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21 Şubat 1977 tarihli ortak toplantılarda DİSK Genel Yönetim
Kurulu ile Başkanlar Konseyi DİSK'in 1977 Genel Seçimlerinde
CHP'nin desteklenmesini ve bu kararın nedenlerini ve
gerekçesini bir raporla kamuoyuna duyurmayı kararlaştırdı.
Bu karar gereğince hazırlanan raporu DİSK üyeleri ile
kornuovunun bilgilerine sunuyoruz.

DİSK'in 1977 Genel Seçim
lerine ilişkin kararı Konfede
rasyonumuzun· ısrarla izlediği
demokratik sınıf ve kitle sen
dikacılığı ile demokrasi ve top
lumsal llerleme için verdiği sa
vaşımın günümüz koşulların
daki en doğal bir gereğidir.

DİSK'in eri birinci görevi için
de yaşadığımız kapitalist top
lumda sermaye sınıfının gittik
çe arttırmaya çalıştığı sömürü
yü sınırlamak, böylece işçi sı
nıfının daha ileri ekonomik ve
toplumsal haklara kavuşması- •
nı sağlamaktır. Ancak, ekono
mik savaşımla sağlanan haklar
özellikle tekelci işverenlerin
aşırı kôr hırsının doğurduğu
aşırı fiyat, vergi ve enflasyon
artışı karşısında anlamını yitir
mektedir. Ekonomik çıkarları
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• uzlaşmaz olan sınıflar aralın
da barış veya işbirliğini kesin;
likle reddeden DİSK, bu neden
le sömürüyü sınırlama savaşı
mını sömürüyü ortadan kaldır
ma savaşımı doğrultusunda
yürütür. OİSK'e göre kapitalizm
ile sosyalizm arasında üçüncü
bir toplumsal düzen yoktur; sa
dece sosyalizme varmak için
her ülkenin koşullarına göre
değişik özellikle~ gösteren aşa
malar vardır.

Sömürünün ortadan kaldırıl
ması ancak işçi sınıfının diğer
emekçi kitlelerle· birlikte siya
sal iktidar .olmalarıyla olanak
lıdır. Bazı aşamaların yapılma
sını gerektiren bu uzun yol
üzerinde atılan her adım özün
de siyasal bir anlam taşır. Ör
neğin, ülkemizde büyük serme-



L1"""

ye sahipleri siyasal iktidarları
aracılığıyla· emekçilerin ücret
artışı, daha kısa çalışma süre
si, kıdem tazminatı artışı gibi
en önemli ekonomik istemleri
ni geriletmek üzere yeni yeni
yasalar çıkartmak istiyorlar.
Ayrıca emekçiler yararına ka
zanılmış bazı yasaları değiştir
mek istiyorlar. Ya da Devlet
Güvenlik Mahkemeleri gibi yas
sa tasarıları hazırlayarak ileri
ci işçi ve halk hareketini ezmek
için faşist girişimlerde bulunu
yorlar. Bu arada, iktidarda ol
manın sağladığı güçle emekçi
ler üzerinde sömürüyü şiddet
lendirmek ve kôrlarını arttır
mak üzere devlet olanaklarını
yağmalıyorlar. Siyasal iktidarın
büyük sermaye adına sürdür
düğü siyaset birbirine bağlı iki
amaca yöneliktir.

a) lşci sınıfının örgütlü gü
cü sayesinde ve uzun savaşım
lar sonucunda kazanılmış de
mokratik hak ve özgürlükleri
iyice kısıtlayarak baskı altına
almak, giderek askıya almak;
sömürü, kôr ve baskı düzenini
değiştirmeye yönelik işçi sını
fı hareketinin gelişmesini en
gellemek;
b) Böylece, büyük sermaye

