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EKo oMlK vE DEMo(nATK HAKLARIN

KULLANlLMAS|NDA KARARİ SİNİF

UZLAŞMACİLAR| VEREMEZ

irkiye'de özellikle işçi sınıt'ı ve bütün çalışoılar üretiııdc ya-

pılan pozarlık ortaya çıkrnş ue ekonouik dar boğaüan kuı-
tuluş için, işçi sını|ımızdan ı,c emekçi halkımızdaı <<fedakirIık>>

istenildiği oçıklanm§tır. Sınıt' tJzlaşmacıtığıfim sö:cüsü TURK-!S''C,
hükümet arasındT ekonominin dar boğazdan cı}ışllcin, «işQi sınıfını-
zın yapacağı fedakirlıkları belirlcmeb> omoeıyla Anlaşma>» yoprnşlordt.
TURK-lŞ'iıı uzlaşmacı yöneticileri, CHP ağııIıkIı iktjdar aö,ieifiin,le dc,

işçi sını|ımızın ekonomik t demokrotik çıkorlcrııı, siyosal iktidaıkl|o

lrcşkes çekıne yatışıno girmişIedil. Hükürnel ile, ilkesi:, lomomeı giin-

lük oportüıist bir poıitikorufi ışığında görüşme yğprnışlarclır. Bu jöıI-
terİ. TüRK-I|§ yöneticiteri için yeni değildir. TURKJŞ ,öneticiletl
TURK-lŞ'iı, kurutduğu günLerden bu yono, işçi sını|ımı:ın çıkatlarını,
hem sermoye hem de siyasa| iktidotlara |eda ederek, her geçen giııı,
güçlerindeı yitire litire bıgüna kaelar gelebilmişlerdir.
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cuEhoİiyet 8 Temmuz 1978

Mtlılyet 18 Temmuz 19?8

BUHRANDAN EGEMEN SINIFLAR KADAR

«UZLAŞMAC|LAR» DA SORUMLUDUR

IURK,'S güııiiınü:clc dc, ckoııomik lııılır,ıııı ı,ı biiriik lıı,rııı,

I;';",;,"" Tirkiye'fliıı l,ı r.oııd,ı,ı çıl,ııı,ısı gibi, il( lıı,
| 'prİn 

İ"pı, sarunen ı,ir gerckçe iıc işçi sfiinı l:'k':.l]::l:

hükiinıet ile yap,lan gariişnclcrdc ledğ clmc!( talkış»ııştır, t}ı, It;R^-

iş:i" urrorr'u"ri siiıriıgı ilişkilerin gctenekttşm§ bir 
_biç.imid.ir. 

Iıı:

g,İ*"İ 
",*,Lg,yn, 

TuRK,lŞ, Tiırkiye işçi :,:".ü, :i*O"::':^:::.,.:,.:::,'r,orİıorn peşkĞ'çekmfş,e'«partiler iıstü politikacrlık» 
',*"::::_'_::':."

işçi' ın4,rıİ pİlitia,a dİşında tııtaruk, bu düıenin b" 
':" f"Tİi}!i,",

buhrona girmesinde, en oi egefnen sıııı|laı kador 9e siyosal ıRtldc',li,

kador sorumlu hole diişıfiüştijr. 
DisK ..RUNLARA

BiLiMsEL oLARAK YAKLAşıR

aiııdi, rURK_lŞ yönerimi, ıı:Ioşmacılık yoparılı kenclisiııin clc

§."rr.l,. rlart, Ttlrkiyc ekolo,nisinin dor boğaıdan çıkmasi

9 rİİr' "İ"rrİınıllorln 
biıilkte çobglarıaktodır, Empeılotisü,

kopitolisl sisfu;iıı istediğİ doğrultuda davroıoıok, Türkiye işçi sı 
_ıtıııa

ve cmekçi htlka buhranı,ı ,tıklünü yıkııııyo çol§flok,t_g_dır., .Ocıetletin
doadurulmosfiarczıolacoğınıaçlklamaktadır.Böyleliklcişçisulüll.c(ı.
sndan en kritik bir dönemde işbiılikçitiğini bir kez daho kanıtıorıuŞ

olmqktodıt.
İlll,,.r, ,Pono^ilr, Puhraı,ıdon çıkmak için iş§i sııı|ını «fedakirlığa»

ç,dgrrr*ş ue bu ,oldo'DısK'ten de yordım istemiştir,, o':: 
"u,i :":ğ:?.,'oİo7l 

1r,İol"arlrl yap^as, g*eka, sını|ın sermoye ırl.!ı. olduğuııu söyli, 
_

y,,ekyon,tın^,şt,,.cörİrşffielen.hongiilkıleriçindeyapııocogııı
7aklnİn OlS«, carüşmeler sürdüıüliırken çok önemti g6rdiığü:

a. argitsel bağımsızlığını,

a. lşİi snlr,ıİ dünyo g6rüşiı olan sosyalizmiı ilkelerini,

c; Tabonın s6z ve korar sohibi olmosı ilkesini

kendisine yor gİısterici olorok oiacoğmı beııİtrnıştrİ,, Hiüküfietle 
,işçi

,r-.rrn, lİşailİi güııdeme gelince rğRK,lŞ hiküıflet glıiışıneleti iki

açıdaı ele alıııabilir:
1. YaPlan görüşmeterde TUR|(-IŞ, Türkiye işçi sıııı|ııın ne Eılcü,

de sözciısüdill?
z- Fedakürlık bilimsel bir zorınlutuk mudur?

DISK, Tiırkıye işçi sını!ı adına TüRK,IŞ yöne'icıte nifu hilkiımette yap,

ukl;n' eatrrİ^rİ*in kısintikte Türkiye işçi sını!ııı bağlamodığııı .ıut,
İ,İİİ. çu*İo TüRK,ış, bıgün argııİ içi bıtınlagünü 

,sağIamış__d_eğit,

İl. İ"İr**a" siyasat'iktidİrıı, anti,İoşist gitişimterda _buluımasııı. 
eı,

'r"İr^|rİ',r' l"İr, iktidordaıı daşürmek k,: :,:, .o:"L:,!,i.n.-:::_o,"*
ll;aı a,rgıtletin yanı sıra rüni_lş yönetimiyle işçi slu,ıJının,,ekonomik

;rl";*,r;, sauun^oda hiç bir zaman ba1doşamoyacgk x,nd)kat.bilince
'rr-İr,f Orrorlr, vardır. Bu ıede e Tanİ,§ yifletlcileriııiıı hiikiıınetle

İ",İİ,el"], c,örü,ş-,ter özünde TüRK,IŞ bilrıyesinde örgütlü işçileri da,

lLi etkıleıneyecek. . .

'rrr' 
,rrrl, İı, gijnkü bunalımfl sorumLusu dtğildiı, bu ıedenle hethaı,

'rl' 
a" Paoaarİrro bulunmaz, 1978 başffidffi bei, Tiırbiy_e',i CHP oğr,

irıri air ;ııtiaar y,netnrcktedil. Bu iktidaı, göreıe geldiği oıda, kopi,
"inirr_ri,^puryairi 

sistemiı |inaısmoı örgütü lMF ile deuom edeıı 96,

rüsmeleri sürdürmüş l|e so,llıçta IMF'ııin de isteğine uyorok:



a. Fiyat qruşlan ıı dvrdufucu bir ekoıomi politikası izlemeyi,

b. lşçi ücretlerini vc tim çalışanlırın geıiierini d.orultrcl bif po-

litikLly yariltmeyi,'

c. Devaıilasyon loprnoy kabü etffiişLil.

