sonunda yapılan seçim
lerde; "Genel Başkanlığa Kemal TÜRKLER, Genel Sekreterliğe İbrahim
GÜZELCE, Yürütme Kuruluna Kemal NEBİOĞLU, Rıza GÜVEN, Celal KÜ
ÇÜK, Mehmet KILIÇ ve Mehmet KARACA seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, MADEN-İŞ Sendikasından; Hakkı
öZTüRK, Şükrü öZBAYRAK, Mehmet MIHLACI., LASTİK-İŞ Sendikasından;
Kenan AKMAN, Niyazi KUAS, PETKİM-İŞ Sendikasından; Mustafa KARA
DAYI, Niyazi ASLAN, Mehmet AKINCI, TEKSTİL Sendikasından; Erol YAL
ÇIN, Mülayim GÜDÜCÜ, Fuat PINARBAŞI, B_AYSEN-İŞ Sendikasından; Ce
vat öZHASIRCI, TEK-İŞ Sendikasından; Selahattin SAYIN, DEVRİMCİ TOP-

. ,.
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RAK-iŞ Sendikasından; Tuncer KOCAMANOĞLU, KERAMİK-iŞ Sendikasın
dan; Nihat öZTüRK, KAPFER-iŞ Sendikasından; Ali SAMET, TüMKA-İŞ
Sendikasından; Kemal YILMAZ, GIDA-İŞ Sendikasından; Yurdakul GÖZDE,
HüRCAM-iŞ Sendikasından; Ali ŞAHİN. HAS-İŞ Sendikasından Halil HAY
TA seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine; Fikri TANTA, İlyas DEMiRCAN. Ke
malettin ÜNLÜ, Osman öZKAN, Mehmet BEKiROĞULLARI ve Seyfi ANIL
seçilmişlerdir.

Onur kurulu asil üyeliklerine; Ergün ERDEM, Talat ÖZ, Hüseyin AK
DUMAN, Adem KARABAŞ, Hanifi öZTüRK. Türker AZAKLI. Erdoğan ÖZEN
ve Ali TAŞER seçilmişlerdir." (EK: 128 Genel Kurul Defteri).

22-28 Aralık 1977 Tarihinde yapılan olağanüstü 6. Genel Kurul 'da
alınan Kararlar :

22-28 Aralık 1977 Tarihinde Harbiye Şehir Tiyatrosu Salonunda dü
zenlenen DİSK'in olağan üstü 6. Genel Kurulunda alınmış bulunan kararlara
geçmeden önce. bu Genel Kurul'da yapılmış olan konuşmaların özet olarak
aşağıda belirtilmesi uygun görülmüştür.

- DiSK Genel Başkanı Kemal TüRl<LER'fö konuşması :

"Birçok kuruluşlar Genel Kurul öncesi DiSK hakkında görüşler ileri
sürdüler. DiSK'le ilgili birçok yayınlarda bilgiler verdiler. Kimisi işçi sını
fının bilimi doğrultusunda DiSK ilkelerini, Demokratik sınıf ve kitle sendi
kacılığını. DiSK'in bütünlüğünü savunuyor, kimisi ise DiSK'in parçalanması
ve gerilemesi. sermaye sınıfının denetimine girmesi için elinden geleni ya
pıyor. Bu somut durum bir tek gerçeği gösteriyor. O gerçekte. DiSK'in ül
kemizin sendikal ve siyasal yaşamındaki gittikçe artan işleridir. Etkisi ve
gücüdür. O gerçek. Türkiye işçi sınıfı hareketini dosta düşmana kabul et
tirdiği otoritesidir. Bizler, örgütümüzün bu en üst organına katılan kişiler
olarak bu gerçeğe, DiSK'in bugün vardığı düzeye, ilkelerimize ve örgütsel
bütünlüğümüze uygun davranmak zorundayız .... Dünya çapında siyasal güç
ler dengesi sosyalist sistem, kapitalist ülkelerdeki işçi hareketi ve ulusal
kurtuluş hareketlerinden oluşan ilerici ve barıştan yana güçler lehine değişi
yor. iş birlikçi tekelci sermayenin hizmetindeki gerici faşist güçlerin işçi
sınıfı hareketine. ilerici güçlere karşı kanlı saldırısı yoğunlaşıyor. Bu ülke
mizde de kapitalizmin iç çelişkileri ve buhranından kaynaklanıyor. Başını
işçi sınıfımızın çektiği faşizme, emperyalizme. tekellerin egemenliğine kar-
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şı savaşımın güçlenmesi ve başarısı sendikal hareketin ve Ulusal Demok
ratik Güçlerin birliğini, bir cephe içinde birleşmelerini zorunlu kılıyor. Ha
yat pahalılığına, işsizliğe, baskılara karşı gittikçe artan ve genişleyen hoş
nutsuzluklar, böylesi bir birliğin oluşturulması için gerekli koşulları yaratı
yor. Burjuvazi DiSK'i bölmek parçalamak için türlü oyunlara başvuruyor.
Tüm bu koşullar sınıf sendikacılığı ve ilkelerimiz temelinde iç bütünlüğümü
zü sağlamlaştırmamızı ve diğer ilerici güçlerle, kalıcı sürekli bir cephe bir
liği oluşturmak için çalışmamızı zorunlu kılıyor. işte bu nedenle 6. Genel
Kurulumuzu birlik, mücadele ve dayanışma belgisi altında topluyoruz." di
yerek konuşmasını sürdüren Kemal TÜRKLER; Avrupa Güvenlik ve işbirliği
Konferansı Nihal senedinin imzalanmış olması ile sosyalist ülkelerin başını
çektiği kalıcı, sürekli ve adil bir dünya barışı savaşımının tarihsel bir başa
rı kazandığını, NATO'nun yıllardır sürdürdüğü soğuk savaş politikasının if
las etmiş olduğunu. DiSK olarak bu tarihsel olguyu sevinçle karşıladıklarını
ve bunun sonucu olarak Barış Derneğinin kurulmasını aktif olarak destek
lediklerini, sosyalist ülkelerin kapitalizmin derin buhranına rağmen, buhra
nın etkilerini göğüslüyerek dengeli, planlı, sürekli ve halkın refah, kültür
düzeyini geliştirmeyi amaçlayan bir sosyalist kalkınma içinde olduklarını,
kapitalist sistemin bütünüyle derin bir buhran, hızlanan bir çürüme ve ko
kuşmuşluk içinde bulunduğunu ve daha da kokuşacağını, bu durumun ne
yazık ki kendi ülkemizde de aynen yaşandığını, kapitalizmin bu çelişkileri
içinde işçi sınıfının iş güvencesi satın alma gücünün korunması, eşit işe eşit
ücret gibi ekonomik talepler için savaşım içine girdiklerini ve bu talepler
doğrultusunda geniş kitlelerin hızla siyasal hedeflere yöneldiklerini, Ulusal
Kurtuluş Savaşları veren Mozambik, Vietnam, Angola gibi b'ir dizi ülkenin
zaferler kazandığını, kazanılan ekonomik zaferlerini bağımsızlıkla pekiştir
me yolunda dev adımlar attığını, yeni sömürgeciliğe karşı uluslararası yeni
bir ekonomik düzen hareketinin genişlediğ•ini, Anti-Emperyali-st mücadele
nin güçlendiğini. dünyadaki bu gelişmelerin uluslararası sendikal hareketi
ve onun eylem birliğini zorladığını, toplumsal ve ekonomik düzen ile ideolo
jik açıdan görüş ayrılığı yapmayan Dünya Sendikalar Federasyonu'nun, buh
ranın yıkıcı sonuçlarına ve çok uluslu tekellerin artan sömürü ve Anti-De
mokratik saldırılarına karşı emekçilerin ekonomik çıkarları, sendikal ha·k ve
özgürlükleri için, faşizme, emperyal'izme ve ırkçılığa karşı savaşım veren
halkların desteklenmesi yönünde uluslararası sendikal hareketin eylem bir
liği politikasının olumlu sonuçlar verdiğini, DİSK olarak bu yöndeki adım-
1arın çoğaltılmasından, hiçbir ayırım yapmadan emekçilerin hakları, çıkar-
1arı doğrultusunda uluslararası sendikal hareketin birliğinden yana oldukla
Tını. Dünya işçilerinin birleşmesi gerektiğini beyanla; "Ikibucırk yıllık sava
:şımımızı 5. ·Genel Kurul'umuzun 33 numaralı kararıyla saptanan politika yö-
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nünde sürdürdük. Kararda da belirt'ildiği gibi, faşizm tehlikesine ve faşizmin
maddi temeli olan tekellere, ·emperyalizme karşı aktif ve kitlesel savaşım
verdik. Bu savaşımın daha da etkin olabilmesi için, yine 33 numaralı kara
rımıza göre, parlemento içindeki ve dışındaki llerici güçlerin ortak hedef
ve talepler doğrultusunda güç ve eylem birliğini sağlamaya çalıştık. Bu sü
reç içinde önemli başarılar, kazanımlar elde etti'k. 1975 Eylülünde gerçek
leştirdiğimiz faşist tırmanışa karşı ilk kitlesel gösteriler olan İzmir ve İs
tanbul mitingleri, 1 Mavıs'Iar. Devlet Güvenlik Mahkemeleri girişimine kar
şı kararlı tavrımız, genel temsilciler meclisi toplantılarımız bu başarıların
en somut, en etkin kanıtlarıdır. Sendikalarımız, üye tabanımız ve bizim dı
şımızdaki geniş işçi kitleleri organlarımızın saptadığı hedef ve talepler
doğrultusunda işyerlerinde, bölgelerde etkin ve kelimenin tam anlamıyla
"Kelle koltukta" savaşımlar ver-diler. Vermeye devam edecekler. DiSK ilke
leri, bu ilkelerin başında gelen sınıf sendikacılığı ve örgütsel bağımsızlığı
mızı koruma temelinde örgütlenmek çalışmalarına hız vermek ve Hk hedef
olarak bir milyonluk DİSK hedefine bir an önce varmak zorundayız. Faşiz
me, emperyalizme, tekellerin egemenliğine karşı olan tüm kuruluş ve güçle
rin bir cephe içinde bir araya gelmeleri yönünde güç ve eylem birliğini sağ
lamak için çalışmalıyız. Uluslararası ilerici sendikal hareket içinde daha ak
tif ve daha kararlı bir tavır almalıyız. ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik,
sosyal ve siyasal koşullar bizi bir an önce bu hedeflerimize ulaşmaya zor
lamaktadır. Egemen sınıflar ülkeyi eskisi gibi ve kolaylıikla yönetemez du
ruma geldiler. Bu süreç içinde sınıflar arası çelişkiler ve savaşım alabildiği
ne şiddetleniyor. Milliyetçi Cephe buhranın sonuçlarını emekçi halkın sır
tına yüklemeye çalışıyor. Bu politikanın halk düşmanı yüzü iyice açığa çık
tı. Bu düzenin bekçiliğinde Milliyetçi Cephe denli iğrenç halık düşmanı gö
rülmemiş ve görülmeyecektir. Geçtiğimiz yıllarda gerici faşist karması
MC'ye karşı emekçi halkın en örgütlü güçlerinin gerçekleştirdiği kitlesel
eylemler önemli başarılar kazanmıştır. Milliyetçi Cephe elindeki tüm baskı
olanaklarını Anti-Faşist, Anti-Emperyalist kitle gösterilerini engellemek, bü
yüyen kitlesel hoşnutsuzluğun eyleme dönüşmesine, harekete geçmesine set
çekmek amacıyla kullanmıştır. Geniş kitlelerin ülke çapında örgütlü ve De
mokratik direnişi ile düşen bir yönetimin yerine geçecek yeni bir yönetimin
politikası örgütlü ve savaşım içindeki kitlesel muhalefetin talepleri doğrul
tusunda davranmak zorunda kalacaktır. işbirlikçi, tekelci sermaye işte bun
dan. Anti-Tekelci bir yönetimin oluşmasından korkmaktadır. Anti-Demokra
tik yasa1<1amalar, sınırlamalar yüzünden işçi sınıfımızın serbestçe düşünme
ve siyası örgütlenme özgürlüğü etinden alınmıştır. Biz DiSK olarak her za
man için ilerici, demokratik bir yönetimin işbaşına geçmesinden yana olduk.
Milliyetçi Cephenin gitmesi yeterli değildir. önemli olan onun yerine gele-
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cek yönetimin sınıfsal yapısı ve politikasıdır. iMF ve NATO çerçevesinde
tekellerin ve büyük toprak sahiplerinin egemenliğine dokunmadan Türkiye'de
halktan yana ciddi tek bir adım atmak olanaclr değ;ldir. Yüzl·erce ilerici
yurtsever ülkemizin faşizm tehlikesinden ve emperyalizme bağımlılıktan kur
tulması için canlarını vermişlerdir. Yeni bir yönetim, bu yönde önlemler al
madığı, tekellerin karını ve egemenliğini azaltıp emekçi halkımızın insanca
bir yaşama kavuşması için cesur adımlar atmadığı, en başta düşünce öz
gürlüğü dediğimiz. faşizm ve ırkçılık dışındaki tüm düşüncelerin serbestçe
konuşulup yazılabilmesini sağlayıcı düzenlemelere giderek 141 ve 142.
maddeleri kaldırmadığı takdirde kendine etkin, aktif bir güven ve destek
saqlavarnavacaktır. Onların bu politikası kendilerini Parlemento dışındaki
ilerici, demokratik güç ve kuruluşlardan uzaklaştıracaktır. işte tüm bu ne
denlerden sonra yani Milliyetçi Cephenin bir an önce düşürülmesini. faşist
hareketin geriletilmesini, tekellerin egemenliğine karşı ileri, Ulusal Demok
ratik bir iktidarın kurulması için 33 numaralı, Genel Kurul ve Yürütme Ku
rulumuzun 25 Temmuz 1977 günlü kararına dayanılarak "Cephe" çağrısını
yaptık. Faşizme, emperyalizme karşı cephe konusu gündemimizde önemli
bir yer tutmaktadır. Cephe sorunu, tüm Anti-Emperyalist güçleri yani ulu
sal bağımsızlıktan, barıştan yana olanları kapsadığı için ulusaldır. Ve. tüm
Anti-Faşist ve Anti-Tekelci güçleri, yani demokrasiden yana ve tekellerin
egemenliğine karşı kalıcı güç ve eylem birliğini sağlama gereksiniminden
doğmaktadır. Böylesi bir savaşım cephesi içinde yer alanların birleştikleri
nokta cephenin programı, ayrıldıkları noktalar ise kendi ideolojik görüşleri.
kendi programlarının Cephe programı içinde yer almayan bölümleri olan
lardır. öncülüğü ise laf değil, ortak savaşım süreci belirleyecektir. Tüm
kitle eylemleri her türlü ortak çalışma cephenin oluşumunu kolaylaştıracak
tır. UDC sözcüğünden ürkenleri veya bu sözcüğü eleştirenleri ise öncelikle
Anti-Fasist. Anti-Emperyalist ve Anti-Tekelci bir cephenin ilkeleri ortak ta
lep ve hedefleri konusunda düşünmeye ve birlikte saptamaya çağırıyorum.
Yaptrğrrn görüşmeler sonunda Sendika Genel Başkanlarımızın çoğunluğu
nun da benimle aynı görüşü paylaştıklarını saptadım. Sömürüsüz. baskısız
insanca bir yaşam özlemi içinde olan geniş kitlelerin, bu özlem doğrultusun
da verilen savaşımın ön saflarında yer alan Ulusal Demokratik güçlerin bü
yük güvencesi olan DiSK'in bütünlüğünü korumak düşüncesiyle hareket et
tim. Sorunların temelinde elbette köklü, gözardı edilmemesi gereken neden
ler vardır. Bu nedenlerin başında DiSK'in nasıl bir politika izleyeceği, nasıl
bir sendikal anlayış içinde olacağı konusu gelmektedir. Bu sorunun yanı
tını sadece işçi sınıfımız, emekçi halkımız, ilerici güçler değil, sermaye sı
nıfı da büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. DiSK kurulduğu günden bu vana iz
lediği ve özellikle 5. Genel Kuruldan sonra geliştirdiği politikayla, bu soru-



nun yanıtını vermiştir. Bu politiıkayı Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı
ilkesiyle yaşama geçirdik. Bu ilkenin gereği olarak. birincisi sömürüsüz ve
baskısız bir düzen, yani sosyalizm doğrultusunda sermaye sınıfına ve onun
egemenliğine karşı savaşım verdik. ikincisi, bu sömürü ve baskı düzeni için
de toplu sözleşme grev yoluyla en iler'i hakları elde etmeye ve tabanımızın
yaşam koşullarını iyileştirmeye çalıştık. üçüncüsü, sosyalizm doğrultusun
da verdiğimiz bu savaşımı tabanın söz ve 'karar sahibi olma ilkesi içinde
sürdürdük. işte bu anlayıştan taviz vermediğimiz, uzlaşmacılığı kesinlikle
reddettiğimiz için bugünkü güce eriştik. Bundan sonra da daha hızlı güçlen
menin, faşizme. emperyalizme ve tekellerin egemenliğine karşı verdiğimiz
savaşımı güçlendirmenin yolu örgütümüzün sınıf sendikacılığından bir adım
bile geri atması olasılığı vermemekten geçmektedir. Ben DiSK'in güçlen
mesi için savaşım vermiş hiçbir arkadaşımın Demo'kratiık Sınıf ve Kitle Sen
dikacılığına karşı çıkabileceğine asla inanmıyorum. Bu nedenle çeşitli gö
rüş ayrılıklarını abartmaktan, böylece gereksiz ve zararlı kutuplaşmalara yol
açmaktan özellikle kaçınmak gerektiğini tekrar etmek istiyorum. Çünkü
DiSK, bir sınıf örgütü olduğu kadar aynı zamanda bir kitle örgütüdür. Yani
tabanımız ve yönetim içinde değişik görüşlere veya farklı partilere bağlı
olanlar bulunabilir ve vardır. önemli olan birbirlerinin görüşlerine saygı du
yabilmesi ve sınıf sendikacılığı ilkesinde ülkemizin aydınlık yarınlarının işçi
,sınıfımızın elleri üstünde yükseleceği doğrultusunda birleşebilmeleridir. Aksi
takdirde DiSK içinde birleşmek için siyasal ideolojik birliği öne sürmek ör
gütümüzü parçalanmaya, parti !ere göre sendika kurma yani ış I ığına götürür.
Siyasal ideolojik bütünlük ancak, partilerde, özellikle işçi sınıfı partilerinde
vardır. Hangi eğilimde olurlarsa olsunlar, tüm ilerici arkadaşlarımızın bu
güne kadar savunduğumuz ilkelerde, özellikle örgütsel bağımsızlık ve sınıf
sendikacılığı ilkesinde birleşerek ortak davranış içersine girmeleri, hem
DiSK'i ve sömürüsüz, baskısız insanca bir yaşam savaşımını. hem de ken
dilerini, kendi eğilimlerini güçlendirmenin tek yoludur. Bu nedenlerden do
layı örgütsel bağımsızlık ilkemizi vurgulamak ve somutlamak istiyorum. Bu
rada DiSK Genel Kurul'undavrz. Hepimiz, şu anda bu yüce kurulun birer üy6-
siyiz. Sorumluluğumuzu, davranışlarımızı ve alacağımız kararları öncelikle
DiSK'in geleceği ve ilkeleri belirlemelidir. Çeşitli partilerin üyesi veya sem
patizanı olanlar burada her biri kendi görüşünü dayatmaya kalkarsa DiSK'in
kişiliği. örgütsel bağımsızlığı ilkeleri zedelenir. DiSK'in gerçek varlığı, kişi
liği. ilerlemesi ve dışımızdaki ulusal demokratik güçlerle. sağlam. ilkesel,
kalıcı dayanışma ve eylem birliği kurması. hepimizin burada herşeyden ön
ce sınıf sendikacılığının sorumluları olarak davranmamıza örgütsel bağım
sızlığımıza sahip çrkrnarmza bağlıdır. Sınıfsal sorumluluğu ve görevini her
şeyin üstünde tutan, 1 Mayıs'ları, faşizme ve emperyalizme karşı savaşım-
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da şehit düşen üyelerimizi unutmadıklarına inandığım tüm arkadaşlarımın
tahriklere kapılmadan karşılıklı saygı anlayışı içinde DiSK'·in daha sağlam
bir bütünlük ile uyum içersine girmesi yönünde elbirliği, gönül birliği ya
pacaklarına inanıyorum. Tabanımızın Türkiye işçi Sınıfının tüm ilerici de
mokratik güçlerin önüne onurlu çı1kmanın ve DiSK'e duydukları güveni güç
lendirmenin başka yolu yoktur. Tersine bir davranış sendikal planda uzlaş
macılığı ve siyasal planda sağ eğilimleri güçlendirecektir. Genel kurul 'umuz
birlik. mücadele. dayanışma anlayışı içinde baslamah ve sonuçlanmalıdır.
Sınıf Sendikacılığı temelinde DiSK'in birlik ve bütünlüğü için ileri. Yaşasın
Türkiye işçi Sınıfımız. Yaşasın Uluslararası işçi Dayanışması. Yaşasın
DiSK" sözleri ile konuşmasını bitirmiştir.

Barış Derneği Genel Başkanı Konuk Mahmut Dil(ERDEM'in
Konuşması:

Mahmut DiKERDEM 6. Genel Kurul'a başarı ve mutluluklar diledikten
sonra; "işçi sınıfının sömürü düzenine karşı verdiği zorlu savaşım dünya
halklarının kanunsuzluk, eşitlik ve barış yolunda verdikleri sürekli
uğraştan ayrılamaz. Çünkü tüm değerlerin yar-atıcısı olan işçi sınıfı. yarattı
ğı değerlerin yığınsal sınıf silahlarıyla yok olmasına ve insanlığın sonu de
mek olan bir dünya savaşına yol açacak savaş kundakçılığına izin vermez.
ülkemizin bunalımlı bir döneme girdiği sırada toplanan DiSK 6. Genel ku
rul çalışmalarının baskı ve her çeşit sömürüye karşı işçi sınıfımızın öncü-'
lüğünde gelişmekte olan savaşımı daha da güçlendirip hızlandıracağı inan
cını taşıyorum" diyerek konuşmasını bitirmiştir.

- DSF (Dünya Sendikalar Federasyonu) adına Yabancı bir Konuk ta
rafından yapılan Konuşma :

DSF adına konuşan yabancı konuk; "işçi sınıfının savaşkan ruhunu bas
tırmak için. tekellerin hizmetindeki kapitalist hükümetler, işçi sınıfının örgüt
sel gücüne. sendikalara saldırmaktadırlar. Sınıflar savaşımının keskinleşme
si, uluslararası bağlılıkları ne olursa olsun sendikaların şu öneriler doğrul
usunda programlanmasını gerektiriyor. Kapitalist buhranın yarattığı sorun
ları çözümlemek için birlik ve dayanışma, yoksulluğa, bağımlılığa son ver
mek için. gelişmekte olan ülkelerin emekçi ve halklarının ilerlemelerini hız·
!andırmak için yeni bir uluslararası ekonomik düzenin kurulması yolunda
birlik ve dayanışma gerekmektedir. An'ti-Sendikal baskılera. ırkçılık ve fa
şizme karşı demokratik özgürlükler ve sendikal işçi savaşımında birlik ve
dayanışma. barış içinde bir arada yaşama ve yumuşama, genel ve tam si
lahsızlanma. silahların özellikle nötron bombasının yasaklanması, Dünyanın
çeşitli yerlerinde devam eden savaş ocaklarının söndürülmesi için birlik
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ve dayanışma DSF, Emekçilerin sorunlarının çözümü için, ulusal ve bölge
sel ve uluslararası düzeylerde sendikal örgütlerin eylem birliğinin bugün
her zamankinden daha büyük önem taşıdığına inanmaktadır." diyerek ko
nuşmasında, kapltalist sömürü ve tekellere karşı işçi sınıfının birlik soru
nuna değinmiştir.

- Vatan Partlst Genel Başkanı Konuk Mehmet ÖZLER'in
Konuşması:

2. MC Hükümetini ağır bir dille eleştirerek DiSK'in, CHP'nin içinde
bulunduğu bir Hükümeti deneme eylemi içinde olduğunu ve böyle bir Hü
kümetin işçi sınıfının gözünü küllüyeceğini belirten Vatan Partisi Genel
Başkanı Mehmet ÖZLER; "Bu durumda sosyalistlere düşen görev, siyası
partilerimize ve eğilimlerimize düşen görev nedir? içinde bulunduğumuz
,günler buhran günleridir. Buhran birden bire patlar ve o zaman şu değişik
likleri getirebilir. Bu nedenle sosyalistler bir güç haline geldiklerinde ortak
bir blokta örgütlendiklerinde onların Hükümete ortek olabilme şansları do
ğabilir. 12 Mart henüz gelmeden önce DiSK'in bir kanunla toptan ortadan
kaldırılma savaşı olmuştur. Bunu işçi sınıfımız 15-16 Haziranla önledi. 15
Ekim sonrası 12 Mart kalıntısı DGM ile DiSK'in bütün misyonu yine orta
dan kaldırılmak istendi. Bu da işçi sınıfımızın eylemi ile engellendi. En son
DiSK bir bölünme tehlikesi ile karşılaştı. Konferedasyon Başkanınm açış
konuşmasında belirttiği gib'i bu bölünme ihtimali ve tehlikesi ortadan kalk
mış değildir. Öyleyse bize bu şunu gösteriyor. Her buhran döneminde, her
olağan üstü karışık dönemde finans-kapital, para babaları işçi sınıfının dev
rimci örgütünün D(SK'in başına tebelleş olup bölmek çabasındadırlar. Öyle
ise 6. Genel Kurul'a düşen görevler nelerdir? Birinci olarak faşizme karşı
savaşımımızın teminatı ve önümüzdeki günlerin karanlık olmamasının temi
natı işçi sınıfının birliğinden geçer. Bunu hergün anlamaktayız. işçi sınıfının
birliği ise iki ayağa oturur. Birincisi baskı ve tasfiyeciliğe karşı olmak, ikin
cisi pratikte sendikal demokrasiyi hayata geçirebilmektir. Tasfiyecilik ke
sinlikle DiSK'i öldürür. Bütün işçi örgütlerini öldürür. 6. Genel Kurul öncesi
sağ basın DiSK'ten önemli tasfiyelerin vepilacağrru büyük bir sevinçle man
şet yazmaktadır. Bu DiSK'in içinde çeşitli siyası eğilimlerin özellikle. sos
yalist eğilimlerin özgürce dayanışmasını gere:ktirir. Sosyalistlerin DiSK'ten
tasfiyesi DiSK'i katılaştırır, öldürür. DiSıK'in 6. Genel Kurul 'unda gündemin
de bulunan çok önemli yeri olan "Cephe" ile ilgili karardır. DiSK kesinlik
te halk güçlerinin bu cephede örgütlenmesi yolunda, bu 6. Kongrede kesin
bir tavır takınmalıdır. DİSK kendisi bir cephe örgütleyemez. DiSK kendisi
bir cephenin liderliğini yapamaz. Fakat, DiSK cephenin örgütlenmesinde
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sosyalist partilerimize. sosyalist eğilimlerimize baskı gücü olur. Bu Gener
Kongrede alınacak iki önemli karardan biri işçi sınıfının birliği ile ilgili,
ikincisi Cephe ile ilgili olmalıdır. Bu kararların alınıp pratiğe uygulandığın
da önümüzdeki günlerin karanlık olması için hiçbir sebep yoktur." diyerek
konuşmasını bitirmiştir.

- Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Konuk Mihri BELLi'nin
Konuşması:

DiSK çatısı altında her şeyin toz pembe olmadığını. çeşitli iç ve dış.
etkilerin bulunduğunu ve yüksek bir bilinç düzeyinde olan Türkiye işçisinin.
DiSK'in tabanını oluşturan Türkiye işçisinin doğru yolu bulacağını, DiSK'in
Devrimci sıfatına layık bir sendika olarak ağırlığını sürdürmesini sağlaya
cağını belirten Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri 'BELLi; "Tasfiye
cilik hususundaki hatalar düzeltilir. tasfiyecilik tasfiye edilir. ama tasfiyeci
lik hatasına düşen arkadaşlar tasfiye edilmez. DiS'.( Demokratik bir Kitle·
örgütü olarak emperyalizm ve faş·izm uygulamalarına karşı çıkan ve DiSK'in
sendika disiplini içinde kanuni kalabilen tüm görüşlere yer vermelidir. Biz
kendisini siyası örgüt olmamakla birfiıkte dolayısıyle "Cephe" konusunda
olsun, siyası diğer faaliyetlerinde olsun DİSK Türkiye Solunun bugünkü gö
rüntüsüz durumuna beden olmada son derece önemi i katkı !arda br.ılunab'i
lir. Yeter ki kendi çatısı altında çağımızın en devrimci düşüncesine açık
ve Türkiye Solunun çeşitli kesimlerini yansıtan görüşlerin kardeşçe bir or
tamda tartışabildiği Demokratik bir ortam yaratabilsin. işçi sınıfına çok öv
güler dizildi. Gerçek budur. geleceğin toplumunu. bunu kuracak olan sınıf
işçi sınıfıdır. Bu kesin. Türkiye işçi sınıfı şaşmaz bir doğrultudadır. Bilinç
lenme doğrultusundadır. ileri olqular önemli mesafeler katetmektedir. Size
kesinlikle söylüyorum ki bu süreç geçilecektir. işçi sınıfı daha da bilinçle
necektir. Türkiye işçi Sınıfı yakın bir gelecekte kendi partisine. sosyalist
partisine kavuşacaktır ve o parti Türkiva'nin kaderini tayin edecektir" diye
rek konuşmasını bitirmiştir.

Türkiye Sosyalist işçi Partisi Genel Başkanı KonL~ Ahmet
KAÇMAZ'm Konuşması :

Sosyal Demokrasinin toplumsal muhalefet ile yeterince işbirliği yap
madığını, basta gelen görevlerden birinin toplumsal muhalefeti en kısa süre
içinde yeni bir duruma getirmek olduğunu belirten Türkiye Sosyalist işçi
Partisi Genel Başkanı Ahmet KAÇMAZ; Solda ortak bir hareketin tespit edi
lememiş olduğunu, faşizme karşı mücadelenin verilebilmesi için tüm de
mokratların birliğinin sağlanması gerektiğini, Türkivede devrimci güçler
arasında bir diyaloğun dahi kurulamamış olduğunu, Solun birliğinin sağ-
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Ianrnası bakımından DiSK'e büyük görevler düştüğünü ve DiSK'in herşeyden
önce kendi içindeki birliğinin çok önemli olduğunu, DiSK'i bugünkü DiSK
yapanın sosyalizm olduğunu, bundan sonra da sosyalizm olacağını, işçi sı
nıfının birliği ilkesi doğrultusunda DiSK'in kendi birliğini sağlayacağına ve
ondan sonra da Sol 'un birliği doğrultusunda mücadelenin genişletileceğine
inandığını beyan etmiştir.

- Türkiye işçi Partisi Genel Başkanı Konuk Behice BORAN'ın
Konuşması:

Sendikal hareket ve işçi sınıfının örgütlenmesinin sermaye ve emek
çelişkisinden kaynaklandığını, 'işçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesi bir
kere başladıktan sonra burada kalmayıp ekonomik mücadeleden daha üst
düzeye. politik düzeye çıktığını, politik düzeyin daha üst bir mücadele oldu
ğunu, politik mücadelenin amacının, sömürüyü tümüyle ortadan kaldıran sö
mürüsüz ve özel mülkiyetin ortadan kalktığı bir düzeni qerçekleştirrnevi
amaçladığını bu düzenin, işçi sınıfının bilimsel sosyalist kanunları ile ger
çekleşeceğini ve bilimsel sosyalist yasalar sonucu işçi sınıfının sendikal ha
reketinin gerçekleşmiş olduğunu, sendikaların bugün güncel ekonomik hak
ların ötesinde politik mücadelede değerli katkıları bulunduğunu, 1967'de
kurulan DiSK'in sınıfı mücadelesine dayanan bir sendikal mücadele anlayı
şını getirdiğini, DiSK'in bu yeni sendikal mücadele anlayışının ve uygula
masının altında Türkiye işçi Partisinin bulunduğunu, DiSK'in tamamiyle ör
.gütse! bağımsızlığına sahip olduğunu ve Türkiye İşçi Partisinin DiSK'in iç
işlerine karışmasının bahis konusu olmadığını, ancak işçi sınıfının bilimsel
sosyalist partisi bulunursa ve bu parti güçlenirse, o partinin doğal olarak
sosyolojik bir zorunluluk olarak ülkenin tüm demokratik ilerici hayatının üze
rinde etkisini göstermesinin mümkn olacağını ve bu arada öncelikle, sendi
kal hareketin üzerinde etkisini göstereceğini, işçi sınıfının kendi partisini
kurma yolundaki mücadelesinin burjuvazi tarafından değişik oyunlarla ön
lenmeye çalışıldığını ve 12 Mart döneminde Türkiye işçi Par-tisinin kapatıl
mış olduğunu, ancak kitlelerin sosyalizm yönünden daha da bilinçlendiğini,
Türkiye işçi Partisinin kapatılması ile Türklvede ki Devrimci sendikal hare
ketin sosyal demokrasinin etki alanına girdiğini, önce sosyal demokrasi ve
demokratik ortamın genişlemesi ondan sonra sosyalizm için mücadele slo
ganının burjuvazinin bir oyunu olarak ortaya atıldığını, oysa Dünya teorisin
de ve pratiğinde sosyalizme geçişin ve sosyalizmi kurmanın bir takım aşa
malardan geçeceğinin bil'indiğini, ancak, sosyalist mücadelenin önce bir sos
yal demokrat aşamadan geçeceği hususundaki görüşün bizim memleketi
mizde ileri sürüldüğünü, sendikal birimlere ve bu arada DiSK'e bir parti ni
teliği atfedilmek istendiğini oysa sendikal birimlerin ne kadar politikleşirse



172

politikleşsinler, ne kadar ·sol sosyalist devrimci bir nitelik kazanırsa kazan
sınlar, asla bir parti olmalarının mümkün olamıyacağını, bir partinin işlev
lerini yüklenemiyeceklerini, ama, ilerici sendikacılık bu işlevini dar çerçeve
ler içinde değil, işçi sınıfı hareketinin günün gerekleri çerçevesi içinde ve
işçi sınıfı hareketinin son nihat amacı olan sosyalizm doğrultusunda yapa
cağını, sendikaların politik hareketlere girişeceğini, politik grevler yapaca
ğını ancak bütün bu işlerine rağmen bir sınıf partisi gibi olamıyacaklarını,
sendikalann ne kadar devrimci olursa olsunlar iktidarı almayı hedefleyemi
yeceklerini, iktidar mücadelesinin ancak sınıf partisinin görevi olduğunu,
her ülkede sosyalizmin, o ülkenin şartlarına, tarihsel şartlarına uygun olarak
gelişeceğini 1kendi ülkesinin toplumunun şartlarına uygun olmayan, onu ye
rine getirmeyen ·bir hareketin basarıva ulaşamıyacağını, ancak bununla bir
likte dünyada çeşit çeşit sosyalizm şeklinin mevcut olmayıp tek bir sosya
lizmin mevcut olduğunu, dünyada çeşit çeşit birbirinden ayrı sosyalizmin
bulunduğunu söylemenin, dünya işçi ·sınıfının hareketini her ürkede sağlam
ve sağlıklı işçi srnıf hareketini ve nihayet dünya işçi sınıfı hareketlerini böl
meye yönelik olacağını ve diğer taraftan da dünya sosyalist sistemine karşı
bir çıkışın ifadesi olacağını ve Anti-Komünizm, Anti-Sovyetizm ticaretine
katkıda 'bulunulmuş olacağını, ·böyle bir görüşün doğru olmadığını, işçi sını
fının politik hareketinin dümdüz ıbir çizgi üzerinde gelişemiyeceğini, bu ha
reketin uğraşı ve zorluklarla dolu olduğunu, duraklama ve gerileme devir
lerinin olabileceğini, ancak işçi sınıfının bütün ıbu zorlukları yenebileceğini.
ilerici sendikal hareketin birliğinin sosyalizmi hedef alan doğrultuda sağlan
maya çalışılması gerektiğini, bunun dışında tüm demdkratik ve ilerici güç
lerin birliğinin de sağlanmaya çalışılması ve emperyalizmin ülkemiz üzerin
de baskısını arttırdığı, faşizmin günden güne tırmandığı şartlarda ve durum
larda bütün demokratik ilerici sol sosyalist güçlerin ·birleşmesinin şart oldu
ğunu belirten Türkiye işçi Partisi Genel 'Başkanı Behice BORAN; "Birleş
me'k demek, ayrılıkları görmemezlik demek değildir, bazı ayrılıklar ve fark
lılıklar vardır ki bunlar uzlaşmazdır. Onlarla bir araya gelebilmeye imkan
yoktur. Bireysel teröristler, terörizm, Maoizm bunlar bu türden uzlaşmaz dy
rılıkların örnekleridir. Ama diğer ayrılıklar mahdut kalmak şartıyla ve ayrı
lıkların ne olduğunu çok açık seçi'k bilmek şartıyla ortak, müşterek nokta
ları bulmak, bu ortak noktalar da bir platform oluşturarak emperyalizme ve
faşizme karşı birlik ve dayanışma içersinde mücadele vermek durumunda
dırlar. Ayrılıklar olmadan, birlik değil, avnlrktar içinde birlik budur. Temel
ilke budur. Bu birlik sağlanırken bu ·birliğe katılacak olan taraflardan her
hangi birisinin kendi görüşünü kendi programını dayatması olamaz. 1Bir parti,
programıyla, tüzüğüyle, ona uygun çalışmalarıyla işçi sınıfının ve müttefik
emekçi kitlelerin çıkarlarını, özgürlüklerini, haklarını tutarlı, ısrarlı, yiğit bir
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şekilde savunmakla yani :kendi tutumu davranışı eylemleriyle kendisini ta
nıtıp kabul ettirmekle. ancak işçi sınıfının partisi olmak sıfatını kazanır. Da
yatmakla değil. tepeden direktifler vermekle değil, tekelcilikle hiç değil.
Bugün biliyoruz ki Dünyada ve Türkiye'de artı1k sadece sosyalizm için .nü

cadele değil, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin de temel gücü. öncü
gücü, motor gücü işçi sınıfıdır. Bugün bağımsızlık, demokrasi icin mücade
le ile sosyalizm için mücadele içice geçmiş ve bütünleşmiştir. Bundan do
layı işçi sınıfı sadece sosyalizm için mücadele değil, emperyalizme karşı
demokratik ve bağımsızlık mücadelesinin de temel gücü, öncü gücü, motor
gücüdür. işçi sınıfı bu mücadelesini zafere doğru bütün güçlü'ı<lere enqel
lere sapma eğitimlerine rağmen, götürüyor. Mutlaka zafere ulaşacaktır. işçi
sınıfı. kendisinin ve kendisi ile birlikte tüm sömürülen, ezilen, horlanan halk
kitlelerini sömürüden tamamiyle kurtarmak, kurtarınca da eşit ve özgür şart
lara kavuşturuncaya kadar bu mücadelesini sürdürecektir" diyerek konuş
masını bitirmiştir.

- Sosyalist Devrim Partisi Genel Başkam Konuk Mehmet Ali
AYBAR'ın Konuşması:

Türkiye'nin herkesin bildiği gibi sosyal, ekonomik. politik. kültürel
alanlarda büyük bir bunalımın içinde bulunduğunu. bu bunalımdan bilimsel
yöntemlerle, Marksist tahlil yapmak suretiyle sosyalizme geçilerek kurtul
manın mümkün olacağını, sosyalizme yönelirken kavramların düşünmeden
kullanılmaması gerektiğini, işçi sınıfının kendisi için sınıf haline gelebilmek
için bilinçlenmesi gerektiğini, bilinçlenmiş işçi sınıfının. işçi sınıfının için
de bilinçlenmiş olan kişilerden oluşacağını, sosyalistim derken işçi sınıfının
gerçekten söz ve karar sahibi olmasının düşünülmesi gerektiğini, işçi sınıfı
nın söz ve karar sahibi olmasının kağıt üzerinde tespit edilmekle ve i!an
edilmekle gerçekleşemiyeceğini, işçi sınıfının yönetime gerçekten fiilen ka
tılmasıyla, fabrikalarda, partilerin içinde yönetime katılmasıyla gerçekleşe
·ceğini, Türkiye işçi Sınıfının önünde büyük tehlikeler bulunduğunu, bu teh
'likelerin işçi Sınıfının bilinçlenmesiyle arttığını, 1960'Iardan sonra işçi sı
nmnda bir hareketliliğin göze çarptığını bunun sonucu olarak 12 Sendikacı
arkadaşın eski kapattırılan Türkiye işçi Partisini kurarak böylece işçi sırufı
nm önemli bir adım atmış olduğunu, bu arada Türk-is'in karşısına da eski
Türkiye işçi partisinin kurucusu olan sendikacı arkadaşların yeni bir sendi
ka kurarak. DiSK'i kurarak çıktıklarını, DiSK'in, sınıf esasına dayalı bir sen
dikal anlayışla yoluna devam ettiğini, DiSK'le Türkiye işçi partisinin kuru
culannın aynı olduğunu, DiSK'in kurucularının aynı zamanda Türkiye işçi
partisinin, Türkiye işçi Sınıfı partisinin kurucuları olduğu için uyum içinde
bulunduklarını. yöneticileri ve ilkelerinin aynı olduğunu, bu ilkelerin bağı_m-
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sızlık, demokrasi, sosyalizm olduğunu. yani işçi Sınıfının •sendikal örgütü ile
siyasal örgütünün birlikte elele olduklarını, 12 Mart Faşizmi ile sola büyük
bir darbe indirildiğini, burjuvazinin işçi sınıfının bu gelişmesi karşısında ye
ni oyunlar ve ideolojiler ortaya sürdüğünü, burjuvazinin bu ideolojilerinin
milliyetçilik ideolojisi ve dinden kaynaklanan ideolojiler olduğunu, iyi mil
liyetçiler, kötü milliyetçiler diye ayırım yapıldığını, oysaki milliyetçiliğın iyi
sinin kötüsünün olamıyacağını, milliyetçiliğin tümüyle burjuvazinin ideolo
jisi olarak hedefi ·itibariyle kapitalizmi geliştirmek ve yaymak amacını güd
düğünü, millı ideolojilerin tümünün faşizan nitelik taşıdığını, bu tür ideolo
jilere iltifat edilemiyeceğini, milliyetçilik ile milliliğin karıştırılmaması ge
rektiğini, zira milliliğin emp·eryalizme karşı bağımsızlık savaşı vermek iç ve
dış sömürüyü yenmek için savaşım vermek anlamını taşıdığını, din birliği
meselesinin de burjuvazinin ideolojilerinden biri olduğunu, orta çağdaki fe
odal sistemin ideolojisi olduğunu, ou ideolojilerin işçi sınıfının ideolojisi
ile bağdaşamıyacağını, işçi sınıfının ideolojisinin sosyalizm olduğunu. ısçi
sınıfı kendi ideolojisi ile, sosyalizmle burjuva 'ideolojilerine karşı kovduqu
nu, Türkivede işçi sınıfına sendikalarda ve partilerde sahip çıkılmasının.
sosyalizmin vazgeçilmez yolu olduğunu, sosyalizmde örgütlenmek için bü
yük kitlelerin örgüte katılması gerektiğini ve bu örgütlenmenin aşağıdan vu
karı bir örgütlenme olabileceğini, bu biçim örgütlenmeyi Marksın sosvalız
min vazgeçilmez bir ögesi olarak tanımladığını, Marks ve Engels'in doğru
dan demokrasiye yakın bir yöntem önerdiklerini, 'işçilerin seçtikleri arkadaş
larını sürekli dentliyerek her an görevden geri almalarını sosyalist demok
rasinin vazgeçilmez bir ögesi olarak tanımladıklarını, bunun son derece
önemli bir kural olduğunu, bir gün Türkiye'nin mutlaka sosyalizme gideceği
ni, kurtuluş yolunun işçi sınıfı için, köylüler için, tüm emekçiler için sosya
lizm olduğunu, ancak sosyalizmin de bir hazır reçete olmadığını, yani sosya
lizmin bir hazır düzen olarak düşünülmemesi gerektiğini, bu itibarla sosva
lizmin herşeyden evvel yerel olduğunu, 60 yıllık sosyalizmin iki gerçeği.
ortaya çıkardığını, birinin sosyalizmin bağımsızlığı, ikincisinin sosyalizmin
yerelliği olduğunu, bu gerçeklere karşı çıkmanın tehlikeli olacağını, her ül
kenin kendi koşulları içinde sosyalizmi tatbik etmek istediğini, çünkü hiçbir
ülkenin sosyo-ekonomik gelişme düzeninin ötekininkine benzemediğini, te
mel yapısı değiştikten sonra bir toplumun otomatik olarak üst yapısı deği~ır
gibi bir inancın sosyalizm ilmine tamamen ters düşeceğini, sosyalizmin r;ir
tane. sosyalizm biliminin de bir tane olduğunu, ancak uygulamada sosyaliz
min çeşitli olabileceğini, bilimden kaynaklanarak çeşitli biçimlerde uygula
nabileceğini, Çin sosyalizminin Sovyet sosyalizmine, Yugoslav sosyalizminin
her ikisine benzemediğinin görülmekte olduğunu, Türkivevs de sosyalizm
gelirken ve getirilirken uyanık olunması gerektiğini, işçilerin söz ve karar
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ması gerektiğini beyan eden sosyalist devrim partisi Genel Başkanı Mehmet
Ali AYBAR; Türkivenin sosyalizm biçimini kendilerinin yapacaklarını, bu
modelin Türkiye işçi Sınıfı tarafından bulunacağını belirterek konuşmasını
bitirmiştir.

- Türkiye Mimar ve Müheııd!s Odaları Birl!ği Genel Başkanı
Konuk Teoman öZTQRl<'ün Konuşmos: :

Yaşadığımız günlerin; bir yanda, bir avuç egemen azınlığın daha fazla
sömürü ve daha fazla baskı ve zulüm yapmak istediği ve yeni geliştirc:ği
bir yöntemle acımasızca saldırdığı, öte yanda milyonlarca emekçinin bun
lara karşı dikilerek sömürüsüz, baskısız, zulümsüz bir gelecek için durmadan.
yılmadan mücadele verdiği günler olduğunu, belirten Türkiye Mimar ve Mü
hendisler Odaları Birliği Genel Başkanı Teoman öZTüRK; "Bugün başta
işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi kitleleri ezmek, çiğnemek isteyenlere
.karşı siyası ayrılıklardan kaynaklanan katı, dayatmacı, hegomonyacı dar
_grup çıkarlarını savunmayı arica plana a:ar2:~ .,itlcle,,n ve orqütlenn birliK
ve beraberlik dayanışmasının sağlanması günüdür. Bu yolda demokratik ör
gütler olarak bu örgütlere büyük görevler düşmektedir. 27 demokratik kitle
örgütü çeşitli engelleri bir ölçüde aşarak ülke düzeyinde sürdürdükleri ey
lem ve güç birliğini geliştirmeye dahada kararlıdırlar. Bu örgütsel çalışma
larının içinde DiSK'inde yer alarak birlikte bir araya gelerek saptanacak or
tak bir ilke, hedef, program içinde çalışmaları sürdürmeyi içtenlikle iste
mektedirler. Bu Genel Kurul 'un aksaklıkları gidererek DiSK'le birlikte tüm
demokratik kitle örçütlermin ortak mücadele ve.raa'er: vo'unda öncrnf ka-
.rarlar alacağına inanıyorum." diyerek -konuşmasını bitirmiştir.

- TöB-DER Genei Başkam IConu'.{ Gülı.c:~in GP-ZlOĞlU'r:un
Konuşması :

Yüzelli bin Töb-Der üyesinin dostluk. işb:rliği ve davaruşma dilcklerinı
-getirdi{ıini, DiSK'in 6. Kongresinin; emek ve serrnave güçlerinin arasındakı
mücadelenin büyük boyutlara vardığı, demokratik güçlerle faşist gcr:ci güç
:ler arasındaki kavganın hayli sertleştiği, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm
emekçi sınıf ve tabakalar üzerindeki zulüm ve şiddet uygulamalarının yo
ğunlaştığı bir dönemde yapılmakta olduğunu. dünyanın son 60 yıldan bu
yana, yani yüce Ekim devrirn.nden bu vana .nanılmez olavlara ve geii~me-
1ere tanık olduğunu, yüzlerce yıllık sömürge imparatorlukların yıkılıp ernper
"valist ekonominin ifWs yolunda olduğunu. Asvamn. Afr ika'nm. l.at.n Ame
rika'n.n halklarının özgürlüğün, demokrasinin ve sosyalizmin rnaşalesini çöl-
ıerderi okyanuslara taşıdıklarını, ülkemizde 'de kapitalizm geliştikçe işçi sı-
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nıfr ve onun dünya görüşünün serpilip gelişmekte olduğunu, tüm eğitim ku
rumlarında yoğun bir faşistleştirme operasyonuna başlanrldrğrnr, öğretmerl
liselerine ve eğitim enstitülerine. ilerici demokrat öğrencilerin gidemedik
lerini. ders kitapları ve müfredat programlarının faşistlik, işçi sınıfı ileri
düşmanlığının resmi propaganda araçları olduğunu, bu kitaplarda işçiler ve
işçi sınıfının aşağılandığını, ancak Töb-Der '!i üyelerin bu kitapları okutmama,
kararı aldıklarını, görevlerinin geleceğin savunulması ve sosyalist bir Tür
kivenin kurulması olduğunu, sürekli olarak barış için militarizme, ırkçı şo
ven. asimilasyoncu politikalara karşı çıkmaya devam edeceklerini, ancak bu
eylemlere ve emellere ulaşabilmek için başta işçi sınıfının politik orqütler!
olmak üzere tüm demokratik güçlerin birliğinin zorunlu olduğunu, nihai za
fer için başka bir yolun bulunmadığını, Töb-Derin böyle bir birliği savun
duğunu, bu çalışmalarnr ortak amaçlar etrafında yürütülen, demokratik bir
platforrrı'da gerçekleşebileceğini, DiSK'in de bu çalışmalara katılması ge
rektiğini, emeğin ve özgürlülün düşmanı faşizme, emperyalizme, gericiliğe,
ve onların ülkemizdeki siyasi formülasyonlarına karşı aktif kitlesel direnişler
konmasının zorunlu olduğunu belirten Töb-Der Genel Başkanı Gültekin GAZi
OĞLU; "Töb-Der eğitim emekçilerinin sendika hakkını savunmaktadır. Sen
dika Kurma hakkını kazandıklarında DiSK'e katılacaklardır. Kardeşlerim MC
yıkıldı yıkılacak ama görevlerimiz bitmeyecek, faşizmi ve emperyalizmi ebe
diyen yok etmek için. ırkçı, şoven. asimilasyoncu politikaları yok etmek için,
baskısız ve sömürüz yeni bir hayatı kurmak için, baskısız ve demokratik ge
lecek için savaşacağız. Ve gelecek ellerimizdedir. Faşizm ve emperyalizmiı
yıkan insanın, insana kul olmadığı yeni bir düzeni ve parlak bir uygarlığı
yaratmak havat değildir. Ancak bugün acil görevimiz tırmanan faşizme- ge
çit vermemek -güç ve eylem birliği kurarak onu geriletmektir. Mutlaka ve
mutlaka zafer bizim olacaktır. Yaşasın tüm çalışanların birliği. Yaşasın işçi
lerin birliği. Halkların kardeşliği, yaşasın demokratik güçlerin birliği ve da
yanışması" diyerek konuşmasını bitirmiştir.

DSF (Dünya Sendikalar Federasyonu)'ye bağlı Uluslararası kamu
hizmetleri federasyonu sekreteri konuk / Jean CLAUDERUAS'unı
Konuşması:

Konuşmasına Değerli Dostlar diye başlayan Jean CLAUDERUAS;·
"Uluslararası birliğimiz ülkeniz emekçilerinin, DiSK'in yönetic-iliğinde de
mokrasi. toplumsal ilerleme, bağımsızlık ve barış için verdiği haklı ve yiğit
savaşımı büyük ilg,iyle izlemektedir. Bu savaşım emekçilerin taleplerinin el
de edilmesi için tek yoldur. Bu tavır tüm ülkelerin sayıları git gide artan
milyonlarca ernekçisinin ortak tavrıdır. işverenlerin ve hükümetlerin vur
dum duymazlığı karşısında bu toplum düzeıninde zenginler daha zengin, yok-
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sullar daha yoksuldur. Emekçiler refah, özgürlük içinde daha iyi yaşamak
istiyorlar. Bu nedenle talep ve özlemlerini gerçekleştirebilmek için emekçi
lerin kararlı ve birlikte savaşımından başka bir yol voktur. Emekçilerin ver
dikleri ekonomik savaşımlar ilerici nitelikte siyasal, ekonomik ve toplumsal
değişimlerin habercisi olmaktadır. Kapitalist ülkelerin koordineli politikası
çok uluslu tekellerin büyük çı'karlarıının imdadına koşuyor. Ve buhranın fa
turasını halk kitlelerine ödetmek istiyor. Ancak bu politika emekçilerin bir
leşik eylemi ile güçlenen işçi dayanışması 'karşısında geriliyor. Bu savaşım
ve eylemlerin gelişmesi ve güçlenmesi yeni sendikal anlayış ve pratiklere
duyulan gereksinimi arttırıyor. Türkiye işçi sınıfı şuna emin olsun ki dünya
sendikalar federasyonuna bağlı uluslararası sendikal birliğimiz, verdiğiniz
bu yiğit savaşımınız·da sonuna kadar yanınızdadır. Dünyamız büyük sarsın
tılar geçiriyor. Toplumsal ilerleme, demokrasi, barış ve sosyalizm doğrultu
sunda büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Çok yakın bir gelecekte toplu
munuz köklü ve ilerici değişimlere tanı'k olacaktır." diyerek konuşmasını
bitirmiştir.

- Bugaristan Sendikalar Merkez Konseyi Başkanı Vekili Konuk
Georgi EVGENIEV'in Konuşması:

Konuşmasına değerli yoldaşlar diye başlayan 'konuk Georgi EVGENiEV;
"Genel Kurulunuzun çok önemli bir dönemde toplanması ayrı bir değer ta
şıyor. 'Bu yıl tüm dünva emekçileri, tüm ilerici insanlık büyük ekim sosya
list devriminin 60. yıl•dönümünü kutladık. Ekim devrimi tüm insanlığı etki
lemiş ve insanlığın gelişmesinde çok derin izler bırakmıştır. Günümüzde
özgürlük savaşımı Ulusal bağımsızlık ve insanların mutluluğu için verilen
savaşım bütün dünyada sendika saflarının bütün emekçilerin, bütün anti -
emperyalist ve demokratik güçlerin birlik ve dayanışmasının güçlenip savu
nulmasını, daha çok zorunlu kılıyor. Yoldaşlar, 30 yılı aşkın ülkemiz Bul
garistan'da Bulgar halkının yaratıcı emeği, Sovyetler Birliği ve sosyalist ül
kelerle olan dostluğumuz ve çıkar güdmeyen işbirliği sayesinde başarı ile
sosyalizm kurulmaktadır. ülkemizde herkes yarınına inanç ve güvenle bak
ma'ktadır. Bulgaristan sendikalar birliği gelişmiş sosyalist toplumun kurul
masında ön saflarda yürümektedir. Bulgaristan Korninist Merkez Komitesi
genel sekreteri devlet 'konseyi başkanı Tudor JiVKOV bu gerçeği şu sözle
riyle belirtiyor: Bulgaristan sendikalarının çok yönlü ve toplumsal yarar sağ
hvan eylemleri olmadan sosyalist Bulqaristarı'ı düşünemeyiz. Ülkemizde
sendikaların ağırlıklı sözü olmadan, işçi ve memurların emeği ve yaşamıy
la ilgili hiçbir sorun çözümlenemez. Bugün barış için, silahsızlanma için
nötron bombası gibi insanlığı yok edici silahların yapılmasına karşı yürütü
len savaşımda semdi'kaların eylem birliği her zaman-dan daha çok qereklidir,
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Değerli Yoldaşlar, konuşmamın sonunda bir kere daha Bulgaristan sen
.dikalar birliği merkez konseyi adına Georgi DiMiTROV'un ülkesinin emek
çileri adına DiSK'e ve tüm DiSK üyelerine 6. Genel Kurulunda belirliyecek
leri görevlerin gerçekleştirilmesinde başarılar dilerim." diyerek konuşmasını
bitirmiştir.

- Cezayir işçi Sendikaları Federasyonu Yürütme Kurulu üyesi Sadık
ALLACA'nın Konuşması:

"Cezayir Ulusal zenginliklerine sahip çıktıktan sonra gerçek bir tarım
·devrimi yapmıştır. Toprak işliyenindir. ilkesini uygulamıştır. ülkemizde sen
·dikalar, işçileri ilgilendiren ve kalkıınma planına kadar tüm ülke sorunlarını
kapsayan ulusal kararlarda söz sahibidirler. 1976 yılında ulusumuz demok
ratik müzakerelerden sonra iki önemli belgeyi onayladı. Bunlardan biri ulu
sal yasa, diğeri ise anayasadır. Ulusal Yasa ulusumuzun temel dayanağını
ve devlet yasalarını oluşturmakta, Devrimimizi, sosyalizmi, dönüşü olmayan
bir düzen haline getirmektedir. Hal'kımız artık amaçladığı toplumu kurma
yolunda ilerlemektedir. Ulusal meclis seçimleri ile halk yığınlarının yöneti
me katılması yolunda atılan adımlar tamamlanmıştır. Uluslararası düzeyde
Cezayir sömürgecil-iğe, yeni sömürgeciliğe, siyonizme ve emperyalizme kar
şı dayanışmasının güçlenmesi için çaba harcamaktadır. Ulusal kurtuluş ve
bağımsızlık savaşı veren halklar karşılıksız desteklenmekte ve dünyada yeni
ekonomik düzenin kurulmasına katkıda bulunmak ülkemizin vazgeçilmez ar
zusudur." diyerek bu minval üzere konuşmasını sürdürmüştür.

- Demokratik Alman Cumhuriyeti Hür Alman Sendikalar Birliği Me
tal işçileri Sendikası adına Genel Başkan Vekili konuk Wili JAN
KER'in konuşması:

"Demokratik Alman Cumhuriyeti Sendikaları o!arak bizler halkımızın
yaşamı dehada zengin ve güzel olsun diye çalışıyoruz. FDGB aynı zamanda
dünya sendikalar federasyonunun bir üyesi olarak proleter enternasyonalizm
ve kardeşçe sınıf ·dayanışması anlayışı içinde barış, demokrasi ve toplum
sal ilerleme için dünya çapında süren savaşıma katkıda bulunmaktadır. Biz
yumusama sürecini geri döndürdürülmez kılmak ve silahsızlanma yolunda
halklarrn çıkar!arının elle tutulur sonuçlara ulaştırılması amacıyla Avrupada
sendikal eylem birliğinin gerçekleşmesi için aktif olarak çalışıyoruz. Prole
ter Enterrıasvonalizrn anlayışı içinde davranmak; bizim için, barış, demok
ratik sendikal hakların korunması genişletilmesi ve toplumsal ilerleme içln
savaşan kapitalist ülkeler işçi sıınıfının sıkı sıkıya yanında durmak arılarnina
<fa gelmektedir." diyerek konuşmasını bitirmiştir.
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- Sovyet Me;ke;z Konseyi Adına Tajikistan Cumhuriyeti Sendikalar
Konseyi Başkanı Konuk Ayub MPAŞDAROV (Haydarov) ve Mer
kez Konseyi Dış ilişkileri Dairesi ·Şefi Konuk Vladimir iGNATOV'un
aynı mahiyetteki Konuşmaları:

"Değerli yoldaşlar. son yıllarda dünyada büyük gelişmeler olmuştur.
Barış içinde bir arada yaşama ilkelerinin hayata geçirilmesi için Parti ve
Devletimizin diğer sosyalist ülkelerle ve bütün Demokratik güçlerle birlikte
yürüttükleri mücadele Uluslararası durumun hissedilir derecede sıhhatlen
mesine yol açmıştır.

Tükenmez olanaklarını açık bir şekilde ispatlayan sosyalizmin mevzi
leri önemli derecede sağlanmıştır. Kapitalizm dünyasındaki emekçilerin
kendi hakları uğrunda ve tekelci sermayesine karşı yaptıkları savaşım şid
detlenmektedir. Milli Kurtuluş Hareketinin zaferleri bağımsızlığa kavuşan
ülkelerin karşısında y,eni ufuklar açıyor. Sovyetler Birliği'nin komünist Par
tisinin 25. Kongresinde kabul edilen Barış. Uluslararası bir birliğin halkla
rın bağımsızlığı ve özgürlüğü uğrundaki mücadele programı ve bu progra
mın hayata geçirilmesi yolunda Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel
Başkanı ve Parti Merkez Komitesi Genel Sekreteri Yüksek Şura PREZiDYU
MU Başkanı Leonid BREJNEV'in yürüttükleri faaliyet Sovyet Sendikaları ta
rafından tümüyle desteklenmekedir. Emperyalist devletlerin açtıkları silah
lanma yarışının durdurulmasından ve silahsızlanmaya geçilrnesniden kalıcı
barış uğrundaki savaşımdan daha önem I i ödevleri yoktur.

Büyük Ekim Devriminin 60. Yıldönümü törenleri günlerinde Sovyetler
Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi, Sovyetler Birliği Yüksek PREZiD
YUMU ve Sovyet Hükümetinin Dünya Halklarına ve bütün Ülkelerin Parle
mento ve Hükümetlerine hitabesinde; Silahlanma yarışının durdurulması,
yeni toplu imha silahları yapımının yasaklanması, Silahlı Kuvvetlerinin ve
silahlarının 'kısıtlanması, silahsızlanmaya geçilmesi, patlamaya gebe anlaş
mazlıklarının bir an evvel adil bir surette çözülmesinin elde edilmesi ve bü
tün uluslararası gerginlik ocaklarının kaldırılması için elinden geleni yapma
ya hazır olduğu çağırısı belirtiliyor. Sovyetler Birliği barış ve yumuşama da
vası uğrunda bütün devletlerin atom, hidrojen ve nötron bombası olsun bü
tün nükleer silahlar üretiminin aynı zamanda durdurulması üstüne anlaşma
ya varmalarını öneriyor.

Uluslararası ilişkilerin sıhhatlenmesi süreci sendikaları da etkilemek
tedir. Son zamanlarda yapılan birçok uluslararası sendikal karşılaşmalara,
konferanslara ve daha başka önemli olaylara tanık olunuyor. Soğuk savaşın
engellerini aşan bu konferanslar emekçiler karşısında duran ortak güncel
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problemleri goruşen dünya sendikalar konferansı ve bir sıra branş sendika
larının konferans ve sempozyumları önemli olay olmuştur. Sendikalar ara
sındaki ilişkiler de iklimin yumuşaması Asya Sendikalar Konferansının ya
pılması için olumlu koşullar sağlamaktadır. Sovyet Sendikaları işçi daya
nışmasıyla proletarya enternasyonalizmi ilkelerini şaşmadan kılavuz edine
rek uluslararası faaliyetlerle yürütmektedirler. Sovyet Sendikaları ve Sov
yet Emekçileri bütün dünya ülkelerinin emekçi ve sendikalarıyla dostça iliş
kileri durmadan sağlamlaştırmakta, emperyalizme karşı, barış, demokrasi
ve sosyal ilerleme uğrundaki savaşımda uluslararası işçi ve sendika hareke
tinin birleşmesine yardım etmektedirler.

Değerli Yoldaşlar; DiSK'in 6. Kongresi memleketimiz için tarihi bir
yılda yapılmaktadır. Sovyetler Birliğinin tarihinde 1977 yılı Büyük Ekim
Devriminin 60. yıldöniimünün kutlandığı ve yeni Sovyetler Birliği Anayasa
sının kabul edildiği yıl olmuştur. Yeni Sovyet Anayasası halkımızın büyük
devrimci -kazanımlarını sağlama bağlıyan çağımızın önemli politik belgesi
olmuştur. Yeni Sovyet Anayasası gelişmiş sosyalist toplumun başarılarını
,göstermekte ve komünist toplumun kurulmasını belirlemektedir. Sovyet Dev
letinin 60 yıllık gelişmesinin özeti olan yeni Sovyet Anayasası Ekim Devrimi
ilkelerinin ve Lenirı'in vasiyetlerinin başarı ile hayata geçirildiğini açıkça
göstermektedir. Sovyet halkı barışçı ve yaratıcı amaçlarla çalışıyorlar. üre
timin genişletilmesi temelinde halkımızın maddi ve kültürel seviyesinin yük
seltilmesi başlıca amacımızdır. Kapitalizm dünyasına özgü sosyal ve milll
zulüm, sömürü, işsiztik. yoksulluk ve okursuzluk gibi sosyal hastalıklar Sov
yetler Birliğinden kaldırılmış bulunuyor. Sovyet Yurttaşlarının gerçek gelir
leri durmadan artmaktadır. Şehir ve köylerimizin çehresi tanınmayacak ka
dar değişmiştir. Sovyet Yurttaşlarına parasız Tıp servisi, adil sosyal yardımlar
garanti edilmiştir. Halkın maddi durumunun tvilestirilrnesi ülkemizde planlı
nitelik kazanmıştır. Memleketimizin emekçileri çok iyi anlıyorlar ki yarat
tıkları herşey çıkarlarınadır. Sovyet Yurttaşlarının tam özveriyle çahşrnax
istedikleri işte bununla izah editir. Sovyet Sendikaları memleketimizin sos
yo-ekonomik planının uygulanmasına faal olarak katılıyorlar. Sendikalarımız
çok taraflı organizasyon ve eğitim işleri yapar. işçilerle memurlara verimli
ve emniyetli çalışma koşullarının sağlanmasını kontrol ederler. Sovyet Sen
dikalarına ödevler-ini başarıyla yerine getirmeleri için ülkemizin 'kanunların
ca geniş haklar tanınmıştır. iş, ücret emekçilerin çıkarları ile ilişiği olan da
ha başka sorunların çözümü ile ilgili hiçbir karar sendikaların katılışı olma
dan kabul edilemez. Sendika örgütünün rızası olmadan hiçbir işçi veya me
mur işten alınamaz. Sovyet Sendikalarına tanınan haklar işçilerle memur-
1arın haklarını etkili olarak korumak imkanını veriyor" diyerek Ayub MPAŞ
DAR0V (Haydarov) büyük alkışlarla karşılanan konuşmasını bitirmiştir.
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- Yunanistan ESAK-A örgütlenme Sekreteri Konuk Dimitri KOSTO
PULAR'ın Konuşması:

Dimitri KOSTOPULAR Konuşmasında; Sendikaların işçi sınıfının en.
geniş kitle örgütleri, kapitalizme karşı işçi sınıfının menfaatlerini savunan
ve iler,i süren sınıfsal savaş organları olduğunu, işçi sınıfının faşizm ve em
peryalizm savaşımının bel kemiqini teşkil ettiğini, işçi sınıfının birliğinin,
sendikal hareketinin eylem birl,iği, örgütlü ve disiplinli sınıf savaşımının em
peryalizm ve faşizmi gerileteceğini, işçi sınıfının enternasyonalist çizgideki ı
dayanışmasının, emperyalizme karşı uluslararası tekellere karşı dayanışma
sının hal:klar arasında barış, dayanışma ilerlemeye dayandığını, işçi sınıfının.
birliğinin, geniş demokratik güçler.in işbirliğine ve eylem birliğine yardım
ettiğini, Cepheleri kuvvetlendirdiğini, barışın işçi sınıfı için kıymetli bir ni
met ve emperyalizmin düşmanı olduğunu, işçi sınıfının tabiatı gereği en
ternasvonatist. hertürlü şovenizme karşı olduğunu, Yunan işçi sınıfının dün
ya işçi sınıfının bir parçası olduğunu, DiSK'in; "NATO'dan çıkılmalı, bütün,
anlaşmalar iptal edilmeli, yurdumuzdan tüm Askeri güçler çıkartılmalı, fa
şizme ve emperyalizme karşı sosyal kurtuluş ve toplumsal ilerleme için ke
siksiz savaşım verilmelidir" biçiminde'ki sloganlarının bir demokratik sınıf
ve kitle örgütü olan ESAK-A'nın da sloganları olduğunu beyan ederek, "Ya
şasın proletarya enternasyonalizmi, Yaşasın Dünya işçi sınıfı, Yaşasın Tür
kiye işçi Sınıfı, Devrimci işçi sendikaları konfederasyonları" sloganları ile
sözlerini bitirmiştir. ('EK: 180)

- DEV MADEN-SEN Delegesi Ahmet ÇETiNER'in Konuşması:
Çağımızın kapitalizmden sosyalizme geçiş çağı, proleter devrimler ça

ğı olduğunu, sömürüyü yok edip emperyalizmin boyunduruğundan kurtul
mak için ülkelerin işçileri ve emekçi hal'klarının kendi devrimlerini gerçek
leştirmek zorunda olduklarını, işçi sınıfının ülkemizde en bilinçli özgülerini
çatısı altında toplayan sendikal örgüt olan DiSK 'in sermayeye karşı her gün
künden çok birlik ve dayanışmaya muhtaç olduğunu, işçi sınıfının sendikal
birliğinin DiSK'te 1ıerçe'kleşeceğini, DiSK'in Demokratik ve Kitle Sendika
cılığına bağlı Devrimci bir örgüt olduğunu ve Türkiye işçi Sınıfı Hareketin
de aktif eylemleriyle mücadeleye katılan sendikal bir ör,güt olduğunu, DiSK'
te somutlaşan Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı ilkelerinin mücadele
lerle yaşama geçirildiğini, bunların Türkiye Devrimci Hareketine can veren
proleter devrimcilerin ürünü olduğunu, kitle örgütü olan DiSK'i parti gibi
düşünmenin DiSK 'in tabanını faşizme karşı mücadelede güçsüz duruma dü
şüreceğini ve beraberinde böl·ücülüğü getireceğini, sınıf bilinçli işçilerin,
bütün sendikaların er ya da geç sosyalizme dayanan kendi görüşlerini be
nimseyeceklerini, mutlu geleceğin sosyalizm doğrultusunda olduğuna inan-
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dıklarını, faşizmin, tırmanan değil işçi sınıfının kanı ile yaşayan bir vampir,
ülkenin başında var olan bir belanın adı olduğunu, bu anlamda işçi sınıfı ve
halkın bugünkü demokrasi mücadeles-inin, Anti-Faşizm mücadelesinin, fa
şizme geçit verilmemesi olmayıp onu yok etmek olduğunu, bunun da ancak
devrimle olacağını, faşizm devrim yoluyla yıkılıp yok edilmedikce halkımı
zın başında varolan bir bela olduğunu beyan eden DEV MADEN-SEN Dele
gesi Ahmet ÇETiNER; "işçi sınıfı hareketi içinde çeşitli sapmalar vardır.
Reformizm. sendikalizm hareketimiz içindeki başlıca sapmadır. Sosyal De
mokrasi sınıf mücadelesinde işçi sınıfına yol gösterici olamaz, reformizmi
kendisine eylem planı kabul eden sosyal demokrat, özünde emperyalizmle iş
çi sruf ı arasında tampondur. Bu nedenle sendikal örgütümüz DiS K ·; ana
ilkelerinden koparıp, burjuvazinin kuyruğuna takmak istiyenlere de işçi sı
nıfımız gereken dersi verecektir. Anti-Emperyalist, Anti-Faşist mücadelede
işçi sınıfının birliği ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin şah damarı
dır. Kuşkusuz bu durum başarının gereği, fakat yeterli koşulu değildir. Bü
tün ulusal kurtuluş ve demokrasi güçlerinin birliği bugün gündemdedir.
Konfederasyonumuz başkanı tarafından UDC sorunu ortaya atıldı. Adı üze
rinde biçimsel tartışmalar bir yana biz işçiler olarak coşkuyla karşılıyoruz
bunu. Çünkü emperyalist güçlerle işbirliği halinde· olan tüm yerli gericiier

•• kendi aralarında örgütlenip cepheleşirken, işçi sınıfı mücadelesinin gereği
olarak devrimciler de örgütlenmek zorundadır. Ne yazık ki UDC çağrısı bu
gün için karanlığa sıkılan bir kurşundan öteye gitmedi. UDC bilmem kime
legalite sağlamak için sosyal demokrasinin koltuğu altına girmek değ,il, ger
çek halk cephesinin oluşmasıdır. UDC kavramı üzerinde cephe kavramını
saptıranlara, onun ciddiyetini yitirenlere karşı bağımsızlık, demokrasi mü
cadelesinin kesintisiz olarak sosyalizme ulaşması işçi sınıfının önderliğine
bağlı olduğu gibi, önder sınıf olarak işçi sınıfının bu mücadeleyi başarabil
mesi tüm ulusal kurtuluş ve demokrasi güçlerini kendi çevresinde sağlıklı
bir biçimde birleştirmesine bağlıdır. Emperyalizme ve faşizme ve her türlü
gericiliğe karşı olan güçlerin ulusal demokratik bir cephe içinde toplanma
ları şu ya da bunun değil, yaşamın dayattığı bir zorunluluktur. Bu cephe il
kesiz birliğin, ya da bir programın -dağıtılmasının kabulü olmayacaktır. Bu
cephe işçi sınıfı ve örgütlerinin devrimci mücadelesi amacına uygun biçim
de örgütlenir ve programlanırsa adına layık olabilir. Böylesi bir Ulusal De
rnokratik Cephe ancak işçi sınıfının örgütlü, öncü mücadelesi ile işçi-köylü
ittifakına dayandığında kalıcı biçimde yaratılabilir. Bu tarihsel görevin bi
linciyle bir sendika olarak bu çerçeve içinde savaşacağız. Sınıf mücadelesi
nin kızgın alevleri içinde gelişen ve büyüyen DiSıK'imize sahip çıkalım. iş
te bu alanda önümüzdeki acil görev, DiSK içinde sosyalistlerin birlik ve be
raberliğinin sağlanmasıdır. Yaşasın Uluslararası işçi Dayanışması," diyerek
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konuşmasını bitirmiştir. (EK: 180, 6. Genel Kurul Konuşma Bantları, Savfa
112-117)

- TEKSTİL Sendikası Delegesi Münir öZTORK'ün Konuşması:

Dünyada ve Türkivede gelişen olaylara göz atmakta yarar olduğunu
belirterek söze başlayan Münir öZTüRK; "Bugün Dünyada i'ki sistem var
dır. Birisi emperyalist-kapitalist sistem, bir diğeri ise dünya sosyalist siste
midir. Emperyalist-kapitalist sistem, dünyada giderek gerilemekte, giderek
yerini sosyalist sisteme terk etmek zorunda kalmaktadır. Sosyalist sistem
ise dünyada gelişmekte ve güçlenmekte, dünya halklarını, emperyalizme ve
kapitalizme karşı işbirliğine ve dünya işçi sınıfını bir enternasyonalizme da
vet ederek, emperyalizme karşı güç birliğine çağırmaktadır. Onun için dün
ya sosyalist sistemi gelişmekte ve güçlenmektedir. Buna karşı kapitalist sis
tem giderek azgınlaşmakta, hırçınlaşmakta, geri kalmış ülkelerin birbirleri
ne savaş kışkırtıcılığı yaparak o ülkelerde yeni yeni kan damarları aramak
tadır. Biz, emperyalizme bağımlı en geri, en şoven kapitalizmin egemen ol
duğu bir ülkenin işçi sınıfıyız. Elbette ki emperyalizm, bizim de ülkemizde
kendisine bağımlı yerli sermayedar sınıflar aracılığı ile, işçi sınıfı ve müt
tefiki geniş kitleler üzerinde baskı ve terörünü sürdürmektedir. işçi sınıfı ve
müttefiki geniş kitlelerin bilinçlenen bu hareketini giderek geriletmeye ve
pasifize etmeye çalışmaktadır. Onun için işçi sınıfının diğer müttefikleri ile
işçi sınıfı bilimi doğrultusunda birleşip bütünleşerek emperyalizme ve fa
şizme karşı güç birliği yapması zorunludur. Burjuvazi ve onun ideologlarr
her ne kadar işçi sınıfını hedef almışlar ve işçi sınıfının gelişen hareketini
geriletmeye, pasifleştirmeye çalışırlarsa çalışsınlar bunu başaramıyacaklar
dır. Çünkü bu tarihsel bir olgudur. Tarihin akısı böyledir. Tarihin çarkı geri
çevrilemez. Çünkü tarihin akışını insan topluluklarından oluşan sosyal sınıf
mücadelesi yapar. Sosyalizm Türkiveve geldiğinde insanlığın, kardeşliğin,
özgürlüğün olduğu bir düzen olacaktır. Ama mutlaka bu düzen olacaktır.
Yaşasın Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm" diyerek konuşmasını bitirmiştir.
(EK: 180, 6. Genel Kurul Konuşma bantları Sayfa 124-128)

- MADEN-iŞ Sendikası Delegesi Kemal DAVSAL'ın Konuşması:

MADEN-İŞ -Delegesi Kemal DAYSAL yapmış olduğu konuşmada: işçi
sınıfının faşizme geçit vermiyeceğini kanıtladığını, karşılarına Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin çıkarıldığını, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ger
çekten işçi Sınıfının ve emekçi halkın mücadelesini geriletecek. gelişmesini
önleyecek Anti-Demokratik bir yasa uygulaması olacağını, işçi sınıfının bu
yasa uygulamasına geçit vermediğini, işçi sınıfının kararlı mücadelesi ile,
kararlılık direnci ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin geçişini önlediğini,
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işçi sınıfının tek ve gerçek sınıf kitle sendikal örgütü DiSK'in yurt içinde
bu denli engin başarıların örneğini verirken, yiğitçe mücadelesini sürdürür
ken, uluslararası dayanışmanın hayata geçişinin öncülüğünü de yaptığını,
çeşitli dünya sendikalarıyla, çeşitli sendikalarda örgütlenmiş işçilerle prole
tarya enternasyonalizminin ilkeleri ışığında sıcak ilişkiler kurduğunu, bir
yandan bu ilişkileri pratiğe diğer yandan da dünyada kalıcı bir barışın yer
leşmesi için Helsinki nihat senedinin hayata geçirilmesi uğrunda dahi elin
den gelen çabayı sarf ettiğini, Şili işçileri ile, Şili halkı ile dayanışma günü
yapıldığını, bunun ayrı ve belirleyici bir önemi olduğunu, Türkiye işçi sını
fının önderlerinin Ulusal Demokratik Cepheve ismini beğenmedikleri için
karşı çıkabileceklerini, ama genel olarak işçi sınıfının başını çektiği tüm
ulusal güçlerin içinde yer aldığı bir cepheye kimsenin karşı çıkamıyacağı
nı, DiSK'i sınıf çizgisinden koparmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini,
DiSK'in sadece ülkemizde ona üye olan beşyüzbine yakın işçinin değil, ge
nelde tüm işçi sınıfının ve tüm emekçi halkımızın umudu ve güvencesi
olduğunu, Maocu'Iann. faşistlerin ve uzlaşmacıların dışında siyasal görüşü
ne olursa olsun ideolojik kanaati ne olursa olsun herkesle ilkesel olarak
DiSK'i daha da geliştirecek, DiSK'i daha ileri mücadelelerin çözümlenme
sinde bir alan oluşturacak işbirliğine hazır olduklarını, bu güne kadar sayı-

. sız yığın eylemleri yaptıklarını, 1 MavısIan kutladıklarını, demokratik hak
ve özgürlükler için mitingler yaptıklarını, kapalı salon gösterileri düzenle
diklerini ve hepsinde MADEN-iŞ'in bilinçli üyelerinin işçi sınıfının mücade
lesinin başarıya ulaşması yolunda her türlü fedakarlıktan kaçınmadıklarını,
DiSK'in bu eylemlerini koruma görevini üzerine aldığını beyan ve ifade et
miştir. (EK: 180, 6. Genel Kurul Konuşma bantları Sayfa 139-145)

- PETROL KiMYA Sendikası Delegesi Hilmi OLKER'in Konuşması:
Hilmi üLKER yaptığı konuşmada; "işçi sınıfı bir eyleme girecekse kilit

işkollarını yakalamak zorundadır. Bu kilit işiJ<ollarını ele geçirmeden ve de
min söylediğim, halk da bizden yana emekçi kesimle halkla ve kırsal alan
daki üretimde bulunan emekçi kesimle birleşmeden ve bunların desteğini
almadan herhangi bir şeye girersek, karşımızdakilerin bizden çok zayıf ol
duğunu zannederek bir sıcak savaşa girersek, sonra bu işçi sınıfına hizmet
değil. ihanet etmiş oluruz. Gerçek bence budur." demiştir. (EK: 180, 6. Ge
nel Kurul Konuşma Bantları Sayfa 148)

- GIDA-iŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Demirhan TUNCAY'ın
Konuşması:

Demirhan TUNCAY Konuşmasında; "Eğer bu kuliste söylenenler ku
laklarımıza fısıldananlar burada açıkça, yiğitçe, erkekçe ortaya konup savu
nulmazsa bu kongreden sağlıklı çıkamayız. DiSK'e TKP diyorlar, DiSK TKP'-



185

nin uydusu olmuşmu olmamış mı? Bu bir hafta da mı olmuş bir gecede mi
,olmuş? Bunları bilmek zorundayız. Eğer DiSK'te ki bir teknisyen grubu af
federsiniz bizi salak yerine koydu da yıllarca uyuttu da, DiSK'i bu hale getir
diyse Türkiyeve nasıl sahip çıkmaya çalışırız? iddia sahibiyiz. Diyoruz ki,
artık biz ergenlik çağına geldik. Türkivenin yönetiminde söz sahibi olaca
ğız. DiSK'te yedi tane uzmanın uyuttuğu bu yönetim işte en üst kadememız.
eğer bu doğruysa iftiradır. iftira değilse mahvolduk .... Kendime saygımdan
dolavı iftira ediyorum, Yönetime saygımdan dolayı iftira ediyorum, eğer bu
gerçekse biz sıfırız, yedi tane emrimizdeki yönetici bizi bir maceraya sürük
levecek uyuyacağız, ondan sonra biz Türkivenin yönetimine talibiz diyece
·ğiz. kim inanır bize ... Sayın Kemal TüRKLER'i savunmak ne benim haddim
ne de görevim, ama öyle bir görünüm var, sanki herşeyi o yapmış, yönetim
yokmuydu? Yürütme yokmuydu? Neredeydi bunlar ...... U.D C konusunda gö
rüş ayrılıkları ta Görıen'den başladı geldi. Efendim adı cephe olmasın. peki
faşizm tırmanıyor mu? Evet tırmanıyor. Faşizmle mücadele bizim görevimiz
mi? Evet görevimiz. Ama adı cephe olmasın ..... Faşizm gelirse bizi öldürür.
öyleyse biz erken davranalım tedbir alalım. Ama adı UDC olmasın. Daha
önceden bunu falanca filanca memlekette bunu söylemiş, günlük mü tuta
cağız kimin ne söylediğini" diyerek gerçeklerin ortaya konması yönündeki
konuşmasını sürdürmüştür. (EK: 180, 6. Genel Kurul Konuşma Bantları Say
fa 150-155)

- DiSK Yürütme Kurulu Üyesi Kemal NEBiOĞLU'nun Konuşması:
Kemal NEBiOĞLU yaptığı konuşmada; "Türkivenin engebeli olduğu

ortamda cephenin oluşturulması doğrultusunda gerekli eylemler. gerekli
'kavgalar savunulmalıdır. Bir kısmına ambargo konmak suretiyle bir cephe
oluşturulmasından yana değilim. Aynı görüşte ve aynı düşüncede olanların
meydana getir-dikleri birliğin, ceptıe olmadığı görüşündeyim. Anti-Faşist,
Anti-Emperyalist mücadeleye inanmışlara, inancımız olduğunu belirtmek is
tiyorum" demiştir. (EK: 180, 6. Genel Kurul Konuşma Bantları Sayfa
184-187)

- DiSK Yürütme Kurulu ,Üyesi Mehmet ,KARACA'nın Konuşması:
Değerli arkadaşlar diye söze başlayan Mehmet KARACA; "Bu 2.5 yıl

lrk süre içersinde işçi sınıfımızın büyük kazanımları olan 1 Mayısları ger
çekleştirdik. Yine bu dönem içersinde Demokratik Hak ve Özgürlüklerimiz
mücadelesinde yığınlarla eylemlere giriştik. Yine bu dönem içersinde De
mokratik Hak ve özgürlüklerimizi korumak için başta Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Yasasına karşı durduk. Yine bu dönem içersinde örgütümüzü ak
tif hale soktuk. Konfederasyonumuzun 5. Genel Kurulunda alınmış olan 33
nolu kararında açıkça görüldüğü gibi ülkemizdeki demokrasi güçlerinin ba-
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ğımsızlığını korumak için faşizme karşı olan tüm demokratik güçlerin birli
ğini hayata geçirmek için aktif mücadele verdik. Surda yeteri kadar birlik.
sağlamakta başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Ama bu konuda demokrasi
miz adına işçi sınıfının geleceği bakımından 33 numaralı karardan çıkarak.
ülkemizdeki Demokratik güçlerin birliğini sağlamak ve ·dağılmalarını önle
mek için çalışmalarımız olmuştur. DiSK'te ki anlaşmazlığın nedeni UDC'dir.
Yani cephe çağrısıdır. 1967 senesinde işçi kongresindeki alınan; ilerici de
mokratik güçlerin düzenli ve eylem birliğinin sağlanması kararı nedir? Ay
rıca 1968'de Sayın Genel Başkarı'm 1 Mayıs çağrısında, 1 Mayıs Bildirisin
de "Ortak demokrasi ve sosyalizmi kurma cephesi mutlaka galip gelecek
tir" şeklindeki beyanı cephe çağrısından başka nedir? Demek ki 1967, 1968'
!erde DiSK kurulduğundan beri böylece demokrasi cephesi temel oluşturu
yor. UDC'nin bir anlaşmazlık nedeni olmaması gerekir. işçi sınıfının örgüt
lenmesini, daha iyi boyutlara ulaştırmak, mevcut demokratik haklarını koru
yarak demokratik yeni mevziler elde etmek için, Anti-Faşist, Anti-Emperya
list Demokratik Cepha'nin yani Ulusal Demokratik Cephenin oluşması g~
reklidir. Sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen için UDC'nin oluşturul
ması zaruridir. Bu Cephe. işçi sınıfının öncülüğünde emekçi katmanlar ve
gençlik ve ortak katmanlar içersinde ve bir savaşım cephesi ile oluşturula
bilir. Bu cephenin toplumsal kurtuluş olan sosyalizm kuruluncaya kadar sa
vaşımı devam edecektir. UDC bu nitelikte işçi sınıfının iktidar mücadelesin
de nihai amacı olan sosyalist bir düzenin kurulması için ulusal güçlerin.
birliğini amaçlayan nitelikte bir cephe olacaktır. Cephenin, Ulusal Demokra
tik Cephe olarak adı değiştirilmeden hayata geçirilmesi gereklidir. Cephe
savaşımından korkanlar sınıf savaşımı yapamıyacaklardır. ülkedeki politik
bağımsızlığın sağlanması, toprak reformunun gerçekleştirilmesi, pahalılığın
ve işsizliğin önlenmesi, ulus, din, mezhep ayrılığı gözetmeksizin bütün va
tandaşların birleşmesi ile. birlikten kuvvet doğar ilkesi doğrultusunda arzu
lanan UDC gerçekleşebilir. Amaçlan kapitalizmi islah etmek olmayıp, so
runlarının ancak kendi iktidarlarında çözümleneceğinin bilincinde olarak
faşizmin saldırılarına karşı dur demenin tek yolu Ulusal Demokratik Cep
hedir " diyerek konuşmasını bitirmiştir. {Ek: 180, 6. Genel Kurul Konuşma,
Bantlarından Sayfa 193-200)

- DiSIC Yürütme f{umlu üyesi Mehmet KIUÇ'ın Konuşması:

Mehmet KILIÇ Konuşmasında; UDC ile ilgili olarak bilerek veya bil
meyerek veya kasıtlı olarak çeşitli eleştirilerin yapıldığını, çeşitli spekilas
yonlara neden olan bir cephe çağrısının mevcut olduğunu, cephe çağrısın
dan sonra DiSK içinde bazı olayların geliştiğini, cephe hususunun ilk defa
Genel Kurulda tartışılacağını, işin püf yanının burası olduğunu, cephe çağ-
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nsmın Genel Başkan tarafından yapıldıktan sonra Yürütme Kurulunda oöv
lesine ciddi bir sorunun üç ayı geçkin bir zamandan beri son derece ilginç
tartışmalara konu olmasına rağmen, DiSK Yürütme Kurulu gündemine geti
rilip tartışılmadığını. bugün ulusal demokratik cepheye karşı çıkanların ya
nılgı içersinde olduklanru. DiSK içersinde çıkan bu olayların dışlarındaki
siyasi partilere bağlanmasının kendilerini inkar etmek anlamını taşıyacağı
nı, Ulusal Demokratik Cephe ile bugünkü şartlar içersinde toplumsal muha
lefetin oluşturulacağını, iktidar olacağız, iktidara geleceğiz diye yanlış bir
harekette bulunulmayacağını, toplumsal muhalefeti oluşturmak için Demok
ratik ve ilerici, Anti-Faşizmi benimseyen toplumsal muhalefetin yap•lacağını,
öncüler olarak bütün demokratik kuruluşlarla güç ve eylem birliği içinde
olunacağını beyan etmiştir. (EK: 180, 6. Genel Kurul Konuşma bantlarından
Sayfa 254-255)

- TURiZM-iŞ :Sendikası Delegesi Sülevrnan ATEŞ'in Konuşması:
Süleyman ATEŞ yaptığı konuşmada; Ül,kemizin derin ekonomik bir bu

nalım içinde bulunduğunu, emperyalizm ile işbirlikçi tekelci burjuvazinin
ortak amaçlar: uöruna. ortak düşmanları olan işçi sınıfına ve devrimci halka
MC ile bunalımın yükünü işçi sınıfının sırtına yüklemek istediklerini, em
pervalizrn ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin bu yükü işçi sınıfı ve emekçi hal
kın sırtına yüklerken bir taraftan da cürüm ve c.navetlertni arttrrrnakta oldu
ğunu, açık faşizm devri yaratılmak istendiğini, MC'nin işçi sınıfına, emekçi
halka karşı oluşturulmuş bir saldırı cephesi olduğunu, işçi sınıfının ve emek
çi halkın önünde duran acil görevin bu cepheden bir an önce kurtulmak ol-.
duğunu, Onların bir avuç kendilerinin ise milyonlarca olduklarını, bu durum
da mücadele cephesinin işçi sınıfının öncülüğünde yine emekçi katmanlar
ile, hergün okullarda, sokaklarda katledilen gençlik ve ortak katmanlar içe
risinde oluşturulacağını ve bir savaşım cephesi ile kurulacağını bu cephe ile
toplumsal kurtuluş olan sosyalizm kuruluncava kadar mücadelenin devam

-edeceğini, konfederasyonun savunduğu Ulusal Demokratik Cephenin bu ni
telikte bir cephe ol·duğunu, ulusal güçlerin birliğini amaçladığını beyan et
miştir. (EK: 180, 6. Genel Kurul Konuşma Bantları Sayfa 257-258)

- MADEN-iŞ Sendikası Delegcsl! Nail l{ARAl<AŞ'ın Konuşması:
Nail KARAKAŞ y-aptığı konuşmada; Cephenin hayata geçirilmesini ve

adının Ulusal Demokratik Cephe olarak kalmasını bu kongreye önerdiğini,
aslında birçok sendikanın beraber imzaladıklan öneri ile kongre tarafından
bu hususun kabul edilmesini istediğini, cephe savaşımından korkanların sı
nıf savaşımından korkanlar olduğunu, koltuklarında rahat oturmak isteyen
lerin bunu arzulamadıklarını, işçi sınıfının öncülüğünde diğer emekçi sınıf
ların emperyalizme karşı olduklarını, ülkemizdeki politik bağımsızlığın sağ-
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lanrnası. toprak reformunun gerçekleşti-rilmesi, pahalılığın ve işsizliğin ön
lenmesi, ulus. din, mezhep ayrılığı gözetmeksizin bütün vatandaşlann bir
leşmesi ile ve birlikten kuvvet doğar ilkesiyle bu cepbsnin gerçekleşebilece
ğini beyan etmiştir. (EK: 180, 6. Genel Kurul Konuşma Bantları Sayfa 258-
259)

- MADEN-iŞ Sendikası Delegesi Hamit ERDEM'in Konuşması :

Hamit ER'DEM yaptığı konuşmada; 28 Temmuz 1977 tarihinde DiSK
Genel Başkanı tarafından tüm D·emokratik ve Yurtsever güçlerin Ulusal De
mokratik Cepheyi kurmak için çağrıldığını, bu çağrının yurtta büyü'k bir etki
yaptığını, Ulusal Demokratik Cephenin emperyalistlere, ülkemizin zenginlik
lerini yağma eden bizi yoksulluğa düşüren ulusal gelirimizi yok eden yabancr
sömürü ve onların yerli işbirlikçilerine karşı olduğu için Ulusal niterik taşı
dığını. Demokratik bir çizgi ol-duğu için faşizme ve gericiliğe karşı olduğu
için demokratik olduğunu, bu cephenin, bu birliğin, bu mücadele cephesinin,
adının Ulusal Demokratik Cephe olduğunu ve böylece bu cephenin destek
gördüğünü, Ulusal Demokratik Cepheyi yapma'k için cepheye katılacak sı
nıf ve katmanlann ortak hedefinin faşizme karşı, emperyalizme karşı bir
platformda ortak konuların hayata geçirilmesinin ve sürekli ve kalıcı olma
sının gerektiğini, işçi sınıfı öncülüğünde en geniş yığınları birlikte harekete·
geçirip bu temel mücadele biçimi içinde faşizmin ortadan kal1dırılacağını,
bu nedenle Ulusal Demokratik Cephe ônerisini desteklediğini beyan ve ifa
de etmiştir. (EK: 180, 6. Genel Kurul Konuşma Bantları Sayfa 260-262)

- MADEN-İŞ Sendikası '.Delegesi• A2iiz üLKü'nün Konuşması :

Aziz ÜLKÜ yaptığı konuşmada; Kapitalizmi islah etmek için çaba sarf
etmediklerini yahut da bir konuşmacı arkadaşın söylediği gibi kapitalizme.
ve onların politik iktidarı olan MC'ye karşı sadece toplumsal hareketle ye
tinmenin kafi gelmiyeceğini. kendilerinin işçi ol•duklarını, arzu ve sorunları
nın kapitalizmi islah etmekle değil, ancak kendi iktidarlarında çözümlene
bileceğini, faşizmin devamlı olarak saldırdığını, buna dur demenin tek yolu
nun tüm güçlerin eylem birliği ile oluşturulacak olan Ulusal Demokratik
Cephe olduğunu. böylesi koşullarda yapılan cephe çağrısının büyük destek
gördüğünü. Ülkenin her tarafında tartışılara'k benimsendiğini, UDC isminin
dağlara, taşlara, sokaklara yazıldığını, Ulusal Demokratik Cephenin emek
çilerin umut ışığı olduğunu, Ulusal Demokratik Cephenin en başta gerid
güçleri ve faşistleri kuşkulandırdığını, Ulusal Demokratik Cepheye karşı ya
pılan saldırıların şimdiye kadar sökmediği gibi bundan böyle de sökmeye
ceğini. bir konuşmacı arkadaşın UDC konusunda hiçbir somut adım atılma
dığını söylemesine rağmen 5 Kasrrrı'da lzrnir 'de Basmahane meydanını dol-
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duranların sadece işçiler olmayıp, işçilerin yanında emekçilerin, yurtsever
lerin ve bütün hepsinin mevcut olduğunu, bu yürüyüşe İzmir'de 60'ın üze
rinde örgütün imzasını bastığını, bunun Ulusal Demokrati'k Cephenin ilerle
diğine somut bir örnek olduğunu, Ulusal Demokratik Cephenin; işsizlerin,
yoksulların onur cephesi olduğunu, Ulusal Demokratik Cephenin işçilere,
emekçilere kan kusturan çok az bir ezici kesime 'karşı ulusun büyük çoğun
luğunun birliği olduğunu, burjuvazi ve onun hükümetinin ne yaparsa yapsın,
ne derse desin bütün sosyalist partilerin, CHP'nin, ilericilerin, demokrat
ların, sosyal demokratlann. bütün yurtsever sendikaların, düşünürlerin, din
.adamlarının, toprağını seven herkesin Ulusal Demokratik Cephe içinde yer-
lerini almaları gerektiğini beyan ve ifade etmiştir. (EK: 180, 6. Genel Kurul
Konuşma Bantları Sayfa 262-263)

- LASTIK-tŞ Sendikası Delegesi Ali GüMüŞ'ün Konuşması :

Ali GÜMÜŞ yaptığı konuşmada; mensubu bulunduğu LASTİK-İŞ Sen
dikasırun 19. Genel Kurulunda, sendikanın Ulusal Demokratik Cepheye ka
tılma kararı aldığını, bu cepheye büyük kuruluşlann katıl·dığını, cephenin
çok yalın anlamı ile sermaye cephesinin karşısında emekçileri, ilericileri,
yurtseverleri içine alan ortak bir program çerçevesiyle güç birliği yapılmak
istenen bir kuruluşun adı olduğunu, elbette ki bu cepheye herkesin katıla
mıyacağını, devrimciyim demekle kimsenin devrimci olamıyacağını, dev
rimciliğin kişinin kendisinde olduğunu, cephenin kurulmasının yiğitçe bir
savaşın ürünü olacağını, bir siyası parti polemiğine girmeden ekonomik çı
karlar doğrultusunda ortak bir program etratında cepheyi oluşturmak zorun
da olduklarını, cephenin programının; emperyalizme karşı ülkenin politik
ve ekonomik bağımsızlığının sağlanması, köklü bir tarım reformu yapılması,
pahalılık ve işsizliğin önlenmesi, can güvenliğinin sağlanması, ırk, din, dil,
mezhep ayrılıkları gözetilmeksizin tüm yurttaşlara hak eşitliğinin getirilme
si, sendikal demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, 141-142. mad
delerin kaldırılması, tekellerin egemenliğinin her alanda kırılması, tüm fa
şist eğilimli örgütlenmenin ortadan kaldırılması amaçlarına yönelik olması
gerektiğini, işçi sınıfına ve onun demokratik yandaşlarına, emekçilere düşen
acil görevin; siyası tartışmaları ön plana çıkarmaksızın ulusal planda em
peryalizme ve faşizme karşı güç ve eylem birliğini somutlaştırmak olduğunu,
1 Mayıs 1976 ve 1977'de cephenin somut örneklerinin görüldüğünü, müca
dele verilirken bu mücadele içerisinde ölümün de sürünmenin de var oldu
ğunu beyan ve ifade etmiştir. (EK: 180, 6. Genel Kurul konuşma bantları
Sayfa 267-269)
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- GENEL-İŞ Sendikası Delegesi flJe ,Genel Başkan Adayı Abdullah
BAŞTORl<'ün Konuşması :

Abdullah BAŞTüRK Konuşmasında; "Sayın Türkler'in bugüne kadar
taşıdığı sorumluluğun tüm işçi sınıfının savaşımında DİSK ilkelerine bakış.
açısını, amaçta kullanılan araçlar üzerindeki sözlerini, gerek DİSK'in bu
günkü noktasında, gerekse istikbalinde vaz geçilmeksizin uygulanacak ilke
ler olarak koyduğu doğrultuyu burada paylaşmayan bir fert delege yoktur.
Sosyalizm savaşımında, işçi sınıfının biliminin hayata geçirilmesinde, de
mokratik kitle örgütlerini kongreleri yönlendirecek ve onun yarınlarının yö
netimini işbaşına getirecektir. Bu bir demokrasi savaşıdır. Demokrasi sandık
değildir ama, bugünkü düzenin kuralları içersinde sandıktan çıkma yarışına
giren iki tane genel başkan adayıyız. O adaylardan kazanacak olan arkada
şımız, DİSK Genel Başkanıdır. Ona elbette tüzüğün içinde ve hayat organ
larıyla birlikte yapacağı çalışmalarda hepimiz tabi olacağız. Hepimiz karar
organlarımızın doğrultusunda disiplinli ve soylu işçi sınıfının onuru için
mücadele vereceğiz. Bunu yaparken de eksiklerimizi, noksanlarımızı, hata
larımızı öz eleştiriyle ortaya koyarak birbirimizi aydınlatacak, az hata yap
manın yollarını arayacağız. Sosyalizm tekelciliğine varsa, kitle örgütünün
olması lazım gelen çizgisinde şike yapmak isteyenlere dur diyeceğiz. Ve
onun da çok ötesinde yalnız işçi sınıfımızın değil, Türk halkının, emekçile
rin sorunlarına sahiplikte tutarlı ve kararlı olacağız. Bu nedenle Genel Baş
kanlık yarışındayım. Herkes Genel Başkan adayı olabilir. Kimsenin kimseyı
kınamaya hakkı yoktur ve onun ötesinde yarınların getireceği sorunlarda,
yarınların savaşımında yine insanların beraber olması gerekmektedir. insan
ların bu mücadelede birbirlerine karşı böylesine katı davranmalarına da yer
yoktur. Genel Başkanlığa geldiğim takdirde 1. dönemin mutlak katı tavır ve
davranışlarını kaldıracak, tekelciliğe son verecek, işçi sınıfının bilimi doğ
rultusunda kendimize günümüzün gerektirdiği yöntemleri oluşturmaya çalı
şacağ:m. Değerli MADEN-İŞ Mensupları, biribirimize iyi bakalım. Hepimiz
DİSK çatısı altında sosyalizmin hayata geçirilmesi kavgasını verirken işçi
sınıfının içindeki açmazlara birlikte yol bulacağız. Bu inançla kazanacak
adaya başarılar diliyorum" demiştir.

Abdullah BAŞTüRK'ün bu konuşmasından sonra yapılan Genel Baş
kanlık seçimi sonunda Genel Başkan seçildiği Divan Başkanlığınca ilan edil
miş ve kürsüye davet edilerek konuşma yapması istenmiştir.

Bu davet üzerine Abdullah BAŞTüRK'ün yapmış olduğu konuşmasında;
Böyle bir göreve seçilmesinin kendisini mutlu ettiğini, bu görevin zor ve çe
tin olduğunu, bunun bir nöbet devri olarak kabul edilmesi gerektiğini, nöbeti
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devraldığı yerden DİSK'in prensipleri ve kararları doğrultusunda devam et
tireceğini, içerden ve dışardan gelecek her türlü siyası parti etkilerine karşı
DİSK'in bağımsızlığını titizlikle koruyacağını. önlerinde'ki dönemde emper
yalistlerin ülkenin ulusal bağımsızlığına karşı, faşizme karşı sürdürülecek
olan savaşımları tüm demokratik kuruluşları yanlarına alarak devam ettire
ceğini, sosyalizmi gerçekleştirme çabasında asla taviz vermiyeceğini belirt
miştir.

Aynı Genel Kurulda İstanbul Barosundan Orhan APAYDIN. OLEYiS
Sendikasından Mukbil ZIRTILOĞLU, ASİS'den Cenan 'BIÇAKÇI. TEKGEZ-iŞ'
ten Selahattin SAYIN. LASTiK-iŞ'ten Celal KüÇüK, DEV MADEN-SEN'den
Nedim ŞEYHHüSEYiNOĞLU, BANK-SEN'den Akat SAĞINER. BASIN-İŞ'den
Burhan ŞAHİN, T. i. S.'den Mahmut GüNDüZBEY. MADEN-iŞ'den Hanifi
öZTüRK. Hakkı öZTüRK, TEKNİK-İŞ'den Cahit BAYDAR isimli delegelerin
de, diğer konuşmacıların paralelinde işçi sınıfı ideolojisi doğrultusunda,
cepheleşmenin gerekli olduğunu vurgulayan birer konuşma yaptıkları anla
şılmıştır. (Orhan APAYDlN konuk olarak konuşmuştur) (EK: 180)

Kongre sırasında gündemin 6. maddesinde tespit edilmiş bulunan;

"a) Faşizme ve emperyalizme 'karşı Ulusal Demokratik Kuruluş. kişi
ve güçlerin Cephe içinde toplanmalarının gerekliliği ve zorunluluğuna ilişkin
görüşme,

.b) Cephenin içeriği konusunda DİSK önerilerinin saptanması.

c) Ortak program ve eylem konusunda DiSK önerilerinin saptanması.

d) Cephe adının ne olmasına ilişkin DİSK önerilerinin saptanması,

e) Cephe gerekliliği ve zorunluluğuna ilişkin hangi Demokratik Kuruluş,
kişi ve güçlerle görüşme ve güç birliği yapılması konusunda. bunların tutum,
davraruş. nitelik ve nicelikleri açısından gerekli ·ilkelerin görüşülmesi ve sap
tanması" hususları ile gündemin 7. maddesinde tespit edilmiş olan;

"Karar örnekleri hakkında görüşme ve kararlar" hususu birleştirilerek.
gündemin 6. maddesinin (a) ve (b) şıkları halinde düzenlenip tek madde
haline getirilmiş ve gündemin 6. maddesinin bu yeni düzenlenmiş şekli ile
görüşülmesine karar alınmıştır.

İsmail Hakkı öNAL. Besim USTA. Yüksel ERGEN. Ziya YÜCESAN. Na
il .KARAKAŞ, Kenan BUDAK. Kemal AKAR. Burhan ŞAHİN. Kemal DAYSAL'
dan oluşan kararlar komisyonu; gündemin 6. maddesinde belirtilen Ulusal.
Demokratik güçlerin cephe içinde toplanmalarına ilişkin aşağıdaki karar
ônerisini hazırlamıştır. .. •· ..
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"Komisyonumuz Türkivenin içinde bulunduğu durumu iyice inceleye
rek işçi sınıfı ve tüm Ulusal Demokratik Kuruluş, kişi ve güçlerin Ulusal ve
Uluslararası faşizme ve emperyalizme karşı mücadelesi için bu raporunu buı
temel görüşün ışığı altında hazırlamıştır. Ulusal Demokratik Kuruluş kişi
ve güçlerin toplanacağı bu cephenin örgütlenmesinin ancak işçi sınıfının.
örgütlü eylem birliği ile hızlanacağını ve gerçekleşeceğini tespit ve ilan eder.
Son demeç, cephenin siyası iktidar mücadelesi, geleceği, büyük halk güç
lerinin oluşturacağı cephenin gidişatı yolunda ilk ve en önemli adım olacak
tır. Bütün sosyalist parti eğilim temsilcilerinin kendi aralarında cephenin ilk
adımını atabilmek için bir araya gelmelerini önerir. işçi sınıfı ve diğer halk
kesimleri adına kendilerinin işçi sınıfı partisi olduğunu iddia eden siyasi
partilerin ideolojik ,bağımsızlığını koruyarak faşizme ve emperyalizme karşı
solun eylem ve program hususunda ittifak kurmalarını şart olarak görür.
DiSK işçi sınıfı ve onun en yakın müttefiklerini saflarında toplamak, tespit
edilen somut hedefler için oluşturacakları birliğin, halkımızın halkça özgür
lükleri adına atacakları her adımın içinde ve yanında olacağını ilan eder.
Böyle tutarlı ve güçlü mücadele birliğinin cephede yer alma konusunda itti
fak edileceğine inanmaktadır. Bu genel gerçeklerden hareketle kongremiz
işçi sınıfı adına davrandığını iddia eden siyası partileri cephe çağrılarına ka
yıtsız kalmamaya, işçi sınıfımız somut davranışıyla Ulusal Demokratik Cep
he içinde yer alması gereken' ilerici, demokrat, yurtseverleri aktif göreve
davet eder."

Kararlar Komisyonu üyelerinden Yüksel ERGEN, kararlar komisyonu
nun hazırlamış olduğu bu karar önerisine muhalefet ederek, muhalefet şer
hinde şu görüşleri ileri sürmüştür:

- "öncelikle Ulusal Demokratik Kuruluş, kişi ve güçlerin içinde yer
aldığı Anti-Faşist bir cephe ancak işçi sınıfının fiilT öncülüğü içinde kuru
labilir.-Ancak Anti-Ernpervalist, Anti-Faşist ·Cephe oluşumu deneyini yaşamış.
tüm ülkeler için geçerli tek ölçek olarak işçi sınıfının kitleleri harekete ge
çirip, bu kitlelerin nasıl kullanılması gerektiğini ustalar defalarca ortaya
koymuştur. Bu karar örneği işçi sınıfının siyası örgütlülüğünü gerektiriyor_

- Anti-Faşist, Anti-Emperyalist Cephe ancak işçi sınıfının politik li
derliğinin ortaya koyacağı il'keler içinde yapılabilir. Eylem programının esas
ları ve cephenin özü ve işleyişi politik organlar tarafından karar altına alına
bilir. Cephenin bir iktidar kurulu olduğu muhalefet ettiğimiz bu karardan da
bellidir. lktidar olma, işçi sınıfının partisinin işlevlerini yüklenme, demokra
tik, ekonomik işçi örgütlerinin görevi değildir. Olamaz da.
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Ancak işçi sınıfının eylemleriyle ortaya çıkacak olan işçi sı
nıfı partisinin öncülüğüne peşine işçi sınıfını takacak olan başta UDC olmak
üzere kurulacak olan cepheye hayır diyorum."

Kararlar Komisyonu üyesi Yüksel ERG'EN'in muhalefet şerhini açrkla
masından sonra MADEN-İŞ Delegasyonu tarafından, kurulacak cephenin
isminin "UDC" olarak kabul edilmesine dair, Divan Başkanlığına bir önerge
verilmiştir.

Bu önergenin dkunmasını müteakip bir kısım delegeler önergenin le·
hinde. bir kısım delegeler de UDC ismine karşı çıkaraık aleyhinde konuşma
yapmışlardır.

1Bu konudaki sert tartışmalar devam ederken Başkanlık Divanına Ke
mal Nebioğlu, Mehmet Ertürk, Celal Küçük, Kemal Daysal ve Abdullah Baş
türk tarafından imzalanmış müşterek bir önerge daha verilmiştir.

Kararlar Komisyonunun hazırlamış olduğu önerqenin mezç edilmiş bir
şeklini ihtiva eden bu önerge; üzerinde görüşme yapılmaksızın Genel Kuru
lun oyuna sunulmuş, 1 çekimser, 30 muhalif oy'a karşı 6. Genel Kurulun
1 Nolu "Cephe Kararı" olarak kabul edilmiştir. (EK: 180)

6. Genel Kurulda :Alınan önemli !Kararlar Şunlardır : '

KARAR 1 -. Cephe Kararı :

"ülkemizin bunalımdan kurtulması, Ulusal bağımsızlığımızın sağlan
ması, tekellerin egemenliğinin her alanda kırılması, halktan yana temel eko
nomik dönüşümlerin gerçekleştirilmesi. her türlü faşist girişimin saf dışı
edilmesi. demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için;

Katılanların birbirlerinin örgütsel bağımsızlığına ve görüşlerine saygı
duyma, kitlesel eylemleri esas alma, eşit haklara saygı gösterme ilkelerini
gözeterek,

Bu genel çerçevede anlaşan tüm ulusal, ilerici. demokrat, yurtsever
örgüt ve güçlerin Anti-Faşist, Anti-Empervalist ve Anti-Tekel cephede sava
şım birliğinin kurulmasının.

Böylesi bir cephenin kurulması için DiSK'in üzerine düşen tarihsel ve
sınıfsal görevini. kendi örgütsel bağımsızlığından ve ilkelerinden en küçük
bir taviz vermeden, işçi sınıfının birliğin'i, özellikle DiSK çatısı altında sen
dikal birliğini gözeterek, faşizme, emperyalizme ve tekellere karşı olan tüm
sendika, parti, dernek, meslek örgütü ve kişilerle ik'ili ve çok yönlü ilişkilere
va'kit geçirmeden gidilmesini,
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Bu kararın gerçekleştirilmesi için DİSK karar organlarının görevli kı
lınmasını karar altına alır."

KARAR 2 - DİSK-Gençlik örgütleri ile ilişkiler

"özettikıe ya'kın geçmişimiz öğrenci gençliğimizin anti-emperyalist,
anti-faşist mücadelede aktif ve fedakar bir güç olduğunu göstermiştir. Genç
liğimiz yalana, zorbalığa ve eşitsizliğe dayanan bu sömürü düzenine karşı
mücadele içersindedir. insanın insan tarafından sömürülmediği, işçilerin,
emekçilerin mutlu olacağı bir düzenin özlemini çekme'ktedirler. Yurtsever
gençliğimizin mücadeleleri bu özlemlerin gerçekleşmesini amaçlamaktadır.
Ancak gençlik hareketlerinin işçi sınıfı hareketi ile uyum içinde olmadığı
ve bu mücadelesinde işçi sınıfı ile arasında yeterli bir iletişim kurulamamış
olduğu da açı'ktır. Gençl'iğin sorunlarının işçi sınıfının sorunlarından ayrı ola
mıyacağı. gençliğin birliği ve gençliğimizin işçi sınıfı yanında seferber edil
mesi bilincinde olan kongremiz :

Gençl'iğin birliğinin, devrimci güçlerin acil ve önemli sorunu olduğunu
tespit eder.

DiSK'in işçi sınıfı bilimine ters düşmeyen tüm ilerici, demokrat ve sos
yalist gençli'k örgütleri ile dayanışma ve güç birliği içinde olacağına karar
verir.

Gençlik örgütleri ile kurulacak ilişkiler ve bu ilişkilerin biçimleri DiSK
Genel Yönetim Kurulu kararlarıyla saptanır."

KARAR 3 - işçi Sınıfının Birliği ıve Tasfiyecil,ik üzerine

"ülkemizde burjuvazi, işçi ve eme'kçi sınıflar üzerindeki ekonomik sö
mürüsünü devam ettirmenin yolunu, emekçi kesimleri ekonomik ve politik
baskı altında tutmak, onları politi'k karar ve yönetim organlarından uzak tut
makta görme'ktedir. Bunun için de burjuvazi işçi sınıfı üzerinde sürekli bir
böl-yönet politikası gütmektedir.

işçi Sınıfının Biliminden Hareketle
Olaylara Yaklaşan Kongremiz : J

1 - işçi sınıfının birliği yolunda, bugün her zamankinden daha aktif
ve kararlı çalışılmasının gerekli olduğuna inanır. Bu yolda bütün güçleri se
ferber ederek çalışacağını ilan eder.

2 - Egemen sınıfların, işçi sınıfını ve emekçi halkı bölme oyunlarını
sergilemeyi ve bu oyunları bozmayı görev bilir.
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Bu Nedenle :

a) işçi sınıfının. sermayenin ve faşizmin saldırılarına karşı en önemli
siperlerimizden biri olan sendikalarımızda işçilerin ve sendikaların birliği
sağlanmalıdır.

b) Hu nedenle. DİSK her işkolunda b'ir tek sendika ve ülke çapında
antifaşist. anti-emperyalist niteli'kte bir ek sendika. konfederasyon olması
yolunda çalışma yapılmalıdır.

c) Sendikaları birleştirmede tek prensip : Sermayeye ve faşizme karşı
mücadele, sendika demokrasisi için savaşmak olmalıdır. Bu ilkeler ışığında
işçi sınıfının birliğinin gerçekleştirilmesi için DiSK her türlü çabayı sarfe
decektir.

Ayrıca Kongremiz :

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

2 - Tasfiyeciliğin işçi sınıfının düşmanlarının metodu olduğunu ka
bul eder."

KARAR 5 - Ulusal Bağımsızlık

"ülkemizin emperyalizme bağımlı olduğunu. bunun geri kalmışlığımı
zın baş nedeni olduğunu. işçi ve emekçilerin çıkarlarının ancak ekonomik,
politik ve kültürel bağımsızlığın gerçe'kleştirilmes·i ile sağlanabileceğini ka
bul eden DiSK 6. Genel Kurulu. üfkernuden emperyalizmin kovulması. ba
ğımsızlığın sağlanması amacıyla,

- NATO. CENTO gibi askeri örgütlerden çıkılması, blok dışı kalın-
ması,

- ikili anlaşmaların iptal edilmesi,

- Yabancı üs ve tesislerin kapatılması.

- AET, IMF, OECD gibi ekonomik örgütlerden çıkılması.

- Yabancı sermayenin millileştirilmesi,

- Tüm ülkelerle eşitlik ve karşılıklı yarar, içişlerine karışmama ilke-
leri temeli üzerinde iyi ilişkiler kurulması, barışçı bir dış politika izlenmesi,

- insanlık için büyük bir tehlike olan ve emperyalizmin savaş kışkır
tıcı politikası ile insanlığa karşı kullanılması planlanan NÖTRON bombasına.
karşı çıkılması,
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- Dünyada genel ve tam silahsızlanma, dünya barışını koruma, nük
leer silahların önlenmesi için çaba gösterilmesi,

- Emperyalizme, ırkçılığa, faşizme karşı savaşım veren halkların des
teklenmesi için mücadele edilmesini zorunlu görür.

DİSK, emperyalist örgüt ve ülkelerin ülkemiz üzerinde'ki egemenliğinin
kırılmasının, işçi sınıfının siyasal örgütü öncülüğündeki mücadelenin göre
vi olduğunu unutmaksızın, bu mücadeleye koşulsuz ve tüm gücü ile etkin
bir biçimde katılmayı önde gelen görevi olarak benimser ve kabul eder."

KARAR 15 - Grev Hakkının Toplu Sözleşme Düzenine Bağlı
Olmaksızın Tanınması

"Anayasanın 47. maddesiyle genel olarak tanınmış bulunan grev hak
kının, daha sonra çıkarılan kanunlarla, salt toplu sözleşmelerin yapılmasına
bağlanıp son derece sınırlandırıldığını, oysa Batılı ülkelerde grev hakkının
kullanılmasının toplu sözleşme düzenine bağlı olmaktan kurtarılıp; genel
grev, dayanışma grevi, uyarı grevi, sürekli grev hakkının hiçbir kısıtlama
yapılmaksızın tüm çalışanlara tanınması yolunda yasal değişikfiklerin yapıl
masının sağlanması amacıyla gerekri çalışmalarda bulunulmasını karar al
tına alır."

KARAR 45 - 141. ve 142. Maddelerin Kaldırılması

"DiSK; işçi sınıfımızın düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü büyük öl
çüde yasaklayan Türk Ceza Yasasındaki 141. ve 142. maddelerin -bütünüy
le yasadan çıkartılması için tüm olanaklarıyla kararlı takipçisi ve bu yolda
devrimci bir mücadele vermeyi en önde gelen ödevleri arasında saymayı
karar altına alır." (EK: 180)

6. Genel Kurulda bu kararlardan başka; "Sendikalarda içe dönük
Demokrasinin uygulanması tüzüklerin demokratikleştirilmesi" hakkında 6
numaralı; "Eğitimde ortak genel ilkeler" hakkında 7 numaralı; "Tabanın
söz ve karar sahibi olması genel ilkeleri" hakkında 10 numaralı ve "TRT'nin
Demokratikleştirilmesi" hakkında 20 numaralı gibi, aynı ideoloji doğru!tu
sunda ve aynı politik amacı taşıyan cem'an 46 karar alınmış olduğu görül
müştür.

Gerek bu kararların içeriğinde, gerekse yapılan konuşmalarda; işçi sı
nıfı öncülüğünde diğer emekçi ve ortak katmanlarla birlikte, Marksist-Leni
nist ilkelere dayalı olarak gerçekleştirilecek bir devrimle, üretim araçları
üzerindeki özel mülkiyetin toplumsal mülkiyete dönüştürülmesi ve kapitaliz
min yıkılarak, işçi sınıfının kurtuluşu olarak nitelendirdikleri proletarya dik-
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tatörlüğüne dayalı sosyalist bir düzenin kurulmasının yol ve yöntemlerinin
gösterildiği, strateji ve taktiklerinln tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Gerçekten de; yerli ve yabancı konuk ve kongre delegesi tüm konuş
macıların konuşmalarında ana tema olarak; Türkivede mevcut düzen yeril
mekte, dünyada ve Türkivede siyasal güçler dengesinin sosyalist sistem
lehine, kapitalist ülkelerdeki işçi hareketi ve Ulusal Kurtuluş Hareketlerin
den oluşan ilerici ve barıştan yana güçler lehine değiştiği, işbirlikçi tekelci
sermayenin hizmetindeki gerici faşist güçlerin, işçi sınıfı hareketine, ilerici
güçlere karşı kanlı saldırılarının yoğunlaştığı, bu durumun kapitalizmin iç
çelişkileri ve buhranından kaynaklandığı, sosyalist ülkelerin kapitalizmin
derin buhranına rağmen, buhranın etkilerini göğüsleyerek dengeli, planlı,
sürekli ve halkın refah, kültür düzeyini geliştirmeyi amaçlayan bir sosya
list kalkınma içinde oldukları, kapitalist sistemin hızlı bir çürüme ve kokuş
muşluk içinde bulunduğu, sosyalist gelişmenin sağlanması için dünya işçi
lerinin birleşmesi gerektiği, işçi sınıfının tüm değerlerin yaratıcısı olduğu,
bu değerlerin yığınsal sınıf silahlarıyla yok olmasına ve bir dünya savaşına
yol açacak savaş ıkundakçılığına izin verilmeyeceği, faşizme ve •emperyaliz
me karşı savaşımın teminatını işçi sınıfının b'irliğinin sağlıyacağı, Türkiye
işçi Sınıfının burjuvaziye karşı vermiş olduğu mücadelenin politik düzeye
çıktığı ve politik mücadelenin amacının sömürüyü tümüyle ortadan kaldıran
sömürüsüz, baskısız ve özel mülkiyetin ortadan kalktığı bir düzeni gerçek
leştirmeyi amaçladığı, bu düzenin işçi sınıfının bilimsel sovalist yasaları ile
gerçekleşeceği, Türkive'nin büyük bir bunalım içinde bulunduğu, bu buna
lımdan bilimsel yöntemlerle ve Marksist-Leninist tahlil yapmak suretiyle
sosyalizme geçilerek kurtulmanın mümkün olacağı, işçi sınıfının kendisi
için sınıf haline gelebilmesi için Marksist-Lenirust ilkeler doğrultusunda bi
linçlenmesi gerektiği, Türkive'nin mutlaka sosyalizme gideceği, kurtuluş
yolunun işçi sınıfı ve köylüler için tüm emekçiler için sosyalizm olduğu,
sosvallznin hazır bir reçete hazır bir düzen olarak düşünülemiyeceği, her
ülkenin kendi koşulları içinde sosyalizmi gerçekleştirip tatbik etmesi gerek
tiği, Türkiye'de b'ir avuç egemen azınlığın daha fazla sömürü ve baskı ve
zulüm vapmak için yeni yöntemlerle işçi ve emekçi sınıfına acımasızca sal-

. dırdığı. işçi sınıfı ve emekçilerin bunların karşısında sömürüsüz, baskısız,
zulümsüz bir dünya için mücadele verdiği, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm
emekçi kitleleri ezmek, çiğnemek isteyenlere karşı. Demokratik örgütlerin
birlik, beraberlik ve dayanışmasının sağlanması gerektiği, DiSK'in de bu
savaşımda Demokratik K'itle örgütleriyle birlikte ortak mücadeleye katılma
sı gerektiği, dünyada emek ve sermaye güçleri arasındaki mücadelenin bü
yük boyutlara vardığı, Yüoe Ekim devriminden bu yana büyük olaylara ve
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gelişmelere tanık olunduğu, somurge imparatorlukların yıkılıp emperyaliz
min iflas yolunda olduğu, Asya, Afrika, Latin Amerika Halklarının özgürlük,
demokrasi ve sosyalizm meşales'in'i çöllerden Okyanuslara taşıdıkları, Tür
kivede işçi sınıfının dünya görüşünün devamlı geliştiği, sosyalist bir Tür
kiye'nin kurulması. faşizmi ve emperyalizmi yok etmek, ırkçı şoven. asimi
lasyoncu pol'itikaları yok etme'k, baskısız, sömürüsüz yeni bir hayatı kur
mak, nihat zafere ulaşmak için gereken -eylemleri gerçekleştirmek ve nihai
emellere ulaşabilmek için, başta işçi sınıfının politik örgütleri olmak üzere
tüm Demokratik Güçlerin, birleşere'k güç ve eylem birliğini oluşturmaları ge
rektiği, Ekim Devriminin tüm insanlığı etkileyerek insanlığın gelişmesinde
derin izler bıraktığı, Ekim Devrimin'in ortaya koyduğu devrimci pratikten
tüm ülkeler işçi sınıfının yararlandığı, günümüzde özgürlük savaşımı, Ulu
sal Bağımsızlık ve insanların mutluluğu için verilen sosyalizm savaşımı; bü
tün dünyada sendika saflarının bütün emekçilerin, bütün Anti-Emperyalist ve
Demokratik Güçlerin birlik ve dayanışmasının güçlenip savunulmasını daha
çok zorunlu kıldığı, Bulgaristan'da, Bulgar halkının yaratıcı emeği ve Sov
yetler Birliği ve Sosyalist ülkelerle olan dostluk ve işbirliği sayesinde başa
rıyla sosyalizmin kurulduğu, sosyalist ülkelerde herkesin yarına inançla
baktığı, Sendikaların sosyalist toplumun kurulmasında ön saflarda yer al
dığı. Kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfının sömürülüp ezildiği, buna karşılık
sosyalist ülkeler işçi sınıfının mutluluk içinde yaşamlarını sürdürdüğü, çağı
mızın kapitalizmden sosyalizme geçiş çağı, proleter devrimler çağı olduğu,
sömürüyü yok edip emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmak için ülkele
rin işçileri ve emekçilerinin kendi sosyalist devrimlerini gerçekleştirmek zo
runda oldırkları. Türkiye'de demokrasi ve Anti-Faşizm mücadelesinin ancak
bir devrim yapmak suretiyle mümkün olacağı, faşizmin devrim yoluyla yıkı
lıp yok edilmedikçe halkın başında bir bela olarak duracağı. sosyalizmin in
sanlığın. kardeşliğin, özgürlüğün mevcut olduğu bir dünya sistemi olduğu.
DiSK'in; işçi sınıfının tek ve gerçek sınıf ve 'kitle sendikal örgütü olarak
çeşitli dünya sendikalarıyla ve çeşitli sendikalarda örgütlenmiş işçilerle,
proletarya enternasyonalizmi ilkeleri ışığında sıcak ilişkiler kurduğu, işçi
sınıfının bir eyleme gireceği zaman kilit iş kollarını elinde bulundurması ge
rektiği, kilit iş kollarını ele geçirmeden, emekçi kesimle, halkla ve kırsal
alandak: emekçi kesimle birleşip bunların desteğini almadan bir sıcak sava
şa girmenin işçi sınıfına ihanet teşkil edeceği. Bu nedenle herşeyden önce
sosyalist birliğin. işçi sınıfının birliğinin temini için, güç ve eylem birliğinın
oluşturulması için. işçi sınıfının bir cep'he etrafında toplanmaları gerektiği,
bu cephenin isminin Ulusal Demokratik Cephe (UDC) olabileceği gibi baş
ka bir isim de olabileceği, DiSK'in 5. Genel Kurulundan bu yana, faşizm
tehlikesine ve faşizmin temelleri olan tekellere, emperyalizme karşı verilen
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aktif ve kitlesel savaşımların daha da etkin hale getirilmesi gerektiği, ve
kökeninde kapitalizmin yattığı faşizme, ernpervalizrne. tekellere karşı müca
dele etmek için ve bu uğurdaki işçi sınıfının savaşımının güçlenmesi ve ba
şarısı için devrimci sendikal hareketin ve ulusal demokratik güçlerin birliği~
nin bir cephe içinde birleşmelerinin zorunlu olduğu, ve bu aşamalardan geç
mek suretiyle ve sosyalist birliğin sağlanarak güç ve eylem birliği oluştu
rulmak suretiyle işçi sınıfının siyası bir güç olarak •egemen sınıfların karşı
sına çıkmasının ve ancak bu suretle sosyalist devrimin .gerçekleştirilmesi
nin mümkün olabileceği işlenmiştir.

Anlaşıldığına göre amaç aynı olmakla beraber. sert tartışmalarla ge
çen 6. Kongrede delegeler iki gruba ayrılmıştır. Bunlardan bir grup de
lege, DiSK'in kuruluşundan itibaren yönetimi elinde bulunduran Genel Baş
kan Kemal TüR'KLER'i ve "Cephe" konusunda Kemal TÜRKLER tarafından
ortaya atılan "UDC" fikrini desteklemiş: diğer bir grup delege ise; mev
cut yönetime ve bu yönetimin kurallaştırmak istediği "UDC" fikrine karşı
tavır almıştır.

Başta Genel Başkan Kemal TÜRKLER olmak üzere, "Cephe" konusun
da "UDC"yi savunan delegeler: Cephe sorununun, tüm anti-emperyalist
güçleri yani Ulusal Bağımsızlıktan, barıştan yana olanları kapsadığı için
ulusal olduğunu, anti-faşist, anti-tekelci güçleri kapsadığı için, demokrasi
den yana, tekellerin egemenliğine karşı kalıcı güç ve eylem birliğin'i sağla
ma gereksiniminden doğduğu için demokratik olduğunu, UDC'nin bir sava
şım cephesi olduğunu, böyle bir savaşım cephesi içinde yer alanların bir
leştikleri noktanın cephenin programı, ayrıldıkları noktaların ise, kendi ide
olojik görüşleri olduğunu, cephenin öncülüğünü ortak savaşım sürecinin
belirleyeceğini, her türlü tüm kitle eylemlerinin savaşım cephesinin oluşu
munu kolaylaştıracağını. sömürüsüz, baskısız insanca bir yaşam özlemi için
de olan geniş kitlelerin ve bu özlem doğrultusunda verilen savaşımın ön saf
larında yer alan Ulusal Demokratik Güçlerin bu Cephe içinde yer almaları
nın gerekliliğini ve bu güçlerin büyük güvencesi olan DiSK'in bütünlüğünü
korumak için UDC'nin DiSK etrafında oluşturulmasının zaruret olduğunu,
esasen UDC'nin, İzmir, Ankara, İstanbul Demokratik Hak ve Özgürlükler
Mitingleri, DGM direnişi, 1 Mavıs'lar ile kurulup hayata geçirildiğini, uoc·
nin işçi sınıfının örgütlenmesini daha iyi boyutlara ulaştırara'k yeni demok
ratik mevziler kazandıracağını, UDC'nin, sosyalizme açılan ileri demokratik
düzen için. işçi sınıfının öncülüğünde emekçiler, gençlik ve ortak katman
larla birlikte bir savaşım cephesi içinde oluşturulacağını, bu cephenin top
lumsal kurtuluş olan sosyalizm kuruluncaya kadar savaşımının devam edece
ğini, işçi sınıfının iktidar mücadelesinde nihai amacı olan sosyalist bir dü-
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zen kurulması ıçın ulusal güçlerin birliğini amaçlayan nitelikte bir cephe
olduğunu, cephe savaşımı yapamayanların sınıf savaşımı yapamıyacakla
rını, bu nedenle cephenin "UDC" (Ulusal Demo'kratik Cephe) adı altında
DİSK önderliğinde oluşturulmasının kurallaş'tırılmasını savunmuşlardır.

Başta Abdullah BAŞTüRK olmak üzere, bu görüşe 'karşı çıkan diğer
grup delegeler ise; UDC'nin DiSK'e sınıf partisi işlevini yüklettiğini, DiSK'e
sendikal bir örgüt olarak sınıf partisi işlevi yükletilemeyeceğini, DİSK 'in işçi
sınıfının siyasi partisi olarak bu aşamada ilan edilmesinin sakıncalı olduğu
nu, işçi sınıfının siyasi örgütünün eylemler içinde oluşacağını ileri sürerek,
kurulacak cephenin adının UDC olmasına karşı çıkmışlardır.

Ancaik hemen belirtilmelidir ki; taktik ve stratejide ayrılmakla beraber
tüm konuşmacıların, tüm delegelerin neticeten aynı amaçta birleştikleri gö
rülmektedir.

Aynı ideolojiyi benimseyen konuşmacı ve delegelerin ortak amaçları
nın, işçi sınıfı öncülüğünıde sosyalist devrimi gereçekleştirerek, işçi sınıfı
iktidarına davalı proletarya diktatörlüğünü kurmak ve giderek sınıfsız toplu
mu yaratmak olduğu ve DiSK 6.. Genel Kurulunun bu hedefe ulaşmak için

. yapılacak mücadelenin meto'd ve yöntemlerinin tartışıldığı bir forum haline
dönüştüğü anlaşılmış bulunmaktadır.

Taktik ve Strateji ayrılıklarına taalluk eden tartışmalar sonunda; "Cep
he" konusu, kongrenin bir numaralı kararı olarak "Cephe" adı altında ku
rallaştırılmıştır.

6. Genel Kurulun 1 numaralı kararı ile, DiSK'e "Sınıf Partisi" görevi
verilmiyormuş ve bu görevden kurtanlıvorrnus imajı yaratılarak tüm ulu
sal, ilerici demokrat. yurtsever örgüt ve güçlerin arıti-faşist. anti-emperya
list ve anti-tekel cephede savaşım birliğinin kurulmasına karar alınmıştır.

Oysa ki; 6. Genel kurulda, UDC'yi kurallaştırarak DiSK'e "Sınıf Par
tisi" hüviyetini kazandırrne« isteyen görüş ile, aynı kurulda Kemal TÜRKLER
yönetimi düşürülerek yönetim koltuğunu ele geçiren Abdullah BAŞTÜRK
grubunun ideolojik ve polltik görüşünü teşkil eden "Cephe" adı altındaki
1 nolu karar arasında; temelde, hiçbir farkın bulunmadığı gibi, her iki gö
rüşün de "DiSK'in Sınıf Partisi" olma çabası içinde bulunduğu gerçeğini
sergilediği. yapılan mücadelenin gizli koltuk kavgası diğer bir deyimle "işçi
Sınıfı Partisinin" liderliği meselesi olduğunu açık bir şekilde ortaya koy
maktadır.

DiSK'in 6. Genel Kurulunda alınmış bulunan 46 karar, broşür şeklin
de bir kitapta toplanmıştır.
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Bu kitabın önsözünde aynen; "DiSK Türkiye işçi Sınıfının, sınıf ve
kitle sendi!kacılığ: doğrultusundaki mücadelesinin gereks·iniminden doğ
muş ve kurulduğu 1967 yılından bu yana gelişerek, büyüyerek Türkiye Dev
rimci Hareketinin en önemli bir nirengi no'ktası niteliğine ulaşmıştır.

DiSK 1977 Aralık ayında yapılan 6. Genel Kurulda Devrimci Sendikal
Mücadelenin önümüzdeki üç yılda, Türkiye ve Dünya koşullarında gerçek
leştirilmesi gereken önemli kararları aldı" denilmektedir.

'Bu önsözde, DiS•K'in 6. Genel Kurulda hangi noktada bulunduğu açık
ça ifade edilmiştir.

Ekonomik. politik, ideolojik mücadele tarzını esas alan, işçilerde; ikti
dar mücadelesine yönelik sınıf uzlaşmazlığı ve kendileri için sınıf olma, ken
dileri için iktidar olma bilincini uyandıran, giderek ihtilalci bir ruh, ihtilalci
bir öz yaratarak, kapitalizmi devirip sosyalist bir düzen kurulmasını amaçla
yan "Sınıf ve Kitle Sendikacılığının"; işçi Sınıfı Bilimi olarak nitelenen
Marksist-Leninist ilkelerden kaynaklandığı ilerde tafsilatlı biçimde izah edi
leceği cihetle; borada kısaca, Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Marksist-Leni
nist sosyalist bir düzeni gerçekleştirmenin taktik ve stratejilerini gösterdiği
ni söylemekle iktifa edeceğiz.

önsözde; Türkiye işçi Sınıfının Marksist-Leninist bir düzen doğrultu
sunda başlatmış olduğu Türkiye Devrimci Hareketinin 1967 yılından itiba
ren DiSK'in sahipriği, DiSK'in öncülüğü altında sür,dürüldüğü ve DiSK'in,
bu devrimci hareketin önemli bir nirengi noktası niteliğine ulaştığı belirtile
rek, önlerindeki üç yıllık dönemde, devrimci hareketin gereği olarak Türkiye
ve Dünya koşullarında gerçekleştirilmesi gereken önemli kararların alındığı
ifade edilmektedir.

Devrimci hareketin önemli nirengi noktası niteliğine ulaşmak; Devrim
ci hareketi, bu hareket içindeki güçleri sevk ve idare edecek, onlara öncü
lük edecek işçi sınıfı partisinin oluştuğu anlamını taşımaktadır.

üç yıllık dönem içinde Devrimci hareketin gereği olarak gerçekleştiril
mesi gereken kararlar ise; bir plan ve program dahilinde sürdürülen Devrim
ci hareket içindeki sosyalist ihtilal sürecinin, üç yıllık bölümüne ait taktik
ve strateji plan ve programının tespitini ifade etmektedir.

Bundan da DiSK'in, legal imkansızlıklar nedeni ile, kendisini, illegali
te'de yurt ve dünya kamu oyuna Türkiye işçi Sınıfı Partisi olarak duyurmak.
işçi sınıfı partisi olarak kendi mihveri etrafında emekçileri, gençliği, tüm
Ulusal, ilerici, Yurtsever örgüt ve güçleri ve ortak katmanları toplayarak



202

kurulacak savaşım cephesi ile, Anayasal Devlet Düzenini yıkarak sosyalist
bir düzenin kurulması için, Devrimci Hareket olarak belirttikleri ihtilal sü
reci içinde, üç yıllık bölüme ait plan veya taktik ve stratejiyi uygulama ala
nına koymak istediği anlaşılmaktadır.

Aynı önsözün devamında, Türkiye işçi Sınıfının devrimci hareketinin
tek itici motor gücünün, DiSK'e üye bilinçli işçilerden ve onların seçtikleri
temsilcilerden oluşan "Taban" olduğu ve tabanın DiSK'in devrimci harei~e
tinin bekçiliğini yaptığı, alınan bütün kararların sözden yaşama geçirilme
sinde te'k itici, belirleyici güç olduğu, sınıf bil'incine ulaşmış bulunan taba
nın, bundan önce olduğu gibi 6. Genel Kurul Kararlarına da sahip çıkarak
bunların yaşama geçirilmesi, kendini aşarak yenilemesi konusun-da gerekli
bilinci ve duyarlılığı göstereceği belirtilmiştir.

Yukarda da ifade edildiği üzere; gerek yerli ve yabancı konukların,
gerekse delegelerin konuşmalarında ve yine bu konuşmaların ışığı altında
alınan kararlarda ve bu kararların toplandığı kitabın önsözünde. tek bir ide
oloji ve tek bir amacın bulunduğu anlaşılrna'ktadır.

Tek ideolojinin Marksist-Leninist ilklerden kaynaklanan sosyalist ide
oloji olduğu; tek bir amacın da; bu ideoloji doğrultusunda işçi sınıfının sı
nıf bilincine ve ihtilalci bir öze kavuşturularak, işçi sınıfı öncülüğünde. di
ğer emekçiler, tüm ulusal ilerici güç ve katmanlarla birlikte yapılaca'k b.r
ihtilal hareketi ile, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin kaldırılıpı ka
pitalizmin yıkılarak işçi sınıfının iktidarı olan proletarya diktatörlüğünün ku
rulması ve giderek sınıfsız bir toplum olarak nitelendirdikleri sosyalizmin
inşaası olduğu anlaşılmaktadır.

Marksist-Leninist öğretiye göre; işçi sınıfının siyasi birliği temin edil
meden, işçi sınıfının siyasal örgütü. işçi sınıfı partisi mevcut olmadan işçi
sınıfı öncülüğünde, diğer emekçi, tüm ulusal, demokrat, ilerici güç ve or
tak katmanlarla, sosyalist düzen doğrultusunda güç ve eylem birliği sağ
lanmadan, kapitalizmin yıkılması, bu yoldaki bir ihtilal hareketinin başarı
ya ulaşması, mümkün bulunmadığı cihetle; bunun bilincinde olan DiSK ti.
Genel Kurulunda; çok eskilerden beri başlatılmış bulunan Türkiye Devrime,
Hareketi içinde gelişen sosyalist ihtilal sürecinin başarıyla sonuçlanması,
bu süreç içinde verilecek savaşımlarla yeni mevziler kazanılması için, uy
gulanması gereken yeni taktik ve stratejiler, yol ve yöntemler tespit edile
rek, üç yıllık süre içinde uyulması ve uygulanması zorunlu olan kararlar ha
line getirilmiştir.
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Bu açıklamaların ışığı altında incelendiğinde; 6. Genel Kurulda, 1 nu
maradan 46 numaraya kadar alınmış bulunan kararların; Marksist-Leninist
ideoloji doğrultusunda Millı Demokratik Devrim veya ileri Demokratik Dü
zenin gerçekleştirilmesi amacına yönelik ve birbirlerinden ayrı düşünülme
mesi gereken, birbirlerini tamamlayan kararlar olduğu görülecektir.

"Milli Demokratik Devrim" veya "ileri Demokratik Düzen", sosyalizme
geçişin ilk aşaması olarak sosvalist ihtilal sürecinin büyük bir bölümünü teş
kil eder. Milli' Demokratik Devrimin tamamlanmasından sonra sosyalist dü
zene geçiş kolaylaşacak, Milli' Demokratik Devrimi tamamlayacak olan, ko
münistlerin kontrol ve baskısı altındaki Sosyal Demokrat nitelikli Hükürnet.
ihtilalci gücün vuracağı son ve nihai darbe ile tasfiye edilerek sosyalist ih
tilal süreci son bulacak ve Proletarya sosyalizmi kurulacaktır.

DiSK 6. Genel Kurulu, Marksist-Leninist öğretinin bu kuralından ha
reketle, temelde; 5. Genel Kurulun 33 numaralı 'kararından kaynaklanmakla
beraber, Devleti sarsmak, zayıflatmak ve mevcut Hükümeti iş yapamaz hale
getirerek düşürmek ve amaçlarına ulaşabilmek için; içinde komünistlerin
de bulunacağı sosyal demokrat nitelikli bir Hükümeti işbaşına getirmek ga
yesi ile, 1 numaralı "Cephe" 'kararını ve bu kararın tamamlayıcı unsurları
niteliğindeki, 2 numaralı "DiSK Gençlik örgütleri ile ilişkiler", 3 numaralı
"işçi Sınıfının Birliği ve Tasfiyec'ili'k üzerine" isimli kararları almıştır.

Gerçekten de, Cephe Kararının ilk fıkrasında;

- ülkenln bunalımdan kurtulması,
- Ulusal Bağımsızlığın Sağlanması,
- Tekellerin egemenliğinin her alanda kırılması,
- Halktan yana temel ekonomik dönüşümlerin gerçekleştirilmesi,

- Her türlü faşist girişimin saf dışı edilmesi.
- Demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, istemlerine yer ve-

rilmiştir.

Bu •istemler kurulacak olan "Savaşım Cephesinin" amacını ve Milli De
mokratik Devrim veya ileri Demokratik Düzerı'in asli unsurlarını, 1 numara
lı kararı takip eden diğer kararların da kaynaklarını ve özünü teşkil etmek
tedir.

Milli Demokratik Devrimin ana koşullarını ve Cephe Kararının amacını
teşkil eden 1. fıkrada-ki istemlerin altında yatan gerçek; kapitalizmin yıkıl
ması, özel mülkiyetin kaldmlıp toplumsal mülkiyete dönüştürülmesi. toplu
sözleşmelere bağlı olmaksızın her türlü grev hakkının tanınması. düşünme
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ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı olarak nitelenen. aslında. Devlete ve
rejime vönelrk suç nitel-iğindeki fiil ve hareketleri müeyyide altına alan
TCK. ·nun 141. 142. 146. maddelerinin kaldırılmasının sağlanması. işçi Sı
nıfı Partisi olarak nitelenen kornünist partisinin kurulması ve nihayet prole
tarya sosyalizmine geçişin sağlanmasıdır.

Bu istemlerin altında yatan gerçek budur. Çünkü; ileri sürdükleri kendi
iddialarına göre; "Bunalım. emperyalist-kapitalist sistemden kaynaklanmak.
tadır. Türkiye aynı sisteme bağımlı-dır. ülkemizde'ki bunalım da. Türkivenin
emperyalist-kapital'ist sisteme bağımlı olmasından kayna-klanmaktadır. O
halde. bunalımdan kurtulmak için. faşizmin ve emperyalizmin kökünde yatan
kapitalizmin. kapitalist Devlet düzenin yıkılması. yok edilmesi gerekir ...

Görülüyor ki. buradaki asıl g·aye bunalımdan kurtulmak değil. liberaJ
kapitalist karma ekonomi sistemini benimsemiş olan Devleti hedef almak,
Devleti yıkmaktır.

Yine kendi iddialarına göre; ülkenin emperyalizme bağımlı olduğu ileri
sürülerek. ulusal bağımsızlığımızın sağlanması ve bunun için de NATO,
CENTO giıbi Askeri; AET. iMF. OECD gi'bi ekonomik, örgütlerden çıkılması,
ikili anlaşmaların iptal edilmesi, yabancı sermayenin Millileştirilmesi ve ko
vulması, silahsızlanmanın desteklenmesi, atom, nötron bombasına karşı çı
kılması vb. istenmektedir.

Hemen belirtelim ki; Türkiye, Büyük Atatürkün önderliğinde emper
yalist devletlere karşı vermiş olduğu Büyük Kurtuluş Savaşı ile, ulusal ba
ğımsızlığına kavuşmuş ve bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı veren tüm Dünya
Milletlerine de örnek olmuştur.

Değişen Dünya koşullarında, ülkemizin ulusal bağımsızlığını korumak,
muhtemel saldırılara karşı savunmasını garanti altına alrnek için. NATO,
CENTO gibi savunma Paktlarına üye olmasından;

Çağın. Milletler arası gelişen ekonomi koşullarının zaruri gereği ola
rak. Türkivenin AET. iMF. OECD gibi, ekonomik örgütlerle ilişki kurmasın
dan. daha tabii bir husus düşünülemiyeceği halde; ülkenin bağımsızlığınr
korumak için aldığı bu tedbirleri. "Bağımlılık" olarak niteleyip, ülkenin ulu
sal bağımsızlığı için mücadele edilmesini, Cephe Kararının amacı olarak
belirlemiş olmanın altında yatan gerçek elbette ki başka olmalıdır.

DİSK ve DiSK'in fikir yapısında olanlar için Ulusal Bağımsızlık; Batı
Devletleriyle olan Askeri ve ekonomik. sosyal ve kültüret. maddi ve manevi
her türlü ilişkinin kesilerek sosyalist blok ülkelerine dahil olmak veya Sov
yetler Birliği'nin talimat ve direktiflerine uygun surette hareket etmekle sağ
lanabilir.
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Ulusal Bağımsızlığın sağlanması isteminin altında yatan gerçek; "Milil
Kurtuluş Hareketleri ve Barış için mücadele" doktrini'nin benimsenmiş ol
masıdır.

Marksizrn-Leninizrn'den kaynaklanarak geliştirilen Milli Kurtuluş Hare
ketleri ve Barış için mücadele doktrini. Sovvet ideolojisinin önemli bir pro
paganda unsurunu teşkil etmektedir.

Bu doktrine göre; sosyalist blok dışında kalan geri kalmış ülkelerin
Ulusal Bağımsızlığına kavuşabilmeleri için, başta Sovyetler Birliği Komü
nist Partisi olmak üzere, Sosyalist Bloka dahil ülkeler tarafından verilecek
talimat ve direktifler, yapılacak yardım ve destekler dairesinde, emperya
lizme ve kapitalizme karşı kurtuluş savaşları vermeleri, Milli Demokratik
Devrimlerini tamamlayarak sosyalizmi gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Ancak bu suretle Ulusal Bağımsızlıklarına kavuşabileceklerdir. Ulusal Ba
ğımsızlıklarını koruyabilmek için de, Sovyetler Birliği tarafından Sosyalist
Blo'k lehme büyük bir propoganda aracı olarak kullanılan, "Barış için Müca
dele Doktrini" gereği silahsızlanmayı desteklemeleri, atom, hidrojen, nötron
bombası yapımına ıkarşı çıkmaları, NATO, CENTO gibi saldırı paktı olarak
nitelendirdikleri paktla·rdan ayrılmaları gerekmektedir.

DiSK 6. Genel Kurulunda alınan Cephe Kararının 1. fıkrasına geçiri
len, "Ulusal Bağımsızlığımızın Sağlanması" isteminin altında yatan gerçek
işte budur.

Komünist bir rejimle idare edilen Sovyetler Birliği'nin propoganda
aracı olarak kullandıkları bu tek yanlı görüşün. genel kurulda karar haline
getirilmiş olması: DiS'K'in. kapitalist ekonomik sisteme olan düşmanlığını.
kapitalizmin yıkılarak kurulması tasavvur edilen sosyalizme karşı olan hay
ranlığını ifade etmektedir.

Almış oldukları bu kararla ülkenin. Ulusal Bağımsızlığını değil; ancak.
sosyalist bloka bağımlılığını sağlama·k hususundaiki arzularını açığa vurmuş
lardır.

Yine Cephe Kararının 1. fıkrasında " ....Tekellerin egemenliğ•inin her
alanda kırılması, halktan yana temel .ekonornik dönüşümlerin gerçe'kleştiril
mesi. .... " istenmektedir.

Bu istemler. e'konomik hayatın önemli bir unsurunu teşkil eden serrna
ye sınıfına, sermayeye ve üretim araçları üzerindeki özel mülkiyete yönelik
bulunmaktadır.
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Bu istemlerle. ülke ekonomisinin çarklarını döndüren. yerli ve yabancı
sermayenin Devletleştirilmesi, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin
halktan yana toplumsallaştırılması istenmektedir.

1Burada da görülüyor ki; istemlerin altında. 'kapitalist liberal karma eko
nomiyi benimsemiş Devlet Düzeninin yrkilarak Sosyalist bir sistemin ger
çekleştirilmesi özlemi yatmaktadır.

Cephe Kar.arında; sosyalizme geçişin ilk aşamasınıı sosyalist ihtilal
sürecinin büyük bir bölümünü teşkil eden "Milli Demdkratik Devrim "!n
tamamlanması...Amaç" olarak alınmış. bu amacın gerçekleştirilmes·i için.
Devlet hedef olarak seçilmiştir.

Devletin. Anayasal Devlet Düzeninin yıpratılması. mevcut Hükümetir.
iş yapamaz hale getirilip düşürülmesi için, gerek yasal boşluklardan istifa
de ederek. gerekse, tamamen yasa dışı büyük kapsamlı. ül'ke çapında kitıe
eylemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olan DiSK 6. Genel
Kurulu; bu eylemleri gerçekleştirecek olan güçleri, kendi mihveri etrafında
ve kendi öncülüğünde bir savaşım cephesi içinde toplamayı zaruri görmüş
tür.

Marksist-Leninist öğretiye göre; "üretim araçları üzerindeki özel mül
kiyetin toplumsal mülkiyete çevrilmesi ve kapitalizmin yıkılıp, proleter sos
yalist işçi sınıfı iktidarının kurulması için. işçi sınıfı öncülüğünde. diğer
emekçiler. ilerici. ulusal demokrat tüm vurtseverler ve katmanlarla birlikte
zorlu bir ihtilal kaçınılmazdır."

Yine, Marksist-Leninist öğretiye göre: yukarda belirlenen ihtilalci gü
cün. Marksist-Leninist işçi sınıfı partisi etrafında ve onun talimat ve direk
tifleri dairesinde ve onun öncülüğünde, ismi ne olursa olsun bir "Cephe" de
oluşturulması gerekrne"ı<tedir.

DiSK 6. Genel Kurulu bu ilkelerden hareketle; DiSK'in. bu Genel Ku
rul aşamasında. Marksist-Leninist işçi Sınıfı Partisi durumuna geldiğini ka
bul ile. bu genel kurulu tzleven tüm kuruluşlara. yurt ve dünya kamuoyuna
da aynı imajı vererek. DiSK mihveri etrafında. DiSK'in talimat ve direktif
leri dairesinde ve DiSK öncülüğünde; "Tüm Ulusal ilerici. Demokrat, Yurt
sever örgüt ve güçlerin anti-faşist, anti-emperyalist ve anti-tekel cephede
savaşım birliğinin kurulmasrru" karar altına almıştır.

6. Genel Kurulda konuşmacıların da ifade ettikleri g'ibi. kurulması ka
rarlaştırılan "Cephe" bir savaşım cephesidir. Bu cephenin savaşımı, Milli
Demokratik Devrim gerçekleştirilip işçi sınıfının kurtuluşu olarak nitelen
dirdikleri sınıfsız. sömürüz bir toplum düzenine kavuşuncaya, sosyalizm ku
ruluncaya 'kadar devam edecektir.
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Burada da görülüyor ki, faşizme, emperyalizme, tekellere karşı verile
cek savaşım, Devlete, Anayasal Devlet Düzenine ve rejime karşı verilecek
savaşımdır.

Çünkü; Devlet. büyü1< burjuvazi, toprak ağaları ve tekellerin, kapitalist
sistemin, sermayenin faşist diktatörlüğü olarek görülmektedir.

Çünkü; Devlet. kendilerinin değil, sermayeyi, üre-tim araçlarını elinde
bulunduran egemen sınıf olarak nitelendirdikleri güçlerin Devleti olarak gö
rülmektedir.

Burada. oluşturulması karar altına alınan savaşım cephesinin hareket
ve faaliyetleri, iki merhaleli olarak kendini göstermeıktedir.

Birinci merhalede; Devlet ve Devletin tüm Anayasal Kuruluşları konu
lacak kitle eylemleri ile temellerinden sarsılacak, Hükümet zayıflatılıp düşü
rülecek ve kendi istikametlerinde bir Hükümet iş başına getirilerek, sosya
lizme geçişi kolaylaştıracak olan, Millı Demokratik Devrim veya ileri Demok
ratik Düzerı'in gerçekleşmesi sağlanacak;

~inci merhalede de, Cephe içindeki güçlerin dinamizmi muhataza ve
daha da yüksek düzeye çıkarılarak sosyalist ihtilalin son, nihai ve kalıcı
darbesi indirilip Anayasal Devlet Düzeninin yıkılarak proletarya ·iktidarının
kurulması sağlanacaktır.

Tüm bu açıklamalardan DiSK'in, kurmalk istediği savaşım cephesi ile
neler y.apmak istediği açıkça anlaşılmıştır.

6. Genel Kurul·da alınan "DiSK Gençlik örgütleri ile ilişkiler" ve "işçi
Sınıfının Birliği ve Tasfiyecilik" başlıklı iki ve üç numaralı kararlarla; amacı,
ideolojisi, örgütsel yapısı belli olan savaşım cephesinin daha da takviye
edilmesi düşünülmüştür.

Sınıfsız, sömürüsüz sosyalist bir sistem için mücadele verdiklerini _ka
nıtladıkları ileri sürülen Gençlik örgütlerinin. işçi sınıfı ile uyum içinde
bulunmadıklarından. gençliğin sorunlarının ·işçi sınıfının sorunlarından ayrı
olamayacağından bahisle; Devrimci güç olarak DiSK'in, işçi sınıfı bilimine
yani Marksist-Leninist ilkelere ters düşmeyen tüm ilerici, demokrat ve sos
yalist gençlik örgütleri ile dayanışma ve güç birliği içinde olacağına karar
alınmıştır.

Böylece, bir taraftan anarşiye ortam hazırlayan savaşım cephesinin
güçlendirilmesi sağlanırken, diğer' taraftan da, Atatürk Milliyetçiliğini be
nimsemiş Türk Gençliği, yasalarımıza göre suç sayılan ve Devlete ve rejime
karşı bir hareketi tazammun eden Marksist-Leninist kökenli ideolojik fikirler
le anarşinin içine itilrniştir.
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-PiSK 6. Genel Kurulu; bir kısım delegelerin de konusmalarında ifade
ettikleri gibi, kilit iş kollarım ele geçirmeden. emekçi kesimle, halkla birle
şip bunların desteğini almadan; tüm sendikalardaki işçilerin ve sendika!a
rın birliği temin edilerek işçi sınıfı birliğinin ve sosyalist birliğin sağlanma
dan; bir sıcsk savaşa tevessül edilmesinin başarısızlıkla sonuçlanacağını
bilerek; bu anlamda işçi sınıfı birliğinin ancak; başta, Sovyetler Birliği ol
mak üzere sosyalist ülkelerdeki sendika biçirnlerivle sağnalanabileceğine
inanmış ve buralardaki sendika modelini örnek alarak, "Her iş kolunda bir
tek sendiıka. ülke çapında Marksist-Leninist bir tek sendi-k•a ve tek bir kon
federasyon" olması için çalışma yapılmasını kararlaştırmıştır.

Gerçekten de; Devletin iç ve dış güvenliğine yönelik petrol rafinerileri.
demir-çelik, utasırn-tıaberteşrne. silah ve mühimmat üreten fabrika ve iş
yerleri gibi, akla gelebilen kilit iş kollarını ele geçirmenin, bu iş yerlerinde
sendikal örgütlenmenin. kendi ifadelerinde sıcak savaş olarak belirttikleri
bir Halk ihtilali sırasında, ne derece önem ifade ettiği izahtan varestedir.

DiSK 6. Genel Kurulu. böyle bir hareketin başlamasından önce; bu ha
rekete yönelik olarak kurulacak olan "Cephenin en önemli unsurunu ve
en büyük öncü gücünü teşkil edecek olan, işçi sınıfının ve emekçi halkın
birliğinin sağlanması için yukarda belirtilen 3 nolu kararı almak gereğini
duymuştur.

Tüm bu açıklamalar sonunda ortaya çıkan gereçk şudur

Kuruluşundan itibaren illegaliteye bürünmüş olan DiSK; 5. Genel Ku
ruldan itibaren başlattığı Devleti ve Anayasal Devlet Düzenini yıpratmaya
yönelik hareketlerini. 6. Genel Kurulda aldığı kararlarla, daha da hızlandı·
rarak. sosyalizmin il'k aşaması olan Milli Demokratik Devrimi gerçekleştir
mek ve sosyalist ihtilal sürecinin son aşamasına ulaşmak için, Devlete kar
şı kitlesel eylemlere dönük, savaşım cephesinin oluşturulması ile ilgili De
mokratik Platform çalışmalarına başlamış ve kendi bölümlerinde tafsilat( ı
olarak izah edildiği üzere, aynı amaç doğrultusunda 15-16 Haziran otavla
rının devamı niteliğini taşıyan, DGM Direnişi, 20 Mart Faşizme İhtar ve
30 Nisan 1980 Eylemlerini gerçekleştirerek Marksist-Leninist ihtilalci kimli
ğini ortaya koymuş olmasıdır.
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Genel Başkanı ığa

Genel Sekreteri iğe

Yürütme Kurul üyeliklerine

Yönetim Kurul üyeliklerine

Denetim Kurul üyeliklerine:

Onur Kurul üyeliklerine

seçilmişlerdir.

Abdullah BAŞTüRK,

Fehmi IŞIKLAR,

Mukbil ZIRTILOĞLU.
Rıza GÜVEN,
Kemal NEBiOĞLU,
Tuc-er KOCAMANOĞLU,
Mustafa· AKTOLGALI,

Burhan ŞAHİN,
Kenan BUDAK,
Selahattin SAYIN,
Cenan BIÇAKCI,
ismet CANTEKİN,
Ertan ANDAÇ,
İsmail Hakkı öNAL.
Belgüzar CAN
Demirhan TUNCAY,
Cel81 KÜÇÜK,
Kenan AKMAN.
Niyazi KUAS.
Nusret AYDIN,
Mehmet KILINÇ,
vlustafa KARADAYI.
Erol YALÇIN.
Rıdvan BUDAK
Kemal YILMAZ,
Ahmet AĞIR.
M. Cengiz ACAR,

İsmail öZBiÇER,
Kemal AKAR,
Talat ÖZ,

İsmail ÇALIŞKAN,
Al'i TAŞER,
Tahir GüNER,
Ergun ER'DEM.
Ahmet ERTAN,
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25 Haziran - 2 Temmuz 1980 Tarihleri ,Arasında ;Yapılan r1. Genel
Kurulda Alınan Kararlar :

25 Haziran - 2 Temmuz 1980 Tarihleri arasında Harbiye Şehir Tiyatro
su salonunda yapılan DiSK 7. Genel Kurulunda alınan kararlara geçmeden
önce; DiSK tarafından hazırlanıp Kongre Delegelerine dağıtılan çalışma ra
poru içeriği ha'kkında genel bilgi verilmesi ve .kongrede yapılan konuşmala
rın özet biçimde aşağıda belirtilmesi uygun görülmüştür.

Çalışma raporunun baş kısmında;

"Şanlı 15-16 Haziran Direnişinin 1 O. Yılında,

Türkiye işçi Sınıfının 1870'1erden süzülerek Gelen. 1920'1erde Dalıa
üst Düzeye Ulaşan. 1960'1arda Yeni Boyutlar Kazanan Mücadelenin Uzan
tısında.

1 Mayıslarda, DGM Direnişinde,
20 Mart Faşizme ihtar Eyleminde. Tariş Direnişinde,
üretimden Gelen Gücümüzü Somutladığımız Eylemlerde.
Grevlerde, Direnişlerde. işgallerde.
Pekişen Bilincimizle,
Sömürü ve Baskıya Karşı Verdiğimiz
Sınıf Mücadelesi Ortamında.
Bağımsızlık
Demokrasi ve
Sosyalizm
Mücadelesinde Hayatlarını Yitiren
Sınıfımızın Yiğit Militanlarının

Anısına"

ibarelerini taşıyan ve DiSK'in Devlete ve Anayasal Devlet Düzenine
karşı eyleme dönük fikirsel yapısını açı'klıyan bir ithaf yazısına yer veril
miştir.

Bu ithaf yazısı dışında DiSK 7. Genel Kurul çalışma raporunun; "Ge
nel olarak dünyada durum", "Türkivede ekonornlk-toplurnsal durum", "Eko
nornik-politik gelişmeler ve DiSK'in mücadelesi", "Daire çalışmaları",
"Onur kurulu raporu", "istemler", "Belgeler", "Ocak 1978 - Haziran 1980
DiSK Ajansı Dizini" ana başlıklarını ihtiva eden sekiz bölümden oluştuğu
görülmüştür.
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DiSK 7. Genel Kurul Delegelerine sunulan ve DiSK'in 6. Kongreden bu
yana geçen süredeki faaliyetlerini içeren 600 sahifeden oluşan bu Çalışma
Raporunun tetkikinde; DiSK'in işçi sınıfı bilimi olarak tanımlanan Marksist
Leninist Dünya Görüşünden kaynaklanan Sınıf ve Kitle Sendikacılığı temel
ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren ve sosyalizmi amaçlayan, bunun nA
ticesi olarak mevcut kapitalist sınıflı toplum düzeni içersinde işçi sınıfırıın
sömürülmesinin azaltılabileceğine fakat hiçbir zaman ortadan kaldırılamıya
cağına, sömürünün ortadan kaldırılması için, işçi sınıfının iktidarı ele gt:•
çirerek sosyalist devrimi gerçekleştirip sınıfsız bir toplum yaratmanın şart
olduğuna inanan ve bu amacına ulaşmak, işçi sınıfının iktidarını tesis ede
bilmek için, ekonomik, politik ve ideolojik alanlarda mücadeleye girişen
bir kuruluş olduğu açıkça görülmekte, DiSK'in bu ideolojisi ve hedefi çalış ..
ma raporunda hiçbir kuşkuya yer kalmıyacak şekilde açık ve seçik olarak
ifade edilmektedir.

Raporda, sosyalist ülkeler dışında olan ve liberal ve kapitalist ekonornı
sistemi içindeki gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler emperyalist-sömü
rücü, ırkçı, şovenist ve savaş kışkırtıcısı olarak nitelendirilmekte, Marksist
Leninist Dünya Görüşünün bir gereği olarak emperyalist-kapitalist sistemin
kendi bünyesinden doğan çelişkiler içinde her geçen gün büyük bunalımlara
düştüğü ve kendi bunalımları içinde çökmekte olduğu, emperyalist-kapita
list sisteme bağımlı olarak Türkivemn de aynı bunalımların ve çöküntünün
içinde bulunduğu iddia ve ifade edilmekte, emperyalist-kapitalist sisterrun
temelinin sömürü ve baskı üzerine kurulduğu, egemen sınıfların sınıfsal ya
pıları itibariyle devamlı olarak işçi sınıfını sömürdükleri, bu sömürülerini
devam ettirebilmek için gerekfiğinde baskı ve zora başvurdukları. faşist uy
gulamalara giriştikleri, ırkçı ve şovenist politikalarıyla halkları birbirlerine
kırdırdıkları, kar amacıyla ürettikleri silahları satabilmek için savaş kışkırtı
cılığı yaptıkları, ancak bütün bu çabalarına rağmen emperyalist-kapitalist
sistemin hızlanan çöküşünün durdurulamıyacağı, Asva'da. Afrrka'da Dünya
nın her tarafında sömürge ulusların faşizme ve emperyalizme karşı sosya
list ülkelerin desteğinde kurtuluş savaşı verdikleri, kurtuluş savaşı veren
sömürge uluslarla işçi sınıfının çıkarlarının aynı olduğu, faşizmin ve em
peryalizmin temelinde kapitalizmin ya-ttığı, Ulusal Kurtuluş Savaşı veren
ulusların Dünya işçi Sınıfının destek ve dayanışması ile zafere ulaştıktan.
bu durumun emperyalist-kapitalist sistemin egemen sınıflarını korkuttuğu,
tüm Dünya işçi Sınıflarının çıkarlarının ve düşmanlarının müşterek olduğu.
bu nedenle de tüm Dünya işçilerinin proleter enternasyonalizm ilkeleri için
de birleşmeleri, dayanışma içersinde bulunmaları gerektiği bellrtilerek.
DiSK'in bu ilkeler ışığında tüm Dünya işçilerinin ve sömürülen halkların ya
nında olduğu ifade edilmektedir.
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Raporda, emperyalist-kapitalist sistemin bunalımına karşılık sosyalist
sistemle yönetilen ülkelerin her geçen gün yeni inkişaflar kazandıkları, eko
nomilerinin güçlendiği, sosyalist ülke halklarının refah düzeylerinin yükse
lere1< bilim, sanat ve spor dallarında başarılar kazandıkları, çağın sosyalizme
geçiş çağı olduğu iddia edilerek, sosyalist Marksist-Leninist sistemin övgü
sü yapılmaktadır.

Raporda, emperyalizme ve kapitalizme karşı verilen savaşların haklı
savaşlar olduğu, Emperyalist-Kapitalist sisteme bağımlı bulunan Türkivede
ki bunalımın da egemen sınıflarca işçi sınıfına yükletilmeye çalışıldığı an
cak işçi sınıfı bilimini rehber edinen DiSK'in örgütlü mücadelesinin bu.ra
fırsat vermiyeceği, işçi sınıfı biliminin Marksizm olduğu ve DiSK'in sosya
list bir kuruluş olduğu, işçi sınıfı biliminin yol g•östericiliğinde sınıf müca
delesi yaptığı ve sosyalizmi amaçlayan bu mücalenin ekonomik, politik ve
ideolojik bir bütünlük taşıdığı ve amaca ulaşıncaya kadar bu mücadelenin
devam edeceği, işçi sınıfının kurtuluşunun Marksist-Leninist ilkelere dayalı
sosyalist bir düzene geçmekle mümkün olacağı, tüm çalışmaların bu amacı
gerçekleştirmeye yönelik olduğu açıklanmaktadır. (EK: 176)

7. Genel Kurula iştirak Eden Konuk ve Delegelerin Bant Çözümünden
Tespit Edilen Konuşma özetleri :

DiSK •Genel Başkanı Abdullah BAŞTORK'ün jKonu.-,ması :

Kongreyi selamla-yarak konuşmasına başlavan Abdullah BAŞTüRK; "6.
Genel Kurul sırasında 2. MC iktidarı yıkılmıştı şimdi MC'lerin devamı olan
AP gerici, baskıcı, azınlık iktidarının düşürülmesi tarnsrlrvor. Türkiye işçi
Sınıfının ve emekçi halkımızın büyük bir kesiminin dikkatleri Genel Kuru·
lumuza çevrilmiş durumda. Tartışmalarımız ve alacağımız kararlar bu neden
le hayati ve tarihi önem taşıyor. işte böyle bir ortamda 1870'Ierden süzü
lerek gelen mücadelemiz içinde grevlerde, direnişlerde, mitinglerde, 1 Ma
vıs'larda. DGM direnişinde, 20 Mart Faşizme ihtar Eyleminde, tüm eylem
lerimizde yüz yılı aşkın mücadele süresinde DiSK'in geride bıraktığımız mü
cadele ile dolu 13 yılında işini, aşını kaybetme pahasına mücadele eden,
işkenceden yılmayan, hapishanelerde dimdik duran, yaralanan, öldürülen,
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm kavgasını sürdüren DiSK'i DiSK yapan
isimsiz militanları, tüm arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Değerli arkadaş·
larım emperyalist-kapitalist sistemin bunalımı her geçen gün biraz daha de
rinleşmektedir. Bu bunalım Türkiye gföi emperyalizme bağlı az gelişmiş ül
kelerde çok daha büyük boyutlarda yaşanmaktadır. Tüm kapitalist ülkelerde
işsizlik ve hayat pahalılığı bugüne dek görülmedik bir biçimde yüksek du
zeylere ulaşmıştır. Sistem bu olgunun köklü çözümünü üretemediği gibi ge-
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cici çözümlerde sorunu hafifletememektedir. Emperyalist, kapitalist sistem
bunalımını gelişen boyutlarda yaşarken, sosyalist ülkeler, kapitalist ülke ış
çi sınıfları ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi veren halklar her geçen gün yeni
zaferler kazanmaktadır. Bu yoğun saldırılara rağmen kapitalist ülke işçi sı
nıfları ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi veren halklar her geçen gün yeni : a
ferler kazanmaktadır. Bu yoğun saldırılara rağmen kapitalist ülke işçi sınıf
ları sömürü ve baskıya karşı ulusal ve uluslararası çapta yoğun kavga ver
mektedirler. Dünyanın her bir yöresinde halklar faşizme, emperyalizme, şo
venizme, sömürgeciliğe, 'ırk ayrımına, siyonizme, her türlü işgalciliğe, Ulu
sal baskıya karşı yoğun bir mücadele vermekte ulusal kurtuluş savaşları ye
ni yeni mevziler elde etmektedir. DiSK'in 6. Genel Kurulundan bu yana ge
çirdiğimiz i'ki buçuk yıl içinde dünya çapında halkların mücadelesi gelişmiş
tir. irarı'da halkın toplumsal muhalefetinin sonucunda Şahlık çökerken. N:
karagua halkı Somoza diktatörlüğünü yıkmıştır. Bugün uluslararası dayanış
mamız dünyanın dört bir köşesinde savaşan halklar için, Filistin halkı için
dir. Şili halkı içindir. Brezilya, Uruguay halkı içindir. Güney Arnerika'da
faşist cuntaların zindanlarında bile mücadeleyi sürdürenler içindir. Irk ayrı
mına karşı yılmadan savaşan Zimbabve ve 'Güney Afrika ve Namibya halkları
içindir. Emperyalizmin tüm saldırılarına rağmen sosyalizmin inşaasında
önemli mesafeler kaydeden Vietnam içindir. Küba içindir. Kıbrıslı emekçi
halklar içindir. Gelecekteki güzel günler için mücadele eden tüm halkları
buradan saygıyla selamlıyorum ...

Dünyada bu gelişmeler şunu açıkça gösterme'l<tedir ki; Bugün geliş
meler sömürüsüz, baskısız, savaşsız, barış içinde bir dünya istiyenlerden
yanadır. Dünya bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmin güçlerinden yana
dönmektedir.

işte böylesine bir ortamda Türkiye'nin konumu çok büyük önem ka
zanmıştır. iran'da ernpervalizmin en sadık bekçilerinden Şahın yıkılmasın
dan ve ardından CENTO'nun dağılmasından ve Afganistan'daki gelişmeler
den sonra, Orta Doğu'da çıkarları sarsılan Amerika Birleşik Devletleri yeni
stratejiler peşindedir. Filistin halkına karsı oluşturulan Mısır-İsrail gerici it
tifakını da yeterl'i görmeyen ABD Bölgede Suudi Arabistan-Mısır-İsrail-Tür ..
kive'den oluşan bir dörtlü bekçi halkası oluşturmak istemektedir.

Emperyalist ABD böylesi bir plan içinde Türkive'vi Orta Doğu halkla
rına karşı kullanacak daha ileri bir saldırı karakolu halinde tutabilme çaba
larını arttırmıştır. Demirel Hü'kümetince imzalanan {Savunma işbirliği en
laşması) bu planın bir parçasıdır. Bugün Ankarada toplanan NATO Bakan
lar Konseyi bu kapsam içinde ele alınmalıdır. Bölge halklarının bağımsızlık
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mücadelelerini bastırmak için bir saldırı üssü durumuna getirilecek bir Tür
kiye aynı zamanda Bölge Halklarının çıkarlarına ters konumuyla bir hedef
haline de gelmiş olacaktır.

üslerin ve tesislerin. i'kili anlaşmaların. savunma işbirliği anlaşmasının
getirdiği olanaklarla emperyalist ABD 'nin Türkiveds ki varlığı Türkiye hal
kı için tehdit ve felaket kaynağıdır.

Milliyetçi geçinen Demirel iktidarının imzaladığı SiA bir boyunduruk
anlaşmasıdır. SiA; iktidann Amerikancılığının belgelenmesidir. SiA, yurt
topraklarının emperyalistlere peşkeş çekilmesidir. Halkımızın geleceğini
tehlikeye sokan ve halk oylamasına sunulduğunda kabul edilmeyecek olan
bu kira sözleşmesi. bağımsızlıktan yana olan Parlamenterler tarafından da
tepki ile karşılanmalı ve Mecl'islerden geçmesi engellenmelidir. (üslere el
konulsun Amerika Defolsun).

ABD Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan halklarını tehlikeli bir biçimde kar
şı karşıya getirmeye çalışmaktadır. Ancak. emperyalizmin tüm planları halk
ların ortak mücadelesi konusunda paramparça edilecektir. Toprak bütünlü
ğüne sahip egemen, bağımsız, bağlantısız ve yabancı güçlerden arınmış bir
Kıbrıs yaratılacaktır. Türkiye ve Yunan'istan emekçi halklarının kardeşliği
her engeli aşacaktır. Emperyalizmin patlamaya hazır barut fıçısı haline ge •
tirmek istediği bölge Akdeniz Barış Gölü haline getirilecektir.

Çalışma ve yaşama koşulları sürekli olara'k daha da bozulmaktadır. En
başta yaşama hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükler ayaklar altına
alınmakta, zaten kısıtlı olan sendikal hak ve özgürlükler daha da budanmak
istenmektedir. ülkede can güvenliği kalmamıştır. Emperyalist rnihraklarce.
egemen sınıflarca desteklendiği iyice kanıtlanan faşist odaklar saldırılarını
arttırarak sürdürmektedirler. işçi, köylü, memur, öğretmen, teknik eleman,
Avukat, öğretim üyesi, genç, yaşlı, ilerici, devrimci ayırımı yapmadan fa·
şistler tüm emekçi halka ölüm kusmaktadırlar ...... insanlık düşmanı faşist-

• ler son olarak Çorurrı'da emekçi halka saldırmışlardır. Ancak, Çorum 'un
yiğit emekçi halkİ veni bir Kahramanmaraş'a izin vermemiştir. Bu yılın ba
şında lzrnirde Tar işde yaşanan olaylar Devlet terörünün en somut örnekle
ridir. Tarişte Devlet terörü ile işçiler işlerinden atılmakta işyeri faşistleşti
rilmek istenmektedir. Antbirlik ve Tariş'te işçilerin yiğitçe direnişi sonunda
siyasi 1iktidar ikinsi Tarişler yaratamamıştır. Dernekler. gösteri ve yürüyüş,
polis hak ve selahivetleri yasaları dikensiz gül bahçesi sağlamak için değiş
tirilmiştir. Sıkıyönetim yasası da aynı amaçla değiştirilmek istenmekter:lır.
Siyasi iktidar CHP'nin getirdiği önlemler paketine dört elle sarılarak şimdi
olağanüstü haller yasasını. DGM yasasını çıkarmayı amaçlamaktadır. De-
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mokratik Hak ve özgürlükler,i korumak adı altında yaratılan Sıkıyönetim or
tamında temel hak ve özgürlüklere yönelik saldmlar sürekli olarak yaygın
laştırılma'kta, sendika toplantıları, grevler. yasal hak direnişleri, Sıkıyöne
tim iznine bağlı kılınmakta ve yasakl,ınmaktadır. Bunalımdan çıkış yolu
bağımsızlık ve demokrasidir. Temel çözüm sömürüsüz ve baskısız bir dün
yadır. Sosyalizmdir .

..... 6. Genel Kuruldan bu yana iki buçuk yıllık bir çalışma dönemi ge
çirdik. Bu i'ki buçuk yılın 22 ayı CHP ağırlıklı iktidarı dönemine. 8 ayı da .
Demirel azınlık iktidarına rastladı. Çalışmalarımızın 18 ayını da Sıkıyöne
tim koşullarında geçirdik. Ancak DiSK baskılara, hapislere. saldırılara raç
men her koşul altında çalışmalarını sürdürdü. 6. Genel Kurulda alınan ka
rarların büyük bir çoğunluğu hayata geçirilmeye çalışıldı. Çalışma raporun
da bunları ayrıntılarıyla sergiledik. 6. Genel Kurul sonrasında Konfederas
yonumuz bir dizi eylem yaşadı. 20 Mart faşizme ihtar evlerni. 5 Ocak Fa
şizmi lanetleme eylemi. 20 Mart'ı anma eylemi, Tariş ve Antbirlik eylemi
ve bu eylemleri destekleme eylemleri. 30 Nisan eylemi önemli deneyler
getirdi, ilk kez 15-16 Haziran direnişini kitlesel olarak kutladık. DiSK'in
kuruluş yıldönümleri, temsilciler meclisleri, 12 Şubat toplantıları. 1 Mayıs
1978'i kitlesel Kutlamanın ardından 1 Mayıs 1980'in özüne uygun yaşan
ması, dört büyük demokrasi mitingi, çalışmalarımızda önemli köşe taşlan
oldu.

Tek tip demokratik tüzük ve DiSK yönetmelikleri ile kurumlaşmayı çok
daha somuta indirgedik.

CHP ağırlıklı iktidarın işçi ve emekçilerden yana attığı her ·adımı des
teklerken. özelllkle Cl+P'nin faşizme karşı mücadelede tutarsızlığını her du
rumda sergiledik. 6. Genel Kurul kararlarını büyük ölçüde hayata qeçirrns
ye çalıştık. Ancak bir konuda başarılı olamadık. Faşizme. emperyalizme ve
şovenizme karşı olan tüm güçlerin kalıcı, sürekli. programlı. ilkeli. güç ve
eylem birliğirıi sağlayamadık. Sosyalist hareketin bölünmüşlüğü, farklı an
layışların kendi görüşlerini dayatmak istemeleri. birleşme noktaları yerine
ayrılıkların ön planda tutulması, bu konuda en önemli engeller oluşturdu.
işçi sınıfı uzun ve yorucu kavgalar içinde kaybettikleri pahasına çok şey öğ
renmiştir. Yönetimsiz örgütçülüklerle yola çıkıldığından sonucun yenilgi
olduğunu acil deneylerle gördük. örgütlü işçi sınıfımız ise yenilmez güç
olduğunu zaferleri ile yaşamıştır. örgütsel çalışmanın esası organ çalışma
sıdır. Sendikal mücadelede önderliğin bel kemiği seçilmiş yönetimdir. Onun
işlemez hale gelmesi, kırılması, yenilgi demektir. Eğer sendikal demokrasi
doğma değil. temel ilke ise pratiğimizin tek ölçüsü sendikal demokrasi ko-
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nusunda tutarlı olmak zorundayız. Demokrasi ve merkeziyetçilik bir bütün
dür. işimize geldiği gibi bu bütünün bir yönüne ağırlık veremeyiz. Çalışma.
lardaki yanlışlıklar demokratik merkeziyetçilik ilkesinin doğru kavranama
masından kaynaklanmaktadır. üst örgütün otoritesine karşı çıkanlar kendi
örgütlerine de otorite tanımama hastalığı başlayınca bundan şikayet etmek
tedirler. Sendikal çalışmaların bel kemiği olan yöneticiler zaafa uğratılınca
bu elbette en ağır bölümlere kadar yansıyacaktır. Tabanın söz ve karar sa
hibi olması ilkesinin gerçek anlamda uygulanmamasına özde sağ, ancak
görünüşte aşırı sol tepki olarak gelişen arıarko sendikalizm bugün sendika
ların örgütsel işleyişini kemirmektedir.

Türkiye'de sendikal hareketin özellikle de bu hareket içinde DiSK'in
üzerine düşen görevler belki dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmadık öl
çüde ağır ve geniş kapsamlıdır. ülkedeki işçi sınıfı hareketinin ve daha ge
nelinde demokrasi güçlerinin içinde bulunduğu koşullar bunun temelini oluş
turmaktadır. O nedenle soruna çözüm ararken klişecilik dediğimizı somut
koşulları göz ardı etmek dediğimiz, yanlışa düşmemek zorundayız.

Temel hedefimiz faşizme karşı ortak mücadeledir. Sol Harekatın bölün
müşlüğü sonucu ortaya çıkan mücadele zaafını giderici tıkanıklığı açıcı gi •
rişimlerde bulunulması ve bu yolla somut adımlar atılması genel harekatı
mızın acil görevidir. DiSK ekonomik, politik ve ideolojik mücadelenin bü
tünlüğü içinde demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü olma gerçeğine sa
dık kalarak bu acil görevin yerine getirilmesine katkıda bulunmak zorunda
dır. önümüzdeki günler daha büyük mücadeleleri de beraberinde getirecek
tir. Türkivede her 'ilerleyici, her demokrat, her devrimciyi bekleyen bu zor
ve çetin günlerin aşılması. sağlam ve kalıcı bir birlikten geçecektir. Böyle
bir ortamda tüm ilerici, devrimci, yurtsever, sosyalist kişi ve kuruluşlara
büyük görev düşmektedir. Gün örgütlenme ve örgütlü siyasi mücadele ver
me günüdür. Bizim birlik anlayışımız budur. Bu anlamda yaşama hakkını,
can güvenliğini savunan goşist saldırı ve cinayetlere karşı çıkan herkese
birlik ve eylem öneriyoruz. Faşizme, emperyalizme, şovenizme karşı herkese
birlik ve eylem öneriyoruz. Arkadaşlar, burjuvazi kavgaya davet etmiş bizi,
biz de bu kavgayı kabul etmişiz. Yepyeni bir mücadele dönemine gıriyoruz.
Yeni mücadele dönemi. yeni mücadele yöntemlerini ve yeni taktikleri ge-·
rekli kılmaktadır. Sendikal alanda, örgütlenme·de, toplu sözleşmelerde, eği
timde. yayında. kısacası sendikal çalışmalarımızın her alanında yeni yön
temlere yönelmeliyiz. Sendikal demokrasinin daha mükemmel işleyebilmesi
ıçın yeni biçimleri tartışmalıyız. Burada önümüzdeki mücadele döneminin
ilkelerini, araçlarını. yeni durumların gerektirdiği yeni mücadele taktiklerıni
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tartışacağız ve karara bağlayacağız. DiSK ana tüzük değişikliği bu anlayışla
ele alınmalı, yönlendirici belge ve temel kararlar bu yaklaşımla tartışılma
lıdır.

önümüzdeki dönem sınıf uzlaşmacılığına, sınıf işbirliğine karşı daha
etkin bir mücadelenin verilebileceği, sarı sendikacılığın, yeşertilmek iste
nen faşist sendikacılığın daha geniş boyutlarda mutlaka mahkum edileceği
bir dönem olacaktır.

Belli yanlışlar için öz eleştiri yapmak, yanlışlarını kabul etmeyerek sü
rekli aynı yanlışlıklar-da direnenleri işçi sınıfı bilimi doğrultusunda doğru
çizgiye çekmek için, DiSK, bugün Türkivede ekonomik, demokratik müca
delenin öncülüğünü yapmaktadır. Son üç yıl içinde Türkiyedeki işçi eylem
lerinde DİSK üyelerinin ezici payı onun en açık göstergesidir. Şu anda kırk
bini aşkın DiSK üyesi grevdedir. DiSK bugün savaşıyor ... Ve gelişiyor. Kaz
mayı tutanlar, çeliğe su verenler, petrolü damıtanlar, harfleri dizenler. ek
meği pişirenler, hizmetleri üretenler, kumaşları dokuyanlar, "iş yerleri ka
lemiz, Yaşasın DiS'K" diye haykırıyorlar. Devrimci Sendikal Birliğin, çatısı
altında DiSK'in ilkeleri temelinde sağlanacağı günlere yürüyor işçiler .....

önümüzdeki günler zor ve çetin, ancak yılgınlığa, kararsızlığa. teslimi
yete yer yoktur. Mücadelemizi kararlı bir biçimde sürdüreceğiz. işçi sınıfı
bilimi bize yol gö9termektedir. Bu mücadeleyi biz kazanacağız. üretilen her
şeye alın terimizi, canımızı, kanımızı katan, üretimi elinde bulunduran, yö
şamı durmaksızın üreten biz milyonlar mutlu günler için. kimsenin kimseyi
sömüremediği, kimsenin kimseye kul olmadığı güzel günler için, barış ve
kardeşlik için savaşacağız. Sömürünün ve baskının olmadığı, işçilerin, emek
çilerin iktidarını kuracağız. SOSYALİZMİ KURACAĞIZ. Bu anlayışla sizlere
çalışmalarınızda başarılar dilerken faşizme karşı olan herkese görev başına
diyorum. Selam olsun (,Sütün ülkelerin işçileri birleşin) .bayrağını dalgalan
dıranlara, Selam olsun sömürü ve baskıya karşı göğsünü gere gere yürü
yenlere, Selam olsun bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm kavgasını sürdü
renlere" diyerek; Yaşasın anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şovenist güçlerin
birliği; Yaşasın işçi sınıfının uluslararası dayanışması; Yaşasın Türkiye işçi
Sınıfı; Yaşasın DiSK sloganları ile konuşmasını bitirmiştir.

- Türkiye işçi Partisi Genel Başkanı Konuk Behice BORAN'ın
Konuşması :

Türkivede faşizmin tırmandırıldığını ve terörün faşizmden kaynaklan
dığını belirten Türkiye işçi Partisi Genel Başkanı Behice BORAN; .. Faşizm
hep bildiğimiz gibi büyük serrnavenin. tekelci sermayenin. demokrasiyi, in
san haklarını, demokratik özgürlükleri ve hakları, işçi ve emekçi sınıfların
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çıkarlarını ortadan yok eden. silip süpüren en kanlı ve baskıcı bir vönetlnı
dir. Faşizmin kaynağı yapısal ve sınıfsaldır. Bu belanın kaynağı sınıfsal olun
ca, panzehiri ve çaresi de sınıfsaldır. Faşizmi geriletecek ve giderek ortadan
yok edecek ve bir daha boy atmasını önleyecek kuvvet toplumdaki sınıfsal
güçlerdir. Başta işçi sınıfı olmak üzere diğer kol ve kafa emekçisi. sınıf ve
tabakalar ve tüm yurtsever ilerici. demokratik güçler·dir. Bu güçlerin başını
işçi sınıfı çekmek zorundadır. Çünkü toplumun en ilerici. en devrimci ve en
dinamik sınıfı işçi sınıfıdır. Çünkü işçi sınıfı. toplumu bugünkü kargaşalı.
bunalımlı kapitalist sistemden sosyalist sisteme geçirecek sınıftır. işçi sınıfı
ne kadar güçlü ne kadar dinamik ve ne kadar öncü de olsa tek başına bu
muazzam işi başaramaz. Mutlak surette diğer emekçi sınıf ve tabakaların,
ilerici demokratik güçlerin desteğini sağlamak ve onlarla iş v-e eylem bir
liği yapmayı elde etmek. kazanmak durumundadır. Faşizme karşı kalıcı ve
örgütlü bir birliğin oluşturulması yani bir cephenin oluşturulması sorunu
hiç kuşkusuz işçi sınıfının politik birliğini ve sendikal birliğini de kapsa
maktadır. Türkive rıin bugünkü koşulları faşizmin bu derece toplumun ense
sine yapışmış olması. işçi sınıfının politik birliğinin oluşturulması ve ger
çekleştirilmesini daha da acil ve ivedi bir duruma koymaktadır. işçi sınıfı-•
nın politik birliğinin sağlanması bakımından DiSK'in ilerici ve bilinçli bir
sendikal kuruluş olarak TÜRK-İŞ ile diyalog sağlaması ve sürdürmesi ge
rekmektedir. DiSK politik bir parti değildir. Ama. politikanın dışında da de
ğildir." diyerek. kendi partisinin Türkiye işçi Sınıfının partisi olduğu ima
jını yaratarak konuşmasını bitirmiştir.

- Türkiye Sosyalist işçi Partisi Genel Başkanı Konuk Ahmet
KAÇMAZ'ın Konuşması :

Konuşmasına isçi sınıfının en seçkin evla ti-arı merhaba sözleriyle baş
layan Ahmet KAÇMAZ; "Bugün Ankara'da NATO Bakanlar Konseyi ile Tür
kivenin geleceği pazarlık konusu yapıldı. Bir yandan gensoru önerileri gün
deme alınıyor ve Türkiyedeki ekonomik bunalım ile siyasi bunalım atbaşı
birlikte gidiyor. Bu ortam içersinde Türkivenin değerlendirilmesini yapan
herkesin fikri aynı .... Kapıda faşizm bekliyor. Faşizm ise, hepimizin bildiği
gibi ilk başta işçi sınıfını boy hedefi alıyor. onu sindirmeyi amaçlıyor. 12
Mart tarihimizde bunun somut örnekleri yaşanmıştır. 12 Mart Faşizm
döneminde en zararlı çıkan işçi sınıfı olmuştur. Türkivede anti - fa
şist mücadele içinde yer alanlar. Türkiye'de emeğin saflarında yer alan
lar. Türkivede yurtseverler, ilericiler. demokratlar birleşmiş gözüküyorlar.
Her ağzını açan faşizme karşı olan güçlerin bir an evvel örgütsel beraberlik
içinde faşizme geçit vermeyecek bir mücadeleye seferber edilmelerini isti
yor. fakat bu istek bunca süredir gündemde olmasına rağmen hala daha
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elimizde güçlü bir cepheleşme hareketi gerçekleşmiş değildir. Sol güçle
rin dağınıklığı, bölünmüşlüğü sosyalist hareketin merkezi otorite haline gel
miş olmaktan yoksun olmasındandır. Süreç içinde bir gelişme vardır. birliğe
doğru, işbirliğine doğru bir gelişme vardır. Ama, işçi sınıfının bir büyük ög
retmeninin, Marksın dediği gibi, bizlerin görevi bu süreci hızlandırmak, bir
an evvel sosyalistlerin tek bir çatı altında toplanmalarını sağlamak, qeruş
demokratik birliği oluşturmaktır. Sizler işçi sınıfının en seçkin temsilcileri
olarak buradasınız, bir kongre sürecinden geceçeksiniz ve ülkenin kaderi
yarınlarda belli olacak, bu kongre sürecini en iyi değerlendirmek zorunda
yız. Bu kongre sürecinde bizim yarınlarımıza DiSK açısından ışık tutacak,
mücadeleyi yetkinleştirecek kararlar almak. bunları uygulamak zorundayız.
Burada kısaca sosyalist birlik meselesine değinmek istiyoruz. Çünkü, bu
mesele DiSK'i de 1. derecede ilgilendiriyor. DiSK sosyalist bir düzeni amaç
layan örgüttür. Bunu bünvesine yazmıştır. Yani tüzüğüne yazmıştır. O halde
sizler de DiSK'in yüzıbinlerce üyesinin temsilcileri olarak sosyalizmi amaç
lıyorsunuz, o halde Türkive'ds ki sosyalist birlik meselesi sizleri de birine:
derecede ilgilendiriyor. Bu kongrede sosyalist hareketin birliği ile ilgili bir
karar oluşturulmak üzere tasarı hazırlanmıştır. Başlıca amacımız Türkiyede
bilimsel sosyalizmi kendisine kılavuz edinmiş kim varsa bunların tek bir çatı
altında toplanmasıdır.

Bugün Türkiye için geçerli olan bir tek yol vardır. Bilimsel sosyalist
lerin, proletarya enternasyonalizmini sonuna kadar benimsemiş, işçi sınıfı
nın ideolojisini sonuna kadar benimsemiş, bilimsel sosyalistlerin tek bir ça
tı altında toplanmaları ve işçi sınıfının köylülerl-e, emekçilerle ittifakını sağ
layıp iktidara yürüyen hareketini güçlendirmeleridir. Bu nedenle ayrı ayrı
kurulan sosyalist partiler amacın gerçekleşmesini sağlayamaz. Bilimsel sos
yalizmin temel ilkesi tek bir işçi sınıfı partisidir. işçi sınıfının en büyük öğ
retmenlerinden birisi olan Lenin "işçi sınıfının iktidar mücadelesinde par
tisinden başka silahı yoktur" diyordu. Madem ki böyle bir ilke ile karşı kar
şıyayız, bu ilkeyi de hayata geçirmekle yükümlüyüz" diyerek aynı minval
üzere konuşmasını sürdürmüştür.

- Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı Konuk Mustafa TiMISi'nin
Konuşması :

Faşizmin her gün demokratik kuruluşları teslim aldığını, ülkede deği
şik planda bir Endonezya örneği yaşandığını, her gün gençlerin. öğrencilerin
öldürüldüğünü, akan kanların yerde kalmıyacağını, işçi sınıfının Türkivede
iktidara geldiği gün emperyalizmi, faşizmi. şovenizmi, kapitalizmi alt ettiği
gün bu kan cehenneminin biteceğini ve Türkivenln kendi aydınlığına kavu
şacağını. Orta Doğu'da çökmekte olan kapitalist-emperyalist sistemin Tür-
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kivede ki devrimci mücadeleyi kitle katliamı halinde teslim almaya çalıştı
ğını. Türkivede ki kapitalizmin buhranı ile, dünya kapitalist ve emperyalist
sisteminin buhranının çakışmış olduğunu, Türkiye'deki egemen ve iş
birlikçi burjuvazinin yıllardır işçilerin sırtından elde ettiklerini yurt dı
şına kaçırdıklarını ve Türkiye işçi Sınıfının yükselen sıınıf mücadelesini
durdurmak ve teslim almak için her çareye baş vurduklarını belirterek ko
nuşmasını sürdüren Mustafa TiMiSi; "Türkiye işçi Sınıfının ve Dünya işçi
Sınıfının ve emekçilerinin ortak hedefi kapitalizmdir. emperyalizmdir. işbir
likçi burjuvazidir. işçi sınıfı egemen sınıfların yarattığı sahte umutların ar
kasından koşamaz. işçi sınıfı kendi kurtuluşunu sadece kendi sınıf bütünlüğü
içinde sağlamalıdır. işçi sınıfının önderliğinde yapılacak sınıf mücadelesin
de herkes yerini almalıdır. Bu savaş, işçi sınıfının bu mücadelesinde yerini
alanların oluşturduğu faşizme. kapitalizme karşı birlikte mücadeleyle sağ
lanır. Türkiva'de işçi sınıfının önderliğini destekleyen tüm devrimci kadro
lar bu beraberliği gündeme getirmeye rnecburdurlar. Burjuvazi ile yapıla
cak mücadele bir emek ücret ilişkisinin boyutları içinde değildir. Savaş
kapitalizmden emeğe ücret sağlamak değildir. savaş halkı soyan burjuvazi
den pay almak değildir. Savaş, emeğinle sınıf olmaya yönelik, faşizmin or
dusunu kırmak. emperyalizmi ülkemizden kovmak. kapitalizmin, şovenizmin
her türlü tuzağına düşmemektir. Bu aşamada Türkivenin devrimci mücade
lesine ağırlığını koyan devrimci işçilerimizin konfederasyonu DiSK 'in bu
kongresinde, bu tarihi sorumluluğun tartışıldığını belirlemeyi görev biliyo
ruz. Bu tarihi sorumluluk aşamasında Türkiye Birlik Partisi kendine düşeni
yapmak için aylardır yoğun bir mücadele içindedir. Partimiz diyalektik ma
teryalizmin kalıpları içinde kendi tabanından gelen bir belirleyiciliğin aşa
ması içindedir. Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı olarak biz, tüm taha
nımızia birlikte bu mücadelede yerimizi almaktan yanayız. DiSK 'in bu kon
grede kendi birl'iğini. bütünlüğünü yaratarak bir tarihsel görevine yönelmesini
istiyorum" diyerek konuşmasını bitirmiştir.

- Sosyalist Vatan Partisi Genel Başkanı Konuk Mehmet öZLER'in
Konuşması :

Bugün Türkiye'de sınıflar dengesinin gözardı edildiğini, sınıflararası
bir savaş içinde bulunulduğunu. bu savaşta sınıfların belli olduğunu, sınıf Iar
dengesini ortaya çıkarmaya çalışacaklarını. bugün önemli konunun pahalı
lıktan. zulümden. faşizmin tırmanmasından yakınmak olmadığını. bugün
başlayan ve başlamış olan. gittikçe şiddetlenen savaştaki güçler dengesinin
ortaya konulabilmesinin en önemli konu olduğunu. devrimci güçlerin dağı
nıklığından yakınmanın, faşizmin tırmandığını söylemenin yetmiyeceğini,
sosyalistlerin tutumunun Hükümetin düşürülmesi parolası olamıyacağını,
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böyle bir parolanın işçi sınıfının devrimci mücadelesini mevcut düzen sınır
larında tutmak anlamını taşıyacağını, bu nedenle parolanın hükümet değişik
liği değil düzen değiş'ikliği olması ge-rektiğini, işçi sınıfının, devrimci güç!e
rin somut taktik parolasının direniş cephesini örgütleyebilmek, genel paro
lasının ise düzen değişliği olması gerektiğini, belirterek konuşmasını sürdü
ren Mehmet ÖZLER; "Hükürnet değ'işikliği, hükümetin düşürülmesi üstüne
her söylenecek sosyalist söz sonunda reformizmle mücadeleyi bir düzenin
sınırları içinde bıraktırmaya varır. Bugün para babaları da aynı gayret için
de, onlar da hükümet değişikliği derdinde, acaba hükümet değişikliği ile
Türkiva'deki sınıflar potansiyelini yatıştırabilirler mi? diye düşünüyorlar ve
genel taktikleri ise erken seçimi zorlamaktır. Bugün para babaları meşru
zeminlerde kalmayı sonuna kadar zorluyacaklar. Tariş'te başlayan, Çorum
da devam eden direniş cephesinin varlığı onları meşru zeminlerde kalmaya
mecbur etmiştir. Para babalarının yedek güçleri kimdir? Onun koltuk değ
nekçisi kimdir? Siyası planda CHP'si. ·işçi sınıfının içine sokulmuş büyük
bir örgüt olarak TüRK-iŞ, bu yedek güçlerden koparsa para babaları, biz
onları bir avuç suda boğabiliriz. Bu nedenle para bacalar: hem TüRK-iŞ'i
hem de CHP'yi daha çok gericileştirme'k zorundadır. Halk qüçlerinln önün
de iki seçenek vardır. Ya sınıf savaşından vaz geçip teslim'iyet cephesine
geçmek yahut da direniş cephesinde yer almak, bu iki cephe arasında baş
kaca bir yol yoktur. Bu nedenle bizim önümüzde pek önemli bir görev var
dır. Halk güçleri içindeki kararsızlığı, tereddütü kaldırmak ve onları direniş
cephesinde toplamaktır. Bugün DiSK kongresinin önündeki en önemli görev
kararsızlık cephesindeki tereddütleri kaldırmak ve direniş cephesinde bütün
lüğü sağlamaktır. D·ireniş cephesinde yer almak ·kararsızlıkları, tereddütleri
yıkmak en temelli taktiğimiz olmalıdır. Bugün DiSK içinde tereddüt cephesi
ile direniş cephesi uzlaşamaz, ancak direniş cephesi 'kararsızlıkları kaldır
mak için onları safına çekmek için savaşır. Teslimiyet cephesi var ise o
DiSK'te banndmlarnaz. Bu nedenle direniş cephesinde saf tutmak, bunu
sağlamak kongrenin önündeki bu görevi sonuna kadar uygulamak ve des
teklemek en başta gelen görevimizdir" diyerek konuşmasını bitirmiştir.

- TöB-DER ıGenel Başkanı !Konuk Gültekin GAZiOĞLU'nun
Konuşması :

Ülkenin içinde bulunduğu durum konusunda kendisinden önce söz
alanların çok detaylı açıklamalarda bulunduğunu belirterek konuşmasını
sürdüren Gültekin GAZiOĞLU; " ..... Şu kadarını söylemek istiyorum ki he
pimizin bildiği giıbi, bugün ülkede yaşanan derin ekonomik kriz, tekellerin
ekonomik krizidir. Bu kriz artık önlenemez bir niteliğe bürünmüştür. Hiçbir
çare hiçbir reçete bu krlzin önünü almaya yetmez. Bundan dolayıdır ki kri-
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zin tüm faturası işçilerin. emekçilerin omuzlarına yıkılmak istenmektedir.
Bundan dolayı·dır ki. işçiler. emekçiler böyle bir faturayı ödemeye kend·ilik
lerinden razı olmayacaklardır. ülkem'izin en yaygın grevleri bugünlerde ya..
şanma'ktadır. Tekellerin krizini atlatabilmek için egemen güçler faşist sal
dırılara hız vermektedirler. Baskı yasalarını ardarda gündeme sokmaya, Ana
yasayı yeniden değiştirmeye çalışmaktadırlar. Topyekun bütün demokratik
hakların yok edileceği bir ortamın yaratılabilmesi için faşist komplo hazırlık
ları gündemdedir. Yine bu arada emekçilerin. işçilerin. tüm çalışanların çe
şitli kesimlerini örgütleyen sendika, dernek, oda vs. bütün kitle ve meslek
örgütleri üstüne, hiçbir demokratik ülkede görülmedik ölçüler içinde bas
kılar vapılrnaktadır. Demokratik Kitle örgütleri üzerindeki baskıların hiç kuş
kusuz en önde hedefi DiSK'tir. Yalnız DiSK'ten önce DiSIJ<'in etrafında kü
melenen TôB-DER. TÜM-DER g'i'bi ve benzeri diğer Demokratik kitle ör
gütleri üzerinde çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Ve yapılmaktadır. Dururıı
onu gösteriyor ki bundan sonra da yapılacaktır. işçi sınıfının sendi-kal ha
reketini ve işçi sınıfının siyasi hareketini sindirmek için, yok etmek için
her tertibe başvurulrnuştur. Bu durum karşısında faşist zor-balığı. anti-de
mokratik girişimleri defetmek için. yoketmek için, demokratik hak ve öz
gürlükleri koruyup geliştirebilmek için. yapılması gereken herkesin söyle
diği iştir. işçi sınıfı ve tüm emekçi kesimlerin birlikte mücadelesidir. Bütün
emekçi sınıflar ve örgütlü halk güçlerimiz ortak mücadeleyi programlı. il
keli bir şekilde başarabildi'kleri takdirde tekellerin üzerimizdeki tüm hesap
larını bozabiliriz. Ancak o zaman siyasal zorbalığın üstesinden gelebiliriz.
Ancak o zaman demokrasiyi ve demokratik hakları koruyup geliştirmek daha
ileri aşamalara vardırmak olanaklı olur. Tüm eme'kçi halk güçlerimizin gözü
bugün başlayan DiSK'in 7. Kongresi üzerindedir. işçi hareketinin birliğ·ini
sağlama yolunda kongrenin kazanacağı başarılar büyük moral destekler ge
tirecektir. DiSK'in bu Genel Kurulu topyekun sol güçlerin derlenip topar
lanmasında, emekçi halk hareketinin gelişmesinde örne'k bir adım olma şan
sına sahiptir. Bu şansın çok iyi kullanılması lazımdır." diyerek konusmasım
bitirmiştir.

- Türkiye 'Tabipler Odası Başkanı Konuk iErdal ATABEK'ln
t

Konuşması :

ülkenin ekonomi'k bir bunalım içinde bulun'duğunu, Turgut özalp'in uy
guladığı ekonomi politikasının yanlış olduğunu. işçilerin gerektiği şekilde
beslenemediklerini. iş kazası adı verilen iş cinayetlerinin yeterli tedbirler
alınmadığı için sürdürülmeye devam edildiğini. belirterek konuşmasını sür
düren Erdal ATABEK; "Bunların 'karşısına çıkaca'k güçler işçi sınıfı ve işçi
sınıfı yandaşı olan emekçilerdir. Bu güçl·er aralarındaki ve içlerindeki an-
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laşmazlıkları çözümlemek zorundadırlar. Bu konuda burada anlaşmazlıkla
ilgili herhangi bir şey söyleyecek değil·im. Biz işçi sınıfı öncülüğünün. bizim
sınıfımızın hareketlerine yol göstericiliğine inandığımız için, işçi sınıfı ör
gütleri içinde ve dışında emperyalizme, faşizme ve şovenizme karşı olma
nın ortaklığının dışında hiçbir ihtilaf kalmamasını ve bu orta'Klığın, bu bir
likteliğin kurulmasını hem istiyoruz, hem bekliyoruz. hem de bunun hepi
mize büyük sorumluluk yüklediğini söylemek istiyoruz. içimizdeki anlaşmaz
lıklardan egemen güçler ve faşizm yararlanacaktır. Ama bütün çırpınmaları
boşunadır. Bu sıkıntılı dönemler geçilecektir. Böyle geçirilmesi de bir bakı
ma öğreticidir, deneyler kazandırıcıdır. Toplumun dinamik kesimi, üreten
kesimi, işçi sınıfı, emekçi katmanlar bütün güçlerini faşizme karşı, emper
yalizme karşı, şovenizme karşı birleştirerek karşı çıkacaklardır. önemli olan
bu ortak no'ktaların artık bir birlik ve düşünce ve hareket birliğ,i haline gel
mesidir. Genel Kurulda güncel görevin bu olduğunu düşünüyoruz. Bu önemli
aşamanın hem DİSK için, hem ülke için ve bütün meslek kuruluşları ve de
mokratik örgütler için gerçekten örnek olacak biçimde çözümlenmesini bek
liyoruz" diyerek konuşmasını bitirmiştir.
- KöY-KOOP Başkanı CHP Adana Milletvekili Konuk Nedim

TARHAN'ın Konuşması :
DiSK olağan 7. Genel Kurulunun. kapitalist sistemi ayakta tutmak için

faşist saldırıların arttığı ve devlet terörü biçiminde boyut kazandığı bir dö
nemde yapıldığını, Türkiye topraklarının empery·ali·st güçlere savunma işbir
liği anlaşmaları adı altında, peşkeş çekilmek istendiğini, iMF. OECD'nin
istemleri doğrultusunda devalüasyon yapıldığını, işçi ücretlerinin donduru
lup köylünün ürününe düşük fiyat verildiğin]. sömürünün giderek daha çok
arttığını. emperyal·ist güçlerin Türkivede akıtmış oldukları kanda boğula
cakları korkusuyla polis korteji altında toplantılar yaptıklarını belirterek ko
nuşmasına devam eden Nedim TARHAN; "Biz barış savaşçıları olarak ül
kede ve tüm dünyada barıştan yana. emekten yana bir düzenin kurulması
için çaba sarf ederken. emperyalist güçler sıcak savaşı kışkırtmak. silah
lanma yarışına katkrda bulunmak için alabildiğine çaba sarf ediyorlar. Ken
di bunalımlarını. kendi çıkmazlarını bu yöntemlerle aşabileceklerini sanı
yorlar. Günümüzde iş başında bulunan hükümete, bir yabancı sermaye çer
çeve kararnamesi çıkartarak dış güçlere tarımda. ormanda, madende, sa
nayide, turizmde ve bankacılık alanında istediğiniz yatırımı yapabilirsiniz,
geliniz tüm kapılarımız size açıktır. biz Devlet olarak sizin yatırımlarınızı
özendireceğiz dedirtmektedirler. EmperyaHst güçlere tüm sektörler peşkeş
çekilmektedir. Ülkemizde tüm bunlar olurken kırsal kesimde örgütlenerek
emeklerini koruyabilmek ve işçi sınıfımızın örgütlü mücadelesinde onun
yanında yer ala-bilmek için, kır yoksulları da ekonomik, demokratik hakları-
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nı koruyabilmek ıçın KöY-KOOP'ta örgütlenmişlerdir. KöY-KOOP'ta örgüt
lenen yoksul köylüler bilinçli ve kararlı bir şekilde müoadeleye devam ede
ceklerdir. Bir yandan işçiler Devrimci işçi Sendikalarında örgütlenirken,
öte yandan yoksul üretici köylüler demokratik halk kooperatiflerinde örgüt
leniyorlar. işçilerin ve köylülerin diğer kitlelerin örgütlü gücünden korkan
çevreler bu gücü bölebilmek için ala'bildiğine çaba sarf ediyorlar. Eylem
birliğimiz bozulmak isteniyor, çeşltll baskılar yapılıyor. Dışarıya baktığımız
zaman pahalılık, kan ve zulüm görmekteyiz. Pahalılıktan, kandan, zulümden,
baskıdan şikayetçi olan kişiler olarak sorunumuz birdir ve sorunu bir olan
kişiler birlikte olmak zorundayız. Dün işçi arkadaşlarımızın fabrikada grev
yaptığını gören yoksul köylüler. bunlar grev yapıyorlar, fiyatları arttıracak
lar. biz daha da çok yoksullaşacağız diye, işçi grevine karşı çıkarken, bugün
örgütlü olmanın bilinci içer-sinde grevıde olan işçi arkadaşlarımıza destek
oluyorlar. Dün grevdek•i işçiye karşı çıkan yoksul köylü, bugün grev çadır
larında işçinin yanında. 1 Mavıs'ta işçinin yanında ve devrimci işçi arka
daşlarımız üretici rnitinqlerinde. yoksul. ~0ylünün yanında yer alıyor. Tüm
oyunlar, tüm baskılara rağmen yoksul üretici köylülerle devııimci işçi hare
ketinin bütünleşmesi önlenemiyor ve bilinçli, kararlı. başarılı çalışmamız
bizim birliklerimizden korkan güçleri tedirpin etmektedir. KöY-KOOP ile
DiSK arasmdaki dayanışma düne göre çok daha iyi bir noktadadır. Sayın
BAŞTüRK'e, yoksul üretici köylü hareketine ne denli sahip çıkacağına gü
vencimiz sonsuzdur. KöY-KOOP'un bugün üretici mitingleri ·düzenleyerek.
köylü kurultayları düzenleyerek bu düzene karşı üretici köylüyü savaşkan
hale getirmesinde DiSK'in verdiği olumlu mücadelenin katkısı büyüktür.
Çünkü, biz üreticiyiz, çünkü biz güçlüyüz. üretenler yönetimde söz sahibi
olana dek kavgamız açık ve seçik ödünsüz bir şekilde, Devrimci işçi Sen
dikası Konfederasyonunun ve Dünya işçi Sınıfı Hareketinin Devrimci Hare
keti doğrultusunda çalışmalarımız sürecek ve başarıya kavuşacaktır" diye
rek konuşmasını bitirmiştir.
- DEV-MADEN-SEN Delegesi Yalçın ŞENGÜL'ün Konuşması :
DEV-MADEN-SEN Delegesi Yalçın ŞENGüL yapmış olduğu konuşma

da; ....... Bu divan sosyalistlerin, ilerioilerin, devrimcilerin, TEKGEZ-iŞ 'in ko
nuşmalarını vasaklattınrken. proletaryayı burjuvaziye satan, ona peşkeş çe
ken. bir avuç sınıf uzlaşmacısı ya da burjuva emperyalistine uzun uzun söz
hakkı vermiştir. Onlara kısıtlama koymazıken, proletaryanın sosyalist görüş
lerine kısıtlamalar koymak tarafsız bir divan başkanının davranışı değildir.
Bundan dolayıdır 'ki, divan başkanını şiddetle kınıyorum. Değerli arkadaş
larım, ülıkemizin içinde bulunduğu koşullarda, ülkemizi bu karanlık koşullar
dan çıkarabilmek ve ülkemizi aydınlığa kavuşturacak olan sosyalizme ula
şabilmek için tek doğru yolu bilimsel sosyalizm ve onun önderi Y.iLADiMiR
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iLYiNÇ Lenin gösterecektir. Onun adırta. sosyalizm adına burada nutuk atan
lar sadece ve sadece işçi sınıfını aldatrnava çalışanlar, kendi sendikalarının
başında daha fazla kalabilmek. daha fazla işçileri satabilmek için her türlü
yolu deniyorlar. Göreceksiniz bu kongreden sosyalist bir yönetim çıkmaya
caktır. Biz sosyalistler kend·i aramızda yaptığımız tartışmalarda, bize şu ve-
ya bu şekilde eleştiri getirenlere şüphesiz cevap verme durumundayız. Ama
bazı insanlar, bazı ilerlemeciler kendi raporlarından, kendi göçmen yuvala
rından Türkiye işçi Sınıfına akıl vermeye kalkışmasınlar. Türkiye işçi Sını
fını ileriye götürecek, onu sosyalizme götürecek Türkivedeki sosyalistler
dir. Onun dışında hiçbir güç Türkiye'deki sosyalist mücadeleyi ileriye götü
rernivecektir. Şunu açıklama'k istiyorum, burada MADEN-İŞ adına konuşan
eski DiSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER bir broşür haberini ve bu broşü
rün kurtuluş sosyalistler adına dağıtıldığını söyledi, doğrudur, ama bu bir
itirafçılıktır. Bizim radyomuz yok, bizim rnlkrofonlanrruz, var, bizim broşür
lerimiz var. bizim bildirilerimiz var, bundan dolayıdır ki bu sözü eleştiriyo
rum, bunu ihbar olarak kabul ediyorum. Genel Kurula açıklıyorum. Bugün
oligarşinin, reformistlerin elçisi olan, burjuva partisi CHP Genel Sekreteri
ÜSTüNDAĞ burada nutuk çekti, ama onun nutu1<1arı işçileri aldatamıyacak
tır, işçileri kandıramıyacaktır. Biz proletarya CHP'yi de tanıyoruz onun yö
neticilerini de. Biz onu, 1 Mayıs 1979'dan, Tariş direnişinden, Tekel dire
nişinden ve tüm katliamlardan. hayatın her al-anından tanıyoruz. CHP'yi ül
kemizde herkes tanıyor. Bu saygın CHP temsilcisi ve onun partisi, Kürdis
tan'da katliam olurken, Dersim 'katliamı yapılırken neredeydiler. ütkemizin
en faşist katliamı, sivil faşist katliamı olan Maraş katliamı yapıldıktan son
ra 'Demokratik Sıkıyönetim dediler ve faşistlere teslim oldular. Ecevit biz
zat faşistlere teslim olmuştur. En uzak noktadaki Türkiye Halkları bunu çok
iyi bilmektedir. Hapishanelerdeki devrimciler, zindanlardaki devrimciler, iş
kencehanelerdeki sosyalistler bunu çok ·iyi biliyorlar. Anti-şovenist olanlar.
dünyada sömürgeci uygulamalara, ırkçı katliamlara, Kürdistarı'da. lran'da.
ırkçı şoven baskılara. katliamlara karşı olmalıdırlar. Devrimci Sesi yükselt
melidirler. CHP'nin seçkin temsilcileri ve onların tavırları burjuvaziden, oli
garşiden yanadır. işçilerin birliği hayatın içerisinde yaratılacaktır. Onun
ışığı, onun yolu, bilimsel sosyalizm olacak ve bilimsel sosyalizmin öğret
meni Viladimir i. Lenin en iyi yolu gösterecektir. Kurtuluş er ve geç işçi sı
nıfının nasırlı .ellerinden olacaktır. Fabrikalar, siyasi ·iktidar gerçek emeğin
olacaktır" demiştir.

- BAY-SEN Delegesi Yüksel .KESKIN'in Konuşması :

7. Genel Kurulun önemli bir toplantı niteliğini taşıdığını, ülkenin tari
hinin en bunalımlı devrini yaşadığını, işçi sınıfının öncülüğünü yaptığı tüm
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güçler ve tüm eme'kçi halkın gözlerini 7. Genel Kurula çevirmiş olduklarını,
faşizmin terörü yaygınlaştırmak için bir takım baskı yasaları çııkarmaya ça
lıştığını, en son uygulama ile sermayenin en gerici kesimlerinin açık asker
sel diktatörlüğü olan faşizmin getirilmek istendiğini beyanla konuşmasını
sürdüren Yüksel KESKİN; "işte bunun için işçi sınıfımız, tüm üyelerimiz,
halkımız bu kongreden, hayata geçebilecek gerçekçi kararlar beklemektedir.
Çünkü bu kongre birlik kongresidir. üyelerimiz bizden DiSK'te ki birliği sağ
lamak için gayret sarfetrnemizi istemektedirler. Mahallede uğradığımız dük-
kan, bakkal. kasap. manav bu konuyu açmakta ve DiSK'in birliğinin sağlar.ı
masını istemektedirler. Burada birlik adına tüm siyasetlere saldıranlar tu
tarsızca küfredenler, bizi kendi minderlerine çekmek istemekte ve birliğimizi
alabildiğine parçalamak istemektedirler. Ama biz şu anda olduğu gibi bilim
sel sosyalizmin minderi içinde 'kalacağız. DiSK nitel gücünü fazla değerlen
dirememiştir. ülkemiz koşulları o derece gelişmiştir ki DiSK'in yapmış ol
duğu 12 Mart Faşizme ihtar Evleminin mutlak surette aşılması gerekliydi.
Baskı yasalarına, Anayasa değişikliğine, Sıkıyönetimin daha sıkıştırmasına
karşı, sendiıkaların kapatılmasına kerş: ve sendiıka liderlerinin zindanlarına
atılmasına karşı, DİSK etkin ve caydırıcı eylemler koyamamıştır, yani DİSK 'in
nitel gücünü harekete geçirememiştir" diyerek bu minval üzere konuşma
sını sürdürmüştür.

- YERALTi MADEN-İŞ Delegesi Çetin UYGUR'un Konuşması :

Çetin UYGUR Konuşmasında; YERALT! MADEN-İŞ, DERİ-İŞ, NAKLİ
YAT-İŞ, LiMTER-iŞ, DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ, ASIS, SİNE-SEN Sendik·aları
olara'k Genel Kurulun ve DİSK'in önünde yükselen mücadelenin yöntemini
belirleyecek bir yönetimin gerektirdiği yapılanmayı sağlayacak bir platform
olabilmesi için güçlerini birleştirmeyi kararlaştırdıklarını. dileklerinin tüm
delege arkadaşlarının bu tavır etrafında birleşme doğrultusunda olduğunu,
öncelikle uygulanması gereken konunun DiSK içindeki birliık sorununun ol
duğunu, bu birliğin öncelikle il'kesel davranabilen kişi ve yöneticilerin ara
sında gerçekleşebileceğini, kendi siyasi varlıklarının devamını, DiSK yöne
timinde bir-iki koltuk kapma sevdasında olan demokratik kuruluşları gurup
çıkarları için arıti-dernokratrk yöntemlerle alt üst etmekten çekinmeyenlerle
aralarında birleşecekleri ortak bir no'kta bulunmadığını, oysa Türkivenin
bir dönüm noktasına ge!diğini, DİSK'in önündeki acil görevinin direnenlerin
yanında yer alması ve bu direnişin genişletilmesi için direniş komitelerinin
örgütlenmesinin temin edilmesi olduğunu, reformist sendikal anlayışın bu
kavramların içini boşaltmak için elinden geleni yapmakta olduğunu, Tekel,
Tariş, Antbirlik, Çorum bu çabanın boşa çıkışının en somut örnekleri oldu
ğunu, kitlesel gösterilerin direniş cephesinde örgütlenmiş halk tarafından
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yapılacağı gerçeği gözönünde bulundurmak lazım geldiğini, bu genel kuru
lun tüm direnen insanların yanında yer alacağını en açı'k biçimde ilan eden
bilinçli işçiler topluluğu olması lazım geldiğini belirterek; "Direniş cephesi
nin işçi sınıfının ellerinde en geniş biçimde yaygınlaşmasını. orqarıizasvo
nuna girmek bunun için de gerekli olan yapısal değişikliği bu genel kurulda
ortaya koymak, bu yeni biçimi burada yaratmaktır. Bu yeniden organizasyo
nun ilk ve temel koşulu düzenden tam bir kopuşudur. Düzenin tam anlamıyla
saldırılarla oluşturulduğunu en geniş kitleye anlatmak, onları bu saldırılara
karşı savunma gruplarında birleştirmek. mücadeleve sokrnactır. Bu temel
perspektif etrafında ilkeli düzende bağlarını atmış bir DiSK yaratmak. yara
tamaz isek ne denli koalisyonlarla bir araya gelirsek gelelim yarın çok geç
olacaktır. Ortak bildirimizi Divana sunuyorum." diyere"ı< konuşmasına Tür
kivenin bugünkü ortamında devrimci görevin ne olduğunu izahla; bu görü
şün ortak bildirilerinde yer aldığını bildirmiştir. Ayrıca sivil faşist çete
lerin MC'nin ve Sıkıyönetimin sağladığı sınırsız olansklardan yararlanarak
ülke düzeyinde hakimiyet sağlamak savaşını hızlandırdığını. bunun için
kitleleri faşist satdmlarrn. faşist terörün karşısına örgütlenme istemlerine
önderlik etmek ve onları örgütleyerek çıkartmak lazım geldiğini belirtmiş.
kitlelerin ve grevlerin bugünkü siyası koşullarda doğru yönlendirildikleri
takdirde etki!i eylem türleri olduğunu bildirmiştir. Bunun için birlik halinde
olmaları lazım geldiğini. birlik sözünden de ideolojik birliği anladıklarını.
yani işçi sınıfının ideolojik örgütsel birliğini anladığını belirtmiştir. Bundan
başka konuşmacı; Ulkemizdeki siyasal rejimin burjuva demokrasisi olmadı
ğını bir sömürge tipi faşizm olduğunu iddia etmiştir. Kendi mücadelelerinin
bu sömürge tipi faşizmi yıkma. yerine halkın demokratik iktidarını kurma
mücadelesi olduğunu sözlerine eklemiştir. Bundan sonra aynen; "Böylesi
bir direniş cephesini oluşturmak için sarfedilen çabaları iki başlık altında
toplamak mümkündür. Bu direniş komiteleri iki böylesi bir direniş cephesi
içinde yer alacak olan faşizme karşı aktif mücadeleye katılacak olan en
geniş anti-faşist güçlerin ortak eylemleri örgütleme çabaları. direniş komi
teleri, direniş cephesinin en temel unsurları olma'ktadır ..... Anti-faşist halk
güçlerinin devrimci bir öndere ulaştırılmasıyla halk cephesi mümkün ola
caktır." demiş bu hususta DiSK'e düşen görevin direniş cephesinin yara
tılmasında DiSK'in katkıda bulunmasının, bu görevin ise DiSK'in devrimci
bir görevi olduğunu, DiSK'in direnen halk kitleleri sathına örgütlü gücüyle
katılmak zorunda bulunduğunu vurgulamıştır. Sözlerine devamla aynen "Ya
ni bir direniş cephesinin nüveleri olan direniş komitelerini hayata geçirmek
olarak getirirken kesinlikle ve kesinlikle DiSK'in bir diren'iş cephesi yarat
ma doğrultusunda siyası bir görevi, siyası bir hereketlilik görevini üstlen
mesini önermiyoruz" demiş ve DiSK'in tekrar Demokratik Platform olayını
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yaratmasını ve onu oluşturrnak doğrulıtusunda. adrm atmasını önermiştir.
DiSK'in önderliğinde oluşturulacak bu direnme komitelerinin çevre, fabrika,
mahalle, okul ve bu gi•bi yerlerdeki komitelerle irtibatlı olması lazım gel
diğini, bu komitelerle içiçe olup onlarla birlikte hareket ve mücadele etmesi
lazım geldiğini belirtmiş ve sözlerini bitirirken "DiSK'in varlığının devamı
nı. bu dinamiklerin devrimci bir tarzda örgütlenmelerini ve mücadeleye so
kulmalarına bağlıdır. Zira srmf mücadelelerinin yasaları acımasızdır. Bu gö
revi yerine getirdiğimizde DiSK'te gerçekten birli·k vardır ve bu görevi yerine
getirdiğimizde inanarak, bilerek seslenebileceğimizdir. Yaşasın mücadelemiz,
Yaşasın DiSK" sözleriyle 'konuşmasını sona erdirmiştir.

- NAKLİYAT-İŞ Delegesi Şemsi ERCAN'ın Konuşması :

Şemsi ERCAN Konuşmasına; 7 Sendikayla birlikte müşterek olarak ha
zırlanıp Çetin UYGUR tarafından ık·ongreye verilmiş olan önerilere katıldık-.
larını bildirere'k ayrıca sendika olarak görüşlerirri açıklıyacağını belirtmiş,
emperyalizmin Turkivevi 'kendi çıkarlarını 'korumak için da'ha etkin bir saldı
rı karakolu haline getirmek istediğini; ernpervalizrn ve işbirlikçi burjuvazi
bir yandan bunalımın yükünü emekçi sınıfların sırtına yü'klemeye çalıştığını.
diğer yandan e'konomik ve siyasi hegomonyasını sürdürmek için açık faşiz
me geçme'kte olduğunu belirterek, sözlerine aynen "faşist saldırılar baskı
yasalarıyla sürdürülmekte, açık faşist diktatörlük meşru bir yönetim haline
getirilmek istenmektedir. Sıkıyönetim'ler 'kalıcı olmuştur. Dernekler kapa
tılmıştır. Kit'lerde işten çıkarmalar, bas'kı ve sürgünler faşist katliamlarla
atbaşı gitmektedir. örgütlenen işçilerin yerlerine faşist mil'itanlar alınarak
iş yerleri faşist saldırı üssü haline getirilmek istenmektedir. Ekonomik buh
ran ve ekonomik buhranı bahane edip; siyasi nedenlerle Iokavt'Iar. işten çı
kartmalar büyük sonuçlara varmaktadır. Emperyalizme bağımlılık, iMF ve
OECD ile ekonomik olarak Avrupa iş birliği anlaşması ile Askeri ve siyasi
olarak sonuçlarına varmıştır. Kit'lerin faşist saldırı ve faşist katliamlara
karşı kendisini savunması suç sayılmaktadır. Kürt halkına yapılan bas'kı ve
zulüm dayanılmaz noktalara varmıştır. Bütün bu eylemlerin yanında, silahlı
kuvvetler ekonomik, politi'k ve ideolojik görüşlerini vazarak-vamthvarak ser
maye sınıfının birlik olmasını ve açık baskı düzeninin kurulmasını istemek
tedir.... işçi sınıfımız ve tüm emekçi halkımız savaşı kabul etmiştir. DiSK 7.
Genel Kurulu bu şartlarla açılmıştır." diyerek sözlerine devam eden konuş
macı. Kürt halkı üzerinde baskı. saldırı ve katliamların giderek arttığını; Şo
venizmin en saldırgan biçimde uygulanırken faşist diktatörlüğün meşrulaşa
rak kapıdan içeriye girmeye başladığını bu sebeple emperyalizme, faşizme.
şovenizme karşı birlik oluşturulması lazıtn geldiğini; bu birliğin hala oluş
turulamadığını ve DiSK ile tüm demo'krati'k kitle örgütlerinin genel planda
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~ör~vlerini yapamadıklarını, faşizme karşı birlik ve mücadele hususunda
ışçı sınıfımızın sınıf ve kitle örgütü olan D'ıSK' o" ı· ·· ı d" ·· - ··. _ . . . e nem ı gorev er uştugune
ınandıg_ını, bunun ıçın antı-faşist cephenin kurulması lazım geldiğini ve bu
c_ephenın bu amaçla organize edilmesi gerektiğini; bu organizenin iş yerle
rı~de, :nahal~elerde, 'köylerde, tüm birimlerde faşizme karşı mücadele ko
m_ıtelerı. şeklınde oluşturulmasının gerektiğini bel'irtere'k. sağ ve sol terör
dıye faşızme de, komünizme de karşıyız demekle goşizm edebiyatı yapılmak
ta olduğunu; Maraşta. Malatva'da, Nevşehirde. Corurrı'da. Sarnsurı'da ve
bir çok şehir, binlerce mahalle ve 'köylerde bu savaşı veren insanlara yar
dımcı olunması lazım geldiğini; bu Goşizm Edebiyatı ile anti-faşist müca
deleye ne de savaşına engel olunamayacağını, bunu söyleyenlerin Demok
ratik iktidara ve Devrime hizmet edemedikl-erini ve edemeyeceklerini beyan
ederek, aynen "Pratikte oluşanların büyük çoğunluğun önerdiği ve kabul et
tiği gibi faşizme karşı iş yerlerinde, mahallelerde, 'köylerde. hayatın her
alanında mücadele komiteleri kurulmalıdır. Bu örgütlenmenin oluşum esa
sı, ilkeleri. yapısı. mücadele biçimleri ve kitlesel bağları en acrk bir biçim
de tespit edilmelidir. Genel Kurul'da tespit ve karar altına alınan faşizme
karşı mücadele komitelerinin kuruluşu, çalışması denetlenmeli ve görevleri
ni yapmayanlar tescil edilmelidir." diyerek sözlerine devamla, DiSK Genel
Kurul ·u içinde sendikal birliğin pe'kiştirilmesini sağlamak· görüşü altında
bazı sendikaların istedikleri ağırlı'kların 'konfederasyon yönetimine yansı
masını istediklerini; şartların DiSK'in birliğini sağlayabileceğini uzun za
mandır ortaya koyduğunu, faşizme 'karşı birlik ve siyasal birliğin temel ve
kaynağının aynı olduğunu, keza engeller-in de aynı olduğunu belirterek anti
faşist bir eylem olarak yeniden örgütlenmek gere'ktiğine işaret etmiştir.

- SiNE-SEN Genel Sekreteri Arif öZSERIN'in Konuşması :

Konuşmacı sözlerine DiSK 7. Genel Kuruluna sunulan 7. Genel Kurul
çalışma raporuna temas ederek başlamış ve bu rapora ait görüşlerini suna
cağını bil-direre'k, daha önce okunan ve 7 sendika tarafından müştereken
verilen ortak bildiriye imza atan sendika olarak, dünyadaki ve Türkivede ki
siyasi durum üzerinde durmuş ve sözü zamanın hükümetine getirerek, De
mirel parlamentosu ve Demirel zihniyetinde olacak hükümetlerin.. yön_etimin
de etkin olayların göründüğünü kendi açısından beyan edere'k sozlerıne ay
nen; " ...... Fakat aynı zamanda kitlelerin düzene olan hareketlerinin bastırı
labilmesi icin resmi. sivil faşist saldırı araçlarının sonuna kadar uygulandığı
bir vönetim şeklini almaktadır ...... Bugün egemen güçler acısından ağırlıklı
olarak söz konusu edilmesi gereken sorun, Ordu'nun. _'.şçil~r_e ve ~al_'k~ k~r~
şı doğrudan bir taraf olarak kullanıldığı bir iç sa~aş _su~ecı_nın gelı~tır-ı_lm~sı
açısından değerlendirilmelidir. Sivil faşist çetelerın; işçilerin. devrımcılerın,
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halkın üzerine saldırtıldığı bir aşamaya doğru geliştirilmektedir. Yaşama sü
recinin en belirgin özelliklerinden bi-ri artık çoğu 'kere resrnt Devlet Kuvvet
lerinin açıktan yer aldığı kitlesel katliamların, Tarsus giıb'i, inciraltı gibi kit
lesel 'katliamların günlük bir slogan, bir olay haline getirilmesi-dir. Yoksul
halkımıza ve Kürt halkına işledikleri her alçakça cinayetin hesabını, emper
yalizmin ve sömürücü sınıfların, MiT'in köpeklerine te'ker teker sormakta
biz devrimcilerin boynumuzun borcudur." diyerek konuşmasına devam eden
konuşmacı, bu Genel Kurul'un ülkemizde yaşanan bir iç savaş perspektifinde
değerlendirilmesi lazım geldiğini ve savaşta DiSK'in direnenler yanında yer
almasının karara bağlanması gerektiğini vurgulayarak Anadoludan gelen
delegelerin bir iç savaşın yaşandığı ülkemizde bu savaşın sıcaklığını hisset
tiklerini belirtmiştir.

Bundan sonra konuşmacı, faşist saldırılara karşı ne yapılması laztrn
geleceğini ve nasıl direnileceğini, hangi mevzilere göre örgütlenileceğini,
grev kanununa karşı ne gibi önlemler alınacağını, faşist sendikacılara karşı
nasıl mücadele verileceğini kongreden sorarak, bütün bunların cevaplarını
delegelerin bu genel kurul 'dan be'kled·iğini. halbuki Genel Kurul 'da konuşan
büyük sendika delegelerinin ancak kendi birlik anlayışlarını gündeme getir
diklerini, DiSK yönetiminin olaylar karşısında aldığı kararların hayata geçi
rilmesinde başarısız olduğunu, bu başarısızlığın giderilmesi için DiSK'in
yeniden örqütienmesinde fayda olacağını, bazı delegelerce Demokratik
Platform oluşturulması hususundaki isteğin yerinde olmadığını, çünkü
böyle bir Platform oluşturulsa bile başarısız kalmaya mahkum olduğunu.
çünkü bu birlikten ideolojik, örgütsel birl•i1< manası çıktığını. işçi sınıfının
ideolojik örgütsel birliğinin ise Marksist-Leninist parti olduğunu söylemiş.
böyle bir ideolojik örgütsel birliği ancak Marksist-Leninist bir partinin oluş
turabileceğini vurgulamıştır.

DiSK'in görevinin böyle bir b!İrl'iık oluşturulmasında direnenlerin ya
nında yerini almak olduğunu, bu cephenin nüveleri olan en ufak iş yeri birim
lerinin dahi ismi ne olursa olsun korniteleşmesira sağlamanın DiSK 'in gö
revi bulunduğunu, açık faşizme karşı mücadeleyi içi boş kitlesel görüşlerle,
ortak bildirilerle bir Bayrak yığını halindeki mıiringlerle yürütmenin müm
kün olmadığını, bunun anca'k hayatın her dalında komiteleşmiş, korniteleş
menin sonucunu ortaya çıkaran direniş cephesi ile mümkün olacağını belirt
miştir.

Konuşmacı sözlerine DiSK'te yapılanmanın. yeni bir örgütlenme mo
delinin geliştirilmesi doğrultusunda karar çıkması temennisi ile son ver
rniştir.
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- KERAMIK-IŞ Delegesi Mustafa ORHON'un Konuşması :

Mustafa ORHON KERAMiK-iŞ Sendikası işçileri adına Genel Kurul'da
yapmış olduğu konuşmasına; Şimdiye kadar konuşan delege arkadaşlarının
mevcut siyasi durumun vahametinden bahis ettiklerini. sol hareketin dağı
nı'klığı hususunda çok şey söylendiğini belirterek başlamış ve işçi sınıfı ha
reketinin yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi potasında eı1itildiğini vurgulayarak.
işçi sınıfının sosyalizm yerine Sosyal Demokrasinin kuyruğuna takılmasının.
sosyalizmden uzaklaşmaktan başka bir şey olmadığını belirtmiş ve bu du
rumda işçi sınıfı bilinçl1i işçiterinin tutumunun ne olması lazım geld·iğini izah
ederek aynen; " .....Şayet sınıf bilinçli işçiler. toparlanıp uzun sürmeyen bir
süreçte proletary.anın devrimci partisini yaratamazlarsa bu savaşın hiçbir
anlamı olmayacaktır. Tabiidir ki bu gelişmelere irade ile yönlenemezsek
Türkivede ki ekonomrk politik'e uygun düşen Model. Güney Arnerika'da ki
Askeri faşist diktatörlüklerden farksız olmayacaktır." demiştir.

Konuşmacı konuşmasına devamla, sınıf bilinçli işçilerin bugün en faz
la proletaryanın birliğinin yaratılması ihtiyacını duyduklarını, bu birliğin ise.
proletaryanın 1Devrimci Partisi olduğunu, bu partinin bir düzey örgüt değil
bir mücadeleci örgüt olduğunu belirtmiş ve Devrimci işçi Sendikaları Kon
federasyonuna düşen görevin. ilkeli birliğin kiminle. nasıl gerçekleştireceği
ni ve ilkeli birl'iğin önündeki grupçu tek tek eylemlerin kaldırılması olduğu
nu belirtmiştir.

Bundan sonra konuşmacı DiSK'in örgütlenmesini. Uluslararası Sendi
kaların iş kolu örgütlenmesine göre, iş kollarını aynı iş 'kolunda aynı sen
dikanın çatısı altında birlik varatara« birleştirmesi lazım geldiğini, ancak
bu birleşmeler birbirlerinin tasfiye aracı olarak da kullanılmaması lazım
geldiğini, DiSK'in işçi sınıfının tek sendikal örgütü olması dolayısıyla sen
drkal birliğini sağlamaya çalışır'ken özellikle aynı iş kolundeki TüRK-iŞ'e
bağlı sendikalara lı<arşı da daha aktif bir tavır içerisine girmesi lazım geldi
ğini belirtmiş, devamla işçi sınıfının mücadele biçimlerini güç biçiminde
toplamanın mümkün olduğunu. DiSK'in önümüzdeki dönemde Demokratik
Kitle örgütleri ile Demokratiik Platform ilişkileri içirrde ilişklilere girmesi la
zım geldiğini ve DiSK'in Demo'kratik Platform içinde diğer örgütlerle birlik
te ortaık tavır alması gerektiğini. DiSK içinde Sınıf Uzlaşmacılığına, Tasfi
yeciliğe ve Sosyal Reformizme karşı yoğun bir mücadele vermek lazım gel
diğini belirterek sözlerine son vermiştir.

- MADEN-iŞ Sendikası Genel Başkanı Kemal TORKLER'in
Konuşması :

Kemal TÜRKLER. 7. Genel Kurul 'un "Birli·k Genel Kurul 'u" olması te-
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mennisi ile sözlerine başlıyaralk; Günün koşullarında sınıf savaşımlarında,
demokrasi savaşımında DiSK'in tarihsel görevlerini ve sorumluluğunu daha
etkin ve saygın bir biçimde yerine getirebilmesi ve bunu engelleyen zaafla
rın g;derilmesi lazım geldiğini, bunun için de ön yargılardan, sekterlikten
ve dayatmacı tavırlardan uzaık olarak yapıcı, birleştir ici bir arayış içinde
olmaları lazım geldiğinıi, herkesin DiSK içinde farklı siyasal eğilimlere sa
hip olduğunu önemli olanın, bunların Sınıf ve Kitle Sendikacılığı Hkeleri te
melinde kaynaştırma'k olduğunu, alksi takdirde DiSK'in zayıf düşeceğini,
her ne pahasına olursa olsun Kitle Sendikacılığı ilkesini gözden kaçırma
mak, bundan sapmarnaık şart olduğunu belirterek DiSK~in, DiSK'in üçte biri
ni bir yıl dışlayan kararını eleştirmiş ve 1 Mayıs 1979 olayına temasla, 1
Mayıs 1979 'un DiSK tarafından resmi olarak hiçbir yerde kutlanmadığını,
buna karşın yüz<binleri kapsayan 15-16 Heziran'larda. DGM direnişinde, 20
Mart eylemlerinde belirginleşen işçi sınıfının Devrimci Mücadelesinin na
sıl devamı olabileceği sorusunun açı'kta kaldığını fa'kat, 1 Mayıs 1979 'un
bir ta'kım örgütlerce izmir'de kutlandığını. bu görkemli gösteriye bazı DiSK
üyesi sendikaların da katıldığını belirtmiş ve DiSK Yönetiminin 1980 1 Ma
vıs'rnı Merslrı'de yığınsal ve görkemli olarak 'kutlanması hususundaki ka
rarını son derece yerinde ve demo'krati1k bir kazanım olduğunu belirtmiştir.

Konuşmasına DiSK ·içindeki sendikaları ve kişileri savundu-elan siya
sete göre mahkürn etmenin Kitle Sendikacılığı ilikesine ters düştüğünü söy
leyerek devam eden Kemal TÜRKLER, Abdullah BAŞTüRK 'ün açış konuş
masına temas ederek. BAŞTÜRK'ün bu konuşmasındaki "ikibucuk yıllık
süre içinde DiSK'in kurumlaşması ana amacımız olmuştur" sözünü eleşti
rerek, DiSK'in 1967 Yılından itibaren DiSK Ana Tüzüğü, 'kurumlaşmanın,
iç örgütlenmenin sınıf savaşımındaki önemim açıkça vurguladığını belirt
miştir ve sözlerine aynen; "Bugün herkesin savunduğu veya savunmak zo
runda kaldığı DiSK ilkeleri, işçi sınıfımızın DİSK üyesi tüm iyi evlatlarının
kanıyla, bu şanlı eylemlerle yazılmıştır." demiştir. Bundan sonra Kemal
TÜRKLER; Kapağında "Yaşasın DiSK'in Birliği" yazılı bir broşüre bakarak
konuşma yapan DEV-MADEN-SEN Temsilcisinin 'konuşmasına temasla. bu
temsilcinin "7. Genel Kurul'da yine iki Reformist takım çatışacaktır" şek
lindeı:<i konuşmasını eleştirmiştir.

Genel Kurul'u kendi çıkarları için dışardan izleyenler olduğunu. bun
ların ise Faşistler ve Goşistler olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren
Kemal TÜRKLER: 15-16 Haziran olaylarının 2. günü radyo vasıtasıyla ya
yınlanan demecinin tenkit edildiğini belirterek bu tenkitlerin maksatlı ola
rak yapıldığını, yayınlanan demecin.in burjuvaziye teslimiyet anlamını taşı
madığını ileri sürmüştür.
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Konuşmacı,. ülkemiz Tarihinin en derin bunalımını yaşadığını; bu hu
susun biraz önce CHP Genel Sekreteri tarafından da açık olaraık belirtildiği.:.
ni. bu bunalımların sorumlusunun emperyalizme bağımlı kapitalist yoldan
kalkmrna politikası güden bu düzene egemen olan işbirlikçi, tekelci serma
yenin ve büyü'k toprak sahipleriyle onların siyasi parti temsilcilerine ait ol
duğunu; faşist MHP destekli AP azınlrk i·ktidarının izlediği ekonomik poli
tikanın ana hedefinin tekellerin Devlet ile bütünleşmesi olduğunu; bu eko
nomik politrkayı oluşturanlar ve ona yön verenlerin ise, Turgut ÖZAL'lar.
KOÇ'lar SABANCl'lar, Bankalar, Tübitak'lar, iMF gibi emperyalist mali ku
ruluşların olduğunu; faşist terör, Devlet Terörünün sosyalist, komünist, de
mokrat, sosyal demokrat ayrımı yapmadan demo'krasi·den yana olan herkesi
vurduğunu; Tekellerin Cepheden saldırısına karst baş yolun, en geniş yı
ğınları, sendikalı, senotkasız en geniş kitleleri eyleme, eylem birliğine çek
mek olduğunu; bu konuda en büyük görey ve tarihsel sınıfsal sorumluluğun
Sınıf Sendi'kacılığına yani DiSK'e düştüğüne inandığını; Bu sebepten DiSK'in
özellikle 1977'den bu. yana süren Eylem Birliği Çağrılarını ısrarla ve istik
rarlı bir biçimde sürdürmesi lazım geldiğini; D·iSK'in diğer yapıcı görevinin
de, DiSK 6. Genel Kurutun 1 nurnarah kararmın yani Cephe Karan run ya
şama geçirilmesi olduğunu; Çı'kışa varmak, kurtuluşa ulaşmak için, işçi sı
nıfı öncülüğünde, işçi, köylü bağlaşıklık temelinde tüm anti-faşist, anti-em
peryalist, anti-tekel, anti-şoven güçlerin cephesinin vakit geçirilmeden oluş
turulmasının zorunlu olduğunu; DiSK içerisinde'ki birliğin pekiştirilrneslnin
tarihse) ve yaşamsal bir öneme sahip olduğunu belirterek konuşmasına son
vermiştir.