nin sömürü oranını arttırmak.
Bu nedenle işçi sınıfının, di

ğer emekçi kitlelerle birlikte
sermaye sınıfına karşı yürüttü-

ğü ekonomik savaşım, genel
demokrasi savaşımı ve siyasal
iktidar savaşımı bir bütündür.
İşçi sınıfı, ekonomik istemleri
ni elde etmek ve korumak için,
demokratik hak ve özgürlükle
ri korumak ve genişletmek zo
rundadır. Faşist bir düzenin
yerleşmesi halinde emekçilerin
satın alma gücü daha da dü
şerken, sömürü iyice azgınla
şacak, buna karşılık örneğin. iş-
çilerin ücret artışı için girişe
cekleri en küçük grevler bile
«ulusal güvenlik» yutturmaca
sıyla yasaklanacaktır. Geçen
sıkıyönetim dönemlerinde bu
gerçek çok duru bir şekilde ya
şanmıştır. Demo_krasi savaşımı
özünde siyasal savaşımdır. Ve
demokrasinin en başta olan
savunucusu, tekelci sermaye
nin baş düşmem olan bilimsel
işçi hareketidir. DİSK bu anla
yış içinde, örneğin Eylül 1975
tarihinde demokratik hak ve
özgürlükler için mücadele mi
tinglerini yapmış, yine aynı ne
denden dolavı OGM'lere karşı
cıkmıştır. DİSK'in sürdürdüğü
daha ileri ekonomik, toplumsal
ve demokratik haklar savaşımı,
her zaman, MC'nin demokra
tik yoldan düşürülmesi ve sos
yalizme açılan ileri demokratik
bir düzenin· kurulması hedefiy
le bütünleşmiştir.

Geniş işçi.. ve emekçi kitlele-
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l'iin toplumsal, demokratik, si
yasal hak ve özgürlüklerinin
korunup genişletilmesi DİSK'in
en ön saflarında yer aldığı ve
işcl sınıfımızın başını çektiği
sosyalizme acılan ileri demok
ratil< bir düzen savaşımında
önemli kazanımlardır. Bu ne
denle DİSK, hem demokratik
bir ortamdan yana, hem de hü
kümeti kurmaya en yakın parti
olduğu için 1977 Genel Seçim
lerinde CHP'yi destekleme ka
rarı almıştır.

DİSK, seçimlere ilişkin. kara
rını, örgütsel' bağımsızlığı için
de, yani:

a) Kendi ilkeleri içinde,
b) Kendi tabanının ve örgüt

organlarının denetimi altında
ve Genel Kurulunun saptadığı
genel politika doğrultusunda,

c) Seçilmiş organlarının bir
araya gelmesiyle,
d) Örgüt dışı hiç bir yerden

emir ve buyruk almadan,
e) Demokratik sınıf ve kitle

sendikacılığı ile işçi sınıfının
devrimci· bilimi doğrultusunda
ilerleyen bağımsızlık, demokra
si, barış, toplumsal ilerleme ·ve
sosyalizm savaşımdan en kü
çük bir taviz vermeden almış
tır.
işçi sınıfımızın seçimlerde

temsil edilmediği günümüz ko
şullarında DfSK'in CHP'yi des
teklemesi somut nedenlere da-

4

yanmaktadır. Bu somut neden
lerin DISK'in sendikal temsilci
liğini yaptığı işçi sınıfının hak
ve çıkarlarıyla çok yakından il
gisi vardır.
Tekrar ediyoruz: Sömürüyü

ortadan kaldırma doğrultusun
da savaşım veren işçi sınıfımı
zın ve emekçi kitlelerin ekono
mik çıkarlarının korunup geniş
letilmesi, demokratik, siyasal
hak ve özgürlüklerin korunma
sına, geliştirilip genişletilmesi
ne bağlıdır. MC'nin varlığı ve_
tekelci sermayenin daha güçlü
ve uyum halinde bir iktidar ara
yışı .bu hakların, çıkar" ve öz
gürlüklerin, bırakalım genişle
tilmesini, korumasını bile artık
zorlaştırmaktadır. Tekelci ser
maye, 12 Mart acık baskı ve
kanlı terör döneminde faşizan
bir niteliğe büründüğü siyasal
hukuksal yapının da dışına çık
mış ve böylece kendi yasaları
nı bile çiğnemiştir.

OiSK'in 1977 Genel Seçimle
rine ilişkin tavrıyla işçilerin,
emekçilerin hak ve çıkarları
arasındaki. bağ işte bu temel ~
gerekçeye dayanmaktadır. Bu
bağ DİSK'in başından beri sa
\'.Unduğu ve CHP'nin Kasım
1976 tarihli Kurultayı'nda prog
ramına aldığı bir dizi ortak de
mokratik ve toplumsal istemle
somutlcnmcktcdır, Özellikle V.
Genel Kurulundan bu yana



DİSK'in ileri demokratik bir
düzen hedefine·yönelik ekono
mik-demokratik savaşımı bu
istemlerin ve DİSK'in eylem
programı içinde yer alan· diğer
istemlerin geniş kitleler tara
fından benimsenmesini sağla
mıştır.