lMF |STĞEİ DOĞRULTUSUNDA
UYGUİAMALARİN SONUCU

a|ük ünet, lMF'niı istediği iloğrıltuda bb erjnomi poıitikasl

fiuygulomaya başlımış, lnceli$e ılaolüosyoıu geıçekleştirmiş,
ı !tir. DISK, yopıInn devalüasyona o g!ıılırıle ka6ı çıkmış, ih,

rucatın araırılması için dcıalüaşoonun zoıuılı bit çözüm yotu olma,

dığını büyük bit korortıtıkla belirtmlştir. Dcvğltlasyofilrı cmckqi hglkı
ezmek için bir araç oliluğunı beıift rııştit. lMF'ün istediğı tloğrıttuilo
olınaı ılevclüasyon koranno, uztaşmacı scnilikql 1rgütlcı karşı çıkma,
mış, böylece yapılaı ıleıalüaşondoı memnııı kotdıHonıı beliıtcı ser-

maye çevreleiaiı ıe emperyalist liıaısmaı 6ıgİıtıen ıin yaıında yu
dlmışlardır -

1111'ıiz istediği ekonomik politlkarıın ııygulaııııosnın mıunb a-
l|lll _ııucu toilom tolep ılişiırütmiıştİıt. Oziııde fğat artşlannı
lllUauraur,^*, nattİ aaşlrmcyl ınaçIayaı bu poli.ika, .ekclcı
kopitoııstıeiıı eıiflde, tam ters bir soıuç l,arrniştir. Tdtıı körlu elılc

etmeye alışmış kapitalistıcr iıt!şeı. topıar'ı maı talebi karyısılı(k, ıiyot,
.Ian indirrnck yefine, or9ıı kdn fctimin moliyetJerini ılüşüreıck alıle

etmek istemişleriliı. Böyıece, Ezeılikıe korıııt ygpımı, eıektrikıi e9 aroç-

lorı, ukstil ve ldstik işkollonııdo «yeterli hammadde bulunmadığı» gibi
inandırıcı olmoyoı geıekçekrle binkrce işçi lşten atıbn$üf. Htlkiırıet
keıdi koranyh orttya çıkarı bu dıııuma seyfuci kalmış, kmilisine oy-
Iatıyla ilesuk olan işçlk'ıirı, tiyat anışlarma korşı uygı$aıan politikı-
cla zoraı garmeleiıi yolıaca seyret niştır. Kapitaııstleürı |iyatları dü-

şiıımeslni ,karlaflrıı azalt rıasıııı ıe sorımlu oliluklaıı buhıanın yiıküııiı
çeknıeleini 6nlem alııak sağldr''arışt1f,, Hel zafiorı oıduğu gibi, 1978
soarcsında uygulanaı' ekonorrıi politilaosınn laküni ylhe lşçi, sırıüı
çekmek zorunda kalmıştıt. Hüktımet ,işt n atıııtl işçıIere seyircı kafu-
keı, işııerenlet buıu |ırsot bilip, İabfikalardoki devimci kadrolorı bel.
li 6lçüde taslıye et nişıcrdir.

FiYAT ARTİŞLARİNİ DURDURMAYA
sEciLEN KuRBAN,
işçıLER oLMAYACAKT|R

URK-IŞ, Dı oyunun |igiııanı olmaya deuam ederkerl, DISK,
yetkili orgaıIarında bu soıunun çözümü içiı, gerckli çollŞ-
moları yapmaİa başIamıştır. Yaratılan işsizlikle mücodeie

işçi sını|ımızın gündemine bütüı önemiyle gelmiştir. DISK, hiikijrnctifl
bir yaıdan işsizlik sotuıuıa çEztıffi oradığrw belittirkeı, bir yondan iş-

siztiğiı büy{ımesine göz yummasının karşısııda olacoğflı çeşitli kcre.

ler beliıtmiştiı. Bı konuda sendikoların devrimci militan kadrolarının
işten atlmasrna ve işsizliğin büyümesiııe seyiıci kalmoyacağmı açıkla-
,rrışhİ. TğRKJŞ ise, hükümet çeı,releiyle yaptığı göüŞmeİerde işten

atılmalara bir onlomda yaıdımd olduğunlü <<işçi sınıfının fedakdrlık
yapması gerektiğinb> açıklamosıyta oftala koym rtul. Böyleıikle IMF'nın

GiinıydD t8 Temmuz 1978



islrmi ı!ıı[rııllıısunıld ılıı,ıürırflurnğsı içiı hiikümcte hiç bir etkide hu,

lııııııılııış "uz|aşmacllü, rlitcliğini bir kez duhu kqnıtlırlf.lştll.
lşçi sınılı bilimi şunu kı:sinliklc bi.e i,ğrelmektedir ki, TURK,lŞ'ıe hi)

kilınc|in üacti de onldŞt]fttafl (iicret artışt. ile oistihdam afaşl» ,t,
glıl,|h biüiriyte çeıiştlcktcdil. lstihdam, koıritqlist toplumdo, oncgk

ücıcllcıiıı yüksclmediği bir ekonomik 1,olitik ilişkiler di.isindc ortabi,

tit. lstihdamııı aflı1ıın yükünü de, ,ine işçiler |e bütün çolışqnlı]ı
dıılıd az ücret atarok çekefle' ücrctlef ortarkeı de istihdamın ortışı

kesinlikİe olonaklı dcğildiı. Bu gcrcekleri ö.ürıserniş işçi sını|ımızı bEy,

Ie yuvarİok siizcüklerlc aldatmok ıılaıağı aftık kalrnamştır.
İşsizliği artıron, liyot aflşlo ü ıluıdutmayı omoçlıyaı ekonomik uy,

gulama, kaçınılmaz bir soıuç mudur| Buüıu işçi sııı|ı bilimi kesinlik,
le reddetmektedir. (:ünkü, lirat ofalşıon durdurmaya y'ıelik ıy,
gulama, işsizltriı sayısııı aflırmakton başka sonuç sağığrnamş, iiyot
ortışIaıı d.utd,urulamğmışt]İ. Hüküflet tekcller korşsında kesirı ıotıl
ıllafnımlş, gerçck bir cnLicnllasronirt politiko süldilerck tekel kdrlatııt
azaltmoya yöıclik uygulaııalafa gircüıemişLir. Sonuçto urgulanon po,

litikaıııı |aturası, işçi sihırıııo ılaha oçık deyimle işyerlcrindeki sınıf'
bilinciıe ulaşmış işçilerc ödcttiilmişaiı,

ücnerı-en.
DoNDuruLAMAYAcAKTlR

!a'nlıı kedi ı,ermck içiı 6nc sürılüğü koşullardan bir diğeri ,.1c

}şçi ücrcllerinin rc büti/n çohşonl,arın ellerine geçen ıoplnrn
l gelfuln drott fiasına »önelik bir uygulamonın yııpılmosıdıt-

Miıııyet ıı Temmu' ıgE

Bu istem hükilrnet fuıal.fidgüı iki yöılnı bir uygulamd i[ç gerçekleştiril,_

mek istenilmiştir. Hazırlgnoı yeni rcrgl ,iasa tasan İle, emekçi kc,

simterinılen ahngn vergi oranla düşiiftllrnek istcnilmiştir. T,ısarı, 1O

milyar lira kadıır bir |onu yüksek gelir İruplarından alnıayı amaçLı,

m§tü- Arno şu ando bu bi tasan oıorak durmakuılır. Uygdomonın

ikinci bi|İmiı için yosa gcrelmcdiğiıdeı, bu uygutamo hemcn sonuç,

lmııı vermeyc boştomıştır. Bu uygulamann 6=eti:

« sizterden daha az veıgi alarak gelirlerinizi artııdü ama, siz de eto,
nomik buhrandan çıkıncaya kadar, toplu sözleşm€lerde fazla ilcret

art§ı istemeyiıı» biçimiııtlc sorıutlarmlştıl. B'ylecc va'I.lrıası dİrşü,

ııiılın hcılc|, kalkınma için ger.kli lonla,nn işçikrdcı ıc çohşonlardan
sağlıımasıııa ,iscbrck oırnuştur. Bü pıon ,ToRK,lŞ yincticileiyk
peyde?per gercekıeştiıiırncye başlanmıştır. To ü-IŞ'İ..hükİ!met yapaık,

latı görüşnıl*ilc, işçilciı gclirlerini pazatılk mdsosüo yotırm§ıaülf..

lşçi sını|ımızın llrRt(JŞ içird, buluıaı kcsiıniıiı. ckoııomik ye de,

mokıotik çıka an, lMF'nin lstchlcri doğıııltusuİıld uyguloıoı bit
ckonorrli politikasrrlıı başarsı için |eila cililmiştit. B1yıcce TüRKJŞ'in
ışbirlikçitiği biı ı!ıha laııtlaıırkei, 1,ıaı da şıİatarok ortaya çrkrnıştır.
Am:aç, sıni ıc kitle scndikacıIlğl lqpon DlsK'i ile Vu kıskoco almok,
tli.