- ASTER-IŞ Sendikasından Ayhan DüMEN'in Konuşması :

Ayhan DÜMEN Konuşmasına. Genel Kurul'un toplumsal sorunların art
tığı, ekonomik bunalımların derinleştiği, sendi'kal hak ve özgürlüklere karşı
saldırıların yoğunlaştığı, tekellerin faşist diktaya geçit ara-dığı şartlar altında
toplandığını belirterek başlamış ve Türkiye işçi Sınıfının gözünün DiSK Ge
nel Kurul'u üzerinde olduğuna değinerek devam ettiği konuşmasında, Ülke
miz sendikal hareketinde DiSK'e önemli görevlerin düştüğünü; Tekellerin
Devleti kuşatma, faşizme geçit arama, ekonomik bunalımın yükünü işçi ve
emekçilerin sırtına yükleme ve emperyalizme bağımlılığını arttırma yönün
deki sistemli çabaları 'karşısında DiSK'in bu görevinin daha da çetinleştiği
ni; faşist diktatörlük tehlikesinin Türkive üzerinde bir karabasan gibi dur
makta olduğunu; bu yüzden faşist tehlikeyi yenmek için yürütecekleri çalış
manın önem 'kazandığını; konfederasyonun 5. ve 6. Genel Kurul'larında alı
nan 33 ve 1 numaralı kararlarla ülkeyi bunalımdan çıkaracak Genel Politik
doğrultusunun çizilmiş olduğunu; geric'i faşist cephesine karşı olan tüm ile-
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rıcı. Ulusal Demokratik Güç ve örgütlerinin anti-emperyalist, anti-faşist.
anti-tekel ve anti-şovenist Platform temel inde oluşturulacak "Cephe "nin bu
gün her günkünden daha güncel olduğunu; faşizm te'hlikesini ve nükleer sa
vaş tehlikesini vok etmek için en geniş barış ve demokrasi hare'ketini örmek
ve yığınsal savaşımları örgütlemek, DiSK'in önünde duran en güncel ve so
mut bir görevi olması lazım geldiğini belirtmiş ve konuşmasına devamla.
ekonomik bunalımın derinleşmesi 'karşısında çıkış yolunun yığınların bilin
cinde demokratik. toplumsal ve ekonomik istemlerinin bilincini oluşturabil
mek. ortak istemler için ortak savaşım yürütülmesine bağlı bulunduğunu;
bu sebeple kendilerinin sendikal birliği bir amaç olarak değil, savaşımlarda
işçi sınıfının gücünü arttıracak ve başarıyı mümkün kılacak bir araç olarak
gördüklerini belirtmiştir.

Ayhan DÜMEN Konuşmasına bu istemlerin gerçekleştirilebilmesi. ege
men sınıflardan sökülüp alınması için başlıca şartın en qenis işçi ve emekçi
kitlelerini savaşıma çekmeye bağlı olduğunu; belirterek, sendikalar arasın
da eylem birliğinin oluşturulması zaruretine işaretle TüRK-iŞ'e bağlı sendi
kaların üst düzeyindeki bazı yönetimlerin de bu eylem birl'iğine ya'klaşım
gösterdiklerini; DiSK 7. Genel Kurulu'nun bu yönde kararlar almasının gele
cek dönemdeki savaşımlar için bir kaçınılmaz görev olduğu kanısında bu
lunduğunu; vurguladıktan sonra, DiSK'in iç işleyişinin sendikal demokrasi
kuralları içerisinde yapılandırılması, Demokratik ve Kitle Sendi·kacılığının
gereği olarak DiSK'in yapısının geliştirilmesi, değişen savaşım koşullarına
göre yönetimlerini etkinleştirrnesini önererek DiSK'in güçlenmesinin bun
lara bağlı olduğunu belirtmiştir.

Bundan sonra konuşmacı, Konfederasyonda Demokrasinin kaynağının
Dernokratik ve Kitle Sendikacılığının bilinmesinde, üye sendikaların birliği
nin korunmasında olduğunu, bunun üz-erine özenle eğilinmesi gere'ktiğini. 6.
Genel Kurul soması DiSK Yönetiminin Sendikal Demokrasi konusunda özen
li davranma bakımından eksiklik gösterdiğini tebarüz ettirerek bazı geçici
ihraç 'kararlarına işaretle yönetimi eleştirrniştir.

Konuşmacı kendi sendikasından da bahis ederek kendi iş kolunda ça
lışan işçilerin ağır çalışma koşullan içinde çalıştıklarını, Askeri Fabrikalar
daki iş yerlerinde işçilerin Demokratik olmayan çalışma şartları içinde çalış
tıklarını. onlara yalnız yasalar ve toplu sözleşmelerin değil. Askert Yasalar
ve talimatların da uygulandığını şilkayet yollu izah etmiştir.

Bundan sonra çalışma raporuna temasla, çalışma raporunda bahis ko
nusu olan sınıf savaşımının pekleştiğini, önlerindeki dönemde de daha da
pekleşeceğini; ekonomik savaşımın en geniş yığınları hareketlendirdiğini ve
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sınıf yaşamındaki gelişmenin yığınların temelinde yer aldığını belirterek.
DİSK 7. Genel Kurulunun işçi sınıfının bağımsızlık. demokrasi ve barış mü
cadelesine getireceği tarihsel katkıların inancı içinde olduğunu söyleyerek
konuşmasını bitirmiştir.

- LASTİK-İŞ Sendikası Delegesi Halil İbrahim ,KADER'in Konuşması :

Halil İbrahim KADER Konuşmasının başında, DiSK'in bugüne kadar
elde ettiği başarıları başka ülkelerdeki sendikaların 50-60 yılda ancak ger
çekleştirebildiklerini belirterek, başka ürkelerds sosyalizmi amaçlayan par
tilerin bizdeki gibi birden çok olduğu halde, sınıf ve kitle sendikacılığını
temsil eden işçi Konfederasyonlarının bizdeki kadar siyaseti ön plana çı
karmadıklarına işaretle. bunun Türkiva'nin özgül koşullarının bir neticesi
olduğunu; f&kat DiSK'in 7. Genel Kurul'urıda ayrı siyasetlere inanmış ar
kadaşlarının ilkeli bir birliği sağlayacak bilinç düzeyinde olduklarını; ilke
lere dayanan bir doğru yoLu bulabilmek için sosyalist geleneklere ve sos
yalist öz eleştiriye önem verilmesinin lazım geldiğini, işçi sınıfı bilimi doğ
rultusunda sosyalizmi kurmak için yasal lmkanlan en üst noktasına kadar
kullanacaklarını. sömürüsüz ve kavgasız bir demokrasiyi kökleştireceklerini;
kendi siyasetlerini beğenenlerin başkalarının anlayışlarına da hele sosyalizm
ise ona da saygılı olmaları lazım geldiğini söyleyerek. ilkeli birliğin gerçek
leşebijrnesi için sertleşmeden eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasının işletil
mesi lazım geldiğini ve bu tutumla iki yılda, bir milyonluk DiSK',in meydana
geleceğini söyleyerek konuşmasına son vermiştir.

- BANK-SEN Genel Başkanı Metin DENİZMEN'in Konuşması :

Metin DENiZMEN konuşmasında: Konfederasyonun 6. Genel Kuruldan
7. Genel Kurul'a kadar geçen 2,5 yıll:ı:< zaman içersindeki tasarruflarının
değerl·endirileceğini; emperyalizmin işbirlikçi, tekelci sermayenin sömürü
ve baskısından ezilen. faşizme ve emperyalizme karşı olan tüm emekçi sınıf.
ve tabakaların gözlerinin DiSK Genel Kurulu'rıa çevrilmiş bulunıduğunu; ken
di sınıf çıkarlarının bilincine varmış herkesin bu kuruldan birşeyler bekledi
ğini; işçiler, ernekoiler. aydınlar ve faşizme karşı olan tüm yurtseverlerin
DiSK'in birliğinin pekişmesini, DiSK'in güçlenmesini, faşizme karşı sava
şımında Demokratik Hak ve özgürlüklerin-in korunması ve geliştirilmesi sa
vaşnnmda DiSK'in etkin bir rol oynamasını beklediklerini: sermayenin emek
çiler içindeki uzantısı olan Sarı Sendi'kaların. tüm gericilerin ve faşist savaş
kışkırtıcılarının da Genel Kurul'dan ne beklediğini bildiklerini beyanla. bu
nun için Demokrasiden yana. ilerlemeden yana. emekçi halktan yana bir
tutum içinde olacaklarını; bundan başka seçeneklef olmadığını. Sınıf Sen
dikacılığı temelinde birliğin peıkiştirileceğini ve DiSK yönetimi tarafından
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kongreye sunulan 7. Genel Kurul Çalışma Raporunu eleştirerek bu raporun
DiSK için bir talihsizlik olduğunu belirtmiştir. Bu raporu yazanların kendile
rini çekmek istedikleri bozguncu minderde güreşmiyeceklerini. çünkü Gener
Kurulun, tarafların birbirlerine küfür edecekleri bir forum değil, tersine ya
pılamayanların açıık yüreklilikle ortaya konacağı ve yapılabileceğinin tartı
şılacağı bir forum olduğunu, zira Engels'in dediği gibi tartışmanın olmadı
ğı yerde durgunluk ve çürümenin olacağını, ancak tartışmaların da il-keser
sınırı aşmaması lazım geldiğini. 2.5 yıl önce toplanan DiSK Genel Kurulu"
nun aldığı en önemli kararlardan birinin Cephe Kararı olduğunu; 6. Genef
Kurul'un 3 numaralı işçi Sınıfının Birliği ve Tasfiyecilik üzerine almış ol
duğu kararın da bugün aynı ölçüde önemini koruduğunu; işçi Sınıfının Bir
liği, tüm Demokrasi güçlerinin eylem ve cephe birl,iğinin somut olduğunu;
Birliklerini pekiştirmede başta TÜRK-iş olmak üzere bağımsız sendikaları
değişik 'konularda eyleme çekmelerinde demokrasi güçlerinin cephesi için
aktif çaba göstermelerine bağlı olduğunu belirtmiştir.

Konuşmacı bundan sonra DiSK içindeki CHP-TKP ittifakı hakkındaki
dedrkodulan elestirrniştir. Bu eleştirilerine devamla, birlik düşmanlarının
heveslerini kursaklarında bırakacaklarını; DiSK'in bir kitle örgütü olarak
içinde CHP'lileri. T.i.P.'lileri, TSiP'lileri. Devrimci Demokratları ve Birlikçi
Dayanışmacılar ve daha başka siyası eğilimde olanları da barındırabileceği
ni; Dünyanın her yerinde olduğu g-ibi birlik düşmanları bu değişik politik
eğilimleri birbirine kırdırma politikası güttü~<lerini; sivasl görüşleri f.arl<lıda
olsa faşizme karşı savaşta birleşmeleri lazım geldiğini; bu birliği yaratamaz
larsa tarih önünde suçlu olacaklarını; bu konuda olumlu adımlar atan DiSK
üyesi sendikaların olduğunu; MADEN-iŞ'in Otomobil-iş ile PETKiM-iŞ ile
ve özellikle HüRCAM-iŞ Sendikasının cam tekellerine karşı Kristal-iş ile
yapmış olduğu güç birliğinin bu hususta önemli ve olumlu adımlar olduğu
nu; bu arada BANK-SEN'in SOSYAL-İŞ ile birlikte Tez-Büro-iş ile yapmış ol
duğu eylem birliğinin •de kavde değer olduğunu belirtmiştir.

Metin DENiZMEN !konuşmasına devamla, geride bıraktıkları dönemin
bir bölümünü CHP ağırlıklı Hü'kümet dönemi olarak yaşadıklarını; muhale
fette iken tekellere karşı savaşımdan, fasizrnle mücadeleden söz eden CHP·
nin iktidara geldiğinde eme'kçi halka verdiği sözü tutmadığını belirtmiş ve
bu eleştiriden sonra Demokratik ve Mesleki' Kitle örgütleri ile yapılan ça
lışmalardan sonuç alınamamış olduğunu da tenkit ederek faşizme. emper
yalizme, şovenizme ve tekellerin egemenliğine karşı bir aracın işlefilmesi
gereğine temas ederek Platform çalışmalarının amacına ulaştırılamamış ol
masını tenkit etmiştir.
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Konuşmacı bundan sonra bu durumların Demokrasi savaşımını • qüo
süz kıldığını ve zaafa uğrattığını belirterek; "Mahir. Hüseyin, Ulaş, Kur
tuluşa Kadar Savaş" ve "TKP'ye özgürlük" diyenlere yüklenilmesinin de
doğru olmadığını; bu demokratik taleplere bir çok sendikadan. birçok de
mokratik örgütten de katılanların olduğunu: TKP'ye özgürlük suç sayılıyor
sa bu konuda ifade alınmak için çalınacak 'kapının kendi sendikalarının ka
pısı olrnesı lazım geldiğini belirterek, 1 Mayıs'larda sloganlar ve pankart
lar hakkında DiSK Yönetimini eleştirmiştir.

Metin DENiZMEN 1980 Yılı 1 • Mavıs'ırun yalnızca Mersirı'de kutlan
masının burjuvaziye teslim manasına gelmediğini; Konfederasyonun bu hu
sustaki kararını doğru bulduklarını; D·iSK'~n geçici ihraçların DiSK'e za
rar verdiğini; DiSK'te ki birliği zedelediğini belirtmiştir.

Metin DENiZMEN. DiSK'in karar altına alıp tatbik rnevkiine koyduğu
Bütün eylemlere uyduklarını ve bu eylemlerde aktif görev almanın gururu
içinde ol·dukl-arını bil•dirmiştir. Bundan onra DiSK Yönetimi hakkında eleş
tirilerde bulunarak, DiSK'te ki yönetimin kişilere göre değil, ilkelere göre
oluşturulması lazım geldiğini; sendikalarda yönetimlerin kitlelerin desteğini
aldığı sürece başarılı olacaklarını, bunun temel bir Hk·e olduğunu. bu temel
ilkeye sınıf sendi·kacılığı temelinde savaşım verme il'kesinin de eklenince
sınıf sendikacılığı temelinde savaşım veren yönetimlerin ortavs çıkacağını
belirtmiştir.

Metin DENiZMEN konuşmasına Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi,
Yaşasın Tüm Anti-faşist, anti-emperyalist, anti-tekel, anti-şoven güçlerin
birliği; Yaşasın DİSK. Yaşasın BANK-SEN Birliği diyerek son vermiştir.

- DiSK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet KILIÇ'ın Konuşması :

Mehmet KILIÇ konuşmasına diğer konuşmacılar gibi kongreyi selam
lıyarak ve Genel Kongrenin birleştirlci bir Genel Kurul olması temennisi ile
başlamış, eleştirilerin en ayrıntılı biçimde yapılması lazım geldiğini, arı:a
bu eleştirilerin kişileri yahut herhangi bir görüşü mah1k0m etmek amacıyla
değil, Konfederasyonun gelecekte daha tutarlı bir politika izlemesini sağla
mak için yapılacağını b'ildirerek, DiSK'in kuruluşundan bu yana ekonomik
mücadeleyle politi'k mücadele il1kesini üstün bir ilke olarak benimsediğini
ve bunların birbirinden ayrılmasının mü-mlkün olmadığını, ekonomik müca
delenin politik bir neticesi olduğunu yani her politik mücadelenin bir ekono
mik sonucunun olduğunu. bunların birbirinden ayrı ohnadığm: yalnız bu po
litik mücadelenin uzunca bir dönem DiSK'in gündeminde çeşitli yorumlara
uğrayarak sürdürüldüğünü, eğer bu kurala açıklık getirrneyece'k olurlarsa
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birliklerinin sarsılacağını. DİSK'·in 1973 yılından bu yana daha doğrusu
1977 yılına kadar tüm sermaye güçlerini tedirgin eden bir gelişme göster
diğini. ittifaklarıyla sermayeyi önemli ölçüde ürküttüklerini befirtrniş. DİSK'in
ekonomik-politik mücadele verir ilkesinde politilk müoadele bölümünün
yanlış vorumlanrnasmm. DİSK'in üzerine yanlış görevler yükleteceğini ve
DİSK'i ittifaklarından yavaş yavaş uzaklaştırıp yalnızlığa iteceğine işaretle,
aynen "6. Genel Kurul olay içerisinde kutlandı, biz şunu divordux. DİSK
hangi siyasi eğilim olursa olsun evet soldski eğil'imlerin hiç birine düş
manca tavır alamaz, hiç birini tercih edip ve y-ahutta bu doğrudur. bu goşist
tir. bu bilmem nedir diye reçete veremez. Çünkü DİSK kitle örgütüdür. ta
banda çeşitli siyasi eğilimlere sahip insanlar vardır, böyle yaptığımız zaman
sonuç ne olur? İşte bu gün sol'un birliği diye birl'iğe eklenebil·irler. eğer bir
siyasi eğilimi egemen kılarsak o siyasi eğilime karşı kendini temsil ettirmek
isteyen siyasi eğilimler acımasızca bir mücadeleye girişirler. Böylece DİSK'
in içinde ve DİSK'in dışında sol parçalanır. O halde biz ekonomik mücade
lemizi 5. Genel Kurul kararları. tüzük ve ilıl<eleri doğrultusunda sürdürelim...
DiyerEI:<, eleştirilere cevap vermiş ve DİSK'in mali olanakl,arının geçmişle
mukayese edilmeyecek kadar iyi olduğunu söylemiştir.

Konuşmacı daha ewel Cumhuriyet Halk Partisi hakkında yapılan eleş
tirilere cevaben bu partinin Hükümet'te 11 Bağımsız Bakan ve i•ki tane si
yasi parti bakanı ile rktidar olduğunu, elbetteki bu iktidarın kendi istekleri
nin büyukçe bir bölümüne cevap verme imkanına sahip olmadığını ifadeyle.
MC dönemini yermiş ve bu MC Hükümetinin iktidarı 'kaybetmesinden dola
yı mevcut hükümeti tüm güçleriyle çalıştırmadığını vurgulamıştır. Konuş
masına devamla Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkivenin her tarafında ör
gütlenmiş bir gücü karşılarına alarak semıaye ile mücadele vermenin hayaf
olacağını. bunun kendilerini yalnızlığa itrne'cten başka. sermayenin oyununa
gelmekten başka hiç bir şey olmadığını, Cumhuriyet Haf(( Partisinin işçi sını
fının partisi olmadığı ama işçinin düşmanı parti de olmadığını, işçinin dostu
bir parti okluğunu, DGM direnişlerinde yanlarında olduklarını. il kongrele
rinden çektikleri telgraflarla bildirdiklerini, bütün gurubuyla DGM direnişi
ni ortadan kaldırmak için biz fabrikalarda savaş verirxen. CHP'nin de par
lementoda savaş verdiğini. bu hususta başarıya ulaşmanın nedeninin CHP'
sinin parlernento gurubu olarak kendi yanlarında yer alması olduğunu belir
terek. ilerici gözü'k-me pahasına ittifaklarını dinamitledi'kleri takdirde yal
nızlığa itileceklerini eğer gelecekte'ki yönetimin sermayeye karşı ciddi mü
cadele vermek istiyorsa bu yanlışı yapmaması gerelktiğini sözlerine ekle
miştir.
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Mehmet Kılıç konuşmasına TCK.nun 141 ve 142. Maddelerine değine
rek devam etmiş, bu hususta aynen "Biz güçlü olduğumuz müddetçe hak
lar verilmez alınır diyoruz. 141 varsa da uvqulaımaz hale gelirse o güce ula
şırsa güçleri yetmez onların, bizleri hapishanelere doldurmaya. Biz o gün o
güce ulaşmanın çarelerini aramalıyız." demiştir.

Konuşmacı bundan sonra sol'un birliğinin işçi sınıfının nitel ve nicel
büyümesi meselesi olduğunu, eğer kendilerinin bunu böyle temelde görme
den hare'ket ederlerse tavanda yanlışlıklar yapacaklarını ve kartopu gibi eri
meye başlıyacaklarını bildirerek DiSK. Yürütme Kurulunu tenkit. etmiş ve
nihayet bu kongrede bütün kırgınlık ve dargınlıkların kaldırılmasını, yan
lışlıklardan vazgeçilerek DiSK'in gerçek mücadele Platformunda birlik
içinde mücadele vermesi temennisiyle sözlerine son vermiştir.

- GIDA-iŞ Sendikasından Mehmet MIHLACl'nın Konuşmasr

Mehmet MIHLACI Konuşmasına aynen "15-16 Haziran'lardan, DGM'
lerden, 1 Mayrs'lardan, 20 Mart, 30 Nisarı'lardan. Tariş, Antbirlik, Tekel
direnişlerinden, MESS, Tekstil, Tariş yığınsal grevlerinden süzülerek gelen
bir Devrimci işçi Hareketinin değerli neferleri. ... " sözleriyle başltvarak. 6.
Genel Kurul'dan sonra seçilen yürütme kurulunun özelli'kle Abdullah BAŞ
TüRK'ün Cumhuriyet Hal•k Partisi emrinde olduğu imajını yaratacak propa
ganda yapıl·dığuıı ve yönetimin uzlaşmacı CHP kuyrukçusu bir politika izli
yeceği hususunda prop,aganda yapıldığını ve bugünkü yönetimin çökertil
mesi için her türlü provokasyonların yapıldığını beyan etmiş, 1979 yılında
DiSK iktidarında olan siyası eğilimlerle muhalefette olan siyası eğilfmler
arasında 1 Mavıs'ın kutlanma yeri ve zamanı hakkında sürtüşme olduğunu,
neticede DiSK'in sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışı içinde, organlarda ik
na suretiyle alınan 'kararları~ hayata geçirilmesi işleminin bozulmaya başla
dığını, kendilerinin TüRKLER'in yönetiminde olduğu gi•bi BAŞTüRK'ün yö
netimindeki •kararlara karşı da saygılı davrandıklarını ve kararların eksik
siz hay-ata geçmesi için bütün güçleriyle mücadele ettiklerini: bugün on bin
lerce üyelerinin MADEN-İŞ üyesi, TEKSTİL üyesi, HüRCAM-İŞ üyesi ve
kendi üyelerinin grev alanlarında mücadele vermekte olduğunu. bu grevle
rin başlamasından çok evvel DİSK karar organlarında, Danışma organların
da bu Genel Yığınsal grevleri karşılamak ve Tekellerin dayatmalarını kırmak
için ören'de yaptıkları toplantı-da bütün sendi1kaların 1 0O0'er lira Dayanış
ma Fonu vereceklerini, ayrıca Sendikaların DiSK Dayanışma Forıu'na kat
kıda bulunaca'klarını karar altına almalarına rağmen, bu paraların ne ölçüde
verilebileceği hususunda hayalci olduklarını, gerek 'konfederasyon yönetimi
ve gerekse sendika yönetimlerinin bu 'karara dayanarak grevleri bu denli
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yaygınlaştırdrklarını belirterek. kararların alınmasında hayalci olunmaması
gerektiğini öne sürmüş ve Devrimciliğin, Sosyalistliğin önemli bir tutumu
nun da gerçe'kçilik olduğunu vurgulamıştır. Bundan sonra bazı yöneticilerin
tutumunu eleştirmiş, bu yöneticilerin kendi sendikalarmda iken. kendi sen
dikalarında seçilememiş olmasından dolayı DiSK yönetimine seçildikten
sonra bu sendi'kalara karsı tavır almaması lazım geldiğine işaret etmiştir.
Tenkitlerine devam eden konuşmacı, DİSK Yönetiminin ikinci bir hatasının
da san-ki bir siyası partiymişçesine siyasetlerle yarış. partilerle yarış etme
durumuna gelmiş olması olduğunu; bunun DiSK'in uzun yıllar aslında ka
deri olduğunu. özellikle Türkiye işçi Partisinin kapatılmasın-dan sonra DiSK'
in bir ölçüde politir.< bazı görevleri de yüklenmesinin doğal 'karşılanması la
zım geldiğini, fak-at o çizginin çok dikkatlice elde tutulmasının gerektiğini
belirterek. siyası örıgütlerin kendi kitlelerini çok enerjik bir şekilde hareket
ettirebileceğini. bir çok eylemlere girip çıkabileceğini. fakat sendikaların
ve DiSK'in sınıf kitle örgü'tü olduğunu ve o,iSK'in bu siyası partiler gibi bir
hare'ketin içine sokulmasının. tabandan soyutlanmış, tabandan ilişkisinin
soğumasına neden olmuş bir durumun yaratılacağına inandığını vurgulamış
tır. Konuşmasına devamla Konfederasyonun da siyasi amaçları olduğunu,
bu amaçların sömürüsüz bir Türkiva'nin kurulması olduğunu. o amaç içinde
yol katedece'klerini belirterek daha sonra konuşrnasrna:

Türkiyede ki somut sorunlardan 'kayna'klanan Sol '-daki bölünmüşlüğün
ortadan kaldırılmadıkça sendikalarda ki yapıyı da. bütünleştirmeyi de sağ
lamanın kısa vadede mümkün olmadığını hatırlatarak CHP'lilerin darbeci
bir dünya görüşüne sahip olmadı·klarını. bu hususta yapılan tenl',<itlerin ye
tersiz olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren konuşmacı Cephe husu
suna temasla. Türkivede kurmak istedikleri Cephenin başta faşizme karşı,
şovenizme 'karşı. emperyalizme karşı ve Tekellere karşı bir Cephe olarak
düşünüldüğünü. meseleyi bu şekilde düşündülkleri takdirde bu Csphenin
içerisine kimlerin gireceğinin kendiliğinden ortaya çıktığını ifade ederek bu
hususu uzun uzadıya iza'h etmiş, Cumhuriyet Halk Partisinin Komünist bir
parti olmadığını ve komünist anlayışa da 'karşı olduğunu ama komünist par
tisinin Türkive'de kurulması, örgütlenmesi ve iktidar mücadelesi yapmasın
dan yana olduğunu belirtmiştir. Bundan sonra konuşmasına devam ederek
aynen; "Arkadaşlar bugün ülkemizin 'içinde bulunduğu durum ortadadır,
komünist olsun. sosyalist olsun bütün arkadaşlarımızın bu gelişen tehlikeye
karşı, emperyalizmin özellikle Orta Doğu'da son gelişmeleri karşısında
Türkiva'vi sessiz bir rampa yapıp 0rıta Doğu'da ki petrolleri, Orta Doğu
Halklarının bağımsızlık mücadelesini bastırmak girişimleri • için Türkiye'yi
sessiz bir rampa yapma girişimlerine karşı hep birlikte olmalıyız. ülkenin
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içindeki bunalımdan kaynaklanan Sendilkal Mücadelemizin çıkmazları kar
şısında tekellerin bu bunalımı üstümüze yıkmak çabaları karşısında birbiri
mizi anlayış ile karşılamalıyız. Birbirimizin siyasal düşüncelerine elbette
inanmalıyız ama saygılı olmak diye bir ilke vardır. Bu en azından Demokrat
olmanın gereği,dir. Burada kendisinden başka görüşleri faşistlikle suçlayan
lar, ihanetle suçlayanlar burjuvazi ile eş değerde görüp suçlayanlar, özellik
le CHP'lileri böyle suçlayanlara şunu söylemek istiyorum. 1973 Genel Se
çimlerinde neden tümüyle Cumhuriyet Halk Partisi 'ni desteklediniz? Ma
dem ki arkadaşımızın değindiği gibi burjuvazinin seçkin temsilcileriydi bun
lar, o halde kendinize hakaret ediyorsunuz. Sizin yandaşlarınızı ve fikirdaş
larınızı, arkadaşlarınızı hapishanelerden çıkardı CHP. Onlara hakaret edi
yorsunuz. Burjuvazinin seçkin temsilcileri onları çrkardı. saygılar." diyerek
sözlerine son vermiştir.

- GIDA-iŞ Sendikası Delegesi Sait AYDO~MUŞ'un Konuşması :

Sait AYDOĞMUŞ konuşmasına özellikle DİSK'te ki tasfiyecilik konu
suna temas ederelk başlamış, devamla; Kürt halkının Ulusal Kurtuluş Müca
delesi altında Ameri.kan ve Rus parmağı aramanın yanlış olduğunu vurgu
layarak Çalışma Raporunun 6. sayfasındaki Kürt halkı ile ilgili olarak "Or
ta Doğu'da özellikle Türkivenin Doğusu, İran ve lrak'ta halkları birbirine
kırdırmayı amaçlayan prnvakosyanların, kışlkırtmaların kaynağı ABD'dir."
şeklindeki yoruma değinmek suretiyle lran'da ki bu mücadelenin resmi Dev
let anlayışı gibi görüldüğünü ve buna çok üzüldüklerini, halbuki raporda
Türkiva'de temel bir mesele olan Kürt Halkırun Ulusal Demolkrati'k Mücade
lesine hiç temas edilmediğini, oysa ki DİSK'in anti-şovenist görevlerinin bu
mücadeleyi yerli yerine koymayı ·icap ettirdiğini: söyleyerek gerek sendika
ları içindeki, gerekse DİSK bünyesinde Bölge Temsilciliklerindeki tayin ve
seçimlerin anti-demo'kratiık olduğunu anlatıp, tüzüık kongrelerini yaptıkları
sıralarda -kongreye tedbir konduğunu, bu konan tedbir sebebiyle seçim ya
pamadıklarını ve kendilerinin kabul etmedikleri tüzüğün bu kongrede kabul
edildiğini, kendisinin bu Genel Kurul esnasında genel başkan Demircan
TUNCAY'a tüzüğe bir geçici madde koymayı öner-diğini, bu geçici madde
nin ise organlarla, organların siyasi durumu ile ilgili madde olduğunu. De
mirhan TUNCAY'ın bunu olumsuz karşıladığını, buradan da olayın genel
kurul öncesinden tezgahlandığını anladığını, bu kongrede Demirhan TUN
CAY'la NEBiOĞLU'nun Divan Başk,anlığı yapan Mukbil ZIRTILOĞLU ile iş
birliği yaptıklarını ayrıntılarıyla anlatarak bu kongreye mahkeme kararıyla
tedbir konduğunu, bu tedbir üzerine görevlerine döndüklerini, Abdullah
BAŞTÜRK'ün bu durumlarla ilgili olaralk kendileriyle görüşmediğini, bu ted
bir kararı üzerine üç gün sonra DiSK'in Burjuva Mahkemesinin aldığı ka-



242

rarı geçerli saymadığı hususunda bir karar aldığını uzun uzadıya anlatarak
DİSK yönetimini eleştirmiş ve kendilerinin GIDA-rŞ Sendikasından tasfiye
edilmek istendiklerini, bazı delegelerin CHP'ye karşı sert davranılması hu
susunoaki fikirlerine /katıldığını belirterek konuşmasına son vermiştir.

- DEV-MADEN-SEN Delegesi İsa ARABACl'nın Konuşması :

İ·sa ARABACI Genel Kurulda yapmış olduğu konuşmasında; kongrenin
okullardaki talebe derneklerinin ya da mahallelerde'ki derneklerin kongre
sinden daha kötü şekilde geçtiğini, delegelerin suskunluk içinde olduğunu,
DİSK'in kuruluşundan bu yana üst yönetiımlerinin aşağıdan yukarıya doğru
yükselen devrimci potansiyeli ba·stırmayı denetlediklerini; 274 ve 275 savıh
Grev ve Toplu Sözleşme Yasalarının işçi sınıfının aktif mücadelesi ile kaza
nılmayıp oligarşinin bir taktik olarak bu hakları tanımış olduğunu, bu yasa
ların 'kabulü ile önemli grevlerin başladığını ve 13 Şlibat 1967'de TÜRK-İŞ 'in
bir kısım sendikaya geçici ihtar cezası ver<liğini ve bunun üzerine Türkiye
MADEN-İŞ ve LASTİK-İŞ, GIDA-İŞ, Zonguldalk MADEN-İŞ ve İstanbul BA
SIN-iŞ Sendikalarının yöneticilerinin birleşerek DİSK'in 'kuruluşunu tüm
dünyaya ilan ettiklerini. bu arada ha'klı olarak TüRK-iŞ'in Amerikan'cı bir
kuruluş, burjuvazinin halklarını koruyan ve işçi sınıfının çıkarlarım savunma
yan bir kuruluş olduğunu açıikladı1klarını ve DİSK'in yöneticilerinin DİSK 'in
kuruluşu ile birlikte devrimcilik hususundaki yanlış görüşlerini de açığa vur
duklarını, devrimciliğiın herkesin mülk sahibi olması ve uygarlık nimetlerin
den eşitçe yararlanma olanağının sağlanması biçiminde nltelerıdirdiklerini.
Kemal TüRKLER'in "1972 yılında MESS kurulunda işçilerin 'küçülk ölçüde,
mesken sahibi oldukları takdirde yani mülke sahip oldırklan takdirde başka
türlü düşüneceklerini, bu bakımdan işverenlerin işçilere hiç olmazsa arsa
sahibi olmalarına vardrrncı olmalarının gere'ı<tiğini belirttiğini" ve daha ilk
zamanlarda dahi DİSK'in devrimcilik anlayışının bu olduğunu, 'kuruluşundan
itibaren reforrnist bir görüşün üst yönetime egemen olduğunu, DERBY iş
gali ile başlıyan yeni mücadele yöntemlerinin kısa zamarrda yaygınlaştığını,
Metalürji işçilerinin sert bir mücadele ile fabrika işgalleri ve uzun süreli
grevlerle sarı sendika çemberini parçalıyarak işçi srnrftruo bu en ileri kesi
minin 1970"Iere gelindiğinde verdiği mücadelelerin sonucu olarak birliğini
önemli noktada gerçekleştirdiğini; 1970'e gelindiğinde yani üç yıl içinde
sosyalizm ile işçi sınıfı hareketi arasında henüz yeni yeni bağlar kurulmaya
başlandığını; DiSK üst yönetiminin bu gelişen mücadeleyi yavaşlatıp engel
lemeye çalıştığını, 15-16 Haziran 1970'e bu 1koşullar altında girildiğini, işçi
sınıfının kazandığı bu devrimci atılganlığı DİSK Oligarşi·sinin korkuyla izle
diği,ni, DiSK üst yönetiminin reformist ve revizyonist politikasının bu geliş
meyi engelleyemediğini ve oligarşinin işçi sınıfının gelşen mücadelesini en-
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gellemek amacıyla 274 ve 275 sayılı yasaları değiştiren yeni bir tasarı ha
zırladığını. Türkiye işçi Partisi dışında tüm partilerin bu yasayı onayladık
larını, ancak yasanın çıkması ile işçi sınıfının şiddetli tepkisi ile ıkarşılaştık
larını ve bu perspektif içinde 15-16 Haziran olaylarına gelindiğini, Kemal
TÜRKLER 'in 15-16 Haziran olaylarını önlemeye çalıştığını, Kemal TüRK
LER'in reformizminin yapmış olduğu Radyo konuşmasıyla açıkça ortaya
çıktığını, TüRKLER'in bu demecinin Radyodan okunurken Türkiye işçi sını
fının en yiğit üç evladı Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram, Mehmet Budakın
polis ve askerin açtığı yaylım ateşiyle ölmüş olduklarını. yüzlerce işçinin
yaralandığını, direnişin ertesi gün de devam ettiğini, Kemal TÜRKLER yö
netiminin gerek 15-16 Haziran direnişini gere'kse aynı günlerde başlayan
Adana Bossa direnişini karşısına alaralk direnişin .kırılmasında önemli rol
oynadığını, DiSK'in bu devrimci hareketindeki gelişmenin 12 Mart darbesiy
le daha da belli şekilde dizginlendiğini, reformizmin etkinliğini arttırdığını.
71 silahlı direnişinin sürdüğü yıllarda Türıkiye Sol'unun bir mücahit takımla
karşılaştığını, yıllar boyu Almanya'da yaşayan mücahit ilerleme vizyonistleri
71 Direniş Yıllarında yılgınlığın örgütleyici-si olarak ortaya çıktıklarını. bu
ilerlemecilerin bir dizi demokratik kitle örgütünün yanı· sıra DiSK'·te de yö
netimi ele geçirdiklerini, önce Türkiye MADEN-iŞ'deki bir kısım sendika
ları, daha sonra da 5. Genel Kurul'da DiSK'te önemli mevkileri ele geçir
diklerin! ve reformizmin DiSK'in üst yönetiminin başına çöreklenmiş oldu
ğunu, DiSK'in ve Türkive işçi Sınıfının yükselen mücadelesini bastırmak
ve engellemek için elden gelenin yapıl-dığını, DGM Direnişi boyunca DiSK
üst yönetiminin ve ilerlemecilerin çeşitli tabrjkalann işçilerini teslimiyete
çağırmak direnişi kırmak için nasıl çaba harcadıklarını gözleriyle gördük
lerini, DiSK'in yeni yönetimi ve yeni ilerlemeci yöneticilerinin el ele bütün
güçleri ile reformi·st politiıkalarını işçi yığınlarına etkin kılmaya çalıştıkları
nı, tüm Devrimci Demokratik Hareketin Maocu Goşist damgası ile mühür
lendiğini, işçilerin Proletarya Sosyalistlerine. Devrimcilerine karşı kin ve
öfkeyle doldurulduğunu, DiSK'in ilerlemeci yönetiminin bütün gücünü Ma
ocu ve faşistlere ayırmış olduğunu, 1 Mayıs 1977 öncesinde işçiler arasın
da yaptıkları yoğun propoganda kampanyası ile işçileri devrimci harekete
karşı Maocu Bozkurtlar sloganı ile kinle doldurduğunu, 1 Mavıs'm en önem
li sorumlusunun ilerlemeci yönetim olduğunu. Maocu Bozıkurtlarla mücade
lenin milli bir görev olarak ilan edildiğini, DiSK'in Maocu Bozkurtlar şama
tasının ardından iGD ve iKD dışındaki bütün devrimcilere ilerlemeci yöne
timin kara leıke çaldığını. hamuru Oportünizm olan ilerlemeci DiSK üst yö
netiminin CHP ile işbirliği içine girmiş olduğunu ve DiSK'in Cl+P'Iileştir il
mesi sonunda 1975-1977 yılları arasında TEKSTİL ve GENEL-İŞ 'in DiSK
saflarına katıldıklarını, iş kolları itibariyle bu sendikaların DiSK'e büyük bir



244

güç katmalarına rağmen aynı zamanda bu iki sendiıka yöneticilerinin burju
va reformist politikaları ile ilik Genel Kurul 'da DiSK'e egemen olduklarrru,
ilerlemeciler etikinliğinde,ki üst yönetimin sadece reformist politikasıyla de
ğil, demokrasiyi ayaklar altına alan tutumlarıyla DiSK'e, Türkiye işçi Sınıfı
Hareketine büyük zararlar verdirildiğini, tasfiyeciliğin bu dönemde en üst
noktasına ulaştığını, sayısız temsilci, sayısız delege, sayısız bölge temsil
cisinin MADEN-iŞ'in il-erlemeci yönetimi tarafından tasfiye edildiğini, kısa
cası DiSK üst yönetimine çöken ilerleme siyasetinin kendisinden olmayanı
DiSK bünyesinden tasfiye edebilmek için en olmaz işleri gerçekleştirdiğini,
başanva ulaşıl·dığını sandıkları sıra-da DİSK 6. Genel Kurulunda D·iSK üst
yönetiminin CHP tarafından ele geçirildiğini ve DiSK üst yönetiminden
ilerlemeci siyasetin CHP tarafından temizlendiğini belirterek . DiSK Yöne
timini sert bir dille eleştirmiştir.

- DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR'ın ·Konuşması

Fehmi IŞIKLAR Konuşma·sına; aynen "AP azınlık Hükü.meti başta işçi
sınıfımıza ve emekçi kitlelere ve aydınlara, gençliğe ve bütün yurtseverlere

' hergün ölüm, sömürü, baskı ve terör yağdırıyor. ülıkemizdeki ekonomik ve
siyasal kargaşa yürürlüktedir. Sistemin ve Dünya Kapitalizminin bunalım
kaynağını yerli ve yabancı tekeller teşkil ediyor. Güç ekonomik koşul lar
emekçi kitlelerin yaşamını iş'kence haline getirirıken. egemen sınıflar kendi
sistemlerine uygun siyasal bir model arayışı içine girmişlerdir. Bu nedenle
ülkemiz-de faşizm tehlikesi her zarnankinden büyük boyutlara ulaşmıştır."
diyerek başlamış olup, sözlerine devamla, DiSK'in emperyalizme ve kapita
lizme karşı savaşım veren ·işçi sınıfının örgütlü gücü olduğunu ve Ulusal
Bağımsızlığın kararlı savunucusunun DiSK olduğunu belirterek, DiSK'in ku
ruluşundan bu yana sömürüyü ydt. etme hedefini. kavgasına temel taşı yap
tığını ve her fırsatta da ekonomik ve siyasal mücadelenin ayrılmıyacaöını
vurguladığını. 1967'1den bu yana DiSK'in temsil ettiği demoıkrati'k sınıf ve
kitle sendikacılığını filizlendirip büyütüp hayata geçirdiğini; 15-16 Hazi
ran'ın Türkiye işçi Sınıfı Hareketi Tarihinde bir dönüm noktası olduğunu;
1971-1973 açık baskı ve terör dönemine rağmen DiSK'in elde ettiği rnev
zileri bilinçli savunmasıyla terk etmediğini ve 12 Mart Faşizmini geri !etme
de başarılı olduğunu: Devlet Güvenliık Mahkemelerine karşı Kitlesel Savaşı
mın en başarılı örneğini verdiğini; 20 Mart'larda işçi sınıfı tarihine güzel·
mücadele örneğini yazdırdığını; DGM'ler, Baskı ve olağanüstü hal yasa
tasarıları ile insanlrk ve özgürlük düşmanı faşizmin tekrar üjkemize bir kara
bulut gibi çökertilmek isıtendiğini, bu sebeple DiSK 7. Genel Kurulu'nun
çok büyük önem ve ağırlık taşıdığını ifade e·derek sözlerine devam eden
Fehmi IŞIKLAR; aynen "Tüm emekçiler. ilericiler, yurtseverler DİSK Genel
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Kurulu'nun işçi sınıfımıza ya'kışan bir dayanışma ile sendikalar arası güç ve
eylem birliğini simgeleyen bir bütünlükle sonuçlanmasını beklemektedirler.
Çünkü faşizme karşı savaşımlarında sizlerin örgütlü birliğinizden güç ala
caklardır. DiSK'in ön saflarda yer al,dığı mücadele sömürüsüz bir topluma
varmak, demokrasi, barış ve özgürlüğü hayata aktarmaktır." dedikten son
ra. kongreye mesaj yollayan kişi ve kuruluşların isimlerini bildirmiş ve bu
isimleri saydıktan sonra, aynen "Değerli arkadaşlarım, Parlementoda'ki ar
kadaşların gönderdikleri mesajda Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Gensoru ne
deniyle toplantımız-a katılamadıklarını beyan ediyorlar. Yine aynı gruba
mensup aramızda bir Milletvekili arkadaşımız var, o da KöY-KOOP Başkanı
Sayın Nedim TARHAN" diyerek sözlerine son vermiştir.

- SOSYAL-iŞ Genel Başkanı özcan KESKEÇ'in 'Konuşması :

Özcan KESKEÇ 1konuşmasına kapitalist sistemin çöküşünden bahisle
başlıvarek: bu konuşmasında emperyalist, kapitalist sistemin kendi çöküşü
nü engelleyebilmek, saldırılarını sürdürebilmek ve var oluşunu muhafaza et
mek için, yeni durumlar 'karşısında yeni strateji ve yeni biçimler arayışı için
de olduğunu; DiSK'in örerı'de ve daha önceki toplantılarında Cumhuriyet
Halk Partisi 'nin büyük burjuvazi drşındalki burjuvazinin siyasi partisi olduğu
nu tespit ettiğini; işçi sınıfının bağımsız hareketinin ve politik hareketinin
Sosyal Demokrat hare'keti çok yakından takip zorunda olduğunu: Güç ve Ey
lem birliği ile, işçi sınıfının mücadelesini sosyal demokrat harekete bağlı
kılmanın aynı şey olmadığını; kitle eylemlerinin önüne set çekilerek demok
rasi mücadelesinin yapılamıyacağını; sosyal demokrat hareketin kendisine
düşe!') görevi elbette yerine getireceğini; ve bu görevin kitle eylemlerine
'karşı durma şeklinde olmaması lazım geldiğini; bireysel terör eylemlerıni
yok edebilmenin en önemli etkenlerinden birisinin de kitle eylemlerini ge
liştirmek ve güçlendirmek olduğunu; mücadeleyi sadece parlamento ala
nına hapsederek orada sınırlama anlayışının sosyal demokratların anlayışı
olduğunu; bilimsel sosyalistlerin, ilericilerin, demokratların ekseninde olu
şacak bir .birliğin, DiSK'in sınıf hareketinde, sendikal mücadelede önemli
işler görmesinin temel noktası olduğunu beyan ederek, sözlerine işçi sınıfı
nın kapitalist ülkelerde mücadelesinin sosyalizme giden mücadele olduğu
nu; güç ve eylem birliğinin asla gözardı edilmemesi gerektiğini; bu müca
dele için bir tek işçinin dahi dışarıda kalmıvacek şekilde örgütlenmesinin
icap ettiğini belirten konuşmacı: DiSK'in eğitimlerine temasla, DiSK"in eği
tim alanında bir sendika okulu oluşturmada başarılı olamadığını; daha doğ
rusu bu başarıya erişemediğini ifade etmiş ve daha sonra. Demokrasi Cep
he'sinin meydana getirilmesi görevi ile bilimsel sosyalist politik hareketin
yani işçi sınıfı partisinin tek parti haline gelmesi, tüm bilimsel sosyalist
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kadroların tek parti çatısı akında yer alması olayının, birbiriyle aynı olan
ve aynı eşdeğerde bulunan olaylar olmadığını; ilerici bir hare'ket için göı e
vin, bilimsel sosyalist politik hareketin işçi sınıfının merkezi örgütünün "Tek
Ülkede Tek Parti" savına uygun bir biçimde oluşturulması olduğunu; bu
alanda var olan öznel ve nesnel engelleri· aşmak için tüm güçleriyle çaba
sarfetmeleri icap ettiğini; kendilerine bilimsel sosyalist diyen her kişi ve
örgütün tarih sahnesi önünde sınavda olduğunu ve bu sınavdan başarıyla
çıkmak zorunda bulunduğunu; bilimsel sosyalist hareketin tek politik mer
kez haline gelmesini savunan her kişinin bu harekette kendisine düşen gö
revi yerine getirmek zorunda bulunduğunu beyanla; sözlerine. ekonomik,
demokratik istem ve taleplerde mücadelenin sağlanması için en geniş cep
heyi oluşturmak bakımından DiSK'in işçi sınıfının bilimsel politik hareketi
nin güçlenmesi ve yükselmesi balkırnından uyumlu sendikal bir harekette
bulunmasının şart olduğunu belirterek son vermiştir.

- ASiS Sendikası Genel Başkanı Alev ATEŞ'in Konuşması :

Bugünkü gündemin tek maddesinin "Birlik Sorunu" olduğunu belirte
rek söze başlayan Alev ATEŞ; Birliğin hangi temeller üzerinde yükselece
ği konusunda kesin ve açık biçimde iliJ<esel anlamda öneriler getirilmediği
ni, Yürütme Kurulu raporundaki DiSK'in dünyaya ve Türkiyeve bakış açı
sını benimsemediklerini belirterek tenkitlerde bulunmuş ve aynen " .... Aynı
şekilde raporu okuduğumuzda çok açıık seçik görürüz 'ki. rapor çok eski bir
filrrı'in yeniden tekrarından başka bir şey değil. Hem. de biraz silik, biraz
üstü örtülü ve biraz yabancılaşmış bir rapor" dedikten sonra bu raporun
DiSK Yürütme Kurulunun ve DİSK Yönetim kurulunun dünyaya nasıl bak
tığını aksettirmediğini; DiSK Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulunun bu ra
porda Afganistan'da'ki olayları "Afçanlstan'da ki Gelişmeler" tabiri ile ge
çiştirdiğini, halbuki DiSK Yürütme ve Yönetim Kurulunun Afganistan'daki
olaylar karşısında tavrını açık olarak ortaya koyması icap ett'iğini; bu katego
riye devrim anlayışının yanında olup olmadığını en açık biçimde sergilemek
zorunda bulunduğunu; bir Silvanya'dan da bahis etmenin zorunlu olduğunu
Silvanya'dakl Devrimci Hareketin yıllar önce nasıl doruk noktasına eriştiğini,
Devrimci Hareketin nasıl olduğunu ve kimler tarafından oluşturulduğunu DiSK
Yürütme Kurulunun raporunda belir-ti ime-sinin zorunlu olduğunu; iran 'dan
bahis ederken Humeyni iktidarının Kürtler üzerindeki 'katliamını, Kürtler
üzerindeki y:kıcı ve imha edici hareketlerini açıkça ,sergileme'k mecburiye
tinde olduğunu. oysa ki Kürdistan sorunu olara'k iran'daki Kürtlerin duru
munun Türkivedeki devrimcileri çok yakından ilgilendiren bir sorun oldu
ğunu buna nasıl lakayt kalındığını, Afganistan'daki gelişmelerin gerçek
ten enternasyonalist bir anlayışın sonucu mu, yoksa bir arkadaşın dediği
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gibi fiilen bir işg·aı mi olduğunu DiSK'in en açık şekilde ortaya koyması
lazım gelirken. bu raporda bolca tekrar ve laflara ver/verildiğini belirterei<
rapor hakkında'ki ter/kitlerini sür-dürmüştür.

Konuşmacı sözü Türkive'nin içinde bulunduğu bunalıma getirerek
DiSK'in bu hususu gündeme getirmesi lazım geldiğini. faşizm tehlikesinin
var olduğunu, faşizmi yo'k edecek ve tarih sahnesinden silecek olan gücün
geniş kitle eylemleri olduğunu, bunun için işçi sınıfının birliğinin önem
kazandığını beli·rterek DiSK'in faşizmden ne anladığını sorarak; raporda, an:..
ti-faşist mücadeleye gereği 'kadar yer verilmediğini. kendilerinin DiSK'in
UDC hikayesini ortaya çıkardığında buna karşı bir tavır aldıklarını ve DiSK'
in Cephe kuramayacağını söylediklerini, o gün bu hususta ısrar edenlerin.
bugün artık DiSK'in Cephe kuramayacağını kabul etmiş olduklarını ve Demok
ratik Platforrn'u onaylar duruma girdi'klerini '{8 DiSK'in Demokratik P!at
forrn'u geliştirmesi icap ettiğini. kitle eylemlerinden maksatın tek bir kur
şun sesi ile birbirini çığneyerek kaçan kitlelerin eylemi olmayıp, kendi di
nami'kliğini ot-taya koyan ve bu dinamikliğin üzerine eylemler inşaa eden
kitlelerin hareketini ifade ettiğini. DiSK'e düşen görevin kitleleri nasıl bir
yöntemle dinamik harekete gecirebileceği hususunu tespit etmek olduğunı..ı
ve DiSK 'in bunu gündeme getirmesi gere'ktiğini; Faşizm konusunun çözüm
lenmeden aralarındaki birlik sorununu bozmaya imkan olmadığını; CHP'li
lere sosyalistlerin seslenmek ha'kkı olduğunu ve sesleneceklerini, CHP'lile
rin elbette saflarında yer alacak şekilde mücadele vereceklerini beyanla;
Türkivede yegane faşist partinin MHP olduğunu. parlementer sistemin ta
dil edllrnedjkçe MHP'nin tamamının tasfiyesinin mümkün olamıyacağını.
faşist terör karşısında ülkede işçi sınıfının örgütleri ile birlikte olmasa da
günlük sınıf mücadelesi veren dostların mevcut olduğunu, bazılarının birey
sel terör dedikleri bu olayların yoğun Devlet baskılarına ve faşist teröre
karşı dağınık güçlerin eylemi niteliğini taşıdığını. yok edilemeyen ve geliş
mesi durmayan bu direniş odaklarının oluşmuş bulunduğunu, bu odakla
rın aynı zamanda ezilen ulusun karaıkteristik yapısı ve eylemsel gücü ile
de olumlu bir hale geldiğini, bu devrimci odakların bütünleşmesi ile burju
vaziyi korkutan geniş bir ortam oluşturulacağını, direniş oda'klarının baskıcı
devlet aygıtıyla yıkılmasının gün geçtikçe olanaksız hale geldiğini ve DiSK'
in bu direniş odaklarını örgütlemesinin yararlı ve faydalı olacağını ve fa·
şizme karşı bu şekilde mücadele edilebileceğini; DiSK'in görevinin bu di •
renişin örgütlenmesinde en yararlı ve en büyüık fay.dayı oluşturmak olduğunu
ifade ederek. sözlerine Türkivenin bir dönüm noktasına geldiğini ve bir tek
yönetecek sınıf olduğunu, onun da işçi sınıfı olduğunu bildirerek son ver
miştir.
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7. Genel Kurul'da ayrıca;

İstanbul Barosu Başkanı

Yazarlar Sendikası Başkanı
CHP Genel Sekreteri
Ankara Belediye Başkanı
OLEYİS Sendikasından

BASIN-iŞ Sendikasından

GENEL-İŞ Sendikasından

DİSK Bölge Temsilcileri

HABER-İŞ Sendikasından
PETKİM-iŞ Sendikasından
LASTİK-İŞ Sendikasından
TEKSTİL Sendikasından

LiMTER-İŞ Sendikasından
TEK-GES-İŞ Sendikasından
HüRCAM-İ$ Sendikasından
PAKSAT Sendikasından
GIDA-İŞ Sendrkastndan
YER.ALT! MADEN-İŞ Sendikasından
T.i.S. Sendi-kasından
MADEN-İŞ Sendikasından
SOSYAL-İŞ Sendikasından
FINDIK-İŞ Sendikasından
DİSK Yürütme Kurulu üyesi

Orhan APAYDIN.

Aziz NESİN.
Mustafa OSTONDA~.
Ali DİNÇER.
Nusret AYDIN,
Mehmet KALENDER.
Ahmet TAS.

Gürbüz GÜNEŞ.
Hüseyin KORKAN.

Şaban YILDIRIM.
Remzi TAŞTAN.
Mete GöNüLTAŞ.

Recep KOÇ.
Salih Taner SERİN.

Ali öZDEMiR,

Derviş SELİM.
Durmuş Ali YALNIZ.
Besim USTA,
Süleyman ÇELEBİ,
Selahattin UYAR.
Emir BABAKUŞ,

Mehmet YILDIRIM.
Tamer TUNA,
Ali Rıza GüLKAYA,
Cemal ASLAN.
Rafer DEMİRTEL,
Bayram ÇAM.
Yalçın TAL.AKA.
Mehmet KARACA,
Zeki KILIC.
Şefik AYDIN,
Kemal NEBiOĞLU ile,
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DiSK'in davetlisi olarak Genel Kurul'u izlemeye gelen yabancı Sen-
dika ve Kuruluşlardan;

DSF Genel Sekreter Velkili,

DİK Genel Sekreter Ve'kili,

Belçika Sendikaları Konfederasyonu Kamu Hizmetleri Ulusal Sekreteri.

Belçika Sendikaları Konfederasyonu Türk Göçmen işçileri Sorumlusu.

B_ulgar Sendikalar Merkez Konsey Sekreteri.

CGT (Fransa) Sekreteri.

Kıbrıs DEV-iŞ Genel Başkanı,

Kuveyt Sendikalan Federasyonu Sekreteri.

Polonya Sendjkalan Merkez Konsevi Uluslararası ilişkiler Daire Mü
dürü ve Görevlisi,

Sovyet Sendikaları Kemerova Bölge Konsey Başkanı.

Sovyet Sendi'kaları Merkez Konseyi Uluslararası ilişkiler Daire So
rumlusu,

Yunanistan ESAK-A Başkaru'run da,

7. Kongre Deleqelerrni etı:<ileyici mahiyet ve vasıfta konuşmalar yap
mışlardır.

Konuşmacıların özet olarak alınmış bulunan yu'karıdaki beyanlarının
tetkikinde;

Gerek Genel Başkanın açış konuşması ve gerekse diğer konuşmacıla
rın hiçbir tefsir'i gerektirmiyece1< açıı:<lıkta olan beyanları, DiSK'in Mark
sist-Leninist nitelikte sınıf partisi olarak ihtilal yolu ile iktidarı elde etmeyi
amaçladığını göstermektedir.

Bu 'konuşmalar sonunda diğer kongrelerden farklı olarak delegeler,
aleni ve cüretkarane. yol göstericinin Lenin olduğunu, hedeflerinin sosya
lizme ulaşmak. işçilerin ve emekçilerin sömürüsüz ve baskısız düzenlerini
kurmak olduğunu, üretenlerin kendileri, yönetenlerin de yine kendileri ola
cağını, her defasında ayrı ayrı açık bir şekilde ifade etmişlerdir.

Yine bu konuşmacılar ırk ayrımı yapmak suretiyle milli duyguları za
yıflatmaya matuf Doğu ve Güney Doğu'da yaşayan vatandaşı-arımızı Kürt
diye bir ayrıma tabi tutarak bunlara Devlet ve Sılk.ıyönetim tarafından me
zalim yapıldığını. büyük bir sorumsuzluk içinde hakiıkatleri tahrif ederek
ifade etme cüretini dahi göstermişler,dir.
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Bu kongrede bir çok konuşmacı da gayeye ulaşmak için ihtilal strate
jileri ileri sürmüş. bu meyanda en küçük iş yeri birimlerinde direnme ko
mitelerinin kurulup, bunu tüm çalışan kesime teşmil ederek yoksul köylü
lerin. tüm ilerici güçlerin. oluşturulacak Cephe Birliğinde yerlerini alacak
larını belirterek. DİSK'in öncülüğündeki ihtilalin tahakkuku hususundaki ar
zularını dile getirmişlerdir.

Bu konuşmacıların telkinlerinin de tesiri altında •kaldığı muhakkak olan
bu Genel Kongre sonunda, aşağıda etraflıca izah edilecek kararı-ar alınmış
ve geniş bir tasvip görmek suretiyle kabul edilmiştir.

Kongrede kabul edilen bu kararlar hayata geçirilmek üzere bütün teşki
lata ve üye sendikalara kendi yazı ve ajansları ile iletilmiştir.

Bu kongre sonunda; •Genel Başkanlığa Abdullah Baştürk. Genel Sek
reterliğe Fehmi lşı:klar seçilerek Yürütme Kurulu üyeliklerine; Kemal Day
sal, Ertan Andaç, Rıza Güven. Mukbil Zırtıloğlu ve Süleyman Çelebi,

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ekrem Akkuş, İsmail Hakkı Önal. Bel
güzar Can. Durmuş Ali Yalnız. Celal Küçük, Mehmet Keraca. Murat Tokmak,
Kenan Akman. Yalçın Talaka. Yaşar Arıkan. Müslüm Şahin, özcan Keskeç,
Çetin Uygur. Burhan Şahin. Ali özarkalıoğlu. Ta'hir Güner, Rıdvan Budak,
Demirhan Tuncay, Turan AM, Mustafa Karadayı, Selahattin Sayın ve Akçin
Koç;

Denetim Kurulu üyeliklerine; İsmail özbiçer. Talat Öz, Ali Kocaman,

Onur Kurulu üyeliklerine ise; Cemal Aslan, Ergun Erdem, İsmail Ça
lışkan. Osman özıkan ve Şaban Aydın seçilmişlerdir.

DİSK 7. Olağan Kongresinde Alınan Kararlar:

DiSK Genel Sekreteri Fehmi lşrkların Başkanlığında Yönetim Kurulu
üyeleri Burhan Şahin, Ertan Andaç ve Mustafa Karadayı'dan oluşan DİSK Ka
rarlar Komisyonunun Kongre öncesi üye sendikalardan istediği yazılı karar
önerilerini de dikkate alarak hazırladığı karar taslağı 18.6.1980 Tarihinde
üye sendikalara gönderilerek. üye sendikalarm temsilcileriyle 23.6.1980
günü bu taslak üzerinde değerlendirme toplantısı vapıldrktan sonra. bu karar
taslağı Kongreye getirilerek. konqrede Burhan Şahin. Ei:<rem Akkuş, Yalçın
Talaka, Mustafa Karadayı, Hasan Yalçın ve Süleyman Çelebiden oluşturulan
Kongre Kararlar Komi·syonunda ele alınmış. burada yapılan düzeltme ve bazı
değişikli,klerden sonra Kongreden aynen geçmiştir.

Kongre Kararlar Korrrisvonu çalışmaları sırasında Burhan Şahin ile Ko
misyonun diğer üyeleri arasında "Sosyalist Hareketin Birliği" başlığıyla ya-
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zılan 1 Numaralı Kararın oluşturulması sırasında ihtilaf çıkmış hatta Burhan
Şahin kendi önerilerinin bu Komisyonda kaale alınmaması üzerine muhalefet
şerhini yazarak komisyon çalışmalarını terketmiştir.

Burhan Şahin'in muhalefetine karş: "Sosyalist Hareketin Birliği" Kararı
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir

"Temel Kararlar,

KARAR 1 Sosyalist Hareketin Birliği :

DiSK'in son çözümlemede Sosyalist bir düzen için savaştığını.

Sosyalizme ulaşılması için ekonomik. politik ve ideolojik biçimlere sa-
hip bir sınıf mücadelesinin zorunlu olduğunu ve bunların kapsam. yöntem.
amaç ve araçları farklı olmakla birlikte, aralarında tam bir uyum ve bütünsel
lik bulunması gerektiğini,

özünde bir Siyasi iktidar mücadelesi olan politik mücadelenin ancak
işçi s.nıf ı partisi tarafından yürütüldüğünü,

Sendi:kaların özgün görevinin, doğrudan doğruya işçi sınıfının güncel
ekonomik-demokratik haklarını korumayı, genişletmeyi, sömürüyü sınırlama
yı, işçi sınıfını yığınsal olarak örgütlemeyi ve kendi sınıf bilimi doğrultusun
da eğitmeyi esas alan ekonomik mücadele olduğunu.

DiSK'in ekonomik. demokratik sınıf ve kitle örgütü olarak, kendi müca
dele yöntemlerini bu ilkeye göre düzenlediğini vurgulayan DiSK 7. Genel
Kurulu aşağıdaki saptamaları yapar.

Türkiye işçi Sınıfı ekonomx ve politik mücadele düzeylerinde genel ola
rak bölünmüşlük içindedir.

Bununla birlikte sosyalizm düşüncesi geniş işçi ve emekçi kitlelerini
çeşitli toplumsal katmanları etkilemekte ve önemli bir potansiyel oluştur
maktadır.

Sosyalist Hareket siyasal alanda değişik parti ve gruplara bölünmüş
tür.

Faşizme. emperyalizme. şovenizme. tekellerin egemenliğine karşı eylem
birliğinin ve cephenin oluşturulması sürecinde. sosyalist hareketin b,rliği
yolunda atılacak adımlar bu süreci geliştirici bir etkendir.

Bu bölünmüşlük çok sayıda işçi ve emekçinin, aydının ortak bir mü
cadele hattında örgütlü aktif mücadele içine girmesini önlemektedir.
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Sosyali·st Hareketin değişik Parti ve Gruolare bölünmüş olması faşiz
me. emperyalizme, şovenizme, tekellerin egemenliğine karşı verilen mücade
leyi büyük ölçüde zaafa uğratmaktadır.

Faşist ve karşı devrimci güçlerin emekçi halkımıza azgınca saldırdığr
bir ortamda devrimci ve demokratik güçlerin dağınık olması, gerici. faşist
cephenin işini 'kolaylaştırmaktadır.

Egemen sınıflar, ilerici güçleri parçalamak için tüm olanaklarını kul
lanmakta, var olan ayrılıkları sistemli biçimde derinleştirmeye ve yeni bö
lünmeler yaratmaya çalışmaktadırlar.

Ulusal bağımsızlık. demokrasi ve sosyalizm mücadelesi doğrultusunda
var olan büyük potansiyelin seferber edilmesinin yolu her şeyden önce Sos
yalist güçlerin birliğinden ve işçi sınıfının öncülüğünde tüm devrimci ve
demokratik güçlerin eylem ve cephe birliğinden geçmektedir.

İşçi sınıfının e'konomilk, politik ve i'Cfeolojiık mücadelesinin bütünlüğü
nün bilincinde olarak anti-faşist. anti-emperyalist, arıti-tekel ve anti-şove
nist güçlerin güç ve eylem birliğinin cephesinin gündemdeki birinci görev
olduğuna dikkat çeken DİSK 7. Genel Kurulu yıJkardaki saptamalardan ha
reketle.
- Sosyalist Hareketin bölünmüşlüğü sonucu ortaya çıkan mücadele

zaafını giderici, tıikanı'klığı açıcı, nesnel dayanağı bulunmayan bölünmeleri
önleyici Sosyalist Birlik girişimlerini teşvik edici, bu girişimlerin tüm sos
yalist potansiyeli kapsayacak biçimde yürütülmesine katkı sağlayıcı bir çaba
içinde bulunulmasını ve bu yol·da sendikal örgüt olmanın gereklerine uygun
düşen somut adımlar a1:ılmasını,
- Sosyalistler ile faşizme, emperyalizme. tekelciliğe, şovenizme ve

her türlü anti-demokrati:k baskıya 'karşı olan diğer ilerici güçlerin yer ala
cağı demokratik güç ve eylem birliğinin cephenin oluşturulması yolunda
çaba harcamasını ve öncelikle bunun 1k·oşullarını sağlamak üzere Genel Ku
rul'da kabul edilen istemler programı temel alınarak çok yönlü, sistemli,
sürekli, il·keli ve yapıcı bir diyalog sürecinin başlatılmasını.
- (Sosyalist Hare'ketin Birliği) (Demokratik Eylem ve Ceptıe Birli

ği:) sorunlarının işçi sınıfımızın. emekçi halkımızın. ülkemizin çıkarları
açısından yaşamsal bir önem taşıdığı gerçeğinden hareketle her düzeyde
birliğin sağlanması için engellerin aşılması yolunda ilkeli davranışın, sorum
luluşun ve en ufak olumlu güçleri değerlendirmeye yönelik esnekliğin tutar
lı bir bütünlük içinde de alınmasını, birliği engelleyici her türlü girişim ve
tutumla ilkesel düzeyde mücadele edilmesini.·
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- Emekçi halkın örgütlü katılımını, bilinçli desteğini en geniş güven
ve sempatisini kazanmayı öngören sınıf kitle çizgisi yerine gerçekte hiç bir
başarı şansı bulunmayıp pratikte ilerici hareketi kitlelerde soyutlayan faşist
eylem ve propagandanın güç kazanmasına olanak sağlayan halkı yılgın bir
izleyici konumuna iten ve !kendiliğinden yığın eylemlerinin yapay biçimde.
kızıştırılabileceği varsayımına dayanan bireysel terörizmi bir mücadele sis
temi olaraık benimseyen maceracı eğilimlere karşı açık tavır konulmasıı:ıı,
bu eylemlere sahip inançlı, kararlı ve fedakar tüm unsurların kazanılması
için özenle çaba harcanmasını. karar altına alır."

Sosyalist Hareketin Birliği konusunda Komisyon Karar önerisine mu-.
halefet gerekçesi başlığı ile Kararlar Komisyonu sözcüsü Burhan Şahirı'in
muhalefet gerekçesi aynen şöyledir :

"'Konfederasyonumuzu 6. Genel Kurul öncesinden günümüze kadar
Olağanüstü açmazlara düşüren Cephe Tartışmaları bu gün de bütün yoğ:.ın
luğu ile sürmektedir.

Cephe -nedir ?
Cephe hangi mihrak etrafında örülür?
Nereden 'başlar, neleri içerir, nereye varmayı amaçlar?
Bu soruların cevapları karara itirazımın gerekçesini oluşturmaktadır.

1) Cephe Nedir?
Faşizm burjuvazinin en dar ve kanlı bir zümresinin, toplumun en ge

niş kitleleri üzerindeki diktatörlüğü olduğuna göre, geniş halk kitleleri için
düşman ortaktır. Ortak düşman olan faşizm canavarına karşı (Ortak bir mü
cadele) söz konusudur.

Bu ortaklıkta kimler vardır? Kısaca : Bütün anti-faşist ve demokrasi
den yana güçlerin ortaklığıdır. Daha da somutlarsak çıkarları bir avuç fi
nans-kapital zümresinin, bir avuç tekelcinin, oligarşinin baskı, zulüm, terör
ve açık diktatörlüğüne dayanan sömürüsüne karşı olan; bu sömürüden, bu
baskı ve zulümden etkilenen bütün toplum kesimlerinin ortaklığıdır. işçi sı
nıfının. yoksul köylülerin, küçük üretici köylülerin, şehir küçük burjuvazisi
nin, yani esnafın, sanatkarın. gençliğin ortaklığıdır. Bu orta·klığın çe'kirde
ğini işçi-köylü ittifakı oluşturur.

'Bu ortaklığa; Halk Cephesi, Emek Cephesi, Ortak Cephe, Demokrasi
Cephesi, Anti-Faşist Cephe gibi adlar verilmektedir..

2) Cephe Hangi mihrak etrafında örülür?
Yuıkarıda da belirttiğim gibi, böyle bir Cephe'nin çekirdeği olan işçi -

Köylü ittifakını sağlayan güçlü bir devrimci partinin var olması, yani Cep-
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ha'nin mihrakı. ekseni. yönlendirici şartı hemen karşımıza çıkmaktadır. Ni
tel ve nicel güçlüğe yönelmiş, sürekli güçlenen ve iç yapısını onaran devrim
ci bir parti ..... Faşizm tehli-kesi önünden kaçan ve işçileri geri çekilmeye
sürükleyen bir parti değildir, faşizmin üstüne gitmeyi, işçi sınıfını ve müt
tefiklerini faşizme her an durumun. gere'ktirdiği metodlarla mücadeleye yö
nelen bir parti ......

Çeşitli Sosyalist Partiler. kanatlar, eğilimler ve sosyal demokrasi ara
sında bölünmüş olan ülk:emiz işçi sınıfı ıle, işçi sınıfının Proleter Cephe'si
nin Birliği ve sağlamlığı oluşmadan, Anti-Faşist, Anti-Emperyalist. Anti-Şo
venist Cepherıin kurulması bu gün için laftan öteye güç. hatta imkansız
dır. Yaşadığırruz pratik de bunu doğrulamaktadır.

Bu gün Türkiye'de Cephevl örgütleyecek böyle bir parti varmıdır?
Hayır......

Bir yandan Bilimsel Sosyalizmi ağızlarına sakız eden ve en yaman for
müllerini ulu orta harcayan Otorite Megalomanlığı ile salon çelebiliği yapa-
rak xirnseve söz söyletmeyenler .

öte yandan Bilimsel Sosyalizmin en alfabetik prensiplerini. onun ge
reklerini, derleniş kurallarını çiğneyerek asgariliğ'i es geçip azarnilikte oy
nayanlar......

Eğer bütün bunlar bilinçli külah kapıcı mantık değil ise, ekonomik-de
mokratik mücadele veren ilerici Sendikal ör-güt olan konfederasyonumuza
üç yıldır Cephe kurdurtrnava çalışmak. işçi sınıfımızın siyasi otoriteden yok
sun olduğunun somut örneği değil midir?

Tersi eğer işçi sınıfı partisi var idi ise. otorite idi ise, tasizme. emper
yalizme. şovenizme ve tekellere karşı oluşacak ve siyasi iktidar savaşı ve
recek Cephenin mimarı olur, DiSK'e Cephe kurdurulmaya kalkışılmaz idi.

Kendilerine Bilimsel Sosyalist diyen kişi ve örgütler. bunu bilmiyor
larmı? Biliyorlar. öyleyse neden böyle bir yanlışın içine giriyorlar? Hesap
açık: Sözde kendilerini otorite ilan edecekler. özde otorite olrnadıkları için,
sendikal örgüte cephe kurduracaklar. .. Böylece. öz'e kavuşulacağı sakatı ı
ğına düşmektedirler.

işte bu sakat mantık; Faşizme, emperyalizme, tekellere ve şovenizme
karşı olan isyan güçlerinin güç ve eylem birliği asgariliğinden, cephe'yi ör
gütleyerek siyasi iktidar savaşı verecek işçi sınıfı partisi 'nin lnsaast azami
liğine varacak süreci inkar temeline dayanmaktadır.
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Meseleyi tekrar tekrar açık ve net olara•k koymalı :

Türkivede bu gün geniş yığınları etkileyen isyan güçlerini bir cephede
toplayabilecek proletarya partisi pratik olarak yoktur ... Ancak yaratılmasının
maddi şartları vardır.

DiSK'in siyasi iktidar savaşı verecek böyle bir cepheve giden yolda
Cepha'nin ön koşullarını oluşturmada manevela görevi yapacak nitel ve ni
cel gücü vardır.

Bu görev: Faşizme, Emperyalizme ve Şovenizme karşı Güç ve Eylem
Birliği'ni örgütlemektir ......

Siyasi iküdar savaşı verecek ve işçi Sınıfı Partrsl'nin örgütleyeceği
cepheve gi-den yolda, demokrasi düşmanlığına, faşizm özlemi-erine, faşiz
min tırmanışına, sermayenin saldırılarına karşı güç ve eylem birlikleri oluş
turmak her olayda, her eylemde aynı -doğrultuda veya ortak mücadeleye gi
rişmek. güçleri birleştirmek için çaba harcamak. bu yolda her türlü sübjek
tif engeli kaldırmak için uğraşmak, grupçu davranışları yenmek esastır. Güç
ve eylem birliği denilen de budur. Güç ve eylem birliğ'i örqütlü. ortak prog
ramlı ve sürekli bir cephe niteliğinde olmasa bile, faşizme karşı Demokra
tik Güçlerin olaylar 'karşısında, eylemde birliğinin ifadesi olarak siyasi ik
tidar savaşı verecek cephenin IJ<urula'bilmesi için ön koşulları yaratır. Cep
he'nin kuruluşunun önüne dikilen objektif ve sübjektif engellerin yıkılma
sında çok önemli bir görev yapar.

Yukarıda açıkladığım temel nedenlerden dolayı altı 'kişi olarak seçilen,
ancak çalışmaları dört kişi ile sürdüren kararlar komisyonunun hazırladığı
karara karşıyım."

Burhan ŞAHİN bu muhalefet gerekçesi ile DiSK'in bir cephe oluştu
ramıyacağını, cephenin siyasi iktidar savaşı verecek olan. ihtilali gerçek
leştirecek olan Mar.ksist-Leninist işçi Sınıfı Parti-si tarafından oluşturulabi
leceğini. Cephenin ihtilale dönük ve ihtilali gerçekleştirecek bir organizas
yon olduğunu. bu kuralların bilimsel sosyalizmin alfabesi sayılacağını. DiSK'
in: Marksist-Leninist işçi Sınıfı Partisi öncülüğünde siyasi iktidar mücade
lesini verecek değişik bir ifade ile sosyalist ihtilali gerçekleştirecek olan
Cephenin. önüne çıkacak engelleri kaldırmada önemli bir etken olan güç
ve eylem birliğini oluşturması gerektiğini ifade etmiş ve açıklamamakla be
raber kendisinin de içinde bulunduğu Cephe'yi oluşturacak Marksist-Leninist
işçi Sınıfı Partisinin illegalitede mevcut olduğunu ima etmiştir.

Ancak Burhan ŞAHiN'in muhalefet gerekçesinde konu ettiği Cepheye
verilen anlam ile, DiSK'in Cepheve vermiş olduğu anlam arasında temelde
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hiçbir fark bulunmamaktadır. Çünkü her iki halde de Cephe, ihtilalin ger
çekleştirilmesine. işçi sınıfı iktidarının bu yoldan kurulmasına yönelik bir
hareketi ve bir organizasyonu ifade etmektedir.

Bu kongrede temel kararlar başlığı altında alınmış olan ve ideolojik
ve politik yönden önemli görülen kararlar aşağıya a'ktarılmıştır. (EK:14O -
142)

KARAR 1

Kongrede alınan 1 Nolu karar daha önce 1belirtildiği için, tekrar alın
masına gerek görülmemiştir.

KARAR 2 :

Burjuvazinin saldmları :

Burjuvazinin ekonomik, politik ve ideolojik alanlarda yoğunlaştırdığı
saldırılara karşı mücadelenin acilliğini vurgulayan DİSK 7. Genel Kurul ·u,

1. Tekellerin ekoncmik, oolitik. ideolojik saldırılarına karşı,

2. 'Bunalımın yükünü, işçi sınıfı ve emekçi halkın sırtına vüklerneve
yönelik uygulamalara karşı,

3. ücretleri dondurma, ücretlerin satın alma gücünü düşürme girişim
lerine karşı,

4. Sınıf iş birliğini gizlemeye yönelik sömürüyü arttırıcı "Toplumsal
Anlaşma" biçimindeki dayatmalara karşı,

5. Sendi'kal hakları askıya alacak ve sömürüyü arttıracak Eşel-Mobit
girişimlerine karşı,

6. Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu gibi sendikal hakları gaspet
meye yöneli1k kurumlaşmalara karşı.

7. Zorunlu tek sendika, zorunlu tek Konfederasyon biçiminde formule
edilen faşist kontrollü sendikacılık girişimlerine karşı,

8. Sendikaların mali ve idari denetim altına alınması girişimlerine
karşı.

9. Tek tek ve toplu işten çı'kartmalara tensikatlara karşı,

1 O. işçi kıyımlarına, memur sürgünlerine karşı,
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11. Kıdem tazminatlarının gasp edilmek istenmesine karşı,

12. Vergilerin arttırılmasına karşı,

13. Düşük taban fiyatlarıyla köylülerin ürünlerinin ucuza kapatılmasına
karşı,

14. Kit'Ierin tasfiye edilerek te'kellere peşkeş çekilmesine karşı.

15. Memurları resmi tek örgütte zorla toplayacak faşist örgütçülük gi-
rişimlerine karşı.

16. Faşist saldırı ve cinayetlere karşı.

17. iş yerlerinin faşistleştirilrnesine. karşı.

18. lrkçı, -şoven baskı ve özümsemeci uygulamalara karşı.

19. Anti-demokratik baskı ve uygulamalara karşı,

20. iş'kenceye karşı,

21. Türkiye'nin emperyalizm ile daha da bütünleşmesini getiren gırı
şimlere, Savunma iş Birliği Anlaşmasına, üslere, ikili anlaşmalara, Ameri
kan ölüm hücreleri ile Nötron bombası üretiminin kesinlikle yasaklanmasına
'le Türkiye dahil, Avrupava yerleştirilmesi girişim ve planlarına karşı tüm
ilerici. demokratik güçlerle birlikte etkin ve kalıcı bir mücadele verilmesini,

Karar altına alır.

KARAR 3 :

Yanlış eğilimler ve demokratik merkeziyetçilik.

Ağırlaşan kapitalist bunalım. egemen sınıfların giderek yoğunlaşan
ekonomik, politik ve ideolojik saldınlan karşısında işçi sınıfının bu düzey
deki birliğinin sağlanması sürecinin bugün daha büyuk bir önem kazandı
ğını, devrimci sendikal birliğin ancak ve ancak DiSK mihveri etrafında ve
demokratik merkeziyetçi işleyişin yetkinleştir'ilmesi ana hal'kalarına bağlı
olarak gerçekleşebileceğini vurgulayan DiSK 7. Genel Kurul'u;

1. DiSK'in Merkezi Otoritesini zedeleyici. saygınlığına gölge düşürücü
davranışların.

2. Sınıf uzlaşmacılığına şu ya da bu biçimde hoşgörü tanıyan eğilim-
lerin,

3. Sendikaların örgütsel işleyişini yok sayan görünüşte sol. özde
Anarko-Sendikalist akımların,
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4. DiSK üyesi sendikaların gelişmesini - ve güçlenmesini engelleyici
tavırların,

5. Sendikaların Kitle örgütü olma niteliğini, gözardı ederek, sendika
lar ve üyeler arasında ayrımcılık yapan, sendi'kal örgüt ile politik parti olgu
larını birbirine karıştıran anlayışların,

6. Fraksiyonculuğun. tasfiyeciliğin ve dayatmacılığın. işçi Sınıfımızın
mücadele gücünü 'kırıcı nitelik taşıyan yanlış eğilimler olduğunu tespit ve
ilan eder. ,

Bu nedenle;

DiSK'in birliğini zedeleyici yanlış eğilimlerin önlenmesi için önümüz
deki dönemde Demokratik Merkeziyetçilik temelinde tabanın söz ve karar
sahibi olması ilkesinin zenginleştirilmesi,

·Bu düzeyde'ki kararlarda en geniş birliği sağlama arayışı,

Demokratik Merkeziyetçi işleyişi güvence· altına alan önlemlerin ge
liştirilmesi,

Tüm sendi'kal hareketin içinde sendikal demokrasi bayrağının vırksel
tilmesi gerektiğini karar altına alır.

KARAR 4 :

Sendikal Eylem Birliği.

Türkiye işçi Sınıfı'nın değişik akımları temsil eden sendikalar arasın
da bölünmüş olduğu gerçeğini di-k'kate alan işçi sınıfının sendikal birliğinin
ancak ve ancak Demo'kratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı ilkeleri temelinde
ve DiSK çatısı mihverinde gerçekleşebileceğini vurgulayan DiSK 7. Genel
Kurul'u güncel hedeflere varmadan en geniş ve emekçi 'kitleleri birlik için
de eyleme sokan gere'kliliğini göz önünde bulundurarak,

1. örgütler arasındaki dünya görüşü temel amaç ve ilkeler, örgütsel
işleyiş farklılı'klarını gözardı etmeden, eylem birliğinde eşitlik, karşılıklı
saygı ve iç işlerine karışmama, her örgütün özgül karekterini hesaba katma
ilkelerine dayalı olarak Konfederal düzeyde ya da DiSK'in belirlediği alan
larda faşistlerin yönetimde olmadığı tüm sendikal örgütlerle belli istem!er
etrafında sınıfsal temele dayalı olarak eylemler aranmasını bu örgütlerin
sendikal eylem birliğine çağrılmasını, bu çabada ayrılık noktalarından çok
birleşme noktalarının ortaya çıkarılarak eylem birliğine zorlanmasını,
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2. D!ğe_r sendikal örgütlerin yönetimleri eylem birliğine zorlanırken.
tabanda,_ ı~çılerv arasında sınıf ve kitle sendi'kacılığı ilkeleri temelinde ey
lemde bırl ık saglanması için her olanağın zorlanmasını,

Karar altına alır.

KARAR 5 :

Uluslararası Dayanışma :

Sosyalist Ülke Halkları ile Kapitalist Ülkelerde sömürü ve baskıya kar
şı mücadele eden işçi sınıflarıyla ve emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mü
cadelesi veren halklarla birU'k ve dayanışma içinde olmanın gerekliliğini vur
gulayan DiSK Genel Kurul'u,

1. Faşizme, emperyalizme, şovenizme,· sömürgeciliğe, yeni-sömürgeci
liğe, ırk ayrımına, her türlü ırkçılığa, ulusal baskıya. sivonizme karşı müca
dele eden halkların desteklenmesini.

2. Barış mücadelesine etkin bir biçimde 'katılınarak tüm Dünya Barış
Güçleriyle birlikte genel ve tam bir silahsızlanma, Dünya Barışını koruma,
nükleer silahların önlenmesi, barışçı a·dımların desteklenmesi yolunda et
kin çaba harcanmasını,

3. Çok uluslu tekellere karşr uluslararası çapta Ilkeli. eş güdümlü, ey
lemler ile mücadele edilmesini,

4. Çok uluslu tekellerle daha etkin mücadele edebilmek ve göçmen
işçilerimizin sorunlarına kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çok uluslu
tekellerin yoğunluk kazandığı, ço'k sayıda göçmen işçinln çalıştığı Avrupa
Ülkeleri Sendikal Merkezlerinin oluşturduğu Avrupa Sendikalar Konfederas •
yonuna (ASK) üyelik girişimlerinin sürdürülmesini,

5. Kapitalizmin bunalımının giderek yoğunlaştırdığı sorunlara, sömürü
ve baskıya, faşizme, emperyalizme, sömürgeciliğe, ırkçılığa, ulusal baskı
lara, eşitsizli'klere, toplumsal adaletsizliklere karşı ortak mücadele verebil
mek, çok uluslu tekellere karşı ortak savaşabilmek. işçilerin ortak çıkarla
rını savunabilmek, çalışma ve yaşama koşullarını da'ha da iyileştirmek, Sen
dikal Ha'k ve özgürlükleri korumak ve geliştirmek, kalıcı ve sürekli bir Dün
ya Barışının sağlanmasına katkıda bulunabilmek için uluslararası sendikal
hareketin eylem birliğinin sağlanmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması
na, bu amaçla ileri kapitalist. sosyalist ve az gelişmiş ülkelerin sendikal
merkezleriyle, DiSK'in savunduğu Dernokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı
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ilkelerini uluslararası alanda benimseyen DSF ile sürdürülen ilişkilerin ve iş
birliğinin her düzeyde geliştirilerek güçlendirilmesi için somut adımların
atılmasını.

Karar attına alır.

KARAR 7 :

1 Mayıs :

işçi Sınıfının Uluslararası Birlik. Mücadele ve Dayanışma günü o!an
Mavıs'm yasalaşması için mücadele etmeyi ertelemez bir görev sayan

DİSK Genel Kurul'u,

1. 1 Mavısm yasalaşması için her türlü mücadele yöntemine baş vu
rulmasını,

2. 1 Mayıs 1977 Faşist Katliamının açığa çıkartılmasına ve faşist ka
tillerden hesap sorulmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılmasını,

3. 1 Mayrs'ların her koşul altında özüne uygun biçimde DiSK'in ön
derliğinde tüm Türkiyede yaşanmasını,

4. Bu amaçla iş yerlerinde ve bölgelerde sürekli 1 Mayıs Komiteleri·
nin kurulmasını,

Karar altına alır.

KARAR 8 :

Gençlik örgütleri ile İlişkiler

özellikle vakın geçmişimiz gençliğin anti-emperyalist, anti-faşist
mücadelede a'ktif ve fedakar bir güç olduğunu göstermiştir. Gençlik sö
mürü ve baskı düzenine karşı mücadele içindedir. insanın insan tarafından
sömürülmediği, işçilerin, emekçilerin mutlu olacağı bir düzenin özlemini
çekmektedirler. Yurtsever gençliğin mücadelesi bu özlemlerin gerçe'l<leş
mesini amaçlamaktadır. Ancak gençlik hareketinin işçi sınıfı hareketine
bağlı ve onunla uyum içinde olması temel ilkedir. Bu nedenle, gençli'k ha
reketi ile işçi sınıfı hareketi arasındaki iletişim ve ilişkilerin bu ilke teme
linde geliştirilerek güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Gençliğin sorunlarının işçi sınıfının sorunlarından ayrı olamayacağı
gençliğin birliği ve gençliğin işçi sınıfı yanında seferber edilmesinin bilin
cinde olan DiSK 7. Genel Kurul ·u :



Gençliğin Birliğ_inin. Devrimci Güçlerin acil ve önemli sorunu oldu
ğunu saptayara'k, DİSK'in işçi sınıfı bilimine ters düşmeyen tüm ilerici, de
mokrat ve sosyalist gençlik örgütleriyle dayanışma ve güç birliği içinde ol
masını,

Gençlik ör:gütleriyle kurulacak ilişkilerin ve bu ilişkilerin biçiminin
DİSK Genel Yönetim Kurulunca saptanmasını,

Karar altına alır.

Kongrede bu kararların alınmasından evvel · ve fakat konuşmacıların
konuşmalarından sonra alınacak 'kararlara geçirilmesi teklifi ile bazı dele
geler münferiden bazıları da müştereken Divan Başkanlığına öneriler ver
mişlerdir.

Bazı delegelerin müştereken vermiş oldukları öneriler, bu kongrede
siyasi eğ•ilimlerin hangi boyutlara ulaştığını göstermesi bakımından ilginç
liği itibariyle özetle aşağıda belirtilmiştir.

Kongre delegelerinden Mustafa ORHAN, Mirza ARABACI, Süleyman
KIRTEKE, Dursun ŞAHİN, Hüsnü KOÇYILDIZ, Mahmut PUR ve Tamer üR
GUT'un müştereken vermiş oldukları öneride aynen "Ulusların kendi ka
derlerini tayin ilkesinden hareketle, Kürt halkının verdiği ulusal demokra
tik mücadeleyi destekler, bu yönda her türlü sömürgeci b~skıya, ırkçılığa
ve şoven uygulamalara karşı mücadele eder" il'kesinin karar altına alınma
sını istemişlerdir.

Delegelerden Adil GÜRKAN, Mahmut PUR, Tamer üRGUT ve Süley
man Ki RTEKE müştereken vermiş oldukları öneride "Herkese ana di ide
eğitim sağlanmalı·dır" ibaresinin kararlara eklenmesini teklif etmişlerdir.

SİNE-SEN Genel Başkanı Arif öZS•ERİN, DEV SAĞLIK-İŞ Başkanı
Doğan HALiS, DERİ~İŞ Başkanı Kenan BUDAK, YERALT! MADEN-İŞ Baş
kanı Çetin UYGUR, ASİS Başkanı Alev ATEŞ ve NAKL:iYAT-İŞ Başkanı
Şemsi ERCAN müştereken; 1 Numaralı Kararın ;

"Kongremiz,

Emperyalizmle ıçıçe geçmiş olan egemen sınıfların vurgun ve talanı
sonucu ülkemizin bir çıkmaza itildiğini, varılan noktada amaçlarının açık
faşist bir diktatörlükle varlıkl-arını sürdürmek olduğunu, bu amaçla başta
işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi halkın ekonomik, demokratik, politik
haklarını gasp ettiğini, bu tedbirlere 1karşı halktaki direnme eğilimini sin
dirmeyi, Devlet terörü ve sivil faşist terörü bu doğrultuda organize ettiğini
tespit eder. Bu tespitten hareketle kongremiz ;
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Egemen sınıfların saldırılarına, açık savaş ilanına karşı halkın müca
delesini, direnme eğilimini meşru savunma olarak görür.

Hangi gerekçeyle olursa olsun direnme eğilimini kıranlara, dolaylı ya
da dolaysız teslimiyeti önerenlere, gelişen mücadeleyi düzenin sınırları
içine hapsetmeye çalışanlara karşı mücadeleyi görev sayar.

Faşist terörün püskürtülmesinin, açı'k faşist bir diktatörlüğün önlen
mesinin tek yolunun işci sınıfının iktidar hedeflerine bağlı olarak tüm yurt
sathında örgütlenecek anti-faşist güçlerin cephe birliği ile sağlanabilece
ğine inanır.

Kongremiz;

Faşizme, emperyalizme, şovenizme karşı a'ktif direniş içinde olan tüm
devrimci güçlerin bir direniş cephesinde örgütlenmesinin önemine işaret
eder. Bu doğrultudaki çabalara yardımcı olmayı görev sayar. Bu bilinçle ;

1 - DiSK'e bağlı iş yerlerinde faşizme, emperyalizme, şovenizme
karşı unsurlardan bu cephenin nüvelerini oluşturmayı, oluşanlarla bağların
sıkılaştırılmasını. tüm halk 1kesimlerinde aynı temelde doğan yapılarla or
tak hareket etmeyi,

2 - Buııun sendikal planda bölgesel ve merkezi koordinasyon ve
yürütümünün sağlanmasını,

3 - Aynı temelde anti-faşist direniş cephesinin oluşumuna katkıda
bulunabilecek olan demokratik kitle örgütleri ile programlı güç ve eylem
birliği için bir platform oluşturmayı görev olarak kabul eder" şeklinde ol
masını önermişlerdir.

Bu kongrede 29.6.1980 Günlü oturumda daha evvel tüzük komis
yonunca hazırlanmış DİSK Ana Tüzüğü değişikliği tasarısı bastırılarak kong
re üyelerine dağıtılmış ve tasla1ktaki tüm maddeler tek tek okunarak Genel
Kurul 'a komisyon tarafından sunulmuş ve Genel Kurul 'un 2/3 çoğunluğuy
la kabul edilmiş olup bu kabul edilen tüzük DİSK tarafından il Makamına
ve diğer Makamlara gönderilmiştir. (Ek: 118, 140, 142, 181)

DiSK 7. Genel Kurulunda alınan 1 numaralı "Sosyalist Hareketin Bir
liği" başlıklı kararda zikredilen ve arzulanan Sosyalist düzenin; Sovyet ide
olojisi doğrultusunda. Marksist- Leninist temele dayalı, işçi Sınıfı Dikta
törlüğünü amaçlıyan bir düzen olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Bu düzene ulaşabilmenin özünün iktidar mücarfelesi olduğu ve bunun
da ancak işçi Sınıfı Partisi tarafından yürütüleceği aç.xlanrnaktadır.
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Halen memlekette solun bölünmüşlüğü, değişik parti ve gruplarca
temsil edildiği, ayrıca bunların dışında geniş, işçi ve emekçi kitlelerini ve
çeşitli toplumsal katmanlar: etkileyecek önemli bir Sosyalist potansiyelin
mevcut olduğu belirtilerek, bütün mesele Sosyalizm için yapılması gereke
nin, faşizme. emperyalizme, şovenizme karşı güç ve eylem birliğinin oluş
turulması ve bu suretle işçi sınıfının öncülüğünde "Sosyalist Birliğin" sağ
lanmasının temel şartı olarak, Demokratik Güç ve Eylem Birliğinin oluştu
rulması olduğu kesin bir ifade ile anlatılmaktadır.

7. Genel Kurul'un 1 numaralı yukarıda ·belirtilen bu kararın sergile
diği gerçek;

DiSK'in 5. Genel Kurul'dan itibaren 'izlenen, belli ideolojisi doğrul
tusundaki siyasi görüşünün değişik kuramlar altında ve değişen yönetim
ler tarafından devam ettirilmesidir.

5. ve 6. Genel Kurullarda alınan kararların, işçi Sınıfının öz örgütü
olan Sınıf Partisini kurmaya yönelik faailyetleri yönlendiren kararlar oldu
ğu bu kurulların izahı sırasında esasen açıklanmış idi.

Nitekim, hatırlanacağı üzere 5. Genel Kurul'da alınan 33 numaralı
"Güç ve Eylem Birliği" hususundaki karar; 6. Genel Kurul'da hayata geçi
rilmeye çalışılan "UDC" kuramı ve 6. Genel Kurul'da "UDC" nin değişik
bir biçimi olan 1 numaralı faşizme, emperyalizme, tekellere karşı mücadele
için Güç ve Eylem Birliği teşkiti suretiyle "Savaşım Cephesi"nin oluşturul
masına dair kararlar ile 7. ·Genel Kurulda alınan "Sosyalist Hareketin
Birliği" kararının aynı amaç ve istikamette mesafe katederek belli siyasetin
devam ettirildiği görülmek'tedir.

7. Genel Kurul'da "Sosyalist ·Hareketin Birliği" hususundaki 1 numa
ralı kararın alınmasından önce; Yeraltı Medan-lş. Deri-iş. Nakliyat-iş, Lirn
ter-iş, Devrimci Sağlık-iş, Asis ve Sine-Sen Sendikalarının müştereken 'ha
zırlayıp Genel Kurul'a verdikleri ortak bildiri ile Genel Kurul Divan Başkan
lığına verdikleri önerirrin: DiSK'in 7. Genel Kurul 'da hangi siyasi merhaleye
ulaştığını ve işçi Sınıfı iktidarına yönelik Sosyalist ihtilalin bir en evvel ya
pılması hususundaki kesin arzularını göstermesi bakımından aynen aşağıya
alınmasına fayda görülmüştür.

Söz konusu ortak'bildiri aynen şöyledir:

"DiSK'in 7. ·Genel Kurul'u yapılıyor. Biz Yeraltı Maden-iş, Deri-iş,
Nakliyat-iş, Limter-iş, Devrimci Sağlık-iş, Asis, Sine-Sen Sendikaları ola
rak, bu Genel Kurul'u ıOiSK'in önünde yükselen mücadelenin yönetimini
belirleyecek, bu yönetimin gerektirdiği yapılanmayı sağlayacak. bir Platform
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olabilmesi için güçlerimizi birleştirmeyi ·kararlaştırdık. Dileğimiz ve çaba
mız tüm delege arkadaşlarımızın bu tavır etrafında birleşmeleri doğrultu
sunda olacaktır.

öncelikle vurgulamamız gereken konu, Genel Kurul öncesinden beri
sözü çok edilen "DiSK içindeki birlik" sorunudur.

Birlik öncelikle ilkesel davranabilen kişi ve yöneticilerin arasında ger
çekleşebilir. Kendi siyası varlıklarının devamını DiSK yönetiminde bir iki
koltuk kapabilmekte bulan. bunun için Devrimci etkinliklere karşı tavır al
maktan çekinmeyen, tüm demokratik kuruluşları grup çıkarları için anti-de
mokratik yöntemlerle alt üst etmekten çekinmeyenlerle, işçi sınıfının ikti
dar mücadelesinde faşizme karşı dişe diş, kararlı bir mücadele verenlerin
birleşecekleri ortak bir nokta yoktur.

Reformist Sendikal anlayışlar bir yanda, sınıf mücadelesini ön plana
çıkaran, tüm uğraşısını, her aşamayı sınıf savaşı yönünde verenler bir yan
da olacaklardır elbet.

6. Genel Kurul'dan bu yana geçen süre içinde DiSK Yönetiminde bu
lunanlarla, 6. Genel Kurul'da seçimi yitirdikleri için tüm hırçınlıklarını 2ı5
yıldır sürdüren siyası anlayış arasında teme·ı ayrılık yoktur. Bu ayrılığın
odaklandığı nokta sadece "Usul" üzerindeymişcesine görülmekte ve göste
rilmektedir.

Oysa Türkiye bir dönüm noktasına gelmiştir. DiSK'in önündeki ivedi
görev direnenlerin yanında yerini alması, 'bu direnişin genişlemesi için zo
runlu aygıtların yani direniş 'komitelerinin örgütlendirilmesinin en geniş bo
yutlara götürülmesini sağlamaktır.

Reformist Sendikal anlayış bu kavramların içini boşaltmak için elin
den geleni yapmakta, ancak direnmenin görkemli sonuçları Reformizmin bu
çabalarını en kesin bir biçimde yok etmektedir.

Tekel, Tariş, Ant-Birlik, Çorum bu çabanın boşa çıkışının en somut
örnekleridir.

Faşizme karşı mücadeleyi içi boş kitle eylemlerine indirgemek istiyen
ler düzenin parçası haline gelmiş Reformistlerdir. Kitle eylemlerini bir bay
rak yığını, bir renk cümbüşü haline getirenler, içi boş kof kalabalık göste
rilerini işçi sınıfının mücadele günlüğüne sokmak istiyenler, özünde gerçek
ten faşizme karşı etkin mücadele verecek kitlesel gösterilerin, Direniş Cep
hesine örgütlenmiş ·Halk tarafından yapılabileceği oerçeğini billnç!i bir 'bi
çimde sınıfımıza unutturmak isteyenterdir.
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Sırtından kurşunlanan öğrenciler, evlerinden elleri, kolları bağlı alı
nıp öldürülen gençler, faşist saldırılarla. işkence ile yıldırılmak istenen iş
çiler, aydınlar, köylüler DİSK'in bu Genel Kurulunda boş "Bsrlik " nidaları.
ilkesiz birliktelikler değil ama kararlı, bilinçli mücadele edeceğini ilan eden
ilkeli, etkin bir DİSK bekliyorlar.

özcesi, bu Genel Kurul üst planda yapılan bir takım siyasi manevra
ların sonucu ilkesizliği ilke edinmişlerin kof birlik çağrılarını onaylayıcılar
topluluğu değil ama tüm direnen insanların yanında yer alacağını en açık
biçimde, en etkin biçimde ilan eden ~ilinçli işçiler topluluğu olmalıdır.

Bu Genel Kurul 'un faşizme, emperyalizme, şovenizme karşı mücadele
için bir tek yolu vardır. Yukarıdan beridir anlatmaya çalıştığımız direniş
cephesinin İşçi Sınıfının ellerinde en gerliş biçimde yaygınlaşmasının or
ganizasyonuna girmek, bunun için de gerekli olan yapısal değişikliği bu
Genel Kurul 'da ortaya koymak, bu yeni biçimi burada yaratmaktır.

Bu yeniden organizasyonun ilk ve temel koşulu "Düzenden" tam bir
kopuştur. Düzenin tam anlamıyla saldıranlarca oluşturulduğunu en geniş
kitleye anlatmak, onları bu saldırılara karşı savunma gruplarında birleştir
mek, mücadeleye sokmaktır.

Bu temel perspektif etrafında, ilkeli, düzenle bağlarını atmış bir DİSK
yaratmaz isek ne denli koalisyonlarla bir araya gelirsek gelelim yarın çok
geç olacaktır."

Bu Sendikalar tarafından Divan Başkanlığına veıiilen ortak öneri de
aynen şöyledir:

"DiSK 7. ·Genel Kurul'u Divan Başkanlığına:

Kararlar Komisyonuna gelen 1 numaralı karar işçi Sınıfımızın önünde
duran Sosyalist Hareketin 'Birliği, Cephe ve Demokratik Platform gibi belli
başlı siyasal görevleri en açık biçimde belirlememiştir. Bu nedenle kararın
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz.

KARAR - 1 Mücadele Güçlerinin Birleştirilmesi

DİSK'in son çözümlemede Sosyalist bir düzen ıçın savaştığını, ancak
sendikal bir örgüt olarak politik mücadelenin nasıl ve hangi araçlarla ve~
rilmesi gerektiğinin 'bilincinde olarak Sosyalist bir düzene ulaşılması için
işçi Sınıfımızın Bağımsız, siyasal iiktidar mücadelesini zorunlu gördüğünü,
bunu yürütecek örgütün ise işçi Sını.fının bağımsızı bilimsel sosyalist par
tisinin olacağını bilerek mücadele yöntemlerini düzenleyen DiSK 7. Genel
Kurul'u aşağıdaki saptamaları yapar:

\
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Ülkemizde çok büyük bir sosyalist potansiyel bulunmaktadır.

Bu potansiyel siyasi alanda farklı partiler ve hareketler tarafından tem
sil edilmektedir.

Sosyalist hareketin bölünmüşlüğü, işçi Sınıfımızın siyasal iktidar mü -
cadelesini olumsuz olarak etkilemektedir.

Bu 'bölünmüşlük emekçi sınıf hareketimizin bağımsızlık ve demokrasi
mücadelesinin merkezi siyasi önderliğine zaaf getirmektedir.

A - Sosyalist Hareketin Birliği:

Türkiyede'ki büyük sosyalist potansiyelin bağımsızlık-demokrasi-Sos
yalizm mücadelesi doğrultusunda seferber edilmesinin yolu. öncelikle sos
yalist hareketin birriğinin sağlanmasından geçer.

Bu tesbitlerden hareket eden DiSK 7. Genel Kurul 'u:

a) - Sosyalist Hareketin Birliğini savunmayı;

b) - Bilimsel Sosyalist Parti ve Hareketlerin tek bir Parti çatısı al
tında birleşmeleri doğrultusunda süre gelen çabaları desteklemeyi;

c) - işç'i Sınıfımızın ileri politik unsurlarını bünyesinde barındıran
DİSK. bu özelliği ile. 'bilimsel sosyalist 'hareketin birliğinin sağlanmasına
yapıcı ve teşvik edici rolünü yerine getirmeyi;

Bu amaçla:

1) - Bilimsel Sosyalist Partilerin Yönetim kademeleri ile doğrudan
ilişkiye geçerek Sosyalist Birlik doğrultusunda onların görüşlerini almayı.

2) - Bu görüşleri değerlendirerek. kendi görüşü ile birlikte bu gö
rüşler arasında bir uyum sağlanması amacıyla ilişkileri ve çalışmaları ge
liştirmeyi,

3) - Bilimsel Sosyalist Hare'ketin Birliği için gösterilen çabalara her
yoldan yardımcı olmayı, bu doğrultuda uğraş verenleri desteklemeyi.

4) - 'Bilimsel Sosyalistlerin birlikte eylem yürütmeleri için kendi ey
lem sahasında somut imkanları yaratmayı,

5) - Bu ilişkiler çerçevesinde. yoldaşlık bağlarının güçlendirilmesi
ne ve Sosyalist Birlik iç'in Subjektif şartların olgunlaşmasına katkıda bulun
mayı karar altına alır.
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B) - Siyasi 'İktidar Cephe'si:

Başını işçi Sınıfımızın çektiği Sosyalizm mücadelesinde Halk Güçleri
mizin ortak siyasi iktidar cephesinin yaratılmasını zorunlu gören DiSK Ge
nel Kurulu. bütün anti-faşist, anti-ernpervalist, anti-tekel ve anti-şovenist
siyasal ve demokrati'k güçlerin birliğini savunmayı, Halk Csphes'inln kurul
ması için sürdürülen çabaları desteklemeyi, işçi Sınıfımızın ileri sendikal
örgütü olarak bu Cephedeki yerini almayı karar altına alır.

C) - Demokratik Platform:

işçi Sınıfımız ve Emekçi Halkımız. ciddi bir faşizm tehlikesi ile karşı
karşıya bulunmaktadır. Faşizm tehlikesine karşı, tüm demokrasi güçlerinin
anti-faşist birlik ve beraberliğini sağlamak, acil demokrasi görevidir.

Bu görevin bilincinde olarak DiSK 7. Genel Kurulu. faşizmden çıkarı
olmayan tüm siyasal ve demokratik ·güçlerin ve toplum kesimlerinin güncel
demokratik hedefler için merkezi düzeyde, kalıcı ve programlı olarak bir
araya geleceği demokratik platformun toplanması için çalışmayı; bu konu
da kendine düşen görevlerin üstesinden gelmek için azami çabayı göster
meyi, demokratik platformun kuruluşuna öncülük etmeyi.

Bu amaçla:

1) - Partiler ve Siyasi çizgiler başta olmak üzere 'Demokratik muha
lefet Cephesinde yer alan. toplumsal 'işleve sahip tüm örgütlerle bir an ön
ce ilişkiye geçmeyi,

2) - Demokrati'k Platforrn'a öncülük edecek önde gelen siyasi güç
lerden ve yığın örgütlerinden oluşan bir çağrıcı kurul oluşturmayı.

3) - Bu çağrıcı kurul aracılığıyla kısa ve uzun vadeli anti-faşist mü
cadele program taslakları hazırlamayı,

4) - Çağrıcı Kurul'un çağrısıyla Demokratik Platforrn'u toplamayı.

5) - Demokratik Plattorrn'a. bu Platform'un işleyişi ile ilgili görüş
leri tasla'k olarak iletmeyi,

6) - Demokratik Platform'un anti-faşist mücadeye top yekün sefer
ber edilmesi tüm yığınsal, maddi ve moral olanaklarını kullanmayı,

Karar altına alır." (Ek-181-348 Sayfa ve Mütaakip)

Bu 7 Sendika Kongrenin .son gününde kendilerine iltihak eden Basın
iş, Keramik-iş, Dev Maden-Sen, Dev Yapı-iş ve Taper-iş Sendikalarıyla bir
likte basına ortak bir açıklamada bulunmuşlardır ..
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Kongreye verdikleri bildiri ve önerileri ile ilişkili bulunmakla, bu ba
sın açıklaması da aynen aşağıya alınmıştır.

1 •

Bu Basın açıklamasında. aynen;

"Basın-iş, Keramik-iş, Deri-is, Yeraltı Maden-iş, Asis, Dev-Maden
Sen, Sine-Sen, J)ev Yapı-iş, Dev Sağlık-iş, Limter-iş, Taper-iş. Nakliyat-iş
Sendikaları •Genel Başkanları DiSK'in 7. Genel Kurulundaki geiişmeler ve
genel kurul'u son günü terketmeleriyle sendikalarından OiSK'in çeşitli organ
larına seçilen üyelerinin. 'bu organlardan istlfaları üzerine ve ortaklaşa ola
rak aşağıdaki açıklamayı yapmışlardır.

DiSK'in 7. Genel Kurulu, D'ivan Baş.kanlığına verdiğimiz önergede de
belirttiğimiz gibi delegelerin özgür iradelerinin doğrultusunda değil, fakat
üst düzeyde Reformist sendika yöneticileri tarafından belirlenen sonuçla
bitmiştir.

Bizler, bu gün bir yol ayrımına gelmiş bulunan 'başta işçi Sinıfı ile di
ğer emekçi kesimlerin egemen güçlere karşı verecekleri mücadelenin bu Ge
nel Kurul'da vurgulanması ve iyice belirlenmesi yolunda ilkeli bir uğraşa
girdik. Ancak. Sendikaları düzenin uysal kurumları olarak kavrayıp egemen
sınıfların reformcu alternatifini işçi sınıfının devrimci mücadelesiymişce
sine göstermeye çalışan anlayışlar, şimdilik -DiSK 7. Genel Kuruluna dam
gasını vurmuştur.

Kongre'nin ilk gününden itibaren. Genel Başkan Abdullah Baştürk 'ün
bu Genel Kurulun (1il1kesiz, içi boş 'kof btr birlik) toplantısı olmadığını söy
lemesine karşın, sonuca ilkesiz, içi boş, kof bir birlik anlayışı ile ulaşıl
mıştır.

Ancak hemen belirtelim kl. İşçi Sırufı 'run ve özeltikle DiSK üyesi işçi
lerin mücadelesi, bu uzlaşmacı sendikal anlayışların koalisyonu ile gerile
temez noktaya gelmiştir.

ilkesiz davrandıkları için. DiSK Yöneticilerine fiilen saldırdıkları için.
DiSK'in son 2,5 yıldır tüm eylemlerini provoke ettikleri için DİSK 'ten kesin
ihraç edilmiş 'kişilere DiSK Yürütme ve Yönetim Kurulunda yer verilmesi
varılan sonucun, DiSK'in nereye götürülmek istendiğinin açık göstergesi
dir.

Tabarı'da yer alan tüm DiSK üyesi işçilerin önümüzdeki zor günlere
en etkin biçimde girebilmesini, en geniş planda verilecek mücadele 'içinde
aktif olarak yer alabilmesinin ilk engeli DiSK Yürütmesini paylaşan Refor
mist'ler tarafından böylelikle oluşturulmak istenmektedir.



269

Genel Kurul'un seçimlere geçilmesinden sonraki çeşitli tutum ve dav
ranışlar; giderek Genel Kurul'da Sendika Yöneticilerinin delegelerin irade
sine ambargo koymasına kadar ,giden yola qirrniştir.

Diğer yandan da, çoğu bu güne kadar ki mücadelenin en önünde yer
almış delegeler bir yana itilerek onların iradeleri dışında pazarlı'klar yapıl
maya girilmiş ve Genel Kurul 'un demokratik olması gereken yapısı zede
lenmiştir.

Kişi olarak 'bile var oluşlarının nedeni, oturdukları sendika koltukları
olanlarla, siyasi varlıklarını 'DiSK'in bir ·kaç koltuğunu elinde tutmakla sür
dürebilen teslimiyetçiler, bu Genel Kurul'da kişisel ve siyasal olarak bü
tünleşmişler ve işçi sınıfının önüne engel olarak çıkmak cüretini qôstermiş
terdir.

C-HP'nin, parçalanmış olan yapısının DiSK içindeki uzantıları da bu
sonuçta birl-eşmişler, tam bir teslimiyet cephesi oluşturarak yönetime gel
mişlerdir. Genel Başkan'ın bu yapı içinde. .kendisinin de Genel Kurul 'da
söylediği gibi (işçi Sınıfına Karşı) görevlerini yerine getirebilmesi olanağı
olmadığı inancındayız. Kendisinin etrafında yer almak isternini en isterik
biçimde sergileyenler, yani CHP ve CHP'nin tehlikesiz sol olarak gördüğü
yılgınlar topluluğu (ilerlemeciler)'in işçi Sınıfı'na söyleyeceği tek bir sözü
bile kalmamıştır.

Delegeler'i oy deposu olarak görenlerin oluşturduğu bu yönetımın te-
'melinde tasfiyecilik yatmaktadır. 2,5 yıldır mücadeleyi etkin biçimde sür-

dürmek gayretinde'ki Baştürk. bu mücadelede en fazla katkısı bulunan sen
dikalar yerine, Genel Kurul 'da baştan beri karşı çıkt_ığı (Yoğunluklara göre
temsil) ilkesizliğine aktif biçimde tavır almayarak. hazırlanan bu oyunu
bozmayarak ne yazık ki, önümüzdeki zor dönemleri yiğitçe aşabilecek tek
güç olan işçi sınıfının önüne önemli bir engel dikilmesine neden olmuştur.

D'iğer yandan Genel Kurul'u terk ettiğimiz andan sonra gene de sendi
kalarımızdan çeşitli arkadaşlarımıza .DiSK vôrıetirn kademelerinde görev ve
rildiğini ve Genel Kurul'darı bu arkadaşlarımızın seçildiğini öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu ilkesizler cephesinin böyle bir şey yapabileceğini bekledimiz
için, Divana verdiğimiz önergede hiçbir görev kabul etmediğimizi, görev
teklifi gıyabımızda Genel Kurul'a sunulursa da, kabul etmiyeceğimizi açık
lamıştık. Buna karşın yine de arkadaşlarımız seçime sokulmuş ve haberi
olmadan seçilmişlerdir.

Nitekim bu arkadaşlarımızın kişisel istifaları da bu görevi kabul etme
diklerini açıkça belirtmektedir. Böyle yapısal bozukluk içindeki anti-demok-
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ratik yöntemlerle sürdürülegelen genel kuruldan seçilmiş olmanın arkadaş
larımıza getireceği onursuzluk 'bir yana, fakat iki uzlaşmacı sendikal anla
yışın çok yakında ortaya çıkacak olan çıkar kavgalarında tarafların arasın
da paratonerlik yapmama kararlılığındayız. Kaldı ki bunların arkadaşlarımı
zın aday gösterip seçtirmeleri aralarındaki çıkar çatışmasını ideolojik çatış
ma olarak göstermek istemlerinden de kaynaklanmaktadır. Ve kısaca ilke-'sizliğin onulmaz biçimde kendilerinde yer etmişliğinin de somut gösterge-
sidir.

Bu çıkar kavgasında hiçbir arkadaşımız taraf olmayacaktır. Zira bunlar
bu tavırlarıyla açıkça göstermişlerdir l<i egemen güçlerin istediği alanda
~ütüyeceklerdir. Hunlarla birlikte sendikalarımızın, yani mücadelenin en et
kin biçimde ancak, işçi sınıfının düzenden kopuşturularak verilebileceğinin
bilincinde olan Devrimcilerin yönetim organlarında bir arada bulunması
run olanağı yoktur.

Devrimcileri, (Hain, goşist, anarko-sendikalist) gibi suçlamalarla 'ka
ralayıp lekelemeye çalışanlarla yönetim .kademelerinde bir arada olunamı
yacağı açıktır.
;

Blr kez daha yineliyelim ki, 'işçi sınıfı ve ezilen halkımız kesin bir vot
ayrımına gelmiştir. Ya mücadele, ya teslimiyet.

DiSK'i teslimiyetten yana gibi gösterecek bu uzlaşmacılığa karşı dev
rimci mücadelenin ortak ilkeler ışığında bundan böyle de en kararlı biçim
de sürdürüleceğ'inin ve sorumluluğumuzu tüm üyelerimizce de ortak imza
larımızla duyurmayı karar altına almış bulunuyoruz.

Bilinmesini isteriz ki, 'bizim Genel Kurul'u anlattığımız nedenlerle terk
etmemiz DiSK'i yapma uğraşımızın ilk adımıdır. denmektedir. (EK: 181)

Yukarda isimleri belirtilen sendikalar tarafından 7. Genel Kurul 'a ve
rildıği anlaşılan ortak bildirinin hiçbir tefsir ve yoruma gerek görülmüye
cek kadar açık ve net bir içeriğe sahip olduğu aşikardır.

Ortak Bildiride, DiSK yönetimi sert bir dille eleştrilmekte ve Türk'i
ve rıin bir dönüm noktasına geldiği, DiSK'in önündeki ivedi görevin direnen
lerin yanında yerini alması olduğu. bu direnişin genişlemesi için zorunlu ay
gıtların yani Direniş Komitelerinin örgütlendirilmesi ve en geniş boyutlara
götürülebilmesinin sağlanması gerektiği; Tekel, Tariş, Ant-birlik, Çorum ey
lemlerinin örgütlü olmadığı ve sahip çıkılmadığı 'için. içi boş kitle avlernler i
niteliğinde kaldığı, bu eylemlere sahip çıkılsa idi, eylemlerin geniş kapsamlı
halk hareketlerine dönüşe'bileceği ve işçi sınıfı yönünden böyle bir fırsatın:
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değerlendirilemeyip kaçırılmış olduğu belirtilerek, faşizme karşı etkin mü
cadele verecek kitlesel gösterilerin, direniş cephesinde örgütlenmiş halk tara
fından yapılabileceği anlatılmakta ve direniş cephesinin işçi sınıfının ellerin
de en geniş biçimde yaygınlaşmasının organizasyonuna girmek, - bunun 'içirı
de gerekli olan yapısal değişikliği bu Genel Kurul 'da ortaya koymak ve· .bü
yeni biçimi burada yaratmak. kesinlikle mevcut .düzenden koprnak-qerektiği
vurgulanmaktadır. ·:.., <- .ıı.: .. ,·;

Görüldüğü üzere DiSK'in artık Marksist-Leninist Sınıf Partisine Fc:!önüş
tüğünün ilan edilmesi ve Sınıf Partisi'nin öncülüğünde Direniş Komi-teleri
ni kapsayacak biçimde Direniş Cephesi'nin oluşturulması ve işçi sınıfının.
Sınıf Partisi'nin öncülüğünde Direniş Cephelerinin yurt çapında kitlesel gös
terilere girişerek Marksist-Leninist nitelikli devrime yönelik işçi sınıfı hare
ketinin başlatılması istenmektedir.

7. Genel Kurul'a verilen ve yine metni yukarıda aynen belirtilmiş olan
öneride dahi, aynı özlemlerin dile getirildiği görülmektedir.

önert metninde; DiSK'in son çözümlemede yani, nihai amacının sos
yalist bir düzene ulaşmak olduğu, bunu gerçekleştirmek için savaşım ver
diği, sosyalist bir düzene ulaşılması için işçi sınıfının bağımsız siyasal ik
tidar mücadelesini zorunlu gördüğü, bunu yürütecek örgütün ancak işçi sı
nıfının bağımsız, bilimsel sosyalist partisinin olacağını bilerek mücadele
yöntemlerini düzenlemesi gerektiği, ülkemizde büyük bir sosyalist potansi
yelin mevcut olduğu bu siyası potansiyelin siyası alanda farklı partiler ve
hareketler tarafından temsil edildiği, sosyalist hareketin bölünmüşlük için
de bulunduğu, sosyalist hareketin bu bölünmüşlükten ancak Marksist-Leni
nist tek bir işçi Sınıfı Partisi tarafından kurtarılabileceği belirtilerek. işçi sı
nıfının bilimsel sosyalist partisinin bir an önce kurularak bu parti öncülü
ğünde sosyalist ihtilali g-erçekleştirecek olan ·Halk Cephesi'nin oluşturulma
sının gerektiği önerilmektedir.

Bu bildiri ve öneride; Devrimci Hareket süreci ,içinde Türkiye'nin bir
dönüm noktasına gelmiş olduğunun ve bu düzenden kesin kopmanın zama
nının geldiğinin belirtilmesi; 1967 yılından itibaren DİSK sahipliğinde sür
dürülen Türkiye Devrimci Hareketi içinde, 15-16 Haziran Olayları ile baş
latılan Sosyalist ihtilal Sürecinin son aşamasına gelindiği, ülkede büyük bir
sosyalist potansiyelin bulunduğu, sosyalist ihtilal için gerekli şartların mev
cut olduğu ve artık beklenmeksizin Anayasal Devlet Düzenine karşı, son.
nihat, kalıcı halk ihtilal hareketinin başlatılması gerektiği anlamını taşı
maktadır.
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Yukarıda işaret edildiği gibi, kongre öncesi üiSK Yönetimince tespit
edilen, Kongrenin dikkat ve yoğun çalışmasının ustalıkla üzerine çekildiğ•i te
mel kararlar taslağındaki "Sosyalist Hareketin Birliği"ne ait 1 numaralı mad
de; DiSK'in Marksist-Leninist fonksiyonlarla teçhiz edilmiş bir "işçi Sınıfı
Partisi" olduğunun zımnen bir defa daha tebarüz ve tescilinin ifadesidir.
Çünkü Marksist öğretiye göre ekonomik ve politik mücadele ayrılmaz bir
bütün olup, ekonomik-politik mücadele örgütü ,ise "işçi Sınıfı Partisi"dir.

Burada ortaya çıkan mesele; DiSK'in sıkı sıkıya sarılmış olduğu bu te
mel kaidenin Marksist-Leninist "işçi Sınıfı Partisi"nin kurulması hukuken.
imkansız olan ülkelerde bu politik mücadele fonksiyonunun hangi kuruluş
tarafından nasıl icra olunacağı meselesidir.

'DİSK bu meseleyi; bu maddede "özünde bir siyasi iktidar mücadelesi
olan politik mücadelenin ancak işçi Sınıfı Partisi tarafından yürütüldüğünü ..
ifadeden sonra, sosyalist hareketin birliğine matuf faaliyetlerde bulunmayı
istihdaf eden kendisi tarafından ifa edilecek prensiplere yer vermiş ol
masıyla aynı zamanda üstü 'kapalı olarak kendisine bir parti hüviyeti ver
mek suretiyle haf yoluna gitmiştir.

0-iğer yandan bu kongrede, DiSK'.in ülkede mevcut yasal herhangi bir
partiyi de kendisi için "işçi Sınıfı Partisi" olarak kabul etmeyişi, parti va
zifesi ile de 'kendisinin yükümlü olduğunun kabulünü zaruri kılmaktadır.

Bu madde, DiSK'in sirndive kadarki gerek güç ve eylem birliği gerek
Cephe ve gerekse Demokratik Platform çalışmalarının bir uzantısından baş
ka bir şey değildir.

DiSK. ülkedeki Sosyalist Hareketin değişik parti ve gruplara bölün
müş olması gerekçesinden hareketle Sosyalist düzene geçmede son ve te
s•irli darbeyi ·indirmede, bu sebeple henüz güçsüz bulunduğu bilinci ile; bun
dan sonra yapacağı eylemlerinin, ülkedeki tüm sosyalist potansiyeli kapsa
yacak şekilde yürütülmesini; sosyalistler ile faşizme. emperyalizme. şove
nizme ve her türlü anti-demokratik baskıya karşı olan ilerici güçlerin yer
alacağı cephenin tahakkuku için güç ve eylem birliğinin oluşturulması su
retiyle "Sosyalist Hareketin Birfiği"nin sağlanması için bu 1 numaralı ka
rarı alma lüzumunu duyduğu gayet açıktır.

DiSK Yönetim kademelerine seçilenlerle bu vönetirne muhalif bulu
nan isimleri yukarıda zikredilen 12 Sendika Başkanı arasındaki sürtüşme
hattı zatında esasta olmayıp, DİSK yönetimindeki çıkarları bakımındandır.
Çünkü adı geçen Sendika Başkanlarının Kongre Divan Başkanlığına verdik
leri "Sosyalist Hareketin Birliği" hakkındaki •öneriyle Kongrede tasvip ve
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kabul olunan "Sosyalist Hareketin Birliği" başlığını taşıyan 1 numaralı ka
rar arasında temelde bir fark yoktur. Aradaki fark D.iSK'in parti hüviyetinin
açıkça ilan edilip edilmemesi meselesidir. Ancak DİSK, parti olma hüviye
tini bu maddede yapmış olduğu redaksiyon ile buzlu bir cam arkasına çe
kerek yukarıda da ifade edildiği gibi zımnen belirtmiştir.

6. Genel Kurul'da alınan Cephe Kararında olduğu gibi, Sosyalist Ha
reketin Birliği'nin sağlanması hususundaki 1 numaralı karar ile de, temel
de Devlet ve Anayasal Devlet düzeni hedef alınmıştır.

Bu niteliği itibariyle Sosyalist Hareketin Birliği kararının; Cephe Ka
rarının daha etkin bir şekilde, kesin ve kalıcı olarak hayata geçirilmesini
sağlayarak, Sosyalist ihtilal sürecinin hızlandırılmasını ve bir an evvel so
nuca ulaşılmasını istihdaf ettiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

7. Genel Kurul 'da alınan "Burjuvazinin Saldırıları" 'basnkl: ve 21 Mad
de halinde düzenlenmiş bulunan 2 numaralı karar da ekonomik-politik mü
cadele ilkesinden kaynaklanan Sovyet ideolojisine uygun bir kuraldır.

Bu kararda bel-irlenen hususların, ilk bakışta işçi sınıfının ekonomik hak
ve istemlerine taalluk ettiği, Sosyalist bir gaye gütmediği intibaını vermek
te ise de; kendi görüşleri açısından demokratik hareketler olarak nitelenen
bu istemlerin, işçi sınıfının Sosyalist mücadelesi ile yakından ilgili olduk
ları ve muayyen şartlar altında onlarla birlikte, kapitalizmin gücünün zayıf
layacağı ve demokratik devrime götüren müşterek bir ceryan halini alacağı
Sovyet ideolojisince benimsenen mühim bir kuraldır.

DiSK 7. Genel Kurul'unda alınan bu kararla yukarıda zikredilen kura
lın hayata geçirilmesi benimsenmiştir.

Ayrıca. bu istemlerin açıklanış ve vurqulanış biçimlerine göre burju
vazinin, dolayısıyle sermaye sınıfının, işçi sınıfını ezip sömürdüğü ve bu
saldırganlığını devam ettirdiği bildirilerek Anayasal Devlet Düzeni kötülen
mekte ve Türkiye'nin emperyalizm ile daha da bütünleşmesinin Türkiye'nin
NATO'ya, ikili anlaşmalara bağlı olmasından doğduğu imajı verilerek. NATO'
ya, üslere, ikili anlaşmalara, Nötron bombasına karşı çıkılması için işçi sı
nıfının tüm ilerici ve demokratik güçlerle etkin ve kalıcı mücadele vermesi
istenmektedir.

Burada yine .Sovyet ideolojisi doğrultusunda aynı amaca yönelik "Sos
yalist Birliğin" sağlanması amacı güdülmektedir.

Keza, bir tarafta Türkiye'nin de içinde bulunduğu NATO'ya, Türkiye'
nin savunması ile ilgili üslere, ikili anlaşmalara ve Nötron bombasının ima-
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line karşı çıkılırken.."Doğu Blokunun" saldırı paktını oluşturan "Varşova
Paktından" ima yollu dahi olsa hiç söz edilmemiş olması, bu husustaki is-, ı.

temlerin hangi görüşün savunuculuğunu yaptığını .açıkça sergilemesi bakı
mından üzerinde önemle durulması gereken bir gerçektir.

Sovyet ideolojisinde, işçi .Sınıfının barış için mücadele hususunda her
şeyden önce şu mücadele vasıcalarına baş vurulması önerilmektedir.

.._ Savaşa Karşı Kitle halinde gösterilerde bulunmalı.

- Burjuva ve Sosyal Demokrat Partileri üzerine. basın ve parlaman·
to üzerine sürekli baskı yapmalı.

- Tecavüz gayeleri ile verilen siparişleri ve silah nakliyatını yerine ge
tirmeyi reddetmeli ve bu hususta grevler yapmalıdırlar.

- 'B'ir nükleer savaş çıkarılması tehlikesi kendini gösterdiği takdirde,
o zaman işçi sınıfı emekçi kitlelerin yardımı ve siyasi aksiyonlar vasıtası
ile, savaş çıkarmaya l(ğraşan hükümeti istifa etmeye zorlamalı ve onun ye
rine barış için gayret sarfedecek olan bir hüxümetin geçmesini sağlama
! ıdır."

Sovyet ideolojisine göre işçi Sınıfı barış için mücadele konusunda yu
karıda belirlendiği şekilde yönlendirilmek istenmektedir.

Ancak, "Barış İçin Mücadele' 'ile Doğu Blok'u dışındaki Moskova'ya
bağlı Komünist partilerine, bütün dünya milletlerinin barış özleminden ve
barış gayretlerinden kendi saflarına güç kazandırmak için faydalanmaları
imkanı sağlanmakta ve onun Meolojik mucip sebeplerinin _gösterilmesi he
def tutulmakta olduğu görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere barış
için mücadele ilkesi Sovyet ideolojisi tarafından kendi çıkarları doğrultu
sunda tek taraflı ve paravan olarak kullanılmaktadır.

DiSK'in 7. ·Genel Kurulunda alınmış bulunan 2 numaralı kararın 21 nci
fıkrasındaki "Barış için Mücadele" özlemleri, ülkenin menfaatlerine aykırı
olarak Sovyet ideolojisinin yansıtılmasından başka bir anlam ifade etmedi
ği gerçeğini ortaya kovmaktadır.

Yanlış eğilimler ve Demokratik Merkeziyetçilik hakkındaki 7. Genel
Kurulda alınmış bulunan 3 nolu kararın dahi; Temelde bölünmüşlük içinde
bulunan Sosyalist Hareketin Birliğinin. dolayısıyle. Türkiye işçi Sınıfı Dev
rimci Sendikal Birliğinin DİSK mihveri etrafında sağlanmasına yönelik bu
lunduğu anlaşılmaktadır.
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Bilindiği üzere, kökenleri: "Kornüntern'in 1935 yılındaki 7. Korıqresin
de geliştirilmeye çalışılan 'Birleşik işçi Cephesi'ne dayanan, sendikaları an
ti-faşist savaşımın güçlü birer kalesi haline getirme gereğine uygun olarak,
sendikaların birliği sorunu da yeni bir şekilde ele alınmıştı.

Sendikaların üretim 'düzevinde ve Ulusal düzeyde birliğinin sağlanma
sı amacıyla tüm pratik önlemlerin alınması;

Kapitalizmin ve faşizmin saldırısına karşı işçi sınıfının ana kalelerin
den biri olarak birleşik sınıf sendikalarının kurulması yolunda her ülkede
ve dünyada mücadele edilmesi kararlaştırılmış, büyük devrimci sendikala
rın birlik için reformist sendikalarla çalışması tavsiye edilmişti.

Komintern; Birleşmiş Sendikaların, Politik Partilerden örgütsel bağım
sızlığını tanımaya hazır olduğunu, ancak bu bağımsızlığın politik tarafsızlık
anlamına gelmediğini, sendikalar için'deki .Marksist-Leninist'lerin proletarya
nın sınıf politikasının gerçekleşmesi ve sendikaların anti-faşist savaşıma ak
tif şekilde katılmaları için çalışacaklarını belirtmişti".

•Aynı kongrede Dimitrov; "Devrimci Sendikalar ile reformist sendika
ların birleştirilmesi yolu ile sendikal hareketin birliğinin sağlanabileceğini,
sendikal birliğin birleşik işçi ve halk cephesini güçlendirmek bakımından
çok büyük önem taşıdığını, yalnızca proletarya diktatörlüğünü savunanları
'memnun edecek olan bir programın, sendikal birliği hızlandıramıyacağını,
bu yüzden işçi sınıfının güçlerini toparlamak, örgütsüz binlerce işçiyi sen
dikalara çekmek ve örgütsüz proletaryanın tümünü, demokrasi, barış ve top
lumsal ilerleme savaşımı doğrultusunda harekete geçirmek için, programın
yalnızca asgari koşulları içermesi gerektiğini belirtmişti." (Lenincilik ve iş
çi Sınıfının Uluslararası Hareketi. Sayfa 236, 240, 246)

'DiSK'in Sendikal anlayışının bir yerde temelini teşkil eden yukardaki
görüşlerden esinlenen DiSK 7. Genel Kurulu, Devrimci Sendikal Birliğin an
cak ve ancak 'DiSK mihveri etrafında gerçekleşebileceği görüşünü karar ha
line getirmiştir.

Yine bilindiği üzere; W. i. Lenin, "Proletaryanın mutlak merkezileşti
rilmesinin ve en sıkı disiplinle idare edilmesinin Burjuvaziyi yenmek için
esas şartlardan biri" olduğunu, işçi sınıfının iktidar mücadelesinin önemli
ilkelerinden biri olarak belirtmiştir.

Bu ilkenin geliştirilmiş bir şekli olarak komünist partilerin ve Sosyalist
Ülkelerdeki diğer Marksist-Leninist nitelikli Sosyal örgütlerin karakterleri
bakımından, 'Demokratik Merkeziyetçilik' biçiminde teşkilatlarını geliştir
dikleri görülmektedir. (Lenincilik ve işçi Sınıfının Uluslararası Devrimci Ha
reketi. Sayfa 20, 21 - Bugün'kü Sovyet ideolojisi. Sayfa 34, 35)
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Lenin'in yukarda belirtilen ve komünist partilerince geliştirilip teşkilat
lanmalarını en yüksek düzeyde sağlayan bu demokratik merkeziyetçi li·k i !
kesinin; DiSK'in, 1978 ören Toplantılarından bu yana olgunlaştırılarak,
DiSK'in 7. Kongresinde aynen benimsenip tüzüklerine de geçirilmek üzere
karar altına alındığı ve böylece kendi deyimleri ile Demokratik Merkeziyet
çilik ilkesine göre teşkilatlarını geliştirerek bu ilkeyi hayata geçirmiş olduk
.ıarı görülmektedir.

Demokratik Merkeziyetçilik bölümünde geniş izahat verildiği üzere bu
kararla; Devriımci Sendikal Birliğin Marksist - leninist ilkeler doğrultusun
da sağlanması için; örgüt içinde ihtilalci sendikalizm ilkelerine ters düşen
yabancı eğilim ve fraksiyonların saf dışı bırakılarak. işçi sınıfının politik
mücadelesinin zafere ulaşmasını temin ve özellikle DiSK mihveri etrafında
gerçekleşeceğini düşündükleri devrimci sendikal .birliğin. tek merkezden ve
rilecek direktiflerle yönetilip, yönlendirilmesinin amaçlandığı açıkça anla
şılmaktadır.

DiSK 7. Genel Kurulu'nda alınmış bulunan, "Sendikal eylem birliği"
hakkındaki 4 Nolu. "Uluslararası Dayanışma" konusunda 5 No ·ı u, .. 1 Ma
vıs'Ia" ilgili 7 Nolu. "Gençlik örçütleri ile ilişkiler" hakkındaki 8 Nolu ka
rarların dahi. belli bir ideolojik görüşün politik düzeyde gerçekeştirilmesine
ve 6. Genel Kurul 'da alınmış bulunan ve kendi bölümlerinde izah ve yo
rumları yapılmış olan aynı nitelikte ve ·aynı başlıklar altındaki kararların
güçlendirilerek hayata geçirilmesine ·yönelik bulunduğu görülmektedir.

Sendikal Eylem Birliği hakkmdaki kararın: daha önce özet olarak açık
lanmış bulunan.. 'Birleşik işçi Cephesine· dayanan. sendikaları anti - faşist
savaşımın güçlü birer kalesi haline getirme gereğinden hareketle; 'Sendi
kaların üretim düzeyinde ve ulusal düzeyde birliğinin sağlanması amacıyla
tüm pratik önlemlerin alınması. kapitalizmin ve faşizmin saldırısına karşı

'işçi sınıfının ana kalelerinden biri olarak birleşik sınıf sendikalarının kurul-
ması. devrimci sendikaların birlik için reformist sendikalarla çalışması hu
susundaki Kornirıtern'in 1935 yılında 7. Kongresinde müzakere edilerek Di
rnitrov'un da katkıları ile geliştirilen görüş ve ilkelerden esinlenerek ve yi
ne aksiyon birliğine varmak maksadıyla, müstakbel müttefiklere kolaylık
gösterilmesi hakkında. Leninin 1922 yılında vermiş olduğu 'Yalnız en az
ihtilaflı yani ayrılık noktalarından çok birleşme meselelerini, birleşme nok
talarını ortaya atmalı ve işçi kitleleri ayrı ayrı yürütülen fakat, ortak, gaye
si bir olan aksiyonlar ( Eylemler) için uğraşmayı bir gaye olarax telakki et
melidirler.' biçiminde ifade edilen öğütlerine davarularak alındığı anlaşıl
maktadır.
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1 Numaralı kararda Sosyalist Hareketin Birliğinin ancak ve ancak
DiSK mihveri etrafında ve sosvalizrnden kaynaklanan "Demokratik Merke
ziyetçilik" ilkeleri ile sağlanacağı belirtilmiş; ve 4 NoTu "Sendikal Eylem
Birliği" kararında da; Türkiye işçi Sınıfının, değişik akımları temsil eden
sendikalar arasında bölünmüş olduğu gerçeği dikkate alınarak işçi sınıfının
sendikal birliğinin ancak ve ancak "Demokratik Kitle ve Sınıf Sendikacılığı"
ilkeleri temelinde DiSK çatısı altında gerçekleşebilece9i vurgulanmıştır.

Burada, gizlenen, gizlenmeye çalışılan bir gerçeğin bir kere daha açık
lığa kavuşmuş olduğu görülmektedir.

Sosyalist hareketin biri iğ ine yönelik, "Demokratik Merkeziyetçi I ik " i !
kesi ile, "Sendikal Eylem Birliğine" yönelik "Sınıf ve Kitle Sendikacılığı"
ilkelerinin, temelde; Marksist-Leninist ilkelerden kaynaklandığı; her iki te
mel ilkenin de aynı amaca yönelik bulunduğu, bilinen bir gerçek olmakla
beraber: sosyalist hareketin birliqine yönelik "Demokratik Merkeziyetçilik"
ilkesinin esasta, Marksist-Leninist Sınıf ·Partisinin teşkilatlanmasına;

Sınıf ve Kitle Sendikacılığının ise, Marksist-Leninist sendikal örgütlen
meye matuf bulunduğu da ayrıca bilinen bir keyfiyettir.

Genelde, illeg·alitede; "Oernokratik Merkeziyetçilik" ilkeleri ile teşki
latlanmasını geliştirmiş perde arkasında mevcut bir sınıf partisi gizlenirken,
sendikal faaliyetleri ile konfederasyon kisvesi altında kendilerine zahiri, le
gal bir görünüm vermeye çalıştıkları kararların mahiyet ve niteliğinden an
laşılmaktadır.

Uluslararası Dayanışma konusundaki alınmış olan 5 Nolu kararın da
hi, Marksist-Leninist ilkelere dayalı. olarak Doğu, Bloku ülkelerince gelişti
rilmiş bulunan, "Milli Kurtuluş Hareketleri" ve "Harp ve Barış" doktrinin
den esinlenerek alındığı anlaşılmakta ve illegalitede oluşmuş bulunan Sı
nıf Partisinin görüşü olarak benimsendiği ve karar altına alınarak hayata
geçirilmek istendiği görülmektedir.

Tüm bu açıklamalardan DiSK'in Marksist-Leninist yasa dışı bir örgüt
olarak kendi mihverleri etrafında sosyalist hareketin birliğini sağlayıp dev
rim yoluyla mevcut anaveseı düzeni yıkarak proletarya diktatörlüğünü kur
rnak amacına yönelik faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Diğer yandan, amaçları Marksist-Leninist düzeyde dile getirilen bu 7.
Genel Kurul konuşmacılarının. konuşmalarından; işçi Sınıfının tarihi göre
vini yerine getirebilmesi, eylemlerinin _daha etkin, çarpıcı ve netice alıcı
düzeyde olabilmesi için DiSK'çe tertiplenmiş ve diğer Demokratik örgütle-
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rin katkılarından soyutlanmış münferit eylemlerden vaz geçilerek. bu örgüt
lerle de işbirliği yapılmak suretiyle ortak eylem asgari müştereğinde birle
silerek. amacı tacil edici 'ihtilale! bir metodun kullanılması hususunun itti
fakla benimsendiği ve bu konuda hiçbir farklı düşüncenin ortaya konulma
dığı, 'bu suretle 'Devletin daha metodlu bir şekilde ekonomik, siyasal ve sos
yal yapısını cebri hareketlerle çökertmeye ve Devleti ele geçirmeye matuf
iradelerin ·itirazsız bir tarzda birleştiği bir kongre mahiyetinde olduğu açıkça
ortaya çıkmaktadır.

B - Yönetim Kurulu 'Toplantı Ve 'Kararları

Yönetim Kurulunun 12, 13, 14 Temmuz 1975 Tarihli ve 27 Sayılı
Toplantısında Alınan Kararlar :

Yönetim Kurulu Gündemi olarak, gündemin önemli görülen 3. madde
sinde: Faşizme karşı mücadelede;

- Güç birliği yapılacak ilerici ve demokratik kuruluşların saptanması,

- Somut eylem biçimlerinin saptanması; hususları gösterilmiş ve bun-
larla ilgili olarak alınan;

1 NO'LU KARAR ile; "Faşizm. sermaye sınıfının cebren veya hile ile
ışçı sınıfı ile emekçi sınıfları üzerinde kurduğu ve çağımızda açık faşizm.
kapalı faşizm biçiminde .görülen diktatörlüğüdür. Faşizme karşı verilen mü
cadelenin daha etkin bir 'biçimde sürdürülmesi amacı ile ve 5. Genel Ku
rul 'un 33 sayılı kararı doğrultusunda öncelikle aşağıda adları belirtilen ile
rici ve demokratik kuruluşlarla güç birliği yapılması için çağrıda bulunul
masına ve bu güç birliğinin ne tarzda sürdürüleceği ile bu nitelikte olup da
çağrı yapılması gerekli diğer kuruluşların da saptanması konusunda Yürüt
me Kurulu'na görev ve yetki verilmesine oy birliğiyle karar" verilmiştir.

Kendileri ile güç birliği yapılacak ilerici ve demokratik kuruluşlar ola
rak şunlar gösterilmiştir:

- Tüm Öğretmenler Birleşme ve 'Dayanışma Derneği (TÖB - DER),
2 - Türkiye Barolar Birliği,

3 - Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMO'B).

4 - Tüm Teknik Elemanlar Derneği (TüTED),
5 - Tüm iktisatçılar Birliği (TiB),
6 - Türk Tabipler Birliği,
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7 - Türk Veterinerler Birliği,

8 - Çalışma Bakanlığı iş Müfettişleri Derneği,

9 - Türkiye Memur Dernekleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Konfederasyonu (TÜ'MPERS0NK0N).

10 - Türk Hukuk Kurumu,

11 - KÖY - K00P BİRLİĞİ,

12 - Tüm Öğretim üyeleri Derneği

2 NO'LU KARAR ile; "Somut eylem biçimi olarak ilk planda ve belli
aralıklarla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Seydişehir, Eskişehir, İs
kenderun, Ereğli (Karadeniz}, Bursa, İzmit gibi yerlerde mitingler veya yü
rüyüşler düzenlenmesine ve mücadelenin seminerler, açık oturumlar, kon
franslar, broşürler, yayın organları gibi faaliyetlerle sürdürülmesine oy çok
luğuyla" karar verilmiştir.

Bu kararda bir üyenin çekimser ·kaldığının belirtildiği yapılan tetkikten
anlaşılmıştır.

11 NO'LU KARAR ile de;

"a) DiSK'in amaçlarının gerçekleşmesi açısından birinci derecede
önemli olan eğitim konusunda üye sendikaların değişik değişik programlar
uygulamakta oldukları diğer yandan bu konunun bir takım teknik imkanlar
la yapılması gereği ve bu açıdan mevcut imkansızlıklar nedeni ile bazı üye
sendikalarımızın eğitim konusuna önem vermemekte oldukları göz önünde
tutulmak suretiyle eğitimin daha geçerli ve tutarlı bir biçimde uygulanabil
mesi için DİSK seviyesinde ve DiSK tarafından organize edilmesine ve uy
'gulanmasına;

b) Saptanacak eğitim biçimlerinin,

- Seminerler

1 - A tipi, hafta sonu yetiştirme semineri (3 gün süreli) Sendika
temsilcileri ve üyeleri için,

2 - B tipi, geliştirme semineri (7 veya 10 gün süreli) Üye Sendi
kaların yönetim kadrolarına,

3 C tipi, olgunluk semineri (birer aylık toplam olarak 6 ay süreli)
'DİSK ve üye sendikaların üst 'kademedeki yöneticileri için ve gi
derek tabana doğru indirilmek suretiyle,

4 - Toplu sözleşme veya örgütlenme gibi konularda özel seminerler
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- Yazışma Yoluyla Eğitim

- Konferanslar

- 'Bir konferansçının özel bir konuda 2-3 saatlik bir süre içinde
konferans vermesi,

2 Bazı konuların açık oturum biçiminde oluşturulmasını amaçla-
yan 2-3 gün süreli konferanslar,

Broşür, ,Bildiri, Bülten, Dergi, •Gazete ~lbi Yayın Organlarıyla Veya
Yayın Yoluyla •!=ğitim

Kongreler ıveya Buna Benzer Toplantılarda Yapılacak özel Konulu
Konuşma Yoluyla Eğitim Şeklinde Programlanmasına ve Uygulan
masına, Oy birliği ile" karar verildiği görülmüştür.

Yukarıda belirtilen kararlara; Genel Başkan Kemal TÜRKLER. Genel
Başkan Vekili Mehmet KILINÇ, Genel Başkan Vekili Rıza GüVEN. Genel
Sekreter İbrahim GÜZELCE, üye Mehmet KARACA, üye Celal KÜÇÜK, üye
Kemal NEBiOĞLU, üye Şükrü öZBAYRAK. üye Mülayim 'GÜDÜCÜ, üye
Fuat PINARBAŞI, Üye Cevat ÖZHASIRCi, üye Selahattin SAYIN, üye Tun
cer KOCAMANOĞLU, üye Nihat öZTüRK. üye Ali ŞAHİN, üye Mehmet
MIHLACI, Üye Mustafa KARA1DAYI, üye Erol YALıÇIN, üye Ali SAıMET, üye
Mehmet AKINCI, üye Halil HAYTA, üye Niyazi ASLAN, Denetim Kurulu Baş
kanı Osman öZK-AN'ın iştirak ettikleri karar defterinin tetkikinden anlaşıl
mıştır.

1DiSK Yönetim Kurulu'nun 12, 13. 14 Temmuz 1975 Tarih ve 27 NoTu
oturumunda alınmış bulunan DİSK 5. Genel Kurulu'nun 33 NoIu kararı ile
ilgili 1 ve 2 Nolu kararlara müşabih olarak, DİSK Yürütme Kurulu tarafın
dan da 15 Temmuz 1975 Tarih ve 167 NoIu oturumda aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

DİSK Yürütme Kurulu'nun 167 No'lu Oturumunda alınan;

1 NO'LU KARAR Jle: "5. DİSK Genel Kurulu'nda Faşizme karşı ilerici
ve Demokratik güçlerle yapılacak iş birliği' ile ilgili olarak alınan 33 sayılı
karar doğrultusunda Tüm öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği
(TÖB -DER), Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB). Tüm Teknik Elemanlar Derneği (TüTED). Tüm iktisatçı
lar Birl·iği (TiB). Türk Tabipler Birliği, Türk Veterinerler Birliği, Çalışma Ba
kanlığı iş Müfettişleri Derneği, Türkiye Memur Dernekleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Konfederasyonu (TüMPERS0NK0N). Türk Hukuk Ku-
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rumu, KÖY - KOOP Birliği, Tüm Öğretim üyeleri Derneği'ne, kendilerinin
DİSK ile birlikte ve somut konular üzerinde faşizmle mücadelede .güç birli
ği yapmaları ile ilgili olarak yetkili kurullarından karar çıkararak en geç on
gün içinde kuruluşlarının temsilcilerinin adlarının DiSK Genel Sekreterliği
ne bildirmeleri için yazı yazılmasına ve bu temsilcilerin isimleri geldikten
sonra bu konuda yapılacak ilk toplantının gününün daha sonra Yürütme Ku
rulu'nca saptanıp bu örgütlerin toplantıya çağrılmasına";

DiSK Yürütme Kurulunun 15 Temmuz 1975 Tarih ve 167 Nolu otu
rumunda alınan;

2 NO'LU KARAR'da; "Yönetim Kurulunun faşizmle ilgili kararı ile sap
tanan eylem biçimleri doğrultusunda mitingler düzenlenmesi konusunda ge
rekli çalışma ve hazırlıkları yapmak üzere örgütlenme dairesi başkanı Meh
met KARACA'ya yetki verilmesine" karar verilmiştir.

Karara Genel Başkan Kemal TÜRKLER, Genel Başkan Vekili Mehmet
KILINÇ, Genel Başkan Vekili Rıza GÜVEN, Genel Sekreter İbrahim GÜZEL
CE, üye Mehmet KARACA. üye Kemal NEBİOĞLU'nun iştirak ettikleri Yü
rütme Kurulu Karar Defterinin tetkikinden anlaşılmıştır.

DiSK Yürütme Kurufu'nun 30.7.1975 ve 31.7.1975 tarihlerinde yap·
mış olduğu 168 Nolu oturumunda eylem biçimlerinin gerçekleştirilmesi hu
susunda aldığı kararlar ilgisi dolayısıyle aynen aynen aşağıya aktarılmıştır.

1 NO'LU KARAR ile: Genel Başkan Kemal TÜRKL:ER'in Başkanlığında
toplanan Yürütme Kurulu:

- 31.8.1975 Pazar Günü Saat 15.00'de lzmit'te miting;

- 7.9.1975 Pazar Günü Saat 15.00'de lzmir 'de miting;

- 28.9.1975 Pazar Günü Saat 10.00'da lstanbul'da Taksim'de miting
yapılmasına ve mitinglerin; "Demokratik Hak ve özgürlükler için
Mücadele Mitingi" adı altında olmasına; oy birliği ile;

2 NO'LU KARAR ile;

- İzmit, İzmir ve İstanbul 'da yapılacak olan mitinglerin ve temsilciler
meclisi toplantılarının çeşitli hazırlıklarının Genel Merkezde, Genel Sekre
ter İbrahim GüZEL:CE'nin Başkanlığında, Rıza GÜVEN, Bahtiyar ERKUL, Hak
kı öZTüRK, Niyazi KUAS'tan meydana gelecek beş kişilik bir üst komite
tarafından yürütülmesine oy birliği ile;
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üst komitenin alacağı kararların Genel Başkan Kemal TÜRKLER
tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe konmasına oy birliği ile;

- İzmit. İzmir ve Istanbul'da yapılacak mitinglerin organizasyonundan
sorumlu ve yetkili olmak üzere Genel Merkezde birer alt komite ve İstan
bul 'da yapılacak Genel Temsilciler Meclisi Toplantısının organizasyonundan
sorumlu ve yetkili olmak üzere de Genel Merkezde ayrı bir alt komite ku
rulmasına; bu konuda Genel Başkanın onayı ile üst komitenin görevli ve
yetkili olmasına oy birliği ile;

- İzmit ve izmir illerinde yapılacak mitir,glerin ve Temsilciler Meclisi
Toplantılarının organizasyonuna yardımcı olmak üzere birer Bölgesel Ko
mite kurulmasına. bu konuda da Genel Başkanın onayı ile üst komitenin
görevli ve yetkili kılınmasına oy birliği ile
- Kurulacak bütün komite ve komisyonların alacakları kararlar ile il

gili yazıların yazılmasının ve talimatların verilmesinin Genel Sekreterlik yo
lu ile yapılmasına oy birliği ile;

3 NO'LU KARAR ile; Mitinglerde ve Temsilciler Meclisi Toplantıların
da kullanılacak her türlü el ilanı. duvar afişi. döviz ve kağıt şapka. kağıt ve
ya madeni yaka rozeti ve benzerlerinin sadece Genel Merkez taraf ından ha
zırlatılması için üst komitenin görevli ve yetkili olmasına oy birliği ile;

4 NO'LU KARAR ile; D'iSK'e bağlı sendikaların. mitinglerin yapıldığı il
lerin dışındaki bölgelerdeki üyelerinin bir kısmının mitinglerde hazır bulun
durulması. hem bu üyelerin daha da bilinçlenmeleri. hem de mitinglerin tam
bir disiplin içinde yürütülmesi açısından yararlı olacağından, üye sendika
ların aşağıda gösterilen sayıda otobüs tutarak miting yapılan ilin dışındaki
bölgelerdeki üyelerini miting yerinde hazır bulundurmalarına;

ıMADEıN-iŞ 50. PETKiıM-İŞ 15. KiMYA-:İŞ 15, SOSYAL-·İŞ 1 O. TURİZM -
İŞ 5. BAYSEN-iŞ 2, Y•ENi HABER-İŞ 2. TEKSTİL 20. LASTiK..!iŞ 15. GIDA-iŞ
15, BASIN-iŞ 6. TEKJİŞ 5. A'SiS 2 otobüs tutmalarına, bu sendikaların -dı
şında kalan DiSK üyesi sendiıkaların da asgari birer otobüsle miting yapılan
ilin dışındaki bölgelerden mitinge katılmalarına (bir çekimser) oy çokluğuyla;

5 NO'LU KARAR ile; konuşmacıların Genel Başkan, Genel Sekreter ve
Genel Başkan Vekilleri olarak saptanmasına (bir çekimser) oy çokluğu ile;

6 NO'LU KARAR ile; Aydın MERiÇ'in aylık brüt ücreti 4000 ve aylık
brüt sorumluluk ikramiyesi 1000 lira olmak üzere üç aylık bir deneme sü
resi ile Genel Sekreter Yardımcılığına vekaleten atanmasına ve süre sonun
da başarılı olması halinde otomatikman asaleten Genel Sekreter Yardımcı
lığı kadrosuna geçirilmesine oy birliği ile;
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- Hüsnü Dil.Ll'nin aylık brüt ücreti 3500 ve aylık brüt sorumluluk ik
ramiyesi 500 lira olmak üzere üç aylık bir deneme süresi ile Basın ve Ya
yın Dairesi Müdürlüğüne vekaleten atanmasına ve süre sonunda başarılı ol
ması halinde otomatikman asaleten Basın ve Yayın Dairesi Müdürlüğü kad
rosuna geçirilmesine oy birliği ile;

- Erhan GöıMüÇ'ün aylık brüt ücreti 2500 lira ve aylık brüt sorum
luluk ikramiyesi 500 lira olmak üzere üç aylık bir deneme süresi ile DiSK
Basın ve Yayın Dairesi Uzmanlığına vekaleten atanmasına ve süre sonunda
başarılı olması halinde otomatikman asaleten Basın ve Yayın Dairesi Uz
manlığı kadrosuna geçirilmesine oy birliği ile;

- Zülal KIUÇ'ın aylık brüt ücreti 3000 lira ve aylık brüt sorumluluk
ikramiyesi 500 lira olmak üzere üç aylık bir deneme süresi ile Sekreterlik
Bürosu Şefliğine vekaleten atanmasına ve süre sonunda başarılı olması ha
linde otomatikman asaleten Sekreterlik Bürosu Şefliği Kadrosuna geçirilme
sine oy birliği ile;

- ıMemhet YENiGüN'ün aylık brüt ücreti 2000 lira ve aylık brüt so
sorumluluk ikramiyesi 500 lira olmak üzere D·iSK Ajansı Sekreterliği kad
rosuna atanmasına; {Basın Yayın Dairesi Uzmanlığına) atanmasına oybir
liği ile karar verilmiştir.

Yürütme Kurulunun 'bu kararlarına Genel Başkan Kemal TÜRKLER,
Genel Başkan Vekilleri Mehmet KILINÇ, Rıza GÜVEN, Genel Sekreter İb
rahim GÜZELCE, üye Mehmet KARACA, üye Celal KÜÇÜK ve üye Kemal
NEBiOĞLU'nun iştirak ettikleri Yürütme Kurulu Karar Defterinin tetkikin
den anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 2 Ekim 1975 Tarihli ve 28 Sayılı Toplantısında
Alınan Kararlar:

DiSK Yönetim Kurulu'nun 2 Ekim 1975 Tarihli ve 28 sayılı toplantı
sında gündem olarak "12 Ekim 1975 seçimlerinden önce DiSK'in tutumu
munun saptanması; DiSK'in kontrolü dışında DiSK adına cereyan eden dire
niş olaylarının görüşülmesi" hususları gösterilmiş ve bu gündem madde
lerinin ışığı altında alınmış olan;

1 NO'LU KARAR'da "12 Mart 1971 'deki faşist dönem ile yurdumuz
da açrk baskı ve terör uygulamaları başlamış, işbirlikçi sermaye 'bir açık
faşizm uygulamasına girişmiştir. Başta işçi sınıfı olmak üzere, bütün de
mokratik güçlerin mücadelesi ve ortak dayanışmaları sonucu bu oyun sök
memiştir. 14 Ekim 1973'de Tekelci - işbirlikçi sermaye ve onun siyasi par-



284

_tileri halktan bir şamar yemişlerdir. Açık faşizm denemesi başarılı olmayın
ca, yeni bir denemeye girişilmiştir. Bu yeni denemenin stratejesi şu olmuş
tur:

işbirlikçi sermayenin egemenliğini koruyup güçlendirmede, burjuva
Demokrasisi ve açık terör rejimi unsurlarını bağdaştıracak, uzlaştıracak ye
ni bir faşist yapı yaratmak.

Durum böylesine belirgin bir biçim alınca, tekelci - işbirlikçi sermaye
nin bu faşizm gidişini durdurmak ve geriletmek en acil görevlerimizden biri
olmaktadır. Bu ise MC iktidarını ve partilerini demokratik yöntemlerle al
aşağı etmek, oy vermemek ve bir daha iş başına getirmemekle mümkün
dür.

Toplumsal mücadelenin ,gelişmesi, geniş emekçi kitlelerin mücadelesi,
Türkivede halk düşmanı MC iktidarını değiştirmeyi, işçi sınıfının, köylü
nün ve orta tabakaların da katılması ile demokratik ve emekten yana dö
nüşümleri gerçekleştirecek halkçı bir Hükümet kurmayı amaçlayan dönü
şümleri ön plana sürüyor.

Bu ilerici, halktan yana Hükümetin acil görevlerinin başında temel ba
zı sosyal - ekonomik ve politik dönüşümlerin gerçekleşmesi vardır.

işte bu nedenlerle halkımızı ve üyelerimizi yaklaşan 12 Ekim ara seçim
lerinde MC iktidarına ve onu oluşturan partilere oy vermemeye çağırıyo
ruz. Bu gün ülkemizde iktidara en güçlü aday durumunda bulunan tek ile
rici ve demokrasiden yana örgüt OHP'dir. Bu nedenle DİSK, halkımızı ve
üyelerini CHP'ye oy vermeye çağırır. DİSK. OHP'ye oy vermeyi gerek yu
karıda sıraladığımız acil sosyal, ekonomik ve politik dönüşümlerin gerçek
leşmesinin, gerekse giderek ileri demokratik bir düzen kurulmasının ön şar
~ı sayar.

Türkiye işçi Sınıfının, ·bağımsız, ulusal, demokratik sınıf ve kitle sen
dikal örgütü olan Türkiye Devrimci lşçı Sendikaları Konfederasyonu
(DİSK) yönetim kurulu, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, aşağıdaki
hususları oy birliği ile kararlaştırmıştır:

- Sendika seçme tözgürlüğü (Referandum) hakkının yasalaşması,
dayanışma grevi, .genel grev için;

2 - Lokavt'ın yasadan çıkartılması için;

3 - Tüm çalışanlara toplu sözleşme. grev ve sendikalaşma hakkının
tanınması için;
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4 - Amerikan üslerine gerçekten el konulması, ikili anlaşmaların
kaldırılması ve ülkemizin. onurlu, tam bağımsız bir dış politika
ya kavuşturulması için;

5 - Uluslararası tekellerin, toprak ağalarının, aracı ve tefecilerin ege
menliğini kırmak için;

6 - Faşlzan tırmanışın durdurulması ve geriletilmesi için;

7 - Demokratik hak ve özgürlüklerin işler-liğe kavuşturulması ve ge
nişletilmesi, yani demokrasinin bütün kurum ve 'kurallarıyla ha
yata geçirilmesi için;

8 - Türk Ceza Kanunundaki faşist 141, 142 ve 146. maddeler ile
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması ve düşünce özgür
lüğünün getirilmesi için;

9 - Demokrasi, barış; bağımsızlık ve toplumsal ilerleme mücadele
mizde yeni kazanımlar için;

1 O - Halkın 'büyük çoğunluğunun yararını, ülkemizin ulusal çıkarları
nı gerçekten savunan, geniş halk tabakalarının temsilcilerinden
kurulacak ilerici bir Hükümetin iş başına gelmesi için;

işçi, Köylü, Memur, Esnaf ve tüm alın teri ile geçinen halkımızı, bu
gün yurdumuzda iktidara en güçlü aday durumunda bulunan tek ilerici ve
demokrasiden yana siyasi örgüt ·c:HP'ye oy vermeye çağrıda bulunulmasına
oy birliği ile "karar verilmiştir.

2 NO'LU KARAR'da "Son günlerde basında yoğunlaşan 'işçi eylem
leri', 'Yasa Dışı Eylemler', 'Direnişler', önemli ölçüde sermaye çevrelerinin
kamu oyunu etkilemek, saşırtmak ve yön vermek stratejilerine dayanmak
tadır. Doğaldır ki, Sıkıyönetim'in kalkmasıyla sendikalaşma, toplu sözleşme
ve grev hak ve özgürlüklerinin bir ölçüde işlerliğe kavuşmasıyla işçi sınıfı
mızın demokratik eylemlerinde belirgin bir artış olmuştur. Bazılarının ve
sermaye çevrelerinin yaptığı gibi bu demokratik eylemleri bir kalemde ajan
provokatörlere, polis oyunlarına bağlayıp geçmek mümkün değlidir. Eylül
1975 ortalarında çok kabaca yapı lan bir araştırmaya göre. bu dönemde 20
iş yerinde dört bin işçi direnişlerini sürdürürken, 27 iş yerinde yedi bin
işçi de yasal grevlerini devam ettirmekte idi. işçi sınıfımızın demokratik ey
lernlerini iki ana grupta ele almamız zorunludur. Birinci grup, toplu sözleş
me ve grev yasasının sınırları ve verdiği haklar içinde yürütülen yasal grev
ler; Sıkıyönetim grev ertelemeleri ortadan kalkınca, 'bu yasal eylemlerde
belirgin bir artış olmuştur. Daha doğrusu, olması gereken olağan düzeye
kavuşmuştur. Yine de özellikle Bakanlar Kurulu kararıyla bir çok stratejik
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iş yerinde grev uygulamaları ertelenmiştir. (Shell, Makina Kimya ve Erde
mir gibi). ikinci grup Demokratik Direnişler. işçi sınıfı hareketinin geliş
mesine, yeni boyutlar kazanmasına, giderek salt ekonomik olmaktan çıkan
taleplerin demokratik ve politik bir içeriğe kavuşmaları sonucu ve yasal
mevzuatın toplum hayatındaki bu objektif gelişmeye ayak uydurarmaması.
toplumun bu kesitinin istemlerine cevap veremez duruma gelmelerinden
doğmaktadır.

Bu arada önemle üzerinde durulması gereken nokta. işçi sınıfımızın
bu demokratik eylemlerinin kendiliğinden (Spontane) bir biçimde gelişme
si halinde ortaya çıkan sorunlardır.

DiSK, işçi sınıfı mücadelesinin hangi düzeyde olursa olsun örgütlü bir
mücadele olmasını savunmaktadır.

DiSK, örgütsüz, disiplinsiz, kendiliğinden gelişen demokratik eylem
lerin çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlandığının bilincindedir. Hu kendiliğin
den gelişeri ·eyfeml-erin zararı yalnız o eylemi başlatan işçilere değildir. Za
rar genel olarak işçi sınıfı hareketine ve onun sendikal örgütlenmesinedir.

Bu nedenle ,Di'SK kesinlikle kendiliğinden (Spontane) eylemlerin kar
şısındadır. DİSK sendikal örgütlenmenin disiplini dışındaki bu hareketleri
olumlu karşılamamaktadır.

Yukarda gerekçe bölümünde açıklanan noktaların ışığında. DiSK Yö
netim Kurulu;

1 - işçi snııfımızın kendiliğinden (Spontane) eylemlerine destek
olunmayacağına,

2 - Aşağıdaki demokratik istemlerin gerçekleşmesi için var gücü
ile mücadele edilmesine,
a) Referandum hakkının yasalaşması.
b) Dayanışma grevi,
c) Genel ·Grev.
d) Grev uygulamasına konan sınırlamaların kaldırılması.
e) Lokavt'ın yasaklanması,
f) iş garantisinin sağlanması.

3 Aşağıdaki hususların geliştirilmesine;
a) Sendikalar içi demokrasinin.
b) İşçi sınıfı bilimi doğrultusundaki eğitimin.
c) Sendikaların iş yeri içi örgütlenmelerinin geliştirilmesine.

Oy birliği ile" karar verilmiştir.
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Bu kararlara Genel Başkan Kemal TÜRKLER, Genel Başkan Vekili
Mehmet KILINÇ, Genel Başkan Vekil] Rıza GÜVEN,. Genel Sekreter İbrahim
GÜZELCE, üye Mehmet KARACA, üye Selahattin SAYIN, üye Halil HAY
TA, üye Tuncer KOCAIMANOĞLU, üye Nihat ÖZTÜRK, üye Kemal YILMAZ,
Üye Ali ŞAHİN, üye Mehmet AKINCI, Üye Hakkı öZTüRK, üye Şükrü öZ
BAYRAK, üye Mehmet Ml·HLACI, üye Mustafa KARADAYI, üye Niyazi AS
LAN, Üye Erol YALÇIN, üye Mülayim GÜDÜCÜ, üye Fuat PINARBAŞI ve
Osman öZKAN'ın iştirak ettikleri karar defterinin tetkikinden anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 15 Eylül 1976 Tarihli ve 32 Sayılı Toplantısında
Alınan;

KARA'da;

15 Eylül 1976 Günü Genel Başkan Kemal TüRKLER'in Başkanlığında
olağanüstü toplanan Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile Başkanlar Konseyi
üyelerinin ortak toplantısında,

Madde 1 - Bu iktidarın Anayasal ve Demokratik yoldan düşünmesi
ne ve halktan yana bir iktidarın kurulmasına kadar tüm
ülkede genel yas ilanına,

Madde 2 - Anayasal ve Demokratik haklarını DiSK'in "Tabanın
söz ve karar sahibi olma" temel ilkesi içinde kullanabil
mesi açısından işçi üyelerimizin serbest bırakılmasına,

Madde 3 - örgütümüzün bulunduğu merkezlerde her gün genellik
le öğleden sonraları 'DİSK tarafından sessiz matem yü
rüyüşleri veya mitingler düzenlenmesine,

Madde 4 - Bunun dışında DiSK tarafından düzenlenmeyen hiçbir
yürütüş. miting gibi gösteriye üyelerimizin katılmaması
ve bozguncu unsurların içerden veya dışardan gelecek
tahriklere olanak verilmemesi için üyelerimizin çok dik
katli ve titiz davranmalarına,

Madde 5 - 'işbu kararın 16.9.1976 Günü Saat 13.00'ten itibaren
yürürlüğe girmesine.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu karara; Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN, 'Mehmet KILINÇ, Mehmet
KARACA, Celal KÜÇÜK, Kemal NEBİOĞLU, Fehmi IŞIKLAR, Cevat ÖZ
HASIRCI, Selahattin SAYIN, Halil HAYTA, Tuncer KOCAMANOĞLU, Ali
SAMET, Kemal YILMAZ, Yurdakul GÖZDE, Mehmet AKINCI, Hakkı öZ
TüRK, Şükrü öZBAYRAK, Mehmet Ml:HLACI, Kenan AKMAN, Niyazi KU-
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AS, Mustafa KARADAYI, Erol YALÇIN, Niyazi ASLAN, Mülayim GüDüCü
ve f?uat PINAR'BAŞI 'nın iştirak ettikleri karar defterinin tetkikinden anlaşıl
mıştır.

Yönetim ılwrulunun Yukarıdaki Kararı _ıile ilgili Olarak DiSK Yürütme
Kurulunun 16 Eylül 1976 Tarih ve 219 Sayılı Oturumunda Aldığı
Kararlar:

a) 18, 20 ve 21 Eylül 1976 günleri Saat 14.00 ile 18.00
arasında Beşiktaş meydanı Dolmabahçe Caddesi-Gü
müşsuyu güzergahı üzerinden Taksim ·e sessiz matem
yürüyüşü düzenlenmesine ve Taksirrı'de Atatürk Hey
keline çelenk konması ve saygı duruşundan sonra
dağı I ınmasına,

b) Yürüyüş tertip komitesi olarak Celal KüÇüK başkan
lJ.ğında Fehmi IŞIKLAR ve Müşür Kaya CANPOLAT'ın
g'Örevlendirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Karara; Kemal TÜRKLER, Rıza 'GÜVEN, ._Mehmet KILINÇ, Mehmet KA
RACA, Celal KüÇüK, Fehmi IŞIKLAR ve Kefn)I NE'BiOĞLU 'rıun iştirak et
tikleri Yürütme Kurulu Karar defterinin tetkikinden anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 5 Ekim 1976 Tarihli ve 34 Sayılı Olağan üstü
Toplantısında Alınan Kararın önemli Görülen Maddeleri :

Madde 1 - D·iSK'in 16 Eylül Kararlarının sonucunda tabanın söz ve
karar sahibi olması ilkesi içinde işten çıkartılmış ve 16

·Eylül - 1 Ekim 1976 tarihleri arasında işe alınmamış olan
lara, asgari ücretin yüzde ellisinden az ve 2000 liradan
çok olmamak üzere birinci ay için brüt ücretlerinin yüz
de kırkı ve ikinci ayla sonraki aylar brüt ücretlerinin
yüzde ellisi oranında DiSK tarafından kurulan fondan
yardım yapılmasına;

Madde 6 - DiSK'in 16 Eylül Kararlarının sonucunda "Tabanın söz
ve karar sahibi olması" ilkesi içinde işten cıkanlrruş
olan işçilerin yeniden işe alınmaları hususunun ilk top
lu sözleşmelerinde gündemin birinci maddesi olarak ele
alınmasına;

Madde 1
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Madde 7 - Bu nedenle işten çıkarılan ve bu işi için kurulan fondan
yardım görecek işçilerin kontrol altına alınması ve DiSK
tarafından yapılacak bir program dahilinde örgütlenme
de görevlendirilip çalıştırılmalarına;

Karar verilmiştir.

Karara; Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN, Mehmet KARACA, Kemal NE
BiOĞLU, Fehmi IŞIKLAR, Celal KÜÇÜK, Hakkı öZTüRK, Kenan AKMAN,
Mülayim GÜDÜCÜ, Fu~t PINARBAŞI, Cevat öZHASIRCI, Selahattin SAYIN,
Tuncer KOCAMANOĞLU, Kemal YILMAZ, Yurdakul GÖZDE, Ali ŞAHİN,
Mehmet MIHLACI, Mustafa KARADAYI, Erol YALÇIN, Halil HAYTA, Niyazi
ASLAN ve Osman ÖZKAN 'ın iştirak ettikleri yönetim kurulu karar defteri
nin tetkikinden anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 22 Ekim 1976 Tarihli ve 35 Sayılı Toplantısında
Alınan Kararın;

2. MADDESi ile; "DİSK'e ve Genel Başkan Kemal TüRKLER'e karşı
gerici sağcı basın tarafından yönetilen saldırılarla ilgili olarak Yönetim Ku
rulu ve Başkanlar Konseyinin ortaklaşa kararlaştırdığı aşağıdaki açıklama
nın 23.10.1976 Tarihinde Spor ve Sergi Sarayında toplanacak Genel Tem
silciler Meclisi ile Basına ve Kamuoyuna duyurulmasına oy birliği ile ka
rar" verilmiştir.

Yapılan açıklama aynen aşağıya alınmıştır:

"DiSK, 13 Şubat 1967'de otuz bin işçi ile kuruldu. Türkiye Sendikal
mücadele tarihinde bir köşe dönüldü. 13 Şubat 1967'de işçi sınıfı, kapita
list sömürüye karşı Devrimci Sendikacılığın bayrağını açtı.

Her türlü sınıf uzlaşmacılığına karşı çıkan DİSK, Demokratik Sınıf ve
Kitle Sendikacılığının temel ilkesi olan Sendikal Demokrasiye sarıldı. DİSK'in
güç kaynağı işçi sınıfına inanmak. ona· güvenmek oldu.

Büyük sermaye çevreleri ve onların baskıcı siyasal iktidarları, sınıf ve
kitle sendikacılığının tabana inmesini önlemek için, yasa çıkarma yoluyla
DISK'i yok etmek istediler. 274 sayılı yasa değişikliğine karşı 15 - 16 Ha
ziran 1970'de işçi sınıfının g-österdiği büyük etki, gerici güçlerin hesapla
rını boşa çıkardı. işçi sınıfı hareketi bir dönemeci daha aldı. Bilinçler bilen
di.

Kökü dışarda tekelci ·sermaye daha ilerisini denedi. Ancak, 12 Mart
1971 'de açılan baskı ve şiddet günleri de DiSK'i sindirmeye yetmedi. ....
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1974'de 1DiSK ve ilkeleri yeni boyutlar kazandı.

1976 Mavıs'mda toplanan 5. •Genel Kurul 'un aldığı kararlar, OiSK 'in
sınıfsal ve kitlesel mücadelesinde yeni ve güçlü adımlara olanak sağladı.
Bu tarihi kararlar doğrultusunda. 6 Eylül İzmir, 20 Eylül İstanbul Demok
ratik Hak ve özgürlükler için mücadele mitingleri yüzbinleri topladı.

9. Kuruluş Yıldönümünde binlerce işçi, 'Barış. Demokrasi. Bağımsız
lık. Toplumsal ilerleme ve Sosyalizm diye haykırdı.

Bir iş günü olan 14 Nisarı'da 'DiSK'in kurucularından ve Genel Sekre
teri yiğit savaşçı İbrahim GüZELCE'nin cenazesini emekçi kitleleri onbin
lerle kaldırırken. Hderlerine olan saygı ve bağlılıklarını ortaya koydular.

52 Yıldır kitlesel nitelikte ·kutlanamayan 1 Mayıs. 1976'da işçi sını
fının uluslararası birlik - mücadele - dayanışma günü ve işçi bayramı ola
rak burjuvazinin elinden koparıldı. Yüzbinler faşizmi ve baskıyı lanetledi.
DİSK işçilerinin etrafında memuru. öğretmeni. öğrencisi. teknik elemanı.
aydını ile tüm ezilen kitleler çevrelendi. işçi Sınıfı hareketinin yüz yılı bulan
geleneği sürüyordu. 1 Mayıs 1976 ·gösterisi tarihsel bir dönemeç oldu.

Bursa mitingi, faşist beslemelere. o çevrede şimdiye kadar ulaşılma
mış kitlesel! ikte bir ihtardı.

1 Eylül Dünya Barış günü kutlandı.

11 Evlül'de DiSK. faşizme karşı direnen Şili halkı ile etkin dayanış
masını ortaya koydu. Türkiye işçi Sınifının. uluslararası işçi sınıfının kop
maz bir parçası olduğu bir defa daha somutça belirdi.

5. Genel kuruldan bu yana, DiSK hızlı bir yaygınlaşma dönemine gir
di. DiSK'in böylesine güçlerrmesi tekelci sermaye ve onların siyasal sözcü
lerini elbette ürkütecekti. işçi Sınıfının birliği. emperyalizme bağlı sermaye
nin korkulu rüyasıydı.

DGM tasarısı ile MC, tüm ilerici ve demokratik güçleri. işçi sınıfı ha
reketini ezmeyi amaçlıyordu. DiSK'in DGM'lere karşı ve MG'nin Anayasal
yoldan düşürülüp, yerine halktan yana ilerici bir iktidar gelene kadar ge
nel yas ilanı 16 Evlül'e rastladı. DGM'ye karşı işçi sınıfının aldığı demok
ratik tavır, MC'yi ve Tekelci Burjuvaziyi geriletti. Hareket .vüzbinleri birleş
tirdi. Taban söz ve karar sahibi olma ilkesini bilinçlice kullandı.

Bugün ülkemizdeki tek demokratik sınıf ve sendikal örgütü DiSK'e
karşı sağdan ve "Sol'tdan :gelen saldırılar yoğunlaşıyor. Sermayeyi savu
nan gerici sağ çevreler, kitlelerin bir avuç yönetici tarafından zorla eyleme



sürüklendiğini iddia ediyorlar. işçiden yana gözüken bazı sözde sol çevre
ler ise, tabanda nereden geldiği onlarca belirsiz bir "Devrimci Birikim"den
söz edip, kitlelerin yöneticilerine rağmen hareket ettiğini ileri sürüyorlar.

iki çevrenin de amacı aynı: DiSK'i bölüp parçalamak.

DiSK'in gücünü bugün dost düşman biliyor. Burjuvazi çok ince hesap
larla, DiSK'i içten bölme taktiğini öncelikle bugün deniyor. Yönetim ile ta
banın arasını açmaya çalışıyor. Bu yolda sermayenin sözcüsü gerici sağ
basın, Genel Başkan Kemal TüRKLER'e karşı yalan ve iftiralarla dolu bir
saldırıya geçtiler. Bu saldırı yaygınlaşabilir. Amaçları bellidir.

Bugün. 22 Ekim 1976'da. ortak olarak toplanan DiSK Genel Yönetim
Kurulu ve Başkanlar Konseyi üyeleri sınıf mücadelesinin bulunduğu aşa
mayı çok iyi değerlendirmektedir.

önümüzde çetin mücadele günleri vardır. işçi sınıfının Eylül ayında
koyduğu Demokratik tavırdan dersler çıkararak. hala geçeri i olan Genel
Yas içindeki hedef ve görevlerimizi bilmekteyiz. Eylem içinde birlik ve be
raberliği pekiştiren ve gücünü tüm emekçi tabakalara gösteren işçi sınıfı
mızı, yönetiminden koparmak için sermaye çevrelerince uygulanan hedef
şaşırtma oyununa gelinmeyecektir.

Genel Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi, Genel Başkan Kemal
TüRKLER'in kişiliğine yöneltilen ve yönetim kadrolarına yaygınlaştırılabi
lecek saldırıların esas hedefinin DiSK'in bütünlüğü olduğunu kesinlikle sap
tamış bulunmaktadır. Bu çevrelerin amacı. çeşitli baskılar ile gelişmesini
engelleyemedikleri DiSK'in sendikal demokrasi içinde seçimle iş başına
gelmiş ve yıllarca pratik mücadele içinde saygınlık kazanmış yöneticilerini
yıpratmaya yöneliktir.

Genel Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi bu oyuna gelmeyeceğini
belirtir ve Genel Başkarı'a tam bir güven içinde olduğunu bir kez daha oy
birliği ile kamu oyuna ilan eder.

DiSK içinde hiçbir yönetici taban önünde hesap vermekten kaçmaz.
Bilinçli DiSK işçileri, gerektiğinde yöneticilerini yargılamasını bilirler. Ama
tekelci sermayenin ve faşistlerin istediği yönde değil.

DiSK, işçi sınıfının birlik olma eğilimine. yaratıcılığına, inançlı oldu
ğu için büyüyor ve işçiler tarafından büyütülecek, ·işçi ve emekçiler tek de
mokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü içinde, sendikal birliklerini tam an
lamıyla gerçekleştirene kadar genişleyecek. Mücadele, sömürü ortadan kal
kıp, aydınlık, sosyalist toplum kurulana kadar sürecek.
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Bu böylece biline.

Sermayenin böl ve yönet oyununa gelmiyeceğiz.

Yaşasın DiSK! Yaşasın DiSK işçilerinin Birliği "Yaşasın işçi Sınıfı ve
tüm emekçilerin Birliği!"

Bu Açıklama ile ilgili alınmış olan Karara; Kemal TÜRKLER, RIZA GÜ
VEN, Mehmet KILINÇ, Mehmet KARACA, Fehmi IŞIKLAR, Celal KÜÇÜK,
Kemal NEBiOĞLU, Hakkı ÖZTÜRK, Mülayim GüDüCü, Fuat PINARBAŞI,
Cevat öZ·HASIRCI, Tuncer KOCAMANOĞLU, Kemal YILMAZ, Yurdakul
GÖZDE, Ali ŞAHİN, Mustafa KARADAYI, Niyazi ASLAN, Mehmet AKINCI,
Erol YALÇIN, Halil •HAYTA, Şükrü öZBAYRAK ve Osman öZKAN'ın iştirak
ettikleri defterin tetkikinden anlaşılmıştır.

DiSK Genel Yönetim Kurulunun 30 Haziran - 1 - 2 Temmuz 1977 Ta
rihli ve 39 Sayılı Toplantısında Alınan Kararlar:

Genel Yönetim Kurulunun bu toplantısında Oaire Raporları okunup
müzakere edilmiş ve 1Eğitim 'Dairesi Raporunun müzakeresinden sonra aşa
ğıdaki karar alınmıştır:

KARARIN 5. MADDESi:

"a) DiSK (A) Tipi eğitiminden geçenlere (A) tipi Eğitim Notları kita
bının masrafı Sendikalarından alınmak üzere ·gönderilmesine;

b) Sendikalarımızda yapılan (A) fipi eğitimlerde DiSK (A) tipi Eği
tim Notlarının esas alınmasına;

c) DiSK ·ilkelerini içeren bir broşürün çıkarılmasına ve bunun taba
nımıza yetecek kadar basılıp dağıtılmasına;

d) Sendikalarımızın yapacakları eğitim programının DiSK onayından
geçirilmesine;

e) DiSK Bölge Temsilcilerine Eğitim Programı Daire tarafından ya
pılmak kaydı ile eğitim yapma yetkisi ve görevi verilmesine oy
birliği ile" karar verilmiştir.

Genel Yönetim Kurulunun Aynı Tarihli Toplantısında; Genel Başkan,
Yönetim Kurulunun Kamuoyuna ve Basına açıklaması olarak aşağıda özeti
sunulan metni okumuş ve bu metin üzerinde açılan müzakere sonunda, met
nin oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.

Bu açıklama metnine yapılan oylamada Mehmet KILINÇ çekimser,
Mehmet AKINCI muhalif kalmıştır.
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Yön-etim Kurulunun basına ve kamuoyuna y,aptığı açıklama metninde;

5 Haziran 'Genel seçimlerinin Demokrasi ve ilerleme Güçleri ile faşizm
ve gericilik güçleri arasındaki çatışmanın çok önemli bir dönüm noktası
olduğu ve seçim sonuçlarına göre CHP'nin oy oranının artmasının bu par
tiye oy verilmesi çağrısında bulunan tüm ulusal demokratik güçlerin ortak
başarısı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilen bu açıklamada; Goşist
ve özellikle Maocu akımların, faşist cinayet ve saldırıların yoğunlaşmasına
önemli bir zemin 'hazırladığı; işçi smıtma ters olan bu unsurların sendikal
bütünlüklerini bozmak, örgütledikleri veya diğer ilerici kuruluşların düzen
lediği kitle eylemlerini provoke etmek, ulusal demokratik güçlerin eylem
birl'iğini ve sosyalist ülkelerle gelişmekte olan ilişkileri kundaklamak için
özel çaba harcadıklarına temasla, bu akımlara karşı verilen savaşımın da
ha etkin bir şekilde sürdürülmesi ve özellikle Maocu unsurların daha hızlı
bir şekilde tecrit edilmesi istenmekte; buna karşılık başta bu güne dek tam
bir dayanışma ve dostluk ilişkileri içinde bulundukları ilerici ve demokra
tik kuruluşlar olmak üzere, DiSK ilkelerine, izledikleri politikaya ve işçi sı
nıfının bilimine saygısız davranışlarda bulunmayan tüm güçlerle dayanış
manın ve eylem birliğinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesinin, günün ko
şullarının ve demokrasi savaşımının ve işçi sınıfı biliminin kaçınılmaz gö
revi olarak gördükleri belirtilmektedir.

Açıklamanın devamında Türkiye işçi Sınıfının Demokratik Sınıf ve
Kitle Sendikal örgütü olan Konfederasyonun; Sınıflar arası işbirliğini veya
sınıf uzlaşmacılığını kesinlikle reddettiği, bu nedenle kapitalizm ile sosya
lizm arasında üçüncü bir yol görmediği açıklanarak, görüş ayrılıklarına rağ
men, demokrasi ve ilerleme ortak noktasında birleşen tüm kuruluş ve güç
lerin eylem birliği ve dayanışmalarını sağlamlaştırmaları, bunu önleyici dav
ranışlardan kaçınmaları, faşizm ve gericilik güçlerine karşı saflarını daha da
sıklaştırarak eylem birliği içinde olmalarının günün kaçınılmaz bir görevi
olduğu, acil bir zorunluluk olduğu ifade edilmiştir.

Açıklamanın bundan sonraki bölümünde; faşist yönetimin egemenli
ğinde olan MESS 'in, DGM girişimini protesto ettikleri için işlerinden atılan
ve haklarında kara listeler düzenlenen işçilerin işlerine alınması konuların
da uzlaşmaz bir tutum içinde olduğu ve grup sözleşmesi adı altında iş kolu
toplu sözleşme düzenini egemen kılmak istediği, demokrasi savaşımının et
kin güçleri arasında yer .alan ve önemli bir siyasal baskı unsuru haline gelen
DiSK'i zayıflatmak ve giderek çökertmek istediği ve bu amaçla DiSK'in
güçlü sendikalarından MADEN-iŞ'e saldırdığına işaretle; DiSK'e bağlı sen
dikalar rnaddt ve manevi desteklerini arttırmaya, ilerici yurtsever kuruluş-
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lar dayanışmalarına hız vermeye çağrılarak, zaferin mutlaka grevci işçilerin,
tüm işçi sınıfının, ulusal ve uluslararası dayanışmanın olacağı inançları vur
gulanmaktadır.

Açıklamanın bundan sonraki kısmında; 1 Mavısm işçi bayramı ola
rak ilan edilmesi, yasada bu yönden gerekli değişikliğin yapılması; grev
hakkında konan tüm kısıtlamaların kaldırılması, genel grev, dayanışma gre
vi, uyarı, sempati grevi hakkının tanınması; NATO'dan ve CENTO 'dan çı
kılması, ikili kölelik anlaşmalarının yırtılıp atılması, Askeri üs ve tesisleri
ile birlikte tüm yabancı askerlerin ülkemizden çıkartılması istenerek aynen;
"Genel Yönetim kurulumuz, konfederasyonumuza bağlı tüm sendikaları,
onların yerel örgütlerini, tüm DiSK üyelerini örgütsel bağımsızı ığımız ve
bütünlüğümüz içinde DiSK ilkeleri ve işçi sınıfının devrimci bilimi ışığın
da, demokratik güç ve eylem birliği anlayışına ters düşmeden bu acıkla
mada yer alan görüş ve istemler doğrultusunda savaşım vermeye çağırır"
denilmektedir.

Genel Yönetim Kurulunun 39 Sayılı bu toplantısında alınan kararlara;
Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN, Mehmet KILINÇ, Mehmet KARACA Celal
KÜÇÜK, Fe'hmi IŞIKLAR, Kemal NEBiOĞLU, Hakkı öZTüRK, Şükrü öZ
BAYRAK, Niyazi KUAS, Mülayim GÜDÜCÜ, Cevat öZHASIRCI. Sefahattin
SAYIN, Tuncer KOCAMANOĞLU, Fuat GEDİK, Kemal YILMAZ, Yurdakul
GÖZDE, Ali SAMET, Mehmet MIHLACI, Mustafa KARADAYI, Erol YALÇIN,
Mehmet AKINCI, Halil HAYTA, Niyazi ASLAN ve Osman öZKAN'ın iştirak
ettikleri karar defterinin tetkikinden anlaşılmıştır.

DiSK Yönetim Kurulunun Temmuz 1975 Tarihinden Aralık 1977 tari
hine kadar. yani 5. Genel Kurul 'dan 6. Genel Kurul 'a kadar olan dönem
içinde almış olup da örnek olarak yukarıya aktarmış bulunduğumuz tüm ka
rarlarının, DiSK 5. Genel Kurul'unda alınmış bulunan kararlardan kaynak
landığı ve 5. Genel Kurul Kararlarının tatbik sahasına konmasına. bu ka
rarlara işlerlik kazandırılmasına yönelik bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır.

5. Genel Kurulda alınmış bulunan kararların özünde sosyalizmin yat
makta bulunduğunu ve işçi sınıfının diğer emekçiler ve ortak katmanlarla
birlikte gerçekleştirecekleri sosyalist bir ·ihtilal hareketi ile mevcut anaya
sal O-evlet Düzenini yıkarak Proletarya Diktatörlüğüne dayalı işçi Sınıfı ik
tidarının kurulmasının amaçlandığını 5. Genel Kurul kararları bölümünde
izah etmiştik.

DiSK Yönetim Kurulunun 27 ve Yürütme Kurulunun 167 Sayılı top
lantılarında alınmış 'bulunan kararlarda; "Faşizm, sermaye sınıfının, işçi sı-
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nıfı ve emekçiler üzerinde cebren veya hile ·ile kurduğu açık faşizm. kapalı
faşizm biçimindeki diktatörlüğüdür" denilerek, sermayeye ve mülkiyete kar
şı olan düşmanlık açıkça belirtilmiştir.

Kararların içeriğinde Devlet; sermaye sınıfının faşist diktatörlüğü ola
rak ima edilmiş ve liberal kapitalist ekonomi sistemini benimsemiş olan Ana
yasal Devlet Düzeninin yıkılması ve sosyalist bir düzenin kurulması amacı
ile 5. Genel Kurul'da alınmış bulunan 33 numaralı karar doğrultusunda güç
ve eylem birliği oluşturulmak için, kendi fikir yapılarında grördükleri dernek
ve kuruluşlarla güç birliği oluşturmaya kalkışarak hangi tarihte, nerede ve
ne türde mitingler gerçekleştirileceğine dair kitlesel eylem biçimlerini de
tesbit etmişlerdir. Tespit edilen mitingler "Demokratik Hak ve özgürlükler
için Mücadele" adı altında İzmit, İzmir, istanbul'da gerçekleştirilerek 5. Ge
nel Kurul'un 33 Numaralı Kararını tatbik sahasına koymuşlardır.

Bu nedenle alınan kararların sosyalist bir düzen özlemi içinde Anaya
sal Devlet Düzenini ve rejimi yıkmak hedefine yönelik bulunduğu anlaşıl
maktadır.

Yönetim Kurulunun 28 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararların
aynı şekilde DiSK 5. Genel Kurul Kararlarından kaynaklandığında hiç bir
tereddüt yoktur.

Bu oturumda almış oldukları kararlarda; referandum hakkının yasal
laşması, dayanışma grevi, genel grev. grev uygulamasına konan sınırların
kaldırılması, lokavt'm yasaklanması, Türk Ceza Kanunu'ndakl 141, 142
ve 146. maddeler ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması. düşün
ce ve örgütlenme özgürlüğünün getirilmesi, toplumsal ilerleme, demokrasi,
barış ve bağımsızlık mücadelesinde yeni kazanımlar elde edilmesi gibi istek
ler sıralanmıştır.

Yukarda sayılan bu istemlerle ilgili 5. Genel Kurul Kararları bölü
münde geniş izahat. verildiği için burada ayrıca tafsilatlı bilgi verilmesine
gerek görülmemiştir. Ancak belirtilmesi gerekir ki bu istemlerin ileri De
mokratik Düzenin değişik bir ifade ile sosyalizmin ilk aşamasını teşkil eden
Milli Demokratik Devrimin gerçekleştirilmesine yönelik bulunduğu aşikar
dır.

DİSK Yönetim Kurulu bu istemlerinin, ancak Sosyal Demokrat nitelik
li bir Hükümet tarafından gerçekleştirilebileceği inancı ile 12 ·Ekim Ara Se
çimlerinde Sosyal Demokrat nitelikli Cumhuriyet Halk Partisi'nin destek
lenmesi hususunda karar almıştır.
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Bu kararın gerçekçesinde; CHP'nin iktidara geldiği takdirde işçi sını
fının acil, sosyal. ekonomik, politik dönüşümlerinin gerçekleşmesi hususun
da gerekli ilerlemelerin kazanılabileceği ve giderek ileri demokratik bir dü
zenin kurulmasının mümkün olabileceği düşünülmüştür.

CHP'nin DiSK'in görüşü istikametinde ve DiSK'in ilkelerini benimse
yen bir parti olduğundan değil, ancak sosyal demokrat nitelikli bir partinin
iktidara gelmesi sağlanmak suretiyle, DiSK'in işçi sınıfı bilimi, bilimsel sos
yalizm ilkeleri doğrultusunda yeni mevziler kazanacağı ve Demokratik yeni
atılımlarda bulunacağı tasarlanarak bu kararın alındığı anlaşılmaktadır.

Yö.ıetim Kurulunun 15 Eylül 1976 Tarihli ve 32 sayılı oturumunda
alınan kararın 1. maddesinde, bir taraftan iktidarın Anayasal ve Demokra
tik yoldan düşürülmesinden söz edilirken, aynı madde içinde Halktan yana
bir iktidarın kurulmasına kadar tüm ülkede genel yas ilan edileceği; Yürüt
me Kurulunun 16 •Eylül 1976 tarihli ve 219 sayılı oturumunda alınan 1 nu
maralı kararında da. 18 - 20 ve 21 Eylül 1976 günleri Saat 14.00 ile 18.00
arasında Beşiktaş Meydanı - Dolmabahçe caddesi - Gümüşsuyu güzergahı
üzerinden Taksirn'e sessiz matem yürüyüşü düzenleneceği belirtilmiştir.

DİSK Yönetim ve Yürütme Kurulu tarafından Genel Yas'la ilgili olarak
alınmış bulunan bu kararlar, 16 Eylül 1976 Tarihinde Genel Grev şeklinde
eyleme dönüştürülerek gerçekleştirilmiş ve bu eylemler sonunda bir çok
işçi, suç niteliğindeki bu eylemlerinden dolayı iş yerlerinden atılmıştır.

Yönetim Kurulu 5 E·kim 1976 Tarih ve 34 Sayılı olağanüstü toplan
tısında. bu eylemler nedeni ile işten atılan işçilerin yeniden işe alınmaları
nın temini için, işverenle yapılacak ilk Toplu Sözleşmelerde, bu işçilerin
tekrar işe alınmalarını Toplu Sözleşme gündeminin 1. maddesi olarak tes
pit etmeyi kararlaştırmıştır.

Anavasa'da tanınmış bulunan Grev Hakkının hangi koşullarda kulla
nılabileceği 275 Sayılı Grev ve Lokavt yasasında açık b'ir şekilde belirtil
miş ve bu yasa prosedürü dışında kalan grevler Kanun dışı grev sayıla-
rak Ceza Müeyyidesi altına alınmıştır. •

Genel Yas adı altında. Genel Grev biçiminde gerçekleştirilen bu ey
lemlerin yasal bir eylem olmadığı ve işçilerin ekonomik, sosyal, kültüret
haklarının korunmasına matuf bulunmadığı açıktır.

Gerçekl-eştirilen bu ·Genel Yas. Genel Grev eylem biçimleri ile işçilerin
çalışmış oldukları iş yerleri değil. ancak Devletin, Anayasal Devlet Düze
nin hedef alınmış olduğu açıkça görülmekted'ir.
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Yukarda belirtildiği üzere Halktan yana bir iktidarın kurulmasına ka
dar tüm ülkede Genel Yas ilan edileceği karar altına alınarak yapılacak si
yası niteliktekl eylemlerle Devlet'e karşı savaş ilan edilmiştir.

DiSK 5. Genel Kurul Kararlarına uygun olarak, Yönetim ve Yürütme
Kurulları tarafından karar altına alınıp gerçekleştirilen bu tür grevler; Mark
sit - Leninist ideolojinin bir unsuru olarak Hükümetleri yıpratmaya, Devleti
çökertmeye yöneliktir, siyasal amaçlıdır.

Hürriyetçi Parlamenter Demokratik bir sistem içinde iktidara gelmiş bir
Hükümet sanki halktan yana değilmiş gibi; Halktan yana bir iktidarın kurul
masına kadar, Devleti hedefleyen bu eylemlerin sürdürülmek istenmesi,
DiSK'in amacının ne olduğunu ve nereye varmak istediğini açıkça ortaya
koymaktadır.

Kuruluş Tüzükleri 'ile Marksist-Leninist ideolojiyi benimsemiş ve sos
yalist bir düzenin kurulmasını amaç edinmiş bulunan DiSK; halktan yana bir
iktidar deyimi ile, içlerinde komünistlerin de bulunacağı ileri demokratik
bir düzeni gerçekleştirecek olan bir 'Oevrirn Hükümetini veya sosyalist devri
min gerçekleşmesinde köprü olabilecek bir Hükümetin iş başına gelmesini
kastetmişlerdir.

Arzuladıkları böyle bir •Hükümetin kurulabilmesi için de uygulamaya
koydukları ve koyacakları Genel Yas, Genel Grev biçimindeki siyası eylem
türleri ile, Devleti, Parlamentoyu ve mevcut Hü1<ümetleri maddi ve manevi
cebir ve baskı altında tutmuşlar ve tutmak istemişlerdir.

Toplu Sözleşmeler muayyen dönemler için işçi ve işveren arasında ya
pılan ve ekonomik, sosyal, kültürel hakları içeren bir akit, bir anlaşma olduğu
cihetle; her akit gibi kanuna, ahla'ka, adaba uygun olması gerektiği halde,
suç niteliğindeki eylemlerinden dolayı işten atılan işçilerin tekrar işe alın
maları için Toplu Sözleşme Anlaşmasına hüküm konulup, zora dayalı ola
rak 'işverene kabul ettirilmek istenmesi; yasa dışı işçi hareketlerinin Toplu
Sözleşme yolu ile yasallaştırılması, bu eylemlere meşrui,yyet kazandırılma
sı amacına yöneliktir.

Böyle bir Toplu Sözleşme anlaşması kanuna, ahlak ve adaba uygun düş
miyeceği halde, uygulanan rnaddi ve manev'i baskı yöntemleri ile, mer'iyet
ve işlerlik kazana'bilmiştir.

Yine 'f1önetim Kurulunun 35 ve 39 Sayılı toplantılarında karar altına
alınarak, Basına ve Kamuoyuna yapılan açıklamalarında; DiSK'in kuruluşu
'ile Türkiye Sendikal Mücadele Tarihinde bir köşenin dönüldüğü ve işçi Sı-
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nıfının kapitalist somuruye karşı Devrimci Sendikacılığın bayrağını açtığı,
Sınıf ve Kitle Sendikacılığının yönlendirici ve örgütleyici temel ilkelerinin
ışığında. sınıf uzlaşmacılığına karşı tavır alarak büyük sermaye çevrelerine
ve onların baskıcı ·iktidarlarına; "15 - 16 'Haziran işçi Direnişi, 6 Eylül İz
mir. 20 Eylül İstanbul mitingleri. 1 Mayıs 1976 Mitingi, 1 Eylül Dünya Ba
rış Gününün Kutlanması. 11 Eylül Şili Halkı ile Oavanışrna Günü. 16 Eylüf
Genel Yas ilanı. D·GM Direnişi" gibi gerçekleştird'ikleri Kitle Eylemleri ile
karşı çıkarak. tekelci burjuvaziyi gerilettikleri, işçi sınıfının Genel Yas için
deki hedef ve görevlerin-i bilerek evlern içinde birlik ve beraberliğini pekiş
tirerek, gücünü tüm emekçi tabakalara gösterdiği, mücadelelerinin sömürü
ortadan rkalkıp aydınlık. sosyalist toplum kurulana kadar süreceği, Maocu ve
goşist akımların ulusal demokratik güçlerin eylem birliğini ve sosyalist ül
kelerle gerişmekte olan ilişkilerini bozmaya çalıştıkları, DiSK'in Demokrasi
ve Sosyalizm savaşımında önemli bir siyasal baskı unsuru haline geldiği. ka
pitalizrn ile sosyalizm arasında üçüncü bir yolun bulunmadığı cihetle sınıf
lar arası işbirl-iğini reddettikleri, DiSK'in izlediği politika ve işçi sınıfının bi
limine ters düşmeyen tüm demokratik güçlerle dayanışma ve eylem birli
ğinin daha etkin biçimde, .sürdürülrnesi gerektiği belirtilerek. 1 Mayıs'ın
işçi Bayramı olarak ilan edilmesi. Grev Hakkına konan tüm kısıtlamaların
kaldırılması. Genel Grev. Dayanışma Grevi, Uyarı. Sempati Grevi hakla
larının tanınması. NAT0'dan. CENT0'dan çıkılması. ikili anlaşmaların yır
tılıp atılması istenmekte ve Konfederasyona bağlı tüm sendikalar ve onla
rın yerel örgütler'i 'ile biSK ilkeleri ve işçi sınıfı bilimine ters düşmeyen tüm
kuruluşlar Demokratik Güç ve Eylem Birliği anlayışı içinde savaşım ver
meye çağrılmaktadır.

DiSK Yönetim Kurulunun 35 ve 39 Sayılı Toplantılarında almış ol
dukları kararlara istinaden Basına ve Kamuoyuna yapılan açıklamaların
özünde. işçi Sınıfı iktidarına dayalı Sosyalizmin gerçekleştirilmesi özlemi
yatmaktadır.

Açıklamanın içeriğinden DiSK'in. kuruluşundan itibaren Türkiye işçi
Sınıfının Devrimci Hareketine sahip çıkarak. kapitalist ekonomiye dayalr
Anayasal Devlet Düzenine karşı mücadeleye başladığı ve DiSK'in illegalite
de Marksist - Leninist işçi Sınıfının Partisi hüvivefin] kazandığı imajı veri
lerek, Anayasal Devlet Düzenine karşı çeşitli eylem türleri gerçekleştiril
mek suretiyle yapılan mücadelenin. işçi sınıfının kurtuluşu olarak nitelen
dirdikler'i sosvarist 'bir düzenin kurulmasına kadar sürdürüleceği anlaşılmak
tadır.
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Bu açıklamalar ile; işçi sınıfının, sermaye sınıfı 'karşısında kendi ik
tidarları olan sosyalizmden başka bir üçüncü kurtuluş yolunun bulunmadığı,
sermaye sınıfı ve kapitalist sistemle barışçı yollardan uzlaşmanın mümkün
olamıyacağı bellrtllerek. işçi sınıfının öncülüğünde diğer emekçiler ve or
tak katmanlarla birlikte özel mülkiyetin kaldırılıp toplumsal mülkiyete dö
nüştürülerek, yapılacak bir devrimle kapitalizmin yıkılıp, sosyalist bir dü
zenin kurulması gerektiği vurgulanmış ve 'bu amacın gerçekleştirilebilmesi
için de, DiSK'in kuruluşu ile birlikte başlatılmış olan Sosyal'ist Devrim Sü
reci içinde, Sosyalist ideolojiyi benimsemiş olan kuruluşlarla güç birliği
oluşturularak, Devleti yıpratıcı ve sarsıcı nitelikte kitle eylemlerine gidile
ceği ilan edilmiş, grevler, 1 Mavıs'Iar ve Devletin Güvenliği ve dış poli
tikasına taalluk eden istemler de ileri sürülerek, Marksist - Leninist ideolo
jinin strateji ve takti·kleri doğrultusunda Devletin tüm Anayasal Kuruluşla
rının baskı altında tutulması istenmiştir.

Yönetim Kurulunun eğitimle ilgili olarak almış olduğu kararlar ile;
Sanıkların Savcılığımızca alınmış bulunan savunmalarında TKP yanlısı ol
dukları tespit edilen Aydın MERİÇ, Hüsnü DİLLİ, Erhan GöMüÇ, Zülal KI
LIÇ'ın Uzman olarak Basın Yayın ve Eğitim Dairesi'rıe atanmalarına dair
Yürütme Kurulu Kararları hakkında, Eğitim Bölümünde yeterl'i açıklama ya:
pıldığından burada ayrıca izahat verilmesine gerek görülmemiştir. (EK: 128)

Yönetim Kurulunun 22, 23, 24 Ağustos 1978 Tarihli ve 43 Sayılı
Toplantısında Alınan Karartan

MADDE 6:

12 NO'LU KARAR ile; "Yürütme Kurulunca hazırlanacak tek tip tüzük
taslağının 15.9.1978'de ören'de toplanıp görüşmek ve yönetim kuruluna
son taslak biçiminde sunmak üzere; Yürütme Kurulunun tespit edeceği bir
Yürütme Kurulu üyesi Başkanlığında sendikalardan çağrılacak birer Yürüt
me Kurulu üyesinden oluşacak 'bir Komisyon kurulmasına, hazırlanan tas
I.ığın Yönetim Kurulunca son şekline getirilmesine, son şeklini alacak tek
tip tüzüğün uygulanma yönteminin saptanması için Yönetim Kurulu ile her
sendikadan katılacak bir Yürütme Kurulu üyesinin oluşturacağı ortak bir
toplantının düzenlenmesine oy birliği ile" karar verilmiştir.

MADDE 7:

14 NO'LU KARAR "Günümüzde sosyalist hareket bölünmüşlük içinde
dir. Gene günümüzde bir kısım sivasi parti veya henüz partileşmemiş eği
limler Demokratik Kitle örgütlerinin bütünlüğünü, bu nedenle de gücünü
bölücü faaliyetler içine girdikleri gözlenmektedir.
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Öyle ki, kendi siyasi başarılarını, bazı Demokratik Kitle örgütlerinin
yönetiminde yer tutma ile eş değer saymakta ve bu nedenle Demokratik
Kitle örgütlerinin bütünlüğünü tehlikeye düşürecek kadar sekter ve dar
grupçu tutum 'içine girmektedirler.

Dünyada hiçbir siyasi parti ve eğilim kendi siyasi başarısını bu tür
davranışlarla sağlayamamıştır. Türkivenin geçici oları bugünkü koşulları
na da uygun düşmeyen bu davranış DiSK tarafından onaylanamaz ve ba
ğışlanamaz.

Demokratik Kitle örgütlerinin ve ôzellikle sendikal örgütlerin örgüt
sel bağımsızlığı önemli bir koşuldur ve D'iSK"in temel ilkelerindendir.

Bu gerçekten hareket eden ve Genel Kurul'un bu yolda almış olduğu
kararı g'özönünde bulunduran -DiSK Yönetim Kurulu:

1) Anti - emperyalist, anti - faşist mücadele içinde olan ve özeli ikle
bu mücadelede güç birliği yapabilecek olan parti, eğilim ve demokratik ku
ruluşların bu türlü davranışlara girmemeleri konusunda uyarılmalarına ve
aykırı davranış 'içine girenlerle DİSK ilişkilerinin kesilmesine,

2) DiSK ve DiSK'e bağlı Sendikaların Yürütme ve Yönetim Kurulla
rında, temsilciliklerinde görev alanlar, DiSK ve DiSK'e bağlı sendikaların
ücretli kadroları ve üyeleri kendi siyasi görüşüne uygun kişilerin sendika
ların yönetimlerine gelmeleri maksadıyla başka sendikaların 'iç işlerine mü
dahele edenlerin kesin ihraç: talebi ile onur kuruluna sevk edileceği tüm ör
güte duyurulmak ve bu duyurudan sonra duyuruya uymayanlar olduğu tespit
edildiği takdirde zaman ,geçirilmeden DiSK üyeliğinden kesin ihraç talebi
ile onur kuruluna sevk edilmesine,

3) DiSK ve üye sendikaların yönetici ve üyeleri ile personeli olması
na rağmen 'DiSK'e bağlı olmayan bir sendikavı övmek ve ona taraftar ka
zandrrmak için yardımcı olmak durumunda olanların da, DiSK onur kuru
luna sevk edilmeleri, personel ise g'Örevlerine son verilmesine" karar ve
rilmiştir.

15 NO'LU KARAR ile; "Genel Kurul'un cephe ile ilgili kararının ha
yata geçirilmesi için yan'i anti - faşist, anti - emperyalist ve anti - tekel cephe
oluşumunun ilk aşama olarak bir demokratik platform oluşturulması için
Yürütme Kuruluna yetki verilmesine, 14 sayılı kararın uygulanması sırasın
da. karara uygun hareket eden örgüt ve kişilerin platforrnda yer almasına,
uygun hareket etmeyenlerin Platform dışında tutulmasına oy birliği ile" ka
rar verilmiştir.



30-1

Bu Karara Genel Başkan Abdullah 6AŞTüRK, Fehmi IŞIKLAR, Kemal
NEBiOĞLU, Rıza GÜVEN, Mukbil ZIRTILIOĞLU, Tuncer KOCAMANOĞLU,
Mustafa AKTOL:GALI, Cenan BIÇAKÇI, Burhan ŞAHİN, ismet CANTEKİN,
Ertan ANDAÇ, Beigüzar CAN, Kenan BUDAK, Celal KüÇüK, Kenan AK
MAN, Niyazi KUM,, Nusret AYDIN, Mehmet KILINÇ, 'Mustafa KARADAYI,
Ahmet AĞIR, Selahattin SAYIN, Erol YALÇIN, 'Rıdvan BUDAK, Kemal YIL
MAZ, Kemal AKAR ve İsmail Hakkı ÖNAL'ın iştirak ettikleri karar defteri
nin tetkik'inden anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 12, 13 Ekim 1978 Tarihli ve 44 Sayılı Toplantı
sında Alınan Kararlar:

1 NO'LU KARAR ile; "Faşist teröre karşı mücadelede saptanacak yön
temler ve demokratik platforma yönelik önerilerin saptanması ve alınacak
kararların tüm iş yerlerine, tabana getirilmesinin sağlanması amacıyla DiSK
Genel Temsilciler Meclisinin en kısa zamanda İstanbul ve Ankara'da top
lanmasına".

2 NO'LU KARAR ile; "OiSK'in üzerine düşen tarihsel ve sınıfsal g6re
vini. 'kendi örgütsel bağımsızlığından ve ilkelerinden en küçük taviz verme
den, işçi sınıfının 'birliğini gözeterek faşizme, emperyalizme ve tekellere kar
şı olan tüm sendika, parti, dernek, meslek örgütü ve kişilerle anti - emper
yalist, anti - faşist, anti - tekel Cephe yolunda demokratik platforma yöne
lik olarak sürdürülen ikili ve çok yönlü ilişkilerin en kısa zamanda somut
landırılmasına ve beş kişilik sürekli görev yapacak bir komitenin kurulma
sına",

3 NO'LU KARAR 'ile; "Demokratik Hak ve özgürlüklere yapılan saldı
rılara, faşist ve terör uygulamalarına karşı birlikte mücadele için TüRK-iŞ
ve diğer Demokratik Kuruluşlara çağrı yapılmasına ve bu konuda görüşme-
lerde bulunulmasına" karar verilmiştir. •

Bu kararlara Abdullah BAŞTüRK, Fehmi IŞIKLAR, Kemal NEBiOĞLU,
Rıza GÜVEN, Mukbil ZIRTILOĞLU, Tuncer KOCA'MANOĞLU, Mustafa AK
TOLGALI, Burhan ŞAHİN, ismet CANTEKİN, Ertan ANDAÇ, Belgüzar CAN,
Demirhan TUNCAY, Kenan BUDAK, Niyazi KUAS, Nusret AYDIN, Ahmet
AĞIR, Selahattin SAYIN, Erol YALÇIN, Rıdvan BUDAK, Kemal YILMAZ. ve
Kemal AKAR 'ın iştirak ettikleri Karar Defterinin tetkikinden aniaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun yukarıda zikredilen Demokratik Platform'un oluş
turulmasına ilişkin kararları istikametinde DiSK Yürütme Kurulu tarafın
dan da bir karar alınmış, olup, il·gisi dolayısıyle aşağıya aktarılması uygun
görülmüştür. •
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DiSK Yürütme Kurulunun 13.10.1978 Tarihli ve 38 Sayılı Birleşiminde
Alınan Kararlar ·:

'1 NO'LU KARAR ile; "DlSkin üzerine düşen tarihsel ve sınıfsal gö-
revini. kendi örgütsel 'bağımsızlığından ve ilkelerinden en küçük ödün ver
meden. işçi sınıfının 'birliğini gözeterek faşizme, emperyalizme ve tekellere
karşı olan tüm sendika. parti, dernek, meslek örgütü ve kişilerle, anti-ern
peryalist. anti-faşist, anti-tekel "Cephe" yolunda Demokratik Platform'a yö
nelik olarak sürdürülen ikili ve çok yönlü ilişkilerin en kısa zamanda somut
landırılması için. Fehmi IŞIKLAR. Kemal NEBiOĞLU. Metin DENiZMEN. Ce
lal KÜÇÜK ve Burhan ŞA-HiN'den oluşan beş kişilik sürekli görev yapacak
bir komitenin kurulmasına",

2 NO'LU KARAR ile; "Demokratik Hak ve Özgürlüklere yapılan sal
dırılara. faşist baskı ve terör uygulamalarına karşı mücadele için ideolojik
görüş ayrılıklarını ve ilke farklılıklarını gündem dışı tutarak TüRK-iŞ'e çağrı
yapılmasına ve bu çerçeve içerisinde Genel Sekreter Fehmi IŞIKLAR 'm gö
revlendirilerek görüşme yapmasına",

3 NO'LU KARAR ile; "Genel Temsllciler Meclisinin Arıkara'da sonra
dan tespit edilecek bir tarihte toplanmasına, toplantı yeri ve diğer hazır
lıklar için Genel Sekreterin görevlendirilmesine" karar verilmiştir.

Bu Kararlara Abdullah BAŞTüRK. Fehmi IŞIKLAR. Kemal NEBiOĞLUr
Rıza GÜVEN. Mukbil ZIRTILOĞLU, Tuncer KOCAMANOĞLU ve Mustafa
AKTOLGALl'nın iştirak ettikleri Yürütme Kurulunun Karar Defterinin tetki
kinden anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 31.10.1978 Tarihli ve 45 Sayılı Toplantısındaı
Alınan;

1 NO'LU KARAR'da; "Türkiye yakın tarihin en bunalımlı günlerini ya-
şamaktadır. Bu durum. iki noktada odaklanmaktadır:

Ekonomik Bunalım,

Terörün yaygınlaşması ve can güvenliğinin giderek ortadan kalka
cak boyutlara ulaşması.

Bu iki olgunun aynı -kaynaktan beslendiğini ve aralarında ilk bakışta
görülmemekle birlikte kesin bir bağ bulunduğunu defalarca açıklayan DiSK.
Türkivenin Demokrasi yolunda kalıcı adımlar atması için başta işçi sınıfr.
olmak üzere, bütün emekçilerin ve demokratik güçlerin güç ve eylem bir
liği yapmaları gerektiğini 'belirtmiştir. DiSK, • bu gerekliliği belirtirken, ken
disine bilimsel sosyalizmin ışık tuttuğunu da sürekli vurgulamıştır.
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Ağır ekonomik bunalımın sorumlusu, işçi sınıfımız ve emekçi halkı
mız değildir. Bunalım. Türkivenin kapitalist emperyalist sisteme bağımlı
olmasından kaynaklanmaktadır. Ama, ekonomik bunalımın bütün yükünü
başta işçi sınıfımız olmak üzere emekçi halk ve bütün çalışanlar çekmekte
dir.

Bugün Türkiva'de, fiyatlar görülmemiş ölçüde artmış, işsiz sayısı üç
milyonu geçmiş, yer yer mal kıtlıkları başlamış, ev kiraları astronom'ik ra
ramlara çıkmış ve böylece hayat emekçi halkımız için çekilmez hale gel
miştir.

Diğer yandan. "halkın galeyana geldiği" yalanı ile Kahramanmaraş,
Malatya, Sivas, Elazığ gibi yörelerde yapılmakta olan "Kürt-Türk, Alevi-Sün
ni" ayırımları körüklenmektedir. Ayrıca .iç savaş kıştırıcılığı mevcut orta
mın bir başka yanını oluşturmaktadır.

Bu sorunların baş sorumlusu iç ve dış sermaye çevreleri, ekonomik
bunalımın yükünü çekmemek için direnen bütün demokrasi güçlerini, ça
lışanları ve işçi sınıfını. baskı ve terör ile yıldırmak, sindirmek suretiyle
faşist bir yönetim kurmayı amaçlamaktadırlar.

Faşist çetelerin, ayırım gözetmeksizin tsverterinde. okul kapılarında,
sokak aralarında, işçilere, köylülere, yurtsever genç ve aydınlara yönelen
namluları. bu amacı gerçekleştirmek içindir.

Bugün emekçi halkımızın, karşı karşıya bulunduğu durum 'budur.

Böyle bir ortamda temel görev, faşizmin göğüslenmesi, geriletilmesı
ve giderek yok edilmesidir.

Bu görev ve sorumluluk bütünüyle. sadece bugünkü hükümetten bek-
• '

lenemez. Görev, temel olarak işçi sınıfının onun kendi öz örgütleri olan si-
yasi partilerin, sendikaların ve diğer demokratik kitle örgütlerinindir.

'DİSK bu gerçeklerden hareketle, Türkivenin bütün demokrat güçle
rine, işçi örgütlerine, demokratik. kuruluşlanna bir çağrı yapmıştır. Bu çağrı
terörizme karşı, güç birliği yani "Birlikte Mücadele Edelim" çağrısıdır.

Bu ç-ağrımız başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halkımız tarafın
dan olumlu karşılanmış ve 'halkımız bundan sonraki gelişmeleri dikkatle iz
lemeye başlamıştır.

Çünkü halkımız. bugünkü ortamdan şikayetçi ve rahatsızdır. Planlı zin
cirleme olarak işlenen cinayetlerin ve uygulanan terörizmin sona erdirilme
si için, acil önlemler alınmasını arzulamaktadır.

•
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DiSK'in önerdiğ'i güç birliği, örgütsel yapısı, işleyişi, ·ilke ve ideolo
ıısı birbirinden ayrı hatta birbirine ters kuruluşların, anlaştıkları somut bir
konuda, bir araya gelmesi demektir. Bu, Dünyada uygulanmış ve uvqulan
makta olan bir yöntemdir. Gelişmiş kapitalist ülkelerde, farklı görüşlere sa
hip işçi sendikaları somut konularda güç birliğ'i yapmaktadırlar. DiSK·,
TüRK-iŞ'e güç 'birliği teklifi yaparken onun ilke ve ideolojik yapısının çok
farklı olduğunu DiSK'le aynı ilke ve ideolojik görüşleri paylaşmadığını bil
mekteydi.·

DiSK'in bu ilkeler ışığında TüRK-iŞ'e ve diğer demokratik kuruluşlara
yaptığı güç birliği çağrısına, TüRK-'iŞ Yönetim Kurulu. terörizme karşı or
tak mücadele etme amacını değil. ilke ve i-deolojik ayrılıkları ön plana çı
karıcı 'bir tavır almıştır. Bu tavır. güç birliğini engelleyen yanlış bir tavırdır.

Bugün tüm demokrasiden yana olan güçlerin, iş başındaki Hükümeti
bağımsızlık ve demokrasi yönünde atacağı her olumlu adımı desteklemek
görevleridir. Bugünkü Hükümetin iş başından çekilip yerine AP-CHP koa
lisyonunun geçmesini istemeyi, işçi ve diğer emekçi sınıflarımızın çıkarla
rı açısından ters 'buluyoruz.

Faşist MC iktidarının kurucusu AP ki. son ·Genel Kurulunda, işçi sını
fımızın ve emekçi halkımızın 'kazanılmış ekonomik ve demokratik hakları
nın kısıtlanmasını ve yok edilmesini programına koyduktan ve böylece işçi
sınıfımıza ve emekçi halkırruza karşı olduğunu resmen belgeledikten sonra,
böyle bir isteği büsbütün yersiz buluyoruz.

Türkiye'nin içinde bulunduğu bu somut koşullar karşısında somut gö
revden kaçınanlar. 'işçi sınıfımıza ve emekçi halkırruza karşı tarih önünde
sorumluluktan kurtulamayacaklardır." denildiği görülmüştür.

Bu karara A'bdullah BAŞTüRK. Fehmi IŞIKLAR, Kemal NEBiOĞLU,
Rıza GÜVEN, 'Mukbil ZIRTILOĞLU, Tuncer KOCAMA'NOĞLU, Mustafa AK
TOLGALI, Cenan BIÇAKÇI, Burhan ŞAHİN, ismet CANTEKİN, Ertan ANDAÇ,
İsmail Hakkı öNAL, Belgüzar CAN, Demirhan TUNCAY, Kenan Bl:JDAK.
Celal KÜÇÜK. Niyazi KUAS, Nusret AYDIN, Mehmet KILINÇ, Mustafa KA
RADAYI. Selahattin SAYIN. Rıdvan BUDAK, Kemal YILMAZ ve M. Cengiz
ACAR'ın iştirak ettikleri defterin tetkikinden anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 26-27/12/1978 Tarihli ve 46 Sayılı Toplantısın-.
da Alınan ;

1 NO'LU KAR_AR ile; "CH·P. a:ğirlıklı iktidar 1978 sonlarlna ge'lindiğin
de 13 ilde Sıkıyönetim ·uygulamak· durumuna düşmüştür." • .....

• · • · • . : r:t·. · ', •.. •. , •. - "'. :-·; • •· '. . ~ ı:ı. i ! • • : . .
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DiSK, temel hak ve özgürlükleri askıya alan bir yönetim biçimi olan
Sıkıyönetim'e karşıdır. Daha önceki Sıkıyönetim uygulamalarında da bu
düşüncemizin haklılığı görülmüştür.

Eski Sıkıyönetim uygulamalarında grevler engellenmiş, lokavtlar yay
gınlaşmıştır. Demokratlar, ilericiler, yurtseverler, sosyalistler hatta Anaya
sa Profösörleri tutuklanmış baskı altına alınmışlardır.

Sıkıyönetimler döneminde Anayasal güvence altında bulunan ekono
mik ve demokratik haklar, geri yönde değişikliklere ·uğramıştır. işçilerin,
köylülerin, 'küçük esnaf ve zanaatkarların ve bütün çalışanların, ekonomik
sosyal yaşamları ile doğrudan ilgili. anti-demokratik yeni yasalar kabul edil
miş ve uygulamaya sokulmuştur.

Sıkıyönetim uygulamaları, egemen sınıfların var olan sömürü ve bas
kılarını daha da arttırıcı sonuçlara neden olmuştur.

Dün olduğu g'ibi bugün de, emperyalizm kendisine bağımlı az gelış
miş kapitalist ülkelerde, ekonomik. sosyal ve siyasal bunalımların yarattı
ğı sosyal tepkileri bastırabilmek ve bağımlılıgı sürdürebilmek için faşist
ve askeri yônetimler istemektedir. Emperyalist ve kapitalist sisteme bağımlı
Turkivede de bu nedenle siyasal iktidarın yüzde yüz güdüm altında tutul
ması amaçlanmaktadır.

Türkiva'ds emperyalizmin koruduğu, kolladığı, desteklediği ve gerek
tiğinde harekete geçirdiği faşist güçler, özlemleri olan faşist bir yönetim
biçimine ulaşmak için saldırganlaştırılmaktadırlar.

Ancak, emperyalizmin tüm bu istem ve çabalarına karşılık, halkların
mücadelesi engellenememektedir. Dünyamızın diğer ülkelerinde çeşit! i za
man ve koşullarda bilinen yöntemlerle iş başına gelmiş faşist iktidarlar ka
lıcı olamamış, o ülkelerin 'başta işçi sınıfı olmak üzere diğer emekçilerin
verdiği mücadele ile alaşağı edilmişlerdir. özellikle Doğu Komşumuz iran·
daki Şah Rejimine karşı, iran halkının sürdürmekte olduğu mücadele bu
nun karutrdır.

Türkiveds faşist bir yönetımın iş başına getirilmes'ini amaçlayanlar,
daha önce ,diğer ülkelerde uygulanan faşist iktidarların akıbetinden ve kom
şu lran'daki ortamdan gerekl'i dersi almalı ve şunu ·iyi bilmelidirler ki, kan-
la gelenler kanla giderler.'' " işçi sınıfına ve emekçi halka dayan-
madan, onların ekonomik ve demokratik var olan sınırlı özgürlüklerini ge
nişletmeden, faşizme karşı mücadele edilemez. CHP ·ağırlıklı Hükümet bu
gerçeği tam olarak kavrayamamıştır. :· .... Başbakan, Mecliste yaptığı
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konuşmada Sıkıyönetim gerekçesin'i şöyle belirtmiştir: 'Sıkıyönetim Demok
.ratik kurallar içinde uygulanacaktır. Temel hak ve •özgürlükleri kaldırıp kıs
mak için değil, saldırılara karşı korumak için uygulanacaktır.·

Bu gerekçe dışına çıkılarak temel hak ve özgürlükleri kaldırıp veya
kısarak yapılacak tüm uygulamalardan Başbakarı'ı ve Hükümet'i sorumlu
tutacağız.

Bu nedenle işçi sınıfımızın Devrimci Sendikal örgütü DiSK olarak:

1 - Bugüne dek ölen bütün insanlarımızın ve özellikle Kahramanma
raş katliamında kaybedilenleri anmak için; başta örgütümüze bağlı işçiler
olmak üzere. tüm 'işçileri, tüm demokratik kuruluş üyelerini ve emekçi hal
kımızı 5 Ocak 1979 Cuma günü bulunduğu yerde saat 11.00'de 5 dakikalık
ölenlerin anısı için saygı duruşunda bulunularak faşist olayların özünü la
netlemeye ç-ağrılmasına.

2 - işçi Sınıfımızın ve emekçi halkımızın 'bundan sonra faşizme kar
şı bir bütün olarak ve özellikle işçileri hangi sendikaya üye olurlarsa olsun
lar birlikte etkin kararlı bir mücadele içinde olmaya ve hiçbir provakasyona
meydan vermeyecek kararlı ve 'örgütlü davranmaya,

3 - Kahramanmaraş olayları ile ilgili olarak olayların baş sorumlusu
MHP'nin Milletvekilleri ile birlikte ortak deklerasyon imzalayan CHP Millet
vekillerinin kınanmasına,

4 - özel olarak da Konfederasyonumuz yönetim kurulu ve Başkanlar
Konseyinin toplantısının gelişen olayları değerlendirmek üzere her an top
lanmaya hazır olmasına, üyelerimizin örgüt kararı olmaksızın hiçbir davra
nışta bulunmamalarına" karar verilmiştir .

Yönetim 1'(urulunun 114, 15, 16 Şubat 1979 Tarihli ve 47 Sayılı Top
lantısrnda Alınan Kararlar:

4 NO'LU KARAR ile; "ülkemiz, ekonomik-politik ve tüm sosyal alan
lara damgasını vuran emperyalist-kapitalist sistemin baskı ve tahakkümü
altındadır.

Emperyalist zorbalar ve onun mali kuruluşları altından kalkılınamaya
cak ağır koşullarla ülkemizi daha da bağımlı hale getirmek istemektedirler.

Faşizm ve onun silahlı canileri, sosyalistleri, ilericileri, yurtseverleri
öldürmekte, toplu katliamlar düzenlemektedir.
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Süregelen böyle bir ortamda yapılan DiSK 6. Genel Kurul ·u örgütü
müzü parçalanma noktasına getiren. "DiSK'e parti görevi yaptırma" eğili
mini ve bu €ğilimin tasfiyeci metodunu mahkum etmiştir. Ayrıca 6. Genel
Kurul aldığı 1 Nolu kararla da, anti-faşist, anti-emperyalist güçlerle cep
heye yönelik güç ve eylem birliği oluşturulması direktifini vermiştir.

DiSK 6. Genel Kurulunda seçilen yönetim ve yürütme kurulları bu ka
rar doğrultusunda tüm ilerici, demokrat. sosyalist güçlerin faşizme ve em
peryalizme karşı güç ve eylem birliğini oluşturmak için yoğun bir çaba har
carken bazı üye sendikalarımızın birlik ilkesini zedeleyen, tüzük ve organ
tanımaz davranışlarıyla örgütümüz karşı karşıya ·kalmıştır.

Kitle örgütlerini politik örgütlerin yerine koyan ve bu mantığın sonu
cu tüzüğün anti-demokratik hükümlerine dayalı tasfiyecilik yapan bir eği
limin egemen olduğu birkaç üye sendikanın 6. Genel Kuruldan bu yana özel
likle kitle eylemlerimizde tüzük ve organ tanımaz 'biçimde örgüt bütünlüğü
nü yaralayan davraruşlarda bulunmuşlardır.

işçilerin birliğini bozan ve birbirine düşman etmeye yönelik bir yön
tem uygulayan bazı üye sendikalarımız:

1 - 13 Şubat 1978'de yapılan DiSK 11. Kuruluş Yıld'önümü Kut
lama gecesinde;

2 - 1 Mayıs 1978 işçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele gü-
nünde;

3 - 15 -16 Haziran Büyük işçi Direniş'inin 8. Yılı Toplantısında;

4 - 20 Mart Faşizme ihtar Eyleminde;

5 - 19.11.1978 günü Ankara'da yapılan ve faşist teröre karşı mü
cadele ve anti-faşist, anti-emperyalist Demokratik Platformun görüşülmesi
gündemi ile toplanan D1iSK Genel Temsilciler Meclisi toplantısında ve da
ha bir çok olayda;

Bu tutum ve davranışlarını sürdürmüşler. disiplini değil disiplinsizliği,
birliği değil, dağıtıcılığı sergilemişlerdir.

Dar grupçu ve tasfiyeci siyasi mantığın hakim olduğu bu sendikalar
daki yöneticileri DiSK üyesi diğer sendikaları ele geçirerek sözde siyasi
başarı sağladıkları görüntüsü vermek amacıyla en ilkel, en gerici ittifaklara
girmişlerdir.

Aynı yöneticilerin 'kendi örgüt tabanlarına karşı anti-demokratik tüzük
uygulamaları. dar grupçu tavırları . nedeniyle olağanüstü huzursuzluk v.a
ratmaktadır.



308

işçi sınıfı adına davrandığını ileri süren bir siyasi eğilimin sendikala
ra yansıyan bu çarpık tavrı, objektif olarak burjuvazinin, 'Sendikaların gücü
nü kırmak, etkisiz duruma getirmek, demokratik kitle örgütü örgütlenmesini
durdurmak, mevcut örgütleri dağıtmak' stratejisi ile çakışmıştır.

DiSK Genel Yürütme ve Yönetim Kurulları;

Farklı sosyalist eğilimde olan kişilerin DiSK bünyesinde ilkeli çalışa
bileceğinin ve çalıştığının,

Günümüzde anti-faşist, anti-emperyal'ist güç ve eylem birliği için
DiSK'in önemli ve toparlayıcı güç olduğunun,

'DiSK'in ilkeleri, genel kurul kararları. tüzük ve organlarına uymanın
asgari sosvalist görev olduğunun bilinci ile;

a - DiSK'-i iç sorunlara hapsetmek isteyenleri,

b - işçi Sınıfının sendikal birl'iğini dar grupçu. tasfiyeci davranış
ları bozanları,

c - Tüzük, organ ve kararlarını tanımayan ve disiplinsizlik yapan
ları, tüm işçi sınıfımıza, faşizme ve emperyalizme karşı olan·
kişi ve örgütlere, uluslararası ilerici sendikalara ve uluslararası
demokrasi güçl-erine teşhir edecektir.

Ayrıca, ilerici, demokrat ve yurtsever düşüncelere saygılı olan ve bi
limsel sosyalizmi temel ilke olarak benimseyen -DiSK; örgüt 'bağımsızlığına.
işçi sınıfının Devrimci mücadelesine zarar verecek tüm eğilim ve kuruluş
larla sendikal konumunu unutmadan ve bu çerçevede mücadele edecektir.

Bu konuda gerekli çalışmaların yürütme kurulunca yapılmasına" ka
rar verilmiştir.

9 NO'LU KARAR ile; "Yürütme Kurulunca hazırlanan ve DiSK'e bağlı
Sendikaların Yürütme Kurulu Üyeler'inin katıldığı ve ören Toplantısı diye
anılan toplantıda görüşülen 38 sayfadan oluşan Sınıf ve Kitle Sendikacı I ı
ğının Temel Esaslarını içeren ören Raporunun kabulüne ve bundan sonraki
Sendikal çalışmaların yönlendiricisi olarak yararlanılmasına" karar veril
miştir.

10 NO'LU KARAR ile; "DiSK 6. Genel Kurulunda karar altına alınan
ve Yürütme Kurulunca hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulan tek tip de
mokratik tüzüğün bir ay lçinde uygulanacak hale getirilmesi için çalışma
ların tamamlanmasına" karar verilmiştir.
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Bu kararlara Abdullah BAŞTüRK. Fhmi. IŞIKLAR, Kemal· NEBiOĞLU,
Rıza GüVEN. Mukbil ZIRTILOĞLU, Tuncer KOCAMANOĞLU, :Mustafa AK
TOLGALI. Cenan BIÇAKÇI, Burhan ŞAHİN. ismet 'CANTEKiNı Ertan AN
DAÇ, Belgüzar CAN. Kenan BUDAK, Celal KÜÇÜK, Niyazi KUAS. Mustafa
KARADAYI. Ahmet AĞİR, Selahattin SAYIN, Erol YALÇIN, Rıdvan BUDAK.
Kemal YILMAZ, Ali ÖZARKALIOĞLU. Kemal AKAR ve İsmail Hakkı öNAL'm
iştirak ettikleri karar defterinin tetkikinden anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 21-23/3/1979 Tarihli ve 48 Sayılı Toplantısında,
Alınan;

5 NO'LU KARAR ile; "Yönetim Kurulunca son ve kesin biçimi verilen
tek tip demokratik tüzük taslağının 10 Nolu Genel Kurul Kararına göre gö
rüşülmesi 'için:

1 - GIDA-iŞ adına Mehmet IMIHLACI,
2 - üEVRiMCİ-TOPRAK-İŞ adına Fuat GEDİK,
3 - SOSYAL-İŞ adına özcan KESKEÇ,
4 - TEKSTİL adına Hüseyin AKDUMAN,
5 - KERAMİK-İŞ adına Sadık DOĞRULAR.
6 - OLEYİS adına Tahir GüNER,
7 - T.i.S. adına Yalçın TALAKA,
8 - TEKGES-İŞ adına özcan ERDEM.
9 - HüRCAM-İŞ adına Alirıza GüLKAYA,

1 O - SİNE-SEN adına Sami GÜÇLÜ,
11 - UMTER.,İŞ adına Alirıza GüLKAYA.
12 - ASTER-İŞ adına Yaşar SiRMEN.
13 -. Y. HABER-İŞ adına Eyüp SIHHATLi,
14 - ASiS adına Alev ATEŞ,
15 - DEV-SAĞLIK-iŞ adına Mehmet ÇELiKEL.
16 - LASTİK-İŞ adına Türker AZAKLI,

nın katılması ile yapılan görüşmeler sonunda son biçimini alan tüzüğün de
ğişmez ilkeleri dışında her sendikanın üye sayıları ve konumlarına olanak
verecek açıklamalarla birlikte 'basılarak üye sendikalara gönderilmesine,
tüm üye sendikaların Nisan 1980 sonuna kadar yeni tüzüğü hayata geçirme
leri ve tüm organları bu tüzüğe göre yeniden seçmelerine" oy birliği ile
karar verilmiştir.
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Bu •karara Abdullah BAŞTüRK, Rıza GÜVEN, Kemal N'EBiOĞLU, Mus
tafa AKTOLGALI, Tuncer KOCAMANOĞLU, Kenan AKMAN, Celal KÜÇÜK,
Kemal YILMAZ, Cenan BIÇAKÇI, Burhan ŞAHİN, ismet CANTEKİN, Ertan
ANDAÇ, Belgüzar CAN, Niyazi KUAS, Selahattin SAYIN, Erol YALÇIN, Ali
öZARKALIOĞLU, İsmail Ha'kkı öNAL. Kemal AKAR, Nusret AYDIN, Dernir
han TUNCAY, Ahmet AĞIR, Rıdvan BUDAK'ın iştirak ettikleri defterin tet
kikinden anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 25, 26, 27, 28/9/1979 Tarihli ve 49 Sayılı Top
lantısında Alınan ;

8 NO'LU KARAR ile; Egemen kapitalist çevrelerin sömürü düzenlerini
yürütmekte ne zaman ciddi bir bunalıma düşseler ve güçlükle karşılaşsalar
Jıemen baskıya, zora, yani faşizme baş vurdukları: faşizmin, sermayenin iş
~i ve diğer emekçi sınıflara yönelmiş silahlı, zorba, gerici, en kanlı diktası
olduğu; buna karşı Demokratik Hak ve özgürlüklere sahip çıkacak ve fa
.şizmin karşısına dikilecek ilk ve temel gücün işçi sınıfı olduğu; faşizmin,
emperyalizm ile de iş birliği içinde olup ondan kuvvet ve destek gördü
ğü; bu nedenle, emperyalizmi de hedef almayan bir anti-faşist mücadelenin
yeterli olamayacağt ve kalıcı sonuçlar veremeyeceği; Türkiverıin de bir sü
redir içinde bulunduğu ağır siyasal ve ekonomik bunalım sonucu faşizm
tehlikesi ile karşı 'karşıya geldiği;

14 Ekim Seçimleri öncesinde yerli ve yabancı sermaye- çevrelerinin
ülkede, faşizmi tırmandırmak ve seçimlerden sonra ülkeyi faşizmin kanlı
karanlığına boğmak için ellerinden geleni yaptıkları;

Demokratik hak ve özgürlüklerini hayatlarının ayrılmaz bir parçası sa
yan işçi sınıfının bağımsız sınıf ve kitle sendikal örgütü olan DiSK'in; 14
Ekim seçimlerini esas olarak bu açıdan değerlendirerek başta işçi sınıfı ol
mak üzere, tüm emekçi halkı ve ilerici, sosyalist aydınları, faşizme ve onun
doğal destekçisi emperyalizme, onların kanlı planlarına karşı sandık baş
larında mücadeleye çağırdığı vurgulanarak; "Bütün bu koşulları gözönünde
tutan DiSK Yönetim Kurulu 14 Ekim Seçimlerinde:

1 - Tabanın (Gövdesinin) 'ilerici, demokrat unsurlardan oluşması ne
deniyle faşizme karşı mücadelede önemli görevler yapabilecek olan Cum
huriyet Halk Partisine oy verilerek desteklenmesini,

2 - işçi sınıfımızı, emekçi halkımızı kucaklayan siyasal örgütlenme
nin henüz var olmad;ğının bilincinde olarak, sosyalist, ilerici tüm partilerin
adaylarına da oy verilerek güç katılmasının faşizimle mücadele ilkes'ine
ters düşmeyeceğini,
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Kamuoyuna duyurulmasına Kenan BUDAK'ın karşı oyuna karşılık oy
çokluğu ile" 'karar verilmiştir.

Bu Karara; Abdullah BAŞTüRK, Fehmi IŞIKLAR, Kemal NEBiOĞLU.
Rıza GÜVEN, Mukbil ZIRTILOĞLU, Tuncer KOCAMANOĞLU, Mustafa AK
TOLGALI, Burhan ŞAHİN, ismet CANTEKİN, Ertan ANDAÇ. İsmail Hakka
ÖNAL, Belqüzer CAN, Demirhan TUNCAY, Celal KüÇüK, Kenan AKMAN,
Niyazi KUAS. Nusret AY'DIN. Mehmet KILIN-Ç. Mustafa KARA:OAYI, Sela
hattin SAYIN, Erol YALÇIN, Rıdvan BUDAK, Kemal YILMAZ. Ahmet AĞIR.
Ali öZARKALIOĞLU ve Kemal AKAR'ın iştirak ettikleri defterin tetkikinden
anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 8, 9 Kasım 1979 Tarihli ve 50 Sayılı Toplantısı:

Yönetim Kurulunun bu toplantısında; ülkenin içinde 'bulunduğu koşul
lar ve son siyasi gelişmelerle 'ilgili olarak Kurul üyeleri görüşlerini açık
lamışlar ve bundan sonra Celal KÜÇÜK, Ertan ANDAÇ ve İsmail Hakkı
ÖNAL 'imzalı bir önerge okunarak müzakere açılmış ve sonunda. Kenan
AKMAN, Ahmet AĞIR, Nusret AYDIN'ın karşı oylarına: Demirhan TUNCAY,
Selahattin SAYIN, Mehmet KILINÇ, Mustafa KARADAYl'nın çekimser oy
larına karşılık, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

önerge aynen şöyledir:
"Genel Yönetim Kurulumuzda son siyasal gelişmelerle ilgili olarak ya

pılan görüşmelerin, kurulumuzu yeterince aydınlattığına -inanarak;
Bugün ülkemizde sosyalist siyasi hareket alabildiğine bölünmüş du

rumdadır. Birlikte çalışması gerekli ve olası olan pek çok siyasal grup,
çeşitli nedenlerle ayrı, ayrı örgütlenmeye yönelmiştir. Gün geçtikçe de
bu bölünme daha da artmakta çelişkiler 'keskinleşmektedir.

Bu durumun yarattığı sakıncaları söylemeye gerek bile yoktur. Ancak
bu bölünmenin işçi sınıfımızın tek demokratik sınıf ve kitle örgütü DiSK'e
yansımaması ve giderek onu da zaafa uğratmaması, üzerinde ·durduğumuz
en 'Önemli konudur. 14 Ekim seçimleri göstermiştir ki, Sol ideoloji adına
seçime katılan partilerin ve bağımsız adayların hiç 'birisi umut verici bir
başarı qösteremerntstir. Seçmen bunlardan hiç birisinin politikasını onay
lamamıştır. Büyük bir sosyalist potansiyelin bulunmasına karşılık Sol oyla
rın son derece düşük olması bu kanıyı doğrulamaktadır. Sol seçmen; bölün
müşlüğü ve fraksiyonel çekişmelere dayalı particiliği kabul etmemiştir. Sol
Siyasal Hareketin Birliğini sağlaması işçi sınıfı hareketinin ve onun üst ör
gütü DiSK'in gündemindeki birinci sorun olmalıdır. Ancak. Sol'da siyasi
birlik sadece DiSK'in çözümleyebileceği bir sorun değildir. Bazı siyası
gruplar ile birlikte ele alınıp sonuçlandırılması gerekli bir konudur.
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Kuşkusuz bu birliğin bazı ilkeleri vardır ve olacaktır. Ancak ilk başta
konulması gerekli olan iki ilke bizce önem taşımaktadır.

1 - Bu 'birleşme, uluslararası sosyalist hareketin çizgisini dikkate
alan ve bu dikkat içinde Türkiye şartlarını değerlendirerek Sol 'un biri iğini
sağlamak olmalıdır.

2 - Bu birlik işçi sınıfı bilimine ters düşen eğilim ve davranış 'için
deki küçük burjuva akımlarını değil, işçi sınıfının mücadelesini, bilimi doğ
rultusunda benimseyen siyasi grupların birliği olmalıdır.

Bu iki koşul olmaksızın başka bir deyimle uluslararası hareketi gözet
meden ve ondan uzak bir biçimde ya da ·küçü:k burjuva ihtilalciliği zemini
üzerinde sağlamaya çalışılan bir birlik, sosyalist siyasi birlik olamaz.

Dolayısıyle de bölünmüşlüğü ortadan kaldıramaz. Ayrıca DİSK'in De
mokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı işlevini yürüten bir konfederasyon ol
ması nedeniyle, siyasal parti gibi davranması da beklenemez.

DİSK'in bu 'kayıt ve şartlar altında siyasi bir birleşme yönünde yapa
cağı girişimleri sonuna kadar desteklemeyi bir sınıfsal görev saymaktayız.

Yukardaki açıkladığımız ve koymaya çalıştığımız ilkeleri ve görüşleri
gözardı etmeden 'bir siyasal birlik: oluşturma çalışmalarını yürütmek, bu si
yasal birliğin program ve ilkelerini saptamak gerektiğinde, DİSK Yetkili Or
ganlarının görüşlerini almak üzere, yönetim kurulumuzca Genel Başkanın
Başkanlığında bir Komisyon oluşturulmasını ve çalışmaların bu Komisyon
ca yürütülmesini arz ve teklif ederiz".

Bu önergenin kabulü hususunda; Abdullah BAŞTüRK, Fehmi IŞIKLAR,
Kemal NEBiOĞLU, Rıza GÜVEN, Mukbil ZIRTILOĞLU, Tuncer KOCAMAN
OĞLU, Mustafa AKTOLGALI, Burhan ŞAHİN, Ertan ANDAÇ, İsmail Hakkı
ÖNAL, Belgüzar CAN, Celal KÜÇÜK, Niyazi KUAS, Erol YALÇIN, Rıdvan
BUDAK, Kemal YILMAZ ve Kemal AKAR'ın müsbet oy kullandıkları defte
rin tetkikinden anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunun 22, 23, 24 ıNisan 1980 Tarihli 52 Sayılı Oturıu
munda Alınan Kararlar:

Tek TipDernokratik Tüzüğün uygulanmasına ilişkin çalışmalar görü
şüldükten sonra,

2 NO'LU KARAR ile; "Tek Tip Demokrati'k Tüzük için Genel Kurulunu
toplayamayan Sendikalara Mayıs 1980 sonuna kadar süre tanınmasına,

Mayıs 1980 Hazırlıkları gözden geçirildikten sonra,
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3 NO'LU KARAR ile;

a - izin prosedürü sürdürülen illerden izin işlemlerinin tamamlan
dığı bölçelerde 1 Mavıs'ın gösteri ve yürüyüş biçiminde kutlanmasına;

b - Siyasi iktldarca 1 Mavıs'a engel olunması halinde Genel Baş
karun 1 Mayıs Mesajının 30 Nisan günü iş yerinde uygun bir zamanda iş
ellere okunmasına ;

c - 1 Mayıs günü Hak elde etme mücadelesi veren Grevdeki işçiler
le dayanışma amacıyla DİSK üyesi işçilerin grevdeki işçileri ziyaret ederek
bir kilo şeker, bir paket çay ve bir ekmek götürmeleri yolunda çağrı yapıl
masına ve bu biri ik ve dayanışmanın örgütlenmesine;

d - Sendikaların bölgelere göre örgütlülük düzeyi gözönünde bulun
durularak bir DİSK Yürütme Kurulu üyesiyle yeteri kadar sendika yöneti
cisinin 1 Mayıs'ın kutlanmasına karar verilen bölgelere görevli olarak gön
derilmelerine" karar verilmiştir.

Bu Karara; Abdullah BAŞTüRK, Fehmi IŞIKLAR, Kemal NEBi0ĞLU,
Rıza GÜVEN, Mukbil ZIRTIL0ĞLU, Tuncer K0CAMAN0ĞLU, Mustafa AK-

. T0LGALI, Burhan ŞAHİN, Ertan AN'DAÇ, İsmail Hakkı öNAL. Belgüzar CAN.
Demirhan TUNCAY, Celal KÜÇÜK. Niyazi KUAS, Nusret AYDIN, Mustafa
KARADAYI, Kenan BUDAK, Kemal YILMAZ, Ahmet AĞIR, Kemal AKAR.
Selahattin SAYIN, ismet CANTEKİN, Ali ÖZARKALI0ĞLU ve Erol YALÇIN'ın
iştirak ettikleri defterin tetkikinden anlaşılmıştır.