Bu istemlerin en boşta gelen
leri şunlardır:

1) Düşünce, örgütlenme,
inanç ve anlatım özgürlüğü.
Tüm Avrupa'da düşünce ve ör
gütlenme özgürlüğünün sınlır
landığı tek ülke Türkiye'dir.
DİSK bu özgürlüğün tam anla
mıyla tanınmasını, yerleşmesi
ni savunmakta ve bir an önce
işçi sınıfının kendi devrimci bi
limi doğrultusunda bilinçlen
mesini baltalayan 142. madde
ile yine işçi sınıfının serbestçe
örgütlenmesini engelleyen 141.
maddenin kaldırılmasını iste
mektedir. CHP Genel Başkanı
da çeşitli zaman ve yerlerde
yaptığı konuşmalarda bu mad
delerin kaldırılmasından yana
olduklarını belirtmişlerdir.

2) İşçilerin isteçlikleri sendi
kayı serbestçe seçme hakkı
olan referandum.

3) Lokavtın yasadan· çıkarıl
ması.

4) İşçi-memur ayrımına son
verilerek tüm çalışanlara top
lu sözleşme, grev ve sendika
laşma hakh

5) Hangi görevde veya mes
lekte bulunursa bıılunsun i18
yaşını doldurmuş herkese ve
yurt dışında~i Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşlarına oy hakkı.

6) işsizlik sigortası.
7) ~adın işçiler için ücret ve

hak eşitliği ile analık hakları
nın genişletilmesi ve işyerleri
nin bu konudokl yükümlülükle
rini yerine getirmelerini sağla
mak üzere önlemlerin alınması.

8) Tüm çalışanların toplum
sal güvenliğe kavuşturulması.

9) işçi, memur ve tüm çalı
şanların yararına bir vergi sis
temi. Asgari geçim indiriminin
yükseltilmesi ve asgari ücret
ten vergi alınmaması.
1 O) Çalışamayacak durum-

daki ve toplumsal güvenliği ol
mayan tüm yaşlılara ve sakat
lara yeterli aylık; lşeilerln ve
memurların emekli dul ve ye
tim aylıklarının ücret ve maaş
artışı oranında arttırılması.
11) Yurt dışındaki lşcllerlrntz.

Yurt dışındaki emeklilik ve di
ğer sosyal güvenlik hakları_nın

• Türkiye'deki ile birleştirilmesi,
_gerek işçimizin gerekse işvere
nin ödediği primlerin Türkiye'
deki SSK'na aktarılması ve iş
cimlzln emeklilik hak ve aylı
ğı ile diğer sosyal güvenlik
haklarının bu istemler göz
önünde bulundurularak SSK
yasalarına göre hesaplanması



ıcın gerekli yasal düzenleme
ler yapılmalıdır. DİSK yurt dı
şındaki işçilerimizin en acil
toplumsal ve demokratik is
temlerini şu şekilde somutla
maktachr:
- iş garantisi için yurt dı

şındaki işçilerimize, buhran
dönemi dahil çalışma, oturma
ve sosyal güvenlik hakkının ta
nınması;
- Eşit mesleki eğitim ve

mesleki ilerleme hakkinın ta
nınması;
- insana yaraşır konutlar

da oturma ve çocukları· için de
mokratik okul eğitimi olanak
larının sçığlanması;
- İşçilerimizin • demokratik

ve sendikal hak ve özgürlükle
rine saygı gösterilmesi;
- Yurt dışındaki işçilerimi

zin bulunduğu ülkeden sınır dı
şı edilmesinin önlenmesi;
- İşçilerimizin bulundukları