DİSK İSTEKLERİNDE
,KARAR Lı oLAcAKTlR

ıınuı içiı lıosındı, işçi iicrealerinin cloıiluıulmasına yönclik
dnlaşrnalgra DlS('iı de katıldığı yoluıda lıoberler çıkıırlıl,
mıştt. Hdbelıerin kaynoğı gerçekta belıidir. Böyıece işçi sı,

ııı|ınıi:ııı ekonömik ye (len@krutik hıklorııııı tek gilt,erıccsi oıOn

Dls( .lc sıç ortoğı holine geıirilmek isaenilrıliştir. Aıcot DlS(, hiç



lrir 76mln oyuıun içinde olmgmıştır. llişikterini belli ilkeleı doğıut-
tusunda sürdürmüştür.
DISR, işçi sııı|ımı:ın ve emekçi holkımızın ekonornik le demokfgtık
haklaııııı Başbokanın DlSK'i ziyoreai sırasıııda keıdilerine belirterek
13 sgllo tvtarındqkl isteııleıi görüşmelerc başlomonın terneli olarğk
lıükümct yetkililetirıe ı,ercceğini söylemişaiı. Göıiışmclere başloyabil.
mek için bu istemleriı esos gırnfiosflt beııtt niştıt. lstemlel: 6. Geneı
Kurulun ald.ığı kgrarlorın 6zü saptırılmoıloıll@llc,-a7nılıffialı
getililmiş bil biçimdeyıti. 141-142-wüncü maddelerin kaldıııImak
düşünce ı,e tırgütlenme, özgürliığüıe konuhı yasağıı yok edilmesi,
tclcrandılnuı lgsaıaşatııması, bütün çolışanlaro grevıi aopl|r s6zleş.
ııeli sendikal fugütleııme hakkıııı sağlonması, bütür'' sosyol giivenlik
kuıuluşIannın birleştiıilmesi ıe yöııctimleriıdc çalşanlo ıı söz hak
&ıııo salıip editmesi gibi birçok istek DlSK'iİ girüşmelete başIoüüası
ıq teınel oıaruk ileli süriiımüitiül. Hükilrnet, istemleri almayı kubul
adcrse görüşmelet kapolı kopılor orılındo ıleğil, «tabanın söz ve karar
sahibi olnıa» ilkesiıiıı ışğınılı yütitülmüş olgcokt r. O ıamon gizli
pozarlıklor ue kirli çomaşıılar da güı ışığııa çıkocoklıt. Oyun boıu-
locaktıı.

BUHRANİN SORUMLUSU
ışçı sıNıFı DEĞaLDıR -
FEDAKARL|K TAYAPMAYACAKTİR

ncak Dlsk'in deı,rimci seıdikocılık yoporkn g6deı uuk
tütfiodlğj boü.geüçekıer l,afdr. Bunıor Tü*ı!e'de ilcletıbfin
moıırctlef içindeki poyüın DPT oruşt,],maıanna görc % u

aronında olduğu ı,e gerçek oııomdo ücıet oraışıorııffi liyot crüşıaıırıııl
g,eıisinde kcldığıdıt. Ayrrca şu do, Deıleç Ploılafic Teşkllaüniı ılo ka-
lru! et.iği bir gerçektir: ıerimlilik ortışlafl lşçl icretlcriıdeı büyük biı
h6la ,ükseırnektedir .

B u sorn u L gerç ekleı. DİSK' in ı ste mı eriılin ae meliıi oİuşawmakaı.ht.
DISK, bu somut gerçekıerc ayağlrı, basgrak sııı| ıe kit.le sendikacilı,
\Llpmoktadt. Arİ,c4 DlsK'in bir başko özelliği de üyelerinin bu bilinç-
Ic doııanmış almasıdır. DlSK'te tabonın-onoyını olmayoı hiç biı ka
rıir yiırİırliığe giremez. Genel sekleter Fehmı |ŞıKLAR',ır dg bu konu-
dı basın oçıklamasııtlo söylecliği giüi D§K'iı görüşü: «Bu da3eniıı, biF
tiir çalışonlotı ezcn ıe s6müıen bit işleyişe ulaşmosında, ekoıomik bu-
nolımo düşmesiııde, işci sını|ımızın ve emckçi halkımızın hiç bir so-
rumluluğunuİ bulunmadığı» noktosıado toplgımok ğ, bu ıedeıle
ckoıomik ıe siyosi işlerliğiıde sorumluluk taşımadğı düzenin soturı-
ldrünın çözümünde de ne işçi sırıüımı,; ne de emekçi halkımızo «|e-

tlııkflrtık» adı altııda biı gireüfl iltışrıediğl şekliniledi.

Cuulırtvıt ı0 Temmuz 1gJ8

Ekçno

ğü,dş



lMF'nin istekleri doğrultusundoki gelişmeler

,j."rİ"" OlSX''" 9örüşlerini ocıkloyon Genel

J-"ırEt", r"ı,.ı İşırı-an, ro,ı,lş'in Türki,

İ. İscl S,n,l,n, temsll etmediğini, işoi sını,

İ,-n,n' i,t"ootarı,r' yopocok durumdo olmo,

o,t,n,, oısx'ın ekonomik ve demokrotik

hJklonn qeri olınmosıno izin vermeyecegını

İ"İİr,r'_ ı§ıxıının bu konudo verdiği de,

meç şöyledir:

Son gilnlerde işçi ücretleri lizerinde çok }oğuo

n* İ]İ'-a"- 
"O, 

€dilniştir, ücıellerin ba§ıboş ırtmcsı

İ" 
'İrl,İ"." 

aıttüğı, bu nedenle fiya' artışlaıının gĞt,

a"l.',İ"İ".İ"İ. iicrJı artışları o|düğu §öylenmiş'it,

oysa işçilerin seıdlkaları 
". :llil,. j,'isJh,*:: J;.

ret isaeme|eri fiyatlsİln artma§tn l
NUCUDUR.

V.nırn ekonomik koşulların sofumlusu lşçi sıntft

d" ğı ; H;;;';;;;"*İ "*:::":"iiJ_i"'il;l*.
rümunda bulunan i§çl slnltt nesap.

],l"İ."^,,",,,-r. bunalımdan çıkış (ıbaiırı için öncelikle

l.'-'"-İ"*"İ""'"O"Uaf hk yapma§ı isıenoektedir,

Başaa lekei(i kİpilalis]ler o|mak 
_ 

üzere kapitalist sınr

İ,"l'İa.j"r, süreİli olııık arta,keıı, bü},ük gelir sı,

;İ#';;;';;;-ken, ki,alaı hızlır .ükselirken i,§(i-

'".'". "a"uru*in, 
egemen stnrf §e tİbakalar lehirıe f€-

ılıkirilk t,ıpmı§| beklenenıez,

sen(lilılİrln ekonornik tırtcpleri günüır koşullarlnü )-a -

İ;;;;;;;. İıı,ı,it-e',te demokratik stnı[ re kitle sfn,

;İ';:İ;;;;'J;;.;" ıek sendikoı iirEüt ,ııun DisK, bu

anlamda ücretlca:n denetlennıcsine, dondurılmaslnir !"-

nelik heİ girl,sime İarşt çlkacaktl,,

DisK. cHP,Yİ
I!ÜKÜMET 0LİtAzDıİ orcE
DESTEKt,EMİŞTin

DİSKn"'*,- 1,ana iinlemter.alacağı, demokratiL

ı"r, " ii,oiirlükleri genişletecegı sıiziiıü çeren CHP'!ı
'İ"UİUr*İ 

"j.,,,"*" 
sonra değil, seçimlerden önce ı,e

::j#';;";;;; iıı,"li bi, bi*i,d" destek|em:ştir,

;İ§İ ;;'İ;;' ,uglo,t"n, at,rüca bu partinin iktidar

;İ d*";ffi k"-ndi,i,d"n nel€, bek|ediğini de iliı,

eımiş, DlsK'in lst,mlerinl açılilarruŞtı,,

DİsK. ııtc'nin ikıidardan uzaklaşur!lmasından ronra ih,

Hi; H;;Ş ağtfhkh hiiküme(in faşisı saldırılara

#., 
"";;;;; 

,üc-adeled,, demokrsıik hak .e özgiir-

lİ"".''.' -"""*"'*"sth, ilişkin qabalarında sonuna ka,

J""-al.,İ1,1"n"""E'oi stk §ık a(tklamt§ttr,

Hükümeıin halkten !-ana olacİli.girtşimlerlni deste*lc,

]j__r,i ,",ı.ır.., DlsK. al-nı hükümetin işçllerin alet-

'#:-ff;;;;;"** kararların, ele§tirmetc ,e bu

İ;;;;'.İ ;i,i,eceği u},gulumaıar kaıiı çılü6a!d

İ".,". 
"a"İ"İİnl 

S" DiSK'iıı en doğal h,ıkkıd|r,

Amı siirdüğümiiz şudur ki, dttha düne kadaı/ ülkemi,i

.'İ',]'r"l,''İ İ"',İ*."" ü| nlardd tırm bir ifiasın eşiğine

ll],"",,"İ," İlİıl*.ı'lestekle,enleı bugün demok'dsi-

İİ';;";;';;;;;cıklıt,an bit hüü"'etı dc a}nı h{,

.ırreate de§tekle§ebilmektcdirler,

Ru dcstek. demokratik h5k ı,e özgii,lüklerin geliştidl,

"-l.İ'""İr"O-. 
-İ*""'ikli 

re ger(rtqi bir d,s(else serin-

;İİ;';;;;;,i;, sonrı ds ol§A, hatta seçim sonras|n,

İ;;';';; İıı ıılılıı eelişmc gö§terme§i, demokııttil

İrUİ", ,O",Ua-,'"Oe olumlu bir gelişmediı,

!