DiSK Yönetim Kurulunun 5.5.1980 Tarlhl] Toplantısında Alınan Karar:

"5.5.1980 Günü Saat 14.00'de •DiSK Genel Merkezinde Genel Sekre
ter Fehmi IŞIKLAR'ın Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu, Yürütme Ku
rulunun yokluğunda Yürütme Kurulu Görevlerini ve Yetkilerini yerine getir
mek, çalışmayı sürekli kılabilmek amacıyla beş kişilik bir yürütme komite
sinin görevlendirilmesine ve bu komitenin Yürütme Kurulu ile bir uyum için
de çalışmasına karar verilmiş;

Yapılan oylamada Kenan AKMAN, İsmail Hakkı öNAL. Celal KüÇüK.
Burhan ŞAHİN ve Ali öZARKALI0ĞLU'nun Yürütme Komitesi olarak görev
lendirilmesi ve Kenan AKMAN'ın Genel Başkan'a vekalet etmesi. İsmail
Hakkı öNAL'ın Genel Sekretere vekalet etmesi" kabul edilmiştir.

Bu karara; Fehmi IŞIKLAR, Kenan AKMAN. İsmail Hakkı öNAL. Celal
KÜÇÜK, Burhan ŞAHİN, Mustafa KARA'DAYI, Erol YALÇIN, Ali öZARKALI
OĞLU, Ertan ANDAÇ. Ahmet AĞIR. Selahattin SAYIN, Rıdvan BUDAK.
Niyazi KUAS, Kenan BUDAK. Belgüzar CAN'ın iştirak ettikleri defterin tet
kikinden anlaşılmıştır.
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Yukarda belirtilen bu kararın 1980 Yılı 1 Mayıs Kutlamalarına Sıkı
yönetim Komutanlığınca izin verilmemesi üzerine, DİSK Genel Başkanı Ab
dullah BAŞTüRK'ün Sıkıyönetim Komutanlığının bu kararını geri almasına
matuf olarak, işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanacaklarına dair yap
mış olduğu beyanat ve buna dair bildiri nedeniyle, DİSK Genel Başkanı ve
Yürütme Kurulunun 30.4.1980 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanma
ları üzerine, geçici olarak Yürütme Kurulunun görevlerinin bu Komite tara
fından devam ettirllrnesl için alındığı anlaşılmıştır. {EK: 128 Yönetim Ku
rulu Karar Defterleri)

Yönetim Kurulunca. 22, 23, 24 Ağustos 1978 Tarihinden 5.5.1980
Tarihine kadar geçen sürede ·alınmış bulunan kararlann. 6. Genel Kurul 'un
bitiminden 7. Genel Kurulun başlangıcına kadar geçen döneme ait olduk
ları görülmektedir.

Nasıl ki 5. Genel Kurul'dan 6. Genel Kurul'a kadar geçen dönemde
alınmış bulunan Yönetim Kurulu Kararları, 5. Genel Kurul 'da alınan karzr
ların hayata geçirilmesine yönelik ise; bu dönemde de. Yönetim Kurulu ve
Yürütme Kurulu tarafından alınmış bulunan kararlar, 5. ve 6. Genel Ku
rul 'da alınmış olan kararlardan kaynaklanmış ve bu kararların hayata geçi
rilmesine işlerlik kazandırılmasını sağlamak için alındığı anlaşılmıştır.

5. ve 6. Genel Kurul Kararlarının tahlil ve izahı yapılırken tafsilatlı ola
rak belirtildiği üzere, Yönetim Kurulunun bu dönemde almış olduğu ve Yü
rütme Kurulu ile birlikte tatbik sahasına koyduğu bu kararların özünde de
Marksist-Leninist iktidar mücadelesi, işçi sınıfı öncülüğünde gerçekleşti
rilecek Proletarya D'iktatörlüğü ve Sosvalizrne ulaşma çabaları yatmakta
dır.

Alınan tüm kararlarda, Basına ve kamuoyuna yapılan açıklamalarda;
Hürriyetçi Demokratik Parlernenter Anayasal Devlet Düzeninin gereği ola
rak. Devletin sosyalliği prensibi içinde uygulanma'ı<ta olan sermaye ve mül
kiyet esasına dayalı kapitalist ekonomi sistemi; sörnürünün. emperyalizmin,
faşizmin kaynağı olarak sergilenmiş; ülkenin, içine düşürüldüğü bunalımın
en büyük amili kendileri olduğu tıalde, bu bunalımı; idare edenlerin de, edi
lenlerin de. iktidarın da, muhalefetin de, işverenin de, işçinin de mevcut
düzenden artık memnun olamıyacağı boyutlara çıkarmak için giriştikleri her
türlü yasa dışı faailiyetleri işçilerin, emekçilerin, memurların, öğrenci genç
liğin. tüm halkın gözünden gizlenmiş; bunalımın sebebi olarak, kapitalist
sistem ve 'bu sistemi Sosyal Adalet ilkelerine uygun biçimde kendi bünye
sinde özümsemiş olan, Anayasal Devlet Nizamı gösterilmiştir.
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Çünkü:" Markslst-Leninist öğretinin bir gereği olarak arzu ettikleri Sos
yal bir düzenin gerçekleşebilmesi için. mevcut Sosyal Düzenin Halk Kit
leleri, karnuovu nezdinde kötülenerek. onların bu düzene karşı cepde al
malarının sağlanması gerekmektedir.

Marksist-Lerunist ilkelerden kaynaklanan Sınıf ve Kitle Sendikacılığının
yönlendirici ve örgütleyici temel prensipleri ile ve işçi sınıfı bilimi olarak
.nitelendirdikler'i Marksist-Leninist eğitimin yapıldığı seminerler, konferanslar
ve muhtelif yayın organları lle. Sosyalizm doğrultusunda beyinleri yıkanan
masum işçilere, emekçi. memur ve tüm halka. sermaye sınıfı, özel mülki
yet, kapitalist sistem, Anayasal Nizam, işçi Sınıfının ve müttefiklerinin or
tak düşmanı olarak hedef gösterilmiş ve bu ortak düşmana karşı DiSK mih
veri etrafında toplanmaları ve DiSK'in öncülüğünde savaşım vermeleri is
tenmiştir.

ülkede, Marksist-Leninist nitelikli değişik isimler altında muhtelif sol
siyasi partilerin mevcut olmasına ve bu partilerin işçi sınıfına ve DiSK ça
tısı altındaki işçilere sahip çıkmak istemelerine fırsat tanımayan DiSK; bir
taraftan kendilerinin sendikal bir örgüt olarak işçi sınıfının siyasal örgütü
nün işlevlerini yüklenemiyeceklerini belirtirken, diğer yandan da gerek Ge
nel Kurul, gerekse Yönetim ve Yürütme Kurulu kararlarında, büyük bir po
tansiyel güç haline gelmiş bulunduğunu belirttikleri yurt düzeyindeki Sol'un
bölünmüşlük içinde olduğundan bahisle, tüm ulusal, demokratik güç ve
kuruluşların, emekçilerin, memurların. kısaca işçi sınıfı bilimini, Marksist
lenin-ist ilkeleri, sosyalist ideolojiyi benimsemiş Parlamento içi ve dışı her
kesin, DiSK öncülüğünde kurulacak olan savaşım cephesinde birleşmelerini
sağlayıcı nitelikte kararlar alarak, Anayasal Devlet Düzenine karşı verilecek
ve verilmekte olan savaşın kumanda köprüsünü kendi uhdesinde tutmak is- ı
tem iştir.

Sol siyasi partilere fırsat tanımak istemeyen DiSK, birçok defa belirt
tiğimiz veçhile, kendisini işçi sınıfının Marksist-Leninist siyasal örgütü ye
rine koyarak ve kendi fikrivatmdac: tüm kuruluşlarda ve kamuoyunda bu
imajı yaratarak, 'DiSK'in önündeki en acil görevin savaşım cephesinin kurul
masını s·ağlayacak olan demokrati:k platformun oluşturulması olduğunu, yö
netim kurulu kararlarında ön plana almış yürütme kurulunu bu konuda gö
revlendirerek, Genel Sekreter Fehmi IŞIKLAR Başkanlığında beş kişiden olu
şan ve sürekli görev yapacak olan bir komite kurulmuştur.

Bu komite, Devlete ve Anayasal Nizama karşı kurulacak savaşım Cep
hesinin çekirdeğini oluşturmuş ve alınan kararlar böylece tatbik sahasına
konularak Devlete ve Anayasal Kuruluşlara karşı sıcak savaştan yani ihti
lal hareketinden önceki yıpratıcı manevi 'baskı hareketleri başlatılmıştır.,
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DİSK Yönetim ve Yürütme kurullarının almış oldukları bu ve bu ka
rarları tamamlayan diğer kararlannm hayata geçirilmek suretiyle sürdürü
len baskı hareketleri, ideolojik yapıları bilinen 33 kuruluşun iştirakiyle De
mokratik Platform oluşturulmasına dair yapılan Ankara ve Eskişehir Top
lantıları ile, Devlete ültümatom verir 'biçimde devam ettirilmiştir.

Kuruluşundan beri gizli eğitim biçiminde uygulanmakta olan, Marksist
Leninist Sınıf ve Kitle Sendikacılığının temel ilkeleri, DiSK'in tüm kurulla
rının ve Bölge Başkanlarının ve diğer sendikaların Yürütme Kurullarının iş-:.
tirakiyle tertiplenen 1978 yılındaki birinci ören Toplantısında belirgin pren
sipler haline getirilerek, DİSK Yönetim ve Yürütme Kurullarının bu dönem
de aldıkları kararlarla broşür halinde bastırılıp üye sendikalara gönderilmiş
ve Devlet'e karşı 'bir güç oldukları inancına kapılarak, gizli olarak sürdür
dükleri Marksist-Lentnist kökenli Sınıf ve Kitle Sendikacılığını da içeren eği
timi, tüm sendikalarda tevhitli bir şekilde alent hale getirmişlerdir.

Kuruluşundan itibaren 'işçi sınıfının devrimci hareketini üstlenen DİSK;
işçi snııfı bilimi ve buna dayalı Sınıf ve Kitle Sendikacılığı doğrultusunda
verdiği eğitim ve seminer çalışmaları ile, işçilere sınıf uzlaşmazlığı fikrini
yani burjuvaziye, sermaye sınıfına karşı kesin savaş vererek kapitizmi yık
maları, özel mülkiyeti ·kaldırmalarından başka çareleri olmadığı fikrini be
nimsetmiş ve aynı zamanda bünyesindeki bağlı sendikalar ve bu sendika
lardaki işçiler üzerinde, sosyalist ülkelerde olduğu gibi bir otoriteye sahip
olabilmek ihfiyacını duyarak; komünist partilerin teşkilatlanma biçimi olan,
"Demokratik Merkeziyetçilik ve Parti Disiplini" müesseselerini model alıp,
sendika içi demokrasi ve sendikal disiplin ve otoriteyi sağlayacak biçimde
hazırladığı "Tek Tip Demokratik Tüzüğün" üye sendikalarca Nisan 1980
Tarihine kadar kabul edilmesi hususunda karar almıştır.

Yönetim Kurulunun yine bu dönem içinde almış olduğu kararlarda,
DiSK'in Sıkıyönetim ilanına ve uygulamalarına kesin bir tavırla karşı çıktığı
görülmekte ve 1 Mayıs kutlamalarına konan yasakların kaldırılmasını sağ
lamak için Devlete karşı isyancı tavrını ortaya koyduğu anlaşılmaktadır.

1 Mayıs Yasaklamalarının kaldırılmaması halinde, işçilerin üretimden
gelen güçlerini kullanacaklarını açıklamak ve bu konuda hazırlanmış olan me
sajın 1 Mayıs -Günü DiSK'e bağlı tüm işyerlerinde okunması hususunda ta
limat niteliğinde karar alarak işin durudurulmasını sağlamak, DİSK'in Dev
let'e karşı başlattığı Devrime yönelik isyancı hareketinin bir kanıtıdır.

Sıkıyönetim ilanının, Anayasanın 124. Maddesinde sayılan hususların
ülkede mevcut olduğu ahvalde Parlamentonun da tasvibi alınmak suretiyle,
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ülkede bozulan nizamın yeniden teessüsü için, Hükümet tarafından ,ilan edi
lebileceği herkes tarafından bilinen bir Anayasa hükmüdür.

Bu şartların mevcudiyeti halinde Sıkıyönetimin ilan edilmemesi de
mokrasivl zedeleyeceği gibi, Devletin de, Cumhuriyet Rejiminin de tehlikeye
düşmesine neden olabilir.

Nitekim, DiSK Yönetim Kurulunun Sıkıyönetime Karşı tavrını ortaya
koyan bu kararların alındığı dönemde; Devlet organlarının ve Emniyet Kuv
vetlerinin bütün gayret ve mücadelelerine rağmen, ülkenin içinde bulundu
ğu manzara şöyle idi:

"Enflasyon ve pahalılık artmakta, işsiz sayısı yükselmekte, ekonomik
hayat değişik biçimlerde uygulanan işçi hareketleri ile işlemez hale gelmek
te, kendllerinl Emniyet Kuvvetlerinin yardımcısı olarak gören Cinayet Şe
bekeleri tarafından kimlik kontrolü yapılarak insanlar öldürülmekte, aşırı
Sol'un değişik fraksiyonlarına bağlı, belli bir ideolojinin uşaklığını yapan
terör odaklarının "insanlık", "Fazilet", "Türklük" duygularından yoksun,
canavarlaşımış militanları hergün birçok masumun canına kıymakta, araba
lar. kahveler taranmakta, bankalar soyulma'kta, esnaftan kurtuluş mücadele
sine yardım sloganı ile zor ve tehditle para toplanıp, sayısız gasp yapılmak
ta, dükkanların 'kepenkleri kapattmlmakte. karakollar kurşunlanmakta, Dev
letin Emniyet görevlileri öldürülmekte, Devletin hükümranlığı altında bulu
nan topraklardan bir 'bölümünün, kurtarılmış bölge adı altında, ülke toprak
larından ayrılması için bilinen bazı mihraklar tarafından yoğun bir çaba sarf
edilmekte, neticeten kimsenin can ve malından emin olmadığı, sabah evin
den çıkan kişinin akşam evine sağ olarak döneceğinden emin bulunmadığı,
tüm hürriyetlerin yok edildiği, anarşi ve terörün hakimiyet kurmaya çalıştığı,
halkın yaşamaktan dahi bezdiği bir ortam".

ülkenin 'içinde bulunduğu manzara böyle idi.

Bu arada, tarihimize her zaman üzüntüyle anılacak bir sayfa olarak
geçecek olan, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş olayları vukua gelmiş ülke
en buhranlı dönemine girmiştir.

işte bu koşullar altında ilan edilen Sıkıyönetime DiSK tarafından karşı
çıkılarak acımasız, menfi tavırları yönetim kurulunun bu kararlarında dile
getirilmiş, anarşi ve terörün yanında- oldukları, anarşi ve terör ortamının
devamını arzuladıkları açığa vurulmuştur.

Kahramanmaraş olaylarının yaşandığı günlerde tam bir iç savaş hali
görüntüsü arz eden ülkede; Olayların daha da büyüyerek, Sıkıyönetimin da-
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hi müdahalede gecikebileceği Silahlı bir isyan haline dönüşmesi; Afganis
tan işgalini "Afganstan Devrimi ve Afganistan'ın Kurtuluşu" olarak değer
lendiren ve bu yönden Sovyetler Birliğini ima yollu kutlayan DiSK'i, mem
nun edecek, arzuladıkları sosyalist devrim için beklenen günler gelmiş ola
caktı.

Vatan ve Milletini seven sağ duyu sahibi herkes bir an evvel Sıkıyö
netim ilanını beklerken, DiSK; ülkenin içinde bulunduğu o koşullarda Sı
kıyönetim ilanına karşı tavır almış, kendisinin de içinde bulunduğu Devlete
ve Rejime karşı başlatılmış bulunan hareketin Sıkıyönetim ilanı ile yavaş
latılmış olmasından duyduğu üzüntüyü, yönetim kurulu kararları ile ima
yollu da olsa açığa vurmuştur.

Devletin almış olduğu bu tedbirler karşısında mücadelelerini daha et
kili ve kalıcı biçimde geliştirmek gereğini duyan DiSK yönetim ve yürüt
me kurulu; kendisi dışında kalan. ancak büyük bir potansiyel güç olarak
gördüğü yurt düzeyindeki sol'un. bölünmüşlük içinde, parçalar halinde yap
tığı hareketin. sosyalist düzen mücadelesinde nihal. kalıcı sonuç yarata
mayacağına inanarak. yurt düzeyinde'k'i sosyalist hareketin birliğinin sağ
lanması, belli bir hedefe yani devlete, rejime kanalize edilmek üzere tek
bir güç haline getirilmesi gereğini duyarak, DiSK'in kumandası, sevk ve
idaresi altında olmak üzere sosyalist hareketin birliğinin sağlanması husu
sunda karar alarak, Anayasal Devlet Nizamına karşı açılan savaşım cephe
sine son şekli verilmek istenmiştir.

DiSK'in kuruluşundan özellikle 5. ve 6. Genel Kurullarından itibaren
7. Genel Kurul'a kadar geçen dönem içinde; Yönetim ve Yürütme Kurulları
tarafından icra organı sıfatıyla alınmış ve uygulamaya konulmuş bulunan
tüm kararlarda; kendisini işçi sınıfı partisi olara·k ortaya ·koyan DiSK'in, ken
di öncülüğünde diğer emekçiler ve ortak katmanlarla birlikte Anayasal Dev
let Nizamını yıkıp, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyete ve kapitalizme
son vererek, toplumsal mülkiyetin kaim olacağı sosyalist bir düzenin ku
rulması için çalışıldığı, düzenlenen ve düzenlenmek istenen tüm eylemle
rin bu amaca yönelik olarak yeni tür ve biçimlerle geliştirilmek istendiği
görülmektedir. • •

C-Yürütme Kurulu Toplantı Ve Kararları:

DiSK Yürütme _Kurulunun 11.Şubat.1974 Tarih. ve 120 Numaralı. Top-
lantısında alınan 1 Numaralı Kararda : • • •



319

" .... DiSK Eğitimde uyguladığı sınıfsal bilinç verme çalışmalarının bir
sonucu olarak 1973 Parlamento. Belediye ve il Genel Meclisi seçimlerinde
ektif görev yapmış ve tamamen sermaye kesimlerinin çıkarlarını koruyan
partiler yerine işçi, köylü, küçük esnaf ve dar gelirli yurttaşların özlemle
rine cevap veren CHP'ye oy vermişlerdir .... DiSK işçi sınıfının devrimci
mücadelesinin bilime dayalı Devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olma
azrninln meşalesini taşımaktadır.... " denildiği, bu karara Genel Başkan Ke
mal Türkler, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner, Genel Sekreter Kemal Sül
ker ve üye Dinçer Doğu'nun iştirak ettiği karar defterinin tetkikinden anla
şılmıştır.

Bu karar, DiSK'in işçi sınıfı bilimine dayalı eğitime önem verdiğini
ve DiSK'in işçi sınıfının devrimci mücadelesini bu bilime dayalı olarak yü
rüttüğünü, kendisine yakın olduğunu sandığı siyasi bir Partiyi destekledi
ğini açıkça göstermektedir.

11.Mart.1974 Tarih ve 123 Numaralı oturumda alınan 3 Numaralı Ka
rarla, "SSCB bütün Sendikalar Merkez Konseyinden gelen davetin kabul
edilmesine ve Hilmi GüNER ile Kemal SüLKER'in Mos'kova'ya gönderilme
lerine" karar verildiği, karara Kemal TÜRKLER, Hilmi GüNEA. Kemal Sül
KER, Dinçer DOĞU ve Osman ÖZKAN'ı11 iştirak ettikleri anlaşılmıştır.

1 O.Mart.1975 gün ve 148 Sayılı toplantıda Yürütme Kurulunun 1 nu
maralı kararı ile Sovyetler Birliği tüm Sendikalar Merkez Konseyinin DiSK'in
2 Temsilcisinin 15 gün için Sovyetler B'irliğini ziyarete davet mektubu gö
rüşülmüş ve Maden-iş Genel Başkan Vekili Hakkı öZTüRK ile Kimya-iş
Genel Sekreteri Mehmet ATAY'ın DiSK Heyeti olarak 28 - 30.Nisan Tarih
leri arasında Moskova'va gitmelerine karar verilmiştir.

Bu karara Kemal TÜRKLER, Kemal SüLKER, Dinçer DOĞU, Ali ŞAHİN
ve Osman öZKAN 'ın iştirak ettikleri görülmüştür.

25 - 26 - 27.Mayıs.1975 Tarih ve 158 Sayılı oturumda, Yürütme Ku
rulunca alınan 5 Numaralı kararda;

"ülkemizin içinde bulunduğu çok yanlı sorunların saptandığı Genel
Kurul kararlarını görüşen Yürütme Kuruluna göre de :

Yurdumuzda sınıfsal bilinçlenmeyi sınırlayan, salt düşünceyi suç sa
yıp cezalandırmayı amaç edinen, Basın özgürlüğü ile kişisel özgürlüğü içe
ren düşünce özgürlüğünü baskı altına almış olan 1930 Tarihli İtalyan Fa
şist Kanunundan a'ktarılarak Türk Ceza Kanununa alınan 141 ve 142 nci
Maddeler, 1961 Anavasası ile ı;ıetirilen doğal özgürlüklere ve çağımızın için-
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de yaşattığı uygarlık düzeyine ters· düşmektedir. Bu Maddelerin ölüm ceza
sını içeren madde ile birlikte muhakkak yasadan kaldırılması gerekmekte
dir." denildiği ve karara Kemal TÜRKLER, İbrahim GÜZELCE, Mehmet Kl
LINÇ, Rıza GÜVEN, Celal KüÇüK, Kemal NEBiOĞLU. ve Mehmet KARA
CA'nın iştirak ettikleri görülmüştür.

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. Maddelerinin kaldırılmasını isteme
terinin sesebi, Proletarya Diktatörlüğünün tesisi ve dolayısıyla Sosyalizm
düzeninin kurulması için işçi Sınıfı Partisinin oluşmasına ve bu Partinin ça
lışmasına yasal olanak ve kolaylıklar sağlanmasıdır.

30 Mayıs 1975 Tarih ve 159 Numaralı oturumda alınan 4 Numaralr
Kararda;

"22 - 27.Haziran.1975 Tarihlerinde Paris'de toplanacak olan CGT işçi
Sendikaları Konfederasyonunun Kongresine DiSK'i temsilen Genel Sekre
ter İbrahim Güzelcenin katılmasına ... " denildiği karara. Kemal Türkler. Meh
met Kılınç. Rıza Güven. Celal Küçük ve Mehmet Karaca'nın iştirak ettikleri
anlaşılmıştır.

22.Ağustos.1975 Tarih ve 172 Sayılı oturumun 9 Numaralı Kararında;

·"işçi Sınıfı Hareketimizin gelişen yeni boyutlarını gözönüne alarak, ge
rek Sendikal iç Disiplinimizi korumak ve geliştirmek, gerekse işçi sınıfı bi
limine ters akımların. üyelerimiz arasında etkinlik kazanmaması için uya
rıcı genelge çıkarılmasına ve bu konuda Basına bilgi verilmesine oy birliğiy
le karar verildiği .... " denildiği ve bu karara Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN.
Mehmet KILINÇ, İbrahim GÜZELCE, Kemal NEBiOĞLU, Celal KüÇüK ve
Mehmet KARACA'nırı iştirak ettikleri görülmüştür.

Yürütme Kurulunun bu kararla da işçi Sınıfı Bilimini -Marksist-Leni
nist Öğretiyi- rehber edindiği anlaşılmaktadır.

12-13.Eylül.1975 Tarih. ve 174 Numaralı oturumda alınan 3. Numa
ralı kararda;

"8, 9, 10, 11 Kasım 1975 Tarihi-erinde Berlirı'de toplanacak olan Fi
listin Emekçileri ve Halkıyla Dayanİşma için Uluslararası Sendikal Konfe
ransa Genel Sekreter İbrahim GüZELCE'nin katılmasına oy çokluğuyla .... "
karar verildiği, bu karara Kemal TÜRKLER, .Mehmet KILINÇ, Rıza GüVEN .
İbrahim GÜZELCE. Celal KÜÇÜK, Kemal NEBiOĞLU'rıun iştirak ettikleri;

12.0cak.197.6 Talih ve 188 Sayılı kararın 3. Maddesinde Genel Tem
silciler Meclisi Toplantısı geçici gündemi olarak; "Demokratik Hak ve öz
gürlükler' için mücadele,' konusundaki görüşme. için; • . •. • • •
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işçi Sınıfının örgütlenmesine konan sınırlamalar,

T.C.K. nun 141 ve 142 nci Maddeleri (Düşünce özaürlüğü),

Diğer Anti-Demokratik Yasalar ve uygulamalar,

Yönetimin ve toplum hayatının demokratikleştirilmesi, "konularını içe
rir gündemin tesbit edildiği karara Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN, Celal
KüÇüK ve Mehmet KARACA'nın iştirak ettikleri;

27.Şubat.1976 Tarih ve 194 Sayılı Yürütme Kurulu Kararının 3. Mad
desinde;

"Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Sendikalar Birliğinden gelen davet ile
ilgili olarak DiSK'i temsilen DiSK Yürütme Kurulu üyesi Celal KüÇüK'ün
28.Nisan.1976 - 5.Mayıs.1876 Tarihleri arasında Bulgaristana görevli ola
rak gitmesine ve rnasratlarm kendi sendikasınca ·karşılanmasına";

Kararın 5. Maddesinde;

"Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Sendikalar Birliğinin davetlisi olarak
DiSK Genel Sekreteri İbrahim GÜZELCE ve eileslnin 1 - 20.Temmuz.1976
Tarihi-eri arasında yaz tatillerini geçirmek üzere Bulgaristan'a gitmelerine,"

Kararın 7. Maddesinde;

Fransız Genel iş Konfederasyonunun (CGT) davetlisi olarak 8 - 23.Ma
yıs.1976 Tarihlerinde Fransa 'ya gidecek DiSK Heyetinin aşağıdaki gibi oluş
masına ve Mehmet KARACA'nın Heyet Başkanı olmasına.Heyete Mehmet
KARACA, Cengiz TURAN, Murat TOKMAK, Halit ERDEM, Vural ATiS, Tur
gut ALAAĞAÇ, Mustafa KARADAYI, Selahattin SAYIN, Ziya YÜCESAN,
Mehmet UZUNKAYA, Yüksel ERGEN, Kayhan SOHTA, Yaşar AVCI, Osman
ALAYBAŞI, İsmail ASLAN, Ömer öZCAN, Erol YALÇIN, Nazif BEYENDi,
Mülayim GÜDÜCÜ, Ersen EAÇELiK'in katılmalanna" karar verildiği, karara
Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN, Celal KÜÇÜK, Kemal NEBiOĞLU, Mehmet
KARACA'nın iştirak ettikleri görülmüştür.

Bu kararla ve bundan ewel işaret olunan aynı vasıftaki kararlarla ka
rar altına alınan hususlar itibariyle DiSK'in Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği, Bulgaristan, Fransız CGT Sendikaları ile iş birliği içinde olduğu
kanaatına varılmıştır.

5.Mart.1976 Tarihi i 195 Sayılı kararın 2. Maddesinde;

"SSCB 'den 1 Mayıs törenleri ile ilgili olarak gelen davete karşılık
buraya DiSK'i temsilen Mehmet KILINÇ ile Niyazi KUAS'ın gitmelerine oy
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çokluğuyla .... " karar verildiği ve bu karara Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN,
Mehmet KILINÇ, Mehmet KARACA ve Celal KüÇüK'ün olumlu oy verdik
leri, Kemal NEBiOĞLU 'nun çekimser kaldığı görülmüştür.

2.Nisan.1976 Tarihli 199 Sayılı Kararın 1. Maddesinde;

"1 Mavıs'ın bütün Dünya 'da ·işçi bayramı olarak kutlanması nedeniyle,
Türkiyede de 1976'dan itibaren işçi bayramı olarak kutlanması ve bu yıl
için uygulanacak program ve bu programla ilgil-i organizasyon DiSK Baş
kanlar Konseyinin 31 Mart ve 1 Nisan Tarlhler-nde yapılan toplantısında
görüşülmüş, DİSK Yürütme Kuruluna önerilen Başkanlar Konseyi görüşleri
de Yürütme Kurulunca görüşülerek 1976 dan itibaren 1 Mavıs'm işçi Da
yanışma Günü olarak kutlanmasına ve bunun için,

A) 1 Mayıs için kurulması gerekli komitelerin, programın ve yapıla
cak işlerin aşağıdaki gibi olmasına,

a) Komiteler :

1 - Sendika Merkez Komitesi : Sendika Genel Başkanının veya
-Sendika Genel Başkanının herhangi bir nedenle görev yapamama duru
munda olması nedeniyle- Sendika Genel Başkanlığı görevini yapmakla gö
revli kişinin başkanlığında en az üç kişiden kurulmasına,

2 - Sendika Bölge veya Şube Komiteleri : Sendika Bölge Temsilci
sinin veya Şube Başkanının veya bunların yerine bu görevi vekaleten yürüt
mekte olan görevlinin başkanlığında en az üç kişiden kurulmasına (Bölge
Temsilciliği veya şube örgütü olmayan sendikalarda bu komiteler kurul
mayacaktır.)

3 - iş yeri Komiteleri : üye sendikalarımıza bağlı her iş yerinde, iş
yeri sendika Baş Temsilcisin'in veya 'bir iş· ,yeri send'ika temsilcisinin başkan-

/

lığında en az üç kişiden kurulmasına,

4 - Kurulacak bu komitelerin üçten fazla beş, yedi, dokuz kişilik
olmasına,

5 - a) iş yeri komitelerinin Komite Başkanı yoluyla Bölge veya Şu
be Komite Başkanlığına bağlı olmasına,

b) Bölge veya Şube Komitelerinin Komite Başkanı yoluyla Sen
dika Merkez Komitesi Başkanlığına bağlı olmasına,

c) Sendika Merkez Komitelerinin Komite Başkanı yoluyla DiSK
Komitesine bağlı olmasına,
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6 - Bu Komiteler ve Komitelerde görev alanların adı, soyadı, sen
dikadaki esas görevi, Profesyonel olduğu veya hangi iş yerinde çalıştığı
ile ilgili bilgilerin en kısa süre içinde DiSK'e bir liste halinde gönderilmesi
nin istenmesine,

B) Programın:

1 - 1 Mayıs günü sabahı saat 9 ile 10 arasında Beşiktaşta topla
nılmasına,

2 - Saat 1 O'dan itibaren Beşiktaş'tan başlamak suretiyle Beşiktaş
caddesi stadyumu önü ve Gümüşsuyu güzergahı üzerinden Taksim meyda
nına kadar yürüyüş yapı imasına,

3 - Taksim Meydanında DiSK ve Sendika Yöneticileri grubunun
Atatürk Anıtına Çelenk koyduktan sonra tribünlerde gerekli yerlerini al
ması,

4 - DiSK Genel Başkanı tarafından günün mana ve önemini belir
ten bir konuşma yapılması.

5 - Kortej Taksim Meydanında tribünler önünden marş müziği ile
saygı yürüyüşü yaptıktan sonra meydana açılan yol ağızlarında dağılınması,

6 - Yürüyüş Kortejinin düzenlenmesi ise,

a) önde DiSK ve üye Sendikalarının Merkez Yürütme ve Yö
netim Kurulları üyelerinden teşekkül eden yöneticiler grubu,

b) DiSK ve üye sendikalarının Genel Merkez Bölge Temsilciliği
veya şube flamaları,

c) Her işyeri .işçilertnln gruplar halinde onar metrelik aralıklar
la yürümesi şeklinde uygulanmasına,

C) Yapılacak lşler'in;

1 - işyeri ·işçi grupları, kamyon, otobüs veya bunlara benzer bir
aracı, günün önemine ait bir değerlendirme ile program'a almış iseler o iş
yerine ait işçi grubunun önünde bu aracın yürümesi.

Bu düzenleme bir bayram olduğu için iş yerindeki işçi kardeşlerimizin
mutlaka bu gibi şeyler yapmalarında büyük yarar olduğuna; bununla ilgili
masrafların işçilerin kendi aralarından toplamalarının ise büyük önem ta
şıdığına, eğer ·aralarında topladı'kları, masraflarına yetersiz kalırsa, sendi
kanın işçilere malı alçıdan yardımcı olmasına,
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2 -. a) Elde taşınacak dövizlere konulacak sözlerin DİSK tarafından
hazırlanarak üye sendikalarımıza bilahare gönderilmesi.

b) Dövizlerin DiSK tarafından verilecek sözlere göre sendikala
rımız veya iş yeri işçileri tarafından yapılması, bu nedenle sözlerin yazıl
ması dışında dövizlerin şimdiden hazırlanmaya başlanması,

3 - a) DİSK tarafından küçük bir kitapçık şeklinde hazırlanmakta
olan broşürün, protokola ve sendika temsilcilerimize dağıtılması,

b) 1 Mayıs işçi bayramının nedenini, uygulanmakta olan diğer
Dünya Ulkelerinin hangileri olduğunu ve Türkiye'de de 1976 yılından itiba
ren bu uygulama yolunun açılması ile ilgili DiSK kararının nedenini kısaca
içeren 2-3 kitap sayfası ebadındaki bir ayrı vavırun bol miktarda DiSK ta
rafından basılması, tüm işçi üyelerimize ve bunun dışındaki işçi ve halka
dağıtılması; bu konu ile ilgili afişleme yapılması,

c) üye Sendikalarımızın Genel Merkez Flamalarının DiSK ta
rafından her sendika için ikişer adet tek tip standart olarak yaptırılması, bi
risinin yürüyüşte kullanılarak diğerinin Taksim Meydanında Gönder'e asıl
ması,

d) Yukarıdaki üç fıkrada belirtilen işlerle diğer müteferrik iş
ler için DiSK tarafından yapılacak masrafların üye sendikalarca işçi üye
leri oranında DiSK'e ödenerek karşılanması,

e) üye Sendikalann Bölge Temsilciliği veya Şube flamalarının
da birer adet olarak DİSK tarafından toptan yaptırılması, bunların faturası
nın ilgili sendikaya yazdırılmak suretiyle sendikasınca ödenmesi,

biçiminde düzenlenmesine,
Bundan böyle 1 Mayıs'ın her yıl işçi bayramı olarak kutlanabilmesi

amacıyla üye sendikalarımızın yapacağı toplu sözleşmelere aşağıdaki mad
delerin konulmasına,

a) 1 Mayıs genel tatil günü. diğer bütün Dünya ülkelerinde de ol
duğu gibi işçi bayramı olarak kutlanabilmesi amacıyla işyeri tatil yapılır ve
herhangi bir nedenle işçi çalıştırılamaz.

b) 1 Mavısm arefesi olan 30 Nisan günü saat 12'den sonra +ş yerin
de ücretli tatil yapılır. Bu güne ait işçi ücretleri herhangi bir nedenle ke
silemez.

c) 1 Mayıs işçi Bayramı için Nisan ayının ikinci yarısı içinde işçiye
500 TL. (1000,- .... ) TL. tutarında bayram ödeneği verilir.

•
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1 - üye Sendikalarımızın kendilerine ait yayın organlarının işçiye
Nisarı'rn son haftası içinde dağıtılabilecek şekilde programlanarak çıkarıl
masına,

2 - DiSK'in 2-3 kitap sayfası kitabındaki broşüründen, özellikle 1
Mavıs'm nedeniyle, uygulanmakta olan diğer Dünya ülkelerinin nereleri ol
duğunun sendika yayın' organlarında çıkarılmasına,

3 - Sendika yayın organlarında 1 Mavrs ile ilgili fikir yazıları da ko
nulmasına, ancak bu yazıların DiSK Basın-Yayın Dairesine Sendikalarca
onaylattırılması gereğine oy birliğiyle .... " karar verildiği karara Kemal TÜRK
LER, Rıza GÜVEN, Mehmet KARACA ve Celal KüÇüK'ün iştirak ettikleri
görülmüştür.

Yukarıdaki Kararın mahiyet ve vasfından da anlaşılacağı üzere DiSK'irr
Dünya işçilerinin Birlik ve Dayanışma Günü olduğu söylenen 1 Mavısı
Proletarya Enternasyonalizmi düşüncesinden hareketle yasallaştırmak ve
rnilll bir bayram haline sokmak için ülke çapında mitingler düzenlenerek
siyası iktidara baskı yapmayı ve ayrıca bu hususta toplu sözleşmelere mad
deler koymayı prensip olarak kabul etmek suretiyle, Marksist-Lerıinist ilke
ler doğrultusunda ideolojik ve Politik faaliyet gösterdiği görülmektedir.

7.Mayıs.1976 Tarih ve 202 Sayılı Kararın 4. Maddesinde;

"1 Mayıs işçi Bayramının kutlanması ile ilgili olarak yapılan toplam
355.444.30 TL. masrafın onaylanmasına va bu miktann işçi üyeleri oranında
üye sendikalar tarafından ödenmelerine ve üye sendikaların Bölge Temsil
ciliği veya Şube flamaları için yapılan 14.070.- TL. masrafın ilgil·i sendi
kalarca ödenmesine, (Bsrdsr-iş.. Çağdaş Gıda-iş, Has-iş, Kapfer Genel-iş
Sendikaları olanaksızlıkları nedeniyle ödeme planının dışında bırakılmıştır.)"
denildiği karara Kemal TÜRKLER, Rıza GüVEN, Mehmet KARACA ve Ke-
mal NEBiOĞLU'nun iştirak ettikleri görülmüştür. •

14.Mayıs.1976 Tarih ve 203 Sayılı Kararın 1. Maddesinde;

"ilerici Gençler Derneğinin düzenlediği Ulusal Bağımsızlık ve Demok
rasi toplantısında Türkiye Maden-iş Sendikası Genel Sekreteri Mehmet
ERTüRK'ün DiSK adına bir konuşma yapmasına" karar verildiği, Karara
Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN, Celal KÜÇÜK, Kemal NEBİOĞLU'nun iş
tir-ak ettikleri 'bu kararla DiSK'in ilerici Gençler Derneği ile ilişki içinde ol
duğu görülmüştür.
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4.Haziran.1976 Tarih ve 204 Sayılı Kararın 1. Maddesinde;

"1 - a) DiSK ·Genel Başkanı Kemal TüRKLER'•in Başkanlığında Rı
za GÜVEN, Mehmet KILINÇ, Burhan ŞAHiN, Kenan AKMAN ve Sina PA
MUKÇU'dan oluşan heyetin DiSK'i temsilen 17 - 21.Mayıs.1976 tarihleri
arasında Bulgaristan Halk Cumhuriyetini ziyareti münasebetiyle imzalanan
açıklamanın onaylanmasına,

.,,,..
b) Bulgaristan Sendikaları Merkez Konseyi ile önümüzdeki dö-

nemlerde aşağıdaki biçimlerde ilişki kurulmasına,

Bulgaristan. Sendikaları Merkez Konseyi DiSK tarafından gönderilecek
şu konukları ağırlayacak;

1 - Bulgar Sendikalarının Nisan 1977'de yapılacak VIII. Kongresi
ne katılacak bir DiSK Heyeti,

2 - 1977 Yılı 1 Mayıs Törenlerinde hazır bulunacak bir DiSK Tem
silcisi,

3 - Bulgaristan Hal·k Cumhuriyeti Bulgar işçi Sınıfı Sendikalarıyla ıl
gili yazı yazacak bir Gazeteci,

4 - 1976 ve 1977 yaz aylarında Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde
dinlenecek ikişer sendikacı. (veya iki kişilik birer aile)

5 - Bulgar işçi -Sınıfı ve Sendikalarının yaşam ve çalışmaları konu
sunda b'ilgi alacek DiSK üyesi 4-5 kişilik bir işçi grubu,

6 - Deney teatisinde bulunacak 15 kişllik sendikacılar grubu,.
Türkiye Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu DiSK Bulgar Sen-

dikaları tarafından gönderilecek şu konukları ağırlayacak;

1 - 1977 Yılında Bulgar Sendikaları Merkez Konseyinin üç kişilik
bir heyeti,

2 - Trud (Emek) Gazetes'inden bir Gazeteci.

3 - Temsil verecek özenci müzik veya dans topluluğu,
4 - Türkiye'de işçi takımlarıyla karşılaşacak bir işçi futbol takımı,

5 - 1977 Yılı 1 Mayıs törenlerinde hazır bulunacak bir Bulgar Sen-
dikaları Merkez Konseyi Temsilcisi,

6 - 1976 ve 1977 yaz aylarında Türklvede dinlenecek ikişer sen
dikacı. (veya iki kişilik birer aile)
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Genel Konular :

1 - ·İki Ülke Sendikalarının çalışmaları üstüne karşılıklı bilgi ver
mek,

2 - Bazı iş kolları Sendikaları arasında örneğin; Bulgaristan Halk
Cumhuriyeti, Madenciler. Metalurji ve Enerji işçileri sendikası Merkez Ko
mitesi, Tekstil, Kimya ve Besin Sanayii işçileri Sendikası Merkez Komitesi,
Poligrafi ve Kültür enstitüleri işçileri Sendikası Merkez Komitesi ile DiSK
üyesi benzer sendikalar arasında ilişkilerin arttırılması konusunu incelemek.

3 - Varna ve İstanbul Sendika Kuruluşları arasında ilişki kurulması
konusunu incelemek,

4 - Sosyal Turizm yoluyla turistik kafilelerinin karşılıklı ziyaretler
de bulunmasını sağlamak. işçi ve sendikaların Burgaz'dan İstanbul ·a vapur
la dostluk seferi yapmalarını sağlamak,"

Aynı Tarihli Kararın 2. Maddesinde;

"DiSK Genel Başkan Vekili Rıza GüZEN'in Başkanlığında Selahattin
SAYIN ve Kenan AKMAN'dan oluşan heyetin DiSK'i temsilen 22.4.1976
tarihinde Demokratik Alman Cumhuriyetini ziyareti sonucunda FDGB ile il
ke olarak ilişki kurulmasına ve aşağıdaki temasların yapılmasına,

FDGB. DiSK tarafından gönderilecek şu konukları ağırlayacak.

1976 için:

1 - DiSK'ten beş kişilik bir heyetin 1976 Sonbahar mevsiminde bir
hafta süre ile incelemelerde bulunmak üzere Demokratik Alman Cumhuri
yetiı:ıe .gönderilmesi,

2 - Ayrıca 27 - 29.Eylül.1976 Tarihlerinde Dresden'de yapılacak olan
-iş kollarındaki Sağlık sorunları- konulu Avrupa Sendikaları Sempoz
yumna DiSK'i temsil edecek iki kişilik bir heyetin gönderilmesi,

3 - 25-27.Ekim.1976 Tarihlerinde Kari Marks şehrinde yapılacak
olan -Filistin Halkı ve Emekçiler ile Dayanışma- konulu ikinci Uluslar
arası Konferansa gözlemci gönderilmesi,

1977 için:

- Karşılıklı bilgi alışverişi için FDGB yetkilileri ile DiSK Yetkili
lerinin 1976 yaz ya da Sonbaharında görüşme yapması,
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2 - 1977'de her seferinde beşer kişilik olmak üzere DISK'ten iki
delegasyonun incelemelerde bulunmak üzere birer hafta süre ile Demok
ratik Alman Cumhuriyetine gönderilmesi,

DİSK, FDGB tarafından gönderilecek şu konukları ağırlayacak :

1 - 1977 yılında FDGB Merkez Konseyinin 3 kişilik bir heyeti,

2 - FDGB'nin görgü ve bilgi alışverişi için 1976-1977 yıllarında
3-15 kişi arasındaki sayılarda heyetler,

3 - Temsil verecek özenci müzik veya dans topluluğu,

4 - 1977 Yılı 1 Mayıs törenlerinde hazır bulunacak bir FDGB
temsilcisi."

Aynı tarihli kararın 6 ncı Maddesinde :

a) "DiSK Dergisinin Yazı işleri Müdürleri arasına Hüsnü Dilli ile Prof.
Sadun AREN 'in de atanmalarına,

b) DiSK Basın ve Yayın Dairesi Başkanının Başkanlığında Basın ve
Yayın Daire Müdürü, Derginin Yazı işleri Müdürü. Hukuk işleri Dairesi Mü
dürü ve Genel Başkan Danışmanı, Araştırma Dairesi Müdürü Prof. Sadun
AREN'den oluşan bir yazı kurulu kurulmasına ve dergiye giren bütün yazı
ların bu kurulun kontrolünden geçtikten sonra dergide yayınlanmasına."

-Aym tarihli kararın 7 nci Maddesinde:

"Gönen Konferansında eğitim çalışmalarının genişletilmesi hususunun
vurgulanması ve bu arada İstanbul dışında seminerlere başlanılmış olması.
seminer notlarının basılması. yeni eğitim kadrolarının oluşturulmasına giri
şilmiş ve bunun dışında başka masrafların da bulunması karşısında, üye
sendikalardan seminer giderlerine katılma oranı olarak her işçi üye başına
alınan 50 liranın 100 liraya çıkarılmasına" karar verildiği, karara Kemal
TÜRKLER. Rıza GÜVEN. Celal KÜÇÜK, Kemal NEBIO~LU, Mehmet KARA
DAYl'nı,n iştirak ettikleri görülmüştür.

2.Temmuz1976 Tarih ve 208 Sayılı Kararda :

"Madde 2) ilerici Kadınlar Derneğinin 1 ncl Olağan Genel Kuruluna
DiSK'i temsilen Genel Sekreter Mehmet KARACA'nın konuşmacı olarak ka
tılmasına,

Madde 4-a) Irak. Arap Baas Sosyalist Partisinin davetine icabeten
Genel Başkan Kemal TüRKLER'in Başkanlığında Rıza GÜVEN. Mehmet Ki-

.,
J
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LiNÇ, Celal KÜÇÜK, Sina PAMUKÇU ve Hüsnü DiLLi'den oluşan bir he
yetin 15 Eylül - 31 Ekim 1976 Tarihleri arasındaki 'bir tarihte lrak'ı ziyare
tine.

Madde 6) Uluslararası görsel, işitsel, emekçi sendikaları Federasyo
nunca 11 - 17.Ekim.1976 Tarihleri arasında Moskova'da toplanacak olan
televizyon emikçileri Dünya Konferansına DiSK'ten de bir temsilci davet
edilmiş bulunmasına ilişkin olarak, Yeni Haber-iş Sendikasına yazı yazıla
rak;

Bu Konferansda DiSK'i temsil edecek niteliğe sahip, Konferansda gö
rüşülecek konulara vakıf, tercihan TRT kadrosunda bulunanı yabancı dil bi
len, Yeni Haber-iş Sendikası açısından uygun olan 3 adayın isminin bir haf
ta içinde hal tercümeleri ile birlikte DiSK'e bildirilmesinin istenmesine,

Madde 8) Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasa Tasarısının gerçek nite
liğini açıklayacak biçimde. işçi sınıfına ve kamuoyuna DiSK tarafından bir
uyarı 'basılarak dağıtılmasına, "oy birliğiyle karar verildiği, karara Kemal
TÜRKLER, Rıza GÜVEN, Mehmet KILINÇ. Mehmet KARACA, Celal KüÇüK.
ve Fehmi IŞKLAR'ın iştirak ettikleri· görülmüştür.

13 Ağustos 1976 Tarih ve 215 Sayılı Kararın 2 nci Maddesinde;

"11 Eylül 1976 günü Şili Emekçiler! ile Dayanışma Toplantısının dü
zenlenmesine, Ş'İIİ S·endikal-ar Birliğinden bir temsilci. çağrılmasına ve bu
konuda gerekli hazırlıklarda bulunmak üzere Genel Sekretere yetki verilme
sine, tertip komitesinin Kemal NEBiOĞLU, Fehmi IŞIKLAR ve Avukat Müşir
Kaya CANPOLAT'tan meydana gelmesine gerekli koruma tedbirlerinin Ma
den-iş Sendikası tarafından alınması 'için bu sendikaya talimat yazılmasına"
oy birliğiyle karar verildiği, bu karara Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN. Meh
met KARACA, Celal KÜÇÜK, Kemal NEBiOc'3LU ve Fehmi IŞIKLAR'ın iştirak
ettikleri görülmüştür.

Bu kararın da mahiyet ve nıteliği itibariyle, DiSK',in proletarya Enter
nasyonalizmi doğrultusunda hareket ettiği hususunun bir delilini teşkil et
mektedir.

DiSK Yürütme Kurulunun ideolojik ve politik faaliyetlerini belirleyen
bu kararlar, DİSK Yürütme Kuruluna ait olan ve 'Beşiktaş 4. Noterliğinin 6.
Nisan 1973 Tarih ve 6333 yevmiye numarasıyla tasdikli bulunan karar def
terinden alınmıştır.

Beşiktaş 4 ncü Noterliqinln 8 Mart 1977 Tarih ve 12715 Yevmiye
numarası ile tasdikli bulunan DiSK Yürütme Kurulu Karar defterinin tetki
kinde:
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9. Mart. 1977 Tarih ve 256 Sayılı Kararında:

"Madde1 - a) 1 Mayıs Dünya işçileri Dayanışma Günü Bayramının
DiSK tarafından lstanbul'da yığınsal olarak kutlanmasına ve bununla ilgili
bir Tertip Komitesi kurulmasına,

b) Komitenin Genel Sekreter Mehmet KARACA Başkanlığında Mehmet
ERTüRK ve Avukat Kaya CANPOLAT'tan oluşmasına,

c) Komiteye gerektiğinde diğer sendikalardan da üye alması husu
sunda yetki verilmesine,

Madde 2) 1 Mayıs Kutlamasına il-işkin olarak 1 Mayıs'ın etkili ve coş
kulu aynı zamanda düzenli olabilmesi için Sendikalarımız Genel Merkezle
rinde Sendikalarımızın Bölge ve Şube Temsilciliklerinde ve iş yerlerinde
ayrı ayrı Komitelerin .kurulmasına ve kurulan Komitelerin listesinin Konfe
derasyonumuza bildirilmesine,

Bu duruma göre,

a) Sendikalarımızın Genel Merkezlerinde DiSK Merkez Tertip Komite
sine bağlı olarak üçer kişilik bir Komite kurulması ve Komite Başkanının
mutlak Sendrka Genel Başkanı veya Genel Başkan Vekili veya Genel Sek
reter ya da bir Yürütme Kurulu üyesi olmasına,

b) Yine Sendikalarımızın mahalli örgütlerinden olan Şube ve Bölge
Temsilciliklerinde de üçer kişilik birer Komite kurulması ve bu Komitele
rin Başkanının 'Bölge Temsilcisi ya da Şube Başkanı olmasına,

c) Fabrikalarda kurulacak Komitelerin, fabrikaların büyüklük ve kü
çüklüğüne göre ayarlanması, fabrikalarda kurulacak Komitelerin iş yeri Tem
silciler:i içinde olmak şartı ile asgari beş, azami yirmibeş kişiye kadar ol
ması, bu kurulan Komitel·erden b'ir kişinin Komite Başkam olarak tespitine.

d) Kurulan bütün Komitelerin isim listesi ve Sendikalarındaki ünvan
larının Konfederasyonumuza bildirilmesine, "oy birliğiyle karar verildiği,
bu karara Kemal TÜRKLER, Mehmet KILINÇ, Mehmet KARACA, Fehmi IŞIK
LAR ve Celal KÜÇÜK 'ün iştirak ettikleri anlaşılmıştır.

14. Mart. 1977 Tarih ve 257 Sayılı kararın 17. Maddesinde; •

"DiSK tarafından düzenlenen 1 Mayıs 1977 törenine mevcut Uluslarara
sı işçi Sendikaları Konfederasyonuna ve Uluslararası işçi Sendikaları' Fe
derasyonlarına birer delagasyon ile katılmaları, ya da mesaj göndermeleri
için çağrıda bulunulmasına, gelen konukların Türklvedeki otel, yemek vb.
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giderlerinin DİSK tarafından karşılanmasına" oy birliğiyle karar verildiği,
bu karara da Kemal TÜRKLER, Mehmet KARACA, Celal KüÇüK ve Fehmi
lŞIKLAR'ın iştirak ettikleri görülmüştür.

11 Nisan 1977 Tarihli ve 261 Sayılı Kararın 12. Maddesinde:

"a) işçilerin Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü olan 1 Mayıs işçi
Bayramının duyurulması için Yurt düzeyinde afişleme yapılması,

b) Afişleme Komitesinin Kenan BUDAK, Hüseyin EKiNCi, İsmail KE
RESTECİ, Erol YALÇIN, Nafiz BOSTANCI ve Orhan TAYLAN'dan oluşma
sına,

c) 1 Mavıs'm düzenli, disiplinli ve görkemli olabilmesi için 1 Mayıs
Tertip Komitesinin gerekli önlem ve tedbirleri almasına ve 1 Mayıs güven
liği için Komite üyelerinden Maden-iş Sendikası Genel Sekreteri Mehmet
ERTüRK'e görev ve yetki verilmesine," oy birliğiyle karar verildiği, karara
Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN, Mehmet KARACA, Celal KüÇüK ve Fehmi
IŞIKLAR'ın iştirak ettikleri görülmüştür.

9.5.1977 Tarih ve 263 Sayılı Kararda;

Madde 1 -) Cezayir Petrol ve Gaz işçileri Sendikasından 1977 yılı
sonunda lrak'da yapılacak toplantı hakkında gelen yazıya cevaben DiSK'in
bu toplantıyı olumlu karşıladığının ve DiSK görüşünün ayrıca gönderilece
ğinin bildirilmesine,

Madde 2 -) 4 - 6. Ekim. 1977 Tarihleri arasında D.A.C.'nde Kimya.
Cam ve Serarnrk işçileri Sendikasınca düzenlenen toplantıya yol ve harcı
rahları sendikasınca ödenmek kaydı ile Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii iş
çileri Sendikası ·Genel Sekreteri Mustafa KARADAYl'nın katılmasına,

Madde 9 -) 2.9.1977 Tarihinde Olağanüstü Toplanan 'Başkanlar Kon
seyinde alınan istişari karar gereğince 1 Mayıs işçi sınıfının birlik, müca
dele ve dayanışma günü dolayısıyle Taksirn'de düzenlenen rnitinq'e yapı
lan saldırı ve katliam sonucunda;

a) Ölenlerin ailesinin izin verdiği takdirde şehitlere toplu mezarlık için
yer alınmasına ve topluca bir yere defnedilmesine ve cenaze masraflarının
Konfederasyonumuzca karşılanmasına,

b) Olayda şehit olanlar için bir anıt yaptırılmasına ve bunun için gi
rişimde bulunulmasına,

c) Ölenlerin ailelerinin durumları da araştırıldıktan sonra gerekli gö
rülenlere Yürütme Kurulunca şekli veya miktarı daha sonra kararlaştırılmak



üzere yardım yapılmasının prensip olarak kabul edilmesine" oy birliğiyle
karar verildiği, karara Kemal TÜRKLER. Rıza GÜVEN, Mehmet KARACA.
Celal KÜÇÜK ve Fehmi IŞIKLAR'ın iştirak ettikleri görülmüştür.

16.5.1977 Tarih ve 264 Sayılı Kararın 7 - a Maddesinde;

"Eylül 1976'da Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasa tasarısı .ile ilgili
olarak işten çıkarılan OiSK'e bağlı Sendikaların üyelerine ödenmek üzere
Konfederasyonumuzca sendikalara yapılan yardımın 31.3.1977 Tarihine ka
dar olanının DiSK tarafından kabulüne" oy birliğiyle karar verildiği, karara
Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN, Mehmet KARACA. Celal KÜÇÜK, Fehmi
l~KLAR'ın iştirak ettikleri görülmüştür.

30.5.1977 Tarih ve 265 Sayılı Kararın 3. Maddesinde;
•• 12 Haziran 1977 günü yapılacak 1D iSK Adana 2 nci Bölge TemsH

ciliği Konseyine süresi içinde adaylık müracaatı olanların OiSK Genel Mer
kezine çağr_ılarak yazılı cevaplandırma şeklinde aşağıdaki soruların sorul
masına,

Sorular:
1 - DiSK Yürütme Kurulu ve Genel Başkan Vekilleri kimlerdir?
2 - DiSK'in yapısal niteliği nedir?
3 - Kitle örgütü ne demektir?
4 - Sınıf Uzlaşmacılığı ne demek?
5 - Sınıfsal Sendikacılık ne demek?
6 - Kapitalist düzendeki Sendikacılık görev ve amacıyla Sosyalist

düzendeki Sendixacılık görev ve amacı nelerdir? Farklılık var mı? Varsa
nelerdir?

7 - OiSK'in temel hedefi ve doğrultusu nedir?
8 - DiSK'in temel hedef doğrultusundaki 'bugünkü acil görevi ve bu

nun bir ilke olarak yerleşmiş sövlerrişi nedir? Neden?
9 - DiSK B'Ölge Temsilciliğinin örgütlenme konusundaki görevini· so

mut olarak özetleyiniz.
1 O - Sendika Şube Başkanı veya 1Bölge Temsilcisi ile DiSK Bölge

Temsilcisi arasında örgütlenme görevi açısından bir farklılık varmı? Varsa
nedir ve nedeni?

11 - Toplu Sözleşme Yasal olarak ne gibi Prosedürden geçer?
12 - Toplu Sözleşmede size göre temel hedefler nelerdir? Ve neler

olmalıdır?
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13 - Toplu Sözleşme müzakerelerinde stratejik taktik ve po'litika ne
olmalı?

14 - Grev amaç mıdır? Değilse nedir, veya Grev nitel,iğ'i 'açısmdah
değişik mi? •

15 - Toplu Sözleşme Politikası ve Grevler açısından DiSK Bölge Tem-
silcisinin görevi nedir? Veya Size göre ne olmalı?

16 - Sendikal Eğitimde amaç nedir?

17 -· Eğitimin biçimsel türleri var mı? Nelerdir?

18 - Kitlesel eğitim nedir?

19 - Yarı bilinçlenme ve tam bilinçlenme nedir?

20 - Sınıfsal savaşımda ne önemli unsurlar nelerdir? (Savaşımda
zafer için gerekli kurallar)

21 - iyi bir DiSK Bölge Temsilcisinin nitelik ve biçimsel yapısı size
göre ne ve nasıl olmalı?" şeklinde sualler tertiplendiği, bu karara Kemal
TÜRKLER, Mehmet KARACA, Celal KÜÇÜK, Kemal NEBiOĞLU, Rıza .GÜ
VEN ve Fehmi IŞIKLAR iştirak etmişlerdir.

16.6.1977 Tarih ve· 266 Sayılı kararın;

"Madde 3 -) 12.6.1977 Tarihinde yapılması kararlaştırılan DiSK
Adana Bölge Temsilciliği Konseyine Bölge Temsilciliğine aday olmak için
zamanında başvuran 7 adayın Bölge Temsilciliği Yönetmeliği gereğince
yapılan vasıflarına ilişkin test sonuçlarında sadece Bektaş Avsar'ın 21 O pu
an üzerinden 161 puan aldığı ve başarılı olduğu, diğerlerinin yeterli puan tut
turamadığı dikkate· alınarak, tek adayla Bölge Temsilcilik Konseyinin ya
pılması mahsurlu olduğundan, Bölge Temsilcilik Konseyinin ileri bir tarihe
ertelenmesine,

Madde 4-) Maden-iş Sendikamızın başlattığı geniş kapsamlı grev
ler hakkında üye sendikalarımızın bu grevleri maddi ve manevi destekleme
lerine iliŞ'kin çıkan açı'klamalarının da dikkate alınarak üye sendikalarımıza
bu konuda bir genelge çıkarılmasına" oybirliğiyle karar verildiği, karara
Kemal TÜRKLER, Mehmet KARACA, Fehmi IŞIKLAR ve Celal KüÇüK'ün
iştirak ettikleri görülmüştür.

2.6.1977 Tarih ve 267 Sayılı Kararda:

"Madde 1 -) 21 - 23. Eylül. 1977 Tarihleri arasında Praq'da Yapı
iş kolunda yapıl·acak Uluslararası Kolegyuma Baysen-iş Sendikası Genel
Başkanı Cevat özhasırcı 'nrn katılmasına,



Madde 3 -) Yugoslavya İşçi Sendikaları Konfederasyonundan gelen
davete icabeten DiSK adına bu ülkeyi ziyaret edecek olan DİSK Heyetinin
Genel Sekreter Mehmet Karaca'nın Başkanlığınd.a, Maden-İş'in Genel Sek
reteri Mehmet Ertürk ve Bank-Sen Genel Sekreteri Yücel Çubukçu 'dan oluş
masına,

Madde 5 -) Bulgar Sendik-aları Merkez Konseyinin bir Sendika yöne
ticisini eşi ile yaz tatilini Bulgaristan'da geçirmeye çağıran, davetine ce-

• vaben Mehmet Kılınç'ın 15 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında 15 gü_n sü
re ile Bulqaristan'a gitmesine" oy birliğiyle karar verildiği, karara Kemal
TÜRKLER, Rıza GÜVEN, Mehmet KARACA, Fehmi IŞIKLAR ve Celal Kü
ÇüK'ün iştirak ettikleri görülmüştür.

13.6.1977 Tarih ve 268 Sayılı Kararın 2 nci Maddesinde;

"TöB - DER'in Demokratik Eğitim Kurultayı hakkındaki 2.4.1977 ta
rihli mektubuna cevaben, Eğitimle ilgiı-i 'bir Kurultaya, sorunla doğrudan il
g;si olmayan ya da temsil niteliği belirsiz olan ve bu arada tarafımızdan
Demokratik güç ve eylem birliği içinde kabul edilmeyen bazı örgütlerin de
çağrılmış olması; 'kurultaya çağrılan örgütlere tanınan oy hakkına sahip
delegelerin sayısının hangi ölçüler içinde saptandığının anlaşılamaması;
Eğitimle ilgili sorunların ne gibi bir bağlayıcı niteliği olduğu belli olmayan
bir oylamaya tabi tutulması isteği, Komisyonların hangi konularda, kimler
tarafından, nasıl oluşacağının belirsiz olması, Kurultayın çalışma progra
mının kesin tarihinin kaç gün süreceğinin bildirilmemiş olması gibi neden
lerden 'bu Kurultayda sağlıklı bir sonuca ulaşılması tarafımızdan mümkün
görülmediği için Demokratik Eğitim Kurul tayına Konfederasyonumuzun ka
tılmasının uygun görülmediğinin bildirilmesine," oy birliğiyle karar veril
diği, karara Kemal TÜRKLER, Rıza GÜVEN, Mehmet KARACA, Fehmi IŞIK
LAR ve Celal KüÇüK'ün iştirak ettikleri görülmüştür.

11.7.1977 Tarih ve 27 Sayılı Kararda;

"Madde 5- a) Politika, Basın, Yayın Anonim Şirketine ait DİSK'in
sahibi olduğu pay senetlerinden 475.000.-TL tutarındaki 475 adet pay
senedinin şirketin uygun göreceği kişi veya müesseselere bedeli peşin
ödenmek şartıyla satılmasına,

b) Yapfukaş, Yatırım kuruluşları ve Finansman Anonim Şirketinin be
heri 1000 TL değerinde olan pay senetlerinden 475.000.-TL. tutarında
475 adet pay senedinin bedeli peşin ödenerek DiSK tarafından satın alın
masına,
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c) Y.aptutaş, Yapı ve Turizm Sanayii Ticaret Anonim Şirketinin be
heri 1000 TL tutarında 375 adet pay senedinin bedeli peşin ödenerek DİSK
tarafından satın alınmasına,

Madde 6 - a) DSF'nin 5 - 11. Eylül. 1977 Tarihinde toplanacak 1978
Kongre hazırlık toplantısına katılmaya ilişkin davetine olumlu cevap veri
lerek teşekkür edilmesine,

b) Katılacak heyetin bilahare tesbitine,

Madde 8 -) Moğolistan Sendikaları Merkez Konseyinin 24 - 25.
Ağustos. 1977 Tarihlerinde düzenlendiği Konferansa ilişkin davetine teşek
kür edilmesine ve içinde bulunduğumuz koşullar ve yoğun işlerimiz dolayı
sıyla bu Konferansa katılmamızın mümkün olmadığının bildirilmesine,

Madde 12 -) Irak Petrol ve Maden işçileri Sendikasının Aralık - 1977'
de Bağdat'da düzenlediği· Konferansa prensip olarak katılacağımızın bildi
rilmesine ve gündeme yabancı Petrol Şirketlerinin Devletleştirilmesine iliş
kin bir hükmün konulmasının istenmesine," karar verildiği, karara Kemal
TÜRKLER, Rıza GÜVEN. Mehmet KARACA, Fehmi IŞIKLAR ve Celal Kü
ÇüK'ün iştirak ettikleri görülmüştür.

19.7.1977 Tarih ve 273 Sayılı Kararın 1 nci Maddesinde;
"Bölge Temsilcisi adaylarının Bölge Temsilciliği yapacak nitelikte ol

ması gerektiğini saptayan ilgil,i yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan test
sınamasına duyulan gereklilik üzerine Yürütme kurulunun 1.6.1977 gün ve
266 Sayılı Kararının 3. Maddesi 1B Fıkrası hükmüne dayanarak,

a) Bu konu ile ilgili seminer programı düzenlenmesine.
, b) Seminer programının,

DiSK'in Temel amacı.
Temel ilkeleri,
DiSK'in Genel Doğrultusu.
DİSK'in Temi amacı doğrultusundaki bugünkü güncel görevi.·
DiSK Bölge Temsilcilerinin örgütlenme, toplu sözleşme. eğitim po-

l'iti'kaları ve görevlerinin ayrıntıları,

Sendika yöneticilerinin ve özellikle DİSK Bölge Temsilciliklerinin nite-
' lik. söz ve davranışları.

'DİSK içinde eğitimin temel amaçları ve nedenleri gi'bi DiSK'in Genel
Politikası ve Çalışmalarını içeren biçimde Eğitim ve örgütlenme Dairele
rince müştereken hazırlanmasına,

c) Bu seminere DİSK Bölge Temsilciliğ·ine daha önce adaylığını koy
muş olanlar ile üye sendikalarımızın gerekli görüp gönderecekleri 'kişilerin.
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20 - 30 kişilik gruplar halinde programa alınmasına," oy birliğiyle kar-ar
verildiği, karara Kemal TÜRKLER. Rıza GÜVEN, Mehmet KARACA, Celal
KüÇüK, Fehmi IŞIKLAR ve Kemal NE'BiOôLU'nun iştirak ettikleri g·örül
rnüştür.

25.7.1977 Tarih ve 274 Sayılı kararın 1 - a Maddesinde;
"Konfederasyonumuzun uygulayageldiği demokratik sınıf ve kitle sen

dikal mücadelesi içinde karşılaştığı faşizan uygulamalara ve faşizan güçlere
karşı Anayasa ve Yasalar lçinde Demokratik Kurallara bağlı kal-arak sürdür
düğü mücadelede, faşizme karşı. Anti-faşist ve anti-emperyalist mücadele
tabanının daha da genişletilmesinden yana olduğunu ve bu yolda ilerici
Demokratik Güçlerin Birliğinin sağlanması gerektiğinin bir kez daha belir
tilmesine ve böylece bir demokrasi cephesinin oluşturulmasına" karar ve
rildiği, karara Kemal TÜRKLER. Rıza GÜVEN, Mehmet KARACA, Fehmi IŞIK
LAR, Celal KÜÇÜK, Mehmet KILINÇ ve Kemal NEBiOôLU'nun 'iştirak et
tikleri görülmüştür.

23.8.1977 Tarih ve 278 Sayılı kararda;
"Madde 2 -a) 1 Eylül gününün Dünya Barış günü olması nedeniyle

onu takiben haftanın da -DiSK tarafından Barış Haftası ilan edilmesine ve
bu hafta içinde işçi sınıfımız açısından Barış'ın ne anlama geldiğini ve o
günün Uluslararası -anlamını belirten toplantılar yapılmasına, buna ilişkin
toplantılara katılınmasına, afiş, resim gibi sergiler düzenlenmesine,

b) Bu konuda örgütümüze bir genelge çıkarılmasına,
c) Bu konuda Genel Sekreter Mehmet Karaca'nın Başkanlığında Meh

met Ertürk ve Burhan Şahinden oluşan bir Komite kurulmasına.
d) Barış Derneğinin 1 Eylül'de düzenlediği Konferansa DiSK adına

Rıza Güvenin Başkanlığında Maden-iş'den Mehmet Ertürk, Genel-ls 'ten Er
tan Andaç, Basın-lş'ten Burhan Şahin ve DiSK Basın-Yayın ve Tanıtma Da
iresi Müdürü Hüsnü Dilli'den oluşan bir heyet'in katılmasına,

e) Konferansa sunulacak raporun son şeklini görüşmek üzere Yürüt
me Kurulu'nun 26 Ağustos 1977 cuma günü saat 11 de olağanüstü olar-ak
tekrar toplanmasına,

Madde 3- } DSF'n,in 5-11 Eylül 1977 tarihleri arasındaki 9. Kongre
hazırlık toplantısına Fehmi IŞIKLAR'ın bir uzman tercüman ile birlikte ka
tılmasına,

Madde 4- a) 11 nci Kuruluş Yıldönümü ile 1 Mayıs 1978 Uluslar
arası işçi Sınıfının Birlik ve Mücadele günü hazırlık komitesinin Fehmi lşık
lar'ın 'başkanlığında Maden-iş'den Mehmet Ertürk ve Basın-iş-ten Burhan
Şahinden oluşmasına,
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b) 1 Mayıs gününü takip eden haftada da 1 Mavıs'm önem ve anlamı
ru belirten programlar düzenlenmesine.

Madde 5 - a) DiSK Olağan VI. 'Genel Kurulunun 22 - 17 Mayıs 1978
tarihleri arasında yapılmasına," karar verildiği, karara Kemal TÜRKLER,
Rıza GÜVEN, Mehmet KARACA, Fehmi IŞIKLAR, Celal KüÇüK ve Kemal
NEBIOĞLU'nun iştirak ettikleri görülmüştür.

13.9.1977 tarih ve 279 sayılı kararın 2 nci maddesinde;

"Yönetim Kurulu ile Başkanlar Konseyinin 22 - 24 Eylül 1977 tarih
lerinde Maden - iş Sendikamızın Gônerı'de ki eğitim ve tatil sitesinde hü
kümetin yaptığı zamlar karşısında DiSK'in görüşünün ve MC'ye karşı tav
rının saptanması ve Ulusal Demokratik Cephe gündemini görüşmek üzere
toplantıya çağrılmasına" karar verildiği, karara Kemal TÜRKLER, Mehmet
KARACA, Fehmi IŞIKLAR ve Kemal NEBiOĞLU'nun iştirak ettiği görülmüş
tür.

26.9.1977 tarih ve 281 sayılı kararın 1 nci maddesinde;

"a) Ulusal Demokratik Cephe kurulmasına ilişkin DiSK Başkanlar kon
seyi kararının kamuoyuna açıklanmasına,

b) DiSK Genel Temsilciler Meclisinin son zamlar karşısındaki DiSK'in
tutumunun saptanması ve Ulusal Demokratik Cephe ile ilgili Başkanlar
Konseyinin kararı ile ilgili olan son başkanlar konseyi ile yönetim Kurulu
ortak toplantısın.a götürülen aynı gündem maddesi en geç ,iki hafta içinde,
salon durumu da gözönünde bulundurulmak suretiyle toplantıya çağrılma
sına ve bu kararımızın da kamuoyuna açıklanmasına,

c) Yukarıdaki her i'ki fıkra konusuyla ilgili kamuoyuna yapılacak
açıklamanın Genel Başkan tarafından yapılmasına" oy birliğiyle karar ve
rildiği, karara Kemal TÜRKLER. Mehmet KARACA, Celal KüÇüK. Fehmi
IŞIKLAR'ın iştirak ettikleri görülmüştür.

DiSK Yürütme Kurulu'nun 1977 ve 1978 yıllarına ait Beşiktaş 4 ncü
Noterliğirrin 27.12.1977 gün ve 51250 yevmiye numaralı 382 sayfadan iba
ret tasdikli karar defterinin tetkikinde:

15.10.1977 tarih·inden 21.10.1977 tarihine kadar Genel Başkan Kemal
TÜRKLER, Rıze GüVEN, Mehmet KILINÇ, Celal KÜÇÜK, Kemal NEBiOĞLU
ve Fehmi IŞIKLAR'ın katılması ile b.r sürü karar alınmış, bunlardan 6 ncı
Olağan Genel Kurulunun 4 numaralı kararıyla gündem tespit edilmiş olup
bu hususta kongre karar defterlerinin tetkiki sırasında gündem hakkında ge
reklıi bilgi verilrrüştir.
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Aynı tarihte alınmış 6 numaralı kararda, Sovyetler Birliğinin kuruluş
Yıldönümü için yapılan davetin kabulüne ve gidecek temsilcinin Celal Kü
çük olmasına oy birliğiyle karar verildiği,

19 Numaralı kararda Mehmet KARACA, Mehmet ERTüRK ve Yücel
ÇUBUKÇU'dan oluşan DİSK heyetinin 14-19 Kasım 1977 tarihleri arasın
da Yugoslavya 'y.-:ı yapmayı kararlaştırdıkları ziyaretlerinin DiSK Olağan Ge
nel Kurulunun erken tarihe alınması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesine
oy bir~iğiyle.

21 numaralı kararda 15-18 Aralık 1977 tarihleri arasında Bağdat'ta
yapılacak olan ve Petrol üreten, tüketen ve işleyen sendikacıların temsilci
lerinin katılacağı konferansa DiSK'i temsilen Mehmet Kılıç ile Prof. Sadun
Aren'in katılmasına oy birliğiyle karar verildiği, keza müşahede olunmuş
tur.

DiSK 6. Genel Kurul arefesinde 0leyis Sendikası DİSK'e müracaatla
DİSK üyeliğine talip olduğunu bildirmiş olup, bunun üzerine bir tarafta DİSK
Genel Başkanı Kemal Türkler, DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca, DİSK
örgütlenme Daire Başkanı Fehmi Işıklar olmak üzere diğer tarafta Oleyis
S·endikası Genel Başkanı Mukbil Zırtıloğlu, 0ley'is Genel Sekreteri Nusret
Aydın ve 0leyis örçütlenme Sekreteri Ali Kocaman arasında 31.5.1977 ta
rihinde bir protokol imzalanmıştır.

Sözü geçen Protokol aynen şöyledir:

"Bu gün Ülkemiz derin bunalımların içinde bulunuyor. Dış Ticaret açı
ğı ve dış borçlar sürekli büyümüş, döviz rezervlerimiz tükenmiş ve paramız
sürekli değer kaybetmiştir. Mill'iyetçi Cephe döneminde 200'ün üstünde faili
meçhul Siyasal cinayet ıişlendi. faşist cinayet şebekeleri MC'den aldıkları
destekle ülkeyi kan ve ateşe boğdular. Tüm Demokratik Hak ve özgürlük
ler ayaklar altına alındı. Kapitalist sistemin buhranı, emperyalist sermayeye
bağımlı Türkiye Ekonomisinin geleneksel bunalımını alabildiğine derinleştir
di. üç milyona ulaşan açık işçizliğin yanı sıra gizli işsizlik toplam nüfusun
önemli bir bölümünü meydana getirmektedir. Hayat pahalılığı artışı görül
medik bir düzeye çıktı. Döviz rezervleri sıfırın altına inen Türkiye yabancı
ülkelerdeki temsilciliklerinin ücretlerini ödeyemez duruma geldi. Amerikan
Emperyalizmi ile 0rtak Pezar 'karşısında izlenen teslimiyet politikası ülkenin
bağımlılığını 'iyice pekiştirdi.

Kısaca bazı yönlerini açıkladığımız bu durumun temel nedeni kapita
list sistemin ta kendisidir. Bu tespit işçi sınıfımıza çıkış yolunu da göster
mektedir. Çıkış yolu kapitalist sistemi düzeltmek değil, kapitalist sistemi



339

değiştirmek ve yerine insanın insan tarafından sömürülmediği bir düzeni
kurmaktır. Bu ise işçi sınıfının bilimini rehber olarak alıp kısa vadede ileri
demokratik bir düzeni 1ve g'iderek de uzun vadede sömürüsüz bir toplum
düzenini kurmakla olanaklıdır. Toplumun itici gücü olan işçi sınıfımız, onun
sınıf örgütleri bu mücadelede başı çekmektedirler. işçi Sınıfımız ve onun ör
gütleri bu tarihi görev ve sorumluluklarının bilincindedir.

Bu gün en önemü durum; işçi Sınıfımız •gerek ideolojik düzeyde gerekse
örgütsel düzeyde bölünmüş olmasıdır. işçi Sınıfının bilimi: mücadelede ba
şarıya ulaşmada en acil görev işçi srrufrrun birliğini her düzeyde sağlamayı
emretmektedir.

Sermayeden ve siyasal partilerden bağımsız olarak sınıf sendikacılı
ğını kendisine ilke olarak kabul eden devrimci öze sahip, reformculuğu ve
Sınıf uzlaşmacılığını reddeden OiSK'in Demokrasi. Barış ve özgürlükler için
verdiği mücadeleyi daha da genişletmek amacıyla DİSK çatısı altında bü
tünleşmek gerekmektedir.

Bu güne kadar DiSK'in doğrultusunda mücadele veren Türkiye Oleyis
. Sendik-ası, Türk-işün düzeleceğine inanmamaktadır. Sarı sendikacılığın somut
örneğini veren sermaye sınıfının kontrolü altında faaliyet gösteren ve ken
disine sınıf uzlaşmacılığını rehber edinen Türk-lşin bünyesinde işçi Sınıfı
nın çıkarlarını koruma olanağı kalmamıştır.

Bu koşullar içinde Türkiye Oleyis Sendikası 50 bin kayıtlı üyesi ile
• DiSK saflarında yer almayı tarihi bir görev saymaktadır.

Bu amaçla;

1 - Türkiye Oleyis Sendikası 16.7.1977 tarihinde Genel Kurula gi
decektir. Genel Kurul gündemine Türk-iş'ten ayrılma ve DiSK'e katılma
maddesi konacak ve bu konuda Genel Kurul'a öneri götürülecektir.

2 - Genel Kurul'a kadar Oleyis Sendikası ile Turizm-iş Sendikası
arasında sürtüşme olmaması esastır. iş yerleri düzeyinde veya çözüme
ulaştırılamayan diğer konularda sendikalardan birinin DiSK Genel Başkan
lığına başvurusu üzerine, DiSK Yürütme Kurulu konuyla ilgili gerekli çözüm
kararını verecek ve her iki sendika bu karara uyacaktır.

3 - Genel Kurul yapılıncaya kadar DiSK içinde yer alacak Türkiye
Oleyis Sendikasının her alandaki faalivetine. DiSK bütün olanakları ile yar
dımcı olacaktır.
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işbu protokol birer nüsha alınma'k üzere 'rki nüsha olarak yazılmış ve
okunduktan sonra imza altına alınmıştır. 31.5.1977

Genel Başkan
Kemal TÜRKLER

imza

,
DiSK Yetkilileri

Genel Sekreter
Mehmet KARACA

imza

örgütlenme Daire Bşk.

Fehmi IŞIKLAR
imza

Türkiye Oleyis Sendikası Yetkilileri

Genel Başkan
Mukbil ZIRTILOĞLU

imza

Genel Sekreter
Nusret AYDIN

imza

örgütlenme Sekreteri
Ali KOCAMAN

imza" (Ek-144)

DiSK'in 5 nci Genel Kurulundan sonra bu Genel Kurul 'dan seçimle
gelen Yürütme Kurulu almış olduğu ve yukarıya aynen geçirilen kararlarını.
Genel Kurulun tesbit ettiği prensipler doğrultusunda ve işçi sınıfının ikti
dar olma mücadelesinin bir parçası olarak. Marksist-Lenlnlst ilkelerden kay
naklanarak aldığı açıkça görülmektedir.

DİSK Yürütme Kurulu. işçi Srrufrrun Siyasi örgütünün oluşmasına· en
gel olan Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci Maddelerinin kaldırılma
sının gerektiğini; işçi sınıfı biliminin rehber kabul edildiğ'ini; Sovyet ideolojisi
doğrultusundaki Uluslararası Sendika birlikleri ile yakın ilişkiler kurmaya
çalıştığını gösteren kararları ile. ilk defa 1976 yılından itibaren 1 Mayıs·
ların işçi bayramı olarak Proleter Enternasyonalizm ruhuna uygun kutlana
cağmı ve 1 Mayıs gününden sonraki günden itibaren bir haftanın işçi haf
tası olarak ilan edilmesine mütedair kararları ve Bölge Temsilcilerinin işçi
sınıfı bilincine ulaşmış şahıslar arasından imtihanla itina edilerek seçilme
sine önem verildiğini g'österen kararından başka en önemli olarak 5. Genel
Kurulun 33 Numaralı Kararındaki prensibe uygun bir tarzda ilk defa "Ulu
sal Demokratik Cephe" hususunda aldığı karar ile iGD, iKD ve Barış Der
nekleri ile ilişkiler kurmaya vönetik kararının "Güç ve Eylem Birliği" yo
lundaki ilk adımlar ol-arak müşahede edilmektedir.

1967 Tarihindeki kuruluşundan itibaren işçi sınıfı iktidarına • yönelik
olan DiSK almış olduğu bu kararlar ile, bu yolda daha da aktif bir süreç
içine girdiği kararların mahiyet ve vasfından daha net olarak istihraç olun
maktadır.
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30.12.1977 Tarihinde 1 Numaralı karar ile 22-28. Aralık. 1977 gün
lerinde yapılan 'DiSK 6. Genel Kurulunca; Genel Başkanlığa Abdullah Baş
türk. Genel Sekreterliğe Fehmi Işıklar. Yürütme Kurulu 0veliklenne Rıza Gü
ven. Kemal Nebloğ!u. Mukb'il Zırtıloğlu. Tuncer Kocamanoğlu. Mustafa Ak
tolgalı'nın seçilmeleri sonucunda ilk Yürütme Kurulu Toplantısı Genel Baş
kan Abdullah Baştürk tarafından açılmıştır.

3.1.' 978 günü Abdullah Baştürk'ün Başkanlığında toplanan Yürütme
Kurulu 2 Numaralı Kararı ile Yürütme Kurulunun görev bölümü ile Yürütme
Kurulu Toplantı gününün saptanmasına karar verilerek. Yürütme Kurulunun
7 üyesinin 1.1.1978 gününden geçerli olmak üzere tüm çalışmaların DiSK'
te sürdürmelerine ve bütçede belirlenen kadro karşılıkları ile Ücretlendi
rilmesine ve Ana Tüzüğün 32. Maddesinde belirlenen dairelerden,

Koordinasyon Dairesi ile Personel Dairesinin Genel Sekreter Fehmi
lşıklar'ın Başkanlığına.

örgütlenme Dairesinin Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Kocamanoğlu
nun Başkanlığına.

Eğitim Daıiresinin Yürütme Kurulu üyesi Mostafa Aktoi'galı'nın Başkan
lığına.

Toplu Sözleşme ve Araştırma ve Etüd-ücret ve Ekonomi Politika Daire
lerinin Yürütme Kurulu üyesi Rıza Güven'in Başkanlığına,

Sosyal ve Siyasal. Basın Yayın ve Tanıtma. Halkla ilişkiler. Mali işler
Dairelerinin Yürütme Kurulu üyesi Kemal Nebioötu'nun Başkanlığına.

Hukuk işleri Dairesinin ve Dış ilişkiler Dairesinin Yürütme Kurulu üye
si Mukbil Zırtıloğlu'nun Başkanlığına verilmesine oy birliğiyle Karar veri
lerek,

Yürütme Kurulunun Olağan olarak her haftanın salı gününden toplan
masına,

Bu Kararın tüm örgüte de duyurulmasına keza oy birliğiyle karar ve-
rilmiştir.

Birleşim Tarihi : 4.1.1978
Birleşim No. 3
Karar 1 :

Ankara Tabip Odasınca düzenlenen Sağlık Kurultayına DiSK adına Ge
nel-iş Sendikası Uzmanı Osman Nuri Koçtürk'ün k-atılmasına.
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Karar 2 :

Cumhuriyet Senatosunca Yabancı Ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın so
runları hakkında kurulan Araştırma Komisyonuna DiSK'i temsilen Sadun
Arerı'in katılmasına.

Karar 3 :

Unesco Türkiye Milli Komisyonunun Eğitim ihtisas Komitesine DiSK
Temsilcisi olarak Sadun Arerı'in katılmasına.

Karar 5:

Cezayir Genel işçi Federasyonunun Kongresi 'için vaki davetine DiSK'i
temsilen Yürütme Kurulu üyesi ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Mukbil Zır
tıloğlu'nun katılmasına,

Karar 6 :

DSF'nin 9. Dünya Sendika Kongresine DiSK'i temsilen Genel Sekreter
Fehmi Işıklar ile Yürütme Kurulu üyesi ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Muk
ou Zırtıloğlu'nun katılmasına,

Karar 1 O:
1 Mayıs 1978 'in en etkin ve görkemli olarak kutlanmasına. kutlama

hazırlıklarının Genel Sekreter Fehmi lşıklar'ın Başkanlığındaki Yürütme Ku
rulu üyeSii Mustafa Aktolgalı. Maden-iş Sendikası Genel Sekreteri Mehmet
Ertürk, Basın-iş Sendikası Başkanı Burhan Şahin ve Oleyis Sendikası Mar
mara Şubesi Başkanı Kemal Akardan müteşekkil komitece yürütülmesine
oy ·birhğiyle karar ver'ildigi, bu karara Abdullah Bastürk. Fehmi Işıklar, Tun-

'cer Kocamanoğlu, Rız,a Güven, Kemal Nebioğlu. Mukbil Zırtıloğlu ile Mus-
tafa Aktolgalı'nın iştirak ettikleri anlaşılmıştır.

Birleşim Tarihi : 31.1.1978

Birleşim No. 7

Karar 4.

a) 13. Şubat. 1978 DiSK'in 11. Kuruluş Yıldönümü Şöleni ıçın Fehmi
Işıklar Başkanlığında Hüseyin Ekinci ve Müşir Kaya Canpoiat'm Tertip Ko
mitesi olarak görevlendir'i lmesine,

b) 1 Mayıs 1978 işçi Sınıfının Birlik Mücadele ile Dayanışma günü
nün düzenlenmesi için Tertip Komitesi olarak Fehmi Işıklar Başkanlığında
Mustafa Aktolgalı, Burhan Şahin. Kemal Akar ve Müşir Kaya Canpolatın
görevlendirilmelerine,
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Karar 5.

Filistin Sendikalar Federasyonunun 21 - 25. Mart. 1978 Tarihlerinde
yapılacak 6. Kongresine Bir Yürütme Kurulu Üyesi ile bir Tercürnan'ın ka
tılmasına, katılacak kişilerin bilahare tesbitine,

Karar 6.

TöB - DER'in 4. Şubat. 1978 günü düzenlediği Eğitim Kurultayına
Eğitim Daire Başkanı Mustafa Aktulgalı 'Başkanlığında bir heyetin DİSK adı
na katılmasına,

Karar 9.

Dünya Barış Konseyi ve Yunanistan Barış Komitesince Atina'da 9 - 12.
Şubat. 1978 Tarihleri arasında düzenlenen Konferansa Rıza Güven Başkan
lığında Niyazi Kuas, Burhan Şahin, Ali Kocaman. Hasan Okyar ve Sadun
Aren'derı müteşekkil DiSK Heyetinin katılmasına. Sendikalardan katılanla
rın masraflarının kendi sendikalarınca karşılanmalarına,

Karar 12.
DSF'nin yapılacak Kongresine gidecek DiSK Heyetine Tercüman ola-

rak Sina Parnukçu'nun katılmasına oy birliğiyle karar verildiği,

Birleşim Tarihi : 8.2.1978

Birleşim No. 8

Karar 1.

1 Mayıs işçi Sınıfının Birli'k Davaruşrna ve Mücadele Gününün Ankara,
İzmir, Adana, Diyarbakır bölgelerinde de kapalı salon toplantısı içinde kut
lanmasına, hazırlıkların 1 Mayıs hazırlama komitesince yapılmasına. 1 Ma
yıs kutlama törenlerine ilişkin gerekli harcamaların yapılmasına, ayrıca 1
Mavıs'a ilişkin bir afiş yarışmasının açılmasına, birinciye 7500, ikinciye
5000, üçüncüye 3000 TL ödül verilmesine,

Karar 4.

CGT'nin iki yönetici delegasyonunun Frarısa'va çağrılı olarak isteği ka
bul edilerek Mukbil Zırtıloğlu ve Kemal Nebioğlu'nun delegasyon olarak
görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verildiği,

Birleşim Tanihi : 21.2.1978

Birleşim No. 9

Karar 1.
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DSF'nin 9. Kongresine bir kadın delegenin gönderilmesine ve katıla
cak delegen'in bir sonraki Yürütme Kurulu Toplantisında tespitine,

Karar 7.

6. Genel Kurul'da kurulması kararlaştırılan Cephe ön görüşmelerinin
yapılıp Demokratik Kitle örgütleriyl·e Siyasi Partilerin Cephe konusundaki
görüşlerinin tesbitinin ilgili Dairece yapılmasına,

Karar 8.

Yönetim Kurulunun 14.2.1978 Tarih ve 5 sayılı Kararı uyarınca sos
yal tesis ve hizmetler, ile yatırım ve işletmeler daire başkanı sıfatıyle so
rumlu bulunan Kemal Türkler 'i iki kez yazılı olarak DiSK Kentle ilgili devir
teslim işlemi için çağrı ve uyarıda bulunulmuş olmasına rağmen bu işle
mi yapmaktan kaçınmış olması nedeniyle

a) DiSK Kent'e ait olduğu bildirilen Türkiye iş Bankası. Akbank. Yapı
ve Kredi Bankası Merter Şubelerindek'i hesapların incelenerek bu hesapla
ra kimin ne kadar para yatırdıklarının ayrı ayrı hesaplanmasına ve yine bu
hesaplardan hangi tarih ve numaralarla para çe'kil-diğinin sorulmasına.

b) Çekilen paraların hang'i amaçla ve nerede kullanıldığının saptan
masına.

c) DiSK Kent'irı kuruluş amaçlarının dışında sarfedilmiş veya kulla
nılmış para var ise sorumlu 'Daire Başkanı Kemal Türkler'den nedeninin
açıklanmasının istenmesine ve hakkında tüzük ve yasal gereğinin yapılma
sına,

d) Bu kararın yürütülmesi için Genel Başkan Vekilleri Kemal Nebioğ
lu. Rıza Güven ve Mukbil Zırtılıoğlu'nun görevlendirilmesine.

Karar 17.

Daha önce katılınmasına karar verilen Filistin Sendikalar Federasyor:ı
Kongresine DiSK'i temsilen Eğitim Daire Başkanı Mustafa Aktulgalı ile b.r
Tercürnarı'm katılmasına oy birliğiyle karar verildiği,

Birleşim Tarihi : 7.3.1978
Birleşim No. 11

Karar 1.

1 Mayıs Afişleme Tertip Komitesine Fehmi Işıklar Başkanlığında Mus
tafa Aktulgalı ve Burhan Şahirı'in getirilmelerine ve ülke çapında Afişleme-
nin bu Komitece organize edilmesine, •
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Karar 14.

FDGB'nin tedavi için davet ettiği kalp hastalığı ile rahatsız iki yönetici
olarak Kemal Nebioğlu ve Mukbil Zırtılıoğlu'nun. g'Önderilmelerine oy bir
liğiyle karar verildiği,

Birleşim Tarihi: 17.3.1978
Birleşim No. 13

Karar 1.

Faşist ve gerici güçlerin temsilcisi MC Hükümeti düşürülmüş olmasına
rağmen. Faşist saldırı ve terörün sürdürülmesi, isçiler. yoksul 'köylüler. genç
ve aydınların iş verlerinde. okul kapılarında. sokak ortalarında saldırıya uğ
ramaları, kurşunlanmaları, toplu katliamla yok edilmeleri ve dün İstanbul
Onlversitasinde derslerinden çıkarak. giderken toplu katliam amacı ile öğ
rencilerin bombalı saldırıya uğraması, 12 Mart faşizmini sürdürmek iste
yenleri ve 1 Mayıs katliamını düzenlemeleri ve halen sahnede olduklarının
kanıtıdır.

lşoi sınıfı ve tüm ernekçiler.n 'bu olaylara se\Airc•; kalamayacağını bir kez
daha vurgularken, faşist saldmlan nefretle kınayarak provakasyonlara ve
tertıiplere karşı uyanık olunmasının gerekhiliğ'inden hareketle: tüm ilerici.
devrimci ve yurtsever güçlerin emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede
güç bir liq.ne çağrılmasına, faşist yuvaların dağıtılm3sı ve faşist katillerin
adalete teslim edilmesi yolunda Hükümetin giriş:mıerinin desteklenmesine,

Çocuklarımızın öldürülmesinin önlenmesi için, tüm yurttaşların can
güvenliğinin sağlanması için, Iaş.zrn.n kanlı diktasını önlemek ve Anaya
sayı çiğnetmemek için, insan haktan evrenselinde yer alan ilkelere Anaya
sanın başlangıç bölümünde yer alan (Uyanık Bekçilik) qörevinin yerine ge
tirilrnesl amacıyla gerekli Demokratik girişimlerin yapılmasına eksiksiz ye
rine getirilmesine,

DiSK, bu mücadelenin bir parçası olarak bu saldırganlıkları protesto
etmek için ve faşist yuvaların dağıtılmasını sağlamak amacıyla, DiSK üyesi
tüm işçilerin Anayasanın kendilerine tanıdığı haklara dayanarak 20. Mart.
1978 günü saat 08. den 1 O.'a kadar bir (Faşizme ihtar} Eylemi birliğind'3
iki saat işi bırakmalarına, faşist saldırganlıklar sürdükçe işçi sınıfının daha
kararlı bir biçimde eylemlerinin sürdürülmesine.

Bu anlamda bütün yurtseverlerin ve demokratik kuruluşların bu somut
görevde eylem birliğine çağrılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

8 irleşim Tarihi : 28.3.1978
Birleşim No. : 15
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Karar 1.

a) 3 Mavıs 'ta Sovyet Sendikalar Birliğinin çağrılısı olarak gorgu ve
deney alışverişi için aşağıda ismi yazılı olanların gönderilmelerine, bu ge
ziye katılacaklara özgü olmak üzere sendikalarınca 'beher gün için 200 TL yol
luk ödenmesine. bu yolda Sendikalara talimat çıkarılmasına, Tuncer Koca
manoğlu. ismet Cantekin. Belgüzar Can. Demirhan Tuncay (Fahrettin Bu
dak). Nusret Aydın, Mustafa Karadayı, (ilhan Geçit). Kenan Budak. Selahat
tin Sayın, Kemal Yılmaz, Ahmet Ağır, Cenan Bıçakçı. Feridun Ertürk, Fuat
Gedik._ Çetin lğlı, Kemal Akar, Kemal Türkler. 1Hüseyin Ekinci, Hafit Erdem,
Hikmet ölmez, Türker Azaklı, Müşir Kaya Canpolat, Alpaslan Cantınaz,
Burhan Şahin, Ata Yıldız. Bayar Gündüz.

b) Bugaristan Sendikalar Birliğinin 1 Mayıs Gösterileri için yaptığı
davete Ergun Erderrı'in katılmasına,

c) Romanya Sendikalar Birliğ:nin 1 Mayıs gösterileri için yaptığı da
vete Ahmet Ertan ve .... katılmasına.

d) Irak Sendikalar Birliğinin 1 Mayıs gösterileri için yaptığı davete
Mehmet Kılınç ve Mahmut Gündüzbev'in katılmasına oy birliğiyle karar ve
rildiği,

Birleşim Tarihi : 11.5.1978
Birleşim No. 17

Karar 2.
TSM'ye bağlı Uluslararası Gıda Tütün ve Otel işçileri Federasyonunun

çağrısına Gıda-iş Sendikası 'Gene! Sekreteri Yurdakul Gözde rıin katılmasına.

Karar 1 O.
Yugoslavya işçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan davete

prensip olarak olumlu yanıt verilmesine. ·tarihinin Drş- İltşkiter· Dairesince da
ha sonraki bir tarihe ertelenmesine,

Karar 11 .
Bulgar Send7kaları Merkez Konsevirfin bir ailenin Bulgaristan'a dave-

tine. Rıza Güven ve eşinin katılmasına oy birliğiyle karar verildiği,

Birleşim Tarihi : 23.5.1978
Birleşim No. 18
Karar 1 .
1 Mayıs 1978 Tarihinin hazırlık aşamasında alınan prensip kararlarına

itiraz etmediği halde 1 Mayıs 1978 töreninde 1 Mayıs Alanında alınan
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prensip kararlarına uymadığı ve töreni provake edici davranışlarda bulun
duğu saptanan iGD "ilerici Gençler Derneği" .ile ilişkilerin askıya alınma
sına, durumun kendilerine ve kamuoyuna dırvurulrnasına. Kar-ar verildiği,

Birleşim Tarihi : 30.5.1978
Birleşim No. 19

Karar 1.

15-16 Haziran Sendikal Hak ve özgürlükler gununun Spor ve Sergi
Sarayında kutlanmasına, Genel Sekreter Fehmi. lşı,klar Başkanlığında Mus
tafa AKTULGALI ve Müşir Kaya CANPOLAT'ın tertip komitesinde görev
almalarına, törenle ıilgilli masrafların karşılanmasına oy birliğiyle karar ve
rildiği,

Birleşim Tarihi : . 7.6.1978
Birleşim No. : 20

Karar 1.
Ülkemizde Sermaye sınıfının Gıda Endüstrisinde işçi sınıfımız ve emek

çi halkımızın zararına uygulamakta olduğu Politikanın karşısına çıkılmasına
ve bu konuda Köy-Koop'la ortak bir çalışma yapılmasına, Panel, sempoz
yum ve seminer gibi düzenlemeler yapılmasına, bu çalışmalarl·a ilgili ge
rekll sarfların yapılmasına ve bu konuda Genel Sekretere gör-ev ve yetkiler
verilmes'ine karar verildiği,

Birleşim Tarihi :
Birleşim No.

Karar 1.
Sovyet Sendikalar Birliğinin çağrılısı olarak giden heyete Başkanlık

yapan Yürütme Kurulu üyesi Tuncer KOCAMANOĞLU 'nun saptadığı ve Kon
federasyonumuzun çağrılısı olarak önerdiği kişilerin davet edilmesine ka-
rar verildiği.

Birleşim Tarihi: 28.6.1978

Birleşim No. 23

Karar 2.

6. Genel Kurulun 6 Numaralı kararına uygun olarak DiSK'e bağlı sen
dikaların tüzüklerinin demokratikleştirilmesi amacıyla örgütlenme Dairesin
ce Tek Tip bir tüzük hazırlanmasına ve ören toplantısına bu konunun götü-
rülmesine oy birliğiyle karar verildiği, •

21.6.1978

22
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Birleşim Tarihi: 7.7.1978
Birleşim No. 25

Karar 15.
Konfederasyonumuza Onur üyeliği için baş vuran TöB-DER'in DiSK'le

olan düşünce birliğine, eylem ortaklığı ve Dünya öğretmen sendikaları ör
gütü FiSE ile olan ilişkileri gözönünde bulundurulmak suretiyle Konfederas
yonumuzun onursal üyeliğine kabulüne oy birl·iğiyle karar verildiği.

Birleşim Tarihi : 15.8.1978
Birleşim No. 30

Karar 5.
Bulgar Sendikalar Konseyinin çağrılısı olarak Yürütme Kurulu adına

Mukbil ZIRTILOĞLU Başkanlığında Tuncer KOCAMANOĞLU ve Mustafa
AKTULGALl'dan oluşan bir heyetin katılmasına.

Karar 6.
Cezayirde yapıiacak olan. Tarım'da köklü değişimler için gerçek bir

tarrrn reformu adlı konferansa Mukbil ZIRTILOc':ıLU'nun katılmasına.

Karar 7.
Tekstil Deri iş kolu ile ilgili Budapeşte'deki Konferansa DiSK'in pren-

sip olarak katılmasına karar verildiği,

Birleşim Tarihi : 22.8.1978
Birleşim No. 31

Karar 1.
Budapeştede toplanacakoları Tekstil Enternasyonaline Sefer GüVENÇ'

in katılmasına.

Karar 2.
Yugoslavya Sendikalar B'irliği Kongresine. Tuncer KOCAMANOĞLU'

nun katılmasına.

Karar 3.

Şili ile ilgili Madrit'te düzenlenen toplantıya prensip olarak DiSK'in
katılacağının bildirilmesine karar verildiği,

Birleşim Tarihi : 28.8.1978
Birleşim No. : 32
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Karar 2.

Gültekin GAZiOĞLU Başkanlığındaki Töb-Der yönetiminin DiSK tara-
fından kutlanmasına karar verildiği,

Birleşim Tarihi : 15.9.1978
Birleşim No. 34

Karar 1.

Faşist Katiller tarafından yaralanan Server TANilli için kullanışlı bir
daire alınması veya yaptırılması için DiSK tarafından bir kampanya açılma
sına bu yolda gerekli girişimin bir komite eliyle yürütülmesine karar ve
rildiği,

Birleşim Tarihi: 28.9.1978

Birleşim No. 35

Karar 7.

Avrupa'da kadınlar sorunları seminerine Basın-iş Sendikasında çalı
şan Okşen YARDIMCl'nın gönderilmesine,

Karar 8.
Şarn'da toplanacak olan 1 Kasım 1978 tarihindeki Suriye Sendikalar

Konfederasyonu 'kongresine ve 6 - 9 ~asım 1978 tarihinde Filistin Sendika
lar Konfederasyon Kongresine Genel Başkan Vekili Mukbil ZIRTILOĞLU'nun
DiSK'i temsilen katılmasına karar verildiği,

Birleşim Tarihi: 3.10.1978

Birleşim No. 36

Karar 5.

Konut sorununu incelemek üzere Sovyet Sendikalar Birliğinin davet
lis'i olarak Rız:a GÜVEN 'Başkanlığında Mustafa AKTOLGALI ve Günaydın
ERDOĞMUŞ'tan oluşan DİSK heyetinin Sovyetler Birliğine gönderilmesine,

Karar 6.

Adnan AKTUNA, Gültekin BEKTEMiR, Rafet DEMiRTEL, özcan ER
DEM, Suat ESiNSEL, Ali Rıza GüLKAYA, Faik GüLEÇYüZ, Mehmet KARA
BULUT, Ali KAYA, Cemal KIRAL, Akçin KOÇ, Recep KOÇ, Zeki MERTOL,
Ali öZARKALIOĞLU, Erdem öZDEMiR, Osman öZKAN, Zeki ÖZYALÇIN,
Hüseyin PARMAKSIZOĞLU, A. Baki SAN, Müslim ŞAHİN, Yalçın TALAKA,
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Hanifi TURAN, Mehmet YÜCEL ve Yusuf YüREKLi'den oluşan bir DİSK
heyetinin CGT'nin davetlisi olarak Fransa'va gönderilmesine ve yollukları
nın Sendikalarca hazırlanmasına.

Karar 7.

Tüm Çalışanlara Toplu Sözleşmeli ve Grevli Sendikal Hakları için
DİSK, Töb-Der, TMMOB, Tüm-Der, TüTED ve Tôs-Der 'in ortaklaşa yürüt
tükleri çalışmanın amacına ulaşılması için Ankara'da Sekreteryalı bir dairnl
komite oluşturulmasına ve bu komiteye DiSK adına Genel Sekreter Fehmi
lŞlKLAR'ın katılmasına bu yoldaki verilecek mücadele biçimine ve zaman
lanmasına dairnl komitece karar verilmesine ve bu amaçla gerekli harcama
ların yapılmasına karar verildiği,

Birleşim Tarihi : • 10.10.1978
Birleşim No. : 37

Karar 2.
Sendikal Hak ve özgürlükler Mücadelesiyle anti-faşist, anti-emperya

list mücadeleyi öğretmenlerin tek ve en büyük- örgütü -Töb-DerTe • biri ikte
yürütmeye, Töb-Der yönetimi olarak Gültekin GAZiO~LU'nun başkanlığın
daki vönetimi tanımaya, bu koşulu kabul -eden diğer meslek örgütleriyle sö
zü edilen mücadele içlin güç birl1iği yapmaya karar ve~ilc:1-iği,

Birleşim Tarihi : 13.10.1978
Birleşim No. : 38

Bu hususta alınan bir numaralı karar yönetim kurulu defterinin ince-
lenmesinde göz önünde bulundurulduğundan buraya alınmamıştır.

Birleşim Tarihi: 7.11.1978
Birleşim No. 40

Karar 5.

Genel-iş Sendikasının 7.10.1978 gün ve 978/3370 sayılı yazısı ekin
de gelen. Amerikan Üslerine hayır bildirisine DİSK ilişkilerini askıya aldığı
iGD Ulus Şubesi ile birlikte imza koyan Maden-iş 2. Bölge Temsilciliği,
Bay-Sen Ankara Şubesi, Tek-Ges-iş Ankara Şubesi yöneticilerine Yürütme
Kurulunun iGD'ye ilişkin kararlarına aykırı davrandıkları için sendikaların
onur kurullarına sevkedilmeleri için sendikalarına talimat· verilmesine, so
nucun bir ay içinde DISK'e iletilmesinin istenmesine, anılan bildiride Bank
Sen Merkez adının kullanılması gözönünde bulundurularak durumun Bank
Serı'den sorulduktan sonra ilgililer hakkında yukarıdaki işlemin yapılmasına,
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Karar 6.

DiSK Karar Organlarının iznini almadan üye Sendikaların diğer Demok
ratik Kitle örgütleriyle ortak herhangi bir eylem ve açıklama yapmamaları
na, bu öze uygun olarak üye sendikaların şube veya bölge temsilciliği gibi
alt birimlerinin de kendi sendika merkezinden izin almadan diğer Demok
ratik Kitle örgütleriyle ortak eylem ve ortak açıklama yapmamalarına karar
verildiği,

Karar 7.

19.11.1978 gün saat: 1 0'da Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonun
da Faşist teröre karşı mücadele ve oluşturulması kararlaştırılan anti-faşist.
anti-emperyalist Demokratik Platform görüşülmesi gündemi ile toplanacak
olan DiSK Genel Temsilciler Meclisinde gündemin önemini de gözönünde
tutularak 4.11.1978 günü tesbit edilen ve uyulması kararlaştırılan aşağıda
ki sloganların dışına çıkılmaması için toplantı girişinde de dağıtı imasına
karar verildi.

Sloganlar: Yaşasın DİSK, Yaşasın Sosyalizm. işçiler Birleşin. Bağım
sız Türkiye, Faşizme Karşı Omuz Omuza. Faşizme Karşı Birlik. Yaşasın Ge
nel Grev. Hakkımızı Söke Söke Alırız şeklinde oy birliğiyle karar verildiği.

Not: Daha sonra 42 numaralı birleşimde alınan 2 numaralı karar ile
bu sloganlara ek olarak "141 ve 142'ye hayır" sloganının da karar altına
alındığı defterin 111 nci sayfasından anlaşılmaktadır.

Karar 3.

Kemal NEBiO~LU. Argun MüCELDili ve Yıldırım KiRCi'nin Yugoslav-
ya ve Federal Almanva'va görevli olarak gönderilmesine karar verildiği,

Birleşim Tarihi: 24.11.1978
Birleşim No. 45

Gündem 19.11.1978 günü Ankara'da toplanan Genel Temsil-
ciler Meclisinde Yürütme Kurulu Kararlarına aykırı davranan Türkiye Ma
den-iş Sendikası. Bank-Sen, Bay-Sen ve Yeraltı Maden-iş Sendikasının du
rumunun görüşülmesi.

Karar 1.

Genel Temsilciler Meclisi Toplantısında :

a) 12.9.1978 Günü ve 1978/1632 Sayılı Genelge ile duyurulan ve
uyulması istenen 22 - 23 - 24.Ağustos.1978 günü Genel Yönetim Kurulunun
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almış olduğu kararlara aykırı davranarak toplantının disiplinini bozan.: ama
cından saptıran ve giderek -toplantıyı protesto edip salonu terkeden.

b) 4.11.1978 günü ve 1978/1906 sayılı yazımız ile ayrıca 11.11.1978
gün ve 1950 s·ayılı yazımızda da belirtilen Yürütme Kurulu kararı ile uya
rılmış olmasına rağmen, uvrnavan ve tespit edilen sloganların dışına çıkan.
birliği ve disiplini bozucu davranışta bulunan Türkiye Maden-iş Sendikası
nın Ana Tüzüğün 33 ncü maddesi uyarınca Onur Kuruluna sevkedilme
sine ve Onur Kurulunun karar verinceye kadar üyeliğinin askıya alınma
sına.

Karar 2,
Genel Temsilciler Meclisinin toplantısında 4.11.1978 gün ve 978/1906

sayılı yazımız ile ayrıca 10.11.1978 gün ve 978/1952 sayılı yazımız ile
belirtilen Yürütme Kurulu kararına. uyarılmış olmasına rağmen uymayan ve
tespit edilen sloganların dışına çıkarak bir~iği ve d;s-;plin: bozucu davranış
ta bulunan Bank-Serı'in Ana Tüzüğün 33 ncü maddes'i uyarınca Onur Ku
ruluna sevkedilmesine. Onur Kurulu kararını verinceye kadar üyeliğinin as
kıya alınmasına.

Karar 3.
4.11.1978 gün ve 1978/1906 sayılı yazımız ile duyurulan ve uyulma

sı istenen Yürütme Kurulu Kararına aykırı davranış ve tesbit edilen slogan
ların dışına çıkarak birliği ve disiplini bozan Bay-Sen Sendikası ile Yeraltı
Maden-iş Sendikasının, Ana Tüzüğün 33 ncü maddesi uyarınca Onur Ku
rulu Kararını verinceye kadar üyeliklerinin askıya alınmasına.

Karar 4.
Genel Temsilciler Meclisi Toplantısına Türkiye Maden-iş Sendikası.

Bank-Sen, Bay-Sen, Yeraltı Maden-iş Sendi-kasından katılan Yönetlci ve Baş
temsilci ile Temsıilcilerden Yürütme Kurulunca Tespit ec:Jıilen ve uyulması
istenen sloganların dışına çıkarak Yönetim ve Yürütme Kurulları kararına
aykırı davrananların sendikalarınca tesbiti ile 15.1.1979 günü saat 18 ·e
kadar yazılı ifadelerinin DiSK Genel Merkezine teslim edilmesinin isten
mesine karar verildiği.

Birleşim Tarihi: 28.11.1978
Birleşim No. 46

Karar 1.

Anti-Faşist, Anti-Emperyalist güçlerin güç ve eylem birliği için :

..)
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a) Demokratik Platforrn'un oluşumu, Platform'un programı, ilke ve iş
lerliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için,

b) Kısa vadede anti-demokratik yasa tasarılarını Demokratik Hak ve
özgürlükleri sınırlayan birikimlerini ve yasalaşması için yapılan girişimle
re karşı çıkmak amacıyla verilecek Demokratik Mücadele için gerekli sarf
larda karar verecek biçimde Genel Sekreter Fehmi IŞIKLAR'ın DiSK adına
tam yetki ile görevlendirilmes,ine karar verildiği,

Birleşim Tarihi: 12.12.1978
Birleşim No. : 48

Karar 1.

1 Mayıs 1978 Kutlama töreninde DiSK'in belirlediği kurallar dışına
çıkarak DiSK'in ilişkisini askıya aldığı i'GD'nin özeleştiri yaparak kararın
yeniden gözden geçirilmesi için yaptığı müracaat ve Demokratik Platform
çalışmaları gözönünde bulundurularak DiSK'le iGD'nin ilişkilerini askıya
alan Yürütme Kurulu Kararının kaldırılmasına,

Karar 4.

'Sovvet Sendikalar Birliğinin çağrılısı olarak konut sorununu incelemek
üzere gidilecek heyete Genel Başkan'ın talimatı doğrultusunda Yürütme Ku
rulu üyesi Mustafa AKTULGALI 'nın yerine Hüseyin YILDIZ'ın dahil edilme
sine oy birliğiyle karar verildiği,

Birleşim Tarihi: 24.12.1978
Birleşim No. 50

Karar 1.

Faşist terörün •ulaştığı boyutu ve Kahrarnanrnaraştakl katliamı görüşmek
ve DiSK'in üstüne düşen görevi kararlaştırmak üzere Başkanlar Konseyi ile
Yönetim Kurulu'nun 26.12.1978 günü ortak toplantıya çağrılmasına,

Karar 2.

Onur Kuruluna verilecek üyelikleri askıya alınan Maden-iş, Bank-Sen,
Bay-Sen ve Yeraltı Maden-iş Sendikaları hakkında aşağıdaki Yürütme Ku
rulu raporunun Onur Kuruluna sunulmasına karar verildiği :

1 - DiSK'in 6 ncı Genel Kurulundan sonra DiSK organlarıyla ger
çekleştirilen,

a) 13 Şubat 1978 DiSK'in 11 inci kuruluş yıldönümü gecesi,

b) 20 Mart (Faşizme ihtar Eylemi)
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c) 1 Mayıs 1978 işçi Sınıfının Uluslararası birlik mücadele ve da
yanışma gününün kutlanması.

·d) 15-16 Haziran 1970 Büyük işçi Direnişin'in 8 nci yıldönümü toplan
tısı eylemlerinde bazı sendikalarda "Maden-iş, Bank-Sen" de görülen di
siplinsizlikler ve karara aykırı davranışlar, DiSK'in en büyük işlevlerinden
olan kitlesel eylemleri yapamaz duruma getirmeyi amaçlamaktadır.

Süre gelen bu olumsuzluklar nedeniyle, bu örgütlerin DiSK bütünlü
ğü içinde ve örgüt kararına uygun hareket edecekleri umuduyla yöneticileri
ne birçok kez sözlü olarak uyarılarda bulunulmuştur. Ancak disiplin koğuş
turması yapma yolu seçilmemiştir.

Aynı biçimde Maden-iş Sendikası. DiSK üyesi sendikaların bulunduğu
iş kollarında Beton-iş, Tümhas-iş gibi sendikaların örgütlenmesine yardım
cı olmuş, Türnhas-lş Sendikasının gazetesinin kendi basımevinde basılmış,
Bölge Temsilcilik Binasını bu sendikaların örgütlenme merkezi durumuna
getirmiştir.

DİSK. bu disiplinsizlikler karşısında da çeşitli defalar sözlü olarak ve
yazılı uyarılar yapmıştır. Daha doğrusu bunlar ile yetinmiştir. (18.5.1978
gün ve 1978/1000 sayılı genelgemiz)

Ancak 19 Kasım günü Ankara'da gerçekleştirilen Genel Temsilciler
Meclisi toplantısında görülenler ve olanlar üzerine DiSK Yürütme Kurulu
24 Kasım günü toplanarak Genel Temsilciler Meclisindeki disiplinsizlikleri
incelemiş, genel bir değerlendirme y~pmış ve Onur Kuruluna bildirilen ka
rarları almıştır.

Bilindiği gibi DiSK'in başlıca görevleri arasında, bütün işçilerin kendi
ana iş kolları sendikalarında toplanmasının ve bunların da DiSK'te bir ara
ya gelmelerini sağlamak,. DiSK'i Türkive rıin en güçlü ve en etkili örgütü
haline getirmek (Madde 4/a) başta gelmektedir. Ayrıca DiSK, işçilerin çı
karları ile ilgili çeşitli toplantı. kurul, konferans düzenleyerek veya bu gibi
toplantılara katılarak DiSK'.in ilkelerine uygun kararlar almasını sağlamakla
görevlidir. (Madde 4/a) DiSK'in görevlerinin en önemlilerinden birisi, hat
ta en önde geleni de (Ulusal Düzeyde tüm işçilerin DİSK içinde bütünleş
melerini sağlamak, DiSK'i Türkiye işçi Sınıfının en güçlü Demokratik Sı
nıf ve Kitle örgütü durumuna getirmektir) Madde 5/a. b.

Bunu 'başarmak için de görevi, işçi sınıfının sendikal hareketinin izle
yeceği ekonomik. sosyal ve siyasal politikanın kalın çizgisini saptayarak bu
politika üzerinde birlikte hareketi sağlamaktır. (Madde 5/c).

Bunun da yolu Yurt içi ve Yurt dışında kurulu işçi sınıfı yararına ça
lışan DiSK'in ilkelerine uygun doğrultuda görüş ve eylemlerde bulunan ör
gütlerle iş birliği yapmaktır. (Madde 5/g)



355

Bu amaçlara varmak için izlenecek ·ilke elbette üye sendikalar arasında
her bakımdan birlik ve dayanışma sağlamak, çalışma yöntemlerini aynı ilke
lere uyduracak planları yapmak ve uygulamaktır. (Madde 5/k).

2 - DiSK Yönetim, Yürütme, Denetim, Onur Kurulu üyeleri ve Böl
ge Temsilcilerinin üye sendikaların Yürütme Kurulu üyeleri ile 1-4 Ağus
tos 1978 tarihlerinde ören'de yapmış oldukları ortak toplantıda oy birli
ği ile kabul edilen sendikaların iç işlerine karışmama ilkesini hayata geçir
mek için çalışan DiSK'in bu çabalarını boşa çıkarmaya yönelik girişimlere
engel olmak da DiSK'in Yürütme Kuruluna düşen önemli ve hayati bir gö
revdir.

3 - Genel Kurul'da sağlanan görüş birliği ile ve Ortak bir önerge
ile alınan 1 numaralı Cephe Kararını Türkiye'nin somut koşullarını gözönün
de tutarak 1978 sonlarında hayata geçirmek yolunda DiSK'in kitle örgüt
leri ile faşizme. emperyalizme karşı ortak bir Demokratik Platform kurmayı
gündeme getirdiği bir dönemde Genel Temsilciler Meclisini toplayarak bu
danışma organında tabanın söz ve kararını açıklama fırsatı verildiği sırada.
başta Türkiye Maden-iş, Bank-Sen olmak üzere bazı sendikalarca girişilen
eylemler DiSK'in tüzel kişiliğ'ini. otoritesini DiSK üyeleri arasında birliği.
dayanışmayı yok etmeye yönelik disiplinsizlikler olmuştur.

Bunlar Genel Hatları ile:
Daha önce alınan kararları hiçe saymış.
Disiplini bozmuş.
Toplantıyı amacından saptırmaya yönelmiş.
DiSK Genel Başkanının yetkilerini protestoya varmış.
Tekstil Sendikasının iç işlerine karışmış,
Bireysel. bencil hareketler olmuştur.

4 - Tüzük hükümlerine bakıldığında Onur Kuruluna verilen sendika
ların yaptıklarının anlamını şöyle sıralamak olanaklıdır.

a) DiSK'i gücünden ve etkinliğinden yoksun bırakmaya yol açabile
cek davranışlarda bulunmak.

b) Ortak kararlar alınmasını önleyici, DİSK ilkelerinin güçlendirilme
sine engel olucu tavırlar almak,

c) 'DiSK 'içinde bütünleşmiş işçilere karşı çıkmak, onların DiSK'ten so
ğumalarına yol açmak, DiSK'in sınıf ve kitle örgütü olarak faşizme ve em
peryalizme karşı en güçlü demokrasi mücadelesi vereceği günlerin önce
sinde bu girişimi etkisizleştirmeye çalışmak,
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d) izlenecek Sosyal ve siyasal politikanın saptanması öncesinde DiSK'in
birliğinin bulunmadığı görünümünü yaratacak. faşizme karşı, emperyaliz
me karşı iktidarın yetersiz önlemlerine karşı oluşturmaya çalışan Demok
ratik Platformu sabote etmek,

e) DiSK 'içindeki birlik ve beraberliğ•i sağlayacak 6. Genel Kurul ön
cesinde görülen iç mücadeleye benzer durumlar yaratılmasına fırsat ver
memek için izlenen birleştirici çalışmaları ve bu çalışmalar sonunda alınan
ortak kararları hiçe sayarak kendi başına buyruk davranmak,

DiSK Yürütme Kurulunun bu düşüncelerle adı geçen sendikaları Onur
Kuruluna vermesi ve Onur Kurulu karar alıncaya kadar DiSK'le ilişkilerini
askıya almasında dayandığı maddi deliller şunlardır :

1 - Yürütme Kurulu DİSK Temsilciler Genel Meclisini toplantıya ça
ğırma kararı verince, örgütlere bir genelge gönderilerek "4.11 .1978 gün
ve 1978/1906 sayı I ı yazı" gündemin faşist teröre karşı mücadele ve oluş
turulması kararlaştırılan anti-faşist, anti-emperyalist Demokratik Platform
un görüşülmesi olduğu b'ildirilmiştir. Ayrıca,

a) Katılımın tam olması,
b) Disipline özen gösterilmesi, saptanan sloganlar dışına çıkılmaması,
c) Katılacakların DiSK'in vereceği kartla ve kendi kimlikleri ile gel

meleri,

d) Her sendikanın kendilerine ayrılan yerde yerini almalarını duyur-
muştur. Ayrıca saptanan 7 slogan'da şöyle sıralanmıştır:

Yaşasın DiSK,
Yaşasın Sosyalizm,
işçiler Birleşin,
Bağımsız Türkiye,
Faşizme Karşı Omuz Omuza,
Faşizme Karşı Birlik,
Genel Grev Hakkımız, Söke Söke Alırız.
Maden-iş Sendikası 9.11.1978 gün ve 978/9816 sayılı yazı ile sapta-

nan sloganlara üç yenisinin eklenmesini istemiştir. Bunlar:
Faşizme Geçit Yok,
MHP Kapatılsın. Faşist Yuvaları Dağıtılsın,
141 -142'ye Havrr'dan ibarettir.
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Konuyu goruşen Yürütme Kurulu Maden-iş'ce sözü edilen sloganlar
dan "141 - 142'ye Hayır"ın slogan olarak düşünülmediği, ancak büyük
bir bez üzerine pankart olarak yazılmasının kararlaştırıldığı, bunun da slo
gan listesine alındığını bildirmiştir ve yazı sonunda bir kez daha şu kayıt
konulmuştur.

Bu eklenti ile birlikte 4.11.1978 gün ve 1978/1906 sayılı yazımız ekin·
de kararlaştırılan sloganların dışına çıkılmaması, yürütme kurulumuzun ka
rarıdır. örgütünüze DiSK'in bu talimatının iletilmesini ve bu karar uyarınca
davranılmasını önemle rica ederim.

Ancak Maden-iş Sendikası bu karara uymamıştır. Kaldı ki Maden-iş
Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler 8.11.1978 günü saat 8,30'da DiSK
Yürütme Kurulu üyesi ve örgütlenme dairesi başkanı Tuncer Kocamanoğ
lu'nu ziyaret etmiş Genel Temsilciler Meclisinden söz açarak "Faşizme
Geçit Yok" sloganının söylenecek sloganlar arasında mutlaka bulunmasını,
başka bir takım fraksiyonlara ait sloganlara yer verilirken bu sloganın bu·
lunmamasının büyük bir yanlışlık olacağını, ila've edilrnedlqi takd'irde Ma
den-iş ve grubunun toplantıda bu sloganı mutlaka atacaklarını, buna kim
senin engel olamayacağını, bu sloganın atılmasının arkasından tespit edi
len sloqanler dışında 'kalan bütün sloganların atılacağını, kavgaların ola
cağını, nicelik olarak Genel-iş Temsilcileri fazla olsa bile bu kavgada da
ğılacağını, olayların DiSK'in parçalanmasına kadar uzayabileceğini, bu tak
dirde de günahın bu gün yönetimde olanlara ait olacağını ve bu konuda
kararlı olduklarını bildirmiştir. Konu Yürütme Kurulu üyesi ile örgütlenme
Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğlu tarafından DİSK Genel Başkanına ya
zılan bir yazı ile Yürütme Kuruluna duyurulmuştur. Kemal Türkler'in bu
beyanı DiSK'in bütünlüğüne kast eden üye örgütleri dağıtmayı, üyeler ara
sında kavga ortamı yaratmayı amaçlayan bir içerik taşıdığı için Yürütme
Kurulu Maden-iş'in Genel Başkanı Kemal Türkler hakkında tahkikat açıl
masını ve Kemal Türkler'i 10.11.1978 günü saat 1 0'da DiSK Yürütme Ku
rulu toplantısına davet ederek açıklama yapmasını kararlaştırmıştır.

Ayrıca DiSK Yürütme Kurulu il Yönetim Kurulunun 22-23-24 Ağustos
1978 günleri yaptığı toplantıda aldığı ve örgütümüzün tüm üyelerine du
yurulmasını istediği bir kararı da üye sendikalara üye sendikalarımızın Böl
gı; Temsilciliklerine ve Şubelerine, DiSK Bölge Temsilciliklerine göndermiş
tir. 12.9.1978 gün ve 1978/1632 sayılı Genelge ile duyurulan kararlar ek
ler arasında bulunmaktadır.

Bir süre sonra Maden-iş Sendikası Genel Yürütme Kurulu adına Ge ·
nel Başkan Kemal Türkler imzasıyla DiSK Genel Başkanlığına 16.11.1978
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gün ve 1978/9902 sayılı 9 sayfa tutan bir yazı gönderilmiştir. Bu yazı Ma
den-iş Sendikası Yöneticilerinin 6. Genel Kurul 'dan sonraki dönemde DiSK ·e
karşı besledikleri ayırımcı ve bireyci görüşlerini, sendika konfederasyon
ilişkilerinde gözetilmesi gereken anlayışın çarpıklığını sergilemektedir. Bu
yazı ve DiSK Yürütme Kurulunun 23.11.1978 gün ve 1978/1994 sayılı ce
vabı ekler arasındadır.

Ayrıca Maden-iş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler'in DiSK Yü
rütme Kurulu üyesi Tuncer Kocamanoğlu'na söylediğ'i sözleri belirten vazt
üzerine, Kemal Türkler ,imzası ile gönderilen 9.11.1978 gün ve 1978/9823
sayılı yazı ve bunu izleyen yazışmalar DiSK'in 10.11.1978 gün ve 1978/1954
sayılı yazısı ile Kemal Türklerin 16.11.1978 gün ve 1978/9890 sayılı yazısı
DiSK'in konulara verdiği önem ve duvarlrk Türkler'in savunmasındaki geri
adım atışı ile de pekişmektedir.

2 - Bank-Sen Sendikası da Genel Temsilciler Meclisinden önce
9.11.1978 gün ve 4808 -sayılı yazısı ·ile belirlenmiş sloganlara Maden-iş Sen
dikasının önerdiği üç aynı sloganın eklenmesini önermiştir. Bu sendikaya
da önerilerden .. 141-142 've Hayır" sloganının söylenecek sloganlara eklen
diği bildirilmiş ve yazımız ekinde kararlaştırılan sloganlar dışına çıkılma
ması Yürütme Kurulumuzun kararıdır. örgütünüze DiSK'in talimatının ile
tilmesini ve bu karar uyarınca davranılmasını önem ve rica ederim. Demiştir.

3 - Yeraltı Maden-iş ve Bay-Sen Sendikalarına da 4.11.1978 gün ve
1978/1906 sayılı yazımız ve ekteki sloganlar gönderilmiş ve buna göre hare
ket etmeleri istenmiştir. Maden-iş ve Bank-Sen'in yeni sloganlar önermesin
den ve Yürütme Kurulumuzun sadece "141-142 've Hayır" sloganının daha
önce saptanan sloganlara eklenmesini kararlaştırmasından sonra yeni bir
slogan listesi hazırlanarak basıtırılmış ve DiSK Genel Sekreteri Fehmi Işık
lar imzasıyla Genel Temsilciler Meclisine katılanlara giriş sırasında dağıtıl
mıştır. Genel Temsilciler Meclisine katılanlara giriş sırasında dağıtılan bildi
ride DiSK Yürütme Kurulu talimatı şöyledir:

19.11.1978 günü saat 10'da Ankara'da Selim Sırrı Tarcan Spor Sa
lonunda yapılacak DİSK Genel Temsilciler Meclisi Toplantısında Yürütme
Kurulunca saptanan ve dışına çıkılmaması gereken sloganlar listesi aşağı
dadır.

Yaşasın DiSK.
Yaşasın Sosyalizm,
işçiler Birleşin,
Bağımsız Türkiye,
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141-142'ye Hayır,

Faşizme Karşı Omuz Omuza,

Faşizme Karşı Birlik,

Genel Grev Hakkımız, Söke Söke Alırız.

Sonuç:

Böyle olduğu halde :

1 - Maden-iş ve Bank-Sen Sendikaları ören Toplantısına kadar di
siplinsizliği sürdürmüşler ve ören Toplantısında oy birliğiyle alınan "DiSK
içinde Birliğin pekiştirilmesi konusunda aşağıdak-i ilkelere varılmıştır".

a) Sendikaların sorunları kendi organları ve üyeleri tarafından çözüm
lenir. Çözümlenmeyen konuların görüşülüp. kotarılacağı tek yer DiSK ka
rar organlarıdır.

b) Sendikaların iç işlerine karışmama ilkesi kabul edilir. DiSK'in ve
üye Sendikalarının sınıf örgütü olmayanın da kitle örgütü olması nedeniy
le salt siyasi inançlarından dolayı kişi ve örgütlerin yönetimce dışlanma
yacağı; Yönetim grup ve kişilerin bu ilkeyi dikkate alarak başkalarına ve
yönetime kendi görüşlerini dayatamayacağı temel ilke olarak kabul edilir
kararına ve bu karar doğrultusunda DiSK Yönetim Kurulu kararlarına uygun
düşmeyen tutum ve davranışta israr edilmiştir.

2 - Maden-iş, Bank-Sen ve Bay-Sen Sendikalarının temsilcileri DiSK'
in saptadığı sloganlar dışına çıkmış "Faşıizme Geçit Yok" sloganını tahrik
edici ve ayırıcı bir tutumla atmışlar ve böylece DiSK içindeki birliği teh
likeye düşürücü disiplinsizliklerde bulunmuşlardır.

3 - Yeraltı Maden-iş Sendikaları temsilcileri de yine saptanan ve
dışına çıkılmaması bildirilen sloganlardan ayrılarak "Tek Yol Devrim" slo
ganını kullanmışlardır.

4 - Toplantıda DiSK Genel Temsilciler Meclisi Başkanlığına, DiSK
Temsilciler Meclisi Toplantısında Sendikamız adına Topkapı Şubesi Baş
kanı Besim Usta konuşacaktır denilen 16. Tekstil Şube Başkanı ve 1. Böl
ge Temsilcisinin imzasını taşıyan önergeye dayanılarak konuşmak üzere da
vet edilen Tekstil Sendikası Topkapı Şube Başkanının DiSK ilkelerini ve amaç
larını savunan konuşması Maden-iş, Bank-Sen, Bay-Sen. sendikaları adına
toplantıda bulunanlar tarafından protesto edilmiş. konuşmasına karşı çıkıl
mış, Genel Başkan Abdullah Baştürk,ün sürekli uyarısına rağmen Genel
Temsilciler Meclisi Salonu protesto maksadıyla terkedilmiştir.
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Böylece hem DiSK üyesi Tekstil Sendikasının iç işlerine karışılmış ve
bölücü tavır alınmış hem de DiSK Genel Temsilciler Meclisinin kendisi ve
iradesi çiğnenmiştir.

Maden-iş Genel Başkanı Kemal Türkler'in daha önce DiSK Yürütme
Kurulu üyesi ve örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğlu'na yap
tığı konuşmada olduğu gibi bozguncu tavırla kararlı olduğu görülmüştür.
DİSK Genel Temsilciler Meclisinde Maden-iş ve Bank-Sen daha önce karar
laştırılmış bir davranışı sergileyerek DiSK Ana Tüzüğünde yer alan ve yazı
nın girişinde sıraladığımız amaç ve ilkelere karşı çıkarak önemli bir disip
linsizlik yaratmışlardır.

DiSK Yürütme Kurulu DiSK'in bütünlüğünü mücadele geleneğini ve
disiplinini tehlikeye sokan bu olayların DiSK bünyesini kemirici yeni disip
linsizliklere yol açmaması ve bu suçların cezasız kalmaması amacıyla yuka
rıda adları yazılı sendikaların Onur Kurulu'nurı uygun gördüğü ceza ile ce
zalandırılması için Onur Kurulu'na vermiştir.

Karar oy birliğiyle alınmıştır.

Birleşim Tarihi: 20.2.1979

Birleşim No. 60

Karar 1.

T.C.K. nun 141 ve 142. Maddelerinin yürürlükten kaldırılması amacıy
la Uluslararası düzeyde bir form düzenlenmesine, bu amaçla gerekli
harcamaların yapılmasına ve bu konuda genel başkan vekili Mubil Zırtıloğ
lu'nun görevlendirilmesine,

Karar 8.

1 Mayıs 1979 günü Törenini kutlamak amacıyla Genel Sekreter Fehmi
lşıklar'ın başlanlığında bir komite kurulmasına, gerekli komitelerin Fehmi
Işıklar tarafından oluşturulmasına ve törenle ilgili harcamaların yapılmasına,

Karar 12.

Avrupa Sendikaları Konfederasyonuna DiSK'in yeniden üyelik müra
caatında bulunmasına yeniden Avrupa'da zorunlu temasları yapmak ve Ma
caristan Sendikalar Birliği ile DiSK arasındaki ilişkileri içeren bir anlaş
mayı yapmak üzere Fehmi Işıklar ile Mukbil Zırtıloğlu'nun görevlendirilme
sine. bu geziye tercüman olarak Sina Pamukçu'nun katılmasına karar ve
rildiği,
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Birleşim Tarihi : 6.4.1979

Birleşim No. 63

Karar 2.

Yürütme Kurulu'nun 20.2.1979 tarih ve 60 numaralı birleşiminde al
dığı 8 numaralı karar doğrultusunda Genel Sekreter Tarafından oluşturulan:

a) 1 Mayıs 1979'u geçen yıllarda da olduğu gibi işçi sınıfının birlik,
mücadele ve dayanışma günü olarak kutlamak üzere Fehmi Işıklar Başkan
lığında Hüseyin Ekinci ve Avukat Yücel Topun tertip komitesinin,

b) 1 Mayıs işçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olarak
kutlanacağından bu kutlama ile ilgili olarak bütün yurtta afişleme yapılma
sı amacıyla Fehmi lşıklarm başkanlığında Hüseyin Ekinci ve Avukat Yücel
Topun afişleme Komitesini,

c) 1 Mayıs 1979'da kutlanacak bayramın görkemli, uyumsal ve işçi
Sınıfına yaraşır bir şekilde yapılması amacıyla Fehmi Işıklar Başkanlığında
Tuncer Kocamanoğlu, 'Burhan Şahin, Kenan Budak, Saim Etem, Selahattin
Uyar ve Kemal Akardan oluşan 1 Mayıs Düzenleme Komitesinin onanma
sına karar verildi.

Karar 3.

DSF'nin Sofya'da yapılacak Genel Konseyine gözlemci olarak Sina Pa
mukçu ile Günaydın Erdoğmuş'un katılmasına,

Karar 4.

Diğer ülke Sendika örgütlerinin 1 Mavıs'a davetlerinin Dış ilişkiler
Dairesince değerlendirilerek DiSK'i temsil yetkisi olan DİSK ve DiKS'e üye
Sendika yöneticilerinden gitmesi uygun görülenlerin gitmelerinin sağlanma
sına ve gerekli işlemlerin Dış ilişkiler Dairesince yapılmasına,

Karar 6.

Türkivede mevzuatın bir başka örgüte parasal yardımın yapılmasına
müsait olmadığına, CUT'a bildirilmesine, 1 Mayıs nedeniyle Şili Sendikal
örgütüne dayanışma mesajının iletilmesine, olanak bulunduğu takdirde Şi
li 'ye bir delegasyon gönderilmesine ve Avrupa'da bulunan CUT Genel Baş
kanı'mn 1 Mayıs törenimize katılmak üzere davet edilerek kendisine uçak
bileti gönderilmesine karar verildi.

Birleşim Tarihi : 12.4.1979
Birleşim No. 64
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Karar 3.
Bulgaristan Sendikalar Birliğinin 1 Mayıs töreni için yapmış olduğu

çağrıya Mukbil Zırtıloğlu'nun katılmasına karar verildi.
Birleşim Tarihi : 27.4.1979
Birleşim No. 67
Karar 1.

Sıkıyönetim Komutanlığının 1 Mayıs gösterilerine ilişkin yasaklama ka
rarını eleştiren, DiSK'in 1 Mavıs'ı 1 Mayıs Alanında kutlayacağının karar
lılığını belirten. 1 Mayıs'ın bir siyasetin görüşüne uygun olarak içi boş bir
toplantı izmir'e kaydırılmasının ayrılıkçı. bölücü ve tesniyetçi bir tutum ol
duğunu ve DiSK üyelerinin böyle bir toplantıya katılmaması kararının Yü
rütme Kurulu adına Genel Başkan tarafından 'basına ve kamuoyuna açık
lanmasına karar verildi.

Birleşim Tarihi : 29.5.1979
Birleşim No. 70

Karar 1.
15 - 16 Hazlran'm 9 ncu yılında Bölge Temsilciler Meclislerinin

"Türkiye işçi Sınıfının Devrimci Sendikal örgütü DiSK'in bu güne kadar
verdiği mücadele. bu gün karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve Türkiyenin
dünü ve ülkemizin içinde bulunduğu bu günkü koşullar ile önümüzdeki dö
nemde DiSK"in üstüne düşen görevler" gündemiyle toplanrnasma. lstanbut'
daki toplantıya Genel Başkan Abdullah Baştürk, Diyarbakır'daki Toplantı
ya Genel Sekreter Fehmi Işıklar, Kocaelinde'ki toplantıya Genel Başkan Ve
kili Nemal Nebioğlu, Ankara'daki toplantıya Genel Başkan Vekili Rıza Gü
ven, Bursa'daki toplantıya Genel Başkan Vekili Mukbil Zırtıloğlu, Adana·
daki toplantıya Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Kocamanoğlu, izmir'deki top
lantıya Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Aktulgalı, Antalya'daki toplantıya
Yönetim Kurulu üyesi Rıdvan Budak, Eskişehir'deki toplantıya Yönetim Ku
rulu üyesi Burhan Şahin, Sarnsun'daki toplantıya Yönetim Kurulu üyesi De
mirhan Tuncay, DiSK Yürütme Kurulu adına katılmalarına karar verildi.

Birleşim Tarihi: 27.7.1979
Birleşim No. : 81
Karar 1.

öncelikle Merkezl. daha sonra iş yerlerine kadar indirilmek üzere Genç.
Kadın ve Göçmen işçilerin örqütlenrnesi konusunda yeni girişimlerde bulu
nulmasına, bunun sağlanması için, örgütlenme dairesine bağlı olarak 1 -



3ô3

Genç işçiler Komitesi. 11- Kadın işçiler Komitesi. 111- Göçmen işçiler Ko
mitesinin kurulmasına, komitelerin işleyeşini belirlemek açısından yönetme
likler hazırlanmasına.

Karar 2.

Ekim ayı içinde Uluslararası bir "Göçmen işçiler Haftası" tertiplenme
sine ve sosyal ve siyasal ilişkiler dairesi başkanı Kemal Nebioğlu'nun gö
revlendirilmesine karar verildi.

Birleşim Tarihi : 31.7.1979
Birleşim No. 82

Karar 2.

Hapis Cezasına mahkum olması dolayısıyla görevden ayrılmak zorunda
kalan odacı Al'i lvl'nin kıdem tazminatının ödenmes'ine karar verildi,

Birleşim Tarihi: 16.8.1979
Birleşim No. : 84

Karar 4.

28.6.1979 tarihi itibariyle senelik izine çıkmış bulunan Fehmi Işıklar
1.8.1979 tarihinde O iyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklanarak Ce
zaevine konduğundan, bu tarih itibariyle göreve başlamış olarak kabulüne
karar verildi.

Birleşim Tarihi : 20.10.1979
Birleşim No. 94

Karar 1.

Maden-iş Sendikasının 17.10.1979 tarih ve 1979/10179 sayılı yazısı
ile DiSK'e bildirildiği DiSK Genel Sekreteri Fehmi lştklar 'm üyeliğinin as
kıya alınarak Onur Kuruluna sevk kararının durdurulması ve Genel Sekreter
Fehmi lşrklar'ın Onur Kuruluna sevk edilmesine neden olan tüm belge ve
bilgilerin 5 Kasım 1979 tarihine kadar DiSK'e iletilmesinin istenmesi ve
DiSK Karar Organları bu konuda karar verinceye kadar Maden-iş Sendika
sında bir işlem yapılmaması için DiSK Ana Tüzüğünün 54 ncü maddesi
uyarınca Maden-iş Sendikasına talimat verilmesine karar verildi.

Not: Genel Başkan Abdullah Baştürk Yurt Dışında olduğundan top
lantıya katılamadı.

Birleşim Tarihi: 12.12.1979
Birleşim No. : 100
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Karar 1.

Memur ve Teknik Eleman Meslek örgütleri ile birlikte "Tüm çalışan
ların Toplu Sözleşmeli ve Grevli Sendika Hakkı ve diğer güncel sorunları"
na ilişkin bir çalışanlar kurultayı düzenlenmesine ve bu amaçla ortak çalış
ma durumunun hazırlık faaliyetlerine katılmasına, bu çalışmaların DiSK adı-_
na Fehmi Işıklar ve Tuğrul Paşaoğlu'nun katılmalarına,

Karar 2.

1 Mayıs 1980 işçi Sınıfı Birlik-Mücadele ve Dayanışma gününün kut
lanmasında hazırlıkları Yürütmek üzere Fehmi Işıklar başkanlığında 5 kişilik
bir komite kurulmasına,

Karar 3.

1 Mayıs 1980 ile, ilgili bir afiş yarışması düzenlenmesine ve bu konu-
da Rıza Güverı'e yetki verilmesine karar verildi.

Birleşim Tarihi: 7.1.1980
Birleşim No. 106

Karar 9.

Genel Sekreter Fehmi Işıklar kıdem tazminatından mahsup edilmek
koşuluyla 150.000.-TL. avans verilmesine,

Karar 11.

Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Kocamanoğlu'na kıdem tazminatına mah
sup edilmek ve mevcut avans borçları düşünmek koşuluyla 150.000.-TL.
avans verilmesine karar verildi.

Birleşim Tarihi: 14.1.1980

Birleşim No. 108

Karar 1.

DiSK Yürütme, Yönetim, Onur ve Denetim Kurulları ve Bölge Temsil
cileri 'İle Üye Sendikaların Yürütme Kurulu üyelerinin ülkemizin içinde bu
lunduğu koşullar ve sorunların görüşülmesi için 31 Ocak - 1 Şubat tarih
leri arasında Genel-iş Sendikasının ören Artemis tesislerinde toplanması
na karar verildi.

Birleşim Tarihi: 25.1.1980

Birleşim No. 11 O

J
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Karar 2.

Tariş, Çuko Birlik, Ant Birlik, Kooperatif Birlikleri, işçi Kıyımı ve olum
suzlukları çözüme kavuşturmak amacıyla girişimlerde bulunmak üzere Ge
nel Başkan Vekili Rıza Güven'in yetkili kılınmasına karar verildi.

Birleşim Tarihi : 4.2.1980
Birleşim No. 111

Karar 1.

Teoman öztürk'ün 11.750.-TL. net aylık ücretle uzman olarak 1.3.1980
tarihi itibariyle göreve başlatılmasına, ikinci bir karara kadar Ankara Böl
ge Temsilcil•iği ve Araştırma Enstitüsünde görev yapmasına karar verildi.

Birleşim Tarihi : 11.2.1980
Birleşim No. : 112

Karar 1.

Ordu'da 23.2.1980 günü yapılması önerilen Demokrasi Mitinginin
DİSK tarafından desteklenmesi ile sendikalanmızm Miting'e etkin olarak ka
tı I ma larına.

Karar 3.

DİSK "Dünya İş Konfederasyonu" tarafından düzenlenen insan hakla
rı konulu kolleqvurna ve ASK (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) ile ya
pılacak görüşmelere katılmak üzere Mukbil Zırtıloğlu ve Sina Parnukçu'nun
Brüksel'e gönderilmesine karar verildi.

Birleşim Tarihi : 12.3.1980
Birleşim No. : 116

1 Mayıs'ın Ülke çapında kutlanması amacıyla lstanbul'un yanısıra An
kara. İzmir, Mersin, Bitlis ve Trabzon'da Bölgesel Organizasyonlarla kut
lamak amacıyla gerekli hazırlık ve işlemleri yapmak üzere 1 Mayıs Merkez
Komitesine görev olarak verilmesine.

Karar 2.

Faşist saldırıların yoğunlaştığı günümüz ortamında egemen sömürücü
sınıflar, sınıfsal iktidar aracılığı ile ikili güçlüklerin ekonomik, politik çık
mazdan kurtulmak için işçilere ve emekçilere karşı giriştikleri yoğun eko
nomik, politik ve ideolojik saldırıya karşı durmak. bu saldırıları geriletmek.
temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak yükümlerine karşı çıkmak, emekçi kit
lelerin demokratik örgütlenmelerini dağıtmayı ve işçi kıyımıyla sürgünleri
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durdurmak amacıyla daha örgütlü bir mücadelenin verilmesi için "DiSK
Merkez Demokratik Eylem Komitesi 'nin oluşturulmasına, Komitenin Genel
Sekreterliğine Fehmi lşıklar'ın Başkanlığında i. Hakkı Önal, Mehmet Ka
raca. Mehmet Bulut, Mehmet Mıhlacı, Çetin Uygur, Enver Türkoğlu, Kenan
Budak ve Kemal Akar 'dan oluşmasına.

Karar 3.
2 numaralı kararın ışığında :

a) Türkive'nin çeşitli bölgelerinde miting ve yürüyüşler düzenlenme
sine,

b) işçi kıyımlarına ve anti-demokratik uygulamalara karşı daha da et
kin mücadele verilmesi için ortak davranış komitelerinin son deneyleri ışı
ğında yeniden örgütlendirilmesi,

c) Türkiye'de anti-demokratik uygulamaları ve baskıları ve bölgemiz
deki savaş tehlikesine karşı konularını kapsıyan Akdeniz ve Orta Doğu dü
zeyinde Uluslararası bir konferansın yapılması.

d) örgütlenme, toplu sözleşme, eğitim ve Basın-Yayın çalışmalarında
DiSK düzeyinde Merkezi bir yapı sağlanmasına çalışılarak geniş kitleleri
kapsıyan toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren sendikalarımızın DiSK'in
Merkezi yönlendirmesi içinde ortak davranmak, gerektiğinde ortak greve
gidilmesini sağlayacak bir yol izlenmesini,

e) DiSK'in ana tüzüğünde var olan dayanışma fonu daha da güçlen
dirilerek içinde bulunduğumuz koşullara uygun maddi dayanışma sağlan
ması,

f) 1 Mavıs'ın özüne uygun bir biçimde kitlesel olarak kutlanması ama
cıyla 1 Mayıs Komitesince ortak çalışma içine girilmesi Bölge. il ve iş yeri
düzeyinde örgütlenecek 1 Mayıs Komitelerin-in günümüz koşullarında De
mokratik mücadelenin birimleri olarak sürekli olarak değerlendirilmesi,

g) iş yerlerinde, iş kollarında, bölgelerde ve tüm ülke çapında ekono
mik ve demokratik mücadelenin en üst noktaya ulaştın iması,

hl Yukarıdaki tüm eylemlerde DiSK'in Merkezi devrimci disiplinine ke
sinlikle uyulması, sendikalarımızın bütün maddi olanaklarını, güçlerini ve
kadrolarını hızlı. etkin ve merkezi' biçimde mücadele sürecine sokacak iş
leyişin sağlanması,

i) Bu görevlerin Merkezi' olarak yönlendirecek eylem kararlarının ülke
çapında en alt örgüt birimlerine, iş yerlerine yaygınlaştırılmasını, eylemin
sağlıklı, etkin kararlı biçimde üye tabarım en güç kitlesinin bilinçli katılımı
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ile gerçekleştirilmesini sağlamak ve Genel Kurulumuzun 1 numaralı kararı
ışığında tüm anti-faşist. anti-emperyalist, anti-şovenist güçlerin güç ve eylem
birliği içinde olmalarını gerçekleştirmek amacı ile sürekli çalışacak olan
DiSK Merkez Demokratik Eylem Komitesinin tam yetkili kılınmasına, komi
tenin karşılaştığı güçlükleri aşmak için Yürütme Kurulunun yardımcı olma
sına karar verildi.

Karar 4.

a) Çekoslovakya Sendikalar Merkez Konseyinin davetlisi olarak Rıza
Güven, Sina Pamukçu'dan oluşan delegasyonun 24 Mart tarihi itibariyle bir
hafta süre ile Praç'a ziyarette bulunmasına, Ertan Andaç'ın delegasyona
katılmasına 18-19 Mart günlerinde CGT tarafından düzenlenen yabancı iş
çilerle ilgili toplantıya Rıza Güven'in katılmasına bu nedenle Prag'a gide
cek delegasyon ile hareket etmesine,

b) 26-30 Mart tarihlerinde Libya 'da düzenlenen Dünya Petrol işçileri
Anti-Tekelci Konferansına DiSK adına Tuncer Kocamanoğlu ve Adil Gür
kan 'm katı imalarına,

c) Asya-Afrika Halkları Dayanışma örgütünce 28-31 Mart tarihlerin
de Malta'da düzenlenen konferansa Mukbil Zırtıloğlu'nun ve Faruk Pekin'in
katılmasına,

d) Romanya Sendikaları Merkez Konseyince 3-4 Nisan tarihlerinde
Bükreş'te düzenlenen Avrupa Sendikal Hukuk Konferansına Yücel Topun
katılmasına,

e1 Yugoslav Sendikalar Merkez Konseyince 22-25 Nisan Tarihlerinde
Belqrat'ta düzenlenen gel,işme konulu Dünya Konferansına DiSK adrna Ke
mal Nebioğlu ile Ali Kocarnan'ın katılmasına karar verildi.

Karar 5.

işsizliğe, pahalılığa, işçi kıyımlarına, anti-demokratik baskı ve faşist
saldırılara karşı Demokrasi Mitingi adıyla Kocaeli'nde 22.3.1980 günü ge
rekli izinin Kocaeli DiSJ( Bölge Temsilciliği ve DiSK'e bağlı Sendikaların
yerel yönetimiyle alınarak bir miting ve yürüyüş yapılmasına karar verildi
ği görülmüştür. (Ek-128)

6. Genel Kurul toplantısından sonra görev başına gelen Yürütme Ku
rulunda, 5. Genel Kurul sonucu seçilmiş bulunan Fehmi Işıklar. Rıza Güven,
Kemal Nebioğlu yerlerini muhafaza etmişler ve yeni kurulan Yürütme Ku
rulu; Abdullah Baştürk, Fehmi Işıklar, Rıza Güven, Mukbil Zırtıloğlu, Tun
cer Kocamanoğlu, Mustafa Aktulgalı ve Kemal Nebioğlundan teşekkül et
miştir.
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DiSK'in, ideolojik ve politik faaliyetine ilişkin olan Yürütme Kurulun
ca alınmış bulunan kararlar tarih ve sıra numarası ile yukarıya çıkarılmıştır.

Bu kararların mahiyetine göre; DiSK'in, benimsediği Marksist-Leninist
ideoloji gereği 1 Mayıs Mitinglerine özel bir önem verdiği, Dünya işçileri
nin Birlik ve Dayanışma günü ol•duğu söylenen 1 Mayıs günü Proletarya
Enternasyonalizmi düşünce ve ilkesinden hareketle Yurdumuzda da yasal
laştırmak ve Sosyalist ülkelerde olduğu gibi milli bir bayram haline sok
mak istediği, bunun için de ülke çapında 1976 senesinden itibaren 1 Mayıs
Mitinglerini düzenleyerek siyasi iktidarlara baskı yapmaya çalıştığı, ayrıca
bu hususta yani 1 Mayıs gününün işçi bayramı olarak kabul edilmesi için
toplu sözleşmelere maddeler koymayı prensip olarak kabul ettiği ve toplu
sözleşme sistemi ile ·de bu yönden işverenlere baskı yaptığı, 1 Mayıs miting
lerinin eskiden olduğu gibi sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şe
hirlerde değil, ülkenin her yanında ve her iş yerinde kutlanması için 1 Mayıs
kutlama komitelerinin kurulmasının kararlaştırıldığı, bu kutlama biçimi ile
işçilerin ve yandaşlarının dinamizmini temin etmek ve onların eylem bir
liğini sağlayarak belli bir yöne kanalize etmek suretiyle ihtilalin subjektif
şartlarının sağlanmasına çalışıldığı, kitle eylemleri cümlesinden olmak üze
re 1 Mayıs kutlamalarını politik mücadele biçimi olarak benimseyip hayata
geçirdiği ve böylece Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda ideolojik ve
politik faaliyetini ·bu yönden sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Yürütme Kuruluna ait karar defterlerinin tetkikinde; Görüldüğü üzere,
DiSK Yöneticileri ile DİSK'e bağlı Sendika yöneticilerinin ve üyelerinin baş
ta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sendikaları olmak üzere Bulgaris
tan, Yugoslavya, Macaristan, Demokratik Almanya gibi Sosyalist ülke Sen
dikalarının davetlisi olarak bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak ve bu
suretle siyasi sevk ve idare sanatını öğrenmek için Proletarya Enternasyo
nalizmi doğrultusunda ziyaretlerde bulundukları anlaşılmaktadır.

Marksist-Leninist ideolojiye göre, sosyalizmin ve Dünya Devrimci Güç
lerinin ortak düşmanının Emperyalizm olduğu, fmperyalizme karşı da·
Markscı-Leninci Partilerin birleşmesinin kesinlikle gerektiği, sermayenin
Uluslararası bir güç olduğu, bu gücün ezilmesi için işçilerin uluslararası dü
zeyde bağlaşması ve kardeşçe işbirliğine girmesi öngörüldüğünden, Komü
nist Partisi Manifestosundaki "Bütün Ülkelerin Proleterleri Birleşiniz" il
kesinden kaynaklanan Proletarya Enternasyonalizmi temelinde işçi sınıfının
birliğinin gerçekleştirilmesinin kapitalizmi devirmenin temel koşullarından·
biri olduğu belirtildiğinden ve yine Mar-ksist-Leninist ideolojiye göre slva
si sevk ve idare sanatının, KİTLELER ARASINDA ÇALIŞMA, SiYAST MÜT-
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TEFİKLERLE BERABER ÇALIŞMA, UYGUN MÜCADELE ŞEKİLLERİNİ SEÇ
ME, ZİNCİRİN ESAS HALKASINI BULMA kabiliyetlerini teşkil ettiği cihet
le illegal bir işçi sınıfı partisi durumunda olan DiSK'in, organlarında ve ona
bağlı Sendikaların organlarında görev almış olan yöneticilerinin sevk ve
idare maharetini kazanmak, teorik öğrenim yanında diğer komünist parti
lerin ve bütün Dünya komünist hareketinin tecrübelerinin esaslı şekilde tet
kik edilmesini ve bu suretle yalnışlık ve başarısızlıklarının azaltılmasının
mümkün olacağı görüş ve gayesiyle yukarıda belirtilen ve mahiyeti açıkla
nan Proletarya Enternasyonalizmi ilkeleri doğrultusunda bu ziyaretlerin bil
gi ve deneyim alışverişi adı altında yapıldığı ve böylece DiSK'in sosyalist
ülke sendikaları ile yakın ilişki içinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yürütme Kurulunun muhtelif kararlarında Türk Ceza Kanununun 141
ve 142 nci Maddelerinin kaldırılmasının istenmesinin sebebi. Proletarya
Diktatörlüğünün tesisi ve dolayısıyla sosyalizm düzeninin kurulması için iş
çi sınıfı partisinin kurulmasına ve bu partinin çalışmasına yasal olanak ve
kolaylıklar sağlanmasına matuf olduğu izahtan vereste olan bir keyfiyettir.

Yukarıda belirtilen ve mahiyetlerine bu şekilde değ'inilen Yürütme Ku
rulunun almış olduğu kararların. Genel Kurul Kararları ile Yönetim Kurulu
kararlarından kaynaklandığı, kuruluş statüsüne göre en önemli icra organı
durumunda olan Yürütme Kurulunun alıp tatbik sahasına koyduğu karar
ların özünde, Marksis-Leninist iktidar mücadelesi. işçi sınıfı öncülüğünde
diğer emekçiler ve yoksul köylülerle mevcut Anayasal düzeni yıkarak Pro
letarya Diktatörlüğünü tesis etmek ve Sosyalizme ulaşma çabalarının yat
tığı açık bir şekilde görülmektedir.

D - ören Toplantıları Ve Kararları:

a - 1 nci ören Toplantısı. Demokratik Sını.f ve Kitle Sendikacılı
ğının Temel ilkeleri.

DİSK Yönetim, Yürütme, Denetim, Onur Kurulları ve DİSK Bölge Tem
silcileri ile DiSK'e bağlı Sendikaların Yürütme Kurulu üyeleri 1 - 4.Ağustos
1978 tarihinde Genel-iş 'in ören 'deki Arternis tesislerinde ortak bir top
lantı yapmışlardır.

Toplantı gündemi son derece geniş tutulmuş. örgüt içi sorunlar. Dün
varun ve Türklverun içinde bulunduğu koşullar, bu koşullarda DiSK'e dü
şen görevler temel tartışma konuları olmuştur.

DİSK Yürütme Kurulu bu toplantıya geniş bir hazırlık içinde gelmiştir.
Yürütme Kurulu Dünya ve Türkiye koşullarını, ekonomik, toplumsal ve si-
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yasal koşullarını içeren bir raporun yanısıra ayrıca bu toplantıya Demokra
tik Platform önerisi, DiSK'in istemleri önerisi, Demokratik Sınıf ve Kitle
Sendikacılığının Temel ilkeleri adlı belgeyi sunmuştur. Yürütme Kurulu ay
rıca tek tip demokratik tüzük önerisini de ilk olarak bu toplantıda ortaya
atmıştır.

ören ortak toplantısında tartışılan ve 38 sayfadan ·ibaret bir broşürde
toplanmış bulunan bu kararlar DiSK Yönetim Kurulunun 13 - 15.Şubat.1979
Tarihinde yapılan 47 sayılı toplantısında ören Kararları adı altında 9 sayılı
karar ile kabul edilmiştir.

1 nci ören Toplantısındaki tartışmalar sonucu kabul edilen Demok
ratik Platform önerisi ile DiSK'in istemleri önerisinin "UDC ve Demokra
tik Platform" bahsinde incelenmiş olduğu, "Tek Tip Demokratik Tüzük" ün
de Tüzükler bahsinde incelenmiş olduğu cihetle bu bölümde sadece, DiSK
Yönetim, Yürütme, Denetim, Onur Kurulları ve Bölge Temsilcileri ile üye
sendikaların Yürütme Kurullarının 1 - 4.Ağustos.1978 Tarihleri arasında
ören'de yapmış oldukları ortak toplantıya DiSK Yürütme Kurulunun sun
muş olduğu ve ören Raporunun bir bölümünü teşkil eden Demokratik Sı
nıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri incelenecektir.

Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkelerinin bu ortak
toplantıda tartışılarak üye sendikaların yetkili kurullarınca incelendikten son
ra DiSK Yönetim Kurulunda ele alınarak DiSK Yönetim Kurulunun 13 - 15.
Şubat.1919 Tarihinde yapmış olduğu toplantıda oybirliğiyle kabul edildiği
anlaşılmaktadır.

Bir kitapcık halinde bastırılarak DiSK üyesi sendikalara gönderildiği
anlaşılan bu ilkelerin, kitapçığın önsözünde belirtildiği ·gibi işçi sınıfının zen
gin deneylerle dolu Uluslararası Sendikal Mücadelesinde, DiSK'in 12 yıllık
şanlı geçmişinde, örgütlenme çalışmalarında, grevlerde, direnişlerde, kitle
sel gösterilerde, dişediş mücadele ortamında biçimlenen, bunların DiSK'i
DiSK yapan ilkeler olduğu ve bu kitapcığın aynı zamanda DiSK Temel Eği
tim Seminerlerinin "Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri" ve "DiSK'
in ilkeleri" bölümlerinin ders notları olduğu anlaşılmıştır.

DiSK Yürütme Kurulu imzasını taşıyan önsöz: "Demokratik Sınıf ve
Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri, işçi sınıfının ekonomik, politik ve ide
olojik mücadelesinin bütünlüğünün bilincinde olarak işçi sınıfının devrimci
sendikal birliği yolunda mücadele eden DİSK militanları için mücadelenin
her aşamasında yönlendirici temel el kitabı olacaktır." denilerek bitirilmiş
tir.
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Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel likeleri :

Bu ilkeler kitapta aynen şöyledir :

Sınıf Sendikacılığının Temel ilkeleri: DiSK Türkiye işçi Sınıfının ba
ğımsız, demokratik, sınıf ve kitle sendikal örgütüdür. DiSK'in bu nitelikleri
adının başındaki devrimci sözcüğünde de belirtilmektedir.

1967 Yılında Sendikal alanda sınıf uzmaşmacıl ığı anlayışına karşı ku
rulan ve kuruluş ilkeleri sınıf sendikacılığına dayanan DiSK. 11 yılı aşkın
mücadele sürecinde işçi sınıfının en militan. en yiğit, en fedakar, en bilinçli
unsurlarını bağrında toplamıştır.

DiSK'in gücü, sayısal çokluğundan ya da bazı stratejik iş kollarında
örgütlü olmasından değil, sınıf sendikacılığı temeli üzerinde yükselen bir
örgüt olmasından gelmektedir.

işçilerin henüz belli bir oranda sendikalaşabildiği Türklve'de sendikasız
ya da sarı sendikalarda örgütlenmiş işçiler sürekli olarak DiSK üyesi sendi
kalarda örgütlenmek istemekte ve bu amaçla eylemlere girişmektedirler.

işçilerin devrimci sendikalarda örgütlenme isteğini en hızlı bir şekilde
karşılamak DiSK'in ana görevidir. Ancak DiSK sayısal olarak büyürken ni
cel olarak gelişirken, nitel olarak zayıflamadan, sınıf sendikacılığı ilkele
rinden en küçük bir ödün vermeden, işçi sınıfının sendikal birliğini ön plan
da tutar.

DiSK işçi sınıfının bllimi rehberliğinde, sınıf sendikacılığı ilkeleri te
melinde çalıştığı sürece işçi sınıfını kitlesel bir biçimde bünyesinde topla
yacaktır.

işçi sınıfının ekonomik-politik ve ideolojik mücadelesi bir bütündür :

işçi sınıfı feodal ilişkilerin bağrında doğan ve zamanla politik iktidarı
ele geçiren kapitalist sınıf ile birlikte doğmuş ve kapitalizmin gelişmesiyle
birlikte güçlenmiştir. ücretli emeğin en aşırı bir biçimde sömürülmesi ve
artı-değer'in ele geçirilmesi temeline dayanan kapitalist toplumda tüm de
ğerleri ve zenginlikleri yaratan işçi sınıfı ile kapitalist sınıfın uzlaşmaz bir
sınıf mücadelesine girmesi kaçınılmaz olmuştur.

üretimin toplumsal niteliğine rağmen üretim araçlarının özel kapitalist
mülkiyette bulunması kapitalizmin temel çelişkisidir. Ve bu çelişki işçi sı
nıfı ile kapitalist sınıf arasındaki uzlaşmaz sınıf karşıtlığında yansır.
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Kapitalist toplumda işçi sınıfının mücadelesi bir bütündür ve bu mü
cadelenin 3 Temel biçimi vardır: 1 - Ekonomik Mücadele, 2 - Politik
Mücadele. 3 - ideolojik Mücadele.

Ekonomik Mücadele günlük ekonomik çıkarların savunulması, çalışma
ve yaşama koşullarının daha da iyileştirilmesi 'için yapılan bir mücadeledir.

Ekonomik mücadele, daha kısa çalışma süresi, daha yüksek ücret, da
ha fazla sosyal hak elde etme, iş güvencesi sağlama. çocuk ve kadın işçi
lerinin sorunlarının kısmen de olsa çözümlemeye çalışma, daha iyi çalış
ma. beslenme, barınma koşullarına kavuşma. daha uzun yıllık izin, daha er
ken emeklilik, iş yerlerindeki baskıların azaltılması, iş kazalarına ve mes
lek hastalıklarına karşı önlem alınması, kısacası daha iyi çalışma ve yaşama
koşullarının elde edilmesi mücadelesidir. Bu Mücadelenin örgütleri sendi
kalardır.

Sanayi Devrimi ile birlikte fabri-kalarda toplanmaya başlayan işçiler
önceleri tek tek hak aramaya çabalamışlar. Ancak acı deneyler sonunda
-tek başlarına bir şey yapamayacaklarını kavrayarak aralarındaki rekabeti da
yanışmaya dönüştürmeyi öğrenmişlerdir.

işçi sınıfının gelişme süreci içinde ortaya çıkan ilk mücadele biçimi
ekonomik mücadele olmuştur. Bu işçi sınıfının kötü çalışma ve yaşama
koşullarına karşı kendiliğinden ama cesaretle giriştiği bir mücadeledir.
Amaç sömürüyü sınırlandırmak, çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirmek
tir.

Sınıfsal Mücadelesi içinde yetişen sendikalar daha ilk günlerde sayı
ları gittikçe artan çok sayıda işçiyi bir araya getirmişler, kitlesel bir nite
lik kazanmışlardır. Çeşitli mesleklere ve iş kollarına dağılmış olan işçiler
dünya görüşleri, siyasal düşünceleri. dinsel inançları, cinsiyetleri, dilleri,
ırkları, derilerinin renkleri ne olursa olsun ortak çıkar etrafında sendikalar
da bir araya gelmişlerdir.

Kitlesel nitelik gösteren sendikalar, yalnızca işçi sınıfını bağrında ba
rındırmaları ve kapitalist sömürünün temeline yönelmeleri ile aynı zaman
da sınıfsal bir nitelik göstermişlerdir.

Sendikalar aracılığıyla sömürüyü sınırlandırmak ıçın mücadele eden
işçiler egemen sınıfların bir baskı aracı olan kapitalist devletin yoğun bas
kısı ile karşı karşıya kalmışlardır.
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Kapitalist sınıfın egemenliğindeki iktidar sürekli olarak işçilerin ve
emekçilerin haklarını daraltmaya, var olan yasaları uygulatmamaya, işçilerin
ve emekçilerin mücadelesini önleyici yeni yasalar getirmeye, genel olarak
Demokratik Hak ve özgürlükleri, özel olarak da sendikal hak ve özgürlük
leri kısıtlamaya çabalamıştır. Ancak bu baskıya rağmen çalışanlar 'hak ve
özgürlükler yolunda önemli haklar elde etmişlerdir.

işçiler mücadele içinde ekonomik, demokratik ve politik hakları için
çeşitli taleplerde bulunmuşlar ve bu talepleri hayata geçirebilmek için kit
lesel eylemlere girişmişlerdir. Sömürü ve baskıya karşı sürdürülen müca
dele sömürünün ortadan kaldırılmasının ancak işçi sınıfının diğer emekçi
lerle birlikte iktidarı ele geçirmesiyle mümkün olabileceği bilimsel gerçe
ğini ortaya çıkarmıştır.

Ekonomik Mücadele sömürüyü sınırlama mücadelesidir. Kapitalist üre
tim ilişkileri içinde, tümüyle kapitalist sınıfa karşı değil tek tek yada bir
grup kapitaliste 'karşı sür-dürülen bir mücadeledir.

Ekonomik Mücadele kapitalizmin kalelerinde gedikler açar, sömürüyü
azaltır, ancak sömürüyü ortadan kaldıramaz.

Ekonomik Mücadele ile elde edilen başarılar politik mücadele ile sağ
lamlaştırılmazlarsa kalıcı olamazlar.

Grevler pahasına toplu sözleşmelerle elde edilen bir dizi hak bir süre
sonra tekelci kapitalistlerin körüklediği enflasyon ve diğer yollarla geri alı
nır, işçi ücretlerinin satın alma gücü düşer.

işçilerin ekonomik olarak sömürüldüklerini, siyası olarak ezildiklerini
anlamaları da yetmez. işçilerin sömürü ve baskıdan kurtulmak için siyası
iktidarı ele geçirmek amacıyla siyası mücadele vermeleri zorunludur.

Ekonomik Mücadelenin sonuçları abartılmamalıdır. Ekonomik Mücade
lenin abartılması işçilere ekonomist, reformist. görüşler aşılıyabilir. öte
yandan ekonomik mücadelenin yetersiz olduğunun vurgulanması da ekono
mik mücadelenin küçümsenmesi anlamına gelemez. işçi sınıfı mücadele için
de ekonomik mücadeleyi abartan "sağ sapmaları" da, ekonomik mücade
leyi yok sayan "sol sapmaları" da mahkum etmesini bilmiştir.

Ekonomik mücadele işçileri daha yüksek mücadele biçimlerine hazır
layan bir alandır. Ekonomik mücadele kitlelerin en kolay kabul ettiği mü
cadele biçimi olarak işçilere birleşmeyi. güçlerini toplamayı öğretir. işçi
leri birliğe zorlar. En geniş kitleleri mücadeleye sokar, işçilerin iş yerlerin
de, iş kolunda, ülke çapında ve Uluslararası çapta birliğe sevk eder. Sen-
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dikalar işçilerin sınıf bilinci kazanmasına yardımcı olan kitleleri pratik için
de eğiten, birlik ve dayanışmayı öğreten okullardır.

Politik Mücadele sınıf mücadelesinin en yüksek biçimidir. Bir başka
deşiyle sömürü ve baskıyı ortakan kaldırma mücadelesi olan politik müca
dele son tahlilde bir iktidar mücadelesidir.

Bu mücadele işçi sınıfının öncülüğünde başta voksul köylüler olmak
üzere tüm emekçilerle birlikte oluşturulacak iktidarın, giderek sosyalizmin
kurulmasına yönelik bir mücadeledir.

Politik Mücadelenin örgütü işçi sınıfı partisidir. işçi sınıfı partisi yal
nız işçi sınıfının değil. sömürülen ve baskı altında tutulan tüm emekçilerin
çıkarlarının savunucusu ve örgütleyicisidir.

Amaçları ve örgütsel yapıları farklı olan işçi sınıfı partisi ile sendika
lar arasındaki ayrımları göz ardı etmek. işçi sınıfı mücadelesine oldukça
büyük zararlar verir.

Burada iki gerçeği vurgulamak gerekir: Sendikalar yalnızca hak arama
bürosu olamazlar, ama sendikalar işçi sınıfının politik örgütleri de değildir.

Politik Mücadele ile Ekonomik Mücadelenin bütünlüğü, sömürüyü sı
nırlama mücadelesi ile sömürüyü yok etme mücadelesinin bütünlüğü sen
dikalara belli görevler yükler. Ekonomik Mücadele içinde sendikalar işçi
sınıfının gerçek 'kurtuluşu için bir bilinçlenme merkezi, bir okul gib·i çalışmak
durumundadırlar. Ancak farklı siyasi görüş, dinsel inanç taşıyan işçileri
bir araya getiren sendikalara işçi sınıfı partisi görevleri yüklenmek isten
diğinden sendika olma özelliklerini yitirirler.

işçi sınıfının mücadelesi bu konudaki tüm sapmaları aşarak gelişmiş
tir. Sosyalist Hareketin Birliği'nin henüz sağlanamadığı Türkiye'de sendika,
parti ilişkilerini doğru değerlendiremeyen sapmalar her zaman ortaya çık
makta, bu eğilimler sendika yıkıcılığına kadar varmaktadır.

ideolojik mücadele ise işçi sınıfının bilimsel Dünya görüşü ile dona
tılması mücadelesidir.

Toplumlarda her sınıfın bir ideolojisi vardır. ideoloji; toplumdaki üre
tim ilişkileri tarafından, özellikle de mülkiyet ilişkileri tarafından koşulla
nan, belirli sınıf çıkarlarını dile getiren ve insanın düşüncesini, duyguları
nı ve eylemlerini etkileyip kendi doğrultusunda görüşler ve değer yargıları
yaratmaya ve davranış normları koymaya yönelik politik, felsefi, dinsel, sa
natsal .... Toplumsal düşünceler sistemidir.
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işçi sınıfının da bir ideolojisi vardır. işçi sınıfının ideolojisi sosyalist
ideolojidir.

Sömürü ve baskının olduğu toplumlarda düşünceler de egemen sınıf
ve tabakaların egemenliği altındadır. Kapitalist toplumda beşikten mezara
kadar tüm eğitim ve haberleşme araçları ile emekçiler burjuva ideolojisinin
etkisi altında tutulmak istenir.

Ancak yoğun ideolojik saldırılara rağmen işçiler ve emekçiler müca
dele içinde 'kendi sınıf çıkarlarının bilincine varırlar.

işçi sınıfının sömürü ve baskıdan kurtulması için "kendiliğinden sınıf"
olmaktan çıkıp "kendisi için sınıf" olması gereklidir. Yalnızca ekonomik
mücadeleye yönelik olan "kendiliğinden bilinç" işçi sınıfı biliminin yay
gınlaştırılması yoluyla siyasal sınıf bilincine yükseltilir. Bu anlamda "Dev
rimci teori olmadan, devrimci eylem olmaz". Bu alanda temel görevi işçi
sınıfı partisi yapar.

işçi sınıfı kapitalist sınıfın Dünya görüşüne karşı kendi bilimsel Dünya
görüşü ile mücadele eder. işçi sınıfının Dünya görüşü bilimsel sosyalizmdir.

ideolojik mücadelenin iki temel amacı vardır. Birincisi çeşitli araçlarla
her türlü beyin yıkama yöntemiyle işçi sınıfının içinde ve tüm emekçiler
arasında yayılmasına çalışılan burjuva ideolojisini etkisiz hale getirmek.
ikincisi işçi sınıfı içinde sosyalist bilincin egemenliğini sağlamak.

ideolojik Mücadele yalnızca işçi sınıfı içinde sınıf bilinci sağlamaktan
ibaret değildir. ideolojik Mücadele aynı zamanda işçi sınıfının bilinçlenme
sini engellemeye ve saptırmaya yönelik her türlü sağ ve sol sapmaya karşı
verilen mücadeleyi de kapsar.

işçi Sınıfının ekonomik, politik ve ideolojiık mücadelesi bir bütündür.
Sınıf sendikaları işlevlerini bu bütünlüğün içinde yerine getiren sendika
lardır. Sınıf sendikacılığının özü işçi sınıfı mücadelesinin ekonomik, politik
ve ideolojik bütünlük içinde değerlendirilmesidir.

Uzlaşmacı sendikacılık ve sınıf sendikacılığı:

işçi Sınıfının sendikal alandaki mücadelesinde bu gün iki temi sendika
anlayışı eğemendir. Uzlaşmacı Sendikacılıık ve Sınıf Sendikacılığı.

İşçi Sınıfının ekonomik. politik ve ideolojik mücadeslinin bütünlüğü
nü göz ardı eden ve yalnızca göstermelik ekonomik mücadeleyi amaçlayan
sendikalar sınıf uzlaşmacılığını sürdüren Sarı Sendikalardır.
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işçi Sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğü
nün bilincinde olarak, sömürüyü sınırlandırmak mücadelesini, sömürüyü or
tadan kaldırma mücadelesinin bir parçası olarak gerçekleştiren sendikalar ise
sınıf sendikalarıdır. Devrimci sendikalardır.

işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin güçlendiği dönemlerde burjuvazi.
sınıf sendikacılığını engellemek için her türlü baskı ve saptırma yoluna baş
vurmuştur.

Bu anlamda işçi sınıfının mücadelesi içinde yeşertilen anarşizm, opor
tunizm. reformizm gibi akımlar işçi sınıfının sınıf sendikacılığı anlayışının
çeşitli dönemlerde yara almasına neden olmuşlardır.

işçi sıınfı mücadelesinin .. imtiyazsız, sınıfsız kaynamış bir kitleyiz"
sloganları ile ört bas edilmeye çalışıldığı ülkemizde uzun yıllar işçi sendi
kalarının Politika ile uğraşmaması amaçlanmış, sendikaların politik sorun
larla uğraşmaları yasaklanmıştır.

Türkiye'de sendiklarm yasal olarak kurulduğu yıllardan başlamak üze
re egemen sınıflar sendikaları ele geçirmek ve sendikalarda sınıf işbirliği
anlayışını yerleştirmek için her yolu denemişler, güdümlü, kontrollü sen
dikacılığı teşvik etmişlerdir.

işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğünü
savunarak sınıf sendikacılığını gerçekleştirmek isteyenlere en ağır baskılar
uygulanırken, sınıf iş birliğini savunan sendikacılar özel yollarla teşvik edil
miş, belli bir "işçi aristokrasisi" oluşturulmuştur.

1960'Iar,dan sonra sınıf mücadelesinin en hızlı bir biçimde gelişmeye
başladığı dönemde 'lse. sınıf işbirliği temeli üzerinde yükselen Amerikan Sarı
Sendikacılığı ilkelerine göre kurdurulan ve geliştirilen Türk-iş, "Partiler
üstü Politika" aldatmacası ile uzlaşmacı sendikacılığı sürdürmüştür.

Baskı yoluyla sınıf sendikacılığını önleyemeyen egemen sınıflar böylece
"Partiler üstü politika" ile sınıf sendikacılığını saptırmaya çalışmışlardır.
Ancak gelişen sınıf mücadelesi "Partiler üstü sendikacılık" engelini de
aşmıştır. O kadar ki, artık bu sözü Türk-iş Sendikacıları bile söylemekten
kaçınır durumdadırlar.

Türkiye işçi Sınıfının Mücadelesinin gelişmesiyle birlikte sınıf iş bir
liği temeline dayalı uzlaşmacı Sarı Sendikacılık yeni kılıflara bürünmeye
başlamıştır. Artık "Partiler üstü politikacılı•k" sloganı bırakılmaktadır. "Re
fah toplumu", "Sınıflar arası denge" sözleri ile birlikte .. iş değerlendi ri I
mesi ", "Çalışma barışı", "Toplumsal barış" sözleri Uzlaşmacı Sendikacı
lığın yeni sloganları olmaktadır.
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Bu tür bir yaklaşım Türk-iş ilkelerinin 5. Maddesinde "Türk-iş ... sı
nıflararası denge, barış ve kaynaşma sağlayıcı bir politika izleyecektir." bi
çiminde açıkça sergilenmiştir.

işçilerin sınıf sendikacılığını seçmeleri karşısında çok sayıda sarı sen
dikacı işçilere sömürü ve baskının sözünü etmekte, hatta eğitim seminer
lerinde göstermelik bir biçimde "artı-değer" anlatılmaktadır. Ancak bu yeni
kılıflar da uzlaşmacı sendikacılığı kurtaramayacaktır.

Burjuvazi sınıf iş birliğini savunan uzlaşmacı sendikacılık, anlayışını
daha değişik görüntülerle sürdürmek amacıyla Hak-iş, MiSK, Ülke-iş gibi
yeni konfederasyonlar kurdurmuş, böylece faşist ya da dinsel ideolojilerle
işçileri sınıf uzlaşmacı sendiıkacılığının zincirinde tutma çabalarına girişil
miştir.

öte yandan uzlaşmacı sendikacılık ile sınıf sendikacılığı arasında üçün
cü bir yol varmış gibi "Sosyal demokrat sendikacılık" adı altında işçi sını
fının mücadelesinde egemen sınıflara yaradığı açık seçik kanıtlanan sözde
yeni bir yaklaşım getirilmiştir.

Sınıf uzlaşmacısı sendikacılık ile sınıf sendikacılığı çizgileri arasındaki
ilkesel ayrılıkları bulandırmak amacıyla getirilen gerçekte kapitalizmin sonu
nun kaçınılmazlığını reddeden ve kapitalizmin bazı reformlarla ayakta ka
labileceğini ve bu nedenle sömürenler ile sömürülenler arasında uzlaşma
olabileceğini savunan bu yaklaşım da işçilere sınıf sendikacılığı mücadele
sinde geri adım attırma başarılı olamamıştır.

Bugün Türkiye'de DiSK ve DiSK'e üye sendikalarda somutlaşan sınıf
sendikacılığı egemen, sendikal çizgi olarak gelişmektedir. DiSK'in büyüme
si gerçekte bunun kanıtıdır. DiSK'i DiSK yapan sınıf sendikacılığı ilkeleri
dir. Devrimci Sendikacılıktır.

işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğü
nün bilincinde olma ve sendikal mücadeleyi bu temel üzerinde sürdürme
ilkesine dayalı sınıf sendikalarının temel nitelikleri ise şunlardır:

Sendikal kitle örgütleridir :

Sendikalar kapitalizmin sömürü ve baskısına karşı işçilerin ortak çı
karlar için birlikte mücadele verme zorunluluğundan doğan ekonomik, de
mokratik mücadele örgütleridir. Bu nedenle sendikalar Dünya görüşü, si
yasal düşüncesi, dinsel inancı, konuştuğu dil, cinsiyeti. ırk'ı. derisinin ren
gi ne olursa olsun tüm emekçilere açıktır.
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Daha iyi çalışma ve yaşama koşulları için mücadele birliği, çıkar or
taklığı, siyasal. ideolojik tercihlerden çok daha önemlidir. Bu nedenle inan
dıkları, bağlandıkları siyasi görüş, siyasi parti ne olursa olsun işçiler ortak
ekonomik çıkarlarda rahatça birleşirler.

Sendikaların çıkarları ortak ,hedefleri aynı olan en geniş yığınları bir
örgüt içinde toplamaları, sendikaların kitle örgütü olma niteliğini ortaya
koyar.

Burjuvazi -işçilerin Kitle örgütlerinde örgütlenmelerinden korkmak
ta, baskı ve saptırmalarla işiçilerin Sarı Sendikalar yoluyla bölünmeleri için
çaba harcamaktadır.

işçi Sınıfı Mücadelesinin üçlü bütünlüğü içinde sendikaların kitle ör
gütü olma niteliğini göz ardı etme, sendikaların var oluş nedeni olan kit
lelerin ekonomik sorunlarını, somut sendikal mücadeleyi unutma, önemli
yanlışlara yol açar.

Sendikaları oluşturan temel. ideolojik ya da politik birlik değil çıkar
birliğidir. Sendikaları, işçi sınıfı partisi yerine koymak, sendikalara parti
işlevlerini yüklemek, sendikaların kitle niteliğini zedeler, Sendikaları kitle
örgütü olmaktan çıkarır ve parçalanmalarına yol açar.

Bu anlamda işçi sınıfının siyasi mücadelesinin parti tarafından yöne
tilmesi zorunluluğunu kabul etmeyerek işçi sınıfının sendikaları aracılığıyla
üretim araçlarını eline geçireceğini savunan anarko-sendikalizm ile; sendi
kaların kitle örgütü olma niteliğine. çeşitli politik görüşlerdeki üyelerin sen
dikalarda yönetici olabileceği gerçeğini unutarak sendikalarla devrim yap
maya kalkışan eğitimlerle; dar, sekreter politik tavırları sendikalara ulaştı
racak sendikaların her kademesinde fra'ksiyonculuk yapmaya çalışan eğilim
lerle sürekli olarak mücadele edilmelidir.

işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin başarılı olması sendikaların en
geniş yığınları çatısı altında bir araya getirmesiyle olanaklıdır. Bu nedenle
sendikalar politik görüş, cinsiyet, ırk, din, dil. mezhep .... ayrımı yapma
dan daha büyük kitle örgütleri olma, iş kolundaki işçilerin en geniş birli
ğini sağlamak için çaba harcamak zorundadırlar.

Ekonomik ve demokratik taleplerin hayata geçirilmesi, kazanılması hak
ların son sınırına kadar eksiksiz kullanılması ve yeni hakların kazanılması
için sendikal mücadelede işçilerin kitlesel olarak örgütlenmesi ve kitlesel
eylemlere girmesi zorunludur.
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Sendikalar sınıf örgütleridir:

Sendikalar kitle örgütleridir ama aynı zamanda sömürü ve baskıya karşı
mücadele eden, kapitalist sömürünün temeline yönelen işçi sınıfının örgüt
leridir.

Dünya görüşü, siyasal düşüncesi, dinsel inancı, konuştuğu dil, cinsiyeti,
ırk ne olursa olsun işçileri sendikalarda bir araya getiren ortak çıkarlar sı
nıf çıkarlarıdır.

Sendikalarda ortak çıkarlar temelin üzerinde birleşen işçiler üretim
deki yerlerine, üretim araçları karşısındaki durumlarına, üretimden aldık
ları paya göre bir sınıf oluştururlar. Bu nedenle işçilerin günlük çıkarlı or
taklığının temelinde sınıf çıkarları yatar....

işçilerin ekonomik-demokratik talepleri kapitalist sömürü üzerinden
kaynaklanır. Bu anlamda mücadele yalnızca kapitalizmin sonuçlarına karşı
değil, kapitalist sömürünün temellerine karşı sürdürülmek zorundadır.

Sendikalar tarihsel olarak sömürüsüz ve baskısız bir toplum kurma gö
revini yerine getirecek, çağımızın tek devrimci sınıfı olan işçi sınıfının eko
nomik ve demokratik mücadele örgütleridir. Bu anlamda sendikalar işçi
sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğü içinde yer
alırlar. Ve sırnf mücadelesi içinde Üzerlerine düşen görevler-i 'işçi sınıfının
bilimi rehberliğinde yerine getirme durumundadırlar.

Ekonomik-demokratik mücadelenin araçları olan sendikalar, kendileri
ni politik parti yerine koyamazlar, ancak sendikaların sınıfsal niteliğini de
unutmazlar. Sendikalar işçi sınıfının politik mücadelesi doğrultusunda mü
cadele vermek, işçi sınıfı bilimine ters tüm eğilimlere karşı sendikal dü
zeyde ideolojik mücadeleyi sürdürmek zorundadırlar. Bu sınıfsal yaklaşım,
sendikaların temel görevleri ile uyum, içindedir.

Sendikaların sınıf ve kitle örgütü olma nitelikleri birbiriyle çelişmez,
tam tersine birbirini tamamlar. Bu iki nitelikten birinin inkarı devrimci sen
dikacılığın reddedilmesi demektir. Sendikaların sınıf ve kitle örgütü olma
niteliklerinin iç içeliği doğru kavrayıp uygulanmalıdır.

lşçilerin en geniş kitleler halinde sendikalarda toplanması ancak sınıf
çıkarlarının savunulması temelinde gerçekleşir. Gerçekte sınıf sendikacılı
ğı, "Sendikal Birlik" mücadelesi içinde biçimlenmiş ve gelişmiştir. Sınıf
ve kitle kavramları arasındaki diyalektik bütünlük. sendikal hareketi sap
malara karşı korumada en önemli niteliktir. Sendjkal Mücadelede sınıf ni
teliğinin örtbas edilmesi, sendikaların kitle niteliğini de zedeleyecektir.
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Sendikaların sınıfsal niteliğini unutturan, işçi sınıfının mücadelesi gün
lük ekonomik mücadeleye, r_eformlarla bozuk düzeni düzeltme mücadelesine
indirgeyen ve politik mücadeleyi reddeden her türlü oportünist, reformist,
sendikalist eğilim işçi sınıfını burjuzavinin kuyruğuna takmakla sonuçlan
mıştır. Devrimci sendikacılık bu tür sapmalarla mücadele içinde gelişmiş
tir.

özellikle işçi sınıfının ekonomik-demokratik mücadelesinin sınıf çıkar
ları temelinde oturtmayan, sömürünün kapitalist üretim biçiminden kaynak
landığı gerçeğini yansıtan mücadeleyi ekonomik mücadelenin dar sınırla
rına hapseden ekonomizme karşı mücadele etmek ana amaç olmalıdır.

Sendikaların kitle niteliğinin unutulması anarko-sendikalizm gibi sol
sapmalara, sınıf niteliğinin unutulması ise ekonomizm, reformizm gibi sağ
sapmalara yol açar.

Sendikaların sınıfsal ni:teliği sendikalara ideoloji1< mücadelede önemli
görevler yükler. Sendikalarda bir yandan yukarıda kısaca sözünü ettiğimiz
sapmalara karşı, öte yandan işçileri etkileyen burjuva ideolojisine karşı sü
rekli mücadele verilmelidir. Gerici Partilere bağlı olsa bile kitlesel olarak
sendikalara üye işçilerde ideolojik mücadele ile, ikna yöntemi ile. sürekli
eğitim ile sınıf bilinci yaratılmalı ve bu lsçiler işçi sınıfının mücadelesine
kazanılmalıdır. •

Sendikalar demokratik örgütlerdir :

Çağımızda gerçek anlamda demokrasinin en kararlı savunucusu işçi
sınıfıdır. Bu demokrasi anlayışı işçi sınıfının tüm örgütlerinde yansır ve
sendikal demokrasi anlayışında somutlanır.

Sendikal demokrasi 'Sendika üyelerinin her düzeyde sendikayı temsil
edecek, yönetecek kişi ve organları demokratik bir biçimde seçmeleri yük
lenebilecekleri ve talip oldukları görevlere seçilebilmeleri sendikayı ilgilen
diren kararların oluşturulmasına etkin bir biçimde katılmaları demektir.

Sendikal demokrasi, Sendikal Birliğin Temelidir.

Sendika üyeleri arasında aynı sosyal sınıfa mensup olmaları nedeniyle
temel çıkar karşıtlığı yoktur. Ancak üyeler arasında eylem programı, yöne
ticiler konusunda görüş ayrılıkları olabilir. Bunlar sendikal demokrasi ile
sınıf temeli üzerinde uyumlu hale getirilir.

Sendikal demokrasi, sendikaların kitle niteliğinin korunması ve girişil
mesi için gereklidir.
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Sendikal çalışmalarda en genel anlamıyle demokratik merkeziyetçilik
ilkeleri egemendir.

Bu ilkeleri şöyle sıralayabiliriz:

En alt düzeyden en üst düzeye kadar tüm sendika organları seçimle
iş başına gelirler.

Kararların hazırlanması, alınması, uygulanması ve uygulanmasının de
netlnmesinde tabanın görüşleri alınır. üst düzeydeki organlar alt düzeydeki
organlardan gelen önerileri gözönünde bulundururlar.

üyeler örgüte, azınlık çoğunluğa, alt organlar üst organlara uyar, ka
rarların oluşmasında azınlıkta kalanlar çoğunluğun kararına uymak zorun
dadırlar.

Tartışmalarda elştiri - özeleştiri - ikna yöntemi uygulanır.

Demokrasi ve merkeziyetçilik ayrılmaz bir bütündür. Sendikalarda yal
nızca "Merkeziyetçilik" ilkesinin uygulanması yöneticilerin kesin egemenli
ne yol açar. Yalnızca "Demokrasi" ilkesinin uygulanması ise sendikal di
siplinin yok olmasını getirir.

Sınıf uzlaşmacısı sendikalarda demokrasi yoktur. Gerçekte bir sınıf sen
dikası tüm üyelerin çeşitli düzeylerde çalışmalara etkin bir biçimde katıl
dığı demokratik 'bir örgüttür. özgürlük ve disiplin demokrasi ve merkezi
yetçilik sınıf sendikalarının can damarıdır.

Sınıf sendikalarının örgütsel yapısı mutlaka demokratik merkeziyetçilik
ilkelerine uygun olmalıdır.

Sendikal demokrasi gönüllü bir birlik ve disiplin içinde kendiliğinden
ciliğine, Anarko-Sendikalist eğilimi-ere, kitle kuyrukçuluğuna, tepeden inme
ciliğe izin. vermez.

Sendikal demokrasinin işletilmemesi halinde farklı siyası görüşlerin yı
kıcı bir biçimde karşı karşıya gelmesi, yöneticilerin tabandan uzaklaşması,
farklı görüşlere karşı tasfiyecilik uygulamasına girişilmesi kaçınılmaz olur:

Sendikal mücadelede tehlikeli bir durum yaratan ve sendika yıkıcılığı
na varan fraksiyonculuk ve tasfiyeci eğilimlere karşı en etkin silah demok
ratik merkeziyetçilik ilkelerinin hayata geçirilmesidir.
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Demokratik merkeziyetçilik ilkelerinin hayata geçirilmesinde eğitim ça
lışmaları. pratikte elde edilen deneyler büyük bir önem taşır. Üyelerin ka
rarların hazırlanmasına. kararların alınmasına. kararların uygulanmasına. ka
rarların uygulanmasının denetlenmesine etkin biçimde katılacak duruma ge
tirilmeleri sürekli bir sınıfsal eğitimle mümkündür.

Sendikal çalışmalarda kararlarda azınlıkta kalan üyelere karşı tasfiye
değil, eğitim ve ikna yöntemi uygulanır. Eleştiri ve öz-eleştiri yöntemi en
canlı bir biçimde işletilir. Sıradan üyelerden en üst yöneticiye kadar tüm üye
ler hata yaptıklarında özeleştiri ilkel-erine uygun davranırlar. Eleştiri ve öz
eleştiri olmadan sendikal demokrasi ilkesi hayata geçirilemez .

•
DiSK 6. Genel Kurulu bu konuda şu kararları almıştır:

Karar 3.

Kongremiz.

işçi sınıfının birliğini. konfederesvonurnuzıın bütünlüğünü bozmaya yö-
nelik her türden tasfiyeci girişimleri mahkum eder.

Tasfiyeciliğin işçi sınıfının düşmanlarının metodu olduğunu kabul eder."

Sendikalar bağımsız örgütlerdir :

Sendikalar burjuvaziden. onun siyasi iktidarından. başta devlet aygıtı
olmak üzere sömürü ve baskı düzen'inin sürmesine katkıda bulunan tüm ör
güt ve kurumlardan. siyasi partilerden, burjuva ideolojisinden bağımsız ör
gütlerdir.

Sendikalar kendi ana tüzüğü, Genel Kurul kararları ve ilkeleri ışığında
demokratik olarak seçilmiş organlarıyla. hiç bir örgüte bağlı olmadan işçi
sınıfı bilimi doğrultusunda çalışırlar.

Devrimci Sendikalar burjuvazi karşısında politik. ideolojik ve örgütsel
bağımsızlıklarını bir bütün olarak sürdürürler. Bağımsızlık niteliğini, sınıf ve
kitle sendikalarını güdümlü sınıf uzlaşmacı sendikalardan ayıran en önem
li özelliklerden biridir.

Ancak bu bağımsızlık, örgütsel bağımsızlıktır. Örgütsel bağımsızlık iş
çilerin politik görüşlerini özgürce savunmalarını önlemek, işçileri politik
mücadeleden alakoymak ve ideolojik mücadeleyi vok saymak değildir. örgüt
sel bağımsızlık, sınıf iş birliğini savunan sendikaların uyguladığı gibi sınıf
mücadelesinde "tarafsızlık". sınıf mücadelesine kayıtsızlık, politikaya düş
manlık değil, sınıf mücadelesine bağımlılık anlamını taşır.
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"Partiler üstü Politika" adı altında sözde "Tarafsız" kalma, gerçekte
burjuvaziden yana taraf tutma, sendikal mücadeleyi kapitalist sınıfın yörün
gesine sokmak demektir.

Sınıf sendikaları kitle örgütü olmaları gereği örgütsel bağımsızlık, sı
nıf örgütü olmaları gereği ise işçi sınıfı bilimine ve sınıf mücadelesine ba
ğımlılık göstermek zorundadırlar.

Bu nedenle Devrimci sendikalar burzuvaziye, burjuvazinin politik ikti
darına ve burjuva ideolojisine karşı sürekli mücadele etmek zorundadırlar.
Burjuva ideolojisinden bağımsızlık sorununda, ideolojik mücadelede sendika
lara büyük görev düşmektedir.

Devrimci sendikaların işçi sınıfının partisi karşısındaki bağımsızlıkla
rı burjuva partileri karşısındaki bağımsızlıklarından farklıdır. Sınıf sendi
kaları ekonomik, politik ve ideolojik mücadelenin bütünlüğü içinde çalış
malarını işçi sınıfı partisi ile uyum içinde sürdürürler. Ancak örgütsel ba
ğımsızlıklarını korurlar.

Sendikal örgütsel bağımsızlık, sınıf mücadelesine bağımlılık anlayışı
içinde emperyalizme, faşizme, şovenizme, ırkçılığın her biçimine karşı sür
dürülen mücadelenin koşulları gereği örgütsel bağımsızlık ilkelerinden ta
viz vermeden. karşılıklı içişlerine 'karışmama ilkeleri çerçevesinde ve işçi
sınıfının bilimi rehberliğinde kendi dışındaki parti, dernek, sendika, meslek
kuruluşlarla dayanışma içinde olabilirler.

Ancak yukarıdaki dört temel niteliğe sahip bir sendika sınıf sendikası
dır.

Devrimci sendikacılığın, sınıf sendikacılığının ölçüsü sınıf sendikacı-
lığı ilkelerinin hayata geçirilmesi,

Kitle örgütü olma.

Sınıf örgütü olma,

Demokratik örgütü olma,

Bağımsız örgütü olma, niteliklerine sahip olunmasıdır.

Sömürünün sınırlanması ve giderek ortadan kaldırılması mücadelesi
veren DiSK bu dört temel ilkeden ödün vermez ve bunların işçi sınıfı içinde
daha da yaygınlaşmasını ve kökleşmesini sağlamaya çalışır.
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DiSK'in örgütsel ilkeleri:

DiSK kurulduğu 1967 yılından bu yana mücadele süreci içinde sınıf
sendikacılığı temelinde örgütsel ilkelerini biçimlendirmiş ve bu ilkeleri kit
lesel olarak yaygınlaştırmıştır.

DiSK'in örgütsel ilkeleri şunlardır:
Sendikal Birlik ilkesi,
Gerçeklik ilkesi,
Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi,

Türkiye işçi Sınıfı tarafından titizlikle sahip çıkılan bu ilkeler sendikal
mücadelenin her alanında; örgütlenme aşamasında, toplu sözleşmelerde,
direnişlerde, grevlerde, kitlesel eylemlerde hayata geçirilmiştir. DİSK üye
si sendikaların nicel ve nitel olarak gelişip güçlenmesine neden olmuştur.

Sendikal Birlik ilkesi Nedir?

Tüm işçiler aynı sınıfın üyeleridir. işçi sınıfının üyeleridir. Temelde
kapitalistler tarafından sömürülen, yarattıkları artıdeğer'e benzeri biçimde
el konan, işgüçlerinden 'baska satacak bir şeyleri olmayan tüm işçilerin
çıkarları ortaktır.

işçiler benzeri koşularda çalışır ve yaşarlar. işçilerin kendilerini sö
mürenler karşısında çıkarları ortak, hedefleri birdir.

Ancak iç-inde yaşadığımız toplumda politik iktidarı egemenlikleri al
tında tutan. ·işveren s·endikalarında, Ticaret ve Sanayi Odalarında. işveren
derneklerinde örgütlü olan kapitalist sınıf işçi sınıfını bölmek, parçalamak
için her yola başvurur.

Emperyalizme bağımlı tekelci kapitalistler başta olmak üzere egemen
sınıflar politik görüş, Ulus, dinsel inanç, meshep, ırk, din, meslek ayrım
larını körükleyerek çalışanları birbirine düşürmek istemektedirler.

Egemen sınıflar politik partileri ile denetimlerindeki eğitim araçlarr
ile. gazete. radyo, televizyon .... gibi kitle iletişim araçlarıyla işçileri kendi
politik ve ideolojik etkileri altında tutmak, işçilerin sınıf bilincine ulaşma
larını, onların sömürü ve baskıya karşı çıkan kiş'iler olmalarını engellemeye
çabalamaktadırlar.

Ayrıca işçi sınıfı içinde küçük burjuva ideolojisi yaygınlaştırılma, işçi

sınıfı biHimine ters sağ .ve sol sapmalar yeşertebilmek .istenrnektedir.
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öte yandan işçileri sendikal alanda parçalarnac için her türlü yasal yol
da gerçekleştirilmiştir. işçilerin bir bölümüne toplu sözleşmeli, grevli, sen
dikalaşma hakkı tanınmamıştır, Sendikalaşma hakkı olanlar ise 34 iş ko
lunda paramparça edilmiş, her iş kolunda çok sayıda Sarı Sendika kurdu
rularak işçilerin bu kuruluşlarda bölünmeleri istenmiş, sahte Konfederas
yonlar türetilmiştir. Kısacası, işçilerin iş yerlerinde, iş kollarında. ülke ça
pında ve Uluslararası çapta birlik ve dayanışma içinde olmamaları için her
yol denenmiştir, denenmektedir.

Türkivede işçiler şu anda yüzlerce sendikada altı konfederasyonda
yatay bir biçimde bölünmüş durumdadır. Ancak bu durum geçicidir.

Böylesine "Böl-parçala-yönet" politikasının egemen kılınmaya çalışıl
dığı bir ortamda işçilerin birlik içinde eyleme girmelerinden başka çıkar
yol yoktur.

Genelde işçi sınıfının birliğl'ı maddi temeller üzerinde ıyük•selir ı,ıe bu
birlik sınıfsal bir birliktir.

işçi sınıfının birliği sorununda işçi sınıfının burjuva ideolojisinin etki
lerinden kurtarılması, işçi sınıfı bilim ile donatılması, sınıf mücadelesinin
başarılı olmasında en önernf koşuldur.

Sendikalar, bu anlamda işçi sınıfı içinde yeşertilmek istenen sapmala
ra ve burjuva ideolojisine karşı ideolojik mücadelede sendikal düzeyde gö
revlerini yerine getirirler.

işçi Sınıfının mücadelesinde, sendikal birliğin sağlanması önemli bir
yer tutar, sendikal birlik ise işçilerin, tüm çalışanların aynı sendikal çatı
altında toplanmalarıdır. Sendikal birliğin temeli işyerlerindeki birliktir.

DiSK'in Sendikal Birlik ilkesi dört düzeyde gerçekleşir:

iş yerinde birlik,
iş kolunda birlik,
Ülke çapında birlik,
Uluslararası çapta birlik,
iş Yerinde Birlik:

Kapitalizmin tekelci aşaması ile birlikte gittikçe güçlenen tekellere kar
şı mücadelede işçilerin kitlesel bir biçimde sendikalarda birliğinin sağlan
ması en önemli sorun olmuştur.

Burjuvazinin çeşitli türde Sarı Sendikalarda bölmeye çalıştığı işçilerin
sınıf sendikacılığı temeli üzerinde birliği sağlanmalıdır.
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işçilerin sendikal birliği iş yerlerinde başlamaktadır. işçiler iş yerlerinde
bir tek sendikasız işçi bırakmadan. iş verenlerin farklı davranarak farklı üc
ret ödüyerek ya da zam yaparak, bölgesel, etnik, dinsel farklılıkları kulla
narak geliştirmek istediği bölücü tavırlarla mücadele ederek sendikal bir
liği korumak zorundadırlar.

üretim araçlarının kapitalist özel mülkiyette olmasına karşın üretimin
toplumsal bir biçimde gerçekleştirilmesi iş yerlerinde birlik için gerekli
maddi koşulları oluşturur.

Kapitalistlerin çok sayıda Sarı iş yeri sendikası kurdurduğu. yetkili sen
dikanın saptanmasında ve grev oylaması sırasında kendi çıkarlarına uygun
bir sonuç çıkmasını sağlamak için her çabaya giriştiği Türkivede. iş ye
rinde birlik sağlama yoğun ve dişediş bir mücadeleyi gerektirmektedir.

Sendikal Birliği sağlamada iş yeri örgütlenmesini temel alan DiSK ve
üyesi sendikalar. sendikaların sınıf ve kitle örgütü olma nitelkilerini göz
.ardı etmeden, örgütlenme aşamasından başlamak üzere tüm sendikal ça
lışmada işçilerin, iş yerinde sendikal birliğini sağlamak için her olanağı
denemek zorundadırlar.

iş yeri sorunlarını yoğunlaştırmadan anında müdahale edip çözerek,
sendikal disiplinden en ufak bir taviz vermeden, kitle kuyrukçuluğu yapma
dan. iş yerlerinde çeşitli politfik parti ya da _gruba bağlı üyelerimiz olabi
leceği gerçeğini unutmadan. dayatmacı ve tastiyeci davranışlara düşmeden,
ama işçi sınıfının bilimine ters düşünce ve davranışlarla da mücadele ede
rek, iş yerlerinde sınıf temeli üzerinde bir birlik sağlamak zorundayız.

İş Kolunda Birlik:

iş yerlerinde birlik, iş kollarında sendikal birlikle pekiştirilmelidir. Bu
gün iş kolları yönetmeliği ile işçiler yapay bir biçimde 34 iş kolunda bu
lunmaktadır.

iş kolunda birlik. DiSK'in başta gelen amaçlarından biridir. DİSK ana
tüzüğünün 5. maddesinde "Ulusal düzeyde tüm işçilerin ana iş kollarında
tek sendikada örgütleyerek DİSK içinde bütünleşmelerini sağlamak" biçi
minde belirtilen bu amaç DiSK'in 6. Genel Kurulunda alınan 3 sayılı kararda
"DiSK her iş kolunda bir tek sendika ve ülke çapında anti-faşist. anti-em
pervalist nitelikli bir tek sendikal konfederasyon olması yolunda çalışma
yapılmalıdır." denilerek somut bir biçime sokulmuştur.
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iş kolunda Birlik sağlamanın bir yolu aynı iş kolundaki sendikaların
sınıf sendikacılığı ilkeleri temelinde birleşmeleri diğer yolu ise iş kolları
savısınm azaltılmasıdır.

Ana tüzüğünde iş kolu sayısını 16 olarak saptayan ve bunları somut
olarak açıklayan DiSK, iş kolları yönetmeliğinin 16 iş koluna göre düzen
lenmesi için yoğun mücadele vermektedir.

Ülke Çapında Birlik:

Ekonomik-Demokratik mücadelede iş kolu düzeyinde birlik de yeterli
değildir. iş yerlerinde ve iş kollarında birlik ülke çapında tek bir konfede
rasyonda birlik ile güçlü bir biçime sokularak tamamlanmalıdır.

Bu gün Türkive'ds ik·isi büyük 6 konfederasyon vardır. Bunlardan yal
nızca DİSK, Sınıf Sendikacılığı çizgisini sürdürmekte diğerleri ise çeşitli
biçimlerde sınıf işbirliği temelinde Sarı Sendikacılık yapmaktadırlar.

1952 yılında kurulan ve özellikle Kamu iktisadi Teşekküleriyle belli
baskılarla. gizli oy açık sayıma dayanan sendika seçme özgürlüğünün yani
referandumun yasalaşması sonucu çökmesi geciken ve şu anda uyguiama
da tek konfederasyon olma döneminin ayrıcalıklarını yaşayan Türk-iş her
geçen gün Sınıf Sendikacılığı karşısında önemli darbe yemektedir.

Bu gün tüm çalışanların grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı
nın da eninde sonunda alınacağı gerçeği unutulmadan. işçilerin Sınıf Sen
dikacılığı temeli üzerinde ilkeli bir biçimde tek bir konfederasyonda birli
ğini sağlama ana görevdir.

Bu görevi yerine getirecek olan, yine Türkiye işçi Sınıfı ve onun Dev
rimci Sendikal örgütü DiSK'tir.

özellikle son 11 yıl içinde devrimci sendikal mücadelenin gelişmesi
ile birlikte Amerikan'cı Sarı Sendikacılık anlayışı önemli darbeler yemiş ve
Devrimci Sendikacılık anlayışı kitleler içinde kök salmaya başlamıştır.

Devrimci Sendikacılık ilkelerinin yayılmasında telaşa düşen burjuvazi
"Sendika enflasyonu" ndan söz ederek Türk-iş ile DiSK'in .birleşmesini is
temektedir. Böylece Sınıf işbirliği temeli üzerinde Sınıf Uzlaşması sendi
kacılık anlayışının yeniden egemen kılınabileceği sanılmaktadır.

Ancak bu iş sanıldığı kadar kolay değildir. DiSK bu· güne kadar ver
miş olduğu mücadele ile gelişmelerin böyle olmayacağını kanıtlamıştır.
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Bu gün sendikal alanda çökmekte olan yapıyı sınıf uzlaşmacı örgüt
Türk-iş, gelişmekte olan yapıyı ise Sınıf Sendikal örgütü DiSK temsil et
mektedir.

Böyle olmakla birlikte DİSK, belirli koşullarda sınıf sendikacılığı ilke
leri temelinde diğer sendikal örgütlerle belli istemler etrafında ortak eylem
olanaklarını arar, gerektiğinde zorlar ve diğer sendikal örgütleri ortak ey
leme çağırabilir.

Bu gün DiSK ilkeleri kitlesel bir biçimde Türk-iş üyelerince benimsen
meye başlamıştır. Merkez! sendikal baskı ve tehditlere rağmen günlerce
Türk-iş üyesi 15 - 16 Haziran direnişine, 1 Mayıs'lara ve 20 Mart Faşizme
ihtar eylemine katılmıştır.

MC dönemlerinde faşizme teslim olan Türk-iş yöneticilerin baskısına
rağmen DiSK, Türk-iş üyeleri tabanda "Eylemde Birlik" sağlamaktadırlar.
Bu Eylemde Birlik zamanla tüm ideolojik engelleri aşarak devrimci sendi
kacılık ilkeleri temelinde tek bir konfederasyonda birliğe dönüşecektir.

DİSK 6. Genel Kurulu konfederasyonumuzun bütünlüğünü bozmaya yö
nelik her türlü tasfiyeci girişimleri mahkum ederek, işçi sınıfının birliği yo
lunda her zamankinden daha aktif ve kararlı bir biçimde çalışılması gerek
liliğini, bir kez daha vurgulanmıştır.

Uluslararası çapta Birlik:

ülke çapında tek bir konfederasyonda birlik de yeterli değildir. Sö
mürü ve baskıya karşı mücadele eden işçiler, tüm kapitalist ülkelerde ben
zeri biçimde sömürülen ve aynı çrkarlara sahip olan işçilerle. sosvaüst ül
ke işçileriyle, ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklarla en yoğun [lişkiler
kurmak zorundadırlar.

Dünya çapında .sörnürü ve baskı sürdüren emperyalist çok uluslu ,te
kellere karşı, kapitalist - emperyalist sistemin derinleşen bunalımının ge
tirdiği yeni sorunlara karşı, çeşitli Ülkeler'de demokratik hak ve özgürlük
lere yapılan saldırılara karşı sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve
geliştirtilmesi için, emperyal1izme, faşizrna. ırkçılığa, şovenizme, yeni sömür
,gecillğe karşı mücadelede kalıcı zaferler elde edilmesi için sürekli ve kalıcı
bir Dünya Barışı için sendikalar arasında Dünya çapında ortak eyleme gir
mek zorunludur.

Çok uluslu tekellerde çalışan işçiler, ekonomik mücadelelerinde aynı
şirketin diğer ülkelerdeki iş yerlerinde çatışan işçilerle çok sıkı bir daya
nısma içinde olmalıdır, mücadelenin başarılı olmasında en önemli etken
olmaktadır.
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Uluslararası çapta birlik içinde olan tekelci kapitalistlere karşı. işçile
rin uluslararası çapta birlik ve dayanışma sağlamaları. işçi Sınıfının her dü
zeydeki mücadelesini etkinleştirmekte. işçilerin kazanılmış haklarını kullan
malarında ve uluslararası çapta yeni ekonomik-demokratik haklar elde et
melerinde kalıcı zaferler sağlanmaktadır.

DİSK Kapitalist Ülke. üçüncü Dünya, Sosval.st ülke Sendikaları ve
bunların üye olduğu uluslararası Sendikal örgütlerle en geniş ilişkileri ku
rar. emperyalizme ve faşizme karşı ortak mücadele yollarını arar.

iş yerlerinde bir tek sınıf sendikasında birtik. iş kollarında bir tek sı
nıf sendikasında birlik, Devrimci Sendikacılığı sürdüren bir tek konfederas
yonda birlik ve uluslararası çapta birlik sağlayan işçi sınıfı. sendikal alanda
yenilmez bir güçtür.

DiSK'·in Sendikal Birlik ilkesi böyle bir yaklaşıma dayanmaktadır.

Gerçckçlllk ilkesi nedir?

DiSK ve piSK üyesi sendikaların çalışmalarında qorçeklik egemendir.
Bu gerçeklik soyut bir gerçeklik dcğ:ı, iş:;:i s:nıf:nın bllirn.ne. yani bilim
sel sosyalizme dayalı bl oerçcr-ç:J;k 0Jm3:~ zorundadır.

işçi Sınıfı ekonorn.k mücadelesini kendiliq.ndence bir çizgide yürüte
msz. Bu mücadelede kuyrukçuluğa, kitle dalkavu.ı'uquna yer yoktur.

Sendikal MücadGlede örgütlenm.:ı v~ to;>lu sözleşme çalışmaları başta
olmak üzere eğitim, bas.n-vav.n. arast.rrne v: rJ:öJr çahşrmlerda gerçek
çilik ilkesi, olaylara nesne! b.r açıdan vaxlaşrn :ıoem3n olrn ık zorundadır.

Ancak elde ed.Iebilecek daha ileri hJ:(iar :ç:n vap.laca'c mücadeleyi
"Gerçecçilik" ilkesine kalken yaparak pasif ize edan anlayışlarla da sürekli
olarak mücadele edilmelidir.

isçi sınıfının ekonomr. politik. ideolojik rnücadeles.nda başarılı ol
ması, ancak olaylara nesnel bir açıdan vaxlasrnak ile m.lm'cundür. Ayağı
verden kesik b.r mücadele. somut gJiçcı:dero dayanmayan b.r mücadele ye
nilqivlo sonuçlanacaxtr. DiSK'in qerçekç.Iik ilcesi bu anlamda mücadele
nin b.l.rnsal çizq.da vürütütrnos: v: işçi sınıfın:n bilim: ış.ğ,nda nesnel so
nuçlara vanlması derne.c.r.

Tabanın Söz ve Karar Sahibi Olması ilkesi r~ad:r?

B:r Sendikal örgütün işçiler.n ç:karlarını iyi savunabilmesi üyelerin
söz ve karar sahibi olma ha:<:(ını kullanmasına va mücadeleye aktif olarak
katılmasına bağlıdır. Zaten işçi Sınıfının b;ıınçli atılmının sağlanamadığı
mücadelelerin başarıya ulaşma şarm vok.ur.
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işte, Sınıf Uzlaşmacılığına karşı 1967 yılında kurulan DiSK, "Tabanın
söz ve karar sahibi olma ilkesi" olarak adlandırdığı bilimsel ilkeden hare
ketle yola çıkmıştır. DiSK'in kuruluş bildirgesinde "Sendikal çalışmanın
demokratik bir denetlemeyle yürütülmesi gerekir." denmektedir.

DiSK'in kuruluş bildirgesinde yer alan bu bilimsel ilkenin titizlikle sa
vunulması ve hayata geçirilmesi sonucudur 'ki, kuruluşunda 30 bin üyeyi
temsil eden DiSK'in. bu günkü üye sayısı 500 birı'e ulaşmıştır. DiSK, Tür
kiye işçi Sınıfının güvenini kazanmış ve sendikal planda tek kurtuluş umu
du haline gelmiştir.

Sendikalarda tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesine "Sendikal
Demokrasi" denir. Sendikal Demokrasi tüzük çerçevesinde ve işçi sınıfı
disiplini içinde demokratik merkeziyetçilik ilkelerini uygulamak ve içten
lik kazandırmakla hayata geçirilir.

işçi Sınıfının mücadelesinde okul işlevine sahip sendikalarda üyelerin
demokratik merkeziyetçilik ilkeleri içinde eğitilmeleri, bu ilkeleri hayata ge
çirmeleri, yönetmeyi öğrenmeleri, yarını kuracak olan işçilerin eğitilerek ha
zırlanmasında en önemli bir araçtır.

Bir örgütte demokratik merkeziyetçiliğin olgunluk ve gelişkinlik düze
yi, o örgütün sağl1amlığını ve güçlülüğünü gösterir. Bir örgütte, aşağıdan
yukarıya demokrasi, yukarıdan aşağıya merkeziyetçilik işler. Böylece
Demokrasi ve Merkeziyetçilik birbirlerini tamamlıyarak geliştirir ve güçlen
dirir. Sendikal örgütün işleyişinde; ne birinden, ne de ötekinden vazgeçi
lemez.

"Tabanın söz ve karar sahibi olması" ilkesinin uygulanması sırasında
bazı olumsuz gelişmeler ve ters yorumlamalar gözlenmektedir.

Bu eğilimlerden biri; Demokratik işleyişi ikinci plana itip merkeziyetçi
uygulamayı öne çıkarmaktır. Diğeri; "tabanın çıkarları" adına, "demokrasi"
adına demokratik - merkeziyetçiliğin yanını atıp örgütü yok saymaya var
dırılan tavırlardır.

Demokratik merkeziyetçi işleyişin başlıca koşulları şunlardır:
Tüm yönetim organlarının aşağıdan yukarıya doğru seçimle işbaşına

gelmesi:
Sendikalar yönetim organları denince, genel merkezden başlayarak,

bölge, şube ve iş yeri sendikal 'birimlerine varıncaya kadar tüzükle . belir
lenmiş, birbirini tamamlıyan örgüt ağı anlaşılır.

Kararların hazırlanması, alınması ve uygulanmasında tabanın görüşle
rinin alınması:
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Sendikal demokrasi sadece yönetimin seçimle saptanması ilkesine da
yanmaz. iki seçim "Kongre" d'önemi arasında. sendikal mücadelenin her
alanında demokrasi ilkesi uygulanır. Genel Kurul kararları dışında sendika
üyelerini ve işçi sınıfını ilgilendiren her mücadelede, tüzük çerçevesi ve or
gan işleyişi içinde üyelerin görüşleri alınır.

Tabanın söz ve karar sahibi ,olması ilkesi -ile gerçekçilik ilkesi bir bü
tün oluşturur. Tabanın görüşlerinin uygulanabilir olması. bu görüşlerin ger
çekçi olmalarına bağlıdır.

Söz gelimi bir sendikanın bütününü ilgilendiren. bu nedenle bütünün
kararını gerektiren bir olayda bir iş yerinde çalışan işçilerin tümünün ver
diği karar ancak bir öneri olabilir.

Alt organların üst organlara. azınlığın çoğunluğa uyması:

Demokratik merkeziyetçilik ilkesi gereği aşağıdan yukarıya doğru se
çimle iş başına gelen yönetim organlarının alacağı kararlara. alt organlar
ve üyeler uymak zorundadır. örgüt içi disiplin bunu gerektirir. üst organ
lardan gelen kararlara uyulmadığı takdirde örgüt işleyişinde disiplinsizlik
ve anarşi başlar.

Alt organ üst organın kararlarına uyup onları uygularken. kendisi de
üst organa eleştiri ve öneri getirir. üst organlar da alt organlardan gelen
eleştiri ve önerileri geçiştirmeci bir tavırla değil. özenle ele alır. Böylelik
le demokratik merkeziyetçilik demokrasi yani kongreden kongreye değil,
sendikal mücadelenin her adımında korunmuş, uygulanmış ve geliştirilmiş
olur.

örgütlü çalışmanın en önemli ilkesi "azınlığın çoğunluk kararına uy
masıdır". Bir organ içinde çeşitli görüş ayrılıkları çıkabilir. Ama farklı dü
şünceler eleştiri-özeleştiri-ikna yöntemiyle .'.giderilmeye çalışılır. Kararla
rın oy birliği ile çıkması için çaba gösterilir.

Tartışmalarda kullanılacak yöntem ikna yöntemidir. Aynı görüş ve öne
ri ileri sürenler. organ kararlarının kendilerince en doğru biçimde çıkmasını
sağlamak için birbirlerini ikna etmeye çalışırlar. ikna yönetimi sonuna ka
dar kullanılıp kararların oy birliği ile çıkması için çalışılır. Ancak ayrı gö
rüşleri savunan taraflar anlaşamıyorlarsa. kararların gecikmemesi. çalışma
nın aksamaması için oylamaya başvurulur ve sonucuna göre hareket edilir.

Eleştiri organlar içinde yapılır. Eleştiri somut olaylara dayanır. Hatala
rın ortaya konmasının yanında, hatalara yol açan nedenlerin ortadan kaldı
rı iması ve hataların tekrarlanması için öneri getirilmesi gerekir.
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özeleştiri yapmak ise yalnızca özür dilemek ya da hatayı kabul etmek
değildir. özeleştiri yapmak yanlışların ve bu hatalarm nedenlerini araştır
mak bir daha tekrarlanmaması için çaba harcamayı gerektirir.

Sendikalar genellikle kitle örgütü olma özelliğinden dolayı, değişi~
düşüncelerde olan üyelerden oluşur. Sendika demokrasisinin işleyişi. deği
şik düşünceler-de olan üyelerin eleştiri - özeleştiri - ikna yöntemini kul
lanarak ortak amaçlarını belirlemeye olanak tanır. Bu örgütte var olan de
ğişik düşünce akımlarını karşı karşıya qetirrnevi değil, onları örgüt işleri.
nin yönetiminde birleştirmeyi sağlar. Birliği sürdürme arzusu ve örgüt disip
linine saygıyı pekiştirir.

Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinin hayata geçirilmesi için

iş yeri sendika orçen'ann:n oluşturulrnası :

Sendikal örgütlenmede "Taban" de-vince; iş yerinde çalışan sendika
üyeleri akla gelir. iş yerindeki üyelerin gerek örgüt yönetiminde gerekse
sendikal mücadelenin her alanında söz va karar sahibi olabilmesi için temel
koşul; iş yeri sendika organlarının tüm üyelerinin iradelerini 0n iyi şekilde
kapsayacak bir yapıda olmasıdır. iş yeri sendikal organları sendikal çalış
marun can damarıdır.

iş yerindeki sendika organları genel merkez. bölge ve şube organları
gib: demokratik merkeziyetçilik ilkelerine uygun olarak çalışan organlardır.

Bir çok sendikada iş yeri sendikal organı yalnızca iş yeri sendika tem
silciliği düzeyindedir. Oysa tekelci kapitalizmin gelişimi ile birlikte binler
ce işçinin çalıştığı büyük iş yerleri ortaya çıkmıştır. üretimdeki iş bölümü
nün doğal sonucu olarak iş yerleri atölyelerle, değişik kısımlara. bürolara
ayrılmıştır. özellikle böylesi büyük iş yerlerinde sayısı yasa ve toplu iş söz
leşmesi i!c belirlenmiş olan temsilcilik kurulu yetersizdir.

işçi Sınıfının sendikal örgütü, canlı bir organizma gibi olmalıdır. Sen
dikal Örgütün canlı bir organizma gibi çalışabilmesi, canlı bir savaş örgütü
olabilmesi için. üyeler ve organlar arasında kan dolaşımındaki damarlar,
kılcal damarlar sistemi gibi bir bağın kurulması gerekir. Bu nedenle, iş y~
rinde sendikal örgüt ağını her bölüme, her atölyeye yaymak zorunludur. Arı
cak o takdirde üyelerin sendikal mücadeleye etkin olarak katılımı sağlanır,
tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi hayata geçirilir.

Böyle bir örgüt ağı. iş yerinin en alt biriminden başlıyarak üyelerin
görüşlerini genel merkez yönetici !erine, genel merkezin kararlarını iş ye-
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rindeki tüm üyelere süratle ve sağlıklı olarak ulaştırabilir. Bu yapının kuru
labilmesi için sendika tüzüklerinin böyle bir oluşumu içermesi zor .ınludur.

iş yeri sendikal organlarının "lş yeri, atölye, ünite, kısım ya da bölüm
temsilcilik kurulları" oluşturulması. güçlendirilmesi temel görevlerimiz ara
sında olmalıdır. Bunu gerçekleştirdiğimiz oranda. çok sayıda üyenin sendi
kal çalışmalarda görev ve sorumluluk alması sağlanır. Böylece üveler.n
sendikal mücadelenin her alanında etkinlikleri artar. Böylesi bir temel üze
rinde yükselen bir sendikal örgütte sendikal demokrasi tüm kurulları iie iş
ler. örgüt gelişir ve güçlenir.

Sendika ana tüzüklerinin demokratik bir yapıda olması :

Sendikal demokrasinin gelişip güçlendirilmesinin temel koşullarından
biri de sendika ana tüzüklerinin demokratik bir yapıda olmasını zorunlu
kılar.

Sendikal demokrasi tüzük çerçevesi içinde. tüzüğe bağlı olarak uygu
lanır. Sendika ana tüzükleri iş yerindeki sendika organlarını içermeli ve bu
organlarda görev alacak üyelerin mutlaka seçimle iş başına gelmesine ola
nak verilmelidir.

örgütün her kademesi, organların işleyişinde azami titizliği gösterme.-
lidir. Organlar mutlaka çalıştırılmalı, organ toplantıları düzenli bir şekilde
yürütülmelidir. Ana tüzüklerde belirtilen yönetim organları, danışma organ
ları. üye toplantıları aksatılmadan yapılmalıdır. Böylece hem sendika üyele
rinin bilinç düzeyleri yükseltilir hem de deneyleri ve insiyatifleri arttırılır.

Demokratik - Merkeziyetçilik ilkeleri ışığında ana tüzüğün işleyişi sag
lanırken sendikal demokrasi gelişir, güçlenir.

Toplu sözleşmelerin gerçekleştirilmesinde tabanın söz ve karar sahibi
olması ilkesinin sağlanması :

Ekonomik - Demokratik mücadelenin bir parçası olan toplu sözleşmeler
iş yerlerinde ya da iş kolunda üyelerin ne oranda söz ve karar sahibi olduk
!arının. ne oranda karar verme durumunda bulunduklarının önemli bir öl
çüsüdür.

Toplu Sözleşme ilke, amaç, politika. strateji ve taktiklerinin işçi sınıfı
bilimine uygun olarak somutlanması, bunun için de yine tabanın görüş ve
düşüncelerine baş vurulması zorunludur.

Toplu Sözleşme taslaklarının hazırlanmasında. toplu sözleşme görüş
meleri sırasında, uyuşmazlığa düşüldüğü sırada. grev kararının alınması si-
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rasında, grev uygulanması sırasında, toplu sözleşmenin bağıtlanması sıra
sında tabanın söz ve karar sahibi olmasının sağlanması DİSK üyesi sendika
ların ana ilkesidir.

Yukarıdaki aşamalarda yardımcı araçların yanı sıra tabanın söz ve karar
sahibi olması ilkesinin gerçekleştirilmesinde en etkin yol üye toplantılarıdır.

Üye toplantılarında tabanın gerçek anlamda söz ve karar sahibi olabil
mesi için üyelere gazete, 'bildiri, toplantı gibi araçlarla sürekli olarak sendi
kanın toplu sözleşme 'hedef ve ilkeleri, sendikanın koşulları, ülkenin somut
ekonomik, toplumsal, politik koşulları, iş yeri ve iş kolunun koşulları, işveren
örgütlerinin, sendikalarının durumları ve bu örgütlerin strateji ve taktikleri
üzerine geniş bilgi verilmeli, üyeler en geniş biçimde eğitilmelidirler.

DiSK'in temel mücadele ilkeleri :

DiSK'in temel mücadele ilkeleri işçi sınıfının ekonomik, politik ve
ideolojik mücadelesinin bütünlüğü gerçeğinden kaynaklanır. Bu ilkeler DİSK
Ana Tüzüğünün "Temel Amaç ve ilkeleri," "Görev ve yetkileri" bölümle
rinde somutlanmıştır.

DiSK Genel Kurulları bu ilkeleri günün koşullarına göre yaratıcı bir bi
çimde değerlendirerek gerekli kararları alır ve bunların hayata geçirilmes;
için yol gösterir.

DiSK, kapitalist sömürü ve baskıya karşı mücadelede işçi sınıfının Dün
ya görüşü olan 'bilimsel sosyalizmin ilkelerine göre davranır.

DiSK'in mücadelesine işçi sınıfı 'bilimi yol gösterir. DiSK Ana Tüzüğü
nün 3. üncü Maddesi şöyle demektedir :

"işçi sınıfının Devrimci bir niteliğe erişmesi ve bilinçlenmesi ancak
Yurt ve Dünya olaylarının emekçiler açısından ve bilimsel yoldan değerlen
dirilmesine bağlıdır. Bilim işçi sınıfının en önemli bir mücadele aracıdır".

DiSK'in Temel Mücadele ilkeleri toplumsal, ekonomik, politik yapıya,
Türkivenin Emperyalizme •bağımlı geri kalmış 'bir ülke olması gerçeğine da
yanır. Başlıca amacımız Emperyalist zincirin kırılarak, ülkemizin bağımsız
lığa kavuşması, işçi sınıfının öncülüğünde başta yoksul köylüler olma'< üzere
tüm emekçilerle oluşturulacak iktidarın, giderek sosyalizmin kurulmasıdır.

DiSK'in Temel Mücadele ilkeleri yalnızca işçi sınıfının değil tüm ernex
çi halkın çıkarları doğrultusunda biçimlenir. Çünkü OiSK, işçi sınıfının is
temlerini hayata geçirebilmek için tüm emekçi kesimlerin desteğini de almak
zorundadır. Emekçi halkın sorunlarının çözümü. işçi sınıfının sorunlarının
çözümünden ayrı düşünülemez.
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DiSK işçi sınıfının birliği için mücadele eder :

işçi sınıfı gücünü birlikten alır. Kapitalist sömürüye karşı mücadele
eden işçi sınıfı bu mücadelesinde başarıya ulaşmak için birliğini gerçekleş
tirmek zorundadır. Kapitalist toplumda çalışanları bir araya getiren koşullar.
önceki toplum biçimlerine göre daha elverişli 'bir durum doğurur.

üretimin toplu yapılması. üretim merkezlerinin bilinmesi. büyük ölçek
li fabrikaların kurulması, .... işçilerin bir araya gelmesini sağlamaktır. işçile
rin aynı sınıftan olmaları, üretim araçlarını birlikte kullanmaları. üretim için
de birlikte olmaları. k•apitalist .toplurnda aynı biçimde artı-değer sömürüsü
ile karşı karşıya kalmaları. bu birliğin maddi koşullarını oluşturur. Bu neden
le işçi sınıfının düşünce, davranış ve yaşama 'biçimi ortak, çıkarları birdir.

Sömürü karşısında çıkarları ortak olan işçilerin sınıfsal hedefleri d'3
aynıdır: Sömürüsüz, baskısız 'bir toplumun yani Sosyalizmin kurulması. Ne
var ki. işçi sınıfının birliğini sağlamak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir.
Çünkü kapitalistler sürekli bir biçimde işçi sınıfının birliğini bozmaya, on
ların sınıf bilincine ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Sınıf ve kitle sendika
larının başta gelen temel görevlerinden biri de birliği gerçekleştirmek, birliği
bozucu davranışlara karşı mücadele etmektir.

DiSK kurulduğu 1967 yılından bu yana sürekli olarak işçi sınıfının bir-
1iği için mücadele etmiş, sendikal alanda birliğin sınıf temelinde oluşmasını
sağlamaya çalışmıştır.

DiSK Ana Tüzüğünün 5 nci Maddesinde '.bu amaç şöyle belirtilmiştir:

"Ulusal düzeyde tüm işç•ileri ana iş kollarında tek sendikada örgütle
yerek DiSK içinde 'bütünleşmelerini sağlamak.

DiSK'i Türkiye işçi sınıfının en güçlü demokratik sınıf ve kitle örgütü
durumuna getirmek.

işçi sınıfının sendikal hareketinin izleyeceği ekonomik, sosyal ve siya
sal politikanın kalın çizgisini saptayarak 'bu politika üzerinde birlikte hareketi
sağlamak."

~DİSK, Sınıf sendikacılığı ilkelerine sıkı sıkı bağlı kalarak sendikaların
sınıf ve kitle örgütleri. 'bağımsız ve demokratik örgütler olduğunu unutma
dan her türlü sapmaya karşı durarak, işçi sınıfının ıbirliği yolunda süreklı
mücadele eder.

DiSK 6. Genel 'Kurulunun aldığı 3 sayılı karar bu anlamda yol gösterici
bir karardır.
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"işçi sınıfının. sermayenin ve faşizmin saldırılarına karşı en önemli ::;ı
oertenrntzden biri olan sendikalarımızda işçilerin ve sendikaların birliği sağ
lanmalıdır.

Bu nedenle. DiSK her iş kolunda bir tek sendika ve ülke çapında an
ti-faşist. anti-emperyalist nitelikte bir tek sendika, Konfederasyon olması
yolunda çalışma yapmalıdır.

Sendikaları birleştirmede tek prensip : Sermaye ve faşizme karşı mü
cadele. sendika demokrasisi için savaşmak olmalıdır. Bu ilkeler ışığında işçi
sınıfının birliğinin gerçekleştirilmesi Jçin DİSK her türlü çabayı sarfedecek
tir. ..

DiSK Ulusal Bağımsızlık için mücadele eder :

DiSK Ulusal Bağımsızlık için mücadele veren bir sendikal örgüttür. Bu
güne değin yürütmüş olduğu eylemler. sınıf ve kitle sendikacılığı yolunda
belirlemiş olduğu çizgi bunun en açık bir kanıtıdır.

Türkiye Emperyalizme bağımlı geri kalmış bir ülkedir. ülkemizde var
olan emperyalist sömürü ve baskı başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi
halkımızı ezmekte. milyonlarca insanımızı açlığın yoksulluğun ve işsizliğ;n
pençesine itmektedir. Bu gün başta ABD olmak üzere kapitalist-empervalist
ülkeler Dev Tekelleri. çok Uluslu şirketleriyle ülkemizin tüm zenginlikleri
ni talan edip, Türkivedeki ortaklarıyla birlikte işçi ve emekçilerimizin yarat
tığı değerlere el koymaktadırlar.

Türkiye ekonomisinin kapitalist-emperyalist sisteme bağımlılığı pekiş
tirilmekte. Dünya bankası iMF gibi kuruluşların baskısıyla sömürü çarkı da·
da da hızla döndürülmektedir.

Türkiverıin üye olduğu askeri saldırı örgütü NATO. bağımlı olduğumuz
ikili anlaşmalar. topraklarımızdaki ABD üsleri ve yabancı askerlerin varlığı
da Ulusal bağımsızlığımızı yok eden emperyalist zincirin Askeri halkaları
olarak görev yapmaktadır.

Türkivenln ekonomik. politik, ideolojik ve askeri alanda arnpervalizrne
bağımlı olduğunu saptayan DİSK kurulduğu yıldan bu yana Ulusal Bağımsız
lığın kararlı bir savunucusu olmuş Türkiye halkının bağımsızlık özlemlerin:
dile getirmiş ve bunu Ana Tüzük Maddesi biçimine de sokarak temellendir
miştir.

DiSK Ana Tüzüğü Madde 3 :
"DiSK ....öncelikle Türkivenin her bakımdan bağımsız olmasını ve hızla

kalkınma yoluna girmesini zorunlu görür.
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.... işçi sınıfının sorunları tam bağımsızlığa kavuşmuş toplumcu bir dü
zende çözümlenir."

Bu güne kadar yapılmış olan Genel Kurullarda Ulusal Bağımsızlık vaz
geçilmez bir ilke olarak ısrarla savunulmuş, yeni kararlarla mücadele alanı
daha da genişletilmiştir. DiSK 6. Genel Kurulunda alınmış kararlar bu yolda
atılmış olan adımların sonuncusudur. 6. Genel Kurulda alınmış olan 5 Nu
maralı kararda bunu somut olarak görebiliriz.

_ Bu karar uyarınca.

"DiSK, Emperyalist örgüt ve Ülkelerin Ülkemiz üzerindeki egemenliği
nin kırılmasının. işçi sınıfının siyasal örgütü öncülüğündeki mücadelenin gö
revi olduğunu unutmaksızın, bu mücadeleye koşulsuz ve tüm gücü ile etkin
bir biçimde katılmayı önde gelen görevi olarak benimser ve kabul eder."

DiSK Demokrasi için mücadele eder .

Bugün Tüm Dünva'da demokrasinin gerçek savunucusu işçi sınıfıdır.
Burjuvazi kapitalizmin gelişmesiyle birlikte devrimci barutunu tüketmiş, po
litik gericiliğin temsilcisi olmuştur.

Gerek gelişmiş kapitalist Ülkelerde gerekse emperyalizme bağımlı ge
ri kalmış Ülkelerde işçi sınıfı hem sosyalizm mücadelesine öncülük etmek
te hem de gerçek demokrasinin sağlam bir temele oturmasını sağlamakta
dır.

Toplumların gelişim süreci içinde "Saf," "Sınıflar üstü," "Sınıflar
Dışı" bir Demokrasi olmamıştır. Belli hak ve özgürlükler için zorunlu oları
burjuva demokrasisi işçi sınıfı için sınırları belli olan sınırlarının genişletil
mesi, baskı organlarının etkisizleştirilmesi uğrunda mücadele edilmesi g9·
reken bir sistemdir. işçi sınıfı demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması
ve geliştirilmesi devrimci mücadele önüne 'konan engellerin kaldırılması iç:in
kararlı bir mücadele verir.

Demokrasi için verilen mücadele sosyalizm için verilen mücadeleden
ayrı düşünülemez. işçi sınıfı demokrasi mücadelesini sosyalizm mücadele
sine bağımlı kılar.

ülkemizde de demokrasi mücadelesinde başı işçi sınıfı çekmektedir.
Bugün başta lişçi sınıfı olmak üzere tüm emekçiler temel hak ve özgürlük- -
terden yoksundurlar. ülkemizde işçi sınıfının politik örgütlenmesini ve işçi
sınıfının 'biliminin yayılmasını engellemeye yönelik T.C.K. nun 141 ve 142
nci Maddeleri yürürlükte iken Türkive'de gerçek bir demokrasiden söz edi-
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lemez. DiSK'in istemlerinde ortaya konduğu gibi emekçiler genel olarak de
mokratik hak ve özgürlükler, özel olarak da sendikal hak ve özgürlüklere
ilişkin somut istemlerde bulunmaktadırlar.

Bugün var olan demokratik hak ve özgürlükler, işçi sınıfının yıllardır
ülkemizde ve evrensel planda sürdür°düğü kararlı mücadelenin sonucunda
gerçekleşmiş. işçi sınıfı sınırlı da olsa bazı özgürlükleri elde edebilmiştir.

ülkemizde demokrasi mücadelesi işçi sınıfının eylemleriyle gelişmek
tedir. Türkiye'de demokrasi için verilen mücadelede işçi sınıfının belirleyici
bir yeri vardır.

işçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü olan DiSK'in bu
yoldaki savaşı ise dost. düşman herkesin gözü önünde süregelmektedir. Ta
bandaki üyesinden. yöneticisine kadar tüm DiSK üyeleri bu mücadelenin bi
lincindedirler.

15-16 Haziran direnişinden. Anayasal Hak ve Özgürlükler Mitinqlerine,
DGM direnişlerine. 20 Mart faşizme ihtar eylemine kadar uzanan eylem zin
ciri DiSK'in devrimci mücadelenin önündeki engelleri yıkma mücadelesinde
ki yerini apaçık gözler önüne serer.

DiSK, Genel anlamdaki Dernokrasi Mücadelesini örgüt içi demokrasiyi
gerçekleştirerek. sendikal demokrasi ilkelerini hayata geçirerek kendi örgüt
lerinde de somutlamayı amaçlar.

6. Genel Kurul'da 1961 Anayasasının korunması ve geliştirilmesine,
çalışma hayatını ilgilendiren yasaların demokratikleştirilmesine, tüm çalışan
ların toplu sözleşmeli. grevli sendikalaşma hakkı kazanmasına. greve konan
sınırlamaların kaldırılmasına. sendika seçme hakkının yasalaşmasına, 141
ve 142 nci Maddelerin kaldırılmasına ilişkin kararlar alan DiSK, Demok
ratik hak ve özgürlükler mücadelesinde her zaman sendikal bir örgüt olarak
en önde olmuştur. bundan böyle de olmaya devam edecektir.

DiSK Emperyalizme ve faşizme karşı mücadele eder:

DiSK'in temel mücadele ilkeleri arasında emperyalizme ve faşizme
karşı mücadele de önemli bir yer tutar. DiSK'in 11 yıllık mücadele tarihi bu
alandaki sayısız eylem örnekleriyle doludur. Anti-emperyalist rnitihqlerden
20 Mart faşizme ihtar eylemine kadar sıralanan tıir dizi eylem DiSK'in özel
likle bu mücadelede ne denli kararlı olduğunu göstermiştir.

Bugün tüm Dünya'daki kapitalizm derin bir bunalım içindedir. Kapita
list ülkelerde işçiler ve tüm emekçiler bu bunalımdan etkilenmekte. çalışma
ve yaşama koşulları giderek ağırlaşmakta buna karşılık tekellerin, çok ulus-
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lu şirketlerin sömürüsü yoğunlaşmaktadır. Bu ise beraberinde işçi sınıfının
ve tüm emekçilerin büyüyen muhalefetini getirmekted•ir. Gelişme; kapitalist
i.ilkelerde kapitalist devlete karşı kitlesel eylemler giderek artmaktadır. Bu
nun yanı sıra emperyalizme bağımlı geri kalmış ülkelerin halkları da sömürü
ve baskıya karşı bağımsızlık bayrağını yükseltmektedirler.

Günümüzde 'kapitalizmin tercihi burjuva demokrasisi olmaktan çıkmış,
siyasal gericilik olmuştur. Emperyalist dönemde, var olan yapısal bunalım
dan çıkış yolunu faşizmde bulma istek ve özlemleri örnekleriyle birlikte art
makta, ikinci emperyalist paylaşım savaşından sonra yıkılan faşist devlet
biçimleri yerine yeni faşist iktidarlar tezgahlanıp yaygınlaştırılmaktadır. Bu
gün emperyalistler, Şili gibi bir çok Ülkede faşist diktatörlüğe yönelmişler-

. dir. Faşist bir diktatörlüğün olmadığı Ülkelerde de faşist saldırı ve terörü
yaratıp destekleyen emperyalistler bu konuda oldukça örgütlü ve planlı ha
reket etmektedirler.

işçi sınıfının bilimi faşizmi, "Tekelci sermayenin en kanlı. en terörcü,
en militarist ve en şoven diktası" biçiminde tanımlar. Faşizmi yaratan mad
di temel bizzat kapitalizmin kendisidir. Bilindiği gibi kapitalizm bir üretim
biçimidir. Ve belirli üretim ilişkilerini bağrında taşır. Bu ekonomik temel
üzerinde kapitalist devlet yükselir. Faşizm de aynı üretim biçiminden kay
naklanmasına rağmen kapitalist toplumdaki farklı sermaye gruplarının öz
lediği bir siyasal iktidar biçimi, yani Devlet biçimidir. Bu nedenle faşizm
bazı dönemlerde geriletilmesine rağmen yok edilememektedir. Çünkü kapi
talizm var olduğu sürece faşizm tehlikesi de var olacaktır. Bugün ülkemizde
de faşizm tehlikesi vardır. MC iktidarında örgütlenme olanağı sağlayan fa
şist güçler, bundan yararlanarak saldırılarını sürdürmekte, katliamlara dahi
gidebilmektedirler. Faşizm ancak örgütlü mücadele ile yenilir. Artık ülkemiz
de anti-faşist mücadelenin örgütlenmesi ve somut hedeflere yönelmesi ha
yati bir zorunluluk haline gelmiştir. Her devrimcinin, ilericinin, sosyalistin,
demokratın ve yurtseverin gündemindeki tek sorun anti-faşist mücadelede
güç ve eylem birliğini sağlamak olmuştur.

DiSK bu alanda üzerine düşen her görevi yapmaya hazırdır. Kurulduğu
günden bu yana faşizme karşı mücadelede kararlı olduğunu eylemleriyle
göstermiş olan DiSK'in sorumluluğu en son 6. Genel Kurul Kararında da so
mutlanmış bulunmaktadır. 6. Genel Kurul'da alınan 1 numaralı kararda
..Tüm Ulusal, ilerici, Demokrat, Yurtsever örgüt ve güçlerin anti-faşist, an
ti-emperyalist ve anti-tekel Cephe'de savaşım birliğinin kurulmasının" zo
runlu olduğu belirtilmiştir.
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DiSK barış için mücadele eder :

işçi sınıfının tüm Dünva'da sömürüye karşı vermiş olduğu mücadele
ler içinde barış mücadelesi önemli yer kaplar. Buqün tüm Dünya halkları
emperyalist silah tekellerinin savaş tehdidi altındadır. Dev silah tekelleri ya-

• şayabilmek, sürekli kar elde edebilmek için tüm Dünva'da savaş kışkırtıcılı
ğını yaymakta, Ulusları, Halkları birbirine düşman etmektedir. Alabildiğine
yoğunlaşan silahlanma yarışı Sosyalist ve Demokratik güçlerin tüm çabala
rına rağmen hızlanmakta, barışı korumak güçleşmektedir.

Bütün Dünva'da silahlanma harcamaları yılda 300 Milyar Doları aşmış
bulunmaktadır. Bir başka deyişle silahlanma için her iki dakikada bir 1 Mil
yon Dolar harcamaktadırlar. Bu korkunç harcama elbette ki kapitalist-emper -
yalist sistemin yarattığı bir sonuçtur.

Bütün bunlara karşılık Sosyalist ülkeler ve Demokratik güçler silah
lanmaya karşı büyük bir savaş açmışlardır. Sürekli ve kalıcı bir Dünya Ba
rışı için Mücadele etmektedirler. Bu yolda atılan adımlar sonuçlar vermek
te. barışçı güçlerin çabası kitleler tarafından giderek kavranmaktadır. Hel
sink-i Güvenlik ve işbirliği Konferansı, silahsızlanma konferansları bu çaba
ların ürünleridir.