ülkelerdeki komando örgütlen
mesi ve hareketlerinin önlen
mesi için,
gerekli önlemler alınmalı ve
hak eşitliğini sağlamak üzere
ikili sosyal güvenlik ve işgücü
anlaşmaları gözden geçirilme
lidir. Bütün bu girişim ve cc
lışmalaro sendikal konfederas
yonlar eşit söz ve karar sahi
bi olarak katılmalıdır.
12) TR'1:'nin tam _bir özerkliğe

kavuşturulması ve sinemadan
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sansürün kalkması.
13) DGM'ler gibi olağanüstü

baskı mahkemelerinin kurulma
sına yol açan yasal düzenleme
lerin kaldırılması.
14) Sıkıyönetim yasasının de

mokratikleştirilmesi.
15) Anayasal ve demokratik

işçi haklarının kullanılmasını ve
işçi örgütlerinin etkinliğini sı
nırlayan yasaların: değiştiril
mesi. Geniş ve genel kapsamlı
olan bu formülü DİSK şu is
temlerle somutlamaktadır:
- Genel Grev ve Dayanış

ma Grevi hakların_ın tanınması,
yani sınırsız grev hakkı;
- Grev hakkının toplu söz

leşme düzenine bağlı olmak
tan kurtarılması için yasalarda
ki tüm kısıtlamaların kaldırıl
ması;
- iş Yasasının demokratik

leştirilmesi ve tüm işyerlerinde
işçileri ilgilendiren tüm konu
larda işçi sendikalarının söz ve
karar sahibi olmalarını sağla
mak için gerekli yasa değişik
liklerinin yapılması;
- Asgari geçim indiriminin

a.;;gari ücret düzeyi olarak sap
tanması ve bundan vergi alın
maması;
- 1 Mayıs'ın yasalarda da

işçi bayramı olarak yer alma
sını sağlamak için gerekli dü
zenlemelerin yapılması ...
16) Belediyelerin, başta idari



olmak üzere, gelir artışı ile fi
yat denetimine ve kentleşmeye
ilişkin yetkilerinin genişletilme
si ve daha etkin bir şekilde gö
rev yapabilmesinin sağlanma
sı.
17)Demokratik hak ve özgür
lüklerin her türlü yasal sınırla
madan kurtarılması.

DİSK 12 Mart döneminde
Anayasa'da ve diğer yasalarda
yapılan cntl-demokrutik deği
şikliklerin iptal edilmesini, fa-• ~
şist örgütlenmelerin yasaklan-
masını ve siyasal cinayetlerin
suçlularının bulunar_ak ceza
landırılmasını istemektedir.
. Sosyalizme açılan ileri de
mokratik bir düzen doğrultu
sunda bu acil istemlerin haya-.
ta geçirilmesi, her şeyden ön
ce:

a) Parlamento içi ve dışı de
mokrasi ve ilerlemeden yana
olan tüm örgüt, güç ve kişile
rin eylem birliği ile dayanışma
sına,

b) Başta işçi sınıfımız olmak
üzere, tüm emekçi kitlelerin bu
eylem birliği ve dayanışmanın
oluşmasını önlemeye çalışan
her türlü eğilime karşı uyanık
olmasına ve etkin ve sü
rekli savaşım vermesine bağlı
dır. DİSK bu istemlerin hayata
geçirilmesi için atılan tüm
adımları destekleyecektir.

Bu istemler ve dayanışma

gerçekleştiği ölçüde SiY,asal
güçler dengesi cfemokrasi ve
ilerleme cephesinden yana de
ğişecek, gerici-faşist güçlerıin
;.omploları önlenebilecek ve
ileri demokratik bir düzen doğ
rultusunda kalıcı kazanımlar
elde edilecektir. DİSK, işcl sı
nıfından ve onun biliminden al
dıöı ·Qüçle bu gelişimi önlemek
isteyen tüm gerici güçlere kar
şı etkin savaşımını sürdüre
cektir.

DİSK, parlamento içi ve dışı
demokrasi ve ilerlemeden yana
olan türtı örgüt, güç ve kişile
rin eylem birliği ve dayanışma
sının gelişip . güçlenmesi için
tüm cabayı harcarken:
- NATO'dan ve CENTO'

dan çıkılması, ikili kölelik an
(aşmalarının • yırtılıp atılması,
cskeri üs ve tesisleriyle birlik
te tüm yabancı askerlerin ül
kemizden çıkartılması ve genel
olarak ulusal bağımsızlığımız
için,
- Faşizmin maddi temeli ve

kaynağı olan emperyalist ve iş
blrlikcl tekellerin egemenliği
nin engellediği ve gerçekleş
mesi için köklü dönüşümleri
gerektiren toplumsal kurtuluş
ve ilerleme ile ulusal kalkınma
için,
- Tüm askeri blokların kal

dırılmasını, nükleer ve- diğer
kitle imha silôhlarının yasak-
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