Üst düzeyde Hükümet ile TÜRK-İS
arasrnda varılan bu tür biçimsel
anlaşmalar kağıt üstünde kalmaya
mahkümdur. Bu tür anlaşmalar
ister kamu isyerinde olsun, ister

özel sektörde olsun Dısk'i
bağiamayacaktır

Dis[ YALNıZ üYEsİ işÇİLERİN DEĞİL,
TüM EMEKÇı KESiıILERİN
ÇI!(ARLARINI sAvUNUR

l}ııgiin Uükümet iie TURK - iŞ ara§ındü isçi üc-
.etleri tcmel konu olmak üzere, çahşma hayatlna iiış.
liin İıazı İoııuları kapsayan bi. anlaşmaya valllmıştlr,
Ust düzeyde varıIan bt anlaşma, (abanın [abul edeme-
veccği bif anlaşmadır. Bıl anlaşma, slnı( isbirliğini sa-
\,ılnmayr. §tn|f ılzlaşmacllığml bİa kez daha sefgile}en
bir anla_§madlr.

Surı sendikacıllğıı çözüliişünü geciktirm€t-i fl.sa, bi-
|en]er bu aniasmat,a dört elle saaıimışlardlr.

Bu alılaşmada en öDemli yenilİk. KiT'lerde çalışanlar
için KiT'lere göre ayrı ayrı değil bir bütiin halinde
İ"apılan yanl!ş pazarl|kall ve bu "Çahşma barışl" adl
ıltıııda suntılmakthdt.. DİsK, §ömüİüniin olduğu yerde
çahşma baİ!§ınln olmayacağını bilir ve bu tiir 8nlaş-
ma|ara bu gözle bakar.

Tüfkiye, gerQekten çok önemli günlef yaşamaktadı.,.
DİsK, bu giiniefin öheminin bilincindedir. Aıcak DlsK,
yalnlz üvesi jşçilerin değil tüm emekçi kesimlerln çı.
kallafını savuııu.. DlsIi, işçi stılfmın mücade|esini,
§önıürülen ve baskı alalnda lutulan diğer ertıekçi ke-
simlerin mücade|esinden ayrrEaz.

Bügün işçi sayılması ge.ektiği halde. §€ndikalaşmı hdk-
tl olmayın, toplu i§ sözleşmesi !.apamayan yüzbinlerce
emekçi vardır. DisK, bu çahşanlaİn haklarını da bir
büaiin içinde gözeamek duİuİoundadr. Bu açıdan Dİs(,
işçi üc.etlerinin denetimi ya da salt sömürüyü artlran
verimIiiik aft§ları üzerinde bir anlaşma yap masl ye-
tine, tüm çaltşanla.|n demok.atik hak ve özgüflüleİi-
nin tenişletiime§inin, çahşma hayatntn demokratikleş-
tiriImesinin sağlanmasııı satrınmaktadır.
Bü nedenle DlsI(, öncelikle çal§ma hayatünin alemok.
ratikleşti.ilmesine ilişkin şu istemlerin haya(a geciril-
mesini isaemektedir :

I Qalışanlar aıaslnda işçi - memu. gibi yapay ayr
rıDlaı kaldıİllmah, tüm çdllşanlara gİ€vti, toplu
siizle§meli §endikalaşma hakkı verilmelidir.

l.i,kıırt klııdlrllnlı1|. §ııülrsl, grcr. hakkı tanİnnliıll-
d l..
i,tÇilerin i.ıedikleri se dikıt,ı seçme hakkl (llaıı !c
giıli ı,\ J( ı], .J\ ım ilkesinc dayalı REFERAı*DUM
ta§aıla)tırl]mJlldır,

I Sendikalar Tasası. toplu sözleşme, grev ve lokar.a
yasas|, iş !asas| başt6 olmak üzere çallşma hata-
tın| şe sendikal çallşmaları ilgiIendİren 1üm },a§a
ve yönetmelikle.de \e. alan tüıl anti - debokİatil
İİaddeleİ LaldtrılEıalıdtr.

| İş yasası kapsamı d§ıDda bı.akılan tüm çalışsnlar
iş yasasl hapsamtna alınEal! ve iş yasılaaının
birliği §ağtanmalıdıİ.

a ssK deİnokfattkleştlrihıeli. işçiıet yönetiminile §ö,
ve kaİar sahibi o|oah, gider.k tüE sosyal güvenlik
kuf uluşla.ı birleştirilEelidiİ.

a Demokraaik örgütler üeİindekj baskrlara son ve-
rilmeli, İaşist yuvalat dağltılEalı, büoa yöDeıik gö-
levleri yerine getirmeyen vali, eEoi!.et Eüdürü ve
diğer göİevlilere de.hal ışteo el çeLtitilEelidir.

a Düşiince ve örgütlenme özgiir|iiğtiDü engelley.D ı4ı..
!42. ve ı63. mıddelet kalüıılmat ve hiç LiDse dii-
şiincelerinden doıa!,ı c€zalsndrrrlEamslıür.

Dlsk, Hiikümetin bu i§aeDlerin heyata geçiıilmesiıe
yönelik her girlşimini sonuns kı|ıaİ desteLıeyecettir.
Ayrlco devletin yönetimindc işçilefİn'söz ve }arar sı-
hibi olmasını savunan hükümet lLO, §§K Geıel l(uıutu,
ssK Müdiiİler Kurulu, Yüı§ek E.kem Eeyeü, A§8sri
Üctet Komisyont, TRT Dan!şEı ve Denetim Kuİüllaİı
gibi işçileri yakİıdan ilgiıendiİen .o.*iu.,n taİt§tlüğı
kutall&İde Di§K'in de teDsilıDi sağlqyarık içücDliğnl
göstermelidiİ.

Dlsı( işÇİ SıNIFıNA vE
EMEKÇi HALKA KARŞİ SORUMLUDUR

ugiine kadır süıekli o|arak feda}Aİlıkte buıu-
rıalı işçi smıfı ve emekçi halhmız bü hütüEettcı yeni
haklar l.ıeklerken, hiüiiDettn kendılerlı(ıeı yeni fedı-
kerhklaı bekledlğint görnüştiiı.
Gündeİılnin ana rEsdde§i emperyalirme ve faşlrme }ar:
şı miıcadele olın Tükiye igçi sınıfı sınır!ı do olsa ile-
rici hiıkümetleıln t.İih§el konumunuı biıiııct içtnde ls-
temiertni kararh btı biçimde savunoak du.umlodıdJr.
DİsK, ışçİ sınıtına ve emckçi halka karşı soruınlodur.
DlsK. olaylarl lşçi §nlflnın bilimi tşlğDda vc bu igorum-
lululr onlıyıgı içlndc değe.lendiriı ve tavrını bunı göre
ortaya koyaf.
Üst düzeyde Eüküme( ile TÜRK - iŞ araslnaıa v.ırılan
bu tür biçimsel anlaşmalar te&t üsaiınde kalmsya rDah-
klimdur. Bu tür .nlaşmılır i§ter kıBu işyeİleıiııd€ oI-
sun, i§te. özel seküirde olsun DlsK'i bağlaEsyıc8kaır.
DİsK, }apitalist - emDeryalist sistemin geti.diğt buıe-
h!, aİla, yani bu §ı§temin yalntz sonuçlsılyla değll, bu
bunalımlırın nedenle.ı ile de mücıdele eamektedır ve
nihal çözüm yolu olaıak da §osyalirht göfmektedir.

o
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!ı iirkiye'de bugtjn. baŞta işçi
sınıfı olmak üzere, bütün erİekçi
hatk; kapitalist - emperyalist siste-
mjn saldırısı kalştsındadür. saldlll,
çeşitli görünümlelde ve çeşitli cep-
helerde halen şiddetle devam etmek
tediİ. 1977 genel seçimlerinde halk-
tan ve işçi srnıftmrzdan yana eko-
nomik ve demokİatik değişimler ya
pacağınl açıklayan, bunlalr pfogİa-
mına alan bir partinln ağırlıklı ola-
rak siyasal iktidarda olmasına rağ-
men. bu saldırılar sürmektediı. iIat
ta işin en iinemli yanı ,bu siyasal
iktidaf da, dönem dönem bu saldı-
rılara katrlmakta ve gerici, faşist

o

IR§ıa

DEtE
ıGiı

O İşçi sınıfına yönelen
saldırılar, işçi sınıfi
mücadelesinin
güçlendiğinin
kanıtıdır.