DİSK tüm Dünva'da sürekli ve kalıcı bir barışın kurulmasından yana
dır. Bu barışın savunulması için sürekli çaba harcayan DiSK barışın da an
cak mücadele ile elde edilebileceği görüşündedir. Barış istemi hiç bir bi
çimde soyut bir istek olarak kalmamalıdır. Barış istemi aynı zamanda belirli
bir mücade!eyi ve insanlık için kalıcı sonuçlar doğurrnavı icerrnstidir. Bugün
zaman zaman soyut barış çağrıları yapılmaktadır. Kavramı sınıfsal özünden
çarpıtarak girişilen bu çabalar devrimci mücadeleyi de amacından saptırma-
ya yöneliktir. Bu nedenle barış istemini sınıfsal temeline oturtmak en başta
işçi sınıfının görevidir.

Emperyalizmin azgın saldırısı tüm Dünva'da sürmektedir. Çürüyen, can
çekişen emperyalizm ülkelerin bağımsızlıklarını hiçe saymakta, Ulusların
kendi kadorlerini tayin etme ilkesini çiğnemekte, yeryüzünde bölgesel savaş
ları kışkırtmaktadır. Ancak buna karşılık tüm geri kalmış, sömürge, yarı sö
mürge 0lkelcrde ulusal kurtuluş savaşlarının bayrağı yükselmektedir.

DiSK ulusal kurtuluş savaşlarının şaşmaz bir destekçisi olduğunu gös •
terrnis ve ezilen halkların yanında yer almıştır. Savaşları haklı ve haksız sa
vaşlar diye ayıran işçi sınıfının bu enternasyonal bakış açısını benimseyen
DiSK emperyalistlerin çıkardığı haksız savaşlara karşı çıkarken, Ezilen ulus
ların sürdürmüş olduğu haklı savaşları sonuna kadar destekler. Ulusların
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kendi kaderlerini tayin etme hakkını savunur. DiSK 'in emperyalizme. faşiz
me, sömürgeciliğe, ırkçılığa, şovenizme ve siyonizme karşı tüm Dürıva'da
verilen savaşlara ilişkin tavrı 6. Genel Kurul Kararlarından da somutlanmış
tır.

DİSK 6. Genel Kuru'unun 5 Numaraiı Kararı :

"DiSK tüm ülkelerle eşitlik v0 karşılıklı yarar, içişlerine karısrnarna
ilkeleri temeli üzerinde iyi ilişkiler kurulması, barışçı bir dış politika izlen
mesi,

insanlık için büyük bir tehlike olan ve emperyalizmin savaş kışkırtıc!
politikasıyla insanlığa karşı kullanılması planlanan Nötron bombasına karş•
çıkılması,

Dünya'da Genel ve tam silahsızlanma, Dünya barışını koruma, nükleer
silahların önlenmesi için çaba gösterilmesi.

Emperyalizme, ırkçılığa, faşizme karşı savaşım veren halkların destek
lenmesi,"

DiSK Sosyalizm için mücadele eder :

işçi Sınıfının kapitalist toplumda yürütmüş olduğu mücadelede. temel
amacı, sömürüsüz bir topluma. sosyalizme ulaşmaktır. Bu ise işçi sınıfınır:
müttefikleri ile birlikte iktidarı alıp, üretim araçlarını toplumsal mülkiyete
geçirmesiyle gerçekleşir.

DiSK son çözümlemede sosyalist bir düzen için savaşır. Arıcak sendi
kal bir örgüt olarak politik mücadenin nasıl ve hangi araçlarla verilmesi g~
rektiğinin bilincinde oran.DtSx. sosyalist bir düzene ulaşılması için iktidar
mücadelesinin zorunlu olduğunu, bunu da yürütecek örgütün işçi sınıfın:n
partisi olacağını bilir ve mücadele yöntemlerini ona göre düzenler.

DiSK'in sosyalizm için mücadele etme görevi ana tüzüğünde temsi
amaç ve ilkeler bölümündeki "işçi Sınıfının sorunları, tam bağımsızlığa k1-
vuşmuş toplumcu bir düzende çözümlenir." ve "emekçilerin tüm haklarm:
alabilmesi yalnız mesleki mücadele ile mümkün değildir. Bunun yanı sıra
Anavasa'daki demokratik haklarını kullanarak, siyasi mücadele yapmaları
da gereklidir. Bu mücadele, işçi sınıfının varlığını tam bilincine kavuşturs
rak insanın insanı sömürmesi esasına karşıt bir amaç güder." Sözleri ile baj •
layıcı hüküm haline getirilmiştir.
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DiSK Ana Tüzüğünün bu bağlayıcı hükmünün, sınıf ve kitle sendikacı-
1ığı ilkelerinin ışığında, işçi sınıfının ekonomik, politik ve ideolojik müca
delesinin bütünlüğünün 'bilincinde olarak -Bağımsızlık, Demokrasi ve Sos
yalizm için mücadele eder. (EK-122).

1. ören Toplantısında müzakere edilerek, DiS'K Yönetim Kurulunun
13-15 Şubat 1979 tarihinde yapılan 47 sayılı toplantısında 9 sayılı kararla
kabul edilen ve yukarıya aynen alınmış olan "Demokratik Sınıf ve Kitle Sen
dikacılığının Temel ilkeleri" nin, Marksist-Leninist ilkelerden kaynaklandığı,
temellerinin "Birinci Enternasyonal"e dayandığı ve sosyalist ideoloji doğrul
tusunda işçi sınıfının tarihsel görevini yaparak sosyalist devrimin gerçek
leştirilmesi, sosyalizmin kurulması amacına yönelik bulunduğu anlaşılmak
tadır.

Bilindiği gibi; Uluslararası işçi Derneğinin ya da diğer adıyla "Birinci
Enternasyonal"in programı Marks'rn bilimsel sosyalizm teorisi üzerine ku
rulmuştur.

Program, üretim araçlarının özel mülkiyetinin kaldırılması ve devrimci
yolla iktidarın alınması için işçi sınıfı partisinin ıkurulması gerektiğini, Ulus
lararası alanda proletaryanın barıştan yana olduğunu vurguluyor ve "Bütün
ülkelerin Proleterleri Birleşiniz" çağrısını ;içeriyordu.

Birinci Enternasyonal Sendikal 'bir örgüt niteliğini taşımamakla beraber,
enternasvonalin Genel Konseyi çeşitli ülkelerdeki işçi dernekleri ve birlikleri
arasında ilişkiler kurmaya ve bu birlikleri ülkeler çapında birleştirmeye ça
Irşıvordu.

Marks'ın Birinci Enternasyonal için hazırladığı programındaki esaslar
dairesinde devrimci yoldan iktidarın alınabilmesi için gerek yerel ve Ulusal
gerekse Uluslararası planda işçi sınıfının yığın örgütleri olan sendikalar ara
sında birlik sağlanması gerektiği ve bu birfiğin sağlanması 'için "ilkesel te
mellerin" belirtilmesi ve tüm işçi sınıfının anlayacağı 'bir açıklıkta, işçi sınıfı
arasında yaygın hale getirilmesi gerektiği esasından hareket edilmekte idi.

işçi Sınıfında sınıf bilincinin uyanmadığı, ekonomik savaşımla pelit:'<
savaşımın ayrılmaz bütünlüğü ve bu savaşımın araçları ve yol ve yöntemle
rinin henüz işçi kitleleri tarafından özümsenemediği bu aşamada, Enterrıas
vonal'in bizzat kumanda köprüsünde bulunan Marks, özellikle kapitalist ge-
1işmenin eşiği olan Avrupa'da işçi kitlelerinin her düzeydeki pratik sava
şırnlanna kendi bilimi doğrultusunda yol göstermiş, işçi sınıfının bilimini on-
1ar arasında yaygınlaştırmıştır.
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EnternesvonalIn 1869 yılında toplanan 4. Kongresinde, "çeşitli mes
leklerde sendikalar kurmak için tüm işçilerin enerji ile çaba harcamaları ve
sendikaların ulusal düzeyde ve qiderek uluslararası düzeyde birleşmeleri
için çalışılması gerektiği" belirtilmiş ve bu belirti doğrultusunda sendikala
rın kurulması ve daha üst düzeyde birleştirilmesi için yoğun faaliyet göste
rilmiştir.

işçi Sınıfının yığın örgütlerine parti yapısı verilemeveceöim. işçi sıru
fının hedefinin; "Kapitalist toplumun devrimci dönüşümünü gerçekleştirip
sömürüsüz toplumu kurmak" olduğunu söyleyen Marks; "her işçi örgütü
nün genel amacının pratik olarak bu olduğunu, işçi ve köylü birlikleri, sen
dikalar ve yardımlaşma dernekleri, üretim ve tüketim kooperatiflerinin bu
amaca varma, bu amaca ulaşma araçlarından başka bir şey olmadıklarını"
belirtmiştir.

Enternasyonal'de Marks'çıların amacı; işçi sınıfının bağımsız politika
sını, bu politikanın gerektirdiği stratejiyi ve taktikleri işçi kitlelerine kavrat
mak, onların sınıf 'bilinç ve savaşım düzeylerini yükseltmekti.

Marks ve Engels anarşist ve reformist görüşlere karşı kıyasıya ideolojik
mücadele verirken "Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının" ilkesel te
mel !erini de atmıştır.

Enternasyonal 'in 1866'da ki Cenevre Kongresinde şu karar alınmıştır :

"Sendikalar sermayenin saldırılarını her gün göğüslemek görevlerinin
yanında işçi sınıfının kesin kurtuluşu doğrultusundaki yüce amacına uygun
olarak artık. işçi sınıfının örgütlenme merkezleri olmalıdırlar. Bu doğrultuda
yer alan her politik ve toplumsal hareketi desteklemelidirler."

Bu kararla sınıf ve kitle sendikacılığının ilkesel temelleri atılmış ve
Marks tarafından çeşitli ülkelerdeki işçi sınıfının proleter savaşımı için tek
bir taktik yaratılmış oluyordu.

Oktobr "Ekim" Devrimini gerçekleştiren Lenin, Marks'çılığı çeşitli dü
zeylerde geliştirirken Proletarya Partisinin ve yığın örqütlerlnin örgütlenme
biçimleri ve taktikleri üzerinde özellikle duruyor ve rehberlik yapıyordu.

Lenin, "Ne yapmalı" adlı kitabında işçi sınıfı devrimcilerinin sendika
ların kurulması için yoğun çaba harcamaları gerektiğini belirtiyor; Marks'ın
ve Birinci Enternasyonal 'in bu konudaki saptamalarını teorik ve pratik olarak
zenqinleştirivor: meslek örgütlerinin yalnızca ekonomik savaşımını geliştir
me açısından değil, aynı zamanda oevrimci örgütlenme için değerli bir alan
oluşturmaları açısından d~ sendikaları son derece yararlı örgütler olarak ni
telendiriyordu.
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1919 yılının Mart ayında kurulan Komünist Enternasyonal "Komi:ı
ternIn 1920 Haziran, Temmuz aylarında toplanan ikinci kongresini rnüte
ekip düzenlenen konferans 'da; "Sendikalarda tarafsızı ığın sınıf uzlaşmacı I ı
ğına götüreceğini. tarafsızlık yanlısı sendikaların uzun yıllar boyunca kapi
talizme hizmet ettiklerini ve işçilerin kesin kurtuluşunu geciktirdiklerini" be
lirten bir bildiri yayınlamıştır.

üçüncü Enternasyonal 'de "Komünist Enternasyonal" partilerin Marks ·
çı-Lerıin 'ci çizgisi belirginleşirken, geniş işçi yığınlarıyla bütünleşmeye baş
layan komünistler sendikal örgütlerde etkinlik kazanmışlar ve böylece "Sı
nıf Savaşımı Temelinde Sendikacılık" anlayışı yaygınlaşmaya başlamıştır.

3-19 Temmuz 1921 Tarihinde Moskova'da toplanan "Kızıl Sendikalar
Enternasyonal"inin kurucu kongresinin programında: "Devrimci Sınıf Sa
vaşımı, Toplumsal Devrim. Proletarya Diktatörlüğü fikirlerini yaymak" amaç
larından ayrı olarak; .. Dünya Sendikal Hareketini kemiren reformizme karşı
savaşım vermek, burjuvaziyle işbirliği ve sınıf uzlaşmacılığını ve toplumsa:
barış yalanını mahkum etmek" amacına da özel bir yer verilmiştir. (Mehaz:
Taner Tekin'in yazdığı konuk yayınlarından "Uluslararası Sendikal Hareket
Türkiye ve DSF'nin 9. Kongresi" isimli .kitap)

Marks ve Engels'in işçi sınıfı bilimi üzerine kurulan 1. Enternasyonal·
den itibaren geliştirildiği görülen Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı
hakkında yukarıda sunulan kısa derlemede :

- üretim araçlarının özel mülkiyetinin kaldırılması ve kapitalizmin yı
kılmasının devrimci yollardan mümkün olacağı,

- Bu görevin işçi sınıfı tarafından gerçekleştirileceği,

Sömürüyü sınırlama ve ortadan kaldırma savaşımının yani ekono
mik ve politik savaşımın bir bütün olduğu.

Ekonomik ve Politik savaşımın ayrılmazlığının işçi sınıfı tarafından
özümsenmesi için, sınıf bilincinin uyanması için. işçi sınıfı bilimi
nin yol göstereceği,
- Çeşitli mesleklerde sendikalar kurmak için tüm işçilerin çaba sar

fetmeleri gerektiği,

- Sendikalara sınıf partisi görevi verilemeyeceği,

Sendikaların yığın örgütleri, kitle örgütleri olduğu,

Sendikaların sınıf örgütü olarak, kapitalist toplumun devrimci dö
nüşümünü gerçekleştirip sömürüsüz toplumu kurma amacına ulaş
mada "Araç" oldukları,
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- Sendikaların bağımsız örgüt olduclan va sosvalist ıideolo]i doğrul
tusunda işçi sınıfının örgütlenme merkezleri olmaları,

- Bu doğrultuda yer alan tıer politik ve toplumsal hareketi sendika
!arın desteklemeleri,

- Sendikaların bağımsızlığının tarafsızlık olmadığı,

- Sendikaların sınıf uzlaşmacılığını kesinlikle reddedecekleri,

Sendikaların Ulusal. düzeyde ve giderek Uluslararası düzeyde avnr
amaca yönelik olarak birlik oluşturmaları ilkelerinin ortaya atılmış
olduğu anlaşılmaktadır.

Temelleri Marks ve Engels'den kaynaklanarak geliştirilmiş Marksist-Le
ninist Sosyalist ideolojide işçi sınıfının:

a - "ücretlerin arttırılması. iş süresinin kısaltılması, çalışma şartla
rının iyileştirilmesi gibi doğrudan doğruya günlük iktisadi manfaatlere yöne
lik olarak İKTİSADİ MÜCADELE,

b - Seçimlere katılrnactan kitle nürnsvişlorine kadar, Parlamentodan
barış içinde faydalanmaktan. iktidara geçmek için ihtilalci ve devrimci mü.
cadeleye varıncaya kadar her şekilde yer alan SİYASİ, POLiTİK MÜCADELE,

c - işçi sınıfını burjuva düşüncelerinden ve peşin kanaatlardan kur
taran ve Marksizrn-Len.nizrn nazarivesini iv. öj.enm3sini sağlaya;ı İDEOLO
JİK MÜCADELE olmak üzere 3 mücadele tarzı tezinin geliştirildiği görü:
mektedir.

Sosyalist ideoiojlvs ,göre; işçi sıruf.run bu üç mücadele tarzını bir ara
ya getirip birleştirmesini bildiği zaman mücadelesinin ancak başarıya ula
şabileceği, aynı ideolojiye göre bu birleşmenin tecessüm etmiş olan şekli
nin yeni bir örnek olarak Markisist-Leninist Parti de kendini gösterdiği gö
rülmektedir.

Marksist-Leninist Parti doktrinine bağlı olarak partinin:

Kapitalizmle uzlaşmamak,

ihtilalci Marksizm-Leninizm teorisini takip etmek,

işçi sınıfının öncüsü olmak gibi üç önemli hususiyeti bulunmaktadır.

Partinin teşkilat olarak da parti içi demokrasi ve demokratik merkezi-
yetçilik prensiplerini benimsediği görülmektedir.

Bilindiği üzere "Demokratik Merkeziyetçilik" şu prensiplerden oluş
maktadır :
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"Parti 'nin bütün sevk ve idare organlarının gereğince aşağıdan yuka
rıya olmak üzere seçilmeleri,

Parti organlarının partinin teşkilat birlikler'i önünde peryodik aralık
larla faaliyetleri hakkında hesap vermeye mecbur olmaları,

Daha üst organ !arın kararlarına alt organların mutlaka uymaya mec
bur olmaları,"

Demokratik Merkeziyetçiliğin bu prensiplerden oluştuğu görülmektedir.

Parti içi demokraside : Parti kararlarının müşterek olarak hazırlanma
ları gerektiği, bir karara varılıncaya kadar çeşitli düşünceler ve zıt noktai
nazarların ileri sürülebileceği, takat iJ:r kere karar alınınca bütün parti üye
lerin.n -önce bu karara karşı oy kullanmış olsalar bile- ona uymaya ve
onu gerçekleştirmeye mecbur olacakları prensiplerinin hakim olduğu gö
rülmektedir.

Bu izahattan da anlaşılacağı üzere; Marks ve Enqels'in işçi sınıfı bili
mi üzerine kurulan Birinci Entemasvorıal'den itibaren geliştirdiği görülen
demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının temel ilkelerinin aynı zamanda
Marksizm-Leıiin'izmin geliştirıilmiş tCç'im: olan sosyalist ideolojinin "Dünya
da işçi Sınıfının tarihi vazifesi", "Marksist-Leninist Parti", "Aksiyon Bir
liği ve Demokratik Birliğin tavsiye edilen birleşme şekilleri", "Milli Kur
tuluş Hareketleri" ve "Harp ve Barış Doktrinlerinin" tüm prensiplerini de
içerdiği görülmektedir.

Gerek Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının tarihsel gelişimi hak
kındaki yukarıda sunulan kısa izahattan, gerekse DiSK tarafından kabul edil
miş bulunan ve yukarıya aynen alınmış olan Demokratik Sınıf ve Kitle Sen
dikacılığının temel ilkelerinin tetkikinden anlaşılacağı vechile. 'bu ilkelerin
Marksist-Lenirıist sosyalıist bir düzenin kurulmasını. sosyalizmin gerçekleş
tirilmesini amaçladığı ve sosyalizmin gerçekleştirilebilmesi için işçi sınıfı
nın bu yolda tarihsel görevini yerine getirebilmesi için öncelikle işçilerde
kendileri 'için sınıf olma bilincinin uyandırılması amaçlanmaktadır.

Bu amacın gerçekleşmesi için işçi sınıfının ekonomik, politik, ideolo
jik mücadele vermesi belirtilmekte ve bu mücadelenin birbirinden ayrıla
mayacağı vurgulanmaktadır.

üretimin toplumsal niteliğine rağmen üretim araçlarının özel kapitalist
mülkiyette bulunması. kapitalizmin temel çelişkisi olduğu ve bu çelişkinin
işçi sınıfı ile kapitalist sınıf arasındaki uzlaşmaz sınıf savaşımını yarattığı,
işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin sömürüyü sınırladığı, kapitalizmin ka-
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islerinde gedikler açtığı ancak kapitalizmi ve sömürüyü ortadan kaldırma-·
ya yeterli bulunmadığı, ekonomik mücadele ile elde edilen başarıların po
litik siyasal mücadelede sağlamlaştırılması gerektiği, işçilerin sömürü ve
baskıdan kurtulmak için siyasi iktidarı ele geçirmek amacıyla siyasi mü
cadele vermelerinin zorunlu bulunduğu, sendikaların. işçilerin sınıf bi
linci kazanmasına yardımcı olan. kitleleri pratik biçimde eğiten. birlik ve
dayanışmayı öğreten, işçileri daha yüksek mücadele biçimlerine hazırlayan
okullar olduğu; politik mücadelenin sınıf mücadelesinin en yüksek biçimi,
sömürü ve baskıyı ortadan kaldırmaya yönelik son aşamada bir iktidar mü
cadelesi olduğu .bu mücadelenin işçi sınıfının öncülüğünde başta yoksul
köylüler olmak üzere tüm emekçilerle birlikte oluşturulacak iktidarın gi
derek sosyalizmin, sınıfsız toplumun kurulmasına yönelik bir mücadele ol
duğu, politik mücadelenıin örgütünün lşoi sınıfı partisi olduğu, işçi sı
nıfı partisinin yalnız işçi sınıfının değil, sömürülen ve baskı altında tutu
lan tüm emekçilerin çıkarlarının savunucusu ve örgütleyicisi olduğu, an
cak, sendikaların işçi sınıfı partisi görevini yapamayacakları. bununla be
raber sendikaların işçi sınıfının iktidar mücadelesinin gerçekleştirilmesin
de ve sosyalizmin kurulmasında bir araç oldukları, sendikaların işçi sını
fının gerçek kurtuluşu için bir bilinçlenme merkezi. bir okul gibi çalışmak
durumunda bulundukları, işçi sınıfının ideolojik mücadelesinin bilimsel
dünya görüşü 'ile donatılması mücadelesi olduğu, işçi sınıfının 'ideolojisi
nin sosyalist ideoloji olduğu, işçi sınıfının sosyalist ideoloji ile kendisi için
sınıf olma bilincine ulaşması gerektiği, işçi sınıfının devrimi gerçekleştire
bilmesi için devrimci 'teoriyi b'ilmesi lazım geldiğ,i, işçi sınıfının dünya
görüşünün bilimsel sosyalizm olduğu, devrimci sınıf sendikalarının sınıf uz
laşmazlığı ilkesini savundukları, devrimci sendikaların sınıf ve kitle örgüt
leri oldukları, sendikaların tarihsel olarak sömürüsüz ve baskısız bir top
lum kurma görevini yerine getirecek, çağın tek devrimci sınıfı olan işçi
sınıfının ekonomik ve demokratik mücadele örgütleri oldukları, işçi sınıfı
nın ekonomik. potitik ve ideolojik mücadelesinin bütünlüğü içinde sınıf mü
cadelesinde Üzerlerine düşen görevleri işçi sınıfının bil-imi rehberliğinde ye
rine getirme durumunda bulundukları, devrimci sınıf sendikalarının sendikal
demokrasi ve demokratik merkez'iyetç'ilik ilkelerini benimsemiş oldukları. sen
dikal demokrasinin sendikal birliğin temelini teşkil ettiği, sendikal çalışma
larda demokratik merkeziyetçilik ilkelerinin egemen olduğu, demokrasi ve
merkeziyetçilik ilkelerinin sınıf sendikalarının can damarlan olduğu, sendi
kaların bağımsız örgütler olduğu, ancak bu bağımsızlığın örgütsel bağımsız
lık olup "Tarafsızlık", sınıf mücadelesine kayıtsızlık. potitikava düşman
lık değil, işçi sınıfı mücadelesine bağımlılık anlamını taşıdığı, DiSK'in ör-
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gütsel ilkeleri olarak sendikal birlik ilkesi. gerçekcilik ilkesi. tabanın söz
ve karar sahibi olma ilkesinin bulunduğu. sendikal birlik ilkesinin; tüm iş
çilerin aynı sınıfın üyeleri olarak temelde kapitalistler tarafından sömürü
len, yarattıkları artı-değer'e benzeri biçimde el konan, iş güçlerinden baş
ka satacak bir şeyleri olmayan tüm işçilerin çıkarlarının ortak ve düşman
larının aynı olmasından dolayı birleşmeleri zorunluluğundan kaynaklandığı.
sendikal birlik ilkesinin; iş yerinde, iş kolunda, ülke çapında. Uluslararası
çapta gerçekleşmesinin zorunlu bulunduğu ve işçi sınıfı mücadelesinin ni
hai amacına ancak bu suretle 'kavuşabileceği;

Gerçekçilik ilkesinin işçi sınıfının bilimine. yani bilimsel sosyalizme
dayalı bir gerçekçilik olduğu;

Gerçekçilik ilkesinin. mücadelenin ışçı sınıfı bilimi doğrultusunda yü
rütülmesi ve işçi sınıfının bilimi ışığında nesnel sonuçlara varılması demek
olduğu;

Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinin işçi sınıfı biliminden kay
naklandığı, bu ilkeye sendikal demokrasi dendiği, sendikal demokrasinin
tüzük çerçevesinde ve işçi sınıfı disiplini içinde demokratik merkeziyetçi
lik ilkelerini uygulamak ve işlerlik kazandırmakla hayata geçirebileceği. işçi
sınıfının mücadelesinde okul işlevine sahip sendikalarda üyelerin demok
ratik merkeziyetçilik ilkeleri içinde eğitilmeleri. bu ilkeleri hayata geçirme
leri. vönetmevi öğrenmeleri, yarını kuracak olan işçilerin eğit-ilerek hazırlan
masında en örıernf bir araç olduğunu; Demokratik merkeziyetçi 1şleyişin baş
lıca koşullarının : "Tüm yönetim organlarının aşağıdan yukarıya doğru se
çimle iş başına gelmesi. kararların hazırlanması, alınması ve uygulanmasın
da tabanın görüşlerinin alınması. alt organların üst organlara. azınlığın ço
ğunluğa uyması, tartışmalarda •eleştıiri - özeleştiri - ikna yönteminin kul
lanılması" ilkelerinden oluştuğu;

DiSK'in temel mücadele ilkelerinin işçi sınıfının ekonomik. politik ve
ideolojik mücadelesinin bütünlüğü gerçeğinden kaynaklandığı bu ilkelerin
DiSK Ana Tüzüğünün "Temel Amaç ve ilkeleri", "Görev ve Yetkileri" bö
lümlerinde somutlandığı, DiSK'in kapitalist sömürü ve baskıya karşı mü
cadelede işçi sınıfının dünya görüşü olan bilimsel sosyalizm ilkelerine gö
re hareket ettiği, DiSK'in mücadelesine işçi sınıfı bilimi yol gösterdiği.
bilimin işçi sınıfının en önemli mücadele aracı olduğu. DiSK'in işçi sını
fının birliğ'i için mücadele ettiğ•;, DiSK'in Ulusal Bağımsızlık +çin ve Demok
rasi için ve Emperyalizme ve faşizme karşı ve barış için ve sosyalizm için
mücadele ettiği, işçi sınıfının kapitalist toplumda yürütmüş olduğu müca
delede temel amacın sömürüsüz bir topluma. sosyalizme ulaşmak olduğu.
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bunun ancak işçi sınıfının müttefikleriyle birlikte iktidarı alıp, üretim araç
larının toplumsal mülkiyete geçirilmesiyle gerçekleşeceği, DİSK'in son çö
zümlemede sosyalıist bir düzen içfo savaştığı, ancak sendikal bir örgüt ola
rak Politik Mücadelenin nasıl ve hangi araçlarla verilmesi gerektiğinin bi
lincinde olarak Sosyalist bir düzene ulaşılması için iktidar mücadelesinin
zorunlu olduğu, bunu yürütecek örgütün işçi sınıfının partisi olacağını bi
lerek mücadele yöntemlerinin bu bilimsel gerçeğe göre düzenlendiği, işçi
sınıfının sorunlarının tam bağımsızlığa kavuşmuş toplumcu bir düzende çö
zümleneceği gerçeğinin tüzüklerine amaç olarak konulmuş olduğu belirtil
mektedir.

Yukarıda da görüldüğü üzere Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı
nın temel ilkeler-inin Marks.st-Leninist ilkelerden ve 'bu 'ilkelerin geliştirilmiş
biçimi olan sosyalist ideolojideki mevcut devrimin gerçekleştirilmesine yö
nelik doktrinlerden kaynaklanarak hazırlanmış olduğu ve demokratik sı
nıf ve kitle sendikacılığının temel amacının işçi sınıfının kurtuluşu olarak
nitelenen sosyalizm'in devrimci yollardan gerçekleştirilmesine yönelik bu
lunduğu anlaşılmaktadır.

Birinci ören Toplantısına iştirak eden DİSK Yürütme, Yönetim, De
netim, Onur Kurulları ile DİSK Bölge Temsilcileri ve bağlı sendikaların Yü
rütme Kurullarını oluşturan şahısların isimleri aşağıya çıkarılmıştır :

DİSK Yürütme Kurul üyeleri

DiSK Yönetim Kurul üyeleri

Abdullah BAŞTüRK,
Fehmi IŞIKLAR,
Rıza GÜVEN,
Kemal NEBiOc'aLU,
Tuncer KOCAMANOĞLU,
Mustafa AKTOLGALI,
Mukbil ZIRTILOĞLU,

Burhan ŞAHİN,
Kenan BUDAK,
Selahattin SAYIN,
Cenan BIÇAKÇI,
ismet CANTEKİN,
Ertan ANDAÇ,
İsmail Hakkı ÖNAL.
Belgüzar CAN,
Demirhan TUNCAY,
Celal KüÇüK,
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DİSK Denetim Kurul üyeleri

DİSK Onur Kurul Üyeleri

DiSK Bölge Temsilcileri

Kenan AKMAN,
Niyazi KUAS,
Nusret AYDIN,
Mehmet KILIÇ.
Mustafa KARADAYI,
Erol YALÇIN,
Rıdvan BUDAK.
Kemal YILMAZ.
Ahmet AĞAR.
M. Cengiz ACAR,

İsmail öZBiÇER.
Kemal AKAR.
Talat ÖZ,

İsmail ÇALIŞKAN.
Ali TAŞER,
Ergun ERDEM,
Ahmet ERTAN,
Tahir GüNER,

: 1 . Bölge Ankara
Ali KAYA.

2. Bölge Adana
Bektaş AVŞAR.

3. Bölge İzmir
Saim AKBULUT,

4. Bölge Antalya
Recep KOÇ,

5. Bölge Kocaeli
Tayyar ELMAS.

6. Bölge Eskişehir
Rafet DEMİRTEL,

7. Bölge Samsun
Aydın YEŞİLYURT,

8. Bölge Bursa
ismet CANTEKİN,

1 O. Bölge Diyarbakır
Zeki ADSIZ, •

11. Bölge Erzurum
Süleyman TURAN,



Maden-iş Merkez Yürütme
Kurul üyeleri

Bank-Sen Genel Merkez
Yürütme Kurul üyeleri

ilerici Deri-iş Genel
Merkez Yürütme Kurul Üyeleri

Tümka-lş Yürütme Kurul
Üyeleri

limter-iş Yürütme Kurul
üyeleri

13. Bölge İstanbul
Salih Taner SERİN,

14. Bölge İstanbul
Celal ALÇINKAYA,

15. Bölge İstanbul
Hasan KAHRAMAN

Kemal TÜRKLER,
Mehmet ERTüRK,
Şinasi KAYA,
Bahtiyar ERKUL.
Murat TOKMAK,
Halit ERDEM,
Kemal DAYSAL.

: Metin DENİZMEN,
Yücel ÇUBUKÇU,
M. Akat SAĞINER,
Erdoğan ARI,
Erol SERDAR,

Kenan BUDAK,
Hikmet ÖLMEZ,
Erdoğan İNAYET,
Ali YILMAZ,
Abdullah BİLGİN,

Kemal YILMAZ,
Ömer öZCAN,
Orhan ÇELiKKAYA,

Emir BABAKUŞ,
Şükrü DEĞERLİ,
Hıdır ŞAHİN,
Muharrem ERGÜVEN,
Hüseyin SANCI,

411
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Nakliyat-iş Yürütme Kurul üyeleri: Mehmet BÜLBÜL,
Şemsi ERCAN,
Oktay TOKGÖZ,
Çetin ÇELiKSüNGü,
Mustafa TOY,

Sine-Sen Yürütme Kurul üyeleri: Mevlüt EKiNCi.
Erol BATIBEKi,
Yusuf Nimet ÇETİN.
İbrahim SABUNCU.
Hasan Semih SERFİDAN.
Salih GüÇLü,
Cumali CİNGü.

Asis Yürütme Kurul Üyeleri Cenan BIÇAKÇI,
Rafet KENDiRLiGİL.
Hikmet ESEN.

Teksti I Yürütme Kurul Üyeleri

Devrimci Yapı-iş Yürütme
Kurul üyeleri

Gıda-iş Yürütme Kurul üyeleri

Devrimci Sağlık-iş Sendikası
Yürütme Kurul üyeleri

Rıza GÜVEN,
Erol YALÇIN,
Hüseyin AKDUMAN.
Yunus KARA.
Kemal ABAY.

İbrahim TETKiN,
Remzi GÜZEL.
Osman YALIN.

Kemal NEBiOc'.ıLU,
Erdoğan ÖZEN,
Kayhan SONTA,
Yurdakul GÖZDE,
Mecit KARABULUT.
İbrahim ATLAS.

Ender GEZER.
Ahmet TETi K.
Fikret GüNGöR,
Süleyman ŞAHİN,
Cemalettin ACAR.
Selahattin KURTLU,
Sefer BEYAZ.



Basın-iş Yürütme Kurul üyeleri : Burhan ŞAHİN,
Ahmet S. KüLEY,
Hilmi CELHUNZ,
Hüseyin KARAHAN,
Yılmaz ÖZDEMİR,
Nurettin YILDIZ,
Mehmet RAHAT.

Aster-iş Yürütme Kurul üyeleri Ayhan DÜMEN.
Ali KINALI,
Faik BAYRAMÇAVUŞ,
Birol NAZ.
Necati BEREKET.
Mustafa YALÇIN,
Metin ERASLAN,

Keramik-lş Yürütme Kurul üyeleri: Mustafa AKTOLGALI.
Sadık DOĞRULAR,
Fazlı BAŞ,
Bayar GÜRBÜZ,
Salim ÜSLÜ.

Hürcam-İş Yürütme Kurul üyeleri : Ferudun ERTAŞ,
A. Rıza GüNKAYA,
Burhan ÇİFTÇİ,
Yaşar ARIKAN,
Halil KOÇ.

lastik-iş Yürütme Kurul üyeleri : Rıza KUAS,
Kenan AKMAN,
Celal KüÇüK,
Niyazi KUAS,
Erdoğan TUT,
Osman öZKAN,
Türker AZAKLI,
Ali GÜMÜŞ.

TiS Yürütme Kurul üyeleri Mahmut GüNDüZBEY,
Ahmet AĞIR,
Yalçın TALAKA,
Yılmaz ERDOĞAN,
Hüseyin TURSUN.
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Petkirn-lş Yürütme Kurul üyeleri Mehmet KILIÇ.
Mehmet ATAY,
Hüsamettin BAKAN,
Ali TÜGEN,
Mustafa KARADAYI,
Mehmet AKINCI,
Nizayi ARSLAN.

Oleyis Yürütme Kurul üyeleri : Mukbil ZIRTILOĞLU,
Nusret AYDIN,
Tahir GüNER,
Ali KOCAMAN,
lsmail KARATAŞ,

Sosyal-iş Yürütme Kurul üyeleri: özcan KESKEÇ,
Baki SON,
H. Bedri DOĞANAY,
11 han AKALI,
Süleyman ATASAYA.

Dev Maden-Sen Yürütme
Kurul üyeleri

Genel-iş Yürütme Kurul üyeleri

Yeni Haber-iş Yürütme Kurul
üveleri

Baysen Yürütme Kurul üyeleri

: Yılmaz DÖNER,
Hacı KARAKULAK,
Hacı DEMİR,
Müslim ŞAHIN,
HÜSNÜ KOÇYILDIZ.

: Abdullah BAŞTüRK,
Ertan ANDAÇ,
lsmail öZBiÇER.
Ekrem AKKUŞ,
Belgüzer CAN,
İsmail HAKKI öNAL,

Mustafa Cengiz ACAR,
Zinnur BAYRAKTUTAN.
M. Yaşar öZME,
Rahmi Erol.
A. Cevat öZHASIRCI,
Faik KAYAGiL.
Mehmet NAKiLOĞLU,
Gürel ERGEV,
Macit CüNüNOĞLU.
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Tekges-iş Yürütme Kurul üyeleri Selahattin SAYIN,
Yakup SÖNMEZ,
Ömer KESKiNli,
Özcan ERDEM,
Doğan ÇEUK.
Orhan ANLAŞ.

b - 2 nci ören Toplantısı ve Kararları :

lzmir 'de Tariş işçilerinin eylemi ve ardından birincisi lzrnirde yapılan
Oemokrasi Mitinginden sonra DiSK Yönetim, Yürütme. Denetim, Onur Ku
rulları ile DiSK Bölge Temsilcileri ve DiSK üyesi Sendikaların Yürütme Ku
rulları 31 Ocak - 1 Şu-bat. 1980 Tarihlerinde Genel - işin ören Artemis
Tesislerinde yeniden bir araya gelerek 2 nci ören Toplantısı adı altında
toplanmışlardır.

DİSK Yürütme Kurulu ile DiSK Onur Kurulunun dört sendika hakkında
verdiği geçici •ihraç ·kararının 20 Şubat 1980 Tarihinde sona ermesi gerek
mesine rağmen bu dört sendikanın - Maden-iş, Banksen, Baysen, Yeraltı
Maden-iş-Yürütme Kurulu üyelerinin de Toplantıya çağrıldığı görülmek
tedir.

2 nci ören Toplantısı 'İle ilgili olarak DİSK 7 nci Genel Kurul Ç3-
tısrna Raporunda :

Toplantıda DiSK Bölge Temsilciler Meclislerinde dile getirilen ve DİSK
Yönetim, Başkanlar Konseyi, 1Bölge Temsilcileri Ortak Toplantısı Kararında
belirtilen tavrın hayata geçirilmesi sorununun tartışılmış olduğu 2 nci ören
Toplantısının Ülkenin içinden geçmekte olduğu tarihsel süreçde işçi ve
emekçilerin dikkatle izledikleri bir toplantı olduğu, Genel Başkan Abdullah
Bastürk'ün bu toplantıyı açarken yaptığı konuşma ile mücadelenin hedefini
açıklıkla ortaya koyarak şu konuşmayı yaptığı belirtilmektedir.

Abdullah Baştürk'ün açış konuşmasında;

Emperyalistler ve başta büyük sermaye olmak üzere egemen-Sömürücü
sınıflar ve onların siyasi temsilcilerinin, işçi sınıfı ve emekçilere, tüm ça
lışanlara karşı bu güne kadar görülmedik yoğunlukta ekonomik. politik ve
ideolojik saldırıya geçtiklerini, Türkiye'nin Emperyalizme daha bağımlı kı
lınması, ekonominin resmen emperyalistlerin ve büyü]; sermayenin eline
terkedilmesi, emekçi örgütlerine yönelik baskılar, siyasi nitelikli işçi kıyım
ları, aşırı zamlar, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmek istenmesinin bu
gelişimin en somut örneklerini teşkil ettiğini, ekonomiyi enkaz haline getir-
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dıklerini. işçi sınıfının ve tüm emekçilerin kararlı mücadelesi sonunda kene
eserleri olan egemen sömürücü sınıfların bu enkazın a!tında kendilerinin b
lacaklarını. işçilerin ve emekçilerin bunalımdan kurtulması için çıkış yolu
nun bağ:msızlık ve demokrasi olduğunu. temel çözümün sömürüsüz ve bas
kıs:z bir topluma kavuşulması olduğunu, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerirıı
bağımsız. demokrasi güçlerin tüm baskılara r•ağmen dimdik ayakta durdukla
rını. Türkiye İşçi Sınıfının oynanmak istenen oyunların üstesinden gelecek.
bilinç ve deneye sahip bulunduğunu, belirterek devam eden konusmasında:
devamla aynı "Türkiye İşçi Sınıfı ekonomik, demokratik haklarını koruma ve
geliştirme mücadelesinin siyasi sonuçlarına sahip çıkacaktır.

Türkiye işçi Sınıfı bağımsız, siyasi tavrını ortaya koyacak örgütlü mü
cadelesi ile tarihsel görevini mutlaka ve mutlaka yerine getirecektir.

Ama bizim sınıfsal hedefimiz yalnızca ekonomik-demokratik haklarımız,
savunmak değildir. Bizim hedefimiz işçilerin, emekçilerin sömürüsüz, bas
kısız Dünya'sını kurmaktır. Sosyalizmi gerçekleştirmektir.

11-12-13-14. Ocak. 1980 Tarihlerinde lstanbul'da toplanan DiSK Yö
netim, Yürütme Kurutları. Başkanı-ar Konseyi ve Bölge Temsilcileri ortax
toplantısında Dünva'nm ve Türkivenin içinde bulunduğu koşulları tartrştık
ve burjuvazinin daha fazla sömürü yolunda giriştiği geniş çaplı sa!dırılaı
karss-nda boyutlarını genişleterek mücadelemizi sürdürme kararı aldık. Bu
rada önümüzdeki mücadele dörıemirr.n ilcelerini. araçlarını, yeni durumu.
gerektirdiği yeni mücadele takti:~lei'n•i terusacac. somu: adımların biçirn'ni,
yerini, zamanını saptavacaöz." diyerek korunrıasır» bltirm'şt.r.

Toplantıda DiSK Genel Başkan Vekili Kemal r·~EBiOCLU, DiSK Yürüt
me Kurulunun içinde bulunan koşulla.a ilişkin "Durum Saptôması"nı dile
getirmiş; aynı toplantıda örgütlenme Dairesi Oaşkanı Tuncer Kocamanoğlı..;

• da örgüt içi sorunıa:e temas eden şu konuşmayı yapmışt:r :

Yaklaşan mücadele günlerinin önemini ve bu günleri karşrIamava yö
nelik önlemleri dile getirerek bu ortamda siyasi bö!ünmü;:lük sonucu işe
sınıfının henüz bir alternatif durumunda bulunmadıjnm. siyasi birlif(n h0-
nüz sağlan.:ımamış olrnasın.n da sendikal çalışmalara tüm olumsuzluğu lle,
yansımakta olduğunu, böyle bir dönemde siyasi bir örgüt olmamakla birlik
te, İŞ!;İ sın·f:n·n önemli bir örgütü olarak DiSK'e büyük görevler düştüğünü.
son zamlar ve bas'cılann «itleleri açık eylemlere hazır duruma getirdiğini, bu
nun olumlu bir gelişim olduğunu, ancak iyi değerlendirilmesi gerektiğini_
mevzilerin ancak mücadele edilerek korunabileceğini. y:ğınlar;n eylem içln
de pişecek ve eylem ioind» d;:n::r; kazamca.Janru. yepyeni bir dönemin ba-
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şında bulunulduğunu. yeni koşulların yeni mücadele yöntemlerini, yeni tak
tiklerini gerekli kıldığını, bugün saldırılar karşısında ve mücadeleyi kabul
etmiş olduklarını, bu durumda mücadale düzenina qeçilmesi gerektiğini,
mücadele düzeninin alışılmış anlayışları terkederek yeni duruma uygun yön
temleri uygulamayı zorunlu kıldığını, DiSK içinde bazı gelişmelerin eylem
birliği kavramını zedelediğini, eylem birliği kavramını kimsenin sulandırma
ya hakkının bulunmadığını, DiSK'in "Birlikte eylem" demek olduğunu, be
yan ederek devam eden konuşmasında aynen; "Bugün kapıdaki tehi ike Anar
ko Sendikalizrn'dir. Her şeyi örgütsüz eyleme bağlayan, salt eylem yapmak
için eylem yapan. sendikalarla dolaysız siyasal eylem yapmaya ıkatkışan. tek
başına genel Grevle iktidar olunabileceğini i !eri süren, görünüşte aşırı sol.
ancak özde sağ Anarko Sendikalizm, Sendikaların örgütsel işleyişini yok
saymakta, örgütsüzlüğü özendirmektedir. Tabanın söz ve karar sahibi ol -
ması ilkesinin gerçek anlamda uygulanmaması üyelerimizin Anarko-Sendı
kalist eğilimlere kapılmalarına yol açmaktadır." diyerek konuşmasını bitir
miştir.

Bir kısım konuşmacıların yaptıkları konuşma sonunda : Dünya ve Tür
kiye Koşullarının ve örgüt içi sorunların değerlendirildiği toplantıda qenel
likle işçi ve emekçilere yönelik saldırılara karşı Genel Grev dahil girişilecek
mücadele yöntemleri üzerinde durulmuş ve bu ortak toplantıda; "Emek ve
Sermayenin ayrılmaz bütünlüğünden" oluşan ekonomik düzenin egemen, sö
mürücü sınıfların saldırı düzeni olarak nitelenerek bu düzene karşı etkin ve
kitlesel biçimde tedbirler alınması, gereği vurgulanarak bu toplantıda aşağı~
daki şu kararın •alındığı anlaşılma:ktadır.

31 Ocak - 1 Şubat 1980 Tarihlerinde ören'de toplanan DiSK Yöne
tim. Yürütme, Onur ve Denetim Kurulları ve DiSK Bölge Temsilcileri ile
DiSK'e üye sendikaların Yürütme Kurullarının ortak toplantısında alınrnıs
olan karar :

31 Ocak - 1 Şubat 1980 Tarihinde ören'de ortak olarak toplanan
DiSK Yönetim, Yürütme, Onur. Denetim Kurulları ve Bölge Temsilcileri i!e
DiSK'e üye sendikaların Yürütme Kurulları, Dünva'run ve ülkemizin içinde
bulunduğu koşulları görüşmüş, işçi sınıfının önündeki yeni mücadele döne
minin araçlarını, taktiklerini değerlendirmiş, işçi sınıfının devrimci sendikal
örgütü DiSK'e bu dönemde düşen görevleri belirlemiştir.

ülkemiz bağımlı olduğu emperyalist-kapitalist sistemin içine düştüğü
çıkmazı yoğun bir ekonomik ve toplumsal bunalım olarak yaşamaktadır. Te
kelci sermayenin, büyüık toprak sahiplerinin, tefecilerin ve tüccarların güdü-
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mündeki ekonominin çarpık kapitalist yapısı nedeniyle daha da ağırlaşan
bunalımın sonuçları işçiler ve emekçiler açısından dayanılmaz boyutlara
ulaşmıştır.

öte yandan bölgemizdeki son gelişmeler, Türkivenin jeopolitik önemini
arttırmış. yıllardır soğuk savaş kış·kırtıcılığı yapan ve silahlanmayı körükle
yen emperyalist ABD. Türkive vi emperyalizme direnen Orta Doğu halklarına
karşı daha ileri bir saldırı karakolu haline getirmek amacı ile çabalarını art
tırmıştır. Halkımızın açlık ve sefalet içindeyken bütçenin önemli bir kısmı
giderek artan miktarlarda silahlanmaya harcanmaktadır.

işte böyle bir ortamda emperyalistler ve başta büyük sermaye olmak
üzere egemen-sömürücü sınıflar ve onların siyasi temsilcileri. işçi sınıfı ve
emekçilere. tüm çalışanlara karşı çok ·yoğun bir ekonomik-politik. ideolojik
saldırıya geçmişlerdir.

Halkımız için tehdit ve felaket kaynakları otan Amerikan üslerinin var
lığını pekiştiren Savunma iş Birliği Anlaşması adlı açık kira sözleşmesi im
zalanarak. iMF'nin dayatmalarına boyun eğilerek. son devalüasyon ve ona
bağlı olarak emekçi halkımızın kaldıramayacağı zamların yapılmasıyla em
peryalizme teslim olunmuştur.

Beş Milyona yakın işsizin olduğu 1bir Ülkede gerici-baskıcı Demirel ik
tidarı geçmiş MC dönemlerinde olduğu gibi Faşist militanları doldurmak
için. özellikle Kooperatif birliklerinde ve Kit'lerde siyasi nitelikli yaygın işçi
kıyımına girişmiştir.

Faşist saldırı ve cinayetler sürmektedir. Konutlarda. sokakta, iş yer
lerinde can güvenliği kalmamıştır. Son zamlar milyonlarca emekçiyi hare
kete geçirecek bir noktaya ulaşmıştır. Açlığa. işsizliğe, açıkta bırakılmaya
karşı direneceği açık olan. daha fazla sömürüye. 'baskı ve zulme karşı çı
kacağı geçmişteki deneylerden bilinen, işçi sınıfı ve emekçilere karşı bu ne
denle yoğun baskıya girişilmiştir.

Bugün emekçilerin ekonomik-demokratik mücadeleleri bastırılmak. de
mokratik örgütlenmeleri dağıtılmak istenmektedir.

Bu amaçla. zaten sendikalaşma hakları ellerinden alınan kamu çalışan
larının dernekleri kapatılmakta, yöneticileri ve üyeleri -tutuklanmakta, zın
danlara atılmakta. derneklerde örgütlenme hakkının yok edilmesini getirecek
yasa değişiklikleri yapılmakta. ceza yasaları ağırlaştırılmak istenmektedir.

öte yandan sendikalara karşı görülmedik bir baskı başlamış, sendika
şubeleri basılmış, bombalanmış, sudan bahanelerle sendika yöneticileri ve
üyeleri tutuklanmıştır.
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Bütün bunları protesto eden toplantımız tutuklu tüm yönetici ve üye
lerinin serbest bırakılmasını talep etmektedir.

Suskunluğu, dağınıklığı, yılgınlığı sürekli kılmak için ise Devlet Gü
venlik Mahkemeleri, Olağanüstü Hal Yasası gibi baskı yasaları gündeme
getirilmiştir.

"Anarşi ve terörü önleme" adı altında girişilen anti-demokratik uygu
lamalar ve baskı yasalarının çıkarılması ülkeyi yangın yerine çevirenleri kur
tarmayacaktır.

'DiSK'in son Yönetim Kurulu Kararının dikkate alındığı ortak toplantı
da; DiSK'in egemen-sömürücü sınıfların saldırısını en etkin ve kitlesel bi
çimde göğüslemesi kararı alınmıştır.

Bu politik ve ekonomik saldırılar ve baskılar karşısında Türkiye çapında
Genel Grev yapılacaktır.

Bu amaca yönelik olarak ve ayrıca

Bölgesel çapta grevler yapılacaktır.

iş yerleri ve iş kolları düzeyinde dayanışma ve sempati grevleri gerçek
leştirilecektir.

Türkiye'nin çeşitli bölqelerinde kitlesel miting ve yürüyüşler düzenle
necektir.

işçi kıyımlarına ve anti-demokrati-k uygulamalara karşı daha da etkin
mücadele verilmesi için ortak davranış ve eylem komiteleri son deneylerinin
ışığında yeniden örgütlendirilecektir.

Türkiye'deki anti-demokratik uygulamaları ve baskıları ve bölgemizdeki
savaş tehlikesine karşı, bu konuları kapsayan Akdeniz ve Orta Doğu düze
yinde Uluslararası bir sendikal konferans yapılacaktır.

örgütlenme, toplu sözleşme, eğitim ve Basın-Yayın çalışmalarında
DiSK düzeyinde rnerkezl bir yapı sağlanacak, geniş kitleleri kapsayan toplu
sözleşme görüşme·ıer-ini sürdüren sendikalarımızın DiSK'•in merkezi yönlen
dirmesi içinde ortak davranmasını, gerektiğinde ortak ,greve gidilmesini sağ
layacak bir yol izlenecektir.

DİSK Ana Tüzüğünde var olan "Dayanışma Fonu" daha güçl-endirilerek
içinde bulunduğumuz koşullara uygun maddi dayanışma sağlanacaktır.

1 Mayıs Komiteleri vakit geçirmeden kurulacak, 1 Mayıs özüne uygun
bir biçimde kitlesel olarak kutlanacaktır.



Tüm yukarıdaki eyle_mlerde DiSK'in merkezi devrimci disiplinine kesin
likle uyulacak. sendikalarımızın tüm maddi olanaklarını, güçlerini ve kadro
larını. hızlı, etkin ve merkezi biçimde mücadele sürecine sokacak işleyiş sağ
lanacaktır.

Bu görevleri merkezi olarak yönlendirecek. eylem kararlarını Ülke ça
pında en alt örgüt birimlerine, iş yerlerine yaygınlaştırılmasını. eylemin sağ-·
lıklı. etkin, kararlı biçimde üye tabanın en geniş kitlesinin bilinçli katılımı
ile gerçekleştirilmesini sağlamak için sürekli çalışacak "DiS-K Eylem Komi
tesi" kurulacaktır.

Başta yoksul köylüler olmak üzere toplumun sömürü, baskı ve zulme
karşı olan tüm güçleri. DiSK'in mücadelesinde saf tutmalıdır.

6. Genel Kurulumuzun 1 Numaralı kararı ışığında tüm anti-faşist, an
ti-emperyalist, anti-şovenist güçlerin güç ve eylem ,birliği içinde olmaları
amacıyla yoğun bir çaba içine girilecektir.

Böylesi tarihsel bir dönüm noktasında tüm Yurtsever, demokrat, sos
yalist kişi ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir.

D.iSK'in sık sık işaret ettiği gibi Türkiye hızla Güney Amerika 'daki As
keri Diktatörlüklere benzer bir yapıya götürülmektedir. CHP Genel Başkanı
nın Türkiye'de Güney Amerika türü bir Askeri Diktatörlük tehlikesinin varlı
ğına ilişkin değerlendirmesi olumlu bir yaklaşımdır. Ancak önemli olan bu
yapıya karşı fiilen mücadele içinde olmaktır.

Parlamento'da baskı yasalarına ve ülkeyi kiraya veren anlaşmalara kar
şı olan ve .asgari yurtsever Parlamenterlik gör-evi yerine getiren Parlamen
terlerin bu tavırlarını tutarlı buluyor ve demokrasi mücadelesinin bir parçası
sayıyoruz.

öte yandan faşist saldırı ve cinayetlere karşı Türk-lş'e yaptığımız or
tak tavır alma önerimiz. son zamlar. hayat pahalılığı ve baskı yasalarının
sendikalara dayattığı vazgeçilmez görevler çerçevesinde daha sıcak bir bi
çimde geçerliliğini korumaktadır. Bu anlamda. faşist saldırı ve cinayetlere,
son zamlara, hayat pahalılığına ve baskı yasalarına karşı olan tüm demok
ratik sendikal merkezi-eri güç ve eylem birliğine çağırıyoruz.

üretimi ellerinde tutan işçi sınıfımız tüm emekçilerle birlikte 15-16
Haziran'lardan DGM direnişlerinden, 1 Mavıs'lardan. 20 Mart'lardan süzü
lerek gelen mücadele geleneğine uygun bir biçimde;

Yılgınlığa, Karamsarlığa ve Teslimiyete yer yoktur.
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Gün Birlik, Mücadele ve Zafer Günüdür. (Ek-122, 142)

2. ören toplantısına katılan DiSK Yönetim, Yürütme, Onur ve Denetle
me Kurulları ile DiSK'e bağlı sendikaların Yürütme K~rullarını teşkil eden
üyelerin isimleri ve Bölge Temsilcileri isimleri aşağıda çıkarılmıştır:

DiSK Yürütme Kurulu üyeleri : Abdullah BAŞTüRK,
Fehmi IŞ!KLAR,
Rıza G(iVEN,
Kemal I\IEBiOĞLU.
Tuncer KOCAMANOĞLU,
Mustafa AKTOLGALI,
Mukbil ZIRTILOĞLU.

DiSK Yönetim Kurulu üyeleri Burhan ŞAHİN,
Kenan BUDAK,
Selahattin SAYIN,
Cenan BIÇAKÇI,
ismet CANTEKİN
Ertan ANDAÇ,
İsmail Hakkı öNAL.
Belgüzar CAN.
Demirhan TUNCAY.
Celal KÜÇÜK,
Kenan AKMAN.
Niyazi KUAS.
Nusret AYDIN,
Mehmet KILIÇ,
Mustafa KARADAYI,
Erol YALÇIN.
Rıdvan BUDAK,
Kemal YILMAZ,
Ahmet AĞAR,
M. Cengiz ACAR,

DİSK Denetim Kurulu üyeleri : İsmail öZBiÇER.
Kemal AKAR,
Talat ÖZ,

DİSK Onur Kurulu üyeleri : İsmail ÇALIŞKAN
Ali TAŞER.
Ergun ERDEM.
Ahmet ERTAN.
Tahir GüNER.
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DiSK Bölge Temsilcileri

Maden-iş Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri

Bank-Sen Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri

1. Bölge Ankara
Ali KAYA.

2. Bölge Adana
Yusuf YüREKLi,

3. Bölge İzmir
Saim A~BUL'Uı:.

4. Bölge Antalya
Recep KOÇ.

5. Bötqe Kocaeli
Tayyar ELMAS.

6. Bölge Eskişehir
Rafet DEMiRTEL

7. Bölge Samsun
Aydın YEŞİLYURT,

8. Bölge Bursa
ismet CANTEKİN,

1 O. 1Bölge Diyarbakır
Zeki ADSIZ

11. Bölge Erzurum
Süleyman TURAN.

13. Bölge lstanbul
Salih Taner SERİN,

14. Bölge İstanbul
Celal ALÇINKAYA,

15. Bölge İstanbul
Hasan KAHRAMAN.

Kemal TÜRKLER,
Mehmet KARACA.
Ekrem AYDIN,
Bahtiyar ERKUL,
Murat TOKMAK.
Halit ERDEM.
Kemal DAYSAL,

Metin DENiZMEN.
Turan ATA.
Recep ORDUSEVEN,
Enver TüRKO~LU.



ilerici Deri-iş Genel Merkez
Yürütme Kurulu üyeleri

Türnka-lş Yürütme Kurulu
Üyeleri

Limter-iş Yürütme Kurulu
üyeleri

Naki ivat-lş Yürütme Kurulu
üyeleri

Sine-Sen Yürütme Kurulu
üyeleri

As-iş Yürütme Kurulu üyeleri :

ilhan GEÇiCi,
Yücel ÇUBUKÇU,
M. Akat SAĞINER,

Kenan BUDAK,
Hikmet ÖLMEZ,
Erdoğan iNAYET,
Ali YILMAZ,
Abdullah BiLGi.

Kemal YILMAZ.
Ömer öZCAN.
Orhan ÇELiKKAYA,

Emir BABAKUŞ,
Kamil SüLEYMANOĞLU,
Zeki ALPTEKİN,
Eyüp öZTüRK,
Mustafa TOPÇU,

Mehmet BüLBüN,
Şemsi ERCAN,
Oktay TOKGÖZ,
Çetin ÇELiKSüNGü.
Mustafa TOY,

Mevlüt EKiNCi
Erol BATIBEKi,
Yusuf Nimet ÇETİN,
İbrahim SA'BUNCU,
Hasan Semih SELViDAL.
Sami GÜÇLÜ.
Cumali CiNGü.

Alev ATEŞ,
A. Muhittin KARGIN,
Erdal ŞAHiN.
Aydın TÜRKMEN,
Rıfat KENDIRLIGil
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Tekstil Yürütme Kurulu üyeleri :

Devrimci Yapı-iş Yürütme
Kurulu üyeleri

Gıda-iş Yürütme Kurulu
üyeleri

Devrimci Sağlık-iş Yürütme
Kurulu üyeleri

Basın-iş Yürütme Kurulu
Üyeleri

Aster-ls Yürütme Kurulu
üyeleri

Rıdvan BUDAK.
Süleyman ÇELEBİ,
Selahattin UYAR,
Besim USTA,
Mehmet BULUT,
Ali AYKUT,
Hüseyin AKDUMAN,

İbrahim ÇETKİN,
Remzi GÜZEL,
Osman YALIN.

Demirhan TUNCAY.
Mehmet MIHLACI,
Saim ETHEM,
Sait AYDO~MUŞ,
Hamdullah GÜZEL,
Vehbi KOMAÇ,

Mehmet ÇELiKEL,
Düzgün HALiS,
Tahsin ERDOC:iAN,
lsmail ÖZGÜL,
Bilal ÖZGÜL,
Yakup GöKTAŞ,

Burhan ŞAHİN,
Ahmet S. KüLEY,
Hilmi CELHUNZ.
Hüseyin KARAHAN,
Yıimaz öZDEMİR,
Nurettin YILDIZ,
Mehmet RAHAT,

Yaşar SIRMEN.
Cumhur YENİGELDI,
Hüseyin TEVETLiöOLU,
Ayhan DÜMEN,
Ali KINALI.



Kerarnik-lş Yürütme Kurulu
uveıeri

Hürcarn-lş Yürütme Kurulu
Üyeleri

: Mustafa AKTOLGALI,
• Sadık DOĞRULAR,
Fazlı BAŞ,
Bayar GÜRBÜZ,
Salim üSLü,

Feridun ERTAŞ,
A. Rıza GüLKAYA,
Burhan ÇiFTÇi,
Yaşar ARIKAN,
Halil KOÇ,
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Lastik-iş Yürütme Kurulu
üyeleri

TiS Yürütme Kurulu üyeleri

Oleyis Yürütme Kurulu Oveleri:

Rıza KUAS,
Kenan AKMAN,
Celal KüıÇüK,
Niyazi KUAS,
Erdoğan TUT,
Osman öZKAN,
Türker AZAKLI,
Ali GüMüŞ,
M. Gazi BAŞ,
Yılmaz ÇöTE, •
Yalçın TALAKA,
Ahmet AĞIR,
Hüseyin TURSUN,
Nusret AYDIN,
Tahir GÜNER,
Ali KOCAMAN,

. .örner ÜLKÜ,
Ahmet TAŞ,

Petkirn-Iş Yürütme Kurulu
Üyeleri .. Kamil DERiNER,

Abdülkadir GÜLER,
Eşref OKUMUŞ,
Derviş SERİN,
Niyazi KIZILAY,
Adil ŞİMŞEK,
Mustafa KARADAYI.
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Sosyal-iş Yürütme Kurulu

Dev Maden-iş Yürütme Kuru!u
üyeleri

Genel-İŞ Yürütme Kurulu
Üyeleri

Yeni Haber-iş Yürütme Kurulu
Üyeleri

Bay-Sen Yürütme Kurulu
üyeleri

özcan KESKEÇ,
H. Bedri DOĞANAY,
Ersin ATLI,
Mehmet YAVUZ,
Seyfettin BiÇER,

Müslüm ŞAHİN,
Adil GüLKAN,
Mahmut PUR.
Süleyman KIRTEK-E,
Hüseyin KOPARAN,
Zeyni SUNAL,
Yılmaz BÜTÜN,

Abdullah BAŞTüRK.
Ertan ANDAÇ,
İsmail öZBiÇER,
Ekrem AKKUŞ,
Belgüzar CAN,
İsmail Hakkı öNAL,

Rahmi EROL,
Eyüp SIHHATLI,
Ali ÖZDEMiR,
Muharrem iKiTIMUR,

Cevat öZHASIRCI,
. M. Yüksel KESKiN,
Mehmet NAKIBOĞLU,
Mustafa TARIM,
Avbars GüNER,

Tekges-iş Yürütme Kurulu
Üyeleri Selahattin SAYIN,

Tümer TUNA.
Ali YöRüK,

• Şaban SARITEPE,
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Doğan ÇELİK,
Kenan YURDAKUL,
Mehmet YILDIRIM,

Yeraltı Maden-iş Yürütme
Kurulu üyeleri Çetin UYGUR,

Gültekin BEKDEMİR,
Hüseyin AKBULUT,
Bayram ÇAM,
Musa AKBABA,
Osman F. ŞANLI,

ören'de 31 Ocak - 1 Şubat 1980 tarihlerinde DiSK Yönetim, Yürüt
me. Onur ve Denetim Kurulları ve Bölge Temsilcil-eriyle DiSK'e üye Sen
dikaların Yürütme Kukullarınca yapılan ortak toplantıda alınan ve yukarıda
aynen belirtilmiş bulunan karar gereğince DiSK Demokratik Merkez Eylem
Komitesinin oluşturulması ile ilgili taslak üzerinde hazırlık çalışmalarının
yapıldığı anlaşılmaktadır.

DiSK Genel Merkezi'nde yapılan aramada DiSK Genel Başkanı Abdul
lah BAŞTüRK'ün odasında bulunan "DiSK Demokratik Merkez Eylem Ko
mitesi" başlıklı taslak aynen şöyledir:

"DiSK Demokratik Merkez Eylem Komitesi."

Amaç: Egemen sömürücü Sınıflar siyasal iktidar aracılığı ile içine düş
tükleri ekonomik, politik çıkmazdan ·kurtulmak için işçilere ve emekçilere yo
ğun ekonomik, politik ve ideolojik saldırıya geçmişlerdir. Bu saldırı. işçi ve
emeçilerin ekonomik çıkarlarını geriletmeyi, temel hak ve özgürlüklerini da
ha da kısıtlamayı, emekçi kitlelerin demokratik örgütlenmelerini dağıtmayı
amaçlamaktadır.

Bu saldırıya karşı işçi sınıfının ekonomik - demokratik mücadele ör
gütleri sendikalar olarak mücadele verilecektir. Bu mücadelenin yakın he
defi ekonomik, demokratik istemler çerçevesinde, ekonomik çıkarları ko
rumak ve qeliştlrmek. çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mü
cadele etmek, askıya alınmak istenen temel hak ve özgürlükleri kullanmayı
sürdürmektir. Bu mücadelenin dolaysız sonucu, sömürüyü yoğunlaştırma
girişimlerini gerici-baskıcı gelişmeleri durdurmak, ağır baskı koşullarında
ve sendikaların çalışmadan alakonması halinde varlığını koruyabilecek sürek
li ve kalıcı sendikal yapılar oluşturmaktır.
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Bu mücadelemizin uzak hedefi. bağımsızlık. demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinde işçi sınıfının kararlılığını ve bilincini geliştirmek, yoksul köy
lülük ve diğer emekçi kesimlere eylem içinde fiilı 'birlikıteliğini gerçekleştır
mek. işçi ve emekçilerin en geniş kitlesini iktidara yöneltecek araç, yön
tem ve koşulları hazırlamaktır.

Toplumsal hayatın tüm alanlarında. ışçı ve emekçilerin tümüne yöne
lik bu saldırı karşısında mücadeleyi başarıya ulaştırmanın ön koşulu, işçi ve
emekçilerin en geniş kitlesinin eylemlere kararlı. bilinçli katılımlarının sağ
lanması, eylem kararlarının hızlı, etkin biçimde uygulanması, eylemlerde
belirlenen ilke ve amaçlar çerçevesinde saptanış biçim ve yöntemleriyle mer
kezi disiplin içinde sürdürülmesi ve merkezi kararlara uygun olarak bitirilme
sidir.

Bu amaçla, sendikaların tek tek iş yerlerinde ve iş kollarında ortaya
çıkan sorunları çözmeye yönelik alışıla gelmiş yapıları ve konfederasyonla
görece dar kapsamlı ve kısa süreli konumlara bağlı ilişkileri dışında. ülke
çapında daha etkili ve hızlı bir işleyiş ve ilişkiler ağı kurulmalı, yurt dışın
da gerekli kamuoyu yaratılmalı, uluslararası dayanışma qeliştirilrnel'idir.

DİSK Demokratik Merkez Eylem Komitesi bu amaç çerçevesinde ör
gütlenmesiyle günümüz koşullarına uygun, gerektiğinde ve yeni olaylar kar
şısında insiyatifli olmalı. içinde 'bulunduğumuz mücadele dönemine cevap
vermelidir.

işleyiş ilkeleri:

Amacı; Komite. kapsamına alınan görevleri merkezi olarak yönlendi
recek eylem kararlarının Ülke çapında en alt örıgüt birimlerine. iş yerlerine
yaygınlaştırılmasını. sendikaların merkezi oluşumları çerçevesinde aktif ka
tılmalarının sağlanmasını, eylemlerin sağlıklı, etkin, kararlı biçimde üye ta
banının en geniş kitlesinin bilinçli katılımıyla gerçekleştirilmesini amaç
lar.

Oluşumu; Komite. DiSK Yürütme Kurulu tarafından. DiSK Genel Sek
reterinin Başkanlığında DiSK üyesi Sendika Yöneticicleri arasından görev
lendirilen 9 kişiden oluşur.

Toplanması; Komite haftanın belli gününde olağan, D.iSK Yürütme
Kurulunun istemi ve Komite Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak
toplanır. Kararların alınmasında oy birliği esastır.

Görev ve Yetkileri; Komite Ören Kararları çerçevesinde, sendikaların
merkezi eylem kapsamına alınmasını istedikleri ve DiSK Yürütme Kurulun-
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ca merkezi eylem kapsamında görülen ya da DiSK Yürütme Kurulunun doğ
rudan merkezi eylem kapsamına aldığı ve alacağı. konularda görev yapar.
Komite ören Kararlarının hayata geçirilmesi ve merkezi eylem kapsamına
alınan eylemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kısa ve uzun süreli prog
ramlar yaparak uygulamaya koyar.

Programlar üye sendikal örgütler, DiSK Bölge Ternsitciliklert -kanallanv
la oluşturulan iş yeri örgütienmeleri aracılığıyla yürütülür..

Komite kendi arasında hukuk, eğitim ve propaganda, dış ilişkiler, matı
ve örgütlenme konularında sorumlular. seçer. Ayrıca özgül eylemlere qöre
görevi i ler saptar.

Komite çalışmalarını daha verimli sürdürebilmesi için:

Konfederasyon merkezi bölge temsilcilikleri olanaklarından yararla
nır.

üye sendikaların bina, araç, gereç ve kadrolarından yararlanrr.

üye sendikal örgütlere bağlı şube ve Bölge Temsilciği kadroları ile iş
yeri baş temsilcisi ve temsilcilerinden oluşturulacak çalışma grup veya ko
miteleri mücadele içinde değerlendirir ve bu olanaklardan yararlanır.

• üye işçilerden başka tüm emekçilerin mücadeleyi kazanma yollarını
arar ve örgütleri ile yakın ilişki geliştirir.

Uluslararası desteği ve dayanışmayı tam anlamı ile sağlayabilecek bir
çalışma içinde olur.

Çalışma Hedefleri:

işçi sınıfı ve emekçi halkın çalışma ve yaşama koşullarını savunmak,

Demokratik Hak ve özgürlüklere yönelen saldırılara karşı durmak ve
onları püskürtmek,

Emperyalizmin ülkemizde ve bölgede oynadığı oyunlara ve savaş kış
kırtıcılığına karşı anti-ernpervalist mücadeleyi yükseltmek ve barış için sa
vaşı yaygınlaştırmak.

özel olarak;
Pahalılığa,
iş kıyımlarına,
Sürgünlere,
Faşist saldırılara,
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Çıkarılmış ve çıkarılmakta olan anti-demokratik baskı vasalanna.

Olağanüstü hal yasasına.

Vergi tasarısına,

Devalüasyonlara,

Sıkıyönetim uygulamalarına.

Militarist şartlandırmalara ve bu yoldaki burjuvazinin ideolojik saldı-
rısına, •

Zamlara karşı mücadeleyi yükseltmek,

Çalışma ilkeleri:

Mücadeleye en geniş katılımın sağlanması,

Mücadelenin hedeflerinin kitlelere en ileri biçimde kavratılması,

Mücadele biçimlerinin tesbit edilen biçim dışına taşırılmasının onıen-
.nesi.

En geniş eylem birliklerinin, eylem içinde sağlanmaya yönelik çaba
harcanması,

işçi sınıfı yanında tüm emekçilerin eyleme sahip çıkmasının sağlan
ması,

Disiplin dışı tutum ve davranışların karşısında eleştiri - özeleştiri me
kanizmasının çıkartılması. üstünün örtülmemesi. bütün bunlara rağmen disip
lin dışı davranışların karar organlarına iletilmesi,

Mücadelenin ülkemizdeki demokrasi güçlerinin birliğine ivme kazan
dırmaya yönelik yapının öne çıkarılması,

Sendikal yapının günün gereklerine uygun niteliğe ulaşması yolunda
geliştirilerek örgütlenmesinin pekiştirilmesi.

Çalışma Sistematiği'.

DiSK Demokratik Merkezi Eylem Komitesi öncelikle;

Hukuk.

Eğitim. Basın-Yayın, Propaganda,

Dış ilişkiler,

Örgütlenme,
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Malı, alanlarında çalışmalara hız verecektir. Diğer çalışmalar ise gün
cel sorunların ve güncel gerekliliklerin etrafında programlanacaktır. ·

Hukuk Çalışmaları:

Program çerçevesinde gerçekleştirilecek eylemlere yasal gerekçe ha
zırlamak, eylemlerin yasal geçerliliği konusunda kamuoyunu oluşturmak
amacıyla Barolar ve üniversiteler ile ilişkiler geliştirilmeli, açık oturumlar,
tartışmalar düzenlenmeli, basında destekler nitelikte yazılar yayınlatılrr.alı
dır.

Son yasa değişikliği ile getirilen düzenlemeleri ve Sıkıyönetim koşul
larını da içerecek biçimde, arama ve kimlik bildirme. polis sorgulaması, top
lantı ve gösteri yürüyüşleri yapma, afiş ve bildiri yayınlama, grevlerin hu
kuki tartışmaları konularında yasal hakları ve izlenecek yöntemleri kapsayan
bir (işçi Sınıfı Mücadelesi ve Yasal Hakları) broşürü yayınlanacaktır.

Bütün bu çalışmaları yürütmek üzere DİSK Hukuk Müşavirlerinin yöne
timinde üye sendika avukatlarından oluşacak bir Merkezi Hukuk Komitesi
kurulmalı, DiSK Genel Merkezinde Demokratik Merkezi Eylem Komitesinin
önerileri doğrultusunda görev yapmalı ve Hukuksal örgütün ülke çapında yay
gınlaştırılmasına yönelik olarak Bölge Hukuk Komiteleri kurulmalıdır.

Eğitim Basın Yayın Propaganda:

üye tabanının bilinçli ve yaygın katılımını sağlamak amacıyla eylemler
öncesinde eylem kararından iş yerlerinde işçileri ilgilendirecek, eylemlerin
gerekçesini ve eylem yapma zorunluluğunu açıklayacak Kamu oyunun oluş
turulmasında ajitasyon propaganda çalışmaları yapılacaktır. Eylem süreci
içinde üye tabanının kararlılığını arttırmak, bilinçliliğini yükseltmek. Mer
kezi Disiplin ve işleyişi pekiştirmek amacıyla eğitim çalışmaları hızlı bir
biçimde sürdürülecektir.

Bu doğrultuda işçi ve emekçileri bilinçlendirmek yönünden ve saldırı-
lara karşı koymanın zorunluluğunu içeren bir dizi broşür hazırlanacaktır.

Broşürler şu konuları kapsayacaktır;

Genel Grev nedir?
Vergi Tasarıları ve Kıdem tazminatı,
Hayat pahalılığının nedeni ücret zamları değildir.
işsizlik ve işçi kıyımı.
'Baskı Yasaları.
Faşizm nedir?
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Bu broşür yayınları duvar gazeteleri ve bildirilerle sürekli desteklene
cektir.

Propaganda çalışmaları DiSK Basın-Yayın ve Eğitim Dairelerinin yön
lendiriciliği ve denetiminde merkezi bir yapı içinde .gerçekleştirilecektir.
Bu nedenle DiSK Genel Merkezi ile üye sendikaların Basın-Yayın ve eğitim
birimleri arasında sıkı ve sürekli bir iletişim ve ilişki ağı kurulacaktır ..

Dış ilişkiler:

Türkivede artan faşist baskı ve saldmlan lnçilizce. Almanca. Fran
sızca hazırlanacak broşürlerle ve DiSK Yabancı Ajansı ile uluslararası örgüt
lere yurt dışındaki Türkiye ·ı i işçi !erin örgütlerine bi !dirilmesi yoluna gidi
lecektir.

Yurt dışındaki kamuoyu yaratma çabaları. Uluslararası Dayanışmayı
arttırmanın yanı sıra DiSK etrafında Dünya çapında bir şemsiye yaratma açı
sından da önemlidir.

örgütlenme:

Egemen sınıfların baskıcı-saldırgan politikalarının yoğunlaştığı, işçi sı
nıfı ve emekçi halkın kazanılmış Demokratik Hak ve özgürlüklerine saldırı
ların arttığı. çalışma ve yaşama koşullarının gittikçe kötüleştiği günümüz
şartlarında işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü DiSK'in varlığını ko
rumak ve DiSK 'in üstüne düşen görevleri yerine getirmek konusundaki ça
balarını sürdürmek, örgütlenme sorunu üzerinde daha titiz ve önemle dur
mayı zorunlu kılmaktadır.

Sendikal hareketimizin ulaştığı noktada karşılaştığı sorunlar ve önü
müzdeki günlerde karşılaşabileceği sorunlar. DiSK'ten başlayan ve iş yerle
rine kadar inen örgütsel yapımızın dayanıklılık ve disiplin içinde merkezi iş
leyişi sürdürebilmesine bağlıdır.

Şu kabul edilmelidir ki, Sendikal mücadelenin gereklerine göre oluş
turulan sendikal yapı önümüzdeki eylem ve saldırıları göğüsleme mücade
lemize göre daha hareket kabiliyetli ve temel olarak iş yerlerindeki örgütlen
meyi esas alıcı bir biçime dönüşmelidir.

Sendikal yapımızın mücadele anlayışında önemli bir yeri olan örgüt
lenme anlayışı, bugüne dek eylemlere yönelik olarak zaman zaman değişik
biçimlerde olmasına karşın özelde yeni tip örgütlenmeler çıkarmıştır. ör
neğin Grev Komiteleri, 1 Mayıs Komiteleri. Güvenlik Komiteleri, Afişleme
Komiteleri gibi. Ancak şu açıkça tespit edilmelidir ki, bu tür örgütlenmeler
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sendikal hiyerarşi içinde olmakla birlikte o eyleme, yahut çalışmaya yöne
lik olarak insiyatif kazanan yapılardır. Bu yönü ile olumlu olan bu örgütlen
melerin, o eylemin '.bitişini takiben kendı işleyişini sonuçlandırması, yani
özetle o eylem ile sınırlı kalması olumsuzluğu saklanmamalıdır. Sen
dikal örgütlenmenin iyi işlediği, sendikal mücadele içinde değişik mücadeie
yöntemlerini uygulaya'bilen hareketli, disiplinli örgütlenmelerin varlığı du
rumunda bu konu olumsuz görülmeyebilir. Ayrıca ülke şartlarının değişik
konumlarında bu konudaki değerlendirmeler farklı olabilir. Son günlerde
sendikalara yönelik saldırıların artması, DiSK'in gerek varlığını sürdürme
gerekse mücadelesini geliştirerek sürdürme konusunu gündeme getirmek
tedir.

Soruna bu açılardan bakılınca örgütlenme meselesinin önemi iyice or
taya çıkar. özellikle eylemlere yönelik ören kararlarının alındığı günümüz
şartlarında örgüt yapımızı bu hareketliliğe hazır bir hale getirmek için mer
kezden başlayan ve iş yerini temel alan bir örgütlenmenin oluşturulması
önem kazanmaktadır.

Bu konuda özellikle 1 Mayıs komitelerinin oluşturulduğu gözönünde
bulundurulmalıdır. 1 Mayıs komitelerinin varlığı V3 örgütlenmesi yukarıda
açıklanan bilgiler çerçevesinde ve özellikle 1 Mavısm kutlanması ile sınır
lı olmayan bir biçimde merkezi bir örgütlenme anlayışı ile oluşturulmalı
dır.

Bugün eylemler kadar işçi sınıfının ve emekçi kesimlerinin örgütlülük
durumunu yükseltmek de önemli bir görevdir. Bu örgütlenme gerek DiSK
Demokratik Merkezi Eylem Komitelerinin almış olduğu kararların hayata ge
çirilmesinde aktif görev alacak, hem de örgütümüze yönelik saldırılar kar
şısında varlığı sürdürücü bir konuma yükseltecektir. Bu tür örgütlenmenin
kalıcılığı, ülkemizde verilmekte olan bağımsızlık ve demokrasi mücadele
sine geniş katkılarda bulunacaktır. ülkemizin anti-Iasist, anti-emperyalist
ve anti-şovenist mücadelesine qüçkatacaknr.

Malı:

ören toplantısında -kararlaştırılan biçimde oluşturulacak olan bir fon
da grevlerin, işten atılmaların ve gerekli harcamaların yapılmasına yönelik
olacaktır. Fonun oluşturulmasında sendikaların gereken duyarlılığı göster
meleri içinde bulunulan şartlarda önem kazanmaktadır.

Eylem Kararları:

Süre: 15 Mart - Nisan - Mayıs - 16 Haziran.
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ören toplantısının yapıldığı koşulların daha da ağırlaşarak güncelliğini
koruduğu ortadadır. Bugün, ören kararlarında da belirlendiği biçimde, ege
men sınıfların her alanda sürdürdükleri saldırı politikalarının göğüslenmesi
ve geri püskürtülmesi konusunda örgütlenme ve eylemlerin etkin, kitlesel
anlamda geliştirilmesi ertelenmez bir görev olarak karşımızdadır.

Bugün çok genel anlamda değerlendirildiğinde önümüzde duran ve
öncelikle çözümlenmesi ve uygulanmaya konulması gerekli sorunları;

örgütlenme,

Kitlesel eylemlerin geliştirilmesi noktalarında toplayabiliriz.

örgütlenmenin eylem içinde ve eyleme yönelik olması yanında, eylem-
lerin örgütlü ve hedefler tarafında kitlesel anlam kazanması esastır.

ören kararlarının temel noktası olan Genel Grev konusunda çalışma
lar odaklaştırılmalıdır. Demokratik hakların zorlanarak hayata qeçirilecek olan
bu eylemin en geniş katılım ve işçi sınıfına, emekçi sınıf ve tabakaların en
geniş desteği ile örülmesi konusunda çaba harcanmalıdır. Bu durumda tes
pit edilen hedeflerin ve taleplerin kitlelere iyi aktarılması gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken Genel Grev'in bir amaç olmadığı gerçe
ğidir. Tüm gelişmeleri sadece Genel Grev'e doğru veya Genel Grevle nok
talanacak gibi bir mantık içinde değerlendirmek. mücadelenin bütünse il iğ ine
zarar vereceği kadar. Genel Grev'in ertesi gününün kitlelerde varatacağ ı ses
sizliği ve Genel Grev'in bitmesiyle oluşan boşluğu doldurabilecek bir so
nuç da getirebilecektir.

Bu nedenle Genel Grev bir hedef değil. Egemen güçlerin saldırılarının
göğüslenmesi ve püskürtülmesi yolunda mücadelenin bir uğrak noktası ol
duğu gerçeğidir.

Mücadelemize bu genel perspektif içinde bakıldığında:

Demokratik-Ekonomik Sendikal istemler Bildirgesi:

ören kararlarının ülkemizin içinde bulunduğu koşulların, bu koşulların
ortaya çıkardığı taleplerimizin kitlelere 'kavratılması esastır.

Kitleleri uğruna mücadeleye çağıran istemlerin en geniş biçimde yay
gınlaştırılması ve somutlanması eylemlerin, örgütlenmenin ve dayanıklılı
ğın bir zorunluluğu olarak görmekteyiz.

Bu bildirgenin dağıtımı, üyelerimize, demokratik kitle örgütleri üyele
rine ve tüm ülke çapında yapılmalıdır. Miktarı: Bir milyon; Tarih, 1. Ni
san,
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Bu bildirgedeki temel istemler ve tespitler, özetlenerek bir duvar gaze
tesi biçimine de dönüştürülmeli ve dağıtımı sağlanmalıdır. Miktar; Onbin,
Tarih - 1. Nisan,

Bu bildirge İngilizce, Almanca, Fransızca olarak tercüme edilerek tüm
uluslararası örgütlere ve belli kişilere dağıtılmalıdır.

Demokrasi Mitingleri:

işsizliğe, pahalılığa, işçi kıyımlarına, sürgünlere, anti-demokratik baskı
yasalarına ve faşist saldırılara karşı Demo'krasi Mitingleri sürdürülmektedir.
26. Ocak İzmir; 9 Şubat Antalya; 23 Şubat Ordu (yapılmıştır); 22 Mart Ko
caali (yapılacaktır). Bu miting ile Demokrasi Mitinglerine son verilerek 1
Mavıs'a hazırlık çalışmaları hızlandırılacaktır.

önemli Günlerin Kutlanması:

16 Mart ünievrsitedeki katliam,

20 Mart Faşizme ihtar Eylemi.

21 Mart Sömürgecilikle Savaş Günü.

4 Nisan NATO'nun kuruluş günü,

1 Mayıs işçi sınıfının Uluslararası Birlik - Mücadele - Dayanışma Gü-
nü.

15-16 Haziran Türkiye işçi Sınıfının Mücadele Günü,

16 Mart Basın Açıklaması,

20 Mart Basın açıklaması, tüm işyerlerinde faşizmi lanetleme bildiri
metninin okunması;

21 Mart Basın açıklaması (hazırlanan duvar gazetesinin bir bölümü, 21
Mart Sömürgecilikle Savaş Günü için hazırlanmalıdır).

4 Nisan, 31 Mart, 5 Nisan arası NATO'ya Hayır haftası ilan edilmelidir.
Anti-Emperyalist eylemlere hız verilmelidir.

1 Mayıs; lstanbul - Ankara - İzmir - Mersin - Trabzon - Bitlis:

15-16 Haziran Türkiye işçi Sınıfının Mücadele günü. Bugün 10. yılını
kutladığından önceden hazırlıklar yapılara'!< (Türkiye işçi Sınıfının Mücade
le Günü) olarak ilan edilmelidir. 15-16 Haziran Broşürü, Duvar Gazetesi.
Afiş yarışması, 1 saatlik Genel iş Bırakımı (15 Haziran). Bölge Temsilciler
Meclisleri ( 16 Haziran).

15-16 Haziran Mücadele ve Davaruşrna Geceleri düzenlenmelidir. Tür
kiye ölçeğinde miting düzenlenmesi.
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Pahalılığı ve Zamları Protesto:

Zamları, Develüasyonu ve Yükselen Pahalılığı protesto etmek için yay
gın propaganda ve eylemlere girişilmelidir. Tespit edilen bir gün, tüm iş
yerlerinde pahalılığı, zamları protesto için topluca viziteye çıkma eylemi ya
pılmalıdır. Pahalılığın sebebini anlatan bir broşür çıkarılmalıdır-. iş yerleri
çıkışlarında pahalılığı protesto eylemleri programlanmalıdır.

Toplu sözleşmelerle e'k zam talepleri: •

Bu taleplere yönelik olarak; •

iş yeri çıkışlarında bölgeler itibariyle eylemler programlanmalı-bölge
ler itibariyle ortak yemek boykotları-üretim düşürmeleri-iş bırakımları ya
pılmalıdır.

Pahalılığı, zamları protesto - toplu sözleşmelere ek zam talepleri -
asgari ücretin yeniden belirlenmesi hedefleri ortak bir programa bağlanarak
bu üç ana başlık en kısa zamanda on günlük bir kampanya olarak ele alın
malıdır.

Yasa Tasarılarına karşı mücadele olarak; DGM Yasasına, Vergi Yasa
Tasarısına, Eşel-Mobil Yasa Tasarısına. Olağanüstü Hal Yasasına. Anayasa
d~ğişikliklerine karşı bir çalışma yapılmalıdır.

Grevlerin ve direnişlerin desteklenmesi, dayanışmanın qüçlendlrilmesi
için çok sayıda işçileri kapsayan direniş eylemleri sürdürülmektedir. Bu tür
eylemlerin iş yeri düzeylerinden çıkarılıp genel 'bir destek ve dayanışmanın
sağlanması için bölgesel toplantılar. bölgesel sempati. dayanışma grevleri,
ortak dayanışma geceleri yapılmalıdır.

1 Mayıs Komitelerinin oluşmasında komiteler arası ilişkilerin ve bil
gilerin aktarılmasında komitelerin eylemlerinin aktarılmasında işçi sınıfının
mücadelesi yanında demokrasi güçlerinin örgütlenmelerine yardımcı olma
sı ve böyle· bir nitelik kazanması bakımından 1 Mayıs DiSK'in Sesi Gaze
tesinin çıkarılmasına önem verilmelidir. Bu Gazete diğer işlevlerinin yanı
sıra özel olarak bir örgütlenme aracı, bir bilgi aktarım aracı, komitelerin
önemini kavratma ve yaygınlaştırma aracı olarak düşünülmelidir." ( Ek - 122)

2. ören'de yapılan ortak toplantıda alınan Genel Grev ve Demokratik
Merkez Eylem Komitesi ile ilgili Kararlar doğrultusunda yapıldığı anlaşılan
DiSK Demokratik Merkez Eylem Komitesi hazırlık çalışmalarını müteakip
DiSK Yürütme Kurulunun 12.3.1980 Tarihinde yapmış olduğu 116 Sayılı
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birleşiminde DiSK Merkez Demokratik Eylem Komitesinin oluşturulmasına.
görev ve yetkilerine ilişkin aşağıdaki kararları alarak D·iSK Genel Sekreteri
Fehmi !ŞiKAR imzasıyla tüm örıgüte genelge olarak gönderilmiştir.

DİSK Yürütme Kurulu tarafından alınan ve tüm örgüte genelge olarak
gönderi len kararlar şunlardır:

Karar No 2:

"Faşist saldırıların yoğunlaştığı günümüz ortamında egemen sömürücü
sınıflar siyasal iktidar aracılığıyla içine düştükleri ekonomik, politik çıkmaz
dan kurtulmak için işçilere ve emekçilere karşı giriştikleri yoğun ekonomik
politik ve ideolojik saldırıya karşı durmak. bu saldırıları geriletmek. temel
hak ve özgürlükleri kısıtlama girişimlerine karşı çıkmak, emekçi kitlelerin de
mokratik örgütlenmelerini dağıtmayı ve işçi kıyımı ile sürgünleri durdur
mak amacıyla daha örgütlü bir mücadelenin verilmesi için DiSK Merkez De
mokratik Eylem Komitesinin oluşturulmasına, komitenin Genel Sekreter Feh
mi IŞIKLAR'ın baş'ı<anlığında İsmail Hakkı öNAL, Mehmet KARACA, Meh
met BULUT. Mehmet MI-HLACI, Çetin UYGUR, Enver TüRKOöLU, Kenan
BUDAK ve Kemal AKAR'dan oluşmasına karar verildi."

Karar No 3:

"2 Numaralı kararın ışığında;"

Türkive'nin çeşitli bölgelerinde miting ve yürüyüşler düzenlenmesi,

işçi kıyımlarına ve anti-demokratik uygulamalara karşı daha da etkin
mücadele verilmesi için ortak davranış komitelerinin son deneylerinin ışı
ğında yeniden örgütlendirilmesi,

Türkiye'de'ki anti-demokratik uygulamaları ve baskıları ve bölgemizdeki
savaş tehlikesine karşı bu konuları kapsayan Akdeniz ve Orta Doğu düze
yinde uluslarlarası bir sendikal konferansın yapılması;

örgütlenme, Toplu sözleşme, Eğitim ve Basın-Yayın çalışmalarında
DiSK düzeyinde Merkezi bir yapı sağlanmasına çalışılarak .geniş kitleleri kap
sayan Toplu Sözleşme görüşmeleri sürdüren sendikalarımızın DiSK'in mer
kezi yönlendirilmesi içinde ortak davranması. gerektiğinde Ortak Greve gi
dilmesini sağlayacak bir yol izlenmesi,

DiSK Ana Tüzüğünde var olan dayanışma fonu daha güçlendirilerek
içinde bulunduğumuz koşullara uygun maddi dayanışma sağlanması.
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1 Mavıs'ın özüne uygun bir biçimde 'kitlesel olarak kutlanması ama
cıyla 1 Mayıs Merkez Komitesi ile Ortak Çalışma içine girilmesi. Bölge, il
ve iş yeri düzeyinde örgütlenecek 1 Mayıs komitelerinin günümüz koşulla
rında Demokratik Mücadelenin birimleri olarak. sürekli olarak değerlendiril
mesi.

iş yerlerinde. iş kollarında. bölgelerde ve tüm ül'ke çapında ekonomik
ve demokratik mücadelenin en üst noktaya ulaştırılması.

Yukarıdaki tüm eylemlerde D:i'SK'in Merkezi Devrimci disiplinine kesin
likle uyulması. sendikalarımızın tüm rnaddl olanaklarını. güçlerini ve kad
rolarını hızlı, etk·in ve rnerkezi biçimde mücadele sürec'ine sokacak işlevi
şin sağlanması.

Bu görevleri merkezi olarak yönlendirecek. eylem kararlarının ülke ça
pında en alt örgüt birimlerine, iş yerlerine yaygınlaştırılmasını. eylemin sağ
lıklı. etkin. kararlı biçimde üye tabanının en geniş kitlesinin bilinçli katılı
mı ile gerçekleştirilmesini sağlamak ve genel kurulumuzun bir numaralı ka
rarı ışığında tüm anti-Iaşist. an'ti-emperyalist. anti-şovenist güçlerin güç ve
eylem birliği içinde olmalarını gerçekleştirmek amacıyla sürekli çalışacak
olan DiSK Merkez Demokratik Eylem Komitesinin tam yetkili kılınmasına,
komitenin karşılaştığı güçleri aşmak için yürütme kurulunun yardımcı olma
sına karar verildi."

Tüm örgüte gönderildiği anlaşılan DiSK Yürütme Kurulunun bu 2 ve
3 numaralı kararlarını muhtevi genelgenin sonunda;

"Tüm örgütümüzün içinde bulunduğumuz koşulları gözönünde bulun
durarak bu karar doğrultusunda hareket etmesini rica ederim." denilmek
tedir. (Ek - 122)

2 nci ören toplantısında iştirak edenlerce tasvip edilen Genel Başkan
Abdullah BAŞTüRK ve DiSK örgütlenme Dairesi Başkan: Tuncer KOCAMAN
OĞLU'nun konuşmaları ile, bu ortak toplantıda alınan kararlar ve bu ka
rarların işlerlik kazanması ve tatbik sahasına konulmasına ilişkin "DiSK
Demokratik Merkez Eylem Komitesi" hazırlık çalışmaları ve DiSK Yürütme
Kurulu tarafından alınan 2 ve 3 numaralı kararların DiSK Genel Sekreteri
Fehmi IŞIKLAR tarafından tüm teşkilata tamim edilmesi birbirlerini tamam
layan belli bir amaca ve -eyleme yönelik düşünce zincirinin halkalarını teş
kil eden bir tabloyu sergilemektedir.

Abdullah BAŞTüRK'ün vapmıs olduğu konuşma dikkatle incelendiğin
de. bu konuşmada. emperyalistlerin ve başta büyük sermaye olmak üzere
egemen sömürücü sınıfların ve onların siyasi temsilcilerinin, işçi sınıfı ve
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emekçilere tüm çalışanlara bugüne kadar görülmedik yoğunlukta ekonomik,
politik ve ideolojik baskı ve saldırıya geçtikleri, ekonomiyi enkaz haline
getirdikleri, işçi sınıfının kararlı mücadelesi sonunda egemen sömürücü sı
nıfların bu enkazın altında kalaca'kları, işçiler ve emekçiler için çözümün
sömürüsüz, baskısız sosyalist bir toplum düzeninde olduğu, sınıfsal hedef
lerinin işçilerin, emekçilerin sömürüsüz, baskısız dünyasını gerçekleştirmek,
sosyalizmi kurmak olduğu, bu amaç doğrultusunda_ verdikleri ekonomik. de
mokratik hakları kurma ve geliştirme mücadelesinin siyasi sonuçlarına sa
hip çıkacakları değişik bir ifade ile bu mücadelelerini iktidar mücadelesine
dönüştürecekleri ve bu amaç içinde Türkiye işçi Sınıfının bağımsız, siyasi
tavrını ortaya koyacak örgütlü mücadelesi ile yani Marksist-Lenini-st işçi sı
nıfı partisinin öncülüğünde işçi Sınıfının cebre dayalı olarak iktidarı ele ge
çirmekten ve cemiyet'in ihtilalci bir değişikliğe tabi tutulma-sını sağlamak
tan ibaret olan "Tarihsel görevini" mutlak suretle yerine getireceklerinin açık
bir şekilde söylendiği görülmektedir.

Abdullah BAŞTüRK'ün dile getirdiği özlemlerin devamı mahiyetinde bu
lunan Tuncer KOCAMANOĞLU'nun konuşmasında; sol'un bölünmüşlük için-
de bulunduğu, işçi sınıfının henüz siyasi birliğinin sağlanamamış olduğun
dan yakınılarak, Olke'nin bu koşullarında "işçi sınıfının sivasi bir örgütü"
yani, işçi sınıfı partisi olmamakla beraber işçi sınıfının önemli bir örgütü
olarak DiSK'e büyük görevler düştüğü belirtilerek son zamların ve baskıla-
rın kitleleri açık eylemlere hazır duruma getirmiş olduğu, kitlelerde daya
nışmayı arttıran eğilimlerin gelişmekte olduğu, bu gelişmelerin işçi sınıfının
siyasi birliğinin sağlanması, işçi sınıfınının siyasi örgütüne kavuşması, işçi sı
nıfının iktidar mücadelesi bakımından olumlu gelişmeler sayılacağı, bu
gelişmelerin iyi değerlendirilmesi gerektiği; ilkeleri ve amacı iyi belirlen
memiş, iyi planlanmamış, zamanı iyi seçilmemiş, nereden başlanıp nerede
duracağı belli olmayan, alınabilecek tüm destekler sağlanmadan yapılacak
çıkışların, eylemlerin yenilgiye, bozguna yol açabileceği, yenilgilerin hele
hele üst üste gelen bozqunlann kitlelerdeki olumlu eğilimleri hemen yok
edebileceği; yığınların eylem içinde şişerek deney kazanacakları. yeni bir
dönemin başında bulunduğu, yeni koşulların yeni mücadele yöntemlerini,
yeni taktikleri gerekli kıldığı, mücadele düzenine geçilmesi gerektiği vur
gulanarak; üretim araçlarının özel mülkiyenin kaldırılıp kapitalizmin yıkıla
rak sosyalizmin gerçekleştirilmesine giden yolda işçi sınıfının sendikal ör
gütlerinin sadece bir "araç" tan başka bir şey olmadıklarını, defaatle söy
leyen Marks'ın bu ilkesi •doğrultusunda işçi sınıfının siyasi bir örgütü, sınıf
partisi olmamakla beraber. işçi sınıfının önemli b'ir örgütü olarak DiSK'in iş
çi sınıfının s·ryasi mücadelesini üstlenmesi, siyasi 'birliği sağlaması, sınıf ik-
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tidarı ve giderek sosyalizmin amacına yönelik kitlesel eylem tür. araç ve
taktiklerini. mücadele düzenini tespit ve ülke çapında en üst düzeyden en
alt 'birimlere kadar mücadeleye katılacak eylem komitelerinin kurulmasını
sağlaması gerektiği ifade edilmiştir.

Nitekim 2 nci ören toplantısı olarak bilinen bu ortak toplantıda bu gö
rüşler doğrultusunda. önemine binaen aynen yukarıya aktarılmış Genel Grev
kararı alınmış; yine yukarıya aynen aktarılmış olan alıntıda görüldüğü gibi
DiSK tarafından "DiSK Demo'kratik Merkez Eylem Komitesi" hususunda yo
ğun bir hazırlık çalışmasına girilerek DİSK Yürütme Kurulu tarafından alı
nan 2 ve 3 numaralı kararlar D!SK Genel Sakreteri imzasıyla tüm teşkilata
genelge olarak gönderilmiştir.

ören kararının gerekçesinde sömürü ve baskının kökeninde kapitaliz
min yattığı ve işçi sınıfına yapılan tüm baskı. sömürü, zulmün temelini ka
pitalizmin teşkil ettiği; Türklvenin de emperyalist, kapitalist sisteme bağım
lı olduğu vurgulanarak mevcut Anayasal düzenin 'kötülendiği; işçi sınıfının.
çalışanların çıkarlarının bu düzende olmadığı; mevcut düzenin baskı. sömü
rü. zulüm düzeni olduğu; Hükümetin. parlamento'nun egemen sömürücü sı
nıflara hizmet ettiği; Adliye'nin haksız tutuklamalar yapıp kamu çalışanla
rını. sendika başkan ve üyelerini, dernek yöneticilerini zindanlara attığı ima
yollu ifade edilerek. Anayasal kuruluşlar olarak parlamento'nun. Hükürnetin,
Adliye'nin manevi şahsiyetinin tahkir edildiği ve işçi ve emekçilerin haklarına
sahip çıkıldığı imajı verilerek işçi sınıfı ve emekçiler nezdinde devletin en
üstün fonksiyonlarını ifa eden Anayasal kuruluşların küçük düşürülüp, ege
men ve sömürücü sınıfların saldırısını göğüsleme, işçi sınıfı ve emekçilerin
haklarını koruma adı altında "Genel Grev" kararı. alınarak işçileri ve emek
çileri mevcut devlet düzenine karşı en etkin. en kitlesel biçimde savaşım
vermeye yönlendirme faaliyetlerine girişildiği görülmektedir.

Nitekim Genel Grevin mevcut sistemi yıkmak istikametine yöneltilen
karışıklık. işsizlik, açlık ve korku yaratmak suretiyle Devlet otoritesini te
melinden sarsmak gayesine yönelik bulunduğu bilinen bir keyfiyettir.

DiSK'in örende alrmş olduğu yasalara göre suç sayılan Genel Grev va
aynı amaca yönelik bütünleyici kararları ile ülkede bunalım yaratıp derin
leştirerek mill! bir bunalım haline sokulmak ve devletin otoritesini zayıfla
tarak Devlet organ ve kuruluşlarının fonksiyonlarını yapamaz hale getiril
mek ve bu mücadele süreci içinde ülke çapında Genel Grev, Bölgesel Grev
ler, iş yeri ve iş kolları düzeyindeki dayanışma ve sempati grevleri, ülke"
nin çeşitli bölgelerindeki kitlesel miting ve yürüyüşler düzenlemek suretiy
le yapılacak kitlesel işçi eylemleri ile oluşacak yeni koşullarda: DiSK'in
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kendisini işçi sınıfının siyasi örgütü olarak ilan ederek, mihveri etrafında
toplanacak diğer örgüt ve katmanlarla birlikte işçi hareketlerinin siyasi so
nuçlar doğuraca'k iktidar mücadelesine yönlendirilmek istendiği, kararların
alınmasındaki gerçek amacın bu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu siyasi amaç çerçevesinde alınan eyleme yönelik kararların alışıl
mış:n ötesinde yeni bir mücadele düzenini gerektirdiği ve yeni mücadele dü
zenin.n veni bir örgü~nme biçimini zorunlu kılacağı prensibinden hareketle,
"DiSK Demokratik Merkez Eylem Komitesi" adı altında münhasıran eylem
lere yöneli'k olarak sendikal ôrqütlenme biçiminin dışında yeni bir örgütlen
me ve teşkilôtlanma çalışmalarına başlanmıştır.

DİSK Dernoxratik Merkez Eylem Komitesi hazırlık çalışmasında; Ey
lernlere yö:-ıclik ören kararları doğrultusunda yeni örgütlenmenin ve müca
delerı.n yak:n ve uzak olarak iki hedefinin bulunduğu müşahade edilmekte
dir.

Mücadelenin yakın hedefinin; ekonomik ve demokratik istemler çer
çevesinde ekonomik çı'karları korumak, çalışma, yaşam koşullarını iyileştir
mek için mücadele etmek, askıya alınmak istenen temel hak ve özgürlük
leri kullanmayı sürdürmek, sömürü ve 'baskıyı durdurmak. sendikaların var
lığını koruyabilecek sürekli ve kalıcı sendikal yapılar oluşturmak olduğu;

Mücadelenin uzak hedefinin; Bağımsızlik, Demo'krasi ve Sosyalizm mü
cadelesinde işçi sınıfının kararlılığını ve bilincini geliştirmek, yoksul köylü
lük ve diğer emekçi kesimlere eylem içinde fiili birlikteliğini gerçekleştir
mek, işçi ve emekçilerin en ge:ıiş kitlesini iktidara yöneltecek araç, yöntem
ve koşullarını hazırlamak olduğu ballrtilrn.ş. Genel Grev konusunda çalışma
ların odaklaştırılması gerektiği, Genel Grev'in bir amaç olmadığı, sadece
egemen güçlerin saldırılarının göğüslenmesi ve püskürtülmesi yolunda mü
cadelenin bir uğraş noktası olduğu ifade edilerek; örgütlenmenin ve eylem
lerin bu perspektif içinde yapılmasına çalışılmıştır.

işçi sınıfının ekonomik, sosyal, kültürel haklarını korumakla yükümlü
sendikal bir kuruluş görünümündeki D[SK'in münhasıran eyleme yönelik,
sendikal mücadele içinde değişik mücadele yöntemlerini uyguluyabilen ha
reketli, disiplinli yeni örgütfenme biçimleri; istilaya uğramış bir ülkedeki
düşmana karşı mücadele verilmek üzere kurulmuş seferberlik teşkilatına
benzer bir tablo görünümündedir.

Genel Grev ve eyleme yönelik çalışmalar cümlesinden olarak hazır
lanacak program çerçevesinde gerçekleştirilecek eylemlere yasal gerekçe
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hazırlamak ve eylemlerin yasal geçerliliği konusunda Kamu oyunu oluştur
mak amacıyla hukuk çalışmaları yapılmasının dahi düşünüldüğü görülmüş-
tür.

Oysa ki; Yasal olan eylemler gerekçelerini yasalardan alan, yasalara
dayalı olarak yapılan hukuktan kaynaklanan meşru haklara dayalı eylemler
dir. Mesela 275 sayılı yasa prosedürlerine uyularak yapılan bir iş yerindeki
"Hak Grev" uygulaması gibi.

Buna mukabil önceden programlanan bir çerçeve içinde gerçekleştirile
cek, yasal bir haktan kaynaklanmayan bir eyleme sonradan yasal gerekçe
hazrrlanmak isteniyorsa böyle bir eylemin ısmarlama gerekçelerle yasallaş
tırılması. meşrulaştırılması e,betteki mümkün olmayacak, eylemi yasa dışı
olmaktan kurtaramayacaktır. Böyle bir gerekçe ancak ve ancak menfur emel
lerin tahakkuku için icra olunan bu tür eylemlerin kamu oyunu yanıltmak ve
yasal ve meşru olduğu yolunda şartlandırma gayretlerinden ileri gidemiye
ceği de bir hakikattır. Ancak bu tür eylemlerin anarşi ortamı yaratmaya ma
tuf. sosyal düzeni bozmak amacına yönelik bir hareket olduğu kitlelerin gö
zün1en de kaçmayacaktır.

DiSK'in eylemlere yönelik ören Kararlarından kayna'klanan münferit
grevler ve bir-iki miting dışında ülke çapında Genel Grev uygulamasını 12
Eylül Bayrak Harekatının ülkeye sa'hip çıkması sonucu. arzuladıkları biçim
de gerçekleştiremedikleri anlaşılma'kta ise de; DiSK'in de katkıları ile ül
kede -mevcut buhranın milli mahivette bir buhrana dönüşme noktasına gel
miş olduğu bilinen bir gerçektir.

ülkenin içinde bul-uduğu anarşi ve buhranlı ortam; Yasal görünüm al
tında yasa dışı Marksist-Leninist bir örgüt durumuna gelmiş bulunan DiSK'i;
Ülkenin içinde bulunduğu koşullar itibariyle işçi sınıfının tarihsel görevini
yapma bakımından verdikleri yasa dışı uğraşılarında daha da cesaretlendir
miş ve cüretlendirmiştir.

Marksist-Leninist işçi Sınıfı Partisi durumuna geldiği daha önceki iza
hatlarımızla açıklanan 'DiSK'in. ihtilale elverişli objektif şartlarına ülkede
mevcut olduğu görüşünden hareketle, su'bjektif şartların da oluşması için
kesif bir faaliyet içinde bulunduğu ve ören toplantısını ve toplantıda alınan
siyasal nitelikli kararları bu perspektif içinde gerçekleştirmeye çalıştığı an
laşılmaktadır.

Bir taraftan Sosyalist ihtilale geçişi kolaylaştıracak Milli Dernokrat.k
Devrim aşamasına ulaşmak için mevcut iktidara karşı savaşım verirlerken,
diğer taraftan; .. Hem Marksist nazariyatçı hem de aynı zamanda pratik ih
tilalci olarak l.enin'in" bazı koşullarda "Milli Demokratik Devrim aşaması
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tamamlanmadan da Sosyalist ihtilalin gerçekleşebileceği" hakkındaki gö
rüşünden hareketle, ülkede mevcut Sosyalist ihtilal için gerekli objektif
şartların yanında, subjekti! şartların da. yani ihtilalci sınıfın. işçi sınıfının
gücü ve mücadele kabiliyetinin de ihtilale elverişli düzeye yükseltilmesi ge
reğinin bilincinde olarak sendikal örgütlenme biçiminin dışında. tüm ülke
çapında bulundukları hareketliliğin gereği olarak yepyeni bir teşkilatlanma
faaliyetine girişmişlerdir.

Sosyalist ihtilalin başarısının. işçi sınıfının sınıf mücadelesini ne ka
dar şiddetli yaptığına, ne kadar sınıf şuur-una sahip ve teşkilatlı olduğuna
ve müttefikleriyle birleşmekte ne kadar kabiliyetli ve maharetli olduğuna
bağlı bulunduğunun bilincinde olan DİSK: illegal Marksist-Leninist Sınıf Par
tisi olarak bütün emekçi tabakaları en son. en büyÜ'k ve en ihtilalci savaşa
hazırlamak ve mevcut hükümeti devirecek yahut sarsacak kadar güçlü. ihti
lalci kitle aksiyonlarını, kitle eylemlerini meydana getirmek için yoğun bir
faaliyet içine girmiş ve bu suretle ihtilalin subjektif unsurunu da oluşturma
ya çalışmıştır.

illegal Sınıf Partisi olarak. bir taraftan Yurt düzeyinde büyük bir po
tansiyel olarak nitelendirdikleri solun bölünmüşlüğünden bahisle, Sosyalist
Hareketin Birliği'nin sağlanmasına çalışırlarken. diğer taraftan da ören'ds
alınan Genel Grev, Merkezi Eylem Komiteleri Kararları ile kendileri tara
fından başlatılmış bir çok yasa dışı direniş ve grevleri yurt düzeyinde yay
gınlaştırarak. yeni teşkilatlanma biçimleri ile ve kurmaya çalıştıkları yeni
örgütlenme birimleri ile bu hareketleri genel bir halk hareketine, genel bir
halk isyanına dönüştürmeyi arzuladıkları ve bu süretle Sosyalist ihtilali ger
çekleştirmek için her türlü çabayı ve yeraltı faaliyetlerini sürdürdükleri an
laşılmaktadır.

E - DİSK v e U I u s a I D e m o k r a t i k G ü ç I e r i n
Güç ve Eylem Birliği ve Cepheleşme

DİSK 5. Genel Kurulunda alınan 33 numaralı kararda; ilerici yurtsever
demokratik güçlerin kısa süreli amaçlar içinde, demokratik özgürlüklerin
yerleşmesi ve faşizme etkin biçimde 'karşı konularak halkın can güvenliği
nin sağlanması için birlikte somut eylemlerin sürdürülmesi. öncelikle işçi
sınıfını. bu eylemde bütünleştirilmesinin sağlanmasının gerektiği, Türkivede
de demokratik hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla yerleşmesi ve pekiştiril
mesi için bütün ilerici ve yurtsever demokratik örgütlerle işbirliğine gidil
mesi. bu amaçla bu konularda somut bir işbirliğinin sağlanması amacıyla
ger-ekli çalışmalarda bulunulmasının icap ettiği belirtilmiş ve ayrıca demok-
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ratik bir güç olduğu inkar edilemiyen CHP ile de güç birliği yapılması ve
eylem birliği içinde olunmasının büyük yararları olacağı vurgulanmıştır.

5. Genel Kurulun yönlendirici nitelikte olduğunu vurguladığı 33 nu
maralı kararının içinde yer alan istemler şu şe'kilde belirtilmiştir.

1 - Tırmanışını sürdüren faşist hareket açık faşizme dönüşmek için
fırsat kollamaktadır. Bu tehlikeye karşı öncelikle hareketin tırmanışı önlen
meli ve sınırlı mevcut hak ve özgürlükler korunmalıdır.

2 - ülkemizde demokratik bir ortam yoktur. Demokratik hak ve öz
gürlükler. özellikle 12 Mart döneminde zorbalıkla ·alabildiğine sınırlandırıl
mış ve siyasal. hukuksal yapı bir çok yönüyle faşistlendirilmiştir. Bu
süreç devam ettirilmektedir. Bu durum karşısında görev, bir yandan demok
ratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesini sağlamak. aynı anda da siyasal,
hukuksal yapıyı ve Devleti demokratikleştirmektir. işçi sınıfının serbestçe
düşünme ve siyasal örgütlenmesini cezalandıran 141 ve 142. Maddelerin
kaldırılması demokratikleşme sürecinin ön koşuludur.

3 - Faşizme karşı savaşım. işbirlikçi tekelci sermaye ile emperya
lizme karşı savaşım demektir.

4 - Bu nedenlerden dolayı, faşizmin venilqisi ancak onun maddi
temeli olan tekelci sermayenin ekonomik ve siyasal egemenliğine karşı, baş
ta işçi sınıfı olmak üzere tüm anti-tekelci sınıf ve katmanlar ile tüm anti -
emperyalist sendikal demokratik ve siyasal kuruluş ve güçlerin ve eylem
birliği içinde olmaları ile olanaklıdır.

12 - 13. Kasım 1975 tarihinde toplanan DiSK Başkanlar Konseyi tüm
ilerici, devrimci ve ulusal güç ve örgütleri aşağıda belirtilen somut istekler
etrafında birlikte mücadeleye çağırmıştır.

1 - ücret artışlarının, fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve aile geçim
endeksine göre saptanması,

2 - Satın alma gücünün yükseltilerek iç tüketimi ve buna yönelik
üretimin arttın iması.

3 - Çok Uluslu Tekellerin, diğer yabancı şirketlerin ham madde
kaynaklarımızı ve iş gücümüzü talan edici. ülke ekonomisini egemenlikleri
altına alıcı girişimlerini önleyici tedbirlerin alınması,

4 - Dış ticaret ve ulusal zenginliklerimizin çalışanların fiilen de
netiminde millileştirilmesi,
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5 - Anayasamızın Devlete yüklediği görevlerden olan halkın eğitim,
sağlık, mesken ve beslenme gereksimlerini sağlama görevinin sosyal devlet
anlayışına uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak tedbirlerin uy
gulanmaya konulması,

6 - Yatırımların (Miktar, cins ve kalite). büyük sermayenin kısa sü
reli aşırı kar hırsına göre değil, toplumsal ilerleme ve refahı gerçekleştirici
bir yönde yapılması; buna karşı davrandığı saptanan işyerleri ve işletme
lerin Anayasamızın 26, 38 ve 39. Maddelerine göre kamulaştırılması veya
devletleştirilmesi,

7 - Bu tedbirlerin gerçekleşmesini sağlamak üzere işçi sınıfımı
zın ve emekçi halkımızın tüm katmanlarını temsil eden örgütlerin temsilci
lerinden oluşacak "Halk Denetim Komisyonları" nın bölgeler ve Ulusal dü
zeyde kurulması ve işyerlerinde bu komisyonların söz ve karar sahibi ol
masının sağlanması,

8 - Devlet Aygıtının faşist ve halkımızın çıkarlarına karşı davranan
tüm karanlık unsurlardan ayıklanması; Devletin ve Toplum yaşamının de
mokratikleştirilmesini sağlamak üzere 1961 Anayasasının uygulanması,

9 - Düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne set çeken 141, 142 ve 146.
Maddelerin Türk Ceza Kanunundan çıkartılması,

10 - Cemiyetler, üniversiteler Yasası gibi tüm anti-demokratik Ya
saların kaldırılması,

11 - Emekçi sınıf ve katmanların eylem birliğinin sağlanması ve De
mokratik mücadelenin daha geniş örgütlü kitlelere mal olması doğrultusun
da grev ve toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tüm çalışanlara tanınma
sı ve işçi sınıfının birliğinin sağlanması, bölücü işçi memur ayırımına son
verilmesi,

12 - Referandumun yasallaştırılması, grev hakkına konan tüm kısıt
lamaların kaldırılması, dayanışma ve grev hakkının tanınması,

13 - Tüm ikili anlaşmaların yırtılması, yabancı askeri üs ve tesis
lere fiilen el konularak, tüm askeri personelin tek taraflı bir şekilde sınır
dışı edilmesi, NATO ve CENTO gibi saldırganlık örgütlerinden çıkılması,

14 - Bağımsızlıkçı, barışçı ve onurlu bir dış siyaset temeli üzerinde
tüm ülkelerle ulusal çıkarlarımız doğrultusunda karşılıklı eşitlik, saygı ve
iç işlere müdahale etmeme ilkelerine sadık kalarak ticari, ekonomik, poli
tik ve kültürel ilişkilerin kurulması,



446

Görüldüğü gibi; 5. Genel Kurulun 33 numaralı Kararındaki istemler
ile Başkanlar Konseyinin istemlerinin beraberlik arzettiği, bu istemlerin ye
rine getirilmesi ile toplum yaşamın:n tüm kesimleri ile demokratikleştiril
diği bir ortamın yaratılmasının amaç edinildiği ve böylece ileri demokratik
bir toplumun yaratılması için güç ve eylem birliğinin şart olduğu, vurgu
lanmaktadır.

DiSK Eski Genel Başkanı Kemal Türkler'in 13.Şubat.1976 tarihinde
konfederasyonun 9. Yılını kutlama toplantısında yaptığı konuşmada; Mayıs -
1975 tarihinden o tarihe kadar gelişen olaylara değindi•kten sonra faşizme,
emperyalizme, terör ve zulüm rejimine karşı bağımsızlık, demokrasi. barış.
özgürlük ve toplumsal ilerleme mücadelesi için ve bu mücadelenin başarıya
ulaşabilmesi için tekellere karşı herkesin el ele, kol kola, omuz omuza ver
mesi gerektiğini belirtmiştir.

Yine Kemal Türkler'in 1976 Martında toplanan T. MADEN-İŞ Sendi
kası Genel Yönetim Kurulunda yaptığı bir konuşmada da "MC'de somutla
nan faşizm tehlikesine karşı tüm ilerici Demokratik Ulusal güçlerle ortak

. bir program etrafında güç ve. eylem birliği yapılmasını" önerdiği -anlaşıl
mıştır.

Kemal Türkler'in 9.Temmuz.1976 tarihinde DGM (Devlet Güvenlik
Mahkemeleri) konusunu görüşmek üzere toplanan Genel Temsilciler Mecli
si toplantısında yaptığı konuşmada da; güç birliğinin en geniş bir şekilde
sağlanması ve etkinliğinin arttırılması için Parlamento içi ve Parlamento dışı
tüm ilerici güçleri kapsaması ·gerektiğini, 5. Genel Kurulun belirttiği gibi
tüm ilerici güçlerin ve bu arada Parlamentodaki tek etkin i lerici parti du
rumunda olan ana muhalefet partisi CHP'n:n Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Yasa tasarısının çıkmasını engellemek için çalışmalarını yoğunlaştırması ge
rektiğini. faşizme karşı mücadelenin başarısının en geniş kitlelerle hareket
gücüne. demokrasiden yana olan tüm siyasal eğilimlerin güç ve eylem bir
liğine. hem Parlamenter hem de kitlesel eylemlere bağlı olduğunu, beyan
etmiştir.

Yukarıda mahiyeti belirtilen ve Kemal Türkler tarafından yapılan konuş
malarda devamlı olarak güç ve eylem birliğinden bahis edildiği, güç ve
eylem birliğinin sağlanmasının gerektiği vurgulanmaktadır.

DiSK'in güç ve eylem birliği çağrılarının "1 Mayıs" gösterilerinde 1975
yılında yapılan "Demokratik Hak ve özgürlükler" için mücadele mitinglerin
de. 16.Eylül eyleminde en geniş kitleler tarafından benimsendiği hususu
belirtilmiştir.
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Ve yukarıda belirtilen eylemlerde. güç ve eylem birliği çağrılarının so
mutlanmış olduğu DİSK 6. Genel Kurulu çalışma raporunda da vurgulan-
mıştır. •

DiSK Yürütme Kurulunun, 25.Temmuz.1977 tarihinde aldığı kararda;
"Anti-faşist ve anti-emperyalist mücadele tabanının daha da genişletilme
sinden yana olunduğu ve bu yolda ilerici Demokratik güçlerin birliğinin sağ
lanması gerektiğinin bir kez daha belirtilmesi ve böylece demokrasi cephe
sinin oluşturulmasının mümkün olacağı" belirtilmiştir.

Kemal Türkler'in 5. Genel Kurulun 33 numaralı kararı ile DiSK Yü
rütme Kurulunun yukarıda belirtilen 25.Temmuz.1977 Tarihli Kararından
esinlenerek 28.Temmuz.1977 Tarihinde yaptığı konuşma ile Ulusal Demok
ratik Cephe (UDC) çağrısında bulunduğu anlaşılmaktadır.

a - Ulusal Demokratik Cephe çahşmalan :

1 - Kemal Türkler'in Ulusal Demokratik Cephe çağrısı :

DiSK Eski Genel Başkanı Kemal Türkler'in 2. MC'nin kurulmasına ve
son gelişmelere ilişkin olarak, 28.7.1977 tarihinde kamuoyuna yaptığı açık
lama; Emekçilerin insanca yaşam koşullarına kavuşmasının ancak emekçi
lerden yana bir toplumsal düzen ve siyasal yöntem değişikliği ile mümkün
olabileceğini, 2. MC'nin kuruluş amacının işçi sınıfının yükselen siyasal
ve ekonomik hareketini. demokrasi ve ilerleme savaşımını durdurmak
olduğunu. 2. MC'nin kurulmasının kimseyi umutsuzluğa düşürmemesi ge
rektiğini, emekçi halkın çıkar ve özlemleri ile gerici sermaye yönetimleri
ve partilerin izledikleri politika arasındaki çelişkinin büyümekte olduğunu.
hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar geniş kitlelerin kendi ve Ülke so
runlarına gerçekçi, köklü ve kalıcı çözümler getirecek siyasal yönetimlere olan
ihtiyacının artmakta olduğunu, işçi sınıfının başını çektiği, bağımsızlık. de
mokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımının durmadan yükselmesinin
emekçi halktan yana kalıcı çözüm yolunu göstermekte olduğunu ve bu yol
da birleşenlerin çoğaldığını, işçi sınıfının örgütlü güçlerinin toplumun en
geniş kesimleri ile 'birlikte 2. MC belasının saf dışı ·bırakılmasını ve yerine
işçi ve emekçilerin acil sorunlarına çözüm getirecek, faşist tırmanışı önle
yecek, demokrasinin sınırlarını genişletecek bir siyasal yönetimi önermek
te olduğunu, böylesi bir siyasal yönetimden yana olanların kendilerini bu
günkü parlamento aritmetiği ile sınırlamamaları gerektiğini, Ulusal Demok
ratik güçlerin eylem birliğine öncelikle güvenilerek 2. MC'nin ömrünü daha
da kısaltmanın mümkün olacağını, ilerici demokratik bir iktidarın oluşma-
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sının ancak işçi sınıfının kendi siyasal temsilcileri ile iktidarda yer alma
sını önleyen koşulların değiştirilmesi ile olanaklı olduğunu, Milliyetçi Cep
hanenin, işbirlikçi tekelci sermayenin en gerici, şoven kesimlerinin oluştur
duğu gericilik ve faşizm cephesi olduğunu, 2. MC'nin bir an önce iktidar
dan uzaklaştırılması için Ulusal bağımsızlıktan, demokrasi, barış ve top
lumsal ilerlemeden yana olan Parlamento içindeki ve dışındaki 'tüm örgüt
ve güçlerin Ulusal Demokratik Cephe (UDC) içinde bir araya gelmelerinin va
UDC'yi güçlendirmelerinin acil, zorunlu bir görev olduğunu, Demokrasi düş
manlarınca yaratılan bu cepheleşmenin demokrasi bölümünde CHP'nin ge
rekli yerini alması, işlev ve görevlerini daha somut bir biçimde yerine getir
mesinin önemli bir zorunluluk haline geldiğini, beyan ve ifade etmiştir.

DiSK Eski Genel Başkanı Kemal Türklerin yukarıda mahiyeti kısaca
özetlenen 28.7.1977 Tarihli açıklaması ile ilk defa Ulusal Demokratik Cep
he çağrısında bulunduğu anlaşılmaktadır.

(EK - 125 - DiSK AJANSi Ciltleri, Cilt: 1977 /2 deki 28.7.1977

Tarihli ve 116 Sayılı DiSK AJANSI. DiSK 6. Genel Kurulu Çalış
ma raporu. Sayfa 138, 139)

DiSK Eski Genel Başkanı Kemal Türklerin 6-10.Eylül.1977 Tarihinde
yapılan MADEN-iŞ'in 22. Genel Kurul Toplantısındaki açış konuşmasında
UDC kavramını açıkladığı, keza 22-23-24.Eylül.1977 Tarihlerinde toplanan
DiSK Genel Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi ortak toplantısında yap
tığı açış konuşmasında da Ulusal Demoratik Cephenin mahiyet ve niteliği
ni açıkladığı, 8.10.1977 Tarihinde Ankara Bölge Temsilciler Meclisinde,
1.10.1977 Tarihinde izmir'de 3. Bölge Temsilciler Meclisinde, 9.10.1977
Tarihinde İstanbul Spor ve Sergi Sarayında toplanan DiSK Genel Temsilci
ler Meclisindeki konuşmalarında da Ulusal Demokratik Cepha'nin amacını.
hedefini ve ilkelerini açıkladığı anlaşılmaktadır. (EK-125'deki DİSK AJAN
SI Cilt: 1977/2)

2 - Ulusal Demokratik Cephe'nin amacı, hedefi ve ilkeleri :

DiSK 6. Genel Kurul çalışma raporuna göre: Ulusal Demokratik Cep
henin bir savaşım cephesi olduğu, ülkedeki tüm anti-emperyalist. anti-fa
şist güçleri kapsadığı için ulusal nitelik taşıdığı, demokrasiden yana olan
herkesi 'kapsaması nedeniyle de demokratik olduğu, Ulusal ve Demokratik
güçlerin ulusal bağımsızlığa ve demokrasiye karşı olan güçlerin egemenli
ğine son vermek için örgütsel ve ideolojik bağımsızı ıklarını koruyarak güç
lerini birleştirmelerini ifade etmesi nedeniyle de cephe niteliğinde olduğu,
toplumun ezici çoğunluğunu temsil eden güçleri kapsadığı için DiSK'in UDC
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çağrısını yapmış olduğu UDC'nin bir bütün oluşturan iki hedefinin bulun
duğu, bu hedeflerden birincisinin MC'ye karşı en etkin ve en kitlesel sava
şımı ifade ettiği, bu savaşımla bir yandan MC'nin ekonomik ve siyasal sal
dırılarını sınırlama amacı güdülürken aynı zamanda MC'nin Ülke yöneti
minden uzaklaştırılması hedefine yönelik olduğu. UDC'nin ikinci hedefinin
Ulusal Bağımsızlık. Demokrasi, Barış ve ilerlemeden yana olan tüm ilerici,
demokratik kuruluş ve güçlerin toplumun ezici çoğunluğunu insanca yaşa
yabileceği bir düzeni oluşturmak amacıyla güçlerini birleştirmeyi ifade et
tiğini, nihat hedef olarak da demokratik, ilerici bir iktidarın kurulmasını he
deflediği, bir savunma cephesi olmayıp bir savaşım cephesi olan UDC'nin
programının cephe hareketi içinde yer alacak kuruluşların ortak talep ve
hedeflerinden oluşacağı belirti imiştir.

Ulusal Demokratik Cephe'nin amacının, hedefinin ve ilkelerinin neler
olduğunun açıkça belirtilmesi bakımından Ulusal Demokratik Cephe çağrı
sını ortaya atan o tarihte aynı zamanda MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkan-
1 ığını yapan Kemal Türklerin MADEN-İŞ Sendikası adına sahibi bulundu
ğu MADEN-İŞ Gazetesinin eki olarak Ekim-1977 Tarihinde çıkarılıp yayın
landığı anlaşılan "ANTi-FAŞİST, ANTi-EMPERYALiST SAVAŞIM BiRLIĞl
MİZ-ULUSAL DEMOKRATİK CEPHE" isimli broşür muhtevasının, UDC hak
kında daha net fikir vermesi itibarı ile buraya aynen alınması uygun görül
müştür.

Bu broşürde :

"Neden MC?

MC yeniden kuruldu. Bu. emperyalizmin, işbirlikçi, büyük sermaye
nin ve toprak ağalarının faşizan gidiş ve faşist tırmanıştan vazgeçmeyecek
lerini gösteriyor. Tersine faşist tırmanışı hızlandırmaktan başka çare bula
madıklarını ortaya koyuyor.

26 aylık 1. MC döneminde yaşanılan baskı ve zulmün egemen güçle
rin geçici bir tavır alışı olmadığı, bunun ülkemizdeki gerici-sömürgen güç
ler açısından artık bir zorunluluk olduğu iyice ortaya çıkmış oluyor. MC
Partileri arasında seçim öncesinde ve sırasında ortaya çıkan yoğun sürtüş
melere karşın 2. MC'nin böylesine hızla yeniden kurulmasını gerekli kılan
gerçek nedenleri anlamaksızın halkımızın karşı karşıya olduğu büyük ve
sürekli tehlikeyi kavramak olanaksızdır. Bu tehlikeli gidişe 'karşı gereken
önlemleri almak ise hiç olanaklı değildir.

Emperyalizmin güdümündeki gerici-sömürgen güçleri MC'de ve eylem
lerinde simgelenen faşist tırmanışa yönelten koşullar ve nedenler nelerdir?
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- Kapitalizm ve Dünya ölçeğinde ıyıce köşeye sıkışmıştır. Sürekli
bir buhran ve genel bir bunalım içine düşmüştür. özellikle 1970 li yıllarda
kapitalizmin buhranı alabildiğine derinleşmiştir. Kapitalist kalkınma yolunu
benimseyerek Dünya emperyalist sistemine bağlanan Türkiye az gelişmiş,
çarpık kapitalist yapısıyla bu buhranın yıkıcı etkilerini katmerli olarak ya
şamak zorunda kalmıştır.

Merkez Bankasında. dışa bağımlı sanayimizi besleyecek hammadde
leri, yakıtı, enerjiyi alacak döviz kalmamıştır. ilaç, röntgen filmi gibi en
yaşamsal maddeler bile sağlanamamaktadır. Yeni yatırımlar için gerekli dö
vizi bulmak bir yana. daha önce alınmış dış borçların faizlerini bile ödeye
mez duruma düşürülmüştür. işsizlik inanılmaz boyutlara ulaşarak üç mil
yonu aşmıştır. Dışa bağımlı, montaja dayalı sanayi kuruluşlarımızın pahalı
ve geri teknolojiye dayalı ürünlerini, kıyasıya bir rekabetin sürdüğü dış pa
zarlara ihraç etmek olanaksızdır. Emperyalist çevrelerde iflasın eşiğindeki
böylesi bir ülkeye kredi açmak ve borç vermek isteyen kalmamıştır.

Emperyalizme bağımlı çarpık ekonomi-politikayı halkımıza dayatan iş
birlikçi egemen güçler, şimdi de emperyalist güçlerin iMF'lerin önerisi ile
bu dar boğazı halkımızı daha çok ezip, sömürerek geçmek istiyor. 2. MC ile
başlayan zam furyası, Türk Parasının değerinin düşürülmesi, yoksul köylü
nün göznuru geçim kaynağı buğdaya, pancara, tütüne ve diğer tarım ürün
lerine konulan düşük taban fiyatları bu amaçla alınan tedbirlerden -bazıları,
işçi ve memur ücretlerinin dondurulması için Yasalar çıkarılması girişimleri
ise. 2. MC sözcülerince sık sık açıklanıyor. Pekçoğu uzlaşmazlıkla biten
toplu sözleşmeler ve uzayıp giden yada ertelenen grevler, işbirlikçi büyük
sermayenin işçi ücretlerini dondurmak istemesinden başka bir nedene da
yanmıyor.

Emperyalist çevrelerln. Türkiye'deki çarpık kapitalizmin yaşamını sür
dürmesi için gerekli kredileri vermelerinin ve katmerli faizi ile ve karlarla
geri alabilmesinin güvencesi ancak böyle sağlanabiliyor. Emperyalist çıkar
lara güvence, işbirlikçi büyük sermayeye çıkış yolu veren bu önlemler ise,
başta işçi sınıfı olmak üzere geniş emekçi yığınlara pahalılık, yoksulluk, iş
sizlik ve geleceğine artan güvensizlik getiriyor. Ülkemizin geleceğini iyice
karanlıklara doğru itiyor.

- Doğaldır ki 2. MC'nin dayattığı bu koşullarda, emekçi kitleler için
yaşam çekilmez bir hale geliyor. Geniş kitlelerde patlama noktalarına varan
bir tepki, hoşnutsuzluk yaratıyor. işyerlerinde, semtlerde, taşıtlarda bu kah
rolası düzen üzerine ateşli tartışmalar sürüyor.
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Bu gidişe bir dur denilmesi, birşeyler yapılması gerektiği vurgulanıyor.
insanca yaşanılan bir düzeye geçilmesi özlemleri kitleleri sarıyor, devrimci
leştiriyor.

Onbinlerce işçinin grevde olması bir o kadarının grev hazırlığında ol
ması rastlantı değildir. Sendikal ve politik örgütlenmenin hızlanması boşu
na değildir.

Cevhan'da, Maras'ta. Adapazarı'nda 'köylülerin düşük taban fiyatlarını
ve zamları protesto yürüyüşlerine şimdiye kadar görülmemiş boyutlarda ka
tılması, kitlelerdeki devrimci yükselişin bir başka göstergesidir. ülkemizde
halkımızın en örgütsüz kesimlerinde bile kıpırdanmalar başlamıştır. Memur
lar, öğretmenler, kadınlar, gençler, küçük esnaf ve zanaatkarlar, emekliler,
aydınlar ve tüm diğer çalışan kesimler hızla örgütlenmektedir. Onları örgüt
lenmeye çeken yoksulluğa, pahalılığa, işsizliğe ve yarınından güvensizliğe
karşı örgütlü savaşım verme özlemidir. Yığınlardaki bu devrimci kabarma
ya yönelik, büyük tekellerin ve ağababalarının buldukları çıkış yoluna en
geller koyuyor, çıkmaza sokuyor. Alınacak yeni tedbirleri zorlaştırıyor. On
lara 'korkulu rüya gördürüyor. işte bu gidiş onları açık faşizme yani baskı ve
zulümle halkı bu koşullara razı etmeğe yöneltiyor. MC'nin halkı sindirmek,
onun örgütlenmesini engellemek istemesi. faşizmi 1tırmandırması. ülkemiz
egemen güçlerinin aldıkları ve alacakları ekonomik tedbirlerin zorunlu bir
uzantısı oluyor.

MC Nedir?

Şimdi özetlersek: Ortak çıkarları olan emperyalizmin güdümündeki ve
işbirlikçi bir avuç kapitalist ve toprak ağası, politik temsilcileri olan MC
Partileri yoluyla ortak amaç uğrunda, ortak düşmana yani geniş işçi-emekçi
halk yığınlarına karşı ortak bir program çerçevesinde ortak uygulama ve ey
lemler için birleşmişler bir cephe oluşturmuşlardır. Bu ortak koalisyon prog
ramını hayata geçirmek için MC Partileri. ışveren sendikaları, sanayi oda
ları, işveren dernekleri, çeşitli adlar altında saldırgan komando örgütlerinin
ortaklaşa çabası lle parlamentoda Devlet daire ve kurumlarında, okullarda,
semtlerde, köylerde, işyerlerinde halkımıza karşı ve kalıcı olarak ortaklaşa
örgütlenmişlerdir.

işte MC budur. Bu ortak programdır, bir ortak örgütlenmedir. program
lı, sürekli ortak eylemlerdir.

Başta işçi sınıfımız olmak üzere geniş emekçi yığınlar; ekmeğe, eme
ğe, yaşama hakkına karşı kurulmuş bir gerici-sömürgen-faşist karması cep
henin, MC'~in saldırısı ile karşı karşıyadır.
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Aralarında belirli bazı konularda görüş ayrılığı olan üç partiyi bu ge
rici-faşist karması politik cephede, MC'de birleştiren ortak nokta, temsil
cisi oldukları emperyalizme bağımlı, işbirlikçi, gerici sömürgen çevrelerin
çıkış yolunu her ne pahasına olursa olsun açık tutmak gibi yaşamsal bir
zorunluluktur. MC'yi bu kadar pervasız, saldırgan yapan işte bu çözümsüzlük
ve çaresizliktir.

MC'ye karşı tek cephede birleşmek olanaklı ve zorunludur.

Peki, bu sistemli, sürekli ve azgın saldırıya karşı ne yapmak gerekir?
"Onlar bir avuç, biz halkız, 40 milyonuz ve haklıyız" deyip nasıl olsa bir
gün yenileceklerini bekleyebilir miyiz? Doğru. onlar bir avuçtur ama örgütlü
dür. Ellerinde halkımızın alınterinden soyulmuş milyonlarla silahlıdır. üste
lik arkalarında dünyanın en sömürgen. en gerici, en eli kanlı güçleri, emper
yalizm vardır. Eğer biz geniş işçi-emekçi halk yığınları, tek tek her birimi
zin duyduğu kızgınlığı, taşıdığımız devrimci potansiyeli bir araya, bir ka
nala toplayarak sayısal çoğunluğumuzun verdiği avantajı, üretici olmaktan
aldığımız gücü tek bir birleşik ve yenilmez güç haline getirmezsek, boşuna
ve çok bekleriz kendi kendilerine yenilmelerini. Sadece parlamento sınırları
içinde kalan bir savaşımla da yetinmeyiz. MC yalnız Parlamenter alandan
değil, ekonomik-toplumsal-politik-ideolojik tüm alanlarda azgınca saldırıyor.
üstelik sessiz ve eylemsiz kitlelerin, Parlamentodaki temsilcileri de, sessiz
ve güçsüz ·kalmaya mahkumdur. Dünya tarihi bunun acı deney ve dersleriyle
doludur. Daha dün 50 milyon insanının canına, daha çoğunun kanına ve ülke
lerin yakılıp yıkılmasına sebep olan faşizm böylesi bir yanlış anlayışın sonu
insanlığın başına bela olmuştur. Daha da çok bela olması ise ancak olanlar
dan açık ve kanlı bir ders alan işçi-emekçi halkların. faşizmin karşısına bir
leşerek. cepheler kurarak dikilmesiyle önlenebilmiştir. Dünya halkları ancak
böylece demokrasi, ilerleme ve barış yolunda yeni kazanımlar elde edebi i
miştir.

öyleyse. Türkiveda faşist tırmanış ancak bundan zarar gören, MC'nin
ekonomik-politik ve toplumsal saldırısına uğrayanların savaşımı ile önlene
bilir; durup bekliyerek değil.

Burada aklımıza hemen şu soru gelebelir. "Peki, MC'de simgelenen fa
şist gidişe karşı savaşım verilmesi gerektiği anlaşılıyor. Gerici-faşist karması
cephenin dayattığı aşırı sömürü ve zulmü en çok duyan, dolayısıyla bu gidişe
en kızgın. üstelik en bilinçli, en örgütlü ve en deneyli sınıf, işçi sınıfı tüm
emekçi halk adına savaşım vererek faşist tırmanışı durduramazmı?" denile
bilir. •
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araya toplamak ve 'bir büyük birikim halinde bütünleştirerek faşist tırmanışı
durduracak, toplumu esenliğe çıkaracak güçlü bir sel olarak bir kanaldan
akıtarak. eyleme sokmak, yenilmez bir güç haline getirmek olanaklıdır.

Toplumumuzda MC'ye karşı en büyük ve örgütlü muhalefet birikimi
doğal olarak en örgütlü, en bilinçli, en güçlü sıınfta, işçi sınıfındadır. Do
layısıyla diğer emekçi halk kesimlerindeki örgütlü ve örgütsüz muhalefeti,
işçi sınıfının çevresinde toplamak en doğru ve geçerli bir yoldur. Cephenin
oluşumunda da eylemlerinde de işçi sınıfı öncü, yönlendirici olmalıdır. An
cak böylesi bir cephe faşist tırmanışı durduracak, MC'yi alaşağı edecek
halktan yana ulusal demokratik bir iktidarı oluşturacak yenilmez bir güç oluş
turabilir.

işte MC'ye karşı kurulacak ve savaşacak bir cephe böylesi bir güç
tür, böylesi bir zorunluluktur, böylesi bir olanaktır.

Böylesi bir cephe ile, sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzeni
kurarak, faşizmi bağrında besleyip, sırası gelince saldırtan işbirlikçi büyük
sermaye ve toprak ağalarının ülkemizdeki egemenliğine bir daha geri gel
memek üzere sorı verilebilir.

Demekki, cephe sorunu, en genel hatlarıyla işçi sınıfının, sömürücü
azınlık dışındaki halk kesimleri ile çok yönlü ve sürekli bağlaşıklılık içine
girme sorunudur. Olanaklı ve zorunlu olanı gerçekleştirme sorunudur.

ülkemizde kurulacak geniş tabanlı ve güçlü bir cephede işçi sınıfın
dan başka hangi sınıf ve katmanların, yer alabileceğini, görevlerini doğru
olarak saptamak için cephenin kimlere karşı ve ne için kurulduğunu belir
lemek gereklidir. Bunun için, halkımızın en geniş kesimlerinin ortak baş
düşmanı kimdir? Doğru olarak tanımlanmalıdır.

Cephemiz kime karşı, kiminle7

Ülkemizde işçi sınıfının ve geniş emekçi yığınlarının baş düşmanı, hal
kımıza artan zamları, işsizliği, topraksızlığı ve yoksulluğu dayatanlar, bun
dan çıkarı olanlar, emperyalizmin güdümünde ve işbirlikçisi büyük burju
vazi ve gerici büyük toprak sahipleridir. Onların ortak politik temsilcisi
MC'dir.

Öyleyse özetlersek :

Cephenin baş düşmanı; MC'de güçlerini birleştiren emperyalizm. iş
birlikçi tekeller ve ağalardır.

..
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araya toplamak ve 'bir büyük birikim halinde bütünleştirerek faşist tırmanışı
durduracak, toplumu esenliğe çıkaracak güçlü bir sel olarak bir kanaldan
akıtarak. eyleme sokmak, yenilmez bir güç haline getirmek olanaklıdır.

Toplumumuzda MC'ye karşı en büyük ve örgütlü muhalefet birikimi
doğal olarak en örgütlü, en bilinçli, en güçlü sıınfta, işçi sınıfındadır. Do
layısıyla diğer emekçi halk kesimlerindeki örgütlü ve örgütsüz muhalefeti,
işçi sınıfının çevresinde toplamak en doğru ve geçerli bir yoldur. Cephenin
oluşumunda da eylemlerinde de işçi sınıfı öncü, yönlendirici olmalıdır. An
cak böylesi bir cephe faşist tırmanışı durduracak, MC'yi alaşağı edecek
halktan yana ulusal demokratik bir iktidarı oluşturacak yenilmez bir güç oluş
turabilir.

işte MC'ye karşı kurulacak ve savaşacak bir cephe böylesi bir güç
tür, böylesi bir zorunluluktur, böylesi bir olanaktır.

Böylesi bir cephe ile, sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzeni
kurarak, faşizmi bağrında besleyip, sırası gelince saldırtan işbirlikçi büyük
sermaye ve toprak ağalarının ülkemizdeki egemenliğine bir daha geri gel
memek üzere sorı verilebilir.

Demekki, cephe sorunu, en genel hatlarıyla işçi sınıfının, sömürücü
azınlık dışındaki halk kesimleri ile çok yönlü ve sürekli bağlaşıklılık içine
girme sorunudur. Olanaklı ve zorunlu olanı gerçekleştirme sorunudur.

ülkemizde kurulacak geniş tabanlı ve güçlü bir cephede işçi sınıfın
dan başka hangi sınıf ve katmanların, yer alabileceğini, görevlerini doğru
olarak saptamak için cephenin kimlere karşı ve ne için kurulduğunu belir
lemek gereklidir. Bunun için, halkımızın en geniş kesimlerinin ortak baş
düşmanı kimdir? Doğru olarak tanımlanmalıdır.

Cephemiz kime karşı, kiminle7

Ülkemizde işçi sınıfının ve geniş emekçi yığınlarının baş düşmanı, hal
kımıza artan zamları, işsizliği, topraksızlığı ve yoksulluğu dayatanlar, bun
dan çıkarı olanlar, emperyalizmin güdümünde ve işbirlikçisi büyük burju
vazi ve gerici büyük toprak sahipleridir. Onların ortak politik temsilcisi
MC'dir.

Öyleyse özetlersek :

Cephenin baş düşmanı; MC'de güçlerini birleştiren emperyalizm. iş
birlikçi tekeller ve ağalardır.

..



455

Bu baş düşmana karşı işçi sınıfının öncülüğünde kurulacak bir cepheye
Ülkemizde hangi sınıf ve tabakalar katılabilir? Baş düşmanın ekonomik-sos
yal ve politik uygulamalarından sürekli olarak zarar gören kimlerdir?

- Topraksız ve az topraklı köylüler başta olmak üzere geniş emekçi
köylü yığınları,

Memurlar, öğretmenler, teknik elemanlarıyla geniş ücretli emek-
çiler,

Küçük esnaf, zanaatkar, serbest meslek sahibi gibi şehirde yaşa
yan ücretsiz şehir küçük burjuvaları,

- Aydınlar, genci, kadını, erkeği, emeklisi ile bu sınıf ve tabakalar;
ortak baş düşmana karşı bir cephede yer almalıdırlar, alabilirler.

öte yandan baş düşmanı iyice yalnız bırakmak, böylece onu güçsüz
leştirmek ve işimizi kolaylaştırmak için geçici de olsa her olanaktan. çe
lişkiden yararlanmak akıllıca ve doğru bir tavırdır. ülkemizde emperyalizm
ve işbirlikçi tekellerin varlığından zarar gören, onların tehdidi altında ya
şayan tekel dışı kalmış burjuva kesimleri vardır. Emperyalizmle ve işbir
likçisi tekellerle çelişkisi olan bu burjuva kesimini, ulusal burjuvaziyi, en
sömürgen ve en gerici baş düşmana karşı cephemize çekmek olanağı bu
lunabilir. Hiç değilse Ulusal burjuvaziyi tarafsızlaştırmak olanağı ve yolları
aranmalıdır.

Cephemizde kimlerin yeri yoktur?

Bugün Dünva'da açıkca emperyalizmin yardakçılığını yapan birçok ül
kedeki bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesini faşistlerin ve emperyalistlerin
yanında yer alarak arkadan hançerliyen, Türkive'deki her örgütlü ve yığın
sal mücadeleye karşı çıkan, işçi sınıfına, onun örgütlerine, eylemlerine,
yalanla, kurşunla, sopayla saldıran MAO'cuların cephemizde yeri yoktur,
"Zaten çöküyor" diye emperyalizmi değil, sosyalist Dünya sistemini baş
düşman sayanlara, işbirlikçi tekellerin özlemi faşizme değil "Sosyal fa
şizm" adıyla işçi sınıfı demokrasisine ve yönetimine karşı savaş açanlara
karşı saflarımızı korumalıyız. Bunların emperyalizme ve faşizme karşı ku
rulacak cephemizde yerleri olamaz.

Yine işçi sınıfının ve emekçi yığınların savaşım gücüne güvenmeyen,
sekter, ve doğmatik bir dar grupçu anlayışla her türlü ittifakı ve uzlaşmayı
reddeden, maceracılığa, bireysel teröre başvuran her soydan ve boydan
bozgunculara da cephemiz kapalı olmalıdır.
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Cephemizin Amacı :

ülkemizde emperyalizme, işbirlikçisi tekellere, ağalara ve onların hal
ka dayatmak istediği faşizme karşı, işçi sınıfının öncülüğünde halkımızın
en geniş yığınlarının kuracağı cephenin hedefi nedir?

Faşizm hedefine yönelmiş, baş düşmanı ve onun politik aracı olan
cepheyi, MC'yi iktidardan indirmek ve Ülkemizi içine sürüklediği ağır eko
nomik-sosyal ve politik bunalımdan çekip çıkaracak, ileri demokratik düze
nin kurulmasını kolaylaştıracak, bir Hükümeti işbaşına getirmektir. Yani
amaç; sadece savunmak, saldırıyı defetmek değil, ülkemizin, halkımızın en
yakıcı sorunlarına çözüm bulacak, ilerleme yolu açacak bir iktidarı iş başına
getirmektir. ülkemizi içinde bulunduğu ağır ekonomik-sosyal ve politik bu
nalıma sokan emperyalizme bağımlı gelişmedir. Öyleyse kurulacak hükürne
tin ulusal çıkarlarımızı, halkın çıkarlarını savunabilmesi için emperyalizme
karşı (anti-emperyalist). emperyalizmle işbirliği içinde ulusal çıkarlarımıza
ve demokrasiye düşman kesilmiş tekellere karşı (anti-tekel) ve emperya
lizmin ve işbirlikçilerinin özlemi faşizme karşı (anti-faşist) bir politika iz
lenmelidir.

öyleyse kurulacak cephenin ve verilecek savaşın amacı; cepheye ka
tılan ve nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan sınıf ve tabakaların ortak
istemlerinden kaynaklanan ve anti-emperyal ist. .anti-tekel, anti-faşist bir po
litikanın asgari gereği olan;

ülkemizin politik ve ekonomik bağımsızlığını sağlayacak,
Köklü bir toprak reformunu uygulayacak,
Pahalılık ve işsizliği önlüyecek,
işçi sınıfımıza, halka özgürlük ve refah getirecek,
Ulus, din, mezhep ayırımı gözetmeksizin tüm yurttaşlarımıza hak

eşitliği getirecek.

Ulusal ve Demokratik bir Hükümeti işbaşına getirmek olarak sapta
nabilir. Böylesi Ulusal demokratik bir Hükümeti hedefleyen, bu cephenin
temel içeriği de doğal olarak;
- Ulusal olmasıdır, emperyalizme karşı, ulusal bağımsızlıktan yana,

Ülke çıkarlarının ve halkın büyük çoğunluğunun çıkarlarının savunucusu ol
masıdır.
- Demokratik olmasıdır, ülkemizde demokrasinin baş düşmanı iş

birlikçi tekellere, gerici ağalığa ve faşizme karşı o.r.ıasıdır.
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Bunun için bu cepheye verilecek en uygun isim bu içeriği özetleyen
Ulusal Demokratik Cephe olacaktır.

UDC Sürekli ve kalıcıdır :

işçi sınıfı öncülüğünde kurulacak bu cephenin savaşım amacı olan ulu
sal ve demokratik bir hükümet, sosyalizme açılan ileri demokratik düzen
için de bir basamak olacaktır. Dolayısıyla, UDC sadece faşist tırmanışı dur
durup MC'yi alaşağı ederek kurulacak ulusal ve demokratik hükümeti ko
rumanın. elde edilen kazanımlarla, ileri demokratik bir düzene ve oradan
gerçek toplumsal kurtuluşa sosyalizme doğru ilerlemenin de aracı olacak
tır. UDC, daha ileri hedeflere, sosyalizme doğru ilerlerken, cephede daha
önce varolan bazı kesimler, örneğin; ulusal burjuvazi kopacak, karşı saflara
geçecektir. UDC'nin kapsamı hedefiyle birlikte değişecektir. Bu doğaldır.
Ne var ki, o zamana kadar en güçlü ve örgütlü düşmanımız işbirlikçi tekel
ler de büyük ölçüde yenilmiş olacaktır.

Ulusal Demokratik Cephe'vi herhangi bir geçici güç ve eylem birliğin
den ayıran temel nitelikler. işte bu sürekli ve ilerleyen görevlerin gerektir
diği niteliklerdir. Ulusal Demokratik Cephe'nin temeli böylesi sürekli ve
ilerleyen görevleri taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Bu temel işçi sınıfı
nın güçlü birliğine dayandığı ve Ulusal Demokratik Cepheve işçi sınıfı ön
cülük ettiği ölçüde sağlamdır. Cephe, kalıcı cephe örgütleriyle örüldüğü
ölçüde süreklidir. ilerleyen görevleri yüklenebilir.

Ulusal Demokratik Cephe'yi herhangi bir muhalefet ve karşı çıkış ha
reketinden ayıran, iktidara gelmeyi ve kalmayı hesaplıyan bir "muhalefet
koalisyonu" olmasıdır. UDC bir savunma cephesi değil, savaş ve karşı sal
dırı cephesidir.

Hal böyle olunca, UDC'yi oluşturmak. yaşama geçirmek sorunu;

- Cepheye katılacak sınıf ve katmanların ortak hedef (yani anti-ern
peryalist, anti-tekel, anti-faşist platforma dayalı ulusal demokratik bir ikti
dara varmak) için,

- Ortak bir eylem programında anlaşmaları.

- Bu programı 'hayaıta geçirmek için gerekli olan sürekli ve kalıcı or-
tak cephe örgütlenmesini. ülke, il. ilçe, mahalle, köy ve işyeri düzeyinde
her alanda oluşturmaları,

- Program çerçevesindeki ortak yığın eylemlerini (Genel grev. mi
ting, direniş, boykot, imza kampanyaları. bildiri, afiş vs.) sürekli gerçek
leştirmeleri demektir.
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UDC Yığın eylemleriyle oluşacak ve yaşayacaktır:

UDC, işçi sınıfı öncülüğünde en geniş yığınların birlikte gücüdür. Böy
lesi yığınsal araçtır. Bu araç ancak yığın eylemleri için geçerlidir. Böylesi
eylemler için oluşur, hayatta kalır. Faşizme karşı mücadeleyi tek tek faşist
lerle kavga etmek olarak görenlerin böylesi bir araca gerek duymayacağı
açıktır. Oysa faşizme karşı mücadele tek tek faşistlerle kavga etmek değil
dir. Faşizmi birkaç işsiz ve serseri güruhunun saldırısı olarak görmemek
gerekir. Faşizmin kökeni, dünyadaki ve ülkemizdeki, tekelci kapitalistler ve
para babalarıdır. öyleyse faşizmi yok etmek ancak bu sınıfsal temeli za
yıflatmak, giderek onların egemenliğine son vermekle sağlanır. Yoksa faşiz
min kaynaklandığı sınıfsal temeli görmeden verilecek yığınlardan kopuk. bi
reysel teröre dayanan mücadele yolu ile faşizmi yenmek bir yana. kitlelerin
gücİ.i zayıflatılır. Çünkü böylesi bireysel eylemler bahane edilerek, karşı
cepheden daha azgın saldırılar düzenlenir, bizzat devlet gücünden yararla
narak kitleler baskı altında tutulur, faşizmin temeline karşı yapılacak yığın
sal eylemler yavaşlatılır. Bu da 12 Mart öncesinde olduğu gibi ve günü
müzdeki görünümüyle faşizme çanak tutmaktır.

UDC'yi yaşama geçirmenin ve etkin bir araç olarak kullanmanın tek
yolu, geniş yığınların en temel ve ortak ekonomik, demokratik ve siyasal
istemleri doğrultusundaki yığın eylemleridir.

Yığın eylemleriyle kastedilen. sadece yüzbinlerin, beşyüzbinlerin bir
araya gelmesiyle gerçekleştirilen mitingler, yürüyüşler değildir. Geniş halk
yığınlarına seslenen, yığınları katan, hareketlendiren, yığınlarca benimsenen
eylemlerin tümü bu kapsama girer. Yığınlar günün 24 saati çalışılan ve ya
şanan yerlerdedir. Geniş kapsamlı miting ve yürüyüşler kadar, belirli bir
plan içinde eşgüdümlü, değişik yer ve zamanda yapılan küçük çaplı eylem
ler dizisi, yine bir yığınsal eylemdir. Genel grev, boykot, imza kampanyaları.
afiş, bildiri ve seçim kampanyaları bunlara örnektir.

Geniş halk yığınlarının parlamentodaki, ilerici. demokrat ve yurtse
ver temsilcilerinin. parlamento içinde yığın eylemlerini destekleyen müca
deleri, yığın eylemlerinin tamamlayıcı parçalarıdır. UDC içinde birleşen
geniş sınıf ve katmanların ortak hedefe yönelmiş ortak savaşımlarının vaz
geçilmez bir alanıdır. Parlamenter mücadeleye bunun dışında güçler veh
metmek, bu nedenle yığınları pasifliğe itmek, geniş emekçi yığınları tek
bir cephede birleştirmekten ve savaşımdan alakoymak, bireysel terörcü ey
lemler kadar yanlış ve zararlıdır.
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işçi sınıfının ve yığınların gücüne güvensizlikten ve faşizmi parlamen
ter bir saldırı olarak görmekten kaynaklanan bu tür eğilimler, faşizmin sı
nıfsal temeline yönelecek gerçek mücadeleyi önlediği ve ertelediği için sa
dece faşizme çanak tutar.

UDC'nin yaşama geçirilmesinde, bireysel terörcü eylemlere de ve mü
cadeleyi parlamento içinde hapsetmeye yönelik pasiflikler-e de yer yoktur,

Dünya Deneyleri yolumuza ışık tutacaktır:

Böylesi bir cepheyi oluşturmanın, hiç de kolay olmadığı Dünya deney
leriyle apaçık ortadadır. Hele Türkiye gibi bu yolda başarılı ya da başarısız
yeterli deneyimin olmadığı bir ülkede, UDC'nin öyle bugünden yarına ku
ruluvereceğini sanmamak gerekir.

Cephenin çok çeşitli halk kesimlerini içine alması, oluşturulmasındaki
zorlukların birinci nedenidir. üstelik bu zorlukları burjuvazinin UDC'nin
oluşturulmasına karşı koyduğu türlü çeşitli engellemelerle boğuşurken, yen
mek söz konusudur. Dünya deneylerine şöyle bakmak bile bize sabıksız
ve biçimci olmamız gerektiğini gösterecektir.

Dün Avrupa'da faşizme karşı kurulmuş, geniş tabanlı anti-faşist cep
heler faşizmi yenilgiye uğrattı. Bu gün gelişmiş kapitalist ülkelerde, tekel
lere karşı, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde emperyalizm, tekel
lere ve faşizme karşı çeşitli isimler altında, çeşitli biçimlerde ve kapsamda
cepheler kuruluyor, savaşıyor.

işte Latin Amerika'dan birkaç örnek:

Arjantinlilerin ulusal birliği {ENA) adlı cephe 1970 yılında kurulmuş
tur. Çok geniş tabanlı bu cephenin ulusal merkezinde; komünistlerin, pero
nistlerin, radikallerin ve Hıristiyan demokratların, sosyalistlerin, bağımsız
ların, sendikaların, köylü, öğrenci ve memurların liderleri yer almaktadır.

Bir diğer örnek; Uruguay'daki ilerici güçlerin geniş cephesidir. Bu ge
niş cephenin temeli, 1962 de kurulan sol kurtuluş cephesi {FiDEL) dir.
Emperyalist yanlısı Hükümetlere karşı demokrasi ve ilerleme için işçi sı
nıfı ve diğer halk kesimlerinin uzun ve kararlı savaşımlarının bağrında olu
şan bu geniş cephe, sadece seçim kampanyalarına katılmak için değil. sü-:
rekli politik savaşım vermek için kurulmuştur. Bu gün Uruguay'daki faşist
diktatörlüğe karşı savaşım vermektedir.

Peru'da, kitlelerin ilerici, anti-emperyalist dönüşüm istemleri birleşik
halk cephesinin doğmasını hızlandırdı. Peru'da (CGL) adlı sendika konfe-
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derasyonu (GTU-CNT) adlı diğer 1::ıir sendika merkezi, askeri-sivil emekli
dernekleri, (TUPAC) Amaru adlı- köylü federasyonu kooperatifler ulusal
birliği, toprak reformu için ulusal gönüllüler birliği, basın ve halk koope
ratiflerinden oluşan yedi örgüt cephenin omurgas_ını oluşturdu. Bu örgütler
gerçekleştirdikleri birleşik eylemler etrafında geniş Peru halk yığınlarını
toplamayı başardılar. Cepheyi genişlettiler.

Bu eylem birliği sürerek 1967 de Peru Petrolünü Koruma Ulusal Cep
hesini ve ,nihayet Ulusal Kurtuluş Cephesini oluşturdu.

Şili'de 1970'de iktidara gelen halk birliği cephesinin tohumları. 1953
de atılmıştır. 1953'de önce Şili işçi sınıfının sendikal birliği tek bir örgüt
te, (CUTCH) toparlanmıştır. Daha sonra 1956'da komünist, sosvalit ve di
ğer demokratik partilerin oluşturduğu Halk Eylem Cephesi (FRAP) kurul
muştur. Böylece işçi sınıfı ile sol kanat anti-emperyalist hareketin 'birliği
yönünde ileri bir adım atılmıştır. Cephede yer alan partiler, politik, parla
menter, sendikal ve seçim savaşımlarını eş qüdürnde yönetmeyi başarmış
tır. (FRAP)'ı oluşturan örgütler daha sonra sendikal partinin sosyal de
mokrat partinin, sol kanat hrristivan demokratların örgütü (MAPU) 'rıun ve
diğer ilerici bir politik örgüt olan (API) 'nın katılımı j_le 1969 'da halk bir
liği proqrarmnı benimsediler. Cephenin tabanı ve kapsamı genişledi. Bu
program cephe jçindeki çeşitli sınıf ve katmanların ve siyasi eğilimlerin,
emperyalizme karşı olmak ve Şili'de geri ekonomik-politik yapıyı ortadan
kaldırmak, Şili'deki politik yaşamın demokratikleştirilmesi gibi ortak is
temlerini ,içeriyordu. Ne var 'ki Halk Birliği Cephesi sadece bir ortak prog
ramdan ibaret 1değildir. Halk Birliği Cephesi 1970 Eylül başlangıç seçim
lerini kazandığında semtlerde, işyerlerinde, köylerde kurulmuş olan 1 5.000
cephe örgütüne sahip bulunuyordu. Dün Şili'de halk birliği hükümetinin ba
şarısı ve kazanımları korumak için savaşan bu 15.000 örgütlü cephe, bu
gün Ş·ili 'de daha geniş bir taban ve ,birlik S3ğlayarak faşizme karşı savaşıyor.

Yukarıdaki örneklerde kapitalizmin orta derecede geliştiği. nicel ve
nitel olarak öncülük yapacak derecede gelrşmiş bir işçi sınıfının var oldu
ğu emperyalizme bağımlı, Latin Amerika ülkelerindeki cephe oluşumların
dan kısaca söz ettik.

Asya ve Afrika kıtasındaki, sömürgecilik boyunduruğundan yeni kur
tulmuş ülkelerde de çeşitli isim. kapsam ve amaçla kurulmuş cepheler var
dır. Bu tip ülkeleri de başlıca iki gruba ayırabiliriz.

Sosyalizme yönelmiş, kapitalist olmayan yolu tutmuş olanlar da. ku
rulan cepheler kazanımları korumayı, sosyalizme gidişi hızlandıran koşul-
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ları sağlamayı amaçlamaktadırlar. Bu tür cephelerin çoğu sömürgeciliğe
karşı bağımsızlık savaşımı verilirken kurulmuştur. Angola'daki (MPLA);
Mozambik'deki (FRELiM0) bunun örnekleridir.

Sömürgecilikten kurtulup kapitalist kalkınma yolunu seçen ülkelerdeki
cepheler, emperyalist ve tekelci sömürüye, gericiliğe karşı daha geniş bir
demokrasi ve toplumsal ilerleme için savaşım vermeyi amaçlamaktadır. Hin
distan ve Sri Lanka'daki birleşik anti-emperyalist, ulusal demokratik cephe
girişimleri bunun örnekleridir. Bu iki ülkede de ekonomik ve politik birliği
ni tam olarak sağlayamamış olsa da sayısal olarak oldukça güçlü bir işçi sı
nıfı ve gerçek işçi sınıfı partilerine özgürce çalışma olanağı vardır.

1971 Mayıs'ında Hindistan'daki tüm sendikal merkezlerin benim-.,
sedikleri ortak eylem programı, Hindistan'da işçi sınıfının öncülüğünde em
peryalizme, Hindistan tekellerine ve feodalizme karşı, devrimci bir demok
rasi için kurulacak cephe oluşumu yolunda önemli bir adım olmuştur. Hin
distan'da işçi sınıfının öncülüğünde işçi-köylü bağlaşıklığı temeline dayalı
ulusal demokratik bir cepheyi oluşturma savaşımı 'bu gün de sürmektedir.

Sri Larıka'da 1960 - 1965 yılları arasında, birleşik bir ulusal demok
ratik cephe oluşturma çalışmaları yoğunlaşmıştır.

işçi sınıfı partisinin öncülüğü ve girişimi ile sol kanat partileri arasın
da somut sorunlarda parlamento içinde ve dışında ortak eylemler ve tavır
alışlar gerçekleştirilmiştir. Bu ortak eylemler yabancı petrol firmalarına kar
şı bütçe oluşturulmasında ve seçimlerde sürdürülmüştür. 1963 de Birleşik
Sol Cephe adıyla işçi sınıfını ve diğer emekçi katmanları temsil eden üç
partinin bir araya gelmesiyle bir cephe oluşturulmuştur. Cephe, biri acil ve
güncel, diğeri genel olmak üzere iki program benimsemiştir.

1965 de cepheyi oluşturan partilerden birinin sağ kanadının etkisi ile
cepheden ayrılmasıyla bozulan birlik, 1968 de yeniden büyük S. Bandra
naika'nin liderliğinde ulusal burjuvaziyi, entellektüelleri, işçi sınıfının bir bö
lümünü ve küçük burjuvaları içeren ilerici bir partinin 'katılmasıyla yeni-den
3 parti arasında ortak bir genel program benimsenmesiyle toparlandı.

1970 seçimlerinden başarılı çıkan cephe iktidara geldi.

Hindistan, Sri Lanka, Irak, Cezayir gibi ülkelerde birleşik cephelerin
önemli bir engeli, bu ülkelerdeki ulusal ve sosyalist partiler içindeki işçi
sınıfının partisi ve hareketiyle ekonomik-politik bağımsızlık ve demokrasi
yolunda iş ve güç birliğinden kaçınan sağ kanat eğilimlerdir. Böylesi ülke
lerde işçi sınıfının ekonomik ve politik birliğinin gerekli ölçüde sağlanama-
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ması, işçi sınıfının gücünü azaltmakta. öncülük ve sürükleyicilik görevini
zayıflatmaktadır. Bu koşullarda ise söz konusu sağ 'kanat, biri ik ve cephe
düşmanı eğilimler, cephe oluşumunu ve gelişimini yer yer ve zaman zaman
engelleyebilmekte, iktidara gelse bile cephenin başarısını ve kazanımlarını
korumasını zorlaştırmaktadır.

Yukarıdaki örnekler, Asya-Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde cephe
lerin çok çeşitli biçimlerde oluşup geliştiklerini gösteriyor. Bu çeşitlilik ül
kelerin farklı sosyal ve ekonomik koşullarından kaynaklanıyor.

Bazı ülkelerde birleşik ulusal demokratik cephe, ilerici politik partile
rin ve politik örgütlerin politik bir bloku, ya da koalisyonun biçimini alıyor.
Böylece başlıyor.

Bazılarında çeşitli anti-emperyalist güçlerin cephe birliği politik, eko
nomik, mesleki örgütlerin eş güdümlü eylemleriyle, eylem birliği ile ger
çekleştiriliyor.

Diğer bazılarında ise, birleşik anti-emperyalist cephe, aralarında uz
laşmaz çelişkileri olan çeşitli sınıf ve katmanların ortak düşman olan em
peryalizme karşı geniş ama örgütsel olarak gevşek bir politik hareketi biçi
mini alıyor.

Tüm bu deneyler hangi biçimde olursa olsun savaşkan bir cephenin
.yalnızca üst düzeyde yapılan anlaşmalarla oluşturulmadığını gösteriyor_
Cephe çeşitli sınıf ve katmanların ortak eylemleri, savaşımları içinde olu
şuyor, biçimleniyor. Katılan tüm güçlerin çıkarlarını gözönüne alan eşgü
dümlü bir eylem programı ve örgütlenme cephenin etkin ve güçlü olmasını
sağlıyor. işçi sınıfının birliği ne denli güçlü ise cephenin temeli ve harcı o
kadar sağlam oluyor. Sarsıntılara o kadar dayanıyor.

U.DC'miz Hazır reçetelerle kurulmayacaktır:

ülkemizde UDC'yi oluşturma sorununu sabırlı, akıllı, kararlı, bilimsel
ve yaratıcı bir yaklaşımla ele almak gerekir.

Bunun için ülkemizin öznel koşullarını, çeşitli sınıfların ve tabakala
rın, örgütlenme ve bilinç düzeylerini, geleneklerini, sorunlarını, iyi bilmek,
iyi değerlendirmek zorunludur. Her bir politik parti ve örgütü, birbirinden
farklı bir yaklaşımla ele almak gereklidir.

Bazılarının sandığı gibi ülkemizde cephenin kuruluşuna şöyle veya böy
le başlanacağı, şu veya bu yolda sürdüreceği üzerine hazır reçeteler yoktur.
Kimilerinin söylediği gibi, cephe kuruluşuna çeşitli sınıf ve katmanların tem-
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silcisi, siyası parti ve örgüt yönetimleri arasında bir ön protokol imzalan
masıyla başlaması gerektiği, böyle başlanmazsa kurulacak şeyin cephe ola
mıyacağı doğru değildir. Cephe kurulmasına ancak güçlü ve öncülüğü her
kesçe kabul edilen bir işçi sınıfı partisinin çağrısıyle başlamasının zorunlu
olduğu gibi kurallar koymak yanlıştır. Elbette böylesi olanakların varlığ·ı
UDC'nin oluşmasını kolaylaştıracaktır. Ancak bu olanakların var olmadığı
koşullarda, yapılması gereken, bir cephe kurulması amacından ve girişimin
den vazgeçmek değildir. Görev zor da olsa, güçlü ve kalıcı bir cepheyi var
olan koşullardan kalkarak oluşturmaya girişmektir. üstelik cephe birliği sa
dece örgüt yönetimleri arasında imzalanmış bir protokal olmadığına göre,
nasıl başlanırsa başlansın her düzeyde tavanda ve tabanda sayısız iş ve ey
lem birliği, bunun yaratacağı karşılıklı yakınlaşma, güven ve anlayış ile bu
birlikteliğin sonucu doğan kitle savaşımı, kararlılığı ve örgütlenmedir, ger
çekte cepheyi oluşturacak olan.

işçi sınıfının biliminin ve zengin dünya deneylerinin bize gösterdiği
yol budur.

UDC'de öncü, işçi sınıfıdır:
Ulusal Demokratik Cepha'mlzln amacı ve görevlerinin gerektirdiği ni

telikler. başarı için cephede işçi sınıfının öncülüğünün zorunlu olduğunu
ortaya koymaktadır. Ne var ki öncülük, zorla ve istemekle kazanılmaz. Hak
edilir. Cephe içinde en güçlü sınıf, öncülüğünü savaşım içinde en güçlü sos
yal sınıf olduğunu kanıtlayarak kuracaktır. Ülkemiz işçi sınıfı veregeldiği
savaşımlar içinde nicel. nitel olarak en güçlü sosyal sınıf olduğunu, öncü
lüğe hak kazandığını kanıtlamıştır. Türkıye işçi sınıfını başarı ;ile zorunlu
olan bu öncülüğe mümkün kılacak yetkinlikte olduğunu göstermiştir. işçi
sınıfımız, onun sınıf ve kitle örgütü DiSK, UDC çağrısını yaparak, ,herşeyden
önce bu öncülüğünün bir gereğini verine qetirrnistir. öncülüğünü bir kez daha
dosta düşmana göstermiştir. Ne var ki UDC'yi oluşturmak, savaşta yönet
mek ve hedefine ulaştırmakta işçi sınıfımızın başarılı öncülüğü, kendi için
deki zaafları, zorlukları yenmesini de gerekli kılmaktadır. UDC'yi oluştur
mak çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye işçi sınıfı kendi ekonomik ve
politik birliğini sağlamak ve geliştirmek için de uğraş vermelidir.

işçi Sınıfının Birliği UDC'nin Çekirdeğidir :

işçi sınıfımız ekonomik birliğini sağlamak için iki yönlü bir savaşım
vermek durumundadır. Bir kere demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilke
leri etrafında işçi sınıfımızın DiSK'te en geniş ve güçlü sendikal örgüt bir
liğini oluşturmak, bunu geliştirmek için savaşım vermek UDC'nin başarısı
nın ve işçi sınıfı öncülüğünün hakkıyla yerine getirilmesinin gereğidir.
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Konfederasyonumuz DiSK'in UDC'yi oluşturma çağrısını yapmasının
ve kitlelerce desteklenmesinin hemen arkasından, DiSK'e içerden ve dışar
dan yapılan ·yıkıcı saldırılar boşuna değildir. Halkımızın baş düşmanları, •
UDC'nin ve onun oluşturulmasında ve yönetilmesinde baş görevli işçi sını
fımızın DiSK'teki güçlü sınıfsal birliğin. gerici-Faşist karması iktidarlarını
ne denli tehdit ettiğini çoktan fark etmişlerdir. Bu nedenle DiSK'in birliğini,
bütünlüğünü koruyup geliştirmek demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
ilkelerini pekiştirmek, faşizme ve emperyalizme karşı verilecek cephe sa
vaşının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Türkiye işçi sınıfımızın ekonomik birliğine giden yollardan bir diğeri,
TüRK-iŞ ile iş ve eylem birliği yapmaktır. MiSK. HAK-iŞ. üLKE-iŞ gibi sen-_
dikaların tabanında çalışarak, buralara üye işçileri DiSK'te birleşmeye yö
neltmek. acil-somut istemler doğrultusunda yapılan eylemlere katmaktır.
DiSK Genel Başkanının MC'ye, onun emek düşmanı uygulamalarına karşı.
TüRK-iŞ'e sürekli iş ve eylem birliği yapma çağrısı bu yolda atılmış önemli
bir adımdır. işçi sınıfımızın en acil istemlerinin elde edilmesi için, işçi kon
federasyonları arasında tavanda ve tabanda eylem ve işbirlikleri oluşturul
ması işçi sınıfımızın ekonomik birliğini sağlamakta kalkış noktaları olacak
tır.

Yerli-yabancı tekelci sermaye güçlerinin. vargüçleriyle DiSK'i bölmeye,
DiSK'le TüRK-iŞ'in eylem birliğini önlemeye çalışmaları, DiSK'in bu yolda
attığı ve işçi sınıfımızın en geniş yığınlarca içtenlikle 'benimsenen somut
adımların başarısını engellemek istemlerinden başka bir nedene bağlana
maz.

DiSK'in, üye sendikaların ve üyelerinin, tabanda ve tavanda her dü
zeyde işyerinde, mahallede, semt ve bölgelerde TüRK-iŞ'le, bağlı sendika
larla ve işçilerle somut sorunlar etrafında gerçekleştireceği güç ve eylem
birlikleri UDC'nin oluşumu açısından büyük önem taşımaktadır.

UDC'nin oluşturulması ve amacına ulaşması işçi sınıfımızın yalnız eko
nomik değil politik birliğinin sağlanmasına da bağlıdır. işçi sınıfımızın po
litik örgütlenmesine konan yasağın 'kalkması, politik birliğinin sağlanması
nın önkoşullarından birini oluşturduğu için bu uğurda savaşım vermek UDC'
nin oluşturulması için savaşım vermekten ayrılamaz.

Ne var ki. işçi sınıfımızın politik birliğinin gerekleri sağlanana kadar,
UDC'yi oluşturma girişimleri ertelenemez. Ertelenmesi gerekmez. işçi sını
fımız UDC'yi oluşturmadaki başarılı girişimleri ile işçi sınıfının politik bir
liğine konan engelleri de ortadan kaldıracak ortamı ve birleşik gücü hazır-
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lamış olacaktır. işçi sınıfımızın politik birliğini önleyen yasal engeller kal
dırıldıkça UDC'nin daha sağlam ve hızlı adımlarla amacına yönelmesi sağ
lanacaktır. Bu birbirine bağımlı bir gelişmedir. Zaten tırmanan faşizm ve ar
tan faşist saldırılar karşısında en mükemmel koşulları beklemek ihanet olur.

işçi sınıfımızın bir bölümü başta CHP olmak üzere çeşitli siyasi par
tilerin politik etkinliği altındadır. Bu nedenle, bu partiler arasında en etkin
olan bir parti olarak, CHP'nin UDC içindeki onurlu ve tarihi yerini alması,
bu yoldaki güç ve eylem birliği çalışmalarına katılması, işçi sınıfının birliği
açısından da önemlidir. Dünyada ve ülkemizde işçi sınıfı düşmanlığı yapan
Maocular ve bireysel teröre dayananlar hariç, işçi sınıfı içindeki etkinliği
az da olsa çeşitli isimlerdeki sosyalist partilerin de UDC içinde yer alma
ları ve bu uğurda sürdürülen sürekli eylem birliği çalışmalanna katılmaları
yararlı olacaktır.

DiSK'in UDC'nin oluşturulması için çaba göstermesi ve içinde etkin
yerini alması için CHP'ye yaptığı çağrı. UDC'nin oluşturulmasını hızlandır
mak ve işçi sınıfının güçlü birliği temeline dayanmasını sağlamaya yönelik
önemli bir girişimdir.

işçi sınıfımızın birliği ve UDC'nin oluşturulması ve amacına ulaşması
açısından böylesi önemli bir konuda DiSK ve CHP örgüt merkezleri düze
yinde sürdürülen girişimlerin her düzeyde ve özellikle tabanda oluşturula
cak güç ve eylem birlikleri ile desteklenmesi ve teşvik edilmesi ve UDC
oluşturulma çalışmalarının çok önemli bir parçasıdır.

UDC Geniş Halk Kitlelerinin Birliğidir :

UDC'nin oluşması için, işçi sınıfımızın emperyalizm, işbirlikçi tekeller
ve büyük toprak sahiplerinden 61uşan bir avuç azınlık dışındaki çeşitli halk
kesimlerinin cephe birliğini sağlaması gerektiğini biliyoruz. işçi sınıfı bunu
nasıl sağlayacaktır? Bir kere, işçi sınıfımız başta emekçi köylüler ve kent
lerde yaşayan ücretli ve ücretsiz küçük burjuva yığınlara karşı doğru bir
politika izlemek zorundadır. Bunun için herşeyden önce işçi sınıfı başta ge
niş köylü yığınları olmak üzere kendi dışındaki sınıf ve tabakaların var olan
sömürü düzeni ile ve MC'nin uyguladığı ekonomik politika ile olan çelişkile
rini, güncel istemlerini. gereksinimlerini iyi değerlendirmelidir.

örneğin; bu gün köylerde yaşayan topraksız ve az topraklı köylülerin
toprağa duyduğu özlemi; küçük ve orta toprak sahiplerinin sattığı ürünlere
konulan düşük taban fiyatlarına karşı, satın aldıkları gübre, alet, ilaç ve ya
kıt gibi gerekli maddelerdeki ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki yük
sek fiyat artışları karşısında duyduğu büyük tepkiyi; işçi sınıfı dışındaki üç-
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retli emekçilerin, zamlar, kira artışları karşısında ücretlerinin yükseltilmesi
ve büyük bölümünün vergi dışı bırakılması gibi yakıcı, güncel istemlerini
gözönüne almak zorundayız. Köy ve kentteki geniş kadın, erkek, genç, yaşlı
yığınların yol, okul, su, kanalizasyon, elektrik, tapu •gibi yerel sağlık, beslen
me, sosyal güvenlik, konut, kreş, iş gibi genel ama acil dirimsel istemlerini
iyi değerlendirmeliyiz.

işçi sınıfımız açısından bunları saptamak, sözkonusu kitlelere karşı
politik yardımda bulunmak için gereklidir. •

Politik yardımdan kastedilen şudur:

Bir kere işçi sınıfı kendi eylem ve savaşımlarında başta geniş köylü
yığınları olmak üzere çeşitli halk kesimlerinin sorunlarını, istemlerini dile
getirmeli, onların çıkarlarını savunmalıdır. Bu çeşitli halk kesimleriyle yakın
laşmanın, bağlar kurmanın ve onlara öncülüğünü kanıtlamanın bir yoludur.
özellikle UDC'mizin omurgasını oluşturacak işçi-köylü bağlaşıklığı açısın
dan, demokratik bir toprak reformu, tarım ürünlerine yüksek taoan fiyatları
gibi geniş emekçi-köylü yığınlarının istemlerini savunmak büyük önem taşı
maktadır.

öte yandan;

Böylesi somut ve acil sorunların çözümleri yolunda başta köylüler ol
mak üzere çeşitli sınıf ve katmanların eyleme çekilmesine. onların rnüca
dele içinde eğitilmelerine, aydınlatılmalarına ve örgütlenmelerine yardımcı
olmaktır işçi sınıfına düşen görev.

işçi sınıfı bir yandan somut ve acil sorunları, istemleri çevresindeki
yığın eylemleri ile çeşitli sınıf ve katmanların eğitilmelerine, örgütlenme
lerine yardımcı olurken öte yandan, bunların varolan örgütleri ile sürekli
eylem birliği kurulmasını kendisine amaç edinmelidir.

Türkiye'de işçi sınıfı dışındaki çeşitli halk kesimlerinin, sınıf ve taba
kaların çeşitli ekonomik, demokratik ve mesleki örgütleri vardır.

örneğin:

Köylüler: Köy-Koop ve çeşitli kooperatiflerde, Ziraat odalarında, çeşitli
isimler altındaki demokratik köylü derneklerinde;

Memurlar: Tüm-Der, Tümpersonkon vs. gibi derneklerde,

Öğretmenler ve öğretim üyeleri: TöB-DER gibi derneklerde,
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Teknik elemanlar: TMMOB'ye bağlı çeşitli mühendis ve mimar oda-
larında, TÜTED vs. gibi derneklerde, ~-

Sağlık personeli: Türkiye Tabipler Birliğine 'oağlı tabip odalarında,
TüS-DER gibi örgütlerde,

Hukukçular: Barolar ve Çağdaş Hukukçular Derneği gibi örgütlerde,

Kadınlar: İKD ve diğer bazı kadın derneklerinde,

öğrenciler ve gençler: İGD, DEV-GENÇ vs. gibi gençlik örgütlerinde,

Aydın ve sanatçılar: Görsel Sanatçılar Derneği, Karikatürcüler Derneği,
şu veya bu ölçekte örgütlüdür.

Ayrıca Halkevleri gibi Türkiye çapında yaygın bir örgütle ve çeşitli
isimler altında semt sorunları çerçevesinde kurulmuş yerel örgütlerde,
emekçi halkımızın çeşitli sınıf ve katmanları belirli ölçülerde bir araya gel
miştir.

İşçi sınıfı sendikal veya siyasi örgütleri yoluyla, bu örgütlerin üst yö
netim düzeylerinde faşizme, emperyalizme, işbirlikçi tekellere ve ağalığa
karşı sürekli bir eylem birliği için girişimlerde bulunmalıdır. Bunların tem
sil ettikleri kitlelerin işçi sınıfı etrafında birbirleri ile yakınlaşmasını sağlaya
rak UDC'nin örülmesine bu yolla da katkıda bulunmalıdır.

Türkiye işçi sınıfının gerçek sendikal örgütü DİSK, şimdiye kadar 1
Mayıs, demokrasi yürüyüşleri, DGM direnişi, MESS'e karşı yığınsal grev
ler gibi tek tek eylemlerde böylesi örgütlerle işbirliği yapmıştır. Şimdi DiSK.
UDC oluşturma çabalarının bir parçası olarak bunu sürekli. kalıcı ve prog
ramlı bir eylem birliği haline getirmek çabasındadır. Bu amaçla söz konusu
örgütlerin yönetimleri ile DİSK ikili ve çoklu karşılaşmalar, formlar düzen
lemeyi planlamaktadır.

işçi Sınıfı UDC'de yer alması zorunlu ve mümkün çeşitli sınıf ve taba
kaların yalnız ekonomik, demokratik ve mesleki örgütleriyle değil onların
politik temsilcisi siyasi partilerle birliği sağlamanın yollarını da aramak zo
rundadır. Bu ülkemiz koşullarında ulusal burjuvazinin görüşlerinin ve çı
karlarının etkin politik temsilcisi. köyde ve şehirde yaşayan geniş küçük bur
juva yığınlarının umut bağladığı CHP'nin UDC içinde yer alması sorununu
bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.

Daha önce UDC'nin temel taşını oluşturan işçi sınıfının birliği açısın
dan CHP'nin UDC'de yer almasının önemini vurgulamıştık. Burada, işçi
sınıfı ile ulusal burjuvazi ve geniş köy ve kent küçük burjuva yığınlarının
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bağlaşıklığı ve birliği açısından CHP konusunu tekrar ele almaktayız. UDC'
yi yalnız MC'yi alaşağı etme, faşizmi önleme aracı olarak değil de ulusal
ve demokratik güçlerin ortak iktidarı olan ulusal ve demokratik bir iktidarı
amaçlayan bir muhalefet koalisyonu olarak ele aldığımızda. CHP'nin UDC'
de yerini almasının gereği ve önemi daha belirgin olarak ortaya çıkmakta
dır.

Konfederasyonumuz DiSK'in işçi sınıfı adına CHP'ye UDC'deki etkin
yerini alması için yaptığı çağrı, işçi sınıfı öncülüğünün ve sorumluluğunun
gereğidir. Ne var ki CHP'ye yapılan çağrının bir çırpıda olumlu yanıt alma
mış olması. bizi umutsuzluğa düşürmemelidir. Dünya deneyleri böylesi cep
heler oluşturma çabalarının uzun ve zahmetli yollardan geçerek adım adım
ilerlediğini göstermektedir. Fransız sosyal demokratlarının 1923 den 1934 e
kadar Fransız Komünist Partisince yapılan 26 güç birliği çağrısını reddetmiş
olduğu bilinen bir gerçektir. •

Dolayısıyla diğer örgütler için olduğu gibi belki ondan da çok CHP'
nin UDC'de yerini alması için her düzeyde sabırlı. esnek ama kararlı ve çok
yönlü çaba gösterilmelidir.

UDC'de CHP ile birlik için çabaların bir yönü MC gibi halkımızın ek
meğine ve özgurlüğüne karşı kurulmuş ve parlamento sınırlarını aşmış bir
cephenin saldırılarını. yalnızca parlamento sınırlarına hapsedilmiş bir sava
şımla önlemenin olanaksız olduğunu onun temsil ettiği, oy aldığı kitlelere.
üyelerine ve örgüt yönetimlerine her fırsatta anlatmaktır.

Elbette en başarılı ikna edici. yaşamın kendisidir. örgüt bütünlüğünü
bozmadan, yerel örgütleri ve örgüt üyelerini ve politik temsilciliğini yaptık
ları geniş .ernekçi kesimlerini, somut ve acil sorunlar çevresinde birlikte
eylemlere katmak, birlikten güç, güçten savaşım ve başarı doğacağını ka
nıtlamanın yoludur. üstelik böylesi eylemler, UDC ilkelerinin yaşama ge
çirilmesinin onlara uyulacağına güven vermenin. karşılıklı yakınlaşma ve
anlayış gelişmesinin de en etkin yolu olacaktır. Bu açıdan ilginç bir örnek
verelim:

1934'de Paris'ds faşizme ve gericiliğe karşı biri FKP. diğeri FSP tara
fından iki ayrı koldan bir yürüyüş düzenlenir. Yürüyüş kolları Paris'in so
kaklarında karşılaşırlar. Bir anlık sessizlikten sonra 100.000 ler bağır:r "ya
şasın eylem birliği" ve yürüyüş kolu teke iner.

Siyasi partilerin politik temsilcisi oldukları sınıf ve katmanların özlem
ve istemlerine uzun süre kayıtsız kalmaları beklenemez. Yoksa kaçmılmaz
olarak kitlelerin politik temsilciliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalır-
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far. Fransa'da da öyle oldu. Bu olaydan sonra FSP. FKP'nin 26 kez reddet
tiği güç birliği çağrısını kabul etti. Her iki parti savaşa, faşizme ve gerici
"milli birlik" hükümetine karşı ortak eylemler yürütmek üzere bir koordi
nasyon komitesi kurdu. Daha sonra bu eylem birliğ! diğer örgütlerin ve çe
şitli halk kesimlerinin katılmasıyla, 1935 de 100 örgütü kapsadı. örgüt tem
silcilerince halk cephesi andı içinde 1936'da artık halk cephesi kurulmuş
tu. işyerleriııde, semtlerde kurulan binlerce halk toplanma komitesinin bağlı
olduğu, halk toplanma, ulusal komitesinin yönetim organı, FKP, FSP, Ra
dikal Parti. CGTU ve CGT adlı iki sendikal merkezden oluşuyordu. Ulusal
komite, işçi ve emekçilerin acil istemlerini içeren cephe programını kamu
oyuna sundu. Cephenin kurulması Fransız işçi sınıfının iki konfederasyona
bölünmüş sendikal birliğinin tek bir federasyonda, CGT'de sağlanmasına
yol açtı. Halk cephesinde yer alan komünist, sosyalist, ilerici ve demokrat
partiler 1936 seçimlerine ortak liste girdiler. Başarıyla çıktılar. 1939'da
tüm ilerici parti ve kitle örgütleri kapatıldığında cepheyi oluşturan örgüt
ve güçler yer altında. ulusal direniş komitesinde birliklerini tekrar sağla
dılar. 1940'da cephe örgütleri işgalci_ Hitler ordusuna karşı silahlı direnişe
geçtiler.

Cephe 1941 yılından itibaren işgal altındaki Fransa 'da çeşitli direniş,
grev ve gösteriler düzenledi. 1 Mayıs 1944 de işgal altında yapılan iki sa
ati ik genel grev bunlardan birisiydi.

Fransa'da faşizme geçit vermeyen işte bu bir tek cephede birleşerek
savaş veren geniş halk yığınlarının yenilmez gücü olmuştur. Bu gün Fran
sız solu faşizme karşı birleşik cephe deneyiminden aldıkları ders ve güçle
Fransız solu'nun ortak programı çerçevesinde oluşturdukları cephe ile ileri
demokratik bir düzen için iktidara yürümektedir.

UDC'de Birliğin ilkeleri :

UDC'yi oluşturma çabalarının önemli bir yönü UDC'de birliğin ilkele
rini aydınlatıcı, inandırıcı bir biçimde ortaya koymaktır. Bu ilkelere içtenlikle
uyulacağını kanıtlamaktır. Bu güveni vermektir. Nedir bu ilkeler?

UDC'ye katılan örgütler ideolojik örgütsel ve politik bağımsızlıklarını
koruyacaklardır. UDC'de bir araya gelen örgütler birbirlerinin içişlerine ka
rışmayacaklardır. UDC'de yer almak. örgütlerin bağımsız örgütlenmelerine.
bağımsız ideolojilerine sahip olmalarına engeller koymamalıdır. örgütler
cephede biraraya gelişlerinde birbirlerini bölüp parçalamak için değil, baş
düşmana karşı zafer kazanmak açısından yararlanmayı benimsemelidirler.
Cephe içinde öncülük, bir örgütün ya da sınıfın dediklerini zorla dayatması,
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diktatörlüğü demek değildir. Kararlar ortak noktalar bulunarak ikna yönte
miyle, ortaklaşa alınır. öncülük savaşım içinde, çalışkanlık, ileri görüşlü
lükle, yöneltici ve yönetici olmaya hak kazanılarak elde edilir, korunur.

UDC'de yer alan örgütlerde varmak istedikleri nihai hedef açısından,
yada nihai hedefe varmak için tutulacak yol açısından, aynılık aranmamalıdır.
Söz konusu örgütlerden birinin nihai hedefinin, bir diğerinin ara hedefi ol
ması, ortak hedef ve amaçlar bulunduğu sürece UDC'de birliği engellemez.
Bu ilkeler cepheyi olanaklı kılacak ve yaşatacak temel ilkelerdir. Aksi tak
dirde bir cephe değil örgütlerin.içinde kendilerini eritecekleri bir örgüt bir
liği söz konusu olur ki bu ne mümkündür, ne de doğrudur.

öte yandan UDC. belirli ortak amacı olan örgütlerin basit bir yan yana
gelişi de değildir. Cephede yer alanların cepheye karşı yükümlülükleri var
dır. UDC oluşumu tamamlandığında ortak bir program, ortak ve sürekli ey
lemler için oluşturulan ortak ve sürekli cephe örgütlenmesinin bütünüdür.
UDC'de yer alan örgütler, ortaklaşa saptadıkları programa ve ilkelere uymak,
programlanmış eylerryerin başarısı lçin canla başla uğraş vermekle yüküm
lüdürler.

UDC'yi oluşturmada somut görevlerimiz :

Ulusal Demokratik Cephe politikasının genel çizgilerini böylece belir
ledikten sonra, böylesi bir cepheyi oluşturmak, yaşama geçirmek için ya
pılması gerekli somut çalışmalara ve bu çalışmalarda DiSK'e ve işçi sınıfı
mıza düşen görevlere değinmekte yarar vardır.

Yapılması gerekli çalışmaları iki alanda toplamak mümkündür:

- Propaganda çalışmaları ve

- örgütlenme çalışmaları.

Gerçekte bu iki alandaki çalışmalar birbirinden bağımsız olarak değil,
birbirini tamamlayacak biçimde yürütülmelidir.

Propoganda çalışmalarının bir yönü;

Bilinçsiz, eğitimsiz kitleleri faşizmin sınıfsal tekellerin, içyüzünü faşist
lerin yalanları konusunda sürekli aydınlatmak, faşistleri ve faşist örgütleri
yığınlar önünde teşhir etmektir.

Diğer yönü; Faşizme karşı, demokrasi. bağımsızlık ve ilerleme için ku
rulacak UDC'yi böylesi bir cephenin zorunlu ve olanaklı olduğunu en ge
niş emekçi yığınlara anlatmaktır. Bu anlatım, UDC'nin yaşama geçirilmesı-
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ne dönük, somut eylemlere ve örgütlenmeye yönelik ve yol gösterıcı olma-
1 ıdır. Eylem 'birliğinin ilkeleri. gereği, koşulları ve yolları demokrasiden ve
ulusal bağımsızlı'ktan yana olan herkesin kavravacağt açıklıkta, durulukta
anlatılmalıdır.

Propoganda çalışmaları, bir yandan Politika Gazetesi, sendika gazete
leri ve dergileri vs. gibi yayın organları, afiş, bildiri, broşür q.bi vavm v»
luyla ya da yığınsal mitingler vs. gibi biçimlerde geniş kitlelere yönelik
olarak yürütülmelidir.

Öte yandan, propoganda çalışrnalan örgütlenmeyle bütünleştirilerek iş•
yerlerinde, köylerde, semtlerde, kahve, dernek vs. gibi toplanma yerlerinde
kitlenin içinde sözlü ve sürekli olarak yürütülmelidir. Bu çalışma, komiteler
yoluyla yürütülmelidir. Gerçekte en etkin yararlı propoganda yöntemi de
budur.

Bu amaçla; ·ilk önce her örgüt kendi içinde yukardan aşağıya çeşitli
düzeyde, UDC için propaganda ve ôrqütlenrne yapacak komiteleri oluştur
malıdır. Komitelerin oluşturulması, 3 - 5 kişinin bir araya getirilmesi değil·
dir. örgüt içinde komiteler faşizm ve UDC üzerine açık, aydınlatıcı b-ilgiler
veren, somut hedef ve görevleri açıklayan eğitim yapılmasını gerektirir. Böy
lece her örgüt kendi yapısına uygun olarak örgütlenme alanının ve biçimi
nin elverdiği en yaygın biçimde fabrikalarda, işyerlerinde, semtlerde, köy
lerde komitelerini kurmalıdır. DiSK ve sendikalar için işyeri - fabrika komi
teleri temel propaganda ve örgütlenme birimleridir. Ne var ki bununla ye
tinmemeli işyeri komiteleri yoluyla, o işyerinde çalışan işçileri ana yerleş
me yer ve semtlerinde semt-mahalle veya köy komiteleri oluşturulmalıdır.

• Aynı işyer-inde çalışan memur, işçi ve teknik personelin ayrı örgütlere
bağlı olması halinde bunlar arasında işyerindeki en etkin örgütün (eğer· iş
çiler sendikalı ise bu örgüt sendikadır}. kuracağı işyeri komitesi temel alı
narak, işyerindeki diğer örgütlerin tems·ilcilerinin de katılmasıyla işyeri ko
miteleri oluşturulabilir. Benzeri bir oluşum, aynı semtte propoganda ve ör
gütlenme komiteleri kurmuş çeşit! i örgütler için de söz konusudur. Semt
teki değişik komiteler tek bir semt komitesinde birleşmelidir. Semt veya
köy komitelerine varsa yerel örgütlerin muhtar, öğretmen vs. gibi ilerici-de
mokrat saygın kişilerin katılmasına ayrıca özen gösterilmelidir.

Semtlerde, köylerde, sarı-faşist sendikalara bağlı veya sendikasız iş
yerlerinde temel komitelerinin oluşturulması her zaman UDC oluşturma ça
lışmasına katılan örgütlerin kurdukları komitelerin kanalıyla mümkün olma
yabilir. Bu durumda söz konusu iş ya da yaşama yerinde en yakın çevre
ya da bölge komiteleri yoluyla, ya da oralardaki tek tek ilerici-demokrat

•
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kişilerin· girişimi ile somut ve acil sorunlar etrafında eylemler düzenlenebi
lir. Bu eylem biçimleri, bir imza veya yardım toplama kampanyası, mahalli
gösteri vs. gibi eylemler, sendika örgütlenme çalışmaları, 'kahve toplan
tısı olabilir. Böylesi eylemler içinde semtin veya işyerinin etkin ve ilerici
kişileri ortaya çıkarılarak, komiteler kurulabilir, örgütlenilebilir.

Komitelerin kurulması süresince olduğu kadar, kurulduktan sonra da
böylesi eylemlerin sürdürülmesi komitelerin temel çalışma alanıdır. Komi
teler. semtin, işyerinin acil ve en yakıcı ya da genel istem ve sorunları et
rafında düzenlenen eylemler-de hem U'DC için propaganda çalışmalarını
hem de örgütlenme çalışmalarını sürdürecektir. işyeri komiteleri işyerinin
temel birimlerine, atelyelere kadar yayılan alt komiteleri böylesi eylemler
içinde oluşturacaktır. Semt veya köy komiteleri, mahallelere, sokaklara ka
dar yayılan alt komiteleri yine böylesi somut eylemler için ve onların için
de oluşturacaktır. Gereksiz tartışmalardan kaçınmak, dışlayıcı değil birleş
tirici olmaya özen göstermek, ayrılık noktalarını bir kenara itip ortak ey
lem ve sloganlar üzerinde durmak. komitelerin işlerliğini arttıracaktır.
Çalışma ve yaşama yerlerindeki çeşitl i siyasi görüş ve örgüte bağlı ge
niş emekçi kitleler böylesi somut, güncel ve acil eylemler içinde birbirle
rine kenetlenecek, 1birliğinin, örgütlülüğünün gücünü kavrayacak, eğitilecek
ve bilinçleneceklerdir. Cephernlzin bölümleri böylece oluşacaktır.

Komiteler yaşama ve çalışma yerlerinde demokrasiyi ve bağımsızlığı
savunacak temel birimlerdir.

Yerleşme ve işyeri komitelerinin temel görevleri şöyle sıralanabilir:

- Faşizme karşı, faşist ideoloji, propaganda, slogan ve aldatmaca
tara karşı ve UDC için her fırsat ve biçimde avdmtancı ve eğitici propagan
da çalışması yapmak,

- işyerinde bir genel grev, miting, yürüyüş gibi yığınsal karşı çıkış
lar için gerekl·i örgütsel ve eğitsel hazırlıkları yapmak,

- işyerindeki ve semtteki resmi veya sivil faşistlere, faşizm özlem
cilerine karşı etkin önlemler almak, bunları tecrit ve teşhir ederek uzaklaş
tırılmasını propaganda etmek ve örgütlemek,

- işyerine veya semte yeni gelen kişileri UDC saflarına kazanmak.
faşistleri ise saptamak ,

- Çevredeki faşist sloganlara, faşist çete ve örgütlere karşı kitleler
le birlikte etkin bir savaşım vermek, çevredeki konut ve dükkanları halkı fa
şist saldırı ve baskılardan korumak, yılgınlığa meydan vermemek, bütün sal-
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dırıları en geniş şekilde kamuoyuna duyurmak. halkı faşizme. zorbalığa ve
baskılara karşı yığınsal çıkışlara çekmek için propaganda ve örgütlenme ça.
lışmaları yapmak.

- Sorunu salt faşist baskılar olarak dar bir alana hapsetmemek, acil
bölgesel sorunların (vol.su gecekondu. tapu, elektrik, okul vs) çözümü için
ve bu sorunları MC'ye bağlayan propoganda ve somut eylemler yürütmek,

- Tekelci sermayenin dayanılmaz boyutlara ulaşan ekonomik sömü
rüsüne ve MC'nin dayattığı "kemerleri sıkma" politikasına karşı. emekçi
halkın yiyecek, giyecek, yakacak, iş, toprak, kredi, konut. eğitim. kültür.
sağlık ve sosyal hizmetler, sosyal güvenlik gibi istemlerinin çözülmesi
için somut öneriler çerçevesinde propaganda ve bu amaçla geniş çaplı ey
lemler için örgütlenme yapmak, bu istemleri MC'nin alaşağı edilmesi. ye
rine halktan yana ulusal ve demokratik 'bir iktidarın kurulması istemiyle
bağlamak.

UDC'yi oluşturma, yaşama geçirme çabası, tabandan tavana ve tavan
dan tabana doğru iki yönlü paralel çalışmalar gerektirmektedir. Temelde,
tabanda. yığınların yaşadiğı ve çalıştığı yerlerde gerçekleştirilen propagan
da ve eylemler içinde gerçekleştirilen birliktelikler ve örgütlenmeler ülke
çapında örgütlerin üst düzeyinde gerçekleştirilecek eylem ve güç birliği çalış
maları ile paralel olarak yürütülmelidir.

DiSK'in düzenleyeceği ve ülkemizdeki ilerici, demokrat, yurtsever ni
telikli temel ekonomik, politik, demokratik ve mesleki örgütlerin temsil edi
leceği bir forum. UDC'mizi ortak hedef. ilke ve programının ortaklaşa kat
kı ve çabalarla ortak çıkar ve istemler doğrultusunda karalaştrırılacağı bir
ortam olacaktır. Tabanda temel komitelerin oluşturulması ve bunlar eliyle
yapılacak çalışmalar böylesi bir ortak program oluşumunu beklememelidir.
Çünkü tabandaki eylem ve güçbirlikleri örgüt merkezleri düzeyinde bir ara
ya gelmeye ve ortak program oluşmasını hızlandıracak, teşvik edecek, des
tekleyecektir. örgütlerin ortaklaşa saptayıp benimsedikleri ortak cephe prog
ramı ve ilkeler çerçevesinde ulusal bir cephe komitesinin oluşması ve te
mel komitelerin 'bu komiteye bağlanması UDC'mizin oluşmasının tamamlan
ması olacaktır.

Böylesi bir ulusal cephe komitesinin UDC oluşturma çabalarının en
başında ve hele emredici yetkiterle donatılarak kurulması ise. ilk bakışta
sanıldığı gibi UDC'nin oluşturulmasını hızlandıracak değildir. Tersine UDC'
mizde yer alması zorunlu işçi sınrfı örgütleri ve etkin yığınsal örgütler. di
ğer örgütlerle daha bir kez bile bir araya gelmeden ortak ilke ve programda
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anlaşmadan, böylesi bir örgütsel disiplin ve hiyerarşiyi kurmaya çalışmak,
UDC çalışmalarının tabanda yaygınlaşmasını, böylece geniş birliktelikler
oluşmasını engelleyecektir.

UDC'miz ortak bir program. ortak bir örgütlenme ve ortak bir hareket
olarak, işte böylesi zahmetli, sabırlı, esnek, yaratıcı, kararlı, sorumlu ve çok
yönlü çabaların meyvesi olarak oluşacak, emperyalizmin-tekellerin-gericili
ğin ve faşizmin üzerine yürüyecektir .

UDC'miz ıtüm ulusal demokrat güçlerin ürünü ve onuru olarak, çileli
halkımızı sömürüsüz ve baskısız günlere kavuşturacaktır.

22. Genel Kurulunda MADEN-İŞ üyeleri UDC'yi kurmaya ve yaşatma
ya karar vermiştir. Geniş işçi ve emekçi yığınları kurtuluş için UDC'ye umut
la bakmaktadır.

Bu bilinç ve kararlılıkla "Haydi UDC için görev başına.... " denildiği
görülmüştür. (EK: 122)

DiSK eski Genel Başkanı Kemal Türklerin 28.7.1977 tarihinde yapmış
olduğu Ulusal Demokratik Cephe çağrısından sonra, DiSK 3. Bölge Temsil
ciler Meclisinin 1 Ekim .1977 Tarihinde lzrnlr'de. 7. Bölge Temsilciler
Meclisinin 1 Ekim 1977 Tarihinde Sarnsun'da. 2. Bölge Temsilciler Mec
lisinin 2 Ekim 1977 tarihinde Adana'da, 1. Bölge Temsilciler Meclisinin
8. Ekim. 1977 _tarihinde Ankara'da, 8. Bölge Temsilciler Meclisinin 8.
Ekim. 1977 tarihinde Bursa 'da toplanarak Ulusa I Demokratik Cephe çağ
rısını tasvip ettikleri ve Ulusal Demokratik Cepherıln hayata geçirilmesi için
gereğinin yapılması hususunda karar aldıklar. ayrıca 9. ·Ekim. 1977 tari
hinde istanbul'da toplanan DiSK Genel Temsilciler Meclisinin de Ulusal
Demokratik Cephe çağrısını tasvip ettiği ve hayata geçirilmesi hususunda
gerekli girişimlerde bulunulmasının karar altına alındığı ve böylece Ulusal
Demokratik Cephe'yi yurdun her yanında hayata geçirmek için uğraşıda bu
lundukları anlaşılmaktadır. (EK: 125, DİSK AJANSi Cilt 1977/2, 10.10.1977
Tarihli 1977 /153 sayılı DiSK AJANS!)

· Ulusal Demokratik Cephe çağrısı ile bu yolda yapılan girişimlerin
DiSK'e bağlı ASiS, ASTER-İŞ, BANK-SEN, BAY-SEN, DEV MADEN-SEN, DEV
RiMCi TOPRAK-iş, GENEL iŞ, HAS-iŞ, HüRCAM-iŞ, LASTİK-İŞ, MADEN
iŞ, OLEYiS, TEKGES-iŞ, TEKNİK-İŞ, TEKSTİL, T.i.S. , TURİZM-İŞ, TüM
KA-iŞ ve .YENİ HABER-iŞ Sendikaları tarafından desteklendiği DiSK 6. Ge
nel Kurul çalışma raporundaki izahattan anlaşılmaktadır. (DiSK 6. Genel
Kurul Çahşma Raporu kitabı Sayfa 140-147)
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DİSK 6. genel kurul raporunda, Kemal Türklerin 6. Genel Kurulu açış
konuşmasında belirtildiği gibi, 5. Genel Kurulun 33 Numaralı yönlendirici
kararı ile yürütme kurulunun 25.7.1977 tarihli kararının ışığında; amacı,
hedefi ve ilkeleri yukarıda belirtilen Ulusal Demokratik Cephenin oluştu
rulması ve bu husustaki çağrının siyası işlevli bir örgütün oluşturulması
için yapıldığı açıkça anlaşılmaktadır.

DİSK'in, sosyalizme doğru ilerlemenin aracı olarak Ulusal Demokra
tik Cephe çağrısını yapıp, hayata geçirmek istediği aşikardır.

Diğer bir ifade ile Ulusal Demokratik Cephe çağrısının, komünistlerin
yer alan ve esas olarak sosyal demokrat eğilimli partiler ile müştereken ku
rulacak "Birleşik Cephenin" iktidarı devirmesinden sonra yeniden iktidara
getirilecek "Biri-eşik Cephe Hükümeti" tarafından toplum yararına yapılacak
anti-emperyalist, anti-feodal icraatları sonucu ileri demokratik düzenin ku
rulacağı, bundan sonra Sosyal Demokratların tasfiye edilerek sonuçta Sos
yalizmin kurulmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

DİSK karar organlarındaki bazı yöneticilerin Ulusal Demokratik Cephe
çağrısına, liderlik ve şahsı hesapları yönünden karşı olmaları sebebiyle DİSK
bünyesinde belirlenen anlaşmazlığın halli için, 22-26. Aralık. 1977 tarihin
de 6. erken olağan genel kurul toplantısının yapıldığı, bu toplantıda; Ulusal
Demokratik Cephe çağrısını savunan Kemal Türkler ve arkadaşlarının görüşü
ile karşı görüş sahibi olanların görüşleri, bölünmeyi önlemek ve DiSK'in bü
tünlüğünü bozmamak için, meczedilerek, 1 Numar-alı "Cephe Kararı" alın
mıştır.

Temel Yayınlardan olan TKP Konferansı (Belgeler) isimli kitabın 174
ve 175. sahifelerinde " ... Programda öngörüldüğü gibi TKP'nin yakın ama
cı devrim sürecinin ileri demokratik aşamasına, bu düzeye işçi sınıfının ön
cülüğünde köy emekçilerinin, geniş ortak katmanların, devrimci aydın ve
gençliğin savaş ve eylem birliği ile ulaşılacaktır .Bütün bu güçlerin Ulusal
Demokratik Cephe Birliği, bu amaca ulaşmada tarihsel bir rol oynayacak
tır ... Ulusal 'Demokratik Cephenin kurulmasında işçi sınıfının öncülüğünün
belirleyici bir önemi vardır. Bu nedenle işçi sını.fımızın Marks'çı-Lenin'ci ön
cü örgütü TKP, bu cephenin de öncüsü, örgütleyicisi. güvencesi olacaktır.
TKP, cephe hareketinde işçi sınıfının öncülüğünü sağlamak için çalışır. An
cak öncülük sorunu cephe politikasında kağıt üzerinde öne sürülen bir ko
şul değildir. Partimiz Ulusal Demokratik Cephenin omurgasının işçi sınıfı
nın birliği, iskeletinin işçi-köylü bağlaşıklığı olduğunu programının, savaşım
larının köşe taşı yapmıştır. Bunun yanı sıra ilerici güçlerin eylem birliği cep
henin oluşma sürecinde -(yığın eylemlerinin başarıya ulaşmasında) önemli
bir rol oynar. ,
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Değişik politik akımlara bağlı ilerici güçlerin eylem birliğini gerçekleş
tirme, süresinde ilkesel, ideolojik savaşım aralıksız süregidecektir. Maocu
luk, faşizm serüveni eylemlerle olduğu kadar .sağcı sapmalarla küçük bur
juva sosyalizmi ile ideolojik savaş zorunluluktur. özellikle bu akımların ey
lem ve cephe birliğine ilişkin ters ve bölücü görüşleri ile savaşmak güncel
dir. Bu görüşlerin yığınlar arasındaki etkinlikleri kırılmadan eylem birliği
istenilen boyutlara ulaşamaz, işçi sınıfının öncülüğünün öznel ön koşulla
rı yeterince yaratılamaz. Ancak bu ilkesel tutum ilerici, demokratik güçle
rin eylem birliğinin önünde bir engel değildir, öyle konmamalıdır.

Bu gün eylem birliği ilerici güçlerin anti-emperyalist. anti-faşist nite
likli yığın ,eylemleriyle oluşuyor." denilmektedir.

Yukarıya aynen alınan bölümden de anlaşılacağı üzere Ulusal Demok
ratik Cephe sloganının aynı zamanda Türkiye Komünist Partisinin sloganı
olduğu ve Ulusal Demokratik Cephe çağrısına ,bu illegal kuruluşun da sahip
çıktığı anlaşılmaktadır.

b - Demokratik Platform çalışmaları:

DİSK 6. Genel Kurulunun 1 numaralı kararıyla (Tüm ulusal, ilerici. de
mokrat. yurtsever örgüt ve güçlerin anti-Iaşist. anti-emperyalist ve anti-tekel
cephede savaşım birliğinin kurulması) kararlaştırılmıştır.

DiSK'in almış olduğu bu karar uyarınca, 1-4. Ağustos. 1978 Tarihin
de 1. ören toplantısı sonunda: Acil görevimiz anti-emperyalist. anti-faşist.
anti-tekel cephenin oluşumu yolunda güç ve eylem birliği için demokratik
platform gerçekleştirmektir; başlığı ile başlayan ve kaleme alınan yazıda:

"Dünya kapitalist-emperyalist sistemi derin 'bir bunalım yaşamakta
dır. Sistemin çelişkileri hızla kesinleşmektedir. Alınan tüm önlemler bu sis
temin çöküşünü geciktirmeye ya da yavaşlatmaya yönelik olmaktadır.

Bu çöküş kapitalist-emperyalist sistemi daha da saldırgan hale getir
mekte, silahlanmaya hız verilmekte, bölgesel savaşlar körüklenmektedir.
Sömürü ve baskının sürmesi için; işçi sınıfı, emekçi halkların mücadelelerini
önlemek için her yola başvurulmakta, faşist yöntemler desteklenmektedir.
Son NATO toplantıları, Asya .ve Afrika'daki 'kışkırtma ve müdahaleler bu
gerçeğin en sonsomut göstergeleridir.

Buna karşın sosyalist sistemin, kapitalist ülkede işçi sınıfı hareketleri
nin ve ulusal kurtuluş savaşı veren halkların birlik ve dayanışması daha da
pekişmekte, kapitalizmden sosyalizme geçiş süreci hızlanmaktadır. Yumuşa-
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ma sürecinin ·geliştirilmesi, silahsızlanma .yolunda atılan adımlar. emperya
list komploların ve saldırıların dünya devrimci güçlerince boşa çıkarılması
bu genel gidişe hizmet etmektedir.

Emperyalizmin ekonomik, politik, ideolojik ve askeri baskısı altında
olan Türkiye, bu sistemin. ekonomik ve politik bunalımlarından etkilenmek
te, silahsızlanmaya zorlanmaktadır.

işsizlik ve pahalılık sürmektedir. Ekoriomimiz üzerinde söz sahibi· olan
uluslararası malı kuruluşlar, çok uluslu tekeller ve yerli ortakları ücretlerin
dondurulmasını, emekçilerin kemerlerini sıkmalarını istemektedirler.

Tekelci kapitalistlerin karları hızla artarken işçi, köylü, memur. esnaf
ve zanaatkarların çalışma ve yaşam koşulları gittikçe ağırlaşmaktadır. özel
likle emekçi kadınlarımız ve geniş kitle üzerindeki baskı ve sömürü, acıma
sızca sürdürülmektedir.

Bu gün artık iktidarda MC yoktur. Ülkemizi siyasal ve ekonomik ifla
sın eşiğine geti(en gerici ve faşist güçlerin temsilcisi MC'nin iktidardan
düşürülmesinde demokratik güçlerin aktif ve kararlı mücadelesi önemli bir
.rot oynamaktadır.

Ancak, MC'nin düşürülmesi faşist saldırıları azaltmamış tersine ikti
dardan uzaklaşmanın, ele geçirdiği mevzileri kavbetmenin hırçınlığıyla fa
şist saldırılar artmıştır. Gerici ve faşist güçler yeniden iktidar olmanın yo
lunu bu saldırıların yaratacağı korkma ve sinme ortamında bulacaklarını
sanmaktadırlar.

Faşist çetelerin ayırım gözetmeksizin işyerlerinde, okul kapılarında,
.sokak aralarında işçilere, köylülere, yurtsever genç ve aydınlara yönelen
namluları bu amaca yöneliktir.

Bu gün sosyal demokrat ağırlıklı bir yönetim işbaşına gelmiştir. Sos
yal demokrasi iktidar olurken 'bir yandan faşizme karşı güçlerin desteğini
almış, öte yandan tekelci sermaye ekonomik ve politik bunalımlarına çö
züm bulacağı konusunda güven vermiştir. Tekellere güven verme, onun
desteğini kazanmak ve sürdürme politikasıyla faşizmi geriletme, yıkıcı dar
be vurma politikası birlikte yürümez.

Nitekim genel grev provası anlamına gelen 20 Mart direnişi bu gerçe
ği en yalın bir şekilde açığa çıkarmıştır. Bir milyona varan emekçinin 'DiSK'in
öncülüğünde yürüttüğü eylem tekelci sermayeyi can evinden vurmuştur.

Siyasi iktidar ise bu şanı ı anti-faşist direnişe karşı çıkarak faşizme kar-
• şı mücadelece kararsızlığını, tutarsızlığını ve tarihsel olaylardan ders alma
dığını açık şekilde göstermiştir.
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Bugün temel görev faşizmi ger'iletmek'tedir. Bu görev bütünü ile sosyal
demokrat bir iktidardan beklenemez ama ,bu yaklaşım mücadeleyi sos
yal demokratları dışlıyarak sürdürülme anlamına da gelmez. Görev, tüm an
ti-faşist güçleri sağlam bir şekilde örgütlemeyi ve aktif bir şekilde müca
deleye sokmayı gerektirmektedir.

Tekelci güçlerin en gerici kesimlerine dayanan MC iktidarı boyunca
dış politikada emperyalizme uşakca sadakatın örneklerini göstermiştir. Kıb
rıs, Ege _Kıta Sahanlığı «e ambargo karşısında takınılan tavırlar _olsun, ulus
lararası mali kuruluşlar karşısındaki tutum olsun hep bu çizgide yürümüş
tür.

Yeni hükürnet emperyalizme bağımlılık ilişkilerini yeniden düzenlemek,
Türkiveve bu yapı içinde daha insiyatifli bir rol kazandırmak istemektedir.
Son aylarda yürütülen yoğun dış ilişkiler, sorunların NATO içinde kalarak
çözümlenmeye çalışıldığını, NATO'dan çıkmanın düşünülmediğini göster
mektedir. Emperyalizmin saldırgan askeri örgütü NATO'da kalarak daha
"kişilikli", daha "bağımsız" bir politika izlemek olanaksızdır. Biçimsel ve
yüzeysel farklılıklar dışında değişen bir şey olmayacaktır. Nitekim yumu
şama ve silahsızlanma 'konusunda farklı yaklaşımlar getirilmekle birlikte,
NATO'nun uzun vadeli silahlanmayı tırmandıran, bu alana daha fazla kay
nak ayrılmasını isteyen temel politikasına katılınmıştır.

MC'nin alaşağı edilmesi kolay olmamıştır. Başta işçi sınıfı olmak üze-
re tüm demokratik güçler üç yıla yaklaşan MC iktidarına karşı aktif ve ka- ,
rarl ı bir mücadele yürütmüştür.

Demokratik Hak ve özgürlükler Mitingleri. DGM 'lere karşı yürütülen
yiğit direniş. 1 Mayıs'ların kitlesel olarak yeniden kutlanması. demokratik
kitle örgütlerinin oluşturdukları güç birliği ve bu güçbirliği sonucu işsizli
ğe. pahalılığa, faşist saldırılara karşı gerçekleştirilen eylemler. bu konuda
yürütülen mücadele göstergeleridir.

İşçi sınıfı ve emekçiler faşizme karşı görevlerini yeni iktidar dönemin
de de sürdürmüştür. Hatta bu dönemde gerçekleştirilen 20 Mart Faşizme
ihtar eylemi ve 1 Mayıs kutlanması, hazırlık çalışmaları, örgütlenişi ve yü
rütülmesi bakımından geçmiştekilerden daha nitelikli olmuştur. Böyle ol
ması da -doğaldır. DiSK Yönetimi geçmiş mücadelelerden çıkardığı dersler
le gerçekleştirdiği bu eylemleri daha tutarlı ve işçi sınıfına yaraşır bir di
siplin içinde örgütlemeyi ve yürütmeyi başarmıştır.

Bu gün emperyalizme, faşizme, şovenizme ve tekellere karşı yürütüle
cek programlı ve sürekli güç ve eylem birliği oluşturmak acil görevdir. Böy
lesi bir güç ve eylem birliği için olumlu koşular vardır.
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işçi sınıfı ve diğer emekçi kesimlerin istemleri doğrultusunda bu istem
leri bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi içinde değerlendirerek
daha il-eri adımlar atmak, tüm demokratik kuruluşlarla sürdürülen ortak ça
lışmaları programa, sistemli ve sürekli çalışan bir yapıya kavuşturmak için
öncelikle bir Demokratik Platform oluşturulmalı-dır.

DiSK 6. Genel Kurulu "Tüm Ulusal, ilerici demokrat. yurtsever, örgüt
ve güçlerin anti-faşist, anti-emperyalist ve anti-tekel cephede savaşım bir
liğinin kurulmasını" karar altına almıştır.

DİSK'in bu kararının hayata geçirilmesi için öncelikle anti-emperyalist,
anti-faşist güç ve eylem birliği yolunda Demokratik Platforrn'u zaman geçir
meden oluşturmak ve belli çalışma ilkeleri ile bu Platform'u daha ileri mü
cadele biçimleri için çalışır hale ,getirmek gereklidir.

Ekte sunulan DİSK İSTEMLERİ, böylesi bir Demokratik Platforrn'un tar
tışmalarına temel olacak bir belgedir. Bu istemler programı etrafında DİSK
kendi örgütsel bağımsızlığından taviz vermeden, işçi sınıfının birliğini, özel
likle DİSK'in çatısı altında sendikal birliğini gözeterek katılanların, birbir
lerinin örgütsel bağımsızlığına ve görüşlerine saygı duyma, kitlesel eylem
leri esas almada; eşit haklara saygı gösterme temeli üzerinde emperyaliz,
me, faşizme ve tekellere karşı olan tüm sendika, dernek, meslek örgütleriy
le, demokratik kuruluşların bu platformun gerçekleşmesi için çalışmalara
başlamalıdır. Bu çalışmaya yardımcı olacak siyasi partilerle sıkı bir ilişki
içindeki olunmalıdır.

20 Mart Faşizme ihtar eylemi ve 1 Mayıs kutlaması sırasında sağla
nan güç ve eylem 'birliği böylece kalıcı ve sürekli bir biçime kavuşturulma
lı ve giderek daha ileri mücadele biçimi-erine hazırlanılmalıdır." şeklinde
ifade edilmektedir.

Yukarıdaki metin içinde, bu metne ek olarak sunulduğu bildirilen DİSK
İSTEMLERİ ana başlıkları altında aşağıda gösterilmiştir.

DİSK İSTEMLERİ :

Siyasal ve Demokratik istemler :

- Faşist ve ırkçı yuvalar dağıtılmalı, devlet kademeleri faşistlerden
temizlenmeli, bu güne değin yapılan işkencelerin, siyasal cinayetlerin ve 1
Mayıs 1977 komplosunun sorumlularından hesap sorulmalıdır.

- üniversite ve öğrenim kurumlarında can güvenliği sağlanmalı, öğ
renim özgürlüğü gerçekleştirilmelidir.
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- TRT ve üniversite gibi kurumlar gerçekten bağımsız ve özerk ku
ruluşlar haline getirilmeli, yönetimlerinde demokratik bir işlerlik sağlanma
lıdır.

- Hangi görevde ve meslekte olursa olsun 18 yaşındaki herkese oy
hakkı tanınmalı. seçilme yaşı indirilmelidir.

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmalı-
dır. ·

- işkence uygulanmamalı ve işkenceciler yargılanmalıdır.

- .. Bağımsız Yargı ilkeleri" hayata geçirilmeli, sivil. asker olağanüs-
tü yargılama ve ihtisas mahkemeleri girişimlerinden vazgeçilmelidir.

- Düşüncelerinden ve eylemlerinden dolayı mahkum edilen siyasal
tutuklular başta olmak üzere tüm tutuklular için genel af çıkarılmalıdır.

- Sendikalar Yasası. topJu sözleşme, grev ve lokavt yasası, iş yasa
sı, dernekler yasası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası başta olmak üze
re temel hak ve özgürlükleri düzenleyen yasalarda yer alan anti-demokratik
hükümler kaldırılmalıdır.

- işçi sınıfının uluslararası birlik. mücadele ve dayanışma günü olan
1 Mayıs, işçi Bayramı olarak yasalarda. yer almalıdır.

- Sendikaların Uluslararası sendikalarla ilişkilerini ve dayanışmala
rını geliştirici yasa değişiklikleri yapılmalıdır.

- işçi sınıfının serbestçe örgütlenmesini ve biliminin açıklanmasım
engellemeye yönelik T.C.K. nun 141 ve 142. Maddeleri kal-dırılmalıdır.

- Kamu görevlilerinin siyasal faaliyetlerini engelleyen, siyasal parti
lere girmelerini yasaklayan yasa maddeleri kaldırılmalıdır.

- Tarım işçileri ve orman işçileri için iş yasaları çıkarılmalı, iş ya
sası kapsamı dışında bırakılan tüm çalışanlar iş yasası kapsamına alınmalı.
iş yasalarının birliği ernaçlanrnalıdır.

- 12 Mart'dan bu yana Anayasada yapılmış değişiklikler kaldırılmalı.
1961 Anavasa'sı eski durumuna kavuşturulmalı, uygulanmayan maddeleri ek
siksiz uygulanmalı, Anayasa işçi sını_fı ve emekçi halk yararına geliştirilme
lidir.

Basın özgürlüğünü kısıtlayan engeller kaldırılmalıdır.

Halkımız üzerindeki ırkçı ve şoven baskılara son verilmelidir.
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Sendikal Hak ve özgürlükler i!e ilgili istemler:

- Çalışanlar arasında işçi-memur gibi yapay ayrımlar kaldırılmalı, tüm
çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkı tanınmalıdır.

- Grev hakkının kullanılmasın:n toplu sözleşme düzenine bağlı ol
maktan kurtarılıp genel grev, dayanışma grevi, uyarı ve sempati grevi, hak
kı tanınmalı, grev hakkı üzerindeki tüm s:nırlamalar kaldırılmalıdır.

- Anayasada yeri bulunmayan ve toplumsal suç olan lokavt yasak
lanmalıdır.

- işçilerin istediKleri sendikayı seçme hakkı olan ve gizli oy açık
sayım ilkesine dayalı referandum yasallaştırılmalıdır.

- iş kolları sayısı 16'ya indirilmelidir.

- Toplu sözleşmeler işkolu düzeyinde yapılmaktan çıkarılıp işyeri dü-
zeyinde yapılacak bir düzene kavuşturulmalıdır.

Ulusal Bağımsızlık ve Dış ilişkiler Konusundaki istemler:

Emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, siyonizme. şovenizme ve sömür
geciliğe karşı mücadele veren dünya halkları desteklenmelidir.

- ülkemizi emperyalizmin boyundurluğu altına sokan NATO. CENTO,
OECD ve enerji ajansı gibi askeri ve ekonomik örgütlerden çıkılmalı; AET ve
iMF ile olan ilişkiler kesilmelidir.

- ikili anlaşrnalar feshedilmeli, askerl üsler gerçekten kapatılmal:,
yabancı askerler sınır dışı edilmelidir.

- Kıbrıs toprak bütünlüğüne sahip, egemen. bağımsız. bağlantısız ve
yabancı güçlerden arınmış bir ülke durumuna getirilmelidir. Ege sorunu
Türkiye ve Yunanistan halklarının karşılıklı barış çabalarıyla çôzümlenrneli.
emperyalist ülkelerin müdahalesi önlenmelidir .

- Kalıcı ve sürekli bir dünya barışı için çaba harcanmalı. barışçı bir
dış politika izlenmeli, genel ve tam bir silahsızlanma için mücadele edil
melidir.

- Başta sosyalist ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle eşitlik. karşılıklı
yarar ve içişlerine karışmama ilkeleri temeli üzerinde iyi ilişkiler kurulmalı,
karşılıklı işbirliği geliştirilmelidir.

- Helsinki Avrupa Güvenlik ve işb;rliği sonuç belgesi eksiksiz uygu
lanmalıdır.
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Eğitim ile ilgili istemler:

- Eğitim ve öğrenim kurumlarında ve yurtlarda varolan faşist işgale
son verilmeli, bu kurumlarda can güvenliği sağlanmalıdır. Ders kitapları. ge
rici, faşist. ırkçı, şoven görüşlerden arındırılmalı, bilimsel öze kavuşturul
malıdır.
- !Eğitim ve öğrenim kurumlarındaki öğrencilerin bu kurumlarda yö

netime katılmaları sağlanmalıdır.
- öğrenim kurumlarındaki disiplin yönetmelikleri demokratikleştiril

melidir.
- Eğitim ticaretine son verilmeli, öze! okullar ve dershaneler kapatıl

malıdır.
- Eğitim emekçilerinin özlük sorunları çözümlenmelidir.
- Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirecek olanaklar sağlanmalı,

kitle sporu ve kültürel hizmetler emekçi çoçuklarına ulaşacak biçimde yay
gınlaştırılmalıdır.
- Çıraklar ve genç işçiler mesleki ve teknik eğitimden geçirilmelidir.
- Eğitim sistemi yeniden düzenlenmeli, demokratik ve yeterli bir

eğitim düzeni getirilmelidir.
- Eğitim üretime yönelik bir biçime sokulmalı, mesleki eğitim yaygın

laştırılmalıdır.
- Okuma yazma kampanyasına girişilmeli, ilkokul çağına ulaşmışlar

arasında okuma-yazma bilyemen kişi bırakılmamalıdır.
- Devlet her öğrencinin öğrenim ve eğitim masraflarını karşılamalı.

işçi ve emekçi çocuklarına karşılıksız burs sağlanmalıdır.

Kültür ile ilgili istemler:
- Kitap toplama. oyunları sahneden 'kaldırma uygulamalarına son ve

rilmelidir.
- Sanatçıların örgütlenmesini ve sosyal güvenceye kavuşmasını sağ

lavack yasalar çıkartılmalıdır.
- Sanat ve düşünce yapıtlarından. kitaplardan elde edilen gelirler

vergiden muaf tutulmalıdır.
- Halk yararına yapılan sanat ürünlerinin en geniş kitlelere ulaşması

sağlanmalı, sanatçıların bu yolda ürün vermeleri teşvik edilmelidir.
- Tüm kültür ve sanat ürünlerine uygulanan sansür kaldırılmalıdır.
- Halkımızın kültürü üzerindeki emperyalist etkilere son verilmeli,

kültürel mirasına eleştirisel bir biçimde sahip çıkılmalıdır.
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Sanayi ile ilgili istemler:

- Yeni yatırımların teknoloji seçiminde emperyalist ülkelerin dayat
tığı geri teknolojiler seçilmemelidir.
- Sanayinin ülke çapında yaygınlaştırılması sağlanmalı, bölgesel den

gesizlikler yaratılmamalı, tarım ve sanayi arasında dengeli bir birlik kurul
malıdır.
- Ülkemizde varolan yabancı sermayeye tanınan bütün imtayazlar

kaldrnlrnah. yabancı şirketler devletleştirilmelidir.
- Sanayileşmede ağır sanayiye ve yatırım malları üretimine ağırlıi<

verilmelidir.
- Sanayi dış bağımlılıktan kurtarılmalı, yabancı ülkelerle yapılan dış

ticaret anlaşmaları yeniden gözden geçirilmeli. sosyalist ülkelerle ve üçün
cü Dünya Ülkeleriyle ticarete önem verilmelidir.

Toprak Meselesi rıe Tarım Sorunu ile ilgili istemler:

- üretciye ürettiği ürünün gerçek karşılığını sağlayacak bir taban fi
yatı tespit etme politikası uygulanmalı, taban fiyatı tespitinde demokratik
köylü örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır.
- Varolan tüm kooperatiflerde küçük üretici ve yoksul köylülerin et

kinliği arttırılmalı, bu örgütler demokratikleştirilmelidir.
- Topraksız ya da az topraklı köylülerin çıkarlarını gözeten demok

ratik ve gerçek bir toprak reformu yapılmalıdır.
- Tarım ürünlerinin pazarlanmasında aracıların ve toptancı tüccarla

. rın kaldırılması için mücadele edilmeli, ürünler tüketiciye dolaysız yolla ulaş
malıdır.
- Tarımsal krediler küçük ve orta köylüye verilmeli, bunların işletil

melerine teknik yardımlar sağlanmalı, tarımsal girdileri ucuz fiyatla alma
ları sağlanmalıdır.
- Kırsal kesimde yaşayan kitlelerin sosyal güvencesi sağlanma! ı. ta

rım sigortası çıkarılmalıdır.
- Ülkemizin ormanları, rner'alan, balıkçılık alanları kamulaştırılmalı,

bu alanlarda çağdaş teknoloji uygulanarak halk yararına bir düzenleme ge
tirilmelidir.

Kamu iktisadi Teşekkülleri ile ilgili istemler:

- KiT'lerin ürettiği mallar üreticiye dolaysız bir biçimde ulaşrnah. bu
kuruluşlarda üretim malları ile temel tüketim malları üretimine öncelik ta
nınmalıdır.
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- Kamu iktisadi Teşebbüslerinin işveren sendikalarına üye olmaları
yasaklanmalıdır.
- KiT'ler yeniden düzenlenmeli, KİT'lerdeki tüm yabancı ve özel ser

maye ortakları tasfiye edilmelidir.

Doğal Kaynaklanmaz, Enerji Sorunu ile ilgili istemler:

Emperyalist bir kuruluş olan Uluslararası Enerji Ajansından çıkıl-
malıdır.

Orman ürünleri emekçilerin yararına değerlendirilmeli, orman işçi
ve köylülerinin tüm borçları kaldırılmalı. ormanlarımız halk yararına işletil
melidir.
- ül1<emizin doğal kaynakları halkımızın çıkarları doğrultusunda de

ğerlendirilmeli, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, başta petrol ve madenler
olmak üzere devletleştirilmelidir.
- ülkemizde faaliyet gösteren tüm emperyalist petrol şirketlerinin

anlaşmaları fesh edilmeli, arama ruhsatları iptal edilmelidir.
-Su kaynaklarımız değerlendirilmeli, hidroelektrik santrallarına önem

verilmelidir.
- Enerji konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmalı, doğal kaynakları

mız değerlendirilmelidir.

Dış Ticaret ve Bankacılık ile ilgili istemler:

- Uluslararası tekellere ayrıcalık tanıyan gümrük indirimi ve vergi
iadesine son verilmeli, dış ticaret devletleştirilmelidir.
- Kredi düzeni yeniden ele alınmalı, tekelci sermayeye tanınan ay

rıcalıklar kaldırılmalı, banka kredilerinden gerçek üreticilerin yararlanması
sağlanmalı, küçük üreticilere uzun vadeli düşük faizli kredi olanakları ta
nınmalıdır.
- Bankalar ve sigortalar devletleştirilmelidir.

Kentleşme, Konut ve 'Kira Sorunu ile ilgili istemler:

- Tüm kentleşme sorunları emekçiler lehine çözümlenmelidir.
- Devletin ucuz ve· sağlıklı konut yapımına yardımcı olması sağlan-

malıdır.
- Lüks konut yapımı engellenmeli, sosyal konut yapımına ağırlık ve

rilmelidir.
- Gecekondu yıkımı durdurulmalı, gecekondularda oturan yurttaşlar

için sosyal konut yapılmalıdır.
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-- Kıyı yağması önlenmeli, kıyılar kamulastırılmalı, buralarda halkın
dinlenebileceği tesisler yapılmalıdır.
- Konut malzemesi üretimi ve ,dağıtımı devlet eliyle yapılmalı, bü

yük inşaat şirketleri kamulaştırılmalıdır.
- Elektrik, su, yol kanalizasyon, havagazı gibi hizmetler tüm halk kit

lelerini kapsayacak bir biçimde yaygınlaştırılmalıdır.
- Kiralar dondurulmalı. bu alandaki soyguna son verilmelidir.
- Arsa spekülasyonu önlenmelidir. Bu amaçla kent toprakları üze-

rindeki özel mülkiyetin kaldırılması, bu toprakların kamulaştırılması için ça
ba harcanmalıdır.

Belediyeler ile ilgili istemler:

- Belediyeler halkın da katıldığı yerel yönetimler haline getirilmeli
özerklikleri sağlanmalı, Belediye ·Gelirleri Kanunu vs. gibi kanunlar bu yön
de değiştirilmelidir.
- Halkın temel tüketim maddelerinin sağlanmasında 'belediyeler yo

luyla ucuz halk pazarları, satış mağazaları kurulmalıdır.
- Belediyelerin yetkileri genişletilmeli, buna karşılık valilik yetkileri

daraltılmalıdır.

DiSK'in bu istemleri yanında ayrıca;

"Çalışma ve yaşama koşullarının düzeltilmesine ilişkin istemler, yurt
dışındaki işçilerimize ilişkin istemler, sosyal güvenlik ile ilgili istemler, işçi
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili istemler, beslenme ve sağlık ile ilgili istem
ler, ulaşım ile ilgili istemler ve vergiler ile ilgili istemler"in de yer aldığı
(EK - 122 ve 131) sayılı dosyanın tetkikinden anlaşılmıştır.

ören'de alınan bu kararlar doğrultusunda DiSK Genel Merkezinde;
16.10.1978 tarihinde rapörtörlüğünü Burhan ŞAHİN 'in yaptığı anti-faşist,
anti-emperyalist güç ve eylem birliği içinde oluşturulacak demokratik plat
form sürekli komitesinin teşekkül ettirildiği ve bu komiteye Rıza GÜVEN,
Fehmi IŞIKLAR, Metin DENiZMEN ve Celal KüÇüK'ün katıldıkları anlaşıl
mış olup; komitenin bu toplantısında:

"1 - Komite adına mesleki ve demokratik kitle örgütleriyle ilişkile
rini sürdüren DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR komite üyelerine;

DiSK'in daha önce TöB~DER, TMMOB, TOS-DER ve TÜM-DER Yöneti
cileri ile yapmış olduğu görüşmelerin olumlu geçtiğini, bu örgütlerin pren
sip olarak sendikal hak ve özgürlükler ile faşist saldırılara karşı anti-faşist.
anti-emperlasit demokratik platformda yer alacaklarını:
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DiSK yönetim organlarının temayülü doğrultusunda TüRK-iŞ Genel
Başkanı Halil TUNÇ ile görüştüğünü, Halil TUNÇ'un kendisine, ilkeleri tes
pit edilecek ortak mücadeleden yana olduğunu belirttiğini ve konuyu kendi
lerinin yönetim kuruluna götüreceğini ve 'bir teknik komite oluşturularak bu
husustaki diyaloğunun sürdürüleceğini belirttiğini;

CHP Genel Sekreteri Mustafa üSTüNDAö ile yapılan görüşmelerde
üSTüNDAĞ'ın, DiSK'in faşist tırmanışa karşı tavrı bizleri rahatlatmıştır.
şeklindeki beyanına karşı kendisinin CHP ağırlıklı hükümetin toplumsal an
laşma dayatması ile pahalılığı, işçi sınıfı ve emekçi halkımızın üzerine yık
mak istediğini hele hele Başbakanın sol'un % 1 oranında oyu olduğunu,
bu bakımdan sol'un önemli olmadığını imajlayan beyanının bilimsel mantıkla
bağdaşmadığı şeklinde cevaplandırdığını;

Kısa vadeli demokrasi mücadelesinde TüRK-iŞ'in desteğinin sağlana
bileceği, bunun ise uzun vadede te'oanda birliğe yol açabileceği. diğer eği
limlerle ilişkilerde dayatmacı olmayan ilkeli davranış kaba hatları ile belir
lenerek sürdürülürse başarıya doğru hızla gidilebileceğini beyan etmiştir.

Komitenin aynı toplantısında söz alan Metin DENiZMEN : TÖB-DEA 'in
Gültekin GAZİOĞLU Başkanlığındaki yönetiminin DiSK olarak resmen tanın
dığına göre, diğer yönetim ile de gayri resmi pratik ilişkilerin sürdürülme
sini teklif etmiştir.

Toplantıda Rıza GÜVEN ise; derhal aralarında görev bölümü yapılması
ve hangi arkadaşın hangi örgütle ilişki kuracağı hususunun tesbit edilmesi
ne değinmiş ve nihayet Fehmi IŞIKLAR, programın hazırlanarak örgütler
le görüşülmesini ve bu görüşmelerde gündem, program ve örgütlenme ko
nularının lazım geldiğini bildirmiştir."

Bundan sonra komite üyeleri arasında bu doğrultuda görev bölümü
yaparak programın hazırlanması görevini Fehmi IŞIKLAR'a, anti-faşist, anti
emperyalist, demokratik platforma katılacak örgütlerin niteliklerinin tespi
ti görevi ise Burhan ŞAHiN'e verilmiş olup örgütlenme biçiminin tepeden
aşağı doğru olmasının ve demokratik örgütlerle yapılacak girişimlerde gün
demin (anti-faşist. anti-emperyalist, güç ve eylem birliği) tezi üzerinde in
şa edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bir sonraki toplantının DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAA'ın çağrısı
ile yapılması hususu da bu kararda yer almıştır.

Demokratik Platform Sürekli Komitesi'nin yukarıda zikredilen kararın
dan sonra komitede görevli bulunan kişiler çalışmalara girmişler, bu çalış
malar sonunda :
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Pıattorrn'un oluşması için DiSK "Cephe konusunda son durum" baş
lığı altında gerekli değerlendirme yaparak bu değerlendirme içersindeki tes
pitler ile birlikte siyasi partiler, siyasal eğilimlerin yansıdığı dergiler, sen
dikalar, çeşitli dernek ve demokratik kuruluşlar, barolar ve meslek odaları
ve dış ülkelerdeki işçi ve gençlik örgütlerine gönderi !erek bu kişi ve kuru
luşların önerileri alınmıştır.

DiSK'in 6. Genel Kurulunda faşizme ve emperyalizme karşı cephe gi
rişiminde bulunulması karara bağlanmıştır. Bu kararda:

"Faşizme ve emperyalizme karşı bir cephenin kurulması yolunda başta
işçi sınıfının ve giderek diğer emekçi kesim ve tabakaların birlikteliğini sağ
lamak konusunda 20 Mart'da 2 saatlik iş bırakma eylemi önemli bir adım
olmuştur.

Ancak anti-faşist, anti-emperlasit bir cephenin genel karakterini ve ya
pısal özelliğini bir tek örgütün belirlemesi şu anda olanaksızdır. Zira sos
yalist partilerin henüz hiçbiri işçi sınıfının eylemine yön verecek sıçramayı
yapamamıştır. Bu koşullar zorunlu olarak DiSK'in bir cephe oluşumu yolun
da adımlar atmasını, en geniş sınıf ve kitle örgütü olması nedeniyle gerekli
bulmuştur. Bunun bilincinde olan DiSK'in şimdilik zorunlu olan bu cepha'nin
kurulması yolunda örgütlerle yapmayı planladığı görüşmeler sonunda kuru
lacak demokratik platforma temel alınabilecek bir eylem programı oluştu
rulması düşünülmektedir. Bu eylem programının ana hatları DiSK'in son iki
kongrede belirlediği -Kongre Kararları- çerçevesinde ortaya konulabilir.
Gerek işçi sınıfının ve gerekse tüm ezilenlerin demokratik taleplerini, eko
nornik.taleplertni içeren bu kararlar dizisi bir eylem programr ile uygulama
alanına geçirilecek, konfederasyonumuz bu aşamada üzerine düşen adımı

Eylem programı, sosyal demokrasinin. mücadeleyi parlamento içine
hapsetmek isteğini de kıracak ve giderek anti-faşist mücadelenin toplum
içinde verilmesi gerçeğini bir kez daha sosyal demokrasiye karşı da vur
gulayacaktır. Mücadelenin toplum içinde verilebileceği gerçeğindan hareket
bizlere ancak etkinlik kazandıracaktır.

ıeorik görüşmelerimizi saklı tutarak faşizme karşı el birliğiyle rnüca
ı~ıeyi örgütlersek bu mücadele ancak işçilere tüm emekçilere mal edilebi
lir ve ancak o zaman faşizm geriletilebilir ve durdurulabilir.

Bugün ülkedeki tüm sol örgütlerin homojen olarak bir araya gelme
lerini beklemek yanlıştır. O nedenle örgütlerin bağımsızlığı ilkesi üzerinde
bir cephe kavramının zorunluluğunu belirtmek ve örgütlerin birbirlerine kar-
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şı dayatmacı değil saygı esası ile birlikteliklerini savunmak durumundayız.
Bunun ilk koşulu işçi sınıfının parçalanmışlığının yok edilebilmesi icin kon
gre kararlarına dayalı bir eylem programının uygulanmasına -varlık neden
lerini- koruyarak katılmaları gerekmektedir. DiSK'in içinde bu eylem prog
ramı, uygulama alanı bulamazsa tüm sol 'un işbirliği yolunda adım atmak
olanaksız duruma gelir.

DiSK, işçi sınıfının demokratik, ekonomik talepleri olarak belirlenen
kararları doğrultusunda sunduğu bu eylem programını tüm sol örgüt-parti ve
kişilere açarken onların bağımsız kişilikleri ile eylem programının yenilene
ceğine, gelişeceğine, değişeceğine ve giderek tüm sol 'u içeren bir cephenin
kurulacağına inanmaktadır.

önümüzdeki 6 aylık çalışma döneminde cephe ile ilgili demokratik
platforrn'un oluşturulması yoluna gidilecektir.

Hiç şüphesiz bu konudaki harekette en zor çözümlenecek iş bu platform'
un sağlıklı oluşturulması olacaktır.

Yürütme kurulu olarak demokratik platform'un oluşumunda görevli ku
rulun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla ülkemizde var olan kuruluş.
eğitim ve yayınların listesi ilişikte sunulmuştur. ilişki kurulması uygun bu
lunanlar ile ya tek veya birlikte görüşmeler yapılacaktır. Bu suretle örgüt
lerin cephe ile ilgili görüşleri kesinlikle saptanmış olacak ve ön çalışmalar
sonunda demokratik platform oluşturulacaktır" denilmektedir.