çevTelerin paIale|inde sa]dırı]arın
güç kazanmasüna neden olmaktadır.
saldıİıla!ın boyutlalt şunu kanrtla-
maktadf ki, Tüİkiye'de işçi sınüfı
nın ve emekçi halkın mücadelesi
güçlenmektedir.

L
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Başta iŞçi sınıflmız olmak üzere.
emekçi halklmıza, Tiirkiye'nin bü-
tün ,demoklat, ilerici ve yurtsevei
güçleİine yönelen saldıİrlar hem eko
nomik. hem de siyasal alanıarda
yoğunlaştıIllmaktadtr.

siyasal saldırılaİ genel olarak fa-
şist odaklardan kaynaklanmaktadrr.
Ve dergide yeralan bir sonraki ya-
zrnrn konusudıJİ.

EKbNoMlK BUHRANIN
YÜKÜNÜ KİM ÇEKECEK?

, lt)zünde ekonomik ve siyasal
saldırılarln bifbiliııden a}T mazl!ğı
çok açıkt]r. Kapitalizmin doğal so-
nucu olan sömüİü re baskryı siir-
dürmek içio her a.aç denenmekte-
djr. Bugün, burjuvazi sorumluluğu-
nu taşüdığı düzenin, uçuİumun ke-
nalrndan kultu]ması için emperya-
]ist sistemin finans örgütleainden
IMF'nin istekleri doğrultusunda heI
yolu denemeye başlarruşhr. İşçi
sınlfından. emekçi halklmtzdan "fe-
dakarlık" jstemektedir. Ancak, bu.-
juvazj her türden pİopaganda ara-
cmt ve yalanl ku]lanırken, karın-
dan fodakaİllğa yanaşmamaktadr.
işçi sınlfımızdan, halkımızdan iste-
djği fedakallığün en başında ücret-
leİin donduİulması gelmektedir.

alJu iki ybntcmin ıcmelindc ya-
ıan, kapita]jstlcrin kendi kirlaıın,
dan fedakar]ık ctmcmc istcğidiİ. Fe
dakıtlık istcnileıck kurtaıılacak dü
zcn kapitalizmdj.. Xa|)italistlef. buh
İan]n orta!,a çlkı.(ınl l)jç gündemc
gctirmcksizin "J,ıvu? hlİ§|z" ölncği
htp kapitılilmin hı\tılık]arını 4öz
d('n kıçırma},a çalı\makı.Odlr]a., Bu-

O IMF'nin istekleri
doğrultusundaki
ekonomik uygulamalar
işsizlik yaratmıştır

nu başarmak için TRT dahiı bütün
bastn ve propağanda aıaçlaIını so-
nuna kadar kullanmakta ve bilim
drşı safsatalarla emekçi halkımrzı
ve işçi sDrflmızı yönlendirmek i§-
temektediller.

GERÇEK NET
ÜCRETLER ARTMIYOR
DÜZENiN YÜKÜ
iŞÇi SINIFINA
YÜKLENMEK İSTENiYOR

S"".uru çevreleıi son yıl,
larda büyük bcyutlara ulaşmrş olan
enflasyonun sorunıluluğunu ve do-
]ayısİy|a ondan kuİtulmanın yükünü
işçi sın!flnın sırtına yıkmak için
çaba gösteİmektediİler. onlara gö-
le: "Ücfetler aştrı bir hızla alt-
maktadır, her giin biraz daha aftan

işsizliğin ve enflasyonun geıçek ne-
deni budur. Ay.ıca ücretlerin de-
vamlı olarak aİama§r, mallarrİdzrn
diinya pazarlarında İekab€t güciinü
azaltllğü için, ihracaalhızln geli§me-
sini de fıenlemektedir."

Bu saçlarrn geçersizliğini bütün
açıklığıJ-la oItaya koyabilmek için
İcr"! - fi!,at ilişkisini ve bunun ül-
kem:zdeki somut gelişmesini incf le,
mek geİekmektedir.
K.iR çE üCRET

Eı itaı!. öcrelten çok kir belir-
leİ: Bir ma]ı. fiyatı. a. Giİdiler.
b. Ücıet. c. Kdı olmak üzere 3

öğeden oluşuİ. Giidiler, o malın
iireümi için geİekii olan ve daha
iince üreti|miş bı]lunan ham mad,
deler, yardımcı maddeleI re alet ve
makinelerden (bunlaıın eskime aşın
ma payrndan) ibaİettir. Gi.dilef de
bjreı mal olduklaılndan bun]aı]n
fiyatla!ı da yukardaki gibi 3 öğeye
ayrllabilir. Bu işleme geriye doğ.u
devam edecek oluısak. son noktada
elimizdeki herhangi bir malın fiya-
tlnt sadece ücİet ve kara indirgeye-
biliıiz. Bu zat€n mallar|n değerleri-
nin, üretinılefi için toplumsal ola-

.rak gerekli olan erııek miktarına
eşit olduğunu söylemenin bir başka
bicimidir.

PATRONLARIN
KARLARI AZAI-IRSA
r1YATLAR DA DüŞER

lVlulla",a fiyaüaii ücret ve ka-
ra jndilgendiği zaman, bunlar ara-
s]nda doğal olarak bir bağ da ku-
rulmuş olur. Öıneğin bir mal iire-
tilip satıidığı zaman ondan 2 lifalık
üclet ve 6 lilalık kaİ elde ediliyor-
sa, fiyatı 8 lira demektir. Bu tak-
dirde sömürü oranı,da 70 300'dür.

Şimdi bu duİumda iken üc.etir, 2
li.adan 3 liIaya çıkarllması mutla-
ka ve zorunlu olaıak fiyatın da bu-
na koşut olarak artmasınl gerektir-
mez. Öıneğn. eğer patronlar kar-
]annln 6 liradan 5 liraya inmesine
ıazt oluılalsa, malın fiyatında hiç-
bjr art]ş olmaz. A.cak bu takdi.de
sömürü . o.anl '/o 300|,den 7o |66'ya
jnmiş olur. Ama patronlar sömürü
(buıada aynı zamanda kaf) olanını
eski düzeyinde devam ettirmek is-

(EziLENLERı
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İEst ıt Ğ

tErlers. malın fiyatını.8 liradan 12

]iraya çlkarmalarl gerekir, Çünkii
ancak bu takdirde kar gene 9/3 x

100 = '/o 300 olu. Ancak ne valki,
bu ta(dirde asıl ücretlerde bir ar-

tJ§ da gerçekleştirilememiş. daha

doğıusu geıçekleştirilmek istenen

altı§ gerİ allnmış olmaktadlr"

Ee*ek oluyo" ki, ücfet aıttş,

ları ki, bununla verimliğin de üs-
'tünde olan yani asıı ücret artışla-

rmı kastediyoruz, asıa otomatik ola

Iak fiyat artlşıarına (enflasyona)

neden olmaz. Böyle bif şey ancak_

patronlar karlarının azalmasma ra,

zı olmadıklan zaman meydana ge-

tif. ve bu takdirde. yukarda gör-

Tlirtly"'a" son yrllardaki üc,

tet. fiyat ve fert başına miui gelır

hareketterini incelediğimiz zaman

isverenlerin savlarınln geçersızılgl

,ıetıa acık biİ biçimde ortaya çık-

-un"ar. r"tıo rde'l970 - l9?7_ y ,

|arında. iizel s€kuirün ssK'ya bag,

lı işyeılerinde çaLşan i§çilerin pİim

kesilmesine esas olan ortalama DfuI

icf,etleriyle, fi),atlaİda ve felt ba-

sına milli gelirdeki gelişm€ler ka!,

sııastırmalı olaİak göstarilmişür,

İabİo incelendğinde göfüleceği gi-

bi. de\,Te boyunca nominal brüt üc-

retlerde önemli sayllacak arhşlar

olmuştur ama, fiyauarda da para-

lcl artlşlar olduğu için gerçek uc-

retlerdeki artlş çok mütevazi düzey-

lerde kalmıştlr. Hatta lg?t ve 1972

vrllar]nda gefçek ücretler artmak
'"örı" dr".rn Azalmıştır bile, Aynl

İ,,rum 19??'de de görülmektedir,

ınüs olduğumuz gibi. ücfet artışl da

ğer;ekleşmemiş olur, Diğer bir de-

ii.ı". ti"ret artışını izleyen fiyat ar

L"r. ku", koruy,", ve ücfet artışünı

boşa çıkaırcı bif işlev görür,

KAR ÜCRET,TEN
3 KAT BÜYÜK

D*o- U, olunca, fiyat yük-

s€lisl€rinden yani enflasyondan işçi

sınrİrnın ücret taleplerini soruırtlu

tutmanın anlam§ıdtğı açıkça ortaya

çlkmaktadlr, Açıkça görüldüğii üz€-

fe bulada bir geür paylaşımı soz

konusuduİ. Bu paytaştnıda patJon-

ların payını yani karı esas alnak,
onu haklr ve dokunulmaz kabul et,

mek ve buna karşı çıkışlaıı, yani

ücret taleplerini haksız bulmak ve

suçlamak b'ilims€llikle bağdaşmaz,

Yükarda belirtildiği gibi fiyatt üc,

fett€n çok kaf belirler, Üstelik ül-

kemizde kartn fiyat içindeki yerl

ücletinkinin yaklaşık 3 katıdır,

O Bugün Türkiye'de ..

kArlar ücretlerden uç
kat daha büyüktür

TABLo: 1 özEL sEKtöR BRÜT üCRETLERİ

Nişi Ücretin

Günlü
Brüt Fiyat G.erçek

Ücret(.) Endeksl(") Ucfe'

Gefcek Fıttöf Fiy, Boşııs Fer' Bışloı
iii'"i rır, ı*ın" GSME GsılE,dıki

İ.İJ"ı i§ıın<;) Eıdcksi PAy Endetsi
Ytllı.

32.s

36.32

41.36

50.96

65.52

78.75

105.35

l28.63

115.3 28.60

133.4 27.23

149.ı 21-71

|72.o 29.63

ı99.3 32.87

,İ,7.6 3:}.t,t

2?8.8 37.?9

354.ı 36.30

100.m

95.2l

96.90

103.60

11{.9s

115.87

132.13

1ü.y2

gl0 tm.00 1m.00

88.6r

86.49

90.02

95.26

91.32

s.q
s2.cI

ı970

ı9?1

1912

19?3

19?4

ıs?5

l976

ı977

3 460

3 61ı

10?.45

ı12.14

3 706 115.09

3 885 120.65

4 086 126.89

42gJ ı$.5t

4 396 136.52

(*)

(")
ssK'na bağlı özel sektiir işyeİlerindeki günlük brüt ücretler, §§K Yıuta"lyl?,

lstanbu] şehri tiiketici tiyatları "na"r,i]avı,t 
Fiyat Endeksleri Bülteni, Nisan l,r?8, DtE

TüTkiye Milli Getiri ıs62 - 1977, DIE,
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O Fiyatlann artr§rnr
durdurmak için
sermayenin kArırıdan
fedekArlık yapması
gereklidir

|gll le lgl2 yıllarınua gerçek üc-
retlerin geriıemiş olmaslnın' nedeni,
12 Mart döneminde işçi sınıfı üze-
rine yapılmış olan baskılardıı. o
ytllarda gTevterin yasaklanması ve
sendikaların §ıkıyönctim taraflndan
toplu §özleşmelerde daimh uzlaşnıı
ya zorlanmaları etkisini deİhal ger-

çek ücretlerin düşmesinde gösteTmiş
tir. Gerçek ücıetlerde 1977 yılııda
görüIen dü§üşün nedeni, o yıl enflas
yonun çok yüksek .boyutlara ulaş-
mtş olmasıdır. Aynr duIumun 1978'

in ilk yarlsında da devam etmiş ol-
ması çok olastdı!.

İŞÇİLERN
MİLLİ GELİR İÇİNDEKi
PAYI DÜŞÜYOR

lll"n" 
"rn, 

tabloda gi'rüldüğii
üzere §abit fiyatlarla biley başına
,rilli gelir lg?0 - 7? arastnda devam-
lr olalak artmıŞ ve 190'de ı00 iken
ı9?7'de 13?'ye çıkmıştır. oysa.aynt

dÖnemce gerçek ücIe: endeksiıjn
l0c'den ancak l27'e çrit]ğlnı 3.rü,
yoİuz. Bu, gelçek ücrei]erin, söz

konusu dönemde, leİt basrıa İ]!]i
gelil aİtışlalıntn gerisince ka]nas:,
yani işçi sınlflnın milli geli. :ç!:
deki göreceli payının azalrnasl. -.
mayJ]dp.r sınlflnın pa!rnın ca a::

ırl-ası dem?Rtii. Bu hesaplar brr:
diğil-de net ücretleT üzelinden !,a-
pılacak oıursa durum çok daha ça
himleşmektedir. Tab]o 2'de bu },a-
pılmıştıI. Bu ta'Jloda ssK'ya bağlı
özel işyellerinde çalışanlal]n oıta-
]ama net ücletlerinin 19i0 - 1977 ara
sındaki haleketi gösteİilmiştil. Tab
lodan da anlaşılacağl üzere gerçek

net ücretlef gelçek brüt ücretler-
den daba a, aatmıştlr. Bunun ne-

deni enflas]aon sonucu nominal üc
Ietler arttükça gelir veIgisinin bun
dan daha büyük bir pay aımakta
olma§ıdıl. lgl0 - 77 aııasındaki 8 yıl-
lık zaman içinde net gerçek ücret-
le! hemen hiç aİtmam!şttI. Ilatırla-
yalüm ki, aynr dönemde sabit fiyat,
larla fert baş]na milli gelir a ıŞ

O Enflasyon tekelci
kapitalisfTeiin
çrkarlarına hizmet
eder

orant '-. 3d 5'cu.. Yani geıçek ücret
aİttşlar] rai;li ge]iİ artüşlarlnın, söz
konusu doİen,ije. bir hayli gerisin-

de kalmış!tr,

Bütün bunlar gös;eri!,oı ki, işı,cren
selmaye çe\releIinin jiçi ücretleri,
nin son yıllarda bül,Jk artışlaı gös

tefdiği yolundaki saı,ları gerçekleıe
uymamaktadf. Tersine son y]l]arda

ücretlerin milli geliİdeki göİecelj
payı azalmtş karlarınki ise altmlş
tır, ljunu 'l'urk 5anaylcıIerL ve lş
Adanfarı Derneğinin (TÜSİAD)
yapm!ş o]duğu bir anket de doğlu,
lamaktadır. sonuçlarını Tablo 3'de
!:erdiğimiz bu ankete göIe, ücr€tle-
rin en yüksek olduğu 1976 yıhnda
bile, işletmelerin kAıh]ık durumları
önceki rllaİdan baha iyidir.

(') Brüt ücretten sigorta pİimi ve vergilel düşülelek bulunmuştu.. ssK Ylllığl, 1977.

(**) istanbul şehıi tüketiei fiyatlaıı endeksi. Ayhk Fiyat Endeksleri Bülteni, Nisan 1978, DİE.
(*"ı Türkiye Mi|li Geliri l062-19??, DiE,

TABLo: 2 özEL sErTöR NET ÜCRETLERİ

Kişi Ucretin

Yıllar

Güıliü
Nea Fiyat Gerçet

Ücıe((') End€ksi(") Ücıet

Gefçek Faktör Fiy. BaşıDa Fert Başııa
Ü"ıet Kl§i Başıİı GSME GsMıt'daki

Endeksi GSME('*') Endekst Pay Endeİsi

l9?0

l97l

ı972

r9?3

ı974

r9?5

1976

l9?7

26.85

29.09

38.64

47.w

55.37

69.5ı

81.91

1l5.3

.l33.4

ı49.1

|72.o

l99.3

B7.6

278.8

354.3

21.8l

21,84

22.47

24.08

23.30

24.93

23.|2

100.00

s.68

s.8r
96.52

103.43

100.09

107.09

99.3ı.

3 220

3 460

3 611

27ü
3 885

4 086

4,2§

4 306

100.00

im.ıs

112.14

115.09

120.65

l2tj.89

l33.5ı

136.52

]00.00

8?.18

83.65

83.86

85.73

?8.88

80.rl

12.74

,l1

l_

@\

rMl



ENFLASYoN.{ XARşI
zAıİ İSTEMEK...

llıetim aıaçlarııın özel mül-
kiyet altında olİna§ kapitalizmde
bozuL geliı dağ.]ıİİitnrn' nesneı te-
rı€lini oıuştuİur. Katdı ki. bu bo-
zuk geliı dağlıınımı gittikçe daba
da bozulmasına !.oı açacak yönde
işleyen çeşitli eüenler vardu: Üre-
tim aracaİıDıı mıilkiyetıeİindeki
tekeııeşİİp. fuetim teIğıoıojileİinin
gitİikç\e daha çok s€rmaye, daha az
işgücü kuuanİ hale gelmesi, vergi
ltikünğİı gittikçe daha çok emek ge
lillerİ,e (maaş ve ücretler) yİık-
leırnesi re eıııek gelirlerindeki ar.
hşla!ın enfhsyon hlanın ge.isind€
kalması ğibi- Öte yandan, vergi yo-
lu},la ya da sosy4 ıefah harcama
ıaİı, yoı. su. eıektrik, okuı vs. gibj
a.acü&yla bozuk kapitalist geli.
daalımı düzeltilemez. Zaten bozıık
oıan kapitalist bölüşümiin gittikçtı
dalıa da bozulrnası yöniinde işıeyen
luw,etıeri dengeleyeüek tek önemii
ulsuİ işçi strufıntn mücadelesi o]-
maktadır. İşçı sırufı iicret arbş ta-
leplerinde sadece ücretıerdeki mut-
İaİ aıtışlaıla değil uıu§al gelir için
deki gö.ece payındaki değşıııelerle
de ilgilenıDelidiı. İşçi sınırmın ulu-
saı gelirden aıüğr görece parlt
azaımadast için, elde editen yılük
ücret aİhş bıııııın, enİlasyon lua ile
veİiDli]ik aİhş tuzı topıartındaD kğ
çfü olmaması geıetmektedir.