ÖiSK Yürütme Kurulunun. Demokratik Platform Sürekli Komitesine
yardımcı olmak gayesiyle verdiği yukarıdaki kararda bahis konusu edilen,
ülkemizde varolan kuruluş, eğilim ve yayınların listesi aynen şöyledir:

Siyasi Partiler :

CHP Cumhuriyet Halk Partisi
TiP Türkiye işçi Partisi
TSiP Türkiye Sosyalist işçi Partisi
VP Vatan Partisi
TEP Türkiye Emekçi Partisi
SOP Sosyalist Devrim Partisi
TBP Türkiye Birlik Partisi
TiKP Türkiye işçi Köylü Partisi

Siyasal eğilimlerin yansıdığı dergiler :

Emeğin Birliği
Kurtuluş



Devrimci Yol
ürün
Rızgari
özgürlük Yolu
Kitle
Devrimci-Demokrat Gençlik
Devrimci Derleniş
Dev-Genç
Halkın Kurtuluşu
Aydınlık

Sendikalar :

TÜRK-İŞ ve Bağlı Sendikalar
Bağımsız Sendikalar
Yazarlar Sendikası vb.

Çeşitli Dernekler ve Demokratik Kuruluşlar :

KöY-KOOP
Türkiye Ziraatçılar Derneği
TöB-DER (Tüm öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği)
HALKEVLERi
TRT-DER (Tüm Radyo ve Televizyon çalışanları Derneği)
TüMOD (Tüm Öğretim üyeleri Derneği)
TüMAS (Tüm Asistanlar Birliği)
BARIŞ DERNEĞİ
iM-DER (Çalışma Bakanlığı iş Müfettişleri Dayanışma Derneği)
SİNEMATEK DERNEĞİ
KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ
Çağdaş Hukkuçular Derneği
Ti-SAN (Tüm Tiyatro Sanatçıları Birliği)
TÜM-DER (Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanışma Derneği)
GÖRSEL SANATÇILAR DERNEĞİ
DEV-SAN-DER (Devrimci Sanatçılar Derneği)
DSFD (Demokratik Sol Dernekler Federasyonu)
HDGD (Halkçı Devrimci Gençlik Derneği)

489
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TÜM-OR-DER (Tüm Ormancılık Personeli Derneği)
TüTED (Tüm Teknik Elemanlar Derneği)
Tüm Teknikerler Derneği
HAY.SAĞ.MEM.DER. (Hayvan Sağlığı Memurları Okulu Bitirenler Der-

neği)

iKD. (ilerici Kadınlar Derneği)
TüS-DER (Tüm Sağlık Personeli Derneği)
ÇIRAK-DER (Tüm Çıraklar Birleşme ve Dayanışma Derneği)

BANK-DER
KöGEF (Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu)
GENEL-DER (Tüm Belediyeler Genel Hizmetleri Birleşme ve Dayanış
ma Derneği)

TÜM.ZER.BANK.DER. (Tüm Ziraat Bankası Personeli Birleşme ve Da
yanışma Derneği)

DKD. (Devrimci Kadınlar Derneği)

EMEKÇİ-DER

ENERJİ-DER (Enerji işkolu Memurları Birleşme ve Dayanışma Derneği)
PiM (Pahalılık ve işsizlikle Mücadele Derneği)
SGB (Sosyalist Gençlik Derneği)
DHKD (Devrimci Halk Kültür Derneği)
iŞÇİ KÜLTÜR DERNEĞİ
GENÇ, ÖNCÜ (işçi-Köylü-öğrenci-Genç öncüler Derneği)
SOS.HiZ.MüT.DER (Sosyal Mizmetler Mütehassısları Derneği)
SANATÇILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
TDGDF
HABER-İŞ
GİB-DER (Giyim işçileri Birleşme ve Dayanışma Derneği)
iGD (Iİerici Gençler Derneği)
DDKD (Devrimci Demokratik Kültür Derneği)
DöB (Devrimci Öğrenciler Birliği)· •
DEV-GöR (Devrimci Demokratik Gençlik örgütü)
GENÇ EMEKLİLER BİRLİĞİ
ASKD-DER
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SOSYALİST GENÇLER BİRLİĞİ
DGF (Devrimci Gençlik Federasyonu)
MEM-DER
0GB
iLD (ilerici Liseliler Derneği)
YDGF
DEVLİS
POL-DER
DENETÇİLER DERNEĞi
TüM.PERSON.KON.
TüMAD-DER
AFSAD
TÜM-PTT-DER
KöYLü DERNEĞi
MUHTARLAR DERNEĞİ
SiNEMA EMEKÇİLER DERNEĞİ

Mesleki Kuruluşlar :

TBB (Türkiye Barolar Birliği)
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

DiSK, demokratik platform sürekli komitesinin kararlarını, tesbit etti
ği bu kuruluş ve siyasi eğilimli yayınlar ve şahıslara göndermiş olup, adı
geçen komitenin kararlarını alan bir kısım dernek ve örgütler kendi görüş
lerini ve yönetimlerinden almış oldukları kararlarını DiSK'e bildirmişler; di
.ğer yandan kendilerine çağrı yapılmayan bazı dernekler de bu platforrrı'a ka
tılmak için DiSK'ten talepte bulunmuşlardır.

DiSK'in demokratik platform çalışmalarına iştirak eden dernekler bu
husustaki görüşleriyle birlikte aşağıda sıralanmıştır.

Barış Derneği: Platform'a katılacağını Genel Sekreteri Av. Enis COŞ
KUN vasıtasıyla DiSK'e bildirmiş ve kendilerinin tesbit ettikleri ilkeleri de
DiSK'e yollamışlardır. Genellikle bu platforma bireysel terörcülerin alınma
ması. platformun çalışmalarının müdahaleci ve zorlayıcı olmayıp birleştirici
olması. her örgütün bağımsız kendi mücadelesini de yürütebilmesi, savaşsız
ve sömürüsüz bir dünya kurulması amacına ters düşmeyen ortak hedefler
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ve ilkeler doğrultusunda hareket edilmesi lazım geldiği, güç ve eylem bir
liği çalışmalarında karar organının yalnız platform olması, çalışmalarda ikna
yöntemi ve oy birliğiyle karar alınması gerekeceğini. platformun ayda bir
düzenli olarak toplanması, platformun kendi içinde yürütme sekreterliği kur
ması. ortak çalışmaların tüm ülke düzeyine yayılmasını sağlamak amacıyle
bölgesel özelliklerin de dikkate alınarak halen varolan bölgesel platforrrı'Iar
la ilişkiye geçilerek yönlendirilmeye çalışması, örgütlerden birine yönelen
baskı ve saldırının platforrrı'da yer alan örgütlere yönelmiş sayılması. or
tak program ve ortak eylemlerle ajitasyonda birlik kurulması önerilmiştir.

DEV-GöR Derneği: DiSK'e gönderdiği 24.11.1978 tarihli yazıda de
mokratik platforrn'a katılacaklarını, bu platformda derneklerini Ayhan AKIN'ıo
temsil edeceğini bildirmiştir.

Çağdaş Gazeteciler Derneği: Yönetim Kurulu adına Yılmaz ATEŞ ta
rafından Demokratik Platform Başkanlığına hitaben yazılmış bulunan 29.11.
1978 tarihli yazıda; Basın Emekçilerini çatısı altında toplamayı ve mevcut
basın olanaklarıyla işçi sınıfımız ve yandaş örgütlerin mücadelesini destek
lemek amacıyla derneğimiz basın alanında anti-faşist, anti-emperyalist bir
güç haline gelmeyi kısa geçmişine rağmen başarmıştır. Faşist saldırıların
yüksek boyutlara ulaştığı ve anti-demokratik içerikli yasa tasarılarını çıkar
ma girişimlerinin gündemde olduğu günümüzde daha güçlü ve daha yığın
sal bir mücadelenin gerekli olduğu inancını paylaşıyoruz. Yönetim kurulu
muz demokratik platforrrı'da yer almayı karar altına almıştır denilmektedir-

DHKD Devrimci Halk Kültür Derneği:

Devrimci Halk Kültür Derneği Başkanı Mehmet ASLAN imzalı 22.Ka
sım.1978 tarihli DİSK Genel Başkanlığı'na hitaben yazılmış bulunan yazı
da:

(Demokrati,k Platforrn'a sunulacak uzun vadeli çalışma programı tas
lağı) ismi altında "Kürt halkı üzerine ırkçı, şoven baskıların uygulandığı,
askeri tatbikatlar adı altında soy kırım planları yapıldığı belirtilerek, bu du
rum karşısında DiSK'in bugünkü şartlarda demokratik platform çağrısının
yerinde olduğunu. işçi sınıfı hareketini kucaklayacak ve örgütleyecek, işç]
sınıfı ideolojisini hayata geçirecek işçi sınıfı partisinin oluşmadığı yerde bu
görevi, işçi sınıfının ekonomik, demokratik mücadelesini siyasi mücadele
sine tabi kılan, işçi sınıfının sınıf ve sendikal örgütleri öncülüğünde devrim
ci demokrat nitelikteki tüm kitle örgütleri ve diğer tüm yandaşları ile kendi
boyutları çerçevesinde yürütmek zorunda oldukları ve böylece ilkeli bir güç
ve eylem birliği platformunun siyası güçlerin bir cephe oluşturmalarına kat-
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kıda bulunacağı" ifade edilerek devamla "ancak bu platformun daha ge
niş bir tabana oturtulması ve devrimci ilkelere bağlı kalınması için Kürt
halkı üzerindeki baskıların da dile getirilmesi ve anti-şovenist bu ilkenin de
ortak ilkelere dahil edilmesi ve Demokratik Platform programına alınması
nı mücadele hedefini daha da somutlaştıracağı" belirtilmiştir.

Aynı dernek yönetim kurulu üyesi Enver ÇELiKKOL'un demokratik plat
form mücadele hedefleri 'başlığı altında 35 isteği kapsayan yazısında ve
bunların içinde 9, 10, 21. 29 numaralı ilkelerde; Kürt ulusu ve diğer azın
lık üzerinde ırkçı, şoven, militalist. zor-Asimilasyoncu, soy kırımcı uygu
lamalara son 'verilmesi, her ulusun kendi dilinde eğitim yapma hakkının
tanınması, Kürdistanda ağalık, şeyhlik gibi gerici kurumların tasfiye edil
mesi gibi ilkelere yer verildiği görülmüştür.

DSFD Demokratik Sol Dernekler Federasyonu :
Genel Başkan Erhan TANERİ imzalı demokratik Platform başkanlığına

sunulan yazıda; kendilerinin platforma katılacaklarını, önerilerinin ise plat
formun işleyişi ile ilgili olup, platformda buna katılan örgütlerin kendi güç
leri oranında katkıda bulunmalarını, örgütlerin içişlerinde bağımsız ancak
güncel görev olan faşizm ve demokratik haklar konusunda eylemlerde di
ğer örgütlerle aynı paralelde olunmasını, eylemlerde ajitasvonda birlik il
kesinin gerçekleştirilmesini. platforma uymayan örgütlerin tecrit edilmesi
ni, oluşturulacak platform yürütme kurulunda ülke şartlarına uygun eyleme
geçilmesini, halk için halkla beraber ilkesinin eylemlerde temel alınmasını,
kısa süreli eylemlerle, çıkarılması düşünülen yasa tasarılarına karşı plat
formda yer alan örgütlerin önemli bir kısmını soyutlayacak bu yasa önerile
rine karşı sürekli, anlamlı bir halk muhalefeti oluşturulmasını, bu hususta
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Zonguldak, Kocaeli. İskenderun, Karabük'te
mitingler düzenlenmesini, bunun yanı sıra afiş ve bildiri çalışmalarının ya
pılmasını. bu platformda DİSK, TöB-DER. TMMOB, HALKEVLERi ve ÇAĞ
DAŞ HUKUKÇULAR Derneklerinin yürütme kurulunda görev almalarını,
MEM-DER Derneğinin de platforma çağrılmasının lazım geleceğini. yeni hü
kümetten herkesin çok şey 'beklediğini ancak bunun başarılmadığını, amaç
tek ve vazgeçilmezdir o da halkın kendi kendini yöneteceği, emeğin tem
silcisinin halk iktidarı ve ona giden yol demokratik halk devriminin olaca
ğını, Cumhuriyet Halk Partisinin bu platformda eylemlere katılması için ça
lışmalar yapılması lazım geldiğini bildirmiştir.

DEV-GENÇ Devrimci Gençlik Federasyonu:
28.11,1978 tarihinde Dev-Genç adına Genel Başkan Bülent ULUER 'in,

DİSK Yürütme Kuruluna ve 4.12.1978 tarihinde DiSK Genel Sekreteri Feh
mi IŞIKLAR'a göndermiş olduğu yazılarında; örgütünün demokratik plat-
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forma katılacağını, kendilerini orada Genel Sekreterleri Abdullah AKSAKAL
ile yönetim kurulu üyesi Edip ERANIL'ın temsil edeceklerini bildirerek plat
form hakkındaki önerilerinde:

"Platform Programı genel olarak proletarya partisi öncülüğünde veri
len Türkiye halklarının emperyalizme ve faşizme karşı bağımsızı ık ve demok
rasi mücadelesi programının içinde belirli bir bölümünü kapsar. Platform
programının başlıca hedefi günümüzde faşizme karşı demokratik mücade
leyi anti-faşist güçlerin birliğini sağlayacak, güçlendirecek, geliştirecek de
mokratik hak ve özgürlüklerin kazanılması ve savunulması uğruna mücade
le etmek, faşist gizli örgütlerin, cinayet odaklarının üzerine gitmek ve plat
form birliği ve mücadelelerini geliştirerek bağımsızlık ve demokrasi müca
delesi programının önemli bir parçası haline getirmektir.

Platform kağıt üzerinde kalmamalı, platform ilkeler temelinde ortak,
disiplinli merkez, bir şekilde çalışmalı, her örgüt kendi başına bırakılma
malıdır.

Demokratik platformda yer alan örgütlerin birine programın uygulan
ması sırasında saldırı olursa kesin olarak bu saldırının platformun kendi
sine yapıldığına karar alınmalıdır. Platforrn'da başta işçi sınıfı olmak üze
re tüm emekçi sınıf ve tabakaların örgütsel düzeyde bölünmesinden yana
değil, parçalı örgütlerin birleştirilmesinden yana tavır alınmalıdır. Ancak
bu şekilde güç ve eylem birliği yaratılabilir. Ortak çalışmalar müdahaleci
değil. birleştirici bir anlayış içerisinde ele alınmalı, platformun işleyişinde
örgütler arasında sürekli bir komisyon kurulmalı, platform sekretaryası ile
geçici ve kalıcı platform alt komisyonları teşkil edilmeli. çalışma biçimi
olarak güç ve eylem birliği esas alınmalıdır. Platform 30 günde bir düzen
li olarak toplantı yapmalı, platform sekreterya tarafından yönetilmeli, plat
form sekreteryası oluşturu imalı .. deni terek devam eden öneri !erinde DiSK 'in
program taslağındaki tüm önerilere katıldıklarını, bunun dışında günümüz
de cüretkarca saldırılarını sürdüren faşist cinayet odaklarının, gizli, açık fa
şist örgütlerin (MİT. KONTRA GERİLLA) açığa çıkarılmasını, faşist odakla
rın kapatılmasına yönelik çalışmaların en etkin biçimde sürdürülmesini. bu
nun için yüksek öğrenim kurumlarında, demokratik kuruluşlarda. kamu ku
ruluşlarında halka karşı girişilen baskı ve terör saldırılarına karşı mücadele
edilmesini, doğudaki kaçakçılık maskesi altında Kürt köylülerinin öldürül
mesi. asker, tatbikatlar ve Kürt Ulusunu yıldırmaya yönelik baskı ve uygu
lamalara. asimilasyon, jenosit ve katliamlara karşı çıkılacağının platformun
ilan etmesini ve bu düzeydeki çaılşmalarını yoğunlaştırmasını bildirdikleri
görülmüştür.
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DKD Devrimci Kadınlar Derneği :

Bu derneğin Genel Başkanı Nilgün BANK tarafından Platform Başkan
lığına gönderilen yazıda; aynen benimsedikleri Dev-Gençin önerilerini suna
rak platforma katılacaklarını bildirmiştir.

Devrimci Kadın Dernekleri Federasyonu :

Federasyon Başkanı Nihal ERDEM 'in DiSK Genel Sekreterliğine yaz
mış olduğu yazıda: Kendilerinin platforma katılacaklarını. kendilerini plat
formda yönetim kurulu üyesi Gürcan öZGüR'ün temsil edeceğini. önerileri
nin güç ve eylem birliğini tüm ülke çapında örgütlü ve disiplinli bir şekilde
yaygınlaştırılmasını, platform içinde yer alan örgütlerin tesbit edilecek il
kelere uymalarını, her örgütün bağımsızlığını korumasını, gençlik örgütleri
nin bu platforma mutlaka çağrılmasını, şimdiye kadar platformda yer ala
cak etkin biçimde eylemlerde öncülük edecek Dev-Genç'in adının başka
bir kuruluş tarafından kullanılmak istenmesine karşı tavır alınmasını, oluş
turulacak merkezi platformun her il ve ilçede bölgesel platformlarda da yer
verilmesini, Tüm iktisatçılar Birliği derneğinin de platformda yer almasını,
platformun onayı olmadan hiç bir örgütün kamuoyuna açıklama yapma
masını, platforma işlerlik kazandırılması için bir platform yürütme kurulu
nun teşekkül ettirilmesini, her örgütün çalışmalarda bağımsız olduğu ilkesi
nin kabul edilmesini. yapılacak eylemlerde siyası sloganların varımda or
tak sloganlar tesblt edilmesini, ortak pankartların taşınmasını, eylem komi
telerinin oluşturulmasını istemektedir.

GEB Genç Emekçiler Birliği, GENÇ-GÜÇ Devrimci Genç Güçler
Birliği, PiM Pahalılık ve işsizlikle Mücadele Derneği :

Bu derneklerin Genel Başkanları Haluk KORKMAZ, Enver KORKMAZ
ve Mehmet TEMiZYüREK'in müştereken imzalayıp DİSK Genel Sekreterli
ğine göndermiş bulundukları yazıda; her üç derneğin bu platforma katıla
cakları, isim konusunda platformun isminin "Demokrasi Güçlerinin Birliği"
olmasının da dikkate alınması, amaç konusunda ise platformun bir eylem
birliği olduğu, iktidar için bu birliğin alternatif olarak düşünülmesinin zor
olacağı belirtilerek devam eden müşterek önerilerinde :

" ..... Ancak iktidar -alternatif siyasi harekettir. Bugünkü aşamada
ise, bu oluşturulacak olan Halk Cephesi'dir.

Halk Cephesi'nin objektif sınırlar açısından şartları her zaman mevcut
olsa bile subjektif sınırlar açısından halk sınıflarının siyası ittifakı henüz
kurulmuş değildir. Kanaatimizce bu koşulu yaratacak olan emekçi sınıf ve



496

tabakaların hak ve çıkarlarını savunan parti ve eğilimlerin devrimci ve de
mokrat bir program etrafında ortak mücadele etmeleriyle gerçekleşebilir.
Eğer ·-birliğimiz kalıcı ve uzun vadeli ve halk iktidarına yöneli·k bir faali
yet olarak görülüyorsa (ki görülmüyorsa herşey boştur) bunun sağlanması
nın tek yolu Halk Cephesi'nin oluşturulmasıdır.. öncelikle Sosyalist Parti
ve eğilimlerin bir araya geliP. ortak düşmana karşı ortak mücadele etmele-
riyle mümkündür. •

Birlik, bu uğurda dövüş vermeli, bunu savunmalı, savunmakla kalma
malı, oluşturulacak Siyasi Birlik 'le ortak ve paralel eylem yürütmelidir._ O
zaman bu platformun anlamı ve önemi olur.

Maocu grupların bu platformda yer alrnamalan. para babalarının sö
mürü ve tahakkümüne karşı bu savaşı verirken aynı savaşı başka güçlerde
-verivorsa ve birlik, halk sınıf ve tabakalarının çıkarına giriyorsa mutlaka bu
hareketi desteklemesi gerekir.

DiSK'in getirmiş olduğu öneriler değişik ve soyut olduğundan bunla
rın daha açık bir hale getirilmesi gerekir.

Karar organı olarak temsilcilerin seçeceği 5 daimi, 3 değişken. 8 kişi
·lik Yürütme Kurulu'nun seçilerek görev alması, karar vermek konusunda
oy birliği esasının hakim olması, karar alırken buna iştirak etmeyen örgüt
ler olduğunda 2/3 çoğunluğu ile birlik adına karar alınması, "hususlarım
ileri sürmüşlerdir.

Ayrıca bu üç dernek ayrı ayrı aynı mahiyette önerilerini hazırlayarak
kendi dernekleri adına DiSK Genel Sekreterliği'ne göndermişlerdir.

Halkevleri Genel Başkanlığı :

5.12.1978 tarihinde Halkevleri Genel Başkanı Ahmet YILDIZ imzası
ile DiSK Genel Başkanlığı'na gönderilen yazıda; demokratik platforma ka
tılacakları, slogan, -afiş ve pankartlarda ortaklık ilkesinin titizlikle uygulan
ması gerektiği, örgütlerin toplu bulundukları durumlarda her örgütün bu
ilkeye kesin uymasının lazım geleceği, buna uymayanlara karşı platformca
önlemler alınmasının zorunlu olduğu belirtilerek ortak programda şu husus
ların dikkate alınması istenmektedir :

Devlet aygıtında faşistlerden tüm bir arınma sağlanmalıdır; tüm işken
cecilerden, siyasal cinayetlerden ve onlara yataklık eden ya da detay ve
renlerden hesap sorulmalıdır; tüm öğrenim kurumlarında, yurtlarda ve dev
let aygıtında can güvenliği özel bir öncelikle sağlanmalıdır; TRT ve unı
versite özerkliği ve yönetimlerin demokratikliği sağlanmalı; düşünce özgür-
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lüğünü, dernek kurma hakkını ve tüm çalışanların örgütlenmesi ve sendikal'
haklardan yararlanmalarını sınırlayan hükümler de tüm yasalardan çıkarılma
lı, lokavt vasaklanrnalıdır: 12 Mart'tan sonra Anavasa'da yapılan anti-de
mokratik değişiklikler kaldırılmalı. Anayasal hakların geliştirilmesine çalışıl
malıdır; dışarda bulunan tüm yurttaş ve 18 yaşını doldurmuş gençlere oy
hakkı tanınmalıdır; gerçekten bağımsız bir dış politika izlenmelidir.

Sosyo-ekonomik yönden: iş Yasası demokratikleştirilmeli, ücret, en
az ücret. çalışma koşulları. işsizlik. sosyal güvenlik konuları yeni baştan dü
zenlenmeli, uygulanmasını sağlayacak tüm tüzük yönetmelikler gecikmedert
çıkarılmalıdır; cins, yaş ya da herhangi bir başka ayırım yapmadan eşit
işe eşit ücret ilkesi her yerde uygulanmalıdır; kadın, erkek ayırımına yö
nelik tüm yasa ilkeleri kaldırılmalı, uygulamalardaki ayrılıklara son veril
melidir.

Sanayinin dışa bağımlılıktan, ekonominin dıştan güdümünden. kamu
ekonomik kuruluşların özel kesim ve siyasai hatırlılarca arpalık halinde kul
lanılmalarından ve devletçiliğe karşı olan· yöneticilerden kurtarılmaları sağ
lanmalıdır. Kooperatif örgütlenme özendirilip desteklenmelidir. Sigorta ve
Kredi Kurumları devletleştirilmelidir. Tüm kaynaklar en yüksek oranda üre
time yöneltilmelidir. Dış ticaret özellikle sanayi ve yatırım mallarının dış alı
mında ve temel tarım ürünlerinin dış satımında aracılık kaldırılmalıdır. Ver
giler Anayasal ilkelere çağdaş gereklere ekonomikse! düzeye göre tüm bir
düzenlenme sağlıyacak biçimde ele alınmalıdır.

Şimdilik önerilerinin bunlardan ibaret olduğu, örgütlerin de önerileri
platforma geldikten sonra bunları görüp orada bunların ışığında ortak ilke
ve program hakkında ayrıca görüşlerini bildireceğini ifade etmiştir.

Halkevleri Genel Başkanlığı başlıklı ve 15.12.1978 tarihli; Halkevleri
Genel Yönetim Kurulunun, demokratik platform hakkında 12 maddeden oluş
turduğu ilkeleri, demokratik platforma götürüp bunların uygulamada tüm
örgüte işlerlik kazandırması için yayınlanmasına karar verdiği anlaşılan ya
zıda ileri sürülen öneriler de şunlardır :

Demokratik platformun gündeminin 1. maddesi anti-emperyalist. anti
faşist savaşımızdır. Bu konularda savaşım hiç: bir suretle ikinci bir plana
atılamaz.

Dayatan güncel sorunlara birinci maddenin ışığında çözüm aramak ve
gereken eylemleri bu doğrultuda düzenlemek;
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Mitingler yeterinden çok olmamalı, kısacası az, öz ve etkili olmalı, mi
tingler büyük kentlerden çok ikincil yörelerde yapılmalı ve büyük kentlerin
.de gecekondu bölgelerinde yeğlenmelidir. Eğitici, platform içinde uyum sağ
Iavrcı ve kitleleri eyleme hazırlayıcı bölge toplantıları tertiplenmeli, tartış
malı toplantılara ağırlık verilmelidir.

Platform'da örgütümüz birleştirici ve olanak ölçüsünde uyum sağla
yıcı bir işlev üstlenmelidir.

örgütlerin platforma katılımı değerlendirilirken nicel ve nitel durumla
rı dikkate alınmalıdır.

Eylemlerde ve ajitasyonda birliktelik ve uyum sağlanabilmesi amacıyla
pankart, afiş ve sloganlar ortaklaşa saptanmalı, bunlara uyum sağlanmalı
dır. Böyle bir disipline uymayan örgütlere karşı (elden geldiğince dışlama
mak üzere) ortak tavır kararlaştırılmalıdır.

Hükümetle diyalog esastır. Hükümet ve iktidar partisi elden geldiğin
ce sola çekilmeye çalışılmalıdır.

Platforma katılan örgütlerin alt birimleri genel merkezlerin iz düşüm
Jeri değildir fakat demokratik merkeziyetçilik uygulanarak eylem birliğinin
ve merkezden yönlendirmenin yararları gözönünde bulundurulmalıdır.

ör-gütse! bağımsızlığa ve işiçlerine karışmama ilkesine titizljkle bağlı
kalan Halkevleri platforma katılan bütün örgütlerle olduğu gibi platform
dışı örgütlerle de en yakın işbirliği ve dayanışmaya önem vermelidir.

Platformun eylemlerini düzenleyip, yürütecek, yetkisi kısıtlı ve tem
sili geniş bir organ (Sekreterya olabilir) oluşturulmalıdır.

CHP tabanı ve bütün demokrat parlementerlerle yakın işbirliği sağla
narak bunlardan anti-faşist, anti-emperyalist savaşımda emekçi kitlelerin
yararına düzenlemeler sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde
en büyük çapta yararlanılmalıdır.

Eylemler sorunlara yönelik olmalıdır. Hükümet ya da dayanağı siyası
,güçler doğrudan konu alınmamalıdır. Bu çevrelerin konu edilen eyleme yö
nelik tavırlarına göre etkilenmeleri doğaldır.

GSD Görsel Sanatçılar Derneği :

Görsel Sanatçılar Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Orhan
TAYLAN'ın imzasıyla 28.11.1978 tarihinde DİSK Genel Sekreterliğine gön
derilen yazıda; derneklerini platformda Nuri GAZiBEYOĞLU isimli üyele
rinin temsil edeceği ve bu hususta platforma sunulmak üzere önerilerini gön
derdikleri belirtilmektedir.
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Bu dernek önerilerinde; demokratik platforma katılan kuruluşların tek
merkezden yönetilmelerinin zor olduğunu, bunun güç ve eylem birliğine za
rar vereceğini, ortak çalışmalar, siyasal birliği değil ortak hedefler doğrul
tusunda ortak hareket için en geniş anlamda eylem birliğini amaçlayacağını,
her örgütün ortak çalışmalarda ve mücadele alanlarında 'kendi kitlesinden so
rumlu olması lazım geldiğini. ortak kararlara uymayanlara eleştiri ve özeles
tiri yöntemi kullanarak ortak tavır alınmasının, örgütlerin yargılanması bi
çiminde değil, ortak davranışı geliştirmeyi amaçlayan biri ik ilkesinin haya
ta geçirilmesine çalışılmasının platformun çalışmasını kolaylaştırmak için
gür.dem, olağan toplantı, olağanüstü toplantı gibi konuları yönetmek için
bir organın oluşturulmasının lazım geldiğini, demokratik meslek ve kitle
örgütlerinin uğrunda mücadele verdikleri somut, ekonomik ve demokratik
taleplerini ele alan ve bunları kitlesel eylemlere dönüştüren bir anlayışın
temel alınmasını, bu nedenle ortak programın somut taleplere dayanmasr
ve somut eylemlerin planlanmasının gerektiği, bu amaçla NATO, CENTO
gibi askert. AET, iMF, OECD gibi ekonomik örgütlerden çıkılması, üslerin
kapatılması, ikili anlaşmaların iptal edilmesi, genel ve tam bir silahsızlan
maya dayalı barışçı bir dış politikanın izlenmesi, demokratik örgütlerin yıl
lardır yürüttükleri anti-emperyalist savaşımın temel taleplerinin bunlar ol
duğu, toplumsal yaşamın her alanında· demokratik bir birleşmenin sağlan
ması yolunda başta 141 ve 142. Maddeler olmak üzere tüm anti-demokratik
Yasa ve uygulamaların kaldırılması, gizli, açık faşist örgütlerin odaklarının
dağıtılması, Devlet aygıtının, polis ve ordunun faşist organlardan arındırıl
ması, can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün sağlanması, tüm çalışanlara
grev ve genel grev hakkının tanınması, izlenmekte olan her türlü şovenist,
ırkçı, ayırımcı ve soykırımcı politika ve uygulamalara son verilmesi. demok
rasi savaşımının ortak somut taleplerinin bunlar olduğu, tekellerin etkinlik
lerinin kırılması, kilit sektörlerden bankaların ve dış ticaretin devletleşti
rilmesi gibi konuların platform konularına alınmasının zorunlu olduğu ve
aynı zamanda platforma katılan birliklerin asqarl müştereklerde birleşmele
rine çal ışı iması. bu platformun ortak amaç ve kararlarını yayınlayan bir ya
yın organına lüzum olduğunun bildirildiği görülmüştür.

IKD (ileri Kadınlar Derneği) :

23.11.1978 tarihinde bu derneğin Genel Sekreteri Zülal KILIÇ'ın DiSK
Genel Başkanlığı'na göndermiş bulunduğu yazıda; platformda derneği tem
sile kendisinin görevlendirildiğinin ve 8.12.1978 tarihinde yine DİSK Baş
kanlığı'na gönderilen yazı ve ekinde de demokratik platforma ait ortak ça
lışma ilke ve önerilerinin gönderildiği belirtilmiştir.
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Bu derneğin 8.12.1978 tarihinde DiSK Başkanı ığına gönderdiği yazı
ekindeki önerilerinde :

"Türkiva'de emperyalizme. faşizme ve tekellere karşı tüm demokratik
örgütlerin mücadelesini ortak hedef etrafında birleştirmeleri, ortak bir prog
ram çerçevesinde güç ve eylem birliğine sürekli ve kalıcı bir nitelik kazan
dırmaları, çeşitli düzeyde ve niteliklerde var olan eylem birliği çalışmala
rını bir biçimde yönlendirmeleri, yaygınlaştırmaları ve koordine etmeleri zo
runlu olmuştur.

Demokratik platform, kitle örgütlerinin anti-faşist, anti-emperyalist,
.anti-tekel bir temel üzerinde ortak program ve ilkelere dayalı olarak gerçek
leştirdikleri bir güç ve eylem birliği platformudur.

Demokratik platform örgütlerin gönüllü bir birliğidir. Platform örgüt
lerin birliğine saygı ve içişlerine karışmamayı temel bir ,ilke olara'k benim
semelidir. Burada ayrılıkçı değil birleştirici noktaların öne çıkarılmasını.
bütün çalışmalarda oy birliğiyle karar alınması sağlanmalıdır. Demokratik
platform güç ve eylem birliğini yurt çapına yayarak bugün Türkivenin bir
çok yerinde var olan yöresel demokratik örgütler platformunun yönlendiril
mesi için platforma katılan ör-gütlerin kendi alt birimleri ile bağlar kurulma
lıdır. Demokratik platformun amacı anti-faşist, anti-emperyalist. anti-tekel
ilkelerde bir araya gelen örgütlerin güç ve eylem birliğini sağlamak, bu il
keler doğrultusunda yığınları harekete geçirerek kitlesel eylemleri düzenle
mektir." denilmektedir. öneri'de bundan sonra çalışma ilkeleri ele alınnus
ve bu hususta da "örgütlerin platform tarafından saptanmış olan ortak prog
ramın hayata geçirilmesi için mücadele etmelerinin ortak çalışmalarda en
geniş eylem birliğinin sağlanmasının, her türlü siyası dayatmalardan kaçı
nılmasının, platformda karar almaya, eylemlerin örgütlenmesi ve hayata ge
çirilmesine her türlü eşit hak ve sorumlulukla katılınmasının, bu çalışmalar
da her örgütün kendi kitlesinden sorumlu olmasının, her örgütün kendi be
ğımsızlığını sürdürmesi ve içişlerine ıtıir diğerinin karışmamasının, platform
çalışmalarının müdahaleci ve zorlayıcı değil, birleştirici bir yöntem ve an
layışla yürütülmesinin, platformda yer alan örgütlerden birine yönelen sal
dırının aynı zamanda platforma yönelmiş bir saldırı olarak kabul edilmesi
nin, ortak ilke ve kararlara aykırı davranışta bulunanlara eleştiri ve özeleş
tiri yönteminin uygulanmasının gerekli olduğu" 'bildirilmiştir.

Diğer yandan "anti-emperyalist savaşımının temel talepleri olan NATO,
CENTO gibi emperyalizmin askert: AET, iMF, OECD gibi ekonomik örgüt
ferden çıkılması, üslerin 'kapatılması, ikili anlaşmaların iptal edilmesi, genel
ve tam bir silahsızlanma, barışcı bir politika izlenmesi, komşularımızla sal-
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dırmazlık anlaşmaları imzalanması, toplumsal yaşamın her alanında de
mokratikleşmenin sağlanması, başta 141 142 nci maddeler olmak üzere
tüm anti-demokratik yasa ve uygulamaların kaldırılması, gizli, açık tüm fa
şist odakların dağıtılması devlet aygıtının polis ve ordunun faş'ist militan
lardan arındırılması, can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün sağlanması,
tüm çalışanlara toplu sözleşmeli ve dayanışma ve genel grev de dahil olmak
üzere grevli sendikalaşma hakkının tanınması, 'her türlü şoven, ırkçı, ayırım
cı ve soy kırımcı politika ve uygulamalara son verilmesi, katılım ilkeleri ola
rak dünya sosyalist istemine düşmanca tavır alarak ülkemizde ve dünvade
verilmekte olan anti-emperyalist. anti-faşist savaşımı (Sosyal faşizm ve em
peryalizm) sloganları ile bölen hedef şaşırtarak ortak platformun temellerini
zedeleyen eğilimlerin platform içinde yer almasına hiç bir şekilde izin ve
rilmemesinin bu platforma Genel-Der, Haber-Der, Bank-Der, Enerji-Der, ile
rici Liseliler Derneği, Kögef, Gibder, Çrrak-Der. Köv-Der örgütlerinin de çağ
rılmasının" program ilkeleri olarak önerilmiştir.

IGD (ilerici Gençler Derneği) :
Bu dernek 28.11.1978 Tarihli ve 49 numaralı kararı ile; DiSK 'in de

mokratik platform çağrısına katılmaya, bu toplantıda iGD 'vi Genel Sekreter
Alaamn Taş'ın temsil etmesine, dernek adına platforma sunulacak önerile
rin Alaattin TAŞ tarafrndan tespit edilmesine karar verdiği; Alaattin TAŞ ta
rafından DiSK '-e gönderilmek üzere tespit edilen 5 sayfadan ibaret demok
ratik platform önerisinin platformun programı, il·keleri ve katılım ilkeleri iti
barı ile iKD'nin önermiş olduğu ilkelerin aynını teşkil ettiği, sadece iKD
tarafından tespit edilen öneri pasajlarının yer değiştirildiği, gerek iKD'nin
gerekse iGD'nin tespit etmiş oldukları bu önerilerin ilke itibariyle Sovyet
yanlısı bir görüş açısından hazırlanmış olduğu yapılan tetkikatla anlaşıl
mıştır.

Ayrıca iGD Genel Sekreteri Alaattin Taş Dev-Genç Genel Başkanı Bü
lent Uluer Geb Genel Başkanı Haluk Korkmaz, Genç-Güç Genel Başkanı En
ver Korkmaz ve DDKD İstanbul Bölge Sekreteri Mehmet Oruç'un müşterek
imzalı olarak, DiSK Genel Başkanlığı'na bir yazı gönderdikleri. bahis konusu
yazıda; Kahramanmaraş'taki faşist katliam ve onu izleyen Sıkıyönetim ilanı
konu edilerek. tüm anti-faşist. anti-emperyalist Demokrasiden yana güç ve
eylem birliğinin son derece ivedi güncel b.r konu haline geldiği belirtir
miştir.

Aynı yazıda demokratik platformun en kısa zamanda toplanarak bir ey
lem programı oluşturulmasının vazgeçilmez bir önem taşıdığı ve bu ko
nuları görüşüp karara bağlamak üzere demokratik platformun en kısa za
manda toplantıya çağrılması gereği üzerinde durulmuştur.



502

SGB Sosyalist Gençlik Birliği :

28 Kasım 1978 Tarihinde Derne'k Genel Sekreteri Vural ÇAKIR'ın
DiSK'e gönderdiği yazıda : Demokratik platform toplantısında örgütünü tem
sil etme yetkisinin Genel Sayman Hasan BURGUCU'ya verildiğini ve Hasan
BURGUCU'nun 7.12.1978 tarihinde D·iSK genel sei<reterliğine gönderdiği
yazıda ise: Sosyalist Gençlik Birliği'nin D'iSK tarafından oluşturulan de
mokr.atik platformu faşizme ve emperyalizme karşı güç ve eylem biri iği yo
lunda atılmış bir adım olarak değerlendirdikleri, demokratik platformun
olumlu ve kalıcı adım atmasından dolayı derneklerinin her çabayı sarfede
-ceğini, Türkiyedeki hareketlerin ideolojik mücadele boyutlarını çoktan aşıp,
politik mücadeleye dönüştüğünü, politik mücadeleye dönüşen bu karmaşık
ortamda kanılarınca güç birliği çalışmalarının önüne çok çeşitli engellerin
çıkacağını, siyasal iktidar liderinin platform hakkındaki konuşması bu plat
formun oluşumunu hiçbir surette engelleyemeyeceğini, bu şekildeki tehdit
lere karşı güç birliğinin mutlaka oluşturulmasının lazım geldiğini, bu husus
ta platformun karar almasını, ırkçı, şoven baskılara, asimilasyonculuğa karşı
da mücadelenin gündeme alınmasının zorunlu bulunduğunun bildirildiği gö
rülrnüstür.

Yazının devamında; aynen, "Platformun dışa yönelik çalışmaları plan
lamasından çok, kendi iç örgütlenmesini somut durumlarda dinamik bir şe
kilde hareket edebilecek ölçüde titizlik içinde ayarlaması gereklidir. (Eylem
için eylem) değil ama her somut durumda ve gerektiğinde en qeniş kitleleri
harekete geçirebilecek bir hareket kabiliyetine sahip olması daha yararlı
olacaknr.

Platformun icrasının bu açıdan da son derece önemi vardır. icra plat
formunda yer alan demokratik örgütleri yönlendiren, siyasi hareketleri den
geli bir biçimde temsil ederse platform ve icra arasında tam bir uyum sağ-
1anacak, böylece onlarca örgütün sık sık bir araya gelmesi ve uzayıp giden
tartışmalar çıkmazı önlenecektir.

Bu noktadan çıkarak icranın şu şekilde oluşturulması gerektiği kanı
sındayız; DiSK, TMMOB, TöB-DER, HALKEVLERi, SGB, TÜM-DEV-GENÇ,
DEV-GöR, iGD, GENC-öNCü bunlara ek olara'k GEB-GENÇ GÜÇ ve PiM'··
den bir tanesi.

Platformda ve icra da kararlar oybirliğiyle alınmalıdır. Bu takdirde her
hangi bir fonksiyonu olmayan birçok sözde derneğin platforma doldurulması
veya doldurulsa da (parmak kaldırma görevinin) boşa çıkması sağlanacaktır.
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Gençlik örgütleri dışında plaıtforma alınacak örgütlerin (Demokratik.
kitle örgüüerinin) mutlaka birden fazla siyasi çizgi tarafından tanınması
şart koşulmalıdır.

Oy -birliği ilkesinin bir mahsuru, karar alıcı olmayı zorlaştırması olacak
tır. Ne var ki eğer program çıkarmayı kendilerinin (Görevi) sayan örqütler
çıkarsa onlara karşı alınacak kesin tavır bu mahsuru asgariye indirecektir.

örgüt kabul ve ihracında icra yetkili olmalı (icra yukarıdaki ilkeye uy
gun şekilde oluşturulursa) ve 4/5 oyla karar verilmelidir.

Platform alt birimlerinin kurulması için acele edilmemeli, bunun için
önce platformun oluşturulması beklenmelidir. Daha sonra yerel olarak insi
yatifli ancak genel olarak kesinlikle platforma bağlı alt birimler büyük şe
hirlerden başlayarak oluşturulmalıdır. örgütler birbirlerinin içişlerine karış
mamalıdır" denilmektedir.

SGB Sosyalist Gençler Birliği

Bu derneğin Genel Başkanı Yaşar YlİĞİT 8. Aralık. 1978 tarihinde
DiSK Yürütme 'Kuruluna kendi imzası ile gönderdiği yazıda :

"DiSK'in çağrısı üzerine ıtoplanan 33 Demokratik kuruluşun oluşturdu
ğu anti-Iaşist. anti-emperyalist demokratik platform çalışmaları, merkez yü
rütme kurulumuzca değerlendirildi.

örgütümüz bir yandan faşist ·saldırganlığın had safhaya vardığı diğer
yandan sosyal demo'krat iktidarı sol görünümlü anti-demokratik uvqularnalarr
arttırdığı bir dönemde D•iSK'in demokrati'k platform oluşturma çağrısınt
olumlu bulmuş ve bugüne kadar ki platform çalışmalarına fiilen katılrmsttr,

örgütümüzün platformun niteliği ve ilkeleri hakkındaki görüş ve öne
rileri şunlardır :

DiSK'in başlattığı (Emperyalizme, faşizme karşı demokratik platform)
çalışmaları -sosyal demokrasi hariç- tüm demokratik güçler tarafından se
vinçle karşılanmıştır. Bizce D,iSK bu konuda geç bile kalmıştır. insanların:
güpegündüz 'katledildiği. zorbalığın ülke çapında hak'im kılınmaya çalışıldığı
bir dönemde anti-faşist güçl·erin bugüne kadar kalıcı bir güç ve eylem birli
ğini sağlayamamış olmalarının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ancak vakit
geçmiş değil'dir. Faşizme karşı güç ve eylem birliği bütün aciliyetiyle gün
demdedir. Bu anlamda, DiSK tarafından başlatılan güç birliği çalışmaları sü
rekliliğini sağlaması koşulu ile tarihi bir adımdır.
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Herkesin bildiği ve söylediği bir gerçek vardır; faşizme karşı mücade •
lenin başarısı, faşizmden zarar gören başta işçi sınıfı olmak üzere tüm top
lum kesimlerinin birlik ve beraberliğinin sağlanmasından geçer. ülkemizde
böylesi bir birliğin sağlanamayışının nedeni elbetteki işçi sınıfı siyasi hare
ketinin bölünmüş ve dağınık olmasıdır. Ancak işçi sınıfı siyasi hareketinin
bölünmüşlüğü olgusu anti-faşist güç birliğinin hala kalıcı anlamda oluşturul
mamasında mazeret olamaz. Zaten platform çalışmaları bu gerçekler ışığın
da başlatılmıştır.

DiSK'·in yaptığı çıağrıda platforrn'un amacının faşizme ve emperyalizme
karşı mücadele etmek olduğu belirtiliyor. Bizce bu konuda -platformun ilke
sinin tesbjtinde- ilkesel bir sorun vardır. Şöyle ki: Bugün acil olarak yapıl
ması gereken iş. faşist saldırganlığın önlenmesi, faşizme geçit verilmeme
sidir. Bu nedenle. yukarıda da bahsettiğimiz gibi oluşturulacak güç birliği
faşizmden zarar gören tüm toplum kesimlerini kapsamak durumundadır. Şüp
hesiz ki bütün tutarsızlık ve kaypaklığına rağmen faşizme karşı olan sosyal
demokrasi de bu güçler arasındadır. Sosyal demokrasi bütünü ile demok
ratik platformda yer almalıdır.

·Sosyal demokrasinin, burjuvazinin reforrnist alternatifi oluşu. onu emek
ıe sermaye barışından yana olduğu için bir ayağının tekelci sermayede olu
şu bilimsel bir gerçekliktir. Bu nedenle sosyal-demokrasi genelinde emper
yalizme karşı değildir. .Emperyalizmle uzlaşma içindedir. Emperyalizme kar
şı mücadelede ayrışmaya uğrayan sosyal demokrasi bugün sağ ve sol kanat
olarak ikiye ayrılmıştır. Sol kanat. emperyalizme karşı olmasına karşın, sa(1
kanat emperyal-izmle uzlaşma içindedir. Nitekim. ülkemizdeki sosyal demok
rat partiye sağ kanat hakim olduğu için partinin hakim politikası emperya
lizmle uzlaşma içindedir.

Faşizmin sınıfsal kaynağının emperyalizm oluşu faşizme karşı mücade
lenin emperyalizme karşı olduğu bilimsel ıbir ilkedir. Bu iki mücadele türü
birbirinden ayrılamaz. Ancak sosyal demokraside örneğini gördüğümüz gibi
bir akımın anti-Iaşist saflarda yer almasına ,rağmen emperyalizmle uzlaşma
içinde olduğu görülmektedir. Emperyalizmle uzlaşma içinde olan saha sos
yal demokrasi. burjuva, demokratik sınırlar içinde kalmak şartıyla faşizme
karşı mücadele etmektedir. Sosval demokrasinin geçmişte MC'ye karş: ver
diği mücadele hatı-rlanmalıdır.

Sosyal demokrasinin bu özgül konumuna rağmen, demokratik platfor
mun anti-emperyalist ilan edilmesi platformu daraltacaktır. Bu ise faşizme
karşı olan sosyal demokratların. burjuva demokratların saf dışı tutulması
olacaktır. Böylesi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için bizce platformun bir
tek ilkesi olmalıdır: Anti-faşist olmak.
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Hemen belirtelim ki, ilkesi anti-Iaşist olan demo'kratik platform emper
yalizmle uzlaşan bir platform değildir. Yukarıda bahsedilen ill<enin gereği,
platform emperyalizme karşıdır. Ve karşı olmak zorundadır. Ancak platfor
mumuz nasıl Mao'culuğa bireysel terörizme karşı olduğu halde bunları il
keleri arasında saymıyorsa aynı şekilde anti-emperyalist ilke savılrnarna
tıdır.

(Anti-Faşist, anti-empervalist. demokratik platform) özü itibarıyle de
mokratrk halk iktidarı için mücadele edecek olan halk cephesidir. isimler
ve terimler değişik olabilir. Fakat öz değişmez. Bu nitelikte bir örgütlenme
nin muhtevasının sivasl olacağı açıktır. Dolayısıyla sorunun siyasi platform-
da ele alınması i~kesel bir zorunluluktur. Bugün güç •b'irliğinin demokrattik
kitle ve meslek örgütlerini kapsıyor olması. meselenin siyasi özünü ortadan
kaldırmaz.

Nitekim, kaldırmamaktadır da. (Birincisi platformdaki tartrşmalann
gençlik örgütlerinin görüşleri üzerinde yoğunlaşması. ikincisi meslek ör
gütlerinin yönetimlerinin de belirli siyasi çizqileri benimsemiş olmaları ve
en· basit bildirin-in bile, siyasi muhtevada olması).

Bugün siyasi çizgiler arasında bahsedilen niteli1kte bir- örgütlenmeye
henüz gidilemiyor olması subjekti! şartların yol açtığı olumsuzluklar, güç,
birliğinin siyasi özünü gözden kaçırmamıza yol açmamalıdır.

Oluşturulan güç birl,iği örgütlenmesi, siyasi ımuhtevası gözden kaçırıl
maksızın ilkelerdeki siyasi birliğin (cephe vs.) bir ön aşaması olarak görül
melidir. Demokratik platform, sivasi çizgilerle bir an önce temasa geçmeli
ve güç birliği ilkelerini saptamak üzere •bir toplantı yapılmalıdır. Girişimin
DiSK tarafından yapılması yerinde olacaktır. DiSK yapmadığı takdirde, plat
form bunu yapmalıdır.

Bir yandan eylem birl·iği sürdürülürken, bir yandan da güç birliğinin
kalıcı bir şekilde örgütlenmesi için aralıksız bir çaba platform tarafından yü
rütülmelidir. Hu noktada siyasi çizgilerin ve kit-le örgütler-inin nasıl bir kom
pozisvorı oluşturacakları, siyasi çizgilerle kurulacak i I işkiden sonra netleşti·
ri lebi lir. Ancak ilkesel olara'k güç biri iği anti-faşist saflarda yer alan siyasi
eğiliml·eri -burada kıstas olarak toplumsal etkinlik almrnalrdır . en kapsamlı
bir şekilde temsil edecek bir üst komite tarafından yönetilmelidir. Bu üst
komite güç birliği çalışmal·arının gereğinden fazla kalabalık olduğu takdirde
bir icra komitesi oluşturulmalı-dır. icra komitesinde birbirine yakın olan si
yasi çizgiler ortek bir adayla temsil edilmelidir.
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Demokratik platformun işlerlik kazanması kalıcılığının ve süre'kliliği
nin sağlanması için örgütümüz tüm gücüyle çalışacaktır. Platformun eylem
programı ve çalışma ilkeleri üzerine olan görüş önerilerimiz büyük ölçüde
DİSK'in getirdiği öneri ve görüşlerle çakıştığı için tekrar etmeyi fazlalıik bu
luyoruz. örgütümüz bu konuya ilişkin ek görüş ve önerileri platforma geti
recektir" denilmektedir.

Ti-SAN Tüm Tiyatro Sanatçıları Birliği :

Tüm Tiyatro Sanatçüan Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Gen
co ERKAL, DiSK Genel Başkan-lığı'na 27. Kasım. 1978 Tarihinde yazmış
olduğu iki ayrı yazı ile An'kara Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Rutkay AZİZ :~e
Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ali TAYGUN'un demokratik plat
form çalışmalarında birliği temsile yetkil·i bulunduklarını bildirmiş, Rutkav
AZiZ ise. 29 Kasım 1978 Tarihinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas
yonu demokratik platform başkanlığına yazmış olduğu yazıda örgütlerince,
platform çalışmalarında Tamer LEVENT'in de katılmasının kararlaştırıldığl
bi !diri imiştir.

Tüm Tiyatro Sanatçıları Birliği adına Genel Sekreter Ali TAYGUN'un
DİSK Genel Başkanlığı'na hitaben ıyazmış olduğu başka bir yazıda; Kahra
rnanrnaraş'taki faşist katliam ve onu izleyen sıkıyönetim i,lanının tüm arıti
faşist ve anti-emperyalist demokrasiden yana ör.gütlerin güç ve eylem bir
liğini son derece ivedi ve güncel kıldığı bildirilmekte ve demokratik plat
formun en kısa zamanda toplanarak bir eylem programı oluşturulmasının
vazgeçilmez bir önem taşıdığı vurgulanarak bu 'konuları görüşüp karara bağ
lamak üzere demokratik platformu en kısa zamanda toplantıya çağırmasını
istemiştir.

Tüm Tiyatro Sanatçıları Birl·iği Gerrel Sekreteri Ali TAYGUN'un 7. Ara
lı'k. 1978 Tarihinde DiS-K Genel Sekreterliğine demokratik platformla ilgi!~
olara'k gönderdiği yazıda; Türkivenin tarihinin en önemli bir dönemeç nok
tasını yaşadığını, maddi üretim sürecinde son yıllarda yer alan büyük deği•
şikliklerin toplumsal ilişkilere yansıdığını. gündelik hayatımızda olağanüstü
sarsılmalara neden olduğunu, ülkemizde benimsenmiş olan kalkınma mode
linin birliğinde. emperyalizmin sömürüsü, faşizmin kanlı terörünü de getir
miş olduğunu, her geçen günün emperyalist güçlerin üzerindeki egemenliği
yaşamı bir kat daha zorlaştırırken başlarını kaldırma haklarının faşist zor
balıkla ellerinden alınmak istendiğini, bir yılda bine yakın insan bu güçlerce
öldürüldüğünü. çok daha fazlasının da yaralandığını, dövüldüğünü, aç açık
ta bırakıldığını, daha kötüsünün de bu olavların yarattığı korku ve kitleleri
yılgınlığın sefal·etine ittiğini belirtere'k devamla demokrasi platformuna olan-
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ca güçleri ile katılacaklarını, demokratik meslek örgütlerinin bünyelerinde
türlü görüşlerde unsurlar taşıdıklarını, bu unsurlar arası ortak faydanın em
peryalizme ve faşizme karşı olduğunu, eylem birliği platformunun da ortak
faydasının bu olduğu sürece kesişen istemlerin gönüllü birlikteliğinin yaşa
yacağını, bunun ötesinde siyasal içerikli bir örqütlenmenin ise tekil örgüt
ler içinde uyuşmazlık sorunları doğuracaklarını, bu uyuşmazlı'klarda hem
platformun hem de tekil örgütlerin yapısının zedeleneceğini, Platformun ka
tılan örqütlerin işlevlerine ters düşebilecek bir yöne :kaydınlmaması lazım
geldiğini, demokrasi mücadelesine çeşitli yaklaşımların olabileceğini, on
geniş ,güç birliği sağlamanın bu vaktaşımlann birbirine saygı ve güven içinde
olmalarıvle başarılabileceğini, bu yüzden çalışmalarda zorlayıcı yöntemle
:rin değil, sonuçta örgüt yöneticilerinin de kendi tabanlarrna uygulamak zo
runda oldukları ikna yönteminin kullanılması lazım geldiğini: kararların oy
birliğiyle alınmasını, sayı, üyeli'k, oy hesaplarına girilmemesini, eşit yetki,
eşit sorumluluk ilkesinin benimsenmesini, herhangi bir siyasetin egemen
liği anlamına gelebilecek üst karar organlarının kurulmaması lazım geldiği
ni, bir örgütün davranışını belirleyecek herhangi bir kararı o örgüt dışında
en saygı değer de olsa başka bir .gücün alabilmesi ve bu kararı bağlayıcı sa
yıp örgütü zorlayabilmesinin örgüt bağımsızlığına aykırı olduğunu, platfor
mun işleyişinde birta'kım kurulların oluşmasının gerektiğini, ancak bu 1<u
rulların alt-kurul niteliğinde olması lazım .gel·diğini, platformun ortakça ha
:zırlanacak bir somut program doğrultusunda eylem yapmasının şart oldu
ğunu, güç birliğinin .güçlerin aynı hedefe odaklanmasıyla sağlanabileceğini,
hedeflerin dağıınıklığının ise başansızlrkla sonuçlanacağını, eylemlerde, me
tinlerde, güvenlikte, slogan ve pan'kartlarda ortaklığın mevcut olması lazım
,geleceği önerilerek demokratik platformun ülkemiz insanlarının temel hak
ve özgürlüklerinin savunulmasında en etkin bir çaba olacağına inançlarını
belirtmiştir.

TSIP Türkiye Sosyalist işçi Partisi :

Türkiye Sosyalist lşçi Partisi Mer1<ez Yürütme Kurulu adına Genel Baş
kan Ahmet KAÇMAZ imzalı 10. Ağustos. 1979 Tarihli, DiSK Genel Baş
kanı Abdullah BAŞTüRK ve demokra,tik platform toplantısına katılan örgüt
lerin Başkan ve Yöneticilerine hitaben gönderilmiş bulunan yazıda: "Faşist
tehdit ve terörün işçi sınıfımıza ve tüm emekçi halk güçlerine karşı saldır
ganlığının sürdüğü, emperyalizmin Türkiye üzerindeki dayatmalarının arttığı,
siyasal gericiliğin yeni manevralar peşinde bulunduğu bu günkü somut du
rumda DiSK ve Tö'B-DER başta olmak üzere halkımızın seçkin kitle örgGt
lerine büyük görevler düştüğü inancındayız.
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işçilerimizin ve diğer emekçilerimizin ekonomik-demokratik mücadele
planında örgütlenmiş ileri ve dinamik kesimlerini oluşturan demokratik mes
lek örgütlerinin sosyal muhalefette önemli bir yeri vardır. Her biri kendi et
ki alanı içinde mücadele veren bu örgütlerimizin güçlerinin somut hedefler
ve ortak programlar etrafında birleştirilmesıyle genel demokratik mücadele
miz büyük bir ivme ve dinamizm kazanacaktır.

Bu nedenlerden ötürü partimiz, DiSK'in ve diğer demokratik meslek
örgütlerinin geçmiş dönemde başlattıkları demokratik platform çabalarım
desteklemiş ve bu platformun hayat içinde, sosyal pratik sürecinde kitleleri
daha etkin hareketlendirmesi için yapıcı önerilerini demokratik platformda
öncü konumda bulunan DiSK'e iletmiştir. (Kasım - 1978)

Aradan geçen zaman içinde dem'.:>~ra::k platformun hayata qeçlrilrnadl
ği. demokratik planda aktif bir birleşik mücadelenin başlatılamadığı yaşa:ıı
lan bir gerçeklik oldu. Aynı dönemde ne yazıkki, demokrasi güçlerine karş
egemen baskılar şi_ddetlendirildi. Srkrvönetim ilan edilip yaygınlaştırıldı.
insan hakları çiğnendi. özgürlükler daha da kısıtlandı, ulusal baskılar yoğun
laştırıldı ve nihayet 1 Mayıs güçlerine karşı şiddetli bir beyaz terör uygu
landı. itiraf etmek gerek'ir ki daha da kötüleşen bu koşullarda demokrasi,
güçlerinin birliği gene sağlanamadı, halkımızın örgütlü mücadele güçleri bir
leştirilemedi. Demokratik platformun yeniden oluşturulması için son hafta
larda başlatılan girişimleri olumlu karşılayan partimiz, işçilerin ve diğer
emekçi toplum kesimlerinin ileri meslek örgütlerinin yürütme kuruüaruun
11-12 Ağustos 1979 günleri Eskişehirde yapaca'kları ortak toplantıyı mem
nunlukla karşılamıştır.

Demokratik platformun oluşturulması kapsamında 25-26. Kasım. 197S
tarihinde An'kara'da yapılan toplantı öncesinde DiSK'e getirdiğimiz ve bir
örneğini şimdi ilişikte sunduğumuz görüş ve önerilerimizi Eskişehir toplantısr
vesilesi ile tekrarlamayı görev sayıyoruz.

Sosyalist siyasal mücadelede saf tutmuş bir parti olarak bir kez daha
vurgulamak isteriz ki;

Demokratik platformun hedeflediği anti-emperyalist, anti-faşist güç.
birliğinin esas olarak siyasal muhtevalı olduğu, bu genel demoxratik müca
delenin siyasal bir öz taşıdığı bilimsel 'bir gJrçe:~liliktir.

Esasen, kurulmak istenen platformda yer alan değ:şik meslek örgütle
rinde sol'un değişi'k siyasal eğil-imlerinin ve onların izleyicilerinin bulunduğu
bilinen bir olgudur. Kuşkusuz 'ki, demokratk platformun bugüne değin haya
ta geçirilememesinin ve kitleleri aktif bir olrleştk eyleme seferber edememe-
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sinin başlıca sebebi siyasaldır. Türkiye Sol'unda siyasal kapsamlı merkezi
bir iş'birliğinın eksikliği kaçınılmaz olarak söz konusu siyasal çizgilerin de·
rece derece etkinlikler taşrdığı demokratik kitle örgütlerinin de kalıcı bir
güç ve eylem birliği kurmalarının önündeki başlıca engeldir. Bu nedenle,
demokratik platformun içinde zaten dolaylı yoldan temsil edilen ve devrimci
demokratik mücadelede işlev sahibi olan s.vasal çizgilerin, sendikalar
ya da diğer meslek örgütleri aracılığıyla değil, siyasal karakterli kendi
temsilci örgütleriyle demokratik plaıtfomıa katılmaları, 'kalıcı bir eylem bir
liğinin başlatılması için çözüm gefirici ili< ve önemli adım olacaktır. Aksi
halde, geçmiş dönemde de sık sık belirttiğimiz ve yaşanılan pratikten de gö·
rüldüğü gibi, demokratik platformun kalıcı bir demokratik güç birliği platfor
muna dönüşmesi ve emekçi halk hareketimizin demokratik hedefleri yönün
de kitleleri etkince harekete qeçirrnesi mümkün olmayaca'ktır.

Eskişehir'de biraraya gelecek bellibaşlı demokratik kitle örgütü yöne
ticilerinin bu gerçeğin gereğin'i verine getirme yolunda somut adımlar at
malarını diliyoruz.

Kalıcı ve uzun erimli bir güç birliği için gösterilen çabaların ilkesel ze
minde, geçerli yöntemlerle rnevvalanru vermesi ve uzun yıllardır esas o!a
rak solda'ki siyası ayrılıklar nedeniyle sürüncemede kalan şu sorunun, halk
.güçlerimizin çıkarları doğrultusunda sağlıklıca çözümlenmesi için sınıfımı
zrn ve rnüttefjki emekçi kitlelerin ivedi bir özlemidir.

Bu uzun erimli ve kalıcı güç bir+iği hiç kuşkusuz. somut, siyasal ve top
lumsal olaylar içinde kökleşecektir. Ve demokratik platform, ilkesel ve yön
temsel temeller üzerinde ancak ve ancak somut pratik içinde güçlenerek
yükselecektir. Bu pratik, hepimizin .bildiği gibi sınıf mücadelesi pratiğidir.
.işçi sınıfımızın ve tüm emekçi sınıf güçlerimizin sınıfsal ve ulusal rnücade
iesi her geçen gün önümüze somut sorunlar koymaktadır. Bu sorunların çö
zümünde, siyasal nitelikli olsun ya da olmasın tüm devrimci-ilerici örgütler
sorumluluk sahibidirler. Dernokratik platform somut hedefler ve programlar
etrafında kurulurken, bu güç birl·iği, genel demokratik görevleri olduğu ka
dar özgül devrirnoi-dernokretix ödevleri de içerdiği ölçüde hayatiyet kaza
nacak, böylece topyekun mücadelemiz emekçilerin genel ve özel tüm sınıf
pratikleri ile kaynaşmış bir sürecin güçlenip hızlanmasında somutlanacak
tır.

Bu temel doğrular ışığında vurgulamak isteriz ki. demokratik platforrn
faşizme. emperyalizme. te'kellerin egemenl·iğine ve her türlü gericiliğe karsı
kalıcı bir güç 'birliğini inşa etmeğe çalışırken. bu güç bir,liğinin kalıcı olma
sının belirleyici koşulu olan sol'un birliğ·ine ve birlikteliğine de katkı getir
mek ve bu en önemli sorunun çözümünde yapıcı bir rol oynamak zorunda-
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dır. Demokratik güç 'birliğinin özü, egemen güçlere 'karşı topyekün mücade
lenin ön koşulu olan hal:k güçlerinin birliği ve birlikteliğini sağlamak, bir
başka deyimle tüm devrimci-ilerici güçleri yanyana getirmektir. Bu neden
le, devrimci-demokratik mücadele güçleri arasında, işlev sahibi hiçbir gücün
dışarlanmaması, tersine mümkün olan en geniş güç b'irliğinin • ilkelerden
ödün verilmeksizin kurulması sarttır. Bunun için, her türlü ön yargıdan ya ela
siyasal anlamı ı grupçu hesaptan veya subjektif tutumlardan özel Hkle ka
çınmak birlikçi olanların ve birliği gerçekten isteyenlerin tutumudur. Böylesi
bir tutum birlikçi olmayanlara, grupçuluk güdenlere karşı da sabırlı ve ikna
edici uzun vadeli bir politikayı gerekfüir" denilerek devam eden yazıda vak
laşmakta olan seçimlere temas olunarak faşistlerden ve işbirlikçilerden olu
şan MC'nin bir kez daha reddedilmesi ile vetimlmevip. gericili'kle ve hatta
faşizm ile uzlaşan sosyal demokrasinin de desteklenemeyeceğinin açıkca
belirtilmesi gerektiği. buna karşı I ık Cumhuriyet Halık Partisi 'nin sol 'unda
kalan güçlerin siyasal işbirliğinin ônerjlrnesinin zorunlu bulunduğu, dernek
rati'k örgütlerin kendi esas işlevleri olan ekonomik-demokratik mücadeleyi
hakkı ile yaparken. toplumsal mücadelede asıl belirleyici olan siyasal mü
cadelede de kendi sınıfsal veya zümresel çıkartan •doğrultusunda doğru gör
düklerinden yana ağırlık koymaları gerektiği, CHP'·nin seçimlerde kesinli'k'e
desteklenmemesi ifade olunarak demokratik platformun somut bir biçimde
hayata geçmesi ve somut sınıf pratiği içinde her türlü güncel görev ile yoğ
rularak güçlenmesi doğrultusunda ve solun birlikteliği esasında toplantıla
rın başarılı geçmesi temenni olunarak yazı son bulmaktadır.

Türk Tabipler Birliği :

Türk Tabipler Bi,rliği Merkez Konseyi adına Genel Başkan Dr. Erdal
ATABEK imzası ile DiSK Başkanlığı 'na gönder-ilen 24.11.1978 tarihli yazıda:
25. Kasım. 1978 tarihinde yapılacak demokratik platformu. oluşturma toplan
tısına Türk Tabipler Birligi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sedat ÇÖL
OĞLU'nun katılacağı, her nekadar Yönetim Kurulu Dr. Erdal ATABEK'in hu
toplantıya katılmasını kararlaştırmış ise de geçirmiş olduğu bir kaza sonucu
hastahanede yattığından Genel Başkan Dr. ATAHEK'in toplantıya katrlamı
yacağının ·bildirildiği qörülrnüştür.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi adına Genel Başkan Dr. Erdal
ATABEK imzası ile DiSK Başkanlığı'na gönderil-en 7.12.1978 tarihli "Ey
lem ve Güçbirliği üzerine Türk Ta-bipler Birliği'n'in görüş ve ilkeleri" ni içe
ren yazıda :

"Türk Tabipler Birliği 27. Büyük Kongresinde faşizme ve emperya
lizme karşı demokrasi savaşımında demokratik güçlerle işbirliği yapılmasım
karar altına almıştır.
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Bu konudan olmak üzere; Di1SK'in -Türkive'ds emperyalizme, faşizme
• ve tekellere karşı olan tüm demokratik örgüıtlerin rnücadelesirrin ortak he

defler etrafında birleştirmeleri, güç ve evlem birliği sağlayarak ... anti-faşist.
.anti-emperyalist, anti-tekel olma ilkesini ödün vermeden benimseyen. sap
tanan programa uyan ve bunun gerçekleşmes'i için çaba sarfeden- Demokra
tik bir Platforrn'u oluşturma girişimlerini önemli bir gelişim olarak görüyor
ve katılmayı görev biliyoruz.

Türk Tabipleri B1irliği demo'kra'rik platformun işlerliği ve platformun
başarıh olabilmesi için ilke ve görüşlerini şöyle saptamıştır:

Platforma katılan her örqüt orta'!< ilkeler etrafında birleşmelidir.

Platform ve platforma katılan örgütler siyasi parti işlevini yüklenmeme
[idlr. örgütler kendi siyasetlerini doğrudan veya dolaylı olarak kabul ettirmek
girişvminden uzalk 'kalmal ıdıırlar.

Platformu oluşturan örgütlerin yapısal ôzeliikleri di'kıkate alındığında
başlıca 3 tipte örgütlenme modeline dayan'dıkları görülür .

.O ısK..ve0-.0ı:ıa-:bağk-·sendi-kalar:·· •• •

Üyeli'kleri seçmeye veya isteğe bağlı ·örgütler;

üyelfkleri ıyasay,la zorunlu 'kılınmış örgütler.

Türk Tabipleri Birliği ve ona bağlı odalar 6023 sayılı ya-sa ile kurul
muşlardır. üyel~k yasal zonmlulııktur. Bu nedenle üyel'i'k ve kuruluş açısından
isteğe -bağlı bir tercih söz konusu deği:l'dir. Buna karşılı'k Tabip Odalan or
ganlarını oluşturma ve karar alma ilkelerinde demokrati'k bir merkeziyetçilik
işlerliğine sahiptir.

Türk Tabipleri Birliği mesleki, demo'kıratik bir kitle örgütüdür. Merkezi
yapısı diye -üyelikleri seçme veya isteğe bağlı 'kuruluşlar- dan ayrı özellikler
taşır. örgüt yapısında rnerkezivetçilik il'kesinden daha çok demokratik yapı
ağır basmaıktadır.

ülıkemizde mevcut 30.000'e yaklaşan hekim ve diş hekimi biorliğe üye
olmakla yükümlüdürler.

Bu yüzden Türk Tabipler Birl'iği aldığı kararlarda, yaptığı çalışmalarda
üye tabanının özellikler-ini di'k1katle gözönünde tutmak zorundadır. Demokra
tik planda ve mesleki sorunları üzerine çalışmaların -en gen'iş kitle tabanı
benimseyece'k şekilde- nitelikler taşımasına dıkkat eder. En geniş kitle ta
banının maddi temeli ortalama demokrat olan kitle yapısının bu özelliklerini
düşünmek zorundadır.
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Bu nedenle; platformun alacağı karanlar üzerine B·irliğim'iz hassas ol
.rna gerelkliliğin'i duyar ve bu kararların en geniş demokrat kitlenin etrafında •birleşeceği özellikler taşımasını benimser.

Ortak çalışmalarda ikna vönterni esas olmalı, kararlar oy biırl'iğiyle üre
tilmelidir. Alınacak kararlar tüm örgütlerin üzerirrde birleşeceği, kararlarını
platformun temel ilkesine uygunluğuna tüm örgÜ'tl-erin katıldığı ve birlikte
aldığı kararlar olmalıdır.

Kararların oy çokluğu ile alınması yoluna qidilrnesi özeHi'kle kuruluşu
-özet 'kanunla- 'kurulmuş olan-örgütler •içiın bazı sakıncalar taşımaktadır. Bu
nun sonucu alınacak kararlar -özel yasayla kurulan- örgütlerin yapısal özel -
liklerinin taşrmaktan uzak kalıma'kla karşı karşıya kalacaktır. Çün'kü bütün
örgütlerin sayısı platforma ka'tılan örqütler arasında sadece üçdür.

Bu nedenle; Platformun alacağı 'kararlar ikna yöntemi i,le ve birleştirici
ortak noktaların aranması i,fe tüm örgütlerin birleştiği ortak kararlar olmalı
dır. • ·<·::{~

Platform toplumun demokretikleşrnesi konusunda anti-tasist ve anti
emperyali·st savaşımla ikt'idarıın her türlü girişimlerine destek olrnalıdrr. An
ti-demokrati'k tutum ve. kararlara karşı iktidarı uyaran, anti-demo'kratik uy
gulamalardan vaz geçil'en ve demokrasiden yana güçlerin yanında yer alma
sını sağlayan, toplumun derrrokretlkleşmesi yolunda kararlı olmasına götG
ren özellikte çalışma anlayışıına sahip olmalıdıır.

Platform alacağı 'kararlarda örgütler arası ilkesiz bir birliği değ·il. ·top
lumun demokratikleşmesi volurrda platforma 'Katılan örgütler arasında ilkeı]
bir eylem bir,liğill'in oluşturulması için katkıda bulunur.

Platform parlamento ve basın ilişkilerini çok sıkı tutmak önemini be
nimser.

Platforma katılan örgütler arasrrrda bir -Yürütme Kurulu- seçilir. Yürüt
me Kurulu Platformun alacağı kararları uygulayan, hazırlılkları yapan, gerek
tiğinde Platformu olağanüstü toplantıva çağıran görevlerle yükümlüdür. Bu
nun dışında Yürütme Kurulu'na yalnız başına karar alma ve uvqularnalarr
görevi verilemez. Karar yetkisi platforma katılan tüm örgütlerindi-r.

Yürütme Kurulu bu görevi vüktenecek örgütlerden oluşturulmalıdır. Yü
rütme Kurulu'nun sayısı en az 5 en çok 9 olabilir.

Platforma katılan demokraıjk kuruluşlar ve meslek örgütleri emperya
lizme ve faşizme 'karşı önce kendi üyelik alanlanna yansıyan somut sorun
larda savaşım vermelidir.
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Platform toplantılarını periyodik olarak yapar. Toplantıların yeri ve t3-
rihi en geç bir hafta evvel toplantıya katılan örgütlerce bilinir.

Toplantıların sürekf Ankara'da yapılması Gen3I Merkezi istanbul'da
olan örgütler için zortuklar yaratma'ktadır. Bu nedenle· toplantılar; bir Anka
ra ve bir lstarıbul'da dönerli olarak yapılır.

Demokratik platform çalışmalarına katılan her örgüt kendi yapı ve iş
leri iğini korur, örgütler bağımsızı ığını sürdürür, platform örgütlerin iç işleri.
ne karışmaz.

Çalışmalarda her örgüt üzerine aldığı görevi yapmakla sorumludur. Bu
görevi yaparken platformun ortaya koyduğu ilke ve esaslara uymakla zo
runludur.

Demokratik platform, çalışmaları, mühadaleci ve zorlayıcı değil, bir
leştirici yöntem ve anlayışla sürdürür.

Platform ilkelerine uygun, kitle tabanı olan diğer kuruluştan da davet
eder. Davet edilen örgütlerin merkezi yapıda ve ülke çapında örgütlenm'iş bir
yapıya sahip olmaları gözönünde tutulmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği platforma, Türk Veterinerler Birliğinin de katıl
masını önerir." den il-erek eylem ve güç birliği üzerine Törk Tabipler Biri işi·
nin görüş ve ilkelerinin açı:kıandığı görülmüştür.

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği :

Oda Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz TüRKYILMAZ'ın 24.10.1978
Tarihinde DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR'ın dikkatine başlığı ile gön
dermiş bulunduğu yazıda; bu derneğin DiSK'in demokratik platform kuru
luşları ile yapacak ortak çalışmalarına katılaca'klarını ve bu sebeble TMMO'B
Yönetim Kurulunun 17.10.1978 Tarihinde 10 numaralı Yönetim Kurulu Top
lantısında kabul etmiş olduktan 63 numaralı kararın (b) fıkrasında DiSK,
TMMOB, TöB-DER, TÜM-DER, TÜDET, TüS-DEH tarafından yürütülen sen
dikal haklar konulu çalışmanın gelişürilere'k sürdürülmesine, (c) fıkrasında
DiSK'in TMMOB 'nin de içinde yer aldığı demdkratik kuruluşlara önerdiği
ortak çalışma ônerisirrin benimsenmesine oy birliğiyle karar verildiği, kara
rın 18 üyeden müteşekkil idare kurulunca alındığı bildirilmiş;

8.12.1978 Tarihinde Oda Genel Başkanı Teoman öZTüRK'ün DiSK Ge
nel Başkanlığı'na göndermiş bulunduğu yazı ile, Oda'nın demokratik platform
çalışma konusunda tespit ettikleri iki sayfalık önerisini de yazı eki olarak
sunmuştur.
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Bu önerilerin tetkikinde :

ülkenin içinde bulunduğu gelişmeler göz onune alınaraık dernokratıc
örgütlerin geleceği ile doğrudan ilişkili, acil ve tutarlı bir mücadelenin ve
rilrnesinde TMMO-B'nin üzerine düşen görevleri yapacağını, toplantıda or
taya çıkaca'k tıkanııklığın giderilmesi için gerekli gayretin sarfedileceğini bil

_direrek devamla aynen;

"Bu gün görülen şudur 1<.i : ( Ortak Eylem-Ortaık Ajitasyon) ya da bunun
karşıtı olarak {Ortak Eylem-Ağırlıklı Ortak Sloganlar yanısıra özgür slogan
lar da .... ) gibi i'ki görüşün birine karar verilmemesi, tıkanı,klığın birinci ne
denidir. Bunun aşılamaması, en hayatı dönemlerde, durgunluğunu ve hiçbir
şey yapamamayı gerekıtirmeiktedir. Yukarıdaki iki görüşten herhangi birinin
birl'ikte benimsenmesi ve uygulanması ile sorunun çözülebileceği açıktır.

Ancak bunlardan birinin kısa zamanda ve ortaklaşa benimsenme ola
nağı yok ise, nesnel koşulları gözeterek ara çözümler bulmaya da yönelin
melidir.

DiSK tarafından örgütlere dağıtılan taslak metnine ilişkin diğer gö
rüşlerimizi de şöyle özetleyebiliriz :

Çalışma •ilkeleri konusunda en genel ilke anti-emperyal ist, anti-fasist.
anti-şovenist ilke olmalı, metindeki bu tür ifadeler buna uygun bir biçimde
düzenlenmeli, bunun dışında herhangi bir ilke zorlamasında bulunulmama
lıdır. Talepler bölümü eksiktir. Geçen dönem çeşitli platformlarda saptanan
talepler daha da genişletilerek metne eklenmelidir. Program konusunda ey
lem türleri arasında iş yeri ve semt toplantılarına da yer verilmelidir. işle
yiş konusunda; ikna yöntemi esas alınmalıdır. Katılacak örgütler konusun
da; platform nicel ve nitel yönden merkez, örgütlerden oluşmalıdır. Alt plat
formda yapılacak ortak değerlendirmeler sonucunda saptanan yerel örgüt
ler de yer alabilirler. Sonuç : başta temel nokta olmak üzere tüm tıkanık
lık noktaları aşınmalı; 3-4 gün içinde bir toplantı düzenlenmeli, kısa vadeli
bir programın da gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır." denilmektedir.

Daha sonra istan'bul Mühendis ve Mimar Odaları kendi aralarında bir
eylem birliği platformu oluşturarak 9 maddeden ibaret bildirilerini kamu
oyuna duyurmuşlardır. Mahiyeti itibariyle bu bildiri TMMOB'nin yukarıdaki
görüşlerini kapsamaktadır.

TOTED Tüm Teknik Elemanlar Derneği:

TüTED Genel Sekreteri Reşit OĞUZ 5.12.1978 tarihinde DİSK Genel
Sekreteri Fehmi IŞIKLAR'a göndermiş olduğu yazıda "TüTED'in eylem ve
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güç birliği konusunda ilkesel düzeydeki yaklaşımı ektedir" denilerek iki
sayfadan ibaret önerilerini bildirmiştir.

Bu öneri aynen aşağıya alınmıştır.

"TüTED önümüzdeki dönemde çalışma programında yer alan ilkeler
doğrultusunda demokratik kitle örgütleri arasındaki eylem ve güç birliği
çalışmalarına aktif olarak katılacak ve bu çalışmaların sağlıklı bir yapıya
dönüştürülmesi, sürekli kılınması için gerekli çabayı gösterecektir.

TüTED eylem ve güç birliği çalışmalarına giderken :

Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi sınıf ve tabakalara pahalılık,
ölüm, kan, ırkçılık, şovenizm, baskı ve kıyımdan başka bir şey getirmeyen
ve gittikçe yeni boyutlara ulaşan faşist baskı ve terörün dayatığı nesnel ko
şulları ve zorunlulukları,

Kitlemizin ve eylem birliği içinde. yer .alan demokratik toplumsal muha
lefetin içinde bulundukları somut durumların, ekonomik, demokratik ve si
yasal taleplere dönüştürülmesini, bu talepler doğrultusunda kitlelerimizin
ortak harekete geçirilmesini eylem ve güç birliği çalışmalarının temel nedeni
olarak kabul eder.

Amaç:

TüTED, anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şovenist ilkeleri kabul eden
örgüt ve kuruluşlarla eylem ve güç birliğine gitmeyi amaçlar. Faşizmin ve
emperyalizmin amaçlarına hizmet eder duruma düşen Mao'cuların, bireysel
teröristlerin örgütleri ile biraraya gelmeyi reddeder.

TüTED eylem ve güç ·birliğine giderken aşağıdaki ilkelerin hayata ge
çirilmesini ortak çalışmanın bir gerekçesi olduğuna inanır.

Ortak çalışma içinde yer alan örgütler anti-faşist. anti-emperyalist il
kelerden ödün vermemelidir.

Ortak çalışmalar örgütlerin bir araya gelerek saptayabildikleri amaç
ve programlar doğrultusunda yapılmalı, bunların saptanmasında her örgütün
ilke, amaç ve programlarının ayrılan değil çakışan yönleri esas alınmalıdır.
Bu amaçla; var olan siyasi görüş farklılaşmalarının bir siyasi dayatma şek
line dönüşmesine, ortak çalışmaların ve eylemlerin bir siyasi çıkar alanı
olarak kullanılmasına karşı çıkılmalıdır.

Ortak çalışma içinde yer alan örgütler, üzerinde anlaşılabilecek so
mut talepleri ve bu taleplere yönelik eylemleri içeren, mümkün olduğu ka-
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dar siyasi tahlillerden kaçınan bir eylem· programı somutlamak üzere çaba
göstermelidirler.

Eylem ve güç birliği çalışmaları örgütler içinde yer alan belli bir po
litik yapıya ulaşmış kesimler arasında tıkanıp kalmamalı, daha çok politik
leşmemiş kitleler arasında yaygınlaşmayı gözetmelidir. Bu amaçla ortak ça
lışmaların planlanması ve somutlanması en geniş kitleyi eylem içine soka
cak şekilde olmalı, eylem ve güç birliği çalışması içinde yer almayan fark
lı sınıf ve kesim örgütlere -Esnaf Dernekleri gibi- ve onların kitlelerine
ulaşmak için çaba göstermelidir. Ortak çalışmanın yöneticiler arasında de
ğil. tabanda kitleler arasında sağlanmasının tek yolu budur.

Mücadelede orta'k ilke, amaç programlar belirleyici olmalıdır. Ege
men güçlerin dayattığı alanlarda ve olayların peşinden giden bir mücadele
anlayışının ağırlık kazanmaması sürekli olarak gözetilmelidir.

Ortak çalışmalar sürdürülürken :

ikna yöntemi esas olmalı ve 'kararlar oy birliğiyle iletilmelidir.

Her örgüt kendi bağımsızlığını ve iç işleyişini korumalı, örgütlerin iç
işlerine karışılmamalıdır. Her örgüt kendi üyeler-inden sorumlu ve insiyatif
sahibi oimalıdır. örgütler arası ili~•\ile;de örgüt yapısına karşı, saygı esas
alınmalıdır. örgütler arası ortak çalışma müdahaleci ve zorlayıcı değii bir
leştirici olmayı amaçlamalıdır. Karşı tavırlar sürekli olarak eleştirilmelidir.

örgütler ortak çalışmalara eşit hak ve sorumlulukla katılmalıdır.

Ortak çalışma içinde yer alan her örgüt kendi özgül programının ge •
rektirdiği çalışma ve eylemlerini sürdürmelidir.

Ancak sürdürülen bağımsız çalışma, örgütler arası ortak çalışma için
de alınan karar ve eylemleri zedelemeyecek ve ortak çalışmaya bir alter
natif yaratmayacak şekilde olmalıdır. Bağımsız çalışma yapacak her örgüt,
ortak çalışma içinde yer alan diğer örgütlere önceden yapacağı çalışma hak
kında bilgi vermeğe dikkat etmelidir.

Örgütlerden birine yönelen baskı ve saldırılar, ortak çalışma içinde
yer alan tüm örgütlere yönelmiş sayılmalıdır.

Saptanan ortak program doğrultusunda hayata geçirilen ortak eylem -
terde, ortak ajitasyon -ortak slogan, ortak pankart- gibi mutlaka sağlan
rnahdır.
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Ortak çalışmanın yurt düzeyinde sürdürülmesi sırasında oluşturulacak
çalışmalarda, bölgesel özellikler konusunda duyarlılık gösterilmelidir."

TYTTD Tüm Yüksek Tekniker ve Teknikerler Derneği:

7.12.1978 tarihinde dernek Başkan Vekili Cihan HAMSİCİ DİSK Baş
kanlığına göndermiş olduğu yazıda; demokratik platform toplansında alı
nan karara göre demokratik platform toplantısına katılacaklarını. bu husus
ta derneğin Genel Yönetim Kurulunun çağrıyı olumlu karşıladığını, ayrıca
kendilerinin herhangi bir önerilerinin olmadığını, DİSK'in önereceği öneri
lere katılacaklarını bildirmiştir.

TRT-DER Tüm Radyo-Televizyon Çalışanları Derneği:

22.11.1978 tarihinde TRT-DER Genel Başkanı Erkan OYAL'ın DiSK ey
lem birliği çağrısı komite başkanlığına hitaben yapmış olduğu yazıda; eylem
birliği toplantısına katılacaklarını, derneklerini Genel Sekreter Yaşar öZüR
KüT'ün temsil edeceğini, bildirmiş olup ayrıca bu hususta önerilerinin ol
madınığı beyan etmiştir.

Türkiye Ziraatçılar Derneği :

Dernek Genel Sekreteri Hikmet KOÇAK'ın 7.12.1978 tarihinde DiSK
Başkanlığına göndermiş olduğu yazı ve ekinde kendilerinin platforma katı
lacaklarını ve bu hususta önerilerinin olduğunu bildirmiştir.

Bu derneğin iki sayfalık önerilerinin tetkikinde: Demokratik platforma
katılan ·örgütlerin belirli ilkeler etrafında ve bu ilkelere uygun hareket et
melerinin zorunlu olduğunu, her örgütün kendi bağımsızlığını korumasını,
anti-emperyalist, anti-faşist. anti-şovenist ilkeleri benirnseven ve merkezt
örgütlenmeleri olan demokratik kitle örgütlerinin de katılabilmelerinin sağ
lanmasını. platformun kurucuları tarafından Tüm iktisatçılar Birliği {TiB) 'in
platforma çağrılmasının. gençlik örgütlerinden federasyonlaşmış veya güçlü
merkezT örgütlenmeyi hayata geçirebilmiş olanların platforma alınmalarının,
DEV-GENÇ'in bu platforma alınmasının, bunun yerine DEV-GENÇ'i temsil
eden başka bir kuruluşun platforma girmesine izin verilmemesinin. Ankara'·
daki merkezi platform dışında yurt çapında bölgesel ve illere göre yöresel
platformlar oluşturulmasının, bunların işleyişinde demokratik merkeziyetçi
lik ilkesinin ön plana alınmasının, platformun amacının faşizme, emperya
lizme, şovenizme karşı mücadele eden örgütlerin güç ve eylem birliğini sağ
lamak ve bunu hayata geçirmek ilkesinin temel alınmasının, eylemlerde her
iSrgüt kendi kitlesinden sorumlu olmasının, platformda bireysel terörist ve
anarsizrn gibi şaşırtıcı terimler kullanılmamasının, bir örgütün yaptığı işten
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diğerlerinin haberdar edilmesinin, çalışmaların sağlıktı bir şekilde vürütül
mesi için merkezi organizasyon kurulmasının, platform acil olarak anti-de
mokratik yasa tasarılarına karşı eylemleri zaman geçmeden saptayıp haya
ta geçirmesinin. ortak slcqan ve ortak eylem yapılmasının gerekeceğinin bil
dirildiği anlaşılmıştır.

Türkiye Yazarlar Sendikası :

16.10.1978 tarihinde bu sendikanın Genel Sekreteri Adnan ÖZYAL
ÇINER ve ikinci Başkan Türkan KURKADUR tarafından müştereken DiSK
Başkanlığına gönderilen yazıda; DiSK'in demokratik platforma yönelik ola
rak sürdürdüğü ikili ve çok yönlü ilişkilerin en kısa zamanda somutlandırıl
masına ve 5 kişilik sürekli görev yapacak bir komitenin kurulması konusun
da DiSK'in almış olduğu kararları sendika olarak desteklediklerini ve ken
dilerinin platforma katılacaklarını, yapılacak toplantılarda kendilerine dü
şen görevleri yerine getireceklerini bildirmişlerdir.

TöB-DER Tüm Eğitim-öğretim Emekçileri Birleşme ve Dayanışma
Derneği:

Bu derneğin Genel Sekreteri Kemal UZUN 'un 7.12.1978 tarihinde
DiSK Genel Sekreterliğine yazmış olduğu yazı ve ekinde, platforma katı
lacaklarını ve bu hususta 3 sayfadan ibaret ekte önerilerini bildirdikleri be
yan edilmiş olup bu öneriler aynen;

"Girişe ilişkin önerilerinde;

DiSK'in önerilerinden emperyalizme, faşizme, tekellere karşı mücadele
ifadesinden -tekellere- yerine şovenizme karşı mücadele ilkesi konulma
lıdır.

Amaca ilişkin önerilerinde;

Platform'un amacı, faşizme, emperyalizme, ve şovenizme karşı mü
cadele eden örgütlerin güç ve eylem birliğini sağlamak ve bunu hayata ge
çirmek olmalıdır. Mücadelenin sürekliliği gözardı edilmemelidir.

ilkelere ilişkin ek önerilerinde;

Demokratik platforma anti-ernpervallst. anti-faşist. anti-şovenist ilke·
leri benimseyen ve merkezi örgütlenmeleri olan demokratik kitle örgütleri
katılabilmelidir.

Ülke çapında oluşturulacak yöresel platformalara 6 yöredeki yukarı
daki ilkeleri benimseyen yerel örgütler de katılmalıdırlar.
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Demokratik platformun sağlıklı ve süratli işleyebilmesi için sürekli gö
rev yapacak Merkezi Yürütme Komitesi oluşturulmalıdır. Bu komitenin or
ganizasyon, planlama, haberleşme gibi teknik işler yanında, acil durumiarda
karar alabilme ve uygulayabilme yetkisi de olmalıdır. Kararlar oy çokluğuy
la alınmalı, kararlara katılmayan örgütler sadece o çalışmaya katılıp ka
tılmamakta serbest bırakılmalıdır. Platformun kararlaştırdığı eylemlerde ortak
pankart. ortak slogan ve ortak disiplin esas olmalı, bu günkü Türkivenin ger
çekleri karşısında mitingler sırasında slogan ortaklığı sağlanmakla birlikte,
yürüyüşler sırasında örgütlerin özgür sloganlarını platformun düzenini boz
mayacak şekilde atabilmelerine olanak sağlanmalıdır.

Platform'da DEV-GENÇ isminin kullanılabilmesi ilk toplantıda tartış
malara sebebiyet vermiş olup, TÖB-DER 'in de içinde yer aldığı daha önceki
platform çalışmalarında şu anda Yasin KETENOĞLU Başkanlığındaki DEV
GENÇ'le muhatap olmuş ve eylem birliği yapmıştır. Ancak son toplantıda
DEV-GENÇ adını başka bir grup kullanmak istemiştir. Bu şekilde bir ör
gütün başka bir örgütün adını kullanmasına müsade edilmemelidir.

Çalışma alanı olarak da;

Platform'un çalışma alanı en küçük üretim ve hizmet birimlerini içine
alacak tarzda düzenlenmelidir. işyerleri esas alınarak bir örgütlenmeye gi
dilmelidir. Fabrikalar. okullar, resmi daireler, atelyeler ve benzerleri bü
tün alanlarda ortak komiteler oluşturulmalıdır.

Platforrn'a alınması istenen merkezi örgütlenmeler şunlardır:

TiB (Tüm iktisatçılar Birliği), Tümzerbank-Der (Tüm Ziraat Bankası Per
soneli Birleşme ve Dayanışma Derneği), PTT-DER (Tüm PTT Personeli Da
yanışma ve Birleşme Derneği), ASDK-DER (Anti-Sömürgeci Demokratik
Kültür Derneği), SBD (Sanatçılar Birliği Derneği}. TBB (Türkiye Barolar Bir
liği). Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Hayvan Sağlığı Memurları Derneği,
Lise Gençliğinin demokratik örgütlerinin platforma alınıp almrnarnası tartı ..
şılrnalrdır.

Ortak eylem programı konuları önerilerinde;

Faşist saldırılar, faşist odakların dağıtılması, yeni baskı tasarıları, tüm
emekçiler için grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı, işsizlik, pahalılık, üc
retlerin dondurulması, toplumsal anlaşma, 141-142-146 ncı vb. anti-demok
ratik yasalar, emperyalizm ile bağların koparılması, Meyak, ölüm cezaları,
TRT'nin demokratikleştirilmesi, can ve iş güvenliği, öğrenim özgürlüğü, de
mokratik ve özerk üniversite, basın özgürlüğü, bağımsız Kıbrıs, lokavt'ın
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kaldırılması. genel grev hakkı, memurlara siyaset hakkı, uluslararası antlaş
malara uyulması, toprak reformu, madenlerin, bankaların, dış ticaretirı bü
yük sanayi kollarının devletleştirilmesi, işsizlik sigortası, çırak ve kalfalara
sigorta ve sendika hakkı, kiraların dondurulması, kreş, 18 yaşa seçme ve
seçilme hakkı, eğitimin demokratikleştirilmesi, gerici disiplin yönetmelikle
ri, gerici yönetmelik ve mevzuat, yöneticilerin seçime gelmesi, ders, prog
ram ve kitapların demokratikleştirilmesi. parasız eğitim, eğitimde fırsat eşit
liği, ana dilde eğitim, ırkçı şoven asimilasyoncu eğitime son verilmelidir."
şeklindedir.

TÜM-DER Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanışma Derneği :

8.12.1978 tarihinde Dernek Başkanı Nizamettin BARIŞ tarafından DiSK
Genel Başkanlığı'na gönderilen yazı ve ekinde; derneklerinin platform ça
lışmalarına katılacaklarını ve önerilerinin olduğunu bildirmişlerdir.

önerilerinde; Maocu akımlar ve bunların örgütlerinin platforma alın
mamalarının gerektiği, anti-faşist, anti-emperyalist ilkesinden ödün veril
memesi. ortak eylem, ortak ajitasyon, ortak slogan. ortak pankart sorunu
nun düzenlenmesi. her örgütün kendine özgü çalışmalarında serbest olma
sı. platformun örgüt içişlerine -karışmaması, örgütlerden birine yapılan bas
kının tümüne yapılmış sayılması. çalışmalara katılan bütün örgütler için
eşit muamele yapılması ve eşit haklara sahip olunması hususları yer al
mıştır.

GENÇ-öNCü işçi, Köylü, Öğrenci, Genç öncüler Derneği :

Bu derneğin Genel Başkanı Abdurrahman ATALAY 6.12.1978 tarihin
DiSK Genel Başkanlığı 'na üç sayfadan ibaret göndermiş olduğu yazı ve ekin
de derneklerinin DiSK tarafından oluşturulan demokratik platforma katıla
caklarını ve önerilerini ihtiva eden görüşlerini de bildirmiştir.

Bu öneri !erinde;

"Platforrrı'a katılacak olan kuruluş ve örgütlerin faşizme ve emperya
lizme karşı olanların tümünün alınması ancak bireysel terör ve Mao'cuların
platforma dahil edilmemesi. platformda ortak örgütlenme, ortak ajitasyon,
ortak slogan, ortak pankart ilkesinin temel olarak alınması ve bu suretle ey
lemlerden çıkacak -. TEKSES'in- oluşmasına gayret gösterilmesi, ortak
programın düzenlenecek eylemlerin saptanmasında örgütlerin hiç bir zaman
dayatıcı olmaması, örgütler arasında ortak noktaların tespiti ile uzlaşmanın
sağlanmasına gayret edilmesi, ortak program çalışmalarında ve uygulan
r.ıasında bunu engellemeyecek şekilde örgütlerin kendi programlarını da
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uygulayabilir hale getirmesi, çalışmalarda ilkesel konularda ortak kararla
ra uymayan örgütler birliği dışına çıkarılması, kararların oy b'irliğiyle ve ik
na yöntemi ile alınmaya çalışılması, ortak olarak tesbit edilen programın
hayata geçirilmesinde sürat sağlanması ve eylemlerin daha detaylı planlan
ması için bir yürütücü komitenin oluşturulmasına gayret edilmesi. bu yü
rütücü komite, varılan ortak kararların hayata geçirilmesine çalışmalı ve
karara bağlanmayan konular hakkında ise nasıl bir yol izlenebileceğini tar
tışıp platforma sunmaya gayret göstermeli, platform sunulan çerçeveyi göz
den geçirerek getirilen öneriler ışığında ortak karar almaya çalışmalı, bu
şekildeki çalışmaların uzun süren tartışmaları ve tıkanıklığı önleyeceği. üze
rine önemli görevler düşen yürütücü komitenin etkin. güçlü, otoritesi her
kesçe kabul edilen örgütlerden oluşması gerektiğini" ileri sürmüştür. Der
nek ayrıca önerilerinde "DiSK, TöB-DER, TÜM-DER. TMMOB, TÜTED.
TOS-DER Derneklerinin örgüt yürütücü komitesinde mutlaka yer almasını
ayrıca Halkevleri, Çağdaş Hukukçular Derneklerinin de bu komitede yer al
maya gayret gösterilmesinin, yürütücü komitenin bu şekilde oluşturulduk
tan sonra bunun altında ortak alanlarda çalışan, sorunları ortak olan örgüt
lerin bir araya gelip seksiyonlar oluşturulmasına da yardım edilmesini" be
lirtmiştir.

Yapılan tetkikler sonucu bir kısım dernek ve kuruluşların DiSK tara
• rı·:a, demokratik platforma çağrılmadıkları (Ek-122) sayılı dosyanın tet
kikinden anlaşılmış olup, ancak çağrılmayan bu dernek ve kuruluşlar da çağ
rılmamalarına rağmen DiSK Genel Başkanlığına müracaatta bulunarak plat
forma alınmalarını istemişlerdir.

Çağrılmamalarına rağmen ıDiSK ·Genel Başkanlığı'na müracaatla dernek
ratik platforma alınmalarını isteyen dernek ve kuruluşlar şunlardır :

YDGF Yurtsever Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu :

Bu derneğin Genel Başkanı Çetin KAYA'nın D·iSK'e göndermiş olduğu
yazıda: federasvonlarmın hal~ gençliğ'inin bağımsızlık ve demokrasi müca
delesinde önemli bir yeri ol·duğunu, derneğin ,gençliği.n il ve i-lçeler düzeyin
deki merkezi kitle örgütleri olan 135 şubesinin bulunduğunu, onbinlerce
hal'k gençliğin'i-n merkezi kirtl-e örgütü gücünde bulundukları bildirilmiş, ayrı
ca bu federasyonun ptettorrna'e ahnrnası için, Bursa Cezaevinden 180 kişi
nin imzasını havli bir dilekçenin OiSK Başkanlığına gönderildiği görülmüştür.

Tü.M PTT-DER Tüm PTT Personeli Derneği :

Beyoğlu İstanbul Şubesinin Dernek Başkam Yurdusev ÖZSÖKMENLER
tarafından 15.12.1978 Tarihinde DiSK Başkanlığı'na gönderilen yazıda:
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'kendilerinin platforma katılmak için çağrılmadı'klarını, ancak katılmak iste
diklerini sadece İstanbul Şubesinde 1500 PTT emekçisinin mevcut olduğu
nu. kendilerinin militan bir şekilde merkez, biır kitle örgütü oldu'klarını bildi
rerek platforma katılma arzuları açıklanmıştır.

TÜMAD-DER Tüm Adliyeciler Derneği :

Genel Başkan Kemal ÇETİN 'in 5.12.1978 tarihinde Disk Baş'kanlığı 'na
göndermiş bulunduğu yazıda; kendilerinin de demokratik platform toplantı
sına katılmak istediklerinl. derneğin Ankara Adliye'leri ve Ceza Evlerinde
faaliyet gösterdiğin'i, 750 üvesirün bulunduğu bildirilmiştir.

TÜM SAĞLIK-DER Tüm Sağlık Emekçiler Derneği :

18.12.1978 Tarininde Genel Sekreter öztüfik Yll..!DIZ 'ın DİSK Başkan
lığı 'na göndermiş olduğu yazıda; kendilerinin platform çalışmalarına çağrıl
mamalarına üzüntü ,duyduklarını ve yapılan demokratik platform toplantılaı
nın bir aldatmaca ol,duğu, gerici faşist CHP yönetimi işbaşına getirme faali
yeti olarak vasıflandırdı'kları ve derneklerin güçlü olduğu bildirilmiştir.

TIB Tüm iktisatçılar Birliği :

Yönetim Kurulu adına Avbars ÇAĞLAYAN'ın DiSK Genel Başkanlığı 'na
yazdığı yazıda; kerıdilennin platform çalışrnalanna çağrı,lmadı'klarını, ancak
1974 Tarihinden bu yana iktisatçılar Birliği'nin DİSK'in yanında yer alıp.
1 Mayıs 1977 ve 1 Mayıs 1978 hazrrhlolannda bulurrduklar ıru. bu neden
le platforma katılmak istediklerini bildirmiş, bu yazının ekindeki 13 Aralık
1978 Tarihinde Yönetim Kurulu adına Cumhur AYKUR'un DiSK'e qönder
diği yazıda da, Genel Sekreterleri Celal KüÇüKER'in platform toplantısına
derneklerini temsilen katılacağı nlldirilmiştir.

SSK-DER Sosyal Sigortalar Kurumu Çalışanları Birleşme ve Dayanışma
Derneği :

Demek Genel Başkanı Cengiz COŞKUN 25. Kasım. 1978 Tarihinde
DiSK Genel Başıkanlığı'na göndermiş ol,duğu yazıda: kendilerinin platform
toplantısına çağrılmadıklarını ve falk,at kat~lma'k istediklerini bildirmiştir.

PTT-DER Ankara :

·Genel Merkezi Ankara'da olan bu Derneğin Genel Başkanı Turan TA
KUPİ 29.11.1978 Tarihinde DiSK Demokratik Eylem Platfotrn Başkanlığı 'na
bir yazı gönderere'k bu yazısında; derneklerinin demolkratik platform çalış
malarına DiSK tarafından çağrılmadığını, ancak derneklerinin 80.000 üye-



523

sinin bulunduğunu, PTT-DER'in Türkiye çapında çalışan 15 Şubesi, 30'a
yakın işyeri temsilcisi ve 5000'e yakın üyesi ile anti-emperyalist, anti-tasist.
anti-şovenist ilkeler doğrultusunda çalışan demokrati'k kitle örgütü oldukla
rını, bu örgütün bir tek üyesinin düğmeye bastığı anda Türkiye çapmda
1800 haberleşme kanalının otomatikman duracağını, bir kişinin üç dalki'kal ık
direnişi egemen sınıfa üç milyon liraya mal olacağını belirterek dernekleri
nin yeri, önemi ve gördü'l<,leri hizmetin mahiyeti itibariyle platform çalışma
larına katılmaya talip oldukları bildirilmiştir.

Maliye Memurları Derneği :

Bu Dernek adına Genel Sekreter Abdullah MERMER 20.12.1978 Tari
hinde DiSK Genel Başl.<,anlığı'na yazılı müracaatta bulunarak demokratik
platform çalışmalarına katılmaık istedtklerlni bildirmiştir.

KöGEF Kıbrıslı öğrenim ve Gençlik Federasyonu :

Federasyon Başkaru İsmail KEıMAH'ın DİSK Genel Se'kreterliği'ne gön
derdiği 28.11.1978 Tarihli yazısında; kendilerinin federasyon olarak de
mdkratik platforma çağrılmadıiklarını, DiSK'in öncülüğünde düzenlenen
1 Mayıs gösterilerinde a'ktif görev aldıklarını bildirerek demokratik plat
forma katılma talebinde bulunmuştur.

IPSD işsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği
Dernek Genel Başkanı Atilla öZGöREN 8.12.1978 tarininde DiSK Ge

nel Başlkanlığına göndermiş olıduğu yazı ile kendi derneklerinin de platform
çalışmalarına iştirak talepleri bulunduğunu bildirmiştir.

HALK KOOP. ANKARA BiRLIK Ankara Bölgesi Halkın Tüketim
Kooperatifler Birliği :
Başkan Mehmet SEVİM, Müdür Mete VURAL imzalı ve 7.12.1978 ta

rihli DiSK Genel Başkan-lığına qönderilen yazıda; demokratik platform çalış
masına çağrılmadıklarını. katılmalk istediklerini. Demokratik Halık Koope
ratifçiliği ilkelerini kendisine bayrak eden örgütlerinin aracı, tefeci-tüccar.
vurguncunun önüne geçme, sömürüyü sınırlandırma mücadelesi verdiklerini.
Köy işleri Bakanlığı içersinde 1 O tüketim Kooperatifini bünyelerinde topla
mış olduklarını. güçlü bulunduklanru bildirerek bu p~tforma katılma tale
binde bulunmuşlardır.

GENEL-DER Tüm Belediyeler Genel Hizmetleri Birleşme ve Dayanışma
Derneği :
Bu Derneğin Genel Başkanı Hasan AYHAN ve Genel Sekreteri Vali

SALTIK tarafından müştereken imzalanıp 29.11.1981 tarihinde Demokratik
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Kitle örgütleri Platform Başkanlığına gönderilmiş bulunan yazıda; dernek
lerinin 1 Mayıs 1978 hazırlık çalışmalarına DiSK tarafından çağrılmış ve
bu çalışmalarda ıkendilerinin aktif görev almış olmalarına rağmen bu sefer
DiSK tarafından yürütülen demokratik platform toplantılarına çağrılmadık
larını, bu toplantıya katılmak istedilklerini, yerel yönetimler. genel hizmet
leri birleştirme derneğinin tüm anti-faş1ist, tüm anti-emperyalist güçlerin ey
lem ve cephe birliğinden yana olduklarını, kendilerine bir .görev verildiğinde
en aktif bir şekilde bu qörevi yürüteceklerini, kendilerinin toplantıya çağ•
rılmaları ve kabul edildikleri takdlrde Veli SALTIK'ın kendilerini temsil ede
ceği brldirllmiştir.

ENERJİ-DER Enerji iş Kolu Memurları .Birleşme ve Dayanışma
Derneği :

Derneğin Genel Başkanı Osman KOQAK, Genel Sekreter Mehmet GöK..
ÇE'nin müştereken irnzaladrklan ve 29.11.1978 tarihinde DİSK Genel Bas
kanlığına qönderrniş bulundukları yazıda; kendilerinin yani derneklerinin de
mokratik platform toplantısına çağrı.lma'dığını. ancak 20 Mart 1978 Faşizme
ihtar Eyleminde örgütlerinin DİSK\le müştereken eylem birl'iği yaptı'klarını,
dernek olarak anti-emperyalist. anti-faşist. anti-şovenist güç ve eylem bir
liğinden yana olduklarını ve toplantıya katılmaları için kendilerine çağrı ya
pılması talep edilmiştir.

DKB Demokratik Kadın Birliği :

Dernek Başkanı Yıldız KURTULUŞ 1 Mart 1979 tarihinde DiSK mer
kez yürütme kurulu'na bir yazı yazarak; derneklerinin barış, demokratik -
eşitlik şiarı ile mücadele ettiğini. geniş kadın kitlesini demokrasi mücade
lesine çekmeye gayret gösterdiklerini ve DİSK'in öncülüğünde yürütülen
demokratik platforma çağrılmadıklarını. ancak platform ilkelerine yürekten
bağlı olduklarını. derneklerinin 12 şube ve 18 temsilcisinin bulunduğunu,
daha evvel bu faaliyetlerini DİSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR 'a iletmiş
olduklarını ve hatta platforma çağrıldıklarında platform için hazırlamış ol
dukları önerilerini de birlikte sunacaklarını bildirmiştir.

Ankara Devrimci Kadınlar Derneği :

Dernek Başkanı Emine BOZTEPE tarafından 29.11.1978 tarihinde el
yazısıyla Demokratik Eylem Platformuna hitaben yazılan yazısında; dernek
lerine platform çağrısı yapılmadığını, ancak katılmak istediklerini, DiSK'in
öncülüğünde oluşturulan güç ve eylem birliğini tasvip ettiklerini bildirmiş
tir.
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MERKEZ DGB Merkez Devrimci Gençlik Birliği :

Dernek Genel Sekreteri Zafer YALÇIN 25.11.1978 tarihinde DiSK
Demokratik Platform başkanlığına yazılı müracaatta bulunarak, dernekleri
ne platform çağrısı yapılmadığını bildirerek katılma talebinde bulunduğu
anlaşılmıştır.

DHKD Devrimci Halk Kültür Derneği :

Dernek Yönetim Kurulu adına Hüseyin KIZILOCAK tarafından Demok
ratik Eylem Platform Başkanlığına 21.11.1978 tarihinde gönderilen yazı
da, kendilerinin DiSK tarafından ortaya konulmuş güç ve eylem birliği faali
yetlerini destekledikleri, bu bakımdan kendilerinin de platforma çağrılmala
rı isteği belirtilmiştir.

BANK-DER:

Dernek adına Genel Başkan Yardımcısı Ankara Şube Başkanı M. Fet
hi UYGUR tarafından 28.11.1978 tarihinde DiSK Genel Sekreterliğine gön
derilen yazıda; DiSK'in demokratik platform toplantılarına öncülük etme
sinin ve koymuş olduğu ilkelere yürekten bağlı oldukları belirtilerek kendi
lerinin de platform toplantısına katılmak istedikleri dile getirilmiştir.

BiSEN Büro işçileri Sendikası :

Bu Sendikanın Genel Başkanı ve Sekreterinin müşterek imzalarıyla
25.11.1978 tarihinde Demokratik Platform Toplantı Başkanlığına gönder
dikleri yazıda ise; DiSK'in öncülüğünde yapılan demokratik platform top
lantılarına katılmak istediklerini bildirmişlerdir .

Ek - 122 sayı I ı dosyanın tetkikinde; platform toplantılarına katılan bir
kısım kuruluş ve derneklerin, dosya içersinde yazılı talepleri ve önerileri
nin olmadığı görülmüştür.

Kuruluş ve derneklerin önerilerini alan DiSK bu önerilerin ışığında
kendi bünyesinde çalışma faaliyetlerine girişmiş olup, bir taraftan da "Bir-

• leşik Cephe" üzerinde genel teorik bir çerçevenin hazırlanmasına koyul
muştur.

12 Eylül'ü müteakip DiSK binasının aranması sırasında DiSK Genel
Başkanı Abdullah BAŞTüRK'ün odasında 9 sayfalık "Birleşik Cephe" üze
rinde çalışmayı ihtiva eden bir rapor müsvettesinin bulunduğu (Ek - 160)
sayılı dosyanın tetkikinden anlaşılmış, ayrıca DiSK Genel Sekreteri'nin oda
sında bulunan (Ek -103) sayılı dosya içersindeki "Bulqaristarı'da Birleşik

. Cephe temellerinin atılması"nı konu alan 12 sayfalık teorik çalışma ile
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"Fransa'da Halk Cephesi 1936" başlıklı 5 sayfalık, "Frarısa'da ortak hükü
met programı etrafında Halkın Birliği" başlıklı 2 sayfalık çalışma raporu.
"Almanya" başlıklı 5 sayfalık raporların tetkikinde:

Birleşik Cephe'nin nasıl ve hangi şartlarda olacağının Marksist-Le
ninist literatürden faydalanılarak özetlenmiş olduğu ve Türkiye genelinde
bu çalışma raporlarının tatbikinin uygunluğu araştırma konusu yapılmıştır.

Abdullah BAŞTüRK'ün odasında bulunan "Birleşik Cephe üzerinde ge
nel teorik çerçeve" isimli raporun Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar da
nazara alınarak hazırlanışı. ilginç yönü itiıbariyle olaylara daha çok ışık tut
ması bakımından aynen aşağıya alınmıştır.

"Birleşik Cephe" üzerine genel teorik çerçeve

Bugün Türclvede işçi sınıfı. genel nüfus içinde bir azınlıktır. işçi sı
nıfı parçalanmış durumdadır. TüRK-iŞ. DiSK, MiSK. Bağımsız Sendikalar.
Sendikasız işçiler vb ....

Diğer yandan küçük ve orta çiftçiler, dükkan sahipleri. zanaatkarlar.
memurlar. serbest meslek erbabı. serbest işlerde çalışan marjinal nüfus ke
simi vb..... toplumun ezici çoğunluğunu oluşturmaktadırlar.

O halde daha başlangıçta iki sorunu çözmek gerekiyor. işçi sınıfının
parçalanmış durumuna son vermek ve çıkarları genel planda işçi sınıfının
çıkarları ile çelişmeyen toplum kesimlerinin desteğini sağlamak. Bu sonu
cu. desteği sağlamadan ciddi bir ilerleme sağlanamaz. Nitekim Paris Ko
münü'nün yenilgisinin en bellibaşlı nedenlerinden biri taşradaki (Paris dışı}
köylü ve küçük burjuvazinin desteğini alamamış olmasıydı.

Aynı şekilde 1917 Macar Sovyeti de köylü kesimine bazı ödünleri ve
remediği için ezilmiştir. Türkivede giderek toplum kesimlerinin daha faz
la radikalleştiği bir dönem yaşanmaktadır. Bu durum tutarlı bir politika ve
eylem planı uygulayabildiği oranda da belirginleşebilecektir.

Fakat çeşitli toplum kesimlerinin ekonomik planda proleterleşmeleri
ile, Politik• planda proleterleşmelerini birbirine karıştırmamak gerekir. Her
nekadar toplumun en büyük kesimi, ezici çoğunluğu, ezilip sömürülüyor.
baskı altında tutuluyorsa da bu kesim aynı zamanda ideolojik olarak da bas
kı altındadır. Sömürü düzenini yaşatan. ayakta tutan kesimlerin üzerinde
hakimiyeti sürdürmesi diye birşey söz konusu olamazdı.

Sosyal tabanı ekonomik planda çok dar olan egemen sınıf, ideolojik
planda aynı durumda değildir. Nitekim düzeni yeniden üretip yaşatan işçi
lerdir. Emekçilerdir ... Sosyal tabanı zayıf olmasına karşın egemen sınıf.
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küçük burjuvaziden işçi aristokrasisi ve sarı sendikacılara kadar varan bir
sınıf ittifakı temeli üzerine oturmuştur. Bu sınıf ittifakı Ordu'dan sivil dev
let bürokrasisine kadar uzanan bir ittifaktır. O halde mevcut iktidar bloku
nun yerine geçebilecek işçi sınıfı:

Mevcut bloku parçalamak;

Kendi etrafında ve kendi liderliğinde toplumun en geniş kesimlerini to
parlamak zorundadır.

Bu konuda Lenin şöyle diyor: {Mutlak çoğunluk her zaman gerekli de
ğildir, fakat kazanmak ve iktidarı elde tutabilmek için, sadece endüstri pro
letaryasının, işçi sınıfının çoğunluğunu değil, fakat aynı zamanda sömürü
lenlerin çoğunluğunun da desteğini almak gereklidir.) 1. C. il. Kongre

Küçük Burjuvazi ve öteki ara tabakalarla ittifak bu kesimleri temsil
eden örgütlerin yöneticileri ile yapılan görüşmeyle sağlanmaz. Benzer giri
şimler sonuçta işçi sınıfını burjuva örgütlerinin peşine takılmış bir römork
durumuna getirebilir. ittifak örgütten örgüte bürokratik yöntemlerle gerçek
leştirilemez. O halde:

işçi sınıfının öteki kesimlerle kuracağı ittifak mücadele alanında ger
çekleştirilmelidir.

Bu mücadele işçi sınıfının programı etrafında ve işçi sınıfının liderli
ğinde gerçekleştirilmelidir.

işçi sınıfı öteki toplum kesimlerinin taleplerini üzerine alırken kendi
siyasi programı ile çelişkiye düşmemeli, işçi sınıfının çıkarlarını tehlikeye
atan ödünleri verip gerilememelidir.

işçi sınıfı dışındaki örgütlerin uzlaşmacı yöneticileriyle de mücadele
ederek eylem içinde bu yöneticiler etkisizleştirilmelidir. Kitle örgütlerinin
yönetici kliklerine karşı ideolojik bir mücadele yürütmek, bu yöneticilerin
gerçek yüzlerini açığa çıkarmak gerekecektir.

Gerçek anlamda bir birleşik cephe, ancak mücadeleye katılanlar ara
sında hak eşitliği ve mücadele içinde bağımsız öz eylem biçimlerinin or
taya çıkması, {Fabrika, mahalle, köy gençlik komiteleri gibi) bunların se
çimle ve demokratik olarak süreci doğrudan etkilemeleriyle olanaklıdır.
Her aşamada mücadeleye katılanların seçimlerle kendi yönetimlerini oluş
turmaları, işçi sınıfının bürokrat ve yoz yöneticilerinin burjuvazi ile işbir
liği yapma koşullarını da ortadan kaldırır.
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Fakat eylem içinde öz-örgüt biçimlerinin seçilmesi ve işlerlik kazan
ması için, koşulların böyle bir gereksinmeyi duyurması gereklidir. Aksi
halde her istenildiği zaman benzer birimlerinin (Komiteler) seçilebileceği
ni düşünmek son derece yanlıştır. Böyle bir yaklaşım bürokratik bir yak
laşımdır.

Diğer bir nokta öz-örgüt birimlerinin (çeşitli komiteler) oluşturmasıy
la. bu birimlerin hemen bürokratik ve yoz parti ve sendikaların yerini ala
mayacağıdır. Demokratik olarak oluşturulan bu komiteler bugünden yarına
geleneksel kitle örgütlerinin yerini bütünü ile alamaz. Bu geleneksel örgüt
ler (Parti-Sendika vb.) daha bir süre yaşamaya devam ederler. Ayrıca bu
geleneksel örgütlerin de mücadelede yer almaları sağlanmalıdır. Fakat sı
nıf savaşının bu aşamasında, söz konusu örgütler etkinliklerini önemli öl
çüde yitirecekleri gibi, yoz yöneticilerin niteliği de kitlelerin gözünde açık
I ığa kavuşabi I ir.

Burada temel çelişki şuradadır. Bir yandan reformist ve burjuva etki
leri tesirsiz hale getirmek, bıçakla keser gibi bu eğilimlerden ayrılmak, di
ğer yandan ezilen ve sömürülen geniş kitleleri devrime kazanmak. ( Eğer
K.P. sosyal demokratlarla tam bir kopmayı gerçekleştirmeseydi hiç bir za
man proletarya devriminin de partisi olamayacaktı.)

Bu aşamada önderliği alan örgütün iki yanlışa düşmemesi gerekir. Bu
iki yanlış uvriyerizm ve popülizmdir. Nitekim uvriyerist bir yaklaşım geniş
kesimleri cephe dışına atar, sosyalist mücadele dışında bırakır, popülist bir
yaklaşım da mücadeleyi kolaylıkla amaçlarından saptırır. Bu iki tehlikenin
bilincinde olarak bir anti-kapitalist blok oluşturmak gereklidir. Fakat blokta
(kararsızlar) yer alırsa bu durum cepheyi zaafa uğratır.

İşçi sınıfı dışındaki kesimlerle varılan eylem birliği, uzlaşmalarla ger
çeklik kazanabilir. Bu konuda Lenin 1922 'de Komintern'in iV. Kongresinde
şunları söylüyordu: (Bizim tezlerimizin birer kompromi (uzlaşma) olduğu
kimse için sır değildir. Bana işçi sınıfının çoğunluğunu kazanmış bir parti
gösterin. Böyle bir durum söz konusu değildir. En iyi durumdaki Alman
Partisi'ni bile işçi sınıfının çoğunluğu izlemiyor ..... ), ( ..... Ben küçük bir
parti ile devrimin başlatılabileceğini ve zafere de ulaşılacağı fikrini mutlak
planda reddetmiyorum. Ama partinin hangi metodlarla kitleleri yanına ala
cağını bilmesi gerekir .... , çok küçük bir parti devrimi başlatmak için ye
terli olabilir, ama zafer kazanmak için geniş halk kitlelerinin sempatisini
kazanmamız şarttır).
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Her devrimci partinin devrim için çizdiği stratejik hedefe ulaşması
ıçın taktik araçlar gereklidir. Bu taktikler; amaç ve geniş kitlelerin radikal
leşme düzeylerine denk düşmelidir.

Gerçekten kişiler düzeyinde bilinçlenme salt propagandayla (okuma,
tartışma. konferans, miting) gerçekleştirilebilirse de, geniş kitlelerin dar
ekonomik demokratik taleplerden kalkarak. ileri bir sınıf bilincine ulaşma
ları, ancak mücadele temelinde geniş anlamda mücadele ve örgüt pratiğiy
le gerçekleşebilir.

(il. Enternasyonalin partileri; durumu -kurtarmak- için burjuvaziyle
sosyal demokrasinin koalisyonunu sağlamak istiyorlar. Burjuvazi ile gizli
ya da açık işbirliğine karşı komünistler, tüm işçilerin ve tüm işçi partile
rinin politik ve ekonomik birliğini ileri sürüyorlar .... )

Geniş kitlelerin desteğini alabilmek için:
Devrim için mücadele ile reformlar için mücadeleyi bütünleştirmek,
Partinin tam bağımsızlığı,
Sendikaların bütünlüğünün korunması.
Demokratik burjuva rejimine karşı mücadele.
Demokratik hakların savunusu.

Bu aşamada ilginç olan, hem reformistlerle birlik hem de reformizme
karşı mücadelenin diyalektik bir bütünlük oluşturmasıdır.

K. Radek, devrimcilerin kendi dışındakilerini kötüleyerek pratikte faz
la bir şey yapmayan parti yöneticilerini eleştirdiği konuşmasında: (Yoldaş
lar soyut propaganda ve ajitasyonla pek fazla ilgileniyorlar. Heinerıln de
diği gibi gözleri kendi erdemlerinden başka birşey görmüyor. -H. Heine:
Sadece kendi erdemleriyle ilgilenen kızların başka mesuliyetleri yoktur;
der- Bizim yoldaşlarımız sadece komünist olmayan partilerden farklı bir
metalden yapıldıklarını söylemekle yetiniyorlar.) 1. C. 1922

-Reformistlerin burjuvazinin uşakları oldukları, bu nedenle de, bur
juvaziye karşı hiçbir zaman ciddi bir savaş veremeyeceklerini ileri sürerek,
reformistlerle işbirliği yapmayı reddetmekle, durumun bilincinde olanların
tasvibini alabilirsiniz ama, reformistlerin peşinden giden hiç bir işçiyi buna
inandıramazsınız.) Almanach du Travail 1. C. 1923

Birleşik işçi cephesi bir sınıf işbirliği cephesi değil, bir sınıf savaşı
cephesi olmalıdır. Bu nedenle burjuva güçlerle herhangi bir ittifak söz ko
nusu olamaz. Sınıf işbirliği olan yerde birleşik cephe sakat doğmuş de
mektir.
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Şüphesiz bütün sorun birliği sağlamaktan ibaret değildir. Devrimci
parti bir eylem partisidir. Lafzı planda tüm örgütlerin bir araya gelmesinin
fazlaca bir anlamı yoktur. Parti insiyatifi almalıdır. Sorumluluk yüklenme
lidir. Parti herkesin ortak yürüttüğü yolun sonunu aydınlatacaktır. Yolun
sonunda nereye ulaşılacağını gösterecektir. Bu, hemen sonucu alınmaya
cak eylemlere girişilmiyeceği anlamına gelmez.

Dünyanın hiç bir ülkesi için önceden hazırlanmış bir birleşik cephe
formülü yoktur. ülkenin koşulları taktiklerin seçiminde son derece büyük
önem taşımaktadır.

Birleşik işçi cephesi savunma durumunda mı, yoksa saldırı halinde
mi, daha etkilidir? Birleşik cephe bir savunma taktiğimidir? 1917 Şubat'ın
dan 1917 Ekirn'ine kadar uygulanan, aslında birleşik cepheden başka bir
şey değildir.

Tarihte -Birleşik Cephe-, -Halk Cepheleri-. çoğunlukla işçi sını
fının savunma (defensive) durumunda olduğu iki dünya savaşı arası dö
neme rastladığı için, cephe deyince daha çok savunma durumundaki cep
he anlaşılıyor.

Almanya ile ilgili bir yazıda L Trots'ky (Birleşik işçi Cephesinin sa
vunma durumunda saldırı durumuna göre daha etkin) olduğunu söylüyor.
Gerçekten proletaryanın geri kesimleri, tutucu kesimleri, elde ettiklerini ko
rumada, yenilerini kazanmaya oranla daha duyarlı oldukları ve hareket içi
ne daha kolay sokulabildiği deneylerle de doğrulanmıştır.

Aslında savunmayla saldırı arasında Çin duvarları yoktur. Savunma
saldırının koşullarını hazırlayan aşamadır. Eğer başlangıçta savunma ama
cıyla oluşturulan cephe sömürü düzenine karşı saldırıya geçmiyorsa anlam
sız bir durum söz konusudur, Nitekim böyle bir yaklaşım ilerdeki saldırı
ve katliamları şimdilik tehir etmek anlamına gelecektir.

Birleşik cephe, işçi sınıfının reforrnistler ve devrimciler ya da bunlar
arasında başka bölümler olduğu zaman gündeme gelir. Bu açıdan Türki
vedeki işçi örgütlerinin ve solun bölünmüşlüğü son derece karmaşık kornp
romi (Uzlaşma) sorunları yaratacaktır.

Tek bir devrimci parti var ise ve işçi sınıfının en önemli bölümü ile
örgütsel planda bağlar kurulmuş ise birleşik cephe de söz konusu olamaz.
O zaman sorun partinin programını gerçekleştirmesi noktasında toplanır.
Partinin kendi dışındaki kitle örgütleriyle olan ilişkisine bağlı olarak çözüm
lenecek bir sorun söz konusudur.
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Birleşik Cephe, reformist ve bürokratik yapıların eylem içinde aşılma
sı (debordement) koşullarını yaratabilir. Aslında reformist ve bürokrat yö
neticeler işin başında hareketi frenleyebilecekleri, harekete geçen dinamiği
durdurabilecekleri inancındadırlar. Oysa kitle dinamiği bir kere harekete
geçtimi tutucu yöneticilerin arzulamadıkları hedeflere ulaşılabilir.

Proletaryanın yedide dördü onun tamamı değildir ve geriye kalan ye
dide üçü pekala bir kitle hareketini sabote edebilir.

Fakat kitlelerin harekete geçirilmesi (mobilizasyon) büyük ölçüde re
formist yöneticilerin isteğine bağlı olacaktır. Reformist yöneticileri atlaya
rak tabana çağrı yapmak yeterli değildir. Eğer bu örgütler ayakta kalmaya,
yaşamaya devam ediyorlarsa kitleler onlara güvendiği -hala onların peşin
den gittiği içindir. Bu nedenle tabandaki kitleyi reformist yöneticilerden
koparıp cephede yer almalarını sağlamak kolay iş değildir.

Bürokratik Birleşik Cephe Anlayışı: Cephevi tepedekiler arasındaki bir
ittifaklar şeklinde görür.

Bürokratik olmamakla beraber, oportünist bir birleşik cephe türü de
söz konusudur. Bu sonuncu durumda birlik adına örgütler arasındaki ayrı
lıklar, temel siyasal ayrılıklar yok sayılır. Gözardı edilir. Ve bu -birlik
adına yapılır. Her türlü örgütsel ve siyasal bağımsızlık bir bakıma inkar edi
lir.

Oysa birliğin oportünist bir nitelik taşımasını önlemenin en temel yo
lu, devrimci partinin siyasal ve örgütsel bağımsızlığını korumaktır. Tüm
ortak eylemler şu ilke üzerine oturtulmalıdır: üç aynı anda vurmak için
ayrı ayrı yürümek.

Oportünist birleşik cephe olarak 1934'te FKP ve SP'nin oluşturduk
ları birleşik cephe örnek gösterilebilir. Nitekim varılan cephe anlaşmasına
göre karşılıklı eleştiri yasaklanmıştır. Ayrı iki örgütün, aralarında temel si
yasal ayrılıkların bulunduğu iki örgütün bir bütünmüş gibi gösterilmek is
tenmesi tehlikeli bir yaklaşımdır. Eğer ayrı ayrı örgütlenilmiş ise ayrılık
olduğu için böyle yapılmıştır. Bunun tersi yapıldığında "Birlik" fetişize
edilmiş olur. Devrimci örgüt kendi propaganda ve ajitasyonunu bağımsız
bir biçimde sürdürebilmelidir. Aksi halde başta ayrı örgüt olmanın anlamı
kalmaz.

KP. si doğru bir politikayla proletaryanın tarihsel çıkarlarını ifade
eder. Amacı proletaryanın çoğunluğunu kazanmaktır. Ancak bu sayede sos
yalist devrim olanaklıdır. Bu da ancak KP'nin işçi sınıfı içinde ve dışındaki
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öteki örgütler karşısında örgütsel ve siyasal bağımsızlığını eksiksiz korun
masıyla olanaklıdır. Bu kuralı hafife almak proletarva'run çıkarlarına karşı·
işlenmiş ağır bir suçtur. T. Et. Maintenant.

Bu konuda bir sakat yaklaşım da -tabancı- zihniyettir. Bu görüş
tarzına göre; birleşik cephe sadece temelde, tabanda gerçekleşebilir. Bu
1929-1933 döneminde geçerli olan -üçüncü dönemin- ültragos zihni
yetinin bir devamıdır. Bu görüşü ileri sürenler sosyalist yöneticilerin sözle
teşhir edilmesiyle (denonciehon) kitlelerin yöneticilerinden kopacağını sa
nıyorlardı. Lafzi bir teşhirle reformist, tutucu yöneticilerden uzaklaşıp kızıl
cepheve katılmaları isteniyordu. Bu sözde -Cephenin- yönetimi de ta
mamıyle komünistlerin kontrolündeydi.

Hitler'in iktidara gelmesinden 6 ay önce Thaelmann -temel darbeyi
sosyal demokrasiye vurma stratejimizi her zamankinden daha çok uygula
malıyız- diyordu. FKP'nin lideri M. Thorez de Eylül 1930 da -sosyalist
partinin teorisi ve pratiği, onu faşist teori ve pratikle özdeşleştiren eleman
lar taşıyor, bu nedenle sosval-taşizrn'den söz edilebilir ve etmek gerekli
dir- diyordu.

1934 Ocağında, Hitler'in iktidara gelmesinden sonra sosyalist partinin
yönetimiyle hiç bir anlaşmaya giremeyiz, çünkü biz bu partiyi düşman sa
fında görüyoruz. Yapılan bu tarihi hataların, bedelinin dünya işçi sınıfı ha
reketi ve sosyalist mücadeleye ne kadar büyük zararlar verdiği herkesçe bi
liniyor. (ya da bilinmesi gerekiyor)

1922 de Kornlntern'in genişletilmiş yaptırım komitesi toplantısında_:
Bazı arkadaşların tek dilekleri kitlelerle doğrudan temasa geçmek. Eğer
biz örgütlü olan, şefleri bulunan bu kitlelerle bir şey yapmak istiyorsak ve
eğer kitleler de bizden isterlerse bu şeflerle de göri:işmek zorundayız. Kitle
şeflere bağlıdır. Esas sorun kitleleri bu şeflerden koparmaktır. işte biz de
bunun nasıl'ı üzerinde tartışıyoruz. Amaca ulaşmak için bu alanda birşey-
ler yapmak gerekir.

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken iki olgu söz konusudur:
Cephevi burjuva örgütlere kapalı tutmak.
Hiç bir işçi örgütünü Cephe dışında bırakmamaya çalışmak.

Daha 1921 de Komintern şu çağrıyı yapıyordu: komünistler, sosyal
demokrat işçiler, hıristiyan işçiler, partisizler, sendikalizmciler, kısaca henüz
proletarya diktatörlüğünün gereğine inanmayan, yani kapitalist demokrasi
alanında bulunanlarla da birlikte yürümeye hazırdırlar.
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1922 Yaptırım Kornitesi'nin genişletilmiş toplantısında Zinoviev yap
tığı bir konuşma ile bu soruna açıklık getiriyor. Biz sadece sosyal demok
ratlarla, ikinci ve iki buçuğuncu enternasyonele dahil olanlarla değil, aynı
şekilde. anarşistlerle sendikalistlerle. (Liberal sendikalar dahil) partisiz iş
çilerle. hıristiyan işçilerle de birleşik cephe oluşturmak düşüncesindeyiz.

Bu arada Zinoviev Fransız Komünist Partisi'nin bu konudaki yaklaşı
mını eleştiriyor ve diyor ki; Fransız yoldaşlarımız hıristiyan işçilerle bir pakt
yapmanın enternasyonele bir ihanet olacağı düşüncesindedirler.

Gerici, oportünist, reformist sendika yönetimiyle işçiyi birbirinden
ayırmak gerekir. Eğer devrimci parti önü çekerse bir ayrım olacak demek
tir. Ve bu aşamada hainler de gerçek yerlerini alacaklardır. Kim savaşmak
tan, yana, kim değil, ancak pratikte. eylem içinde ortaya çıkabilir.

Cephe hangi hedefler üzerine oturmalı :

Politikada arzulanan ya da olması gerekenden değil olandan hareket
etmek gerekir. Bizim programımızı benimsiyorsan, bizim örgütsel işleyişi
mizi kabul edersen seninle birlikte dövüşürüz demek ve ancak bu koşullar
da birleşik cephe'de yer almayı zorunlu saymak benim birleşik cephe kur
mak gibi bir niyetim yok demekle birdir.

ültimatoncu bir tavırla sosyal demokrat, partisiz, anarşist vb. gibi işçi
kesimlerine yaklaşmak önemli bir yanlıştır. Bu yanlışı yapanların vardıkları
yer meydandadır.

önemli olan, ortak bir hareket programı oluşturup çeşitli işçi kesimle
rini bu programa çekmek ve bu sayede önderliği ele geçirebilmektir.

Bunun anlamı birliği pratikteki eylem ve eylem içinde getirilecek ideo
lojik açrklık.csornut taleplerde tutarlılık, en uygun sloganları zamanında
gündeme getirmekle olanak! ı olduğudur.

Bazan işçiler sarı ve reformist örgütlerde bu örgütlerin yönetimlerine
güvendikleri için değil de, devrimcilere henüz güvenmedikleri için eski ör
gütlerinde kalmaya devam ederler. Onun için sarı ve bürokrat sendikalar
daki işçilere bu güveni vermek lazımdır.

Taktik uzlaşmalar cephe oluşturmada son derece büyük önem taşımak
tadır. Uzlaşma konusunda Antonio Grarnsci'den alıntı ilginçtir:

iki benzer güç, bir organizma içinde iki şekilde kaynaşabilir; ya da
bir dizi uzlaşmayla, ya da silah zoruyla ya bir ittifakla, yada birinin diğeric
ne şiddet kullanarak boyun eğdirmesiyle, o halde sorun şudur;
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Zor kullanacak güce sahipmisiniz?
Zor kullanmak -verimli midir?- (zor kullanma olanağı var ise) as

lında bu metodolojik bir hipotezden ibarettir. O halde geriye kalan tek so
mut çözüm uzlaşmadır. (Kompromi). Nitekim kuvveti ancak düşmanlara
karşı kullanabilirsiniz. Kendimizin bir bölümüne karşı kuvvet kullanamazsı
nız. Çünkü onları içinize çekmek, yanımıza almak durumundasınız. Bu da
iyi niyet. gönüllü katılma ve iştahla olur.

( Eğer iki tarafta bir şey kazanmıyorsa, kompromiden -uzlaşma
söz edilemez) Lenin.

Bu konuda Troçki de şunları söylüyor: Biz siyasi durumu hiç bir ya
nılsamaya yer vermeden hareket noktası olarak almak zorundayız.

Şüphesiz her zaman kendimize ve bayrağımıza sadık kalacağız. Kim
olduğumuzu, ne istediğimizi, nereye gitmek istediğimizi bileceğiz. Fakat
programımızı kitlelere mekanik bir biçimde empoze edemeyiz. ( 1933)

örneğin, Komintern'in 1921 de ileri sürdüğü talepler kitleler tarafın-
dan kolaylıkla anlaşılabilecek nitelikteydi.

işçiler istisnasız olarak ücretlerin düşürülmesine karşıdırlar.
Açlık ve soğuktan ızdırap çekmek daha fazla çalışmak istemiyorlar.
üretimi kontrol altına almak istiyorlar.
Sovyet proletaryası ekmek ve makine istemektedir gibi. ....

Geçici Talepler sistemi :

Birleşik Cephe kampanyası iyi hazırlanmış bir geçiş programına da
yanmalıdır. Öyle önlemler içermelidir ki; bir işçi-köylü hükümeti ile kapi
talizmden sosyalizme geçişi gerçekleştirsin. Geçiş taleplerine ilişkin soru
lar Komintern'in üçüncü kongresinde geliştirilmiştir. (Taktik üzerine tezler)

Eğer proletaryanın ileri sürdüğü talepler, geniş kitleler için hayati bir
önem taşıyorsa ve eğer bu taleplerin gerçekleşmemesi durumunda varlık
larını sürdürmenin olanaksız olduğu görüşü yerleşmişse, o zaman, kısmi
talepler için mücadele iktidar için mücadeleye dönüşür.

öyle talepler ileri sürülecektir ki, bu talepler burjuvazinin gücünü yı
karken proletaryanın örgütlenmesini hızlandıracak ve onu iktidar mücadele
sine hazırlayacaktır....

Sendikalar sermayenin günlük sömürüsüne karşı mücadele amacıyla si
yasi düşünce ve dini inançlar ne olursa olsun tüm işçileri en temel müca
delede birleştirme olanağına sahiptirler.
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Sendikal mücadelenin bölünmediği durumlarda sorun daha kolaydır.
O zaman her sendika, devrimciler. reformistler ve partisizlerin Birleşik Cep
he'yi gerçekleştirdikleri yerler olur.

Eğer sendikalar bölünmüş durumdaysa, o zaman sendikaların birleşti
rilmesi için çaba gerekir.

Birleşme mücadelesi sendikalar arası komitelerde somutlaşan ortak ey
lemle başlatılabilir. Fakat harekete geçildiği anda, Birlik daha çok çoğun
luğu oluşturan kesimin arzularını dile getirir ve bunlar örgütlü kesim üze
rinde baskı yapabilirler. Böyle bir durumda sendikalar arası komite yeter
siz, uygunsuz ve güdük kalabilir. Bu aşamada organik bir birlik oluşturmak
gerekir.

Sovyetler (Konseyler) Birleşik Cephenin en üst düzeydeki biçimini
oluşturur. Sovyetler önceden hazırlanmış bir programı dayatmazlar. Kapı
ları. sömürülen herkese açıktır. Proletarya içindeki tüm eğilimler, geniş de
mokrasi koşullarında Sovvetin yönetimi için mücadele edebilirler. Sovyet
ler ancak kitlelerin açık bir şekilde mücadeleye girdikleri bir ortamda or
taya çıkar.

Sendikayla Sovyetler arasında geçici biçimler :

Komintern'in iV. kongresinde: Parti. fabrika ve atelye komiteleri oluş
turmak için aktif bir kampanya geliştirilmelidir. Bu komitelerde her fabri
kadaki işçilerin siyasal olarak örgütlü, sendikaya kayıtlı kayıtsız oldukları
na bakılmaksızın bu komitelerin amacı, çalışma koşulları ve üretim üzerin
de kontrol oluşturmaktadır. üretimde işçi kontrolü mücadelesi Birleşik Cep
henin parolası olmalıdır. T. 1933

Fabrika komiteleri, grev komitelerinin devamından başka bir şey de
ğildir. Bu grev komiteleri grevi yönetmek amacıyla tüm işçiler tarafından
seçilir. işbaşı yapıldığında da komite göreve devam eder.

Fabrika komiteleri fabrika yönetimine karşı bir karşı güç oluştururlar.
Fabrika komitelerinin ortaya çıkmasıyla fabrikada bir iktidar ikiliği ortaya
çıkar.

Fabrika komiteleri yapıları gereği geçici nitelik taşırlar. Çünkü bünye
lerinde birbirleriyle uzlaşması olanaksız iki farklı rejimi, sosyalizmi ve ka
pitalizmi barındırırlar. Bu komiteler devrim öncesi koşulları yaratmada
önemli. bir işlevi yerine getirirler. Bu komitelerin önemi sendikaların genel-
1 ikle eyleme çekemediği işçi kesimlerinin genel kurmayı olmasıdır. Bu işçi
ler arasından devrimin tutarlı militanları çıkar.
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Fabrika komiteleri işçi kitlesinin baskısı arttığı zaman gerçeklik kaza
nabilir. Koşullar baskısını hissettirmeden savaş aleyhtarı, anti-faşist fiyat
ları denetleme komiteleri. çeşitli eylemleri destekleme, dayanışma vb. ko
miteler oluşturulamaz. Oluşturulursa bürokratik ve ölü doğmuş olarak ka
lırlar.

Kitlelerin baskısının arttığı bir ortamda sınıf savaşı proletaryanın gele
neksel örgütlerinin dışına taşar. Fabrika düzeyinde ortaya çıkan iktidar iki
liği genelleşip tüm ülkeye yayılır.

Birleşik Cephenln amacı bir birleşik işçi cephesi hükümeti kurmak
tır."

Dernek ve kuruluşların DiSK'e iletmiş oldukları önerileriyle DiSK tara
fından demokratik platform çalışmaları, birleşik cephe hususunun teorik ça
lışmaları yapılıp bitirildikten sonra DiSK'in kendi özel istihbaratına göre
platforma katılacak derneklerin bir kısmının siyası görüşlerini ihtiva eden
ve bu hususta çalışmalarını özetleyen belge mahiyeti itibarıyla ilgi çekici
bulunduğundan aynen aşağıya alınmıştır.

TOMAS Tüm Asistanlar Derneği : Asistanlar derneği. gerek yönetim
gerekse şubeleri karışık, goşist eğilim ağır basıyor ama TiP'li Trockist un
surları da barındırıyor. üye sayısı tahminen 500 civarındadır.

TÜMOD Tüm öğretim Üyeleri Derneği: TüMAS'la aynı niteliklere
sahip zaten ikisi üst üste düşen örgütler. 100 civarında üyesi olduğu tahmin
ediliyor.

BARIŞ DERNE~I : Yeni kuruldu.

Sinema Emekçiler Derneği : Pekçok ünlü ilerici sinema oyuncusunu ve
yapımcısını barındırıyor. Ama çalışmalar aksıyor.

Sanatçılar Birliği: Kurtuluşçu, fazla bir varlığı hissedilmiyor.

Marmara Belediyeler Birliği: Marmara bölgesindeki CHP'li belediye
lerden oluşuyor.

iM-DER iş Müfettişleri Derneği: Yönetimi çoğunlukla CHP'li ya da
ilerici kişilerden oluşuyor. 200 civarında üyesi var.

TOTED Tüm Teknik Elemanlar Derneği: Merkezi TiP'li, şubelerinin
çoğu özellikle büyük illerde birlik-dayanışma hakim. 1 O.OOO'in üzerinde
üyesi bulunuyor.
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Köylü Derneği : Rahşan Ecevit'in kurduğu dernek, köylerden ziyade
kentlerde faaliyet gösteriyor, çalışmaları herhalde çok kısıtlı olduğundan
kamuoyuna hiç yansımıyor.

iKD ilerici Kadınlar Derneği : üye sayısı 6.000

IGD ilerici Gençler Derneği : Üye sayısı 20.000'in üzerinde.

Muhtarlar Derneği: Kesin tesbit edilememekle birlikte olumlu söy-
leniyor.

Görsel Sanatçılar Derneği: Ressam, heykeltraş, afişçi, grafikerleri ör
gütlüyor, ilerici.

TIB Türkiyo lktlsatçılar Birliği: Goşist eğil:mli, 100 civarında üyesi
var.

Ka;lkatürcü'.er Derneği: Yönetim TiP sempatizanı. taban içinde DiSK"e
sempatizan unsurlar oldukça çok, 200 civarında üyesi olduğu tahmin edı
liyor.

PiM Pahalılıkla ve işsizlikle Mücadele Derneği: Vatan Partisi'nin kit
le örgütü durumunda 600 civarında üyesi olduğu söyleniyor.

DHKD Devrimci Halk Kültür Derneği : Kürtlerin örgütü, özgürlük Yo
lu dergisi çerçevesinde, ayrı illerde birbirinden oldukça bağımsız nitelikte
ler. Genel olarak şovenist eğilimlerin ağır bastığı söylenebilir.

DDKD Doğu Devrimci Kültür Derneği: Bu örgütte ayrı ilerde birbi
rinden bağımsız kuruluşlar halinde yani merkezi bir örgüt değil. Şoven ve
ayrılıkçı. istanbul'daki DDKD Gençlik örgütü oluyor. Kürtlerin şivancı hare
ketini barındırıyor.

DEV-GENÇ: Federasyon yapısında, tüm üye örgütleri üyelerinin sa
yısı 1 O.OOO'in altında.

KöGEF Kıbrıslı Öğrenci Dernekler Federasyonu: Olumlu.

TEKNiKERLER Derneği: Yönetimi ilerici, meslek örgütü, 5000 ile 6000
civarında üyesi var.

GiB-DER Giyim işçileri Birleşme ve Dayanışma Derneği : Küçük atel
yelerde çalışan giyim işçilerini örgütlüyor. yönetimi ilerici gözüküyor.

ÇIRAK-DER Tüm Çıraklar B;ı:Jeşme ve Dayı:ınışma Derneğl: Çırakla
rın örgütü, ilerici, yeni kuruldu.
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DKD Doğu Karadeniz Kültür Derneği: ilerici gözüküyor, (azları ör
gütlüyor.

TMMOB Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği : Yönetimi goşist
tavırlar içinde "Dev-Genç sempatizanı". Bağlı odaları yönetimleri ise çok
farklı. örneğin makine mühendisleri genel merkezi ve şubeleri olumlu, in
şaat mühendisleri odası merkez ve İstanbul kurtuluş'çu. İzmir olumlu, İs
tanbul ve izrnir'de bulunan şubelerin kendi aralarında oluşturdukları bir
koordinasyon kuralları var. Genel üye sayısının 50.000'i aştığı bildiriliyor.

Tabipler Odası : Merkez yönetimi olumlu, İstanbul şubesi goşist,
TiP'li, Mao'cu karışık.

Barolar Birliği: Genel Merkezi Sosyal Demokrat.

Yukarda sayılan üç örgüt mesleki kuruluşlardır. Her mühendis, mi
mar. tabip ya da avukat mesleklerinde çalışabilmek için bu odalara kayıt
olmak zorundadır. Bu nedenle örneğin, Demirel'le Erbakan da TMMOB üye
sidir. Yani, üye sayıları hakim olabildikleri kitleyi yansıtmaktan uzaktır.

TÖB-DER Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği : 140.000
üyesi olduğu söyleniyor. 600 den fazla şubesi ile en yaygın ve büyük kitle
örgütü, ama dağınık. Merkez TSiP'li. Büyük şehirlerde "İstanbul, Adana,
İzmir" ve bazı küçük illerde birltk-davaruşrna egemen. zaten her şubede
gittikçe güçlenen bir birlik ve dayanışma hareketi mevcut. yer yer Mao 'cu
ve goşist şubeleri de var.

Halkevleri : Merkez yönetimi karışık. T:P. TSiP. ama ağırlık goşistlerde
en yaygın kitle örgütlerinden ama işleri tam olarak belirlenmemiş. Şubeleri
farklı yönetimlere sahip. istanbul'daki Halkevlerinin kendi aralarında koor
dinasyon kurulu var, bunun yönetimi olumlu.

KöY-KOOP: Türkiye'deki üretici kooperatiflerinin üçte birine yakını
nı kapsıyor. Yönetimi sosyal-demokrat. Kendisine bağlı bazı il kooperatif
birlikler! olumlu çalışmalar yürütüyor. örneğin Edirne il Birliği DiSK'ten
eğitim yapmasını istiyor.

rurkiye Yazarlar Sendikası: Yönetimde TiP'liler hakim. 168 üyesi
var.

Çağdaş Hukukçular Derneği: Yönetimi karışık, goşist eğilim ağır ba
sıyor. 300 - 400 civarında tahmin edilen üyesi bulunuyor.

TOM-OER rwn Memurlar Birleşme ve- Dayanışma Derneği : Genel
merkezi TiP'li. şubeleri farklı yönetime sahip. Birlik-dayanışma, TiP. goşist
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20.000 - 25.000 üyesi var. Yalnız bu dernek tüm devlet memurlarını yani öğ
retmenleri, sağlık elemanlarını vb. de kapsadığı için üyelerinin önemli bir
kısmı zaten TöB-DER, TüS-DER gibi örgütlerde üye.

TOS-DER Tüm Sağlık Elemanları Derneği: 30.000'in üzerinde üyesi
olduğu tahmin ediliyor. Anadolu'da yaygın şubeleri var.

Bütün bu çalışmalardan sonra DiSK demokratik platformun oluşumu
ve işleyişine ilişkin demokratik kitle örgütlerinin önerilerini de dikkate
alarak bir taslak hazırlamış olup;

Anti-faşist, anti-emperyalist, demokratik platform başlığı altında plat
formun amaç, çalışma ilkeleri, demokratik platformun oluşumu ve işleyişi,
demokratik platform yürütme kurulu, seksiyonlar ve bölgesel platform bö
lümleri ile programlanmıştır.

25 - 29 Kasım 1978 tarihinde Ankara'daki Genel-iş Sendikası genel
merkez salonunda demokratik platform toplantıları adı altında iki dizi top
lantı yapılmıştır.

Bütün bu çalışmalar sonunda DiSK tarafından hazırlanmış olan demok
ratik platform taslağı aşağıda aynen sunulmuştur.

Amaç: Demokratik platformun temel amacı emperyalizme. faşizme
karşı mücadele eden güçlerin en geniş güç ve eylem birliğini sağlamaktır.

ABD'nin başını çektiği emperyalist-kapitalist sistemin bunalımırın
daha da derin bir biçimde yaşandığı, emperyalizme bağımlı tekelci serrna
yece desteklenen faşist örgütlerin terör ve cinayet ortamını sürdürmek için
her yola başvurdukları Türkivede sömürülen ve baskı altında tutulan emek
çi halkın faşizme ve emperyalizme ve şovenizme daha duyarlı kılmması.
bağımsızlık ve demokrasi güçlerinin birliğinin sağlanması, işçi, köylü, küçük
esnaf, zanaatkar, memur gibi toplumun ezilen ve sömürülen tüm sınıf ve
tabakalarının ve ilerici-demokrat, sosyalist genç ve aydınların arıti-Iaşist,
anti-emperyalist mücadeleye en etkin bir biçimde katılmalarının sağlanması
demokratik platformun temel görevidir.

Günümüz koşullarında faşizme karşı verilen mücadele, ernpervalizrne
karşı verilen mücadele ile içiçe götürülmek zorundadır. Bu anlamda bağım
sızlık ve demokrasi mücadelesi bir bütündür. Bu mücadele ancak sınıfsa!
temeller üzerine oturtulduğu ve işçi sınıfının öncülüğünde örgütlü bir bi
çimde sürdürüldüğü sürece başarılı olabilir. Tarih faşizmin ancak böyle bir
örgütlü mücadele sonunda yenilebileceğini göstermiştir.
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Daha önce oluşturulmaya çalışılan anti-faşist, anti-emperyalist bir ara
ya gelmelerin faşizme ve emperyalizme karşı olan halk kitlelerini sırufsal
terneller üzerinde örgütlü ve kitlesel bir biçimde biraraya getirememeierin
den gerekli derslerin alınması zorunludur.

Anti-faşist ve anti-emperyal ist mücadele sınıfsal ittifaklar üzer inde
yükselir. Bu nedenle; başta işçi sınıfı olmak üzere topraksız ve az toprakh
köy!üler, küçük esnaf ve zanaatkar, memurlar, ilerici, demokrat. sosyalist
genç ve aydınların en geniş bir biçimde bu mücadelede yer almaları gerek
lidir.

Bu saptama ve değerlendirmeler ışığında, demokratik platform; ışçi
sınıfının, köylülüğün, küçük esnaf ve zanaatkarların, memurların, ilerici, de
mokrat. sosyalist genç ve aydınların kitlesel bir biçimde temsil edildiği bir
oluşumdur.

Çalışma ilkeleri:

Demokratik platform sürekli bir oluşumdur.

Demokratik platforrrı'un tüm çalışmalarında güç ve eylem birliğini ko
cuma ve daha üst düzeye çıkartma amacı gözetilir.

Demokratik platform kitlesel eylemleri esas alır.

Demokratik platform'da yer alan örgütler örgütsel bağımsızlıklarını ko
rurlar.

Demokratik platformda yer alan örgütler birbirlerinin içişlerine karış
mazlar. Eşit haklara saygı esastır.

Demokratik platform içindeki örgütlerin birbirleri arasında ortaya çıkan
sorunlar platforma getirilmez. Ancak tarafların hepsinin ol uru ile sorun de
mokratik platformda görüşülür.

Eylemlerde (Ortak eylem, ortak ajitasyon) temel ilkedir.

Demokratik platformda yer alan örgütler kendi bağımsız mücadelele
rini ve eylemlerini, demokratik platformda alınan kararlara ters düşmeye
cek ve demokratik platform çalışmalarını zaafa uğratmayacak bir biçimde

. yürütürler.

Demokratik platformun amaç, ilkeler ve programı platformda yer alan
örgütlerin oy birliğiyle kabul edilir.

Demokratik platform çalışmalarında kararların oy birliğiyle alınması
na ve ikna yönteminin kullanılmasına özen gösterilir.
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Ancak eylem Kararlarında ikna yönteminin sonuç vermediği durum
larda katılan örgütlerin üçte ikisi 'nin oluru ile platform adına eylem yapıla
bilir. Kararlara katılmayan örgütler gerekçe sunarlar. Eyleme katılmama
hakları vardır. Böyle durumlarda karara katılmayan örgütler platform çalış
malarını zedeleyici davranış içinde olamazlar. Bu durumu sık sık tekrar eden
örgütlerin durumu platformca yeniden gözden geçirilir.

Ortak çalışmalarda ve kitlesel eylemlerde her örgüt demokratik plat
formun disiplinine uymak zorundadır.

Çalışmalarda ve eylemlerde örgütler kitlelerinden sorumludur.

Ortak çalışmalar-da temel olan şey, güç ve eylem birliğinin güçlenip,
gelişmesidir. Çalışmalarda dar siyasal çıkarların dayatması ve çalışmalara
siyasetlerin, grupların kendi damgasını vurma eğilimi engellenir.

Demokratik platformda yer alan örgüt ve üyelerinin siyasal eğilimle
rine bir gerçeklik gözü ile bakılır ve bu siyasal eğilimlerin platformun işler
liğine yardımcı olmaları sağlanmaya çalışılır.

Demokratik platform çalışmaları müdahaleci ve zorlayıcı değil, birleş
tirici bir yönden ve anlayışla sürdürülür. •

Demokratik platformda yer alan örgütlerden birine bu ilkelerin uygu
lanışı sırasında yönelen saldırı aynı zamanda platforma da yönelmiş bir sal
dırı olarak kabul edilir ve buna göre tavır alınır.

Merkezt çalışmaya ve ortak kararlara, demokratik platform çalışmala
rını zedeleyenlere karşı ortak tavır alınır.

Demokratik Platform'un oluşumu ve işleyişi :

Yukarıda amaç ve ilkeleri sıralanan demokratik platformun sınıfsal bir
temel üzerinde yükselen yapısı şöyledir :

Demokratik Platform Kurultayı :

Demokratik platform kurultayı, demokratik platform yönetim kurulun
da temsil edilen örgütlerin ortak kararlarla belirleyecekleri orandaki delege
lerle toplanır.

Demokratik platform kurultayı, demokratik platformun en yüksek ka
rar organıdır.

Demokratik platform kurultayı, demokratik platform çalışmalarının baş
lamasından sonra en geç bir yıl içinde toplanır.
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Demokratik platform kurultayı, demokratik platform yönetim kuruluna
sunacağı raporları bölüşür, gelecek döneme ilişkin çalışmalara ışık tutucu
kararlar alır.

Demokratik Platform Yönetim Kurulu :

Demokratik platform yönetim kurulu, ortak çalışma sonucu saptanan
demokratik platform programı ve ilkelerini, organ ve kararlarında onaylata
rak çalışmalara katılan örgüt temsilcilerinden oluşur.

(Amaç, program. ilkeler saptanana kadar bu organ kurulmuş olmaz.)

Demokratik platform yönetim kurulu, demokratik platform kurultayı
öncesinde çalışmalarda esas ve yönlendirici organdır.

Demokratik platform yönetim kurulu olağan olarak i:<i ayda bir ve de
mokratik platform yürütme kurulu'nun çağrısı üzerine platforma katılan ör
gütlerin yarıdan bir fazlasının ortak yazılı önerisi ve yürütme kurulunun ona
yı üzerine her zaman toplanır.

Demokratik platform yönetim kurulu toplantılarına, demokratik platform
yürütme kurulundan bir. üye Başkanlık eder.

Demokratik platforma yeni katılacak örgütler konusunda ilgili seksi
yonun görüşü alınarak demokratik platform yönetim kurulunda karara bağ
lanır. Yeni örgütlerin katılımında oy birliği esastır.

Demokratik platform programı, ilkeleri ve alınan kararlara aykırı dav
ranan örgütlere, demokratik patform yönetim kurulunda gerekli disiplin hü
kümleri uygulanır.

Demokratik Platform Yürütme Kurulu:

Demokratik platform yürütme kurulu, demokratik platform yönetim ku
rulu'nun içinden oluşturulan yedi kişilik bir kuruldur. Bu kurul, işçi, köylü,
küçük esnaf ve zanaatkar, memur. gençlik. kadın. özel yasalarla kurulan
meslek örgütleri temsilcilerinden oluşur. Bu kurul üyeleri ilgili seksiyonların
görüşlerini yansıtır.

(Bu yapı hedeflenen yapıdır. Günümüz koşullarında böyle bir işleyişin
uygulanabirliği olanaksızdır. Bu nedenle geçici olarak, hedeflenen yapıya
ulaşana kadar;

Demokratik platform yürütme kurulu, demokratik platform yönetim ku
rulunun içinden oluşturulan 5 daimi 2 değişken olmak üzere 7 kişilik bir
kuruldur. Platform yürütme kurulunun 2 değişken üyesi alfabetik sırayla
seçilerek ikişer ay görev yapar.)
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Demokratik platform yürütme kurulu tüm çalışmaların yürütümünden
sorumludur.

Demokratik platform yürütme kurulu toplantılarına işçi temsilcisi baş
kanlık eder.

Demokratik platform yürütme kurulu olağan olarak 15 günde bir, 4
üyenin ortak çağrısı üzerine her zaman toplanır.

Acele hallerde platform adına açıklama yapar, girişimlerde bulunur. Bu
durumlarda platform yönetim kurulunun ilk toplantısında bilgi verir.

Mali ve idari konuları yürütmek üzere kendi aralarında görev dağılı
mı yapar.

Seksiyonlar:

Demokratik platform yönetim kurulu, kendi içinde işçi, köylü, küçük
esnaf ve zanaatkar, memur, gençlik, kadın, özel yasalarla kurulu örgüt üye
lerinin sorunlarını tartışmak ve demokratik platform ışığında öneriler getir
mek üzere seksiyonlar kurar.

Seksiyonlar çalışmalarını demokratik platform yürütme kuruluna bağlı
olarak sürdürürler.

Bölgesel Platform'lar :

Demokratik platform oluştuktan sonra demokratik platformun yürütme
kurulunca önerilen ve demokratik platform yönetim kurulunca tartışı
larak uygun görülen bölgelerde bölgesel platformlar oluşturulur.

Bölgesel platformların çalışma ve işleyişine ilişkin yönetmelik demok
ratik platform yürütme kurulunca hazırlanarak yönetim kuruluna sunulur.

işte, DiSK Yürütme Kurulu; DİSK karar organlarında ve genel temsil
ciler meclisinde tartışılarak kabul edilen demokratik platformu oluşturacak
örgütlerle 25 Kasım 1978 günü Ankara'daki Genel-iş Sendikası Genel Mer
kezinde aşağıda belirtilen 33 örgüt temsilcisi ile birinci toplantıyı yapmış
olup, bu toplantıya;

TöB-DER'i temsilen Genel Başkan Gültekin GAZiOĞLU,
TMMOB 'yi temsilen Genel Başkan Teoman öZTüRK.
Halkevleri'ni temsilen Genel Başkan Ahmet YILDIZ,
TRT'yi temsilen Genel Sekreter Yaşar öZüRKüT,
TüMOD'u temsilen Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan EYüPOĞLU,
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TüMAS'ı temsilen Genel Başkan Ahmet BALAMİR,
Barış Derneği'ni temsilen Genel Sekreter Haluk COŞKUN,
iM-DER'i temsilen Genel Başkan Ahmet EROL,
Türk Tabipler Birliği'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sedat ÇÖL
OĞLU,
Çağdaş Hukukçular Derneği'ni temsilen Genel Başkan Niyazi AĞIRNAS
LI,
Tüm-Der'I temsilen Genel Sekreter Nail NACIKOĞLU,
Görsel Sanatçılar Derneği'ni temsilen Genel Başkan Orhan TAYLAN,
DSDF'yi temsilen Genel Başkan Erhan TANERi,
TüM-OR-DER'i temsilen Genel Başkan Abdullah SONER,
Tü-TED'i temsilen Genel Başkan Aykut GöKER,
Tüm Teknikerler Derneği'ni temsilen Genel Başkan vekili Fikri ŞEN,
AKD'yi temsilen Genel Başkan Nihal ERDEM,
iKD 'yi temsilen Genel Sekreter Zülal KILIÇ,
TOS-DER 'i temsilen Genel Sekreter Ali KANKARA,
DKD'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Gürcan ÖZGÜR,
PiM'i temsilen Genel Başkan Mehmet TEMiZYüREK,
SGB'yi temsilen Genel Sayman Hasan'BURGUCU,
DHKD'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Yavuz KOCAUSLU,
GENÇ-öNCü'yü temsilen Genel Başkan Abdurrahman ALATAŞ,
DGDF'yi temsilen Genel Başkan Yasin KETENOĞLU,
DöB'ü temsilen Yönetim Kurulu üyesi irfan CURA,
DEV-GöR'ü temsilen Yönetim Kurulu üyesi Ayhan AK,
Genç Emekçiler Birliğıni temsilen Genel Başkan Halük KORKMAZ,
SGB 'yi temsilen Genel Sayman Hasan BENGERER,
GENÇ-GüÇ'ü temsilen Yönetim Kurulu üyesi Sadık GÖKÇEN,
DGF'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Edip ARALI,
iGD'yi temsilen Genel Sekreter Alaattin TAŞ,
TI-SAN'ı temsilen Yönetim Kurulu üyesi Tamer LE\/.ENT, delege olarak

iştirak etmişlerdir.
Toplantının açış konuşmasını yapan DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIK

LAR aynen şu konuşmayı yapmıştır:
Faşizme ve emperyalizme karşı mücadele veren güçlerin değerli tem

silcileri, sayın basın eme'kçileri ......
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1978 son günlerini vasarken, zorlu, zorlu olduğu kadar da onurlu bir
mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu tarihsel mücadelenin en sıcak noktasında da
bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bir araya gelişimiz biçimsel bir anlam taşımıyor. özde faşizme ve em
peryalizme karşı verilen mücadelenin somut bir düzeye varması acısından.
bu toplantı büyük bir önem -taşımaktadır.

Bugüne kadar faşizme ve emperyalizme karşı sıkılmış yumruklarımı
zın tek beyinde kesintisiz birleşmesi için neler yapabileceğimizi tartışmak
ve mücadele yolumuzu aydınlatmalk istiyoruz. Bu konuda daha da önce de
nenmiş bulunan "birlikte mücadele" çabaları çalışmalarımıza ışık tutuyor.

Emperyalizme ve faşizme 'karşı bütün dünyada verilen mücadelede yal
nız değiliz. lrarı'da. Nikaraqua'da, Filistin'de. Şilide. Afrjka'da milyonlarca
aynı amaç için mücadele veren ülke var. Sosyalist ülke hal'kları kapitalist
ülkelerin işçi sınıfları ve ulusal kurtuluş savaşı veren halkların uluslararası
mücadelesi ve dayanışması geliş,iyor ve güçleniyor.

Düşmanlarımız yeterince örgütlenmediğimiz için şimdilik güçlü görü
nebilirler ama bu görünüm, emperyalist-kapitalist sistemin ve işbirlikçilerinin
Türkivede de kaçınılmaz sonunu geciktirımeyece'ktir.

Türkivede çok önemli günler yaşamaiktayız. Ekonomik bunalımın so
nuçları sırtrrruza yüıklenme'k isteniyor. Eımperyali·stlerin ve işbirlikçilerin bes
lediği faşist odalklar; işçi, öğrenci, öğretmen. mühendis. aydın, ilerici. de
mokrat, sosyal demokrat ve sosyalist ayırımı yapmaksızın her gün cinayet
işliyorlar. Hal-kımızı ve işçi sınıfımızı yıldırmayı amaçlıyorlar.

CHP'li ağırlıklı hükümet ise, faşist saldırılara ve teröre karşı ciddi
önlemler alamıyor. Buna 'karşıl,k -kazanılmış ekonomik ve demokratik hak ve
özgürlüklerin kısıtlarrması yoluyla faşist terorü ydk edeceğin'i sanıyor. Bu
yanlışa düşüyor.

işte böyle bir dönemde bir araya geldik...

Beyinlerimizi ve yumruk:larımızı birleştirmek istedik.

Bugün faşizme, emperyalizme, şovenizme ve tekellere 'karşı yürütüle
cek ilkeli ve programlı güç ve eylem b'irliği oluşturmaık acil bir görev ol
muştur.

Toplumumuzda var olan sınıflar arası mevzilenmeler, mücadelemizin
maddi ve bilimsel dayanaklandır. Anti-faş:ist ve anti-emperyalist mücadele
sınıfsal ittifaklar üzerinde vükselrnelrdir ve yükselecektir.
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Bağımsızlık. demokrasi ve sosyalizm güçlerini başta işçi sınıfımız ol
mak üzere, topraksız ve az topraklı kövtüıer. küçük esnaf ve sanatkarlar, me
murlar. toplumumuzun sömürülen tüm kesimleri. demokrat. sosyalist. genç
ve aydınlar oluşturur.

Çeşitli !konumlarda defalarca belirttiğimiz gibi. "Türkivede sömürülen
ve baskı altında tutulan emekçi halkın faşizme ve emperyalizme daha du
yarlı kılınması. bağımsızlık ve demokrasi güçlerinin birliğinin sağlanması,
işçi. köylü. küçük esnaf. sanatkar. memur gibi toplumun ezilen ve sömü
rülen tüm sınıf ve tabalkalarının ve ilerici. demokrat. sosvalist genç ve ay
dınların. arrti-Iaşist, anti-emperyalist mücadeleye en etkin bir biçimde katıl
malarının sağlanması" demokratik platformun temel amacıdır.

Her örgüt. bu gereksin'imi somut yaşamda. mücadele içinde görmek
tedir.

Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal örçütü Di·SK'de bu gerçeklerin
ışığında sorumluluk duyaralk mücadelesini sürdürmektedir.

DiSK'in bu sorumluluğu duyarak tüm anti-faşist ve anti-emperyalist
güçlerin, güç ve eylem birl'iğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları başlat
ması ile birliiı<te. daha önceki deneylerin çok ilerisinde bir aşamaya gelin
miştir. Varılan nokta yeni bir dönemin başlangıcıdır.

15-16 Haziran'lar, işç'i sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve daya
nışma günü olan 1 Mayıs'ların en kitle-sel biçimde kutlanışı. DGM 'ye karşı
direniş. 20 Mart faşizme ihtar eylemi bu döneme gelişin en önemli mihrak
larıdır.

Dostlarım;

Şu anda gelinen nokta Türklva'de bütün anti-faşist ve anti-emperyalist
güçlerin sorumluluğunu duymak zorunda oldukları somut bir gelişmedir.

Bu toplantı DiSıK 6. genel kurulu kararlarının ışığında 1 O aydır süren
çalışmaların resmen noktalanması anlamına gelmektedir.

Bu toplantıya kadar olan gelişmeleri kısaca özetlersek: Sizlerin de fiilen
katıldığınız ve desteklediğiniz bir "20 Mart faşizme ihtar direnişi" yaşan
mıştır. Bu direniş Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde gerçekleştirilen
doğrudan siyasal nitelikli toplu bir direniştir.

DiSK'in bilinçli üyelerinin yanısıra Türk-iş üyesi işçiler de bu eylemin
destekçisi olmuşlardır. Hatta Türk-lş'e üye bazı sendikalar direnişimizi des
teklediklerini açıklamışlardır.
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üretimi eller.inde tutan işçi sınıfımız. bu eylemle gücünü bir kez daha
kanıtlarken, faşist odakların yüreklerine korku salmıştır.

Köylüler. memurlar, teknik elemanlar, öğretmenler, do'ktorlar, hukuk
çular, öğrenciler. işçi sınıfımızın hemen yanında yer almışlar, omuz-omuza
olmuşlardır.

DiSK 20 Mart faşizme ihtar direnişi gibi şanlı bir mücadele örneğini
üç-beş gün gibi kısa bir sürede en büyük katılımla gerçekleştirirken demok
ratik niteliğini, tüm anti-faşist güçlerin birlikte davranmalarının koşullarını
hazırlamayı ve fiili gücünü göstermiştir.

DİSK, 1 ıMayıs 1978'i, en geniş katılımla ve en demokratik biçimde
kutlamıştır. 1 Mayıs 1978 sınıf mücadelesinde ve anti-faşist kavgada bü
yük bir önem taşıma'krtaydı. Bugüne kadar süren sınıf mücadelesinin en bü
yük katliamının yapıldığı 1 Mayıs 1977'nin ardından faşist darbe söylen
tilerinin doruğa çıktığı ve prova'kasyonların en üst örne'klerinin yaşandığı
bir ortamda, DİSK yönetimi bütün bu faşist çevrelere rağmen, mücadele
bayrağını yükeltmesini bildi: 1 Mayıs 1978'i sizlerinde katılımıyla en kit
lesel bir biçimde kutladı.

Daha sonra ise tarihe "ören kararları" olarak geçecek olan toplantı 'da
DİSK yetkili organları, DiSK'in mücadele geleneğine ve tarihi sorumluluğu
na uygun kararlar aldı. Faşlzrne ve emperyalizme karşı güçlerin güç ve ey
lem birliğini sağlayacak ve bizleri bugünlere getiren ilişkilerin rnaddl ortamı
nı hazırladı.

ören kararlerım takibeden günler, Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı hü
kümetin faşist saldırılar karşısında köklü çözümlerden uzak, geçici bazı yol
larla faşizme karşı mücadele yürüttüğünü sandığı günler oldu. Bunlara ek
olarak da Türkivenin emperyalizme bağımsızlığını daha açık belgeleyen
askeri üslerin açılması, mücadele de bizlere daha somut görevler kazan
dırdı. Bugün çok açı'k bir biçimde görülmektedir ki, anti-emperyalist mücade
le ile anti-faşist mücadele içiçe girmiştir.

Son temsilciler meclisimizıde aldığımız kararları hepiniz bilmektesiniz.
Gün söz söylemekten çok eylem günüdür. Çok iyi biliyoruz ki anti-faşist.
anti-emperyalist mücadelede DiSK'e önemli görevler düşmektedir. Ancak
bu mücadeleyi yalnız başına DiSK'ten bekleme'k de doğru değildir. Bu ne
denle anti-faşist, anti-emperyalist demokratik platformun oluşumunun ilk
aşamasında öteden beri dayanışma içinde olduğumuz sizlerin temsil ettiği
39 örgütle bir araya geldilk. Aramıza daha başka örgütler de katılacak ve
daha güçlü bir birli'k oluşturulacaktır.



548

Gene bugün bir araya gelen örgütleri çok önemli tehlikeler ve tuzak
lar beklemektedir. Faşist teröre karşı mücadele gerekçesiyle mücadelemizi
zayıflatacak, gidereık ôrqütlerirnizın faaliyetlerine engel olacak yasa tasa
rıları gündeme getirilmelktedir.

Anti-faşist. anti-emperyalist mücadelemizle demokratik hak ve özgürlük
leri gerileten bu yasa tasarılarına karşı verilecek mücadele lçiçe geçmiştir.

Kuşkusuz bu sorunları da demokratik platform düzeyinde ele alarak
mücadele yöntemlerimizi saptayacağız. Böyle bir ortamda sosyalist hareke
tin birliğinin sağlanmış olması ve daha önceki dönemlerdeki dar grupçu
görüşlerle yaklaşımlar mücadelemize zarar vermemelidir. Platformda yer
alacak örgütlerin bu konularda dikkatli davranacağını umuyoruz. önemli ör
gütlerin yöneticisi olduğumuzun bilincinde ve sorumluluğunda davranmak
zorundayız.

Sağlıklı bir tartışma ortamında varacağınız ortak kararlarla tüm an
ti-faşist, anti-emperyalist güç ve eylem birliğini mutlaka sağlamış olaca
ğız.

Fehmi IŞIKLAR'ın bu konuşması DİSK Ajansı'nın 25.11.1978 ve 978/
216 sayısında yayınlanmıştır.

Platforma çağrılı oldukları halde Köv-Koop. Türkiye Ziraatçılar Derne
ği, Karikatürcüler Derneği, Ti-San, Dev..:San-Der, HDKD. DDKD, Türkiye
Barolar Birliği bu toplantıya katılmamışlardır.

Toplantıya 'katılan örgüt temsilcilerinin yapmış oldukları konuşmalar
gayet özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

Konuşmalar: •

DöB Yönetim Kurulu üyesi irfan CURA konuşmasında;

DiSK'•in bu girişimi olumlu ve sevindirici bir çabadır.

DiSK 'in bize sunduğu demokratik platform işlerliği için taslağın 4. mad
desi olumlu bir tespittir.

Demokratik platform bir zorunluluktur. Siyasal eğilimler bu çalışmala
rın olumlu olması için çaba gösterme~idirler.

Siyasetler yarı temsil degil •bu platform içinde dire'kt temsil olmalıdır
lar. Mutlaka demdkrati'k platformun yanında siyasi platform oluşturulma. . •

lıdır.
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Anti-emperyalist. anti-faşist, anti-şovenist ilkeler doğrudur. Anti-te'kel
ilkeye yer verilmemelidir.

Şovenizme karşı olmak bu platformun temel il·kesi olmalıdır.

Demokratik rnerkezivetçitik kavramı açılmalıdır. Oy birliği demokratik
merkeziyetçili'k değildir. Geçmiş deneylerde oy birliği esası eylem platformu
nu eylemsizliğe sürüklemiştir. Çalışmalarda her örgüt eşit haklara sahip
olmalı, ancak azınlı'k da çoğunluğa uymalıdır.

örgütlerin siyasal yapıları göze alınmalıdır. Bu platforma çağrılı ör
gütlerin kıstasının ne olduğu anlaşılmamıştır. ilk toplantının geniş olmasına
dikkat edilmelidir.

Çalışmalarda dayatmacı olunmamalıdır.

ilkelerdeki 10. madde tüm örgütlere saldırı olarak değiştirilmelidir. Ka
tılmasını önerdiğimiz örgütler şunlardır. Tümzer Bank-Der. Emekçiler, Ak
deniz Dev-Genç Dev-Lis, ADKD, ANK. Dev-Mem-Der. PTT-DER, Sanatçılar
Birliği Derneği.

Bu platform çalışmalarını geçmiş platform çalışmaları ışığında yürüt-
meliyiz.

Platform ilkeleri için çalışma sürdürülmelidir.

Siyasi hareketler platformu için, eğilimler bir araya getirilmelidir.

TÖBJDER Genel Başkanı Gültekin GAZIOĞLU konuşmasında;

Bir görüşme biçimi tespit edilmelidir.

Görüşler özetle birinci turda anlatılsın.

Konular birbirinden ayrılsın.

DİSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR konuşmasında;

Genel görüşmeler kısa olsun.

Katılması gere'ken örgütler belirtilsin.

Birimizin konuştuğunu diğeri konuşmasın.

iKD Genel Sekreteri Zülal KILIÇ ıkonuşmasında;

Katılım hangi kıstasa göre yapılmıştır?

DôB, DEV-'GÖR aynı konfederasyon üyesi olduğu halde çağrılmamış
tır.

TÖB-DER de iki yönetim var iken bu toplantıya nasıl katılma'ktadır.
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DEV-GÖR Yönetim Kurulu üyesi Ayhan AK konuşmasında;
özetle şunu söyleyeyim biz DöB 'le aynı federasyona bağlı değiliz. Ay-

rı örgütleriz.

DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR konuşmasında;

Bizim TÖB-DER konusun-da açık tavrımız vardır.

Demokratik platform tüm anti-faşist, anti-emperyalist güçleri kapsaya
cak geniş bir oluşumdur.

Çalışmaları sadece bu kitle örgütleri kapsamında değil, diğer sendika-
ları kapsayacak ve partilerle ilişkileri sürdürecek bir yapıya ulaştırılacaktır.

TÜM-AS Genel Başkanı Ahmet BALAMiR konuşmasında;

Konular ve çalışmalar birbirine bağ~mlıdır. birarada sürdürülmelidir.

DiSK Genel Sekreteri'nin 'konuşması bugünkü durumun somut bir tes-
pitidir.

Dernokratik platform'un amacı parti oluşturmek değildir. Ancak bura
daki çalışmalar mevcut siyasi otoritelerin hiç olmassa kuyruklarını birbir
lerine değdirmeyi zorlamalıdır.

Bu platformdan siyasetlere eleştiri gidebilir. Çalışmalarımız siyasi eği
lim partilerin bir araya gelişlerinde bir adım olabilir.

DiSK'in sunduğu ilkelerin 3. maddesi yeterli olsa da, üstünde çok du
rulmalıdır. Çalışmalarda bu maddeye uyulmaması teşhir ve tecridi getir
melidir.

ilkelerdeki 6. madde yozlaştırılmaktadır. Cezai hükümler getirilmeli
dir.

Eğilimler kendi örgütlerini demuİ<ratiık platformda güçlendirmek için ör
güt bile kurmaktan kaçınmayacaklardır. Buna dikkatli olmalıdır.

Her konuda sonuna kadar ikna yöntemi uygulanmalıdır.

Görsel Sanatçılar Derneği Genel Başkanı Orhan TAYLAN 'konuşmasın
da:

Böylesi bir toplantı düzenlediği için DiSK'e örgütüm adına teşekkür
ederim.

Her 'konuda tüm örgütlerin görüşleri açık ve titiz olmak zorundadır.

Tüm örgütler dayatmacı olmamalıdırlar.
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TöB-DER meselesi konusunda D-iSK yönetimi !kendi görüşünü tartışıl
maz bir biçimde sürerse bu diğer örgütlerin görüşlerine saygısızlık olur.

DEV-GENÇ (T.D.G.F.) Genel Baş'kanı Yasin KETENCi konuşmasında;

DiSK bu toplantı öncesinde bazı girişimlerde de bulunmuştur. Bura
larda yapılan görüşmelerde basına sızdığı kadarıyla bir nokta bulanıktır.

DiSK yaptığı açıklamalarda terör ve sağ-sol çatışması konularında açık
lamalar yaptı, terör ile ·şi·ddet· ile ne kastedilmektedir? Bu açıklanmalıdır.

Bireysel terörizm anti-marksizrn'dir ve mahküm edilmiştir. Ancak ül
kemizde b'ireysel terör, sağ-sol çatışması yoktur. Faşist saldırı vardır.

Savunma savaşı söz konusudur.

Terör konusu açılmalıdır. Açıklamalardan okuduğumuz kadarıyla bi
reysel terör ile faşist çeteler de 'kastedilmemektedir.

CHP politik olarak sağ-sol çatışması olduğunu söylemekte ve böyle
bir gözlükle bakılmasını istemektedir.

Güncel görev, baskı tedbirleri karşısında emekçi halkın direnişini ör
gütlemektir.

Faşizme, emperyalizme ve baskı tedbirlerine karşı eylem birliğini ör
gütlemekte acele etmeliyiz.

DiSK'in örgütsel görüşlerine saygı duyuyoruz. Bunlar örgütlerinin ba
ğımsız görüşleridir. Ancak, platform adına açıklamalar da genel ilkeler ışı
ğında yapılmalıdır.

CHP'ye destek kavramı açılmalıdır.
Şiddet eylemleri faşist saldırı ~larak konmalıdır.
Faşistlerin yaptığı bireysel terör değil pi-anlı bir saldırıdır.

Hajkevleri Genel Başkanı Ahmet YILDIZ konuşmasında;

DiSK'in hazırlık ve çalışmalarını çok yerinde ve olumlu buluyorum.
Bu çalışmalarda ayrılığa .değil, birleşmeye özen gösterımeliyiz.
Demo'kratik platform yeni kurulmakta ol-an bir örgüttür, özendirici ol-

malıdır.
Karşı güçlere ve politi'kacılara karşı eğitim yapılmalıdır.
Tüm dernekleri etkileyecek yasa tasarıları geliyor.
Görüşlerimizi net biçimde ortaya serelim.

•
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Anti-tekel kelimesinden sıyrılmalıyız. Anti-kapitallst kavramını geliş
tirmeliyiz.

Suçlamalara gerekçe olacak ·konulardan titizlikle kaçmalı. önerilerin ve
ilkelerin uygulanmasında dayatmacı olmamalıyız.

Eylem. ayrım değil birlik noktalanrrda olur. Demokratik platformu oluş
turan örgütler arasındaki çatışmalardan kaçınalım.

Türk Tabipler Birliği Genel Saymanı Sedat CULOĞLU konuşmasında;

örgütümüz Tö'B-D'ER 'de ilki ayrı yönetimi gözönüne alarak ilişkileri don-
durmuştur.

DiSK'te böyle yapmalıydı.

Gözlemci olara'k izleyeceğim.

PiM Genel Başkanı Mahmut TEMIZYOREK konuşmasında;

ülkemizin en ağır bunalımını yaşıyor. Ya faşizm ya da kurtuluş karşı
mızdadır.

Tek te'k başarımız mümkün değildir.

Bugüne kadar sürdürülen platform çalışmaları sağlııklı bir zemine otur-
mamıştır. Çünkü siyasi bir temelde yükselmemekteydi.

DiSK'in çağrı ve çalrşrnalan olumludur.

Çağrı bizlerin eline geç gelmiştir. Gerekli hazırlığı yapamadık.

PiM. GENÇ-GÜÇ ve GE'B olarak ortak önerimiz var. üç 'komisyon ku
rulmalıdır. 1. demoıkratik platformun siyası hareket ve iliş'kilerini saptamak
üzere, 2. demokratik platform çalışmalarının daha da geliştirilmesi için, 3.
son yasa değişikliklerini incelemek ve değerlendirmek üzere.

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel 'Başkanı Niyazi A~IRNASLI konuş-
masında;

Devlet terorü ve faşist saldırı eş anlamlıdır.
Devlet terörü faşist terörü kurmuş ve yüceltmiştir.
CHP geri adımlar atmaktadır.
Bağımsızlığa yönelmedilkçe faşizme karşı mücadele edilemez.
Demokratik platform tek çıkış yoludur.
MHP. üGD. BüD'ün kapatılması 'konusunda çalışma sürdürülmelidir.
Birleştirici noktaları öne çıkarmak zorundayız.
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DiSK'in başlattığı eksi!J<leri de olan bu çalışmaları, tebrikle karşılıyo
ruz.

Şunu da unutmayalım, hangimizin hangi gün öldürüleceği veya han
gimizin evinin hangi gün bombalanacağı belli olmayan bir ortam içinde ya
şıyoruz. Tek yol birliğimizdir.

Tü-TED Genel Başkanı Aykut GöKER konuşmasında;

DiSK'in çağrısını olumlu ve çok önemli 'buluyoruz.

Bu toplantımızın özel de bir önemi var. Dernekler yasasında yapılmak
istenen anti-demokratik değiş iki ikier gündemde•dir.

CHP, eliyle bu yasa değişikliklerini yaptırmanın özel bir önemi var.
ilerici, demokrat kitlelerin CHP'ye bağladıkları umudu ve ilgiyi kesmek
amacını taşımaktadır. Böylece CHP iyice tecrit olaca!J<tır.

'Bir araya gelişte mesafe katetmek ve verimli olmasını sağlamak için
gündeme gelen yasaların engellenmesini sağlamada somut eylemler etra
fında birlik olunmalıdır.

Toplantımıza örgütüm adına şu önerileri iletiyorum: 1 - Demokratik
platform örgüt temsilcileri siyasetlerin disiplini altırrdaki kişiler olmamalı
dırlar. 2 - Katılan örgüt ternsilciieri bazı siyasetlerin disiplini altındaki
kişiler olarak görülmemelidir. Aksi takdirde DiSK'i, TöB-DER'i, TMMOB'yi
ve Tü-TED'i nasıl değerlendirebiliriz. 3 - Bireysel terörizm olarak nitelenen
Maocu mücadele yöntemleri benimsenmiyorsa metinlerde bu terimlerin
geçmesini kınamayalım. 4 - Daha önceki somut deneyimler·in sonucu ola
rak iletiyorum ki,

örgütler arası çalışmalarda her örgüt eşit söz hakkına sahip olmalı
dır. Ortak çalışmalarda oylama olmamalıdır. Oy birliği esas alınmalıdır.

Ortak karar, ortak eylem. ortak ajitasyon ilkesi getirilmelidir.

Somut eylemlerde iıkna olmayan örgütler o çalışmaların dışında kala
bilmelidirler.

örgütlerin içişlerine karışmamalı, taraf olunmamalıdır.

Belli örgütler arasında sorun çıiktığında, sorun ilgili örgütler arasında
çözümlenmelidir.

Eğer çözümlenmesse, tarafların ortak isteği ile sorun demokratik plat
forma gelmelidir.

Bu birli'k tüm tabana indirilmelidir.
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TÖS-DER Genel Başkanı Gültekin GAZiOĞLU konuşmasında;

DiSK'in çağrısını sevinçle karşılıyorum.
Faşist terör aramızda uzman aramaktadır. Durum ağırdır.
Anti-demokratik yasa hazırlıkları meclis gündemindedir. Sendikal hak-

lar alamamış yığınların sendikal haklar mücadelesi gündemdedir.
Yeni hazırlanan tasarılarla derneklerin hayatına son verilecektir.
Kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı kaldırılacaktır.
Sendikalara yöneli'k baskı da yapılaca'ktır.

Elimizde DiSK karar organlarının çalışmaları ve eski tecrübelerimiz var.
Bunların ışığında 1 - Artık görüşmeler yerine iş yapalım, 2 - Tü-TED 'in
görüş ve önerilerine katılıyorum, 3 - Eylem programı oluşturulup hayata
geçirilmelidir.

Bu mücadele ilkelerimiz programlı ve hal'k güçlerini toparlayıcı olma
lıdır.

Acilen bir avlrk eylem programı 'kararlaştırılıp uygulanmalı, demokra
ti'k platformun uzun vadeli il'ke ve program çalışmaları tartışılmalıdır.

Vaktiyle çıkarılan CHP tarafından Anayasa Mahkemesinde iptal ettiri
len teklifler bu tasarıda vardır. Hedef demokratrk kitle örgütlerinin kapa
tılmasıdır.

Bu siyasi değil demokrati1k bir platformdur.

DiSK ül'kemizdeki sol hareketin dağı_nıklığı ortada i·ken sessiz kalma
malıdır. DiSK'in 'konumundan gelen, niteliğinden gelen önemli bir yeri var
dır. DiSK sol hareketin toplanması için katalizör olabilir.

Soldaki siyasi hareketler bir araya toplanmalı ve belli çalışmalar ya-
pılmalıdır.

Beş kişilik daimi sekreterya oluşturulmalıdır.
Demokratik platformun ortak yayın aracı olmalıdır.
CHP'ye ültimaton, de'klerasyon verilmelidir.
Genel grev amaçlanmalıdır.
CHP'ye karşı dikkatli ve esnek olmalıyız.
CHP'yi anti-Iaşist mücadeleye çekici bir uğraş verilmelidir.

TöB-DER 'konusunda DiSK'e söz söyleyenler şunu bilsinler ki TÖB-DER
DiSK'in onur üyesidir. Daha önce TöB-DER'in içişlerine karışanlar bugün
DiSK'i suçlayamaz.
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Küçük ve çizgi örgütler.inin TÖB-DER'e saldırmaya hakları yoktur.

DiSK görüş açrklarnasm, çizgi örgütleri görüş ve tavır belirtsin, olmaz
böyle şey.

Kongre tutanaklarında sahtecilik yapanlar burjuva mahkemelerinden
bir şey bekleyenler dünkü mahkeme kararı ile de ne duruma düştükleri or
tadadır.

TöB-DER ile işbirliği yapmamak anti-faşist mücadelede bölücülük
tür.

iKD Genel Sekreteri Zülal KILIÇ konuşmasında;

Gültekin GAZiOĞLU'nun konuşması bizlere saldırıdır. Zor durumlardan
geçiyor olmak bizlere saldırıyı gerektirmez. GAZiOĞLU özeleştiri yapma
ndır

Biz hakem değiliz. GAZİOĞLU konuşursa Talip öZTüRK'de konuşma-
i ıdır.

DiSK'i elektiriyoruz. Bizlerin görüşü alınmadan !)iSK Talip öZTüRK'ü
dışarı çıkarmıştır.

Görüşümüz şudur: Her iki taraf da toplantıya katılmalıdır. Yoksa ken
di adlarına konuşuyor olurlar.

DiSK'in toplantıya ilişkin tavrını doğru ve -güncel buluyorum. En kısa
zamanda yığınsal eylemlere başlanılmalı-dır.

önce eylemlere dönük çalışmalar yapılmalıdır. Sonra işleyiş ve. ilke
ler üzerinde tartışmalara devam edilsin.

Taslak'da fazla merkeziyetçi bir yapı görüyoruz. Acaba ayrı bir örgüt
mü kurulmak isteniyor?

Çalışmalarda ikna yöntemi uygulanmalı oy birliği esas alınmalıdır.
Eşit hak ve sorumlulu'k olmalıdır.

Siyasal eğilimler öne çılkarılmamalıdır.

GEB Genel Başkanı Halük KORKMAZ konuşmasında;

Tartışmalar i;j(i ana başlıkta toplanmalıdır. 1 - Çalışmaların kalıcılığı,

2 -- Anti-demokratik uygulamalara karşı güncel tavır,

Böyle bir yöntem izlenmelidir.



DEV-·GöR Yönetim Kurulu üyesi Ayhan AK konuşmasında;

örgütüm adına DiSK'e teşekkür ediyorum. Çalışmaları olumlu bulu-
yoruz.

Demokrati'k platform çalışma ilkeleri eksjkdi.

Anti-Şovenist ilkesi temel alınmalıdır.

Anti-tekel ilke yani ıştır.

Siyasal eğilimler de gözönünde bulundurulmalıdır. Çalışmalarımızın
düzenli, sistemli, kalıcı olması için parti ve eğilimlerle görüşülmelidir. Bu
durum daha önceki platform çalışmalarının dağılışında en önemi i bir et
kendir.

Karar mekanizması nasıl 'işleyecektir?

Oy birliği nasıl olacaktır? i'kna yöntemi eylemsizliği getirmektedir.

Karar mutlaka herkesi bağlamalıdır. Kararda tüm örgütler eşit, söz ve
oy hakkına sahip olmalıdır. Katılmasını istediğimiz örgütler DEV-LiS, ADKD,
TüM-ZER..:BANK-DER, EMEKÇ,i-DER, ANK-DEV. MEM. DER, Sanatçılar Bir
liği, A'kdeniz DEV-GENÇ.

Çatışrnalarda genel grev esas alınmalıdır.

20 Mart çok olumlu 'bir eylemdi ve hala unutulmamıştır.

SGB Sosyalist Gençlik Birliği Genel Saymanı Hasan BENGERER konuş-
masında;

DİSK tarihsel bir çağrı yapmıştır.

DiSK'i olumlu adımından dolayı kutluyoruz.

örgütler kapanma tehlikesi ile karşı karşıya i'ken hemen eyleme ge
çilmelidir.

TöB-DER sorunu çözümlenmiştir. Bu gündeme getirilmemelidir. Ça
lışmalarımızda var olanlar kararlılı-kla yürütülmelidir.

Şu noktada ayrım noktalarını ileri çıkartmamalıyız. Biz bu toplantıda iki
SGB olarak katılıyor durumda olmamıza rağmen sorunu gündeme getirme
yeceğiz, önemli olan prensiplerdir. Tüm örgütler bazı sorunlarla karşı kar
şıyadır.
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'OiSK yeni çağrılarında dikkatli olmalıdır. Biz yeni yeni örgütlerin şu
anda bu çalışmalara katılmasına karşıyız. öncelikle çalışma ve işleyiş otur
tulmalıdır.

üst organ kurulması kararına katılıyoruz.

Birbirine yatkın kuruluşlar seksiyonlar biçimine dönüşmelidir.

üst kurul çalışmaları hızlandırılmalıdır.

Sorunların tümü platforma getirilmemelidir.

üst kurul ajans çı'karmalıdır. Yayın kısa vadede çözümlenemez.

Bu platform da başarıya kavuşamazsa kitlelerde iyice güvensizlik qla
caxtır.

Aylık program tartışmalı ve karara bağlanmalıdır.

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Niyazi AĞIRNASLI konuş
masında;

Dernekler yasası ile ilgili tasarı konusu çok acildir. Vekit qeçirilrneden
bir komisyon kurulmalı ve basın bülteni hazırlanmalıdır.

DöB-Yönetim Kurulu üyesi irfan CURA konuşmasında;

Niyazi AöiRNASLI telgraf metnini hazırlasın, ortaya konan metin b~
kurulca tartışılsın.

TüM-OR-DER Genel Baş'kanı Abdullah SONER 1konuşmasında;

Anti-şovenist il'ke konmalıdır.

Anti-demokratik yasalara karşı çıkılması güncel bir görevdir.

DEV-GENÇ (DGF) Yönetim 'Kurulu üyesi Edip ERAKIN konuşmasın-
da;

Çok sayıda talebi içeren bir program getirilmiştir. Ancak önümüzde acil
sorunlar vardır. Bu nedenle hemen tavır alınmalıdır.

'Bu hazırlıklarla ilgili örgütlere vakit bırakılmalıdır. örgütler hazrrlrkla-
rı tamamlayarak önümüzdeki hafta toplantıya devam edilmelidir.

SGB (Sosyalist Gençler Birliği) Başkam Yaşar YiĞiT konuşmasında;

DiSK'in böyle bir çabası yeni ve olumlu bir adımdır.

Democrasi güçleri tam bir rehavet içinde bulunuvorlar.
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Görüşmelerimiz dağın.ık olmasına • rağ'men olumlu bir bicimde gelışi-

Anti-şovenist il'ke mücadeleye darlrk getirmektedir. Hedef anti-faşist
birliğin sağlanması olmalı. CHP, Türk-iş hatta 1<işilerin bile katıldığı bir
birliğe, anti-faşist bir birliğe gitmeliyiz.

Siyasi çizgilerde böylesi bir platformda toplanmalıdır. Ortak bir bildiri
bile günler alıyor. Bu nedenle soruna siyasi bakılmalıdır.

Bizlere siyasi birliktelikte de görev düşmektedir. özellikle DiSK bu
konuda a'ktif davranmalıdır.

DİSK nasıl dernokratix örgütleri topluyorsa siyasi eğilimcileri de böy
le bir platformda toplamalıdır. Çalışmaların birinci adımı atılmıştır. Hemen
ikinci adıma geçilmelidir. Böylesi bir çalışmalarda DiSK katalizör olacac
tır.

Bir Merkez Kurulu oluşturulmalıdır.
Çalışma programı oluşturulmalıdır.
Çalışma programı burada tartışılarak onaylanmalıdır.
Görsel Sanatçılar Derneği Genel Başkanı Orhan TAYLAN konuşmasın

da:
Bu platform yığın ör-gütlerini kapsamaktadır. Bazı kültür örgütlerinin

de buraya çağrılması olumludur. Ancak bizler yığınsal niteliğimizin az ol
duğu kamu örgütleriyiz. Bu nedenle kültür örgütleri kendi aralarında bir
yapı oluşturarak bur-da temsil edilirse iyi olur.

Benzer örgütlerin ortak çalışması sağlanmalıdır.

OEV-GENC tüm Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu Genel Baş
kanı Yasin KETENOĞLU konuşmasında;

Platform soyut tartışmalardan 'kurtulmalıdır.

Uzun dönemli şekillenme çalışmaları sürerken kısa vadeli eylem prog
ramı oluşturulmalıdır.

Siyasi hareketlerle diyalog önemlidir..DlSK bu konularda çok şey ya
pamaz.

DiSK dahil hiçbir Demokratik Kitle örgütü siyasi hareketleri toplaya
maz.

iGD ilerici Gençlik Derneği Genel Sekreteri Alaattin TAŞ konuşmasın-
da;
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örgütüm adına. DiSK'in bu çalışrnalanru olumlu bulduğumuzu '-.'.e var
gücümüzle içinde olacağımızı belirtiyoruz.

ilkeler konusunda sistemli çalışma zorunluluğu vardır.

Bazı konularda titiz davranmazsak çalışmalar zor yürür.

Demokratik platform siyasetlerin birliği değildir.

Bu eylem birliği faşist teröre karşı yığın eylemleri oluşturmaiıdır.

Faşist teröre karşı eylem birliği yaparken platform çalışmaları aylar
boyu sürerse bu yarar getirmez. Bir an önce eylemlere dönük tararlar alın
malıdır.

Biz faşist teröre karşı mücadele ederken tüm demokrasi güçlerinin
aktif, yığınsal eylemlerle 1karşı çıkarken niçin bireysel teröre karşı olduğu
muzu açjklamaltvız.

Anti-Sovyetiik yanlış eğilimlere tavır alınmalıdır.

Demokratik platformun içinde yer alan örgütlerin yapısı ve temsil et
tikleri kitleler gôzönüne alınmalıdır.

Bu platform tabana yaygınlaştırılmalıdır.

PiM pahalılık ve işsizlixle mücadele derneği Genel Başkanı Mahmut
TEMiZYOREK konuşmasında;

Amaç, program, ilke konularında çalışmalar sürsün ancak vakit geçi-
rilmeden yasa tasarılarına karşı eylem,ıı girişilsin.

Tüm örgütler eşit ha1< ve eşit oy sahibi olsun.

Belli bir komite •kurulsun.

TMMOB Tür:< Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Teo
man öZTORK konuşmasında;

Demo'krati'k platform çalışmaları eskiden beri süren bir çalışmadır. 1 O
yıldır süren bu çalrşrnalarda gereken yapılmamıştır.

Olayların gerisinden gidiyoruz.

Siyasi durum bizi getirdiği düzeyde çalışmalarımıza engel olunmakta-
dır.

Siyasetlerin dayatmacılığı vardır.

Programın yapılması değil, programın uygulanması önemlidir.

Yeni tasarılara karşı mücadele etme'k zorundayız.
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Biz içinde değişik siyasetlerin olduğu örgütler, siyasetleri nasıl zorlıya
biliriz. Ancak siyasetlerin hakim olduğu ör.gütler bunu yapabilirler ve yap
malıdırlar.

DiSK kendini bir siyası örqüt olarak görmemektedir. Bu çok olumlu
dur.

Tüm siyasetle; bir araya gelmelidir. Siyası sorun çözülmeden biz çok
problemlerle karşılaşırız. Anca!k bunu bizler çözemeyiz.

Kavramlar titiz kullamlrnalrdır. Cumhuriyet Halk Partislnin politikası
anarşiye ve terörizme karşı mücadeledir. Ancak bu ·kavram bizlerin tavrı ola
maz.

200'e yakın örgüt vardır. Eğer biz abartmadan gerekli ilkeleri koymaz
sak bu ra'kam 500'e çıkar eşit söz ve oy ha'~kı örgüt enflasyonu yaratır. Bu
konuda bazı kriterler getirilmelidir. •

DiSK'in sunduğu taslakta bazı şeylere katıknarnanm olanağı yok.

Program ve ilkeler konusunda acil bir çalışma grubu oluşturulsun.

Anti-Dernokratik baskı ve yasa tasarılarına karşı vakit geçirilmeden Ça-
lışma içersine girilmelidir.

AKD Ankara Kadınlar Derneği Genel Başkanı Nihal ERDEM konuşma
sında;

DiSK'in bu çalışmaları çok olumludur. Bir yandan çalışma programr
uygulanırken, bir yandan kurulacak merkez 'komite çalışmaları sürdürülsün.

Kitlesel eylemler esas olmalıdır. 20 Mart çok olumlu olmasına rağ
men süreklilrk göstermemiştir. Bundan sonraki çalışmalarda buna dikkat
edilmelidir.

Kavramlar 'konusunda terör ve anarşi terimleri açılmalıdır.

Barış Derneği Genel Sekreteri Enis ÇOŞKUN konuşmasında;

Kelimeleri seçerken sa-dece titiz olmak değil cesur olmak da gereıkir.
Konuşmalarda bireysel terörizmi savunan olmadığına göre bunların yazı
larımızda geçmesinden niçin sakınılıyor?

Bu demokratik bir platformdur. Bu nedenle çalışmalarında dernokra
ük olmak zorundadır.

DiSK'in girişimi herkesce takdirle karşılandı. Biz bu örgütümüz adınaı
DiSK'i destekliyoruz.
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Biz kitle örgütu değil kamuoyu örgütüyüz. Siyasetleri zorlama olanak
ve yetkisine sahip değiliz.

öneriler hak'kında'ki kararlar hangi usulle alınacaktır?

Bundan sonraki platforma katılanlara nasıl bir yöntem izlenecektir?

örgütlerin kendi içinde ve aralarında ihtilaf olabilir. Demokratik plat-
form ve ihtilafların çözümleyici alanı değildir.

TÜM-AS Tüm Asistanlar Birliği Genel Başkanı Ahmet BALAMiR ko
nuşmasında;

Kimse burasını siyasi bir bir platform olarek görmüyor.

Ancak herkes kendi örgütüne baksın. hangisinde siyasi tesir yoktur, bu
gerçekliği kabul etmek zorundayız.

Bu platform partileşme süresince belli bir rol oynayabilir.

DÖB Devrimci Öğrenciler Birliği Yürütme Kurulu üyesi irfan CURA
konuşmasında;

Tüm örgütlerin sı~.<ıntısı vardır. Ancak örgüt olarak siyasetlere bağımlı
olanlar. siyasetlere bas'kı unsuru olsun. Siyasetlerin birarava çetmes: zo
runluluktur. Herkes kendi siyasetini zorlamalıdır.

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Teoman
öZTORK konuşmasında;

Görüşmeleri uzatmayalım, hemen çalışmalara girelim.

Ortak çalışmalar ortaya çıktıkça tartışılsın.

Şu anda yapılmaması gereken tartışmalar açılmamalıdır.

Bir taslaı'ı< yapılır, bir yandan mücadele sürerken, bir yandan bu tartı
şılır, geliştirilir.

iKD ilerici Kadınlar Derneği Genel Sekreteri Zülal KILIÇ konuşmasın
da;

Eylem konusunda bir komisyon kurulmalıdır. Diğer yandan ilke ve prog

ram çalışmaları için bir komite kurulmalıdır.

Çalışmalarımız gönüllü birliğe dayanmalı-dır.

Bir sexreterva koordinasyon komitesi olabilir. Ancak önce yetkileri
saptanmalıdır. Ha~i 'kıstasla yönetim komitesi oluşaca'ktır.
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Hiçbir örgütün bir oy için dernek kuracağını sanmıyorum. Ancak ka
tılım için belli ilkeler 'konulabilir.

Geç'ic: süreli eylemler için bir çalışma kurulu oluşturulmalıdır.

Pahalılık, işten çıkarmalar, devalüasyonlar, demokrati'k hak ve özgür
lÜ'klerin savunulması konularında da mücadele etmeliyiz.

NATO, AET, üsler konularında da mücadele edilmelidir.

AP - CHP önerisine 'karşı ve sıkıyönetim konusunda da eylem yapıl
malıdır.

Alınan Kararlar:

Demokratik platform çalışması, işleyişi, ilke ve programı konularında
ayrıca; diğer katılması istenilen örgütlerin isimleri k·onusunda çalışmalara
katılan tüm örgütlerin 28 Aralık 1978 günü saat 18.00'e kadar DiSK Ge
nel Merkezine önerilerini iletmesine,

Kısa vadeli eylem programı için DiSK'➔n çalışma yapmasına ve taslak
hazırlamasına, bu taslağa ilişkin önerileri örgütlerin DiSK'e iletmesine ve
29 Kasım 1978 çarşamba günü saat 1 0.00'da da DiSK'in hazırlayacağı kı
sa vadeli eylem programını tartışma'k üzere toplanmasına karar verildi.

örgüt temsilcilerinin görüşlerini belirttikleri bu toplantı esnasında,
"Çağdaş Hu1kul<çular Derneği" Genel Başkanı Niyazi A~IRNASLI, TMMOB

Genel Baş'kanı Teoman öZTüRK, TüTED Genel Başkanı Aykut GÖKER Baş
bakarı'a gönderilece·k mektup metnini hazırlamak üzere görevlendirilmişler
dir.

Başbakan Bülent EC.EVIT'e gönderilece'k me'ktup tartışılarak onaylan
mış, ancak gönderilmesi konusunda çı'kan tartışmalardan sonra tüm örgüt
ler adına DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR'ın mektubu göndermesi ka
rarlaştırı im ıştır.

Bu karar dairesinde D·iSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR tarafından
Başbakan Bülent ECEViT'e gönderilen mektup metni aynen aşağıya çıkar
tılmıştır.

"Sayın

Bülent ECEViT

BAŞBAKAN
ANKARA
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Anti-faşist, anti-emperyalist demokratik platformu oluşturmak üzere bir
araya gelen örgütlerimiz yapılan ilk değerlendirme ve tespitleri basına ve
görüşlerinize sunmayı uygun görmüştür.

Size ilettiğimiz görüşler yıllardır her türlü baskılara ve faşist saldırı
lara karşı bağımsızlı'k. demokrasi mücadelesini sürdüren kitlelerin. örgütle
rinin her gün her yerde çok açrk biçimde söyledi1kleri ve bu uğurda yılma
dan mücadele verdikleri görüşlerdir.

özellikle hükümetinizin. parlamentoya sunduğu örgütlerimizi ve üye
lerimizi doğrudan ilgilendiren. bize göre anti-dernokratik yasa tasaııları kar
şısında il'k tepkilerimizi ortaya koyma'k bir görevdir.

Anılan yasa tasarıları gruplarınızda görüşülürken yaptığınız konuşma
da. gönderdiğimiz mektubu ve çalışmalarımızı çok acele bir değer1endirme
ile haksız suçlamalara yöneldiğinizi belirtmek isteriz.

Bu açıklamalarınız içinde örgütlerden birini ayırıp diğerlerini toptan
suçlayan tavrınızın doğru olmadığı ve demokratik platformun çalışmalarını
engellemeyeceği açıktır.

Bu tür suçlamalar yaşadığımız günlerde gerici güçler tarafından sık
sık size de vöneltllrnsktedir. Ne size başkalarının ne de sizin bizlere yöneltti
ğiniz bu tür tavırları onaylama olanağı yoktur.

Getirdiğiniz yasa tasarılarının anti-demokratikliği, Anavasa'va aykırılığı
'kişi ve konut dokunulmazlığını zedelediği, derneklerin işlevlerini ortadan 'kal
dırdığı, memurları kullaştırmaya yöneldiği açıkken, yaptığınız savunma ve
açıklamalar inandırıcı olamaz. Ayrıca örgütlerimize yaptığınız suçlamalar
da haksız ve üzücüdür. Tasarıları savunurken kullandığınız yöntem daha da
üzücüdür.

Aşırı sağ ve sol şiddet eylemcileri bu tasarılara 'karşı çıkıyor. diyorsu
nuz. Aşırı sol ve sağ tanımlaması sizlerin de çok bildiği gibi 12 Mart'tan
kalan ve her türlü doğru demokratik mücadeleyi engellemeye yönelik ola
rak kullanılan bir deyimdir. Bugün Türkivede sağ sol çatışması yok. emek
çi halkı yıldırıp teslim alma'k isteyen faşist terör vardır.

Bu faşist zorbalığın önü alınmadığı, cesaretle üzerine gidilmediği ıçın
her geçen gün saldırılar cüretini arttırmaktadır. Faşist saldırganlığın bir
amacı da sınırlı özgürlüklere son vermektir. Dönem dönem aynı güçlerce
sıkıyönetim ve yönetimin orduya devrinin istenmesi bunun açık göstergesi-
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dir. Faşist güçlerin getirilmek istenen özgürlükleri sınırlayıcı tasarılara kar
şı çıkışı sadece biçimsel ve demogojiktir. Nitekim geçmişte bu tedbirlerin
bir kısmının aynı çevreler tarafından yasalaştırıldığı ve CHP'nin başvuru.ıu
üzerine Anayasa Mahkemesince iptal edildiği hatırlar-dadır.

Dün Anayasa'ya aykırı olan bir hüküm nasıl oluyor da bugün uygun
görülüyor?

MC döneminde devlet kadrolarını özellikle. polis kadrolarını faşistleş
tirrnek için atılan adımlar herl<esce bilinmektedir. Barış adına gösterilen ka
rarsızlığın acıları hala tüm boyutları ile yaşanma'ktadır. Ana muhalefet lideri
iken lzrnir'de size yapılan suikastin dahi üzerine yeterince gidilmemiştir.
1977 1 Mayıs katliamın:n sorumluları hala ortaya çıkarılamamıştır. Böyle
bir ortamda polise verilecek yeni ve çok geniş yetkilerin kimlere karşı. na
sıl uygulanacağı bellidir. 12 Marttarı bugüne kadar baskı tedbirlerinin sağ
cı ve faşistlere karşı kullanılmadığı da bir gerçektir.

Muhalefette iken. memurlara pe'k ço'k kez kitleler önünde vaad ettiği
niz ve partinizin programına da geçen sendi1ka ha·klarını vermek bir yana,
dernekleri dahi işlemez hale ge'tirece'k yasal düzenlemelerin yapılmak isten
mesi demokrasi adına savunulamaz.

Demokrasi mücadelesinin yolu özgürlükleri kısmaktan değil; tersine
emekçi 'kitlelerin ekonomik-dernokratlx taleplerini karşılama1ktan geçer. Dü
şünce ve örgütlenme özgürlükleri üzerine konan engeller kaldırıldıkça de
mokrası yaşar ve gelişir.

örgütlerimiz. yasal meslek ve 'kitle örgütleridir. Kitlelerimizi. örgütleri
mizi doğrudan ilgilendiren konularda mücadele etmek görevimizi bir an için
erteleyemeyiz. Bugün tüm demokrasi güçlerinin istediği; faşist odakların,
örgütlerin dağıtılmasıdır. Bu yapılmadrkça katil yakalamaya çalışılmakla
faşist zorbalığın önü alınmaz. Anti-demokratik yasa tasarılarına karşı çıkan
sadece örgütlerimiz de değildir. Tutarlı tüm demokratlar. tüm anti-faşist,
anti-emperyalist güçler, bunlara karşıdır. örneğin TBBM'nin 'karşı çıkışı son
derece anlamlıdır.

Bizler her gün üyeleri faşist saldırılara uğrayan, öldürülen, yaralanan,
ağır baskılara hedef olan kitlelerin örgütleri olarak:

1 - Anti-demokratilk yasa tasarılarının geri çekilrnesl.

2 -- Demokratik ha'k ve özgürlükleri geliştiren yasal düzenlemelere
yönelinmesi.
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3 - Demokratik örgütlere haksız suçlamalar yöneltmekten vazgeçil-
mesi,

4 -- Devlet kadrolarının faşistlerden arındırılması.
5 - Faşist oda'kların üzerine kararlı bir biçimde gidilmesi. gereğine

inanıyoruz. Bu inançla caba harcamayı vılrnadan sürdürmeye kararlıyız.

Bilqilerinlze sunarız,

Saygılarımızla".

DiSK Genel Sekr,
Fehmi IŞIKLAR
imza

TüliED Gen. Se'kr.
Reşit OĞUZ
imza

Türkiye Barış Der.
G.Y.K. üyesi
Karabey KALKAN
imza

Ti-SAN Gen. Sekr.
Ali TAYGUN
imza

GENÇ öNCü Gen.
Bşk.
A. ATALAY
imza

ilerici Kadın. Der.
Gen. Sekr.
Zülal KILIÇ
imza

TöB-DER Genel Bşk,
Gültekin GAZıiOĞLU
imza

Tüm Tekniker ve Yük.
Te'kniif<erler Derneği
Fikri ŞEN
imza

im-Der Gen. Bşk.
A•hmet EROL
imza

Türn-Or Der. Gen. Bşk.
~bdullah SONER
imza

SGB. Sos. Genç. Biri.
Gen. Bşk.
Yaşar YİĞİT
imza

Görsel Sanatçılar Der.
Y.K.ü.
Nuri GAZiBEYOĞLU
imza

TIMMOB Gen. Bşk.
Teoman öZTüRK
imza

. Tüm-Der Gen. Saymanı
Kadir ERBAŞ
imza

Tüm Sağlı'k Per. Der.
Tüs-Der Gen. Sekr.
Al-i KANIKARA
imza

TRT-DER Gen. Sekr.
Yaşar öZüRKüT
imza

DKDF Gen. Bşk.
Nihal ERDEM
imza

Çağdaş Hukukçular
Niyazi AĞIRNASLI
imza

GENÇ-GÜÇ Gen. Bşk.
Enver KORKMAZ
imza

Halkevleri Gen. Bşk. Türk Tab. Bir. Merl<.
Ahmet YILDIZ Yakup HiND'ıSTAN
imza imza
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GEB Gen. Bşk. SGB Gen. Saymanı DSDF Genel Bsk.
Halu'k KORKMAZ Hasan BURGUCU Erhan TANERi

imza imza imzada bulunamadı.

DEV-GÖR Y.K.ü. DöB-GEN Bş1<. iGD. Gen. Sekr.

Ayhan AK Ahmet KAYA Alaattin TAŞ

imza imza imza

PİM Gen. Bşk. DEV-GENÇ Y.K.ü. DKD Gen. Sekr.

M. TEMİZYüREK Edip ERANIL il'ker BAŞTU~

imza imza imza

DİSK Ajansının 26.11.1978 tarih ve 978/217 sayılı nüshasında da,
Başbakan'a gönderildiği bildirilen, metni yukarıya aynen alınmış olan mek
tupla ilgili olarak yayınlanan yazıda:

DİSK'in çağrısı ile 25. Kasım. 1978 günü toplanan 33 demokratik kit
le örgütünün yöneticileri son günlerde yeniden gündeme getirilen anti-de
mokratik yasa ve önerilerl ile ilgili olarak Başbakan Bülent Ecevit'e bir mek
tup göndermişlerdir.

DİSK'in çağrısı üzerine dün Arıkara'da toplanan 33 demokratik kitle
örgüt yöneticilerinin DİSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR başkanlığında
yaptığı çalışmalar sonunda polis görev ve yetki yasası, 657 sayılı Devlet
Memurları Yasası. 1630 sayılı Dernekler Yasası ve 171 sayılı Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Yasası'nda yapılması düşünülen değişiklikler eleştirilerek
demokratik hak ve özgürlükleri sınırlayan bu değişikliklerin yapılmaması
için Başbakan Bülent ECEViT'e bir mektup göndermişlerdir.

DİSK, TöB-DER. TMMOB, HALKEVLERi. TRT-DER, TüMOD, TüMAS,
BARIŞ DERNEĞİ, iM-DER, Türk Tabipler Birliği, TÜM-DER, Görsel Sanatçı
lar Derneği, DSD-F, TÜM OR-DER. TÜTED, Tüm Teknikerler Derneği, AKD.
iKD. TüS-DER. D~D. PİM, SGB. DHKD, GENÇ-ÖNCÜ, DEV-GENÇ. DöB,
DEV-GÖR, ·Genç Emekçiler Birliği SGB GENÇ-GÜÇ, DEV-GENÇ ve İGD yö
neticileri adına; DiSK Genel Sekreteri imzasıyla Bülent ECEViT'e gönderilen
mektup aşağıdadır:

"Sayın Bülent ECEViT

Başbakan

Ankara
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Bugün Ankara'da DiSK'in çağrısı üzerine demokratik platformu oluştur
mak amacıyla bir araya gelen emperyalizme ve faşizme karşı mücadeleyi sür
dürmede kararlı olan 33 kuruluşun yöneticileri olarak. saptadığımız bazı gö
rüşleri bilginize sunmakta yarar görüyoruz.

Yıllardır ve bugün bir yandan faşist saldırılar. kamu kuruluşlarında da
kadrolaşan faşist cinayet şebekelerinin kitle katliamı sürmekte, öte yandan
egemen sınıfların yarattığı ekonomik bunalımların tüm yükü her geçen gün
biraz daha fazla bir biçimde emekçi halkın sırtına yüklenmektedir.

Tüm bu bunalımların emper-yal'ist-kapitalist sistemden kavneclanrnakta
olduğu bilinirken bir yandan da bu s.stemle ilişkiler pekiştirilmeye çahşıl
maktadır.

Giderek yoğunlaşan faşist saldırılar ve ağırlaşan ekonomik bunalım kar
şısında bugün siyasi iktidar tarafsız davranmakta va ciddi önlemler almaktan
uzak bir noktada 'bulunmaktadır.

Hal böyle iken faşist odakların üstüne gidilmezken, yıllardır emekçi hal
kın çıkarlarını savunan demokratik örgütlere yönelik yeni an ti-demokratik ya
sa tasarılarının gündeme getirildiği gözlenmektedir.

CHP'nin muhalefette iken Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal ettir
diği bazı anti-dernokratik hükümleri iktidara geldiğinde yasalaştırmak iste
mesi çarpıcı bir çelişkidir.

Bugün yasalardaki düşünce ve örgütlenme özgürlüğü çok sınırlı iken
ve asıl vapılrnası gereken bu sınırlamaların kaldırılması iken. bu sınırlı de
mokratik haklan da ortadan kaldırmaya yönelmesi, emekçi kitleler ve onla
rın örgü!:eri tarafından kabul edilemez.

Bizler, yıllardır Tüm-faşist saldırı ve ant'i-demokratik baskılara karşı
mücadele veren kitle örgütlerinin yöneticileri olarak bu girişimlerden vazge
çilmesi gereğini hatırlatıyoruz.

Tüm anti-demokratik girişimlere karşı bütün gücümüzle mücadele ede
ceğirnlz) bir kez daha açıklıyoruz.

Anti-faşist, anti-emperyalist demokratik platform çalışmalarına 29 Ka
sım günü devam edilecek,

Demokratik platformun oluşturulması için toplanan demokratik kuru
luşlar, DiSK'in hazırlayacağı ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ey
lem programını görüşmek üzere 29. Kasım. 1978 günü saat 10.00 da Ge
nel-iş Genel Merkezinde yeniden toplanacaklardır." denilmektedir.
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Bu çağrı üzerine 29. Kasım. 1978 tarihinde 2. demokratik platform
toplantısı yapılmıştır.

Yapılan bu 2. demokratik platform toplantısına katılan dernek ve kuru
luş temsilcilerinin konuşmalarına ait kendilerince özetlenen ve banta alınan
çözümleri aynen aşağıya aktarılmıştır.

DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR tarafından kısa vadeli eylem
programına ilişkin önerilerin sunulmasını müteakip yapılan konuşmalar şun
lardır:

GENÇ-ÖNCÜ Genel Başkanı Abdurrahman ATALAY:

Yasaya karşı eylem biçimlerini tartıştık.

önerilerimiz ve çalışmalarımız herkesce benimseniyor,

Tek ses tek disiplin altında olmalıyız.

Ortak örgütlenme. ortak ajitasyon temel alınmalıdır.

Burada kararlaştıracağımız eylemler örgüt veya örgütler topluluğu ta
rafından hayata geçirilecektir. Ancak. çalışmaların disiplini açısından bir
yürütücü organ oluşturulmalıdır. Bu organa girmesini önerdiğimiz örgütler
şunlardır: DİSK. TöB-DER. TMMOB. TüTED, TÜM-DER. TOS-DER, KöY
KOOP, Barolar Birliği ve Tabipler Birliği.

TOS-DER Genel Sekreteri Ali KANIKARA:

önce eylem amacına bakalım. Amacımızı sadece anti-demokratik ya
salarla bağlayamayız. Mücadelemiz anti-faşist, anti-emperyalist düzeyde
ele alınmalıdır.

DİSK önerilerini kabul ediyoruz.

Çalışmalarımıza karşı çıkanlar bellidir. DİSK Temsilciler Meclisi kara
rına Sanayi Odası karşı çıkmıştır. Bizim platform çalışmalarına da CHP karşı
çıkmıştır.

Başbakan Ecevit platforma karşı çıktıysa kendisine gelen baskıdandır.

Parlamenterler üzerinde baskı çalışması yapalım.

Kısa vadeli çalışma programına ilişkin önerilerin:

Bölgesel miting, bölgesel kapalı toplantı, büyük miting, afişleme.

Yürütme kurulu başarılı çalışamıyor. Bu nedenle kararlar kollektif alın-
malı ve ortak uygulanmalıdır.
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DSDF Genel Başkanı Erhan TANERi:

Platform kamuoyunda olumlu karşılanmıştır.

Yenl Yasa tasarıları derneklerin varlığını tehlikeye düşürmektedir.

DiSK ve üniversitelerde iki saatten başlayarak iş durdurma yapılmalı-
dır.

CHP'nin tavrı ,ayıptır.

B_iz eylemlerimizde suçlayıcı değil. yaptırımcı olmalıyız.

PiM Genel Başkanı Mahmut TEMiZYüREK:

Platform beklenen etkisini göstermiştir. Tepki iki yönlü olmuştur. Emek
çi halkımızdan olumlu tepki gelirken egemen güçlerden olumsuz tepki gel
miştir.

Bizler eyleme geçme aşamasındayız.

Platform geniş bir kamuoyu yaratmayı gözönüne alarak çalışma sür
dürmelidir.

Hedef emekçi halkın bilinçlenmesini sağlamak olmalıdır.

DiSK'in öner-ilerine 'katılıyoruz. Ancak, biçime 'ilişkin eleştirimiz var.
Kapalı salon toplantıları kendi sınırlarımız içinde kalmaktadır. Ancak kitle
ler bizlerden aktif davranış bekliyor. Bu nedenle; CHP'nin niçin ne tavra
büründüğünü, yasa tasarıları ile ne amaçladığını anlatan üç milyon bildiri
basalım, afiş çıkartalım, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Divarbakırda mi
ting yapalım.

Eylemlerde hedef örgütsüz -yığınları çekmek olmalıdır.

Eylemlerimizin sonunda 20 Mart'ı aşan ihtar eylemi yapılsın,

Yasa tasarısının çıkacağı günlerde genel direnişe gidilsin.

Toplantı sonucunda ECEVIT'in açıklamasına karşı bir açıklama yapıl
sın.

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Niyazi AĞIRNASLI:
CHP iktidarda tutucu, muhalefette ileri olur.

Biz kararlı davranırsak egemen çevreler ödün vermek zorunda kala
caktır.

Bu platform çalışmaları nereden başlayıp nereye gelmiştir. Bu bir mut
luluktur ·ki, DiSK ile omuz omuza vermiş durumdayız.
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içimizdeki bölünmelere olanak tanımamalı ve disiplinli olmalıyız.

Ecevit'in konuşmasında DiSK'i ayırarak diğer örgütleri suçlaması biz
leri üzmüştür. Bizlerden kurban vermeyenimiz yoktur.

Solda da, sağ qibi terör teşhisi yanlıştır. Bundan bireysel terörü de
desteklediğimiz anlamı çıkarılmamalı.

Çağdaş Hukukçular Derneği olarak biz de komitede olmak istiyoruz.

GEB Genel Başkanı Haluk KORKMAZ:

Kalıcı bir eylem birliği oluşturulmalıdır. Gerici güçler buna karışamaz.
Bu nedenle Platform'u içinden parçalamak istemektedirler. Bu çabaları bo
şa çıkartmalı, en geniş kamuoyunu ·yanımıza çekmeliyiz.

önerilerim: Demokratik platform bu mücadele içinde yer alacek tüm
sendikalarla ilişki kurmalı. siyasi kuruluş, eğilim ve demokratik örgütlerle
ilişkilerini geliştirmelidir. Basında iyi ilişkiler kurulmalıdır. Demokratik plat
form bölgeleri indirilmelidir. CHP Milletvekilleri" ve tabanı ile iyi ilişkiler
kurulmalıdır. Devlet katlarında'ki demokratlarla ve ilericilerle ilişkiler geliş
tirilmelidir.

TÜM-DER Genel Sekreteri Nahit HACIKÖYLü:

Demokratik platformu engellemek istiyenlerin önüne geçilmelidir.

Demokratik platformun pratik işleyişini sağlamak Icln bir komite oluş-
turulsun. Bu komitede büyük kitle ve meslek örgütleri olsun.

DiSK'in aramızda olması büyük şansdır.

Geniş afişleme. bildiri. ektlf kitlesel eylemler yapılsın.

DEV-GENÇ {TDGDF) Genel Başkanı Yasin KETENO~LU :

Demokratik platform kamuoyunda olumlu ve olumsuz tepki yaratacak
tır. Gelen tepkiler bunun 'işaretidir.

Mücadelemiz uzun dönemlidir.

Demokratik platform kendisini öncelikle yığınlara büyük işler yapıyor
muş gibi sunmalıdır.

DiSK'in eylem önerisi olarak gelenleri destekliyoruz. Ancak, kapalı sa
lon toplantıları sınırlıdır. Bu nedenle bölgelerde de mitingler -yapılmalıdır.
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Eylemlerde üyelerim'izin değil, diğer emekçi kitlelerin toparlanması he
deflenmelidir .

Demokratik platformun karar organı burasıdır. Ancak bu çalışmaları
zorlaştırır. Bu nedenle komisyonlar kurulmalıdır.

Eylemler oldu bittiye getirilmemelidir.

TRT-DER Genel Sekreteri Yaşar öZüRKüT:

Gelen önerilere katılıyoruz.

Ecevit'in 'konuşması bölücüdür.

Köy-Koop'un katılmamasından üzüntü duyuyoruz. Köyle ilişkili kuruluş
ların buraya katılması zorunludur.

Danıştay, Avukatlar, Milletvekilleri ile iyi ilişkiler kurulmalıdır. Ana
yasa Mahkemesi 'ne konuyu tekrar tekrar götürmekte yarar vardır.

Bir komite kurarak basınla iyi ilişkiler açısından ziyaretler yapılmalı-
dır.

Katılan örgütler genişletilmelidir.

Her örgüt alınmamalıdır.

DiSK'in iç sorunu olmakla bitlikte 4 sendikanın askıya alınma konu
su ertelenmel'idir.

TRT-DER olarak iç mücadelemiz vardır.

TRT faşistleştirilmek istenmektedir. Bu nedenle TRT burada gündeme
alınmalıdır.

Belli örgütler komite oluşturmamalıdır. Komiteler işleve göre olmalı
dır. örneğin; Hukuk işleri, 'basın yayın işleri. afişleme işleri gibi.

iKD Genel Sekreteri Zülal KILIÇ :

Demokratik platform oluşturulması kamuoyunda olumlu ses vermiştir.
Bu ileri bir adımdır.

Hedef iyi saptanmalıdır. Eylemlerin hedefi konuşulmalı ve saptanmalı
dır.

Güncel sorun taşist saldırılar ve onların kaynaklanlığı odakların dağı
tılmasıdır.
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Faşist örgütlerin kapatılması yolunda genel bir kampanya vardır. Bız-
ler zorlayıcı olmalıyız.

Devleti değil demokrasiyi güçlendirmeliyiz. hedef budur.

Temel hedef anti-demokratik yasaların değiştirilmesi değildir.

TüTED Genel Sekreteri Reş'it OĞUZ:

iKD'li arkadaşın dediği gibi kısa vadeli eylemler tek boyutlu olmaya
caktır.

önemli olan kitlesel eylemlerdir.

Mao'culuk ve bireysel terörizm dışında tüm örgütlerin katılımı sağlan-
malıdır.

Tek kıstas eylemde birlik, ajitasyonda birlik olmalıdır.

TMMOB Genel Başkanı Teoman öZTüRK:

önce hedefi saptama sorunu tartışma yapılmamalıdır. Tabii ki hedef
anti-faşist, anti-emperyalist mücadeledir. Ancak, anti-demokratik yasalara
karşı mücadele güncel bir sorundur.

Kavramlar konusunda titiz olunmalıdır. Bireysel terörist örgüt ile hangi
örgüt kastedilmektedir? Bu açılmalıdır. Bu anda platforma katılan örgütler
içinde böyle b'ir örgüt varmıdır?

TüTED Genel Sekreteri Reşit OĞUZ:

örgüt ismi önemli değildir, ancak örgütlerin bu konuda anlaşılıyor olması
önemlidir.

TMMOB Genel Başkanı Teoman ÖZTüRK:

Ecevit de terörist grupların olduğunu söylüyor. Bu nedenle konuyu
açık tartışmalıyız.

DEV-GÖR Yönetim Kurulu üyesi Ayhan AK:

Çalışmalarımız olumlu ve olumsuz değerlendirilmiştir. Ecevit kimden
yana olduğunu belgelemiştir.

Halk güçleri arasında yeni bir ayırım noktasına gelinmiştir. Toparlayıcı
kararlar almalıyız.

Eylemler yapılması düşünülüyorsa kararlar bursda kollektif alınmalı
dır.
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Ancak örgütler sürek! i bir araya gelemez. Eylem kararlarının yürütü!
mesi için qeçici bir komite kurulmalıdır. önerimiz: DiSK, TMMOB, TÖS
DER ve Çağdaş Hukukçular 'Derneği'dir.

DISK'in eylem önerileri olan kapalı salon toplantılan ses çıkartmayan
eylemlerdir. Bu nedenle bölgesel mitingler yapılmalıdır. (İstanbul, Ankara,
izmir, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Adana, Trabzon, Kars, Zoguldak, Bur
sa, Mersin)

Tür'kiye çapında bildiri dağıtılmalıdır.

Saldırılara karşı birlikte tavır alınacağı açıklanmalıdır.

ülke çapında afişleme yapılmalıdır.

Basınla iyi ilişkiler sağlanmalıdır. Basın Komitesi kurulmalıdır.

DiSK bir saatlik iş bırakma yapmalıdır.

Gençlik örgütleri bu eylemleri desteklemelidir.

TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin GAZiOĞLU:

ilkeli bir program olmalıdır.

Genel Mücadeleden bağımsız olmayan kısa vadeli bir program oluş
turulmalıdır.

DiSK'in getirdiği önerilere bakışımız ve önerilerimiz: Bildiri, afiş, im-
za karnpanvası. broşür, ortak yayın.

Platrom'un ortek bir disiplini olmalıdır.

Olumsuz yanlar ortaya çıkacak ise bu işe girmeyelim.

Ortak propaganda, ortak ajitasyon temel ilke olmalıdır.

Kapalı salon toplantıları bize ters gelmemekte, çünkü ilk deneyler ola
caktır. Ancak bu aşamada bölgelerde miting ve yürüyüşler de yapılabilir.

Demokratik platform taşraya kapalı salon toplantısıyla taşınacaktır.
Ankara mitingi 30 Aralıkta konulmalıdır.

Parlamento, basın, TRT ilişkilerinde alt komiteler kurulmalıdır.

CHP açısından eylemlerde amaç; itici değil. yanımıza çekici olmalı
dır.

Yürütme komitesine kesinlikle ihtiyaç vardır ..
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Sol sivasi hareketler dağınıksa bu durum bizleri onlar dışında hareket
etmeye zorlamamalıdır. Siyasetlerle bir bağ kurulmalıdır. Geçici Yürütme
Komitesine böyle bir görev verilebilir.

Kısa vadeli eylem programı tek boyutlu değildir.

Acil bir program ve Geçici Yürütme Komitesi seçelim, buna bağlı tek-
nik komiteler kurulsun.

SGB Sosyalist Gençler Birliği Genel Başkanı Yaşar YİĞİT:

TöB-DER'e katılıyoruz.

Sadece anti-demokratik maddelere yer verilmesi hedefi daraltacaktır.

Demokratik platformun birliği pekiştirilmeli, gelişip güçlendirilmelidir.

Demokratik platforma kamuoyundan destek sağlanmalıdır.

Siyasetlerle ilişkiler kurulmalıdır.

DİSK'in önerilerine katılıyoruz.

Her örgüt tabanında bağımsız çalışma yaparken platform Ilkelertne ke
sinlikle uyulmalıdır.

Merkez kurulu oluşturulma! ıdır. Bu konuda GENÇ-öNCü 'nün isim öne-
rilerine katılıyoruz.

TÜM OR-DER Genel Başkanı Abdullah SONER:
Bugün karar üretilmeli, eylem programı çıkmalıdır.

Bizim karşı çıktığımız yasa hazırlrklanna MHP de karşı çıkmaktadır.
Bu konuda "sivri uçlar" karşı çıkıyor diye ·kitleler yanıltılabilir. Bu nedenle
MHP'nin karşı çıkması kitlelere anlatılmalıdır.

Merkez Kurul oluşturulmalıdır. Ancak bu karar organı olmamalıdır.

Kurul geniş tutulmamalıdır. DEV-GöR'ün isim önerilerine katılıyorum.

Bölgesel platformlar yaratılmalıdır.

ECEVİT'e yanıt veren karar çrkartılmalıdır.

DEV-GENÇ (DGF) Yönetim Kurulu üyesi Edip ERANIL:

Kapalı salon toplantıları faydalı anca!< miting sayıları arttırılmalıdır.

20 Mart'ı aşan eylem biçimlerine karşı hazırlı·klı olmak zorundayız.

DiSK'in önerilerine katılıyoruz.

Program hazırlanınca kamuoyuna bir bildiri ile açıklanmalıdır.
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iGD Genel Sekreteri Alaattin TAŞ:

ECEViT'in mektubuna cevap ele alınmalıdır.

Bireysel terörizme 'karşı olmakla hemfikir isek, bunu kesinlikle belirt
meliyiz.

Hedef saptanmalıdır. Ancak, asgari hedefte de belirli bir hedefe yö
nelinmelidir.

Tüm demokrasi güçlerini tehdit eden faşist terör ve odaklara karşı
kampanya açılmalıdır.

Yasaların anti-demokratikliliğine karşı mücadele ile faşist harekete kar
şı ortak kampanya yürütülmelidir.

Mevcut hükümetin daha sağa çekilmesi yerine, tüm demokrasi güçleri
nin birliği ve ortak noktalar için saflara çekmeliyiz.

Merkez kurul oluşturulması yanlıştır.

Eşit hak ve sorumluluk gereği tüm örgütlerin •katıldığı yapı, karar or
ganı olmalıdır.

Kollektif kararları uygulamak için işlevsel bir sekreterya olabilir.

8 Aralık'ta program ve ilkeler ele alınmadan böyle bir yürütme kuru
lunun oluşturulması yani ıştır.

DiSK'in önerileri yerinde ancak yeterli değildir. Bölgesel mitingler zo
runludur.

Ti-SAN Temsilcisi Tamer LEVENT:

Yürütme kurulunun oluşturulmasını öneriyorum. GENÇ öNCü'nün isim
önerilerine katılıyor-um.

Halkevleri Genel Başkanı Ahmet YILDIZ:

Bir iki mifingten fazla yapamayız.

Amaç: ilkeler konusunda açık bir çalışma yaparsak kapalı salon toplan-
tıları yeter.

Yürütme kurulu oluşturulsun. Buna bağlı teknik komiteler kurulabilir.

CHP'de saflara çekilmelidir.

TMMOB Genel Başkanı Teoman öZTÜRK:

Herkes aynı şeyleri söylemektedir. Ancak örgütlenme konusunda de
ğişik isimler altında olmaktadır.
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Büyük üretim biriminde ve semtlerde toplantılar yapılmalıdır.

TÜMOD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ercan EYüPOĞLU:

Kısa dönem eylemlerimiz hukuksal ve yasal çerçevede uluslararası bir
konum kazanmalıdır. Uluslararası örgütler nezdinde girişimlere başlanılma
lıdır. TüMOD olarak bu konuda verilen görevleri alırız.

MHP konusunda TÜM-OR-DER 'in açıklamasına katılıyorum.

ECEViT ve sol birbirine düştü havası yaratılmamalıdır.

Barış Derneği Genel Yürütme Kurulu üyesi Karabey KALKAN:

Siyasi birlikle, demokratik platform birbirine karıştırılmamalıdır.

Buraya bağlı bir sekretarya olu~~• ulmalıdır. Sekreteryada görev almak
istiyoruz.

Bu arada geçici yürütme komitesi 'kurulmasının kararlaştmldrğr:

Geçici yürütme komitesinin demokratik platformda alınan kararları uy
gulamak ve teknik çalışmaları yürütmekle görevli olduğu, yeni karar gerek
tiğinde demokratik platformu toplantıya çağırmakla yükümlü bulunduğu
aynı bant çözümlerinde belirtilmiştir.

TöB Genel Başkanı Ahmet KAYA:

Bizleri buraya ortak ilkeler getirmiştir.

Aramızdaki güven sorunu ilkeler temelinde olmalıdır.

Bu toplantıda alınan kararlar bir bildiri ile açıklansın.

DiSK, TöB-DER, Halkevlert, Çağdaş Hukukçular, TMMOB 'den oluşan
bir komite kurulsun.

11 ilde kapalı salon toplantısı. lstanbul, Ankara. İzmir, Samsun ve Di-
varbakır'da miting yapılsın.

Maddi destek konusunda makbuz bastırılsın.

Halkevleri Genel Başkanı Ahmet YILDIZ:

Hükümet çok sıkışmıştır. Kusurların çoğu 'kendindedir. Birleşmiş Mil
letler Karan. dış ekonomik dayatmalar, anarşi, onbirler, plan çok zor çıktı.

CHP Milletvekilleri ayaklandı.

Bürokrasi sabotaj halindedir.
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CHP ile kap:şmayı çok titiz düşünmeliyiz.

Eylemsizliğe düşmeyelim ancak şartları unutmayalım.

Geçici koşullu destek. tavrımız olmalıdır.

Oy tabanı itibariyle hükümet bizleri de küçümseyemez.

PiM Genel Baş1<anı Mehmet TEMiZYüREK:

Eylemlerimizin biçimini tespit ederken gücümüzü iyi kullanmamız gere-
kiyor .

Anadolu'da mitingler yapılmaktadır.

Kapalı salon toplantılarının etkisi azdır. Mitingler etkilidir.

CHP'ye karşı eleştirici bir yaklaşım içinde olmalıyız.

5 ve 8 Aralık'ta afiş ve bildiri çıksın, 16 - 17 Aralık'ta 2 ilde miting
(Ankara. İstanbul) 23-24 tarihlerinde (İzmir, Bursa. Diyarbakır. Adana'da)
miting yapılsın.

Miting dışı bölgelerde kapalı salon toplantıları yapılsın.

SGB Sosyalist Gençler Birliği Genel Başkanı Yaşar YİĞİT:.

Faşizme ve emperyalizme karşı mücadele ile reformizme karşı müca-
dele birliği yanlış bir terimdir.

Biz geniş bir halka oluşturmalıyız.

Aceleci olmamalıyız. Güç birliğini zedeleriz.

İKD Genel Sekreteri Zülal KILIÇ:

PiM'li arkadaşa katılrvorurn. Kadroların bilgilendirilmesi gerekmemekte-
dir. Biz bunları tabanlarırmzda yaparız.

Biz CHP'yi eleştirip sol güçlerle birliğini sağlamaya yöneltmeliyiz.

Bu ay bölgesel mitingler yapılmalıdır.

DEV-GENÇ (TDGDF) Genel Başkanı Yasin KETENOĞLU:

Hiç 'kimse CHP'yi yıkmak konusunda bir tavır almamalıdır.

CHP sıkıştı, biz de sıkıştık. Biz köşeden çıkarken CHP'yi sıkıştırma
malıyız, 'hesabı 'iyi yapmalıyız.

CHP kendi çıkışını demokratik güçleri köşeye sıkıştırmakta görmek
tsdir.



578

Cl+P'nln bu güne dek hiç olumlu bir girişimi olmamıştır. Nasıl olsa
alternatifim yok diye üstümüze g~lmektedir.

Biz kısa vadeli eylemlerimizle hükümeti yıkma g'ibi değil, yıkılmaması
gibi bir tavır içinde oluruz.

iGD Genel Sekreteri Alaattin TAŞ:

CHP'nin terör karşısındaki çıkmaz. nettir.

Yapılması gereken eylemler hükümeti caydırıcı olmalı ve akıllıca yapıl-
malıdır.

Yaptırımcı olmak zorundayız.

Eylemler anti-faşist öz kazanmalıdır. Bu hükümete olumlu tesir eder.

Somut siyasi gel'işmeler karşısında aceleci olmalıyız.

Kapalı salon toplantıları yerine bölgesel yığınsal mitingler yapılmalı
dır.

Biz Aralık ayı içinde 'bu eylemleri yapalım. ancak sadece bu ay ile sı-
nırlanmayalım.

Miting yapılmayan illerde kapalı salon toplantıları yapılsın.

TöB-DER Genel Başkanı Gültekin GAZiOöLU:

Bütün arkadaşlar aynı şeyleri söylemektedir.

Kitlcrimizir, eğitime ihtiyacı yok. sözü doğru değildir.

Biz Türkiye genelinde mücadeleye yönmü vereceğiz yoksa olayların
peşine mi takılacağız?

Ayrıca kapalı salon toplantıları •sadece eğitime yönelik de değildir. Hu
kukçular. parlamenterler, basın temsilcileri gibi önemli kişiler de çağrıla
caktır.

TÜM-DER Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Servet ULUSOY; Kadir ER
TAŞ:

Kapalı salon toplantılarına sadece kadrolar bile gelse zararlı olmaz.
Ankarada kapalı salon toplantısı ile bu iş başlamalı.

Amaç anlayış birliğinin tabana yansıtılmasıdır.

Bu kadar acele mitinglerin yapılmasına karşıyız. Bu konuda gençlik
örgütlerinin rahatlıkları var. Bizim gibi kitle ve meslek örgütleri bu kadar
kısa zamanda hazırlanamaz.
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DiSK'in teklifleri rnakuldur.

TMMOB Genel Başkanı Teoman öZTüRK:

ECEViT hem durumundan rahatsız hem de üstümüze geliyor. Biz titiz
::e saatlerdir hükümetin durumunu tartışırken o b.zleri b.r kalemde silip ge
çiyor.

Temel mesele güven sorunudur.

Toplantılarda kitlelerimizi bir arada eğitebiliriz.

önerim; 1 O Aralık kapalı salon toplantısı Ankara, 17 Aralık bölgesel
miting Samsun, İzmir, Diyarbakır, 24 Aralık kapalı salon toplarıtrsı istan
btJI, Bursa, Adana, 30 Aralık büyük miting Ankara.

Afişleme, bildiri.

PiM Genel Başkanı Mehmut TEMiZYüREK:

Bu önerilere katılıyoruz.

Güvensizlikler eylem içinde giderilsın.

iKD Genel Sekreteri Zülal KILIÇ:

Birbirimize güven duyalım.

Güvensizliğe katılmıyorum. örgütler alınan kararlera uyacaktır.

TMMOB'nin önerisine katılmıyoruz. İstanbul, Bursa, Adana'da da mi-
ting yapılsın.

TüTE'D Genel Sekreteri Reşit OĞUZ:

Bu programa katılmıyoruz. önce ilkeler tartışılsın. Eğer mitinglerde
yüz ses çıkacaksa hiç yapılmasın.

Eylem türü önemli değil, şartlar ve ilkeler önemlidir.

Ortak kararlara katılmayanlara müeyyide uygulansın.

GENÇ-ÖNCÜ Genel Başkanı Abdurrahman ATALAY:

Alınan kararlara uymayacağım diyen varsa görüşünü ortaya koysun.
Yoksa uzun uzun tartışmaya gerek yok.

iKD Genel Sekreteri Zülal KILIÇ:

Eylemlerde ortak slogan atılsın. Ortek metin hazırlansın. Ortak güven
lik alınsın. Ancak pankartlarda ortaklık olamaz.
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TüM-OR-'DER Genel Başkanı Abdullah SONER:

Pankartlar da ortak olsun. özlük sorun olsa bile ortak olsun.

Eylemler slogan karmaşasından çıksın.

DöB Genel Başkanı Ahmet KAYA:
iKD'ye katılıyorum. Herkes istediği pankartı taşısın.

DEV-GENÇ (TDGDF) Genel Başkanı Yasin KENETOĞLU:

örgütlerin kendi atacakları sloganlara da yer verilmelidir.

Slogan ve pankartta ortaklık olmaz.

PiM Genel Başkanı Mahmut TEMiZYüREK:

iK,D'ye 'katılıyorum. Pankartlar serbest olsun.

Bu durum geçici bir karar olsun. Demokratik platform oluşunca bu du-
rum değişebilir.

TöB-DER Genel Başkanı ·Gültekin GAZiOĞLU:

Biz güç ve eylem birliğini oluşturmak için bir aradayız.

Pankart ve sloganlarda ortaklık olmayacaksa şimdiye kadar olanlar
olacaktır. Herkesin özgül sloganı vardır'. Bu konuda kendimizi zcrtavalırn.
Yoksa eylem birl·iği değil, aynı meydanda toplanmak olur.

Ortak davranışı başarmak zorundayız.

iKD 'den gelen öneriyi benimsememek gerekir. Pankartlarda özgürlük
de tanınsa birliktelik sağlanmalıdır.

Siyasi slogan itibariyle pankartlar hazırlanacaksa onlara karşıyız.

GEB Genel Başkanı Hal0k KORKMAZ:

iKD'ye katılıyorum. Pankartlar özgür olmalıdır.