NlçL\ İşçİ SiNIFINDAN
FEDA,ğARLİK isTEl,ıİYoR ?

bu bilirnsel ve somut
gerFkleİe .ağİİren, niçin işçi s!nı-
fıroıaD ücretıerindeLi aİtışlaı.a kaı
şı g*JDaktadtİ? Bu bütün işçileı
ve e!ı€kçi haık taİafındao en açü
ve duru bir biçimde cevaplanilıİr.ı-
mast gereken bir sorudu.ı. Bu soru-
nun cevabln!, şimdiLi ve önc€ki si
yasal iktidarlann dış ekcnoİ,tıjk iüi-
kilerinde aıamak gerekir. Tiırkiye
ekonomisinin kapitaı.ist - emperya-
list sist mı€ olan ba&n ılıt iüşkisi.
üiyle bir uygulamayı gelektirııEk-
tediİ. Kapjtalist - emperyalist sis-
tem vc onun finansman örgütü LVF,
Türkiye'nin g€ıeksinim duyduğu dö-
vizi ıe krcdiyi ver.n€k için, işçi
ücretleİinin dondu.ulrnaslDı, ücret-
lerin ve.,im!ilik artlrlntn gerisiDde

Kaynak: 19?6 Özel Kesim sanayi §ektöriinde Gelişmeler,
TÜSİAD Yayını, ocak 1gl?, s. 8.

kalmasınr istemektedi.. İşçilerin
milll gelir içindeki paylaİının gide-
ıek azalmasını, kalkrnma için ge-
İekİi fonla!ın bu kaynaktan sağlan
ma§mı öneİııEüİedir. Uyguıama da
bu yöıde oımaldadü.

O 1970'e göre, gerçek
ücretler 1977'de 126'ya
Çrkarken, kişi başna
düşen milli.gelir'136'ya
ç*m§tır. Ucretler
milli gelir arhşının
gerisinde kalmıştır

Kapitalısue. fiyat altışıaİından ya-
tınıİı(en gerçekte kendi çıkarlaDru
salunmaktadırlar. oııaİın istediği
fiyat arhşla!ınln duıması değiıdiı.
Kirlanrun azalmamasıdır. Fiyat aı
tışİarını duıdurmak büanesi ile
cıoııomik buhıarun yükiiıliin emek-

çi balka ve işçi §ınıfına yi*ıenne-
§idiİ... Bu aşağıda örnekleri gö.ü-
leceği gibi, bütiin azgeüşmiş kapi
taıist ülkelerde de tİjyle oımuştuı,..

ENT.ı..AsYoNDAN
KİM YABARLANIYOR?

}
Enllasyonun bir kalkhma

atacı olarak kullanılması (zo-

runIu tasarruf yaratttğ! için) bir
(yrk azgetişmiş ülkede gelir da-
ğlllmlru hlzla eırEkçiler aıeyhine
t»zmuştur. Örnçğin, ığ0 yııınaa
Mcksika'da nüiusun cn zeıEin %m

sinin geıiri en fakir 70 20'nin 8eıiri-
nin l0 kah iken. ls5'de ı7 kaü oı-
muştur. Yine Brezilya'ba l963'den
ı973'e niifusun en zengin % 5'inin
ulusal geürdekı payı vo ü'den /o37
ye,yük§eımiştir. Breziıya Düfusu-
nun en fakiİ %,ıl}'tİıın görece !,ayt
ise % 10.6idan % 8.1'e düşmüştür,
aynı dönem içinde.

Enfıasyonun yukaİıda belirtilen g€-

li. dağılımını eİnekçi kitleler aley-
hine bozucu niteıiği vard,r. EnIla§-
yon, bu yönüyle emekçi kltlelerin
gerçEk §atınalma giiçleri üzerlne
konmuş bir vergidif. Ernekçi kitte-
leıden buİjuvaziye fon aktarrıntdır.
Bu yönü brhıYundan enİıasyon, ka-
pitalist sistemin bi! aksaklığından
ç!k, egerrren sınflarm bilinçli bir
ekonomi politikası olmaktadır. Baş-
ta işçi sıırfı oımak ü2€re tüm emek
çi kesimlere diişen g6rev he. yıı
enflasyon hıa v€ Yerinüilik artış
hız! toplarruDa'eşit bir ücret aİtıg
bızı §ağlamaya çalışaıak, buljuva-
zinin bu ekonomi politikasm! (enf-

la§yon) işlemez hale getirrtıekti..
zaten devıetin vergi gelhlerinin çot
büyük bir kısmını iideyen eİnekçi
kesimıer, kendilerinin bir de erfla§.
yon aracılrğ,ı ile dolaylı dlarak ver-
giıendirilrtı€ıerine, trem olağan dev-
let giderlerinin hem de kalkmmaııh
tüm yükiiniin kendi sftıartoa yükıen
mesine ayrıca €nflasyonla mücede-
l€ adtna karıarından vazgeçmek is-
temeyen kapitali§tlerin işçi çıkaıa-
.ak işsizlik yaratmalanna elbette
ki, izin vcrmeyecekıerdir. Bu neden
le, önümiizdeki, dönemde, i§çilerden
enflagyonu önlemek için ücret ktsıt-
lamalaIına raa o|maları beklenme-
meıidir, Tam üe.sine işçiler enflas:

TABLO : 3

CEVAPL/IRıNA GiiRE FıRMAI ARIN oRANLARı

Ki,.ıthİ

Azaldı

Aynı kaıdı

Arttı

1975

42.9 41.9 34.0.

36.6 29.4 30.2

24-5 28.6 34.9

_



yona kaİşl kendilerini ancak ücret
lerine zam istc},erek vc iŞtcn atıl-
malafına kalşl çıkarak savunabilir-
ler.

FiYAT ARTIşLARI ILE
MÜCADELE AMAÇ DEĞİL...

Orneklerde de görüldüğü gibi
fiyat arbŞ]arı ile mücadeıe kapita-
listleı açtslndan bi. amaç değitdir.
Aksine fiyat artışlaİı kapitalistleİin
dzellikle de tekelci ka pitalistleri.n
en çok istedikleri ekonomik bir ol-
guduı. Buna rağmen fiyat aİtlşları
ile mücadele gündeme gelirse, lg78
başından beri onun sonuçlarını işçi
sınıfımız en acı biçimde yaŞamak-
tadır. Bir ta.aftan jşsizlikten yakı-
nan burjuvazi, bir taraftan da k6-
lını azaltmak için bir maliyet un-
sufu olan ücret iilemelelini düşür-
meye yönelik uygulamaya girmiştir.

Iler iş koluida süıekli toplu işçi çı-
kaltmalall baş]amıştı.. Hükümet de
bunlaıa göz yummaktadlr.

İŞTEN ATILMALAR
YAYGINLAŞIYoR...

Bi" tu"uttan işsizlik için çö-
züm arayan hükümet, köye ulaşrm
pİojesi gibi hayalci uygulamalarla
iş olanaklaltnı yafatacağını §.an]r-

a Fi},at altıs]arl ilc
mücadele edeceğin i

belirten hükümet
kArlarmın aza]ma5ına
razl olma},an
kapitalistlerin isci
atmalarına göz
yummaktadlr.

a Uygulanan ekonomik politikanln
scnucu her s€zon l50 bin işçiyi
istihdam eden yapı sanayi bü-
yük ölçüde duımuştur.

O Lastik - plastik iş kolunda top.
lam talebin dii§mesi sonucu.
işinden atılan iŞçilerin saylsı
3000'e ulaŞmaktadlr.

a Madeni eşya iş kolunda işindoıl
atülanlaı ğ)00'e yaklaşmaktadır

a Tckstil işkolunda da karnu ku
ruluslart biIc isçi çtkal,maya baş
lamı,sIar. isinden atılanlaa $ bi
n(. u]aşm]Ştlr.

a illa.]aI artmt:i. buna kiılj!ltk
iıılndan tekellcr yararIanmal,ı
:)a-larnıs]arcrİ.