TÜM-DER Merkez Yürütme Kurulu üyesi Kadir ERTAŞ:

Ortak davranış olmalıdır.

Siyasi gruplar sloganlar konusunda tabanlarımızı tedirgin edemez.

Ortaklık olmayacaksa biz örgüt olarak yokuz.

SGB Sosyalist Gençlik Birliği Genel Saymanı Hasan BURGUCU:

Ortak 'karar, ortak ajitasyon varmak istediğimiz amaçtır. Ancak bu ko
lay değildir.
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Mesleki örgütler ortak ajitasyona uyabilir. Ancak gençlik örgütleri da
ha siyasidir.

Kapalı salon toplantılarında ortak pankart ve ortak slogan olmalı, mi
tingde ortak slogan olmalı, pankartta ortaklık aranmamalıdır.

Slogan önerileri :

liği.

DEV-GENÇ (TDGDF)
Halk'a kalkan eller kırılır.
Tek yol devrim.
Faşist teröre karşı savaşalım.
DEV-GENÇ (DGF)
Sivil Sıkıyönetime hayır.

iGD:
Platform'un tüm ortak belgilerine sonuna kadar katılıyorum.

ÔöB:
Faşizme, zamma, sömürgeci baskılara son.
Kahrolsun sömürgecilik.
Faşizme karşı omuz omuza.
SGB Sosyalist Gençlik Birliği:
Halklara özgürlük.
Yaşasın Sosyalizm.
Faşizme karşı ileri.

GEB:
Toplumsal anlaşmaya hayır.
Yaşasın işçilerin Mücadele Birliğl.
Yaşasın işçilerin, yoksul köylülerin, gençliğin Devrimci Mücadele Biı-

Fabri'kalar. tarlalar, siyasi iktidar, herşey emeğin olacak.

GENÇ-Güç:

Faşizme karşı sosyalistler arası biok.
Yaşasın gençliğin devrimci cephesi.
Gençlik cephesi yolunda güçlerimizi birleştirelırn.

SGB (Sosyalist Gençler Birliği):
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Platformun belirleyici sloganlarına uyacağız.
Barış Derneği:
Nötron bombasına hayır.
NATO'ya hayır.
Üslere el 'konsun Amerika defolsun.

iKD:

Faşizme geçit yok.

iGD:

MHP, üGD kapatılsın.
Yaşasın gençliğin anti-faşist birliği.
Kahrolsun AB'D Emperyalizmi.
141 - 142'y'e hayır.
işçi sınıfı partisine özgürlük.
TRT~DER:
Somut ·sloganlar getirilsin. Az slogan saptanıp, güçlü atılmasında fayda

vardır.
DiSK sloganlar konusunda tavrını belirtsin.

TöB-DER Genel Başkanı Gültekin GAZiOĞLU:
Siyasetler özgül sloganlarından vazgeçebilmelidirler. Vazgeçemeyecek

olan varsa bunu belirtsin.

iGD Genel Sekreteri Alaatin TAŞ:
Eylem birliğinde ortak noktalar saptansın. Ancak ortak olmayan nok

talardan Demokratik platformu zedeleyen bir tavır içine girilmemelidir.

Bu toplantıda yapılan bu konuşmalardan sonra aşağıdaki karar alın
mıştır.

1 - Kısa vadeli eylem programına yönelik bildiri ve afiş örnekleri
hazırlanacak,

2 - 8 Aralık'a kadar Demokratik platformun amaç, program, ilkeler
ve işleyişi konusunda DiSK'e yazılı önerilerin iletilmesi,

Aynı bant çözümlerinden; Köv-Koop, Türkiye Ziraatçılar Derneği. Tüm
As, Karikatürcüler Derneği, Dev-San-Der, HDGD. DDKD. Türkiye Barolar
Birliği isimli kuruluşların ikinci demokratik platform toplantısına iştirak et
medikleri anlaşılmıştır.
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Bu toplantıdan sonra Fehmi IŞIKLAR'ın demokratik platform adına
devlet kuruluşlarına, zamanın içişleri bakanına, bağlı sendikalara yazılar ya
zarak platformun kurulmuş olduğunu ve bundan sonra yapılacak kitle ey
lemlerinde platform adına hareket edileceğini bildirmiş bulunduğu dosya
içinde bulunan delil niteliğindeki muhtelif yazılardan anlaşılmıştır.

Demokratik Platform'la ilgili Eskişehir Toplantısı :

DiSK yürütme kurulunun genel temsilcileri meclisi kararları geregınce
giriştiği demokratik platformu oluşturma çabalarının bir uzantısı olarak
DiSK Genel Başkanı önce 7 meslek örgütü başkanı ile bir toplantı yapmış
ve bu toplantının ışığında 1 O demokratik kitle örgütü Eskişehir'de 11-12
Ağustos 1979 tarihinde bir araya gelerek "Ernpervalizrne. faşizme. şoveniz
me" karşı ortak mücadele edeceklerini açıklamışlardır.

DiSK ile birlikte TÖB-DER. TMMOB, TüTED, TÜM-DER, TüS-DER,
Türk Tabipler Birliği, Halkevleri. KÖY-KOOP. Çağdaş Huku'kçular Derneği
toplantıdan sonra şu müşterek açıklamayı yapmışlardır.

"Emperyalist-kapitalist sistemin bunalımının daha da derin bir biçim
de yaşandığı, emperyalizme bağımlı tekelci sermayece desteklenen faşist
örgütlerin terör ve cinayet ortamını sürdürmek için her yola başvurdukları,
Türkiye'nin her köşesinde özel olarak. Doğu ve Güney-Doğu'da yoğun bir
biçimde süren anti-derrrokratik uygulama ve baskıların arttığı, işsizli'k ve
pahalılığın giderek yoğunlaştığı Türkiye'de sömürü, baskı ve zulme hedef
olan tüm emekçi halkın ve kitlelerimizin öncelikle kısa vadeli istemlerinin
hayata geçir-ilmesi için;

Sıkıyönetim'in kaldırılması,

Tüm faşist oda'kların kaldırılması. faşist canilerden hesap sorulması,

işsizlik ve pahalılıkla mücadele,

Güncel ekonomik ve demokratik sorunların çözümü, özel olarak tüm
çalışanların sendikalaşma hakkının tanınması, amacı ile Türkiye çapında kit
lesel eylemler ve gerekli her türlü demokratik çalışmaya girişeceğimiz anti
demokratik, anti-faşist ve anti-şoven ist mücadeleyi demokratik örgütlerin
daha etkin ve yaygın birlikteliğini sağlayacak biçimde genişleterek ve ge
liştirerek sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz...

Eskişehir toplantısı sonucu basına yapılan bu açıklamadan sonra: 1 O
örgüt arasında özellikle TüS-DER'in yanlışlıklarına ilişkin özeleştirisini yap
mak istemesinden kaynaklanan tartışmalar daha sonra örgütler arasında ya
pılan toplantıların verimsizliğini getirmiş ve bir süre sonra örgütlerin bu
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ortak mücadele çabasından istenilen sonuç alınamadan dağılmıştır. (Ek-
122-DiSK 7. Genel Kurul Çalışma Haporu'nun 232 ve müteakip sayfaları)

Ancak DiSK'in sosyalizmi gerçekleştirmek, sınıf iktidarını kurmak ama
cına yönelik olarak geçirdiği evrelerde cepheleşme hareketinin bir süreç
içinde gelişerek sürdürüldüğü görülmektedir.

Nitekim ikinci ören toplantısında alınan ve bunu takiben 7. Genel Ku
rulda alınmış olan sosyalist birliğin DiSK mihveri etrafında teminine mü
teveccih kararlar ve bu kararların ışığında tahakkuk ettirilen Demokratik
Merkez Eylem Komiteleri, "Cepheleşme" sürecinin eyleme yönelik olarak
değişik boyutlarda devam ettirildiğini ispatlamaktadır.

Marksist-Leninist literatüre ve tarihi bilgilere göre komünist enternas
yonelin 1921 yılında icra olunan 111. kongresinde "işçi güç birliği" politi
kası kabul edilmiş, 1935 yılında yapılan VII. kongresinde de işçi sınıfının
siyasi birliğinin güç ve eylem birliği oluşturulmadan sağlanmasının müm
kün olamayacağı fikrinden hareketle yalnız "işçi güç birliği" politikası için
değil, işçi ve çiftçilerden başka ilerici aydınların, şehirli küçük burjuvazinin
ve kısmen milli burjuvazinin bile dahil olacağı bir "halk cephe" si kurul
masının gereklil,iği prensibi 'kabul edilmiştir.

Yani komünist enternasyonal VII. kongresinde "Birleşjk işçi ve Halk
Cephesi" politikası benimsenmiş ve bunun yöntemleri saptanmıştır.

Dimitrov tarafından Korniter'nin VII. kongresine sunulan raporda; dev
rimci sendikalarla reformist sendikaların birleştirilmesi yolu ile sendikal ha
reketin birl'iğini yeniden sağlama sorununu ortaya atmış, "Birleşik işçi Cep
hesi" programında komünistlerin nihai amacını değil, tüm işçilerin en acil
istemlerini, işçilerin anti-faşist istemlerini vurgulamalarının zorunlu olduğu
nu, proletaryanın ulusal ve uluslararası birleşik eyleminin işçi sınıfına yal
nızca kendisini başarılı bir şekilde savunması için değil, bunun yanısıra fa
şizme, ortak sınıf düşmanına karşı başarılı bir karşı taarruza geçebilmesi
için de gerekli yeteneği kazandıran güçlü bir silah olduğunu, sendikaları an
ti-faşist savaşımın güçlü bir kalesi haline getirme gereğine uygun olarak,
sendikal birliğin sağlanması gerektiğinin, sendikal birlik için de büyük dev
rimci sendikaların birlik için reformist sendikalarla çalışması daha küçük
sendikaların da reformist sendikalarla bütünleşmesi için çaba gösterilmesi ge
rektiğini, demokrasi savaşımı ile sosyalizm hareketi arasında sıkı bir bağ
lantının bulunduğunu belirtmiştir.
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Daha evvelki tarihlerde Fransız, lspanyol ve diğer bazı ülkelerin ko
münist partilerinin "Birleşik Cephesi" savaşımındaki son deneyimlerini de
ğerlendiren Komitern VI 1. Kongresi;

Böyle bir cephenin en başarılı bir şekilde kurulmasının anti-faşist ve
demokratik istemler, etrafında gerçekleşebileceğini;

Halk cephesinin ancak işçi sınıfının önderliğinde kararlı bir anti-faşist
eylemi· gerçekleştirmesinin mümkün olabileceğini;

Halk cephesinin burjuva-demokratik özgürlükleri ve faşist saldırıya karşı
emekçilerin haklarını savunmak için başvurular, savunmaya yönelik sınıf
lar arası bir bağlaşmadan daha çok, toplumsal ilerlemenin ana etkenlerinden
biri olduğunu;

Kitleleri Demokratik ve anti-faşist savaşım aşamasından sosyalist dev
rime götürecek bir araç olduğunu;

Halk Cephesi Hükümetinin her durum ve koşulda tekelci sermayenin,
faşizmin ve gericiliğin gücünü zavıflatacsk ve protelarya ile diğer tüm emek
çilerin konumunu güçlendirecek, sonucu belirleyici önlemleri almasının zo
runlu olduğunu;

Halk cephesi hükümetinin proletarya diktatörlüğüne geçişin bir biçi
mi olabileceğini karar altına aldığı bilinmektedir.

Komiter'nin Vll. Kongresinde alınan bu kararlar ışığı altında: DiSK'in
"Ulusal Demokratik Cephe" ve VI. Genel Kurulu 1 numaralı "Cephe" doğ
rultusundaki demokratik platform çalışmaları ve DiSK 7. Genel Kurulunun
"Sosyalist Hareketin Birliği" hususunda aldığı kararın Marksist-Leninist il
kelere dayandığı ve tüzüğünde amaç olarak benimsediği sosyalizmi tahak
kuk ettirmek için anti-faşist, anti-emperyalist bir cephenin oluşturulması ile
de iktidardaki hükümeti devirerek yerine ileri demokratik bir düzenin oluş
masını temin edecek bir hükümetin işbaşına getirilmesini ve dolayısıyla
milli demokratik devrimin ve giderek de sosyalist devrimin gerçekleştiril
mesini amaçladığı gayet açık olarak anlaşılmaktadır.

Marksist-Leninist öğretiye göre "Cepheleşme" de önderlik rolünün ko
münist partiye ait olması lazım geleceğini müdrik bulunan DiSK'in, ülkedeki
hukuki imkansızlık sebebiyle illegal işçi Sınıfı Partisi görevini üslenerek
cepheleşme hareketinin kendi mihveri etrafında gerçekleştirdiği anlaşı lmak
tadır.

DiSK'in Marksist-Leninist literatürde önemle üzerinde durulan ve sos
yalizme geçişte ehemmiyetine işaret olunan "Ulusal Demokratik Cephe"
nin oluşmasında sosyalist ülkelerin tatbikat ve tecrübelerinden (deneyim
lerinden) ustalıkla istifade ettiği görülmektedir.
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DiSK Ajansının 9.4.1977 tarih 977/52 sayılı nüshasında yayınlanan,
Fehmi IŞl'KLAR'ın 21.3.1977 günü Moskova'da yapılan Sovyet sendikalarr-.
nın 16. kongresinde " Ülkemizde verdiğimiz demokrasi ve toplum-
sal ilerleme savaşımı sosyalist bir düzen hedefi doğrultusunda gelişmek
tedir. Bu nedenle 60 yıllık uygulamalarınız bizler için zengin bir deney ha
zinesidir." şeklindeki beyanı bu hususu açıkça teyid eder mahiyettedir.

Cepheleşme. sosyalizme giden yolda mevcut Anayasal devlet' düze
nine karşı bir harekettir. Hareketliliğin ifadesidir.

DiSK'te ayrı ayrı devleti, devlet düzenini hedef almış bulunan Mark
sist-Leninist ideolojiyi benimsemiş 33 demokratik kuruluşu işçi sınıfı par
tisi işlevlerini üstlenerek kendi mihveri etrafında toplayıp oluşturmuş bulun
duğu UDC veya devamı mahiyetindeki demokratik platform adı altındaki
cepheleşme faaliyetleri ile devleti, Anayasal devlet düzenini karşısına al
mıştır.

Marksist-Leninist ilkelere dayalı sosyalizmin gerçekleşmesi ve işçi sı
nıfının iktidarı olan proletarya diktatörlüğünün tesisi için her şeyden önce
işçi sınıfının Marksist-Leninist ilkelerle sınıf bilincine ulaştırılması ve eylem
ler içinde sınıf partisinin teşekkülü ve sınıf partisi tarafından ülkedeki di
ğer emekçi ve demokratik ilerici kitle örgütleri ve fakir köylünün. diğer or
tak katmanlarla birlikte güç birliğinin oluşturulması ilk şarttır.

Yine sosyalizme geçişin diğer bir unsuru olarak. mevcut Anayasal dev
let düzeninin devamlı surette yıpratılması. zayıflatılması . ve ülkedeki halk.
nezdinde devletin güvenilir olmaktan çıkarılması ve kamuoyunun bu şekil
do oluşturularak halkın devlete karşı tavır almasının sağlanması gerekmek
tedir.

DiSK bu prensiplerden hareketle kendisini işçi sınıfının partisi yerine
koyarak Marksist-Leninist prensipler istikametinde sosyalizmi kurmak pro
letarya diktatörlüğünü gerçekleştirmek gayesiy!e devleti yıpratmaya, Ana
yasal devlet düzenini temellerinden sarsmaya yönelik eylem ve faaliyetlerini
gerçekleştirmek düşüncesi ile UDC veya devamı olan demokratik platform
ad: altında "Cepheleşme" hareketlerini gerçekleştirmiş ve oluşturduğu bu
güç birliği ile devlete yönelik yıkıcı ve yıpratıcı baskı ve tehdit dolu faali
yetlere girişmiştir.

DiSK. bu faaliyetleri Devlete hedef alarak amacına ulaşmak için, Leni
nin "işçi Sınıfının iktidarı ele geçirebilmesinin zorlu bir ihtilal ile şart ol
duğu" ilkesinden mülhem olarak ihtilal süreci içine girmiştir.
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DiSK'in 12-13 Kasım 1975 tarihindeki Başkanlar Konseyinin "tüm
ilerici. devrimci ulusal güç ve örgütleri somut istekler etrafında birlikte,
mücadele" ye çağrısı. bir tesadüf eseri olmayıp; hakikatte henüz o tarihte
açıkca ve net bir şekilde ismini söylemeye cesaret edemedikleri "Ulusal
Demokratik Cephe" çağrısından başka bir şey değildir.

28 Temmuz 1977 tarihindeki Kemal TüRKLER'in DiSK adına açık bir
şekilde "Ulusal Demokratik Cephe" çağrısında bulunması;

DiSK VI. Genel Kurulunun "Cephe" hususundaki 1 Numaralı kararı:

1-4 Ağustos 1978 tarihli 1. ören toplantısında anti-emperyalist, anti
faşist. anti-tekel cephe'nin oluşumu yolunda "Güç ve Eylem 'Birliği için De
mokratik Platform" un oluşturulmasına karar alınması ve nihayet;

18 Eknn 1978 tarihinde Fe'hmi IŞIKLAR Başkanlığında "Dernokratix
Platform Sürekli Komitesi" nin teşekkülü ile 25.Kasım.1978 ve 29.Kasım.
1978 tarihlerinde An'kara'da 11 - 12 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de.
demokratik kitle örgütleri olarak tavsif ettikleri dernek ve mesleki kuruluş
larda toplantılar yapmaları "Ulusal Demokratik Cepherıin temel taşlarını
teşkil etmektedir.

Nitekim yukarıya teferruatı ile alınan bu toplantılar ve toplantılardaki
görüşmeler, D-iS'K 'in bu örgüt ve mesleki ;~uruluşlarla ülkede Marksist-Le
ninist istikamette sosyalizmin tesisi hususunda esasen aralarında mevcut
zımni ittifakı "Ulusal Demokratik Cephe" de resmen perçinleyip, .belgelen
mesini bütün çıplaklığıyla sergilemektedir.

DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR'ın 33 örgüt ile yapılan demok
ratik platform toplantısını açış konuşmasında ki "15 - 16 Haziran 'lar: işçi
sınıfının uluslararası birlik; mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mavıs'Ia
nn en kitlesel biçimde kutlanışı; DGM'ye karşı direniş; 20 Mart faşizme
ihtar eylemi bu döneme gelişin en önemli rnrhracıdır ..... bu toplantıva
kedar olan gelişmeleri kısaca özetlersek sizlerin de fiilen katıldığınız ve
desteklediğiniz bir 20 Mart faşizme ihtar direnişi yaşanmıştır." şeklindeki
beyanı ayrıca bunun bariz bir delilini teşkil etmektedir.

DiSK Genel Sekreterlik odasında elde edilmiş bulunan ve EK: 103 nu
marası almış olan dosyadaki (Bulgaristan Birleşik Cephenin Temellerinin
Atılması -Eylül 1923 Ayaklanması-) başlıklı 12 sayfalık, (Frarısa'da Halk
Cephesi 1936) başlıklı, 5 sayfalık (Fransa'da Ortak Hükümet Programı Et
.afmda Halkın Birliği) başlıklı iki sayfalık, (Almanya) başlıklı 5 sayfalık
yazılarda Bulgaristan'daki. Fransa'daki, Almanya'daki Birteşlx Cephe Hare-
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ketlerinin konu ,edildiği ve oradaki uygulamaların incelendiği anlaşılmakta
dır.

DiSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTüRK'ün odasında elde edilen EK:
150 sayılı dosyada (Birleşik Cephe üzerine Genel Teorik Çerçeve) oaşlık!ı
9 sayfalık yazıda; Türkiye'de DiSK öncülüğünde Devlet'e karşı verilecek
savaşım için gerçekleştirilmeye çalışılan cephenin taktik ve stratejik etüd
hazrrlıklanrun yapıldığı görülmektedir.

Yukarda belirtilen rapor ve yazıların DiSK genel merkezinde elde edil
miş olmaları, Ulusal Demokratik Cephe ve Demokratik Platform çalışma
lar-run hangi kaynaklardan faydalanılarak ve hangi amaca yönelik olarak
hazırlanmış olduğunun birer kanıtını teşkil etmektedirler.

Bu açıklamaların ışığında; işçi Sınıfı Partisinin eylemlerin içinden doğa-
• cağı bilincinde olan DİSK. kendi mihveri etrafında sosyalist birliğin sağlan
ması niteliğini taşıyan demokratik platform oluşturma faaliyetleri ile, bir
taraftan kendisinin sınıf partisi olma çabalarını sürdürürken diğer taraftan
da demokratik platforma dahil dernek ve kuruluşlardan oluşan cephenin,
güç ve eylem birliği ile oluşturacakları büyük çaptaki kitlesel eylemlerle
Devletin sosyal, iktisadi, siyasi ve hukukl temel nizamlarını devirmeye yö
nelik geniş kapsamlı Millı Bunalİm yaratmak amacını güttüğü anlaşılmak
tadır.

Bu cümleden olarak, DiSK'in bizzat kendisi tarafından önceden istih
baratını yaparak, kendi nihai amacına hizmet edebilecek nitelikte olduklarını
tespit ettiği, Marksist-Leninist ilkeleri rehber edinmiş, sosyalizmin devrim
yolu ile gerçekleşmesine inanmış, dernek ve kuruluşları demokratik platform
çalışmalarına davet etmek sureti ile ve bunlarla yukarda belirtildiği gibi
güç ve eylem birliği yaparak yasa dışı bir örgütlenmeyi oluşturmaya çalış
tığı anlaşılmaktadır.

Nitelikleri bilinen dernek ve kuruluşlarla demokratik platformu oluştur
mak çabası ile Ankara ve Eskişehir'de yaptıkları muhtelif tarihlerde toplan
tıların gerek Basına yansıtılmış şekli ve gerekse toplantılara katılan dernek
ve kuruluşların imzalarını ihtiva eden mektupların bir baskı unsuru olarak
zamanın hökümet başkantrıa gönderilmesi ve bu hususun da'hi basına yan
sıtılması Türkiye ve dünya kamuoyu nezdinde DiSK önderliğinde kurulan
Demokratik Platform Kuruluşunun, demokratik istemlerinin kabul edilme
mesi halinde hükümetleri devirmeye muktedir bir güç olduklarını göster
meye matuf olduğu anlaşılmaktadır.
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Yukardan beri izah edildiği üzere, sendikal örgütlenmenin dışında, sen
dikal örgütlenme ile ilişkisi bulunmayan, amaç ve nitelikleri, teşkilatlanma
şekli ve gerçekleştirmeyi amaçladıkları eylemler itibariyle yasa dışı bir ör
gi.illenme niteliğini taşıyan demokratik platformun oluşumuna "iştirsk etmiş
bulunan, görüş ve önerileri keza yapmış oldukları konuşmaları yukarıda taf
silatlı bir şekilde belirtilen dernek ve kuruluşlar hakkında hazırlık soruştur
ması sürdürülmektedir.

DiSK'in bu faaliyetlerinin Anayasal devlet düzenini yıkmaya yönelik
icral faaliyetlerden sayılan hazırlık hareketlerini teşkil ettiği izahtan vares
tedir. Bu nedenle eyleme dönük, devlete karşı cepheleşme hareketleri DıSK'iıı
konumu içinde ayrı bir ehemmiyet arzetmektedir.

V - DİSK'IN BASIN - YAYIN VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Kuruluşundan sonra hızı ı bir örgütlenme ve eğitim faaliyetlerine giren
OiSK'in bu çalışmalarında Türk-iş, diğer konfederasyon ve bağımsız sen
dikaların örgütlü bulunduğu işyerlerindeki işçileri kendi çatısı altında ör
gütleyebilmek için başvurduğu usullerden birisi de basın-yayın ve eğitim
çalışmalarıdır.

DiSK basın-yayın çalışmaları ile kendisine bağlayabildiği işçileri eği
tim çalışmalarına tabi tutmuştur.

A- Basın-Yayın Çalışmaları:

Çalışmaların temel hedefi; işbirlikçi, tekelci sermayenin yoğun karşı
propagandasının kitleler üzerindeki etkisini sınırlayarak DiSK'in ilke, görüş
ve kararları etrafında;

Kendi tabanının ve bağlı örgütlerin, örgüt kademelerinin görüş ve dav
rarıış birliğinin sağlanması,

Diğer sendikalarda örgütlü ve sendikasız işçi kitlelerinin etkilenerek
DiSK saflarına katılmalarını hızlandırmak,

Diğer emekçi katmanları ile genel olarak kamuoyunun dikkatlerini çek
mek, onların desteğini sağlamak, en geniş çevrelerin yapılan çalışmalardan
bilinçlenmesi ve DiSK'in uluslararası işçi dayanışması içinde kendi yerini
almasına çalışma,

Olarak tesbit edilmiştir.
DiSK, basın-yayın çalışmaları ile işçi sınıfının sendikal birliğinin sı

nıf ve kitle sendikacılığı doğrultusunda, yani DiSK bünyesinde sağlanması
yönünde yoğunluk kazandırmıştır.
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DiSK'in Basın-Yayın organlarını genel olarak üç grupta değerlendi-
rebiliriz.

Süreli {Periyodik) yayınlar.
Süresiz yayınlar.
Foto-Film çalışmaları.

Süreli (Periyodik) Yayınlar:

DiSK'in basın-yayın çalışmalarının esas yükünü süreli yayınlar taşımış
tır. Bunda temel amaç. DiSK ile tabanı arasında sür-ekli ilişkinin kurul
rr.asını, çeşitli konu ve olaylar üzerinde görüşlerini dış basın-yayın organ
lan aracılığıyle kamuoyuna yansıtılmasını sağlamaktır. Bunun için de. DiSK
dergisi, DiSK Ajansı ve DiSK'in Sesi Gazetesi ve bültenlerini çıkarmış, işçi
kitlesini kendi çatısı altında örgütleyebilmek için bu yayın organlarından
faydalanmıştır.

Süresiz Yayınlar :

Süresiz yayınların amacı en başta. örgüt kademelerinde görevli kad
reler ile tabanda yönetici durumunda olan temsilci ve baştemsilcilerin. sen
dıkal çalışmalara aktif olarak katılan işçilerin, DiSK'in gerekli gördüğü ko
nularda en geniş şekilde bilinçlendirilmesini sağlamak ve düzenlenen ey
lP.rr,lerin etkisini arttırmak ve örgütlenme çalışmalarına hız vermek olmuş
tur." Bu tür yayınların arasında broşürleri. afişleri ve posterleri örnek ola
rak sayabiliriz.

Foto-Film Çalışmaları :

DiSK, Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesi'ne bağlı olarak çalışan Foto-Film
Merkezi 1976 Yılı sonlarında meydana getirilmiştir.

Çalışmalarına daha önce çekilmiş filmlerin toplanarak biraraya geti
rilmesi, -kopyalandırılması ve arşiv çalışmaları ile ·başlanmıştır.

önemli işçi olayları. kongreler, miting ve yürüyüşler siyah-beyaz ve
r~r:kli olarak filme alınmış ayrıca slayt çalışmaları da yapılmıştır. Toplantı,
miting ve yürüşlerde ses kaydı yapılarak bunlar bir propaganda aracı ola
rak kullanılmıştır.

Foto-Film Merkezi oluşturduğu bu dökümanları "DiSK'in Doğuşu ve
• Gelişimi", "1 Mayıs", "Dünya'da Sendikal Afişler", "MESS'e Karşı Da
yanışma" adları altında sergileyerek geniş kitlelere Türkiye işçi sınıfı ha
reketini tanıtarak taraftar ve sempatizan. kazanma amacını gütmüştür.
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. • Ayrıca, eğitim ve propaganda çalışmalarını ses- ve görüntü ile destek
ieyecek slaty ve filmler hazırlayarak "Türkiye .lşçi Sıruf ı Tarih: ", ." 1 Mayıs
1977", "üretim Araçları ve üretim Biçimleri" konulu renkli slatv setleri
oluşturmuştur.

Değişik ellerde dağınık olarak bulunan 1.Mayıs.1976'da çekilen film
ler biraraya getirilerek "Türkiye işçi Sınıfına Selam" adı altında bir bel
gesel film meydana getirilmiştir. Bu film militanca bir çalışma sonucu yur
dun diğer bölgelerinde de g'österilmiştir. istanbul'da kitlesel olarak geli
şen eylemlerin diğer şehir ve işçilerin yoğun olduğu bölgelerde işçilere de
iletilmesi imkanı sağlanarak geniş bir ajitasyon ve propoganda çalışması
yapmışlardır.

DiSK, yukarıda açıkladığımız propoganda araçları yanında Politika Ga
zetesini de bünyesine alarak hem kendi yandaşlarına hitap etme ve hem de
karşı propoganda faaliyetlerini bu gazete vasıtasıyle yürütmüştür.

B - Eğitim Çalışmaları:

DiSK Eğitim çalışmalarını; Eğitim, Öğrenim ve Kültür alanlarında hem
kapitalizmden sosyalizme doğru toplumsal ilerlemenin gerçekleşmesinden
hem sosyalist toplumda toplumsal ilerlemeyi sürekli kılmada can alıcı bir
unsur olarak değerlendirerek gerçek bir halk eğitiminin ancak sosyalist dü
zende sağlanabileceğini, bununla birlikte sosyalist düzene doğru köklü dö
nüşümü gerçekleştirecek olan işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin eğitimi. sınıf
savaşımında belirleyici ağırlık olduğu görüşünü savunrnektadır.

Günümüzde gerçek sendikacılığın geniş bir militan kadro ile olabile
ceğini ileri sürerek; militanın tarifini "örqütün gelişmesi için çalışmada bu
lunan, üyelerce seçilerek ya da kendi isteği ile sendikal sorumluluklar yük
lenen üyedir." şeklinde yapmıştır.

Dolayısıyla her düzeydeki sendika militanının görevini, işçi sınıfı bi
limine ve demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışına dayanarak kar
şılaştığı sorunları çözümlevebilmek. burjuvazinin kurduğu tuzakları boza
bilmek, emekçilerin eylemini yöneltip doğru yolu bulabilmek ve burjuvazi
nin yalnız ekonomik ve politik değil güçlü bir ideolojik saldırısı da her za
man söz konusu olduğundan, militanların bu saldırıyı göğüslemek, kafaları
koşullandırmak, işçi sınıfının düşüncesini bulandıran tekelci sermayenin
planlarını bozmak zorunda olduğunu; bu görevlerin üstesinden gelebilmek,
teorik ve geçmişin deneylerinden kaynaklanan bilgiler edinilmesi, bu bil
gi:erin sistemli, düzenli bir öğrenim yolu ile bu yolda militanların kurslar
da ve seminerlerde eğitilmesinin tek bilimsel yolu olarak açıklanmıştır.
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bİSK sendikal eğitimin bu niteliklerini bir bütün olarak kabul ederek
"DİSK'i işçi sınıfının eşsiz ve en geniş okulu" olarak nitelendirmiştir.

DiSK bu düzenli eğitim seminerlerini üç aşamada tasarlayarak uygu
lamıştır.

A Tipi Seminerler :

Bu seminerler "Temel Düzey" semineri olarak kabul edilmiş ve üç
gün süreli olarak eğitim çalışmaları uygulanmıştır.

B Tipi Seminerler :

"Orta Düzey" semineri olarak tesbit edilen bu seminer çalışmaları 12
gün süreli olarak uygulanmıştır.

C Tipi Seminerler :

"Yüksek Düzey ve Olgunlaştırma" olarak tesbit edilen bu seminer ça

uşrnalan ise 30 gün süreli olarak uygulanmıştır.

DİSK'in niteliğini ve amaçlarını saptamak bakımından özel bir önem
arzeden eğitim çalışmalarını yürütmek üzere kuruları DİSK Eğitim Dairesi.
işç: sınıfı içinde yayılması istenen burjuva dünya görüşüne, burjuvazinin
beyin yıkama ça'basına karş: yoğun 'bir savaş açmak. işçi sınıfının bilimine
ters akımlarla mücadele etmek ve işçi sınıfı içinde sosyalist bilincin yay
gınlaşmasını sağlamakla görevli kılıp; (DİSK 7. Genel Kurul Çalışma Rapo
ru Sayfa 335) çalışma raporunda Eğitim Dairesinin çalışmalarını; işçi si

nıfı bilimi doğrultusunda "DİSK Ana Tüzüğünün 3-a, 3-ç. 3-e. 4-f Madde
leri", "DiSK 6. Genel Kurulu Kararları" ve "Demokratik Sınıf ve Kitle Sen
dikacılığının Temel ilkeleri" ışığında gerçekleştirdiği belirtilmiştir.

DİSK Eğitim Dairesi çalışmaları arasında en önemli yeri temel eğitim
seminerleri teşkil etmekte olup; konuyla ilgili olarak 7. Genel Kurul Çalış
ma Raporunda " .... Temel eğitim seminerleri, Türkiye işçi sınıfının en
militan. en yiğit üyelerini barındıran DiSK'in üyelerine ilk bilimsel bilgile
rin aktarılması amacıyla düzenlenmiştir. Bu seminerler şimdiye kadar hiç
bir sendikal eğitim çalışması izlememiş işçiler üzerinde oldukça derin iz
ler bırakmış, onların mücadeledeki kararlılığını pekiştirmiş, devrimci coşku
larını arttırmış. olayların eskisinden daha değişik yorumlamalarını getirmiş
tir." denilmektedir.

Eğitim Dairesince bu seminerler için düzenlenerek yayınlanmış bulu
nan "A Tipi Yetiştirme Eğitim Semineri Ders Notları" DiSK'çe ne tür bir
eğitim yapıldığını açıklıkla ortaya 'koymaktadır.
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DiSK Eğitim Dairesince basıtırıp dağıtılmış bulunan bu ders notlarına
g0re A Tipi Eğitim Seminerleri çeşitli konuları içeren 14 dersten ibaret olup;
"Eğitim, gerekliliği ve niteliği" konusunu kapsayan Birinci derste eğitimin
genel tanımı yapılarak okul içi ve okul dışı eğitimi Devletin ilgili organları
aracılığıyla planlayıp uyguladığı, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanması ge
reken "tarafsız" eğitim programlarının açıklanan amacının "iyi insan, iyi va
tandaş yetiştirmek" olduğu, ilk nazarda .insana doğru gibi gelen bu amaç
üzerinde düşünmek gerektiği, zira patron gözüyle iyi insanın başka, işçi
gözüyle iyi insanın başka olduğu açıklandıktan sonra, işçilerle patronların
durumu an ve 'kovan sahibine 'benzetilerek " .... arıların bal üret
tiği yerin sahibi var. lşçllerin mal ürettiği verin de sahi'bi var. ikisinin
de ürettiklerinin sahibi var. işçiler ürettiklerinden ne kadar pay alıyorlar?
Onlar da ölmeyecek kadar. Arılara şerbet verilir, işçilere de ara sıra ikra
miye verilir. Arıların ölmesini istemezler. işçilerin de ölmesini istemezler.
Biri balı kaybeder, diğeri karı. Anlaşılan odur ki, arılar ballarını hep vere
cekler .Arı. arı olduğundan beri bal üretiyor, kovanın sahibi gelip elinden
alıyor. Arılar verecekler ballarını. Çünkü arılar hayvandır. insan işçiler ne
diyorlar acaba? insan işçiler bu gerçeği gördükçe karşı çıkarlar bu olaya.
Çünkü bu olayın adı sömürüdür. insanlar düşünen yaratıklardır. Ama mal
mülk sahibi sömürücü bu düzenin sürmesini istiyor. O zaman ne yapacak?
O zaman çalışan insanların düşüncesini baskı altında tutmaya çalışacak.
Bu amaçla da her şeyden önce Devlet aracı I ığıyla düzenleyeceği eğitimi
kullanacak." denilerek tarafsız eğitimin olamayacağı, devlet tarafından dü
zenlenen ve tarafsız olduğu iddia edilen eğitimin tarafsız olmayıp iktidar
daki sermaye sınıfına hizmet ettiği, seminere katılan işçilere anlatılmakta
bunun için de devlet tarafından yürütülen eğitim programlarında " .
1--Çalışanlar korkak olarak yetiştirilecek, 2-Bencil yapılacaklar. 3-Ger
çekleşmeyecek 'bir umutla yaşayacaklar. 4-Kendilerine ve güçlerine ya
bancılaşacaklar, 5-0laylar arasında bağ kuramayacaklar ..... amaç hep
emekçilerin uyanışını ençellernek. sömürüsüz 'bir dünya liçin verilen kavga
yı çelmelemektir .... bu durumda işçi sınıfı da kendi sınıf eğitimini gerçek
leştirmek zorundadır." derjilmektedir.

"Niçin Çalışmak Zorundayız" konulu ikinci derste; insanların yaşamak
için çalışıp üretim yapmak zorunda oldukları anlatılarak üretim araçları. üre
tim teknolojisi ve gelişimi, iş bölümü ve gelişmesi üzerinde durularak "Ta
rihi-Maddeci" görüş açısından açıklamalar yapıldıktan sonra. Kapitalist
üretim sisteminde üretim araçlarının bir avuç egemen sınıfın elinde bu
lunduğu, ancak üretimin yapılabilmesi için üretim araçlarının mutlaka bir
avuç insanın mülkiyetinde bulunmasının gerekmediği belirtilerek ". . . iş-
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çilerin ve emekçilerin bütün değerleri yarattığı kapitalist üretim sistemınde,
sermayedarlar bir çivi dahi çakamazlar. Fakat üretimde. üretim araçlarının
sahibi olarak egemen sınıf durumunu elde ederler .... Bizi çalışmaya mec
bur eden yaşadığımız toplumda, çalışmadan yaşayabilenler var mı? Her
kes bizim gibi çalışmaya mecbur mu? Hayır. Çalışmaya mecbur olmayan,
çalışmadan yaşayabilen insanlar vardır. Söz gelişi büyük toprak sahipleri,
fabrika, ticarethane sahipleri çalışmadan, hiç yorulmadan, çalışanların sır
tından geçinip sırt üstü yatarak vaşavatrilrnektedir. öte yandan biz işçiler,
istediğimiz, sevdiğimiz işlerde değil ancak bulabildiğimiz işlerde çalışıyo
ruz. üstelik çal ışırken hangi alet ve araçları kullanmamız gerektiğine, han
gi hammaddeyi ne miktarda işleyeceğimize, ürettiğimiz ürünün kimlere, na
sıl ve ne biçimde dağıtılacağına biz karar verebiliyor muyuz? Bu soruların
cevabı kocaman bir -Hayır- olur. 'Bütün bu kararları, en fazla karı elde
etmek amacıyla sermayedar verir. Biz işçilere ise bu kararların belirlediği
koşullar içinde çalışmak düşer. Yani aç kalmamak, yaşabilmek için bu sö
mürü koşullarını kabul ederek çalışmak zorunda kalırız. Ancak sermayedar,
elindeki üretim araçlarını harekete geçirebilmek için bizim işgücümüzü sa
tın almak zorundadır. Biz işçiler de işgücümüzü satıp karşılığında aldıği
mız ücretle yaşamamızı devam ettiririz. Biz işçilerle sermayedarlar arasın
da kurulan bu ilişki, yaşadığımız kapitalist toplumun kaçınılmaz üretim iliş
kisini oluşturur. Bu ilişki bir sömürü ilişkisidir. Eşitsiz, adaletsiz bir ilişki
dir ..... peki, bu duruma nasıl gelinmiş? Neden insanların arasındaki bu
eşitsizlik gittikçe derinleşen bir uçurum halini almış? üretim araçları na
sıl olmuş da bir avuç insanın özel mülkü olabilmiş? insanın insanı sömür
mesi nasıl başlamış? .... ve insanın insanı sömürüsüne son vermek müm
kün mü? Dünyamızda sömürünün bulunmadığı toplum var mı? Bu sorula
rın cevabını toplumların tarihine bakarak bulmaya çalışalım." denilmektedir.

"üretim Biçimleri ve Gelişimi" konulu üçüncü derste; Marksist felse
feye tamamen sadık kalınarak işçilere üretim ilişk·ileri anlatılmakta " .....
Toplumların tarihi, üretim ilişkilerinin değişmesine karşılık olarak beş üre
tim biçiminin· yaşandığını göstermektedir." denilerek Marks'ın beşli şema
sına uygun olarak, bu üretim biçimlerinin "ilkel Toplum", "Köleci Toplum",
"Kapitalist Toplum" ve "Sosyalist Toplum" olduğu belirtilmekte, ilkel ve
sosyalist toplumdaki üretim biçimlerinde üretim araçları özel mülk değil -
dir ve sömürü yoktur. Köleci, feodal ve kapitalist toplumlarda ise üretim
araçları bir avuç azınlığın özel mülkiyetindedir. insanların insanları sömü
rüsü ve sınıf mücadelesi vardır." denilmektedir.

Daha sonra "il!kel Toplum" ve üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin
doğması. sınıfların ortaya çı'kması ile il'kel toplumun yerine ilk -sınıflı toplum,
köleci toplum biçiminin geçtiği ve bu safhada ıbasıkı aracı olarak devletin
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ortaya çtktığı belirtilerek. Marksist devlet görüşü işçilere anlatılmakta
...... Efendiler, bu köle isyanlarını önlemek, üretim araçları üzerinde-ki özel
mülkiyetlerini korumak ve yeni 'köle akımını sağlamak üzere çok sayıda
muhafız, asker besleyerek-sistemli bir şiddet-uygulamaya başladı. Böylece
kölelerin baş kaldırması önleniyor. üretim araçlarının özel rnülkiveti korunu
yor, sömürünün devamı sağlanıyordu. Ayrıca borçlu durumda olan yoksul
köylüler 'köleleştiriliyor, yeni savaş esirleriyle daha çdk 'köle elde ediliyor
du. Sürekli silahlı ordusu olan, mah'kemeleri ıbulunan. din adamları, yazıcı
ları, muhafızları. bekçileri, denetçileri, tahsildarlarıyla 'köleler üzerinde önem
li şiddet ve baskı kurup, efendilerin çıkarlarını "koruyan bu baskı aracı dev
lettir. Devlet. -ilk önce köleci toplum biçiminde bir baskı aracı olarak sömü
rücü sınıf efendiler tarafından ortaya çıkarılmıştır. Devlet, sınıflı toplumun
ürünüdür. Sınıfların ortaya çıkmasıyla kurulmuştur. Daima bir sınıfın baskı
aracı olmuştur." denilmektedir.

üçüncü derste devamlı kölelerin sınıf mücadelesiyle ıköleci toplumun
yıkılarak yerine feodal toplumun geçtiği, zamanla feodal üretim biçiminin
de eskiyerek "Sınıf mücadelesinin doruk noktasına vardığı bu dönemde bur
juva devriminin qerçecleştirilerek kapitalist topluma geçildiği, kapitalist
toplurn'un köleci, feodal toplumlardan sonra feodal toplumun bağrından,
onun çözülüp dağılmasıyla ortaya çıkmış, toplumsal gelişmenin üçüncü ve
son sömürü biçimi olduğu.... ücretli işçinin sömürülmesine, yani ücretli kö
leliğe dayanan bir toplum biçimi olduğu, rnakinalaşrnarun ve rnakina sana
yinin gelişmesiyle üretimin arttığı, büyük Iabrrkalann :)(urulduğu ve bu du
rumun çok sayıda işçinin bir arada çalışmasına. işçilerin sömürüye karşı
saflarını sıklaştırarak örgütlenmesine yol açtığı .... üretimin toplumsallaşma
sı koşullarında gelişme olanağı bulan üretim güçleri. üretim ilişkilerini de
ğişmeye zorlayarak üretim araçlarının özel mülkiyetten çı1kıp, toplumsallaş
masına yol açar. Artrk üretimin bir avuç kapitalistin kar amacına göre yapıl
ması son bulur. Ve üretim toplumun ihtiyaçlarına göre planlanarak yapılma
ya başlanır. Bu insanların insanları sömürmediği bir toplum biçimi demek
tir..... işçiler ve diğer emekçi taba'kalar toplumsal bir devrimle üretim araç
larının 'kapitalist özel mülkiyetine son vererek. üretim araçlarını toplumsal
laştırır ve burjuva sınıfının e'konomik. siyasal egemenliğini ortadan kaldırır,
Sosyalist toplumda insanın insanı sömürüsü bir sınıfın diğer sınıflar üzerin
de'ki baskısı ortadan kalkrruşttr." denilmektedir.

ücret, fiyat, kar 'konularının işlendiği dördüncü derste kapitalist
toplumda üretimin nasıl yapıldığını, kapitalist üretim ilişkilerinin nasıl ku
rulduğunu. üretim araçlarına sahip olan kapitalistlerin üretim araçlarından
yoksun bulunan işçileri nasıl sömürdüğünü, karın nasıl meydana geldiğini
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ve kapitalist sınıf ile işçi sınıfı arasında sınıf savaşımının nasıl kesinleştiği
ni görüp bilmek için !kapitalizmi incelememiz gerekme'ktedir. Biz işçiler eme
ğimiz karşılığınımı alıyoruz yoksa sömürülüyor muyuz? Pahalılığın, işsiz
l'iğin. yoksulluğun temelinde ne vardır? Böyle -gelmiş böyle gider deyip yok
sulluğa, horlanmaya, her türlü baskıya boyun mu eğeceğiz. yo'ksa sömürü
nün ortadan kaldırılması için mücadele edecekrniviz ? Çocu'klarımıza insarun
insanı sömürmediği, savaşsız. baskısız bir dünya kuracakrruvız ? Hu sorula
ra sağlrklı, doğru cevaplar verip, 'kararlı bir mücadele sürdürebilmek için ka
pitalist üretim biçimini işçi sınıfının bilimi ışığında öğrenmeliyiz." denile
r.e'k ("Mal nedir?", "Mal üretimi Ne Zaman ve Nasıl 1Doğ·du?", "Malın de
ğerini belirleyen Nedir?", "Emek Milktarının ölçülmesi", "Ortalama Emek,
Toplumsal Emek", "Para Dolaşım Aracıdır.", "Kapitalist Mal üretimi", "iş
gücü Nedir?", "işçücü de Maldır.". "Emek Nedir?", "ücret Nedir, Neyin
Karşılığıdır?", "ücret ödeme Biçimi-eri", "Parasal ücret, Gerçek ücret",
"işgücünün deöeri" başlıkları altında ele alınan ekonomik 'konular işçilere
Marksist-Leninist doktrin açısından ve tamamen 'bu dünya •görüşünün i lkele
rine tabi kalınarak anlatılmaktadır.

Beşinci Derste; "Bilimsel Sosyalizm" diğer a-dıyla "'i'htilalci Sosya
lizm" dünya -görüşünün iktisadı doktrin ilkelerinin öğretilmesine devam
edilerek; "Sömürü Nedir" başlığı altında "Karın Kaynağı, artı-değer sömü
rüsü", "Gerekli çalışma süresi", "Ek Çalışma Süresi", "üretim Sürecinde
artı-değer", "Sömürü oranı". "Sermaye Sınıfının Sömürüyü arttırma yolla
rı", "Fazla Mesai", "işçi Sınıfının Sömürüyü Sınırlandırma mücadelesi" ko
nuları işlendikten sonra "Sömürü Neden Kalkmalıdır?" başlıklı kısımda
" sömürüye 'karşı mücadele etmemek, 'kölel·i'k zincirler-ini yaldızlamak
deme'ktir. Çün'kü, kapitalistlerin lba'badan kalma dedikleri servet de karşılığı
ödenmemiş emektir. Bu servetin sermayeye dönüşüp her gün büyümesinin,
çoğalmasının 'kaynağı da karşılığı ödenmemiş emektir. 'Bir avuç kapltalist'In
özel mülkiyetinde bulunan bütün üretim araçları karşılığı ödenmemiş emek
tir. Hepsinde işçilerin ve emekçilerin alın teri, göz nuru vardır. Oysa eme
ğimizi yutaraiJ< güçlenen kapitalistler yani -yarattığımız üretim araçlarına sa
hip çrkarak güçlenen 'kapitalistler bu güce dayanarak 'biz işçileri amansızca
sömürmektedir. Böylece her gün ürettiğimiz artı-değerle sermayeye kattı
ğımız her yeni değerle, kölelik zincirlerimizi yeniden üretmiş oluvoruz. [şte
bu gidişe son vermek için sömürünün ortadan 'ı<al'kması zorunludur. Kapita
listlerin çıkart. işçilerin ve emekçilerin amansızca sömürülmesine dayanarak
en fazla karı elde etmeye bağlıdır. işçi sınıfının çıkarı ise hiç bir karşılık
ödenmeden el 'konulan emeğine sahip çı1kmaya dayanmakta, sömürünün bü
tün biçimleriyle ortadan 'kalkmasına bağlanma'ktadır. Bunun için işçi sınıfı
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ile kapitalist sınıfın çıkarları taban tabana 'birbirine zıttır. çatışmaktadır. Her
iki sınıf da çılkarlarını 'koruma'k 'için 'bu çı'kar çatışmasına dayanan bir müca
dele sürdürürler. Bu bir sınıf mücadelesidir. 'İşte bunun için işçi sınıfı ile
kapitalist sınıfın uzlaşması mümkün değildir. Uzlaşmaya yanaşmak, "Çalış
ma Barışı" adı altında sömürü düzenini devam ettirmektir. Sömürü mikta
rında anlaşma'k dernektir. Sömürü için işıbirliği yapma'k dernektir. işçi sınıfı
nın biliminde bu sınıf işıbirliğine. sınıf uzlaşmacılığına yer yoktur. Ya sömü
rü ·düzeninden yana olunacaktır. Ya da sömürüye 'karşı çrkıfacaknr. ikisinin
ortası. üçüncü bir yol ydktur. 'Bu arada lkararsızl ı'k, sôrnürü düzenine hiz
met etmektir." denilmektedir. •

"Tarihi Materyalizm"in temel 1illkeleri ·öğretildikten sonra altıncı derste
"Toplumda Sınıflar ve Türkive'de Sınıflar" 'konusu aynı görüş açısından ele
alınarak " ..... işçi Sınıfının Bilimine göre sınıflar üretiminde'ki yerlerine
ilişkin olarak belirlenirler. Kapitaüst toplumda iki temel çağdaş sınıf vardır.
Kaprtalist sınıf (Burjuvazi] ve işçi Sınıfı (Proletarya). Kapitalist sınıf üre
tim araçlarının yani fabrikaların, ham maddelerin, makina - aletlerin. topra
ğın özel mülkiyetini elinde bulunduran sınıftır. 'İşçi Sınıfı ise üretim araç
larından yoksun, ,yaşayabilmek için işgücünü kapitaliste satmak zorunda
olan sınıftır. Bu iki sınıfın çıkarları hiç ıbir zaman uzlaşmaz. Çünkü kapita
listin cebine giren her şey işçinin cebinden çıkmaktadır. Ancak çevremize
ba'ktığımızda burjuvazi ve işçi sınıfı içinde yer almayan insanların varlığını
görürüz. Burjuvazi içinde boy boy !katmanlar varıdır. işçi sınıfı dışında ama
işçi sınıfına vakm emekçi 'katmanlar vardır. Esiki toplum biçiminin kalıntıla
rı da yaşanma-'ktadır. Sömürü düzeninde 'borusunu öttüren kapitalist sınıf
tır. işçi sınıfı, tüm ezilenlerin yararına sömürüsüz, :savaşsız. baskısız. bir
dünyayı 'kurmalk Için mücadele vermektedir. Sömürüsüz toplumun yolu ikti
dardan ge9melk-tedir. Köklü değişi'klikler ancak güçler dengesinin değişimi
na ·bağlıdır. işçi sınıfı ve emekçi katmanlar toplumun ezici çoğunluğunu
meydana getirirler. işçi sınıfı üretiminde doğrudan sömürüldüğü ·için en
devrimci sınıf olarak diğer emekçi 'kitlelere öncülük yapmak durumundadır.
işçi sınıfı 'kendi içinde ·birliğini qerçekleştirio. diğer eımelkçilerin ve çalışan
Iarm -birliğiyle lbütünleştir,ildiğinde güçler •dengesi oynar. Tarihin çar1kı döner.
Sömürüsüz toplum ancak geniş kitlelerin ileri eylemleriyle sağlanabil-ir. HP.r
kapitalist ül'ke için geçerli genel bir doğrudur bu. Bununla biri-ilkte her ülke
de'ki sınıf ve ıtoplum katmanlarının 'kendi özellikleri ide olabilir. 'İşçi sınıfı,
sermaye azınlığına karşı emekçi cephesini seferber edebilmek için bunları
bilmek zorundadır. ül'kemizde sınıfların ve 'diğer katmanların durumu nasıl
dır?" denildilkten sonra "Tekelci Kapitalistler", "Orta Burjuva", "işçi Sını
fı", "Toprak Ağaları, Tefeciler, Toptancı Tüccarlar", "Toprsksız ve Az top-
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raklı yoksul Köylüler", "Küçük ücretliler", "Memurlar ve Teknik Eleman
lar", "Küçük Esnaf", "Zanaatkarlar" olarak belirlenen bu sınıf ve katmanlar
hakkında bilgiler verilmekte, işçi sınıfının devrimci "ihtilalci" mücadelesin
de bunlardan hangilerini yanına alabileceği anlatılarak buna göre bir değer
lendirme yapılmaktadır.

Yedinci derste; "Tekeller, Ulusal Gelir ve Vergiler" konuları ele alına
rak bu 'konularda Marlı<sist-Leninist doktrin açısından açıklamalar yapılmak
ta, sonuç olarak " .... görüldüğü gibi, ülkemizde ekonomi ve siyaset tekelle
rin elindedir. ülkemizde iktidar ·kapüalist tekellerin etindedir. Ama her şeye
rağmen başta işçi sınıfı olmsk üzere bütün emekçi halk hızla bilinçlenme'kte
örgütlenmektedir." denilmektedir.

Sekizinci derste; "Dünva'da işçi Sınıfı ve Sendi·kalar, Uluslararası Sen
dikal Hareket" konusu işlenerek kapitalizmin gelişmesiyle işçi sınıfının sa
yıca çoğaldığı, çok sayıda işçinin bir fabrilka çatısı altında toplandığı, bu
durumun sınıf bilincinin ortaya çıkmasını sağlayarak işçilerin ortak çıkarla
rı için ortak hareket etmenin gerekliliğine inanarak örgütlenmeye başladık
ları, ağır çalışma ve yaşama 'koşullarına lf<arşı çözüm yolu ararken işveren
leri sıkıştırmak zorunda olduklarını görerek grev 'denilen eylem biçimini
buldukları. 1830 ve 1848 yıllarında Avrupa'run büyük grev ve işçi eylemle
rine sahne olduğu, zamanla işçi sınıfı evlemlerinin sadece ekonomilk müca
dele alanında kalmayara'k siyasal nitelik 'kazandığı, 28 Eylül 1864 tarihinde
l.ondra'da çeşitli ülkelerden gelen işçilerin bir araya toplanarak "Beynelmı
lel işçiler Cemiyeti" adlı bir örgüt kurduktar: anlatılarak " ..... tarihimizde
1. Enternasyonal diye anılan bu örgüt işçilerin Uluslararası dayanışmasını
ortaya koyuyordu. Dernek iki, hangi ül'keden olursa olsun tüm işçiler kardeş
oldu'klarını görmüşler, birlik ve davarusrna bilincine varmışlardı. Su gün de
dünya işçi sınıfının önde gelen sloganlarından olan "Bütün ülkeler-in işçiler!
Birleşin" sloganı o zamanlarda atıldı. 1. Enternasyonal işçilerin bilinçlen
mesinde, işçi sınıfı biliminin gelişmesinde ve pratik sıcak müdahalelerde
büyük rol oynadı. 1. Enternasyonal ,işçilerin sendikalarda örgütlenmesi k0-
nusuna önem verdi. 1866 yılında 1. Enternasyonal 'in Cenevre'de toplanan
bir ·kongresinde sendikalarla ilgili önemli kararlar alındı." denilerek ve sen
dikalarla ilgili olarak alınan kararlara işaretle "sendikalar, sermayenin sal
dırılarını her gün göğüsleme görevlerinin yanında, [şç: sınıfının kesin kurtu
luşu doğrultusundaki yüce amacına uygun olarak artık işçi sınıfının örgüt
lenme merkezleri olmalıdırlar. Bu ·doğrultuda yer alan her siyasal ve top
lumsal hareketi desteklemelidirter. ", " ... Karar şunu demek istiyordu. Sen
dikalar sadece ekonomik mücadeleyle yetinemezler. Sendikalar işçi sınıfı-
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nın sömürüden kurtulması için demokratik ve siyasal mücadelede yerlerini
almalıdırlar. Böylece demokratik sınıf ve kitle sendi·kacılığının temelleri atı
lıyordu." denilmektedir.

Bu derste devamla, 1. Enternasyonalde alınan 1kararlar ,doğrultusunda
işçi sınıfının giriştiği iktidar mücadelesirıde il'k başarıyı 18 Mart i871 'de
Paris'de iktidan fiilen ele ,geçirmekle kazandıklarına iş·aret edilerek " ..... işçi
ve emekçi kitleleri Peris'te iktiıdarı fiilen ele geçirdiler. Komün (Belediya)
seçimleri yapıldı. işçiler ve yandaşları kazandı. Paris Komünü toplumsal si
yasetini uygulamaya girişti. Yaptığı işin tüm 'Cleğerinin emekçiye verilme
sini sağlama'k için kredinin, ticaretin örgütlenmesini, toplanma ve birleşme
özgürlüğü, parasız, tam ve ·layı'k eğitim .... patronların işyerleri işçilere bıra
kıldı, boş konutlar halka açıldı.", " .....Paris 'Komünü neden ayakta durama
dı? Paris işçileri taşra ve köylülükle bağlaşıklık kuramadılar. Komüncüler
arasında tam bir ·görüş birliği yoktu. Birli1< halinde bağımsız proletarya par
tisinde örgütlenmemişlerdi. 'Sapık. maceracı akımlar etkindi. Devlet cihazın
da gerekH ,değişi'k1li1kler yapılmadı. Paris Kom'ünü işçi sınıfı tarihine şanla
kazındı. Komün'den çıkardığı ıderslerle dünya işçi sınıfı ıbilgi ve ·deneylerini
zenginleştirdi. örgürtlü mücadelesini geliştirdi. iktidar mücadelesi ağırlık ka
zandı." denilmektedir.

Daha sonra Kapitalizm daha da gelişip tekelleşmeye yüz tutunca sen
dikal ürgütlenmenin ve eylemlerin de geliştiği ül·ke çapında sendikal ör
gütlenmeye gidildiği, il'k genel grev uygulamasının da Amerikada gerçek
leştiği anlatılara'k 1 Mayıs 1866 tarihinde toplanan bu genel greve değini
lerek " ...aralarında 1. Enternasyonale 'bağlı işçi önder-inin de bulunduğu 4
yürekli işçi Kapitalist tekellerin emri ile asıldı. .... Amerikan işçilerinin yiğit
direnişi işçi sınıfı tarihinde altın bir sayfa oldu. 1889 'da 1 Mayıs işçi ör
gütleri tarafından - Uluslararası Birlik-Mücadele-Dayanışma günü - ilan
edildi. işçi sınıfı 1 Mayıs'ı mücadeleyle -lşçi Bayramı- olarak yasalara ge
çirdi." deniknsktedir.

1900 yıllarına yaklaşırken kapitalizmin yeni bir aşamaya girerek tekelci
. kapitalizmin 'diğer adı ile emperyalizmin doğduğu, işçi sınıfının bilincinin
ve örgütlenmesinin de arttığı, bu arada 1912 de Fransız Genel-iş Konfede
rasyonu. CGT'nin olağanüstü bir kongre topladığına işaret olunarak" ...kong
rede yaklaşma'k•ta olan savaşın emperyalistlerin çrkar -çatışmasına bağlı ol
duğu belirtildi. Savaşa kars: -devrirnci genel grev- çağrısı yapıldı ve uygu
landı. Dünyanın 'başka bir ülkesinde, Rusva'da ekonomik ve siyasal müca
dele bütünlüğünü tam anlamıyla ,gerçekleştiren işçi sınıfı, diğer emekçi kit
leleriyle cepheleşerek 1917'nin Ekim ayında siyasal i1ktidarı aldı. Paris Ko-
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mününden dersler çıkaran Işçiler üstünlüklerini korumasını bildiler. Emper
yalist savaşın kan ve ateşi Içinde dünyarun ilk sosyalist devleti doğ-du. Sov
yetler Birliği." denilrne'ktedir.

Böylece işçilerin zihinlerine adeta perçinlenmek istenen hedef ve DiSK ·
in amacı da kesinlikle ecıxtandrkten sonra il. Dünya Savaşından bahisle
" ....Te-'.<.elci serrnaverrin evdeki hesalbı çarşıya uymadı. ilk Sosyalist Devleti
ytkamadılar. üstelik Avrupada yeni yeni Sosyalist ülkeler 'kuruldu. Sömü
rüsüz toplum düzeni hayata geçiyordu. işçi sınıfı kesin 'kurtuluşunu adım
adım qerçekleştirivordu" denilrnektedir.

Sekizinoi dersin sonunda; "Uluslararası Sendika] Hareket" başlığı al
tında dünya sendikal hare'ketinin 'bugünkü durumu anlatılmakta ve " ...Dün
ya nüfusunun üçte biri ıbugün sosyalist 'düzene varmış durumda. yani işçi
sınıfının sömürüsüz toplum amacı gerçekleşiyor ve yaygınlaşıyor. Kapita
list sömürü düzenlerinde işçi sınıfı her gün bilincini ve örgütlülük düzeyini
arttırarak •kavgasını ilerletiyor. Bu kavqeda demokratik sınıf ve kitle sendi·
kacılığı gelişirken sınıf uzlaşmacılığı ger·iliyor." denilmektedir.

"Türkivede işçi Sınıfı ve Sendikalar" başlrklı dokuzuncu derste; Tür
kivede işçi sınıfının doğuşu ve örgütlenmesinin bir tarihçesi yapılarak işçi
derneklerinin kurulması ve giriş·ilen işçi evlernleri. ,grevler anlatılmakta.
1 Mavısın amacından saptırılma'k için 1925'de "Bahar ve Çiçek Bayramı"
olarak ilan edildiği, işçi sınıfının örgütlenmesine engel olunarak baskı altın
da tutulduğu, yapılan grevlerin de kanlı şekilde bastırıl1dığı iddia edilmek
tedir.

i:J<inci Dünya Savaşından sonra Türkiva'nin ekonomisinin asl<erleşti
rildiği, savunma harcamalarının arttırılarak ül'ke ekonomisine ağır darbeler
indiril-eliği, vergiler-in arttırılarak emekçi kitlelerin omuzlarına ağır yüklerin
bindirilip "burjuvaziyle işçi sınıfının çıkarlarını 'kaynaştırmaya çalışan"
Türk-iş Konfederasyonunun kurulduğu vclundac! iddialar:dan sonra 19ô1
Anayasasının yürürlüğe girip 1963 yılında 274 ve 275 sayılı yasaların çık
masıyla grev dalgasının Türkiveve yayıldığı ve 1967 yılında DiSK'in kuru
larak işçi sınıfının DiSK çatısı altında tuzla ör,gütlendiği, 'bu dönemde işçi
sınıfının mücadelesinin yükselerek yeni biçimler kazandığı. grev dalgası
nın yaygınlaştığı, yeni bir mücadele biçimi kullanan işçiler-in işyerlerini işgal
ettikleri. sermaye çevreleri v~ siyasal iktidarın işçi sınıfının sendikal birliği
nin DiSK'te güçlendiğini görerek bunu istemediğini, çünkü DiSK'in Türkiye
işçi sınıfının sınıf ve 'kitle örgütü olduğu. buna karşılık Türk-iş yönetiminin
sınıf uzlaşmacı! ığını savunarak ihanetinin bel·gelendiği. 1970 yı I ında sendi
kalar yasasının -değiştirilmek ve DiSK'in yok edilmek istendiği, bunun üze-
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rine 15-16 Haziran 1970 büyük direnişinin .gerçekleştirildiği, anlatılmakta,
12 Mart muhtırasından sonra " ...Binlerce işçi, emekçi, ilerici, yurtsever ve
aydın zindanlara atıldı. Vahşice -işkencelere uğratıldı. öldürüldü. Demokra
tik özgürlükler ve örgütler ç,iğnendi ... Toplu sözleşme ve grevler askıya alın
dı. öbür yandan sermaye (işveren) çevreleri (burjuvazi) yeniden örgütlen
di." denilmekte ve devamla 1973 sonlarında üiSK'in daha da güçlendiği
ve 1975 Mayıs ayında DiSK 5. Genel Kurulunda alınan ıkar•arlarda DiSK'in
görüş ve iıkeler·inin dile getirildiği, DiSK'·in temsil ettiği sınıf ve kitle sen
dikacılığının güçlenerek kitleselleştiği ve DGM'yi yeniden kurma girişimle
rine karşı 16 -Eylül 1976 ve onu izleven günlerde gereken cevebın verildiği
anlatılmaktadır.

"Toplumda Sendi'ı<anın Yeri" konulu Onuncu derste; "artı-değer", na
zariyesi aç.clanarak "patron işçive daha çok değer yarattırıp, daha çok kar
elde etmenin doymaz hırsındadır. işçiler ise yarattıkları değerlerden daha
büvü; pay almak. daha iyi yaşamak ve oahşrrra koşulları elde etmek için
sürek!i ücret savaşı içindedir. .. Uzlaşmaz bir çelişkidir bu." denilmekte ve
sömürüyü sınırlama mücadelesinin 'bir adının da ekonomik mücadele olduğu
ve bu mücadelede işçilerin mücadele aracmm sendi•kalar olduğu belirtildik
ten sonra " ...sömürüyü ancak geçici olarak sınırlaya'biliı;iz. Sömürüyü sınır
lama mücadelesi (ekonomik mücadele) durmadan sürüp giden bir mücade
ledir. Ancak sömürüyü sınırlama mücadelesini sonsuz bir uğrıaş olarak gö
rüp, küçümsemek, işçi sınıfını büyük yanlışlara ve zararlara sürükleyebilir ...
Ekonomik mücadeleyi 'boşladığımız takdirde emekçilerin satın alma gücG
durmadan düşer. Ekonomik mücadele ·asla gereksiz oir mücadele sayılamaz.
Emekçi !erin en azından ekonomik gücünün 'korunması ve savunulması için
serrdrkaların basta gelen görevi ekonomik mücadeledir. Bununla birlikte sö
mürünün sınırlanması ,geçici kaldığı için ekonomik mücadele yeterli değil
dir. Sadece ekonomik mücadeleyi emac edinen sendikalar sınıf uzlaşmacı
lığı yapan sendilkalardır. işçi sınıfına sadece ekonomik mücadeleyi hedef
gösteren sendikalar içinde yaşadığımız bu sömürü düzenine emekçileri do
lap beygiri gibi bağlamaktan öteye gitmezler. Demokratik sınıf ve kitle sen
dikaları bitmek 1bilmeyen sömürüyü sınırlama mücadelesiyle içiçe, sömürü
yü ortadan 'kaldırma mücadelesinde yer alırlar." denilmektedir.

"Sömürüyü Ortadan Kaldırma Mücadelesi" başlığı altında bu mücade
lenin siyasal bir mücadele olduğu belirtilerek "işçi ve ernekçilerin kesin kur
tuluşu sömürüsüz bir toplum düzeninin kurulmasıyla gerçekleşiyor... Bu M

denle emekoilerin kısa ve uzun süreli tüm çı'karlarını dikkete alan gerçek' .
sınıf sendikalarının uzun süreli hedefi: sömürünün toptan ortadan kaldınlrna-
sıdır. Sömürünün varlığı, üretim araçlarının yani fabri,kaların, çiftlii<lerin,
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madenlerin. makine ve aletlerin. ham maddelerin bir avuç kapitalistin özel
mülkiyetinde olmasına davanır. Sömürünün ortadan ıf<aldırılması. üretim
araçlarının toplumsal mülkiyete geçirilımesi ile ·olana'klı:dır. 'Bu köklü toplum
sal değişimi sağlamanın bir tek yolu vardır; işçilerin diğer emekçi kitlelerle
birlikte siyasal iktidar olmaları. Dernekki sömürüyü ortadan 'kaldırma mü
cadelesi siyasal mücadeledir. içinde 'bulunduğumuz sömürü düzeni. burju
vazi iktidarda olduğu için sürrnektedir. Siyasal i'ktidarı eline geçiren serma
ye sınıfları çıkardıkları yasalar ve devletin tüm kurum ve ol·ana'klarıyla emek
çileri baskı altında tutarak bu düzenin devamını •sağlamaya çalışmaktadırlar.
Sermaye i,ktidarları anca'k emekçi yığınların örgütlü mücadelesi karşısında
sıkışınca bazı ödünler verirler. Hu temel gerçeli<leri emekçilerin gözünden
saklayan sendikalar, sınıf uzlaşmacılığı yapan sarı serrdikalardır ... Devrimcı
Sendikalar -tarafsızlığa veya siyaset dışı ·sendikacılığa- kesinlikle 'karşı çıkar
lar. işçi sınıfının uzun süreli hedefi olan sömürüyü ortadan kaldırma rnüca
delesinde'ki yani siyasal mücadeledeki tarihsel görevlerini kararlı ve sorumlu
bir biçimde üstlenirler... Demokratik kitle ve sınıf sendikaları tüm emekçi
lerin ekonomik ve toplumsal kesin kurtuluşu için yürütülen siyasal mücade
lede işçi sınıfının tek örgütleri değüdir. Kapitalist ülkelerin tümünde gittikçe
güçlenerek süren bu mücadelede temel örgüt; toplumdaki tüm ezi tenlerin is
temleriyle işçilerin özlem ve hedefler-ini birleştiren işçi sınıfı partileridir. Sı
nıfsız toplum düzeni (Yani Sosyalizm) kurma hedefini programına almış ve
kendine esas görev edinmiş siyasal parti emekçilerin devrimci sendikaları
ve kendi kurtuluşlanrn aynı yönde gören toplumsal katmanların (tabakala
rın) demokratik örgütleri aynı mücadele içinde dayanışmalı olarak ilerler
ler. Siyasal mücadelenin özü iktidar mücadelesi olmakla oirtikte işçilerin
genel siyasal mücadelesi iktidar mücadelesiyle sırnrh değildir... işçiler ek
mek kavgası demek olan ekonomik mücadelede başarılı olabilmek. ceple
rindeki ücreti güvenceye alabilmek için bile demokratik hak ve özgürlükle
rini korumak ve geliştirmek için mücadele etmek zorurrdadırlar. Günümüzde
işçiler sadece gündelik ekonornik istemleri için mücadele ederek çalışma
ve yaşama koşullarını geliştirecek yeni kazanımlar elde etmeyi başaramaya
cakları gibi. var olanları bile koruyamazlar. Çünkü güçlü sendikal mücade
le karşısında işverenler kaşığın bir ucuyla vermek zorunda kaldıkları hakla
rı. Devletin elinde tuttuğu ötekl ucuyla çıkarmayı denemekten hiçbir zaman
vaz geçmezler. Bu nedenle işçilerin ekonomik mücadelesiyle demokratık
hak ve özgürlükler için verilen genel demokrasi mücadelesi ve siyasal mü
cadele bir arada yürütülme'k zorundadır. Demokratik mücadele ile siyasal
mücadele içice tam bir bütünlük gösterirler.. Sonuç olarak diyebiliriz ki:
Ekonomik istemlerimizi elde etmek ve korumak için demokratik hak ve öz
çıürlüklerimizi korumak ve geliştirmek zorundayız. Demokratik hak ve özgür
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lüklerimizi koruvup geliştirdi•kçe hem ekonomik mücadelede daha başarılı
oluruz hem de ekonomik ve 'toplumsal kesin kurtuluşumuz doğrultusundaki
siyasal mücadelede yol alırız. Dernekki sendikalar esas olarak ekonomik mü
cadele örgütü ·olmakla birlikte, bu mücadeleyi işçi sınıfının demokratik ve
siyasal mücadelesiyle tam bir uyum içinde yürütürler." denilmekte ve "sınıf
mücadelesinin bu günkü aşamasında işçi sınıfının dernckratik-sivasal istem
leri şöyle sıralanabilir" denilerek T.C.K.nun 141 ve 142. maddelerinin kal
dırılmasına bu sıralamanın en başında yer verilerek " ... işçi smıftrun gerçe'k
çıkarları ve kurtuluşu yönünde eğitilip :bilinçlenmesini baltalayan T.C.K. nun
142. maddesinin kaldırılması, İşçi sınıfının örgütlenmesini baltalayan TCK.
rıun 141. maddesinin kaldırılması" denilmektedir.

Aynı derste DiSK'in hedefinin sosyalizmi gerçekleştirmek olduğu daha
açık bir şekilde dile getirilerek "Sosyalizmi Sınırlama ve Sömürüyü Ortada:ı
Kaldırma Mücadelesi Bir Bütündür." -Başlığı altında " ...DiS'K'in temsil etti
ği demokratik sınıf ve ikitle sendikacılığına göre ekonomik mücadele yeter
sizdir. Sendikalar demo1krati'k ve slvasal mücadelede yerlerini almadıkça,
ekonomik mücadele -sağlam adımlarla ilerlemek olanak dışıdır .. öte yandan
işçi sınıfı sömürünün toptan ortadan kaldırılarak insanın kendi efendisi ol
duğu sosyalist düzenin ıkurulmasından yanadır. Bu hedefe varmak için de
uzun soluklu demokratik-siyasa! bir mücadele gereklıidir işçi Sınıfının
Devrimci düşüncesi (ideolojisi) bize bunu böyle öğretiyor. işçi sınıfı örgüti.i
olarak sendikalar bir yandan da bu düşüncenin (yani işçi sınıfı ideolojisinini.
çarpıtılmasına asla izin vermezler. Aksi takdirde, sendikal mücadelenin yan
lış değerlendirilmesi, sendikalara kendisinin olmayan görevlerin yüklenme
si, sendikal örgütlerin niteliklerinin duru bir biçimde ·kavranmaması sendi
kaları etkisizlestinir. Demek iki sendikalar, sömürüyü sınırlama ve sömürüyü
ortadan kaldırma mücadelesi içinde (yani sınıf mücadelesinde) bir de ide
oloji« mücadele vermek zorundadırlar. Sendikalar .ideoloji'k mücadeleyi iki
alanda yürütürler: 1 - içinde yaşadığımız sınıflı toplumda sendikaların ye
ri. görevi ve niteliklerini çarpıtan her türlü sınıf uzlaşmacılığı görüşlerine ve
maceracı anlayışlara karşı demokratik sınıf ve kitle sendikacıhğ: anlayışını
savunma. 2 - Pratik e'konomik-:Demokratiik-Siyasal mücadelede kısa süreli
veya uzun süreli hedef !erimizi sulandırmaya çalışan reforrnizme ve bu he
deflere varma yolunda ortaya çıkabilecek tutarsızlık. kararsızlık veya mace
racılığa karşı," daha sonra DiSK'in "Bağımsız. demokratik sınıf ve kitle
sendikal örgütü" olduğu belirtilerek bu nitelikleri açrklamakta " ... Sendi:ka
ların kitle örgütü olma niteliği sömürüyü sınırlama mücadelesinden (Eko
nomik Mücadele) •kaynaklanır. demiştik. Sınıf örgütü olma niteliği ise sömü
rüyü ortadan ıkaldırma mücadelesinden (Siyasal Mücadele) kaynaklanır.
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Ekonomi'k. demokratik ve sıvasal mücadelenin birbirinden ayrılamıyacağını
gördük. Bu ıbütünlü:k nedeniyle sendikalar, işçi smifmın sınıf ve kitle örgü
tü olmak zorundadırlar .... kitle örgütü olan sendikanın ıkapısı, siyasal dü
şüncesi, partisi ne olursa olsun her emekçiye açıktır dedik. öte yandan bir
sınıf 1örgütü olaın sendika sömürüsüz düzenin 'kurulması ıiçin verilen demok
ratik ve siyasal mücadelede kendisine düşen görevi üstlenir diyoruz. Yani
sendika -Sivaset Dısı. Siyaset üstü- veya -Tarafsız- olamaz. O halde siya
sal tavırlar alan 'bir sendika, değişik siyasal görüşlerden etkilenen işçi kit
lelerini bağrırıa çekebilirrni ? işçi ve emekçi kitlelerin tümü ayını sınıf bil inci
düzeyinde değildir. Tekelci sermaye ve ona ıbağlı güçlerin şartlandırma va
propogandası altında sınıf bilincinden yoksun emekçi kitleleri çoktur. An
cak daha önce de belirittiğimiz gibi bilinç düzeyi ne olursa olsun tüm emek
çilerin birleştiği ortak bir nokta vardır; ekonomik çıkarlar. Daha iyi yaşama
ve çalışma koşullanna sahip olmaık. Dolayısıyla tutarlı ve başarılı bir eko
nomik mücadele sürdüren, tüm emekçilerin ekonomi'k ve toplumsal hakla
rını en iyi biçimde savunan ve geliştir·e'bilen devrimci sendikalara üye olma
yan bir işçi. kaçınılmaz olarak kendi ,kendisiyle çelişıkiye düşer. İşçi ve
emekçi kitleleri sendika seçerken g·enellikle o sendikanın ekonomik çıkarları
ne kadar hakkıyla savunup savunmadıklarına bakar. Daha iyi toplu sözleş
me yapıp yapmadığına bakar. Devrimci sendikaların saflanna katılan bilinç
siz işçinin bağlı olduğu sendikal örgütün tüm eylem ve çalışmalarından et
kilenmemesi olanaksızdır. O da gidere'k ekonomik mücadelenin yetersizliği
ni kavramaya başlar. Adım -adım sınıf bilinci gelişir. İşçi sınıfının geniş kit
lesinden ileriye doğru çıkarak, işçi sınıfının bilinçli. savaşkan bir eri olma
ya yönelir. 'İşte bu nedenle sendikalar işçi sınıfının okuludur, diyoruz. De
mek ıki sendikaların sınıf ve kitle örgütü olma niteliği birbiriyle çelişmez.
Tam tersine birbirini tamamlar." denilmekte ve "Sınıf Mücadelesinde Ba
ğımlılık örgütsel •bağımsızlık" başlığı altında !bağımsızlık ilkesi anlatılarak
"Toplumsal ilerlemeye ·ayak bağı olan bu talan ve aşırı sömürü düzeninin
yerine getirmek istediğimiz toplum 1biçimi, bugün ülkemizde işçi kitlelerinin
tartıştığı konudur. Zorlu mücadele yolumuz, aydınlık sosvaüst topluma uzan
maktadır. Sömürünün ortadan kalktığı yeni toplum düzeninde üretim planlı ve
uyumlu olarak toplumun 'tüm bireylerinin ekonomik ve toplurnsal gereksinim
lerini (ihtiyaçlarını) tam anlamıyla karşılamak için yapılacaktır ... Bu kôklü
toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesi sadece sendikal ·örgütle başarılamaz.
Bu mücadele, 'köklü toplumsal değişikliklerden yana olan tüm ilerici ve de
mokraük güçlerin ortak çabasıyla hedefine ulaşır. Başarı. bir de, işçi sınıfı
nın her düzeyde öncülüğüne bağlıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, tüm
kapitalist ülkelerde süren 'bu mücadelenin can damarı iktidar sorunu oldu
ğuna göre, işçi sınıfının, emekçilerin, ezilen tabskalarm çıkarlarını savunan
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siyasal partilerin yeri ve rolü büyük ağırlık kazanmaktadrr. işçi sınıfının
esasta i.J<tidar için mücadele aracı olan siyasal partiyle işçi sınıfının esasta
ekonomik mücadele aracı olan dernokratrk sınıf ve kitle sendiıkal örgütü bir
birine karıştırılmamalıdır .... DiSK'in mücadele deneyleri, özellikle 5. Genel
Kuruldan sonra'ki hızlı gelişimi ve yığınsallaşıması. D,iSK'in demokratik sınıf
ve kitle anlayışını pekiştirmiştir. Çağdaş ve bilimsel sendikacılığın ilkele
rinden biri de sendikalar ve partiler arasrrrdaki örgütsel bağımsızlıktır ....
DiSK örgütsel bağımsızlıktan asla-slvasette tarafsızlık- anlamıyor .... ekono
mik mücadeleyle siyasal mücadelerlin içice olduğunu söylüyor. Kesin eko
nomik kurtuluşun ancaık sömürünün ortadan kaldırılmasıyla sağlanabi lece
ğini vurguluyor. Bunun için de işçi sınıfının iktidarda ağırlıkla söz ve karar
sahibi olması gerektiğini ortaya koyuyor. 18u yüzden. demokratik sınıf ve
kitle sendikal örgütleri, emekçilerin çıkarlarını savunan partilerle dayanış
ma içi.nde olurlar. işçi sınıfının çıkarları doğrulrtusunda somut eylem ye da
yanışmaları desteklerler. Aralarında organik bağ olmamakla birlikte sömü
rünün ortadan keldmlrnası hedefini benimsemiş sendik-al örgüt ile siyasal
örgüt eylem •birliği içindedir. Sendikal örgüt bir siyasal partiyi, işçi sınıfının
çıkarlarını tutarlı bir biçimde savundukça destekler. Şu ya da bu partinin
veya partilerin işçi sınıfının haklarım ve mücadelesini ·ileriye götürebilecek
davranışlarına destek olur. Devrimci sendikalar bunu yaparken ağır sorum
lulu'klarını unutmamalıdırlar. Mrhenk taşı, daima işçi -sınıfının çıkarları ve
mücadelenin temel hedef doğrultusunda ilerlemesidir.... Bir siyasal parti
gerçekten işçi sınıfının partisiyse, o zaman işçi sınıfının çıkarlarını kesinti
siz olarak, kararlılıkla savunur. Bu par-ti aynı zamanda kendi bağımsız çalış
masıyla özellikle işçi sınıfı içinde örgütlenere'k gelişiyorsa ve sendikalara
karşı demo'kratiık sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine uygun bir tavır için
deyse o zaman eylem birliği süreklilik kazanır. Toplum yaşamının tüm alan
larında gerçek dernokrasivi yaygınlaştıracak bir siyasal ·iktidar için verilen
mücadele yol alır. Sendikal 'Örgütler ile siyasal partiler arasındaki nitelik ay
rılığı bu örgütlere değişilk fakat birbirini tamamlayalbil1ir sorumluluklar yük
lemektedir. DiSK bu ilks ve görüşler ışığında, işçi sınıfının çrkarlannı sa
vunduğunu söyleyen her partinin tavırlarını, davranışlarını, somut öneri ve
eylemlerini, DiSK'e 'karşı tutumlarını değerl•endirme özgürlüğüne sahiptir.
Bunu yaparken eylem birliğinin sağlanması hedefini hiç bir zaman gözden
kaçırmaz. Ekonomik ve demokratik mücadeleye gereken ağırlığı.n verilme-.
sini. kitle -örgütü niteliğinin ve sendikal 'birliğin zedelenmemesini işçi sını
fının temel amacı olan sömürüsüz sosyalist düzenin kurulması açısından
özenle gözetir." denilmektedir.

Bu dersin son bölümünde sendikal demokrasi ilkesi açıklanarak " ... Sen
dikal demokrasinin hayata geçirilmesi, tüzük çerçevesi ve disiplin içinde
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olur. Alt organların üst organlara uyması ilkesi, disiplin konusunda önemli
dir. Böylece, kararların alınıp uygulanmasında aşağıdan yukarı. yukarıdan
aşağıya sürekli bir gidiş geliş sağlanmış olur. Sendikal demokrasi demok
ratik sınıf ve kitle sendikacılığının önde gelen ilkelerindendir... Sendikal de
mokrasi bölücülüğün. örgüt yıkıcılığının da panzehiridir. işçiden yana gözü
küp işçilerin birlik olma kavgasını kundaklayan maceracı, bozguncu akımlar
(Faşistler. Maocular. anarşistler vb.) durmadan DiSK'e saldırıyorlar. Temel
siz, deste'ksiz kitle örgütçülüğü yapıyorlar. Bunlar işçilerin kendiliğinden
hareketlerle, ilkesiz davranışlarla serrnave sınıflarını yeneceğini ileri sürü
yorlar. Bunlar sendikal demokrasiden, yüzlerce işçinin toplu sôzleşrne masa
sına oturmasını anlıyorlar. Oysa biliyoruz ki, sınıf mücadelesi öğrenilir ve
örgütlü olarak ilerler. İşçi sınıfının ileri ve bilinçli unsurları kitlelere öncülük
ederler. Mücadele içinde bilinç düzeyi ve mücadele yeteneğinin artmasıyla
hareket gelişir ve genişler." denilmektedir.

Onbirinci derste işçilere DiSK'in doğuşu, gelişimi ve ilkeleri konu
edilerek. DiSK'in kuruluşu anlatılmakta " ... D-iSK daha kuruluşunda sömürü
yü sınırlandırma ve sömürüyü ortadan kaldırma hedeflerini, bütünlük içinde
.mücadelesine temel taşı yapmıştır. E:konomi-k ve siyasal müca:delenin bir
birinden ayrılamıyacağını vurgulamıştır." denildikten sonra, 1967-70 yılları
arasında DiSK tarafından tertiplenen yasa dışı 'kitlesel evlernlere temas edi
lerek. 15-16 Haziran 1970 olaylarından bahsedilmekte ve " ... 15-16 Haziran
işçi sınıfımızın o güne 'kadarki tarihinde örgütlendiği en büyük yığınsal çı
kıştı. Hu yığınsal çıkış sadece ekonomik amaçlı değildir. 15-16 Haziran
sendikal hak ve özgürlükl·erin boğulmak istenmesine :karşı demokratik istem
ler uğrunda verilen bir mücadeleydi. 15-16 Haziran, özünde siyasal bir ha-

. reketti. Çünkü egemen sınıfların tezgahladıkları siyasal girişime karşı kitle
sel 'bir çıkıştı ve qerriş işçi yığınları rnıSK'te somutlaşan sınıf sendikacılığını
korumak amacıyla eyleme geçtiler. 15-16 Haziran Bağımsızlık, Demokrasi,
Toplumsal ilerleme ve Sosyalizm Mücadelesinde öncü ve temel gücün işçi
sınıfı olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur." denilmektedir.

12 Mart 1971 den 1973'e kadar geçen dönem. açık baskı ve şiddet
dönemi olarak nitelendirilip, 1973 genel seçimlerinden sonra "bu yeni dö
nemde, DiSK'in ve tüm ilerici ve demokratik güçlerin eylemi bir siyasal af
fın çıkarılmasını da sağladı. 12 Mart'ın karanlık bulutları biraz olsun ara
landı" denilerek 1973-1975 döneminin DiSK'in hızla geliştiği yığınsallaş
maya başladığı bir dönem olduğu belirtilerek 21-24 Mayıs 1975 de topla
nan DiSK 5. Genel Kuruluna temasla ve Genel Başkan Kemal TüRKLER'in
Genel Kurul açış konuşmasından alınan "Sosyalizmin -kuruculuğunda daha
iyi hizmetler, emekçilere daha iyi haklar, yurdumuzun politik, ekonomik ba-

•



607

ğımsızlığının gerçekleştirilmesinde daha etktrı çabalar ve düşünce özgürlü
ğünün bir daha sökülmeyecek biçimde yerleşmesi. faşizmin ülkemizden sö
külüp atılması, anti-emperyalist, anti-kapitalist ve anti-faşist bir cephenin
oluşması için üzerimize düşen tarihi ve sınıfsal görevlerimizi daha iyi, daha
olumlu yerine getirmemiz üzere •ileri" ısözlerine yer verilerek genel kurulun
Kemal TüRKLER'in gözler önüne serdiği bu hedefler doğrultusunda 33 Nu
maralı kararı aldığı, DiSK'in eylemlerine birer kılavuz niteliğini taşıyan bu
kararlardan "faşizme 'karşı tüm ilerici ve demokratik güçlerin güç ve eylem
birliği" üstünde duran 33 nolu kararın özel bir önem taşıdığı açıklanarak.
DiSK'in 33 Numaralı 5. Genel Kurul Kararlarını hayata geçirmek üzere, gi
riştiği eylemler anlatılmakta ve Kemal TüHKL.'.ER'in 13 Şubat 1976'da DiSK'
in 9. Kuruluş yıldönü:münde İstanbul Spor ve Sergi Sarayında düzenlenen
toplantıdaıki konuşmasından alınan " .... Ne tabanca. ne tüfek. ne zindan. ne
cop ve ne de sınıf uzlaşmacılığının :kırılan zinciri. işçi sınıfının yükselen mü
cadelesini durduramayacaktır. Sınıfsal ve tarihsel sorumluluğumuz içinde
kararlı ve emin adımlarla sömürüye, baskı ve zulme karşı birleşerek yürü
meye devam edeceğiz. ;işçi sınıfımızın, onun örgütlü güçlerinin bu arada
DiSK'in de ön saflarında yerini aldığı mücadele. sosyalizm hedefine yönel
miştir. Sosyalizm sömürüsüz bir toplum, demokrasi, barış ve özgürlük de
mektir." sözlerine ,yer verilmektedir.

5. ·Genel Kuruldan sonra tertiplenen yasa dışı eylemler anlatılırken
16 Eylül genel direnişinin de DİSK tarafından düzenlendiğine işaret edildik
ten sonra DiSK'in ilkeleri 'bahsine geçilmekte ve bu ilkelerin "yönlendirici"
temel ilkeler ile "örgütsel ilkeler" olmak üzere iki düzeyde ele alınması ge
rektiği belirtilerek" ....yönl·endirici temel ilkelerden en önemlisi ve ötekilerin
de kaynaklandığı ilke. sömürüyü sınırlandırma ve sömürüyü ortadan kaldır- •
ma mücadelesinin bir bütün olduğudur. Diğer bir deyişle ekonomik ve de-
mokratik siyasal mücadele bütünlüğüdür. DiSK'in nihai hedefi insanın in·
san tarafından sömürüsüne son verilmesi ve toplumsal gelişmenin sağlandı-
ğı bir düzenin kurulrnasıdtr." denilmekte ve DiSK'in Marksist-Leninist gö-
rüşten kaynaklanan diğer temel ve örgütsel ilkeleri anlatılmaktadır.

"Işveri Düzeyinde örgütlenme" konulu Onikinci derste de DiSK'in be
nimsediği, rehber edindiği Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda konu ele
almmakta. yapılan açıklamalar "Sınıf Mücadelesi" doktrininin diğer adıyla
"Tarihi Matervalizrn'in" seminere katılan işçilere 'öğretilmesi, işçilerin bu
yolda 'bilinçlenmeleri, kendi deyimler! ile "Sosyalist Devrimi gerçekleştirn
cek savaşkan birer Di'S'K militanı" olarak ,yetiştirilmeleri amacını güttüğü
görülmektedir. Şöyle ki; işyerinin tarifi yapılırken dahi ıkonu sınıf çatışma
açısmdarı ele alınmakta .ve " .... sermaye ve emek güçlerinin en dolaysız bi-
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çimde karşı karşıya geldiği yerdir işyeri. Fabrika, alet, makina ham madde
lerin yani üretim araçlarının özel mül·kiyetini eline geçirmiş olan kapitalis
tin işçinin emeğini sömürerek yaratılan artı-deöer'e e·lkoyduğu yerdir işve
ri .... içinde bulunduğumuz kapitalist düzenin temeli işçi sınıfının sömürül
mesine dayanır. ücret ile kar arasındaki kaçınılmaz ve sürekli çekişmenin
cani ı sahnesi işyeridir." denildikten sonra devamla " .... sendikalar işçi sı
nıfıyla kapitalist sınıf arasındaki uzlaşmaz çelişkinin ürünüdür. Sendika!a
rın işyeri örgütleri ise sınıf mücadelesinin tam gölbeğinde yer alırlar" denil
mektedir.

Onüçüncü derste; "Türkiva'de iş Hukuku" konusu ele alınarak önce
"Günlük Kılığıyla Kapitalist Hu'kll(" başlığı altında bugünkü Hukuk düzeni
yerilmekte. "Kapitalist Hukuk Nedir? Kimin yararınadır, kimin zararınadır?
Bu sorulara cevap verebilmek için önce Hukuk nedir sorusuna cevap ara
mak gerekir." denilerek Tarihi Materyalizm'in Hukuk görüş ve anlayışı iş
lenip, tarihin akışı, sınıf mücadelelerine indirgenerek sınıfsız ilkel topluluk
tan sınıflı köleci topluma geçilmekle baskı aracı olarak devletin ve bununla
birlikte hukukun ortaya çıktığı anlatılmakta " ....Hukuk belli bir toplumda
ekonomik. toplumsal ve siyasal düzeni korumak amacını taşıyan, devlet ta
rafından konan davranış kurallarıdır. Egemen sınıfın çıkarlarının kurallar
halinde Devletçe düzenlenmesidir. .... Kapitalist Toplumun Hukuku da ta
rihdel~i öbür sınıflı toplumların hukukunun gördüğü işi görür. üretim araçla
rının özel mülkiyetini elinde bulunduran bir avuç kapitalistin mülksüz yığın
lar üzerindeki sömürüsünü ve baskısını kurallara 1bağlaır. Mül'kiyetin huku
kudur. Kapitalist hukuk esas olarak, kapitalist üretim ilişkilerini, düzen
ler. Kapitalist üretim ilişkilerinin ise mülkiyet ilişkileri, somuru ve
baskı ilişkileri olduğunu biliyoruz. Kapitalist hu'kuk, kapitalist sınıfın çıkarla
rını düzenlerken şu iki işi görür: 1 - Emeğin sömürüsünü ,kurallara bağlar
ve meşrulaştırır. 2 - işçi sınıfının sömürüye 'karşı yürüttüğü mücadeleyi
baskı altına alan ·kurallar kovar. Bu ikili görevi yasalar, tüzükler. yönetmelik
ler vb. aracılığryla görür. Bu işlemleri devlet organlarının aracılığıyla yapar.
Kapitalist üretim-ilişkileri içinde işçi-işveren ilişkileri önemli bir yer tutar.
Nasıl ıki kapitalist üretim ilkelerinln tamamı sömürüye dayanır ve baskıcı
dır. bunun içindeki işçi-işveren ilişkileri de öyledir. işçi-işveren arasındaki
ilişkiler, düzenleyen hırkuk demek olan iş Huku'ku da esas olarak sörnürüvü
ve baskıyı kurallara ,bağlar." denilmektedir.

Daha sonra kapitalist hukukun esasının sömürü ve baskı olduğu, mül
kiyet düzenini korumak ve savunmak için konulmuş kurallar olduğu belir
tilmekle beraber işçi sınıfının uzun mücadeleleri sonunda. "Bugünkü Ana
yasa. yasaya ve öbür düzenlemelere girmiş bazı işçi haklarının bulunduğu
kaydedilere'k " .... Bu haklar mücadeleyle, sermaye hukukunun içinde açıl-
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mış gediklerdir. Bunlara kazanım diyoruz ... Şu gerçeği çok iyi kavramamız
gerekiyor. Burjuvazi, kapitali·st hukukun yasalarında yer alan işçi haklarmı
isteyerek, lütuf olarak, bağış olsun diye vermiyor. Bu haklar uzun mücadele
lerle koparılıyor. Yasalarda yer alan işçi sınıfımızın kazanımlarını en küçük
bir fırsatta geri almak, yok etmek isteyen burjuvazinin davranışı bunu açı~
ca 'kanıtlıyor. Onun içindir ki işçi sınıfı 'bir yandan kazanımİarını yasalara
yazdırmak için, öbür yandan yasalara geçmiş ha'klarının sınırlarını daha da
genişletmek ve haklarının tozlu raflarda kalmaması için mücadele eder ....
kazanımlar uğrunda'ki bu mücadele sömürüyü ortadan kaldırma mücadelesiy
le el ele yürütülür." denilmektedir.

Bilahare iş yasasının bazı maddelerine işaret edilerek bunların işve
renlere sunulan bir silah olduğu ve işyerlerindeki baskıyı düzenlediği iddia
edilip; " .... işçi sınıfı ile kapitalist sınıf arasında işyerlerinin duvarları dışın
da da ilişki vardır. Yani iş-yerlerinin dışında da kapitalist sınıf işçi sınıfı üze
rindeki sömürüsünü ve oaskısmı sürdürmek için çabalar. Bunun çeşitli bas
kı araçları ve yolları vardır. Biliyoruz iki baskı araçlarının başında silahlı gü
cü ile, polisiyle, mahkemesiyle, cezalarıyla devlet dediğimiz cihaz gelir.
Kapitalist Devi-et, Burjuva sınıfının en iyi biçimde örgütlendiği bir yerdir.
Devlet eliyle burjuvazi, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin- iktidar mücadele
sını baskı altına almaya çalışır. Burjuvaziriin devlet elivle yuru
tüğü baskıler da, elinde'ki bir başka araç da hukuktur, ,yasalardır." denilmek
suretiyle D·iSK'.in bugünkü devlet düzenine tümüyle karşı çıktığı müesses
hı.Jkuk nizamını ve devleti yıkmayı amaçladığı ve bunun için mili1:anlarını
yetiştirdiği açıkca ortaya konulmakta, "işçi sınıfının mücadelesi üzerindeki
faşist baskı araçları" olarak nitelenen ve "işçi sınıfının kapitalist sömürü
ve baskıya karşı mücadelesini ve örgütl·enmesini budamak, işçi sınıfını dü
şünce mücadelesinde silahsız bırakmak" için Türk Ceza Kanununa konulduk
ları iddia edilen 141 ve 142. maddelerin yasadan çıkarılması için etkin bir
mücadele verilmek yolunda'ki DiSK 5. Genel Kurulunda alınan ve bu bahiste
seminere katılan işçilere anlatılan kararın amacı da böylece açıklığa kavuş
maktadır.

Dersin sonunda konu şöyle özetlenmektedir: "Sonuç olarak iş hukuku
ve genel olara'k ıkapital.ist hukukun ne olduğunu şöyle özetleveblllrtz: 1 - Ka
pitalist hukuk burjuvazinin sömürüsünü ve karını arttırmanın aracıdır. Kapi
talist üretim ve mülkiyet ilişkilerini düzenler. 2 - Kapitalist hukuk işçi sı
nıfının kapitalist sömürüye karşı verdiği mücadeleyi bastırma aracıdır. Ka
pitalist baskıyı düzenler. 3 - Buna rağmen. işçi sınıfı mücadelesiyle ka
pitalist hukukun içinde kazanımlar elde eder. Bu kazanımlar Anavasa'va ve
yasalara halk olarak ,girer. Kazanımlar işçi sınıfı mücadelesinin kapitalist
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hukuk içinde kazandığı mevziler, a9tığı gediıklerdir. 4 - Kapitalist Hukuk
ancak ·sömürünün kaldırıldığı bir toplumda son bulur.

Onbeşinci derste; "Di'SK'in Toplu 'Sözleşme ilkeleri" anlatılırıken de
Marksist-Leninist ilkelere tamamen bağlı kalınarak konu bu açıdan ele alın
makta, " .... Toplu sözleşme, işçilerin kapitalistlere karşı verdikleri ekono
mi:k mücadelenin aracıdır." denildikten sonra toplu sözleşmelerle sömürü
yü ancak sınırlayabilecekleri fakat ortadan kaldıramıyacakları açıklanarak
...... Burjuvazi ve sarı sendikalar toplu sözleşmelerin sınıf mücadelesiyle il
gisi olmadığını ileri sürerler. Toplu sözleşmelerle -toplurnsal barış- sağlandı
ğını. bu yoldan sınıf mücadelesine son verildiğini söylerler. Toplu sözleşme
sermaye ile emeğin kaynaşma ve bütünleşmesidir, derler. Bu doğru değil
dir.

Biliyoruz ki kapitalist toplumda sömürü, üretim araçlarının rnülkiveti
nin kapitalistlerin elinde bulunmasından çıkıyor. Oysa, toplu sözleşme ile
sömürü sona erdirllemez. Yukarıda toplu sözleşme ile sömürünün ancak sı
nırlanabileceğini belirtmiştik. Toplu sözleşmelerle sınıf mücadelesinin sona
erdirildiğini söylemek aldatmaca olur. Sınıf mücadelesi sömürünün ortadan
kalkmasıyla sona ere'bilir. Bu ise üretim araçlarının mül'kiyetinin topluma
geçmesiyle ola'bilir. işçi sı.nıfıımızın sınıf ve kitle sendikal örgütü olan DiSK,
toplu sözleşmelerle ancak sömürünün sını-rlanabileceği esasını kabul eder.
Sömürünün kaldırılması mücadelesi ise toplu sözleşme masasının boyunu
aşar. Siyasal mücadeleyi gerelktirir." denilme'ktıedir.

Böylece DiSK'in, Anayasamızda kişinin temel haklarından olduğu be
lirtilerı özel rnülkivete tamamen karşı olduğu açıklandıktan sonra toplu söz
leşmelerin yapılımasında ve yürütülmesinde D·iSK'in güttüğü ilkeler ve he
defleri anlatılmaktadır.

Aynı görüş doğrultusunda "Grev" konusunun işçilere anlatıldığı on
beşinci derste; " .... işyerlerinin duvarları dışında bir bütün olarak işçi sını
fı, bir bütün olarak 'kapitalist sınıfla karşı karşıyadır. Hayatın her alanında
bu böyledir. Bu noktada devlet de 'boy gösterir. Kapitalist sınıfın siyasal
örgütl-enme biçimi olarak devlet de işin içine karışır. Devlet elindeki bütün
baskı araçlarıyla (silahlı güçleriyle, cezaevleriyle, mahkemeleriyle, yasasıy
la) mülkiyet düzenini koruma görevini üstlenir. Böylelikle işçi sınıfı üzerin
deki sömürüye baslkı da eklenir. işçi sınıfı bir yandan sömürüvü azaltmak
için ve öbür yandan sömürüyü ve bas'kıyı kaldırmak için mücadele eder. Bu
mücadelede işçi sınıfının elinde çok çeşitli araçlar ve yollar vardır. Bu mü
cadele araç ve yollarından biri de qrevlerdir... Kapitalizm düzeninde üretim
çarkının durması demek, sömürü ve kar çarkırun durması demektir. Grev
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boyunca sömürü durur ... üretim araçları (fabrikalar, malkinalar vb.) tek baş
larına sömürüyü doğurmaz. Kapitalist sınıf üretim araçlarına sahip olduğu
içindir ki sömürü denen olay vardır. Yani kapitalist düzendeki mü!kiyet bi
çimi sömürüyü doğurur. işçiler bunu kavramışlardır. Böylelikle artık grev
silahını bilinçle kullanmaya girişmişlerdir. Neye ve kime karşı grev yapma
ları gerektiğini anlamışlardır." denildikten sonra dünyada ve Türkivede
grevin tarihçesi ve grev çeşitleri anlatılara'k, " .... işyeri grevi, sınıf mücade
lesinde tabarıcevsa iş kolu grevi tüfek, genel grev ise ağır toptur. Ağır to
pun kullanma zamanını iyi seçmek. gerektiği zaman ve gerektiği biçimde
sonuç alma hemen hemen kesin olduğu zaman ateşlemek gerekir. Ayrıca
ağır topu kullanmak için daha ço1< güce gerek vardır. Yeterli güç yoksa ağır
topun tepmesi gerisindekileri varalavebilir." denilmektedir.

Seminerin bu son dersinde grevin niye bir okul olduğu işçilere neler
öğrettiği ve diğer serrdikal mücadele biçimleri de anlatılarak," .... Grev silahı
bu yolda kullanılan mücadele araçlarından biri, ama en önemli araç oluyor."
cümlesiyle son bulmaktadır.

Yapılan bu seminerlerle ilgili olarak ele geçirilen (Ek: 150) "DiSK
Temel Eğitim Semineri Birinci ve ikinci Gün Değerlendirme Soruları" gü
dülen amacın belirlenmesi bakımından aynen aşağıda çıkartılmıştır.

DiSK
EĞITiM DAiRESi

Adı ve Soyadı:
Sendikası:
Tarihi:

DiSK TEMEL EĞİTİM SEMiNERi
BiRiNCi GÜN DEĞERLENDiRME SORULAR!

Aşağıdaki soruların doğru cevabını başlarındaki harfi yuvarlak içine ala
rak belirtiniz.

1. Sınıflı toplumlarda eğitim,

a) Sınıflar üstü 'bir eğitimdir. b) Tarafsız 'bir eğitimdir.

c) Sınıfsal bir eğitimdir.

2. insanlığın ilkel aşaması ayrı tutulursa, Tarih

a) Büyük adamların hayat hikayelerinden ibarettir,
b) Tarih, tekerrürden ibarettir,
c) Tarih, sınıfların mücadelelerinin tarihidir.
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3. Hakim sınıflar. eğitim araçlarını şu amaçla kullanırlar:
a) Emekçi sınıfları bilinçlendirmek,
b) Emekçilerin içinde yaşadıkları toplumu anlamalarını sağlamak,
c) Emekçileri körleştirmek, sağırlaştırmak ve dilsizleştirmek.

4. Devlet ne zaman ortaya çıkmıştır?
a) Devlet, kapitalist toplumda ortaya çıkmıştır,
b) Devlet, ilk insanlardan bu yana her zaman var olmuştur,
c) Devlet, her zaman var olmamıştır. Toplumun sınıflara bölünme

siyle ortaya çıkmıştır.

5. Kapitalist toplumda Devlet aşağıdakilerden hangisinin çıkarlarını
korur?
a) Tüm sınıfların b) işçi sınıfının c) Kapitalist sınıfın.

6. Kapitalist toplumda toplumsal düzeni değiştirecek öncü güç aşa
ğıdakilerden hangisidir?
a) Köylüler b) işçi sınıfı c) Aydınlar, öğrenciler.

7. işçiler kapitalistlere ne satarlar?
a) Emek b) Alın teri c) iş gücü.

8. Altın neden pahalı bir maldır?

a) Herkesin altını çok sevmesi yüzünden,
b) Altının çok faydalı bir maden olmasından.
c) Altının bulunması, yeraltından çıkarılıp işlenmesi, kısaca altının

üretimi için çok fazla emek harcandığı için.

9. ücret nedir?
a) Emeğin karşılığıdır.
b) iş gücünün fiyatıdır.
c) Günlük çalışmamızın karşılığıdır.

10. Bir işçinin çalıştığı fabrika günde bir koltuk üretmektedir. Koltu
ğun fiyatı piyasada 800 liradır. ücret dışında koltuk için yapılan
tüm harcamalar 200 lira ve işçinin ücreti 150 lira ise bu fabrika
da patron kaç liral ık bir artı-değere el koyar?
a) 400 lira b) 450 lira c) 350 lira.



613

11. Bir işçi 8 saatlik bir iş gününde 800 liralık bir değer yaratıp 200
lira ücret alırsa günde kaç saat kapitaliste çalışmış olur?
a) 4 saat b) 5 saat c) 6 saat.

12. 150 lira ücret alan ama 450 liralık bir artı-değer yaratan bir işçi
yüzde kaç oranında sömürülür?
a) Yüzde 300 b) Yüzde 400 c) Yüzde 200.

Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu parantezler içine
(X) işareti koyarak belirtiniz.

13. Fazla mesai, daha fazla işsizlik, yorgunluk, iş kazası ve meslek
hastalığı demektir. Fazla mesai daha yüksek ücret ve datıa kısa ça
lışma haftası mücadelesini baltalar.
Doğru: ( Yanlış: (

14. Patronla-işçi, etle-tırnak gibidir. Patronlar olmazsa üretim olmaz.
Doğru: ( Yanlış: (

15. Maddi malların üretimi, değişimi, dağılımı ve tüketimi arasında
insanlar arasında ortaya çıkan ilişkilere üretim ilişkileri denir.
Doğru: ( Yanlış: (

16. Sömürüyü ortadan kaldıramazsınız, çünkü somuru her zaman var
olmuştur, bundan sonra da var olacaktır.
Doğru: ( Yani ış: (

17. Bir malın değeri, o malın üretimi için harcanan toplumsal bakı
mından gerekli emek miktarı ile ölçülür.
Doğru: ( Yanlış: ) •

18. içinde yaşadığımız toplumda işçi emeğinin karşılığını alabilir.
Doğru: ( ) Yanlış:

19,. Kapitalist toplumda işçiler çalıştıkları iş yerlerinde kara ortak olu
yorlarsa yönetime katılırlarsa sömürü ortadan kalkar.
Doğru: ( Yanlış: (

20. Hayat pahalılığının (enflasyon) temel nedeni işçi ücretlerinin art
masıdır.
Doğru: ( Yanlış: (
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DiSK TEMEL EĞİTiM SEMiNERi
iKiNCi GÜN DEĞERLENDiRME SORULAR!

Aşağıdaki soruların doğru cevabını başlarındaki harfi yuvarlak içine
alarak belirtiniz.

1. Emperyalizm:
a) Tekelci kapitalizmdir, lb) Serbest re'kaibetçi kapitalizmdir.
c) Kapitalizmle ilgisi yoktur.

2. Emperyalizmin ayırt edici özelliklerinden birisi de.
a) Mal ihracıdır, b) Sermaye ihracıdır, c) Köle ticarettir.

3. Ulusal Kurtuluş Savaşları:
a) istila savaşlarıdır, b) Haksız savaşlardır, c) Haklı savaşlardır.

4. Enternasyonalin (Uluslararası işçiler Derneği) temel sloganı aşa
ğıdakilerden hangileridir.
a) Faşizme geçit yok, b) Kahrolsun Emperyalizm,
c) Bütün ülkelerin işçileri birleşin.

5. 1871 Paris Komünü;
a) Tarihteki ilk işçi iktidarıdır, b) Sendikal bir örgüttür,
c) Fransa ile Almanya arasındaki savaşın adıdır.

6. 1 Mayıs 1886'da genel greve giden AIB'D işçi sınıfının temel talebi
şuydu.
a) Daha yükse'k ücret, b) 8 saatlik iş günü,
c) Sendika kurma hakkı.

7. 1 Mayıs Dünva'run her tarafında her yıl şu amaçla kutlanır.
a) işçi sınıfının ilk grevini kutlamak için,
b) Baharın gelişini kutlamak için, kırlara giderek çiçek toplamak

için,

c) işçi sınıfının Uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele gü
nünü kutlamak, işçi sınıfının gücünü ve mücadele azmini gös
termek için.

8. Bünyesinde en fazla üyeyi barındıran Uluslarası demokratik sınıf
ve kitle sendikal örgütü aşağıdakilerden hangisidir°?

•
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a) Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)
b) Dünya iş Konfederasyonu (DiK)
c) Uluslararası Hür işçi Sendikaları Federasyonu ( UHSK)

9. Türkiye'de 23 Ocak 1873'de uygulanan grevi aşağıdaki hangi iş
çiler gerçekleştirmiştir.

a) Feshane işçileri, b) Tersane işçileri, c) Basın işçileri.

1 O. Kurtuluş Savaşının hemen sonrasında toplanan İzmir iktisat Kong
resinde işçilerin istemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer al
mıştır?

a) 1 Mavıs'rn işçi bayramı olması ve 8 saatlik iş günü,
b) Faşizme karşı cephe kurulması,
c) Genel grev hakkı.

11. Bazı değişiklikler ile hala yürürlükte olan Toplu Sözleşme, Grev
ve Lokavt Kanunu hangi tarihte yasallaşmıştır?
a) 27 Mayıs 1960'da, b) 24 Temmuz 1963'de,
c) 15 - 16 Haziran 1965'de.

Aşağıdaki cümlelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu parantezler içine
{X) işareti koyarak belirtiniz.

12. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı Avusturya Veliahtının bir Sırplı
tarafından öldürülmesi sonucu, ikinci Emperyalist Paylaşım Sava
şı ise faşist diktatör Hitler'in manyaklığından çıkmıştır.

Doğru: ( Yanlış: (

13. Faşizm Tekelci sermayenin en gerici, en şoven ve en militarist ke
simlerinin açık teröre dayanan diktatörlüğüdür.

Doğru: ( Yanlış: (

14. 1961 Anayasasında işçi sınıfına tanınan 'haklar 'hakim sınıfların işçi
sınıfına bir lütfudur.

Doğru: ( Yanlış: (

15. Çok Uluslu Tekellere karşı mücadelede sendikaların diğer ülke
sendikalarıyla birlik ve dayanışma içinde olmalarına gerek yoktur.

Doğru: ( Yanlış: (
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16. 1961 Anayasasında sözü edilmese bile, Toplu Sözleşme: Grev ve
Lokavt Kanunununda Lokavtın bir hak olarak kabul edilmesi doğ
rudur. Grev işçiler için bir haksa, lokavt da aynı biçimde iş veren
ler için bir haktır.
Doğru: ( Yanlış: (

17. DiSK'in kuruluşu Türkiye'de sınıf uzlaşmacısı sarı sendikacılık ile
sınıf sendikacılığı anlayışı a_rasındaki rol ayırımını belgeler.
Doğru: ( Yanlış: (

18. 12 Mart Faşist dönemi işçiler, eme'kçiler, yurtsever genç ve avdın
lar için baskı ve zulüm dönemi olmuş ancak işçi sınıfının ve emek
çilerin yaşam düzeyinde bir gerileme olmamıştır.
Doğru: ( Yanlış: (

19. işçi sınıfı mücadelesinin üç temel biçimi vardır. 1-Ekonomik mü
cadele, 2-Siyasal mücadele, 3-ideolojik mücadele.
Doğru: ( ) Yanlış: ( )

20. işçi sınıfının sendikal birliği ancak demokratik kitle ve sınıf sen
dikacılığı ilkelerinde gerçekleşebifü.
Doğru: ( Yanlış: (

Seminerler ve bu Seminerler sonunda işçilerin "işçi Sınıfı Bilinci" ile
bilinçlenip bilinçlenmedeğini kontrola matuf imtihan soruları; vatansever,
Atatürk milliyetçisi Türk işçilerinin; örf ve adetlerini. rnilll duygularını, men
fur emeller uğruna tahribe uğratma faaliyetlerinin bar-iz delilini teşkil et
mektedir.

Böylelikle Komünizmi amaçlayan ve Sosyalist devrimin "ihtilalin" ta
hakkuku için işçi sınıfının devrimci bir vasfa erişmesi ve bilinçlenmesi lü
zumunu kabul eden DiSK'in, l.enin'in "Devrimci teori olmadan devrimci
erdem olmaz" prensibinden hareketle işçilere "Bilimsel Sosyalizm" diye
adlandırılan Marksist-Leninist Dünya görüşünü bütün yönleriyle öğretmek
kendi tabirleriyle bu bilgilerle teçhiz edip, savaşkan birer DiSK militanı ola
rak yetişmeleri için yoğun eğitim faaliyetine giriştiği, yukarıda özetlenen
DiSK Eğitim Dairesince hazırlanıp, Yürütme ve Yönetim Kurullarınca da
onaylanarak yayınlanmış bulunan "A Tipi Yetiştirme Eğitim Semineri Ders
Notları" (Ek: 150) muhtevasından açıkca anlaşıldığı gibi DiSK'ce düzen
lenen daha üst seviyedeki seminerlerin ve diğer eğitim çalışmalarını teşkil
eden (Kitle Eğitimleri). (Grev Eğit-imleri) ve de tüm yayınlarının aynı g.:ı-
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yeye yönelik ve aynı vasıfta bulunduğu (Ek: 150 sayılı dosya) içersindeki
yazılı belgelerden, 6 ve 7. Genel Kurul Çalışma Raporlarının Eğitim Dairesi
Çalışmalarına ilişkin 'bölümlerinden anlaşılmış bulunmaktadır.

Tüm eğitim çalışmalarında özellikle sık sık düzenlenen seminerlerde
işçiierin zihinlerine akıtılmak istenen "Tarihi Materyalizm" in kopmaz bir
halkasıru teşkil eden işçi sınıfı diktasını tesise matuf devrimin (Proleter
ihtilalin) gerçekleşmesi için öncelikle devrime öncülük edecek işçilerin bu
yolda eğitilmesi, 'bilinçlendirilmesi gereğini kabul eden ıoiSK'in eğitim faa
liyetlerinin tamamen bu amaca yönelik olduğu 5 ve 6. Genel Kurul Çalış
ma Raporlarının ilgili bölümlerinde de açıkca belirtilmiş olup, 5. Genel Ku
rul Çalışma Raporunun Eğitim Dairesi Raporuyla ilgili "Eğitime itişkin ça
lışmalarımız" başlıklı bölümünde "Genel Başkan Kemal TÜRKLER, genel
olarak eğitimin önemini, DiSK Eğitim Notları kitabının başında şöyle vur
guluyordu: "denilerek devamla" .... günümüzde bilimsel ve teknolojik
devrimin vardığı düzeye 'karşın, kapitalist dünyada emekçi halkın büyük
çoğunluğu cahilliğe ve kültürsüzlüğe itilmiş durumdadır. insan kişiliğinin
çox yönlü gelişmesini sağlayacak, ·gerçekten demokratik, özgür ve eşit bir
halk eğitiminin yolları insanın insan tarafından sömürülmesine dayanan bir
toplumda tıkanmıştır. Eğitim, öğrenim ve kültür alanlarında var olan tüm
ayrıcalıkların temelinde üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişki
yatar. O halde eşitsizliğin 'bu alanda da ortadan kaldırılması, emek ile ser
maye arasındaki uzlaşmaz çelişkinin kaçınılmaz sonucuna ulaşmasıyle ota
ınaklıdır. Toplumsal olayları açıklayabilen tek evrensel bilim olarak işçi sı
nıfı bilimi, kitleleri kavradıkça rnaddi güç haline gelir. Tüm insanlık adına
işçi sınıfına öncülük görevini yükleyen evrensel bilim, kitlelerde kök salıp
yaygınlaştıkça tarihin son toplum değişiminin kapısı çalınır. Ve kapitalist
sömürü düzeninin yerini sömürüsüz Sosyalist bir toplum düzeni alır. Son
rası sosyalist yeni düzen de. yeni insan çağıdır. Her türlü kötülüğün kayna
ğını oluşturan sömürüye son verilmiştir. insan kişiliğinin çok yönlü geliş
mesinde ve toplumun doğaya egemenliğinde en üst düzeylerin yolu açılır.
Eğitim. öğretim ve kültür hem kapitalizmden sosyalizme doğru toplumsal
ilerlemenin gerçekleşmesinde hem de sosyalist toplumda toplumsal ilerle
meyi ardıcı! ve sürekli kılmada can alıcı unsurdur. Gerçek bir halk eğitimi
.ancak sömürüsüz düzende sağlanabilir. Bununla 'birlikte sömürüsüz düzene
doğru köklü dönüşümü gerçekleştirecek olan işçi sınıfı ve emekçi kitlele
rin eğitimi sınıf savaşımında ıbelirleyici ağırlı,ktadır .... ·işçi sınıfı ve emekçi
kitleler sınıfsal eğitimlerini kendi örgütlerinde yaparlar. işçi sınıfı hareke
ti içindeki örgütlerden biri de sendikalardır. Sendikalar işçi sınıfının oku
ludur.
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Bu okul sendikaların genel savaşım alanına yayılı.r. Bu o'kul iş yerinde
en ufaik hak aramadan. grev alanlarına, geniş kitle eylemlerine kadar uzanır ,
Bu okulda öğrenilen ve durmadan geliştirilen, sınıf bilincidir. Sendi'kal eği
timin bu genel okulda özel bir yeri vardır. Sınıf bilinci sadece pratikte ı1~.

kendiliğinden oluşmaz. Sınıf bilinci ayrıca öğrenilir. işte bu nedenle DiSK
sendikal savaşımında işçilerin sınıf bilincini ve savaşım yeteneğini geliştir
mek amacıyla eğitim çalışmalarına başından beri özel bir önem vermiştir,
Günümüzde gerçek sendikacılık geniş bir militanlar kadrosuyla olaneklıdır,
Militan, örgütün gelişmesi için çalışmada bulunan üyelerce seçi terek ya da
kendi isteğiyle sendikal sorumluluklar yüklenen üyedir. Sendikacılığımız:
militanlarının yalnız eylem içinde ayaküstü yetiştikleri uzun bir dönem ge
çirmiştir. Günümüzde sendikaların üye sayısı, yüklendikleri büyük sorumlu
luk ve toplumsal rolü antmıştır. Bu koşullarda militanların salt. pratik yaşam
ve deneylerden edin'ilen bilgilerle yetinerek .görevlerini başarı ile yürütmele
ri olanaksızdır. öte yandan ekonomik, toplumsal ve politik sorunlar çok da
ha karmaşık duruma gelmiştir. Dolayısıyla her düzeydeki sendika militanı
işçi sınıfı bilimine ve demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışına da
yanarak karşılaştığı sorunları çözümleyeb'ilmeli, burjuvazinin ıkurduğu yeni
·tuzakları bozabilımeli. emekçilerin eylemini yöneltip doğru yolu bulabilme
lidir. Burjuvazinin yalnız ekonomik ve politik değil güçlü bir ideolojik sal
dırısı da söz konusudur. Militanlarımız bu saldırıyı da göğüsleıme'k; kafaları
koşullandırmak. işçi sınıfının düşüncesini bulandırmak için tekelci sermaye
nin uyguladığı planları bozmak zorundadır. Bu zorlu görevlerin üstesindenı
gelebilmek ilkesel (ıteorik) ve geçmişin zengin deneylerinden ıf<ayna'klananı
bilgiler edinilmesiyle olanaklıdır. Bu bilgilerin yeri yalnızca kişisel çaba,
beceri ve yetenekle doldurulamaz. Sistemli düzenli bir öğrenim yoluyla edi
nilmesi gerekir. Öyleyse, militanların kurslerda. seminerler.de eğitilmesi tek.
bilimsel yoldur.... her ürke'de sınıf savaşumının vardığı aşama demokratik.
sınıf ve kitle sendikalarının yaptığı eğitimin içeriğini belirler.. D·iSK'de sen
dikal eğitimin niteliğini DiSK"i,n sendikacılık anlayışı belirler. DiSK'in sen
dikacılık anlayışı Dernokratik Sınıf ve Kitle Sendikacıhğıdrr... Sendikal eği
tim demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının temel ilkeleri üzerine yükse
lir. Bu il1keler sömürüyü sınırlama ve giderek ortadan kaldırma savaşımı·
sınıf ve kitle örgüt bütünlüğü içinde örçütsel bağımsızlık ve sendikal demok
rasidir. Her şeyden önce işçi sınıfının sendikal ör.gütü olan D,iSK'te eğitim
işçi sınıfının bilimine dayanır. Sendikal Eğitimimizin en önemli ni1:eliği sınıf
savaşımı temelinde bilimsel oluşudur. Bu eğitim içinde yaşadığımız kapita
list düzenin vantız sonuçlarına karşı değil, nedenlerine karşı savaşım yol
larını -gösterir. Günümüzıde sınıf uzlaşmacılığı yapan sendikalar da kapita
list düzenin aksakhklannı. eşitsizliklerini ve sonuçlarını göstermekten geri
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durmazlar. Ancak hiç bir zaman bu eşitsizliklerin kaynağım ortaya koyup,
kesin çözüm yollarını belirtmezler. Oysa DİSK Eğitimleri kapitalist düzenin
yanlız aksaklıklarını su yüzüne çıkarmakla kalmaz, bu aksekljklarm temelin
de yatan üretim araçlarının öz-el müllkiyetine dayalı ücretli emeğin sömürü
sünü vurgular. Sörnürüvü sınırlama ve ortadan kaldırma savaşımı ekonomik,
demokratik ve politik savaşımı, bütünlük içinde kavrar. Sınıf uzlaşmacılığı
tilkirlerine yer yoktur. Bu kavram içinde kapitalist düzenin yerine ayrımlı
sosyalist düzeni· kurma hedefi duruca ortava konur" demiştir.

Çalışma raporunda daha, sonra DİSK Eğitim Dairesi tarafından hazır
lanarak DİSK Yayınevi tarafından bastırılan DİSK Eğitim N·otları - Dernok
ratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı isimli kitabın önsözünden alınan şu sözle
re yer verilmektedir: "Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı anlayışından
kaynaklanan temel işçi eğiıtiminin nitelikleri kitap okunduğunıda anlaşılacak
tır. Ancak bir niteliğini üstüne basa basa anmakta yarar görüyoruz. Sınıf sa
vaşımı geliştikçe 'bazı sermaye çevreleri işçi sınıfı hareketinin sömürü düze
nine son verme düşüncesine karşı köhnemiş kapitalist yapıyı onarma. top
lumsal barış kurma gibi önerilerle inoe uzlaşımacı tuzaklar hazırlıyorlar. Tav
rımız açık ve kesin'dir: DİSK'te eğitim, sınıf uzlaşmacılığına en ufarı< hoş görü
tanımaz." denilme'lctedir.

Bilahere diğer eğitim çalışmalarına temasla, "A Tipi eğitim seminerleri
kadar bu dönemde yoğunluk kazanmamasına karşı kitle ve grev eğitimleri
nin, Mayıs 1976 'da CGT'nin inceleme, araştırma ve Uluslararası İşbirliği
merkezi ile birlikte düzenlenen ve yükselk düzeyde yöneticilerin katıldığı
görgü eğitiminin yanı sıra, 24-25-26 Ağustos 1976 günlerinde kısa süreli
rki kadro eğitimi gerçekleştirilmişıtir." denilerek birinci kadro eğitiminin
programına yer verildikten sonra 1976 Mayıs ayı sonunda toplanan Gönen
Konferansma işaret edilerek burada •DİSK'in eğitim çalışmaları sonunda da
.ayrıntılı bir karar alındığı belirtilmektedir.

Alınan bu 'kararda: "örgütümüz 'D-İSK içinde eğitim çalışmaları yeterli
değildir. Oysa ülkemizde sendikal 'hareketin bugün ulaştığı boyutlar önümü
ze yeni sorunlar ve görevler çıkarmaktadır. Sınıflar arası kutuplaşma daha
çok belirçinleşrnekte milyonlarca emekçi her ·geçen gün sefalete sürüklenir
ken uluslararası emperyalizme 'bağlılığı, tekeldi sermaye her alanda egemen
liğini yoğunlaştırmakMdır. IEmperyalist.!Kapitalist sistemin derin bunalımı ne-
denivls egemen sermaye güçleri ödün vermemek için her zamankinden da
ha sert tavırlar almakta, ücretlerin dondurulmasını amaçlamakta. demok
ratik hak ve özgürlüklere saldırmaktadır. Bir kesimi açıkça faşist bir dü
zen özlemindedir. öte yandan emekçilerin çalışkan halkın toplumsal uya-
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nışı hızlanmakta, işçi sınıfının birliği yol almaktadır. Sendikal savaşımda
sınıf uzlaşmacılığı büyük yenilgilere sürüklenirken demokratik sınıf ve kit
le sendikacılığının gittikçe daha çok etkinlik kazanmasıyla. DİSK bir çığ gi
bi yığınsallaşmaktadır. DİSK 1967'deki 30 bin üyeli örgüt değildir artık..
1976'da DiSK çatısı altında toplanan emekçilerin sayısı yarım milyonu aşa
caktır. Sınıf savaşımının şiddetlendiği, faşist baskıların yaygınlaştığı böy
lesi bir ortamda durmadan büyüyen ve güçlenen DİSK'in sömürüyü sınır
landırma ve sömürüyü ortadan kaldırma mücadelesinde başarıya yürümesf
demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının bilimsel verileriyle donatılmış bi
linçli, bilgili. etkin geniş bir yönetici ve militan kadronun varlığına bağlı
dır. Bu kadroların yetiştirilmesi ancak eğitim çalışmalarının hızlandırılması
ve yaygınlaştırılması ile olanaklıdır. Emekçilerin ekonomik ve demokratik sı
nıf ve kitle örgütü olan DİSK'te uygulanan eğitim sınıf temeline dayalı, bi
limsel ve sendikal niteliktedir. Bu görüşlerin ışığında DİSK ve DİSK'e bağlr
sendikaların dört alanda sürdürdükleri eğitim çalışmalarını yoğunlaştırma
larına: 1 - Kadro 1Eğitimi. 2 - Kitle Eğitimi, 3 - Tekrli'k Eğitim, 4 - Eğitici Eği
tim,

Kadro Eğitimi: A Yetiştirme. 8 Geliştirme ve C Olgunlaştırma tipi'
eğitim seminerleri. Bu seminerlerde sendikaların kendi iş kolları ve örgüt
lerinin özellikleri de göz önüne alınarak DİSK eğitim dairesinin hazırladığr
Tek-Tip Eğitim Programının uygulanmasına. her sendikanın DİSK A Tipi
Eğitim Seminerlerine katılan üyelerine kendi iş kolunun özellikleriyle ilqil]
bir seminer düzenlenmesine, eğitimin hızla yaygınlaştırılması ve böylece sa
dece sendika yönetici ve temsilcilerini değil sendikaların örgütlenme çalış
ması içinde bulunduğu yörelerdeki etkin üyeleride kapsaması amacıyla sen
dikaların olanakları ölçüsünde A Tipi seminerini üstlenmeye yönelmeleri
ne; seminerlerden işyeri temsilcilerinin ve etl<!i üyelerin en kısa sürede geçi
rilmesinin amaçlanmasına; ıs yetiştirme 'Seminerleri, zaman zaman belirli
konularda (örgütlenme, Çok Uluslu Şirketler, Kadın ve Genç Emekçiler vb.)
ayrıntılı seminerlerin düzenlenmesi; C uluslararası düzeyde çeşitli toplum
sal sistemlere sahip diğer ülkelerdeki demokratik sınıf ve kitle sendikal ör
gütleriyle ortak yönlü eğitimlerin gerçekleştirilmesine;

Kitle Eğitimi: Geniş emekçi kitlelerin sınıf bilincini yükseltmek ve
DİSK'in ilke, •görüş ve hedeflerini yaygınlaştırmak amacıyla a. Güncel Sorun
larla ilgili konferans ve açık oturumların, b. Kültür geceleri ve gösterilerin,
örgütlenmesine, c. Eğitici filmlerin hazırlanmasına. d. Dünya sendikal ha
reketindek'i ilerici sendikalardan davet edilecek yönetici veya eğitimcilerle
ortak konferans ve paneller düzenlenmesine;
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Teknik Eğitim: özellikle işyeri temsilcilerinin yasa ve toplu sözleşme
uygulamalarıyla ilgili teknik ve pratik bilgilerle (Bordro, Kıdem tazminatı ve
ihbar önellerinin hesaplanması vb.) donatılması amacıyla kısa süreli semi
nerlerin süreklilik içinde uygulanmasına;

Eğitimci Eğitimi : A, B ve C Tipi Eğitim Seminerlerinden geçenler ve
sendika kadroları arasından eğitimci olmaya elverişi i. yeteneki i üyelerin bu
eğitimden geçerek eğitimci nitelik kazanmalarının sağlanmasına;

Eğitim yayınları: DiSK seminer notlarının kitap haline getirilip yaygın
olarak dağıtılmasına ve belirli konularda eğitim broşörleri hazırlanmasına,
eğitim bülteninin çıkarılmasına;

Toplu iş sözleşmelerinde eğitim izinleri bakımından genel bir politika
izlenmesine, eğitim izinlerinin süresinin arttırılması ve kullanımında sendi
kaya esneklik tanınması ilkelerinin esas alınmasına, elde edilen eğitim ve
seminer izinlerinin mutlaka kullanılmasına;

DiSK 5. genel kurulu 21 numaralı kararına göre DİSK Eğitim Vakfının
kurulması yolunda somut ön çalışmaların bir an önce başlatılmasına;

Sendikalardaki eğitim çalışmalarının DİSK eğitim dairesinin kesin de
netimi altında yürütülmesine, tüm eğitim dairelerinin ve sorumlularının koor
dinasyonunun sağlanmasına;

DiSK eğitim çalışmalarının elverişli bir ortam, yeterli olanaklar ve çe
şitli biçimlerde tam sonuç verici olarak gerçekleştirilmesi amacıyla mo
dern araç ve gereçlerle donatılmış bir DİSK Eğitim Merkezinin oluşturulma
sına;

Bu çalışmaların düzenli, sürekli ve başarılı yürütülmesi için; DiSK eği
tim dairesinin hem kadro hem maddi' olanaklar açısından hızla güçlendiril
mesine, düzenli, tedbirli eğitim çalışması sürdürülmeyen sendikaların eği
time ayırmak zorunda oldukları aidat gelirlerinin yüzde beşinin eğitim ve
basın yayın çalışmaları için Konfederasyona iletilmesine "karar verildiği ve
bundan böyle DİSK eğitim çalışmalarının Gönen Konferansında alınan bu
kararlar istikametinde sürdürüldüğü ve daha da geliştirilerek bu cümleden
olmak üzere" işçi sınıfı ve emekçi halkı arasında devrimci kültürü etkin bir
biçimde temellendirmek amacıyla bir DİSK eğitim ve kültür merkezinin
(DKM) kurulmuş olduğu DiSK 7. genel kurulu çalışma raporunun içeriğinden
anlaşılmaktadır.
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DiSK'in eğitim çalışmalarının yukarıda belirtilen amaç ve niteliği 7.
genel kurul çalışma raporundan da anlaşılmakta olup bu konuda DiSK 7.
genel kurulu çalışma raporuna ilişkin bölümde yeterli açıklamalar yapılmış
olduğundan tekrarda fayda görülmemiştir.

DiSK'in belirtilen amaçları doğrultusunda yoğun bir yayım faaliyetinde
bulunduğu çıkardığı dergi ve kitaplardan anlaşılmakta olup dergi ve kitap
ların hepsinin buraya dercine imkan görülmediğinden bu konuda bir örnekle
iktifa edip DiSK'e bağlı Tekstil Sendikasınca Nisan - 1980 de yayınlanmış
bulunan "Kapitalist Toplumda Sosyal Sınıf Nedir? Sınıf Mücadelesi Nedir?"
isimli kitaptan aşağıya çıkarılan bazı bölümler DiSK'in bu konudaki faaliyet
lerinin vasfını ve gayesini de açıkca göstermektedir.

Bu kitabın 85. sayfasında Ekonomi ve Politika başlığı altında "Tarihi
maddecilik, ekonominin bütün toplumsal hayatı belirlediğini ispatlamıştır.
Ama bu temel doğru toplumda politikanın belirleyici olmadığı anlamına
gelmez. Hatta denebilir ki, sınıf mücadelesinde ekonomi temel belirleyici
de olsa mücadelenin önemi bakımından önde gelen alanı politikadır. Sos
yalist hareketin geçmişinde çeşitli nedenlerle politik mücadelenin önemi.
küçüksenmiştir. Sosyalist mücadele tarihinde en büyük sapmaları bu soru
nun araştırılmasında ortaya çıkmıştır. Bernstein ve Kautskv'nın sapmaları.
teorik düzeyde, ekonomi ile politikayı özdeşleştirmelerinden doğmuştur. On
lar ekonomik gelişmenin çağdaş kapitalizmde üretici güçlerin gelişerek eri
şecekleri düzeyin proletaryayı kendiliğinden iktidara getireceğini söylemiş
lerdir. Rusya'daki menşevikler de üretici güçlerin gelişme düzeyinin henüz
sosyalist bir iktidar için hazır olmadığını ileri sürerek sosyalistlerin demok
ratik burjuva iktidarını desteklemelerini talep ettiklerini, işçi sınıfının büyük
öğretmeni Lenin hem kendi yurdundaki hem de Enternasyonal 'in başındakii
ekonomistlerin bu tezlerine şiddetle karşı çıktığı, Ekonomik değişme düze
yiyle politik hedeflerin özdeş sayılamayacağını söyledi. l.enlrı'e göre somut
durıımun somut tahliline dayanılarak gerçekleştirilen politik bir müdahale·
olmadıkça kapitalist sistem bütün iç çelişkilerine rağmen kendini yenileme
yi, yeniden üretmeyi başarabilirdi. Kapitalist sistem sadece ekonomik çe
lişkilerin yüzünden kendi kendine yıkılmaz, biçim değiştiremezdi. Ortaya
çıkabilecek bütün biçim değişiklikleri daha fazla demokrasi vb... yine kapi
'talist toplum sınırları içinde kalır. muhalefetin mücadelesini böylece sırur
landıran burjuvazi bir eliyle verdiğini öbür eliyle kolayca geri alabilirdi. Le-
nirı'in devrimci pratiği bize neyi gösterdi? Her şeyden önce, Marksizm'in·
devrimci politika teorisinin unsurlarını gösterdi. Buna göre politik yüzey,
ekonomik düzey karşısında görece! bir özerkliğe sahiptir. Politik düzeyde:
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görülen olaylar da ekonomideki çelişkilerden kaynaklanmaktadır. Ama dolay
lı bir şekilde. Ekonomik düzeydeki çelişkiler politik düzeye değişerek yan
sırlar. Bu nedenle devrimci bir parti sonucun politik düzeydeki eylemle alı
nacağını bilmelidir. Politik eylem ve politik müdahale olmadıkça toplumdaki
çelişkiler zaman zaman yoğunlaşsa bile sistem. sonunda kendini kurtarma
nın yollarını bulur. Bir toplumsal bütün ekonomik, politik ve ideolojik düzey
lerden oluşur. Bu düzeyler son kertede ekonomi tarafından belirlenmekle
birlikte kendi görece özelliklerine de sahiptirler. Dolayısıyla toplumsal bü
tün içinde değişik düzeylerde kendini gösteren çok sayıda çeşitli ve karmaşık
çelişki vardır. Toplumun içinde bulunduğu duruma göre bu çelişkiler
üst üste yığılarak çözülmez bir yumak haline gelebilirler. Değişik ko
şullarda yani hakim sınıfların güçlü oldukları durumlarda ise bu çe
lişkiler yumuşatılabilir veya çözülebilir. Şu halde devrimci Partinin
görevi toplumda hiç durmaksızın devam eden sınıf mücadelesi sü
recinde ilkin çelişkileri mümkün olduğu kadar yoğunlaştırmaya ça
lışmak, sonra da Lenin'in deyimiyle yönetici sınıfların artık yö
netemez hale geldiği. yönetilen sınıfların da ar-tık yönetimi kabul ede
mediği bir duruma geldiğinde gerekli politik mücadeleyle işçi sınıfının ikti
darını kurmaktır. Toplumda yoğunlaşan çelişkiler geniş halk yığınları ara
sında büyük huzursuzluklar yaratır. Bu durumda işçi sınıfının devrimci par
tisi, işçi sınıfı dışında kalan yoksul köylüleri küçük burjuva aydınları ve
halk iktidarı programının gerektirdiği başka kesimleri yanına alıp müttefik
yaparak bu müttefiklerini iktidar mücadelesi içinde örgütler." denilmekte
aynı kitabın 90 ve müteakip sayfalarında kapitalist toplumda sınıf mücade
lesi işlenerek" ..... toplumdaki her olayda. çevremizde gelişen her olayda,
içinde yaşadığımız her olayda, sınıf gerçeğinin ve sınıf mücadelesinin izleri
vardır. Sınıf mücadelesinde öncü, işçi sınıfıdır. Çağımızda en ileri ve ger
çek anlamda devrimci sınıf işçi sınıfıdır. Böyle olduğu için de sömürü top
lumunu kökünden değiştirecek sınıf budur. Toplumu değiştirme görevini yani
devrimi gerçekleştirirken yoksul köylüler başta olmak üzere toplumdaki di
-ğer emekçi sınıf ve tabakalarla birlikte mücadele eder. Egemen sınıflara
başta burjuvaziye karşı mücadelesini diğer emekçi sınıflarla birlikte sürdü
rülür. Ama bu mücadelede öncü işçi sınıfıdır. Çünkü işçi sınıfı üretim araç
larının özel mülkiyetine sahip değildir. işçi sınıfı sınıf olarak özel mülkiyet
tutkusu içinde değildir. işçi sınıfının bu düzenin değişmesinden kaybedecek
hiç bir şeyi yoktur. Proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecek şeyi yok
tur. Oysa sömürü düzeninin sona ermesinden kazanacak çok şeyi vardır ....
Mademki sınıflar ekonomik hayattaki durumları. yaşayışları. düşünceleri,
dünya görüşleri ve devletteki ağırlıktaki yani siyaset alanındaki durumla
rıyla birbirlerinden farklılaşıyorlar. Şu halde işçi sınıfının ve emekçi sınıfla-



624

rın eğemen sınıflara karşı mücadelesi 3 yönlüdür. Ekonomiktir. Sivasaldır,
·ideolojiktir. işçi sınıfı eğer amacına varmak ve sömürünün ortadan kalktı
ğı sınıfsız topluma gitmek yolundaysa bu mücadelenin üçlü birliğini göz
den çıkarmamak zorundadır. Ekonomik mücadele işçi sınıfının ekonomik
mücadelesi onun patronlardan bu düzen içinde daha fazla ekonomik hak
alma mücadelesidir. Ekonomik mücadele tek başına sınırlı bir mücadele
dir. ... Ekonomik mücadelede en etkili araç grev ve direniştir .... işçilerin sen
dikalarda örgütlenerek verdikleri ekonomik mücadele onların ekonomik ve
demokratik haklar hazırlayarak güçlenmeleri. patronlarınsa gerilemeleri ba
kımından son derece önemlidirler. Ekonomik mücadele sırasında işçi sınıfı·
kendi ortak eylem gücünün bilincine varır. Daha ileri eylemlere hazırlanır.
Ama ekonomik mücadele tek başına amaca ulaştırmaz. işçi sınıfının ve tüm
ezilenlerin, sömürülenlerin kurtuluşunu sömürü düzeninin kalkmasını sağ
layamaz. Ekonomik mücadele önemlidir, ihmal edilemez, küçümsenemez.
Ama ekonomik mücadele tek başına yetersiz 'kalır. Ekonomik mücadeleyi
tek başına yeterli saymak ekonomizm'dir. işçi sınıfı kapitalist sömürü düze
nine boyun eğip bu düzende patronun tanımak zorunda kaldığı küçük paylarla
geçinemez ....siyasal mücadele iktidarın alınması ve korunması mücadelesi
dir. ... Ancak örgütlü mücadele başarılı olabilir. Kitlelerin siyasal mücade
lede, iktidar mücadelesinde kalıcı bir şekilde örgütlenmesinin temel şartı
işçi sınıfının öncülüğünde örgütlenmelerinin sağlanmasıdır. Bu görevi başa
racak olan da işçi sınıfı partisidir. Demekki siyasal mücadele işçi sınıfının
etrafında örgütlenmiş kitlelerin mücadelesidir. Siyası mücadele kitleleri bi
linçlendirir ve birleştirir .... siyasal mücadelenin sayısız araçları vardır; bun
lar siyasal gösteri ve mitinglerde, çeşitli kampanyalara, seçimlere katılma
dan, parlamentoya girmeye, siyasal grevler ve genel grevler düzenlemeden
daha başka türlü eylemlere kadar bir çok biçimi kapsar. Hepsinin başında
da işçi sınıfının siyasal partisi gelir .... işçi sınıfı siyasal mücadeleye kendi
örgütlü gücü ile katılır. Tüm emekçi sınıflar siyasal mücadeleye işçi sını
fının yandaşları, müttefikleri olarak katılırlar. işçi sınıfının siyasal iktidar
mücadelesindeki en önemli aracı partisidir. Siyasal mücadele yani parti ile
örgütlü mücadele esastır. işçi sınıfının güçlü mücadelesinin can alıcı nok
tası, ağırlık noktası siyasal mücadeledir .... ideolojik mücadele burjuva ideo
lojisini geriletmek, parçalamak ve etkisiz hale getirmek ve işçi sınıfını sos
yalist bilince ulaştırmak için verilen mücadeledir. işçi sınıfının ideolojisi sos
valizrn'dir. Sosyalist düşüncedir. işçi sınıfının ideolojisi sömürü toplumunu
yıkmaya yöneliktir. Sömürücüleri yenmeye yöneliktir. işçi sınıfının bilimi ve
ideolojisi bir masa başı miskinliği değil, dünyayı değiştirmeye yönelen, eylem
içinde hayatın doğruladığı tek ideolojidir. Düşünce ve davranış birbirinden
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ayrılmaz. Doğru düşünce olmadan doğru davranış da olmaz. Bu yüzden dü
şüncenin gerçek gelişme alanı davranış alanıdır. Eylem ve mücadeledir.
Kitleler doğru düşüncelere en iyi şekilde ancak mücadele içinde ulaşabilir
ler. Bu düşüncelerin doğruluğunu ancak onları kendi hayatlarında deneye
rek anlayabilirler. Sosyalist ideoloji mücadele içinde gelişir ve yayılır. Doğ
ru fikir ancak mücadele içinde kavranır ve davranış ancak böylece bütünlüğe
kavuşur. Gerici ideolojiler böyle geriletilebilir. Devrimci ideoloji ancak böy
le gerçek yerini bulabilir. Kitlelere mal olabilir .... Ekonomik. siyasal. ideolojik
mücadele bir bütündür. Bunlardan birine diğerini küçümseyerek ağırlık ta
nımak. bunlardan birini ihmal etmek, diğerini abartmak işçi sınıfının müca
delesini zayıflatır, saptırır, yanlışlara sürükler. Mücadelemizin üçlü bütün
lüğünü iyi kavrayalım. Sendikalar içindeki ekonomik mücadelemizi ideolojik
alanda güçlü olarak, parti saflarında vereceğimiz siyasal mücadele ile ke
sin sonuca ulaştıralım. O zaman yenilmez olacağız. O zaman sosyalizme
ulaşacağız. O zaman sömürüye son verceğiz. O zaman kendi sınıfımızı ve
tüm ezilenleri, sömürülenleri kurtaracağız. Tarih ve insanlık bize bu görevi
yüklüyor. Ve bu görevi yalnızca bizler başarıya ulaştırabiliriz." sözleriyle
kitap son bulmakta ve böylece DiSK'in amaç ve niteliği de daha belirgin
bir şekilde ortaya konulmuş bulunmaktadır.

A Tipi yetiştirme eğitim semineri ders notları kitabında işlenmiş bulu
nan konuları kapsayıp aynı mahiyette bulunan ve yine DiSK Eğitim Daire
since hazırlanarak Temmuz - 1977 tarihinde yayınlanmış bulunan Demok
ratik Sınıf ve Kitle sendikacılığının anlatıldığı DİSK Eğitim Notları isimli
kitabın baş kısmında kitabın yayınlandığı tarihde DiSK Genel Başkanı olan
Kemal TüRKLER'in yazısı ve önsöz. DiSK'in tüm eğitim çalışmalarının
amacını ve vasfını açıkca belirtmektedir.

"DiSK Eğitim Notları" isimli kitabın baş kısmında bulunan Kemal TüRK
LER_'in yazısında "Günümüzde Bilimsel ve Teknolojik Devrimin vardığı dü
zeye karşın. kapitalist dünyada emekçi halkın büyük çoğunluğu cahilliğe ve
kültürsüzlüğe itilmiş durumdadır. insan kişiliğinin çok yönlü gelişmesini
sağlayacak gerçekten demokratik, özgür ve eşit bir halk eğitiminin yolları.
insanın insan tarafından sömürülmesine dayanan bir toplumda tıkanmıştır.

Eğitim, öğretim ve kültür alanlarında var olan tüm ayrıcalıkların te
melinde üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişki yatar. O halde
eşitsizliğin bu alanda da ortadan kaldırılması, emek ile sermaye arasındaki
uzlaşmaz çelişkinin kaçınılmaz sonucuna ulaşmasıyla olanaklıdır.
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Toplumsal olayları açıklayabilen tek evrensel bilim olarak işçi sınıfı
bilimi kitleleri kavradıkça maddl güç haline gelir. Tüm insanlık adına işçi
sınıfına öncülük görevini yükleyen evrensel bilim kitlelerde kök salıp yay
-gınlaştıkça tarihin son toplum değişiminin kapısı çalınır.

Ve kapitalist sömürü düzeninin yerini sömürüsüz sosyalist bir toplum
düzeni alır.

Sonrası. sosyalist yeni düzen de yeni insan çağıdır. Her türlü kötülü
,gun kaynağını oluşturan sömürüye son verilmiştir. insan kişiliğinin çok
yönlü gelişmesinde ve toplumun doğaya egemenliğinde en üst düzeylerin
yolu açılır.

Eğitim, ogrenim ve kültür hem kapitalizmden sosyalizme doğru top
Iumsal ilerlemenin gerçekleşmesinde hem de sosyalist toplumda toplum
sal ilerlemeyi ardıcı! ve sürekli kılmada can alıcı unsurdur.

Gerçek bir halk eğitimi ancak sömürüsüz düzende sağlanabilir. Bu
rıunla birlikte sömürüsüz düzene doğru köklü dönüşümü gerçekleştirecek
olan işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin eğitimi sınıf savaşımında belirleyici
.ağırlıktadır.

Bu nedenle DiSK, yayın çalışmalarına büyük önem vermektedir." de
nilmekte ve önsözde de "içinde yaşadığımız düzen çalışan halkın gittikçe
daha kötü yaşama koşullarına itilmesi pahasına aşırı sömürü ve ondan kay
naklanan kar temeli üstünde duruyor. Emek ile sermaye, işgücünden baş.;.
ka satacak bir malı olmayan işçi sınıfı ile üretim araçlarının özel mülkiye
tini ele geçirmiş olan kapitalist sınıf arasındaki uzlaşmaz çelişki, toplumu
muzu bugün daha belirgin bir biçimde etkiliyor. Türkiye işçi sınıfı sınıf sa
vaşımının güçler dengesinde artık baskın çıkmaya doğru gidiyor. Her dü
zeyde gelişip serpilen işçi sınıfı hareketi karşısında, egemen sermaye güç
lerinin eski vurdum duymaz tavırları artık geçerliliğini yitirmiştir. Tersine
ernpervalist gericiliğe bağlı tekelci sermaye azamı kar ve sınırsız çıkar düze
rıini sürdürmek amacıyla baskı ve şiddeti arttırıp, açık faşist bir yöntemi
yerleştirme yollarını arar olmuştur.

Son birkaç yılda işçi sınıfının öncülüğünde gerçekleştirilen yılın ey
lemleri bu nedenle faşizme geçit yok belgisinin damgasını taşıyor. Yakın
,geçmiş savaşım tarihimizin derinlikleriı,aen kaynaklanan işçi sınıfı öncü
füğünde tüm ilerici ve demokratik güçlerin, güç ve eylem birliği hedefi yo
[unda edinilen zengin deneylerle doludur.
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Toplumumuzun en dinamik ve en devrimci gücü olan işçi sınıfı bir
yandan kendi birliğini sınıf savaşım temelinde sağlamada yol alıyor, öte
yandan tüm çalışan halkın ilerici ve demokratik güçlerin ilerlemeden yana .
en genişine birlik olma eğilimine önderlik ediyor. Yakın hedef ileri demok
ratik bir düzenin kurulmasıdır. Barış, ulusal bağımsızlık, demokrasi, top
lumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımının yolu engebelidir, çetindir. işçi
sınıfının bu savaşımındaki öncülüğü ve başarısı belirleyici ölçüde bilinç
ve örgütlülük düzeyine yani savaşım yeteneğine bağlıdır.

Sendika işçi sınıfı hareketi içindeki örgütlerden sadece biridir. Ger
çek işçi sendikası sınıf savaşımının ve sömürünün ortadan kaldırılması he
defini benimseyen sendikal örgüttür. DİSK ülkemizin tek demokratik sınıf
ve kitle konfederasyonudur.

Sendikalar, işçi sınıfının okuludur. Bu okul sendikaların genel savaşım
alanına yayılır. Bu okul işyerinde en ufak hak aramadan grev alanlarına
geniş kitle eylemlerine kadar uzanır. Bu okulda öğrenilen ve durmadan ge
liştirilen sınıf bilincidir.

Sendikal eğitimin bu genel okulda özel bir yeri vardır. Sınıf bilinci
sadece pratikte ve kendiliğinden oluşmaz. Sınıf bilinci ayrıca öğrenilir. işte
bu nedenle DİSK sendikal savaşımında işçilerin sınıf bilincini ve savaş ye
teneğini geliştirmek amacıyla eğitim çalışmalarına başından beri özel bir
önem veriyor.

Mayıs 1975'de toplanan DİSK 5. genel kurulu sendikal eğitiminin öne
mini yeniden belirtmiş, yaygınlaştırılması ve niteliğinin geliştirilmesi vur
gulanmıştır.

1975 den bu yana binlerce işçi DİSK eğitim seminerlerinden geçti.
DiSK'te düzenli ve sürekli bilimsel sendikal eğitim yaygınlık kazandı. Bu
son yılların etkin eylemlerinden ayrı düşünülemiyecek bir gelişimdir.

DİSK A tipi yetiştirme, temel eğitim seminerlerinin etki ve sonuçlan
gözle görülür somutluğa ulaştı.

Bu eğitim notları bir ilk üründür. ilk deneylerin ışığında yazılan bu
notlar tam anlamıyla ders notları niteliğinde değildir. Hem seminerde bu
notların ezbere anlatılmadığı ve her seminerin kendi içinde canlı bir geli
şim ve tartışmaya açık olduğu unutulmamalıdır. Bu kitap temel işçi eğiti.,.
minin özünü belirleyen okuma parçaları olarak kabul edilmelidir.
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Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı anlayışından kaynaklanan te
mel işçi eğitiminin nitelikleri kitap okunduğunda anlaşılacaktır. Ancak bir
niteliğini üstüne basa basa anmakta yarar görüyoruz. Sınıf savaşımı geliş
tikçe bazı sermaye çevreleri işçi sınıfı hareketinin sömürü düzenine son
verme düşüncesine karşı köhnemiş kapitalist yapıyı onarma, toplumsal ba
rışı kurma gibi önerilerle ince uzlaşmacı tuzaklar hazırlıyorlar.

Tavrımız açık ve kesindir.
DİSK'te eğitim sınıf uzlaşmacılığına en ufak hoş görü tanımaz". denil

mek suretiyle kitabın ve dolayısıyla DİSK eğitim faaliyetlerinin niteliği ve
amacı açıklanmış bulunmaktadır. (DİSK Deliller Dosyası - Klasör 1. Ek 47)

DİSK Eğitim faaliyetlerinde ayrıca film, slayt ve ses bantlarından da
geniş ölçüde faydalanmıştır.

DiSK Merkezinde yapılan arama sonunda; Marksist - Leninist mahiyet
li pek çok kitap, dergi bulunmuş olup, bu kitap ve dergilerin Marksist li
taratürü tamamlamayı amaç edinen bir özenti ile seçilmiş oldukları, DiSK'in
ideolojik yönde gelişmesine yardımcı olarak kullanıldıkları, bir çoğunun
,çoğaltılarak A ve B tipi seminerlerinde kursiyerlere etüd için verildiği, se
minerlerin sonunda katılanlara karşılıksız dağıtıldığı ve aynı zamanda da
bu yayınlardan DiSK Basın-Yayın ve Eğitim Dairesi çalışmalarında istifade
edildiği ve çalışmalara esas olmak üzere bu kitaplardan özet bilgilerin ra
por haline getirildiği tetkik sonucu anlaşılmıştır.

Yine DİSK merkezinde yapılan arama sonucunda; Film Dairesinde:
Film, bant, slayt makineleri bulunmuş birçok filmlerin ve slaytların başta
Sovyet Rusya olmak üzere sosyalist ülkelerin propagandasını ve övgüsünü
ihtiva ettiği, sosyalist ülkelerdeki işyerlerinde, fabrikalarda çalışan işçile
rin sosyal hayatlarının. çalışma düzeylerinin refahın son noktasına ulaştığı
imajını yaratmaya yönelik bulunduğu, 1977 ve 1978 1 Mayıs'larının propa
ganda amacıyla kullanılmak için renkli ve sesli olarak çekimlerinin yapıl
mış olduğu keza tetkik sonucu anlaşılmış bulunmaktadır. (Ek - 182)

Arama sonucu elde edilen bantların tetkikinden; DİSK'in yapmış oldu
ğu Genel Kurullar, Bölge Temsilciler Toplantıları, Başkanlar Konseyi Top
lantıları gibi toplantılarda konuşmacıların tamamen ideolojik mahiyetteki
konuşmalarının tespit edildiği görülmüş-tür. (Ek - 1 Sayılı deliller dosyası.
Ek - 43 - 126 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173)

Ayrıca DİSK kütüphanesinde küçük boyda l.enin'in siyaha boyanmış
masa üzerine konulmak üzere özel surette hazırlanmış sosyalist ülkeler'
den temin edildiği tahmin edilen bir büstü de ele geçirilmiştir.
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DİSK tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinde; sosyalist ülkeler
deki işçilerin ve gençliğin yaşam düzeylerinin daha yüksek olduğunu belir
ten çok miktarda slaytların gösterildiği, yukarıda arama sırasında elde edil
diği belirtilen dökümanlardan anlaşılmış olup, örnek olarak Demokratik
Alman Cumhuriyeti gençliğinin övülmesi ile ilgili "Gençliğe Güven ve So
rumluluk" başlıklı slaytların izahatında kullanılan bant çözümü aynen
aşağıya alınmıştır.

"Gençliğe Güven ve Sorumluluk"

Demokratik Alman Cumhuriyetindeki Gençler konulu özgür Alman
Sendikalar Birliği tarafından hazırlanmış sesli, resimli gösteri.

Biz Alman toprakları üzerinde kurulmuş olan Sosyalist Demokratik
Alman Cumhuriyetinin yurttaşlarıyız.

Bizde erk, işçi ve köylülerin elindedir. Biz gençler yarının büyüklükleri de
mektir. Oysa biz bugünün de büyükleriyiz. Çünkü biz, bizim Devletimiz
Demokratik Alman Cumhuriyeti aynı zamanda gençliğin devletidir. ülke
mizde yaşayan 17 milyon vatandaşın 3 milyonunu gençler oluşturmaktadır.
Bu gençlerden 1 milyon 300 bini Demokratik Alman Cumhuriyetinde en
büyük sınıf örgütü olan özgür Alman Sendikaları Birliği üyesidir.

Büyük sosyalist işletmesinde işçi olarak çalışan biz Olaj-Ulen-Dozrnarl
ve ben bu üyelerdeniz. Ve sizlere Cumhuriyetimizden söz etmek, neden bir
gençlik Devleti olduğunu anlatmak istiyoruz.

Her şeyden evvel bize sosyal güvence ve açık ve sağlam bir gelecek
sağlamakta olan günümüzden, sosyalist bir düzenin yürürlükte olduğu gü
nümüzden söz etmek istiyoruz. Kadınların tümünün eşit haklara sahip ol
duklarını da unutmamak gerekir. Ama bu arada çok güç bir başlangıç dö
neminden de, bu günün yaşam koşullarımızı yarattığı zamanlardan da söz
etmemiz gerekir. Sovyetler Birliği ve Anti Hitler Koalisyonuna bağlı öteki
güçlerin Hitler faşizmini yıktıktan sonra bundan 30 yıl önce ülkemizin emek
çileri kendi yapılarını ele aldılar. Devrimci köklü değişiklikler gerekliydi.
örneğin demokratik bir toprak reformuyla toprağın emekçi köylülere dağı
tılması, okul ve eğitim sistemlerinin yeniden düzenlenmesi. Büyük tekel
lerin devletleştirilmesi ve büyük işletmelerin halk mülkiyetine geçirilmesi
ve en önemli olaylardan biri de eski devlet organını yok etmek ve demok
ratik erk organları kurmaktı. özgür Alman Cumhuriyeti Sendikalar Birjiğr
üyelerinin etkin bir biçimde katıldığı bu sürecin tepe noktasını Sosyalist
bir Devletin Demokratik Alman Cumhuriyetinin kurulması oluşturuyordu.
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öncü güç, birlik içindeki işçi sınıfının Marksist-Leninist partisi olan Al
manya Sosyalist Partisi idi. Bugün de öncü bunlardır. Almanya Sosyalist
Birlik Partisi gençlerin tek bir politik olan özgür Alman Gençliği örgütü
kurmalarında yardımcı oldu. Değişik kökenli, çeşitli dünya görüşünden 2
milyonu aşkın genç bu örgütün üyesidir. Bu örgütün ilk başkanı Eriş Kone
kaj olmuştur. Bugün Eriş Konekaj Almanya Sosyalist Partisinin Genel Sek
reteri, Demokratik Alman Halk Konseyinin Genel Başkanıdır. özgür Alman
gençliğinin ilk kurultayı 1946 yılında toplandı ve bu kurultayda genç ku
şakların temel hakları bir bildiri yayınladı. Gençliğin bu temel hakları ne
lerdir? Bu haklar çalışma ve dinlenme hakkıdır. öğrenim görme hakkı, ne
şe, sevgi ve boş zamanları değerlendirme hakkı. En önemli hak da devle
tin, ekonominin, toplumun politik yönetimine katılma hakkıdır. Genç dev
letimiz bu istemlere yasa gücü vermiş oluyor. Halkımızın en yüksek tem
sil organı olan halk meclisinin çıkardığı ilk yasalardan birisi de gençliğin
yurt kalkınmasına katılmasını düzenleyen, gençliğin meslek. okul öğrenimi
alanında desteklenmesini öngören yasa oldu.

1964-1974 yıllarında da daha geliştirilmiş yeni gençlik yasaları bu
ilk yasayı izledi. Bu temel hakların gercekleştiri lmesi bizde devletin pol iti
kasıdır. özgür Alman Gençliğinin Onuncu Kurultayında Almanya Birlik Par
tisi Genel Sekreteri Eriş Konekaj işçi-köylü devletimizin uyguladığı gençlik
,politikasının belirgin özelliği şudur. Genç kuşaklardan hem daha çok şey
bekliyoruz, hem de gençliğin planlı bir biçimde desteklenmesi için gittik
çe daha iyi koşullar yaratıyoruz. özgür Alman Sendikalar Birliği ve öteki
toplumsal güçler de bu politikayı desteklemektedirler.

Almanya Birlik Partisinin dokuzuncu parti kongresinde şu nokta bir
kez daha vurgulandı. Alrnanva Sosyalist Birlik Partisi. işçiye tümü ile gü
venmekte ve ona büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu ilkenin sosyalist
devlet uygulamasında nasıl gerçekleştirildiğini ve biz gençlerin bunlara na
sıl katkıda bulunduğumuzu göstermek istiyoruz.

Bizim çalıştığımız fabrikadan başlayalım. Kısaca LED diye tanımladı
ğ'ımız bu fabrika halk malı olan modern bir fabrikadır. Burada yedi binden
fazla emekçi çalışmaktadır. Biz meslek öğrenimimizi bu fabrikada yaptık.
Daha sonra da ilgi duyduğumuz bir işte çalışmaya başladık. Ben araç sü
rücüsüyüm. Olaj ise tesfiyecidir. Bizim fabrikada ikibin kadar genç çalış
maktadır. Bunlardan altıyüz kadarı çıraklık devresini görmektedir. Çıraklık
yapacağımız. iş yapabileceğimiz yer yoktur diye korku yoktur bizlerde. Çün
kü sosyalizmde iş bulamama duygusu yabancıdır. Ama bizde seçim yap
manın zorluğunu herkes bilir. Çünkü Cumhuriyetimizde 600 tür uzmanlık
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olanağı sağlayan 791 meslekten birini seçme olanağı vardır. Sağlanan buı
çok geniş olanaklarla her türlü darlığın önüne geçilmiştir. Her işletme dö
neminin bitmesinden 6 ay kadar önce her çırağa bir iş sözleşmesi yap
makla önermeyi yükümlüdür. Biz metro yapımı alanında çalışmaya karar kıl
dık. Burada öncelikle gençler çalışıyor. Burada gençlere çekici vagonların
yapımı verilmiştir. Yani bu bölümü bütün sorumluluğu ile birlikte biz yö
netiyoruz. Bu gibi gençlik projeleri bütün işletmelerde, Halk ekonomlsini
oluşturan alanlarda vardır.

Cumhuriyetimizde halen 81.000 gençlik projesi vardır. Bu projelerde
her meslek grubundan bir milyon üzerinde genç vardır. Bu gördüğümüz
ilk merkezi gençlik projesidir. 1948 yılında halkın enerji ve suya çok gerek
sinimi olmuştur.O zaman yurdumuzun her köşesinden genç, delikanlı ve
kızlar buraya geldi ve yurdumuzun güneyinde barış barajını kurdular. Bunu
daha büyük yapılar izledi. örneğin Rostov kentindeki liman. Voter Nehri
kıyısındaki çelik-demir kombinası.

Taldındar ve Bokbörkteki enerji santralları tarım alanında ıslah çalış
maları gibi. Bizim en büyük gençlik projemiz ise: Demokratik Alman Cum
huriyetinin baş kenti Berlin'dir.

Burada yüz binin üzerinde insanın- barınacağı konut, okullar ve çocuk
yuvaları, boş zaman değerlendirme yerleri ile yepyeni bir semt oluşturul
maktadır. Buradaki genç yapı yönetmenlerinden biri de Forknayt-Bürklef
dir. Kendisi Berlin yeraltı yapı kombinasında çalışmaktadır. özgür Alman
Sendikalar Birliğinin seçilen organı olan Genel Yönetim Kurulu üyeliğine
adaydır. özgür Alman Sendikaları Birliğinin birinci kongresine katılan
Bürtler delegelere seslenmiştir. Bir yapı işçisi için konut yapımı programı
nın kökleştirildiği bir yerde birlikte çalışmaktan daha ilginç ne olabi I ir.
Evet konut kurma programı devletimizin temel sosyal politikalarındandır.
Bu konut programının yapımının amacı 1990 yılına kadar Demokratik Al
man Cumhuriyetinde konut sorununu sosyal bir sorun olarak kökünden çöz
mektir. Biz de onlarca yıldan beri değişmeden kalan kiralar bir ailenin ge
lirinin yüzde üç ile yüzde beşi arasındadır. Gençlik projesinde çalışmak
büyük sorumluluk ister. Kendisine güven ve cesaret gerektirir. Olaj böyle
davranan birisidir. Bulunduğu sendikanın gençlik temsilcisidir. Onun gibi
gençlik temsilcisi olarak çalışan gençlerin sayısı 60.000 kadardır. Bu gö
rev herkesin çıkarlarını temsil etmeyi aynı zamanda da herkesin görevini
eksiksiz yerine getirilmesi için çalışmaktadır. Olaj'ın bulunduğu çalışma
kollektivi, sosyalist yarışma çalışmaları içinde örnek başarılar gösteriyor.
Bu ancak deneyimli arkadaşların gösterdiği destek ve yardım sayesinde
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olanaklıdır. İşletmemizin genel yönetmeni yüksek mühendis Forsmüller de
sık sık biz genç sendikalar bir araya gelir, yönetici ve sendikacı olarak biz
lerle tartışır. Yeni girişimler üzerinde bilgi verir. Zorluklarda yardımcı olur.
Arkadaşımız Forsmüller'in bize karşı çok anlayışlı davranması da şaşırtıcı
değildir aslında. Çünkü kendisi de daha önce bu fabrikada çıraklık yap
mıştır. Evet yönetmenimiz bize büyük güven göstermektedir. Bu da bizler
için bir destek olmaktadır. Nitekim plan hedeflerini ve fiş kalitesini ger
çekleştirmiş oluyoruz. Fabrikamızın ürettiği elektrikli lokomatifler, çekme
vagonları gibi ürünler dünya pazarlarında aranan ürünlerdir. Bu başarıya
14 gençlik çalışma kollektivinin önemli üretim bölümlerinde oluşturulmuş
olan Gençlik kollektifleri toplumun saygınlığını kazanmışlardır. Bu kollek
tiflsrin eğitimin geliştirilmesi, desteklenmesi konusunda özgür Alman Genç
liği ve özgür Alman Sendikalar Birliği özel bir titizlik ve çaba göstermek
tedirler. Bu gençlik gruplarının üyeleri üretimin arttırılması için verilen uğ
raşta, canlı bir kültür yaşamının geliştirilmesinde ve anti-emperyalist da
yanışma hareketinde en ön sıralarda yerlerini almaktadırlar.

Bu gruplar haklı olarak komünist eğitim ocakları olarak tanınmakta
dırlar. Çalışan herkes aynı zamanda iyi olarak dinlenebilmelidir de. Bunun
için de bizde sayısız olanaklar vardır. Her yıl üç milyon emekçi, çırak, öğ
renci ve çocuk özgür Alman Sendikalar Birliğinin tatil sitelerinde işletme
lere ait tatil yerlerinde tatillerini geçirirler. Bizim işletmeye ait tatil yer
lerinden geçen yıl burada çalışan gençlerin üçte biri yararlandı. Bir Sendika
üyesi iki haftalık tatil için pansiyon ücreti olarak 2 ila 100 Mark arası para
öder.Bu ise tüm masraflarının sadece yüzde kırküçüdür. Aradaki fark sen
dika tarafından karşılanır. Anne ve babalar çocukları için ilkesel olarak 30
Mark öderler. Sendika ise yaklaşık her çocuk için 200 Mark harcama ya
par. Ayrıca 522 kamp yeri ve 245 gençlik evi, spor için hizmete hazırdır.
Buralarda gecelemek için fiyat 1 Mark dolayındadır. Demokratik Alman
Cumhuriyeti Gençlik Seyahat Bürosu ülkemizin en güzel bölgelerine, kom
şu sosyalist ülkelere olmak üzere yılda 200.000 ile 300.000 arasında gezi
düzenlemektedir.Bu gezilerde öncelikle yeğ tutulan ülkeler Sovyetler Bir
liği, Çekoslavakya, Bulgaristan, Polonya Halk Cumhuriyetidir. Türingen or
manlarında bir otel gibi 12 gençlik oteli hizmete açıktır. Kulüp, spor ve
tiyatro odaları, kitaplıklar, hoş ve dinlendirici bir tatil için hizmete açıktır.
Kentlerde ve kırsal alanlarda kurulu 4600 Gençlik Kulübü, 200 gençlik
yurdu biz gençlere aittir. Bu sayılara her geçen gün bir yenileri eklenmek
tedir. Buralarda Hint müziği ile çalışmaların yorgunluğunu atma ve dinlen
me olanakları vardır. İşletmelere ait olan ve sendikalar tarafından yöneti
len 350 kültür evi de bizim boş zamanlarımızı değerlendirmesi bakımın-
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dan önemli rol oynamaktadır. Burası bizim gençVik kulübümüzün de bulun
duğu bir dağ kültür evidir. Bu kültür evi etrafından desteklenen 22 kolda
ve ilginç alanlarda boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. örneğin; işçi ti
yatrosunda, oda orkestrasında, resim ve grafik kolunda, bu olanağı buluyo
ruz. Halkın sanatsal yaratıcılığının tepe noktaları ise; Demokratik Alman
Cumhuriyeti işçi Şenlikleri olmaktadır. Bu şenlikler özgür Alman Sendi
kaları tarafından gerçekleştirilir.

Enternasyonalle kurtulur insanlık, Berlin politik şarkılar festivalinden
bir görünüş, 8 nci festivale 34 ülkeden örneğin; Macaristan, Angola, Şili,
ingiltere ve ABD'den gruplar ayrıca Demokratik Alman Cumhuriyetinden
3200 şarkı grubundan en iyileri katıldılar. Grupların söylediği şarkılar ön
celikle anti-emperyalist dayanışmanın ruhunu taşıyorlardı. Spor, sağlık ve
gençlik verir. Ancak spora erken yaşta başlamak gereıkir. Ülkemizde genç-·
lerin ve çocukların yüzde altmışı düzenli spor dallarında spor yaparlar.
Okulda ise spor ders programının temel programıdır. Her yıl düzenlenmek
te olan parti kal yarışmalarına 100.000 genç ve çocuk katılmaktadır. Daha
sonraları dünya ve Olimpiyat şampiyonluklarını alan bir çok genç ilk madal
yalarını bu yarışlarda almışlardır. Toplam 34.000 Spor tesisi kullanılmak
üzere gençlerin hizmetindedir. Sosyalist toplumun bir özelliği de bütün yurt
taşlara ücretsiz sağlık hizmeti sağlamaktır. Genç 'kızların 16 yaşından son
ra kullanabilecekleri doğum kontrol hapları da ücretsiz verilmektedir. Her
iki gençten birisi bir kitaplığın sürekli ziyaretçisidir. işletmelerde bulunan
5393 sendika kitaplığı da yığınsal olarak kullanılmaktadır. ödünç alınan
kitapların büyük bir çoğunluğunu da mesleksel ve bilimsel kitaplar oluştur
maktadır. Lenisdoğ-Komomatif yapımı fabrikasında çalışan 2400 emekçi
ve bunlar arasında pek çok sayıda genç kendi alanlarında Marsizm-Leni
nizm konusunda ya da yeni meslek dalında öğrenimlerini ilerletmek için bu
radaki işletme akademisinde öğrenim görmektedirler. Böylece biz toplum
sal yaşamın toplumsal gidişine ayak uydurmak için gerekli ön koşulları
kendi kendimize saptırmış oluyoruz. Bizde de bu gibi süreçler sorumsuz
oluşmuyorlar. Ancak sosvalizrn'in yapısı gereği bu gibi sorunlar hiçbir za
man emekçi halkın omuzlarına yüklenmez. ülkemizde çağdaş düzeyde dö
şenmiş olan 600 okul vardır. Bu okullarda genç öğrenciler barış, halkla
rın dostluğu ve sosyalizmin ruhuna uygun biçimde eğitilirler. Herkes için
zorunlu olan 10 sınıflı politiklik orta okullarda çocuklar gelecekteki yaşam
ları için temel bilgileri ve Dünya görüşünü ilerletirler.

Bu öğrencilerin çoğu daha sonra 2,5 - 3 yıl sürecek olan meslek öğre
nimini yaparlar. Meslek öğreniminde sendikanın da desteği ile tek tip eği-



634

tim uygulanması benimsenmiştir. Çırakların çoğunluğu tarım ve endüstri
alanlarında eğitim görür. Aynı zamanda kooperatiflerde ve özel ticaret iş
!etmelerinde çırak yetiştirilmektedir.

Yetişme çağında çıraklar için .çağın gereklerine uygun ders odalar ı,
kulüp ve yurtlar açılmaktadır. örneğin; burada gördüğünüz Amslan kentin
de kurulmuş olan bu yurt gibi. Bu yurt geleceğin hayvancılık ve tarım tek
nisyenleri için kurulmuştur. Her çırak bütün harcamaları için günde 1 Mark
10 Fenik ödemektedir. Bu koşullar altında çırakların sosyalist çalışma ya
rışmaları için gerekli maddi olanaklar yaratılmış olmaktadır. Yaratıcılık ve
yeni şeyler yapan ruhu da bu koşullar altında olur. Ayslebindeki Marsberg
kombinasında bu olanaklara sahip çıraklar mühendislerle birlikte yılda 500
ton bakır üretimi yapabilen teknik yenilik geliştirmişlerdir. Faytayd tesisin
deki gençler 30 tonluk yüksek fırının yönetimini üstlenmişlerdir. Bu genç
ler şimdi üretimi nasıl arttıracakları konusunda kafa yormaktadırlar. Ayrıca
tüm gençlerin yüzde otuzsekizi yenilik getirme ve yeni buluşlar altında ak
tif olarak çalışmaktadırlar. Bilimsel teknik alanda gençliğin ele aldığı en:
büyük girişim ise yarının ustaları sergisidir. Bu girişim özgür Alman Sen
dikalar Birliğince de yeteri kadar desteklenmektedir. Geçen sene bu gi
rişimlere katılan gençlerin sayısı iki milyonu aşmıştır. Bunların yarım mil
yonu ise genç işçilerdi. Yarının ustaları sergisi her yıl merkezi olarak Lazyik.
kentinde yapılmaktadır. Daha önce ise işletmelerde. okullarda, kasaba ve
semtlerde yapılan işler sergilenir ve bu büyük sergiye hazırlık yapılır. 1 S:
yaşına gelen tüm gençlerin yüzde doksandokuzu bir meslek öğrenimini bi
tirmiş durumdadır. Ya da bir yüksek okulda. bir meslek dalında öğrenim
görmektediL -Her 4 gençten -biri bu yolu-seçmektedir. Alman özel destekle...
me önlemleri ve daha uygun öğrenim koşulları sağlanması sayesinde üni
versiteler daha çok köylü ve işçi çocuklarını teşkil etmektedir. Yüksek okul
larda öğrenim ücretsizdir. Öğrencilerin yüzde sekseni ayda 10 Mark gibi
düşük bir kira karşılığı modern öğrenci yurtlarında kalmaktadırlar. öğre
nimi biten her öğrenciye gördüğü öğrenime uygun bir iş yeri güvencesi sağ
lanmıştır. Demokratik Alman Cumhuriyetinde seçme ve seçilme yaşı 18 dir,
Halk Meclisinde bulunan 500 saylavın 61 'i ve yerel yönetim alanında her
saylavdan birisi gençlerin arasından seçilmiştir. özgür olmayan gençliğin,
Halk Meclisinde 40 saylavdan oluşan kendi meclis grubu vardır. özgür
olmayan sendikalar birliğinin 68 saylavdan oluşan halk meclisi de ikinci
bir gruptur. Uzman makinist olarak Lübenav enerji santralında çalışan 20•
yaşında bayan Bliviv Tüliy Halk Meclisinin en genç saylavıdır. Kendisi
coşku içinde bizlere şunları anlatıyor. 1977 yılında özellikle sendika grup
larında olmak üzere yığınsal tartışmalardan sonra Halk Meclisince karara



635

bağlanmış olan yeni çalışma yasasının hazırlanmasında bende çalıştım.
~irçok gencin yapmış olduğu öneriler üzerine meslek öğrenimi konusu, genç
işgücünün korunması, çırakların çalışma ve yaşama koşullarının düzenlen
meside bu yasanın kapsamı içine alındı. Her saylav yasaların yaşama ge
çirilmesinde tek tek sorumludur. Seçmenleri karşısında her zaman hesap
vermekle yükümlüdür. Sosyalist demokrasinin uygulanışı işte budur. öz
gür olmayan sendikalar birliği yönetim kurulu başkanı ve Halk Meclisi say
.lavı Maret Tiş'l gençlik yasasının yaşama geçirilmesi konusunda çıraklar
dan bilgi alırken görmektesiniz. Gençlik yasası. gençliğin desteklenmesi
için her yıl belli bir biçimde gerçekleştirme konusunda tüm işletme ve ku
ruluşlara yükümlülük getirmektedir. Bu konuda sendikalarda denetleme gi
bi en önemli bir görevi yerine getirir. Gençliği de destekleme planlarında
politik, ekonomik ve kültürel alanlarda gençliğin etkinliğini arttırmayı ön
gören önlemler yer almaktadır. Bu planlar karara bağlanmadan önce bu
konuda tüm gençlerle tartışılır. Burada Olinkov ile gördüğünüz arkadaşı
mız Gabrielli son sendika seçiminden sorumlu görevinde iken seçilmiş
280.000 genç sendikal üyesinden birisidir. Çok sayıda örnek işçi ve çırak
sendikaların eğitiminde sendika yönetimine danışma ve destek görevi ya
pan organlardır. Bu organlar gençlerin, işçi sınıfının dünya görüşü ve işçi
sınıfı ilkelerinin doğrultusunda enternasyonel olarak yetiştirilmesinde yar
dımcıdırlar. Bütün bunlar göstermektedir ki; sosyal güvenliği ve sosyal ada
l~i. halkın mutluluğunu ve refahını gerçekleştirmeye yönelik devlet politi
kasının belirli unsurlarıdır da. Bizde sömürü gibi patron keyfiliği gibi mes
'lek yasaklamaları ve işsizlik gibi kavramlar yoktur. Bizim ne fahiş kira yol
suzluğundan, ne de tüketim mallarına yapılacak fahiş zamlardan korkumuz
yoktur. Çünkü temel gıda maddeleri. öte yandan kiralar. ulaşım araç bilet
leri ve sosyal hizmet· karşılıkları Alman Demokratik Cumhuriyetinin kurul
,duğu 1949 yılından bu yana hiç değişmemiştir. Devlet bunu sağlamak için
,geniş "kapsamlı destek programı uygulamaktadır. Sendikanın da aktif ca
Jışmasıyla Alman Demokratik Cumhuriyetinde bir sosyal politika biçimi şe
killendirilmektedir. Bu program ekonomik politika ile sosyal politikanın iyi
temeline oturtulmak ve özellikle biz gençler de daha çok yararlanmaktay
dı. örneğin; evli genç çiftler yuva kurmak için uzun vadeli 5000 mark kredi
.almaktadırlar. Bu olanak onların yeni yaşamlarına daha yeni olanaklar sağ
lamaktadır. Eğer bu yeni genç evlilerin 3 çocuğu olursa o zaman bu kredi
yi ödeme yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır. Bir bu kadar kre
di de yurt kredisi olarak alınabilmektedir. Devletimiz çalışan annelere de
büyük bir titizlikle elini uzatmaktadır. Gebelik izinini 18 haftadan 26 haf
taya çıkarmıştır. Bu izin süresi içinde son kazancın üzerinden net parası
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verilir. Anne ve babaların işte, gözleri arkada kalmaması için çocuk kreşle
ri ve yuvalar yapılmaktadır. Bugün eğer anne-babaları isterse üç yaşından
küçük çocukları % 57 si kreşlerde bakım görme olanağına sahiptir. Okuf
öncesi yaştaki tüm çocukların % 88'i çocuk yuvaların,a gidebilmektedir ve
1 ile 4 ncü sınıfa kadar giden öğrencilerin % 70'i okul yurdunda kalabil
mektedir. Çalışan anneler ikinci ve ondan sonraki çocuğun doğumu ile bir
yıl garantili paralı izin haklarını kullanırlarsa çalıştıkları işyerindeki hak
ları saklı kalır. Bir yıllık net kazancının % 75 ile % 90'ı kadarını almaya
devam ederler. Bu gibi haklar ve sosyal politikanın sağladığı daha başka:
olanaklar mutlu bir yaşam için bu ön koşulları yaratmaktadır.Ancak biz aynr
zamanda şunuda bilmekteyiz. Sosyalist düzende de hiç bir şey kendiliğin
den gerçekleşmiyor. Halkın rnaddi ve kültürel yaşam düzeyini sürekli yük
seltmek, 30 yıllık başarılı sosyalist gelişme ve gençliğin desteklenmesine
ağırlık veren politikada şu bilinç pekişmiştir. Biz hergün şu deneyimle
ri bir kez daha yaşamaktayız. Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist devletler
le sürdürülen dostluk ve işbirliği barışa yönelik ilerici bir gelişmenin sağ
lam bir temelidir. Sınıflı ve sınıfların çatışmakta olduğu eski burjuva top
lumunun yerine öyle bir birlik düzeni gelecektir ki; o düzende bireylerin'
özgürce gelişmesi tüm toplumun özgür gelişmesinin ön koşulu olacaktır."

DiSK tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinde istifade edilen pek
çok slayt'ın izahatında kullanılan bantlar arasından örnek olarak alınan yu
karıdaki "Gençliğe güven ve sorumluluk" başlıklı banta ait çözüm metnin- ı
de de diğerleri gibi seminerlere iştirak eden işçilere sosyalist ülkelerde di-
ğer ülkelerden daha üstün hayat şartlarının olduğu propaganda edilerek,
onların Marksist-Leninist prensiplerle, özellikle "işçi smıfı bilinci" ile şart
landırılarak zamanı geldiğinde gerçekleştirilecek ihtilalin taban gücünün,
ihtilalci gücünün oluşturulmasına ağırlık verildiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca bir açıklamaya gerek bulunmayan DISK'in eğitim çalışmaları hak
kında vermiş olduğumuz bu izahatlarda, DiSK'in amacına ulaşmak için eği
time faaliyetlerinin fevkinde özel bir özen gösterdiği açık bir şekilde görül
mektedir.

DiSK'in kuruluş tüzüğünün amaç maddesinde belirtilen; Anayasada
köklü dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, işçi sınıfının devrimci öze kavuş
turulması, toplumcu bir düzenin gerçekleştirilmesi, işçi sınıfının sınıf bilin
cine kavuşturulması ve bu hususların temini için işçi sınıfı biliminin rehber
kabul edilmesi gibi Marksist felsefeden kaynaklanan ilkeler ile; 7. Genet
Kurulda tüzük tadili şeklinde kabul edilen son tüzüklerin ve DiSK tarafından
hazırlanıp bağlı sendikalara önerilen Tek Tip Demokratik Tüzüğün amaç
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maddelerinde belirtilen; Türkiye işçi Sınıfının "Demokratik Sınıf ve Kitle
örgütü" olarak ekonomik, politik, ideolojik mücadele içinde işçi sınıfı bi
Jimi rehberliğinde eğitimin yaygınlaştırılarak, işçilere sınıf bilincinin kazan
-dırılması ve "Demokratik Merkeziyetçilik Disiplini" içinde, gerçek kurtuluş
olarak nitelenen sosyalist bir düzenin kurulması ve bu ilkeler doğrultusun
da emekçi halkın ülke yönetimini ele alması ve uluslararası işçi sınıfı ile
de işbirliği sağlanarak sosyalist bir düzenin hayata geçirilmesi biciminde
özetlenebilecek olan ve amaç ilkeleri arasında, tam bir bağıntı, bulunan her
üç tüzüklerinde de, işçi sınıfının iktidarını kurabilmesi, sosyalist bir sis
temin gerçekleştirilebilmesi için, bu iktidara kavuşmanın temel koşulu ola
rak işçi sınıfı bilimi diye nitelendirdikleri Marksist-Leninist öğretiye dayalı
eğitime özel bir yer verilmiştir.

DiSK Genel Kurullarında, Yönetim ve Yürütme Kurullarında eğitimin
işçi sınıfı bilimi rehberliğinde ve DiSK'in kontrol ve murakabesi altında,
DiSK'e bağlı tüm sendikalarda tevhitli bir biçimde sürdürülmesinin temini
için önemli kararlar almış ve bu kararlar uygulamaya 'konulmuştur.

DiSK Yönetim Kurulunun 12-13-14 Temmuz 1975 tarihli ve 27 sayılı
toplantısında aldığı 11 notu karar ile; DiSK'in amaçlarının gerçekleşmesi
.açısından birinci derecede önemli olan eğitim konusunda üye sendikaların
.değişik değişik programlar uygulamakta oldukları, diğer yandan bu konu
nun bir takım teknik imkanlarla yapılması gereği ve bu açıdan mevcut im
kansızlıklar nedeni ile bazı üye sendikaların eğitim konusuna önem verme
mekte oldukları gözönünde tutulmak suretiyle eğitimin daha geçerli ve tu
tarlı bir biçimde uygulanabilmesi için DİSK seviyesinde ve DiSK tarafından
organize edilmesine ve uygulanmasına, saptanacak eğitim biçimlerinin prog
rarrlanmasına ve uygulanmasına oy birl·iği ile karar verilmiş ve uygulana
cak eğitim biçimleri de saptanmıştır. Takip eden dönemlerde de sınıf ve
kitle sendikacılığının temel ilkelerini de içeren Marksist-Leninist işçi Sını
fı Bilimi rehberliğindeki eğitimin gerek DiSK bünyesindeki işçiler, gerekse
DiSK bünyesi dışında kalan emekçiler ve işçiler arasında yaygın hale getiril
mesini sağlayıcı kararlar alınarak uygulamaya konulmuştur.

Gerek tüzüklerinden, gerekse illegalitedeki tüm teorik ve eylemsel faa
liyetlerinden, işçi sınıfı öncülüğünde diğer emekçi katmanlarla birlikte ger
çekleştirilecek bir ihtilal ile üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin top
lumsal mülkiyete dönüştürülmesi ve kapitalizmin yıkılarak işçi sınıfı dikta
sına dayalı sosyalizmi kurmayı amaç edinmiş olduğu açık bir şekilde an
laşılan DiSK; "Devrimci Teori olmadan Devrimci Pratiğin olamayacağını"
söyleyen "Lenln'in" bu ilkesinden hareketle.amaç edindikleri sosyalist dev-
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rımın öncü gücü olan işçi sınıfının, dolayısıyla işçi sınıfını teşkil eden bu
sınıfın savaşkan neferlerinin sosyalist ihtilalin temel teorisini teşkil eden.
Marksist-Leninist bir eğitimle, ihtilalin temel gücü olan işçilerde kendileri
için sınıf olma bilincinin ve sınıf uzlaşmazlığı fikrinin uyandırılıp zihinlerin
de perçinlenmesine ve onların ihtilalci bir ruha kavuşmuş militanlar ola
rak yetiştirilmesine büyük gayret göstermiştir.

Gerek DiSK, gerekse bağlı sendikalarda tevhitli olarak ve DiSK'in de
netimi altında uygulanan eğitim seminerlerinde; mevcut düzenin sömürü
düzeni olduğu, sermaye sınıfının, burjuvazinin işçileri sömürdüğü, devletin,
sermaye sınıfının bir sömürü aygıtı olduğu, işçilerin artı değerlerinin kapi
talist sınıf tarafından çalındığı, kapitalist sistem içinde işçilerin sömürülme
sinin önlenemeyeceği bu nedenlerle işçi sınıfının kapitalizmle ve sermaye
sınıfı ile uzlaşmasının hiç bir zaman mümkün olamayacağı, işçi sınıfının
ekonomik mücadelesinin yanında politik ve ideolojik mücadelesini de en,
etkili biçimde sürdürmesi gerektiği, işçi sınıfının ancak kendi iktidarlarr
olan sosyalizmi gerçekleştirmek suretiyle sömürülmekten kurtulabiteceöl.
toplu sözleşmelerle sömürünün ortadan kaldırılmayacağı, sınıf mücadelesi
nin sömürünün ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği, işçi sınıfının bir
bütün olarak kapitalist sınıfla karşı karşıya bulunduğu, kapitalist sınıfın si
yasal örgütlenme biçimi olarak devletin elindeki bütün baskı araçları ile
mülkiyet düzenini koruma görevini üstlenmiş olduğu ve böylece işçi sınıfr
üzerindeki sömürüye baskının da eklendiği, işçi sınıfının sömürüyü azalt
mak ve sömürü ve baskıyı kaldırmak için mücadele ettiği, bu mücadele
araç ve yollarından birinin "Grevler" olduğu, iş yeri grevinin sınıf müca
delesinde tabanca, iş kolu grevinin tüfek, Genel Grev'in ise ağır top oldu
ğu, ağır topun kullanma zamanının iyi seçilmesi ve bunun sonuç almanın
hemen hemen kesin olduğu ve yeterli gücün sağlandığı zaman kullanılmasr
gerektiği, Özgür ve eşit bir Halk eğitiminin yollarının insanın insan tarafın
dan sömürülmesine dayanan bir toplumda tıkanmış olduğu, eğitim, öğre
nim ve kültür alanlarında var olan tüm ayrıcalıkların dahi temelinde üretici
güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin yattığı, bunun ise emek ile
sermaye arasındaki uzlaşmaz çelişkinin sonucu olduğu, toplumsal olaylan
açıklayan tek evrensel bilimin işçi sınıfı bilimi olup bu evrensel biliminı
kitlelerde kök salıp yaygınlaştıkça tarihin son toplum değişiminin kapısı
nın çalınacağı ve kapitalist sömürü düzeninin yerini, sömürüz sosyalist bir
toplum düzeninin alacağı ve yeni düzende her türlü kötülüğün ortadan kal
kıp işçi sınıfının mutluluğa kavuşacağı eğitim seminerine iştirak eden iş
çilere ve muhtelif yayın organları ve konferanslar ile de tüm emekçilere de
vamlı surette aktarılmış ve onlarda kapitalizme ve kapitalist sisteme ve
sermaye sınıfına karşı düşmanlık hisleri yaratılarak, bu sistemin ihtilalce
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metodlarla ve işçi sınıfı öncülüğünde yıkılıp işçi sınıfının kurtuluşu olarak
.nitelendirdikleri sosyalist bir düzenin kurulması yolunda devamlı surette
bilinçlendirilmeye çalışılmıştır.

DiSK eğitim programları, DiSK yürütme kurulu tarafından görevlendiri
Jen ve ilişik listede isimleri belirtilen eğitim ve örgütlenme dairesi uzman
Jarı tarafından hazırlanmış ve titizlikle uygulanmıştır.

Daha öncede belirtildiği üzere, komünizmi amaçlayan ve sosyalist dev
rimin "ihtilalin" tahakkuku için işçi sınıfının devrimci bir vasfa erişmesi ve
bilinçlenmesi IOzumunu kabul eden DiSK'in işçilere "Bilimsel Sosyalizm"
dive adlandırılan Marksist-Leninist dünya görüşünü bütün yönleriyle öğret
mek ve bu bilgilerle techiz edip, savaşkan birer DiSK militanı olarak ye
tişmelerini sağlamak ve kurulacak proletarya diktatörlüğünün idareci kad
rosunu hazırlamak için yoğun bir eğitim faaliyetine girişmiş olduğu oldukça
.ağır bir şekilde anlaşılmış bulunmaktadır.

DiSK ve Bağlı Dairelerde Çalışan ücretli Uzmanlar :

İbrahim Sadun AREN
Alpaslan IŞIKLI
Günaydın ERDOĞMUŞ

Teoman öZTüRK

Mete SÖNMEZ

Vedat Sina PAMUKÇU

Süleyman Aydın MERİÇ

Necat Fürüz KUHi

Süleyman ÜSTÜN
Hüsnü Dilli
Zülfikar DiCLELi

Faruk PEKİN

Ankara DiSK Araştırma Enstitüsü Müdürü
Genel iş Eğitim Uzmanı
DiSK Sosyal Hizmetler ve Koordinasyon Dai
resi Eski Müdürü
TMMOB Eski Başkanı, DİSK Araştırma Dai
resinde Uzman
Eğitim Uzmanı ve DiSK örgütlenme Dairesi
Eski Müdürü
DiSK Genel Sekreter Yardımcısı ve Dış iliş
kiler Dairesi Müdürü
DiSK ve Maden-iş Eğitim Uzmanı, DiSK
Eski Genel Sekreter Yardımcısı
DiSK ve Maden-iş Eğitim Uzmanı, Maden-iş
Sendikası Dış ilişkiler Dairesi Müdürü
Maden-iş, Banksen ve DiSK Eğitim Uzmanı
DİSK Eski Basın-Yayın Dairesi Müdürü
DiSK ve Maden-iş Eğitim Uzmanı, Maden
iş Sendikası Eski Genel Sekreter Yardımcısı
piSK Eğitim Uzmanı ve Eğitim Dairesi Es
ki Müdürü
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Murat GüNGöR

Nurullah ÖZKEPÇE
Ahmet Tevfik BİLGİN

Yücel TOP
Erhan GöMüÇ
Hatice Naşide Zülal

Ömer GüNBULUT

Yücel YAMAN

DİSK Uzmanı ve Toplu Sözleşme Daires]
Müdürü
DiSK Uzmanı ve Mali Daire Müdürü
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Avukat, 'DİSIK Hukuk llşleri Dairesi Müdürü:
DiSK Basın-Yayın Dairesinde Eski Uzman

KILIC DİSK Eski Eğitim Uzmanı, DiSK Sekreter-
• lik Büro Şefliğinde Uzman

DİSK Eski Toplu Sözleşme ve Araştırma,
Dairesi Uzmanı
DiSK Uzmanı, Basın-Yayın ve Tanıtma Dai
resi Eski Müdürü
DİSK Eski Eğitim Uzmanı
DİSK Eğitim Dairesinde Uzman
DİSK Eğitim Dairesinde Uzman
DİSK örgütlenme Dairesinde Uzman
DİSK örgütlenme Dairesinde Uzman
DİSK örgütlenme Dairesinde Uzman
DİSK örgütlenme Dairesi Uzmanı
DİSK Koordinasyon Dairesinde Uzman

Ali Eşref TURAN
Fahri ARAL
Mehmet YÜCEL
Tuğrul PAŞAOĞLU
Zafer KUTLU
Mendi BEŞPINAR
Ergun MüCELDİLLi
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Aysel ÇOKDUYGULULAR
önder BİLGİN

Tevfik YÜCEL

DİSK Koordinasyon Dairesinde Uzman
DİSK Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesinde
Uzman
DİSK Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesinde
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Mehmet YENİGÜN

Uzman
DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Uzmanı
DİSK Ajansı Sekreteri ve Basın-Yayın Uz
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V - DISK'IN KiTLE EYLEMLERi

A - 15 - 16 H a z i r a n 1970 O I a y I a r ı
15-16 Haziran 1970 tarihinde Kocaeli ve İstanbul 'da yaratı lan ve s,

kıyönetim ilanına sebep olan, üç kişirrin ölümü, yüzlerce kişinin yaralan
ması, birçok işyerinin ve resmi binaların tahribiyle neticelenen ve yandaşla-
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rınca "Türkive vi sarsan iki sıcak gün" şeklinde vasıflandırılan büyük çap
taki şiddet olaylarının DiSK'in mevcut düzeni yı-kmalk ve Proleter Devrimi
gerçekleştirmek için işçi sınıfını eğitip bilinçlendirmek. 'kendi tabirleriyle
işçi sınıfının mücadele azmini bileyerek. dayanışma ve bütünlüğünü dina
mik bir halde ayakta tutabi imek için giriştikleri !kitlesel eylemler cüm
lesınden olduğu ve bu olayların da DiSK'çe düzenlendiği yıllar sonra yine
kendilerince açıklanarak, DiSıK 7. Genel Kurul Çalışma Raporunda bu husus
ta şöyle denilmektedir:

"DiSK Yürütrne Kurulu 6. ~ını doldururken o güne kadar kitlesel bir
gösteriyle lkutlanmamış olan 15-16 Haziran direnişinin 8. yıldönümünde İs
tanbul 'da Spor ve Sergi Sarayı 'nda düzenlenen bir gece ile bu direnişin 8.
yılını ilk kez kitlesel bir oiçimde kutlamıştır."

"Türkive işçi Sınıfının sendikal haklarına yönelen ·saldırılara karşı ha
rekete geçtiği, işçi sinıfının toplumu değiştirecek öncü sıruf olduğunu açıkca
vurguladığı 15-16 Haziran 1970'in 8. ıyıldönümünde işçi sınıfımızın demoi<
ratik ve sendikal haklar için mücadeleye kararlı olduğunu bir kez daha
dile getirmiştir."

"ücretler dondurulamaz, referandum hakktrruz söke söke alırız, genel
grev hakkımız sölke söke alırız, yaşasın sosvahzrn •sloganları içinde 'binlerce
DiSK üyesi coşkulu ıbi•r gece yaşamıştır."

"15-16 Haziran eylemine katılmaktan dolayı yargılanan işçilerin de ko
nuk olarak çağrıldığı gecede Genel Başkan Abdullah BAŞTüRK sendikal hak
ve özgürlükler üzerinde durarak bir konuşma yapmış ve bu 'konuşmasında
özet olarak şu görüşl-eri vurgulamıştır:

işçi sınıfımızın sendikal halk ve özgürlüğüne burjuvazinin yöneltmiş oi
duğu bir saldırıya karşı verilımiş olan bu ıbüyük cevabı tarih içindeki yerine
oturtmamız 'başta gelen görevimizdir.

Sınıf ımücadelesinin tarihsel gelişim süreci içinde rıisbeten durgun, ha
reketsiz 9eçen dönemlerin yanı sıra belirli bir niıtelik değişimi de taşıyan
öyle günler yaşanır 'ki, 'bu ·günler 20 •yılı kapsıyan 'bir siyasal deneyime eşit
olur. işte Türkiye işçi sınıfı açısından 15-1'6 Haziran'da yaşanan iki büyük
gün bunun en açjk karutrdır.

Gerçekten 15-16 Haziran günleri Türkive'de işçi sınıfının gücünü dosta
düşmana göstermiştir.

15-16 Haziran işçi sınıfının kendisi için sınıf olma yolunda vermiş ol
duğu büyük mücadelenin bir ba'kıma noktalanmasıdır, ama hepsinden de
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öenmlisi 15-16 Haziranda işçi sınıfı toplumdaki öncülüğünü tartışmasız bi
çimde ortaya koymuştur. O güne kadar işçi sınıfı dışındaki güçlere bel bağ
layan bir ıtakıım lküç'ük burjuva ayıdınlarının yanlış düşüncelerini ham hayal
lerini yıkmıştır.

15-16 Haziran direnişi işçi sınıfının mücadelesine ilişkin teorik yan
lışların etkisiz hale gelmesine, önemli katkıda bulunmuştur. Ancak 15-16
Haziranın 8. yılında da işçi sınıfı adına yapılan yanlışlar •başka biçimlerde
ortaya çıkmaktadır. [şçi sınıfı bu yanlışların üstesinden qelerek mücadele
sini sürdürecektir. işçi sınıfı bilimine ters akımlarla işçi sınıfı disiplinine
aykırı davranışlarla mücadele etmek bu anlamda en önemli görevdir.....

işçi sınıhmız mücadelesinde zengin deneylere sahip olmasına rağmen
günümüzde planlı saldırılara 'boy hedefi 'haline getirilmek istenilmektedir.
Dışa bağımlı kapitalistleşme beraberinde işsizlik, fiyat artışları, ekonomik
bunalım getirmektedir. içinde tıulunmuş olduğumuz ekonomik yapının so
rumlusu sömürü 'konusunda hiç bir kayıt altına girmek istemeyen sermaye
çevreleridir. Bunlar 'başta işçi sınıfı ve emekçi halk tabakalarına, emekçileri
kahreden düzenin faturasını giderek daha da artan oranda ödettirmek iste
mektedirler. Fiyat artışlarının sorumlusu işçi sınıfı imiş gibi işçi ücretlerinin
dondurulmasını önermektedirler.

işçi ücretleri dondurulamayacaktır.

Kontrollü sendikacılığın gel·iştirHmesi için 'her zaman şiddetle karşı çık
tığımız bazı görüşler ileri sürülrnektedir.

Kontrollü sendikacılığa izin verilmeyecektir.
Demo'kratik ve sendikal haklarını kullanmak isteyen bu konuda hiç bir

anti-demdkratik uygulama istemeyen işçi sınıhmız ve emekçi hal-kımızın yo
luna bazı engellerin çıkarılması planlanmaktadır. ihtisas Mahkemelerinden
söz edilmesi.

ihtisas Mahkemeleri kurulamayacaktır.
Bütün çalışanların toplu iş sözleşmeli ve grevli sendikal haklara ka

vuşturulması engellere uğramaktadır. Kapitalist düzenin sömürü ilişkilerine
işçi sınıfımızın ceşjtli adlarla ve -görüntülerle ortalk edilmesi gündeme getiril
mek istenmektedir.

Bu tertipler de boşa çıkacaktır. Emperyalizmin, kapitalizmin uşaklığını
yapan faşistlerin ·saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde işçi sınıfının öncü
lüğünde demokrasi güçlerinin omuz omuza oluşturdu'kları güç ve eylem bir
liği engellenemeyecektir."
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Aynı konuda DiSK dergisinin 1976 Haziran sayısında şöyle denilmek
tedir:

"15-16 Haziran eyleminden işçi sınıhmız büyük bir yetenek ve bilinç
li bir sınıf olarak egemen sınıfların karşısına çıkmıştır. Bu spontane bir çı
kış değildir. Bu partiler üstü politika aldatmacasını reddeden sendikal mü
cadeleyle siyasal mücadeleyi birbirine srkıca bağlayan sınıf ve kitle sendi
kacılığıyla somutlaşan devrimci sendikal anlayışla DiSK'in diğer tüm ilenci
demokratik örgütlerin yürüttüğü, örgütlenme ve mücadelenin yarattığı bir
birikimin başarısıdır.

DiSK'in önderliği altında ve işçilerin yığınsal katılımıyla gerçekleşen
ve bütün demokratik güçlerin eylem lbir.liği volunda önemli kilometre taş
ları olan demokratik hak ve 'Öıgürlükleri ikoruma mitingleri. 1 Mayıs 1976 gös
terileri. işçi sınıfımızın bilinç ve örgütlenmesinin 15-16 Haziran yolunda
yılmaksızın geliştiğini gösterir. 15-16 Haziran mücadele ruhu yükselen bir
siyasal ltJilinçlenme içinde yaşıyor. üiS!K 1970 ile 'kıyas kebul etmek güçlü
ğünü sürekli ve 'kararlı olaralk-geliştiriıyor.

Büyük 15-16 Haziran direnişinin üzerinden 6 yıl geçti. işçi sınıfının
bugün yüzyıllık mücadele tarihi ve .geleneıkleri ile !bağlarını sağlamca ku
rarak ve geçen 6 yılın deneyimlerinin ışığında 15-16 Hazlren'ı daha bir açık
lıkla ve bilinçle değerlendiriyoruz. 15-16 Haziran mücadelelerinin ülkemi
zin modern sınıf mücadeleleri tarihi içindeki 1büyülk ·öneminin ve verlnin
kavranması bütün emekçi sınıf ve tabakalar, bütün ilerici demokratik işçiler
için de önemlidir. Çün'kü 15-16 Haziran olaylan ve ondan çıkarılan ve çı
karılacak dersler halkımızın emperyaliz,me, faşizme ve sömürüye !karşı ba
ğımsızlık, demokrasi. barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm için verdiği
mücadelenin pratik ve teorik 'birçok sorununa ışık tutmuştur ve tutımakta
d ır.

Ve 15-16 Haziran 1970 .... yüzbinlerce işçi; yolları, alanları doldura
rak demoıkratik hakları için tıaykırıyorlar. Hüyük 'burjuvazinin demokratik hak
lara sal-dırganlığına geniş yığınsal ve yoğun tepkidir bu. Yollar Bağımsız Tür
kiye, Kahrolsun Faşizm, işçiler geliyor sesleriyle yankılanıyor.

15-16,Haziran günleri yüzbin işçi; kadın, erkek omuz omuza dipçiğe,
copa, tanka karşı kararlılıklarını göstererek yürüdüler. Derbv. Elekıtrometal,
Sungurlar, Phılips, Türk Demir Döküm. Haymak ve ıbinlerce işyerinden işçi
Kartalda. Topkapı'da. Levent'de. izrnit'de. Gebze'de DiSK Bayrağını yük
selttiler; nasırlı elleriyle, işçi tulumlarıyla, çıplak aya'klarıyla ......
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Ve cop, dipçik. tabanca, tüfek, tank .. Hayır. Hiç bir şey DiSK'i Türki
ye işçi sınıfından söküp atamaz. Bu. işçilerin yürekten, beyinlerinden gelen
coşkulu savaşım haykırışıdır. Bu haykırış 'burjuvazi tarafından yok edileme
miş, edilmeyecektir.

D'iSK 274-275 sayılı yasalarda değişiklik yapılacağı duyurulur duyul
maz harekete geçmiş, 28 Mayıs'da yürütme ve 3 Hazirarı'da yönetim kurul
ları toplanmıştır. Konuyu inceleyen Komisyon Anayasal direniş hakkırun
kullanılması ve Anayasal Direniş Komitelerinin kurulması gerektiği sonucu
na varmıştır. Ve bu komiteler kurulmuştur. 274 sayılı yasanın Mecliste kabul
edilmesinden bir gün sonra 12 Haziran 1970 günü DiSK Genel Başkanı Ke
mal TÜRKLER bir basın toplantısıyla kamuoyunu ve ilgilileri uyardı. Aynı
gün DiSK Yürütme Kurulu 13 Haziran Cumartesi günü bağlı sendikaların yö
netim kurullarının ve 14 Haziran günü de sendika yöneticilerinin ve işyeri tem
silcilerinin toplantıya çağrıldığını ve alınan !kararların derhal uygulama ala
nına konulacağını açıkladı. Toplantılar birbirini izledi. DiSK'in düzenlemek
istediği yürüyüş ve mitinge izin verilmedi. Ancak işçiler mücadeleye azim
liydiler. Ve 15 Haziran 1970 Pazartesi yüzbin işçi İstanbul. Gebze ve izmit'te
Anayasal Demokratik haklarını korumak için meydanlardadır .....

15-16 Haziran bir bütün olarak işçi sınıfının. bir bütün olarak egemen
sınıflara !karşı hayatın 'her alanını 'kapsayan mücadelesinin bir tezahürüydü.

15-16 Haziran işçi sınıfının egemen sınıfların karşısına lbir sınıf olarak
çı'ktığı ve onları sıkıştırıp gerilettiği 'bir harekettir. Yani özünde demokratik
ve politik 'bir harekettir ......

Hiç şüpde yok 1<i işçi -sınıfının mücadelesinin temel amacı işçilerin ve
emekçi halkın iktidarını kurup, sağlamlaştırmıştır ve bu mücadele yal
nızca işçi sınıfının öncü. siyasal örgütünün kılavuzluğu altında başarıya
uiaşabilir. Bu siyasi mücadelenin nihai sonuca varabilmesinin vazgeçilmez
şartıdır. Ama öte yan-dan. işçi sınıfının egemen sınıfların karşısına bir sınıf
olarak çıkıp onları sıkıştırdıkları her 'hareketin özünde politik ıbir hareket
olduğu gerçeğine gözlerimizi kapamamız yanlış olur. Çünkü tek tek siyasi
hareketleri görüp değerlendirmeden sivast mücadelede nihai sonuca doğ
ru yürümek mümkün değil•dir.

15-16 Haziran !bağımsızlık. demokrasi, toplumsal ilerleme sosyalizm
mücadelesinde öncü ve temel gücün işçi sınıfı olduğunu göstermiştir ......

15-16 Haziran mücadeleleri, halkımızın bağımsızlık, derncşrasi ve iler
leme mücadelesinin ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinin esas alanlarının
kırsal alanlar ve temel gücünün de köylüler olduğu yolundafki iddiaları da
çürütmüştür. Mücadelenin tayin edici alanlarının ekonomik. toplumsal ve
siyasal yaşamın esas merkezleri olan şehirler ve gelişmiş yöreler olduğu.
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öncü ve temel gucun işçi sınıfı olduğu, 15-16 Haziran eylemleriyle ıvıce
anlaşılmıştır. Bu asla köylü potansiyelini, gücünü ve önemini azaltmaz.
tam tersine. Çünkü ancak işçi sınıfının öncülüöü. tayin edici ağırlığı, ör
gütlenmesinin ve etkinliğinıin ül'ke düzeyinde yaygınlığı, işçi, köylü bağlaşık
lığını sağlayabilir, köylülüğün bağrında'ki devrimci potansiyeli harekete ge-
çirebilir .

15-16 Haziran ülkemizde işçi sınıfının politik ve ideolojik savaşırruvla
uyumlu bir sendikal mücadelenin hayati fonksiyon ve önemini göstermiş
tir.

15-16 Haziran işçi sınıfının 141 ve 142 nci maddelerle örgütsel ve siya
sal yönden ağır kısıtlamalar altında 'bulunduğu şartlarda, işçi sınıfının po-
1 itik ve ideolojik savaşımıyla olumlu 'bir sendikal mücadelenin sahip olduğu
büyük önem ve fonksiyonunun daha iyi 'bir şekilde anlaşılmasını sağlamış
tır.

15-16 Haziran işçi sınıfımızın o güne kadar ki tarihinde örgütlediği en
büyük yığınsal çıkıştır. 15-16 Haziran işçi sınıfımızın mücadele qelenekle
rini zenginleştirdiği gibi onun 1908'1erden, 1920'1erden beri süregelen çe
tin mücadeleler in gelenelklerini ve ruhunu bağrında yaşattığını gösterdi. işçi
sınıfımızın 12 Mart şartlarında dahi yılmaksızın grev ve direnişlerini sürdür
mesi, onun kurtuluş savaşının ateşleri içersin-de doğup çel iki eşen mücade
leci ruh ve yapısının nasıl gelişip güçlendiğinin açık bir 'kanıtıdır."

15-16 Haziran olayları, 9. yıldönümünde DİSK Bölge Temsilciler Mec
lislerinde yapılan toplantılarda kutlanmış olup, baz: önemli kararların da
alındığı bu toplantılar ve vapılan konuşmalarla ilgili olarak 16 Haziran 1979
tarih ve 1979/140 sayılı OiSK ajansında şöyle denilmektedir:

"DiSK Bölge Temsilciliklerinde bugün 16 Haziran 1979 Cumartesi gü
nü, 15-16 Haziran'rn 9. yılında Tüıikiye 'İşçi Sınıfının devrimci sendikal ör
gütü DiSK'in bugüne kadar ver·diği mücadele. bugün karşı 'karşıya bulundu
ğu sorunlar ve Türkivenin dünü ve ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü ko
şulları ile önümüzdeki dönemde ıD-iSK'in üstüne düşen görevler gündemli
toplantılar düzenlenmiştir." (ıEk -124)

Genel 'Başkan Abdullah BAŞTüR'K İstanbul 'da düzenlenen toplantıda,
Genel Sekreter Fehmi IŞIKLAR Divarbekırda. Genel Baş'kan Vekilleri Kemal
NEBiOĞLU 'Kocaeli. Rıza ·GÜVEN Ankara ve ıMuklbil ZIRTILOĞLU Bursa, Yü
rütme Kurul üyeleri Tuncer KOCAMANOĞLU Adana ve Mustafa AKTOLGA
LI İzmir Genel Yönetim Kurul Üyeleri Rıdvan ,BUDAK Antalya, Burhan ŞA
HİN Eskişehir ve Demirhan TUNC·AY Samsun Bölge Toplantılarında DİSK
Yürütme Kurulu adına şu ortak konuşmayı yapmışlardır:
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"Türkiye işçi sınıfının mücadelelerle dolu tarihinde önemli bir döne
meci oluşturan ve tarihin işçi sınıfından yana olan akış süreci içinde gerçek
anlamda belirleyici bir eylem olan 15-16 Haziran'ın 9. yılında DiSK adına
hepinizi coşku ile selamlarım.

9 yıl önce egemen sınıfların sendikal hak ve özgürlüklere, ekonomik
ve demokratik kazanımlarımıza karşı yöneltilmiş olduğu saldırıların bugün de
değişik biçimlerde daha da sistemli olarak sürmesi 15-16 Hazirarı'm tarihsel
önemini tartışılmaz lbir biçimde öne çıkarmıştır.

15-16 Haziran 1970'den bu yana yoğun bir mücadeleyle yaşanan vıl
da, sınıf mücadelesinin çetin yollardan .geçtiği ağır ve güç koşulların yaşan
dığı ama her şeye rağmen aydınlık geleceklere doğru kararı ı adımların atıl
dığı yıllar oldu.

Bu süreç içinde çetin deneyimler ,geçiren işçi sınıfımız için 15-16 Ha
ziran günlerini devrimci pratiği ve bugün de daha büyük bir güçle yükselt
tiğimiz şanlı gelenek her zaman mücadelemize ışık tutmuştur. Ve tutmaya
devam edecektir.

Kuşkusuz sınıf mücadelesinde kimi zaman 20 yıla bedel olan bu bü
yük günlerin devrimci özünü yalnızca saptamak ,yeterli değildir. önemli olan
yaşanan büyük mücadele günlerinde geleceğe ilişkin doğru sonuçlar çıkara
rak 'kavgayı kesintisiz sürdürebilmektir. 'Bu yüzden 15-16 Haziran günlerı
nin anlamını ve tarihsel süreç ·içindeki yerini doğru kavramak önde gelen
görevimizdir.

15-16 Haziran 1970'i Türkiye işçi sınıfının mücadelesinde köşe taşı
yapan temel nitelikler ve 'bunları belirleyen devrimci öz neydi?

Her şevden önce 15-16 Haziran •günleri işçi sınıfının gücünü toplumun
tüm 'kesimlerine tartışmasız bir 'biçimde lkabul ettirdiği, kendisi için sınıf
olma yolundaki mücadelesinin gelişimini bir anlamda no'ktaladığı bir gün
dür.

15-16 Haziran günlerinde Türkiye işçi sınıfı burjuvaziden ve onun bas
kı aygıtlarından bağımsız davranmış, sonuna kadar devrimci tek sınıf oi
duğunu fiilen kanıtlamıŞtır.

15-16 Haziran direnişiyle; işçi sınıfının varlığını kapalı kapılar ardın-
da tartışan, toplumsal mücadele içindeki öncülüğünü bir türlü kabul edeme
yen küçük burjuvalara, işçi sınıfının dışındaki güçlere bel bağlayanlara bü
yük bir cevap verilmiş, bunların kafalarında kurdukları kağıttan şatolar yı
kılmıştır.
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'Bu anlamda 15-16 Haziran Türkiye işçi sınıfının 1870'Ierden beri süre
gelen mücadelesinde gerçek bir nitel değişimin de maddi koşullarını sağ
lamlaştırmıştır.

15-16 Haziran ilerdeki mücadelelerinde yaratılabilecek bir zincirin sağ
lam ve temel sayılabilecek en önemli natkalanndan birini oluşturmuştur.

15-16 Haziran'm 9. yılında bu mücadele zincirine 1 Mayıs 1979'un
da e'klenmesi D·iSK'in mücadelesinde önemli bir dönemeci, yaşadığımız
bugünleri daha da anlamlı kılmaktadır .

Bu yıl değişik 'bir biçimde yaşanan 1 Mavısırı tarihsel önemine de de
ğinmek istiyorum. 1 Mayıs 1979 mücadelesi; 9. yılını 'kutladığımız 15-16
Haziran'rn daha değişik koşullarda, daha farklı konumlarda gerçekleşen mü
cadele zincirinin değişik niteli'kteki halkalarından bir] olmuştur.

1 Mayıs 1979 bu mücadele zincirini oluşturan 16 Evlül DGM direnişini,
20 Mart faşizme ihtar eylemini aşarak ,gelmiştir. 'Bu nitelrkseı gelişim bir ya
nıyla da sınıf mücadelesinde önemli bir ayıraç olmuş ve devrimci mücade
leyi bir yol ayırımına getirmiştir.

1 Mayıs 1979'da demokrasi ,güçleri sınanmış ve kavganın katı gerçeği
burjuvaziye karşı takınılacak sınıfsal tavır konusunda bir çok !kimseyi keli
menin en açrk deyimiyle sınıfta 'bırakmıştır.

Birlik adına bölücülük yapanların gerçek yüzleri de 1 Mayıs 1979'da
ortaya çıkmıştır. Eqernen sınıfların saldırısı ,karşısında geri çekilerek bu şan
lı mücadeleyi içi boş, sıradan bir kutlama, bir tören'e indirenler, sağ duyu
lu sınıfsal temelli işçiler. demokratlar ve tüm ,yurtseverler tarafından ibretle
izlenmiştir.

15-16 Hazuan'm 9. yılında güncel görevimiz, 1 Mavısın devrimci özü
nü toplumun her kesimine anlatmak olmalıdır. Bu noktada DiSK üzerine dü
şeni yapmaktadır. 1 Mayıs'ı dar dünyalarına sığdıranların düşüncesi, uz
laşmacılı'ktan kaynaklanan icazetli tutumu artık rnarrkürn edilmiş, açığa çık
mıştır.

Bunun açığa çıkarılmasındaki 'kararlılık, 1 Mayıs 1979'da DiSK'in şan
lı mücadelesi hiç şüphesiz şu ya da bu kişinin değil, mücadeleyi onunla
sürdüren işçi sınıfının ve ona omuz veren demokrasi güçlerinin olmuştur.

Ancak şu anda Türkivede sınıflar mücadelesi alanındaki mevzilenmeye
baktığımızda öznel koşulların işçi sınıfı ve demo'krasi güçleri açısından pek
parlak olmadığını söyleyeibiliriz. Emperyalistlerin ve yerli iş oirtikçilerin her
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alanda örgütlü olduğu toplumumuzda yeteri kadar örgütlü olmayan halk
güçlerinin var olan bu eksiği mutlaka giderilmelidir. Devrimci hareketin
dağınıklığı, doğru bir önderlikten voksun oluşu bu kanıtımızı doğrulamakta
dır.

Hızla gelişen, kimi zaman yeri göğü sarsacak 'kadar yükselen sınıfsal
mücadeleyi, olayların akışına bıraıkmak, kitlelerin örgütsüzlüğünü görmez
likten gelmek, elbette'ki sorumlu bir davranış olamaz.

Bu gerçeklikten hareketle mücadeleyi daha da ileri aşamalara ulaştı
racak demokrasi güçlerinin ilkeli birlik zeminini yaratmak güncel görevidir.
Ekonomik-demokratik bir örgüt olduğunun :bilincinde olan DiSK bu alanda
üzerine düşen görevleri yerine getirecektir.

Kararlı ve ilkeli lbir yaklaşımla bir süre önce duralksayan demokratik plat
form çalışmalarımız daha sağlam bir yapı üzerinde yeniden sürdürülmekle
başlıca gündem maddelerinden biri olmalıdır ......

önümüzdeki günler daha •büyük mücadeleleri de 'beraberinde getire
cektir. Buna kimsenin kuşkusu olmasın, Türkivede her devrimciyi, her ile
riciyi ve her demokratı bekleyen bu zor ve çetin günlerin aşılması sağlam
ve kalıcı birbirlikten geçecektir.

Böyle bir ortamda tüm ilerici, devrimdi, yurtsever ve sosyalist kişi
ve 'kuruluşlara önemli görevler düşmektedir. Gün, ;örgütlenme ve örgütlü si
yasal mücadele verme .günüdür.

15-16 Hazirarı'm 9. yılında daha örgütlü, daha bilinçli ve daha disip
linli bir şekilde vereceğimiz mücadeleyle 'başarıya ulaşacağımız inancıyla
hepinize saygılar sunarım."

Bu toplantılarda alınan kararlar D.iSK 7. Genel Kurulu Çalışma Raporun
da açıklanmış olup "Bölge Temsilciler Meclislerinde yapılan yaratıcı konuş
malardan sonra şu ortak kararlar alınmıştır .. " denilerek alınan bu karariar
şu şekilde sıralanmaktadır:

Egemen sınıflar, içine düştükleri ekonomik ve politik bunalımı aşmak
için sömürü ve bas'kıyı yoğunlaştırmaktadır.

Bu nedenle:

Toplu ve tek tek işten çı!kartmalara ve lokavtlara karşı;
Son devalüasyon nedeniyle asgari ücretin yeniden belirlenmesi için;

Asqart ücretin ver,gi dışı tutulması, işçi ve emckcilerin sırtındaki ver-
gi yükünün hafifletilmesi için,
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Verilme·kte olan mücadele yoğunlaştırılmalı, somut ve kitlesel eylem
tere -girişilmelidir.

Yoksul köylülüğün sorunlarının çözümü için ve taban fiyatlarının ve
köylülerin gübre, zira! ilaç ve tohumluk gibi temel ihtiyaç maddelerinin bir
sömürü aracı olmaktan çıkarılması ve ta'ban fi-yatlarının tekellerin yararına
düşük tutulmasına karşı sürdürdüğü mücadelenin,

Eğitim, sağlık. büro emekçilerinin ve teknik elemanların toplu sözleş
meli, grevli sendikalaşma hakkının tanınması yolundaki mücadelelerinin;

Gençliğin öğrenim özgürlüğü, demokratik eğitim, can güvenliği, kredi,
yurt ve benzeri sorunlarının çözümü yolundaki mücadelesinin;

Emekçi kadınların tüm toplumsal yaşantıda eşit haklar tanınması yolun
daki mücadelesinin;

Halkımızın üzerindeki ırkçı ve şoven basıkıların son bulması için veri-
1en mücadelenin desteklenmesinin sürdürülmesi. ... bu amaçla en yoğun, en
somut girişimlerde bulunulmalıdır.

işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1
Mavıs'm vasallaşmasıru ve 1980 1 Mayıs'ının yurt düzeyindeki kutlanmasını
örgütlemek amacıyla merkezi ve bölgesel işyerlerini temel alan "1 Mayıs
Komiteleri" kurulmalıdır.

Sarı sendikalarca burjuvaziye teslim edilen işçilere ve örgütsüz işyer
lerine ulaşmakla görevli olan DlSK'in nitel ve nicel olarak gelişip güçlen
mesi için,

Üye sendikaların örgütlenme hedefleriyle uyumlu merkezi bir plana da
yanan genel örgütlenme kampanyası hızlandırılmalıdır.

Bu görevle eşgüdüm içinde üye sendikaların eğitim çalışmaları. tema!
seminerleri, kitle eğitimleri dağını=klı'ktan kurtarılarak merkezileştirilmeli, bu
çaba eğitici yayın, film ve slaytlarla en geniş biçimde desteklenmelidir.

işçi sınıfının burjuvaziye karşı verdiği savaşta ekonomik-demokratik
mücadelenin aracı olan sendikalar bu işlevlerini en iyi 'biçimde yerine ge
tirebi imek için kendi içinde sendikal demokrasiyi hayata geçirmelidirler. Bu
gerçekle çelişen tüzük ve uygulamalar ·olduğunu saptayan DİSK Yönetim Or
ganları, tüm sendikalarımızda uygulanmak üzere Tek Tip Demokratik Tüzük
hazırlamış ve kabul etmiştir.

Tek Tip Demokratik Tüzük vakit geçirilmeksizin tüm sendikalarca ha
yata geçirilmelidir.
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Burjuvazinin ideolojik ve politik saldırılarına karşı durmak. bu tür sal
dırıları püskürtmek, demokratik hak ve özgürlükleri 'korumak ve genişlet
mek göreviyle yüklü olan DİSK;

Sıkıyönetimin kaldırılması için.
işçi sınıfının düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önünde bir engel ola

rak duran Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. maddelerinin kaldırılmasr
için,

Demokratik ıha,k ve 'özgürlükleri bozmaya yönelik "teobirler. yasa ta
sarıları", "olağanüstü tıal yasası" gibi 'bas'kı yasalarına karşı demokrasi güç
lerinin anti-faşist. anti-emperyal ist ve anti-şovenist mücadelesinin birlikte
liği için;

Demokratik platformun önündeki engellerin aşılması ye pratikte bu
oluşumun sağlanması için.

Kitlesel eylem, miting. afiş, bildiri ve kampanyalar gibi araçlarla tüm
demokrasi güçleriyle ortak mücadeleye devam etmelidir.

1Bölge Temsilciler Meclisi, Türkiye genelinde ilerleme siyasetinin da
yatmacılığı. buıjuvaziyle bütünleşen politikaları ile işçi sınıfının birliğini bö
lücü bu politikalarını sergilemeleri ve son olarax 1 Mayıs'ı istan'bul 'dan :<a
çırarak burjuvazinin gösterdiği alanda onların istediği biçimde kut!arnalarr
gözönüne alınarak bu siyasetin temsilcilerini mahkum eder.

önümüzdeki günler daha 'büyük mücadeleleri de beraberinde getiriyor.
Mücadeleyi sadece ekonomik mücadele araçları ile götürmenin olanaksızlı
ğının bilincinde olan Bölge Temsilciler Meclisi. ekonomik. politik ve ideolo
jik mücadelenin bir bütünlük içersinde verilmesini. bu anlamda ve böyle bir
ortamda basta işçi sınıfı olmak üzere füm ilerici, devrimci, yurtsever sos
yalist kişi ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünü vurgular.

Bölge Temsilciler Meclisimiz bu sorunların toplumsal faaliyetin her
alanında gündemimizin 1. maddesi olarak tartışılmasını ve işçi sınıfımızın
ve emekçi halkımızın yararına çözümlere ulaştırılmasını tarihsel bir görev
kabul eder.

'DİSK ve DİSK'e bağlı sendikaların muhtelif yayın organlarında 15-16
Haziran olayları ile ilgili olarak yayınlanan yazılarda; Türkiye işçi sınıfının da
ha örgütlü 15-16 Haziran'lar yaratacağını. işçi sınıfının şanlı 15-16 Haziran
eylemi ile nelere kadir olduğunu kanıtlamış bulunduğunu. işçi sınıfının müca
dele geleneğine şanlı sayfalar eklediğini. işçilerin DİSK ve Devrimci sen
dikalar çatısı altında toplanmasının kendisi için sınıf olduğu bilincine var
masının burjuvazivi tir tir titrettiğini. işçi sınıfının bu şanlı direnişi karşı
sında geri adım atmadan başka çıkar yol kalmadığını anlayan egemen azın
lığın yasa önerilerini parlamento'dan geri aldığını, yani tükürdüğünü yala
dığını, işçi sınıfının 15-16 Haziran şanlı eyleminden sonra sınıf mücadele-
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sinde sınıf bilinci oranında onurlu yerini almış olduğunu. işçi sınıfının DGM'
tere karşı çıktığını, 20 Mart'ları 30 Nisan'ları yaşadığını, bundan sonra da
örgütlü 15-16 Haziran'ları yaşatacağını, Dünya işçi sınıfı hareketinde önem-
li günlerin bulunduğunu, örneğin Komün günleri, Ekim Devrimi günleri, 1
Mayıs günleri, ülkemiz özgülünde de birçok günlerin var olduğunu. işçi sını-
fı tarihinde 1 Mayıs 1977, 20Mart 1978 rhtar direnişi, 16 Eylül 197•6 DGM
direnişi giıbi direnişlerin yanında bunlardan ayrı ve çok daha büyük öneme
sahip 15-16 Haziran 1970 günlerinin !bulunduğunu, 15-16 Haziran günleri
nin öneminin işçi sınıfı tarihinde gelecek günler için işçilere yol gösterici,
ışık tutucu birer fonksiyonunun olmasından ileri geldiğini, bu büyük direni
şın ilk gününde o güne dek varlığı kabul edilemeyen işçi sınıfının gür sesinin
Gebzeden Kartal'a. Bakırk'öy'den Levent'e, Topkapi'dan Silahtar'a dek du
yulmaya başlandığını. artık tunç bileklerin. nasırlı ellerin üretim yapmadı
ğı bir günün olduğunu, rnekinalann. tezgahların sustuğunu ve sokakların şan-
lı işçi tulumunun renkleri ile dolu olduğunu, yığınlara yığınların katıldığını,
apartman duvarlarının "işçiyiz, güçlüyüz, haklıyız" sloganlarını bir kez da
ha yansıttığını. o anın bir başka an olduğunu, işçi sınıfının kendi varlığını
kabul ettirmesinin sevincini yaşadığını. direnişin 2. günü olan 16 Haziran
salı günü ilk günün çekingen tavrının yokolduğunu, bir cesur tavrın işçi yı
ğınlarına egemen olduğunu. 2. gün direnişin daha erkenden şafa'kla başledı
ğını. o güne dek işçi sınıfı tarihinde görülmemiş görkemli bir birikim oldu
ğunu, 15 Haziran günü sloganlara egemen olan ekonomik. demokratik istem
lerin, 16 Haziran günü "Siyasi istemlere" dönüştüğünü, artık yığınların
"Kahrolsun Faşizm, Bağımsız Türkiye. Hü'kümet istifa" gibi sloganları at
maya başladığını. bu sloganların sadece öncü işçilerin ağzından değil, tüm
yığınların ağzından yarıkılandığını, hiç bir şeyin DiSK'in kapatılması için çı
karılan yasalara karşı direnişi durdurmadığını. egemen sınıfın olayların b0-
yut dsğiştirerec daha ileri aşamaya çıkacağından korkmaya başladığını. iş
çi sınıfının büyük direnişle sesini duyurduğunu. belli ölçülerde amacına eriş
tiğini, yeni 15-16 Haziran'ların daha örgütlü bir şekilde olacağını. işçi sını
fı tarihinde genel grevin tam anlamıyla örgütlenemediğini. ama bu yolda
hız!ı adımların atıldığının bilinmekte olduğunu, 15-16 Haziran direnişinin bir
genel grev için gerekli örgütlenmenin tüm eksikliklerini göstermesi açısı:ı
dan da önemli bulunduğunu, 15-16 Haziran'ların sadece genel grev hazır
ı ıklarının eksikliklerini öğretmekle kalmadığını, 15-16 Haziran'ın işçi sınıfı
tarihinde çok daha başka öğretici fonksiyonlarının mevcut olduğunu. emek
sermaye fazlasında o güne dek varı ığını gerçe'k anlamda gösterememiş olan
yaratan sınıfın işçi sınıfının kendi gücünü görmesi açısından da çok önem
taşıdığını. bugün için yeni 15-16 Hazirarı'larda egemen azınlığın karşıların
da daha güçlü. daha örgütlü bir işçi sınıfı bulunduğunu belirttikleri anlaşıl
mıştır.
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Mahiyetleri kısaca belirtilen yazılarda 15-16 Haziran olaylarının !lk
anda 274-275 sayılı yasa tasarılarını protesto amacıyla başlamasına rağmen
ikinci gün olavlann siyasal niteliğe dönüştüğü ve devlete, onun organı hü
kümete yönelik bir hareket halini aldığı, işçi sınıfı yönünden gurur ve ifti
har verici bir durum olduğu, yine aynı görüş açısından işçi sınıfının 15-1 ô
Haziran'lardan büyük dersler aldığı ve işçi sınıfı tarihinde çok daha başka
öğretici fonksiyonlarının bulunduğu ve işçi sınıfının çok daha büyüık şeyler
yapabileceğini öğrendiği vurgulanmakta ve 15-16 Haziran olaylarının 9. yıir
nedeniyle yayınlanan diğer bir yazıda; "15-16 Haziran mücadelelerinin ül
kemizin modern sınıf mücadeleleri tarihi içindeki büyük öneminin ve veri
nirı kavranması, bütün emekçi sınıf ve tabakalar giderek tüm ulusal demok
ratik güçler için de çok önemlidir. Çünkü 15-16 Haziran olayları sonuçları
ve ondan çıkarılacak olan dersler, işçi sınıfımızının ve demokrasi güçlerinin
emperyalizme, faşizme ve tekellere karşı bağımsızlık, demokrasi, barış, top
lumsal gelişme ve sosyalizm için verdiği savaşımların pratik ve teorik S':>

nuçlarına ışık tutmuştur. Bugün de tutmaktadır. 15-16 Haziran eyleminde
işci sınıfımız büyük bir sınıf bilinci ile egemen {)Üçlerin karşısına çıkmıştır.
Bu kendiliğinden olmamıştır. Bu sendikal mücadele ile politik savaşımı bir
birine bağlayan sınıf ve kitle sendikacılığı ile somutlaşan sınıf sendikacı
lığı anlayışı ile O!iSK'in ve diğer demokrasi güçlerinin yürüttüğü örgütlenme
ve savaşımın yarattığı bir deneyimin sonucudur. 15-16 Haziran işçi sını
fımızın o güne kadarki tarihinde örgütlediği en büyük yığınsal çıkışlardan bi
ridir. 15-16 Haziran işçi sınıfımızın en zengin deneyimlerindendir. Aynı z;_;ı
manda 'bu 1920'Ierden 'bu yana süre gelen çetin savaşım geleneklerinin ha
yata geçmesidir. Türkiye işçi sınıfı Sosyalizme açılan ileri demokratik bir
düzen savaşımında bugün 15-16 Haziran'dan çok daha ileridedir ve o tüm
ulusal demokratik güçlerin en ön saflarında yer almaktadır. Yaşasın 15-1 ô
Haziran direnişi. Yaşasın tüm ulusal demokratik güçlerin cephe ve eylem bir
liğ;" denilmekte ve aynı sayfada yasalara aykırı hareketleri nedeniyle em
niyet kuvvetleri ile çatışan işçilerin fotoğrafları sergilenmektedir.

'Böylece 15-16 Haziran olaylarını hazırlayan ve bu olaylardaki rolü açık
lığa kavuşan ve sınıf uzlaşmacılığını reddederek "Sınıf mücadelesinin bi
limsel bir gerçek ve sorumluluk" olduğunu savunan DiSK'in benimsediği ve
kendisine rehber edindiği Marksist-Leninist ideolojinin sınıf mücadelesi dok
trini istikametinden hareketle, "işçi sınıfının tarihsel görevini yapmasının
bir denemesi" olarak kabul edilmesi qereken 15-16 Haziran olaylarının ikin
ci günü militanları aracılığıyla yeraltı faaliyetlerini daha etkin bir düzeyde
kullanarak, olaylara işçi sınıfının iktidar mücadelesine yönelik siyasal nn
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muhteva kazandırmak istediği ve böylece geliştirilen işçi olaylarının büyüi<
kapsamlı halk ihtilaline dönüştürülmek ve bunun tabii neticesi olarak prole
tarya diktatörlüğünün gerçekleştirilmek istendiği görülmüştür.

Keza 1920'Ierde başlayan Marksist-Leninist işçi hareketlerinin 15-16
Haziran 1970'deı DiS'K'in öncülüğünde tarihsel bir dönüm noktasına geldi
ği ve işçi sınıfının öncülüğünde iktidara yönelik "ihtilal hareketinin bir sü
reç içinde oluşup, gerçekleştiğinin bilincinde olarak" 15-16 Haziran olay
larının bu sürecin başlangıç halkasını teşkil ettiği DiSK. güç ve eylem
birliği içinde bulunduğu tüm kitle örgütlerince de benimsenmiş olduğu açık
bir şeki I de anlaşı !maktadır.

B - DGM Direnişleri:

Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kuruluşuna mütedair 1773 sayılı ka
nunun Anayasa Mahkemesi 'nce şekil yönünden iptal edilmesi üzerine bu
kanunun yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp kanunlaşması
faaliyetine devrin hükümetince girişilmesi karşısında D:iSK. bu mahkemeleri
"Burjuva Mahkemeleri" olarak vasıflandırıp kanunun Türkiye Büyük Millet
Meclisinden geçmemesi için 9 Temmuz 1976 tarihinde Genel Temsilciler
Meclisini toplantıya çağırmış, bu toplantıda DiSK. üyeleri üzerinde yoğunla
şan faşist komando saldırıları, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasa Tasarı
ları, TRT'nin durumu konuları görüşülmüş, DiSK Temsilciler Meclisi ola
rsk: oynanmakta olan oyunların çok yakından izlendiği. bu oyunlara asla izin
verilmeyeceği, gerekirse işçi temsilcilerinin a'k.tif bir tavır almaları önerisinde
bulunacağı 'kararlaştırılmıştır. •

Bunun takiben Bursa'da Maden-iş Sendikasına ait bir işçinin öldürül
mesi olayını bahane ederek ve burada bir .miting yaparak 1 O Temmuz 1976
günü Parlamen:o yaz tatiline girene dek DiSK'e bağlı işyerlerindeki işçiler ile
DiSK ve DiSK üyesi sendikaların yönetici ve diğer kadrolarının yıllık izinleri
ertelenmiştir.

Bu arada. "Devlet Güvenlik Mahkemeleri Sıkıyönetimsiz Srkıvönet'rn
demektir." başlığını taşıyan. işçi sınıfına ve kamuoyuna OiSK 'in uyarısını içe
ren "DiSK Ajansı özel sayısı" bir milyon 'basılarak tüm yurda dağıtılmış
tır.

Ağustos'un ilk yarısında TüTED, Tö1B-DER, TüM-DER. TOS-DER,
TüMAS dernekleri ile istarrbul'da şubesi bulunan demokrati'k kuruluş ve
derneklerin şubeleri DiSK'in öncülüğünde güç ve eylem birliği yapmak su
retiyle DiSK'in Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı mücadelesini destek
leyerek bunu bir bildiriyle kamuoyuna açıklamıslardır.
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Devlet Güvenlik Mahkemeleri girişimleri üzerine 1 Eylül 1976 günü
yayınlanan DGM gelişimlerini içeren çok sayıda DiSK ajansı işçilere dağıtıl
mış, 6 Eylül 1976 günü DiSK yürütme kurulunun kararı ile toplanan DiSK
genel yönetim kurulunda Genel 'Başkan Kemal TÜRKLER bu 'konuda bir ko
nuşma yapmıştır. Bu konuşmasında Kemal TüRKL!ER; "işçi sınıfımız kendi
sine, D·iSK'e, demokrasiye, insanca 'bir yaşam mücadelesine ve tüm ilerici
lere 'karşı yöneten DGM tehlikesinin gerçekleşmesine olanak tanımayacak
tır." diyerek sadece sendikal hareketin güç ve eylem birliğinin yetmediğini.
ilerici harekete, örgüt ·güç ve kişilerin tepesinde Dernoklesin ıkılıcı gibi sal
lanacak olan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yeniden 'kurulmasına karşı.
ilerlemeden ve demokratik hak ve özgürlüklerden yana olan herkesin bir
likte mücadele vermesi -gerektiğini, 1 Mayıs günü gücünü açıkça gösteren iş
çi sınıfımız kendisine, DiSK'e, Demokrasiye, insanca bir yaşam mücadele
sine ve tüm ilericilere karşı yönelen Devlet Güvenlik Mahkemeleri tehlike
sinin gerçkeleşmesine olanak tanımayaca'ktır diye beyanda bulunmuştur.

DiSK Genel Yönetim Kurulu OGM Yasa Tasarısını görüşmek üzere Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin toplanacağı 14 Eylül günü;

DiSK Genel Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi üyelerinin DİSK
Genel Merkezinde hazır bulunmalarına,

1DiSK'e bağlı tüm sendi'ka, merkez, şube yönetici ve kadroların temsil
ci ve baştemsilcileri ile tüm sendika görevlilerinin görevleri başında hazır
bulunmalarına karar verdiği ve yine D·iSK Genel Yönetim Kurulu ve Başkan
lar Konseyi 'nin 1'6 Eylül 1976 günü yaptıkları ortak toplantı sonunda; bir
dizi karar aldığı ve bu kararların Genel Başkan Kemal TÜRKLER tarafından
basına açıklanarak, her çalışan yursever vatandaşın ül'kemizin durumunu
somutça 'kavraması ve MC'nin tuzağına düşmemesi gerektiğini belirtmiş
tir.

iki gün toplantı 'halinde bulunan Yönetim Kurulu ile Başkanlar Kon
seyi müşterek toplantısında şu kararı almışlardır:

Bu iktidarın Anayasal ve Dernokratik yoldan düşürülmesine ve halk
tan yana bir iktidarın kurulmasına 'kadar tüm ülkede genel yas ilan edil
mesi;

Anayasa ve demokratik hakların 'ÜİSK'in tabanının söz ve karar sahibi
olma temel ilkesi içinde kullanılabilmesi açısından işçi üyelerin serbest bı
rakılması,

Örgütün bulunduğu merkezlerde her gün genellikle öğleden sonra D'iSK
tarafından sessiz matem yürüyüşleri ve mitingler düzenlenmesi,
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Bunun dışında DiSK tarafından düzenlenmeyen hiç bir yürüyüş ve
mitinq'e DiSK ve 'bağlı sendikaların katılmaması istenmiş, alınan bu kararla
rın 16 Eylül 1976 Perşembe günü saat 13.00 den itibaren geçerli olacağı
belirtilerek tüm işçiler ilerici ve demokratik kuruluşlar DiSK'in bu tarihi 'ka
rarını desteklemeye çağrılmıştır.

Nitekim 16 Eylül 1976 günü saat 13.00 de DıiSK Genel Başkanı Kemal
TÜRKLER. Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Taksirn'dekl Atatürk anıtına
siyah çelenkler bırakarak DiSK'in DGM hakkında almış olduğu kararın ilk
uygulamasına girişilmiş, bundan sonra yurdun çeşitli yerlerinde bu hare'ket
ler tekrar edilmiş, hatta Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Ata
türkün anıtı üzerine dahi "DGM'ye Hayır, Demokrasi düşımanı MC'ye Ha
yır" yazılı siyah çelenkler konulmuştur. Bundan sonra olaylar gelişmiş 16
Eylül günü öğleden sonra DiSK'in almış olduğu karara uyan tüm işçiler DGM
yasasını protesto amacı ile işi bırakma eylemlerine 'başlamışlardır. işi bı
rakma eylemleri yurt sathında faaliyet gösteren rnadeni eşya, Petro Kimya,
Tekstil, Basın, Temizlik, şehir içi taşıma, 'Gıda, Lastik, Deri, Çimento. Se
ramik, Ağaç ve Toprak ve tüm iş kollarında uygulanmıştır. Bu eylemlere
yüzbinlerce işçi katılmış, bu arada hayatı önem taşıyan devlet işletmelerin
de lzrnirde Ali Ağa rafinerisinde, izrnit'te ipraş rafinerisinde, Ereğli Demir
Çelik Tesislerinde, istaroul'da Türk Demir Döküm, Sungurlar, izrnit'te Prelli,
Good Year, Raba'k, Bursa'da Tofaş, Renault, Ankara'da Otobüs ve Temizlik
işyerleri gi'bi tesislerde işin durdurulması sonunda iktisadı yönden ülke et
kilenerek milyarlara varan zararlar meydana gelmiştir.

işi bırakma eylemleri büyük boyutlara ulaşarak dörtyüz bin civarında
ışçı bu eyleme katılmış ve bu eylem 21 Eylül 19716 tarihine kadar 5 gün
aralıksız devam etmiştir. OıiSK bununla da iktifa etmeyerek almış olduğu
işi durdurma yani Genel Yas adı altında uygulanan genel grevi 18 Eylül
1976 günü İstanbul 'da motorize bir yürüyüşle hareketli bir hale getirerek.
Taksim alanına kadar işçilerle yürümüş, yandaşları olan dernekler kendile
rini bu yürüyüşte desteklemişlerdir.

DISK'in Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile doğrudan hiç bir münasebeti
yo'ktur. Bu mahkemeler ve bu mahkemeleri oluşturan yasa tasarısının ele alı
nışında 'kimlerin ve hangi fiillerin yargılanacağı açık bir şekilde yasa gerek
çesinde belirtilmiş olmasına rağmen DiSK varlığını, güç ve eylem birliğini.
diğer nitelikleri belli demokratik kitle örgütleri ile birlikte göstermek için
tamamen siyası ve ideoloji'k davranış içinde bu mahkemelere karşı tavrını
ortaya koymuş, bu mahkemeleri "Burjuva Mahkemeleri" olarak vasıflandırıp.
kendi düşüncelerine göre DGM'lerin işçi ve emekçileri yargılamak. onlara
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baskı yapmak için kurulmak istendiği fikrinden hareketle ve bunu bahane
edip, memleket sathırrda yasalara göre suç sayılan genel grev uygulamasına
giderek gerçek amaçlarını ortaya koymuştur.

DiSK'in 16 ,Eylül 1976 "DGM 'ye Hayır" genel grev ve direnişi ile oluş
turmaya çalıştığı güç ve eylem birliğini bu vesile ile gerçekleştirerek güçle
rinin hangi boyutlara ulaşabildiğini ve mevcut düzenin oluşan 'bu güç kar
şısında aciz ·kalabileceğini ve sınıf iktidarı mücadelesinde başarıya ulaşa
bileceklerini, işçi sınıfı dışında parlamento da'hil toplumun bütün kesimle
rine karşı dayatmacı bir güç olarak kendilerini kabul ettirmeye çalıştıklan
anlaşılmıştır.

Her ne kadar bu eylemler sonunda, DiSK yöneticileri ve eylemlere ka
tılanlar hak'kında tavsif ve kapsam yönünden münferit nitelikte görülerek
noksan yasal soruşturmaların açılmış olması, eylemlerde güdülen gerçek
ve genel amacın mahiyetini ve işlenen fiilin gerçek vasfını hiç bir zarnan
ortadan 'kaldıramayacağı izahtan varestedir. (Ek - 124, DiSK Dergisi Ekim
1976 Tarih ve 28 sayılı nüshası).

C-20 Mart Faşizme ihtar Eylemi:

16.3.1978 tarihinde İstanbul üniversitesinden çıkan öğrencilere karşr
işlenen bombalı ve silahlı saldırı sonunda beş öğrencinin ölmesi ve bir çok
öğrencinin yaralanması olayından dolayı 17 Mart 1978 tarihinde toplanan
DiSK Yürütme Kurulu'nun "Bu saldırganlı'kları protesto etmek ve faşist yu
vaların dağıtılmasını sağlamak amacı ile DiSK üyesi tüm işçilerin Anaya
sanın kendilerine tanıdığı haklara dayanarak 20 Mart 1978 Pazartesi günü
saat 08.00'den saat 10.00'a kadar Faşizme ihtar Eylemi biçiminde iki saat
iş bırakmalarına, faşist saldırganlıklar sürdükçe işçi sınıfının daha kararlı
biçimde eylemlerin-in sürdürülmesine, bu anlamda bütün yurtseverlerin ve
demo'kratik kuruluşların bu somut görevlerde eylem birliğine çağrılmasına·~
karar aldığı görülmüştür.

'DiSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTüRK'ün İstanbul üniversitesinde
çıkan olaylar nedeniyle 17 Mart 1978 ·günü verdiği demeçte; "Faşist ve ge
rici güçlerin temsilcisi MC iktidarının sona ermesine rağmen faşist saldırı ve
terör sürüyor. işçiler, yoksul köylüler, yurtsever genç ve aydınlar işyerlerin
de, okul kapılarında, sokak aralarında saldırılara uğruyor, kurşunlaruvor,
toplu ·katliamla yok edilmek isteniyor. Dün İstanbul üniversitesinde girişilen
toplu katliam faşist saldırganlıkların nereye kadar götürülebileceğinin en
son kanıtıdır. 12 Mart Faşizmini sürdürmek isteyenler ve 1 Mayıs katlıamım
düzenleyenler yine sahnededir.
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işçi sınıfının ve tüm emekçilerin bu olaylara seyırcı kalamayacağını
bir kez daha dile getirirken faşist saldırıları nefretle kınadığımız, provakas
yonlara ve tertiplere karşı uyanık olunmasının gerekliliğini belirtir, tüm ileri
ci, devrimci ve yurtsever güçleri emperyalizme ve faşizme karşı mücadele
de güç birliğine çağrırız.

iç savaş kışkırtıcıları, sıkıyönetimden medet umanlar beklediklerini bu
lamayacaklar, işçi sınıfı bunların bu arzularını kursaklarında bırakacak
tır.

Faşist yuvaların dağıtılması ve faşist katillerin adalete teslim edilme
si yolunda hükümetin bütün girişimlerini destekliyoruz.

DiSK bu mücadelenin bir parçası olarak bu saldırganlıkları protesto et
mek ve faşist yuvaların dağıtılmasını sağlamak amacıyla D·iS'K üyesi tüm
işçilerin Anayasa run kendilerine tarırdığı hektara dayanarak 20 Mart 1978
Pazartesi günü sabahı saat 1 o.oo·a kadar iş bırakmalarına karar vermiştir.
Faşist saldırganlıklar sürdükçe işçi sınıfı daha kararlı bir biçimde eylemle
rine devam edecektir.

Bu anlamda TÜRK-İŞ ve TüRK-iŞ'e bağlı sendikaları, üyelerini, bütün
yurtseverleri ve demokratik kuruluşları 'bu somut görevde eylem birliğine
çağırıyoruz." dediği görülmüştür. (DiSK Ajansı 17.3.1978 Tarih 978/38
sayı).

DiSK Genel Sekreter·i Fehmi IŞIKLAR da 18 Mart 1978 tarihinde Fa
şizme ihtar Eylemi sebebi ile kamuoyuna yaptığı "Halkımıza" başlıklı ya
zılı açıklamada; "işçiler. Köylüler, Memurlar, Gençler, Aydınlar, Analar, Ba
balar, Bacılar ve tüm Yurtseverler,

insanlık düşmanı faşistlerin İstanbul üniversitesinde dersten çıkan öğ
rencilere karşı bombalarla, makinalı tüfeklerle giriştikleri son kanlı katliama
tanık oldunuz.

Bilindiği gibi MC iktidarları döneminde eğitim kurumları, Devlet ka
demeleri faşist çetelerin karargahı durumuna getirildi. öğrenim özgürlüğü
ve can güvenliği kalmadı. Öğrenci anaları ve 'babaları için yaşam bir iş
kence haline geldi.

Bugün ise MC'nin düşmesine rağmen emperyalizmin güdümündeki bu
faşist güçler kanlı cinayetlerini sür-dürmek istemekte, iş yerlerinde, okul ka
pılarında, sokak aralarında faşist namlularını ayırım yapmaksızın halkımı
za doğrultmaktadırlar.
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DiSK üyesi işçiler, faşist saldırıları protesto etmek ve faşist yuvala
rın dağıtılmasını sağlamak amacı ile Anayasa'daki demokratik haklarını kul
lanarak 20 Mart Pazartesi günü sabah saat 08.00'den 10.00'a kadar iş bıra
kıyor. Bu eyleme diğer sendika üyeleri, tüm demokratik kuruluş üyeleri de
katılıyor. destekliyor. Analar, Babalar, Bacılar, Kardeşler DiSK'in yanında
yer alıyor.

Emperyali~me ve faşizme karşı mücadele ancak kitlelerin örgütlü gücü
ile başarıya ulaşacaktır.

Faşizme ihtar Eylemi bunun bir parçasıdır.

ihtar evlerni. gerçekte faşizmin kaynaklandığı sömürü düzenine yönelık
tir Çünkü sömürü düzeni sürdükçe işçi sınıfının, emekçi halkımızın işsiz
likten, pahalılıktan, yoksulluktan kurtulması söz konusu değildir.

işçi sınıfı tarihsel sorumluluğunun bilincinde olarak emekçi halkımı
zın kendisinden beklediği sesi fabrikalardan, tarlalardan yükseltmektedir.
Selam olsun bu sesi işyerinde. bürosunda, okulunda, hayatın her alanında
yansıtanlara.

Selam olsun halkımızın faşizme karşı eylem birliğine güç katanlara."
denildiği görülmüştür. (D·iSK Ajansı'run 18.3.1978 tarih ve 978/40 sayısı)

DiSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTüRK Genel - iş Sendikası EGO
işçileri şube kongresinde yaptığı konuşmasının bir bölümünde aynen "İstan
bul üniversitesinde çıkarılan son olaylar üzerine, faşist saldmları protesto
etmek ve faşist yuvaların dağıtılmasını sağlamak amacıyla DiSK üyesi bütün
işçiler 20 Mart Pazartesi sabahı 08.00'den 1 O.OO'a kadar işi durduracaklar
dır." şeklinde direktifini vermiştir. (DiSK Ajansırun 20 Mart 1978 Tarih ve
978/4 sayısı)

DiSK yürütme Kurulunun yukarıda belirtilen 17 Mart 1978 günlü kararı
ile ve bu kararın doğrultusunda D•iSK Genel 'Başkanı Abdullah BAŞTüRK
ve DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR'ın açıklamaları sonucu 20 Mart
1978 günü başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun muhtelif
yerlerinde çeşitli işyerleri ve iş kollarındaki işyeri faaliyetlerinin işçilerin
topluca işi bırakmaları suretiyle durdurulduğu ve önemli ölçüde işin aksa
tıldığı 275 sayılı Yasaya aykırı şekilde genel grev vasfında grev yapıldığı ve
610.527 işçinin faşizme ihtar direnişi adı altında o gün için iki saatlik süre
ile işi bıraktıkları, otobüslerin durduğu, ulaşımın yapılmadığı, elektrik ve
suların kesildiği, hayatın felce uğratıldığı, bütün ilk ve orta dereceli okul
larda öğretmenlerin direnişe katıldığı, bazı orta dereceli okullarda da öğ-
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rencilerin derslere girmedikleri DiSK Ajansı'run 20 Mart 1978 Tarih ve
978/42 sayılı nüshasındaki açıklamadan anlaşılmıştır.

işçi sendikaları işçi sayılanların müşterek iktisadi, sosyal ve kültürel
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için kurulan mesleki teşekküller olup,
hak ve yetkileri kanunla belirtilmiştir. Anayasal hakların kanunun belirlediği
sınırlar içersinde kullanılması esastır.

DiSK'in 17 Mart 1978 günlü çağrısı üzerine 20 Mart 1978 günü ger
çekleştirilen iki saatlik işi bırakma eylemi DiSK'in hak ve yetkileri parale
linde alınmış bir karar vasfında olmadığı gibi bu karara müsteniden gerçek
leştirilen işi bırakma eylemleri de herhangi bir yasal hak ve yetkiye dayan
mamaktadır.

DiSK'in Faşizme ihtar Eylemi adı altında işçileri yasa dışı davranış
lara sürüklediği ve böylece kitleleri kendi amacı doğrultusunda aktif tut
maya çalıştığı anlaşılmaktadrr.

DiSK Üyesi sendikaların ortak açıklamasında;

"20 Mart Faşizme ihtar Eylemi işçi sınıfının dünya görüşü olan sos
yalizmden ışık almıştır. DiSK yöneticileri ve DiSK üyesi sendikaların yürüt
me kurulları olarak gerçek bir anti-faşist mücadelenin sosyalist dünya gö
rüşü doğrultusunda kitlesel eylemlerle olacağına inanıyoruz. Bu konuda ta
rihsel deneyler bizim inançlarımızı doğruluyor. 20 Mart faşizme ihtar eyle
mi Türkiye Devrimci Hareketinin anti-faşist, anti-emperyalist mücadelesin
de önemli bir dönemeçtir. Devrimci tarihimizde ilk kez olarak işçi sınıfının
disiplinli öncülüğünde bütün anti-faşist güçlerin eylem birliğini gerçekleş
tiren demokratik bir mücadele biçimidir." denilmektedir. (DİSK Dergisi Ni
san 1978)

DİSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTüHK'ün 1 Mayıs 1978 tarihinde
Taksirri'de düzenlenen 1 Mayıs Mitingi sebebi ile yaptığı konuşmada 20
Mart Faşizme ihtar Eylemine de değindiği ve 'konuşmasının bu bölümünde:
"20 Mart eylemi bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizde bir
dönüm noktası oldu. Bu genel direniş DİSK ve DiSK üyesi sendikalarla de
mokratik kuruluşlar arasındaki eylem birliğini daha da pekiştirdi. Bu olay
aynı zamanda Türkiye işçi Sınıfının görevinin bilincinde ve görevini yapma
ya kararlı olduğunun bir kanıtıdır. Huzurunuzda 20 Mart eylemine katılanları
bir kez daha DİSK Yürütme Kurulu adına kutluyor, yaşasın anti-faşist güçle
rin eylem birliği diyorum." demiştir.
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Abdullah BAŞTüRK'ün bu konuşması ve daha evvel yukarıya alınan
diğer açıklamalarından da anlaşılacağı üzere. D·iSK'in nihai amacı olan ü:
kede sosyalizmi kurmak için her olayı fırsat bilerek işçi sınıfını ve yandaş
larını yasa dışı eylemlere sevkettiği ve böylece yukarıda da belirttiğimiz
gibi kitleleri propaganda ve ajitasyonla aktif halde tutmayı ve istedikleri is
tikamette sevketmeyi kural haline getirdikleri anlaşılmaktadır. (Ek - 124.
149)

O - 30 Nisan 1980 Eylemleri:

DiSK 1 Mayıs 1980 tarihinde yapacağı 1 Mayıs Mitingleri için daha
Şubat ayından itibaren hazırlıklara başlamış. DiSK yürütme kurulu bu se
beple 1 Mayıs 1980'i temel hak ve özgürlükler ile açlığa, yoksulluğa. se
falete. baskı ve zulme karşı verilen mücadelede yeni bir köşetaşı olacak
nitelikte kutlanmasına, tüm Türkiye'nin 1 Mayıs alanı olarak yorumlanma
sına. 1 Mayıs 1980'in İstanbul. Ankara. İzmir, Trabzon, Bitlis ve Mersinde
bölgesel organizasyonlarla DiSK önderliğinde kutlanmasına karar vermiş
tir.

Bu karar ışığında DiSK 1 Mayıs merkez komitesi ve işyerlerine kadar
uzanan 1 May13 bölge ve işyeri komiteleri çalışmalarını hummalı bir şekilde
sürdürerek bu çalışmaların hayata geçirilmesine büyük bir çaba sarfetmiş
tir.

Ancak 1 rvıayıs'ın toplantı ve gösteri yürüyüşü biçiminde yapılmasına
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı ve diğer bazı il Valiliklerince izin verilme
miştir. Bunun üzerine 22 Nisan 1980'de DiSK Yönetim Kurulu toplanarak
1 Mayıs'lar ile ilgili hazırlıkları görüşüp, yasaklamaları değerlendirmiş baş
kanlar konseyi ile ortak bir çalışma yapmıştır. Bu ortak çalışmada; 25 Ni
san'da 1 Mayıs'a yönelik olarak Di·SK'in tavrının geniş emekçi kitlelerce
daha iyi kavranması gereğine işaretle "Egemen sınıfların ekonomik, politik
ve ideolojik alanlarda saldırılarını yoğunlaştırdığı" vurgulanarak 1 Mayıs
1980'in bugünkü koşullarda faşizme ve emperyalizme ve şovenizme karşı
verilen mücadelenin bir parçası olduğu belirtilmiştir.

Nitekim DiSK Ajansı'nm 25.4.1980 tarih ve 52 sayılı nüshasında da
belirtildiği üzere "22 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında toplanan D·ISK
yönetim kurulu ve başkanlar konseyi toplantısından sonra - D'iSK'e bağlı
sendikalara ve üyelerine - 1 Mayıs'ı yaşamaya yönelik olarak DİSK yöne
timinin kendilerine iletici karara uyarak hazır olmaları" istenmiştir.
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Bu cümleden olarak 28.4.1980 tarihinde DiSK yürütme kurulu 1 Ma
vıs'la ilgili bir açıklama yaparak "1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasının
sıkıyönetimin ilan gerekçesine aykırı olduğunu DİSK yürütme kurulunun 1
Mavıs'm kitlesel olarak kutlanmasının önüne konan yasak ve baskıları pro
testo etmek, işçi ve emekçilere yönelik saldırılara karşı işçi sınıfının mü
cadele azmini, demokratik hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek yo
lundaki kararlılığını ortaya koymak ve 1 Mavısı devrimci geleneğine ve özü
ne uygun olarak yaşatmak amacıyla işçilerin ve emekçilerin 30 Nisan Çar
şamba günü üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını" işçilere bildir
miştir.

DiSK yürütme kurulunun bu talimat ve direktifini ve Abdullah BAŞTüRK
tarafından 30 Nisan 1980 günü işyerlerinde okunmak üzere hazırlanan 1
Mayıs mesajını ihtiva eden 28.4.1980 tarihli ve 53 sayılı DiSK ajansı özel
surette tüm işyerlerine ulaştırılmıştır.

Abdullah -BAŞTüRK'ün 1 Mayıs mesajında; Dünya Bankası, OECD -
iMF kıskacı içinde Türkivenin iliğini sömüren emperyalistlerin her dediğine
evet denilerek işçi ve köylülerin aleyhine olarak ücretler ve taban fiyatlarına
saldırıldığını; bu ekonomik saldırının yanı sıra yeni vergi yasa taslağı, Eşel
Mobil sistemi, faşist sendikacılığı körükleyecek toplu sözleşme koordi
nasyon kurulu, çalışma hayatına ilişkin yasa ve yönetmeliklerde yapılacak
değişikliklerle sendikal hak ve özgürlüklerin •burjuvazinin istekleri doğrul
tusunda askıya alınmak istendiğini beyanla, hükümetin yapmış olduğu si
yasi ve ekonomik anlaşmaları protesto ederek, işçilerin kanunsuz genel grev
yapmalarını tahrik ve teşvikte bulunduğu anlaşılmıştır.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 42 nolu bildirisinde; bahar 'bay
ramının kutlanmasının yasaklanmadığı, ancak toplantı ve gösteri yürüyüşü
yapma hususundaki başvurulara izin verilmediği, hatta bu bildiride "iyiliğin,
güzelliğin, doğa ve insan sevgisinin simgesi olan 1 Mayıs bahar bayramını
bir kargaşa ortamına çevirmek niyetiyle [starrbu) halkına zehir etmeye hiç
kimsenin hakkı bulunmadığı" 1belirtilerek 1 Mavrs'ın huzur içinde kutlan
masının arzu edilmesine rağmen, DliSK 1 Mavısın bahar bayramı olarak kut
lanmasına karşı çıkarak, Sıkıyönetim Komutanlığının yasalardan kaynakla
nan bu bildirisini istismar ederek, Mayıs'ı emeğin ve işçilerin bayramı ola
rak gösterip proleter enternasyonalizm ruhu içinde belli bir amaca yönelik
olarak kutlamak istemiş ve 'bunda başarılı olamayacağını anlayınca 30 Ni
san 1980 genel grev eylemini gerçekleştirerek sosyal düzeni bozma husu
sundaki tevali eden eylemler zincirine yeni 'bir halka daha eklemiştir.
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DiSK'in bu yasa dışı faaliyetleri sonucu 30 Nican 1980 Çarşamba günü
Abdullah BAŞTüRK'ün 1 Mayıs mesajı işyerlerinde okunarak 1 Mayıs'la il
gili konan yasakları protesto etmek için işçiler kimi yerde işi yavaşlatmış
ve kimi yerde ise tamamen işi durdurarak siyasi ve ideolojik mahiyette ge
nel grev uygulamasına girmişlerdir.

Bu direniş sonucu işyerlerinde üretim durmuş ülke iktisadi yönden
bu direnişlerle de büyük zararlar görmüştür. O tarihte münferit gibi görülen
bu eylemlerden dolayı bu vasfı itibariyle gerek DİSK yürütme kurulu üye
leri gerekse kanunsuz genel grev eylemine katılan işçiler hakkında yasal
soruşturmalar yapılmıştır.

30. Nisan. 1980 Tarihinde gerçekleştirilen bu genel grev uyguiaması
DiSK Dergisi 'nin 1980 Mayıs, Haziran, Temmuz sayısında aşağıdaki şeki i
de yorumlanmıştır.

"30 Nisan'm en önemli niteliğini eylemin nedeni oluşturmaktadır. 1
Mayıs işçi Bayramı üzerine konmak istenen yasaklara ve ba·skılara karşı
işçi sınıfının gösterdiği tepki, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması
için verilen mücadeleyi geniş işçi kitlelerinin bilinçli olarak benimsedikleri
ni ve kavradıklarını göstermiştir. 20 Mart Faşizme ihtar Eylemi. 1 Mayıs.
1979 ve 30. N'isan. 1980 dlrerrlşleri bu anlamda geniş işçi ve emekçi kit
lelerin ulaştığı bilinç ve kararlılığı kanıtlayan bir eylemler bütününü oluş
turmaktadır. Bu eylemler demokrasi mücadelesinin devrimci özünü orta
ya koymuş içi boş gösterişli, yığınsallık adına yapılan çıkışlarla, somut
doğru hedeflere yönelik mücadelelerin farkını ortaya çıkardı" denilerek
DiSK'in ·kurulduğundan bu yana yapmış olduğu kitlesel eylemlerle kendi gö
rüşlerine göre hangi mevzileri kazandıklarını, işçi sınıfının birlik ve bera
berlik 'bilincine ulaştığını ve bu kitlesel eylemler sonunda k-endilerinin ar
zuladığı rnilli demokratik devrim aşamasına yaklaşıldığını ve buradan sos
yalizme açılan yoldan arzu ettikleri rejimi kurmak istediklerini açık bir şe
kilde ortaya koymaktadır. [Ek - 124)

E - 1 Mayıs Mitingleri ve Diğer Mitingler:

1 - 1976 1 Mayıs Kutlamaları:

1976 Yılından itibaren DiSK tarafından kitlesel olarak kutlanmaya baş
lanrruş bulunan l Mavıslann DiSK'in kendi görüş açısından yapmış oldu
ğu değerlendirmelerin tesbiti bakımmdan DiSK'in kendi yayınlarının tetki
kinde fayda görülmüştür.
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Nisan, Mayıs 1976 Tarihli 22 - 23 Sayılı DiSK Dergisinin
ilgili baş yazısında:

"Tüm dünyada dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma
günü olan 1 Mayıs gösterilerinin örgütleyicilerinin sendikalar olduğu, işçi
sınıfı partileri ve ilerici siyasal partilerin daha geniş kitleler-in katılmasını
sağlamak için 1 Mayıs gösterilerine örgütsel açıdan dışarıdan destek ol
dukları, 1 Mayıs'ın özde kullanılan sloganlar ve ileri sürülen istemlerin
belirleyici özelliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde en geniş emekçi kat
manları bir araya getirebilmesi olduğu, 1. Mayıs. 1976'nın özellikle DiSK'in
5. genel kurulundan bu yana dış ilişkilerini hızla geliştirip uluslararası iş
çi dayanışması karşısındaki tutarlı ve olumlu tutumunu en somut bir bi
çimde belirttiği bir gün olduğu, 1 Mayıs'ın sermaye ve zulüm dünyasına
karşı bir tek ses, tek 'bir yumruk olan emek dünyasının birlik, mücadele ve
dayanışma günü olduğu, 1 Mavısın 1976'dan itibaren kutlanma aşama
sından sonra gündeme, DİSK ve özellikle DiSK'e bağlı sendikaların ülkede
yürüttükleri sınıf sendikacılığı ilkesini benimseyen uluslararası sendikal ör
gütlerle kalıcı ve sürekli bağlar kurmasının getirilmesi gerektiği Genel Baş
kan Kemal TüRKLER'in yapmış olduğu konuşmada: -Yaşasın Türkiye ve
Dünya işçilerinin Devrimci Sendikal Birliği-sloganı ile sözünü bitirdiği 1976
1 Mavıs'ırun işçi sınıfının, emekçi ve çalışan kitlelerin ilerici örgütlü güçle
rine sağladığı en önemli kazanımın, gerekli koşullar yaratıldığında ve zamanı
doğru olarak saptandığında Yasa dışı yasaklamaların zorlanabileceği ve et
kisiz, geçersiz bırakılabileceği olduğu" belirtilmektedir.

Aynı dergide "1 Mayıs 1920 - 1976 Geleneğirniz Sürüyor" başlıklı ya
zıda; Türkiye işçi sınıfının 51 yıllık bir aradan sonra 1 Mayrs'ı yeniden kut
ladığı, dünva işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününe katılmak
üzere İstanbul 'un Taksim Alanına akan geniş kitle üzerine sayıca bir tahmin
yapmanın mümkün olmadığı, tarihsel bir önemi olan bu olgunun. bu muh
teşem gücün 1 Mayıs günü Taksim alanında birleşmesindeki yatan gerçeğin
1 Mavıs'm felsefesindeki yatan öz olduğu, 1 Mayıs 1976 gösterilerinin
işçi sınıfının kurtuluş savaşı yıllarından bu yana sürdürdüğü ve süreç içinde
gelişip güçlenen örgütlü ve bilinçli mücadelesinin bir ürünü olduğunu belirtile
rek 51 yıl sonra yeniden kutlanan 1 Mayıs günü Anadolu'nun dört bir ya
nından gelen yüzbinleri tek bir ses ve tek bir yürek yapan. bağımsızlık,
demokrasi, barış ve toplumsal ilerlemelerinde gelişen işçi ve halk müca
delesinin günümüzde ulaştığı örgütsel, siyasal, dieolojik ve nicel düzeyi.
gücüdür. Dostlara ve memlekete umut salan bu muteşem tablo Türkiye işçi
sınıfının tarihsel mücadelesinin sınıf ve kitle çizgisinin birleştirici mücade
leci ve sorumlu siyesetinin yeni ve tarihsel bir başarısıdır. Dünya'da 1 Ma-

Mavıs'la
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vıs'm örgütleyicileri sendikalardır. DiSK bu verleşon olquvu hayata geçir
miş ve 17 gün içinde İbrahim GüZELCE'ye yapılan cenaze meras'imi ·ile 'bir
likte iki büyük qôsterlvi gerçekleştirmiştir, denilmekte ve bunun üç nede
ninin bulunduğu belirtilerek birincis'inin, sendikaların siyasal ve ideolojik
görüş, dinsel ve felsefi inanç ve ulus ayırımı yapmadan tüm emekçileri or
tak istem ve çıkarları etrafında örgütleyen, yönlendiren kitle örgütleri olma
ları ve işçi sınıfı bilimini rehber edinmiş ve sınıf sendikacılığı temel ilke
lerini benimsemiş bir kuruluşa sahip bulunmalarının teşkil ettiği;

ikinci nedeninin, "Bütün ülkelerin işçileri birleşin" sloganının dünya
işçi sınıfının elinde bayraklaşmasının teşkil ettiği, bu ilkenin Ülkemizde kı
sa zamanda işçi sınıfının sömürüsüz, baskısız, savaşsız bir dünya için sürdü
rülen uluslararası mücadelenin ülkemizde-ki barıştan, özgürlükten, demok
rasiden yana olanları güçlendirmesi, k-arşıtlarını qeriletmesinl sağladığı,

üçüncü nedenin, bu gel"işim içinde faşizme ve onun nedenlerine karşı
tüm 'ilerici güçler arasında giderek artan bir yakınlaşmanın doğmuş olduğu
nun teşkil ettiği, ülkemizde faşizmin değişik kollardan tırmanmaya başla
dığı, dünya devrimci deneyimi faşizmin, kapitalizmin pclitik. ekonomik, top
lumsal bunalım dönemlerinde ve özell-ikle işçi sınıfı hareketinin yükseldiği
dönemlerde başkaldırdığını gösterdiği, ülkemizde de çelişkilerin keskinle
şip sınıf mücadelesinin yeni boyutlara ulaştığı, işçi sınıfının yığınsal, ör
gütlü, disipl"inli eylemlerinin yeni bir aş-amaya yükseldiği, işçi sınıfı içinde
birlik eğilimlerinin belirgin bir nitelik kazandığı, işçi hareketinin yanı sıra köy
lü yığınlarının toprak ve özgürlük mücadelesinin gelişmiş olduğu, gençlik
ve kadın hareketlerinin gerçek bir vörünqesine oturmaya başladığı, iş bir
likçi burjuvazi ve egemen güçlerin bu geliş:imin önüne kanla, zorbalıkla geç
mek istedikleri, faş·izmle mücadele 'için ve mücadelenin başarıya ulaşması
için işçi sınıfının sendikal ve politik birl-iğinin güçlenmesi ve bütün ilerici
güçlerin tek mücadele çizgisi üzerinde elele vermelerinin gerektiği, işçi
sınıfının diğer örgütlerle birlikte işbirliği yapmasının ülkenin ve halkın ge
leceği için tarihsel bir zorunluluk olduğu, bu mücadelede başarı kazanıl
ması için güç ve eylem 'birliğinin oluşturulmasının zorunlu bulunduğu, zo
runlu güç ve eylem birfiğinin somut bir program etrafında, somut siyasal
hedefler için ve enqellevici her tür eğilim ve akımlara karşı mücadele için
de ve ancak işçi sınıfının öncülüğünde gerçekleşebileceği, bu güç birliği
nin gerçekleşmesi ve hayata geçmes·inin 'ise. hayatın tüm alanlarını kap
sayan mücadeleler ve yığınsal çıkışlarla mümkün olabileceği belirtilerek
DiSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER 'in 1976 - Mayıs konuşmasına yer ve
rilmiştir.
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Kemal TÜRKLER 1 Mayıs konuşmasında ;

"Bu gün sermaye· ve zulüm dünyasına karşı bir tek ses, tek bir yum
ruk olan emek dünyasının birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bu gün 1
Mayıs işçi Bayramı çok uzun yıllardan sonra ilk kez kitlesel bir şekilde
Dünya işçilerinin birlik. mücadele ve dayanışma gününü kutluyoruz. Bay
ramımız Türkiye ve dünya 'işçi sınıfına kutlu olsun. işçiler. emekçiler, tüm
ilericiler, Türkiye burjuvazisi 1 Mayıs'ların kutlanmasını engellemek için
elindeki tüm baskı olanaklarını seferber etti. Her Mavıs'tarı önce gerekçe
göstermeden örgütlü, bilinçl·i işçi önderlerini de tutukladı. pek çoğunu iş
kenceden geç'irdi. Her 1 Mayıs öncesinde olağanüstü tedbirler alarak yıl
gınlık, korku ve terör yaratmaya çalıştı. Sermaye sınıflarını bu denli kor
kutan olgu, 1 Mavıs'ın öz'ünde yatmaktadır. Çünkü, 1 Mayıs her şeyden
önce her ülkede ve tüm dünyada işçilerin sermaye egemenliğine ve zulme
karşı birlik ve mücadelelerinin bayrağıdır.

Doğuşundan günümüze 'kadar 1 Mayıs'ın esas sloganı "Bütün ülke
lerin işçileri Birleşin" olarak kaldı. Bundan sonra hiç 'bir güç 1 Mayıs'ın
tüm Dünya işçileri tarafın-dan birlik ve -dayanışma içinde. büyük bir coşku
ile kutlanmasını engelleyemeyecektir. insanlığın üçte birinin sömürü ve zu
lümden kurtulduğu, özgürlüğün e'kmek kadar kutsallaştığı günümüzde, 1
Mayıs'da alanları dolduran her ülkenin işçi sınıfı sadece Dünya işçilerinin
ortak istemlerini haykırmakla kalmıyor, 1 Mavıs'ı mücadelesiyle yaratan 8
saatlik iş günü için 1886 yılinda genel greve giden ve bu uğurda kurban
lar veren Amerikan işçi sınıfının yiğit önderlerini saygıyla anıyor, bugüne
değin sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için mücadele vermiş olan ülkemi
zin ve diğer ülkelerin 'işçi önderler-ini, yiğit neferlerini, bir büyük coşku ve
saygıyla selamlıyoruz.

Dişine, tırnağına kadar örgütlü bankalarda, şirketlerde, siyasal iktidarlar
da örgütlü olan sermaye sınıfları, işçi sınıfının, emekçi köylülerin, tüm çalı
şanların örgütlenmesini, birleşmesini engellemeye çalışıyorlar. işte bu yüzden
işçilerin, emekçilerin birleştiğinde ne muazzam bir güç olduğunu gösteren
1 Mayıs·, karalamak, saptırmak istiyorlar." diyerek devam eden 'konuşma
sında 1 Mavıs'm tarihçesine değindiği ve Amerika'da 1886'da gerçekleş
tirilen genel grev nedeniyle 11. Kasım. 1887 günü öldürülen işçilerden Par
sons'un son sözleri olarak "Bütün Dünya biliyor suçsuz olduğumu eğer ası
lırsam cani olduğumdan değil. sosyalist olduğumdan asılacağım" sözlerine
yer verdiği, 1976'nın 1 Mayıs'ının emekçilerden. halklardan yana değişen
bir dünyada kutlandığını, insanlığın üçte birinin sermayenin egemenliğin
den kurtulduğunu, ülkemizde Amerikan emperyalizmin desteklediği faşizme
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fırsat arayan vatan ve halk düşmanı milliyetçi cephe denen bir i·ktidarın bu
lunduğunu, DiSK'in sadece işçi sını,fının ·değil yoksul 'köylülerin, tüm çalı
şanların örgütlü mücadele birliğinden, tüm halkın iler·ici, demokratik kitle
örgütlerinde birleşmesinden yana olduğunu, işçi sınıfının örgütlenme ve
örgütlü mücadele konusunda tüm emekçi katmanlara örnek olduğunu, DiSK'in
işçi sınıfının devrimci sendikal birliğini sağlamak ·için mücadele ettiğini.
DiSK'in sınıfsal ve tarihsel sorumluluğunun bilincinde olduğunu, işçi sınıfı
nın bilimini rehber edindiğini, sosyalizmden yana olduğunu, bu ne-denle DiSK
Genel Kurulunun çizmiş olduğu yoldan emin adımlarla ve hızla ilerlemekte
olduğunu, günümüzde eylem ve örgüt birliğinin mutlaka sağlanması gerek
tiğini, tüm ülkelerin işçileri birleşin yazılı bez pankartın önünden seslendi
ğini, bütün ülkelerin .işçileri birleşin sloganını 1 Mavısın temel anlamını
yansıtan bir sloganı olduğunu, bugün çeşitli Uluslardan yüzmilyonlarca
emekçinin aynı anda aynı istemleri, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya öz
lemini haykırmalarının bu temel ilkenin somut bir kanıtını teşkil ettiğini.
aşırı sömürü ve •kar düzeni olan kapitalizme karşı bağımsız, sömürüsüz ve
demokratik Türkiye için, faşizme karşı, demokrasi ve özgürlük için. emper
yalizme karşı birleşilmesi gerektiğini belirterek konuşmasını devam ettir
diği qörülmüştür.

2 - 1977 1 Mayıs Kutlamaları:

1977 Yılı 1 Mayıs kutlamalarının yine DiSK tarafından düzenlenerek
diğer kuruluşlarla birlikte Taksim Alanında görkemli bir şekilde 'kutlandığı.
Kemal TüKRLER'"in konuşmasını müteakip değişik fraksiyonlar arasındaki
çatışma sonucu meydana gelen olaylarda 36 'kişinin ölümü -ile son bulduğu
bilinmektedir.

1977 1 Mayıs'ında DİSK Genel Başkam Kemal TÜRKLER tarafından
yapılan konuşmada; 1 Mayıs'ın uluslararası işçi sınıfının birlik. mücadele
ve dayanışma günü, işçi bayramı olduğu, yüzmilyonlarla emekçinin sömü
rüsüz ve baskısız ve savaşsız bir dünya özlemini haykırdığı, açlıktan ölen
Afrikalı kardeşleri için parmakları ve dili kesilen ünlü Şili'li şarkıcıların
kendi hükümetini korurken katledilen Şilili işçi arkadaşlarının öfkesini dile
getirdiklerini, bugün kendi düzenlerini 'kurmuş olmanın büyük sevinci için
de olan Sovyet, Bulgar, Vietnamlı ve diğer sosyalist ülkelerin emekçilerinin
sevincini paylaştıklarını, 1 Mavıs'ın tarihinin çok eskilere dayandığını, bü
tün Ülkelerin işçilerinin 1 Mayıs 1886 'yı hiç bir zaman unutmadıklarını,
çünkü 1 Mavısm temelinde 'işç] sınıfının birliğinin, mücadelesinin, dayanış
masının ve para babalarının zulümlerinin yatmakta olduğunu, 1 Mayıs 1886'
da Amerikan işçi sınıfı 8 saatlik iş günü için başlatmış oldukları genel
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grev dolayısıyla Amerikan baskı güçlerinin •işçi kardeşlerini astı'klarını, ası
lanlardan bilinçli bir işçi önderi olarak Parsons isimli işçinin tüm ül'ke emek
çilerine seslenerek, "Eğer asılırsam cani olduğumdan değil, sosyalist oldu
ğumdan asılacağım" diye dünya emekçilerine sesini duyurmuş olduğunu, bu
4 işçi önderini Amerikan para babalarının kanlı ellerinden kurtarmak için
Tüm ülkelerin işçilerinin harekete geçtiğini, böylece 1 Mavısın bütün dünya
emekçilerinin sermayenin egemenliğinden 'kurtuluş savaşını bayraklaştıran
uluslararası dayanışma günü haline geldiğini, o tarihten bu yana 1 Mayıs·
ların evnı düşünce e'traf ında birleşmiş, kenetlenmiş olan bütün Dünya pro
terlerinin birlik. mücadele ve dayanışma günü olarak büyük gösterilerle kut
ladığını, her geçen yıl 1 Mayıs'ların daha büyük bir coşku ile, daha ge
niş kitleler tarafından daha bilinçli olarak kutlanmakta olduğunu. çünkü sö
mürü, baskı ve zulüm alanları daralırken barış. refah. özgürlük ve dostluk
dünyasının sınırlarının genişlediğini, üreten •insanlığın. emekçilerin düzeni
olan sosyalizmin hızla ·ilerlemkte ve yeni başarılar elde etme'kte olduğunu,
bugün Angola, Vietnam. Mozambik, Laos halklarının emperyalist ve yerli ge
rici yüçlerin elinden kurtardıkları ülkelerinde sosyalizm hedefine doğru yü
rüdüklerini, ulusal kurtuluş savaşlarının ve uluslararası işçi hareketinin en
başta gelen destekçisi olan sosyalist ülkelerin barış saldırısı va ços yönlü
başarılarının dünya emperyalist saldırganlığını frenlediğini, barış, yumu
şama ve silahsızlanma savaşımının başını çeken sosyalist ülkelere saldıran
ları, leke sürmeye kalkanları, barış ve ilerlemenin öncüsü olan işçi sınıfının
düşmanları olarak lanetlediklerini, tüm komşularımızla saldırmazlık anlaşma
ları yapılmasını istediklerini, ülkemizde ve tüm dünyada genel bir silahsızlan
ma ve tüm askeri blokların kaldırılmasını istediklerini, bu nedenle saldırgan
NATO-CENTO'dan çıkmak, ikili kölelik anlaşmalarını yırtmak, tüm yabancı üs
leri ve askerleri ülkemizden atmak için savaşım verdiklerini, ulusal güvenliği
miz ve ulusal bağımsızlığımızın ancak bu şekilde sağlanabileceğini, bu tür bir
dış politika istediklerini, ancak böylesi bir politikanın bağımsızlık ve barış düş
manı büyük sermayenin düzeni yerine işçi sınıfının ve tüm emekçi halkın
kendi düzeninin kurulmasıyla mümkün olabileceğini. işçi sınıfının sosyaliz
me açılan ileri demokratik bir düzen için savaşım vererek önündeki engel
leri devirerek ilerlediğini, dünyada olduğu gibi ,ülkemizde de siyasal güç
ler dengesinin insanca, özgür bir yaşam istiyen ilericilik cephesi lehine de
ğişmekte olduğunu, _ülkemizde Milliyetçi Cephenin ve tekelci sermayenin

, koruduğu faşizm cephesinin her geçen gün gerilediğini, ancak geriledikçe
azgınlaştığını, demokratikleşme hareketini ileri demokratik bir düzen sava
şımını ve işçi sınıfımızın devrimci hareketinin qelişlrnirri durdurmaya ça-ı
lışan gerici-faşist güçlere unutamayacakları bir ders vereceklerini, DGM 'yi
ezen işçi sınıfımızın kendi örgütlü qüçlerinin öncülüğünde durmadan. bık-



668

madan ve yılmadan sosyalizm hedefine doğru yürümeye devam edeceklerini,
işçi sınıfının Kültür Sarayı önünde duran panodaki işçinin bir elini bağlayan
yasağı simgeleyen zinciri kaldıracağını, burjuvazinin tekelci

1
sermaye ve ege

men güçlerin. korktuklarını. korkacaklarını, korkmaları gerektiğini çünkü ya
kında işçi sınıfının onların verini alacağını, işçi sınıfının önünde acil görev
lerinin bulunduğunu belirterek; faşist tırmanışı durdurmak ve demokratik hak
ve özgürlükleri genişletmek açısından önlerindeki haftaların büyük bir önemi
olduğunu, sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen hedefi doğrultusun
da almış oldukları kararın hayata. geçmesi için çalışmaları gerektiğini, bu
nedenle MC'nin ve tüm gerici faşist güçlerin bozgunu için güçlerinin bir
leştirilmesinin acil görev olduğunu ifade ile; güncel kararın birinci nedeni
nin demokratik bir ortamın koşullarını yaratmak. ekonomik ve siyasal sa
vaşıma konan tüm yasa'kların kaldırılmasını sağlamak, 141 ve 142. Mad
delerin iptalini, referandum, genel grev ve tüm çalışanlara eksiksiz ·sendi
kalaşma ha'klarının tanınması. 'kısıntısız. grev hakkı ve lokavtın yasaklan
masını istediklerini bu istemlerin hayata geçmesinin ancak ve ancak parlamen
to içindeki ve dışındaki tüm Ulusal ve Demokratik güçlerin eylem ve güç
birliğine bağlı bulunduğunu, bu birliği sağlayacak olan tek gücün işçi sınıfı
olduğunu beyanla; "Tüm işçi sınıfına sesleniyorum DiSK'in bu kararına ka
tılmaya çağırıyorum daha ileri hak ve çıkarlar için sömürüsüz ve baskısız bir
düzen için hepinizi DiSK'te birleşmeye çağırıyorum. işçi Sınıfının ortak çı
karları için güç ve eylem birliğine girelim. Sizler adına tüm ilerici dernek
ratik örgüt ve güçlere sesleniyorum. Faşist tırmanışı, durdurmak. toplum
yaşamını demokratikleştirmek için işçi sınıfımızın öncülüğünde güç ve ey
lem birliğini ge·liştirelim. 1 Mayıs 1977 Birlik, mücadele ve dayanışma ça
balarımızda yeni bir dönüm noktası olsun. En onurlu ve görkemli . gününü
1 Mayıs 1976'da ve 1 Mayıs 1977'de yaşayan bu alanın adının ( 1 Mayıs
Alanı) olarak değiştirilmesini istiyoruz" diyerek Taksim meydanının 1
Mayıs alanı .olarak isminin değiştirilmesi hususundaki arzusunu beyanla
alandakileri Türkiye ve uluslararası 'işçi sınıfının tüm Dünya emekçilerinin
sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir Dünyada yaşaması için yaşam boyunca
savaşım vermiş olan eski Genel Sekreter İbrahim GüZELCE'nin ve tüm ile
ricilerin, yurtsever ve sosyalistlerin unutulmaz anısına saygı duruşuna ça
ğırarak, DiSK'•in öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs uluslararası işçi sınıfının
birlik. mücadele ve .davarusrna gününe 'katılan ve katrlmayan tüm işçi, emek
çi ve tüm ilericileri coşkuyla selamladığını beyanla; Yaşasın Uluslararası
işçi dayanışması; Yaşasın Dünya Sendikal Hareketinin Birliği,; Yaşasın
Türkiye işçi Sınıfı; Yaşasın DiSK, lieri Demokratik bir düzen için ileri; slo
ganları ile konuşmasını bitirmiştir.
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1977 Yılı 1 Mayıs'ında Tertip Komitesi Başkanı ve DiSK Genel Sek
reteri Mehmet KARACA'nın 1 Mayıs' günü çıkan ve ölümle sonuçlanan olav
larla ilgili olarak basına ve kamuoyuna yapmış olduğu açıklamada;

"ülkemizde emek ile sermaye arasındaki. gericilik ile ilerici güçler
arasındaki savaşımın tüm ülkeyi boydan boya kapladığı, gelişen savaşımın
boyutlarını yığınsal eylemelrin açıkça ortaya serdiği, demokratik, ekonomik
ve siyasal istemler uğrundaki yığınsal evlernlerin. yeni yeni aşamalara yük
seldiği, ·ilerlemeden ve ·demokrasiden yana olan güçlerin işçi sınıfımızın
yolunda buluşma, güç ve eylem birliği yapma koşullarının olgunlaşıp pe
kiştiği, tüm dünyada emeğin bayram günü olan 1 Mayıs gösterisinin ül
kemizde ilerici güçlerin artan ,etkini-iğini ve gücünü açıklıkla ,ortaya serdiği,
Taksim Alanının, tarihinde ilk kez böylesi bir gösteri için yetersiz kaldığı,
Taksim alanını boydan boya dolduran yurtseverlerin, ulusal bağımsızlığı
mız için, demokratik hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için, Dün
va'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için ve sömürüsüz bir topluma
giden yoda tüm enqetlerin sökülüp atılması için ,tek bir yürek, tek bir ses
oldukları; sosyalizme açılan ileri dernocratrc 'bir düzen savaşımının boyut
larının ortaya serildiği, DiSK tabanının ve genel olarak işçi sınıfımızın
ana eğiliminin gözler önüne serildiği, 1977 1 Mayıs'ının değerlendirilme
sinde bu yığınsal gösterinin gerek örgütlülüğü ve disiplini gerek yarım mil
yon üzerindeki sayısal katılmayı ve gerekse gösteri boyunca dile getirilen
istemlerin ·içeriği ve özünün unutulmaması gerektiği, DiSK ';in böylece bir
kez daha tüm lilerici güçleri faşizme ve ona destek olan emperyalizme karşı
mücadele alanlarında birleştirmiş o·lduğu, insanca bir yaşam, sömürüsüz,
baskısız ve savaşsız bir dünya özlemi ile dolup taşan 1 Mayıs alanını kana
bulayan vatan hainlerini emekçi halkın ycrkından tanıdığı, ,işç•i sınıfının ön
cülüğünde sosvalizrne açılan ileri demokratik bir düzen savaşımının önümüz
deki haftalarda daha da _güç'lenmliş olarak çrkacağı "ifade edilmekte ve öl
dürme olayının Maocu ve gerici faşistler tarafından meydana getirildiği
belirt'lrnaktedir. (Ek - 125)

1977 Yılı 1 Mayıs günü Emniyetçe Taksim alanında çekilmiş olan re
simlerin tetkikinden:

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin Cevahir, Mahir Çayan, İbrahim
Kalpakkaya, Ulaş Bardakçı, adlı teröristler işçi ·sınıfının devrimci neferleri
olarak vasıflandırıldığı ve sosyalimzin teorisyen ve uygulayıcıları olarak
bil inen Marks.. Engels, Lenin va Stalin 'in bez üzerinde işlenmiş büyük boy
resirnlerimn taşındığı görülmüştür.
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Silahlı eylemleriyle Marksit-Lerıinist irkeler doğrultusunda müesses
Anayasal Devlet düzenini yıkmaya matuf fiil ve hareketlerinden dolayı idam' •
cezasına hüküm giymiş anarşist ve teröristlerin büyük boy posterter inin bu
gösterilerde taşınması ayrıca dikkat çekicidir.

1977 Yılı 1 Mayıs mitinginin DiSK Foto Film Merkezi tarafından çekil
miş bulunan filminin seslendirilmesine ait band çözümünde DiSK'in 1 Ma
vıslara bakış açısı ve bu günlere vermiş oldukları anlam daha açık bir şekilde
ifade edilmiştir.

Mezkür filme ait ses bandının çözümünde:

"51 Yıllık bir aradan sonra ·il·k kez ,1976'da DiSK'in öncülüğünde yı
ğınsal bir biçimde kutlanan 1 Mayıs. 1977'de de yüzbinlerce işçinin. emek
çinin katılmasıyla kutlanıyor.

işçi sınıfının 1 Mavıs eylemi salt bir kutlama değil herşeyden önce
yığınsal bir -eylem, bunun için örgütlü. bunun için bilineli. 1 Mayıs hazır-, .
lıkları ve kutlaması aynı zamanda işçi sınıfının örgütlülüğünü ve bilincini
arttıran bir eylem. 1 Mayıs af.işlinin yapıştırılmasından, 1 Mayıs günü dü
zenli yürüyüş 'kolları 'kurmaya her fa"brikanın 1 Mayıs'a katkısının sağlan
masından işçi sınıfının dışındaki demokratik ve ilerici 'kesimlerin bu eyle-, .
me omuz omuza katılmasını gerçekleştirmeye kadar bütün çalışmalar (sö-
mürü ,ve baskıya karşı sürdürülen sınıf savaşının ayrılmaz parçalarıdır).

Kitlesel olarak kutlanılan her 1 Mayıs, sömürü ve baskıya indirilmiş
büyük bir darbe. Gerici güçler bunun için Türkiye işçi Sıruftrun 51 Yıl 1
MavısIanm yasakladılar. lstedikleri. işçiler, emekçiler bir araya gelmesin
ler. Güçlerini dosta _düşmana gösteremesinler. istedikleri 'işçi sınıfımız di
ğer ülkelerdeki sınıf kardeşlerinden kopuk kalsın. 1 Mayıs'larda bütün
ülkelerin işçli sınıfıyla birlikte (Birfik. mücadele, dayanışma) diye haykıra
masın. Ama işçi sınıfını sonuna kadar engellemek. onu yolundan alakov
mak olası mı? Gözlerde bilinç 've umut; ellerde beceri ve "kuvvet.... ·işçi sı
nıfının neferleri ilerliyor. 1 Mavısı yaratan. yılların ötesinden çekip geti
ren, yükseklere -doğru tutan kararlı ve güvenli insanlar. Bu günün ne oldu
ğunu, yarına hangi yoldan, nasıl gidilecegini bilen insanlar. Bu gücü kimse
durduramaz. Çarlıkların kararlılığına. baskı ve sömürüsüne meydan okuyan,
insanca yaşamaktan başka b'ir istekleri olmayan, bilinçli işçilerin bu gönül
lü birliğini hiç bir engel yolundan alakoyamaz. işte 1 Mayıs günü 1 Mayıs
alanından bu gerçek bir kez daha duyuruluyor. Bu gerçek bir ,kez daha
dalga dalga tüm yurda yayılıyor .
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Yürü şanlı emekçilerin ordusu. Toprağı ve ·insanı kurtaralım. Bin yıl
lık hasreti gerçek kılalım. Ne açlık olsun ne gözyaşı. Yaşanası bir Dünya
kuralım.

1 Mayıs'larda çarpan Milyonla yürek. Söylenir türkümüz milyon ağ
zından karanlık bitti, 'işte gün doğuyor". Mutlu toprak, kurt, kuş, börtü, bö
cek.... Yepyeni bir çağ, yepyeni bir yaşam, çekicin, ışığın, tarihin ustaları,
kara, sarı, ak, esmer dünya halkları. Doğrul sen de halkım. gece dağılsın
coştur davulunu, çek halayını. Bir perde kapanırken biri açılsın.

Yürü şanlı emekçiler ordusu, ,özgür yarınlara, güzel günlere. Bir yum
ruk gibi milyonca can ne açlık ol·sun ne gözyaşı. Ne zincir ne zulüm ne
zindan.

işçi sınıfının sömürüsüz, ·savaşsız ve baskısız bir dünya için verdiği
1

savaşımın başarısı; ulusal ve uluslararası birlik ve dayanışmasına bağlı.
5. Genel Kurul'dan bu yana ,DiSK uluslararası ilişkilerini geliştirmiş, ulus
lararası hareket içinde saygın bir yer kazanmıştır. Bütün ülkelerin işçileri
birleşin. 130 Yıldır tüm Dünya işçilerinin en önde gelen bu belgisi Türkiye
işçi Sınıfının 1 Mayıs gösterilerinde gereken yeri alıyor. Türkiye işçi sı
nıfını başından beri enternasyonalist bir ruha sahip kılmaktadır. Türkiye
işçi sınıfı bir yandan kendi ülkestnde sömürüsüz bir toplum düzeni kurma
savaşımını ardıcı! sürdürürken diğer yandan da diğer ülkelerde aynı sava
şımı veren, aynı amaca yönelen kardeş işçi sınıflarını sonuna kadar destek
lemeyi il'ke biliyor.

Tüm Ülkelerin işçilerinin çıkarları ortak. tüm dünva'da barış ve ilerle
menin karşısında aynı gerici güçler var. Emperyalizm ve işbirlikçileri. Bu
nun için Türk.iye işçi sınıfının diğer ülkelerin 'işçileriyle birlik ve dayanışma
içinde olması zorunlu. ıBu ,birlik ve dayanışma sağlanıyor. Çünkü tüm ül
kelerin işçilerinin çıkarları ortak, sömürüsüz ve baskısız bir dünya kurulsun
istiyor hepsi.

Türkiye işçi sınıfının dünü, bugünü, geleceği, tüm savaşımı dile gel
miş bilinçli işçilerıin ellerinde. işçi sınıfının yolunu kendine yol bellemiş di
ğer ilerici güçler, omuz omuza kilitlenmiş işçilerle Güzelceler, Nazrrnlar
bayrak olmuş. 1 Mavıs'a.

işçi sınıfının görevleri öyle kolay kolay başarılacak türden değil. Kar
şısındaki güçler yüz yılların sömürüsüne ve egemenliğine dayalı, deneyli
olanaklara sahip. Her türlü -tertıbe girişecek kadar gözlerini kan bürümüş.
Bunun için işçi sınıfının yolu uzun ve zahmetli, çetin ama sonunda başarı
işçi sınıfının. Sömürüsüz ve baskısız güzel günler için, dostça yaşamak için
ileri.
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1 Mayıs'ın başka bir önemi de emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sö
mürü ve baskısına karşı olan tüm halk kesimlerini b'irleşt'irmesi. 1 Mayıs·
ta sadece işçiler yok . memurlar. gençler, öğretmenler, öğrenciler, Avukat
lar. Doktorlar, Teknik Elemanlar. Bilim ve Sanat adamları, Köylüler. Genç
ler. Kadınlar kısaca tüm sömürülen ve ezilen halk kesimleri işçi sınıfıyla
omuz omuza.

işçi sınıfımızın başını çek'tiği sosyalizme açılan ileri demokratik bir
düzen savaşımı önündeki engelleri devire devire ·ilerliyor. Tüm Dünya'da
olduğu gibi ülkemizde de siya-sal güçler dengesi, •insana özgür bir yaşam
isteyen halkımız ve 'ilericilik cephesi lehine değişiyor.

Yaşasın Uluslararası İşçi Dayanışması. Yaşasın Dünya Sendikal Hare
ketinin Birliği. Yaşasın Türkiye işçi Sınıfı. Yaşasın DiSK" denildiği görül
müştür.

DiSK'in 1 MavısIann mana _ve önemini -işçilere eğitimlerinde öğret
mek maksadıyle 1 Mayıs'ın kısa tarihçesi ve 'işçi sınıfı bilinci bakımından
mahiyetini dile getiren bant çözümü ise aynen şöyledir:

DİSK Eğ'itim Dairesi sunar. 1 Mayıs işçi sınıfının bayramıdır. işçi sını
fının uluslararası birlik, _dayanışma ve mücadele günüdür. 1 Mayıs işçi sı
nıfının dünva'da 8 saatlik çalışma saati için verdiği mücadeleyi simgeler.
Kapitalizmin kadın ve çocuk _demeden işçileni günde 14-16 saat çalıştırdığı
bir dönemde ABD. de işçiler glinde 8 saat çalışma hakkını elde etmek
için ne denli kararlı olduklarını ortaya koymak amacıyla 1886 Yılının 1 Ma
yıs günü genel grev yapılmasını kararlaştırdılar. 1 Mayıs 1886 günü başta
Şikago kenti olmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinin bir çok kentinde
yüzbinlerce işçi greve gitti. D·is'iplinli ve kararlı bir grevdi bu. Kentlerde
grev yapan işçiler bir sel halinde yürüyordu meydanlara, doldruyordu mey
danları. Yürüdüler hep birlikte kol kola, omuz omuza tek kafa. Tek yürek
olarak başlar dimdik, gözler çakmak çakmak. Duruverince çarklar işçi sı
nıfının gerçek yüzü çıkmıştı ortaya.

işçi sınıfının birl'iği ve dayanışması. örgütlü mücadelesi. disiplinli ve
kararlı oluşu korkuttu burjuvaziyi. Olay çıkarttılar işyerlerinde. 3 Mayıs'ta
bir fabrikada kiralık katiller 6 işçiyi öldürdüler. Bu katliamı protesto et
mek isteyen işçiler 4 Mayıs günü yeniden gösteri düzenlediler. Bu kez son
radan bir ajanın attığı tesbit edilen bir bomba patladı gösteri yerinde, birkaç
polisle birlikte dört işçi daha öldürüldü. Olayların sorumlusu olarak 8 işçi
tutuklandı ve yargılandı. Günlerce bir işçi liderini öldürdüler hücresinde.
3 işçi liderini hapse mahkum ettiler. 4 işçi liderini de astılar. Asılan işçi
liderlerinden Parsons Mahkemede (Asılacaksam cani olduğum için değil
sosyalist olduğum için asılacağım) diyordu ...
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Ama işçi sınıfı unutmadı 1 Mayıs 1886'yı. üç yıl sonra yani 1889'da
uluslararası işçi ·derneği 'işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışmasını
sergileyecek, gücünü gösterecek mücadele azmini ortaya koyacak bir gün
olarak 1 Mayıs'ı seçti. 1890 yılından sonra 1 Mayıslar dünyanın her ye
rinde kutlandı. Almanya'da, Fransa'da, Avusturva'da. lsveçte işçi sınıfı
kitlesel gösterilerle coşkuyla kutladı 1 Mavrsı. Türkive işçi sınıfı da kut
ladı l Mayıs'ları. 1909'dan sonra kutlama gösterileri 1920'1er de daha bi
linçf düzeylere ulaştı. Yazıldı İstanbul duvarlarına {Bütün ülkelerin işçile
ri birleşiniz). Korktu egemen sınıflar. 1 Mayıs 'ı bahar ve çiçek bayramı
olarak ilan edip, işçilerin kırlara giderek bayram yapmalarını, çiçek topla
malarını, işçi sınıfının bayramını unutmasını istediler. Fakat Türkiye işçisi
oyuna gelmedi, baskı ve teröre boyun eğmedi. Yaşattı 1 Mayıs geleneğini
her dönemde ve üiSK'in öncülüğünde kırıldı yasak zinciri. 1 Mayıs 1976'da
sonradan 1 Mayıs Alanı olarak adlandırılan Taksim Alanında yüz binlerce
işçi, emekçi toplanarak korku ·saldılar, yüreklerine egemen sınıfların. DiSK'in
öncülüğünde tüm demokratik kuruluşlar, ilericiler omuz omuza verdi. Kük
redi olay 1 Mayıs işçi bayramıdır. diye.

1 Mayıs 1976'yı kitlesel bir biçimde kutlayan DiSK 1 Mayıs 1977 ha
zırlıklarına da aynı coşku ile başladı. Afişler y.aptırıldı, Panolar. Pankartlar
hazırlandı. Toplanıldı yine hep birlikte Beşiktaşda Saraçhane'de.

Analar, bacılar, çocuklar, teknik elemanlar, öğretmenler, yazarlar, avu
katlar, öğrenciler, tüm emekçiler, tüm yurtseverler verdiler elele faşizme,
emperyalizme karşı sıraya girdi şanlı emekçiler ordusu, Bayraklar, pankart
lar hey şey hazırdı yürüyüş için .... ve düzenli sıralar içinde yürüyüş baş
ladı. Başladı yürümeye şanlı emekçi ordusu. Amarikancı sendikacılığın tem
silcisi {Sarı sendikacılığın), Türk-iş toplu sözleşme grev ve lokavt yasası
nın onaylandığı gün olan 24 Ternrnuzu kabul etmişti işçi bayramı olarak.
Oysa bu yasa lokavtı yasalaştırıyor ve grev hakkım sınırlıyordu. Sınıf uzlaş
macı Türk-iş 24 Temmuz ile unutturacağını zennediyordu emeğin bayra
mını ....

Yürüyor sömürü ve baskıya karşı, mücadele edenlerin ordusu yürüyor.
Yine kararlı, yine disiplinli. işte disiplinli oluştan, bilinçli oluştan korkuyor
lar.

Yıllarca baskı ve terörle unutturmak istediler 1 MayısTarı. Türkiye iş
çi sınıfının bütün ülkelerin işçileriyle birlikte ve dayanışma içinde olduğunu
göstermesini önlemek i·sted'iler ki işçi sınıfı ve tüm emekçiler güçlerini 1
Mavıs'ta mücadele azmini gösteremesinler. işçi sınıfı 1 Mayıs'larda {Bütün
ülkelerin işçileri birleşin). diye haykırmasın. Ama her şeye rağmen işçi sı-
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nıfı emeğin uluslararası bayramına sahip çıktı. Yaşasın proletarya enternas
yonalizmi pankartlarıyla, türküleriyle, marşlarıyla, sloganlarıyla doldurma
ya başladı 1 Mayıs alanını.

Kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi olan bir dünva'da yaşıyoruz.
Sosyalist sistemin, kapitalist sistemin işçi sınıfılarının ulusal kurtuluş mü
cadelesi veren sınıfların birlik ve dayanışması her geçen gün daha da pe
kişiyor. Emperyalizm çağında Uluslararası bir nitelik kaz-anmıştır. Çok Ulus
lu tekellere karşı, uluslararası çaptaki gericiliğe karşı, kışkırtıcılığına karşı
verilen mücadele yoğunlaşmaktadır.

işçi sınıfımız uluslararası çapta ırkçılığa, şovenizme, ayrıcılığa karşı
gittikçe güçlenmektedir. Yürüyor tekstil işçileri Saraçhaneden. ipliği üre
ten. kumaşı dokuyan eller. Hünerli eller. 1 Mayıs için kalkıyor gel'iyor de
mire biçim verenler. Yürüyor ,şanlı emekçi ordusu. Bütün ülkelerin ·işçileri
birleşin ,yine düşmüyor ,dillerden. Bugün yeryüzünde rnilvonlarca işçi var.
Dilleri ayrı, derilerinin renkleri ayrı, ırkları ayrı, dinleri ayrı, ulusları ve
meslekleri ayrı. Ama hepsi de aynı sınıfın üvesi. Hepsininde yürekleri bir
amaç için atıyor. Sömürüsüz ve baskısız bir dünyanın kurulması.

Tüm Dünya işçilerinin _çıkarları bir, amaçları ortak, mücadeleleri aynı
hedeflere yöneliktir. Bütün işçiler aynı iplikten dokunmuş aynı hamurdan
yoğrulmuşlardır. Geçiliyor köprüler, pankartlar birbirini tamamlıyor. DiSK'in
istemlerini sergiliyerek. Birleşiyor tüm anti-emperyalist, anti-faş'ist güçler.

1

Yürüyor emekçiler ,ordusu, kazmayı tutanlar, çeliğe su verenler, petrolü
damıtanlar, harfleri dizenler, ekmeği pişirenler haykırıyor Yaşasın DiSK.

Doluyor 1 Mayıs Alanı. Bu alan şimdiye dek böyle kalabalık gör
medi. Bövlesine bir araya gelmediler işçiler, emekçiler. Böylesine kitlesel
bir araya geliş elbette korkutacak burjuvaziyi. Doluyor emekçiler ordusu
alana. inançlı, kararlı, bilinçli çalıyor davullar, çekiliyor halaylar, bağrılıyor
(Hepimiz birimiz için, Birimiz hepimiz için) ve DiSK Genel Başkanı Kemal
TÜRKLER sesleniyor emekçilere; 1 Mayıs alanını yarım milyon emekçi dol
durmuş durumda. işte bu noktada daha önceden tezgahlanan bir oyun kış
kırtıcı ajanların da katkısıvla sahneye kondu. öldürüldü 36 yurttaşımız. Bi
linçlenen ,emekçi kitlelerini yıldırmak, sindirmek. sosyalizmden soyutlamak
istediler. Ama 2 Mayıs ,g9nü ses verdi bütün fabrikalarda. 1 Mayıs günü
nü unutmayacağız ve hesabını soracağız. Yıldıramadılar işçi sınıfını ve emek
çilerini. 1 Mayıs eğemen sınıflara korku, işçi sınıfına azim verir. Kitlesel
olarak kutlanan 1 Mayıs korku salar egemen sınıfların yüreklerine. Yine ba
ğırıyoruz 1 Mavıs'ta, 1 Mayıs alanına haykıracağız yine istemlerimizle. • 1
Mayıs dayanışmanın, mücadelenin vurgulandığı gündür.



675

Sömürü ve baskıya karşı, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede
ne denli kararlı olduğumuzu bir kez daha göster,eceğiz. Grevlerde. direniş
lerde, 15 - 16 Haziran 'da ve DGM mücadelesinde, 20 Mart faşizme 'ih
tar eyleminde, 1 Mavıs'larda yeni boyutlara ulaşan mücadelemiz daha da
boyutlanacaktır. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemiz daha
da gelişecektir. işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma
sının ne anlama geldiğini unutmadan yurtseverlik ile işçli sınıfının uluslar
arası dayanışmasını vurgulayarak, yeniden dolduracağız alanları. Durdur
mak mümkün mü bu günü? Zafer işçi sınıfının ve tüm emekçi sınıfın ola
cak. Yaşasın Türkiye işçi Sınıfı, Yaşasın işçi, .sınıfının uluslararası daya
nışması ve birliği, Yaşasın DiSK, Yaşasın Sosyalizm."

3 - 1978 1 Mayıs Kutlamaları:

Yine •ôiSK tarafından düzenlenen 1978 1 Mayıs -kutlamalarının aynı
proleter enternasyonalizm ,görüşü içinde ve daha görkemli, daha cüretkar
ve daha değişik sloganlarla -kutlandığı anlaşılmaktadır.

-DiSK'in 1978 1 Mayıs kutlarnalan ile ilgili olarak görüşlerini daha
açık bir şeki ide yansıtan kendi yayınları üzerinde yapılan incelemelerde:

DiSK yayınlarından olan 28.4.1978 Tarihl'i 25 Nolu ··1 Mayıs" isimli
broşürde yayınlanan 1 Mayıs nadır başlıklı yazıc;la:

- 1 Mavıs'm eğlenerek, kırlara giderek kutlanacak bir bayram günü
olmadığı,

- 1 Mavıs'ın işçi sınıfının bayramı olduğu, tüm emekçiler ile bağla
rını pekiştiren, emperyalizme .ve faşizme karşı mücadelesini gel'iştiren işçi
sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğu,

- 1 Mavıs'm tüm Dünya ernekcilerirün uluslararası günü olduğu, iş
çi sınıfının uluslararası birlik, dayanışmasının simgesini teşkil ettiği,

- 1 Mavıs'm işçi sınıfının bütün Dünyada "8 saatlik iş günü" için
verdiği mücadeleyi sJmgelediği,

- 1 Mayıs'ın işçi sınıfının ve tüm emekçilerin demokratik hak ve
özgürlükl-er, sendikal haklar için verdiği mücadeleyi ortaya koyduğu,

- 1 Mavıs'ın işçi sınıfının istemlerin'in hayata geçirilmesi yolunda
mücadele azmini özel bir biçimde sergilediği bir gün olduğu,

- 1 Mayıs'ın emperyalizme karşı, çok uluslu tekellere karşı, faşizme
karşı 'işçi sınıfının mücadele azminin bilendiği bir gün. olduğu ifade edil
mekte
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22.5.1978 tarihli DiSK'in Sesi mecmuasının 7 sayılı nüshasında vavrn
lanan "1 Mayıs'a doğru" başlıklı yazıda; 1 Mavısm tarihçesine değinile
rek. 1 Mavısm bütün dünya işçilerinin sermayeye karşı verdikleri mücade
lede uluslararası dayanışmalarının dile geldiği gün olduğu; Bu dile gelişin
gerekli bulunduğu. çünkü işçi sınıfının mücadelesinin birlik içinde ve ulus
lararası boyutta verilmesi gerektiği, "Bütün ülkelerin işçileri Birleşin" slo
ganının 1 Mavıslarda dünya çapında yankılanması gerektiği belirtilmekto;
Aynı yayının iç sayfasında "Yaşasın 1 Mayıs" başlığı altında yayınlanan
yazıda. 1 Mavıs'ın şu şekilde açıklandığı görülmektedir.

"1 Mayıs işçi sınıfının sömürü yok etme, daha iyi ve yaşanası bir dün
ya kurma mücadelesinde yiğitçe savaşan ve bu kutsal amaçları uğrunda baş
eğmektense ölmeyi yeğleyen onurlu önderlerinin bizlere bıraktığı bir müca
dele armağanıdır. 1 Mayıs takvim yapraklarında olan bir bayram günü de
ğil. bütün dünya işçilerinin kapitalizmi devirmek mücadelesinde saflarını
sıklaştırdığı, işçi sınıfının ve emekçi tabakaların taleplerini haykırdığı bir
mücadele günüdür. 1 Mayıs işçi sınıfının geçmişten dersler çıkarıp, gele
ceğe nasıl uzanacağını hesapladığı bir gündür.

Kardeşler bilimsel sosyalizm kurucuları işçi sınıfına sosyalizm hede
fini gösterirken "Bütün ülkelerin işçileri Birleşin" dediler. işte her 1 Ma
vıs'ta alanları dolduran bizler bütün Dünya işçileri ile birlikte bu sloganı
haykırıyoruz. "Bütün Ülkelerin işçileri Birleşin. 1 Mayıs alanına saflar ha
linde akarken şöyle diyoruz; Motorları döndüren güç, çarkları çeviren kol,
hep birden, ocaklardan biz çıkarıyoruz kömürü, biz giydiriyoruz insanlığı.
örse çekiç vuran biziz. Biz üretiyoruz pazarları dolduran malları. Ama üret
tikçede köle olan biziz. Denetleyemiyoruz kendi ürünlerimizi. Biliyoruz bu
illetin nedenini, sömürü· düzeni. Kahrolsun üretim araçları üzerindeki özel
mülkiyet. işte yürüyoruz sömürüsüz bir dünya için ileri.

Kardeşler bizler bu güne kadar hangi mevzileri kazandıysak sınıf mü
cadelesi vererek kazandık. Kimi haklarımızı da işçi sınıfının uluslararası mü
cadelesi sonucunda kazandık. Bu gün artık 14-15 saat çalışmıyorsak. iş gü
nü 8 saat olarak yasalaşmışsa bunun Amerikan işçi Sınıfının 1880 ferde
kana boğulan gösterilerine borçluyuz. bir dizi ülkenin proletarya'sının 8 sa
atlik iş günü için verdiği mücadeleye borçluyuz. işte 1 Mayıs bu yüzden
işçi sınıfının uluslararası çapta mücadele etmesi gerektiğini dile getiren
bir gündür. Onu, her ülkede işçi sınıfının başarılarını birbirine ekleyerek ger
çek bir bayram gününe dönüştürmek işçilerin önündeki görevdir. Emekçi
halkın kurtuluşu gerçekleştiğinde, sömürü yok edildiğinde 1 Mayıs bebele
rimizin yanağında çiçek açan bir kurtuluş bayramı olacaktır.
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Kardeşler dünya işçi sınıfının 1890'Iardan itibaren kutladığı 1 Mavıs'ı
Türkiye işçi sınıfıda kutladı. 1921 'terden başlayarak kutlama gösterileri
1976 Tarda daha bilinçli bir düzeye ulaştı. Korku duyan egemen sınıflar
1 Mayıs'ı "Bahar Bayramı" ilan edip işçilerin kırlara giderek bayram yapma
larını, çiçek toplamalarını istediler. Amerikan işçi Sarı Sendikacılar da 24
Ternmuzu ·işçi Bayramı ilan ettiler. Sarı Sendikacılarının çabalarına rağmen
bu sahte bayram tutmadı işçi sınıfımız 1 Mavısr. gerçek bayramını etiyle,
kemiğiyle. azmiyle, 'kararlılığıyla herkese ka'bul ettirdi.

Kardeşler Türkiye'de 1 Mavıs'ın kitlesel biçimde kutlanması yıllarca
yasaklandı. DiSK'in öncülüğünde Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler bu yasak
zincirini 1976'da kırdı. 1976 ve 1977'de 1 Mayıs Alanında yüzbinlercemiz
tek bir yumruk, tek bir soluk olduk, korku saldık yüreklerine egemen sınıf
ların. 1977 yılının 1 Mavıs'ı bilinçli tertiplerin kurbanı oldu. işçi sınıfımız
ve halkımız 36 şehit verdi. Onlar Türkiye işçi sınıfının mücadelesinde anı
lara gömüldüler. 1 Mayıs 1978 onların anılarını da yücelten bir kutlama
olacaktır,

Kardeşler 1 Mayıs 1978 Ülkede faşist saldırıların yoğunlaştığı bir dö
neme rastlıyor. Bizler 20 Mart 1978 günü diren işimizde "Faşizme İhtar"
eyleminde faşizme karşı sessiz kalmayacağımızı gösterdik. Biliyoruz ki fa
şizm çürüyen kapitalizm döneminde mücadelesini başarıya götüremeyen.
proletarya'ya karşı srnpervalizrn'in dayattığı zorbalıktır. Faşizme karşı mü
cadele saflarımızda en geniş demokrasiyi yaratacak, işçi örgütlerinin birlik
te davranmasını, orta sınıfları yanımıza çekmeyi veya en azından tarafsız
laştırmayı sağlamalıyız. 1 Mavıs'ta kenetlenen kollarımız faşizme karşı sağ
lam bir duvarın tuğlaları olmalıdır.

Kardeşler ·Emperyalizme, faşizme karşı şoven, ırkçı baskılara, sömü
rüye karşı ve 141, 142 nci maddelerin kaldırılması için, kamu kesiminde
çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması için,
1 Mayıs 1977'nin katillerinin bulunup hesap sorulması için. kadın işçilerin,
çocuk işçilerin, gençliğin demokratik talepleri için 1 Mayıs 1978'de yeni
den haykıracağız... Sömürüsüz, adil ve kalıcı bir barış için, daha özgür ve
mutlu bir dünya için yürüyeceğiz. Sesleneceğiz hep birlikte bütün Ülkelerin
işçi, sınıflarına ve devrimcilerine: Bütün ülkelerin işçileri Birleşin." denil-
mektedir.

DiSK'in 1 Mayıs'lara vermiş bulunduğu önemi belirtmek bakımından
6. genel kurul sonunda alınan 43 numaralı kararı, olaylara ışı'k tutması iti
bariyle bir defa daha tekrar etmekte fayda vardır.
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Karar 43 a: Bütün ülkeler işçi sınıfının birlik-dayanışma ve mücadele
günü olan 1 Mayıs'ın ülkemizde 51 Yıl süren yasak zincirinin kırılmasına
öncülük eden Konfederasyonumuz. emeğin bu bayram gününün önümüzdeki
yıllarda da D·iSK ilkelerine uygun olarak düzenlenmesini zorunluluk saymak
tadır. DiSK 6. genel kurulu 1 Mavıslara her yıl daha fazla katılımın sağlan
ması için tüm çabaların gösterilmesini, 1 Mavısm resmen yasalaşması için
her çabayı harcamayı ve heybetli 1977 gösterisini kana bulavan faşist ter
tibin sorumlularının bulunarak cezalandırılması için her olanağı kullanmayı
emekçilik onurunun ve sınıfsal görevlerin vaz geçilmez bir gereği görür.

25. Mayıs. 1978 taritı ve 3 sayılı D1SK Dergisinde yayınlanan "1 Ma
yıs 1978 Demokrasi Mücadelesinde ileri Bir Adım" başlıklı yazıda;

1 Mayıs 1978'in DiSK'in öncülüğünde başarı ile kutlandığı, görkemi,
katılan kitlenin büyüklüğü ve kapsadığı demokratik güçler bir ölçü olarak
alındığında sonucun işçi sınıfı mücadelesi açısından çok önemli bir başarı
olduğu, 1978 Türkiye koşullarında işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele
ve dayanışmasını simgeleyen 1 Mavıs'm kitlesel ve görkemli kutlanışının dı
şında üzerinde durulması gereken başka yanlarının da bulunduğu, bu göste
rinin Türkiye devrimci mücadelesi açısından önemli bir deneyim olduğu,
burjuvazinin işçi sınıfının devrimci birliğinden ve öncülüğünden korktuğu,
DiSK'in 1 Mavısa konan kitlesel yasak zincirini 1976'da kırarak işçi sınıfı
nın Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışmasını simgeleyen bir gün olarak
kitlesel biçimde kutlandığı, 1 Mayıs 1977'de empervatlzrn'in ve yerli ege
men güçlerin gizli açık örgütlerinin kanlı bir komplo düzenledikleri, 36 yurt
taşın öldürüldüğü, 1978 1 Mavrs'ınm böyle bir katliamın ardından görkemli
şekilde kutlanabildiği, 1 Mayıs 1978'de 1 Mayıs alanının işçi sınıfı ve emek
çi halka kapatılmak istendiği, DiSK'in takındığı doğru ve kararlı tutumun bu
engelleri aştığı, bütün tertiplere rağmen DiSK öncülüğünde toplanan 54 De
mokratik Kitle örgütünün işçi sınıfının disiplini doğrultusunda, arıtt-tasist.
anti-emperyalist güçlerin birliği konusunda. somut adımlar atılmış olduğu,
gerçekleştirilen bu birliğin burjuvazinin ve faşist güçlerin 1 Mayıs öncesin
de korkulu rüyası olduğu, bu güçlerin 1 Mayıs 1978'de ou korkulu rüyayı
gerçekten yaşamış oldukları, 1 Mayıs'ın Türkiye Devrimci hareketi için ay·
rı bir önem taşıdığı, demokratik güçlerin birliğini oluşturduğu, 1 Mayıs'la
rın işçi sınıfının uluslararası çaptaki birlik, dayanışma ve mücadele gününü
simgelediği, 1 Mayıs'ların işçi sınıfının birlik yolundaki mücadelesine kat
kıda bulunduğu, 1 Mayıs'ların işçi sınıfının dayanışmasının somut bir biçim
de ortaya konduğu bir gün olduğu, 1 Mavıs'Iarm işçi sınıfının istemlerini
dile getirdiği, istemleri yolunda mücadelede ne denli kararlı olduğunu or
taya koyduğu bir gün olduğu, 1 Mayıs'ların geleneksel olarak sendikalar
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öncülüğünde kutlandığı, 1 Mavıs'Iarm bu anlamda ele alınıp değerlendiril
mesi gerektiği, 1 Mayıs 1978'in Türkiye işçi sınıfının devrimci mücadelesi
nin gelişimi ve demokratik güçlerin birliğinin oluşması açısından önemli
bir adım olduğu, burjuvazinin tüm saldırılarına, provakasyon çağrılarına rağ
men görkemli olarak kutlandığı, Türkiye işçi Sınıfı ve tüm emekçilerin güç
lerini bir kez daha göstererek mücadelede ne denli kararlı olduklarını dile
getirmiş oldukları ifade edilmektedir.

"1 Mayıs 1978 de yüztbinler, 1 Mayıs alanında" başlrklı yazıda; 1 Ma-
yıs günü yapılan çalışma ve faaliyetler anlatılmakta ve;

Günlerin ou gün getirdiği,
Baskı zulüm ve kan'dır.
Ancak bu böyle gitmez,
Sömürü devam etmez,
Yepyeni bir güneş doğar,
Bizde ve ülkelerde,

dizesine yer verilerek devam eden yazıda;
1 Mayıs, 1 Mayıs ilk dileğimiz,
Yaşatacak seni tunç bileğimiz, denilerek devamla;

- işçi sınıfımızın tek demokratik sınıf ve kitle sendi'kal örgütü DiSK'in
kurmayları geliyor.

- Faşizme ihtar Eyleminin kararlı savunucuları geliyor.

- Geliyor işçi sınıfımızın en devrimci sınıf ve kitle sendikal örgütü
DiSK'in seçkin temsilcileri.

- işçiyiz biz emekçiyiz ellerimiz hünerli, aklımız yaratıcıdır.

- Biz yaratırız tüm zenginlikleri. Yeraltından kömürü çrkaran biz, pet-
rolü damıtan biz, binaları diken biz, tarlaları eken, ekmeği pişiren, kumaş
ları dokuyan, demiri oya gi'bi işleyen biziz.

- Biziz hayatı yaratan.

- Yaşasın işçi sınıfı, Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın DiSK sözleri ile de-
vam eden yazıda; Vatan Partisinin, Türkiye Birlik Partisinin yürüyüşte yer
lerini aldıkları "Bütün ülkelerin işçileri Birleşiniz" sloganının dillerden düş
mediği, dilleri, derilerinin renkleri. ırkları, dinleri. ulusları, meslekleri, yaş
ları farklı olan yeryüzündeki milyonlarca işçinin aynı sınıfın üyeleri olduğu;

- 1 Mayıs': 1920 yılında kutlayan Tekstil'in 1 Mayıs flamaları ile
savaşa karşı barış, Sömürüye karşı savaş diye haykırarak alana geldikleri,
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NATO'ya, CENTO'ya Hayır, 8-ağımsız Türkiye ,Faşizme geçit vermeyeceğiz,
Kadın erkelk omuz omuza. eşit işe eşit ücret diye haykırdıkları;

- Bütün ülkelerin işçileri Birleşiniz, işçiler Kurtuluşumuz kendi güç
lü kollarımızdadır sloganları ile Petkirn-lşin:

- Ekmeği pişiren, meşrubatı üreten, tüm qıdaları yaratan Ülker de
yiğitçe direnen, Yaşasın Sosyalizm şiarını yükseklerde tutan. lokavt hak
değil sosyal suçtur diyen, Yaşasın faşizme karşı ihtar eylemimiz diyen Tür
kiye Gıda iş Sendikasının geçtiği;

- Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Sosyalizm, Yaşasın DiSK. Faşizme Geçit
Yok. işçi sınıfının düşünme ve siyasal örgütlenmesini yasaklayan 141 ve 142
ye Hayır sloganlarını atarak Banksen;

- Yaşasın Bağımsızlık. demokrasi, sosyalizm. savaşsız. baskısız, sö
mürüsüz bir Dünya sloganları ile Bavsen-iş:

- Yaşasın bağımsızlık. demokrasi, sosyalizm mücadelemiz, Yaşasın
sosyalizm. Kurtuluşumuz sosvalizrn. Yaşasın işçi sınıfının birliği sloganları
ile Oleyis Sendikası 1iç Anadolu Bölgesi Şubesinin;

- Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi, Bütün ülkelerin işçileri bir
leşiniz sloganlarını atarak Oleyis Sendikası işçilerinin;

- Yaşasın Anti-Faşist. Anti-"Emperyalist Güç ve Eylem Birliğimiz,
NATO ve CENTO'ya Hayır sloganları ile Kerarnlk-dş Söğüt Şubesi;

- Yüce sosyalizm savaşında işçi sınıfı ön safta sloganları ile Asis
Sendikası üyelerinin;
- Kurtuluşumuz Sosyalizm sloganını atarak Basın-iş Sendikasının;

- Bütün ülkelerin işçileri Birleşiniz, NATO'ya, CENTO'ya Hayır, Ba-
ğımsızlık. demokrasi, sosyalizm yolunda ileri, Yaşasın 1 Mayıs, Eşit işe
eşit ücret sloganları ile Sosyal-Tş Sendikasının;

- Bütün Ülkelerin işçileri Birleşiniz, Genel Grev hakkımız söke söke
alırız. 141-142'ye Hayır, Faşizme karşı mücadelede işçi sınıfı ön safta. Ya
şasın Dünya Halklarının kardeşliği, işçiyiz, güçlüyüz, devrimlerde öncüyüz
sloganları ile Genel-iş Sendi'kasının Kocaeli Şubesi ve Kocasinan belediye
işçilerinin ve halk ekmek fabrikası işçilerinin;
- Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadele sloganları ile Las

tik-iş Sendikasının;
- Yaşasın proletarya enternasyonalizmi, 1 Mavıs'ta 1 Mayıs alanın

dayız. Nötron bombasına Hayır, Savaşsız ve Sömürüsüz bir dünya için ileri
sloganlarını atarak Maden-iş Serrdjkasmın:
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- Unutmadık işçi sınıfımızın savaşkan ozanı Nazım Hikmet'i Yaşıyor
Nazırn'lar. Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın proletarya Enternasyonalizmi, Nazım
'bizimle. O milyonların milyonda biridir, o bir sıra neferidir, 141-142 'ye Ha
yır, Lo'kavt hak değil sosyal suçtur. Yaşasın anti-faşist, anti-emperyalist güç
birliğimiz, Kahrolsun emperyalizm sloganlarını atarak Philips işçileri, Bu
fer işçileri, Dökümay işçileri, Permaşarp işçileri, Türkiye Maden iş Sen
.dikası 4. Bölge Temsilciliği, Arçelik işçileri, Rabal)c:, Ferro Döküm işçileri,
'Sungurlar işçilerinin 1 Mayıs alanında geçide iştirak ettikleri;

- Sömürüye ve zulme karşı hınçlı yumruklarıyla birlik, mücadele da
yanışma sloganları ile Maden-iş Sendikası 1 O ve 15 nci Bölge Temsilcilik
lerinin. Seydişehir Alimünyum tesislerinde çalışan yiğit işçilerin;

- Faşizme emperyalizme karşı, sömürüye karşı mücadele eden, sarı
:sendiıJ<a eçmberini kırmada kararlı olan is Demir işçilerinin;

- Fabrikalar kalelerimizdir diyen Nektaş işçilerinin;

- Tek Demokratik Sınıf ve Kitle örgütü DiSK ve Dünya işçilerinin
Tek Demokratik Sınıf ve Kitle örgütü DSF pankartı altında Yaşasın DiSK,
Yaşasın DSF, Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi sloganlarını atarak Bi
ıma1< işçilerinin;

- Yaşasın işçi. köylü ittifakı diye haykırarak Kocaeli köylülerinin;

- Yerin altında insanlığa yaşam sağlayanlar, uygarlığı kazrnasrrun
ucuyla ayakta tutan Maden-lş Zonguldak işçilerinin;

- üreten biz, yöneten de biz olacağız, Bütün ülkelerin işçileri Birle
siniz. Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz, işçi köylü,
;gençlik devrim için birleştik, selam olsun 1 Mavıs'm şanlı Bayrağını yük
seltenlere, Selam olsun fenerleriyle, kazmalarıyla yürüyenlere sloganlarıyla
yeraltı maden iş sendikası Divriği, Hekimhan işçilerinin;

- öğretmenin yolu işçi sınıfının yoludur, Kahrolsun sömürgecilik,
ırkçı. şoven, asimilasyoncu eğitime hayır pankartı ile ve Yaşasın 1 Mayıs,
Yaşasın DiSK, Yaşasın Töb-Der, Yaşasın Tüm emekçilerin Faşizme ve Em
peryalizme karşı ortak eylemi, kadın erkek faşizme karşı omuz omuza, bu
alan 1 Mavrsalaru, Gerici eğitime son sloganlarını atarak Töb-Der Diyarba
kır, lstanbul. Beykoz, Üsküdar, Yalova, Kartal Şubelerinin geçtikleri;

- Sosyalizm yolunda tam bağımsız gerçekten demokratik bir Türkiye
şiarı ile Türkiye Emekçi Partisinin;
- Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacaktır şiarı

ile Emekçi-Oer mensuplarının;
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- Genel Grev hakkını haykırarak Bağcılar Kültür ve Dayanışma Der
neği üyelerinin;

- Sınırsız grev ha'kkı pankartlarıyla tüm Döküm-iş Sendikasının:

- üretenler yönetime. Kahrolsun faşizm sloganlarını atarak Halkçı,
Devrimci Gençlik Derneğinin;

- işçilerin Birliği Halkların Kardeşlili, üsler kapansın Amerika def
olsun sloganları ile Sosyalist Gençlik Birliğinin;

- Yaşasın halkların kardeşliği, yürüyoruz yürüyoruz bitmiyoruz. mil
yonlarız biz şiarı ile Devrimci Halk Kültür Derneğinin; ,

- 'Kahrolsun sömürgecilik sloganı ile Bingöl, Ergani Devrimci Halk
Kültür Derneği Şubesinin yürüdükleri;

- Sosyalist Türkiye, Dünya barrşı için Genel ve Tam bir silahsızlan
ma istiyoruz, komşu ülkelerle dostluk ve saldırmazlık antlaşmaları imzalan
malıdır pankartları ile Genç öncünün:

- Öğrenim özgürlüğü, can güvenliği, Demokratik üniversite, Yolumuz:
işçi Sınıfı yoludur. Yaşasın iGD. Yaşasın DiSK slogan ve flamaları ile ilericii
Gençler Derneğinin;

- -Bağımsız Kıbrıs, üslerden ve Yabancı Silahlı Kuvvetlerden arınmış.
Kıbrıs sloganları ile KöGıE'F üyelerinin; ve aynı sloganları atarak aynı nite
likte'ki ve içerikteki pankartları taşıyarak birçok derneğin yürüyüşe iştirak
ettikleri anlatılmaktadır.

DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLıAR'ın törene katılanları saygı duru
şuna davet ettiği belirtilerek devam eden yazıda; 1 Mayıs alanında çıt çık
madığı, emperyalizme, faşizme karşı sıkılmış üçvüz bin yumruğun göğe·
doğru yükseldiği, üçvüz bin emekçi, üçyüz bin sılkılmış yumruğun bu sessiz
kararlılığın emekçilerin mücadele azmini dile getirdiği, bugünün egemen,
güçlerinin korkmakta haklı oldukları. bu sessiz kararlılıkta kaçınılmaz sonla
rını gördükleri, sosyalist gençler birliğinin proletarya enternasyonalizminin.
bayrağını yükseklerde tutarak. gençliğin emperyalizme ve faşizme karşı bir
liğini savunarak yürüdüğü;

- Genç Emekçi Birliğin fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey
emeğin olacaktır diyerek yürüdükleri, Fetımi IŞIKLAR'ın 1 Mayıs alanında
başka ülkelerin işçi sınıfı temsilcilerinin Türkiye işçi ve emekçileri ile da
yanış,ma içinde olduklarını ve proletarya enternasyonalizminin 1 Mayıs ala
nında canlı bir görünümünü sergilediklerini beyan ettiği;



683

- Alanda büyük bir coşku ile emperyalizme. faşizme karşı sloganlar
atıldığı;

- Yaşasın D·iSK, Yaşasın sosyalizm. Faşizme geçit yok. Faşizme karsı
omuz omuza. işçi köylü. gençlik Devrim için birleştik, Faşizme ihtar slcqan
larının büyük bir coşku ile atıldığına işaretle, 1 Mayıs 1978 Miting'ine yu
karıda belirtilenlerden başka; Köv-Koop. Türkiye Ziraatçılar Derneği.
TMMOB, Halk Evleri, TRT-Der, Türnod. Tümas. Bans-Dsr, im-Der, Siname
tek-Der, Karikatürcüler-Der, Türk Tabipler Birliği, Çağdaş Tukukçular Der
neği, istarı'bul Barosu. Tisan-Tümder. Görsel Sanatçılar-Der, Dev-San-Der,
DSDF, Tüm-Or-Der, Tüted, Tüm Teknikerler-Der, Hay-Sağ-Mem-Der, Akad,
Ank-Dern-Yot-Mam-üsr, iK-0, Tüs-Dsr. Çırak-Der, Bank-Der. Genel-Der,
Tüm-Zer-Bank-Dsr. DKıD, Enerji-Der, Pim-Der, işçi Kültür-Der. Sos-Hizmet
ler-Müd-Der, Sanatçılar Birliği--Der. DGDF, Haber-Der. Gib-Der. Döb-Der,
Dev-Gör, ASDK-Der. DDK!Q, Genç-Güç. Türkiye Barolar Birliği. DGF (İstan
bul) isimli derneklerin de 1978 1 Mayıs Mitingine iştirak etmiş oldukları
aynı yayınların tetkikinden aniaşılmıştır.

Aynı yayında D:iSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTüRK'ün 1978 1 Ma
vıs'ında yapmış olduğu konuşmaya da yer verilmiştir.

Abdullah BAŞTüRK "1 Mayıs Egemen güçlere korku. işçi sınıfına mü
cadele azmi verir" başlığı altında yapmış olduğu konuşmasında, alandaki
leri selam I ıyarak;

"Bugün 1 Mayıs. Bugün tüm ülkelerde yüzmilyonlarca işçi ve emekçi
uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele gününü kutluyor. Bugün Filistin
Halkı ile, Şili işçi Sınıfı ve Emekçileri ile, Güney Amerika, Afrika ve Asya
da Ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklarla kolkolayız. Bugün ileri kapi
talist ülke ve gelişmekte olan ülke işçi emekçileriyle. sosyalist ülke halkla
rıyla hep birlikte haykırıyoruz-Sömürü ve baskıya hayır - •

Kardeşlerim 1 Mayıs egemen güçlere korku, işçi sınıfına mücadele az
mi verir. Bunun içindir ki. yıllarca 1 Mavıslarda işçileri kırlarda çiçek top
lamaya zorladılar. Her geçen gün bilinçlenen işçi sınıfımız DiSK'in öncülü
ğünde kitlesel olarak 1 Mavıs'ı kutlamaya konan yasak zincirini kırdı. ilk
kez 1976'da bu alanda yüz'binler sömürü ve baskıya hayır dedi.

Dostlarım, çok uluslu tekellerin karlarının arttığı, savaş için akıl almaz
paraların harcandığı. yüzmilyonlarca insanın açlık. sefalet ve zulüm altında
inlediği bir dünyada yaşıyoruz. Bu gün dünya kapitalist, emperyalist sistemi
derin bir bunalım içindedir. Bu sistemin çelişkileri hızla keskinleşmektedir.
Alınan bütün önlemler bu sistemin ancak çöküşünü geciktirmeye, ya da h, ...
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zını kesmeye yöneliktir. Bu çöküş kapitalist-emperyalist sistemi daha da sal
dırgan hale getirmekte, çeşitli yollarla faşizme yönelmektedir. Böyle bir or
tamda kapitalizmin çöküşünü geciktirmek amacıyla başta işçi sınıfı olmak.
üzere emekçi halkların mücadelesini önlemek için her yola başvurulmakta
dır. Demokratik Hak ve özgürlükler kısıtlanmakta, savaş kışkırtıcılığı yapıl
makta, barış güçlerine saldırılmaktadır. Bugün yüzlerce ülkeye -dağılmış yüz
milyonlarca işçi var. Dilleri ayrı, renkleri ayrı, ırkları ayrı, dinleri ayrı, ulus
ları ayrı, meslekleri, yaşları ayrı. Ama aynı sınıftan olan hepimizin yüreğP
aynı amaçla atıyor. Sömürüsüz ve baskısız bir dünya için... Bütün dünya iş
çilerinin çıkarları bir, amaçları ortaktır. Mücadeleleri aynı hedeflere yöne
liktir. Çağımızıda sosyalist sistemin kapitalist ülkeler işçi sınıflarının ulusal
kurtuluş savaşı veren halkların devrimci birlik ve dayanışması daha pekiş
mekte kapitalizımden sosyalizme geçiş süreci hızlanmak'tadır.

Kardeşlerim, dostlarım, kapitalist-emperyalist sistem içinde yer alan:
Türkiye bu sistemin tüm hastalıklarını taşımaktaıdır. Tekelci kapitalistlerırı
karları korkunç bir hızla artarken, işçi, köylü, memur, esnaf ve küçük ü.e

ticilerin, tüm zenginlikleri yaratan emekçi halkımızın çalışma ve yaşam ko
şulları gittikçe ağırlaşmaktadır. Faşist çetelerin namluları ayrım yapmadan
iş yerlerinde, okul kapılarında, sokak aralarında, işçilere, köylülere, yurtse
ver genç ve aydınlara ateş kusmuştur. Okullarından çıkan öğrencilere bom
ba ve makinalı tüfeklerle sal·dırılmıştır. Faşistler işgal ettikleri kamu kuı u
luşlarını işlemez hale getirmişlerdir. İşte böyle bir ortamda D·İSK 20 Mart
faşizme ihtar eylemini gerçekleştirdi. D'iSK'in kararı ile işçiler iki saat süre
ile yaşamı durdurdular. İşçi sınıfırıın bu kararlı ve onurlu eylemi memurlar.
öğrenciler, gençler, hukukçular, teknik elemanlar ve tüm demokratik güç
lerce desteklendi.

Huzurunuzda 20 Mart eylemine katılanları bir kez daha DİSK adına
kutluyor, Yaşasın anti-faşist güçlerin eylem birliği diyorum.

20 Mart eylemi bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizde
bir dönüm noktası oldu. Bu genel direniş D·iSK ve DiSK üyesi sendikalarla
demokratik koruluşlar arasındaki eylem birliğini daha da pekiştirdi. Bu olay
aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının görevinin bilincinde ve görevini yapma
ya kararlı olduğunun bir kanıtıdır. Huzurunuzda 20 Mart eylemine katılan
ları bir kez daha D'iSK yürütme kurulu adına kutluyor, yaşasın anti-faşist
güçlerin eylem 'birliği diyorum.

Anti-faşist mücadelede tarafsız kalınmaz. iyi niyetle faşizme karşı ol
duğunu söylemek de bir şey ifade etmez. Faşizm ancak toplumun tüm an
ti-faşist güçlerinin işçi sınıfının çevresinde kenetlenerek işçi sınıfının bil imi
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rehberliğinde emperyalist güçlere ve tekellere karşı etkin mücadele verme
siyle yenilgi ye uğratılabilir. işçi sınıfının bilimine ters akımların üstesinden
gelerek işçi sınıfının öncülüğünde bu mücadelede eylem ve güç birliğini on
yüksek dü<:ey I ere ulaştırma! ıyız.

Selam O I sun halkların barış içinde kardeşçe yaşayacağı bir dünyö
için emperya I izme karşı mücaıdele edenlere .... " diyerek devam ettiği konuş
masında; türk Ceza Kanununun 141-142 nci maddelerinin kaldırılması,
faşist yuvaların dağıtılması, ırkçı ve şoven baskıların sona erdirilmesi, genel
grev hakkı rı In alınması, lokavt'ın yasaklanması, tüm çalışanlara grevli, toplu
sözleşmeli sendikalaşma ha'kkının alınması, referandum'un vasalaşmasr.
NATO ve CENTO benzeri emperyalist örgütlerden çıkılması, ikili anlaşma
ların yırtılması gi'bi istemlerin hayata geçirilmesi için mücadele edileceğini
belirterek: • "Selam olsun" bütün ülkelerin işçileri birleşiniz bayrağını en
yükseklerde dalgalandıranlara", "selam olsun Sömürüye ve Baskıya karşı
mücadele edenlere", "Selam olsun Halkların barış içinde kardeşce yaşaya
cağı bir Dünya için emperyalizme karşı mücadele edenlere", "Selam olsun
bağımsızlık. demokrasi ve sosaylizm mücadelesini sürdürenlere"; Yaşasın
Şanlı 1 Mayıs, Yaşasın Türkiye işçi Sınıfı ve Tüm Emekçilerin Birliği. Ya
şasın ışçı Sınıfının Uluslararası Birlik ve Dayanışması. Yaşasın Devrimci
Mücadelemiz, Yaşasın Sosyalizm, Yaşasın D1iSK. .. " sloganlarıyla konuşma
sını bitirdiği görülmüştür. (-E'K-124, 148, 149. 175, DiSK Mecmuaları)

1 Mayıs Miting'lerinde DiSK tarafından tesbit edilerek atılan slogan-
lar şunlardır

Yaşasın DiSK.

Yaşasın 1 Mayıs.

Yaşasın Sosyalizm.
141-142'ye Hayır.
işçiler Geliyor.
işçiler Birleşin.
işçiv iz Güçlüyüz Devrimlerde öncüyüz.

Bağımsız Türkiye.
Genel Grev Hakkımız Söke Söke Alırız.
Referandum Hakkımız Söke Söke Alırız.
1 Mayıs Katilleri Bulunsun Hesap Sorulsun.
Faşizme Karşı Omuz Omuza.
Faşizme Geçit Yok.
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Kahrolsun Faşizm.
Birlik-Mücadele-Dayanışma.
DGM'yi EıYdik-Yaşasın DiSK.
Hak Verilmez Alınır.
Bu Alan 1 Mayıs Alanı.
Faşizme ihtar-Yaşasın DiSK.
Yaşasın Genel Grev-Yaşasın OiSK.
işçi-Köylü-Gençlik Devrim için Birleştik.
'Katiller Bulunsun Hesap Sorulsun.
Sosvalizm Şiarımız 20 Mart ih'tarımız.
Faşizmi ezeceğiz.

1 Mayıs Miting'lerinde DiSK Tarafından Tespit Edilip Hazırlanan ve
Taşınan Pankertlardaki Sloganlar da Şunlardır

Yaşasın Sosyalizm.
Kurtuluşumuz Sosyalizm.
Yaşasın Dünya Halklarının Kardeşliği.
Yaşasın işçi Sınıfının 'Birliği.
Bağımsızlık.,Demokrasi-Sosyalizm Yolunda iler-i.
1 Mayıs işçi Sınıfının Uluslararası Birlik-Mücadele-Dayanışma Günü.
1 Mayıs işçinin Emekçinin Bayramı.
1 Mayıs 1977'yi Unutmayacağız.
Faşizme Karşı Mücadelede işçi Sınıfı ön Safta.
Faşizm Zulüm-Açlık ve Yoksulluk Demektir.
Faşizme Geçit Vermeyeceğiz.
Faşizme Karşı Omuz Omuza.
Faşist Yuvaları dağıtılsın.
Faşist Cephelerden Hesap Sorulsun.
Kahrolsun Faşizm.
Yaşasın Anti-Faşist. Anti-Emperyalist. Anti-Şovenist, Güç Birliğimiz.
Kahrolsun Emperyalizm.
NATO'ya Hayır.
üslere Hayır.
CENTO Bitti Sıra NATO'da.
iMF'ye Hayır.



ikili Anlaşmalara Hayır.
Sömürüye Son.
Sömürüsüz ve Savaşsız Bir Dünya Kuracağız.
Bütün ülkelerin lşçileri Birleşin.
Yaşasın 1 Mayıs.
Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz Kurtulmak Yok Tek Başına.
Bir Ölür Bin Doğarız.
141-142'ye Hayır.
Genel Grev Hakkımız Söke Söke Alırız.
Eşit işe Eşit ücret.
Referandum Yasallaşmalıdır.
lokavt Hak Değil Suçtur.
lş Yasası Demokrati'kleştirilmeli.
Yaşasın 20 Mart Faşizme ihtar Eylemi.
Dernekler Yasası Demokratikleştirilmell.
iş Yasasındaki 13, 17 ve 24. Maddelere Hayır.
Kahrolsun Şovenizm.
40 Saat'lık çalışma Haftası.
Tarım işçilerine Demokratik İş Yasası.
Tüm Çalışanlara Grevli Toplu Söşlezmeli Sendikalaşma Hakkı.
Çocu'klarımıza Kreş.
Her Mahallede Çocuk Bahçesl.
İşçi Memur Ayrımına Hayır.
Herkese iş
Evlat Acısına Son.
Banka ve Sigortalar Devletleştirilmeli.
Petrol ve Tüm Madenler Devletleşt-irilmeli.
Silahlanma Yarışına Son.
Sömürüye Karşı Savaş, Savaşa Karşı Barış.
Helsinki Kararları Hayata geçirilmelidir.
Komşularımızla Barış içinde Yaşamak istiyoruz.
Sendikalaşma özgürlüğü.
Sınırsız Grev Hakkı.
OGM'yi Ezdi'k-Yaşasın DiSK.

687
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Nötron Bombasına Hayır.
Atom Bombasına Hayır.
Hidrojen Bombasına Hayır.
1 Mayıs ilk Dileğimiz Yaşatacak Seni Tunç Bileğimiz.
Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra, Hey; Sömürünün Temeline Vura Vura
Hey.
Fabrikalarda Biz; Tarlalarda Biz; Biziz Hayatı Yaratan.
Hey Hey de Hey; DiSK'in Sesi Bu.
Demokratik üniversite.
Can ·Güvenliği-öğrenim özgürlüğü.
işçi Köylü Gençlik Devrim için 'Birleştik.
Katiller Bulunsun Hesap Sorulsun.
Sansüre Hayır Eser Düşmanlığına Son.
işçilerin kurtuluşu Kendi Eserleri Olacaktır.

DiSK Tarafından 1 Mayıs Miting'lerinde atılan slogan ve pankartlar-ta
yazılı ibarelerin yukarrda belirtilen şekilde hazırlanmış olmasına rağrr·en;
1 Mavıs'Iarda özellikle 1978 1 Mayıs'ında Taksim Alanında yukarıda be
lirtilen slogan ve pankarttaki ibareler haricinde slogan ve. pankartların taşın
dığı tesbit edilmiştir.

Taksim Alanında atılan slogan ve p·ankartlardaki ibareler şunlardır:

Yaşasın 1 Mayıs Dünya işçi Sınıfının Savaş, Birlik ve Davan.şrna
Günü.

Faşist Tenlikeve ve Emperyalizme karşı halkımızın Savaş Birliğini, Ulu
sal Demokratik Cepheyi Oluşturma Yolunda ileri.

Komünistler, Sosyalistler, CHP'li Yurtseverler, Faşist Tırmanışa, Em
peryalizme Karşı Savaş Birliğine.

Türkiye Komünist Partisine özgürlük,

Emperyalist Tekellerin, Para Fonlarının Sömürüsüne ve Dayatmalarına
Karşı Ekonomik Bağımsızlık için Savaş.

Bölgemiz.de Barış-Güvenlik-Komşularımızla, Sosyalist ülkelerle Dostluk
ve işbirliği.

Sovyetler Birliği ile Dostluk, Saldırmazlık Anlaşması imzalansın.

işçi Sınıfının Tüm Bölüklerinin Sendikal ve Politik Eylem Birligi lçn
Savaş.
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Yaşasın TKP-işçi Sınıfının Marksçı Lerıin'ci öncüsü.

Komünistler işçi Sınıfının Politik Birliği Yolunda TKP'nin Güçlenmesi
için Savaşın.

Komünistler, TKP'·nin, TiP'in öteki Sosyalistlerin Eylem birliği için
savaşınız.

DİSK, Türk-iş ve öteki işçi Sendikalarının Sendikalı Sendikasız Tüm
işçilerin Kapitalist Sömürü ve Bas'kıya Sınıf Uzlaşmacılığına, Faşist Tırma
nışa, Emperyalizme Karşı Eylem Birliği için ileri.

işsizliğe ve Pahalılığa karşı Savaş.

Sarı Sendikacılığa ve Sınıf Uzlaşmacılığına Karşı Sınıfsal ve Yı~!nsar
Sendikal Birlik için Savaş.

Yaşasın Yurt Dışındaki işçilerimizin Bulundukları Ülkelerin Proletarvası
ile Enternasyonalist Dayanışması.

Yaşasın işçi ve Köylülerin Savaş Birl·iği-Savaş Bağlaşıklığı.

Köylüler Demokratik Toprak Reformu için Köylü Komitelerinde Birle
şin, işçiler Topra'k Ağalarına Karşı Köylülerin Toprak ve özgürlük Savas.nt
Destekleyin.

Tekellere, Bankalara. Tefeciye ve Aracılara Karşı lşçilerte üretici Köy-
lüler Omuz Omuza.

Vergi Yükü Tekellere. Esnaf ve Zanaatkarlara Destek.

Memurlara Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklar.

Ordu Nato'nun. Ernpervalizrnin elinden Alınmalı, Er, Assubay ViJ Yurt
sever Subayların üzerindeki Her türlü Baskı ve Eşitsizliğe Son; Ulusal Ordu,
Kışlada Demokrasi.

Gençler Anti-Emperyalist, Anti-Faşist Birliğinizi Güçlendirin.

Yaşasın Ulusların Kendi Yazgılarını özgürce Belirleme Hakkı, Ulusal
Ezgiye, Şoven-ist Baskıya Karşı Türk Halkının Harf Eşitliği için Savaş.

Yaşasın Türk, Kürt, Tüm Ulusal Azınlıklardan Emekçilerin Ortak Düş
man Emperyalizme, Faşizme ve Her Tür Ayrıcılıkçılığa Karşı Savaş Birliği.

işçiler Köylüler Memurlar Aydınlar Esnaf ve Zanaatkarlar, Erler, Assu
baylar, Subaylar Ortak Düşman Emperyalizme işbirlikçi Tekelci Burjuvaziye
ve Toprak Ağalığına Karşı Savaşta Birleşin.

Sosyalizme Açılan ileri Demokrasi loin Savaş.
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Yaşasın işçi Sınıfımızın Barış, Ulusal Bağımsızlık, Demokrasi ve :,r-..;

yalizm Savaşı.

Yaşasın Marksizm-Leninizm, Anti-Komünizme, Anti-Sovyetizme. Sağcı,
.Solcu Oportinizmin Her Türüne Karşı Aralıksız Savaş, Maoculuğa. Troç
kizme. Anarşizme ve Reformizme Karşı Savaş.

Dünya Devrim Sürecinin öncü Gücü, Barış ve Sosyalizmin Yıkılmaz
Kalesi Sovyetler Birliğine, Yüce Lenin'in Partisi SB'KP'ye Selam.

Yaşasın Dünya Sosyalist Sistemi. Yaşasın Dünya Komünist ve ışçi
Hareketinin Birliği.

Yaşasın Ulusal 'Kurtuluş Savaşı Veren Halklar.

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi.

Yukarıdaki Sloganların 1 Mayıs 1978'de Taksim Alanına gelen ve yü
rüyüşe iştirak eden DiSK'e bağlı muhtelif sendikalar tarafından. keza mı
ıinq'e iştirak eden muhtelif kuruluşlar tarafından atılıp ayrıca pankart olarak
da taşındığı D'iSK yayınlarından 1 Mayıs'la ilgili olarak yayınlanmış bulu
nan vazslardan anlaşıl,dığı gibi, ayrıca Konuk yayınlarından Temmuz 1978
baskılı .. 1 Mayıs 1978" isimli kitapta da 1 Mayıs 1978 tarihinde Taksim ala
nında işçi sınıfının belgileri olarak tesbit edild·iği görülmüştür. ( Ek - 148,
124)

Her biri ayrı ayrı şiddete dayalı olarak mevcut düzenin yıkılması ve
sosyalist bir düzenin kurulması yolunda komünizm propagandası \/d mılli
duyguları zayıflatıcı. yok edici. bölücü vasıfıcfa propoganda teşkil eden. .nev
cut düzenin yıkılması hususunda bir çok yönleri ile askerleri dahi suç _işle
meye tahrik niteliği taşıyan. bu atılan slogan ve taşınan pankartların alana
sokulmaması ve sloganların atılmaması ve bu belgileri ihtiva eden pankart
ların taşınmaması hususunda DiS'K yönetimi tarafından herhangi bır uyarı
anonsunun dahi yapılmadığı anlaşılmış, bu suretle de atılan sıogar, ve taşı
nan pankartlardaki "Belqilerin" mitingi düzenleyen ve sorumluluğunu yük
lenen DiSK yönetimi tarafından da benimsendiği sonucuna varılmıştır.

DiSK'in evvelemirde. ileri demokratik bir düzen doğrultusunda faş,st
tırmanışın durdurulması, MC'nin iktidardan uzaklaştırılması ve demokratik
hak ve özgürlükleri koruyup genişletecek ve en başta TCK.nun 141 ve 1 •l2.
maddelerini kaldıracak bir iktidarin işbaşına getirilmesini sağlamak, g.S.-evi
olduğu gerekçesinden hareketle demokratik hak ve özgürlükler icin mü -;:::ı
dele mitingleri adı altında 6 Eylül 1975 tarihinde izrnir'de. 20 Eylül 1975
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Tarihinde de İstanbul 'da mitingler düzenlediği ve bu mitinglere bir çok
demo'kratik kitle örgütü ile bazı meslek kuruluşlarının da katıldığı anlasıl
mıştır.

Bundan başka DiSK demokrasi mitingleri adı altında 26 Ocak 1980
tarihinde izmir'de, 9 Şubat 1980 tarihinde Antalva'da. 23 Şubat 1980 tari
hinde Ordu'da. 22 Mart 1980 tarihinde izmit'de mitingler düzenlemiştir.

Bütün bu mitinglerde; "Mevcut düzenin sömürü ve baskı düzeni ol
duğu, sömürünün ve baskının olmadığı işçilerin ve ernekçilerm iktidarı olan
sosyalizmin mutlaka kurulacağı. burjuvazi ile kavgalarının olduğu, bu kav
gayı milyonları ifade eden işçilerin kazanacağı, 15-16 Haziran'Iardan, 1 Ma
vıslardan. DGM direnişlerinden. 20 Mart eyleminden güçlenerek gelen mü
cadele yöntem ve biçimlerini burjuvaziye hatırlattıklarını' 'Ana tema olarak
işlemişlerdir.

Yukarıda tafsilatlı olarak açıklandığı üzere; 1976 yılından itibaren
DiSK tarafından tertiplenen 1 Mayıs mitinglerinde aynı sloganların atıldığı,
mahiyet ve nitelik itibariyle farksız olan aynı konuşmaların yapıldığı görül
müştür.

Gerek DiSK Eski Genel Başkanı Kemal TüRKLER'in Gerek Abdullah BAŞ
TüRK'ün 1 Mayıs miting konuşmalarında; "1 Mavısın Dünya işçilerinin
Birlik. Beraberlik. Mücadele, Dayanışma günü olduğu" ve "Bütün Ülkelerin
Proleterleri Birleşiniz" belgisinin 1 Mavıs'ın simgesi olduğu; tüm dünya .
işçi sınıfının menfaatlerinin aynı. düşmanlarının ortak olduğu, işçi sınıfı
nın emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede bütün ülkelerin proletaryası
nın tek bir anti-kapitalist cepheıde uluslararası davaruşması ve işçi sınıfının
farklı ulusal kesimlerinin birliğinin sağlanması ile başarıya ulaşılabileceği,
emperyalizmin ve faşizmin temelinde kapitalizmin bulunduğu, sömürü. baskı
ve zulümden kurtulmak için işçi sınıfının öncülüğünde emekçi ve yoksul
köylülük ve diğer ortak katmanlarla birlikte kapitalist sistemi devirerek. işçı
sınıfının sömürüsüz, baskısız kendi düzeni olarak vasıflandırdıkları sosya
lizmin kurulması ile işçi sınıfının kurtuluşa ulaşabileceği. kapitalizmi devir
menin temel koşullarından birinin proletarya enternasyonalizmi temelinde
gerek ulusal düzevde gerekse uluslararası düzeyde. işçi sınıfının birliğinin
gerçekleştirilmesi olduğu vurgulanmakta; o·iSK'in ülkede demokratik sınıf
ve kitle sendikal örgütü olarak işçi sınıfı bilimi doğrultusunda. işçi sınıfının
sınıf örgütünü ve siyasi birliğini sağlamaya çalıştığı bunun DiSK'in tarihse!
bir görevi bulunduğu, 1 Mayıs'ların her yıl daha kitlesel vasıf kazandığı. 6.
Genel Kurul'da alınmış bulunan "Cephe" kararı doğrultusunda "Güç ve Ey
lem Birliğinin", "Demokratik Plattorrn'un" oluşturulup hayata geçirildiği;
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'burjuvazinin sonunun yaklaşıtığını gorup, korkmaya başlaıdığı belirtilmekte,
ülke ekonomisinde emek ve sermayenin diğer bir ifade ile işçi ve işveren
sınıfının bir bütünün ayrılmaz iki parçası olarak düşünülmesi gerçeği saptı
.rılarak, emek karşısında sermaye, işçi sınıfı karşısında işveren "Uzlaşmaz
Düşman" olarak gösterilerek işçi sınıfının haklarını koruma adı altında işçi
sınıfının kurtuluşunun sosyalizmin gerçekleştirilmesi ile mümkün olacağı
menfi propogandaları ile kitleler bilinçlendirilmeye çalışılarak, belli bir amaç
doğrultusunda temiz Türk işçileri ve emekçilerinin istismar edilmesinde 1
Mayıs'ların "Araç" olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

1 Mayıs'ların 1886 yılında Amerika'da işçi sınıfının genel grev uygu
laması ile meydana gelen olaylar sebebiyle diğer ülke işçilerinin dayanış
ma içine girmelerinin simgesi olarak kutlandığı belirtilrne'kte isede gerçekte.
Marksist-Leninist bir düzenin ihtilalci rnetodlarla gerçekleştirilebilmesi için
işçi sınıfı, emekçi ve ortak katmanların "Güç ve Eylem Birliği'nin" oluşturul
ması. "Kitlesel bütünlük ve dinamizminin" muhafaza edilmesini sağlamaya
matuf bir hareketliliği ifade etmektedir.

· 'Bilindiği üzere dünya komünist hareketinin önemli stratejisini teşkil
eden "Bütün ülkelerin Proleterleri Birleşiniz" ibaresi Marks'tan kaynaklan·
maktadır.

Marks'ın hazırladığı 1. Enternasyonal'in program ve açış çağrısında;
"üretim araçlarının özel mülkiyetinin kaldırılması, kapitalizmin yıkılarak
devrimci yolla iktidarın alınması için bir Proletarya Partisinin kurulması ge
rektiği vurgulanarak, Uluslararası alanda Proletaryanın Barış Politikasından
yana olduğu ifade edilerek -Bütün ülkelerin Proleterleri Birleşiniz- sözleri
ile" çağrı sona erme'ktedir.

Lenin tarafından da aynen korunup geliştirilen, "Proletarya Enternasyo
nalizminin temelini teşkil eden" Marks'm bu program ve çağrısındaki söz
ler, proletarya enternasyonalizmi temelinde işçi sınıfının birliğinin gerçek
leştirilmesinin, Kapitalizmi devirmenin temel şartlarından biri olduğunu
göstermektedir.

"Komünist Partisi Manifestinde" de yer almış olan "Bütün ülkelerin
Proleterleri Birleşiniz" ibaresi bu temel görüşü çok genel anlamda açıklaya
rak onun uluslararası yönünü yani bütün ülkelerin proletaryasının "tek bir
anti-kapitalist cephede" birleşmelerini, uluslararası dayanışması ve işçi sı
nıfının farklı ulusal kesimlerinin birliğini ve ulusal yönünü yani her ülke
içindeki işçi sınıfı hareketinin birliğinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
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Bu 'kısa izahattan da anlaşılacağı gibi DıiSK tarafından 1 Mayıs miting
leri proleter enternasyonalizm i !keleri doğrultusunda düzenlenmiş, tüm ko
nuşmalar, DİSK tarafından hazırlanan yayınlar, tespit edilen veya miting sı
rasında atılıp DiSK tarafından kabul edilen sloganlar bu ilkelerin hedefle
diği amaca yönelik olarak yapılmış, günü ve zamanı geldiğinde kullanılmak.
üzere kitlesel bütünlük, güç ve eylem birliği, kitlesel dinamiği muhafaza ede
bilme'k için 1 Mavıs'Iar miting iznindeki amacından saptırılarak vasalann
suç saydığı fiillerin işlendiği, adeta yasaların hiçe sayıldığı bir miting haline.
dönüştürülmüştür.

Keza Lenin'in "Demokrasi mücadelesinin Sosyalizm Mücadelesinden
ayrı düşünülemiyeceği" prensibinden hareketle, milli demokratik devrim.
aşamasına yönelik "Demokratik Hak ve özgürlükler için mücadele" adı al
tında düzenlenen İzmir, İstanbul, Bursa Mitingleri ile demokrasi rnitinqlerf
olarak düzenlenen İzmir, Antalya, Ordu ve İzmit mitinglerinin dahi aynı ni
telikte ve aynı sosyalizm amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği görüi
müştür.

Sağduyu sahibi Türk işçisi 1 Mayıs mitinglerinde müesses Anayasal
düzene karşı yıkıcı propogandalar ile aldatılmaya çalışılmış, Kurtuluş Savaşı
ile emperyalizme karşı ilk mücadele bayrağını açan dünyadaki tüm sömürge
uluslara kurtuluş mücadelelerinde meşale olan, ilkeleri ve devrimleri ile
güçlü ve modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, köylüsü ile işçisi ve iş
vereni ile hiç ıbir ayırım ve sınıf farkı gözetmeksizin tüm milletin ve ülkenin
çağdaş uygarlrk düzeyine yükselmesi için hiç bir tedakarhktan çekinrnederr
kendini Ulusuna adamış Ulu önder Atatürk'ün resmine dahi yer verilmez
ken, Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in büyük ebatlı posterleri taşınarak ko
münist ülkelerde kutlanan 1 Mayıs törenlerinin özlemi içinde. ülke çapında
kurmuş oldukları devamlı faaliyet gösterecek 1 Mayıs komiteleri ile siyasi
iktidarlann iyi niyetleri yanında basiretsizliklerinden bi !istifade Anayasat
temel hak ve özgürlükler kötüye kullanılarak, fazilet ve erdemlik rejimi olan:
parlamenter hürriyetçi demokrasi istismar edilmiştir.

Netice olarak DiSK'in, yasal olan sendikal görünümünü paravan yapa
rak Marksist-Leninist il'kelerin doğrultusunda devrim vohı ile sınıf esasına·
dayalı sosyalizmi gerçekleştirmek amacına yönelik illegal faaliyetler içinde
bulunduğu anlaşı,lmaktadır.

F - DiSK'in Diğe.r Eylemleri:

21 Aralık 1979 Tarihinde Cibali Te'kel Tütün Fabrikası önünde kimliğ;
meçhul kişilerce Tekel işçisi ve DiSK'e bağlı Gıda-iş Sendikası üyesi Saba
hattin ÇAKM.A!K'ın öldürülmesi ve Kahramanmaraş Olaylarının da bu ta-
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rihteki yıldönümü münasebetiyle her iki olayı bahane eden aşırı uçlara men
sup militan işçi temsilcileri ve bazı işçiler 2400 işçiyi; aynı ünitenin Kar
tal Cevizti'de kurulu Tekel fabrikasında çalışan çoğunluğu Türk-iş'e bağlı
Tek Gıda-iş Sendikasına üye cem'an 7000 işçiyi direnişe geçirmiş ve her iki
işyerinde devam eden 52 günlük direniş sırasında "Yaşasın şanlı Tekel di
renişi-Tekel işçileri ne istiyor?" başlıklı ve "Zafer Tekel işçilerinindir-Devrim
ci Eylem Birliği, Dev-Yol Kurtuluş" imzalı bildiriler dağıtılmıştır.

Adı geçen işyerlerindeki bu direnişlerin 51 gün kadar uzun sürmesin
de DiSK'in ve bazı Senatör ve Milletvekillerinin inkarı gayri mümkün tesir
leri olmuştur.

DİSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR 28.12.1979 Tarih ve 258 sayılı
DiSK Ajansında Tekel işçilerine bir bildiri yayınlayarak onların gayri kanuni
evlernlerini tasviple desteklemiştir. Bu bildiride aynen:

"Tekel işyerlerinde 21 Aralıkta başlayan iş bırakma eylemi yaygınla
sarak sürmektedir. Uzun yıllardır Tekel işçilerinin sorunlarına. istem ve gö
rüşlerine kulaklarını tıkayan tüm yetkililer bugün ulaşılan noktanın tek so
rumlusudurlar.

Tekel işyerlerindeki sorunları işçileri baskı altında tutarak, işyerlerine
yerleştirilen eli kanlı faşist militanların zorbalıklarıyla çözümlemek müm
kün değildir.

Yasalar Toplu Sözleşme yetkisinin azami 1 yıl içinde kullanılmasını
zorunlu kılmaktadır. Oysa Tekel işyerlerinde 1978 Mart ayında yetki ale.ı
Tek Gıda-iş Sendikası aradan 22 ay geçmiş olmasına rağmen sonuç almak
istemeyen bir tavır içinde olmuştur. Tek Gıda-·iş işveren anlaşmasıyla türn
Tekel işçilerinin sözleşme hakkı Yasalara aykırı olarak ortadan kaldırılmış
tır. Hayat pahalılığı karşısında işçilerin sorunlarını ve ekonomik durumlarını
bir ölçüde de olsa hafifletmek yerine işçileri baskı altında tutmak yolu se
çilmiştir.

Sarı Tek Gıda-iş Merkez Yöneticileri ve Yetkililerinin Tekel işçilerinin
-giderek ağırlaşan sorunlarına karşı duyarsızlıkları, hatta bu sorunları daha
da ağırlaştırıcı davranışları MC döneminde Tekel işyerlerine sokulan eli
kanlı faşist canileri yüreklendirmektedir. 21 Aralıkta Cibali Tütün Fabrikası
işyeri Temsilcisi Sabahattin ÇAKMAK'ın faşist katillerin namlularına hedef
olması. yine bu yıl içinde 2 tekel işçisinin faşistlerce öl-dürülmesi bunun en
somut kanıtıdır.
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Bugün hiç kimse Tekel işçilerinin ailelerinin ve çocuklarının insanca;
bir yaşama düzeyine kavuştuğunu ileri süremez. Çalışma ve yaşama koşulla
rı çok zor olan işçilerin sorunlarını çözme yolunda 22 aydır bir tek adım
atılmamıştır.

Gerek işyeri yetkisini elinde bulunduran sendika, gerekse işveren b;,
haftadan bu yana Tekel işçilerinin bir bütün olarak göstermekte olduğu
tepkiye -gözü kör olarak bakamazlar ve bu yükselen haklı seslere kulak nka
yamazlar.

Tekel işçilerinin haklı istemleri en kısa zamanda karşılanmalıdır.

Tekel işçilerinin birliği haklı isternlerinin karşılanmasının en büyük.
güvencesidir. Tekel işçileri işçi sınıfının disipli-rli ve birlik anlayışı içinde
davrandıkları takdirde başarıya ulaşacaklarını görmüşlerdir. Birliği bozucuı
çabalar Tekel işçilerince mutlaka matık0m edilmelidir. Tekel işçilerinin bir
liğini bozucu girişimler hangi ad altında olursa olsun ve nereden gelirse,
gelsin karşısında Tekel işçilerinin bilinçl'İ, kararlı birliğini bulmalıdır.

Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal örgütü DiSK kendi üyesi olsun
olmasın sınıfımızın çıkarları doğrultusundaki her türlü demokratik ve haklı
eylemi destekler, sahip çıkar. Tekel işçilerinin haklı mücadelesinde d:}
DİSK üzerine düşen görevleri eksiksiz yapmaya hazır ve kararlıdır.

Yaşasın Tekel [şçilerinin Birliği,

Yaşasın Tekel işç,ilerinin sarı sendika-işveren işbirliğine karşı verdiği
yiğit mücadele,

Yaşasın işçi sınıfımızın sömürü ve baskıya karşı mücadelesi." denil
mektedir.

Diğer yandan fabrikaya gelen CHP Milletvekilleri ve Senatörlerinden
Ayhan ALTUĞ, Doğan GÜNEŞ, Sevil KORUM, Kazım öZEKE, Besim 0S
TüNEL, Aysel BAYKAL, Yalçın GÜRSEL, Albdurrahman KöKSALOĞLU, Cen
giz öZYALÇIN, Ertuğrul SOYSAL, Çağlayan Ege, Osman KAYA, Doğan:
ONUR ve M. Emin SUNGUR adına basına Yalçın GÜRSEL tarafından bir
açıklama yapılarak bu işyerlerinde sürdürülen direnişin haklı olduğu belirti
liyordu.

Misal olarak gösterilen yukardaki Cibali Tekel Fabrikası olayı, DiSK'in.
almış olduğu eylem kararlarına örnek teşkil etmiştir. Nitekim ören toplan
tısından hemen sonra DiSK'e bağlı Maden-iş Sendikası ile Tekstil Sendika
sının toplu sözleşme dönemine girmeleri eylem kararlarının hayata geçiril •
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mesini kolaylaştırımıştır. ülke çapında Maden-iş Sendikasının 108, Tekstil
Sendikasının ise 76 işyerinde 19~0 yılı başlarında toplu sözleşmelerinin
yenilenmesi gerekmekte idi.

Türkiye Maden-iş Sendikası ile işverenler Sendikası MESS arasında
sürdürülmekte olan toplu iş sözleşmesıi görüşmelerinde Maden-iş Sendikası
daima olumsuz davranış içinde bulunmuş ve neticede Toplu iş Sözleşmesi
~örüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Bu görüşmelerin anlaşmazı ıkla
sonuçlanmasından sonra Maden-iş Sendikası yetkili olduğu işyerlerinde se
ri grevlere giderek 12 Eylül 1980 tarihine kadar yalnız İstanbul 'da 40 işye
rinde grev uygulamasına geçmiş~ir.

Maden-iş Sendikasının yanısıra DiSK'e bağlı Tekst-iş Sendikasının da
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış ve İstanbul 'da
76 işyerinde grev uygulaması kararı almış ve 12 Eylül 1980 tarihine kadar
44 işyerinde grev uygulanmıştır.

Şurası muhakkaktır ki bu sendikalar toplu iş sözleşmeleri görüşmele
rinde hüsniniyet kaidelerine aykırı tavır alarak sınıf uzlaşmazlığı prensibine
sadık kalarak işbu grevlerin kanuni görünüm altında uyguladığı açık bir
gerçektir.

Her iki sendika toplam 84 işyerinde uyguladıkları grevler sırasında
.aşırı uçlara mensup birçok kişi ve işçi temsilcisi ile bazı işçiler Dev-Yol.
Dev-Sol, iLD, iKD, Halkın Kurtuluşu ve Türkiye Devrimci Komünist Partisi
gibi illegal kuruluşların yanısıra TİP, T5'iP, Vatan Partisi, TSOP. Tüm-Der,
Türkiye Barolar Birl'iği, Türk Tabipler Odası, Mimarlar Odası, Türkiye Ya
zarlar Sendikası gibi legal kuruluşlar da bu direnişte bulunan işçileri des-
1eklemişlerdir.

illegal örgütlerden Dev-Yol. Dev-Sol, iL'D, iKD, Halkın Kurtuluşu, TKP,
TDKP'ye mensup kişiler işgal yerlerinde, fabrikaların yoğun olduğu semtler
ile gecekondu semtlerinde mevcut rejimi kınayan ve işçi ihtilalinin gerçek
leşmesini amaçlayan mahiyette bir çok yasak bildiri, afiş ve el ilanları dağı
tarak ayrıca faaliyet göstermişlerdir.

Cibali Tekel Fabrikası işçilerinin direnişi sırasında "işçi Bülteni-Devrim
ci Marksist Yayın" adlı bildiri, yine aynı direnişle ilgili "Tekel işçisi Arka
daslar " Başlıklı, "Türkiye Devrimci Komünist Partisi önderliğinde örgütle
nelim. Halkın Kurtuluşu taraftarı Tekel işçileri" imzalı bildiriler dağıtılmış
tır.
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4. Şubat. 1980 tarihinde işçi kesiminin yoğun bulunduğu semtlerde
"Tşciler, Emekçiler, Halkımız" başlıklı ve Türkive Devrimci Komünist Par
tisi-inşa Örgütü Merkez Komitesi-lrnzaf bildiri ile "Kardeşler" başlıklı
Devrimci Altınyıldız işçileri" imzalı bildiriler dağıtılmıştır.

Tekstil-iş Sendikasıyla Tekstil işverenleri Sendikası arasında Bakırkö·ı
Halkalı yolu üzerinde kurulu Tekstil-iş Serıdikası'na üye 770 işçi çalıştıran
Edip iplik Fabrikasında çalışan işçiler adına sürdürülen Toplu iş Sözleşmesi

,görüşmeleri sırasında işçilere "işçi Bülteni-Devrimci Marksist Yayın" ile
... işçi Arkadaşlar" başlıklı "Edip işçileri" imzalı dağıtılan bi !dirilerin yanı
srra "Sosyalist Vatan Partisi Sesleniyor-Edip işçileri" başlıklı "Sosyalist
Vatan Partisi İstanbul il örgütü" imzalı bildiriler dağıtılmıştır.

Bu ve bu gi-bi bildirilerin dağıtılması dışında grevde bulunan fabrik::ı
duvarlanna. grev çadırları ile civardaki yerlere aşırı sol içer-ikli yazılar ve
sloganlar da yazı im ıştır.

Grevde bulunan işyerlerindeki işçiler ile umumiyetle DiSK'e bağlı sen
dikalarin üyesi olan diğer iş kollarındaki işçiler arasında aşırı fraksiyonlara
mensup militanların katılması ile işbirliği sağlanmış ve üretimde bulunan
bir çok fabrika ile işyerlerindeki üretim kasıtlı olarak günden güne periyodik
bir şekilde düşürülmeye başlanmış ve böylece işçi, işveren sürtüşmelerinin
büyük boyutlara ulaşmasına, bazı işyer.ler.inin kapanmasına kadar gidilmiş
tir.

Kısaca özetlenecek olursa DiSK'in almış olduğu eylem kararları böylece
:büyük boyutlara ulaşmış ve bir çok işyerinde görüş ayrılıkları sebebiyle
taşlı, sopalı ve silahlı çatışmalar meydana gelmiştir. DiSK ve bağlı sendika
lar ile kendilerini "ilerici, demokrat, yurtsever" olarak kamuoyuna takdim
eden legal ve illegal Marksist-Leninist kuruluşların da desteğinde bu eylem
lerini 12 Eylül 1980 tarihine kadar sürdürmüşlerdir.

Bazı işyerler·indeki. hususiyle Ülker ve Cibali işyerlerindeki direnişlerle
ilgili olarak bu direnişlerin dayanışma ve sempati grevleri ile desteklenerek
sürdürüknesi hususunda tahrik ve teşvik niteliğini taşıyan ve hazırlanmakta
olan yeni yasa tasarılarına karşı Türkiye çapında işçi eylemleri konmasını
içeren "DiSK Bölge Temsilciler Meclisi" nin 23. Aralık. 1979 tarihli toplan
tısında yapılan konuşmaların bant çözümü özetinin bu eylem kanuni de
olsa grevlerdeki kastın gözler önüne serilmesi bakımından zikredilmesinde
fayda ve zaruret mülahaza ediİmiştir.

DiSK Bölge Temsilciler Meclisi'nin 23 Aralık 1979 da yapılan top
[arıtısmdaki konuşmaların bant çözümü aynen şöyledir :
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..Saygı değer arkadaşlarım: Konuşan arkadaşlar Türkiye'nin ekonomile
ve politik bunalımını anlatmaya çalıştılar. Bu konulara girmek istemiyorum.
Çünkü bizi çetin günler bekliyor. Bizi mücadele günleri bekliyor. Biz buı
çetin günlere karşı nasıl davranacağımızı karar altına almak zorundayız..
Ve vaktimiz yok. Buradan hareketle günümüzde sermaye sınıfı işçi sınıfı
na ve emekçilere Türkiye Halklarına saldırılar planlamaktadır. Bu saldırı
ları nasıl, hangi yöntemlerle karşılayacağız. Biz Burjuvaziye nasıl cevaplar
vereceğiz ve biz işçi sınıfının istemi üzerine nasıl tktidara doğru yol alaca
ğız, biz onun için bu toplantılan tertipledik ve ona çözümler getirmek için'
bir araya geliyoruz. Burada sadece kendi siyasetimizin değil işçi sınıfınını
doğrultusunda kararlar almak zorundayız. Bu da bekleyen çetin günlerde:
birliğimizi sağlamak ve pekleştirmekle olur.

Sadece siyasi birlik. sadece DiSK'in siyasi birliği değil biz meseleye:
öyle bakmıyoruz. Birlikler ileri birlik olmalı DiSK'in 6. genel kurulunda,
alınan "Cephe.. kararı bu ilkeye ışık tutuyor.

DiSK'in Türkiye genelinde anti-faşist. anti-emperyalist. anti-şovenist
güçlerin eylem ve cephe birliği kararı vardır.

DiSK cephe birliğini sağlamakla görevlidir. Çünkü o görevi 6. geneF.
kurul delegeleri vermiştir. Ancak o bu görevini yerine getirememiştir. Bu
nun sayın IŞIKLAR sayesinde yerine getirilmesini istiyoruz. Çünkü faşist
güçlerin bize saldırıları ancak örgütlü eylemlerle püskürtülebilir. Biz bunaı
inanıyoruz. Asgari müştereklerde birliğimizi sağlamak mecburiyetindeyiz. Ya
rın duvar dibine dizilenlere sadece sen şu siyasetten sen şu partinin üye
sisin. sadece sen şu derneğin üyesisin • diye kurşunlar sıkılmayacaktır
.... bu alanda gerek tüm demokratik kuruluşlar olsun gerekse mesleki ku
ruluşlar olsun bir takım fedakarlıklar yapmak zorundadır. Çünkü seni. ör
gütlü MC iktidarı yarından itibaren işyerlerinde. işçilerin kitleler halinde
ış akitlerini feshedecektir. işte kendi bölgemde size örnek vereyim. işte
toplantımızda fiziki olarak olmayan bir şehit arkadaşımızı örnek vereceğiz.
Faşist güçler onun kişiliğinden değil, onun bilincinden korkarak kurşun
sıktılar. işte bu alanda DiSK'i pekiştirip bu cephe demokratik halk cephesi,
adı altında olabilir. Adı değişik olabilir, ama o cephe en kısa zamanda oluş
malı burjuvaziden gelen saldınlan ancax öyle önleyebiliriz. Bunun dışın
daki siyasi iktidar sermaye sınıfından aldığı direktifle kendisine sunmuş ol
duğu raporlarla kaleme aldığı baskı yasaları tekrar gündemdedir. 1976'da
burjuvaziye vermiş olduğumuz ders burjuvazinin aklını başına getirememiş
tır. Ve burjuvazi bu yasaları gündeme getirmekle tekrar işçi sınıfını sava
şa davet ediyor. DiSK bu savaşı kabul edip savaş meydanında oluşturaca-
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,ğımız direniş komitetelerimizle savaşı kabul edip, savaş alanına çıkmak
zorundayız. Aksi takdirde şimdiden yenilgiyi kabul etmişiz. Şimdiden işçi
sınıfına ihaneti kabul etmişiz....

Gerek işçinin örgütlenme ve özgürce düşünmesini yasaklayan TCK. nun
daki 141 ve 142. maddelerinin kaldırılması bir vana ve bunlar az geliyor
muş gibi toplu sözleşme ve grev yasası, dernekler yasasında yapılacak de
ğişiklikler gündemde bizi bekliyor. Ve bu yasalara ancak örgütlü gücümüz
le karşı çıkabiliriz arkadaşlar. Ne tek tek kişiler nede bu günkü ülkenin du
rumuna baktığımızda dağınık sosyalist gruplar tek başına karşı çıkmazlar.
Bilim adamları kurşunlanıyor. işçiler, avukatlar, doktorlar kurşunlanıyor,
fabrikalarda yeni değişiklikler yapılıyor, hepsi sermayenin istekleri doğrul
tusunda oluyor. Hepsi daha fazla kar için değişiklik yapıyor. DiSK'e önem
li görevler düşüyor. Ve yarından itibaren biz bunu yerine getirm~k zorun
dayız. Kahramanmaraş soy kırımına karşı çıkma! ıyız ve burjuvaziye sen bi
zi davet ettin biz davetiyenizi kabul ettik ve savaş meydanındayız, Kahra
manmaraş'daki soy kırımını lanetleyip bu gün Tekstil, Maden-iş, Paksan
ve Hürcam-iş diğer sendikalarımızın toplu grup sözleşmelerindeki uyuş
mazi ıkları tutup Türkiye genelinde b.r genel grev havasını estirerek ikinci
bir eylem yapmalıyız. Yerel yönetim olan belediyelere yardım yapılmaya
caktır. Belediye işçilerini açlığa rnahxürn edecektir. Ve üçüncü eylemimiz de
yerel hizmeti durdurarak burjuvaziye cevap vermeliyiz. Bunlar yarından iti
baren bizi bekleyen görevlerdir.

Biz şuna inanıyoruz ki arkadaşlar, üretenler kimse yönetenlerde onlar
olmalıdır. Ama bu çetin yolda tüm emekçilerle işçi sınıfı kol kola olmak zo
rundadır. Ve fedakarlıklar bizi bekliyor. Bu fedakarlıklar bizi beklemektedir.
Bunlar sadece lafla olmuyor. Herkes birlik için çaba gösteriyor ama somut
örneğini vermek zorundayız, somut örneğimiz için şartlar vardır. Nedir Şart
lar? Toplu sözleşmelerine karşı mücadele veren Tekstil. Paksan ve Cam
işçileri ilk birlikleri oluşturmalı, burjuvaziye gereken cevabı verilmelidir.
O cevaptan sonra işçilerimiz çok daha fazla güven duyacaktır. işçi arkadaş
larımız kavgaya hazır olduklarını söyleyecektir. Yapacakları eylemleriyle bir
likte söyleyeceklerdir. DiSK çatısı altında sağlansın birlik .... ancak eko
nomik alanda Türk-lş'i yanımızda bulabiliriz çünkü ortak çıkarımız vardır,
ekonomik mücadele birliğimiz vardır.

Kahramanmaraş Töb-Der'deki öğretmen arkadaşlarımız eylem hazırlık-
1arını yapmaktadırlar. DİSK bu çetin günlere hazırlanırken şubemiz basılı
yor ve yönetici arkadaşlarımız içeri alınıyor. Yani burjuvazi sevk ve idare
ettiği savaşı biz hazırlanmadan bizi avlamaya çalışıyor. Bunun bilincinde
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olarak biz daha disiplinli, daha merkez, otorite olarak hazırlanmak zorun
yız. Bu bizim vazgeçilmez görevimizden biridir. Gerek sosyal demokrasinin
ağırlıkta olduğu iktidar döneminde gördük gerek birinci ve ikinci MC dö
neminde ama birinci ve ikinci MC dönemindeki o günlerden daha da ders
ler çıkararak aynı yöntemlerle karşımıza çıkıyorlar. Biz onların bu yöntem
lerine karşı yeni yöntemlerle karşılık vermek zorundayız ve sonucunu bağ
larken tüm arkadaşların birliği için DiSK'in cephe kararını gözönüne alarak
diğer demokratik kuruluşlarla yapacağı birlik konusunda hemen kamuoyu
oluşturulması için grup sözleşmesine giren sendikaların ön tavrını belirlemek
için görev başına gelmeli, Kahramanmaraş soy kırımını lanetlemek için ya
rından itibaren eyleme başlamak zorundayız. Hepinize saygılar sunarım.

Sabahattin ÇAKMAK için çok kısa bir iki dakika konuşma yapmak
isteyen Tevfik HASANÇEBi arkadaşımıza söz veriyorum .... iki dakika an
latacak. buyrun.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Konuklar işçi ve işverenin kanunsuz
direnişine direnen Ülker işçilerini saygıyla selamlarım.

Arkadaşlarım; Ülker direnişi basit bir olay değildir. Ülker'de verilen
mücadele Türkiye genelinde verilen sınıf mücadelesinin bir parçasıdır. özel
likle son günlerde lokavtlar yaygınlaşıyor fabrikalarda işçiler direnişlere ge
çiyor bu direnişleri bastırabilmek 'için de burjuvazi tüm güçleriyle acıma
sızca saldırıyor. Ülker'de burjuvazinin tüm güçlerinin hareket ettiği. baskı,
yaptığı bir direnişe karşı yiğitçe mücadelesinin dört aydan beri sürdürüyorlar.
Ülker işçileri ne için direnişe geçmiştir? Arkadaşlarım belki burjuva kalem
şörleri bu Ülker direnişini çarptırarak bizleri yanıtmaya çalıştı.

özellikle sermayenin satılık kalemşörleri sık sık köşe yazarları yazdı.
Aslında Ülker işçileri en doğal hakkını kullanmak istemiştir. Ancak iş ve
ren bu gelişen hareketin önünü alamadığı için acımasızca saldırdı.

DiSK'in ana ilkesi her fabrika diliminde işçiler kendi temsilcilerini biz
zat kendi seçerdi, Ülker işçileri de bu ilke doğrultusunda kendi temsilcileri
ni seçebilmek için imza toplamış bu imza kampanyasında işveren gelişen
hareketi bastırabilmek için altı arkadaşı işten atmıştır. ütker 'in mücadele
si altı arkadaşın işten atılmasıyla başlamadı. Aynı patrona karşı 1974 'lerde
burjuvazi yeni sipariş yaptığı panzerlere karşı, joplara karşı yüreklenmiştir.
Yiğitçe mücadelesini vererek DiSK'in Gıda-iş kolunda saflarını almıştır. ül
kerin böylesi geçmiş şanlı mücadelesini devam ettirebilmek için atılan ar
kadaşlarına yine sahip çıkmış, sendikamızın çeşitli girişimlerine karşı işve
ren katı tutumuna devam etmiştir, işe almayacağını ilan etmiştir. Ancak iş-
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çilerin yapacağı tek şey kalmıştır. Devrimci yöntemi uygulamaktı. Bunu
da uyguladı. işveren böylesine güçlü çıkış karşısında işçilerin tümünü aç
lığa mahkum ederek açlıkla terbiye edeceğini zannetmişti. Bugün Türkiva'«
de sınıf mücadelesinin alab·ildiğine keskinleştiği dönemlerde yaşıyoruz.
Türkiye'de herkes bunalımdan bahsediyor. Herkes ekonomik krizden bah
sediyor. Bir taraftan da sermaye kesimleri 1978 senesinde altın yılını yaşa
dıklarını, yüzde yüz kar ettiklerini söylüyorlar. Arkadaşlarım bunalımın esas
kaynağını kendi sistemlerinde görmeyip, işçilerin ücret sisteminde bulu
yorlar. Oysa bunalımın esas kaynağı kapitalizmdir. Kapitalist sistemin özün
dedir. Onun için bu sistemle mevcut şartlar altında. mevcut şartlar çerçe
vesinde bunalımdan kurtulması mümkün değildir. Ancak ve ancak işçi sı
nıfının ve yoksul köylünün iktidar mücadelesiyle iktidarı ele almasıyla Tür
kiye'deki ekonomik bunalımlar giderilebilir.

Arkadaşlarım durmadan hükümetler değişiyor, sıkıyönetim kapsamı ge
nişletiliyor, DGM'ler yeniden hortlamaya başlıyor, Kahramanmaraş katli
amı dışında bir çok yerlerde yine aynı katliam işlenmeye çalışılıyor, burju
vazi bunları ne için yapıyor? Bunları qerişen sınıf mücadelesini bastırabil
mek için yapıyor. Onlar korkuyor işçi sınıfının gelişen hareketinden. Onlar
korkuyor yoksul köylü hareketinin gelişmesinden. Onun için iyi düşünen
herkese düşman olmuşlar. Birkaç gün önce Tekel fabrikasının önünde işe
girerken bir temsilci arkadaşımız faşitlerce katledildi. iki günden beri 2400
işçi direnişlerini sürdüyorlar ve direnişleri belki haftaya yaygınlaşacaktır.
Yaygınlaşmaktadır. Zaten gelişen faşist hareketler yüzünden fabrika birim
lerinde hareketin yaygınlaştırılarak uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Onun
için faşist hareketlere karşı. işçi kıyımlarına karşı, topluca işten çıkarmalara
karşı Cibali Tekel Fabrikaları direnişe başlamış, diğer yandaşlarından aynı
direnişi desteklernelerini bekliyoruz. Bu konuda sendikaları da özellikle kon
federasyonumuzu da önemli görevler bekliyor. Türkiye'nin mevcut duruma
göre gelişen hareketlere göre, işçi sınıfının mücadelesi açısından lokavtla
ra karşı kesin tavır alması gerekiyor. Lokavtlar yaygınlaşıyor, faşist cina
yetler yaygınlaşıyor, bunlara karşı burada kesin tavır alınmasını öneriyoruz.

Arkadaşlar günümüz Türklve'slnde desteklemek. artık fabrikaları ziya
retle olmuyor. Gelip direniş çadırlarına pankart asmakla olmuyor. Bizzat
gelen işçi arkadaşlarım fabrika birimlerinde desteklemeyi göstermek zorun
dadır. Çünkü hayatın her anında mücadele kesinleşmiş, işçi sınıfı tüm emek
çi katmanlar eskisi gibi sömürülmek istemiyor, eskisi gibi yönetilmek is
temiyor. Burjuvazi de onun için eskisi gibi yönetemiyor. Mevcut tüm ku
rumları ile hareket ettiği halde sınıf mücadelesini bastıramıyor. Benim
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önerim Ülker işçisi olarak önerimiz Ülker işyerinde sıkıyönetime karşı. po
lislere karşı, faşist MHP militanlarına karşı verilen (slogan atıldı) müca
delesinin yaygınlaşması için verdiğimiz mücadeleyi sınıf mücadelesinin bir
parçası sayıyoruz. Türkive'nin mevcut koşullarında işçilerin mutlaka daya
nışma, grevleri desteklemek zorunda olduğu için fabrika birimlerinde biz}
desteklemelerini öneriyoruz ve bu konuda DISK'in önemli kararlar almasım
bekliyoruz.

Arkadaşlarım DiSK'in Ülke sorunları ile daha yakından ilgilenmesi için
aktif kararlar almasını bekliyoruz. Türkiye genelinde Kahramanmaraş kat
liamının birinci yıldönümünde fabrika birimlerinde üretimin durdurulmasını
ve DGM'lere karşı DGM yasaları gündeme alınır alınmaz. Meclislere sürü
lür sürülmez kesin olarak Fabrika birimlerinde harekete geçilmesini öneri
yoruz. Gerici yasalara karşı harekete geçmes·ini öneriyoruz.

Sizlerle beraberiz, yönetici arkadaşlar iyi düşünün, iyi karar verin. işçi
sınıfının mücadelesinin oyalanmaya tahammülü yoktur. Aktif kararlar alın
ması dileği ile saygılar sunarım.

Şimdi çok kısa Sabahattin Çakmak anısı için aynı işyerinde temsilci
olan Ruhsati ŞEN 'e söz veriyorum.

(Faşizme geçit yok - Sabahattin Çakmak yaşayacak) sloganı atıldı.
Çok değerli Temsilciler Meclisi Arkadaşlarım ve Değerli Emekçi Yol

daşlarımız.
Türkiye genelinde emperyalizme bağ•mlı kılınan ve onun yerli iş bir

likçi sermayenin ve onun kamplarında beslenen yani onun çıkarı uğruna sa
tılmışlığını belgelemek için işçi sınıfının mücadelesine ve onun yüce çıka
rına karşı faşist katiller günümüzde nasıl ki Gümrük Tekel Bakanlığında
saldırılara yöneliyorsa bunun bir örneği de Tekel işyerine sızmaya başla
mıştır. Faşizmin devlet kurumlarını tepeden aşağı işgali ile işyerinde ge
lişen işçi sınıfının yiğit mücadelesini savaşımını sürdürebilmek için ağzı sal
yalı katil faşistler öncü sınıfı arkadaşlarımıza saldırmaktadırlar.

(MHP,. üGD Kapatılsın) sloganı atıldı.

Cibali emekçileri bu saldırıcı ve katil köpeklerin işçi sınıfına yönelen
saldırısını hayata geçirmemek için azimle cesaretle yılmadan usanmadan
birlik içinde savaşım vereceğin'n bir örneğini Cibali Tütün Fabrikasında di
renişle belgelenmektedir. Bu direnişimizin sonucunda aynı şekilde Türkiye
genelinde Kahramanmaraş olayları onun soy kırımına karşı yiğit işçi sınıfr
ve yoldaşlar DiSK'in almış olduğu ve bizlerin de onlara önerimiz olarak
bu soy kırımına karşı her türlü aktif mücadele ve savaşımını emperyalizm. fa
şizme. şovenizme, soy kırımına karşı kenetlenmelidir.
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Arkadaşlar Türkiye genelinde sürdürülen faşist baskıların her geçen
gün alabildiğine yoğunlaştığı bu dönemde ve örtülü MC'nin sözüm ona iş
te bizler her türlü saldırılara karşı her nereden gelirse gelsin karşıyız sö
zünün arkasında Demirel'i yönlendiren gerçek bütün dizginleri elinde bu
lunduran MHP'nin Alparslan TüRKEŞ'i vardır....

Yaşasın tüm işçi sınıfımızın mücadelesi. dayanışması. gelişen iktidara
karşı adım adım yükselen şanlı mücadeleleri, yaşasın sosyalizm. Sağolsun
Arkadaşlar.

(DGM'ye karşı savaşacağız) sloganı atıldı.

Sayın Divan, Değerli Arkadaşlar, DiSK'in savaşsa! öncüleri; sizleri
Petkirn-lş'in istanbul'daki şubesi adına dostça selamlıyoruz. Ülkemizde işçi
faaliyetlerinin en yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli bölgesinin temsilcileri
olarak bir araya geldi~. Bugün dosta düşmana diyeceklerimizi ve meclisi
mizden çıkacak sesi dinliyoruz.

Bugün burada savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için, ekmek ve özgür
lük için yükselecek her ses dostlara güven verirken düşmanlarımızın yürek
lerini korku salacaktır. Arkadaşlar orta derecede gelişmiş kapitalist ülke olan
ve bağrında feodal üretim biçiminin kalıntılarını da taşıyan Türkiye, emper
yalizme bağlı olması nedeniyle emperyalist-kapitalist sistemin önündeki eko
nomik bunalım virajında çok daha acı bir şekilde bunalmaktadır. ülkemizin
egemen güçleri bunalımın gerçek nedenlerini saptamak, hatta bunalımların
derinleşmesinde işçi sınıfını sorumlu tutmak için yoğun çaba harcamakta
dırlar. Oysa ki bunalımın derinleşmesinde hiçbir suretle işçi sınıfı ve emek
çi halkımız sorumlu değildir. Bunalım kaynağı işyerindeki tekelci ser
maye ve onun çıkarı doğrultusunda uygulaya gelen devlet politikasıdır. Em
peryalizme bağlılıktır. Bu bunalımın yükünü kesinlikle taşımayacağız.

içinde yaşadığımız ağır ekonomik bunalıma bağlı olarak bu bunalımın
yanına politik bunalım da sürekli derinleşiyor. Sınıf savaşımı tüm ülkeyi
kaplayan farklı boyutlara varıyor. 20 aylık iktidarı boyunca işçilere vaad
ettiklerinin bir tekini bile yerine getirmeyip tam tersine iş birlikçi sermaye
nin, iMF'nin NATO'ların talimatları doğrultusunda bir politika yürüten
CHP'nin üst yönetimi 14 Ekim seçimlerinde bu Politika nedeniyle ağır bir
yenilgiye uğramasından hemen sonra sırayı üçüncü MC'ye, Demirel ·e ter
ketti, Uslube uslup CHP üst yönetimi 20 Mart 1978 'deki kitle katliamını
bir çok yerde tekrarlayan faşistlerin, Kahrarnanmaraş'ta kadın. erkek, genç,
ihtiyar.. çocuklar dahil soy kırımına giriştikleri günlerde sözde demokratik
hak ve özgürlükleri korumak için ilan ettiği sıkıyönetimi daha sıklaştırmak
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ve yaygınlaştırarak Demirel ·e iktidarı terketti. Kahramanmaraş kati iam ın ı nı
faşist canilerini lanetliyorum. Bu katliamda canlarını yitirenlerin anısına kat
liamın yıldönümünde işyerinde saygı duruşunda bulunulmasını Konfede
rasyonumuzun yöneticilerine öneriyorum ve diyoruz ki MHP ve üGD Ka
patılsın. Tüm faşist odaklar dağıtılsın TÜRKEŞ tutuklansın.

(MHP, üGD Kapatılsın - Katil Türkeş tutuklansın) sloganı atıldı.

Yeni Hükümetin başı Demirel iktidara gelmenin ertesi günü geçmiş ik
tidarı döneminde Parlamentodan geçiremedeği DGM 'yi bu defa tüm demokra
tik hak ve özgürlükleri yok edecek faşist terörü devlet terörü haline getirecek,
meşruluk kazandıracak şekilde geçirmek için direniyor. Ancak işçi sınıfı ve
demokratik ulusal güçleri omuz omuza vererek DGM 'ye geçit vermeyecektir.

(DGM'ye Geçit vermeyeceğiz) sloganı atıldı.

Çünkü en büyük güç hiç kimsede olmayan güç, üretim bizim elimizde
dir. En etkili savaşım yolu örgütlü. bileşik yığın savaşlarıdır. Ayrıca selam
olsun, daha şimdiden açık ve kesin tavrını koyacak DGM 'nin özüne de sö
züne de karşıyız diyen CHP'yi ilerici Parlamenterlere.

Dostlar politik bunalım her gün derinleşirken bir taraftan da hepimizin
bildiği gibi 1978-1979, 1980 dönemi Türk-iş ve bağımsız sendikalara bağ
lı 500.000 işçinin yoğun bir toplu sözleşme savaşımı dönemidir. Bu sava
şım işçi sınıfımıza, sıkıyönetimli 3 ncü MC'nin koşulları dayatıyor. O da
yetmiyor DGM'li koşullar da getiriliyor. Yaşam ve çalışma koşullarımızın kö
tülüğü akıl almaz boyutlara varıyor. Ve bu kötüleşme her geçen gün daha
da artıyor. Bu durumun başlıca sorumlusu, işbirlikçi sermaye, karlanna
kar katmak için ve bizi daha kötü çalışma koşullarına itmek için bu dönem
toplu sözleşmeler üzerinde büyük hesaplar yapılıyor.

işbirlikçi tekel. sermayenin amaçları belli sendikaları, yoğun lokavt
ve grevlere karşı karşıya getirip çökertmek, toplu sözleşme ve grev si lahı
mızı işlemez hale getiriyorlar. Türkiye işçi sınıfı uzun yılların, uzun savaş
ların sonucu kazanılmış silahını kaptırmamak için tüm bu emelleri boşa çı
karmak zorundadır. Bunun yolu yönetimlerinde faşist ve Maocu eğilimde
ki sendikalarla bağımsızlar ve sarı sendikaların bulunmadığı, DiSK, Türk-iş
ve bağımsız sendikalarla her düzeyde güç ve eylem birliği yapmaktan geçi
yor. Tüm bölünmelere ve ayrılık noktalarına rağmen bu olanaklıdır. Çünkü
ideolojik sendikal ayrılıklar ne olursa olsun derinleşen bunalım, işçileri iler
de yaşamsal sorunlarla karşı karşıya getiriyor. Ortak sorunlar ve ortak is
tekler alabildiğine öne çıkıyor. işsizlik ve toplu işten çıkartmalar sendikal
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haklar üzerinde sendikalaşma hakkı üzerindeki suçlamalar, artan pahalılık,
kiralar, kötüleşen yaşam şartları ve yoğunlaşan sömürü ve tüm bunları iş
çilere dayatan ve dayatacak olan sermaye değil midir? Tekellerin tahak
kümü, faşizmin tehlikesi ayrımsız tüm işçilerin sorunlarıdır. ilkeler, temel
görüşler konusunda ayrılıklar vardır. Ama ortak sorunlarla ortak istemlerle
yapılan ortak eylemler cepheva uzanan eylem b;rl;ğinin :~Jynağı ol·abilir. Ol
malıdır ve de olmaktadır.

Çok uluslu tekellerin egemen olduğu Petro-Kimya iş kolunda sendika
mız güç ve eylem birliğini kendi iş kolunda en başta Petrol-iş Sendikası ile
her düzeyde yaşama geçirme olanaklarını iş kolundaki birliği olan ve üyesi
olduğumuz CPS ile güç ve eylem birliğinin ilk girişimi yapar. işçi sınıfının
uluslararası birlik ve dayanışmasının bayrağını yükseltiyor. işçi sınıfının bir
liğinin sağlanması elbetteki politik bir sorun ama genelinde ve özel olarak
ülkemiz koşullarında sınıf ve kitle sendikalarına DiSK'e önemli görevler dü
şüyor. Ancak sendikaların birinci görevlerinin sömürüyü sınırlama savaşımı
olduğu, ekonomik savaşım olduğu bir daha belirtirken, sendikaların sınıf
örgütü olarak sömürüyü .ortadan kaldırma savaşımı ile politik savaşım da
üzerine düşen görevlerini yerine getirme ile parti kurma işlevini birbirine
karıştırma işlemi DiSK'in kitle örgütü olma niteliğine zarar verir. DiSK'in ör
gütsel bağımsızlığına ağır bir şekilde darbe indirir. Her ne kadar Konfede
rasyonumuz yönetimince, böyle gelişmelerin olmadığı yanlış anlaşılmalar
olduğu şeklinde açıklamışsa da bu konudaki tartışmaların iş yerine varınca
ya dek halen tartışıldığı düşünülürse de konunun bir kez de temsilciler mec
lisinde görülşülmesini dileriz.

Ulusal sendikal hareketimizin birinci maddesi birliktir derken bir ta
raftan DiSK'in içindeki bazı kardeş sendikalarımızla işçilerin halen çözül
memiş olması açılması mutlaka güncel bir sorun olarak karşımıza çıkmak
tadır. Elbette ki bu sorunun kesin çözümünde yetki Konfederasyonumuzun
dur. Biz dayanışma mahiyetindeki Temsilciler Meclisimizin işi olan temen
nilerimizi içeren görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz.

Türkiye işçi sınıfının sendikal hareketinde bir dönemdir. Sınıf ve kitle
sendikacılığının ilkelerini yaşama geçirmede zor ve ağır bir süreç geçiriyo
ruz. Bu süreçte demokratik sendikacılığın savaşın: veren DiSK'te meydana
gelen bir bölünmenin izah edilir ve elle tutulur her hangi bir nedeni yok
tur. Sağ duyu tek bir işçinin bile böyle bir olayın her hangi bir bölünmeye
evet bu iş doğrudur demesi mümkün değildir.
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Yüzbinlerce DiSK üyesinin yıllardır savaşım vere vere yer yer canları
pahasına kurdukları birlik, hangi gerekçe ile olursa olsun bozulmasın. DiSK'
in bütünlüğünü gözümüz gibi korumalıyız. DiSK'in ulusal ve uluslararası dü
zeyde bugünkü saygınlığa erişmesinde başlıca katkısı olan Maden-iş Sen
dikamızın sınıf ve kitle sendikacılığının doğrultusunda çok kısa bir zaman
da büyük atılımlar yapan Bank-Serı'in ve aynı doğrultuda savaşım veren
Bay-Sen Sendikası üzerindeki baskıların kaldırılması DiSK'te birliğimizin
pekiştirilmesini, ihraç kararının kaldırılması başlıca dileğimizdir. Bu arada
bugün Temsilciler Meclisine geldiğimiz zaman öğrendiğimiz bir olay var.
Az önce divan üyelerinin serbest bırakılması için ve Maden-iş kongresinin
yapılan bu müdahalenin önlenmesi için Temsilciler Meclisi'nin ilgili devlet
yetkililerine iletmek üzere bir telgraf çekmesini öneriyoruz.

(DGM'ye karşı savaşalım) sloganı atıldı.
Bu Sendikalarımızın yöneticileri gözlemci şekilde de olsa Temsilci

ler Meclisl'ne çağrılmasını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Arkadaşlarımı
za söz hakkı verilmesini sağlayan kararı takdirle karşılıyoruz.

Değerli Dostlar; bir taraftan yaşam ve çalışma koşullarının artık sır
tımızda taşıyacağımız bir yük haline gelen pahalılık öbür taraftan iş birlik
çi tekelci sermayenin gerici en şoven kesiminin kan ve gücü açık diktatör
lüğü faşizm tehlikesi çeşitli şekillerle kapıları zorluyor. Faşizme geçit ver
memek DiSK'in 6. kongresinin 1 numaralı kararında belirtilen tüm ulusal.
ilerici demokrat güçlerin, anti-faşist, anti-emperyalist ve anti-tekel cephede
savaşım birliğinin kurulmasına bağlıdır. Biz Petkim-iş olarak son sözümü
zü 10 ncu kuruluş yıldönümünde o günlerde faşist tehlikeyi işaret eden
DiSK'imiz o gün aynen şöyle diyordu: Faşist tehlikeye karşı hiç kimse faşizm
tehlikesine karşı ben yeterliyim, başkaları ne yaparlarsa yapsın diyemez.
Hiç kimse böyle bir tehdit karşısında sayısız kalamaz, kimseyi uyuşukluğa
itmez. Faşzime karşı mücadelenin başarısı en geniş kitlelerin hareket gü
cüne, demokrasiden yana olan tüm siyasal eylemlerin güç ve eylem birli
ğine, hem parlamenter hem de kitlesel eylemlere bağlıdır. Tersini düşün
mek faşizme teslim olmak.yok olmak demektir. özgürlükten yana olan her
kesi görev ve sorumluluklarını hatırlamaya çağırıyoruz.

Her örgüt mücadele çizgisini kendisi çizer, kimse karşı çıkamaz. Fakat
faşizm tehlikesine karşı ben bildiğimi yapacağım diyemez.

(Kahrolsun Faşizm) sloganı atıldı. (Ek: 182)
23 Aralık 1979'da toplanan DiSK Bölge Temsilciler Meclisiiıde; burju

vazinin işçi sınıfına karşı yeni tertipler içinde olduğu pek yakında işçile-
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rin iş akitlerinin kitle halinde feshedilerek işçi kıyımına gidileceği yerel yö
netimler olan belediyelere devlet yardımı kesilmek suretiyle burada çalışanla
rın açlığa mahküm edilecekleri bu sebeple DiSK 6. Genel Kurulu'rıun almış ol
duğu "Cephe Kararı" doğrultusunda diğer emekçi ve katmanlarla birlikte
güç ve eylem birliğinin oluşturulması gereğine işaretle ülke çapında burju
zinin bu tutum ve davranışına ve 274. 275 sayılı yasalarda ve Dernekler
Yasasında yapılmak istenen anti-demokratik değişikliklere karşı örgütlü güç
leriyle karşı çıkılması ve bu cümleden olarak ülke çapında toplu iş sözleş
melerinde uyuşmazlık durumuna girilerek genel grev uygulamasını ve ay
rıca yerel hizmetlerin durdurulması biçiminde ayrı bir eylem konulması. DiSK
üyesi sendikaların toplu sözleşmelerde müşterek ve uzlaşmaz bir tavır alarak
bu prensipten hareketle soykırım olarak nitelendirdikleri Kahramanmaraş olay
larına karşı Türkiye genelinde geniş boyutlu genel grev havası estirilmesi
gereğine değinilerek bu arada ülker işçilerinin direnişi ele alınmak suretiy
le ülkerde gerçekleştirilen eylemin işverenin tutumuna karşı işçilerin dev
rimci yöntemi uygulamak zorunda kaldıkları ve ülker işçilerinin sorunlarının
işçi sınıfının sorunundan ayrı düşünülmeyeceği. işçi sorunu ve bunalımının
temelini kapitalist sistemin teşkil ettiği. bunalımdan kurtulmanın yolunun iş
çi sınıfı ve yoksul köylülerin birlikte iktidarı ele almalarıyla giderilmesinin
mümkün olacağı. işçi sınıfının artık eskisi gibi sömürülmek ve yönetilmek
istemediği, burjuvazinin de eskisi gibi yönetemediği ve keskinleşen sınıf
mücadelesini bastıramadığını belirterek;

Sıkıyönetime. emniyet kuvvetlerine. faşist MHP militanlarına karşı iş
yerlerinde verilen mücadelenin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi ve sınıf mü
cadelesinin bir parçası hal ine dönüştürülmesi.

Türkiyenin mevcut koşullarında işçilerin dayanışma grevlerinin tüm
fabrika birimlerinde desteklenmesi,

DiSK'in ülke sorunları ile yakından ilgilenerek aktif kararlar alması
ve Kahramanmaraş katliamının 1 nci yıldönümünde fabrika birimlerinde üre
timin durdurulması ve DGM Yasası ile gerici yasalar gündeme gelir gel-
mez fabrika birimlerinde harekete geçilmesi hususlarının önerildiği ve top
lantının bu minval üzere devam ettiği DiSK'in bir organı durumunda bulu
nan Bölge Temsilciler Meclisinde DiSK öncülüğünde sosyal düzeni bozucu
eyleme yönelik tahrik ve teşvikte bulunulduğu ve bu suretle de gerek DiSK'in
gerekse önemli bir organı olan Bölge Temsilciler Meclisinin ideolojik ve
politik vasfının bir defa daha ortaya çıktığı anlaşılmıştır.
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VII - DiSK'in YURT DiŞi VE YURT iÇI KURULUŞ VE SENDİKALAR
LA iLiŞKiLERi

A - Y u r t D ı ş ı Y a b a n c ı K u r u I u ş V e S e n d i k a-
l a r I a 1 1 i ş k i I e r i.

Uluslararası düzeyde etkin olan iki sendikal akım vardır.
Dünya Sendikalar Fedarasyonu "DSF" kendisini demokratik sınıf ve

kitle sendikacılığı anlayışı içinde "Sosyal adaletsizliğin ve insanın .insan
tarafından sömürülmesinin her çeşidinin ortadan kaldırıldığı bir dünya sis
temi için" çalışan; siyasal, felsefi ve dini inançları, üyelerinin ırkı, bulun
dukları ülkelerin toplumsal ve ekonomik sistemi ne olursa olsun, gönüllü
lük esasına göre her hangi bir ayrım gözetmeksizin, hak ve özerkliğe saygılı
olarak dünyanın tüm ülkelerindeki farklı politikalar güden sendika örgütlerine
açık olan uluslararası bir sendikal merkez olarak tanımlanmaktadır.

Ekim1945 tarihinde kurulan DSF bu gün gelişmiş kapitalist ülkeler ile
gelişmekte olan ülkelerden ve sosyalist ülkelerden 163 milyon emekçiyi
temsil etmektedir.

Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonunun "UHSK" üye sayısı
52 milyon civarında olup bu konfederasyon sosyalist ülkelerin sendikal ör
gütleriyle, genel olarak sınıf ve kitle sendikacılığını, kendi ülkelerinde sos
yalist bir düzenin kurulmasını savunan sendikaları üye yapmamaktadır. Bu
konfederasyon uzun yıllar Amerika Birleşik Devletlerinin tesirinde kalmış ve
DSF ile bazı ılımlı politika gütmüştür.

Her iki konfederasyon dışında kalan bir üçüncü uluslararası sendikal
örgüt de ondört buçuk mi iyon üyesi ile Dünya iş Konfederasyonu .. D i K"
dir. 1968'de toplanan 16. kongresinde bu adı almıştır.

Bu uluslararası sendikal merkezler dışında, Afrika Sendikalar Birliği
örgütü "OATUU", Latin Amerika Emekçi Halkının Sendikal Birliği için Sü
rekli Kongre "CPUSTAL", Arap Sendikaları Uluslararası Konfederasyonu
"ICATU" ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu "ETUC" adlarındaki bölge
sel sendikal merkezler de vardır.

Kuruluşundan 1975 yılındaki 5. Genel kongresine kadar DiSK'in ulus
lararası ilişkilerinde önemli bir gelişme görülmemektedir.

5. Kongre'den sonra Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı doğrultusun
da kendi atılımına yönelen ıDiSK, kongre kararlarının ışığında uluslar-arası ileri
ci sendikal hareketle ilişkilerini geliştirmeye önem vermiş, yayın organların
da dünya sendikal hareketini tutarlı bir biçimde tabanına tanıtmaya girmiş
tir.
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Çeşitli ülke sendikalarıyla Fransız "CGT". İtalyan "CGiL", Soyvet
Rusya, Bulgaristan. DAC. Orta Doğu ülkeleri sendikaları ve DSF ile ilişkile
rini geliştirmiş; uluslararası sendikal toplantı ve konferanslarda Türkiye iş
çi sınıfının bilimsel tavrını yansıtmaya başlamıştır.

DSF ve bu kuruluşa bağlı örgütler de DiSK'fe daha sıkı ilişkilere yö
nelerek DiSK'in savaşımlarıyla etkin bir dayanışma içine girmişlerdir. An
cak UHSK DiSK'le her hangi bir ilişkiye girmemiştir.

Maden-iş Sendikasının MESS'e karşı yürüttüğü büyük grev Fransadan
Moğolistan·a. Güney Afrika'dan ltalva'va, Oac'tan Kolornbiva'va. SSCB'den
Kıbrıs'a kadar pek çok ülkedeki sendikanın etkin dayanışmasıyla desteklen
miş uluslararası sendikal örgütler bu greve yayınlarında özel bir yer ver-
mişler ve onu büyük bir savaşım olarak değerlendirmişlerdir. •

DiSK'in 6. genel kongresinde bu konudaki iki kararla birlikte Kararlar
Redaksiyon Komitesi'nin dikkate alması kaydıyla bir metin daha onaylan
mıştır. Bu metin de DISK'in "Tüm ulusal ve uluslararası örgütlerle bu ara
da özellikle kısa adı DSF olan Dünya Sendikalar Federasyonu ile çok yön
lü dayanışma ve dostluk ilişkilerini güçlendirmeye karar verildiği" görül
müştür.

9 ncu Dünya Sendikalar Kongresine DiSK'ten dört. Maden-iş'ten beş.
Töb-Derden de üç kişilik Türkiye heyeti katılmıştır. DiSK 9. Dünya Sendi
kalar Kongresinin hazırlık çalışmalarına da katılrruştrr. Uluslararası. ilerici
sendikal harekette somut bütünleşme süreci ise, işkolları düzeyinde yol al
maktadır. Sendikal bir örgüt olmamakla birlikte Töb-Der DiSK'e bağlı sen
dikalardan Maden-iş, Dev Maden-Sen. Aster-lş. Keramik-iş. Basın-iş. Yeni
Haber-iş. Hür-Cam-iş DSF'nin iş kollarındaki uluslararası sendikal birlikle
rine katılma kararı almışlardır. Bu örgüt ve Sendikaların uluslararası sendik-al
hareket düzeyinde etkin bir yol oynamaya çalıştıkları faaliyetlerinden an
laşılmıştır.

Nitekim DiSK'in 7 nci genel kurulunda almış olduğu 5. numaralı kara
rında; DiSK'in uluslararası sendikal hareketle ilgili olarak uluslararası daya
nışmasının gerekli olduğu inancı içinde. kendi ideoloji ve dünya görüşlerine
uygun bulunmadığı halde Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna ..Ask .. üye
lik girişimlerinin sürdürülmesine yer verildiği görülmektedir. Bununla beraber
DiSK'in · Sınıf ve Kitle Sendikacılığınrn Temel llkeleri'ni bünyesinde tam
olarak somutlaştırmış bulunan "DSF" ile münasebetlerini sürekli ve pro
leter enternasyonalizm ruhu içinde geliştirmekte olduğu belgelerin tetkikin
den anlaşılmaktadır.



710

H.i.T.i.D. -- FiDEF- "Türkiyeli işçiler Derneği" 25.7.1978 tarihinde
Yönetim Kurulu adına Alrnanva'dan Abdullah BAŞTüRK'e gönderilen rnek
tubunda; DiSK'in iGD ile ilişkilerinin kesilme kararının geri alınması is
tenmekte, 1 Mavıs'ta iGD'nin "Türkiye Komünist Partisi'ne özgürlük TKP"
sloganının DiSK'in bünyesine aykırı düşmediği zira 6 ncı genel kurulda Türk
Ceza Kanununun 141 ve 142. maddelerinin kaldırılması isteminin TKP'ye
özgürlük amacına yönelik bulunduğu belirtilmektedir. _

DiSK Genel Sekreterinin Çalışma odasında arama sırasında elde edi
len belgeler Ek-111 sayılı deliller dosyasında toplanmış olup bu dosyanın
tetkikinde :

12 Şubat 1979 tarihinde Türkiva'de DiSK 'in öncülüğünde kendi kuru
luşunun 12. Şili işçileri Merkez Birliği "CUT" un 26 ncı Kuruluş Yıldö
nümleri sebebiyle düzenlenen "Uluslararası işçi Sınıfı Dayanışması" ko
nulu seminer DiSK Genel Merkezinde yapılmıştır. Bu seminere Dünya Sen
dikalar Federasyonu Sekreteri Jan Nemoudry, Şili işçileri Merkez Birliği
"CUT" Genel Sekreteri kuis Menesses, İtalya işçi Sendikalar Konfederas
yonu CGiL Dış ilişkiler Başkanı Conrade NERONi, Filistin Genel işçi Fede
rasyonu Haberleşme Yayın Sekreteri Arif ABDURRAHMAN. Macaristan Sen
dikaları Merkez Konseyi SZOT Başkan Yardımcısı Tıbor HARAi. Bosna Her
sek Sendikaları CCUTY Başkan Vekili Kemal KARACIC, Fransız Genel-iş
Konfederasyonu CGT Sekreteri Jean Claude de la ROSE. Bulgaristan Sen
dikalar Genel Konseyi Sekreteri Lübomir SEKOV ve Glsyum Salieva PRO
VA.-SSC-B'den Kamu Emekçiler Sendikası Genel B·aşkanı George MAKAYEV,
Banka Seksiyon Başkanı Vladimir KORNEYENKOV. Polonya Kooperatif ve
Ticaret Emekçiler Genel Başkanı Olga REViNSKA, Dünya Sendikalar Kon
federasyonu "DSF", Kamu işçileri Uluslararası Birliği Genel Sekreteri Mario
NERiNO, Demokratik Yemen işçileri Sendikalarından Abdulkerim NASSER,
İbrahim Muhammed Ali, Yunanistan ESAK Temsilcisi Sotirios ANTOiOU,
Suriye Kamu işçileri Konfederasyonu Genel Sekreteri Adnan DARViCH ve
DSF Ticaret Emekçileri Uluslararası Sendikalar Birliği ile Kıbrıs işçi Sen
dikaları örgütü temsilcileri ve DiSK üyesi sendikaların yöneticileri katıl
mışlardır.

Yapılan seminer çalışmaları sonunda seminere katılan örgütler aşağı
daki görüşlerin tüm dünya kamuoyuna duyurulmasına karar vermişlerdir.

Şili'de 11 Eylül 1973'de askeri bir darbe ile iktidara gelen faşist Pi
nochet Cuntasının genel olarak temel hak ve özgürlükleri, özel olarak da
sendikal hak ve özgürlükleri çiğnemeye devam ettiğini,
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Şili'de keyfi tutuklamaların sürdüğünü ve siyasi tutuklulara işkence
yapıldığını,

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

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

Tüm Dünya işçilerini, hangi ulusal ve uluslararası örgüte üye olurlar
sa olsunlar Şili halkı ile ve Şili'nin tek sendikal örgütü CUT ile uluslararası
dayanışmayı sürdürdüklerini bir kez daha açıklamaya,

Şili'den sürgün olan tüm insanların Şili'ye dönüşlerinin sağlanması için
gerekli mücadeleyi vermeye,

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

Şili Gizli Polisi CNl'nın Şili sınırları içinde ve dışında giriştiği eylem
lere karşı çıkmaya ve kayıp 2500 Şill'tinin akıbeti hakkında· bilgi edinilmesi
için gerekli çalışmaları yapmaya,

Şili'de temel hak ve özgürlüklerin bu arada da sendikal hak ve özgür
lüklerin tanınması, siyasi tutuklara işkence yapılmasının önlenmesi ve si
yasi tutukluların serbest bırakılması amacı ile Şili Cuntasına karşı ekono
mik, mali ve ticari ambargo uygulamaları için kendi hükümetlerine baskı
yapmaları yolunda yoğun bir çabaya girmeye çağırır.

Bilindiği gibi Şili'de Allende'nin darbe ile devrildiği 1973 yılından
bu yana, her yıl bir başka ülke'de kutlanan Şili lşçiteri Merkez Birliği CUT'un
26 ncı kuruluş yıldönümü bu defa da Türkivede kutlanmış olup, bu kut
lama ve seminere ait alınan kararlar ve seminerde konuşma yapan kuruluş
ların temsilcilerinin konuşmaları 13 Şubat 1979 tarih ve 1979/34 Sayılı
DiSK Ajansında ayrıca neşredilmiş bulunmaktadır.

Bu seminerde yapılan önemli konuşmalar ve. Abdullah BAŞTüRK'ün
yapmış olduğu konuşma aynen aşağıya alınmıştır.

Abdullah BAŞTüRK yapmış olduğu. konuşmasında :

"işçi sınıfının uluslararası mücadelesinin seçkin temsilcileri. Değerli
konuklar, Değerli Basın Yayın Emekçilri ve Değerli Arkadaşlar, 11 Eylül
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1973 faşist darbesinden sonra faşist Pinochet çetesine karşı büyükçe müca
dele veren Şili işçi sınıfının sendikal örgütü Şili işçileri Merkez Birliğinin
26 ncı kuruluş yıldönümünde hepinizi coşku ile selamlarım.

Arkadaşlar sosyalist sistemin kapitalist ülke işçi sınıflarının ulusal kur
tuluş mücadelesi veren halkları devrimci birlik ve dayanışmasının daha da
pekiştiği kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinin hızlandığı bir dünyada
yaşıyoruz. Böylesi bir ortamda emperyalist-kapitalist sistem çöküşünü gecik
tirmek için her yola başvuruyor. Çeşitli ülkelerde emperyalizmle işbirliği ya
panların iktidarlarını destekliyor, faşist örgütler kurduruyor, faşist cinayet
ve saldırıları hızlandırıyor, ırk ayırımı, şovenizmi körüklüyor, böigasel sa
vaşları kışkırtıyor. Bugün bir çok ülkede sendikalara, işçilere karşı yoğun
bir saldırı sürdürülüyor.

Şili'de işçi sınıfına ve sendikal örgütlere karşı 5,5 yıldır girişilen fa
şist saldırının yanında bugün Uruguay'da, Tunusta ve bir çok ülkede sen
dikacılar, işçi liderleri. militan işçiler tutuklanmakta, işkence görmektedir.
Ama gün geçmiyor ki emekçi halklar emperyalizme karşı yeni yeni mevziler
kazanmasın.

• Güney Afrika Cumhuriyetinde. Zinbabva'de emekçi halkların ırk ayırı
mına karşı, beyaz azınlığa karşı sürdürdükleri mücadele gelişiyor. Güney
Arnerika'da, Şili'de. Brezilya'da, Uruguay'da daha bir çok ülkede emekçi
halkların direnişi gelişiyor. Kahraman Filistin halkının emperyalizme ve
onun uzantısı siyonizme karşı sürdürdüğü mücadele gelişiyor. Son olarak
İran Emekçi halkının Emperyalizme Orta Doğu'daki en sağlam görünen Jan
darması Şah rejimine karşı elde ettiği başarılar gelecekteki toplumsal kur
tuluş mücadelesinin başarılacağını müjde! iyor.

Değerli Arkadaşlarım, emperyalizm çağında sermayenin uluslararası
bir nitelik kazanması işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışması için
yeni maddi temeller sağlamıştır.

Emperyalizme ve faşizme karşı, çok uluslu tekellere karşı, uluslararası
çaptaki gericiliğe karşı, savaş kışkırtıcılığına karşı verilen mücadele, barış
müoadelesi daha da anlam kazanmaktadır.

işçi sınıfının ırk ayırımına, şovenizme karşı mücadelesi her gün biraz
daha güçlenmektedir.

Bugün yeryüzünde tüm ülkelerde yüzmilyonlarca işçi var. Dilleri ayrı,
ırkları ayrı, dinleri ayrı, ulusları - ayrı, meslekleri, yaşları farklı .... Ama he
pimizde aynı sınıfın üyesiyiz. Dertlerimiz aynı, çıkarlarımız ortak. kurtuluş
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yollarımız bir. Hepimizin de yüreği aynı amaç için çarpıyor. Sömürüsüz ve
baskısız bir dünyanın kurulması,

işçi sınıfının uluslararası mücadelesinin geliştiği ilk günlerde bu ne
denle "Bütün Ülkelerin işçileri Birleşin" denmiştir.

Bugün kapitalizmin egemenliği bir ülke ile sınırlı değildir. Çok uluslu
emperyalist tekeller dünyanın bir çok ülkesine yayılmış durumdadır.

Çok uluslu tekeller işçileri Paris'de de, Santiago'da da, istanbul'da da,
Madrid'de de, Afrika'da da, Güney Arnerika'da da aynı biçimlerde sömür
mektedir. Bir çok ülkede işçi sınıflarını temelde benzeri biçimlerde baskı
altında tutmak istemektedir.

Ama işçiler uluslararası dayanışma biçiminde karşı çıkmaktadır, sö
mürü ve baskıya.

Yurtseverlik ve işçi sınıfının uluslararası dayanışması bir bütündür. iş
çiler -bütün dünyada çeşitli uluslardan işçi ve emekçileri birbirine düşman
eden burjuva milliyetçiliğine karşı, ulusal baskılara karşı, yılmadan müca
dele ederler.

Bu inançla kutlarız işçi sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mü
cadele günü olan 1 Mayıs'ları.

Dostlarım bu gün 12 Şubat Şili işçileri Merkez Birliğinin 26 ncı ku
ruluş yıldönümü yarın ise DiSK'in 12 nci kuruluş yıldönümü.

Şili işçileri Merkez Birliğinin kuruluş yıldönümleri geçtiğimiz yıllar
da Sovyetler Birliği ve lsveç'te kutlanmıştır, hep bu inançla. Bu yıl da avru
inançla Türkiye'de kutluyoruz.

Şili'de bugün faşist Pinochet yönetimi iş başında.

Şili'de 1970'de halkın oyları ile başa gelen Cumhur Başkanı Marksist
Salvador Ailende yönetimini emperyalistler 11 Eylül 1973'de faşits bir dar
be ile devirdiler. Yıllardır bize demokrasi havarisi olarak tanıtılan ABD em
peryalizmi merkezi istihbarat örgütü CiA'sıyla, iTT gibi çok uluslu tekelleri
ile Ailende yönetimini devirdiler. Yok ettiler Şili'de demokrasiyi.

Ne yapmıştı Allende'nin başını çektiği Halk Birliği Hükümeti ?

Şili'nin bakır madenlerini yağmalayan çok uluslu tekellere, iTT gibi
önemli emperyalist teklleri millileştirmişti. Bankalar ve dış ticaret üzerinde
denetim sağlamıştı. Büyük toprakları topraksız ve yoksul köylülere dağıt
mıştı. Kollektif çiftlikler ve kooperatifler kurmuştu. işçilerin gerçek ücret
lerini arttırmıştı.
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Toplumun hızlı ve biçimli demokratikleşmesini sağlamıştı.

Ailende yönetimi 1970'de % 9 dolayındaki işsizliği 2 yıl içinde % 3'e·
indirmişti. Yüzbinlerce toplumsal konut yaptırmıştı. Binlerce okul ve kreş
açmıştı. 15 yaşından küçük tüm çocuklara her gün parasız yarım litre süt
dağıtmıştı.

Sosyalist ülkelerle dostluk ve iş birliğini geliştirmişti.

Ama emperyalistler hemen saldırıya geçtiler. Tüm karşı devrimci güç
leri seferber ettiler. Dünyayı etkileyen ajanları. yayın organları, radyo ve te
levizyonları ile yalan. iftira kampanyası başlattılar. iş yerlerine sabotajlar
düzenlediler.

Şili'yi ekonomik ve mali ablukaya aldılar. Kanlı cinayetler birbirini
izledi. Faşist terör yaygınlaştırıldı.

Ve 11 Eylül 1973'de Şili Ordusunca CiA ve çok uluslu tekel ITT'nın
planlarına uygun bir biçimde gerçekleştirilen kanlı darbe ile bu yönetime son
veri idi. Ailende savaşarak öldü.

Şili darbesinin ABD Cumhur Başkanı Nlxorı'un bilgisi dahilinde ger
çekleştirildiği daha sonra açıklandı.

Katolik. protestan, ilerici. demokrat. sosyal-demokrat. sosyalist de
meden binlerce işçi. köylü. öğrenci. aydın öldürüldü. _Temel hak ve özgür
lükler kaldırıldı. Şili Emekçileri Merkez Birliği kapatıldı. insanlar stadyum
lara. toplama kamplarına dolduruldu.

Devrimci Ozan Victor Jara run ellerini kırdılar. işkence ettiler. öldür
düler. Bu acılara dayanamayan ünlü şair Pablo Neruda'nın ölümüne neden
oldular.

Bunlar da yetmedi.

Temel hak ve özgürlükler ortadan kaldırıldı.

insanlar kaçırıldı. yok edildi, onbinlerce Şili'li öldürüldü. Onbinlerce
emekçiye işkence yapıldı. Sendikacılar tutuklandı. Enflasyon hızı % 700'e
yaklaştı. işsizlik % 30'a dayandı.

Topraklar yeniden büyük toprak sahiplerine verildi. Millileştirilmiş ba
kır. nitrat yeniden çok uluslu tekellere peşkeş çekildi.

Ama Şili halkı susmadı. Daha stadyumlarda, toplama kamplarında baş
layan direniş güçlenerek sürdü.
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Şili İşçi sınıfı faşistler dışında kalan geniş kesimlerin oluşturduğu bir
leşik eylemlere girişti. işçi sınıfının. köylülerin. kadınların. gençliğin mücade
lesi giderek yoğunlaştı. örgütlü işçi sınıfının açık faşist teröre rağmen her
durumda mücadele edebileceği bir kez daha kanıtlandı.

1 Mavıs'Iar yine kutlandı.

Artık faşist Pinochet rejime terörünü gizlemiyor. Gözaltında kaybolan
insanlar hakkındaki sorulara cevap veremiyor.

• Birleşmiş Milletler insan Hakları Komisyonu, UNESCO Şili'deki Gene
rallerin faşist yönetimini mahkum etti. üyesi olduğumuz Uluslararası Çalış
ma örgütü ILO, 11 Eylül 1975'i Şili halkı için dayanışma günü olarak ilan
etti.

DiSK Şili halkıyla dayanışma içinde olduğunu sık sık vurguladı.

Mücadeleci arkadaşlarım Şili'de halk bugün savaşıyor. Faşizme karşı
tüm güçler hep birlikte haykırıyorlar. "Venceremos, Zafer Bizimdir" diye.

Ailende, Cumhur Başkanlığı sarayını ateşe tutan faşist cunta güçlerine
karşı elinde silah savaşırken şunları söylüyordu: "Bugün kuvvet onların
elindedir. Halkı tutsak durumuna düşürebilirler ama toplumsal süreçler ne
cinayetlerle ne de kaba güçle durdurulamaz. Tarih bizimle beraberdir. Ve
tarihi yapan halklardır."

Şili'de sürdürülen mücadeleyi Şili halkı kazanacaktır. Uluslararası da
yanışma Şili halkının kendi gücünden sonra en önemli dayanağıdır. Ulus
lararası dayanışma Şili halkının faşist rejime karşı desteklenmesinde en
somut örneğini bulmaktadır. Biz bunu bugün bir kez daha yaşıyoruz.

Değerli arkadaşlarım emperyalist-kapitalist sistemin bunalımını en yo
ğun bir biçimde yaşayan Türkive'de emperyalist güçlerce desteklenen fa
şist çeteler cinayetlerini sürdürüyor. Ama halkımızın faşizme karşı olan kini
her geçen gün biraz daha bileniyor. işçi sınıfının anti-faşist, anti-emperya
list mücadelesi yeni boyutlar kazanıyor. 20 Mart faşizme karşı ihtar eylemi,
5 Ocak faşizmi lanetleme eylemini gerçekleştiren ve faşizme ve emperya
lizme karşı olan tüm demokratik güçlerin demokratik platformda güç ve
eylem birliğini gerçekleştirmek için çalışmalar yapan DİSK bu mücadelede
işçi sınıfını, uluslararası dayanışmasını en önemli bir unsur olarak kabul
eder.

işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını kısaca dile getireceğimiz bu
toplantıda Türkiye işçi sınıfının tek demokratik sınıf ve kitle örgütü olan
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DiSK adına Şili işçileri Merkez Birliğine faşist rejme karşı, emperyalizme
karşı giriştikleri mücadelede başarılar diliyorum.

Buradan tüm dünya halklarına faşist Pinochet cuntasının elindeki tu
tukluların serbest bırakılması yolunda ortak eyleme geçmek için çağrı ya
pıyorum.

yaşasın işçi sınıfının uluslararası dayanışması.

Yaşasın Türkiye ve işçi Sınıflarının Uluslararası dayanışması.

Yaşasın Dünya Halklarının Faşizme, Emperyalizme ve Şovenizme karşı
mücadelesi.

Yaşasın Şili işçileri Merkez Birliği ve DiSK.

Selam Olsun Şili zindanlarındaki devrimcilere.

Selam olsun savaşan Şili halkına;

Zafer Bizimdir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Şili işçileri Merkez Birliği CUT'un Genel Sekreteri Louis Meneses'in
DiSK'in Düzenlediği 26. kuruluş yı·ldönümü toplantısında yaptığı konuşma
da:

"Türkiye Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu değerli üyeleri,
sevgili arkadaşlar;

Şili işçileri adına sizlere en sıcak selamlarımı iletir, Şili hafkıriın faşiz
me karşı mücadelesinde tüm dünyanın gösterdiği dayanışmaya burada bir
kez daha teşekkür ederim.

özellikle sizlerin mücadelenizle çeşitli biçimlerde sürdürdüğünüz da
yanışmayı biliyoruz. Kardeş örgüt DiSK'in bu yakınlığı çalışmalarımıza da
ha bir güç ve cesaret katıyor. Bu bizlere kavgamızın en ön saflarında bu
lunanlara, işçi 'sırutmrn haklarını savunanlara, daha güçlü şekilde vardım
etmemizi sağlıyor.

Bu çalışmaları örgütlemek ve bizim Türkiye'yi ziyaretimizi gerçekleş,
tirmek için sarf ettiğiniz güce saygılarımızı belirtiyoruz.

Bu işçi sınıfı davasının ve sendikal kardeşliğin yeni bir ifadesidir.

Kuruluş tarihlerimiz arasındaki yakınlık örgütlerimiz arasında kardeşlik
bağlarının güçlenmesine yardımcı olsun, bu yıl Türkiyede yapılan kutlama
bizlere güç versin ve karşılıklı amaçlara ulaşmak için çalışmalarımıza yar
dımcı olsun ... ;
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Birçok sorunlarla karsı karşıya olduğunuz ve her gün aşmak zorunda •
olduğunuz engellerin var olduğunu biliyoruz. Fakat örgütünüzün işçilerin
kazanımlarını koruma amacında doğru yolda yür.üttüğünüze eminiz. ·

Sendikal hareketin sürekli olarak sorunlarla, güçlüklerle karşı karşıya
olduğunun bilincindeyiz.

Bu açıdan sınıf düşmanlarının yarattığı engelter ve bizi yıkmak için
çalışmaları, bizleri şaşırtmıyor. istiyorlar ki biz zayıf düşelim ve ohlar için
bir tehlike olmayalım.

işte bu yüzden giderek daha güçlü örgütlenmek ve örgütlerimizin ara
cılığıyla da ekonomik ve demokratik haklarımızı korumak zorundayız ..

işte bu yüzden bu yıldönümü münasebetiyle örgütünüze yeni kazanım
lar için başarılar, sendikal hareketin gelişip güçlenmesi için en iyi dilekle
rimizi iletmek istiyoruz,

örgütümüz bu yıl 26. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Ülkemizde fa
şizmin başlangıcında yer altında geçen CUT'un eylemi, işçilerin mücadele
sinde her zaman var oldu. Ülkemizin içinde olanaklar ölçüsünda mücade
lenin merkezileşmesi ve yönlendirilmesi için çalıştı. Çeşitli üretim kolla
rında örgütlenmeler için sendikal ekiplerin kurulması en önemli uğraşımız
fakat zorluğumuz oldu. •

1973'den sonra uluslararası planda CUT dış komitesi durmak bilmeyen
bir çalışma sürdürdü.

CUT'un varlığı en uzak ülkelerde bile dünya işçilerinin Şilili kardeş
leriyle birlikte olduğunun ve uluslararası planda diktatörlüğünün yıkılması için
mücadelenin bir sembolü olarak yayıldı.

Bizlere gösteri·len dayanışma ve desteğin bir sonucu olarak 1978 yılı
Şili işçileri için verimli ve başarılı yılı oldu; çalışrnalan arttı.

Böylece bütün tehlikelere karşı sadece özel olarak deği I çok daha
koordine bir şekilde örgütsel çalışmalar yürütüldü. Ve ulusal sendikal koor
dinasyon kuruldu. Şili sendikal hareketinin birlik ve mücadele geleneği ye
niden güçlendi.

Politik, ekonomik ve toplumsal konulardaki görüşlerimizi yaymak için
"Şlli'nin bugünü · ve yarını karşısında ernekçiler".. adlı bir belgeyi yayın
ladık. Bu yayında işçi sınıfının ve Şili halkının büyük çoğunluğunun duy
gularını, önceleri var olan demokrasi ve özgürlüğe dönme isteğini yansıttık.
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Şu dönemde önemli sorunumuz, tüm işçilerin özlemlerini Cunta kar
şısında başarı şansı olan güçlü ve halkımızın haklarını sonuna kadar koru
yacak bir "Blok" oluşturmaktadır.

Hiç abartmadan şunu söylüyebiliriz ki, Şili Sendikal Hareketi Cunta'
nın fizik! ekonomik ve toplumsal baskısına karşı durabilmiş, direnebilmiştir.

Bir çok defalar sendikal hareketi baskı ve zulümle sindirme çabalan
sonuç vermemiş, örgütümüz varlığını sürdürmek, işçi sınıfımızın haklarını
ve sendikal özgürlüklerini elde etme mücadelesini kararlılıkla sürdürmüş
tür. Diktatôrlük sendikal hareketin güçlendirmesini her zaman çok tehlikeli
görmüş, yeni baskı tedbirlerine karşı en büyük engeli kabul etmiştir. Bu yön
de yedi federasyonu lağvetmiş, sendikaların mallarına el koymuştur. Sene
lerden beri var olan çok sayıda sendikal örgütü kamu düzenine ve devlet
bütünlüğüne zararlı sayarak hiç bir yasal işleme dayanmadan kapatmıştır.

Diğer taraftan halkın çıkarlarının tersi küçük bir azınlığı zengin etme
politikası· da sürdürülmüştür. Ülkede işsizlik büyük oranlara çıkmış, bunu
önlemek düşüncesiyle "en az çatışma" yöntemi uygulanmaya başlamıştır.
Bu yöntem işçilerin daha çok sömürülmesini gerçekleştirmiştir. Cunta hızla
büyüyen enflasyona göre ücretlere çok küçük zamlar yaparak göz boyayıcı
bir kaç sosyal hak vererek işçileri sendikaların gereksizliğine inandırmaya
çalışmıştır. Emekçi kitleleri de benzer yöntemlerle istedikleri gibi yönlen
dirmek istemiştir. 1978'de de yeni bir yasa çıkararak işçi sendikalarının 72
saat çalışma koşullarını kabul etmeye zorlamıştır.

Fakat bütün bu baskılara rağmen Pinochet, seçimler sonucunda iste
diği sonuçlara alamadı, diktatörlükle uzlaşabilecek yöneticilerin sayısı gi
derek azaldı.

Süre gelen tüm bu faşist uygulamalar ve sendikaları yok etmeye yö
nelik baskılar örgütleri ortadan kaldıramadı. Çünkü kitlesel protesto ve gös
terilere neden oldu.

Bu örgütler yasaklanmış olmalarına rağmen fiili varlıklarının sürdü
rüyorlar, bu da şüphesiz daha büyük baskıları beraberinde getiriyor.

Cunta bu noktada yine yalnış hesaplar yapmıştır. işçileri baskı ile ör
gütsüz ve parça parça bırakacağını sanmıştır. Fakat işçi hareketi bir kez
daha faşizme karşı direneceğini verdiği mücadele ile ispatlamıştır.

Şili'de kavga sürüyor ve bu kavganın en önemli güçleri Şili içinde
varlıklarını sürdürüyor. Bu güçlerden sendikal hareket, yasallığı nedeniyle
özel bir konuma sahip ve bu avantajla di1<tatörlüğe karşı mücadelede önem-



li görevler yapıyor. Şili'de sendikal mücadele uluslararası sendikal hareket
le dayanışma içindedir ve bu nedenle faşistler bu uluslararası davaruşrna
dan korkmaktadır. Bir çok nedenle dünya işçilerinin ve sendikalarının yü
rüttüğü çeşitli boykotlar bu dayanışmanın ifadesi olmaktadır.

Cunta'va verilen en büyük derslerden biri. ORIT (Amerika Bölgesel iş
örgütü) 'nün boykot çağrıları olmuştur. Bu boykotlar sürmekte, Latin Ame
rika ve ABD arasındaki ticareti geniş olarak etkilemektedir. Diktatörlük
direniş, boykot ve eylemlere katılanlara karşı ülke içinde ve dışında bir kara
lama kampanyası açtı. Şili halkının mücadelesinin gerçek amacını sakla
mak kamuoyunu yanıltmak için "Milliyetçi" bir propagandaya girişti. Mü
cadelemizin amacını Şili 'nin dünyadan soyutlanması olarak göstermek is
tedi.

Fakat Cuta 'nın oyunları demokrat dünya kamuoyunun gözünden kaçı
rılamadı. işçiler bu boykotların Cunta'va karşı, Pinochet'in faşist politika
sına cevap olduğunu, sendikal hak ve özgürlüklerin yok edilmesine karşı
bir tepki olduğunu açıkça ortaya koydular.

Bütün dünya şu anda diktatörlüğe karşıdır. Utuslararası anti faşist ve
anti-emperyalist güçlerin etkisi Cunta'vı geri adım atmaya zorladı. işçilere
göstermelik haklar verilmeye başlandı. Ama ne Şili işçi sınıfı, ne de Şili
emekçi halkı bu göstermelik haklarla yetinmeyecektir.

Cunta yeni bir yasa çıkararak Şili'de sendikal hak ve özgürlüklerin
kullanıldığını kanıtlama gösterisine girişmiştir. Gerçekte bu ünlü "iş Pla
nını uygulamasının faşist düzeni sağlamlaştırmak" amacına yönelik, Curı
ta'run ordusu sendikacılığı örgütleme amacına yöneliktir. işçilerin büyük
çoğunluğu biliyorki bu plan sorunları çözmek için değil, sadece sendikal
harekete şirin gözükmek için yapılmaktadır. Buradan Türkiverıin tüm dün
ya anti-faşist güçlerine ve sendikalarına sesleniyorum: Bu oyunlar Pince
het diktatörlüğünün aldatmacalarıdır. Bu oyunlara gelmemek için dikkatli
olmalıyız. Bu oyunlara gelmeyeceğiz.

Faşist Pinochet'in bu girişimlerine şiddetle karşı çıkıyoruz, bunlar fa
şizmin yalanlarıdır. Bütün uluslararası anti-faşist ve anti-emperyalist güç
leri Pinochet diktatörlüğüne karşı çıkmalı bize omuz vermelidir.

Şili Askeri diktatörlüğü halka karşıdır.
Şili diktatörlüğünün dayandığı ekonomik sistem Şili emekçi halkını

günden güne fakirleştirmektedir.
Cunta'run ekonomik politikasına karşı daha kararlı mücadele verilme

tidir.
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Tüm Dünya Sendikal hareketinl. tüm güçleriyle aşağıdaki amaçlar için
mücadeleye çağırıyoruz.

Uluslararası Sendikal hareket Şili Cuntasını sendikal hak ve özgür
lüklerin kurulması için zorlamalıdır.

Diktatörlük binlerce kayıp. tutuklunun sorumluluğunu kabul etmeli ve
uluslararası bir mahkemede yargılanmalıdır.

Tüm devletler Şili diktatörlüğü ile politik, diplomatik ve diğer ilişki
leri kesmelidir.

Şili'ye karşı boykot eylemleri yükseltilmeli, etkin sonuçları olan bu ey
lemler geliştirilmelidir.

. Askeri Cunta'va tüm siyasi mültecilerin geri dönüş hakkı, yani her
insanın kendi yurdunda yaşama hakkının kabul ettirilmesi için çalışılma
lıdır.

Şili Emekçilerinin mücadelesi suruyor, tüm fırsat ve olanaklardan ya
rarlanarak, fakat temel hedefimiz faşizmin sökülmesi ve yok edilmesidir.
Bu Şili'nin gerçek özgürlük ve demokrasiye kavuşmasının tek şartıdır." şek
linde beyanda bulunmuştur.

Dünya Sendikalar Fedarasyonu Genel Sekreteri Jan Nemoudry konuş-
masında:

"Değeri i Arkadaşlar.

Değerli Dostlar.

Dünya Sendikalar Federasyonu Sekreterliği adına sizlere dostça ve sı
cak selamlarımızı iletmeme izin verin. Dünyanın bütün kıtalarmdan ve bü
tün sistemlerinden 190 milyon üye işçinin, 26. Kuruluş Yıldönümünde Şili
işçileri Merkez Birliğine selamımı iletirim.

Değerli Arkadaşlar,

Değerli Dostlar.

26. Yıl Şili işçileri Merkez Birliğinin özgürlüğe, enternasyonalizme
ve vatanseverliğe tutkun militanlarının yazdığı zengin bir tarih. Bu yıldönü
münde düşüncemiz ve kalbimiz 26 yıldır işçi sınıfının hizmetinde örgütü
canlı tutan sendikalara yöneliyor. Şili işçileri Merkez Birliğinin tarihini' anar
ken kuruluşundan bu yana her türlü provakasyona ve saptırmaya karşı ko
yan binlerce militanı da anmalıyız. Bu tarihi anarken iki isim hemen aklı-
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mıza geliyor; sendikal örgütlerinin kurulmasını teşvik eden Emilio Reca
berren ve sürgünde ölünceye dek Şili işçileri Merkez Birliğini yöneten Luis
Figueroa. Şili işçileri Merkez Birliğinin tarihini simgeleyen ve bugünkü
ve yarınki yolunu çizen 'Demokratik geleneğini sınıf sendikacılığına bağla
yan iki isim.

Şili Halkının zafer arifesinde Şili işçileri Merkez Birliğinin bütün eko
nomik ve sosyal reformlara bir çok kez yönlendirici ve örgütleyici olarak
katılan halk birliği militanları bu zaferle aktif işbirliği yapmışlardır. Salva
dor Ailende hükümeti de Şili işçileri Merkez Birliğini işçilerin, köylülerin ve
memurların tek büyük işçi örgütü olarak tanımıştır. Böylece Ailende hükü
meti bu örgütün militanlarına bakanlık görevi de vererek sendikaların ve iş
çilerin devlet faaliyetlerine katkılarını genişletmişti. Halkın birliği hüküme
tinin yönetimindeki birkaç yılda senıdikalı işçiler artık tekellere sömürüye
va eşitsizliğe yer olmayan ve buna karşılık herkes için giderek daha fazla
ekmek ve çiçek bulunan güzel ülkelerini değ~ştirmede aktif biçimde rol oy
nadılar.

Hüzün vericidir ki askeri hükümet darbesi gericilik, faşist hareket ve
Kuzey Amerika Emperyalizmi Şili Demokrasisinin Halk Hükümetini devire
rek bu büyük reformlara son verdiler. Halkı ve sendikasını kana boğarak
çok sayıda görevli ve militan tutuklandı, işkence edildi ve ağır hapis ce
zaları giydiler. Günümüze kadar toplama kamplarında bulunan binlerce ve
binlerce Şili'linin akibetinden endişe etmekteyiz.

Şili işçileri Merkez Birliği yaralı fakat yenik değil, bütün bu baskılara
onurlu biçimde karşı koydu. Her gün güçlenerek içerde ve dışarda Şili'de
Pinochet diktatörlüğüne karşı koyan kahraman güçlerini bir araya topladı.

Geçen yıl işçilerin daha yeni ve daha büyük savaşkan ve kararlı faali
yetlerine tanık olduk.

Hükümet baskılarına rağmen dünya işçilerinin bayramı 1 Mayıs bin
lerce insanın aralarında Dünya Sendikalar Federasyonunun da bulunduğu
yabancı sendikal örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla kutlandı.

Buna karşın Chuquicamata'da maden işçilerinin grevi tüm dünya iş
çilerinin dayanışmasını ve dikkatini çekti. Kayıp insanların yakınlarının yap
tıkları açlık grevi en temel hak olan yaşama hakkına yapılan duyulmadık
saldırıyı yeniden gündeme getirdi.

Şili işçileri giderek daha yoğun biçimde sendikal haklara ve insan hak
larına saygı ve faşist diktatörlüğün kaldırıldığı hakları için mücadelede ör
gütleniyorlar.
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Pinochet bu seslere susturarak cevap veriyor. Geçen yıl yedi ulusal fe
derasyon ve 400 önemli sendikayı kapatma emri vermişti. işçiler yılmıyor
ve çeşitli yollarla mücadeleye devam ediyorlar. Kısa süre önce işçi kadın
lar toplanarak zor durumlarda karşılaşacakları sorunları, işsizlik, gıda ye
tersizliği, çocukların eğitimi, sağlığın korunması gibi Şili faşizmi 'nin emper
yalizm yandaşlığı sonucu ortaya çıkan sorunları incelediler.

Şili işçileri giderek baskıya karşı savaşmak ve halk birliği hükümeti
döneminde elde etmiş oldukları hakları geri alabilmede tek yolun birlik ve
dayanışma olması gereğinin 'bilincindeler.

Pinochet ve takımı taraftrıdan başlatılan faşist baskıya rağmen Şili'de
sendikal hareket canlıdır. Bu özellikle. deneyimi, mücadele birliği, kadro
eğitimi ve birçok kez biri öldüğü zaman yerini karanlıktan çıkan bir başka
sının almasıyla kararlılıklarını kanıtlamış olan militanların sayesindedir.

Dünyanın çeşitli ülkeleri Şili halkı ve işçileri ile aktif ve militanca
dayanışmalarını bir çok kez belirtmişlerdir. Çeşitli örgütler Pinochet dikta
törlüğünün insan haklarına saldırılarını kınamak ve Şili işçilerinin mücade
lesini desteklemek için bir çok kez kararlar almışlardır.

Dünya Sendikalar Federasyonu her zaman Şili halkı ve işçilerinin mü
cadelesini desteklemiştir. bu mücadeleyi genişletmek ve desteklemek için
sürekli biçimde faaliyetlerde bulunmuştur. Bir çok kez Şili'ye gerçeği öğ
renmek ve onları açığa çıkarmak için heyetler göndermiştir. Heyetlerimiz
den biri Adalet Bakanlığı nezdinde Şili işçilerinin çalışma ve yaşam koşul
larını protesto etmiştir. CUT-OUSA-CISA-OPUSTAL ile birlikte DSF ulus
lararası Şili ile sendikal dayanışma komite üyesidir. DSF'nin 9 ncu kong
resinde Başkan Allendenln dul eşi Hortencia Allende'nin ve Şili'den gelen
kalabalık bir delegasyonun bulunmasıyla da vurgulanan Şili Halkı ve işçileri
ile dayanışmaya özel bir yer verilmiştir.

Bu sorunun önemi nedeniyle DSF Birleşmiş Milletler insan Hakları
Komisyonu, UNESCO ve Uluslararası Çalışma örgütü gibi Uluslararası ör
güt!erde çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve konfederasyonlarda uluslararası
kongrelerde görüşümüzü bildirmektedir. Son olarak Madrit'te yapılan ulus
lararası Şili ile dayanışma konferansında Şili işçileri merkez 'birliğindeki ar
kadaşlanrmza mücadeleleri için somut önerileri getirmiştir.

Bunun yanı sıra Küba'da bulunan Salvador Ailende adındaki Şili Di
renişi müzesine tam desteğimizi sağlamaktayız. Bu arada bu müzenin kuru
cusu dost Bayan Myriam Contreras'a bir tablo vermiş olmakla onur duy
duğıımu belirtmek isterim.



Bunlar, değerli dostlarım, ş;ı;·ı; dost vet a-('ı(ad~Mıfı:'htla @\/aflf$'M·
mızın bazı bölümleridir. Bu hareketin k&p--,,.arnı ve aniamınf daha i'/i befüt
mek için DSF sekreterliğinin CUT'un 2ô rıc, yılı Of'ltJ(t:Jr0 kat>of etuğt ve
tüm dünya kamuoyuna yaptığı çağrıyı size ôkU'foru<n:

12 Şubat'ta Şili işçileri Merkez Birliği 26 ncJ yıtwu fwtf~/M. Askeıi di~
tatörlük rejiminde örgütlü işçiler Pinocilet t.ack,rnırıırt e--ıternlefine k~ş.ı, ül
ke içindeki emperyalizmin desteklediği ge,icilige, k~şı $ili ~Mikar Hare
ketini yok etmeğe boş yere çaba göste,erı faşist dik:tat.o<fjğün dayattıgı sah
te kişilere karşı kahramanca mücadele ettilet.

DSF 26 ncı yıldönümünde ann-tasısr muca<1€!e bfrfiğrnin sembolü Şili
işçilerinin örgütünü içtenlikle selamlıyor ve onun ôf'acı!ıgıyta baskı. hapis
ve işkencelere cesaret ve onurlulukla karşı lr;oyao Şili ışçiteri ve yönetici
·ıerini selamlıyor.

DSF Şili işçileri Merkez Birliğinin Şili'de insan ha';;!arı ve sendikal
hakların savunulması, özellikle sendikal faaliyetleri yasaklayan muhtıra
198'in kaldırılması için mücadelesini en geniş biçimde desteklediğini be
lirtir.

DSF Pinochet rejimini ve onun yalnızca milyonlarca Şili'li işçinin aç
lık ve işsizliği biçiminde ortaya çıkan ekonomik siyasetini, parasal ve as
keri yardımlarıyla onu destekleyen uluslararası mali kuruluşları, özellikte
ABD, Federal Almanya ve Japon kuruluşlarının eylemini kınamaktadır.

DSF hangi örgüte üye olursa olsun tüm uluslararası sendikal hareketi;
diktatörlüğe karşı boykota teşvik etmek için acil ve somut önlemler almaya,
Pinochet'in sahte vaatlerine kanmamaya, Şili'de sendikal haklar ve insan
haklarına saygı gösterilmesini ve kayıp 2500 kişinin akıbetlerinin açıklığa
kavuşturulmasını sağlamaya çağrıyor. DSF aynı zamanda 26 ncı yıldönümü
nedeniyle telgraf, toplantı ve bildiri ve diğer olanaklarıyla Şili işçileri Mer
kez Birliğinin mücadelesini selamlamaya ve anti-sendikal hükümlerin kal
dırılmasını ve bütün hakların derhal geri verilmesini desteklemeye ve daya
nışmaya çağırıyor.

Değerli Arkadaşlar,
Değerli Dostlar,
Bu toplantının Türkivs'da \•apıln-.ası dünya işçilerinin kararlılığı ve bir

liğinin bir kanıtıdır. Türkiye'dek.i isçilaıin rot sorunlarta karşı karşıya bu
lunduğunu biliyoruz. Buna rnğmeo bu topl.antı bi, k~ d.aha uluslararası da
yanışmalarını kerutlarnaktedutar,
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Bu vesileyle Dünya Sendikalar Federasyonu adına halkınızın daha iyi
bir yaşam için sürdürdüğü mücadelede başarı dileklerimizle birlikte sizlere
dayanışma duygularımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. ilginize . teşekkür
ederim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Bulgaristan Sendikaları Merkez Konseyi üyesi ve idari Müesseseler
ve Toplumsal örgütlerin işçileri Sendikası Merkez Komitesi Sekreteri Lu
bomir Tsokef konusunda:

"Çok saygıdeğer yoldaşlar,

Bugünkü büyük bayramınızda Pinochet'in kanlı. vahşi ve barbar faşiz
mine karşı Şili işçi ve köylülerinin kahraman savaşımının örgütleyicisi,
Şif emekçileri mücadele örgütünün 26 ncı yıldönümünü kutlamasından bü
yük sevinç duymaktayız.

5 Yıldan bu yana .Şili emekçileri ve CUT yoğun savaşımını sürdürdü
ve böylelikle kendi savaşımıyla dünyadaki bütün ilerici insanların saygı, sem
pati ve dayanışmasını elde etti.

Bulgar emekçileri Şili işçileri ile ve halkıyla derin enternasyonalist da
yanışma içinde oldular. Şili halkının faşist sömürüye karşı verdiği savaşımı
desteklediler. Şu anda ülkemizde tarım komplekslerinde, sanayi işletmele
rinde, inşaatlarda, çeşitli kurumlarda çalışan Bulgar emekçileri, miting, gös
teri, protesto toplantıları örgütlüyor. Birleşmiş Milletler örgütüne telgraf
lar çekerek Santiago faşist yöneticilerine protesto mesaitanm iletiyorlar.

Bu günlerde Sofya'nın en modern yeni semtlerinin birinde Şili halkı
nın seçkin temsilcisi Salvador Allenderıin heykeli açılacaktır.

Sözünü ettiğimiz bu heykel Şili halkıyla dayanışmada Bulgar halkı
nın gönüllü emeğinden toplanmış paralarla yapılmıştır.

Çok saygı değer yoldaşlar izninizle bir kez daha Bulgar halkının Şili 'de
ki sömürülen halk kitleleri ve emekçilerin anti-faşist savaşımı dayanışması
nı ve işbirliğini belirtmek istiyor.

Burada bulunan Şili'li arkadaşlar bilmektedirler ki Bulgar halkı onlarla
beraberdir. Şili halkının kahraman eylemiyle omuz omuzadır.

Şıli anti-Iaşist güçlerin savaşımı er geç zaferle sonuçlanacaktır.

Bahsettiğimiz bu güven bizim tarihsel deneyimimizden kaynaklanmak
tadır.
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1923 faşist· darbesinden sonra Bulgaristan'da kari nehirleri döküldü.
Bulgar halkı yıllarca faşist çizmeleri altında ezildi. Ancak Bulgar halkı kah
ramanca savaştı ve sonunda umudu olan sosyalizmi ~erçekleştirdi.

Bu forumda bir kez daha kahraman Bulgar halkınm öncüsü büyük pro
leter enternasyonalisti ve anti-faşisti Geo'rgi Dirnitrov'un sözlerini hatırlat
mak isterim:

Dünva'da işçi sınıfnın çeşitli müfrezelerinin birleşik eylemleriyle ulu
sal V?. uluslararası birliği ile halkların ve emekçilerin en gerici ve eri şoven
düşmanı faşizme karşı savunmaya geçmeden karşı mücadele de verilecek
tir.

Yaşasın Uluslararası işçi sınıfı dayanışması,

Yaşasın DiSK,

Yaşasın Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Devrimci işçi Sen
dikaları Konfederasyonu ve Emekçi Türk Halkı arasındaki dostluk ve işbir
liği" demiştir.

Yunanistan Birleşik Kontr-Dikta Sendikal Cephe Temsilcisi Sotirios
Antonious yaptığı konuşmasında:

"Sevgili yoldaşlar, sınıf kardeşlerim,

Ezilen Şili halkı ile uluslararası dayanışmanın bir kez daha açıklanması
amacıvla DiSK tarafından düzenlenen bu günkü forum Amerikalı emperya
listlerce zorla kabul ettirilen ve desteklenen faşist Pinochet Cuntası'run dü
sürülmesi için çok güç koşullarda savaşan tasalı Şili halkının tüm uluslar
ca desteklenmesi konusunda yeni ve büyük bir adımdır. Yunan emekçi ve
demokratları 7 senelik bir sürede faşizmin halk için olan anlamını, işçiler
için gerici askeri dikta rejiminin anlamını öğrenmiş bulunuyorlar. Bu de
rnokrasi ve özgürlüğe inanan insanlar için hapis, sürgün, işkence, katledil
me demektir..

Sevgili yoldaşlar çok uzaklarda olmasına karşrn bu tasalı ülkenin içinde
bulunduğu durumu iyi 'biliyoruz. Ezilen Şili halkının derin iniltileri Vatanımı
za kadar gelmektedir. Bu iniltiler Yunan emekçilerini, Yunan demokratları
nı, tüm dünya uluslarıyla ortak bir dayanışmaya itecek kadar acıdır. Bu gün
kü formda temsil ettiğim birleşik kontr-dikta sendikal cephe, Şili halkının
özgürlüğü için düzenlenen tüm hareketlere ve uluslararası kampanyalara ka
tılmakta ve her defasında Yunan emekçilerinin dayanışma duygularını dile
gcti rmektedi r.
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Buna paralel olarak yurdumuzda da sürekli olarak Atina'da. Selanik'te
ve diğer kentlerde gösteriler düzenlenmekte, Şili halkına olan yakınlığımız
vurgulanmaktadır. Bu arada kurulan Şili halkıyla dayanışma komitelerine
ülkemizin tanınmış yazar ve sanatçıları katılmışlardır. Birleşik Kontr-Dikta
Sendikal Cephe ve diğer demokratik kuruluşlarla çok sayıda sendikalar ha
piste bulunan Şili'li yurtseverlerin serbest bırakılması ve ülkede demokrasi
nin yeniden kurulması için düzenlenen toplantılara faal olarak katılmakta
dırlar. 11 Eylül ülkemizde Şili halkıyla dayanışma günü olarak tespit edil
miştir. 3u Yunan halkının Şili halkına ve Şili emekçilerine olan yakınlık duy
gularını ve de özgürlük mücadelesini destekleme duygularının açık ifadesi
dir.

Tüm dünya barışçı hareketlerinin demokrasi ve sosyalizm hareketleri
nin kazandı'kları büyük güç karşısında dejenere olmuş rejimler ezilmeye
mahkumdur.

Şili halkı içşi sınıfının önderliği ve uluslararası dayanışma ile faşist
dikta rejimini er geç yok edecektir.

Yaşasın Şili halkıyla uluslararası dayanışma hareketi,

Yaşasın tasalı Şili halkının mücadelesi," beyan etmiştir.

Macaristan Sendikalar Merkez Konseyi "SZOT" Başkan Yardımcısı
Tıbor HARAI konuşmasında:

..Bayanlar Baylar,

Meslektaşlarım. arkadaşlarım,

Bugün dayanışma toplantısına katıldığım için çok mutluyum. Macaris
tan Sendikaları Merkez Konseyinin içten dostça enternasyonalist selamları
nı Türkiye'li dostlarımıza CUT Temsilcilerine ve bu toplantıya katılan her
kese iletmek beni onurlandırıyor.

Başından beri Macaristan Sendikaları yarın 26 ncı kuruluş yıldönümü
nü kutlayacak olan Şili lşçileri Merkez Birliği ile yakın kardeşçe bağlar kur
du. Şili trajedisi bile bu kardeşçe bağları koparamamıştır. Amerikan em
peryalizminin yardımıyla iktidara gelen faşist Cunta en kudurmuş terör ve
diktatörlük ;bile işçi sınıfının ve Şili örqütlerinin demokrasi, insan hakları
ve toplumsal ilerleme mücadelesini engelleyememiştir. Yurt dışında çalışmak·
zorunda bırakılan CUT CUNTA'ya karşı mücadelenin en aktif ve en örgüt
leyici parçası olmuştur. Ve diğer kardeş örgütlerle birlikte Macaristan sen
dikaları çok yönlü politik, maddi ve manevi desteklerini bu haklı mücadele-
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den esirgememiştir. Bu forumda Şiü'li işçi kardeşlerimizle birlikte Maca
ristan işçilerinin derin uluslararası dayanışmasını dile getirmek isterim. Şi
li'de sendikal ve insan haklarını kullanılma ve her alanda sendikal faaliye
ti engellemek için çıkartılan 198 sayılı hükümet kararının iptal edilmesi için
CUT'un gösterdiği çabaları dikkatle izliyor ve destekliyoruz.

Yaşasın Şili işçi Sınıfı,

Yaşasın CUT.

Yaşasın işçilerin Uluslararası Dayanışması" şeklinde beyanda bulun-
muştur.

CGT Sekreteri Jean CLAUDE De la ROSE konuşmasında:

"Değeri i arkadaşlar,

CGT Kontederal Bürosu adına Fransa'da CGT'ye güvenen milyonlarca
işçi adına sizleri dostça selamlarım. Burada bulunuşumuz değişik ülkelerde
mücadele eden işçileri temsil eden sizleri desteklediğimizin ve ezilen halk
larla dayanışmamızı güçlendirmek istediğimizin bir kanıtıdır.

Aynı zamanda D'iS'K'teki arkadaşlarımıza teşekkür etmek isterim. On
ların şahsında Türkiye işçi Sınıfının ve demokratlarının temsilcilerini mü
cadelenin çok zor olduğu bir dönemde selamlıyoruz.

Şili işçileri Merkez Birliği'nden gelen arkadaşlarımıza 26 ncı yıldönü
münde en iyi dileklerimizi sunar ve Pinochet diktasına karşı Şili işçileri ve
demokratlarına desteğimizi ve dostluğumuzu iletmeleri isteğimizi belirti
riz.

Kapitalizmin dünya çapında bunalımı ve hegomonyasını sürdürmek için
yapma kararlılığı karşısında işçi sınıfının birliğinin her zamandan daha ge
rekli olduğu bir anda bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bütün kapitalist ülkelerde siyası iktidarlar aynı zamanda gelişmekte
olan ülkeler üzerinde, politik ve ekonomik özgürlüklerini elde etmek için
mücadele eden ülkeler üzerinde ekonomik emperyalizmi amaçlamaktadır.

Son yıllarda sömürgecilik gerilemiştir. Fakat 3. dünya ülkelerinin po
litik ıbağımsızlığa ve kendi zenginliklerine egemenliğe kavuşmaları, kendi
ülkelerinden kendilerinin yararlanabilmeleri için yapılacak çok işler var
dır.

Dünya'nın gelişmiş denilen ülkelerinde bunalım ve bunalımlar birlik
te işsizlik, baskı ve sefalet yaygınlaşıyor.
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Fransada Giscard D'ESTAiNG yönetimi var 'Olan sorunlara yanıt bula
mamaktadır. Kemerleri sıkma politikasını dayatmak en fakirlerden fedakar
lık istemektedir.

işsizlik hüküm sürmekte 18 .milyon kadın - erkek işçi çalışmamaktadır.

Sosyal mücadele genişlemekte, grevler çoğalmakta ve her gün daha
da önem kazanmaktadır.

Geçen hafta yüzbinlerce Fransız büyük endüstri kesimlerinde gösteriler
yaptı. Polis örgütü giderek işçilere karşı kullanılmaktadır. Son günlerde Pa
ris ve diğer şehirlerde şiddetli çarpışmalar olmuştur. Radyo ve televiz
yon işçileri dört günden beri grev yapmaktadırlar.

Ekonomik çözümlere karşı Fransız hükümeti baskı uygulamaktadır. lrk
çılık ve düşmanlığı körükleyerek işçi sınıfı bölünmek istenmektedir. işsizli
ğe, göçmen işçilerin neden olduğu fikrini yaymak istemektedir.

Son aylarda işçilere yapılan suikastler artmış, 70'den fazla Cezayirli
ışçı ölüdürülmüştür. Eski nazi işbirlikçileri on-binlerce Fransız Yahudi'sinin
sürgüne gönderilmesine ve öldürülmesine neden olmuşlardır. Vatansever
ler bunları açığa çıkarmaktadır.

En önemli sorumlulardan biri Madrit'te rahatça yaşamaktadır, bir di
ğeri ise bir Fransız Bankasının önemli bir görevindedir.

Avrupada yaygınlaşan suikast dalgası bize endişe vermektedir. ltal
va'da. lspanva'da Bask yöresinde, Fransa'da tutuklanan, öldürülen sendika
cıların, demokratların sayısının artması karşısında Avrupa'da militanların
karşı karşıya bulunduğu ayırımcılık ve meslek yasaklamaları karşısında en
dişe duymaktayız.

Sosyalist Yönetici Jaures öldürülmeden önce: Bulutların fırtınayı ta
şıması gibi kapitalizmde savaşı içinde taşır, demişti. Kapitalizm zorlukları
yenmek için sonuç olarak faşizmi içinde taşır.

1930'Iarda bunalım yıllarında kapitalizmin ekonomik sorunları çözmek
için faşizmi seçtiğini unutmadık.

Hitler ve Mussolini baskı, ırkçılık propagandası ve anti-semitizm yo
luyla Alrnanvavı Nazizme, italva'vı faşizme sürüklediler. Burjuvazi anti
parlamentarizm, rüşvet anti-komünizm ile halkı, eğitim düzeyleri oldukça
düşük olanları korkutmuştu.
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Dünya'nın hoşnutsuzluk ve sosyal mücadelelerin bulunduğu her yerin
de güçlü ol-malı, kışkırtıcıları açığa çıkarmalıyız. Frarısa'da sömürgeciliğin
eski adamları yeniden ortaya çıkmıştır. Patronlar ve iktidar onları kullana
rak sendikacılığa ve sınıf savaşına darbe indirmek, sarı sendikacılığı teşvik
etmek istemektedirler. Birkaç ay önce örgütümüzün bir militanı bu adam
lardan biri tarafından öldürülmüştür. Katil yakalanmıştı, fakat dava uzatıl
maktadır.

Faşizme karşı mücadelenin onu kendi içinde barındıran ekonomik sis
teme karşı mücadeleyle başladığı kanısındayız. Eylemimiz kapitalizme kar
şı mücadeleden başlar. Sermaye-emek türünden ittifakların oluşturduğu teh
like konusunda tüm dünya emekçilerini aydınlatmamız gerekir. Faşizme kar
şı mücadele ancak siyasi olduğu kadar derin ekonomik değişiklikler için ve
rilen mücadeleyle başarıya ulaşabilir. Bu mücadele ilk ağızda kendi ül
kemizde başlar. Ama ·böyle olmakla beraber bu Uluslararası sendikal hare
ketin değişmez ilkesi olmalıdır. Her yerde sendikal örgütler Devlet meka
nizmasından bağımsız kalmalıdırlar. işçi sınıfının çıkarlarını korumalıdırlar
ve nereden gelirse gelsin baskıları ve özgürlüklere 'karşı verilen saldırıları
yenmelidirler. Kanımızca bu tüm dünya emekçileri arasında sendikal birlik
pratiğini güçlendirmenin en iyi yoludur. Halklar arasında daha derin bir
dayanışmanın temelidir. DSF'nin 9. kongresindeki tavrını bir kez daha onay
lıyoruz. DSF'nin dünyada sendikal hak ve özgürlükleri düzenlenmesinin ı_yi
olacağını düşünüyoruz.

Kapitalizme karşı demokrasi ve özgürlük temelinde daha adıl ve daha
eşit bir toplum düzeni getirmeyiliz. Ama asıl olan bunun tüm ülkelerde DSF
Kongresinin· açıklaması çerçevesinde uygulanmasıdır. Kasım 1978'deki 40
ncı kongremizde de bunu yeniden onayladık.

Emekçilerin birliği için, temelinde onları kitlesel bir sendikal hareket
içinde toparlamalıyız. Fransa'da diğer sendikal merkezlerle bunu geliştirme
ye çalışıyoruz. Bu görüş açısından kalkarak sendikal yaşamda yeniliğin teme
lini oluşturabilecek bir değişiklik isteği ile ortaya çıkılmalıdır. Ancak bu is
tek Demokratik Güçlerin Birliği'nin şartlarını oluşturabilir. Halk kitleleri ka
pitalizme karşı ve sosyalizme açılan bir siyasi pian içinde kendi yerlerini
bulabilmelidirler. Bu şartlar altında kapitalist hükümetlerin koyduğu hedef
ler azaltılacak, mücadelemiz rahatlayacaktır. ister Şlli'!i. ister Arjantin'li, is
ter Tunus 'Iu. veya Guatemala'lı tüm yursever demokratların mücadelesini
hep birlikte desteklemeliyiz. Güney Afrika'run ki gibi tüm ırkçı rejimlere
karşı mücadele etmeliyiz. özgürlüklere olan saygımızdan dolayı onların çiğ
nendikleri ve tehdit edildikleri her yerde Tunus sendikalarının genel sekre
teri Habif Achour gibi uzun süreden beri tutuklu olan demokratların ve sen
dikacıların serbest bırakılmasını talep etmeliyiz.
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örgütlerin özelliklerine, halkların siyası. dini'. ve felsefi inançlarına
saygı göstererek Avrupa'da ve dünyada sendikal güçlerin 'birliğinin sağlan
ması, mümkündür.

Sanıyorum ki bu toplantı da bu amacı taşımaktadır.

CGT dün olduğu gibi bugünde bu inancı taşımaktadır ve zorluklar ve
engeller ne olursa olsun mücadeleye devam edecektir.

Yaşasın Dünya işçilerinin Birliği,

Yaşasın Şili işçilerinin Mücadelesi,

Yaşasın Türkiye işçi Sınıfı ve onun büyük örgütü DiSK" şeklinde be
yanda bulunmuştur.

Yugoslavya CCUTY Bosna-Hersek Sendikalar Başkan Vekili Kemal MA
RACIC konuşmasında:

'Değerli Yoldaşlar,

Tüm Yugoslavya işçilerl ve 'Sendikalar Konfederasyonu adına bu top
lantıya katılmaktan ve 26. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Şili işçileri
Merkez Birliğini içtenlikle kutlamaktan ve dostça selamlarımızı iletmekten
büyük onur ve mutluluk duyuyoruz.

Bu örgüt tarafından son yıllarda sürdürülen ve kendilerini Şili işçiler!
ile tüm Şili halkının faşist Askeri Cuntaya karşı direnişlerinin sembolü ha
line getiren kararlı ve yiğit mücadeleyi hepimiz yakından biliyoruz. Bu bi
zim ne kadar zor ve özverili de olsa mücadelenin başarı ile sonuçlanacağına
ilişkin inancımızı güçlendiriyor. Ancak üzüntüyle belirtmek gerekir ki te
mel insan haklarının, sendikal ve demokratik özgürlüklerin Cunta tarafından
çiğnenişini en geniş-halk tabakalarının yaşama koşullarının dramatik bir bi
çimde kötüleşmesine, işçi sınıfı ve Şili'deki tüm •ilerici, Demokratik Güçlere
uygulanan baskıların sürdürülmesine hala tanık oluyoruz.

özgürlük, Bağımsızlık, Ulusal Egemenlik ve herkesin kendi geleceğine
ilişkin karar verme hakkını her şeyin üstünde tutan Yugoslavya Sendikalar
Konfederasyonu ve bütün emekçi halkımız başlangıçtan bu yana Şifi halkı
nın ve işçileri Merkez Birliğinin Askeri Cunta'nın terör ve tiranlık rejimi kar
şısındaki kahramanca mücadelesine etkin destek sağlamıştır. Bu konudaki
ısrarlı tavrımızla Şili işçileri Merkez B'irliğine her türlü maddi ve manevi
desteği sağlayacağız ve bugüne kadar yaptığımız gi,bi Şili halkının haklı mü
cadelesi ile uluslararası dayanışma içindeki her eylemi destekleyeceğiz.
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Bu eylemler aracılığıyla dünyanın ilerici güçleri ve işçi sınıfı örgütleri
olarak sendikalar askeri cuntanın baskı ve terörünü hep birlikte ciddi olarak
lanetlediklerini göstermektedirler. Bu anlamda sendikacıların ve diğer siya
sal tutukluların serbest bırakılması, demokratik kurumların onarılması ve
Şili'de insan haklarının, sendikal ve demokratik özgürlüklerin güvence altı
na alınması yolunda mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedirler. Şili işçilerinin
özgür sendikal örgütlerini engellemek, şiddeti meşrulaştırmak, faşist yön
temlerini gizlemek için Cunta ve gerici güçlerin çabalarını çeşitli siyasal
manevralarla yoğunlaştırdı'kları şimdiki durumda bu mücadelede özel önem
kazanmaktadır.

Kararlı dayanışmamız ve artan desteğimizle Şili işçi Sınıfı ve halkına
yalnız olmadıklarını, mücadelelerinin bizim mücadelemiz olduğunu. bu mü
cadelenin dünyadaki diktatörlükler ve şiddete karşı sürdürülen mücadeleden
ayrı düşünülmediğini göstereceğiz.

Yaşasın özgürlük,

Yaşasın Şili Halkının Yiğit Mücadelesi" şeklinde beyanda bulunmuş
tur.

Bu konuşmacıların özet olarak alınan beyanlarından da anlaşılacağı üze
re DiSK uluslar arası işçi sınıfı dayanışması adı .altında .kendi kuruluşunu da
bahane ederek Türkiye'de yapılan bu seminere katılan dünya sendikal ör
gütleri ile birlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermek ve bu meyanda
DiSK'in candan ,bağlı olduğu proletarya enternasyonalizmi ilkesini Türkiye·
de de hayata geçirmek ve bunun öncülüğünü _yapma'k, bu konuşmacılara
ait beyanları kendi ajanslarında yayınlattırarak üyesi sendikalara ve işyerle
rine kadar bunları göndermek suretiyle "Dünya işçileri Birleşin" sloganını
işçilere benimsetmek ve ayrıca DSF'nin ilkelerini de onlara benimsetmak
ve sosyalist ülkelerin konuşmacılarına sosyalist rejimin propagandasını Tür
kivede kendi aracılığıyla :telkin etmek yoluna gittiği, DiSK'in kendi ideolo
jisi doğrultusunda yalnız olmadığı Şili'de mevcut Pinochet rejiminin aynen
Türkiye'de de vaşandığıru ve kendisinin Türkiye'deki mevcut bu rejime kar
şı Anti-Faşist, Anti-Emperyalist bir mücadele verdiğini, iki rejim arasında
benzerliğin bulunduğunu söylemek suretiyle yurt dışı sendikal birliğin büyük
mesafeler katetmiş olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir.

DiSK'in yurt dışı sendikal hareketlerle ilgili olarak 24 Mart 1980 tari
hinde DiSK Genel Başkan Vekili Rıza GÜVEN 'Başkanlığındaki Genel Yö
netim Kurulu üyesi Genel-iş Sendikası Genel Sekreteri Ertan ANDAÇ ve
Sina PAMUKÇU'dan oluşan DiSK heyetinin Çekoslavakya Sendikalar Mer-
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kez Konseyini ve Romanya Sendikaları Merkez Konseyini ziyareti ile ilgili
ve dönüşlerinde bu gezi intilbalarına ait DiSK'e sunmuş oldukları imzalı ra
porları aynen aşağıya alınmıştır.

"DiSK heyetine 24 Mart 1980 günü Atina'dan gelen Ertan ANDAÇ'ın
da katılmasıyla resrnt programın uygulanmasına başlandı. Verilen bilgilere
göre Çekoslavakya Sendikaları Merkez Konseyi olağan kongrede seçilen 150
üyeden oluşmaktadır. 150 kişilik Merkez Konseyinden 21 kişilik Presidyum
(Başkanlık Divanı) seçilmektedir. Merkez Konsevi'nirı Se'kreteryası ise şu
yöneticilerden oluşmaktadır:

Genel Başkan. biri Çekleri biri Slovakları temsil eden iki Genel Baş
kan Vekili. çeşitli konulardan sorumlu altı sekreter, bir denetim kurulu baş
kanı. (Bu Sekretarya bizdeki Yürütme Kurulunu andırmaktadır.) 18 iş kolu
sendikası. 12 bölge temsilciliği, 26.000 işyeri örgütü 7 milyon da üyeden
teşekkül ettiği;

24 Mart Pazartesi öğleden sonra:

Merkez Konseyi üyesi ve Dış ilişkilerden sorumlu Sekreter Viliam KO
ZiK ile ilk resrni görüşme yapıldı. Kendisine Dış ilişkiler Dairesi Müdürü
A. OPATVY ve Dış ilişkiler Dairesi Türkiye Sorumlusu V. SERAN eşlik et
mekteydi. Kendilerine DiSK Delegasyonu Başkanı R. GüVEN tarafından ge
rek Türkiye'nin siyasal. gerekse serrdikal durumu (hem iç, hem de uluslar
arası] bakımdan geniş bilgi verildi. V. 'KOZ.iK de kendi çalışmaları ile ilgili
bilgi verdi ve önerilen iş birliği anlaşması ve işlevsel protokol hakkındaki
görüşlerini açıkladı. D'iSK heyetinin anlaşma ile ilgili önerilerini kabul et
tiler ve toplantıya son verildi.

25 Mart Salı:

Çekoslavakva Sendikalart Merkez Konseyi Başkanı K. HOFFMAN DiSK
Delegasyonunu kabul etti. Burada da DiSK Delegasyon Başkanı Türkiye ve
DiSK ile ilgili geniş açı'klamalarda bulundu. Başkan HOFFMAN da kendi ül
kesi ile ilgili bilgi verdi ve D1iSK'i tam olarak desteklediklerini açıkladı. Da
ha sonra DİSK Heyeti Başkanı R. Gü\l.EN Sendikalar Gazetesi ile bir mü
lakat yaptı. Öğleden sonra Dünya Sendikalar Federasyonu ziyaret edi idi.
Toplantıda DSF'nin Gençlik ve Hukuk işlerinden sorumlu sekreteri P. NE
MOUDRY, Avrupa Bölümü üyesi K. BLEICH ve Genel Sekreterin Siyasal
Danışmanı H. HASSAN•i hazır bulundular. DiSK Heyeti Başkanı R. GÜVEN
burada da geniş bilgi verdi.
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Bir: CGT'li, biri Fransız, biri de Belçikalı olmak üzere ünlü iki hu
kukçunun Türkiye'de sendikacıların tutuklanması demokratik, sendikal hak
ve özgürlüklerin kısıtlanmasına ilişkin incelemelerde bulunmak ve daha son
ra konunun ILO'ya vansmlrnası için Türklveve gideceklerini ve DiSK'in bun
ları kabul edip etmeyeceklerini sordular ve olumlu yanıt aldılar.

Toplantı DSF'nin DiSK'i kesin olarak desteklediğinin açıklanması ile
sona erdi. DSF üyesi sendikaların 1 Haziran'da Cenevrede başlayacak ILO
çalışma konferansı ile ilgili olarak tutumunu tespit etmeleri için orada bir
toplantı yapıldığı da öğrenildi.

26 Mart Çarşamba:

Sabah 7 fabrikadan oluşan bir işletmenin Tekstil fabrikasına gidildi.
Bu fabrikada 1400 işçi çalışmaktaydı. Bunların % 73'ü kadındı ve ortala
ma ücret 2300 KC. Gerek faıbrikada'ki sendika komitesinin gerek bölge ör
gütünün başkanları kadındılar. Yemek orada yenildi ve Praq'a dönüldü.

27 Mart Perşembe:

Sabah Çekoslavakya Sendikaları Merkez Konseyi Başkanı ığında her
iki örgüt ile olan işbirliği anlaşması ile işlevsel protokolün imzalanması me
rasimi yapıldı. Toplantıya Genel Başkan K. HO'FPMA'N, 'Genel Başkan Ve
kili, Dış ilişkiler Sorumlu Sekreteri, Dış ilişkiler Dairesi Müdürü, Türkiye
sorumlusu ve gazeteciler katıldı. D'iSK adına Genel Başkarı'a bir hediye
verildi.

imzalanan işbirliği anlaşmasına işlevsel protokole göre bu yıl için iki
örgüt açısından bu işlevler yerine getirilecektir:

DİSK tarafından yerine getirilecek işlevler:

Çekoslavakya'dan üç evli çift iki hafta için Türkiye'ye yaz tatillerini
geçirmek için geleceklerdir. Haftanın iki günü lstarrbul'da geri kalan kısmı
örerı'de geçirilecektir. Kendilerine uygun görülecek bir cep harçlığı verile
cektlr.

1 Mayıs töreni için bir sendika yöneticisi ile bir tercüman Türkiye'ye
gelecek, kendilerine uygun bir cep harçlığı verilecektir.

CSMK tarafından yerine getirilecek hususlar:

1 Mayıs törenine birisi tercüman olmak üzere iki kişilik bir delegas
yon çağrılacaktır. Delegasyonun 28 Nisan günü Prag'da bulunması gerek
mektedir. Delegasyon 6 Mayıs günü geri dönecektir. Uçak biletleri CSMK
tarafından karşılanacaktır. 1 O Nisan gününe kadar haber beklemektedirler.
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DiSK'in ve DiSK'e üye sendikaların dairelerini temsilen 4 kişilik bir
inceleme delegasyonu davet edilecektir.

DiSK tarafından saptanacak konularda 22 kişilik bir sendika kadrosu
nun (ikisi tercüme yapabilecek kadar yabancı dil bilen) Merkezi Sendika
Okulu ile işhôrliği içinde bilgi ve deney alışverişi yapması sağlanaı:;a,~. uçak
biletleri CSMK tarafından karşılanacak.

üç evli çift iki hafta süreyle yaz tatilini Çekoslavakya'da geçirecek.
Yalnız bu konu daha önce planlandığından gidecekleri yer ve gidiş ve dö
nüş günleri şimdiden şöyle saptanmıştır; 15 Ağustos Prag'a varış ve Marian
denilen tati I yeri ne hareket. 15-16 Ağustos günleri arasında Marian •da ka-
I ış ve Praqa dönüş. 26-29 Ağustos günleri arasında Prag'da kalış ve 30
Ağustos Türkiye'ye dönüş.

iki ya da üç DiSK görevlisi ya da üyesinin kaplıca tedavisi görmek üze
re Çekoslavakva'va gitmesi, gidiş günlerinin saptanması ve yer ayrılabil
mesi için bu kimselerin romatizma vs. gibi hastalıkları konusunda hemen
doktor raporlarının gönderilmesi gerekiyor. CSMK uçak biletlerini gönde
recektir.

.
28 Mart Cuma:

Sabah hareketle kristal avize yapan 1500 kişinin çalıştığı ( % 65 'i ka
dın) bir fabrikaya gidildi. Ortalama ücret 2500 KC. sendikaya ödenti ola
rak net ücretin % 1 'i ödeniyor. üretimin % 85'i dışarıya satılıyor.

Buradan dönüşte Çekoslavak Metal işçileri Sendikası Başkanı Zaruba
JOSEF ile öğle yemeği yenildi ve oradan Bomanvava geçildi.

Romanya Ziyareti:

Romanya Sendikaları Merkez Konseyinin isteği üzerine ve CSMK Dış
ilişkiler Dairesinin temas kurması sonucu 28 Mart öğleden sonra Romarı
vava. Bükreş'e geçildi.

Romanya Sendikalar Merkez Konseyi Dış ilişkiler Sekreteri illie FRUN
ZA ile yapılan uzun görüşmede DiSK Delegasyon Başkanı Rıza GÜVEN
Türkiye'deki sendikal ve siyasal durum hakkında bilgi verdi.

illie FRUNZA ise Uluslararası Sendikal siyasete ilişkin olarak Romanya
Sendikalar Merkez Konseyinin genel ve özel görüşlerini şöyle açıkladı:

Son zamanlarda Türklvede Dünya Sendikalar Federasyonu ve ona bağ
lı Uluslararası Sendikal Birlikleri yoğun bir çalışmaya girmişlerdir. Bundan
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önce Uluslararası Metalurji işçi Sendikaları Birliğinin Yönetim Kurulu İ::;
taııbul 'da toplandı. Biz bu konuşmayı yaparken şu anda yine DSF'ye bağlı
Uluslararası Ticaret işçi Sendikaları Birliği'nin toplantısı yapılmaktadır. Bi
zim ilkemiz sendikaların ve ülkelerin bağımsızlıklarına. hükümranlık hakla
rına ve doğal kaynaklarına sahip olmaları gereğine saygılı olunmasıdır. DSF
içinde bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olan tek bizim örgütümüz vardır. Afganis
tan'daki durum işleri daha da karıştırmıştır. Biz Afganistan'ın işgaline kar
şıyız. Seçilmiş bir Hükümetin silahlı müdahale ile iktidardan uzaklaştırılma
sına karşıyız. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'deki oylamaya katılmadık. Her
türlü uyuşmazlık barış içinde ve görüşmeler yoluyla çözümlenmelidir. DSF
toplantılarında bir sürü konuşma, siyaset yapılır, kararlar alınır fakat sonuç
sıfırdır.

Belgrat'da yapılacak Dünya Sendikal Kalkınma Konferansının hazır-
lanması ile ilgili anlaşmazlıklar çıkmıştır.

ICFTU, lsrail'in çağrılmamasına itiraz etmitşir.

Afganistan'ın çağrılıp çağrılmaması uyuşmazlık konusu olmuştur.

Fransız CFDT ve İtalyan Sendikaları Afganistan konusunun gündeme
alınmasını istemişler, son anda bundan vazgeçirilmişlerdir.

Arap işçi Sendikaları Konfederasyonu üyeleri arasında da anlaşmaz-
1 ıklar olmuştur.

üçüncü Dünya ül'ı<e-leri (bağlantısızların) sendikalarının ayrı bir Dün
ya Konfederasyonu kurması için girişimler var. DGB 'nin de bunda parmağı
vardır.

DSF şimdiden hazırlanmış olan sonuç belgesini değiştirmek istemekte
dir.

Konferansda "Az gelişmişlik" sorununun çözümlenemiyeceği doğaldır.
Ancak "Az Gelişmişlik" konusundaki;

Tutum saptanabilir.

Önlem belirlenebilir.

Savaşım yöntemleri üzerinde görüşmeler olabilir.

Afrika Sendikalar Birliği-Güney Afrika Sendikaları - Namimbia - Zim
babve - İsveç ve ev sahföi Etopya Sendika Konfederasyonlarınca Adiseoa
ba 'da yapılan Güney Afrika Ülkeleri ile Dayanışma Konferansı'na çağrılma
mamıza hayret ettik. Buraya katılmamız iyi olurdu.
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Hem dost hem de Balkan ülkesi olan Türkiye'nin DİSK örgütü ile çok
ıyı ilişkiler kurmak istiyoruz. 1980 1 Mavıs'ı için bir temsilci çağırıyoruz.
Sonbaharda da üst düzeyde bir DİSK heyeti çağıracağız, dediler.

1 Nisan 1980 günü saat 16.50 uçağı ile yurda dönüldü.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla."

Konfederasyona ziyaretlerle ilgili olarak verilen bu raporda; DiSK'in
yurt dışı sosyalist sendika ve kuruluşlarla bilgi ve deneyim alış-verişi bakı
mından ne derece içli dışlı ilişki içinde bulunduğu gayet açık bir seki ide
anlaşılmaktadır.

Ve yine Ek - 111 sayılı dosyanın tetkikinde Genel Başkan Abdullah
BAŞTüRK'ün odasında bulunan belgelerden; 18-22 Aralık 1979 tarihinde
Genel Başkan Vekili Mukbil ZIRTILOĞLU ile Koordinasyon ve Eğitim Daire
leri Müdürü Faruk PEKiN'den oluşan DiSK delegasyonunun Uluslararası Ulaş
tırma Sendikaları Birliği'nin 30. yıldönümü kutlama törenine katılmak üzere
Budapeşte'ye gittikleri, bu seyahatleri ile ilgili olarak yapmış oldukları te
maslar sonunda Mukbil ZIRTILOĞLU tarafından dönüşlerini müteakip DİSK ·e
imzalı bir raporsunduklan anlaşılmıştır.

Bu raporun özet kısmı aynen şöyledir:

"Budapeştede kalınan süre içinde ayrıca çeşitli temaslar yapılmıştır.
DİSK ve Dev-iş Temsilcileri Uluslararası Ulaştırma Sendikaları Birliğinin 30.
kuruluş yıldönümü açılış toplantısına ve ardından Macaristan Ulaştırma Ba
kanının verdiği davete katılmışlardır.

Davete katılan uluslararası Kimya-Petrol işçileri Birliği {ICPS) Yöneti
cilerinin daveti üzerine ICPS Genel Merkezi ziyaret edilmiş ve orada ICPS
Genel Sekreteri Alain COVET ve Yürütme Kurulu üyeleri ile görüşme ya
pılmıştır.

İstanbul Barosu Başkanı Orhan APAYDIN'ın istemi üzerine DiSK dele
gasyonu Macaristan Barolar Birliği'ni ziyarete gitmiş, Barolar Birliği Baş
kanı Dr. Lodislas KARPOTI ile Başkan Vekilinin ve Genel Sekreterin katıl
dığı bir dostluk görüşmesi yapılmıştır.

öte yandan SZOT Dış ilişkiler Dairesi yetkililerinden Tibor Harai ile
SZOT Genel Sekreteri ve DSF Genel Baş'kanı Sandor GASPAR'ın Türkiye'ye
yapacağı ziyaret üzerine görüşme yapılmıştır. SZOT yetkilisi Sandor GAS
PAR'ın hem devlet adamı hem de sendikal kişiliği olduğunu, ancak Türki
yeye bir sendikacı olarak geleceğini, Türkiye'de güvenliğinin sağlanması
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. gerektiğini, Türkivede i'ken tabandaki işçiler ile tanışmak istediğini ve zi
yaretin ancak 1 Nisan - 30 Eylül 1980 tarihleri arasında gerçekleşebilece
ğini belirtmiştir.

Şu anda SZOT Sandor GASPAR'ın ziyaretine ilişkin olarak DiSK'ten
öneri beklemektedir.

Sonuç: Şu anda kilitlenmiş görülen Kıbrıs sorunununun çözümüne ve
halklar arasında yaygınlaştırılmak istenen şoven görüşlerin etkisizleştirilme
sine sendikal örgütlerin katkısı büyük olacaktır.

PEO'nun üst düzeydeki temsilcilerinin DiSK ile işbirliğini geliştirmek
için beklenenden öte saygılı ve anlayışlı bir tavır içinde oldukları gözlen
miştir.

Bu nedenle öncelikle DiSK - PEO - DEV-İŞ arasındaki işbirliği ve da
yanışmanın geliştirilmesi son derece önemlidir.

öte yandan Kıbns'ta belli sorunları olan ve DiSK'ten alacağı destek
oranında daha gµçlü bir mücadele sürdürebilecek DEV-iŞ ile daha yakın iliş
kiler kurulması ve çeşitli konularda DEV-iŞ'e yardım edilmesi de bir diğer
önemli sorundur."

Bu raporun mahiyetinden; DiSK'in Devletin Kıbrıs hususundaki dış
politikasına aykırı olarak. Kıbrıs Türk kesimindeki komünist DEV-iŞ ve Rum
kesimindeki Komünist PEO ile müşterek ideolojik görüşleri icabı: adanın
tümü ile askeri güçlerden arındırılması ve Kıbrıs hakkındaki Türk Devlet
Politikasının şovenist olarak nitelendirildiği görülmüş ayrıca DiSK'in her
fırsatta destekleyicisi olan İstanbul Barosu Başkanı Orhan APAYDIN'ın di
rektifi ile DiSK heyetinin Macar Barolar Birliği Başkanını ziyaretle temas
larda bulunduğu anlaşılmıştır.

Aynı dosyanın tetkikinde: DiSK'in kapatılması ile ilgili olarak açılmış
bulunan dava sebebiyle merkezi Doğu Berlin'de bulunan Devlet Kurumları
Çalışanları ve Belediye işletmeleri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Baş
kanı ığınca 5.9.1980 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın
Fahri KORUTüRK'e ve Bank-Sen Genel Başkanlığına gönderilmiş bulunan
Rolf HOBETBERTH imzalı yazılarda; DiSK'in kapatılması için açılan dava
dan ötürü üzüntü duydukları belirtilerek DiSK'e yapılan bu gibi baskıların
geri alınmasının istendiği görülmüştür. Bu yazılar mahiyeti itibariyle DiSK'in
Merkezi Doğu Alrnanva'da bulunan Komünist sendikalarla işbirliği halinde
olduğunun açık bir delilini teşkil etmektedir.
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Yine aynı dosya içinde bulunan ve DiSK Sekreterler odasında ele geçı
rilen 26 Ekim 1979 tarihli Bulgar Sendikaları Merkez Konseyi Delegasyonu
nun DiSK'e yaptığı •ziyarete ilişkin olarak karşılıklı temas sonunda tanzim
edilen, Fehmi IŞIKLAR ile Georgi EVGENl;EV imzalarını ihtiva eden ortak
bildiri aynen şöyledir:

"Bulgar Sendikaları Merkez Konseyi Başkan Yardımcısı Georgi EVGE
NIEV başkanlığında üç kişilik bir heyet Türkiye Devrimci işçi Sendikaları
Konfederasyonu DiSK'in daveti üzerine 22-27 Ekim 1979 tarihleri arasında
Türkiye 'de bulunmuşlardır.

Bulgar Sendika Heyeti Türkiye'de bulunduğu sırada Gripin Fabrikasını,
inter-Continental grevcilerini, Çift Kaplan Faıbrikasını, İstanbul Belediye Baş
kanı Aytekin KOTiL'i ve İstanbul 'un tariht yerlerini ziyaret etmiş sendika
yöneticileri ve üyeleriyle görüşmelerde bulunmuştur. Bulgar Sendika He
yeti inter-Continental Grevcilerine kendileriyle dayanışma içinde oldukia
rını açıklamış ve mücadelelerinin başarıyla sonuçlanmasını dilemiştir. Bul
gar temsilcileri her yerde içtenlikle karşılanmışlardır.

DİSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR ve diğer sendika yöneticileriyle
karşılıklı dostluk anlayışı ve içtenlik içinde yapılan görüşmelerde bilgi alış
verişinde bulunulmuştur.

D·iSK Yöneticileri genelde Türkiva'nin içinde bulunduğu siyasal. eko
nomik ve sosyal sorunlar, özelde DiSK'in örgütsel yapısı ve amaçları ile
Türkiye emekçi harkınm demokratik hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi.
ulusal bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin yükseltilmesi, te
kellere karşı mücadelede işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda başarıya ula
şılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermişlerdir. .

Bulgar Sendikaları Merkez Konseyi Heyeti. Bulgar emekçilerinin ve bü
tün Bulgar halkının gelişmiş sosvalist toplumun kurulması ve geniş halk kit~
lelerinin yaşam düzeyinin daha da iyileştirilmesi, uluslararası ilişkilerde
emekçi halklar arasında dayanışma ve işbirliğinin genişletilmesi yolundaki
uğraşları hakkında bilgi sunmuşlardır.

Her iki Sendikal Merkez Temsilcileri iki örgüt arasındaki ilişkileri göz
den geçirerek aralarındaki işbirliği gelişmesinin iki ülke emekçilerinin temel
istemlerine uygun olduğu· konusunda görüş birliğine varmışlardır.

DİSK ile Bulgar Sendikaları Merkez Konseyi iki ülke halkları ile emex
çileri arasında iyi komşuluk. karşılıklı anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi~
ni, Balkan ülkelerinde ve tüm dünva'da barış ve güvenliğin sağlanması yo
lundaki çalışmalara katkıda bulunmayı kendilerine görev bildiklerinı ifade
etrr.ışlerdir.
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DiSK yöneticileriyle konuk sendikacılar uluslararası sendikal hareket
·"onusunda görüş alış verişinde bulunmuşlardır.

Bu anlamda Dünya Sendıxaler Kongresinin almış olduğu kararlar üze
rinde durulmuştur. Bu kararlara uygun olarak, kapitalizm ve kapitalist sö
mürü karşısında emekçilerin demokratik hak ve istemlerinın savunulmasında
barış, dostluk ve silahsızlanma mücadelesinde uluslararası işçi hareketinin
işbirliği ve eylem birliğinin temel oluşturduğu görüşünde birleşilmiştir.

DiSK yöneticileriyle Bulgar Sendikaları Merkez Konseyi Heyeti gerici
Y'3 emperyalist güçlerin karşı faaliyetlerine rağmen yumuşama sürecinin
uluslararası ilişkilerde önemli bir yeri olduğunu belirtmişlerdir. Bu anlamda
Salt ll'nin imzalanmasının dünyada gerginliğin azalmasına ve barışa dJğru
önem!i bir adım olduğunu belirtmişlerdir. Helsinki ilkelerine de değinen
DiSK ve Bulgar Sendikaları Merkez Konseyi temsilcileri uluslararası daya
nışmanın gelişmesi yolunda bütün güçleriyle çaba göstermeyi kendilerine
görev bildiklerini açıklamışlardır.

tki taraf IU'cü Avr.upa. Sendikal Merkezleri Konferansının başarılı so
nuçlarından duydukları kıvancı belirtmişlerdir. ileride de Avrupa Sendikal
Merkezleri arasındaki iki taraflı ve çok taraflı dayanışmanın desteklenme
sine ve genişletilmesine çalışacaklarını ve iV ncü Avrupa Sendikal Merkez
leri Konferansının düzenlenmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını be
lirtmişlerdir.

Temsil etikleri emekçiler adına iki taraf; emperyalizme. gericiliğe, ye
ni sömürgeciliğe, faşizme, siyonizme, ırkçılığa, ırk ayrımcılığına karşı; öz
gürlük, demokrasi, ulusal bağımsızlık, sosyal gelişme için mücadele eden
lerle dayanışma içinde olduklarını belirtmişlerdir."

Bu ortak anlaşma metninden de anlaşılacağı üzere; Bulgar Sendikalar
Merkez Konseyi ve DiSK tarafından proleter enternasyonalizm ilkelerine bağ
lı olarak siyası ve ideolojik yönden güç ve eylem birliği oluşturulduğu ve
Sovyet ideolojisinin barış ve silahsızlanma yolunda almış olduğu ilkelere
sadık kalınarak bu ilkelerin propagandası yapılmaktadır. Ayrıca, Dünya Sen:..
dikalar Federasyonu ile ideolojik yönden uyum içinde bulunan DiSK'in, sen
dikal birlik alanında daha önce yabancı sendikalar ile yapmış bulunduğu
anlaşmaların devamını teşkil eden bir anlaşma metni ve Doğu Blok'u sen
dikalarla yakın ilişkiler içinde olduğunu göstermektedir.

Yine Ek-111 Sayılı dosyanın tetkikinden; 15-20 Ekim 1979 tarihinde
DiSK'in davetlisi olarak CGT Sekreteri Jean Claude LAROZE, CGT Avrupa



740

bölümü sorumlusu George CR0ESE. CGT Sekreteri Danela BARLAIM0NT'
dan oluşan deleqasvorıun Türkiye'ye geldikleri, bu heyetle yapılan görüş
meler sonunda DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR ile CGT Genel Sekre
.Jean . Claude LAR0ZE'nin imzalarını taşıyan ortak bildiride özetle şu hu
suslara yflr verilmiştir.

"CGT Delegasyonu D·iSK yöneticileriyle görüşmeler yapmış. Türkiye'de
bulunduğu süre içinde DİSK çalışanları ve militanları ile kadın ve erkek iş
çilerle konuşmalar yapmıştır.

CGT Delegasyonu DİSK'in önerisi üzerine birlikte Ankara'ya giderek ,,
Çalışma Bakanı Bahir ERS0Y ve Başbakan Yardımcısı Hikmet ÇETİN 'le
başta göçmen işçilerin sorunları olmak üzere bazı konularda görüşmeler yap
mışlardır. Her iki örgüt hükumet yetkililerine Fransız Hükümetinin göçmen
işçilerle ilgili yasa tasarılarının sonuçları konusundaki endişelerini belirt
mişler bu yasa tasarılarını şiddetle kınadıklarını açıklamışlardır.

CGT delegasyonu ve DiSK yöneticileri kendi ülkelerinin ekonomik ve
sosyal koşulları hakkında karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmuşlar bu an
lamda Fransa ve Türkiye sermaye sınıfını stratejilerinde derin çıkar benzer
likleri olduğunu saptamışlardır.

Her iki kuruluş Fransa'da ye Türkiye'de - Toplumsal Anlaşma - biçimin
de bunalımın sonuçlarını ücretlilerin sırtına yü'klemeyi amaçlayan büyüı<
sermaye güçlerinin stratejisine karşı çıktıklarını ve bu konuda aynı görüşte
olduklarını açıklarlar.

CGT delegasyonu ve DiSK yöneticileri özellikle sendikal hak ve öz
gürlükler konusunda işçilerin istemleri ile ilgili olara'k aynı tavır içinde ol
duklarını saptamışlardır.

CGT ve DİSK sınıf kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde. uluslararası
sendikal hareket çerçevesinde işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirecekler
dir.

CGT ve DiSK aynı iş kolunda üye sendika - federasyonlar arasında kar
şılıklı ilişkilerin gelişmesini teşvik edecek ve destekleyecek. çok uluslu şir
ketlerin işyerlerinde çalışan işçiler arasındaki dayanışmaya önem verecek
lerdir.

Her iki sendikal merkez aynı zamanda her iki ülkenin sendikal 'militan
ları arasında ilişkileri teşvik etme ve güçlendirme doğrultusunda bilgi alış
verişini daha da güçlendirerek sürdürmeye kararlıdırlar.

Bu amaçla: CGT bir DİSK delegasyonunu 1980 yılı içinde Fransa'ya da
vet eder.
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CGT, CERCİ ile iş birliği içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan
böyle de DiSK tarafından gönderilecek militan ve yöneticilerin Fransa'da
deneyim alış verişinde bulunmalarını sağlayacaklardır."

Bu ortak bildirinin mahiyetinden de anlaşılacağı üzere sınıf ve kitle
sendi'kacılığı ilkelerine bağlı bulunan ve bu ilkeler doğrultusunda faaliyetle
rini sürdüren CGT ile DİSK arasında aynı ideolojik doğrultuda yakın bir iş
birliği ve dayanışmanın mevcut olduğu. yine bilindiği üzere sınıf ve kitle
sendikacılığının temel ilkelerinin Marksizım ve Leninizm'den kaynaklandığı,
ayrıca bu ideoloji ve ilkelerin hayata geçirilmesi konusunda eğitim çalışmaları
yönünden CGT'nin üi'SK'e yardımcı olacağı ve bu cümleden olarak DİSK mi
litanlarının eğitim için Fransa'va gönderilmesi konusunda mutabakata va
rılmış ve böylece DİSK'in yüksek düzeyde C Tipi Eği,tim Semineri olarak va
sıflandırdığı bu tür eğitimden geçirilen militanların Türkiveve dönüşlerinde
konfederasyonun örgütlenme ve eğitim ünitelerinde görev aldıkları keza
CGT ve DİSK arasındaki iş birliğinin daha da ileri götürülerek kendilerine
yakın bildikleri hükümet yetkilileriyle temas kurmaya özel gayret göster
dikleri ve hatta bu hususta başarı sağladıkları görülmüştür.

Yabancı ülkelerden DISK'e Gelen 1 Mayıs Kutlama Mesajları:

DİSK'in 1978 yılı 1 Mayıs Mitingine muhtelif yabancı ülke işçi kuru
luşlarını davet ettiği, ancak bu kuruluşlardan davete icabet edemeyenlerin
mesaj göndermek suretiyle 1 Mayıs'ı kutladıkları anlaşılmaktadır. (Ek-11 O)

1978 yılı 1 Mayıs'ında DiSK'e yabancı sendikalardan gelen mesajla-
rın bir bölümü aşağıdadır:

Genel Merkezi Helsinki 'de bulunan Uluslararası Yapı, Ağaç ve Yapı
Malzemeleri Sanayii işçileri federasyonu Genel Sekreterinin (V. PORKKA
LA) 'run 22.3.1978 tarrh!i mesajında;

"Federasyonumuz ile iş kollarımızda DiS'K'e bağlı sendikalar arasında
ki ilişkilerin ve iş birliğinin güçlenmesinden son derece memnunuz ve on
ların daha iyi olmaları için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız. 1 Mayıs
gür,ünde O:iSK'e Türkivede iş kollarımızda çalışan işçilere ve onların sen
dikalarına. işçi kitlelerinin yaşamsal çıkarları, sosyo-ekonomik durumlarının
geliştirilmesi, sendikal haklarının ve demokratik özgürlüklerinin genişletilme
si ve dayanışma ve birliğin sağlanması için sürdürdükleri mücadelede yen:
başarılar dileriz.

Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Uluslararası işçi Dayanışması ve Birliği." de
nilmektedir.



742

Yunanistan Anti-Oiktatoryal Birleşik Sendikal hareket ESAK'ın Mesa
jında;

"Türkiye işçi Sınıfına ESAK-A'nın haberi,

Kardeşlerimiz Türkiye işçileri; Sendikacı Demokrat Meslektaş. Arka
daşlarımız. Nazım H'iKMET'in ül'kesindeki anti-faşist emekçiler. anti-dikta
tör Birleşik Sendikal Hareketi E'S-AK size en ateşli mücadele haberini. en
ateşli sınıfsal dayanışmasını iletir.

insanların daha iyi bir yarın görmeleri. daha iyi şartlar altında çalış
maları. sekiz saat çalışma hakkını elde etmeleri için 92 sene evvel Şikago
işçileri egemen sınıfın katil mermilerinin saldırısına uğrayarak şehrin yol
larını kanlarıyla kızıla boyadılar.

'Günümüzde barış. ilerleme emperyalizmin baskısından yoksun bir va
rının yolunda tüm kapitalist ülkelerin işçi sınıfı daha yüksek ücretler. insan
ca çalışma şartları, tekellerin saldırısına son vermek. ve genel olarak se
falet ve eşitsizliğe yol açan kapitalizme. faşizme ve emperyalizme karşı sa
vaşmaktadır.

Buna bağlı olarak sosyalist ülkelerdeki işçi sınıfı kapitalizmin baskısı
altında ezilen işçi kardeşlerine yarına umutla bakabilecekleri aydınlık bir ya
rının kurulması için mücadele ederek, kapitalizmin baskısından, sefaletten
ve sosyal haksızlıktan arınmış sosyalizm denilen yeni bir dünya kuruyor.

Bir zamanlar ül'kemizde 1 Mayıs toplantısı esnasında burjuva sınıfının
organları 'bir sendikacıyı tutuklayarak -Memleketin hangisidir - sorusunu
sordular. O da -•Bütün dünya memleketim. bütün insanlar da kardeşle
rimdir. - cevabını verdi.

Emperyalizmin Nato ve ABD'nin karanlık çevreleri, büyük savaşlar aç
maya çalışarak milyonlarca insanın can vermesine veya sakat kalmasına yol
açan şoven eylemlere cevap olarak ESAK bugün Türkiye işçi sınıfına yuka
rıdaki sözler ile hitap eder.

Meslektaşlar; ülkemizde de 1978 yılında işten atılan işçi ve memurla
rın tekrar işe alınması, sendika içi demokrasisinin gelişmesi, ücretlerin arttı
rılması ve haftada 40 saatlik çalışma haklarının kazanılması gibi sorunlara
çözüm yolları bulunması için işçi sınıfının grev hareketinin geniş alanda
ilerlediğini görüyoruz.

Buna cevap olarak hükürnet bu sorunları çözeceği yerde işçilere karşı
gelen bir politika uyguluyor. ESAK-A'nın yöneticileri üye ve arkadaşları işçi
sınıfının sorunlarının çözümünde öncülük teşkil ediyorlar.
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Türkivenin sevgili işçi sınıfı; daha iyi iş ve ücret şartları, sendikal öz
gürlük hakları için verdiğiniz savaş ve aynı zamanda emperyalizme, faşizme
ve karanlık çevrelere karşı savaşarak Sosyal Adalet ve Demokratik Özgür
lüklerin kazanılması için anti-empervalist, anti-faşist cephenin kurulması
için yapılan çabaları yakından izliyoruz.

Oluşan bütün engellere karşı Şikago işçilerinin çizdiği yolu izleyen hak
lı mücadelemizin bir gün adalete ulaşacağı muhakkaktır.

Kardeşlerimiz, Türkiye işçi, memur ve emekçiieri insanlık uğruna ç;;
lışan bütün işçi kardeşlerimiz ellerimizi birleştirip faşizme ve emperyalizme
hayır, Nato ve AB'D'nin karanlık çevrelerine hayır, şoven eyl_emlere hayır,
yaşasın 1 Mayıs işçi Bayramı, Yaşasın Dünya işçi Sınıfı, Sınıfsal Selam
larımızla." denilmektedir.

Dünya iş Konfederasyonu DİK Genel Sekreteri J. KULAKOWSKI 'nin
Brüksel 'den gönderdiği Mart 1978 1 Mayıs mesajında:

"DiSK'in Türk işçilerinin çıkarlarını savunma'k için son yıllarda yap
tığı mücadeleleri dikkatle izlemiş bulunuyoruz. DiK, DiSK ile dayanışma ve
sempati içindedir. o:i-K dünyanın her varundaki işçi hareketi gibi tarihte unu
tulmaz sahifeler yazan işçilerimizin özverileri ile yanan mücadeleci ruhu
muzu her şeyden önce vurgulamak ister.

Kapitalizmin empoze ettiği bunalımın korkunç sonuçlarının etkisinde
olan işçiler bugün'kü durumda 1 Mavıs'da işçiler hem umut hem de güçlük
içinde bulunmaktadırlar. ıBugün de DiK, sendikacı olarak dünyamıza ilişkin
görüşünü şöyle vurgular: lrkçılığa, faşizme. şovenizme, tüm yanlış değer
lere, her türlü manevi bölünmüşlüğe, adaletsizliğe ve ayrımcılığa karşı dur-
mak. •

Ne yazık ki içinde yaşadığımız dünyanın gerçekleri tamamen farklı
dır.

Faşizm büyük, bir tehlike haline gelmiştir, şovenizm ufak ve büyük güç
lerin askeri bütçelerine- yansımıştır, faşizmin ve yeni faşizmin kökleri halb
derinlerdedir. yanlış değerler adaletsiz 1bir toplumun emrindedir. .....

içinde vaşadrğuruzve her bölgesinde acı görüntüleri olan dünyamız is
tisnasız Asva'da. Afrika'da. Latin Amerika'da ve Avrupa'da trajik ·özellikler
t3ŞlyCL

Yine de DiSK'li dostlar ve kardeşler, dünyada hiç bir zaman temel in
san hak ve özgürlükleri, adalet, barış ve benzeri hakkında bu deyin söz edil
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merniştir. Aynı zamanda, milyonlarca erkek, kadın ve çocuk, başkaları mut
iu olsun diye çalışıyor ve eziyet çekiyor....

Başkaları amaçsız, hor görülen ve üzüntülü bir hayat içinde, esaret,
esirlik ve bağı:nlılık koşullarında yaşarken ve tüm temel haklardan yoksurı
sadece yavaş yavaş ölme hakkına sahip iken dünyanın tüm servetlerini bir
avuç insan elde ediyor. Baskı politikasının dünyada nasıl bir inanılmaz bu
yuta eriştiği böylece ortaya çıkmaktadır.

Yine de DİK işçilerin yaratıcı yeteneklerine gözleri kapalı olarak inan
maktadır.

Eylemleri sayesinde dünyanın her yanında işçi sınıfının ve halkların
kurtulacağını kuvvetle ümit etmektedir.

Gerçekten de dünva'run dönüşümünde işçi sınıfına büyük iş düşmek
tedir. 1977 Ekirn'inde DİK'in 19. kongresinde bulunan delegeler dünya sen
dikacılığının yenilenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine ka
rar verdiklerinde, kuşkusuz dünyanın her yanındaki milyonlarca işçinin için
de bulunduğu korkunç durumu göz önünde bulundurduyorlardı. Bu durum
değişmelidir fakat bunun için de uluslararası sendikacılık bugünkü durum
dan kurtulmalıdırki bu değişme olsun, yani Uluslararası sendikacılık eylemle
rinde ve günlük görevlerinde bir dinamiklik kazanmalı, bu aynı anda Asya,
Afrika, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da tüm kıtalarda olmalı
dır.

İşte dünya işçi sınıfına kalbimizden tam bir inanç besliyerek DİK bu
Mayıs günü Türk işçilerine ve dünvarun her yanındaki işçilere şöyle ses
lenmektedir: Yaşasın 1 Mayıs.

Çünkü 1 Mayıs işçilerin özgürlük ve adalet istemlerinin en iyi dile ge
tirildiği gündür ve milyonlarca işçi aynı günde Dünya Sendikacılığının ye
nilenmesi ve birliği için haykırmaktadırlar. Yaşasın Dİ'SıK, Yaşasın 1 Mayıs."
denilmektedir.

Vietnam Sendikaları Federasyonunun 12.4.1978 tarihli tel mesajında:
"Davetinize teşekkür ederiz. Delege yollayamayacağımız için üzgünüz.

1 Mayıs Uluslararası işçi Sınıfı Bayramı dolayısıyla işçileri adına Vietnam
Sendikaları Türkiye işçilerinin daha iyi bir yaşam, sendikal ve demokratik
özgürlükler, barış ve ulusal bağımsızlık için mücadelesini desteklediğimizi
ve tam bir dayanışma içinde olduğumuzu belirtiriz. 8 aylık ısrarlı mücade
leden sonra maden işçilerinin zaferini içtenlikle selamlar, daha büyük ve
yeni zaferler için ve Türkiye ile Vietnam işçi sınıfı arasındaki birlik ve da
yanışmanın güçlenmesini dileriz" denilmektedir.
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Sovyetler Birliği Tüm Sendikalar Merkez Konseyi AUCCTU 'nun 1 Ma
yıs mesajında:

"AUCCTU'ya bağlı Sovyet işçileri, Kollektif Çiftçileri, ve ücretli ışçı
ler'.i adına işçi sınıfının dayanışma ,günü 1 Mayıs dolayısı ile DiSK içinde ör
gütlü Türk işçilerini selamlıyoruz.

Proleter Entednasyonalizm ilkesine bağlı olarak AUCCTU. Türk işçi
leri ve sendikalarının hayati haklarını koruma yolunda giriştikleri eylemleri

. her zaman desteklemiştir. Türk ve Sovyet işçileri ve sendikalarının arasın
daki bağların ve işbirliğinin barış, demokrasi ve sosyal ilerleme için ve em
peryalist ve reaksiyonel güçlere karşı ve işçi sınıfının ve sendikal hareketin
daha büyük çaptaki birliği yolunda en iyi şekilde gelişmesinden memnun
luk duyuyoruz.

Arkadaşça bağlarımız ve işbirliğimizin her iki ülkemizin işçi sınıfları
nın yararına gelişeceği inancı ile ıı\U·CCTU." denilmekte'dir.

Lüksemburg İşçi Sendikaları Birliği Genel Se'kreteri J. GASTEGRENO
3.3.1978 tarihli mesajında:

.. 1 Mayıs günü kitle toplantısına bizi davet etmek nezaketini göster
diğiniz için teşekkür ederiz.

Bütün sendikalar gibi 1 Mayıs'ı dünyadaki tüm işçilerin günü olarak
her yıl ülkemizde kutladığımız için size bir delegasyon gönderme olanağı
mız olmadığından üzgünüz.

'Bununla birlikte ülkenizde işçi sınıfının üzerlndeki baskılara karşı sür-.
dürdüğünüz mücadelenizde size başarılar ve iyi şanslar dileriz.

Cesaretinizin 'hayranı olduğumuzu teyit eder ve 1 Mayıs ·gününün haklı
tüm başarıyı sağlayacağını umarız." denilmektedir.

Moritanya işçi Federasyonu Başkanı H. TEELUE1K ve Genel Sekreteri
K. SOOBRA'ı'IEN'ın 9.3.1978 tarihli 1 Mayıs mesajlarında:

"işçi arkadaşlar bu tarihi günde Moritanya işçi Federasyonu ve Mo
ritanya halkının dostça selamlarını size iletmekle büyük mutluluk duyuyo
ruz. 1 Mayıs insanlık tarihinin çok büyük bir günüdür. Bu çok önemli bir
gündür, çünkü tüm ilerici örgütlerin zulüm ve baskısından kurtulmak için
savaşmakta olan kardeşlerimizle dayanışma içinde olduklarını belirtme an
lamını taşır.

Bugün uluslararası durum. bütün dünya halkları ve işçi sınıfının dev
rimci savaşı lehinedir.
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Bugün her zamankinden daha çok, işçi sınıfının emperyalizmi bütün
biçimleri ile ortadan kaldırma görevini başarması için uluslararası daya
nışmayı arttırmak, sağlamlaştırmak ve sahip çıkmak gereklidir.

•Bu nedenle Moritanya işçi Federasyonu ilan ediyor:

Emperyalizm; sömürgecilik ve yeni sömürgeciliğe karşı olan bütün
halklar ve onların ulusal kurtuluş savaşları ile dayanışma.

işçilerin ve 'halkların haklarını inkar eden faşist ve dikta rejimlerinin
kurbanları ve tutukluları ile dayanışma.

Yaşasın Uluslararası Dayanışma." denilmektedir.

İsviçre Sendikalar Birliğinin Bern'den gönderdiği Fritze Ll::UTHY imza
lı 1 Mayıs mesajında da:

.. Sayın meslektaşlar 1 Mayıs kutlama törenine katılma davetinize teşek
kür ederiz. üzüntü ile belirtiriz ki 1 Mayıs bayramlarını yurt dışındaki kut
lama ve törenlerinde örgütümüzü temsilen delege gönderemiyoruz.

Buna rağmen Türkiye sendikal faaliyetlerinde 1 Mayıs bayramının iş
çi sınıfının bilinçlenmesine katkısı olmasını diliyoruz." denilmektedir.

Kıbrıs işçi Federasyonu PEO Genel Sekreteri Andreas ZIARTIDES 6.4.
1978 tarihli Nicosia MAHREÇLi mesajında:

.. Değerli arkadaşlar Türkive'de 1 Mayıs törenlerine davet eden 20 Şu
bat tarihli yazınıza teşekkür ederiz. Daha önceden verilmiş sözler ve bazı

' . '

zorluklar dolayısı ile bu yıl delegasyon gönderemeyeceğimiz için üzgünüz.

1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası dayanışma günüdür.

Bu nedenle Kıbrıs işçi Federasyonu PEO ve Kıbrıs işçi sınıfı size ve
Türkiye işçi sınıfına davamşrnasmı ve sendikal hak ve. özgürlükler için işçi
sınıfı yararına daha iyi çalışma koşulları. çalışan halkın yaşam düzeyinin da
ha iyi olması. Türkiye'de demokrasi ve sosyal ilerleme için dünya barışının
korunması için verdiğiniz mücadelelerde sizleri desteklediğini bildirir.

-1 Mayıs işçi sınıfının mücadele biri iği günüdür.

PEO Türkiye Işci sınıfının yeni ekonomik, sosyal ve politik gelişmel~-ri
için güçlü bir sendikal ,birlik yolundaki çabalarınızı takdirle karşılıyor.

PEO gücünüze. olan güvenini_ ve yeniden DİSK ve ona bağlı sendika
Jarla tam dayanışma içinde olduğunu belirtmek istiyor..
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PEO ve Kıbrıs işçi Sınıfı 1 Mayıs'a Kıbrıs'tan Türk yabancı askeri güç
lerinin çekilmesi için bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü için, Kıbrıs
sorununa barışçı, demokratik ve doğru bir çözüm için anti-emperyalist mü
cadelesini· göçlerıdirerek karşılamaktadır.

Değerli Arkadaşlar,

Bu tarihi 1 Mayıs gününde mücadelelerinizle tam dayanışma içinde oldu
ğumuzu temin ederiz. Kıbns'l: Türk ve Rum halkları arasında ve Kıbrıs iş
çi sınıfı ile Türkiye işçi sınıfı arasındaki birliği geliştirmek ve güçlendirmek
için çalışacağımızı temin ederiz.

Yaşasın uluslararası işçi sınıfı dayanışması ve işçi sınıfı birliği, dostça
sizinle" denilmektedir.

Demokratik Alman Cumhuriyeti Sendikalar Birliği adına Başkan Harry
Tisch tarafınıdan gönderilen 11.4.1978 Tarihli mesajda:

"Sevgili meslektaşlar uluslarası işçi sınıfı bayramı 1 Mayıs dolayısı
ile 8,5 milyon üyesi adına Demokratik Alman Cumhuriyetinin Sendikalar
Birliği Türkiye Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonuna en içten ve kar
deşçe mücadele selamlarını iletir. Türkiye işçilerinin daha iyi bir yaşam. sen
dikal hak ve özgürlükler için faşizme ve baskıya 'karşı mücadelesinde pro
leter enternasyonalizm ilkeleri ışığında her zaman yanında olduğunu belir-
tiriz. DiSK'in tüm uluslararası ilerici güçlerin dayanışması içinde emekçi
insanlık için zaferler kazanmaya devam edeceğine olan inaricımızı belirti
riz." denilmektedir.

Dünya sendikalar Federasyonu Sekreterliğinin Prag'dan gönderdiği
28.3.1978 Tarihli mesajında:

"Arkadaşlar,

1 Mayıs dol·ayısı ile Dünya Sendikalar Federasyonu DiSK'e, DiSK'e
bağlı sendikalara ve ülkenizin 'tüm işçilerine sıcak ve dostça selamlarını
iletir ve işçi hakları ve çıkarlarını savunmak, yaşam ve çalışma koşullarını
iyileştirme, safları birleştirme, barış ve sosyal ilerleme mücadelesinde ba
şarılar diler.

Bu yıl 1 Mayıs bütün dünya sendikalarının işçi çıkarlarını savunmada
kapitalist 'düzenin bunalımının yarattığı etkilere karşı, tam istihdam ve iş
güvenliği için, enflasyona karşı ücretlerin satın alma gücünü savunmada.
çok uluslu şirketlerin politikasına karşı demokratik yapısal değişimler için,
işçilerin savaş güçlerine ve emperyalizmin saldırılarına karşı. uluslararası



748

dayanışma ıçın. ulusların kendi kaderlerini tayin etme haklarını savunma
da, barış için ve işçi ve halkların yararına yeni bir dünya ekonomik düzeni
için, ekonomik ve sosyal ilerleme için, eylemlerini arttırma işareti altında
kutlanıyor.

Bütün dünyada 230 milyonu aşkın işçinin temsilcilerini çatısı altında
toplamış olan 9. Dünya Sendikalar Kongresi dünya Sendikal hareketinin
ve işçilerin uluslarası dayanışmasını yansıtan dev bir türübün olmuştur.

Başarısı. sonuçları ve onaylanan 'dökümanları hiç kuşkusuz sendikal
hareketin hem ulusal hem !bölgesel hem de uluslararası alanda yen'i bir atılım
olacaktır.

Dünya Sendikalar Federasyonu hakları ve daha iyi bir yaşam için müca
dele veren Türkiye işçilerine srkı ve dostça dayanışmasını belirtir". denil
mektedir.

Portekiz Sendikaları Sekreterliği kutlama mesajında :

"Daha önce kararlaştırılmış faailiyetlerimiz nedeniyle ülkenizdeki 1 Ma
yıs törenlerine katılmak üzere delegasyon gönderemeyeceğimiz için üzgü
nüz. Şenliklerinde daha iyi yaşam ve çalışma koşulları, barış, demokrasi
ve sosyal ilerleme için mücadeleniz-de başarılar dileriz". denilmektedir.

Moğol Sendikaları Merkez Konseyi adına Oulan Bator imzalı 8.4.1978
tarihli mesajda:

"Moğol Halk Cumhuriyeti işçi sınıfı ve tüm çalışanları adına Moğol
Sendikaları Merkez Konseyi işçi Sınıfının Uluslararası Dayanışma günü
olan 1 Mavıs'ta Türkiye işçi sınıfı ve tüm çalışanlarını candan kutlar ve
dostça selamlarını itetir.

Ülkemizin en kitlesel örgütü olan Moğol Sendikaları ülkemizdeki kök
lü sosyal ve ekonomik değişikliklerin gerçekleşmesinde aktif bir yol oynamış
tır.

Onlar Ülkemizde politik sistemin bütünlüğü içinde yer alır ve sosya
list demokrasinin gelişmesi ve güçlenmesi için önemli rol oynarlar.

Proleter enternasyonalizm ilkelerine sadık olarak Moğol işçileri ve Sen
dikaları Türkiye işçilerinin yararına, toplumun demokratikleşmesi için em
peryalizme. silahlanmaya enflasyon ve işsizliğe karşı savaşan büyük ve güç
Iü devrimci işçi sendikaları konfederasyonunu tanımaktadır.
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t\ıı aden iş Sendikası işçilerinin 3. Şubat. 1978'de kazandıkları zafer
yalnızca Türldye'deki demokratik güçlerin 'bir zaferi değil, uluslararası da
yanışmanın d8 zaferidir.

1 Mayıs bayramı nedeni ile Türkiye Devrimci işçi Sendikaları Konfe
derasvonuna Türkivenin bağımsız olara'k demokratikleşmesi. barış için ve
Asya ve dürıYa halklarının gü'venliği için savaşımlarında tam başarılar di
leriz.'· denil('(lektedir .

Bulgar Sendikaları Merkez Konseyinin 21.4.1978 tarihf kutlama me-
sajında: •

• • Uluslarcırası 1işçi sınıfı dayanışma günü 1 ıMayıs nedeni ile Bulgar
Sendikaları Merkez Konseyi, Bulgaristan 'Halk Cumhuriyeti şehirlerinde ve
köylerindeki halkı adına size en sıcak selamlarını yolluyor ve işçi sınıfının
hakları. ve çıkarlarının savunulması yolunda barış, demokrasi ve sosyal iler
leme için mücadelede 'DiSK'in Türkiye işçi sınıfının eylem birliği ve birleş
mesi -yolunda 6. genel kurul kararlarının gerçekleştirilmesi için gösterdiği
faaliyetleri destekliyoruz.

Türk ve Bulgar işçi Sendikaları arasındaki iyi ilişkilerin ve işbirliği
nin barış ve silahsızlanma için mücadelede her iki ülkemizin işçi sınıfının
ve Ü I kemizin komşuluk ilişkileri ve anlayışının vararına derinleşip geniş
leyeceğine inanıyoruz.

Yaşasın Uluslararası işçi Sınıfının Oavaruşrnası." denilmektedir.
Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri işçileri, TUi Sendikasının DiSK'e

gönderdiği 1 Mayıs mesajında :
.. Değeri i kardeşler 1 Mayıs Uıuslarası işçi gününde ülkeniz işçileri

ne özellikle endüstri sektöründeki işçilere dostça selamlarımızı iletiriz.

işçilerin istemlerini karşılamak için, daha iyi yaşam ve çalışma ko-
• şutla ~ ı için her gün verdiğiniz mücadelede sizinle davanışrna içinde oldu
ğumuzu ve destekle·diğimizi belirtir. işçi çıkarları yararına yaptığınız eylem
lerde başarılar dileriz.

iş kolunda bütün dünya'da örgütleri gruplaştıran Ttli'rniz değişik üyeler
arasında 1iş -birliğinin gelişmesi için işçiler ve sendikalar arasındaki eylem
biri iği ve dayanışmayı sağlamak için çaba göstermiştir. 1 Mayıs'ı da bu
anlayış içinde kutlaya-cağız.

4 - 9 Eylül tarihleri arasında Budapeştede yapılacak olan bu yılki 1
Mayıs aynı zamanda 6. konferansımızın 'hazırlık çalışmalarının izlerini ta
şıyaca'ktır.
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Dileğimiz konferansın bunalımın etkilerine karşı ve endüstri işçilerinin
daha iyi bir geleceği için verdiğimiz mücadelede ileri 'ı)ir adım olmasıdır.

1 Mayıs·, daha iyi bir yaşam, sosyal ilerleme ve barış için eylem
birliği günü olarak kutlayalım. Yaşasın iş kolumuzdaki işçilerin -dayanış
rnası. Yaşasın 1 Mayıs." denilmektedir.

Ulaştırma işçileri Sendikalar Birliği Genel Sekreteri De'bkumar Gangf
li imzalı ve 28. Mart. 1978 tarihli Prag Mahreçli mesajda:

"Birliğimizde örgütlü olan bütün kıtaların çeşitli ülkelerinden 17.5 mil
yon Ulaştırma işçisi edına 1 Mayıs kutlama törenleri nedeniyle en iyi di
leklerimizi iletiyoruz. DiSK'in bu yılki 'kutlama törenlerinde de örgütlü gü
cünü, militanlığını ve enternasyonalizm ruhunu yeniden kanıtlayacağına ina
nıyoruz.

· 1 Mayıs törenlerine katılmak üzere örgütümüzden bir delegasyon da
vetinize teşekkür ederken. örgütümüz Genel Merkezi 'rrin Budapeşte 'ye ta
şınması nedeniyle Mayıs ayında çok işimiz olacağını ve bu nedenle töre
ninize delegasyon· gönderemeyeceğimizi üzülerek bildiririz". denilmektedir.
(Ek-110)

1 Mayıs 1978 törenine kanlan yabancı konuklar şunlardır:

Romanya Sendi'kaları Merkez Konseyi üyesi ve Cluj Bölge Konseyi
Başkanı Florisca ican,

CGT Genel Sekreter yardımcısı Denis Bord,

Bulgaristan Haskovo Sendikalar Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Ata
nans Stoilov Kostadinov.

Irak Metal işçileri Federasyonu Genel Sekreteri Rasheed Aziz.

Macaristan Sendikaları Merkez Konseyi Başkanlık Bürosu Başkanı San
dor Butor, istvan Mandoki,

Yunanistan ESAK Yönetim kurulu üyesi Georgios Theophanidis ve eşi.

Polonya Sendikaları Merkez Konseyi Başkanlık Divanı üyesi B-eres
niewicsz Stanislav,

Kıbrıs Dev-iş Yönetim Kurulu üyesi Bayram Ahmet,

lngiltere Genel Hizmetler Sendikasından Cormick, Domahe <Ne Selbv,
{Mehaz 1.5.1978 tarihli DiSK Ajansı)
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• • Görüldüğü üzere umumiyetle yabancı ülkeler için kuruluşlarından ge
len kutlama mesajlarında 1 Mayıs'ların "Tüm 'Oüny"a i°şçilerinin Birlik, mü-
cadele, dayanışma günü" olduğu; • • •

Temelini kapitalizmin teşkil ettiği faşizme, emperyalizme, tekel.lere
karşı bütün ülkelerin işçi sınıfı ve emekçilerinin gerek ulusal, gerekse ulus
lararası düzevds birlik, beraberlik ve dayanışma içinde savaşım vermeleri
gerektiği;

Tüm dünya ülkelerinin işçi sınıfı ve emekçilerini kepitatizmin baskı
sından, sefaletten, sosyal haksızlıklardan kurtaracak olan': sistefnin sosva-
lizm olduğu: • • · · • · :•;. : · ::. ·' ·

' ,

işçi sınıfı ve emekçilerin 1birli'k ve beraberlik içinde gerçekleştirecek
leri eylemleri sayesin'de dürıva'nm her yanında işçi sınıfının ve ha.lklarının
kurtulacaklen,

Proleter. enternasyonalizm ilkesine bağlı olarak Türk işçileri ve sen
dikalarının hayatı haklarını koruma yolunda giriştikleri eylemlerin her za-
man desteklendiği, . • •

1 Mayıs'ın insanlık tarihinin çok büyük bir günü olduğu, tüm ilerici
örgütlerin, zulüm ve baskıdan 'kurtulmak için savaşmakta olan işçi ve emek
çilerle dayanışma içinde olduklarını belirtme anlamını taşıdığı;

Türkiye sendikal faaliyetlerinde 1 Mayıs bayramının işçi sınıfının bi
linçlenrnesine kat.kısı olmasının temenni edildiği;

Proleter enternasyonalizm i11<eleri ışığında her zaman daha iyi bir ya
şam, sendikal hak ve özgürlükler için iaşizme ve baskıya karşı Türkiye iş
çi !erinin yanında olunduğu:

DiSK'in tüm uluslararası ilerici güçlerin dayanışması içinde emekçi in
sanlık için zaferler kazanmaya devam edeceğine inanıldığı;

işçi sınıfının ha'kları ve çıkarlarının savunulması yolunda barış demok
rasi ve sosyal ilerleme için mücadelede DiSK'in Türkiye işçi sınıfının ey
lem birliği ve birleşmesi yolunda 6 ncı genel :kurul kararlarının gerçek
leştirilmesi için gösterdiği faaliyetlerinin proleter enternasyonalizm ilkele
rine sadık kalrnarak desteklendiği;

DiSK'in 1978 yılı 1 Mayıs kutlama törenlerinde de örgütlü gücünü,
militanlığını ve enternasyonalizm ruhunu yeniden kanıtlayacağına irıaruldr
ğı ifade edilmekte ve Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerini kapitalizmin, tekel
lerin sömürü ve bas'kısından "Devrim" yoluyla sosyalizmi ~erçekleştericek
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olan DiSK'in kurtaracağı; DiSK'e bu barış, ileri demokrasi, sosyalizm mü
cadelesinde proleter enternasyonalizm ilkelerine bağlı olarak her türlü yar
dım, katkı ve destekte bulunulacağı vurgulanmaktadır.

Daha önce de belirtildiği üzere; Proleter enternasyonalizm ilkesi
Marksın "Bütün ülkelerin Proleterl·eri Birleşiniz" çağrısından kaynaklan
maktadır.

Marks işçi sınıfı ve emekçilerin 'kurtuluşu için "üretim araçlarının özel
mülkiyetinin -kaldırılarak toplumsal mülkiyete dönüştürülmesi ve Devrim
yoluyle kapitalizmin yıkılarak işçi sınıfı iktidarının Proletarya Diktatörlüğü
nün kurulmasının" şart olduğunu belirtmiş ve 'dünya sosyalizminin gerçek
leşebilmesi için tüm dünya ülkeleri işçi sınıfı ve emekçilerinin birlik. bera
berlik ve dayanışma içinde bulunmaları gereğine işaret etmiştir.

Marks 1. Enternasyonali takip eden dönemde henüz sınıf bilinci uyan
mamış olan sendikalara kendi yarattığı işçi sınıfı bilimi doğrultusunda sı
n.f bilincini aşılamaya çalışırken bir yandan da uluslararası düzeyde sendi
kal faaliyetlerin gelişmesine. uluslerarası sendikaların birlik ve 'dayanışma
içine girmelerini sağlamaya çalışmıştır.

Lenin ,tarafından da geliştirilen proleter enternasyonalizm; Marksizm
ve Leninizm'in en önemli ilkelerinden 'biri_ olmuştur.

Proleter enternasyonalizm'in simgesi olan 1 Mayıs vesileri ile yabancı
ışçı kuruluşları tarafından DiSK'e gönderilen kutlama mesajlarının mahiye
tinden de DiSK'in Marksist - Lenirrist ilkeleri benimsemiş ve bu ilkeler
doğrultusunda ihtilal yoluyla sınıf esasına dayalı sosyalizmi gerçekleştir
mek amacına yönelik faaliyetlerde bulunduğu ve aynı amaçla Marksist-Le
ninist vasıflı yabancı Ülkeler işçi kuruluşları ile deneyim, destek ve dava
nışma içinde fıaaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

DiSK'in Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Münasebetleri:

DiSK'in Yurt dış: örqütlerte olan münasebetlerinde, TKP'nin Londra
kanadını teşkil eden İngiltere Türkiva'li ilericiler Birliğ•i ile münasebetleri
nin bulunduğu, bu birliğin 28 Aral ık 1978 tarihli bildirişi ile birlik adına
27.2.1977 tarihinde 'DiSK'e yazılmış ohan yazısından anlaşılmaktadır.

Birliğin 27.2.1977 Tarihinde DiSK'e yazdığı yazıda: kendilerinin Lond
rada 1 Mayıs işçi, Bayramını kutlamak için toplantı düzenledikleri, bu top
lantıy,a Türkivenin en güçlü ve devrimci bir sanatkarının gönderilmesini is
tedikleri, Birliğin bu mektubuna karşılık DiSK ·Genel Sekreteri Mehmet KA-
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RACA 'nm 10.3.1977 tarihinde vermiş olduğu cevabi yazıda ise, isteni len
böyle bir sanatçıyı kendisinin de alıp getirebileceğini, 'bu sanatçı ile konuş
taktan sonra ayrıca kendilerine bilgi verileceğini belirtmiştir. ( Ek - 27)

DİSK merkezindeki kütüphanede yapılan aramada TKP'nin doğu Al
manya ve İngiltere kanadına mensup örgütler tarafındıan 1 Şubat 1978, 1
Mayıs 1979 tarihli altı adet Atılım Gazetesinin bulunduğu, aynı yerde İngil
tere Kanadına ait işçinin Sesi isimli 1 Haziran 1979 tarihli bir adet. 15 Ağus
tos tarihli yedi adet 3 Eylül 1979 tarihli iki adet, 8 Ekim 1979 tarihli bir adet,
12 Kasım 1979 tari'hli 1 adet. 22 Kasım 1979 tarihli iki adet, 12 Kasım
1979 tarihli bir adet, 16 Kasım 1979 tarihli bir adet, 6 Aralık 1979 ta
rihli bir adet, 17 Ocak 1980 tarihli bir adet, 22 Ocak 1980 tarihli bir adet.
27 Şubat 1980 tarihli bir adet gazeteler ile 30 Temmuz 1979 tarihli İşçi
nin Sesi (kapak resminde Lenin, Engles ve Marksın fotoğrafları bulunan)
100. sayısından 4 adet derginin bulunduğu görülmüştür.

Bu dergi ve gazetelerin tetkikinde:

Türkiye Komünist Partisinin Türkiyede mevcut siyasal durumu konu
ederek demokratik örgütlerin ve baştan DiSK'in ideolojik faaliyetlerini ta
mamen desteklediğini, faşizmin va ernpervalizrnin yenilmesi için bu örgüt
lerin DiSK'in öncülüğünde ~üç ve eylem birliğinin oluşturulmasını istedi
ği, bu şekliyle tamamen siyasi ve ideolojik mahiyette yazı ve haberleri ih
tiva ettikleri anlaşılmıştır.

Yine DiSK Merkezinde yapılan aramada Genel Sekreter Fehmi IŞIK
LAR 'ın odasında bulunan üç sayfadan ibaret 11 Şubat 1979 tarihi i Türki
ye Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafmdan G-enel Sekreter İsmail Bi
LEN imzasıyla gönderilen mektupta; DiSK'in 11. Kuruluş Yıldönümü kut
landığı, DiSK'in kurulduğundan 1bu yana işçi sınıfının lbir savaş okulu ol
duğunu, DiSK'in 5 ve 6. Genel kurullarında almış bulunduğu kararlar doğ
rultusunda faşizme ve emperyalizme karşı yürütülmüş olduğu savaşırnlan
nın, 1 Mavıs'lardan, 'DGM direnişlerinden geçer-ek büyük boyutlara ulaş
tığı, işçi sınıfının ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiği. Türkiye Ko
münist Partisi, tarihsel sorumluluğunun bilincinde olarak işçi sınıfının DİSK
önderliğinde vermiş olduğu savaşta her yönden kendilerini destekledikleri
belirtilmiştir. (Ek - 115)

Yine DiSK merkezi kütüphane bölümünde yapılan aramada: TKP'nin
yayın organı olduğu bilinen Atılım Gazetesinin 1 Şubat 1978 tarihli nüs
hasının 14.2.1978 tari'hinde Paris'ten DİSK Yürütme Kurul'u üyesi Mukbil
ZIRTILOĞLU adına posta ile gönderildiği ibu gazete ve zarfının elde edilme
sinden enlaşılrruştır.
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Bu gazetedeki yazıların tetkikinden ise yukarıda bahis edilen Atılım
Gazete nüshalarındaki yazılar gibi komünizm propagandası ile milli duygu
ları zayıflatıcı ve bölücü vasıfta propagandayı ihtiva ettiği, TKP'nin görüş
lerini yansıttığı anlaşılmıştır.

TKP'nin Sesi Radyosu tarafından Türkçe olarak yapılan bir haber ve
yoruma ait film dairesinde. elde edilen (sıra no: 23 kot no: 6) bant çözü
mü ilgisi sebebiyle aynen aşağıya alınmıştır:

"Tüm ilerici Demokratik Güçleri faşist tehlikeye karşı güçlerimizi bil
leştirmeye çağırıyorum.

Bank-Sen Genel Başkanı Metin DENiZMEN tahliye edildi. Ankara Sı
kıyönetim Komutanlığından. Töbank'daki Barık-Sen üyelerine yapılan baskı
ları protesto eden 'bir telgraf çektiği gerekçesiyle, sekiz gün göz altında
tutulan Bank-Sen Genel Başkanı Metin DENiZMEN Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesinde yapılan sorgusundan sonra
serbest bırakılmıştır. Askeri Savcı Sıkıyönetim Komutanlığının Denizmen'i
tutuklama istemine uymayarak Denizmen hakkında tahliye kararı vermiştir.
Denizmen sorgusunda 40 bin üyeli bir sendikıanın Genel Başkanı olarak,
200 Sendika üyesinin ve ailesinin açlığa terk edilmesi karşısında göstere
bileceği en az tepkinin bu olabileceğini söylemiştir. Bilindiği gibi Bank-Sen
Genel Başkanı Denizrnerı'in gözaltına alınması yurt ölçüsünde 200'den faz
la sendika, demokratik kuruluş ve örgüt tar,afından protesto edilmiş ayrı
ca 200 milyon üyesi adına Dünya Sendikalar Federasyonunu da Başbakan
Ecevit'e bir telgraf çekerek olayı kınamış ve Denizmen'in serbest bırakıl
masını istemiştir. 'Denizrnerı'in serbest bırakılması demokratik güçlerin
önemli bir başarısı olarak nitelendiriliyor.

Pol-Der Genel Başkanı tutuklandı,

Ankara'da bir süre önce sıkıyönetimce kapatılan Pol-Der 'in Genel Baş
kanı Kadir Boztimur faşistlerce katledilen Adana Emniyet Müdürü Cevat
Yurdakul'un Ankara'daki cenaze töreninde yaptığı konuşma neden gös
terilerek Ankara Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklanmıştır. Hatırlanacağı
üzere Ankareda'ki cenaze töreninde konuşan Pol-Der Genel Başkanı Adana
Emniyet Müdürü Yurdakul'un öldürülmesi olayını, MHP'nin faşist katillerinin
ilerici demokratik güçlere karşı sürdüre geldikleri toplu kıyımların bir hal
kası olarak nitelendirmiş, olaydan sıkıyönetim ve hükümetin de sorumlu
olduğunu belirtmiştir.

Kamu kesimindeki işçilerin memur yapılması çalışmaları tepki ile kar
şılendı.
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CHP ağırlıklı hükümetin devlet memurları yasasında değişiklik yapa
rak, kamu kesiminde çalışan vüzblnlerca işçiyi memur yapmayı, böylece ya
rısına yakın bir bölümünü grevli, toplu sözleşrneli sendikal haklardan yok
sun bırakmayı tasarladığı öğrenilmiştir. CHP üst yönetiminin bu gelişimi
demokratik çevrelerde sert tepkilerle karşılanmıştır. TSiP seçim dönemi
sözcülerinden Ali Kar, partisinin Batman'da düzenlediği mitingde yaptığı
konuşmada hükümetin ve CHP üst yönetiminin bu işçi, emekçi düşman gi
rişimini kınamıştır. Ali Kar devlet memurları yasa değişikliği ile Töb-Der
gibi derneklerin kapatılması yerine güdümlü memur odaklarının kurulma
sının amaçlarını da 'belirtmiştir.

Alman toprağında ilk işçi, köylü devleti Sosyalist Alman Oemokratrk
Cumhuriyetinin 30. Kuruluş Yıldönümü törenlerle kutlandı.

Sosyalist ülkeler. partiler ve devlet yöneticilerinin ulusal kurtuluş ha
reketi temsilcilerinin katıldığı toplantıda Alman Sosyalist Birlik Partisi Ge
nel Sekreteri ve Devlet Konseyi Başkanı Eric Honoker ve Sovyetler Birliği
Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı Le
onit Brejnev yoldaşlar birer konuşma yapmışlardır. Konuşmasında Alman
Demokratik Cumhuriyetinin kurulması ile Avrupa'run yazgısının kökten de
ğiştiğini vurgulayan Eric Honoker yoldaş, Alman Demokratik Cumhuriyeti
nin 30 yıl içinde yaşamanın bütün alanlarında elde ettiği büyük başarıları
dile getirmiş ve günümüzün en ileri sorununun silahsızlanmada somut, pra
tik adımların atılması, kalıcı bir barışın sağlanması olduğunu belirtmiştir.
Honoker yoldaş ülkesinin bundan böyle de silahlanmanın önlenmesi ve ba
rışın güçlendirilmesi için yoğun bir çalışma yürüteceğini de sözlerine ekle
miştir. Federal Almanya ile de ilişkilere değinen Honoker yoldaş Alman
Demokratik Cumhuriyeti. Federal Almanya ile iyi komşuluk ilişkilerinin
kurulmasından yanadır. Federal Almanya Hükümetinin bu yöndeki her gi
rişimini ülkemiz desteklemiş ve destekleyecektir demiş ve silahsızlanma
konusunda iki Alman Devletinin barış içinde yan yana yaşama isteminin
temelinde ortak çalışmalar yürütmeleri gereğini vurgulamıştır.

Nato çevrelerinin Federal Almanya'ya yeni tip nükleer silahlar yerleş
tirme girişimlerini ve bu amaçla koparılan sözüm ona bir tehlike yalanını

• da sert bir biçimde yermiştir. Konuşması sürekli alkışlarla karşılıanan Sov
yetler Birliği Komünist partisi Genel Sekreteri ve Yüksek Sovyet Prezid
vurn'u Başkanı Brejnev yoldaş Sovvetler Birliği·r.ıin Avrupa'da ve Dünva'da
barışın sağlanması yönünde yeni önerilerini açıklamıştır.

Konuşmasında Almanya Demokratik Cumhuriyetinin kurulmasının ve
Sosyalist bir ülke olarak güçlenmesinin tarihsel bir utku olduğunu belirten
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Brejnev yoldaş. Sovyetler Birliği ile Alman Demokratik Cumhuriyeti ara
sındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin giderek güçlendiğini belirtmiş ve
her iki sosyalist ülkenin de barışın güçlendirilmesi, silahlanmaya son ve
rilmesi uğrunda omuz omuza sav,aştığını sözlerine eklemiştir. Günümüzde
silahsızlanmanın gerçekleştirilmesi kadar önemli bir sorun olmadığını vur
gulayan Brejnev yoldaş bu konuda şöyle demişıtir:

Sovyetler Birliği Savunma Konseyi Başkanı olarak bütün açıklığı ile
belirtiyorum son 1 O yıl içinde Sovyetler Birliğinin Avrupa bölümündeki nük
leer sil,ah taşıyan orta menzilli roketlerinin ve uçakların sayısında bir artış
olmamıştır. Tam tersine orta menzilli roket rampaları sayısında ve roketlerin
yer yüzünde 'bir azalma olmuştur. öteki Ülkelerin topraklarına Sovyetler Bir
liğinin bu gibi silahları kesinlikle yerleştirilmemektedir. Ayrıca yıllardan be
ri Orta Avrupa'daki silahlı birliklerimizi güçlendirmiyoruz. Dahası var; biz
Sovyetler Birliğinin Batı Bölgelerinde yerleştirilmiş olan orta menzilli ro
ketlerini bu günkü sayısına nazaran indirmeye hazırız. Elbette böylesi giri
şimde ancak Batı Avrupa'ya ek orta menzilli nükleer roketlerin yerleştiril
mesi koşulu ile bulunabilir. Resmen belirtmek istivorurn ki Sovyetler Birli
ği nükleer silahlar üretmeyen, bu gibi silanlen satın almayan ve toprakla
rında bulundurmayan devletlere karşı nükleer silah kullanmayacaktır. Alman
Demokratik Cumhuriyeti ve Varşova anlaşması Sosyalist ülkelerle ·danışma
mız sonucu Sovyetler Birliğinin Orta Avrupa'daki silahlı birliklerinin tek ta
raflı azaltılmasını kararlaştırdık. Böylece ıSovyetler Birliği bir yıl içinde Al
man Demokratik Cumhuriyeti toprağından 20 bin askerini ve 100 tankını
geri çekecektir. Böylesi girişim Sovyetler Birliğinin ve öteki Sosyalist Ülke
lerin barışçı politikasının en parlak göstergesidir. Brejnev ve Honoker yol
daşların konuşmaları dünya basınında ve yayın organlarında geniş yankı
uyandırmaya devam ediyor. Sovyet Pravda gazetesi Pazar günkü sayısında;
Alman Demokratik Cumhuriyetinin 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle dü
zenlenen toplantı Marksisıt:-Leninist partileri birliğinin Sovyetler Birliği ile
Demokratik Alman Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz dostluğun, Sosyalist
ülkelerin kardeşlik ilişkilerinin en somut göstergesi oldu diye yazmıştır.
Çekoslavakya televizyonu ve radyoları Leonit Brejnev yoldaşın açıkladığı
barışçıl önerileri yumuşama sürecinin sürdürülmesinde çok önemli girişim
ler olarak nitelemiş ve Nato Olkelerlnln 'bu yapıcı önerileri gereği gibi de
ğerlendirmeleri ve bu iyi nivetli örneği izlemeleri gerektiğini belirtmiştir.

Macaristan, Bulgaristan ve Polonya yayın organları ve basınında Ber
lin önerileri Sovyetler Birliğinin ve öteki Sosyalist Olkelerin barışçıl ve iyi
niyetli politikasının bir ürünü olduğunu ve bu girişimi-erin tarihsel bir önem
taşıdığını vurgulamışlardır.
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France Press ajansı, Sovyetler Birliği bu somut önerileri ile Doğudan
gelecek bir tehlike yaygaralarının temelsiz olduğunu bir kez daha göster
miştir, demiştir.

'Fransız Televizyonu bir yorumunda; Sovyetler Birliğinin bu somut öne
rileri ile silahsızlanma yönünde somut adıml-arın atılmasına ne denli önern
verildiğinin 'bir kez daha kanıtlandığını belirtmiştir. ~ngiltere Savunma Bakan
lığı Sözcüsü Sovyeıtler Birliğinin bu yeni önerilerini askersel yumuşama
girişimleri olarak değerlendirmiştir. ABD televizyonu da Brejrıev'in konuşma
sını geniş bir biçimde yansıtmış ve yapıl-an öneriler Vaşington Hükümetin
ce titizlikle incelenecektir demiştir.

Federal Almanya Hükümeti sözcüsü Bölinqde yaptığı bir konuşmada;
Brejnev Yoldaşın konuşmasını ve yapılan önerileri çok olumlu karşıladık
larını belirtmiş ve bu önerileri silahsızlanmada pratik adırnlann atılması
yönünden olumlu girişimler olarak nitelemiştir. Böling, Eric Honoker yol
daşın Federal Almanya ile ilişkiler konusundaki sözlerini eklemiştir.

Frankfurter Lunche Gazetesi de Sovyetler Birliğinin bu yeni önerilert
nin Viyana görüşmelerini olumlu bir şekilde etkileyeceğini belirtmiştir. Fe
deral Almanya Sosyal 'Demokratik Partisi saylavlarından Partsen Sovyetler
Birliğinin bu yapıcı önerileri karşısında batılı ülkelerin olumlu bir tutum
takınmaları ve silahsızlanmanın kontrol altına alınması yönünde önerilerle
Sovyetler Birliğinin bu iyi niyetine yanıt vermeleri gerektiğini belirtmiştir.

Japonva'da yapılan parlamento seçimlerinde Japonya Komünist Par
tisi oylarını iki misli arttırmıştır.

Şimdiye kadar parlamentoda sayıları 17 olan Japonya Komünist Par
tısı saylavlarının sayısı 34'e çıkmıştır. Burası Türkiye Komünist Partisinin
Sesi Radyosu. Haber bültenini dinlediniz.

Yayınımızı yorumu ile sürdürüyoruz. olağanüstü önemli ve yapıcı öne
riler:

Sosyalizmde barış organik bakımdan bir bütündür.

Alman Demokratik Cumhuriyetinin 30. yıldönümü törenleri bu gerçeği
bir kez daha doğruladı, değerli dinleyiciler.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Brejnev Yoldaşın
Berlin'den bütün dünva'va duyurduğu yeni somut önerileri dostları sevin
dirdi, düşmanları şaşkına çevirdi.
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önerilerin barış, güvenlik ve ttüm insanlık için tarihsel önemi var.
Brejnev yoldaş Sovyetler Birliğinin Avrupa bölümündeki nükleer silah taşı
yan orta menzilli roket ve uçaklarında son 1 O yıl içinde htç bir artış olma
dığını belirtti. Bu açıklama ile NATO'cuların kıştırttıklıarı Sovyet tehlikesi
yalanının silahlanmayı körüklemek ve emperyalistlerin sürdüregeldikleri so
ğuk harp politikasını haklı göstermek için baş vurdukları bir provakasyon
olduğu ve temelsizliği açık seçik ortaya çıktığı, soğuk hıarpçilerin -Sov
yetler Birliği silahlanıyor- yaygarasının ardına gizlenerek silahlanmaya hız
verdikleri, tüm insanlığı nötron bombası ile tehdit ettikleri son 1 O yıl için
de Sovyetler Birliğine askersel gücünü ve ne de asker sayısını arttırmış
tır, tersine politik yumuşamanın askersel alanları da kapsaması için ardıcı!
bir barış politikası izlemiş silahlı güçlerini de tek taraflı indirime gitmiştir.
Viyana silahsızlanma görüşmelerinde 6 aydır bir il-erleme kayıt edilemiyor.
NATO'cular Sovyetler Birliğ'irıin somut önerilerini ya yanıtsız bırakıyor ya
hut da buna yanaşmıyorlar. Brejnev yoldaşın Berlin'den oünva'va duyurdu
ğu yeni önerileri de Sovyetler Birliği'nin Alman Demokratik Cumhuriyetinde
silahlı gücünü 12 ay içinde azaltacağı, 20.000 askerle 1000 tank'ı geri çe
keceği açıklanıyor. Bu emperyalistlere yöneltilmiş 'bir jest değil, bu yaşam
sal önemi olan bir girişimdir. Bu önem ile Sovyetler Birliği ve Sosyalist Ül
keler l.enin'ci Banş Politikasını ardıcı! ve özveri ile savunduklarını. Barış
ve insanlık uğruna her şeye hazır olduklarını bütün Dünya'ya bir kez daha
duyurdular. Bu somut ve yapıcı girişimle Sosyalist ülkeler Viyana görüşme
lerinin başarı ile sonuçlanmasına, Salt ll'den Salt lll'e geçilmesine ne denli
önem verdiklerini Dünva'va duyuruyorlar. Bu somut girişimler tarihsel öne
riler karşısında şaşkına dönen emperyalizmin ve NATO 'nun savaş kurmay
ları artık hiç bir provakasyonla körükledikleri silahlanmayı haklı gösterme
ye kalkışamazlar. Çünkü Dünya kamuoyu kimin barıştan, güvenlikten, halk
arasında dostluktan yana kimin silahlanmadan, gerginliği körüklemeden, düş
manlıktan yana olduğunu görmüş ve savaş kışkırtıcılarının yakasına yapış
mıştır. Batı Avrupa Ülkelerinde genişleyen barış hareketleri bunu kanıtlıyor.
Artık söz Batı'nındır. Batı'nın da önemle belirttiği gibi Brejnev Yoldaşın
açıkladığı yeni öneriler NATO'cularla soğuk harpçilere hem uyarı hem çaö-
rı niteliğindedir. Batı, sosyalist ülkelerin bu önerilerini izlemeli, buna olum
lu yanıt vermelidir.

Berlin önerileri de Sovyetler Birliği'nin Batı sınırındaki orta menzilli
nükleer roketlerin sayısında da azalmaya gidileceği ve eğer Amerikanın
NATO'nun yeni silah yerleştirme planlarından vaz geçtiği an bu kararının
hemen somutlanacağı ve yaşama geçileceği belirtiliyor. Batı'nın savaş kur
mayları bu kadar açık, somut, insancıl öneriyi nasıl karşılayacaklardır? ilk
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tepkiler gelmeye başladı. Carterin danışmanlarından Brezinski Sovyetler Bir
liğinin Avrupa'da askeri gücünde yaptığı tek yönlü indirimi -Sovyetler Bir
liği Avrupa'da askeri stratejik üstünlüğünü koruyor- demogojisi ile yanıt
lamaya çalışıyor. Dengeyi sağlamak için Persihinq roketlerinin Batı Avru
pa'va yerleştirilmesi gerek diyor. Yani Brezinski silahlanmayı körükleyecek
lerini. barışı ve güvenliği tehdit etme planlarını sürdüreceklerini açıkça be
lirtiyor.

Dünya ilerici. barışsever kamuoyunun açıkladığı Berlin önerilerinin de
Sovyetler Birliği'nin nükleer silah üretmeyen, bu gibi silahları satın alma
yan ve topraklarında bulundurmayan ülkelere karşı nükleer silah kullanma
yacağı bir kez daha yineleniyor. Bütün öneriler gibi bu önerinin de ülkemiz
açısından büyük önemi vardır. Bunun ülkemiz, halkımız için somut anlamı
şudur: Türkiye Hükümeti topraklarımızdaki tüm atom harmanlarında. hal
kımızı her an yok olmakla tehdit eden nükleer başlıklı Amerikan ve NATO
üslerini söküp atmalı. tüm komşularıyla iyi barış ve dostluk politikası iz
lemeledir. Bu 45 milyon insanımızın istemidir. Bu istem Ecevit'in geçen
yıl Moskova gezisi sırasında iki ülke arasında dile getirilmiştir. ... "

DiSK kütüphanesinde bulunan gazete ve mecmualar ile film dairesinde
bulunan kaset ve bantların tetkikinde; gazete ve mecmuaların adet itibariy
le fazla olması nazarı dikkati çekmiş TKP tarafından DiSK'e gönderilen
bu yayınların DiSK tarafından Türkiva'de dağıtımının yapıldığının işareti ·
ise de. bunların eğitim ve ideolojik yönden işçilere okutturulduğu, ders not
ları olarak hazırlanan programlarda bu yayınlardan faydalanıldığı ve bu şek
liyle bu yayınların özel surette kütüphanede muhafaza edilerek arşivlendi
ği bağlı sendikaların bu yayınlardan devamlı surette faydalandığı anlaşıl
mıştır.

DiSK'in Foto Film Dairesinde bol miktarda elde edilen kaset bantların
çözümünde, TKP'nin Sesi Radyosunun haber ve yorumlarına da yer veri
lerek Sovyet doktrininin ana prensiplerinin propagandasının yapıldığı. bu
ve benzeri dökümandan Konfederasyon ve bağlı sendikaların eğitim çalış
malarında yararlanıldığı anlaşılmıştır. (Ek: 182)

DiSK'in yurt dışında faaliyet gösteren ilişki içinde bulunduğu dernek
ve kuruluşlar şunlardır :

İngiltere Türkiye'li ilericiler Birliği,
Londra işçi Birliği,
Lancashire Türkiye'li ilerici Birliği.
East Midlands Türkiye'li [lericiler Birliği,



760

İngiltere Türkiye'li llerici Kadınlar Birliği,
Uluslararası Demokratik Avukatlar Birliği,
Belçikada'ki Türkiye işçiler Birliği,

Türk işçileri Dayanışma Derneği,
Türkiye'li işçiler Kültür Merkezi,
işdef, isveç Türkiye'li işçi Dernekleri Federasyonu,

İsveç Türkiye ilericiler Birliği,

Türkiye .işçi Birliği,
Avusturya Türk işçi Derneği,

• Tirol Türk işçi Birliği,
Batı Berlin Türkiye Kadınlar Birliği,

Essen Türkiye'li işçiler Derneği,

Türkiye Akademikerler ve Sanatçılar Derneği,

Gelsenkırchen ve Çevresi Türk işçi Derneği,
Böbligen, Sinferfıngen ve Çevresi Halkçı Devrimci Birliği,

Frankfurt Türkıiye'l'i işçiler Birliği,

Weinhein Türk işçiler Birliği,

Hamburg Türk Halk Birliği,

Etlingen ve çevresi Türk işçileri Derneği,

Sydney Türk Halkevi,

Avustralya Türk işçi Birliği,

Avustralya Türk Kültür Derneği,

Kuzey Amerika Türkive'll Demokratik öğrenciler Derneği,

Dussel dorf işçi Derneği,

Uluslararası Demokrat Hukukçular Derneği,

Batı Berlin Demokratik işçi Derneği,

Komkar Federal Almanya Kürdistanlı işçi Dernekleri Federasyonu,

Belçika'da Türk işçi ve Öğrenciler Birliği (TEKOŞER),
Yurt Dışında Kürdistan Öğrenci Birliği,
İsviçre Türk işçi Dernekleri Federasyonu,
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Manchester üniversitesi Türk öğrenci Derneği,

Maınz Türklve'li işçiler Derneği,

Hannovver Türkiye Gençler Birliği,

Hıldesheim Türkiye'li işçiler Derneği,

Fellbach ve Çevresi Türk işçileri Derneği,

Hannovver Halkevi,

Stutgart Türkiye öğrenci Derneği,

Kuzey Bremen ve Çevresi Türkiva'll işçiler Bıirliği,

Hamburg Türk işçileri Barış ve Birlik Derneği,

Frankfurt Türkiye'li Gençler Birliği,

Demokratik işçi Derneği,

Ruhr Bölgesi Kadınlar Birliği,

Avrupa Türkiye Sosyalistler Birliği,

Federal Almanya işçi Dernekleri Federasyonu,

Duisburg işçi Yardımlaşma Derneği,

Dortmund işçi Derneği,

Hollanda Türkiva'li işçi Birliği,

Stuttgart işçi Birliği,

Batı Berlin Türkiye öğrenci Birliği,
Weinheim Türkiye Kadıntar Birliği,

Göppingen işçi Birliği,

Mannheim Türk işçiler Birliği,

Bochum ve Çevresi işçi Birliği,

Recklinghausen Türk işçileri Derneği,

Düsseldorf Türkiye işçi-Gençlik Birliği,

Hannover Türk Birliği,

Köln Türkiye'li işçiler Dayanışma Birliği,

Avrupa Türkiye Kadınlar Federasyonu,

761
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Türkiye Barış ve özgürlük Kornitesi,
Türk Alman Sosyal Kültür Derneği,
Hamburg Türk Halk Birliği,
Starzburg Türk işçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
Avrupa Türkiye Halkçı-Devrimci Federasyonu.
Hamburg Türk Eğitim Derneği.
Fransa Türkiye'li öğrenciler Birliği,

DiSK'in ilişki içinde olduğu ve_ yukarda isimleri belirtilen 71 dernek
ve kuruluşun Marksist-Leninist ilkeleri benimsemiş ve bu doğrultuda faali
yet gösteren dernekler olduğu, DiSK'in bunlarla yaptığı karşılıklı yazışma
ların tetkikinden anlaşılmıştır. (Ek: 101-109)

İngiltere Türk Öğrenci Federasyonu Merkez Yönetim Kurulunun DiSK
Genel Başkanlığına gönderdiği 11 Şubat 1977 tarihli yazıda; DiSK'in 1 O ncu
kuruluş yıldönümü kutlandıktan sonra aynen "iTöF, Türkivede işçi sınıfının
başını çektiği sosyalizme açılan Heri demokratik bir düzeni devrim yoluyla
kurma savaşımında, DiSK'in yerinin ne denli önemli olduğunun bilincinde
dir. DiSK, 1 Mayıs 1976'daki 500.000 lik şanlı gösteriyle, DGM 'lere karşı
verdiği savaşımla, 400.000'in üzerinde işçinin katıldığı genel grevle Tür
kiye işçi sınıfının devrimci ruhunu. °kararlılığını ve savaşkanlığını dosta düş
mana gösterdi .... içinde bulunduğumuz şu günler keskin savaşin günle
ridir .... Yaşasın işçi sınıfımızın sosyalizme açılan ileri demokratik. düze
ni devrim yoluyla kurma savaşımı ...." denilmiştir.

Mahiyeti yukarıya alınan bu yazı münderecatından da anlaşılacağı üze
re DiSK'in sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzeni devrim (ihtilal)
yoluyla kurma savaşımı amacını güttüğü ve yukarıda belirtilen dernek ve
kuruluşlarla proleter enternasyonalizm ilkeleri içinde sosyalizme giden yol
da dayanışmasını sürdürdüğü açıkca görülmektedir.

B - DISK'in Y u r t I ç I Ku r u I u ş I a r I a
ilişkileri:

DiSK'in ilerici Gençler Derneği iGD ile Münasebetleri :

DiSK'in demokratik kitle örgütleri olarak nitelendirdiği derneklerle bil
hassa iGD ile olan münasebetleri özellik arzetmektedir.

DiSK'in kuruluşundan bu yana işçi sınıfının sınıf ve kitle sendikacı
lığı prensiplerine sadık kalarak işçi sınıfının öncülüğünü benimsemesi kar-
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şısında iGD DiSK'in bu görüşüne paralel olarak "Yolumuz işçi Sınıfının
Yoludur" sloganı ile hareket edip Konfederasyonun Ulusal Demokratik
Cephe ve cephe yolundaki eylem birliğine katılmış ve bu birliğin çekirdeği
ni oluşturmada büyük payı olmuştur. DİSK yaptığı tüm kitle eylemlerinde
bu dernekle eylem birliğıne o:rmiş, toplantı, mitıng, anma geceleri ve 1
Mavıs'larla devamlı surette bu derneğin katkılarından istifade etmiştir. Bu
husus iGD'nin yayın organı olan ilerici Gençlik Dergisinde yayınlanan yazı
lardan anlaşılmıştır.

Gerek iGD 'rıin gerek DiSK'in Kongre ve Toplantılarında her iki taraf
karşılıklı temsilci göndermişler ve bu toplantılarda temsilciler kendi kuru
luşları adına görüşlerini yansıtan konuşmalar yapmışlardır.

DiSK'in Cepheleşme hususunda giriştiği faaliyetlerinde iGD'nin büyük
desteğini görmesine rağmen 1978 1 Mayıs Mitinginde bu Derneğin DiSK'in
kararlaştırdığı sloganlar dışında "Türkiye Komünist Partisi'ne . özgürlük"
sloganını kullanmasından ötürü disipline uymadığı gerekçesiyle DİSK Yü
rütme Kurulu tarafından 29 Mayıs 1978 tarihinde alınan bir kararla, Kon
federasyon bu dernekle olan münasebetlerini askıya almıştır. Ancak hemen
belirtilmelidir ki 1978 1 Mayıs'ı izah edilirken açıklandığı üzere iGD ve
diğer bazı kuruluşlar tarafından Taksim alanında atılmış bulunan "TKP'ye
özgürlük" sloganına karşı mitingi düzenleyen DiSK yöneticileri tarafından
toplantı alanında her hangi bir tepki ve reaksiyon gösterilmemiştir. DiSK'in
iGD ile olan ilişkilerini sonradan askıya alması keyfiyeti; TKP'ye özgürlük
sloganını benimsemediklerinden değ,!, ancak bu slogan dolayısıyla hakların
da yapılması muhtemel yasal soruşturmadan kurtulmayı .arnaçlavan zahiri
ve adlı mercileri yanıltıcı bir gfrişimin ifadesidir. Nitekim DiSK'in iGD ile
münasebetlerini askıya alma kararının zahiri olduğu, bu derneğin DiSK'e
bağlı Dev-Maden-Sen, Asis, Devrimci Toprak-iş, Keramik-iş, Genel-iş, Ole
yis, Tek Ges-iş. TiS, Yeraltı Maden-iş, Yeni Haber-iş ve DiSK Adana 2.
Bölge Temsilciliği ile bu askıya alma kararına rağmen ilişkilerini eskisi gibi
devam ettirmiş olması DiSK'in kararının göstermelik ve şekli bir vasıf ta
şıdığının delili olarak görülmektedir. 1978 1 Mayıs'ında bu derneğin Tak
sim alanında attığı sloganla ilgili olarak mitingi düzenleyen DİSK yönetici-
1eri hakkında adli mercilerden takipsizliklik kararı çıktıktan sonra iGD 'nin
müracatı, yurt içi ve yurt dışı bazı kişi, dernek ve kuruluşların DiSK'e yap
tıkları protesto ve baskılar sonucu 12.12.1978 tarihli kararla DiSK'in iGD
ile olan ilişkilerinin askıya alınması keyfiyetinin ortadan kaldırıldığı ve du
rumun DiSK'e üye tüm sendikalara duyurulduğu anlaşılmıştır.
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Bu kararı müteakip ilerici Gençlik Derneği DiSK öncülüğünde yapılan
demokratik platform toplantılarına katılmış ve önerilerini de beraberinde ge
tirmiştir. (Ek: 146 Sayılı dosya)

DiSK'in ilerici Kadınlar Derneği iKD ile münasebetleri:

1975 Senesinde kurulan kısa adı iK-0 olan ilerici Kadınlar Derneği ku
ruluşundan itibaren DiSK ile yakın ve özel münasebetlere girmiştir.

Dünya Kadınlar Günü ve Kadın Haklarını Savunmayı benimseyen bu
dernek "kadmların. kuruluşunun ancak işçi sınıfının öncülüğünde verilen
toplumun kurtuluşu" mücadelesiyle gerçekleşebileceği ilkesinden hareketle .
DiSK'in öncülüğünde oluşturulan güç ve eylem birliği çalışmalarına katıl
mıştır.

Dernek Genel Başkanı Bakiye Beria ONGER'in muhtelif tarihlerde DiSK
Genel Başkanlığına dernek adına belli bir görüşü yansıtan yazılı müracaat
ları ile güç ve eylem birliği konusundaki münasebetlerini kalıcı ve sürek
lilik arzeden bir şekle sokmaya özen gösterdiği anlaşılmıştır.

Kendi görüşleri doğrultusunda faaliyet göster-en iGD Hakkındaki askıya
alma kararının kaldırılması ve Maden-iş, Bank-Sen, Bay-Sen, Yeraltı Maden
iş Sendikaları hakkında verilmiş bulunan geçici ihraç kararlarının geri alın
ması konusunda geniş bir faaliyet göstermiş ve DiSK ile tüm toplantılarda
karşılıklı temsilciler göndermişlerdir.

ilerici Kadınlar Derneği DiSK'in faşizme, emperyalizme ve tekellere
karşı açtığı mücadelede eşitlik. toplumsal ilerleme, barış, demokrasi ve ulu
sal bağımsızlık için DiSK'in yolunda ve tüm imkanlarıyla güç ve eylem bir
liğine hazır olduklarını bildirmişlerdir. (Ek: 147 Sayılı D.)

DiSK'in Barış Derneği ile Münasebetleri :

Barış savaşımının anti-faşist, anti-ernpervallst ve anti-tekel savaşımdan
ayrılmayacağı görüşü ve amacı ile kurulan Barış Derneği kuruluşunu takiben
DiSK'e bağlı Bank-Sen ve Maden-iş Sendikalarından parasal yardımlar sağ-
lamıştır. •

Bu Derneğin DiSK'in sınıf ve kitle sendikacılığı prensiplerine ters düş
meyen savaşsız ve sömürüsüz bir Dünya kurulması için ortak hedefler doğ
rultusunda ortak programlar gerçekleştirmek üzere müşterek faaliyetler içer
sinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
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Nitekim bu dernek Barış için Dünya Halkları Parlamentosu Sofya Top
lantısında Sovyet Barış Komitesinin nötron bombasının yasaklanması doğ
rultusunda aldığı karara karşı çıkan Amerika Birleşik Devletlerini kınamasını
OİSK'ten talep etmiştir.

Nötron bombası ile ilgili hususlar DİSK'in almış olduğu muhtelif ka
rarlarda esasen belirtilmiştir.•

Bu dernek aracılığıyla Sofva'da yapılan Barış Konseyine 1977 vrlında
DİSK tarafından Rıza GÜVEN Başkanlığında bir DİSK Heyeti gönderilmiş
tir. Barış Dernsöinin 4 - 5 Nisan 1980 tarihinde İstanbul 'da "Union Fran
celse" lokalinde yapılan Genel Kurulunda DİSK Temsilci göndermiştir.

Birleşmiş Milletler tarafından Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığı. hü
kümranlığı ve Kıbrıs Devletinin bütünlüğü, yabancı askerlerin Kıbrrstan çekil
mesi hususunda alınmış bulunan kararır. işlerlik kazanmasını temine matuf
Mayıs-1979 yılında Barselona'da Kıbrıs ile dayanışma için toplanmış bu
lunan Uluslararası Konferansın ve bu Konferans'ta görüşülen Birleşmiş Mil
letlerin Kıbns'la ilgili kararının desteklenmesi hususu bu dernek tüzüğün
den DİSK'e iletilmiş, DiSK'in bu Konferansı ve Kıbns'la ilgili kararı destek
lemesi istenmiş ve bu istek doğrultusunda DiSK'in karara uyması, Cum
huriyet Hükümetlerinin Politikalarına rağmen sağlanmıştır. (Ek-Dosya 104 l

Tüm bu açıklamalardan, Demokratik kitle örgütü olarak nitelenen ve
OiSK'le yakın ilişkiler içinde oldukları tesbit edilen bu derneklerin Mark
sist-Leninist ilkeleri benimsemiş ve Sovyet ideolojisinin Barış doktrini doğ
rultusunda Sovyetler Birliği lehine tek yanlı olarak hareket eden ve bu gö-
rüşler çerçevesi içinde DİSK'le güç ve eylem birliği oluşturarak Sosyalizmin ı •
kurulmasına çaba sarfeden legal kuruluşlarının zahirl görüntüsü altında il-
legal faaliyetler gösteren örgütler olduğu anlaşılmıştır.

DİSK'in CHP ve Milletvekilleri ile münasebetleri :

özellikle 1973 Milletvekili Genel seçimlerinden sonra politik ve ide
olojik faaliyetlerini hızlı bir şekilde geliştirmeye başlayan DİSK yukarı bö
lümlerde izah edilmiş bulunan 5. Genel Kurul'da CHP ile güç birliği yap
mak hususunda karar almıştır. Bu karardan sonra CHP ile DİSK arasında
organik bağlar kurulmuştur. DİSK, CHP adına tanzim edilmiş yardım mak
buzları ile işçilerden para toplayarak bu Partiye madd'i destek sağlamıştır.
Nitekim (Ek: 130 sayılı deliller dosyasında) CHP Genel Sekreterliği Genel
Saymanı Bahir ERSOY'un 23.8.1977 Tarih 1/791 sayılı Fehmi IŞIKLAR'a
gönderdiği yazı ile ekindeki CHP Merkez İşç•i Bürosu başlığı taşıyan yazı,
makbuz fotokopilerinden anlaşılmıştır.
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DiSK ve bağlı sendikaların yönetiminde bulunanlar CHP genel Merkezi,
il ve ilçe yönetim kurullarında görev almışlardır. Bu şekli ile DiSK ve parti
yönetimi lçiçe olmuştur. Nitekim Savcılığımızca ifadeleri alınan bir çok
sanığın ifadelerinde bu husus açıklığa kavuşmuştur.

1976 yılındaki Devlet Güvenlik Mahkemeleri, DGM genel direnişinde
DiSK'in fabrika ve işyerlerinde başlattığı gene.! grev uygulamasına, CHP'ye
mensup bir kısım milletvekilleri parlamentoda kanun tasarısını engelleme
yolunu seçmek suretiyle güç ve eylem birliğini gerçekleştirmişlerdir.

Burada güdülen gaye DİSK'in politik ve ideolojik karar ve uygula
malarına parlamento içmde destek olmaktır.

Bu milletvekilleri DİSK'in 'parlamento içindeki mücadele gucunu teş
kil etmişlerdir. Nitekim aşağıda isimleri yazılı 35 milletvekili ve senatörün
22 - 28 Aralık 1977 tarihlerindeki DİSK 6. genel kuruluna gönderdikleri
mesaj bu düşünce ve iddiayı açık bir şekilde teyid etmektedir. Sözü edilen
mesaj aynen aşağıya alınmıştır.

"DiSK 6. Genel Kurul Başkanlığına, Şehir Tiyatrosu, Harbiye İstanbul.

Başta işçi sınıfımıza. emekçi kitlelere, aydınlara, gençliğe ve tüm yurt
severlere zulüm, sömürü, baskı ve terör getiren faşizmi hayata geçirmeye
çalışan 2. MC'yi düşürme çalışmaları yoğunlaşmıştır. Bu amaca varmak
için parti yönetimi Ankara'dan ayrılmamamızı istemiştir. Bu yüzden genel
kurulunuzu izleyemiyoruz. İşçi sınıfının yiğit önderleri, DİSK genel kurul üye
leri, işçi arkadaşlarımızın bizi anlayışla karşılayacaklarını umarım.

Biliyoruz ki içinde yaşadığımız bunalımdan çıkışlar işçi sınıfımızın ör
gütlü gücü ve mücadelesi en büyük bayraktır. Bu bunalımın kaynağı kapi
talist sistemdir. Kapitalist sistemin oluşturduğu yerli ve yabancı tekeller
dir•. DiSK emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele veren işçi sınıfımı
zın örgütlü gücüdür. Türkiye'nin bir an önce geri kalmışlıktan kurtulmasını
en başta gelen görevi saymaktadır. Ulusal bağımsızlığımızın en kararlı sa
vunucusu yurtsever işçi sınıfımızın örgütü 'DiSK'tir. DİSK kuruluşundan günü
müze sömürüyü yok etme hedefinin bütünlük içinde kalmasını temel taşı
yapmıştır.

Ekonomik ve siyasal mücadelenin birbirinden ayrılmayacağına inan
mıştır.

DİSK'in temsil ettiği demokratik ve kitle sendikacılığının ilkeleri ve
uygulamaları 1967'den bu yana gelişmiştir. 1970'1ere gelindiğinde; Türki
vede sınıf mücadelesi şiddetlenmiştir. Bu mücadelede DİSK işçi sınıfımı-
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zın sınıf ve kitle sendikal örgütü olarak adım adım büyümüştür. 15 - 16 Ha
ziran, işçi sınıfımızın o güne değin tarihinin en yığınsal bir çıkışıdır. Ege
men sınıfların tezgahladıkları siyasal girişime karşı kitlesel bir karşı ko
yuştur. Geniş işç:i yığınları DİSK'te sınıf sendikacılığı arnaçlarruşnr. Eylem
leri ile de kesin başarı kazanmıştır. DİSK 1971 -1973 açık baskı, şiddet
ve terör döneminde o güne dek elde ettiği mevzileri bilinçle savunarak 12
Mart faşizmini geriletmek direnişinde başarılı 'olmuştur. DİSK Devlet Gü
venlik Mahkemelerine karşı kitle mücadelesinin en şanlı örneğini vermiş,
işçi sınıfımızın tarihine en güzel mücadele örneğini yansıtmıştır. Biz DİSK'in
ön saflarında yer aldığı mücadelede sömürüsüz bir topluma varmak, demok
rasi, barış ve özgürlüğü hayata aktarmak, 6. Genel Kurulun bu bilinçle sürdü
rüleceğine ve sonuçlandırılacağına inanmaktayız. Çalışmalarınızda başarılar
diler, saygılar sunarız." denilerek milletkevili ve senatörlerin bu telgrafta
imzaları açılmıştır. Bu telgrafa imza atan miletvekilleri ve senatörler şun
lardır:

İsmail Hakkı ÖZTÜRK
Hakkı öZTORUN
Kemal ANADOL
Mustafa ŞENTÜRK
Metin TüZüN
Necati CEPHE
Ferhat ASLANTAŞ
Hasan ÇİĞDEM
Erol SARAÇOĞLU
Hikmet ÇETİN
Ferit GüNDOĞAN
İbrahim AKDOĞAN
Hayri BENliSU
I\Jecla TÜRKMEN
Asım· GİRAY
Adnan TUNA
Süleyman GENÇ
Halôk l(ARADöKLÜ
Mehmet BALLI
Nizamettin ÇOBAN

Adana Milletvekili
Adana Milletvekili
Zonguldak Milletvekili
Malatya Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Balıkesir Milletvekili
İzmir Milletvekili
Elazığ Senatörü
Ankara Milletvekili
İstanbul Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
İzmir Milletvekili
İzmir Milletvekili
İzmir Milletvekilı
Çanakkale Milletvekili
İzmir Milletvekili
Konya Milletvekili •
Artvin Milletvekili
Kütahya Milletvekili
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Celal DOĞAN
Hüseyin KALELİ
Faik öZTüRK
Haydar DEMiRTAŞ
ilhan DiBEK
Mustafa KAZANCI
Ertuğrul GÜNAY
Azimet KöYLÜOĞLU
Ahmet TüRKMENOĞLU
iskan AZiZ
Rahmi KUMAŞ
Solmaz NEViN
Mehmet Ali PESTiLCiOĞLU
ilhan öRBAĞ
Samet ATEŞ

Gaziantep Milletvekili
Konya Milletvekili
Elazığ Milletvekili
Hatay Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Denizli Milletvekili
Ordu Milletvekili
Sivas Milletvekili
İzmir Milletvekili
Diyarbakır Milletvekili
Trabzon Milletvekili
İstanbul Senatörü
Zonguldak Senatörü
İstanbul Senatörü
Ordu Milletvekili

Bu mesajda, Türkiye'deki bunalımın kaynağını kapitalist sistemin oluş
turduğu, emperyalizm ve kapitalizme karşı verilen mücadelede işçi sınıfının
en güçlü örgütü DİSK'e büyük görevlerin düştüğü, Türkiva'nln kurtuluşunun
DiSK'in vereceği siyası mücadeleyle başarıya ulaşacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca DiSK'in demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri doğrul
tusunda 1967'de başlayan mücadelesinin 1970'1erde şiddetlenerek büyü
düğü, 15-16 Haziran'da DiSK'in öncülüğünde devlete ve düzene karşı ya
pılan kanlı ayaklanma ve isyan öğülerek bu kanunsuz ve şeni eylemler iç
tenlikle benimsenerek yeni yeni yapılacak bu tip eylemleri ve ilerde vuku
bulacak halk ihtilalini destekliyeceklerini açıklamaya çalışmışlardır.

Keza 12 Mart dönemide açık bir şekilde kötülenerek Devlet Güvenlik
Mahkemelerine karşı verilen mücadelenin sınıf ve kitle mücadelesinin en
güzel örneği olarak gösterilmiş, kendilerinin DiSK'in vereceği bütün müca
deleleri destekleyeceklerini açık bir şekilde beyan etmişlerdir.

Mesaj. bir kongrenin yapılmasını kutlamaktan ziyade, tamamen Mark
sist-Leninist fikir ve görüşleri ihtiva eden DiSK'in kanun dışı eylemlerini
öven, politik ve ideolojik faaliyetlerin! benimseyen görüşleri aksettirmek
tedir.
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Bu mil ıetvekili ve senatörler kendilerini bir siyasi partının mensubu
ve Türkiye 'n in kaderi üzerinde son sözü söyleyen parlementerler oldukla
rını düşünmeksizin Anayasamız'da şekillenip kendilerince parlamentoya gir
dikleri ilk günü yaptıkları yeminlerini unutarak 648 sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 83. 84, 87. maddelerinde ifadesini bulan "Cumhuriyetin Korun
ması" prensip ve yasaklarına muhalif fii liyatlarını açıkça ortaya koymuş
lardır.

• Mesaj metninin üslup, muhteva ve manası itibariyle yukarıdaki bölüm
lerde temas edilen DiSK'e sosyalist ülkelerden gönderilen mesajlardan ay
rılamayacak kadar ayniyet arzetmiş olması, hatta mesaj altındaki talihsiz
imzaların yok farzedilmesi halinde bu mesajın. sosyalist bir ülkeden geldi
ği intibaını vermektedir.·

1 Mayıs 1978 Taksim Miting'i hakkında evvelki bölümlerde geniş açık
lama yapılmıştır.

Bu mitinge katılanların söyledikleri sloganlar. yaptıkları konuşmalar,
taşıdıkları pankartlarla Türkiye'de mevcut Anayasal düzeni zorla devirip ye
rine Marksist-Leninist bir düzen kurmak bunun için kitlelerin aktif bir halde
tutulmasının amaçlandığı açık bir şekilde herkesçe görülüp bilindiği hal
de; CHP'ye mensup 24 parlamenter ile devrin belediye başkanı Aytekin
KOTiL bu törene katılarak şeref trübününde yerlerini almışlardır.

önlerinden geçen "Yaşasın Sosyalizm. Bütün ülkelerin işçileri Birle
şin. 141 - 142'ye Hayır. DGM'yi Ezdik Yaşasın DiSK. Bağımsız Türkiye,
işçi-köylü-gençlik Devrim için Birleştik. Yaşasın Proletarya Enternasyonaliz
mi, Türkiye Komünist Partisine özgürlük. Kürtlere özgürlük vb." gibi pan
kartları ve sloganları ayakta selamlıvarak kutlamış ve alkışlamışlardır.

Bu Milletvekili ve Senatörler şunlardır:

lsmail Hakkı öZTORUN
Erol SARACOĞLU
Kemal ANADOL
Selahattin öCAL
Nuri Çelik YAZICIOĞLU
Faik öZTORK
Süleyman GENÇ
Metin TüZüN
Ferhat ASLANTAŞ

Adana Milletvekili
Ankara Milletvekili
Zonguldak Milletvekili
Ankara Milletvekili
Çankırı Milletvekili
Elazığ Milletvekili
İzmir Milletvekili
İstanbul Milletvekili
İzmir Milletvekili
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Yılmaz Cemal BOR Niğde Milletvekili
Solmaz BEHLÜL Jstanbul Senatörü
Cevat ATILGAN Yozgat Milletvekili
Erol ÇEVİKÇE Amasya Milletvekili
Hasan üNAL Antalya Milletvekili
ilhan BİBER İstanbul Milletvekili
Altan TUNA Çanakkale Milletvekili
Mustafa ŞENTüRK Malatya Milletvekili
İbrahim AKDOĞAN Kocaeli Milletvekili
Mehmet FEYYAT İstanbul Senatörü
Zeki EROĞLU İstanbul Milletvekili
Ertuğrul GÜNAY • Ordu Milletvekili
Necati CEBE Balıkesir Milletvekili
Burhan ERMİŞ Niğde Milletvekili
Ayhan ALTUĞ İstanbul Milletvekili

Bu kişilerin tavır ve hareketleri orada DiSK ve diğer kuruluş ve der
neklere manen destek sağlamış, gözleri önünde işlenen suçları tasvip ede
rek arzu edilen ve gerçekleşmesi istenen komünist rejimi benimser görün
müşlerdir. (Ek-2 Mayıs 1978 tarihli Hürriyet Gazetesi ve diğer Basın)

Nitekim, kitlesel eylemler bölümünde incelenerek açıklanmış bulunan
15 - 16 Haziran olayları DiSK'in öncülüğünde devlete ve rejime yönelik halk
hareketinin başlangıcını teşkil etmiş, giderek gelişip büyüyen bu eylemler
isyana dönüşmüştür. Bu şeni eylemler ancak o tarihte ilan edilen sıkıyö
netim idaresiyle önlenebilmiştir.

1971 - 1973 döneminden sonra bu kitlesel eylem; DiSK 'in siyasi ya
şamında en büyük iftihar ve ilham kaynağı olmuş. yaptığı ve yapmayı tasar
ladığı kitlesel eylemlerde 15-16 Haziran olayları emsal olarak alınmıştır.
Bu sebeplerden ötürü daima kendisine bağlı kitleleri aktif halde tutmak için
her yıl 15 - 16 Haziran olaylarını kutlamayı adet haline getirmiş. bu husu
sa büyük bir önem vermiştir.

Böylece 16.6.1978 tarihinde bu olayların kutlanışı İstanbul Spor Ser-
gi Sarayında yapılmıştır. •

Bu kutlama günü sebebiyle CHP'ye mensup 71 Milletvekili ve Senatö
rün müşterek imzalarını taşıyan Ankara Meclis PTT Şubesinden verilmiş•ve acele kaydını ihtiva eden telgraf direkt olarak toplantının yapıldığı sa-
lon da belirtilmek suretiyle DİSK Genel Başkanlığına çekilmiştir.
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Telgraf metni aynen şöyledir : .

..Acele DiSK Genel Başkanlığına Spor Sergi Sarayı İstanbul

15 - 16 Haziran 1970 tarihinin Türkiye işçi Sınıfı Hareketi içinde önem
li bir yeri vardır.

Emperyalizme, Uluslararası Tekellere ve büyük sermayeye bağlı çev
relerin DiSK'i yok etmek planı 15 - 16 Hazirarı'da bozulmuştur.

15 - 16 Haziran işçi sınıfımızın o güne kadarki tarihinde örgütlediği
en büyük yığınsal çıkıştır.

Bu olay sadece ekonomik değil, özünde siyasal bir amaç da taşıyor.
Egemen sınıfların tezgahladıkları siyasal girişime karşı kitlesel bir çıkıştır.
Geniş işçi yığınları DiSK'de somutlaşan sınıf sendikacılığını korumayı ve
geliştirmeyi amaçlamıştır.

15 - 16 Haziran 1979'Iara gelindiğinde Türkivede sınıf mücadelesi
gittikçe şiddetlendi. İşçi sınıfının örgütlü gücü DiSK'e karşı tertipler yoğun
laştı. DiSK 1971 - 1973 açık baskı, şiddet ve terör döneminde o güne dek
elde ettiği mevzileri bilinçle savundu. 12 Mart faşizmini geriletmede, DGM·
lere karşı direnişte, kitle mücadelesinin en unutulmaz örneklerini verdi.
DiSK emekçilerin daha iyi bir yaşama kavuşması, ülkemizin politik, ekonomik
bağımsızlığının sağlanması ve düşünce özgürlüğünün bir daha sökülmeye
cek biçimde yerleşmesinin önemli bir gücüdür. DİSK anti-emperyalist, an
tikapitalist, anti-faşist bir savaşımın sürdürülmesi için üzerine düşeni yap
mış, kuyrukçuluğu her türlü sapmayı ve bütün hastalıkları yenebilmiş, sı
nıf ve kitle sendikacılığından ve onun sağlam ilkelerinden zerrece ayrıl
mamıştır. Bu doğrultudan sapma çabalarının DiSK'in örgütlü gücü karşı
sında etkisiz kalacağı bilinmelidir. DiSK'in ön saflarında yerini aldığı mü
cadele sömürüsüz bir topluma varmak, barış ve özgürlüğü yaşama aktar
maktır. işçi sınıfımızın ve onun örgütlü gücü 1DiSK'in şanlı 15 - 16 Haziran
gününü kutlar, savaşımını bilinçle ve başarıyla sürdürmesini dileriz." (Ek-
130 ve DİSK 7. 'Genel Kurul Çalışma Raporu Sahife 156 - 157)

Bu telgraf altında imzası bulunan Milletvekili ve Senatörler şunlardır:

İsmail AKIN
Kemal ANADOL
Ferhat ASLANTAŞ
Mehmet BALTA

Afyon Milletvekili
Zonguldak Milletvekili

#1 İzmir Milletvekili
Artvin Milletvekili
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Kaya BENGİSU İzmir Milletvekili

Nuri BOZYEL Balıkesir Milletvekili

Necati CEBE Balıkesir Milletvekili

Nizamettin ÇOBAN Kütahya Milletvekili

Celal DOĞAN Gaziantep Milletvekili

Süleyman ERGÜN Edirne Milletvekili

Mustafa GAZALCI Denizli Milletvekili

Süleyman GENÇ İzmir Milletvekili

Ertuğrul GÜNAY Ordu Milletvekili

Hasan iLDAN Elazığ Senatörü

Faik öZTüRK Elazığ Senatörü

Hakkı öZTORUN Adana Milletvekili

Mehmet Ali PESTiLCi Zonguldak Senatörü

Erol SARAÇOĞLU Ankara Milletvekili

Burhan SAVLI Muş Milletvekili

Mustafa ŞENTÜRK Malatya Milletvekili
Altan TUNA Çanakkale Milletvekili
Neccar TÜRKCAN İzmir Milletvekili
Metin TÜZÜN İstanbul Milletvekili
Veli ZEREN Yozgat Milletvekili
Solmaz BEHLÜL İstanbul Senatörü
Haluk KARABöRKLü Bolu Milletvekili
Adnan KESKİN Denizli Milletvekili
Cemal AKTAŞ Burdur Milletvekili
Temel ATEŞ Ordu Milletvekili
Muharrem SöKELi Aydın Milletvekili
Gündüz ONAT Kırklareli Milletvekili
Hüseyin öZSUAT Isparta Milletvekili
Ahmet ÇOBANOĞLU Konya Milletvekili
Hüseyin KALELİ Konya Milletvekili
M. Ali ÇALIK Konya Milletvekili
iskan AZiZOĞLU Diyarbakır Milletvekili
Ahmet MELiK Urfa Milletvekili
lbrahim AKDOĞAN Kocaeli Milletvekili
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Şükrü BÜTÜN Çorum Milletvekili
Nedim TARHAN Adana Milletvekili ·
Mehmet ÇELİK Aydın Milletvekili
Sabri öZTüRK Hatay Milletvekili
Yücel AKINCI Konya Milletvekili
Azimet KöYLüOc',LU Sivas Milletvekili
Ali KURT Tokat Milletvekili
Cevat ATILGAN Tokat Milletvekili
Selahattin öCAL Ankara Milletvekili
Nuri Çelik YAZICIOc',LU Çankırı Milletvekili
Orhan AKBULUT Sivas Milletvekili
Hüseyin DOĞAN Kahramanmaraş Milletvekili
Cemal BOZ Niğde Milletvekili
Orhan YAĞCI Bilecik Milletvekili
Cengiz ŞENSES Ankara Milletvekili
Ali Nejat ÖLÇEN İstanbul Milletvekili

Rahmi KUMAŞ · Trabzon Milletvekili
Yaşar CEYHAN Ankara Milletvekili
Adil Ali CİNER Trabzon Milletvekili
Barboros Turgut BOZTEPE Sakarya Milletvekili

Prof. Haluk ULMAN İstanbul Milletvekili
Hüseyin ARKANLI Tunceli Milletvekili
Sadullah USUMT Balıkesir Milletvekili
Orhan VURAL Ordu Senatörü

Erol ÇEViKCE Amasya Milletvekili

Erkin TOPKAYA Manisa Milletvekili
Haydar DEMİRTAŞ Hatay Milletvekili

Mahmut TüRKMENOĞLU İzmir Milletvekili
Doğan ARASLI Kars Milletvekili

Yusuf ÇETİN Adıyaman Senatörü
ilhan ÖZBAY İstanbul Milletvekili

Ferit GüNDOĞAN İstanbul Milletvekili

Ömer Ihsan PAKÖZ Denizli Milletvekili .<......•
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Bu telgraf metni. yalnız 15 - 16 Haziran olaylarının övülmesi bir yana,
hareketin özünde siyasi bir amaç taşıdığı açık bir şekilde belirtilerek bu
eylemin Türkiye'de mevcut Anayasal rejimi cebren ve kanlı bir şekilde de
virip yerine sosyalist bir düzen getirmeyi amaçladığı ifade edilmektedir.

DiSK'in sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine sadık kalarak bu yönde
gerçekleştirdiği DGM'lere hayır, 20 Mart faşizme ihtar eylemleri bir kere
daha övülüp benimsenerek anti-emperyalist, anti-kapitalist, anti-tekel, anti
faşist'lere karşı verilen mücadele samimiyetle tasvip edilerek kazanılmış
olan mevzilerden bir an önce sömürüsüz topluma varmak için DiSK'in ger
çekleştireceği "Halk ihtilali"_ni büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini belirt
meye çalışmışlardır.

Bu kişiler kendilerinin kimlerin temsilcileri olduklarını unutup yaptık
ları namus yeminlerine ihanet ederek Devlet'e, Cumhuriyet'e ve Hejirrı'e sadık
kalıp bunları koruyacakları yerde aksine Marksizm ve Leninizm prensiplerini
benimsemiş şahıslar olarak aynı prensipleri benimseyen DiSK'le ortak ga
ye faaliyetler içinde oldukları kesin bir şekilde ortaya çıkmış bulunmakta
dır. .

Ve yine aynı partiye mensup 71 Milletvekili ve Senatör 27 Mart 1979
tarihinde kendi imzalarını taşıyan· bir mektubu Abdullah BAŞTüRK'e gön
dermişlerdir.

Bu mektupta aynen şöyle;

"DiSK sermayenin ve sömürücü güçlerin karşısında işçi sınıfı ile yoksul
halk kitlelerinin en önemli vazgeçilmez güvence kaynağıdır.

Kurulduğundan beri sınıf ve kitle sendikacılığını geliştiren ve başa
rıyla uygulayan DiSK'in iç işlerine karışmaya kimsenin hakkı olmadığı inan
cındayız. özellikle ülkemizin bu günkü koşulları DiSK'e büyük görevler yük
lemektedir. Bu nedenle sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesini zedeleyecek her
türlü davranışın da karşrsındavız-

Bu ilkenin korunmasına 1DiSK'in her üyesinin özen gösterdiğine ait inan
cımızı da korumaktayız. DiSK gücünden yitirdikçe işçi sınıfı ve yoksul halk
kitleleri de gücünü yitirir. DiSK'in ve işçi sınıfının bütünlüğünü ve güçlü
lüğünü zayıflatacak olan son olaylar karşısında üzüntü ve kaygı duyduğumu
zu ve bu tür çelişkilere düşmenin sakıncalarını belirtmekte yarar görmekte
yiz. Saygılarımla." denilmektedir.



Bu mektuba imza atan Milletvekili ve Senatörler de şunlardır :
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Ferhat ASLANTAŞ
i. Hakkı ÖZTORUN
Hüseyin öZSUAT
Süleyanman GENÇ
Kemal ANADOL
Metin TÜZÜN
ilhan BİBER
Yaşar CEYHAN
Hasan AKKUŞ
Mustafa ŞENTüRK
Ferit GüNDOĞAN
Akın SİMAV
ilhan öZBAY
Yılmaz Cemal BOR
Burhan Galip SAL
Kemal ATLI
Erol SARAÇOĞLU
Ahmet ÇOBANOĞLU
Gündüz ONAT
Faik öZTüRK
Hasan İLDAN
Veli ZERAY
Adil Ali CİNER
Neccar TÜRKCAN
Altan TUNA
Necati CEBE
Mehmet Ali PESTİLOĞLU
İbrahim AKDOĞAN
Hüsamettin ÇOBAN
iskan AZiZOĞLU
Ali Nejat ÖLÇEN
Süleyman EFE
Vural BOZYEL

İzmit Milletvekili
Adana Milletvekili
Isparta Milletvekili
İzmir Milletvekili
Zonguldak Milletvekili
İstanbul Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Ankara Milletvekili
Afyon Milletvekili
Malatya Milletvekili
İstanbul Milletvekili
İzmir Milletvek·ili
İstanbul Milletvekili
Niğde Milletvekili
Muş Milletvekili
Ordu Milletvekili
Ankara Milletvekili
Konya Milletvekili
Kırklareli Milletvekili
Elazığ Milletvekili
Elazığ Senatörü
Yozgat Milıetvi'kili
Trabzon Milletvekili
İzmir Milletvekili
Çanakkale Milletvekili
Balıkesir Milletvekili
Zonguldak Senatörü
Kocaeli Milletvekili
Kütahya Milletvekili
Divarbakır Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Malatya Senatörü
Balıkesir Milletvekili
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Sadullah USUMI
Hüseyin ATMACA
Abdullah Emre İLERİ
Günay YALIN
Rahmi KUMAŞ
Yusuf ÇETİN
Oğuz YAZICIOĞLU
Ekrem KABAY
Cemal AKTAŞ
Fevzi ÖZER
Orhan YAĞCI
Haluk KARAGöRKLü
Mehmet SEYDİBEYOĞLU
Sabri öZTüRK
Mehmet TÜRK
Muharrem SÖKELİ
Halil AKGÜL
Ertoz V. SUİÇMEZ
Sami GÖKMEN
Süleyman Sırrı ERZİN

Hüseyin KALELİ
Cavittin TEVAL
Nedim TARHAN
Azimet KöYLÜOĞLU
Ali KURU
Solmaz BEHLÜL
Cengiz ŞENSES
Selahattin öCAL
Mehmet FEYYAT
Durmuş Ali ÇELİK
Mustafa öZTİN
Fevzi Hasan ESATOĞLU
Ertuğrul GÜNAY
Süleyman Sabr'i öZNAL

Balıkesir Milletvekili
Denizi i Senatörü
Niğde Senatörü
Ordu Milletvekili
Trabzon Milletvekili
Adıyaman Senatörü
Adana Milletvekili
Burdur Senatörü
Burdur Milletvekili
Muğla Senatörü
Bilecik Milletvekili
Bolu Miletvekili
Kastamonu Senatörü
Hatay Milletvekili
Mardin Milletvekili
Adana Milletvekili
Diyarbakır Milletvekili
Trabzon Milletvekili
Muğla Milletvekili
Edirne Senatörü
Konya Milletvekili
Edirne Milletvekili
Adana Milletvekili
Sivas Milletvekili
Tokat Milletvekili
İstan'bul Senatörü
Ankara Milletvekil,
Ankara Milletvekili
İstanbul Senatörü
Konya Milletvekili
İzmir Milletvekili
İstanbul Senatörü
Ordu Milletvekili
Edirne MilletvJ\ili



Hüseyin DOĞAN
Adnan KESKiN
Hasan ZENGİN
Berem TOPKAYA

Kahramanmaraş Milletve'kili
Denizli Milletvekili
Manisa Milletvekili
Manisa Milletvekili
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Bu mektup DiSK'in Maden-iş, Bank-Sen, Bay-Sen ve Yeraltı Maden-iş
sendikalarının DiSK onur kurulu tarafından DİSK bünyesinden 1 yıl müd
detle geçici olarak ihraç edilmesine karar verilmesi ile ilgilidir.

Bu ihraç keyfiyeti tamamen konfederasyon bünyesirrde yapılan DiSK'in
iç işlerine taalluk eden b'ir muameledir.

Ne var 'ki; Mektubun üslubu, taşıdığı görüşler ve bu olay sebebiyle
milletve'kili ve senetörlertn daha evvelki olaylarda da olduğu gibi DİSK'in
ideolojik görüşler'ine paralel ve büyük bir u,yum sağlamakta sermayenin ve
sömürü güçlerin karşısırrda DİSK'in yoksul halk kitlelerinin en önemli vaz
geçilmez güvence kaynağı telak1ki edilmektedir. Türkivenin bu günkü koşul
larında DiSK'e büyük görevler yüklenmektedir, denilerek kurulmasını arzu
ettikleri komünist düzenin anca'k DİSK tarafından gerçekleştir'ilmesini vur
gularna'ktadırlar. Bu bakımdan Dİ6K'in daha çok kuvvetlenip büyümesini ve
aşamalar katetmesini arzu etmektedirler.

DiSK 'le aynı ideolojiyi paylaştıklarından şüphe edilmeyen mektup al
tındaki imza sahipleri milletvekili ve senatörler bu 4 sendikanın geçici ola
rak dahi DİSK bünyesinden ihracına karar veri·lmiş olmasını. DİSK'in de ar
zuladığı sosyalist düzene geçişi geciktirecek ve DİSK'in Marksist-Lerıinist
vasfına zarar iras edecek rnahivette olmasından dolayı, DİSK'in iç işlerine
taalluk eden bir müdahalede bulunmak cesaretini göstermişlerdir.

Dört sendika ile ilgili ihraç kararının geri alınmasını bu sebeble iste
yere'k kutsal görevleri ile hiç bir şekilde bağdaşmayan bu tutum ve davra
nışları yukarıda 'izah ettiğ'imiz Anayasa ve sivast partiler yasasına tamamen
aykırılık teşkil etmektedir.

Türkiye'de Anayasal düzeni zor ve tehdit al-tında tutarak ihtilalci yön
temlerle bu düzeni devirmeye yönelik eylemlere girişmiş, kanunT olmaktan
çıkıp kanunsuzluğa bürünmüş böyle bir teşekkülün genel kurullarında bulu
nup konuşmalar yapan, eylemlerine işt'ira'k eden, kongrelerine mesaj ve tel
graf gönderen ve 1 Mayıs'larına katılan ve illegal hale dönüşmüş konfede
rasyondan mensubu olduğu partilerine menfaat temin eden ve böyle bir
konfederasyonun içişlerini sevk v-e idare etmeye yönelen: yukarıda ayrı ayrı
isimleri yazılmış milletvekili ve senatörlerin D•iSK ile ortak amaç ve faaliyet
ler içinde oldukları anlaşılmıştır. (Ek-130, 179, 180, 181)
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DİSK'in İstanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan APAYDIN ile Münase-
beti

Orhan APAYDIN DİSK 6. genel kurulunda yaptığı konuşmasında özet
le : Devrimci işçi sendikaları konfederasyonunun 6. genel kurulunu İstan
bul Barosu adına selamladığını; ülkemizde işçi sınıfının. toplumumuzun ulu
sal haklarına. temel özgürlüklerine saygılı demokratik hukuk düzeninin ha
kim olabilmesi ve bu düzenin işleyeıbilmesi için başlı başına bir güvence
olduğunu; işçi sınıfının örgütlenme hakkını ortadan kaldırmaya yönelik ya
saların çıkartılmasına karşı 15 Haziran 1970 tarihindeki DiSK'in direnişi
ile 1976 yılındaki DGM 'fere karşı girişilen direnişleri Türk hukukçularının
unutmayacaklarını; faşizme karşı DiSK'in giriştiği savaşta tüm demokratik
kuruluşların DiSK'in yanında olduğunu; belirterek son olarak İstanbul Baro
su adına "Demokrasimiz için. Barış için, insan haklarının ve özgürlükleri
nin Türklvede saygı görmesi için. DiSK yaşamalıdır. İstanbul Barosu ola
rak DiSK yaşasın diyoruz." diyerek sözlerine son vermiştir.

Orhan APA'r1DIN Maden-iş Sendikasının 23. kongresinde yaptığı ko
nuşmasında: "Türkiye Maden-iş Sendikası ülkemizde güç günlerde bizlere
her zaman ümit ve güç vermiştir. Türkivede bunalım hiç bir zaman toplu-
ma değil sisteme aittir. Bunalım Türkiye'de olan şiddete ve teröre daya-
nır. Elbette bu zor günlerde bağımsızlık savaşı da verdik. Bağımsızlık sava
şının verildiği günlerde işçi sayısı 20 bin civarında idi ve savaşta ön saf
tarda döğüştüler. Bu gün ise 4,5 milyon işçi sınıfı var. Bu gün yurdumuzda
1920 yıllarına benzer saldırı uygulanmaktadır. Ama hedef bilinmektedir.
Aslında ulusun bağımsızlığı tümden yok edilmek istenmektedir. Bu demok
rasiyi savunanlara karşı yönetilen saldırılar tüm halk için despotik rejim
yaratılmak istenmektedir. Günümüzde bu savaş sürmekte ve ülkemizde dik-
ta bir rejim kurulmak istenmektedir. Bunu yapan kimlerdir? Bunu yapanlar
ülkede faşist bir rejim kurmak isteyen faşist diktatörlerdir. 1920'Ierde yenil- .
meyen ve bağımsızlık savaşı veren halkımız şimdi bir avuç faşistin yarattığı
olaylar karşısında kesinlikle yenilmeyecek, onlara kim olduğumuzu elbette
göstereceklerdir. Şimdilik hükürnet tarafından DGM tekrar getirilmek isteni
yor. Bu mahkemeler niçin ve kime karşı kuruluyor. 'Bu mahkemeler işçi sı
nıfının haklarını savunanlara. 141-142 'yi istemeyenlere karşı kuruluyor. Bu
da elbetteki korkunç bir yetkidir. DGM gelince sokaktaki terör durabilir.
ama bu sefer de devletin terörü başlar. fikir özgürlüğü tamamen ortadan
kalkar, mahkemeye tayin olacak hakimler belli zihniyetteki kişilerdir. Bu
nun da karşısına çıkmak gerekir. ülkemizde faşizme, emperyalizmin. tekel-
ci burjuvazinin bu tehlikesini önleyebilecek tek kitle yalnız işçi sınıfıdır.
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Faşist tasarılarından olan DGM yasasının çıkarılmaması için çaba sarfe
deceğiz. Türkive'ds bir polis devleti kurmak isteniyor. Bu devlet ile faşizme
geçiş tezgahlanıyor. Türkiye işçi Srnıfı üzerinde oynanmak istenen oyunlar
bellidir. Bu oyunları bozmak, önce kazanılmış olan hak ve özgürlüklere sa
hip çıkabilmek ve bu hak ve özgürlükleri genişletmekle olacaktır. Bunalım
dan kurtulmanın güçlü yolu eylem birliğinden geçer. Siret ve Nazım HİKMET
işçilere büyü-k yararlar sağlamışlardır. Ancak günümüzde bunların eserleri
yasaklanmıştır. Her zaman olduğu gibi baromuz siz işçi sınıfının yanında
olacaktır. Yaşasın anti-faşist güçlerin eylem birliği, faşizme karşı omuz
omuza." demiştir.

Orhan AP.~JYIDIN Di"SK 7. Genel Kurulunda da özetle; işçilerin en önem
li haklarından olan grev hakkının nasıl elde edildiğinin kısaca tarihcesini
yaptıktan sonra, "Paris'te işçilerin toplanarak işi bırakmaları sonunda işve
ren mecburi olarak kendilerine 8 saatlik çalışma ha'kkını tanımaya mecbur
olmuştur." demiş, devamla genel grevin verilmiş bir hak olmadığını, bu hak
kın işçiler tarafmdan zor kullanılarak gerçekleş~ir'ildiğini, bu durum karşı
sında hakim sınıflar bunu düzenleyerek kanun hükmü haline getirdiklerini
belirtmiştir.

Türkiye işçi sınıfının kazandığı hakları dünya işçi sınıfının kazanmış
olduğu haklardan ayrı düşünmeye imkan olmadığını ifade ederek. "işçi sı
nıfımızın kazandığı haklar Çalışma Raporunun ilk sayfasında gayet güzel
açıklanmıştır. 187O'Ierden bu yana kadar süren bir mücadelenin ürünüdür.
Bu haklar zorla alınmıştır. Türkiye'de işçi sınıfı kısıtlı olan bu hakkı geniş
leterek kullanmak istiyor ve bunun mücadelesini veriyor. Bakanlar kurulu
grevleri erteleme konusunda yetkilerini kötüye kullanmıştır." demiş, hatta
Ankara otelindeki grevin mill1 güvenlik qerekçesivle kaldırıldığını, gerçek
sebebin o tari'hte yapılan NATO toplantısı nedeniyle alındığını söyleyerek
Türkivede çökmekte .olan sistemin aya'kta durması için zora baş vurulduğu
nu; hakim sınıfların diktası ol·duğunu; bu tahakkümün işçi sınıfına karşı ya
pıldığını, çünkü işçi sınıfının siyası örgütlenme hakkı olan 141 ve 142.
Maddeler yürürlü'k'te olduğu müddetçe bu tahakkümün devam ettiğini, bunu
kaldırmak için tüm devrimci güçlerin bir araya. gelerek bir gücü yaratmaları
ve işçi sınıfı partisini kurmaya gayret göstermeleri lazım geldiğini belirttik
ten sonra sözlerine devamla aynen :

"141 ve 142. Maddelerin faşist İtalyan Ceza Kanunundan 1936 sene
sinde kanunumuza aktarılıp, faşist bir rejimin hukuksal dayanağı oluşturul
mak istenmiştir. Bu bakımdan Türkiva'de fi'kir özgürlüğü yoktur. Ancak ser
mayeden, Türkiye'deki Amerikan üslerinden yana iseniz bu özgürlük vardır.

•
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Bunları dile getirip, konuştuğunuz zaman Vatarı'a ihanet suçunu işlemiş olur
sunuz. Türkiye'de hukuk gerek alt yapısı gerekse üst yapısı itibariyle ser
mayeden yana" demiş, bu şartlar altında işçi sınıfının siyası partisini oluş
turmasını, bu hakkın zor kullanarak gerçekleşeceğini, tüm işçi sınıfının zora
baş vurması lazım geldiğini, kazanılmış hak ve mevzilerin iyi kullanılarak
halka benimsetilmesini işaretlemiş ve konuşrnasrna devamla "Baro Başkanı
sıfatıyla aranızda bulunuyorum. Sizi bu mücadelenizde yalnız bırakmıyo
ruz. Sizin haklarınız için bütün Avukat arkadaşlar 'birlikte omuz omuza sa
vaşıyoruz. Bu mücadeleyi Avukatlar yürütmeye kararlıdır. lran'da Şah yöne
timine karşı hukukçular ön safta mücadele veriyorlar. Keza Pakistan, Zirnbab
ve ve Güney Afrika'da da bu mücadele sürüyor. Cezaevleri avukatlarla dolu.
DGM direnişinde hukukçular işçi sınıfı ile omuz omuza vererek bir duvar
ördüler, mahkemelerin kimler için kurulduğunu işçilere anlattılar. Onların
direnişlerini gerçekleştirdiler. Bu mahkemeler işçileri yargılamak için ku
ruluyordu. Buna imkan tanımadık. Ben bunu Fransız hUkukçularına da söy
ledim. Frarısa'daki Devlet Güvenlik Mahkemelerini kaldırın çünkü biz işçi
lerle el birliği yaptık, Türkiyedeki DGM'leri kaldırdık.

Türkivede bu düzen yıkılacak, toplum er geç kurtulacaktır." diyerek
sözlerine son vermiştir.

Bütün bu konuşmalardan, D1iSK 5. Kongresinden sonra yönetime seçi
lenlerle İstanbul Barosu arasında yakın ilişkilerin kurulduğu, İstanbul Baro
senun yönetim kurulunun ve Başkanı Orhan APAY.DIN'ın D'iSK'in akıl hoca
lığını yaptığı açrkca anlaşılmaktadır.

Muhtelif toplantılara katılarak Baro adına konuşup, işçileri kanunsuz
genel grev yapmaya teşvik etmiş, T.C:K. nun 141 ve 142. maddelerini faşiz
min hukuksal temelleri olarak vasıflandırıp işçileri devamlı surette mevcut
Anayasal düzene karşı gelmeye zorlamıştır.

Faşist İtalyan Ceza Kanunundan alındığını ileri sürerek T. C. K. nun
141 ve 142. maddeleTinin kaldırılması için işçilerin zor kullanmalarını öner
miş ve onları kanunsuzluğa itmiştir.

Orhan APAYDIN aynı şekilde DiSK tarafından gerçekleştirilen Devlet
Güvenlik Mahkemelerine hayır direnişinde işçilerle omuz omuza vererek bir
likte hareket ettiklerini, bu mahkemelerin işçileri yargılamak için kurulmak
istendiğini açıklamıştır. 15-16 Haziran olaylarını Türk işçi sınıfının tarihin
de en görkemli bir hareket olarak görüp D·iSK'in öncülüğünde yapılan bu
halk isyanını överek alkışlamıştır.

•
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DiSK'in yurt dışı sosyalist sendika ve kuruluşlarla münasebetlerini
dahi sevk ve idareye yeltenmiş nitekim oıi-SK'in vaoancı kuruluş ve sendika
larla ilişkileri kısmında açıklandığı üzere "Ek-111 sayılı dosya" 18-22 Aralık
1979 tarihinde D•i'SıK Başkan Vekili Mukbil ZIRTIL0ĞLU. Koordinasyon ve
Eğitim Dairesi Müdürü Faruk PE'K1iN'den oluşan D1iSK delegasyonu Çekos
lovakya ve Macaristan gezilerine gitti'klerinde bu delegasyona özel talimat
vererek Macaristan Barolar Birliği ile temas yapılmasını sağlamıştır.

DiSK'e bağlı Maden-iş Sendikasının 23-12-1979 tarihinde Çınar ote
linde yaptığı 23. genel kuruluna katılmış burada işçileri Anayasal düzene
karşı direnmek için güç ve eylem birliğine çağırmış, enternasyonal marşını
ayakta dinleyerek politik ve ideolojik mahiyette mevcut rejim aleyhine ko
nuşma yapmıştır.

Orhan APAYDIN 20 Mart "Faşizme ihtar" eyleminin yasal bir hakka
dayandığını 29.3.1978 taritrinde belirtmiş ve Başbakan Ecevit ve Bakırköy
Savcısının bu konu ile ilgili demeçlerini "Yasal dayanaktan yoksun" ola
rak vasıflandırmış ve ayrıca 2 Nisan 1978 tarih ve 40 sayılı DiSK Der
gisine verdiği demeçte bu husustaki görüşlerini "Faşist bir düzen kurmaya
yönelik DGM yasasına karşı geçen yıl yapılan D·iSK direnişi de aynı şekilde
başarılı oldu.", "Başbakan'ın DiSK'i ve onu destekleyen kuruluşları suç iş
leme ile itham etmesi yerinde bir davranış sayılmaz." ve "faşist saldırgan
lığa karşı Anayasal düzeni koruma amacını güden -direnme hakkı- Anayasa
dan doğan bir haktır." Başlıklı paragraflar altında açıklamıştır. ( EK-149.
111. 179, 180, 124)

Baro temsilcisi olarak herkesten fazla kanunlara saygı göstermesi la
zım gelen bir zat'ın muhtelif vesilelerle yapmış olduğu konuşmalarında sen
dika ve işçileri kanunsuz eylemlere teşvik ve tahrik edişi Türk hukukçuları
için hazin bir vakadan başka bir şey değildir.

Netice olarak Türkiye'de mevcut Anayasal düzenin zor ve tehdit al
tında tutarak ihtilalci yöntemlerle bu düzeni devirmeye yönelik eylemlere
girişmiş DiSK'le Baro Yönetim Kurulunu temsilen Orhan APAYDIN'ın ortak
amaç ve faaliyetler içinde oldu'k'ları açık bir şekilde aolaşılrnektadrr.

Hazırlık tahkikatında sanık ifadeleri incelendiğinde:

Zabıta tarafından alınan ifadelerde. sanıkların ekserisi suçlarını ikrar
ederek gerekli ve geniş açıklamalarda bulunmuşlardır.

Hakimlikçe alınan ifadelerinde ise: Sanıklar suçlarını inkar ederek suç
suz olduklarını müdafaaten beyan etmişlerdir.
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Askeri Savcılığımızca alınan ifadelerinde ise;

Ulusal Demokratik Cephe "UDC" fikrinin Kemal TÜRKLER ve ekibi
tarafından ortaya atıldığını, 6 ncı genel kurulda "Cephe" Kararını almak
suretiyle bu yönetimi tasfiye ettiklerini, UDC fikrine karşı olduklarını bil
dirmişlerdir.

Bu "Cephe" kararını almalarındaki diğer bir maksadın Cumhuriyet
Halk Partisini iktidara getirmek, bu partinin iktidarında; kendilerine göre
yapılması gereken sosyal reformları tahakkuk ettirmek olduğunu ifade et
mişlerdir.

ülkemizde; örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün kısıtlı olduğunu ileri
sürerek Türk Ceza Kanununun 141-142 Maddelerinin kaldırılmasını bu se
beble istediklerini söylemişlerdir.

ören toplantılarında alınan kararların istişari mahiyette kararlar ol
duğunu, bağlayıcı vasfının bulunmadığını, bu se'beble mesuliyetlerinin ola
mayacağını bildirmişler, bir kısım sanıklar alınan bu kararlardan dahi haber
lerinin olmadığını, bu toplantılara katılmadıklarını ifade etmişlerdir.

Bir kısım sanıklar "Tek Tip Demokratik Tüzüğü" kabul ettiklerini bildi
rerek, ancak bu tüzüğü okumadıklarını, içeriğini bilmediklerini söylemişler;
bir kısım sanıklar ise bu tüzüğü kabul etmekle birlikte uygulamaya koyma
dıklarını ifade etmişlerdir.

Genel grev için dayanışma fonu altında her işçiden 1000 lira para ke
sildiğini açıklamışlar, bir kısım sendikaların bu uygulamaya katılmadıklan
kendilerince ifade edilmiştir.

"Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri"nin Marksist-Leninist
fikir ve görüşleri rhtiva etmediğini, işçilerin ve emekçilerin ekonomik ve
sosyal haklarını koruma ve gel·iştirmek için ortaya atıldığını müdafaaten:
söylemişlerdir.

Genel kurullara iştirak etmekle birlikte, alınan kararlardan haberleri ol
madığını, bu kurullara katılmalarına mukabil bir kısım azınlık tarafından:
ileri sürülen fikir ve görüşlerin ·ka'bul ed'ilmesinin sebebini anlayamadıklarım
beyan ve ifade etmişlerdir.

Alınan birçok politik ve ideolojik kararlardan haberleri olmadığını, an
cak bu kararların bir kısmına katıldık-tarını söylemişlerdir.
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Toplantı ve kongrelerde sanrk yöneticiler tarafından. yapılan yazılı ko
nuşma ve açıklamaların bizzat kendileri tarafından önceden hazırlanmadığı
nı, başkalarının hazırladığı bu metinleri aynen okuduklarını, hazırlayan kişi
lerin kimler olduğu hususunu bilmediklerini söylemişlerdir.

A ve B Tipi Eğitim Seminerlerine katılan bir kısım sanıklar kendile
rine Marksist-Leninist fikirlerin öğretilmeye çalışıldığını. bu tip seminerlere
ekseriyetle temsilci ve baş temsilc'ilerin çağrıldığını, bu seminer.Jerde sosya
list devletleri konu alıp öven film ve slaytların gösterildiğini beyanla eğitimi
yaptıran uzmanların kimler olduğunu açıklamışlardır.

Bir kısım sanıklar eğitim uzmanlarının sosyal ilerlemeci olarak bihn
diğini ve bunların değiştirilmesine kendilerince gayret gösterildiğini ifade
etmişlerdir.

Sınıf uzlaşmacılığı Hkesini işçilere benimsettirmek için çaba sarfetme
diklerini. böyle bir uygulamadan haberleri olmadıklarını müdafaaten be
yan etmişlerdir.

Kitlesel eylemlere iştirak ettiklerini bahusus 1 Mayıs'lar ve Kemal
TüRKLER'in cenaze merasimine katıldrklanru. bu eylemlere katılmanın dü
zene karşı verilen bir savaş olarak kabul edilmemesinin gerektiğini açıkla
maya çalışmışlardır.

Yöneıticilerin büyük bir kesimi olgunlaşmak, deney alış verişinde bu
lunmak için başta Savyet Rusya olmak üzere sosyalist memleketlere gezi
ve seyahatlere gittiklerini ifade ve beyan etmişlerdir.

Bu ifadelerin tahlilinde :

Bir kısım sanıklar kendilerine isnat olunan suçları külliyen reddetmiş
ler, bir kısmı ise tevil yollu ikrarda bulunmuş ve yine bir kısmı ise ikrarla
birlikte diğer suç şeriki arkadaşlarını itham ederek atfı cürümde bu
lunmuşlardır.

Her sanık işlenen suçun muayyen safhasına katılmış ve y·ine muayyen
fiilleri işlemiştir. Ancak burada kasıt müşterektir. Kasıt müşterek olunca
münferit gibi görünen ve muhtelif safhaları ihtiva eden fiilleri ayrı ayrı de
ğerlendirmeye tebi tuttuğumuzda; bunların birbirini tamamlayan. birbirin
den avrıknavan halkalar olduğu ortaya çıkmaktadır. işlenmekte olan suç
mütemadi bir suçtur.

işte, ihtilal süreci içinde işlenip gelişen ve giderek büyük boyutlara
ulaşan DiSK'in tüm faaliyetleri safha satha sanıkların bu eylemleriyle ger
çekleştirilip bir bütünlük arzetmiştir.
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Tüm DiSK organlarında bulunup görev alanlar bu fiilleri işlemek için
biraraya gelmişler, Anayasa·! Devlet düzenini zorla değiştirmek için işçi sını
fının öncü gücünü oluşturmuşlardır.

işlenmiş Anayasayı ihlal suçunda; suçu kabul etmemek, tevil yollu da
olsa atfı cürümde buluornak şeklindeki müdafalar mevcut deliller karşısında
geçersiz sayılmış, türn sanıkların bu suçun asli failleri otduğu netice ve ka
naatine varılmıştır.

VIII -HUKUKİ TAVSiF

A- il,gili Y e s a Ma'dd-eıleır~,ln~n Açıklanması::

Tür~ Ceza Kan~~~n~o 141. Madde~inin
Ta h I i I i:

Hiçbir devlet varlığına, ideolojik esaslarına ve Anayasa ile kurulu te
mel nizamlarına yönelecek saldırılara karşı, kayıtsız kalamıyacağı gibi bu
tehlikelere karşı önleyici yasal tedbirlere başvuracağı da doğaldır. Çağdaş-.
ceza yasalarının hemen hepsinde bu neviden suçlara yer verilmiş, devlet.
bütünlüğüne, bağımsızlığına, birliğine, güvenliğine ve Anayasa ile kumlu
temel nizamlarına yönelecek saldırılara karşı korunmuştur.

Tarihi gelişim içirrde devlet varlığı aleyhindeki cürümler geniş ölçüde
değişmiş ve özellikle komünist ve anarşist cereyanların ortaya çıkmasıyla:
ve 1789 ihtilalinin getirdiği özgürlükçü demokratik rejimleri tehdit etmesi.
üzerine bu yıkıcı cereyanlara karşı özgürlükçü demokratik rejim ile idare·
olunan ülkeler kendi temellerini, varlıklarını koruyucu yasal tedbirlere baş-
vurmak zaruretini duymuşlardır. Bu nedenledir ki, günümüzde Ceza Yasa
ları sadece siyasi organları ve şahısları korumakla yetinmemişler, devletin bü
tünlüğüne hakim ideolojik esasların, Anayasa düzeninin tamamının korun
ması amacını gütmüşlerdir.

işte demokratik Anayasal rejırrurruz: demokrasi esasları ile bağdaş
mayan yıkıcı fikir akımlarına karşı korumak için T.C.K. nun 141 ve 142 nci
maddeleri ilk kez 193,5 yılında ve 3038 sayılı anunla 1930 tari1hli İtalyan,
Ceza Kanununun 270 ve 271 nci maddelerinden Ceza Kanunumuza aktarıl
mış ve sonradan 3531, 4934, 5435 ve 5844 sayılı kanunlarla dört kez de
ğiştirilmişrir. Bu hükümlerde faşizm, anarşizm, komünizm ve ırkçılık gibi·
hürriyet ve demokratik hukuk devleti rejimi ile bağdaşmayan doktrinlerin
gerçekleştirilmesi faaliyetleri yasaklanmıştır.
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Esas itibariyle sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahak
kümünü tesis etmek, sosyal bir sınıfı ortadan kaldırma'I<, memleket içinde
mevcut iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye
matuf yıkıcı faaliyetleri içeren TCK.nun 141 /1. maddesinde komünizmi
gaye edinen çabalar yasaklanmıştır. Marksist-Leninist dünya görüşü ana ni
telikleri bakımından proletarya sınıfının hak1imiyetini, özel müli-kiyetin orta
dan kaldırılmasını öngördüğü gi'bi kendi sistemini desteklemeyen bütün te
mel hak ve hürriyetleri de reddeder ve zorla proletarya hakimiyetini sağla
yarak diğer sınıfları yok etmek, demokratik. sosyal ve ekonomik düzeni zor
la kaldırıp yerine kendi düzenini kurmak amacını güder ve nihai safhada
devletin de ortadan kaldırılmasını amaçlar. Şu hale göre; TCK. nun 141 /1.
maddesinde sıralanan sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahak
kümünü tesis etmek. sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak. memleket içinde
mevcut iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmek
eylemleri komünizmin esaslarıyla tam bir mutabakat halindedir. Ve bu hü
kümlerle kanun koyucunun komünizme ilişkin çabaları yasaklamayı hedef
tuttuğu anlaşılmakta ve esasen 5435 sayılı kanunun gerekçesindeki sara
hatten ve en son tedil gerekçesinden de bu husus hiçbir kuşkuya yer kal
mayacak şekilde lkesin olarak anlaşılmaktadır.

insan hak ve hürriyetlerine dayalı Milli. Demokratik. Layik ve sosyal
bir hukuk devletini öngören Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının. insan hak
ve hürriyetlerini reddeden demokratik hukuk devleti esasiyle bağdaşma
yan tahakkümü. diktavı öneren her türlü müfrit cereyanlara ve dolayısıyla
komünizme kapalı olduğu da bir gerçektir.

Sanrklann oluşturdukları illegal örgüt bakımından TCK. nun 141 / 1.
maddesinde yazılı suçun maddi unsuru üç şekilde işlenebilir :

1 - Toplumsal lbir sınıfın diğer toplumsal sınıflar üzerinde tahakkü
rnünü kurmaya,

2 - Toplumsal bir sınıfı ortadan kaldırmaya,

3 - Mevcut iktisadi veya toplumsal temel nizamlardan birini devir·
meye yönelen cemiyetleri;

a) Kurmaya tevessül edilmesi.

b) Kurulması.

c) Bu tür cemiyetlerin faal'iyetlerini tanzim, sevk ve idare,

d) Bu hususlarda yol gösterilmesi hareketlendir.
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Yukarda da açıkladığımız gibi komünist doktrinin ana hedeflerini su
şekilde sıralayabiliriz.

1 - Proletaryanın (işçi Sınıfının) d•iğer sınıflar üzerinde tahakkümü
nü tesis etmek,

2 - işçi diktatoryası kurulduktan sonra diğer sınıfların cebir yoluyla
ortadan kaldırılıp sınıfsız bir toplum yaratmak,

3 - Demokratik ve Anayasal iktisadi ve sosyal temel nizamları yı•·
karak materyalist felsefeye dayanan komünizmin iktisadi veya sosyal niza
mını kurmak.

4 - Bütün bunlardan sonra ve dünya ihtilali de gerçekl·eşince bizati
hi bir istismar vasıtası olarak kabul edilen devleti de ortadan kaldırmak,

Görülüyor ki, komünizmin bu ana hedefleriyle TCK.nun 141 / 1. madde
sinde yazılı suçun unsurları arasında yukarıda da belirtildiği gibi tam bir
mutabakat .. ayniyet" mevcuttur. Ve komünizmi gerçekleştirmeyi amaçlayan
bu tür çabalarda bulunmak üzere meydana getirilmiş her türlü birleşmeler
bu maddenin kapsamı içinde bulunmaktadır. Ve amaç komünizm tehlikesi
ne karşı devleti korumaktır.

TCK.nun 141 /1. maddesindeki cemiyetten maksat iki veya daha ziya
de kimselerin aynı gaye etrafında birleşmeleridir. Birleşme şeklinin önemi
yoktur. öneml'i olan ilgili kimseler arasında aynı gayeye müteveccih irade
birliğinin mevcut olmasıdır. Bu nevi teşekküllerde yasal cemiyetlerin şekil
şartlarını aramaya da lüzum yoktur. Ancak dava konusu olayımızda olduğu
gibi. yasal bir cemiyetin yasa dışı bir faaliyete yönelmesi veya yasal görü
nüm altında ve bu yasal görünüm kalkan yapılarak 'bunun arkasında vasa
dışı faaliyet sürdürülmesi her zaman mümkündür. Bu yasa dışı faaliyet
TCK.nun 141 / 1. maddesini ihlale yönelmiş veya ·ihlal etmiş ise maddenin
uygulanma olanağı doğmuş demektir.

Bu birleşmelerin cebir ve şiddet yolunu gaye edinmelerine de lüzum
yoktur. 3038 sayılı kanun "Nizamları şiddet kullanarak devirmeye matuf"
unsuru taşıdığı halde seçim yoluyla iktidara gelerek aynı maksatla iktisadı.
siyasi ve sosyal nizamları devirmek isteyenlerin de madde kapsamına alın
mas, için 3531 sayılı kanunla "şiddet" vasfı kanun metninden çııkarılmış,
bu suretle maddede cebir ve gizlilik unsuruna yer verilmemiştir.

TCK.nun 141 /1. maddesinde yazılı suçun manevi unsuru kasıt ve özei
kasıttır. Kasıt, suçun maddi unsurunu teşkil eden fiilleri bilerek ve isteyerek
işlemeleri. özel kasıt ise TCK.nun 141 /1. maddesinde yazılı hedef ve ga•
yelere ulaşmak kastı ile hareket edilmesidir.
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TCK.nun 141 /1. maddesinde yazılı cürüm mahiyeti itibariyle şekli bir
suçtur ve mefruz bir tehlikeyi önlemek amacına matuftur. Cünkü kanun ko
yucu bu gibi yıkıcı nitelik arzeden birleşmelerin kurularak faaliyete geçme
sinde devletin varlığı için tehlike görmüş ve suç işlenip zarar meydana gel
dikten sonra faili cezalandırma yerine zararın vukuuna mani olmayı ve bu
suretle tehlikevi önlemeyi terclh etmiştir. Bu bir tehlike suçudur. Ve bu gibi
suçlarda failin fiile yönelmiş hareketi cezalandırılması için yeterli sayıl
mıştır.

Türk Cıeza Ka n u n u n u n 146. M,ad-desinin •
Tartışması:

TCK. nun 146. maddesi. kanunun 2. kitap, 2. faslının Devlet Kuvvetleri
aleyhine cürümler faslında yer almış bulunmaktadır.

Madde metninde Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun
adı geçmekte ise de bunun suçun işlendiği anda mer'i olan Anayasayı kas
tettiği ve mer'i Anayasa olduğu her türlü izahtan varestedir. Esasen bu de
yimi sadece ve mücerret bir kanun olarak ele almamak gerekir. Maksat dev
letin hıJkuki ve siyasi temel kuruluşları. devletin temel nizamı ve Anayasa
ile kurulmuş temel nizam ve devlet düzenidir.

- Söz konusu madde ile korunmak istenen, devletin ülke unsurunun dı-
şında kalan unsurları ve bilhassa yargı, idare ve yasama organlarıdır. Nite
kim buna genel olarak "Anayasa Nizamı" adı verilmektedir ki, bundan
maksat devletin kuruluşunu, temel organlarını; yasama, yürütme ve yargr
yetkilerinden meydana gelen egemenl'ik yetkilerini, niteliklerini ve kullan
ma esas ve usullerini temel ve kamu haklarını düzenleyen hukuk, örf ve adet
kuralları bütünüdür. (A. Pulat GöZüBüYüK: TCK. nun şerhi Cilt: 2, Say
fa: 109)

Suçun tekevvünü için fiilin müelliflerce kısaca Anayasa nizamı adı ve
rilen devletin temel nizamlarına müteveccih olması: mer'i Anayasa ile ku
rulmuş bulunan bu nizamın bir kısmını veya tamamını hedef alması gerekir.
Anayasa cemiyetin zaman süreci içinde değişen ihtiyaçlarına uygun olarak
şüphesiz ki, değiştirilebilir. Bu değişikl'iğin nasıl yapılacağı gene bizzat Ana
yasa tarafından gösterilmiştir. Böylece. kanun yolundan olmayan gayri meş
ru ve hukuka aykırı bir şekilde Anavasa'run ve Anayasa nizamının değiştiril
mesi ceza tehdidi altına alınarak önlenmek istenmiştir. TCK. nun 146.
maddesinde gayri meşru olarak. hukuka aykırı bir değişikliğin Anavasa'run
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tamamına veya bir kısmına yapılması bir tutulmuştur. örneğin sadece Mec
lisleri yok etmeye, yahut Meclislerden birini ortadan kaldırmaya veya hatta
diğer hükümleri baki kalma1kla beraber Başbakanın yetk'ilerini de Başkanda
toplamaya yönelmiş bir değişiklik ile Anavasarun tümünü ortadan kaldır
maya matuf bir eylem arasında suçun tekewünü bakımmdan bir fark mevcut
değildir.

Bu yönü ile sözü edilen suç hukuk tekniği bakımından tehlike suçudur.
Aynı zamanda bir fikir suçu olmayıp maddi bir fiile lüzum gösteren bir suç
tur. (A. Pulat GöZüBüYüK. TCK. nun şerhi Cilt: 2, Sayfa : 111)

Lugavi manası itibariyle tebdil. başka bir duruma sokmak. değiştir
mektir. Tağyir, bozmak, aykırılaştırmak ve ilgada yok etmek, kaldırmak an
lamına gelmektedir. Birbirini tamamlayan bu deyimlerdeki ortak anlam Ana
yasa ile kurulmuş olan nizamı az veya çok, tamamen veya kısmen kanunun
gösterdiğ'i yollardan başka şekilde değiştirmektir. Burada bahse konu olan
Anayasa nizamının hukuk dışı, meşru olmayan yollardan tamamen veya kıs
men hükümsüz, fiilen işlemez hale getirilmesi sonucunu meydana getiren
bütün hareketlerdir. (Prof. Faruk EHıEN. TC. Hukuku Hususi Hükümler,
Sayfa : 75)

Nite'kim Yüksek Adalet Divanı Kararının 19. sayfasında bu konuyu
"Gerçekten Türk Anayasasını tebdil. tağyir ve ilga etmek hadisernizdek
hal bakımından ister aşağıdan. ister yukarıdan gelsin bazı fiil ve tasarruf
larla mevcut Anayasanın fiilen tatbik edilemez hale getirilmesi onun ana
prensiplerinin kısmen veya tamamen fiili surette ortadan kaldırılması. kısa
ca hu'kuki rejim yanında ona ana çizgileri ve kara'kteri bakımından zıt bir
fiili rejimin yaratılmasıdır. Demek oluyor ki. sistemli ve kasıtlı olarak Ana
yasadaki prensiplerin fiilen ortadan kaldırılması, yani fiilen Anayasa dışı
bir rejim yaratılması bahis konusu ise bu takdirde 146. maddedeki suç iş
lenmiş demektir" şe'klinde hükme bağlanmıştır.

iki kısımdan oluşan maddedek'i diğer suç "Türkiye Cumhuriyeti Teş
kilatı Esasiye Kanunu ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini ıskata
veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek" suçudur. Mer'i
Anayasamıza göre kurulmuş olan Senato ve Millet Meclisinden oluşan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nin veya Senato yahut Millet Meclisi'nden birini
devirmek, düşürmek veyahut da çalışamaz. vazifelerini yapamaz, yerine ge
tiremez hale getirmeye maddi ve manevi cebirle teşebbüs etmek, söz konu
su suçu ortaya çıkarır. Her iki Meclisi veya birini devirmek, düşürmek. onu
dağıtmak. varlığına son verip ortadan kaldırmak, bu suçun maddi unsurla-
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rını teşkil eder. Meclislerin mevcudiyetine rağmen onJarı Anayasa ve iç tü
zükte hvküm ve esasa bağlandığı şekilde yasama, murakabe vesair görevle
rini yapmasına engel olmak. yapamaz hale getirmek, maddedeki ...... vazife
sini yapmaktan rnen'e cebren teşebbüs" demektir.

·Gerek Anavasa'nın tamamını veya bir krsmını tağyir ve tebdil veya i!
gaya cebren teşebbüs. diğer bir deyimle Anayasa nizamını ihlal suçu gerek
se Anayasa ile kurulmuş olan Büyük Millet Meclisi'ni ıskata veya vazifesini
yapmaktan merı'e cebren tesebbüs suçu herhangi bir kimse tarafından iş
lenebilir. Fakat genel olarak kabul €dildiği üzere "146. maddede yazılı suç,
bünyesi itibariyle tek kişi tarafından işlenmesine hemen hemen lrnkan ol
mayan bir suçtur." (15 sayılı geçici kanun hakkında ilim Heyeti Raporu)

'Bir örgüt ve koüektif faaliyeti qerektirir: fail veya failler topluluğu di
ğer bir deyimle irtikalb edenler veya "doğrudan doğruya beraber işleyen
ler" idare edenlerden olabileceği g~bi, idare edilenlerden de olabilir. Hatta
bir kısmı idare edenlerden, bir kısmının da idare edilenlerden olması müm
kündür.

Fiilin tekevvünü için cebrin bulunması şarttır. Cebir suçun mahiyetı
ve bu madde ile devletin temel nizamının korunmak istenmesi itibariyle çor:
geniş bir anlam taşımaktadır. Maddi veya manevi olması arasında bir fark
yoktur. Zira "Cebir cürmün unsuru değil niteliğidir. Cebir failin fiilinde
değil. meydana gelen hukuk dışı değişikliktedir. Kısaca cebren deyimi nite
liği bakımından Anavasa'va aykırılık anlamını taşır". (A. Pulat GÖZÜBÜYÜK,
TCK. nun Şerhi. Cilt: 2. Sayfa : 111 )1

Madde "bahis mevzuu olan cebir maddi ve manevi cebirdir. Korkut
ma, sindirme ve tehdit ile manevi cebir kullanılmış olebirir."

"Cebir istenilen değişikliği gerçekleştirmek üzere gerek mali. gerek
maddi. gerek'se manevi her türlü vasıtanın 'kullanılmasını ifade eder". (Cı
valı, Trettato. 2. 1912. P. 101-104)

Fiilin ikmal edilip gayesine ulaşması halinde yeni bir nizamın ortaya
çıkması söz konusu olacağı cihetle. 146. maddede ceza tehdidi altına alınan
fiile teşebbüs edilmesi gerekli ve yeterlidir. Kanunun umumi hü'kürnler bö
lümünde, 61 ve 62. maddelerinde genel olarak teşebbüs hükümlerinin mev
cut olması ve ceza tatbikatında bu hükümlerin. fiillerin işlenişindeki asama
lara göre. bütün hususi hükümlere uygulanması müm'kün iken, 146. mad
dede ayrıca bir teşebbüsten bahsedilmesi karşrsmda. bu teşebbüsün TCK.
nun 61 ve 62. maddelerinde öngörülen teşebbüslerden farklı anlamda kul
lanıldığı söz götürmez bir gerçektir. 146. madde Devlet Nizamını, Anavasaı
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Düzeni. Devletin Temel Kuruluşlarını vikaye için 'konulmuş bir madde oldu
ğuna göre bu maddede geçen teşebbüs deyimi, kanun koyucunun konuya
göstermek istediği hassasiyet gözönüne alınırsa, 61 ve 62. maddelerde ön
görülen tam ve nakıs teşebbüs kavramlarından daha geniş bir anlam taşıdığı
sonucuna ulaşılır. 146. maddede öngörülen teşebbüs 61 ve 62. maddelerde
tarif edilen tam ve na'kıs teşeb'bü-sleri içine alır. Tam ve nakıs teşebbüslerde
elverişli vasıtalarla fiilin icrasına başlanıldığı halde 146. maddedeki teşeb
büste bun-dan önceki bir safha olan "ffilln işlenmesine yönelme" başka bir
deyimle "fiili işlemeye kalkışma" datıi kapsam içine alınmıştır. Bu duruma
göre suç teşkil eden fiilin safhaları, aşamaları, başlangıçtan tam fiile doğ
ru 1 - Fiilin işlenmesine yönelme (teşebbüs öncesi). 2 - Fiilin icrasına
elverişli vasıta ile başlama (teşebbüs). 3 - Fiilin işlenmesidir.

Bu genel prensiplerden ayrılmak dernektir. Ancak "Toplum ve Devle
tin yü1ksek menfaatleri için tehlike yaratan ve bu itibarla özelliği bulunan
146. maddedeki suç bakımından ayrı bir safhanın gözönünde tutulması ge-
reklidir. Bu da suç işlemeye yönelülen fiillerdir. Şu hale göre 146. madde
deki cürmün özelliği bakımından diğer suçlardan ayrı olarak üç safha bahse
konu olacaktır.

"1 ) Suçun işlenmesi;

2) Suçun işlenmesine teşebbüs edilmesi;

3) Suçun işlenmesine yönelinmesi, yani suçun işlenmesine yönelme
veya girişme niteliğindeki fiil,lerdir.

Mesela suçun işlenmesi için yardımcılar bulmaya çalışılması gibi, bu
halde toplumu tehlikeye kovacak suçu işlemeye girişme 'başlanmıştır".
(A. Pulat GöZüBüYüK. TOK. nun şerhi. C. 2. Sayfa : 11 O)

Bu anlayış sebebiyledir ki, "Mehaz kanunda teşebbüs tabiri kullanıl
mamıştır; muayyen bir gayeye matuf fiil ibaresi tercih edilmiştir. Teşebbüs
tabirinin malum ve muayyen teknik manası (TCK.nun 61-67) muayyen g;:ı.
yelere matuf fiil itıaresinden daha dardır. (Prof. Faruk EREN. TCK.nun Hu
susi Hükümler. Sayfa: 78)

Fiili işlemeye kalkışma safhası tasavvur ve 'karar safhasından ilerde
fakat icraya başlama safhasından beride bir safhadır. Şüphesiz ki, teknik
anlamındaki tam ve nakıs teşebbüsler için aranan. a) Bir cürmün Icrasma
karar verilmesi; b) Fiili işlemekte kullanılan vasıtaların elveriş.li olması;
c) Cürüm işleme kararının icrai safhaya intikal etmiş olması: d) Failin elin
de olmayan sebeplerden dolayı cürmün husule gelmemes'i veya cürmün mey-
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dana gelmesi için gerekli fiillerin tamamlanmamış olması gibi unsurlar bu
rada da söz konusudur. Gerçekten herhangi bir kasti suçun işlenmesi. önce.
sanıkta o yönde bir fikrin doğmasıyla başlar. Fail bu fikri bir süre düsüncs •
sinde ve fikriyatında besleyere'k tasarlar. Kendince olgun ve yapılabiİir, iş
lenebilir bir duruma geldiğine kanaat ge'tirince cürmü işlemeye karar verir.
Bundan sonra da verdiği 'kararı uygulamaya geçer. Bu maksatla bazı hazır
lıklara girişir ki. cürmü icraya hazırlık eylemleri başlamıştır. Son safha ise
fiilin icrası safhası•dır. Bundan sonra üç durum kendini gösterir.

1 - "Ya fail suçu tam olarak işlemiştir; suçu işlemekten bekleı:f:gı
bütün sonuçlar hasıl olmuştur".

2 - "Yahut fail suçun bütün neticelertnin hasıl olması için her ha
reketi yapmış olmasına rağmen elinde olmayan dış sebeplerin tesiri ile so
nuç meydana gelmemiştir. Buna tam teşebbüs denilme'ktir".

3 - "Veyahutta fail icrasına başlamış olduğu fiili deruni sebepler
den ötürü kendiliğinden keser. durdurur (Vazgeçme) veya vesaiti mahsusa
ile icrasına başlamasına rağmen elinde olmayan engellerden dolayı cürmün
kemali ile meydana gelmesi için gere'kli fiilleri tamamlayamamıştır; buna da
nakıs teşebbüs adı verilmektedir".

Görülmektedi-r ki, cürme teşebbüste bulunması şart olan unsurlar :

1 - "Suç kastı,
2 -· "Vesaiti mahsusa,
3 - "icraya başlama ve icra hareketinin bitmemiş olması,
4 - "Neticerrin husule gelmemiş olması,

Suç kastı, failin ,düşüncesinde bir suç işleme fikri doğduktan bir süre
fikriyatında beslenip tasarlandıktan sonra o cürmü işlemeye karar verme
sidir. Suç kastının deruni bir kavram olduğunda şüphe bulunrnarnaktad-r.
Maddi eylemlerle tespit ve tayini mümkün bulunmaktadır.

Suçu işlemeye kalkışmak o fiili ve fiilden beklenen neticeyi meydar.a
getirmeye elverişl'i vasıtalarla olabilir. Vasıtanın elverişliliği için kıstas. s:J

çun mahiyetidir, suç ile failin ulaşmak istediği gayedir. Bu sebepledir ki.
"Bir suç için elverişli olan vasıta başka bir suç bakrmından elverişli ol-na
vabillr ", (A. Pulat GöZüBüYüK T.C.K. nun Şerhi C: 1, Sayfa: 61)

Elverişli vasrtanın neticenin meydana gelmesine yeterli olup olmadığı
aranmaz ise de fail tarafından elverişli tarzda kullanıldığının da tespiti ge
rekir. Fakat fail "Elverişli vasıtanın elverişliliğini biliyorsa teşebbüsün vii
cudundan şüphe edilemez". (Prof. Faruk Eren T.C.K. nun C: 1 Sayfa: 388}
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Cürmün icrasına başlamak, o suçun meydana gelmesi için ifası gar;,t
li ve suçun maddi unsurlarını teş1kil eden hareketleri yapmaya başlamaktır.
lcrat hareketler hazırlık hareketleri demek değildir. Hazırlık hareketleri ta
savvur ve karardan sonra fakat cürmün icrai hareketlerine başlamadan önce
girişilen ön hareketlerdir. "lcra Hareketleri yapıcı. Hazırlı1k Hareketleri i3a
hazırlayıcıdır". (Prof. Faruk Eren T.C.K. Genel Hükümleri C: 1, Sayfa 389)

Hazırlık hareketleri prensip olarak ceza tehdidi altında olmadığıni.m
ve ceza icrai hareketle birlikte başladığından icrai hareketlerin başlamış
olup olmadığını kesin ve açık şekilde tespit etmek gerekir. "Failin cürnl
kastından şüphe edilemeyecek derecede fiile yaklaşmış olduğunu anlatan
hareketler icrasına başlanmış fiillerdir". (A. Pulat GöZüBüYüK T.C.K. Şerhi
C. 1 Sayfa: 61)

"icra Hareketleri tamamlandıkları zaman suç husule getirmeleri müm
kün olan hareketlerdir. Halbuki ihzar hareketleri ne kadar devam veya -e
kerrür ederse etsin böyle bir netice husule getirmezler." (Prof. Faruk Eren
T.C.H. C. : 1. Sayfa 391)

Teşebbüste icra hareketlerinin elverişli vasıtaların başlamış olması
şarttır. icra hareketlerinin tamamlanmış olmasına rağmen neticenin husule
gelmemesi tam teşebbüsü meydana getirdiği halde. icra hareketlerinin bi
tirilmemesi nakıs teşebbüsü ortaya çıkarır. "Tam teşebbüsü tam cürümden
ayıran no'kta. teşebbüste bütün icra hareketlerinin bitirilmiş olmasına rağ
men kastedilen neticenin meydana gelmemiş olmasıdır". (A. Pulat GöZüBü
YüK T.C.K. Şerhi C. 1, Sayfa 253)

Neticenin husule gelmemiş olması "Mani sebep" şeklinde teşebbüsün
şartıdır. Mani sebep T.C.K. nun 61 ve 62. maddelerine göre sanığın ihtiyari
dışında olmalıdır. Mani sebepleri şöylece tasnife tabi tutabiliriz:

a - "Dış sebepler: Suçlunun hareketi veya kullandığı vasıta üzerine
tesir edenlerdir.

b - "iç sebepler : Harici ve maddi hadiselerden neşet eden ve suç
lunun iradesine müessir olanlardır". (Prof. Faruk Eren T.C.K. Cilt 1. Say
fa: 392)

Kasıt. cürmün manevi unsurudur. Genel prensip T.C.K. nun 45. mad
desinde "Cürümde kastin bulunmaması cezayı katcmr... " şeklinde konul
muştur. Her suçta olduğu gibi TCK. nun 146. maddesinde yazılı suçta da
kastın kesin şekilde tespiti gerekir. Zira suçun mevcudiyeti veya ademi mev
cudiyeti söz konusudur." T.C.K. da mevcut hükümlerden anlaşıldığına görn
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kastın işlenmiş olan fiile ve aynı zamanda ondan doğan neticeye cürmün
bütün unsur ve vasıflarına taalluk etmiş olması icabeder. Kısaca genelleş
miş bir tarif olan kast suç teşkil eden fiili, neticelerini bilerek ve isteyerek
işlemek iradesidir. Bu tarife göre kastın dayandığı unsurları şöyle sıralaya
biliriz:

1 - Fiilin icrasında irade: ira'de dışı işlenmiş bir fiilde kasıttan söz
edilemez. Bir fiil irade ·ile işlenmişse onu işleyene yüklenebilir.

2 - Niyet: Failin işlediği fiile ulaşmak istediği amaçtır.

3 - Saik: Failin fi'il neticesinde hasıl olacağını umduğu rnenfaattır
ki, onu fiili işlemeye iter.

4 - Failde suçu işlerken hareketinin meşru olmadığı yolunda şuurun
bulunmasıdır.

Bu unsurlardan özellikle saik üzerinde durmak gerekir. Saik Kanunu
muzda kasıt gibi hvkme bağlanmamıştır. "Bu sebeple kural olarak Saik'in
suçların manevi unsuru bakımından bir tesiri yoktur. Suç ister iyi, ister kötü
Saikle işlenmiş olsun netice birdir". (Prof. Faruk EREN T.C.K. Cilt: 1 Say
fa: 297)

Ancak saik kanunda maddi oluşları birbirine benzeyen bazı suçları tef
rik hususunda nazara alınmıştır. örneğ'in: Şehvet hissi ile adam kaçırma
fiili ile bir örgüte maddi menfaat sağlamak veya isteklerini, prensiplerini
kabule zorlamak için adam kaçırma fiillerinde saikler farklı olduğu halde
fiil adam kaçırmaktır.

T.C.K. nun 146. mad'desinde öngörülen suçun tekevvünü için mevcudi
yeti şart olan kast umumi kasttır. "Fiilin bilerek ve isteyerek işlenmiş ol
ması gerekir. Fiilin hedefi ve sebebi Anayasa Nizamının değiştirilmesi olma
sı itibariyle neticenin bilinmediği veya i·stenmemiş bulunduğu bahse söz
konusu olamaz. Failin cezai mesuliyeti için Anayasa Nizamını değiştirmeye
yöneltilen fiilleri bilerek ve isteyerek işlemiş olması yeter sayılır". (A. Pu
lat GöZüBüYüK T.C.K. Şerhi Cilt: 2. Sayfa: 112)

T ü r ,k C e z ~ K a i11 ,u n -u n 'µ 11 1 4 6 . M a d d e :s i n d e

Y a z ı l .ı S .u ;ç ıa Fer' i iş t i r ak :

T.C.K. nun umumi hükümler bölümünde, 65. maddesinde öngörülen
fer'i iştirakin unsurları 146. maddede baki tutulmakla beraber, yeni bazı
unsurlar ele alınıp bilhassa fer 'i şerike tayin edilecek ceza yönünden yeni
hükümler getirilmiştir.
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iştirakin genel şartlarının ve özellikle iştirak kastının araştırılması ge
rekir.

"Fer'i iştirak bir suçun işlenmesine 2. derecede sayılan hareketlerle
katılmaktır. Fer'i fail. ikinci derecede ve bu kasıtla suça katılan bir yardım
cıdır. Bu itibarla asli maddl failin suç teşkil eden hareketleri ile yardımcı
failin hareketleri arasında bir bağlantı vardır", (A. Pulat GöZüBüYüK T.C.K.
Şerhi C : 1. Sayfa : 272)

Ceza Kanunumuzun kabul ettiği prensibe göre ferT iştiraki asli iştirak
t;, olduğu gibi fer 'l maddi ve fer'i manevkiştirak olarak ikiye ayırmak zorun
ludur.

T.C.K. nun 65. maddesinin 2. ve 3. bentlerinde tarifini bulan seki ileri
sayılan for'i maddi iştirak. suçun işlenmesin-de ve işlenmesi sırasında asli -
maddi faile fiilin tekemmülü için vasıta tedarik etmek ve suçun işlenmesini
kolaylaştırıcı yardımlarda bulunmaktır. Vasıta tedarik etmek mutlaka suçun
işlenmesinden önce vuku bulmalıdır. Suçun işlenmesine yardımcı olacak
vasıta ve işin ne olalbileceği her fiilin mahiyet ve şümulüne göre ayrı ayrı
ha'kim tarafından takdir edilir. Vasıta menkul ve gayri menkul olabilir. Va
sıtanın elverişli olması ve suçun işlenmesinde kullanılmış bulunması. fer T
maddi şerikin cezalandırılabilmesi için tespiti gerekli olan şartlardandır.

Suçun işlenmesinden evvel veya işlendiği sırada müzaharet ve muave
netle icrasını kolaylaş'tırmak faili desteklemek veya ona suçun hazırlanma
sında veya icrasında kolaylaştırıcı hareketler yaparak yardım etmektir. Des
te'kleme veya yardım, suçun işlenmesini kolaylaştıran fakat fail ile doğrudan
doğruya işbirliği olmayıp ikinci derecede Hillerdir. Keza müzaheret ve mu
avenet hareketlerinin ne olduğunu da hadisenin mahiyet ve şartlarına göm
ha'kim serbestçe tayin ve takdir eder.

Fer'1 manevi iştirak ise suçun işlenmesine ikinci derecede etkisi olan
suç işlemeye teşvik; suç işleme kararını kuvvetlendirme ve asli-maddi faile
suçun işlenmesinden sonra müzaharet ve muavenette bulunmayı vaadet
mek, söz verme'k ve nihayet suçun nasıl işleneceğine dair talimat vermektir.

"Suça teşvikte fer'i asli failin suçu işleme kararını uygulamaya sürük
lemekte ·onu kararını uygulamaya itelemek1:edir.

Suç işleme kararını kuvvetlendirme failin suçu işlemeye dair mevcut
kararını icraya başlamasını sağlayacak tarzda tel'kin yapmak, cesaret ver
rnek ve tavsiyede bulunmaktır.
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Suç işlendikten sonra yardım edeceğini veya destekleyeceğini vaadet
mek demek, fail-in suç işleme irades'ini kuwetlendirmek, cesaretini arttır
mak demektir". (A. Pulat Gözübüyük T.C.K. Şerhi C: 1, Sayfa: 273)

Suçluyu teşvikin, suç işleme kararının kuvvetlendirilmesinin yardım ve
destekleme vaadi ile ve talimat vermeyi aslı maddi fiili işlemeye başlama
sından önce vuku bulması şarttır.

Fer'i maddi şerikin cezalandırılabilmesi için iştirak kastının mevcut ol
ması gerekir. Feri şerik asli failin fiiline bilerek ve istiverek iştirak etmiş
olmalıdır.

F 'i i 1 ·1 e !r i n H u ık u k i Ta r :t ~ ş rn a ıs ı :

T.C.K. nun 146 . .maddesi "Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanu
nunun tamamını veya bir kısmını, tadil, te'bdil ve ilgaya ve bu kanun ile te
şek'kül etmiş olan Büyük Millet Meclisini ıs'kata veya vazifesini yapmaktan
men'e cebren teşebbüs etmek" suçunu müeyyide altına almıştır.

Yukarıda da izah edildiği veçhile bunun bir tehlike suçu olduğunda ge
rek doktrin gerekse tatbikatta tereddüt bu'unrnarnaktadır. Kanunumuz han
gi fiillerin bu madde ile suçlandığını açıklamamıştır. Yukarıda kısaca izah
edildiği veçh'ile Anayasal düzenin, Anayasa dışı usul, yol ve vasıtalarla de
ğiştirilmek istenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazifesini yapmak
tan rnen'e cebren teşebbüs edilmesi hallerini kastettiği anlaşılmakla bera
ber, tadadi veya tahdidi sınırlar çizmemiştir.

Hal böyle olduğuna göre hadisemizde maddenin tatbikinde bazı kıs
taslar bulmak ve bu 'kıstaslara göre fi'iller.in yukarıda açı'klanan madde met
nine göre kanunilik prensiplerine uygun olup olmadığını incelemek gerek
mektedir. Bunlar :

a) Suç kastı,
b) Elverişli vasıta,
c) Cebir unsuru ve icra başlangıcı,
d) Teşebbüs,
e) Mani hal, olarak tezahür etmektedir.

B - A iç ı 1k .1 ~ n a ,n Y a s \a M a d ~ /e 1 ~ r i
Muvacehesinde Fiili Ve Hukuki Durum:

DiSK Kurucularının TüRK-iŞ'ten ne şekilde ayrıldığını. Türkiye işçi
Partisinin bir yan kuruluşu olara'k ne şekilde ortaya çıktığını ve daha kuruluş
bildirgeleri ile mevcut düzene karşı nasıl bir düşmanlık hissi beslediklerini
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ve sosyalist düzene karşı duydukları sempatilerini daha önce tafsilatlı şekil
de izah ettiğimiz cihetle ayrıca burada da tekrar zikretmeye gerek görül
memiştir.

Kuruluş bildirgeleri ile niteliğini yurt ve dünya kamuoyuna açıklamış
bulunan DİSK, kuruluşu ile birlikte, illegal olarak 1920'Ierden bu yana sür
dürülme'kte olan "Türkiye Devrimci Hareketini" sahiplenerek devir almış
ve bu hareketin stratejisini beş ana noktada tespit ederek bu süreci :HZ'J et
tiği istikamette geliştirmiştir.

DİSK'in "Türkiye Devrimci Hareketi Süreci" içinde tespit ettiği beş
ana stratejiyi şövle özetleyebiliriz.

a - Mevcut Anayasal Düzenin Kötülenmesi,
b - Sosyalist Düzenin övülmesi.
c - Sosyalist Düzen 'Bilincinin Uyandırılması,
d - işçi Sınıfının Siyasi Birliğinin Temini,
e - Siyasi BirViğin ihtilal örgütü mahiyetine dönüştürülerek Devleti

yıkmaya yönelik hareketlere başlanması,

DİSK kuruluş tarihinden itibaren 1. ören toplantısında aleniyet ve res
miyet iktisap etmiş bulunan "Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı Temel
ilkeleri"nden hareketle. mevcut Anayasal düzenin bir sömürü düzeni ve ka
pitalist sistemin neticesi olduğunu, dolayısı ile devletin bu sistemin koru
yucusu bulunduğunu her fırsatta beyan ederek mevcut düzeni kötülemiş ve
buna mukabil sosyalist sistemin propagandasını yapmıştır.

"Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri" işçilere
eğitim yoluyla aşılanarak tamamen Marksist-Leninist öğretiden ibaret bu
lunan bu ilkeler ile işçi sınıfının kendiliğinden değil, "kendileri için sınıf
olma" bilinci telkin edilere'k onlarda sınıf bilinci yaratılmış, sınıf düşmanlı
ğı yani sınıf uzlaşmazlığı zi'hinler'ine yerleştirilerek Marksist doktrinin gere
ği ihtilalci sınıfın doğuşu sağlanmaya çalışılmıştır.

Diğer yandan Marksist-Leninist Parti'de temerküz etmiş bulunan eko
nomik, ideolojik ve politik mücadeleyi şiar edinmiş bulunan DiSK bu mü
cadelenin bir bütün olduğunu, bu mücadelen'in en yL1ksek biçiminin politik
mücadele yani iktidar mücadelesi olduğunu kabul ile kendisini yürürlükte
bulunan yasaların kerrdisine tahmil ertiği fonksiyonlar haricine çıkararak
illegal bir faal'iyet içersine sokmuştur.

DiSK sosyalist düzen bilincini yalnız işçi sınıfında uyandırmakla kal·
mayıp, işçi sınıfının iktidar ola'bilmesini temine matuf olarak demokratik
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kitle örgütlerini, tüm emekçileri ve köylüleri de, bu Marksist-Leninist öğre
tiden başka bir şey olmayan işçi Sınıfı Bilirni ile techiz etme hususunda iti
na göstermiş, bunu muhtelif 'Konferanslar, yayın organları ve muhtelif isim
ler altında düzenlediği (•D1iS'K'in Kuruluş Yıldönümü, 15-16 Haziran Anma
ve Nazım HiKMET Geceleri vb.) toplantılarla yaygınlaştırarak proleter enter
nasyonalist ihtilalci ruhu geniş kitlelerin şuuruna yerleştirmek hususunda
da gayret ve özen göstermiştir.

DiSK bu cümleden olmak üzere tertiplediği bütün eğitim seminer ça
lışmaları ile Marksist teoriyi 'başta içşiler olmak üzere kitlelere işleyerek dün
yadaki ve Türkiye'deki bunalımın emperyalist ve kapitalist sistemden kay
naklandığını, emperyalizmin sömürüsünü sürdürebilmek için yeni yeni rne
todlara 'baş vurduğunu, bunun son şeklinin faşizm biçiminde kendini göster
diğini, bu nedenle emperyalizmin ve faşizrnin ayrı olarak düşünülemiyeceği
ni ve bunların kökeninde kapitalizmin, kapitalist sistemin yattığını, bu sis
temden kaynaklanan bunalımın faturasının işçi sınıfına ödettirilmek istendi
ğini, mevcut düzenin bir sömürü düzeni olduğunu ve sermaye sınıfının sömü
rüsünü mevcut devlet aygıtı ile sürdürdüğünü, bu devletin kendilerinin yani
işçi sınıfının değil. sermaye sınıfının ve işbirlikçilerinin devleti olduğunu. bu
devlet düzeni içinde kapitalist sınıfın yani üretim araçlarını elinde bulundu
ran sermaye sınıfının işçilerin elinden "Artı - Değer"ini aldığını, işçi sınıfının
bu durum karşısında suskun kalamıyacağını, haklarını elde etmek için bu dü
zenin behemehal yıkılarak kendi kurtuluşlarını sağlayacak sosyalist düzeni
kurmalarından başka çıkar yol olmadığını. üretinlerin kendileri olduğunu, yö
netenlerin de kendileri olması lazım geldiğini, bu sebeple işçi sınıfının tarih
sel görevini mutlaka yerine getireceğini devamlı surette işçilerin ve emekçi
lerin zihinlerine enjekte ederek yani mevcut devlet düzeninin zorla yıkılarak
sosyalist düzenin kurulması yolunda 1bilinçlendirmeye büyük gayret sarfet
miştir.

Marksist öğretiye nazaran işçi sınıfının siyası birliğinin temininin eylem
lerden geçtiği bilincide olan D'iSK, kuruluşundan bir müddet sonra sol'un
Siyası Birliğinin temini için eylemlerine başlanmış ve ilk defa adeta bir is
yan hareketine dönüşmüş bulunan yukarıdaki eylemler bölümünde tafsilatı
ile izah olunan ve sıkıyönetimin ilanına neden olan 15 - 16 Haziran 1970 ka
nunsuz kitlesel dehşet verici eylemi başlatmış olup, bu eylemden yeni mev
ziler ve deneyin kazanımları ile çıktığına inanarak yeni eylem hazrrhklanna
girmiştir.

Bu eylemin henüz işçi sınıfı ve diğer katrnaniarm 1980'Ierdeki kadar bi
linçlenmemesi sebebiyle süratle yayılamadığını gören DiSK eğitimlerine va
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"Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkeleri"ne önem vererek
yeni eylemlere girişme hazırlığına başlamış ancak zamanın sıkıyönetiminin
mevcudiyeti buna imkan vermemiştir.

DiSK 15 - 16 Haziran 1970 tarihi ile 6. genel kongresini yaptığı Ara
lık - 1977 tarihleri arasındaki eylemleri ile işçi sınıfının siyasi birliğini sağ
lamış ve aynı zamanda işçi sınıfının siyasi örgütü yani illegalitede parti hü
viyetini iktisap etmiştir.

Burada tebarüz ettirdiğimiz gibi DİSK kuruluşundan itibaren Marksist -
Leninist illegal 1bir hüviyet içinde başlatmış olduğu sosyalist ihtilal süreci
içinde, bir taraftan mevcut Anayasal düzeni halk nazarında propogandalarıy
la kötülemeye çalışmış. diğer taraftan da bu düzenin yıkılması ve işçilerin
kurtuluşu olarak vasıflandırdıkları sosyalizmin inşaası için işçi sınıfı ve emek
çilerde ihtilalci bir ruh yaratmak gayretleriyle, gayelerine vasıl olabilme ba
kımından devleti temellerinden sarsacak manevi cebir ve baskı altında tu
tacak muhtelif tür ve 1biçimlerde kanunsuz eylemlere girişerek bu eylemler
içinde oluşturmaya çalıştığı "Cepheleşme" 'hareketlerine girişmiştir. Bu fa
aliyetler cümlesinden olmak üzere 5 nci genel kurul Toplantısındaki 33 nu
maralı güç ve eylem birliği kararı, 6 ncı genel kurul arefesinde ortaya atılan
UDC fikri ve sonradan 6 ncı genel kurulda 1 numaralı "Cephe kararının alın
ması gi'bi.

Görüldüğü gibi 15 - 16 Haziran 1970 tarihinden bu yana müteaddit de
falar tatbik ettikleri değişik tür ve biçimlerdeki mitingler, grevler gibi işçi
hareketleri halk isyanına dönüşmeyerek akim kalmış, ancak her akamet ne
ticesinde aynı gayeye mütevecci'h olarak yeni dersler ve deneyimler kazanıl
mış ve bu perspektif içinde yeniden derlenip toparlanarak inkişaf eden yeni"
durumlar 'karşısında yurt sathında tesiri ola'bilecek yeni örgütlenme biçim
lerine gidilerek bu yeni örgütlenme çerçevesinde yeni eylemlere başvurul
mak ve 'bu suretle kendilerince arzulanan halk isyanını gerçekleştirmek iste
mişlerdir.

Nitekim o güne kadar yapılan eylemlerde başlatılamadığını gördükleri
halk isyanının ıbir siyasi vasıflı genel grev ile gerçekleştirebilece'klerine ina
narak; DiSK'in bütün organlarının ve bölge temsilcilikleri ile üye sendikaların
yürütme kurullarının müştereken yapılan 2. ören toplantısında alınan siyasi
mahiyetteki genel grev kararı ve bu kararın yurt çapında tek bir merkezden
tatbik ve idaresini temine matuf "Direniş Kornitelerinin oluşturulması ve
"DiSK Merkez Eylem Komitesinin" süratle faailiyete geçerek bütün teşkilata.
tamım yapması ve 30 Nisan 1980 tarihindeki, 2. ören toplantısı karartanrun
bir tatbik mahiyetindeki siyasi genel grev'den başka bir anlam ifade etme
yen direniş hareketleri, bu husustaki iddialarımızın delilini teşkil etmektedir,
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Yine bu cümleden olarak 2. ören toplantısını takiben toplanan 7. ge
nel kurulda alınmış bulunan "Sosyalist Hareketin Birliği" hususundaki karar,
ören'de alınmış bulunan kararların daha da somutlaştırılmış 'bir şekli ola
rak karşımıza çıkmaktadır.

Yeni durumlara göre yeni örgütlenme çal ışrnalan sürdürülürken yurt
sathında bireysel terör olarak kendini gösteren "Sol "un değişik fraksiyonları
"Sosyalist Hareketin Birliği" adı altında tek bir güç ve hareket olarak DiSK
mihveri etrafında toplanmak istenmiştir .

Yeni teşkilatlanma ile tek bir güç haline getirilmek istenen bireysel te
rör odaklarının da içinde bulunacağı "Direniş Komiteleri" ile yeni şartlarda
yurt sathında başlatılacak olan işçi hareketlerinin halk isyanına dönüştürül
mesinin temini amaçlanmıştır.

Burada, sosyalist ihtilal süreci içinde geliştirilen bütün bu faaliyetlerin
ayrı ayrı görünümlerine rağmen bu süreç içinde ihtilal amacının gerçekleş
tirilmesi ve proletarya diktatörlüğünün kurulması için bütün bu faaliyet ve
eylemlerin gayeye varmada araç olarak kullanıldığı ve dolayısıyle sosyalist
süreç içersinde ihtilal olayının birbirinden ayrılmaz halkalarını teşkil ettiği
açıkça görülmektedir.

Daha evvelki izahlarımızda da belirriğimiz gibi sosyalist ihtilal bir süreç
içinde tahakkuk eder.

Sosyalist ihtilalin neticelenmesinin doktriner deneyimlerde de görüldüğij
gibi bir takvime bağlanması mümkün değildir. Başlatılmış bulunan bir işçi ha
reketinin veya başka bir eylemin ümit edilmeyen bir anda halk isyanına dö
nüşmesi mümkündür. Bütün mesele zincirin zayıf halkasını bulabilmek ve
eylemi halk hareketine dönüştürebilmektir. işte bu noktada ihtilal süreci
içinde gerek fikren gerekse fiilen dinamik ve güç birliği yönünden hazır
lanmış bulunan "Cephenin" tek bir merkezden belli bir hedefe yönlendiri
lip kanalize edilmesi gayet önemlidir.

DiSK kuruluşundan itibaren aynı hedefe yönelik muhtelif ve değişik
biçimlerde strateji ve taktik uygulamalarına girmiştir.

ihtlalin ne zaman gerçekleştirilebileceği daha önceden kesin olarak tes
pit edilemediği için, DiSK, doktriner uygulamalara sadık kalarak başlatmış
olduğu bütün eylemlerde ,'bu eylemlerin halk isyanına dönüşmesini amaç
lamış, programlarını bu düşünce etrafında merkezileştirmiş, ancak başlat
tığı bir eylemin halk isyanına dônüşrnediğ.ni görerek bu eylemden kazan
dığı yeni deneyimlerle bilinçlenerek yeni eylem türleri programlamış ve bu
eylemlerle halk isyanının başlamasını sağlamak istemiştir.
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1961 Anayasasının getirdiği hak ve özgürlükleri kendilerine göre yo
rumlayıp istismar ederek, kuruluşundan 12 Eylül Bayrak harekatına kadar
geçen süre içinde .tüzükleri. organ kararları, eğitimleri, slogan ve dış iliş
kileri ile Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesi muhtevasında yer alan
Marksist - Leninist, yasa dışı, işçi sınıfının siyası örgütü durumuna gelmiş
bulunan DiSK; ekonomik haklarının elde edilmesi bahanesi ile, bünyesin
deki işçileri, "işçi Sınıfının Savaş Okulları olarak" nitelendirdiği gerek yerel
gerekse siyasi nitelikli genel grevlere itmiş, sınıf uzlaşmazlığı prensibini en
etkili biçimde uygulayarak anlaşma zemini mevcut olan ve işçilerin vazgeç
meyi kabule hazır oldukları yasal grevleri yasa dışı bir direniş haline dö
nüştürerek, siyasi amaçları uğruna bu grevleri dahi, mevcut sosyal düzenin
bozulması ve ·işçi sınıfı iktidarına dayalı sosyalist bir düzenin kurulması yo
lunda Anayasal devlet nizamını yıpratmak, devlet organlarını manevi cebir
ve baskı altında tutmak için vasıta olarak kullanmıştır.

274 - 275 sayılı yasa tasarılarını protesto perdesi başlatılan ve o ta
rihte 171 sayılı yasayı ihial gibi--cieğerlend~rilen 15 - 16 Haziran olayları.
DiSK'in. belli bir amaç doğrultusunda yönlendirdiği faaliyet ve yetiştirdiği
Marksist - Leninist bilinçli militanları aracılığı ile isyana dönüştürülmüş.
sanayinin büyük bir kısmının toplandığı Kocaeli, İstanbul gibi kentlerde, iş
çiler sokağa dökülerek. milyonlarca liralık zarara neden olan toplu ızrar.
tahrip, yangın çıkarmak gibi fiiller işlenmiş, devlet kuvvetlerine karşı fiilen
mukavemet ve silahlı saldırı hareketine geçilmiş ve kamu düzeninin büyük
ölçüde bozulmasına sebebiyet verilerek, protesto gibi başlatılan olaylara,.
DiSK tarafından işçi sınıfının iktidar mücadelesine yönelik siyasal bir muh
teva kazandırılarak, Anayasal devlet nizamına karşı işçi sınıfının birlik için
de neler yapmaya muktedir olduğunu ispatlayacakları inancı ile güç gös
terisinde bulunulmuş, devlet ve Anayasal kuruluşlar maddi ve manevi ce
bir ve baskı altında tutulmuş, ilan edilen sıkıyönetim ile bu olayların yurt
sathına yayılarak büyük boyutlara ulaşması önlenmiştir.

DiSK tarafından 1975 yılında İzmir ve lstanbul'da Demokratik Hak ve
özgürlükler Mitingleri ile Devlete karşı kitlesel eylemlerin başı çekilmiş,
1976 Yılı Eylül ayında Anayasa gereği olan Devlet Güvenlik Mahkemele.-l
Yasa tasarısı vesile edilerek ülke çapında Devlete karşı "Cebri baskı unsu
ru" olan siyasi nitel iki i genel grev gerçekleştiri imiştir.

DiSK'in organizasyonu ile DiSK'e bağlı işçilerin ve DiSK fikriyatında
ki demokratik olarak nitelendirdikleri diğer kuruluşların iştiraki ile gerçek
leştirilen ve Devrin Başbakanının dahi iki saat süre ile barikatları aşama
yıp Başbakanlık binasına gidemediği ve sosyal hayatın bir anda felç edil-
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diği 20 Mart Faşizme ihtar Eylemi ve Sıkıyönetim'ce 1 Mavıs'm toplantı
ve gösteri yürüyüşü şeklinde kutlanmasının yasaklanmasını protesto etmek
için, işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanmaları direktifi sonucu, 30
Nisan 1980 günü DiSK'e bağlı sendikaların yetkili bulundukları işyerlerinde
işin durdurulması biçiminde gerçekleştirilen siyasi nitelikli genel grevler ile
Devlet ve Anayasal kuruluşlar cebri baskı altına alınmış, DİSK tarafından ter
tiplenen 2 nci ören toplantı·sında alınan genel grev kararı ile de Devlet,
DİSK'in istemleri doğrultusunda harekete zorlanarak manevi cebir ve baskı
altında tutulmuştur.

Yine hafızaların tazelenmesi 'bakımından belirtelim ki; DİSK, zaman
zaman yasa dışı başlatılmış memleket ekonomisine milyonlarca zarar ver
miş olan, toplu izrar. tahrip, iş ve çalışma hürriyetini tahdit gibi eylemlere
dönüşen direnişlere sahip çıkmış, Marksist - Leninist ideolojinin muhtelif
fraksiyonlarının da içinde bulunduğu direnişçileri devamlı surette destekle
miştir. Zaman zaman da yasal olarak başlatılmış olan grevleri nihai gayele
rinin tahakkuku için birer etkili silah olarak kullanmış, sınıf uzlaşmazlığı il,
kesinden hareketle yasa dışı hale sokarak, grev hukuku ile telifi mümkün
olmayan elim olayların meydana gelmesine sebep olmuştur. DİSK devamlı
surette tüm eylemleri, ister kitlesel yasa dışı, ister yerel ve yasal olsun si
yasi amaçlarının tahakkuku için birer araç olarak kullanmış ve tüm eylem
leri öncülüğünü yaptığı işçi sınıfının iktidar mücadelesine müteveccih ola
rak bir ihtilal ortamının yaratılmasına yönlendirmek istemiştir.

Bu cümleden olmak üzere şu birkaç olayın örnek olarak burada belir
tilmesi faydalı olacaktır.

Maden - iş Sendikasının yetkili bulunduğu Profilo işyerlerinde, işveren
tarafından bazı işçilerin işten çıkarılması üzerine, bu işçilerin tekrar aynı
işyerine alınmaları için işverenin baskı altında tutulmasını ve burjuvazi ola
rak nitelendirdikleri sermaye sınıfının yıldırılmasını ve dolayısıyla kapitalist
sistemin ve kapitalizmin geriletilerek işçi sınıfının yeni mevziler kazanma·
sını temin amacıyla başlatılan, tahrip, izrar ve yaralama ve Emniyet kuvvetleri
ne karşı fiilen mukavemet olayları ile dolu olan ve muhtevasında Cumhuri
yeti, Devletin Askeri ve Emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezyif edici ve
komünizm propagandası bulunan yüzlerce bildirilerin dağıtıldığı, ikibin işçi
nin katıldığı MESS grevi olarak bilinen yasa dışı direniş hareketi, DiSK ta
rafından desteklenmiş yerel gibi görünen bu direniş hareketi, iktidar müca
delesinde siyasal bir araç olarak kullanılmıştır.

Cam Sanayi iş kolundaki bir bölüm işyerlerinde yetkili bulunan
OiSK'e bağlı Hür Cam-iş Sendikası tarafından yasal olarak başlatılan grev-
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ler ile MESS Grevleri cümlesinden olarak "Tekfen" işyerinde Maden-iş
sendikası ta~afın_dan yasal olarak başlatılan grevler: sınıf uzlaşmazlığı ilke
sini her vesile ile hayata geçirmeyi şiar edinmiş bulunan DiSK'in; Dernek
ratık Merkeziyetçilik prensibinin kendisine verdiği yetkiyi istediği biçimde kul
lanarak sendikalar üzerinde kurduğu hakimiyetten bilistifade, greve giren:
sendikalarla işverenler arasında olumlu yolda gelişmekte olan anlaşma or
tamını çıkmaza soktuğu ve Marksist-Leninist ilkelerden kaynaklanan "üre
tenler biziz yönetenler de biz olacağız" prensibinden hareketle, işverlerinirr
yönetimine sendikaların dolayısıyla işçilerin iştirak etmeleri gibi siyasal'
amaçlı isteklerini, toplu sözleşmelerin ön koşulu olarak ileri sürerek uzun
süre grevlerin devam etmesini sağladığı görülmüştür.

Konunun üzerine dikkatle eğilinip incelendiğinde, uygulamaya konu
lan tüm bu grevlerin, devleti devamlı tehdit ve baskı altında bulundurmak
amacıyla 2 nci ören Toplantısında alınmış bulunan genel grev kararının tabii
sonuçları olduğu anlaşılacaktır.

Siyasal amaçlı olarak alınmış bulunan genel grev kararı, hatnzatmdo
sınıf uzlaşmazlığı ilkesinin en somutlandırılmış şekli olup, 2 nci ören top
lantisında genel grev kararı ile birlikte alınmış olan "grev dayanışma aida
tı fonu" adı altındaki kararın birbirleri ile tam bir bağıntı içinde olduğu açık
ça anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi DİSK, bir taraftan genel grev kararı bir taraftan da bu
kararın değişik bir biçimde hayata geçirilmesi olan eş zamanlı yerel grev
leri başlatarak siyasal amaçlı istekler ileri sürüp devamlı surette anlaşma
zeminini baltalamış ve grev dayanışma fonunu araç olarak kullanıp sınıf
uzlaşmazlığı ilkesini burjuvaziye karşı devamlı 'bir korkutucu ve yıldırıcı si
lah olarak kullanmıştır.

Yasal olarak başlatılan bu grevlerin, yasal görünümlerine rağmen ta
mamen işçi sınıfının iktidar mücadelesine yönelik, siyasal amaçlı bulunduk
ları ve iktidar mücadelesinde siyasal bir araç olarak kullanıldıkları kendili
ğinden ortaya çıkmaktadır.

Yine. DiSK'in almış o!duğu eylem kararlanrun bir sonucu olarak,
DiSK'e bağlı Gıda - iş Sendikasının yetkili bulunduğu Cibali Tekel işye
rinde başlatılan ve Cevizli Tekel işyerine sıçratılarak DiSK'in desteğinde 52
gün devam ettirilen yasa dışı direniş hareketinden de hafızaların tazelenme
si bakımından burada kısaca bahsedilmesinden fayda mülahaza edilmiştir.

21 Aralık 1979 tarihinde Cibali tekel tütün fabrikası önünde kimliğr
meçhul kişilerce öldürülen tekel işçisi ve DiSK'e bağlı Gıda - iş Sendikası
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üyesi Sabahattin CAKMAK'ın öldürülmesi ve Kahramanmaraş olaylarının da
bu tarihteki yıldönümü münasebetiyle her iki olayı bahane eden militan
işçi temsilcileri ve bazı işçiler 2400 işçiyi, aynı ünitenin Kartal Cevizlide
'kurulu Tekel Fabrikasında çalışan çoğunluğu Türk-lşe bağlı Tek Gıda-iş
Sendikasına üye toplam 7000 işçiyi direnişe geçirmiş ve her iki işyerin
de yasa dışı olarak DiSK'in de desteği ile 52 gün sürdürülmüştür.

Bu direniş "Yaşasın Şanlı Tekel direnişi -Tekel işçileri ne istiyor?"
başlıklı ve "Zafer Tekel işçilerinindir- Devrimci Eylem Birliği. Dev-Yol
Kurtuluş" imzalı ve "işçi bülteni -Devrimci Marksist yayın" isimli ve "Te
kel işçisi Arkadaşlar" başlıklı "Türkiye Devrimci Komünist Partisi önderli
ğinde örgütlenelim - Halkın kurtuluşu taraftarı Tekel işçileri" imzalı biidirt
ler dağıtılmıştır.

Aşırı uçlara mensup muhtelif fraksiyonlara ait militanların da iştirak
leri ile. sürekli olarak toplu izrar. yaralama. Güvenlik Kuvvetlerine muka
vemet fiillerinin işlendiği tekel işçilerinin yasa dışı direniş hareketleri. DiS~
tarafından desteklenmiş. alınan sürekli eylem kararlarına uygun olarak belli
bir amaç doğrultusunda daha geniş boyutlara ulaştırılmak için her türlü çaba
sarfedilmiştir.

Nitekim Abdullah BAŞTüRK'ün DİSK Ajansının 13.1.1980 gün ve 4
sayılı nüshasında yayınlanan basın açıklamasında; "işçilerin haklı istekle
rini zor yolu ile bastırmak sorunu daha da ağırlaştırmaktan başka sonuç
vermeyecektir." mealindeki sözleri ile; DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR'
ın DiSK Ajansının 28.12.1979 Tarih ve 258 sayılı nüshasında yayınlanan te
kel işçilerine ait hazırlamış olduğu bildiride, aynen "Türkiye işçi Sınıfının
Devrimci Sendikal örgütü DiSK kendi üyesi olsun olmasın, sınıfımızın çı
karları doğrultusundaki her türlü demokratik ve haki ı eylemi destekler, sa
hip çıkar. Tekel işçilerinin haklı mücadelesinde de DiSK üzerine düşen gö
revleri eksiksiz yapmaya hazır ve kararlıdır" deyimleri ile işçiler tarafından gi
rişilen ve muhtelif fraksiyonların iştiraki ile tamamen ideolojik ve politik bir
muhtevaya bürünen yasa dışı eylem isteklerinin haklı olduğu imajı verilerek
bu direnişleri desteklediklerini açık bir şekilde ifade etmişlerdir.

Görülüyorki DiSK. ister kendisi tarafından, ister başkaları tarafından
başlatılsın, ister yasa dışı, ister yasal olsun gerçekleştirilen tüm eylem Vt3-

işçi hareketlerine önderlik edip sahip çıkmış; Ekim Devrimi deneyimlerinin
yol göstericiliğinde kendilerini hedeflerine yaklaştırdığına inandıkları ve iş
çi sınıfının "Tarihsel görevini" yapmasının Marksist-Leninist doğrultudaki
denemeleri olarak değerlendirdikleri bu eylem ve işçi hareketlerine siya
sal bir içerik kazandırıp Anayasal Devlet Nizamına karşı bir baskı. bir teh
dit unsuru olarak kullanmaya özen göstermiştir.
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DiSK'in yeni örgütlenme biçimi ve eyleme dönük değişik zaman birim
leri icindeki faaliyet ve başlatmış olduğu hareketler, her an gerçekleşmesi
mümkün olan sosyalist ihtilal hareketine matuf ve bu hareketin birer baş
langıç dilimi olarak sosyalist ihtilalin icrai hareketleri cümlesinden bulun
duğu ve bu niteliği itibariyle ihtilal hareketine teşebbüs vasfında olduğu
sonucuna varılmaktadır.

Yukarıdan beri yapmış olduğumuz kısa açıklamalardan da görüleceği
üzere DiSK kuruluşundan itibaren sistemli bir şekilde yürütmeye başladığı
"Türkiye Devrimci Hareket Süreci" içinde stratejisini beş ana noktada tes
pit etmiş ve bu stratejiye uygun olarak gerek tüzüklerinin amaç ve ilke mad
desinde ve gerekse tertip etmiş olduğu genel kurulları, seminerler, konfe
ranslar ve muhtelif vasilelerle yapmış olduğu anma ve yıldönümü kutlama
gecelerinde ve muhtelif yayın organları ile yapılan yayınlarında mevcut
Anayasal devlet düzeni, işçi sınıfı ve emekçiler ve tüm halk nezdinde kö
tülenmiş, yerilmiş ve buna karşılık başta S.S.C.B. olmak üzere tüm sosya
list ülkelerin ve bu ülkelerdeki işçi sınıfının daha yüksek hayat düzeyi için
de yaşantılarını sürdürdükleri ileri sürülerek, sosyalizmin ve sosyalist sis
temin propagandası yapılmış ve sosyalizme geçebilmek için Türkivede de
yapılması gereken politik ve eylemsel mücadele şekilleri ve bu düzene geç
menin strateji ve taktikleri devamlı surette işlenmiştir.

Burada da görülüyor ki DiSK, sistemi i bir şekilde hareket ederek mü
cadelesine yön vermiş, önce Devlet'i, Cumhuriyet rejimini, Cumhuriyet hü
kürnetlerini. Parlamentoyu, burjuva mahkemeleri diye nitelendirdikleri Türk
Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Adliva'nin manevi şahsiyetini ve dev
letin ve rejimin teminatı ve yasaların koruyucusu bulunan Askeri ve Em
niyet muhafaza kuvvetlerini devamı ı surette tahkir ve tezyif ederek. devlet
organlarının çalışamaz hale gelmesi için her türlü gayreti serfetmiş ve
.amaçladıkları sosyalist düzenin sürekli propagandasını yaparak bu düzene
geçmeyi sağlayacak muhtelif eylemlere girişmiştir.

Burada DiSK'in kuruluşundan itibaren devamlılık arzeden, Devlete kar
şı Devlet'i hedef alan zincirleme suçların işlendiği, özellikle Türk Ceza Ka
nununun 159,311,312,141,142 nci maddeleri ile 274 ve 275 sayılı ve
1630 sayılı ve 171 sayılı Yasalarda müeyyide altına alınmış bulunan fiille
rin işlendiği görülmektedir.

Ancak hemen belirtilmelidir ki, zincirleme işlenen ve yukarıda zikre
dilen suçları oluşturan fiillerin tek bir gayeye yani Anayasal Devlet düze
ninin ihtilal yolu ile yıkılarak işçi sınıfının iktidarı olan proletarya dikta
törlüğünün kurulmasına yönelik olduğu tereddüde mahal kalmayacak şe-
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kilde anlaşımalktadır. Değişik bir ifade ile. illegal ihtilal örgütü durumu
na gelmiş 'bulunan DİSK'i oluşturan tüm sanikların yukarıda belirtilen fiille
rinin Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinde müeyyide altına alınmış
bulunan ihtilal fiilinin temellerini ve iskeletini teşkil ettiği bir gerçeğin ifa
desidir.

Çünkü sanıkların işlemiş oldukları zincirleme fiilleri. Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesinde müeyyide altına alınmış bulunan ihtilal ama
cının gerçekleştirilmesinde araç olarak işlenmiştir.

Bu nedenle DiSK'in proleter enternasyonalizm ruhu içinde işçi sınıfı
iktidarına dayalı sosyalist sistemin ihtilalci metodlarla gerçekleşmesi için,
ekonomik, politik ve ideolojik savaşımı ile cebri aktifleşmesi durumu. DİSK
kurullarını oluşturan sanıkların Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi içe
risinde mütalaa edilmesini zarurT kılmaktadır.

DİSK Kurullarını, DİSK Bölge Başkanlıklarını ve DİSK'e bağlı Sendi
kaların Yönetim Kurullarını oluşturan sanıklar ile, DİSK Eğitim ve örgüt
lenme Daireleri Uzmanlarını teşkil eden sanıkların Türk Ceza Kanununun
146 ncı maddesi yönünden suçlanmalarının nedeni, yapılan bu açı'klamalar
karşısında kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Daha önce de belirtildiği üzere Türk Ceza Kanununun 146 ncı mad
desi ile; devletin ülke unsuru dışında kalan unsurları ve bilhassa yargı, ida
re ve yasama organları korunmak istenmiştir. Bunlar genel olarak Anayasa
nizamını teşkil etmektedir. Suçun tekevvünü için, Anayasa nizamı adı ve
rilen devletin temel nizamlarına müteveccih olması; mer'i Anayasa ile ku
rulmuş bu nizamın bir kısmını veya tamamını hedef alması gerekmektedir.
Anayasa cemiyetin zaman süreci içinde değişen ihtiyaçlarına uygun olarak
şüphesiz ki, değiştirilebilir. Bu değişikliğin nasıl yapılacağı gene bizzat
Anayasa tarafından gösterilmiştir. Böylece, kanun yolunda olmayan gayrı
meşru ve hukuka aykırı bir şekilde Anayasanın ve Anayasa nizamının değiş
tirilmesi ceza tahdidi altına alınarak önlenmek istenmiştir. Hukuka aykırı bir
değişikliğin, Anayasa'nın tamamına veya bir kısmına yapılması arasında
suçun oluşumu bakımından bir fark yoktur. Bu yönü itibariyle Türk Ceza
Kanununun 146 ncı Maddesindeki suç. hukuk tekniği bakımından tehlike
suçudur. Aynı zamanda bir fikir suçu olmayıp maddi 'bir fiile lüzum gös
teren bir suçtur.

Anayasa ile kurulmuş oları nizamı az veya çok, tamamen veya kısmen
kanunun gösterdiği yollardan başka şekilde değiştirmek için girişiien ve
Anayasa nizamının hukuk dışı meşru olmayan yollardan tamamen veya kıs-
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men hükümsüz, fiilen işlemez hale getirilmesi sonucunu meydana getirecek
olan her türlü hareketler bu madde içinde mütalaa edilmiştir.

146 ncı maddedeki suçun örgütsel kollektif bir faaliyeti gerektireceği
şüphesizdir.

işte DiSK kurullarını, DiSK Bölge Başkanlıklarını ve DiSK'e bağlı sen
dikaların Yönetim ve Yürütme Kurullarını oluşturan ve DiSK ve bağlı sen
dikaların eğitim ve örgütlenme daireleri uzmanlarını teşkil eden sanıkların,
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi yönünden suçlanmalarının neden
leri bu açıklamalardaki hareketlere girişmiş olmalarındandır.

Hatırlanacağı üzere DiSK kuruluşundan itibaren Marksist-Leninist ille
gal bir örgüt durumunu iktisap etmiş ve mevcut Anayasal devlet nizamını
işçi sınıfının öncülüğünde diğer emekçi ve ortak katmanlarla biri ikte zora
ve şiddete dayalı olarak işçi sınıfının tarihsel görevi diye nitelendirdikleri
ihtilalci metodlarla yıkıp. işçi sınıfının diktatörlüğü olan sosyalist bir sis
temin kurulması amaç edinerek, bu amacın gerçekleşmesi için 15 - 16 Ha
ziran 1970'den başlayıp 12 Eylül 1980 tarihine kadar devam eden, bu ama
cın gerçekleşmesinde doktrininin öngördüğü muhtelif tür ve biçimde Ana
yasal devlet nizamını yıkmayı hedefleyen bir dizi eylemlere girişmiş, bu
Anayasa nizamını hukuk dışı meşru olmayan yollardan yıkmak. fiilen işle
mez hale getirmek için sistemli bir biçimde Marksist-Leninist eğit:m mo
todları uygulayarak, işçi sınıfını oluşturacak olan işçilere, "özel mülkiyeti.
kapitalist sistemi ve sermaye sınıfını ve sermaye sınıfı ve kapitalist siste
min sömürü aygıtı olarak nitelendirdikleri devleti ve Anayasal nizamı "düş
man hedef olarak gösterip, zihinlerine sınıf uzlaşmazlığı prensibini yerleş
tirerek. işçilerin ancak sosyalist ideoloji doğrultusunda kendi iktidarlarını
kurarak sosyalizmi gerçekleştirmek suretiyle bu sistemin baskı ve sömürü
sünden kurtulabilecekleri fikrini aşılayarak. onlarda ihtilalci bir ruh, ihtilal
ci bir öz yaratmak için her türlü faaliyet ve çabayı göstermiştir.

DiSK, Marksist-Leninist eğitimle ve bu yoldaki muhtelif faaliyetleri
ile sadece kendi bünyesinde bulunan işçileri mevcut Anayasal nizama karşı
düşman etmekle kalmamış, işçi sınıfının tarihsel görevini yapması için ge
rekli müttefikleriyle işbirliğinin sağlanması ve Anayasal devlet nizamının
ve Anayasal kuruluşların devamlı baskı ve tehdit altında tutularak yıkılma
noktasında yıpratılıp zayıflatılması için. güç ve eylem birliğinin sağlanma
sına yönelik olarak değişik isimler altında cepheleşme hareketlerine giriş
miştir. Bilindiği üzere başta Bulgaristan olmak üzere, dünyanın birçok ü!-
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kesinde, Cepheleşme hareketleri ve Cepheleşme ile sahip olunan güç· ve
eylem birliği sosyalizmin gerçekleşmesinde en büyük etken olmuştur.

işçi sınıfının iktidarına yönelik Anayasal nizamın ihtilalci yöntemler
le yıkılarak sosyalist bir düzenin gerçekleşmesinin ancak örgütsel ve kol
Jektif bir faaliyeti gerektirdiğinin bilincinde olarak DiSK; kendi mihveri et
rafında "UDC, Demokratik Platform ve Sosyalist Hareketin Birliği" adı al
tındaki cephe faaliyetleri ile, yurt düzeyinde, mevcut Anayasal nizama karşı
bilinçlenmiş kendi fikriyatındaki Marksist-Leninist. legal, illegal örgüt ve
kuruluşları toplayarak, uygulamaya koydukları "kendi bölümlerinde tafsilatlı
olarak izah edilen "değişik tür ve biçimdeki kitlesel eylemlerle ve yasal veya
yasa dışı direniş ve siyasi nitelikli genel grev hareketleri ile; bir taraftan
Anayasa nizamını cebri baskı ve tehdit altında tutmuş, diğer taraftan da bu,
uygulamaya konan kitlesel eylem ve siyasal amaçlı genel grev hareketlerinin
devlete karşı bir halk hareketine, halk isyanına dönüşmesi ve böylece ihti
lal ortamının yaratılması için sürekli gayret sarfetmiştir.

Hemen belirtilmelidir ki 146 ncı maddedeki fiilin tekevvünü için "ceb
rin" bulunması şarttır. Cebir suçun mahiyeti ve bu madde ile devletin te
mel nizamının korunmak istenmesi itibariyle çok geniş bir anlam taşımak
tadır. Cebrin maddi veya manevi olması arasında bir fark yoktur. Zira cebir
cürmün unsuru değil niteliğidir. Cebir failin fiilinde değil, meydana gelen
hukuk dışı değişi·kliktedir. Kısaca maddedeki cebren deyimi niteliği bakımın
dan Anayasaya aykırılık anlamını taşır. 146 ncı maddede bahse konu olan
cebir maddi ve manevi cebirdir. Korkutma. sindirme. yıldırma, tehdit ve
baskı altında tutma eylemlerinde 146 ncı maddede sözü edilen manevi ce
bir kullanılmış olur.

15 - 16 Haziran 1970 olayları, demokrasi mitingleri, 1 Mayıs kutlama
ları, DGM'lere Hayır adı altında, keza Faşizme ihtar eylemi adı altında ger
çekleştirilen siyasi nitelikli Genel Grevler ve 30 Nisan 1980 Tarihinde 1
Mayıs yasaklama kararının geri alınmasını temine matuf DiSK'e bağlı tüm
işyerlerinde işi bırakma biçiminde uygulanan Genel Grevler ile, 2 nci ören
Toplantısında alınmış olan ve değişik biçimde münferit işyerlerinde eş za
manlı olarak uygulamaya konulmak suretiyle gerçekleştirilen siyasi nite
likli genel grev ve DiSK'in yönlendiriciliğindeki Demokratik Merkez Eylem
Komitelerinin oluşturulmasına dair kararlar ve bu kararların ışığında, yurt
çapında sendikal örgütlenmenin tamamen dışında bir seferberlik hazırlığı
içinde değişik ve yeni örgütlenme ve teşkilatlanmalara girişerek, uyguladık
ları tüm eylemlerde mevcut Anayasal düzene karşı olduklarını açıkca or
taya koyup, Anayasal nizamı devamlı baskı ve tehdit altında tutmuşlar
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ve her geçen gün kendilerini kademe kademe fiile yaklaştıran "manevi ceb
ri .. kullanmışlardır.

Daha önce 146 ncı maddenin açıklamasında belirtildiği üzere: 146 ncr
madde de ceza tehdidi altına alınan fiile teşebbüs edilmesi gerekli ve ye
terlidir. Kanunun umumi hükümler bölümünde, 61 ve 62 nci maddelerin
de genel olarak, teşebbüs hükümlerinin mevcut olması ve ceza tatbikatında
bu hükümlerin. fiillerin işlenişindeki aşamalara göre, bütün hususi hüküm
lere uygulanması mümkün iken. 146 ncı maddede ayrıca bir teşebbüsten
bahsedilmesi karşısında, bu teşebbüsün Türk Ceza Kanununun 61 ve 62 nci
maddelerinde öngörülen teşebbüslerden farklı anlamda kullanıldığı söz gö
türmez bir gerçektir.146 ncı madde devlet nizamını. Anayasal düzeni. dev
letin temel kuruluşlarını vikaye· için konulmuş bir madde olduğuna göre bu:
maddede geçen teşebbüs deyimi, kanun koyucunun konuya göstermek iste
diği hassasivet gözönüne alınırsa .61 ve 62 nci maddelerde öngörülen tam
ve nakıs teşebbüs kavramlarından daha geniş bir anlam taşıdığı sonucuna
ulaşılır.146 ncı maddede öngörülen teşebbüs 61 ve 62 nci maddelerde ta
rif edilen tam ve nakıs teşebbüsleri içine alır. Tam ve nakıs teşebbüsler-
6f; -etverişli vasıtalarla fiilin icrasına başlanıldığı halde 146 ncı maddedeki
teşebbüse bundan önceki. bir safha olan "Fiilin işlenmesine yönelme" baş
ka bir deyimle "Fiili işlemeye kalkışma" dahi kapsam içine alınmıştır.

illegalitede bir ihtilal örgütü görünümü içinde bulunan DiSK bünyesin
deki tüm sanıkların. diğer müttefikleri ile birlikte veya sadece DiSK ola
rak gerçekleştirdikleri tüm eylemleri. devlet nizamını, Anayasal düzeni ve
devletin temel kuruluşlarını manevi cebir ve baskı altında tutarak devamlı
surette yıpratmak ve giderek ihtilal ortamını yaratıp devleti yıkmak ama
cıyla ortaya koydukları cihetle, maddenin kapsamı içine alınmış bulunan
146 ne, maddedeki suçu teşkil eden fiilin işlenmesine yönelme. başka bir
deyimle fiili işlemeye kalkışmanın gerçekleşmiş olduğu bu suretle toplum
ve Devletin yüksek menfaatleri için tehlike yaratan ve bu itibarla özelliği bu
lunan 146 ncı maddedeki suça teşebbüs eylemin in doğmuş olduğu sonucu
na varılmaktadır. •

Yine hemen ifade edelim ki. suçu işlemeye kalkışmak o fiili ve fiil
den beklenen neticeyi meydana getirmeye elverişli vasıtalarla olabilir. Keza
vasıtanın elverişliliği için kıstas. suçun mahiyetidir. Muhtelif vesilelerle de
ğindiğimiz üzere. sanıklar tarafından değişik zaman birimleri içinde değişik
tür ve biçimde ortaya konulan eylemler. işçi sınıfı iktidarına yönelik ihtilal
hareketinin başlatılması maksadı ile ortaya konulmuş olup, tek bir amaca yö
nelik bir bütünün parçaları olduğu cihetle, 146 ncı maddedeki fiilin işlen-
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mesini temine matuf birer elverişli vasıta niteliğinde olduklarının kabulü,
gerekmektedir.

Çünkü münferit birer eylem gibi görünen bu kitlesel işçi hareketleri.
bir halk hareketinin başlatılması amacı ile ortaya konulmuştur. Bu eylem
lerin şu veya bu sebepten bir halk isyanına dönüşmemiş olması, ortaya ko
nulan bu eylemlerin elverişli bir vasıta olmadığı sonucunu doğurmayacağt
gıbi, elverişli vasıtanın neticenin meydana gelmesine yeterli olup olmadığr
da esasen aranamaz.

Yukarıda belirtilen tüm sanıkların aynı illegal örgüt içinde belli bir
amaç doğrultusunda hareket ettikleri ve tüm faaliyet ve eylemlerini neti
celerini bilerek ve isteyerek ortaya koydukları cihetle, kendilerine isnat edi
len suç karşısında hukuki sorumlulukları bakımından da bir farklılık bulun
mayıp cezai yönden cümlesinin Türk Ceza Kanununun 146 ncı Maddesü
muhtevasında mütalaa edilmesi gerekmektedir.

Esasen davamızdaki sanıkların uzun uzadıya sergilenen icrai mahiyet
teki hareketlerindeki amaçlarının tespit edilmiş olması dahi ayrıca suçun
teşekkül ve tekewününe kafi gelmektedir.

Bu cümleden olarak yapılan bu açıklamalar muvacehesinde DİSK organ
larını teşkil eden ve "Demokratik Merkeziyetçilik" prensibi ile DiSK'in ha
kimiyet, emir ve talimatlarına uygun hareket etmek durumunda bulunan
DİSK üyesi sendikaların yönetim ve yürütme kurullarını teşkil eden sanık
ların, 12 Eylül 1980 Bayrak Harekatına kadar işçi sınıfının iktidarı için ih
tilal amacına yönelik halk isyanına dönüşmesi umudu ile gerçekleştirdik
leri siyasi nitelikli genel grev. uyarı ve dayanışma grevleri ve 1 Mavrs'lar
dahil muhtelif mitinglerle ve kitlesel eylemleriyle Anayasal devlet nizamına
cebri baskı altında tutarak devletin temel nizamlarını yıkmaya matuf icrai
hareket.erini caslatrmştardır.

Bu nedenle DiSK'in talimat ve direktifleri dairesinde deçjişik' tarihler
de işlenmiş bulunan ve değişik yasa maddelerini ihlal gibi görünen eylem
lerin hedeflediği sonuç itibarı ile, ayrı ayrı suçlar olarak değerlendirilme
yip, tek amaca yönelik bulundukları cihetle tüm sanıkların değişik ceza
maddelerini de ihlal ettiğinde şüphe olmayan tüm fiillerinin Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesi muhtevasında mütalaa edilmesi gerekli ve zorun
ludur.

işlenen suçun mahiyeti ve işleniş biçimi itibarı ile DİSK'in, Yönetim,
Yürütme, Onur, Denetim Kurullarını teşkil eden sanıklar ve DİSK Bölge
Başkanları ve Eğitim ve örgütlenme Dairesi Uzmanları ile DİSK'e üye sen-
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dikaların Yönetim ve Yürütme Kurullarını teşkil eden sanıkların yukarda da
belirtildiği üzere cezai sorumlulukları arasında hiçbir farklılık bulunmamak
tadır.

Her ne kadar Onur Kurulu üyesi sanıklar. kendilerinin icra görevleri bu
lunrnadrğtru, Onur Kurulu'nun icra organı olmadığını. bu kurulda maaşsız
amatör sendikacı olarak görev yaptıklarını, Yönetim ve Yürütme Kurulu'rıun
icraat ve faaliyetlerinden sorumlu tutulamayacaklarını savunmuşlar ise de;
işlenmiş bulunan suçlar, DiSK'in illegalitede iktisap ettiği hüviyet ve giriş
tiği faaliyet ve eylemlerden kaynaklandığı cihetle, DiSK'in illegalitedeki du
rumunun tüm organları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi, sa
ruklara atılan suçun niteliği itibarı ile yasal bir zorunluluktur.

Esasen kuruluş amaçları müesses Anayasal devlet nizamına devrim yo
lu ile şiddete dayalı olarak yıkıp, yerine proletarya diktatörlüğünü kurmak
ve bilerek sosyalizmi gerçekleştirmek olduğu cihetle, işçi konfederasyonu
adı altında yasal görünüm içinde kurulup, organlarını teşkil etmiş olması
sadece yasal bir şekilden ibaret olup, gerçek amaçlarının biraz evvel işaret
-edildiği üzere. ihtilale yönelik olarak devlet nizamını yıkmak olduğundan,
konfederasyonun illegalitedeki gerçek faaliyetleri bakımından sanıkların.
Yönetim, Yürütme veya Denetim ve Onur Kurulları ile Bölge Temsilcilikle
rinde şeklen görev almış olmaları, hukuki yönden cezai sorumluluklarında
hiçbir farklılık doğurmamaktadir. Çünkü illegalitedeki faaliyetleri, değişik
kurullarda bulunan tüm sanıkların müşterek çalışmaları ile yürütülmüş ve
.aynı gayenin tahakkuku için uygulama sahasına konulmuştur. Bu itibarla
tüm sanıkların aynı amaca yönelik müşterek eylemleri muvacehesinde ce
zai sorumlulukları Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi içinde mütalaa
edilmiştir.

Yukarıdan beri yapmış olduğumuz hukuki tavsifin delillerini, hafıza
ların tazelenmesi bakımından kısaca da olsa aşağıda bir kez daha belirt
rnekte fayda mülahaza edilmiştir.

DiSK'in kuruluşundan itibaren 12 Eylül 1980 tarihine kadar geçirdiği
:zaman süreci içindeki faaliyetlerini sergileyen ve yapılan hukuki tavsifin
~erekçesini teşkil eden delilleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.

1. DiSK'in kuruluş bildirgesi
2. Tüzükleri
3. Genel Kurul Toplantılarındaki konuşmalar ve Genel Kurullar'da

alınan kararlar. bunlara ait bant çözümleri ve Genel Kurul karar
larını içeren DiSK yayınları
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4. Yönetim ve Yürütme Kurulları Toplantılarında alınan kararlar, bu
kararları ihtiva eden karar defterleri.

5. "Cephe" Hareketleri ve bunun somut şekli olan Demokratik Plat
form çalışmaları ve bunlara ait belgeler.

6. 1 nci ve 2 nci ören adı altında yapılan toplantılar ve bu toplantı
larda tespit edilen ilkeler ve kararlar ve bunlara ait belgeler.

7. Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel ilkelerini ihtiva eden kitap.

8. işçi Sınıfı bilimi olarak nitelenen Marksist-Leninist düzeyde yapı
lan eğitimler ve bunlara ait yayınlar, slayt ve filimler ve Mark
sizm, Leninizmin propagandasını ihtiva eden bol miktarda kitap
lar ve DiSK yayınları.

9. 15 - 16 Haziran 1970 Olayları ve bu olayların kendi görüşleri açı
sından yapılan değerlendirmeleri ihtiva eden DİSK yayınları.

1 O. 1975 Yılındaki Demokratik Hak ve özgürlükler adı altında yapı
lan Mitingler ve bunlarla ilgili yayınlar.

11. 16 Eylül 1976 tarihinde gerçekleştirilen DGM'ye hayır isimli ka
nunsuz siyasi içerikli Genel Grev ve bununla ilgili Bakırköy Asliye
Ceza Mahkemesine açılmış bulunan davalara ait iddianame ör
neği.

12. 20 Mart 1978 Tarihinde "Faşizme ihtar Eylemi" adı altında yapılan
siyasal içerikli Genel Grev biçiminde uygulanan direniş hareketi
ve bununla ilgili Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine açılmış bulu
nan davaya ait iddianame örneği.

13. 30 Nisan 1980 Tarihinde, "işçilerin üretimden gelen güçlerini kul
lanrnaları" biçiminde uygulanan siyasal nitelikli Genel Grev ve
bununla ilgili Bakırköy Asliye Ceza ve İstanbul Sıkıyönetim Aske
ri Mahkemelerine açılan davalara ait iddianame örnekleri.

14. Ekonomik hakların temini maksadı ile başlatılan grevlerin bu gö
rünümünden yararlanılarak siyasi amaçlarının tahakkuku için bu
grevleri dahi vasıta haline getirerek yasa dışı greve dönüştürme
lerinden dolayı mahalli mahkemelerde dava konusu edilmiş so
ruşturma dosyaları.

15. 1976-1977-1978 Yıllarında İstanbul Taksim Meydanında yapı
lan 1 Mayıs Gösterileri ve bunlara ait İstanbul Basını ve kendi ya
yınlarında yayınlanmış olan yazılar, 1 MavısIara ait eğitim se
minerlerinde gösterilen renkli filimler ve slaytlar,



812

16. DiSK'in illegalitedeki faaliyetleri nedeniyle kapatılması hususunda
Bakırköy iş Mahkemesine açılmış bulunan dava dosyası.

Bu deliller ile ilgili konulara iddianame muhtevasında daha önce geni?
bir şekilde değinilerek. illegalitede işçi sınıfının siyasi örgütü, sınıf partisi
vasfını iktisap etmiş olan DiSK'in, kendi öncülüğünda müttefikleri ile bir
likte Anayasal devlet nizamını yıkmak için giriştiği sosyalist devrim süreci
içinde yeni yeni taktik ve stratejilerle uygulamaya konmuş olan bu olayların,
tek bir gayeye yönelik zincirin birbirini tamamlayan halkalarını teşkil ettiği
açıklanmıştı.

Bu kitlesel eylemlerin burada zikredilmesi ve delillerinin açmış bulun
duğumuz işbu dava içinde yer almaları, bu olayların tekrar dava konusu
edilmesi, tekrar yargılanması maksadına matuf olmayıp; DiSK'in, düşman
hedef olarak seçtiği Anayasal devlet düzenini ihtilalci yöntemlerle yıkarak,
amaç edindikleri sosyalist düzeni gerçekleştirme hususundaki kararlılık ve
çabalarını sergilemek ve bu çabalarının kanıtlarını bir kez daha gerek kamu
oyu, gerekse Adalet önünde ortaya koymak içindir.

Nitekim DiSK yayınlarından olan 33 sayılı DiSK isimli kitabın 5 nci
sayfasında; DiSK'in Türkiye işçi sını_fının yüzyılı aşkın mücadelesinin ürünü
olarak devrimci sendikal bir örgüt olduğu belirtilerek. kurulduğu günden
bugüne zorlu bir mücadele içinde olduğu ve sınıf uzlaşmacılığı anlayışına
karşı, sınıf sendikacılığını geliştirerek, işçi sınıfının en bilinçli kesimlerin;
bağrında topladığı, Türkiyenin dört bir yanında yükselen kitle eylemlerini
gerçekleştirerek. 15 - 16 Haziranı, DGM direnişini. 1 Mayıs'ları, 20 Martr
yaratarak işçi sınıfının sendikal alanda "Devrimci umudu" olduğu, DiSK'in
gücünün sayısal çokluğundan değil, örgütlenmesini sınıf sendikacılığı te
melinde yükseltmesinden geldiği vurgulanarak, 14 ncü sayfasında; kuruldu
ğu günden bu yana DiSK'in vermiş olduğu mücadelenin toplumu her alan
da etkileyen bir mücadele olduğu, bu arada Türkiye işçi sınıfının yeni mü
cadele biçimlerini geliştirdiği, 1968'de DiSK üyesi Lastik-iş'e üye olmak
için sarı sendika zincirini oarçalayan işçilerin Derby'de fabrikayı işgal ettik
leri ve sonunda amaçlarına ezici bir çoğunlukla ulaştıkları, 1969 yılında Ma
den-iş üyesi demir döküm, Singer, Gamak işçilerinin güçlü mücadele ör
nekleri vererek kolay unutulamayacak kavgalarını tarihe yazdırdıklarına işa
retle. 17 nci sayfada: 1970 yılının yoğun eylemlerle geçtiği ve 15 - 16 Ha
ziranda mücadelenin doruk noktasına ulaştığı tebarüz ettirilerek, 19 ncu
sayfada; 1975 yılında İzmir ve İstanbul 'da Demokratik Hak ve özgürlükler
Mitinglerini gerçekleştiren DiSK'in kitlesel eylemlerin başını çekmiş oldu
ğu. 1976 vılında Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın yıllardır özlemini



813

çektiği işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan
1 Mavıs'ı kutlayarak bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin en önde gelen
örgütü olduğu, aynı yılın Eylül ayında Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasa ta
sarısına karşı direnerek siyasal içerikli bir Genel Grev'i ilk kez gerçekleştir
diği, 1977 1 Mayıs'ının egemen sınıfların saldırısına uğraması karşısında
22 - 27 Aralık 1977 tarihlerinde yapılan 6. genel kurulda alınan kararlarla,
DiSK'in yeni dönemde yeni temel mücadele hedeflerini saptayıp oluşturdu
ğu ve 1978 1 Mayıs'ının görkemli bir biçimde kutlanarak burjuvaziye en
anlamlı cevabın verildiği, 1978 yılında gerçekleşen 20 Mart Faşizme ihtar
eylemi ile işçilerin ve emekçilerin neler yapabileceğini şanlı bir biçimde
kanıtlamış olduğu, burjuvazinin işçi sınıfından korktuğundan ötürü 1979 1
Mayıs'ını kutlatmamak için sokağa çıkma yasağı ilan ettiği, DiSK'in burju
vazi karşısında direnerek bu kararlılığını sonuna kadar götürerek 1 Mayıs'
ların devrimci geleneğini güçlü bir biçimde yaşattığı, DiSK'in işçi sınıfının
tüm dünyada bugüne kadar edinmiş olduğu mücadele deneyimlerini bilim
sel sosyalizmin verileri üzerinde ve bilimsel bir yaklaşımla değerlendirerek
kavgasını sürdüren bir sendikal örgüt olarak kısa geçmişine rağmen, işçi sı
nıfının ve emekçi halkın bu alandaki gerçek umudu olduğu belirtilerek, 31
ve 32 nci sayfalarda; kapitalist toplumda işçi sınıfının her alandaki kavgasın
da birliğin önemli olduğu, üretim araçları karşısındaki durumları, çalışma ve
yaşama biçimleri aynı, çıkarları ortak, düşünceleri bir olan işçilerin bir ara
ya gelmesinin ve sömürüye karşı, ortak mücadelesinin burjuvaziyi korkuttuğu,
demokrasi mücadelesinin sosyalizm mücadelesinden ayrı düşünülemiyece
ği cihetle burjuva demokrasisi sınırlarının genişletilmesi ve baskı organla
rının etkisizleştirilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve ge
liştirilmesi, devrimci mücadelede önüne konan engellerin kaldırılması için.
işçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle örgütü olan DiSK'in, Türkivede ve
rilen demokrasi mücadelesinin en önde gelen devrimci örgütü olarak 15 -
16 Haziran direnişinden, DGM direnişine, 20 Mart Faşizme ihtar eylemin
den 1 Mayıs'lara kadar uzanan bir dizi eylemin DiSK'in bu mücadele için
deki yerini açıkca ortaya koyduğu ifade edilmektedir.

Yine Nisan 1978 tarihli DİSK dergisinde yayınlanan "DiSK üyesi sen
dika!arın ortak açıklamasında"; 20 Mart Faşizme ihtar eyleminin işçi sını
fının dünya görüşü olan sosvalizrn'den ışık aldığı, DiSK yöneticileri ve DiSK
üyesi sendikaların yürütme kurulları olarak gerçek bir anti-faşist mücade
lenin sosyalist dünya görüşü doğrultusunda kitlesel eylemlerle olacağına
inandıkları, bu konuda tarihsel deneylerin kendi inançlarını doğruladığı, 20
Mart Faşizme ihtar eyleminin Türkiye devrimci hareketinin anti-faşist. an
ti-ernperyalist mücadelesinde önemli bir dönemeç- olduğu, devrimci tarihi"
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rnizde ilk kez olarak işçi sınıfının disiplinli öncülüğünde bütün anti-faşist
güçlerin eylem birliğini gerçekleştiren demokratik bir mücadele biçimi olduğu
vurgulanmış; DiSK Genel Başkanı Abdullah BAŞTüRK'ün 1 Mayıs 1978
Tarihinde Taksim'de düzenlenen 1 Mayıs Mitingi sebebi ile yaptığı konuş
masında da; 20 Mart eyleminin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mü
cadelelerinde bir dönüm noktası olduğu, bu genel direnişin DiSK ve DiSK
üyesi sendikalarla demokratik kuruluşlar arasındaki eylem birliğini daha da
pekiştirdiği, bu olayın aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının görevinin bilincin
de ve görevini yapmaya kararlı olduğunun bir kanıtını teşkil ettiği, 20 Mart
eylemine katılanları bir kez daha DiSK Yürütme Kurulu adına kutladığı ifa
de edilmiştir.

Keza DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR'ın 18.3.1978 tarihli 1978/
40 sayılı DiSK Ajansında yayınlanan "Halkımıza" başlıklı açıklamasında;
emperyalizme ve faşizme karşı mücadelenin ancak kitlelerin örgütlü gücü
ile başarıya ulaşacağı, faşizme ihtar eyleminin bunun bir parçası olduğu,
ihtar eyleminin gerçekte faşizmin kaynaklandığı sömürü düzenine yönelik
olarak yapıldığı, çünkü sömürü düzeni sürdükçe işçi sınıfının, emekçi hal
kın işsizlikten, pahalılıktan, yoksulluktan kurtulmasının söz konusu olamı
yacağı, işçi sınıfının tarihsel sorumluluğunun bilincinde olarak emekçi hal
kın kendisinden beklediği sesi fabrikalardan, tarlalardan yükseltmekte ol
duğu ifade edilmiştir.

Yine hafızaların tazelenmesi bakımından, DiSK Ajansının 20 Mart 1978
tarih ve 1978/42 sayılı nüshasında yapılan açıklama ile de kendilerincede
teyit edildiği üzere, belirtelim ki; DiSK Yürütme Kurulunun 17 Mart 1978
günlü kararı ve bu karar doğrultusunda DiSK Genel Başkanı Abdullah BAŞ
TÜRK ve DiSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR'ın açıklamaları sonucu 20
Mart 1978 günü başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurdun muh
telif yerlerinde, çeşitli işyerleri ve işkollarındaki işyeri faaliyetleri, işçile
rin topluca işi bırakmaları sureti ile durdurulmuş, önemli ölçüde iş aksatıl
mış, 610.527 işçi Faşizme ihtar direnişi adı altında o gün işi bırakmış, oto
büsler durmuş, ulaşım yapılmamış, elektrik ve sular kesilmiş, hayat felce
uğratılmış, bütün ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlerin direnişe ka
tılmaları sağlanmış, bazı orta dereceli okullarda öğrencilerin derslere girme
leri önlenmiş, memleket ekonomisi büyük zararlar görmüş ve devlet organ
ları baskı altına alınarak tehdit edilmiştir. 20 Mart Faşizme ihtar eylemi adr
altında yurdun önemli bir bölümünde siyasi nitelikli genel grev biçiminde
gerçekleştirilen bu direniş hareketi, 275 sayılı yasaya aykırılık hudutlarınr
fersah fersah aşarak, bir Anayasa ihlali ve Anayasal devlet nizamını yık
mayı hedefleyen niteliğini ortaya koymuştur.
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Görüleceği üzere sadece birkaç örnek olarak aldığımız bu vavmlarda:
temel hedeflerini, kitlesel eylemler ve özellikle Faşizme ihtar Eylemi husu
sundaki görüşlerini tereddüde mahal kalmayacak biçimde açıklamış bulu
nan DiSK'in kuruluşundan Itibaren başlatılmış olduğu sosyalist devrim sü
reci içinde, bilimsel sosyalizmi ve dünyada gerçekleştirilen sosyalist dev
rim deneyimlerini rehber edinerek, Anayasal Devlet nizamının ihtilalci me
todlarla devrilip sosyalist bir düzeni gerçekleştirmeyi amaç edindiği ve ger
çekleştirdikleri tüm kitlesel eylemlerin bu amacın birer parçası olarak, sö
mürü düzeni diye nitelendirdikleri kapitalizme ve kapitalist karma ekonomi
sistemini benimsemiş olan Anayasal devlet düzenine yönelik bulunduğu açık
bir şekilde kendi dillerinden ifade edilmiştir.

Bu itibarla değişik zaman birimleri içinde gerçekleştirilmiş olan ve
mahalli mahkemelerde müstakil birer olay olarak dava konusu edilen ey
lemlerin, gerçekte işçi sınıfının iktidar mücadelesinin gerçekleşmesini sağ
layacak ihtilal hedefinin zincirleme birer parçaları olduğu değişik bir de
yimle ihtilal fiilinin elverişli birer' vasıia'ıarı, oiduğu "açık bir şekilde ortaya
çıkmaktadır.

Bu delilleri oluşturan bu olaylara burada değinilmesinin nedeni, yu
karıda da· belirttiğimiz gibi bu olayları yeniden dava konusu haline getir
mek olmayıp, ancak DISK'in sosyalist ihtilali gerçekleştirmek, bu hedefe
ulaşmak için bu olayları elverişli birer araç olarak kullandığını bir kez daha
kamuoyuna duyurmak ve illegalitede bir bütün olarak ihtilal örgütü durumu
nu iktisap etmiş olan DiSK'in bu husustaki eyleme dönük kitlesel hareket ve
faaliyetlerinin, ihtalal fiilinin icrai hareketlerini teşkil ettiğini ve dolayısı ile
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinde müeyyidelenen, "Türkiye Cum
huriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve
tebdil veya ilgaya ve bu Kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Mec
lisini iskata veya vazifesini yapmaktan rnen'e cebren kalkışma" suçundaki
teşebbüsün gerçekleşmiş olduğunu yüce Adalet önüne sermektir.

C - Netice ve Talep

Sanıklar:

- Abdullah BAŞTüRK,
3 -Ali Rıza GÜVEN,
5 - Kemal NEBiOĞLU,
7 - Tuncer KOCAMANOöLU,
9 - Süleyman ÇELEBİ,

2 - Ahmet Fehmi IŞIKLAR,
4 - Celal KüÇüK,
6 - Mukbil ZIRTILOĞLU,
8 - Mustafa AKTOLGALI,

10 - Selahattin Selçuk SAYIN.
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11 - Halil HAYTA.

·13 - Ali ŞAHİN,

15 - Kenan AKMAN.

17 - Mustafa KARADAYI,

19 - İsmail Hakkı öNAL.

21 - Demirhan TUNCAY.

23 - Rıdvan BUDAK,

25 - Durmuş Ali YALNIZ,

27 - Akçin KOÇ,

29 - özcan KESKEÇ,

31 - Türker AZAKLI,

33 - İsmail ÇALIŞKAN.

35 - Osman öZKAN,

37 - Talat ÖZ,

39 - Mehmet BEKiROĞULLARI,

41 - Kemal AKAR,

43 - Ali KAYA,

45 - Sefer GÜVENÇ,

47 - Tayyar ELMAS,

49 -· Süleyman TURAN,

.51 - Yusuf YÜREKLİ,

12 - Kemal YILMAZ

14 - Mehmet MIHLACI,

-16 - Niyazı KUAS,

18 - ismet CANTEKİN,

20 - Belgüzar CAN,

22 - Nusret AYDIN,

24 - Ekrem AKKUŞ,

26 - Tahir GüNER,

28 - Yalçın TALAKA,

30 - Ergün Faruk ERDEM,

32 - Ali TAŞER.

34 - Cemal ARSLAN,

36 - Şaban AYDIN,

38 - Fikri TANTA,

40 - İsmail öZBiÇER, ı

42 - Dursun Alı KOCAMAN,

44 - Saim AKBULUT,

46 - Recep KOÇ,

48 - Rafet DEMiRTEL,

50 - Celal ALÇINKAYA,

52 - Hasan KAHRAMAN,

Marksist - Leninist illegal bir ihtilal örgütünün üyeleri olarak işçi sı
nıfının iktidarına dayalı proletarya diktatörlüğünü kurmak. proletarya sos
yalizmini gerçekleştirmak amacıyla, işçi sıfının:n siyasi örgütü durumuna
gelmiş bulunan DİSK öncülüğünde diğer emekçi ve ortak katmanlarla bir
Iikte Devlet Nizamını, Anayasal Düzeni, Devletin Temel _Kuruluşlarını ih
tilalci yöntemlerle yıkmaya teşebbüs ettikleri, yukarıda tafsilatlı olarak be
lirtilen ve açıklamaları yapılan delillerden anlaşılmış olduğundan, fiil ve

hareketlerine uyan Türk Ceza Kanununun 146/1. maddesi gereğince ayrı ayrı
tecziyeleri,
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Kısa adı "DiSK'; olan Oevrimci işçi Sendikaları Konfederasyonunun
1402 Sayılı Yasanın 15/L maddesi delaleti ile 274 Sayılı Sendikalar Ya
sasının 30/4. maddesi gereğince kapatılması,

Adli emanette bulunan ve suçta kullanıldığı anlaşılan eşyanın Türk Ce
za Kanununun 36 ncı maddesi gereğince müsaderesi,

Hazırlık soruşturması sırasında hakimlikçe tahliye edilen ve Askeri
Savcılığımızca serbest bırakılan sanıklar: Mehmet MIHLACI, Ali ŞAHİN,
Nusret AYDIN, Tahir GüNER, Türker AZAKLI, Ali TAŞER, Şaban AYDlN,
Fikri TANTA, Kemal AKAR, Dursun Ali KOCAMAN'ın haklarında müsnet
suçu işlediklerine dair yeni yeterli deliller elde edilmiş olması ve suçun
Devlet Kuvvetleri aleyhine cürümler faslında yer almış bulunan Anayasal
Devlet Nizamına karşı işlenmiş bulunması ve Ağır Cezalık mevaddan sayıl
ması nedenleri ile, tahliye edilen veya serbest bırakılan bu sanıkların 353
Sayılı Yasanın 71/1 - D, 2 -A madde ve fıkraları gereğince Tutuklanmaları,

Sanıklar hakkındaki yargılamanın İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı
2 NO'LU ASKERİ MAHKEMESi'nde yapılması, kamu adına talep ve iddia
olunur.

25.6.1981

Süleyman TAKKECİ
Hakim Kıdemli Albay
Sıkıyönetim Askeri Savcısı
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Polis ve Askeri birlikler tarafından abluka altına alınan TARİŞ ÇİĞLİ
iplik fabrikası
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