J:SK !:,.ijıl(,l bülünliiğü jçinde. ra
.a!]ia: :,.ızIiklc sonuna kadaı mü.
aacci(].. ia:,arIüdıİ, Bu onun sını[
ı,t k]:]i aj]dikacülüğı an]ayışınln zo
ıuılu.oı;cıduı.

o DİSK, işinden atılan
işçilerin işlerine
alınmalarr için gerekli
mücadeleyi
kararlılrkla
yürütecektir.

ken, diğer taraftan karjitalist siste- DISK fi}al a.!|_.larü ile mücadele
min kendi mantığı içinde fiyat ar, adl altlnda ozelliklc dc devrjmc|
ttşları ile yapt!ğı mücadelenin iş- sendikalatln mi]itan işçilelinjn j§.
sizlik yarathğ]nı görmezlikten gel- lerjnden atılma]a.ına gö2 yumma-
mektedir. Bugün, lgl8 başlndan be- ),acak. karların l.e ki.aların doİı-
ri özel]ikle inşaat, maden, la§tik duıulması için mü.adelesjni süİdü-
tekstil. petİoı iŞkolla.ında lesmı rccektir.
açıklama olmamakla blrlikte 200 bin işsizlik sigortasının kurulma.ı iç.ıl
kadar işçi işsiz kalrnştı.. çahşacaktr..

İŞsizIiğin azaltıımasl, işindcn atılar.
larln işlerine dönmeleri konusunda
karaİlt biçimde mücadeıedıİ.

ffi\,
şA+t,
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o Hükümet kendisini
sağa çekmeye
çabalayan güçlerin
etkisinden kurtulmalı
faşizme karşı kesin
,tavır almalıdır

lede sonuçlandrrmaya çrıl§tıklan
bir oyun tezgahlamakta oldtiklarl
anlaşılıyor.

FAsısT
YUUAIARı]l

-

DAGıTıLttAsı
KoılUsuılDA

ETKı]l
DAURAı|ıLttAtıDıR

Faşist güçlerin saldıııları sü-

rüyor. Heı gün biı veya birkaç ile,
rici. demokİat. de!,İimci, §osyalist
öldürülüyor. Daha çok sayıda yara-
lanma olaytyla karşılaşıhyoı. De,
mokratik örgütler, sendikalaı, ileri-
ci parti bincarı bornbalanryor. Sal-
dırılarm hedefi yaygınlaştırılıyoİ.
Saldırganlar ilerici, demokrat, dev-

rimci, sosyalist, cEP'li oynmı yap-

mıyor. Giderek. siyasal eylemde bu
lunmayan anti, faşist kişiler de aİ-
tan ofanda hedef seçillyo!. Faşist
güçlerin Tüİtiye üzerinde kısa sü-

aı
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TfuLl}-9'nin neredeİı gelip neIeye
gittiğini, faşist ve ge.ici güçleıin
nasİ bir gelişrrıeyi planlamaya ça-
lışhklarını sağlıklı değerlendirebil-
mek icin, yakın geçmişin bilinen
olatlaIlnl },eniden hatırlamakia ya-

raa var.

ltc DÖNEıIİNDE
DEILETİN oL{NAKLARı
F..lŞİsT GÜ-ÇLERE AçIı.DI

Yr' ", öncesine kadar Tiir-
İt!e'!i ıtc hükümetleıi yönetiyo!-

du. ıtC, ülke5i yöneti.ken törülDe-
Eiş ölçüde §orumsuz bir ekonomi

politikası izledi. işçiterin alın teriy-
le biriken döviziel haı Yuİuıup bar-

ırün sawuldu.

İhfacat, öngörüıen hedeflere biıe
ulaşamadı. Dış ticaret açığı büyü-

dü. Pahalııık büyük bir hızla arttı.
İşçilbrin, emekçileıin ücretlerinin
satın alma gücü geriledi. Mc döne,

minde, Tiiİki}e uluslaİaIası iüşki
lerde de başarlsrz kaldı. BirleşEiş
'ıtillealeİ'deki oylamala!da yalnlzıı-

ğa itildi. İküdarların yıllaıdır bağ,
hhlja dümen suyunda gitükıeİi
ABD bite ambaıgo uygulamasına
başladı.

MC aOn"ınina" faşist güçler bes- ''

leadiler. Yeni olanaklara kavuştu-
lar. Eğitim kurumlarır,dan, sağlık
kurumlarına, polistsn gümİük ve te-
kcle kacar tüm devlct kadrolarr fa-

şi§tlcrlc dolduruldu. tşçi aİmında,
mcmur alımında feşi§t dcrnck baş-

kanlarınıo "tsv§iy€ Lsraıın:' tek
geçerli belge duıumuDa geldi. Dev-
let kadİotarı faşist miıitaılarD ge-

çimlerini sağlamak üzere gereksiz
yere şişirildi. Öreıtltle giivenıık kuv
vetİeri içinde sağıanan tİryıesi bir
oluşuırıla, eğitim kuİun arr, öğTen,

ci yurtıan, faşistle n ve onıarü
zorbalrğDa ba§eğenıerin giİebiıdiğ
kururnlaİ oldu. Devıete b;ağh yıtİt-

ta! ve bazı iizeı yuruar faşı§oer-
den başl(asınrn baınamadığı yerler
hatiİıe 8etdı. Ö&encilerin öğenim
kurumlarına sahip çümak için mü-

cadele verdiği yeıler de "olaylaı"
gerekçe göstedleİ€k kapahldı.

O Faşistlerin saldırı
alanları qiderek
qeniŞlemekte, CHP ve
CHP'liler de
hedefleri arasrnda
yer almaya
başlamaktadır

FAŞİSTLER ÖĞRENCİ
HARÇLrKLARİNİ
GASP EDİYORDU

Faşistleı eğitlm enstltiil€rine
özel bir önem veıdiıeı.
Yasa dışı olmast nedeniyıe, Danış,
tay ta.afından d8ha §onra iptal edi-

lcn sözlü sınavlafla militan faşist-

leri enstitüı€re dolduıdulaı. Bunun
için heİ tiirıü sıhtcİöılığı yaptılar.
Düşük puanhları kaydettjler. Başka
yüksek öğfenim İu.ulrrıarının öğen
cilerini sshte veya eİsıt b.ıplaİl.
eğitim en§ütüıerine de aldılat. Da-
ha sonra ,oüııüı& ilerici öğrenci-
leri okuı dışı bı.akhlar. Örneğin
oEutacağı bölümün bulunmadıği
oku ara disipün kuıulu kararıyla
sür8;ılnleİ yapıldı.'Üftücü" dernek
tere ı..Jaç vermeyenler dövüldü.
Faşisılerin düzenlediği gece|ere. ce-

naz€ td.enleline katrırnayanlar tş,

İ.nc.y. uğlatıldı. Kredi atan öğ-

İencilerin kredilerine. banka kapı-
sDda ci İoağldg..

Ögretrnenleı ya§alaıa .y}ııı olaıak
süİüdü. Dın§ır}'dan alman karar-
laı uygulanmad. İlerici öğretmen-

ler tĞMit edildi, v,.ruldu, ölditü-
dü.

Özell.ikle 2. MC diinemjnd€, "öğTe'
nim örgiiİliiğii ve ..D gü9.ıüğ" iş-

çilerin, emekçilerin, tüm ilerici de

rnokrat ve defimcileıin ortak iste,

mi oldu.

MC, SERMAYENİN
BİR KESİMiNİN DE
Mt HALEF,ETİYL§
KARŞILAŞTI

a
| şçi ve emekçilerin hüküme,

tin düşüriilmesi doğıultusundaki is-
temine }er yef s€rDoye (evreıeri de

katıLyordu. Çiinkü Mc. beceriksiz
poütikasıyla kapitaıizmin geıişİnesi-

ni de kısıtlıyordu. Diiviz kıtlüı, ham

madde ithaEtuıı olanaksıdaşttrıyor,
enerji yetersizliği iiretimi klsıtlıyor,
işçi ve emekçiıgr_in azalan ger(€k

ücretleri piyasadiı tııebt daraıtıyo.-
du. Poıiük ve ekonomik "lsıüİır-
sızlık" sermayenin önemli bir }e-
simi için scrun halin€ gelmişti.

2. Mc'nin düşmesiyle kuruıan cllP
ağırııklt hükümetten emekçi sınıfla-
'rın olduğu kadar tekelci sermaye-

nilt de t ekıedikleri vardı.

a
l şçi ve emekçiler, e&onomit

ve deEok atik hstııİrnm 8elıştlrll-
mesinl, fışırm:n geİttetilmesini, öğ-

ıenim ör$ır!üğiı ve cltr güvenıiğl-

nln sığlınmastnı istiyorlardı. Te-
kclci sefmaye isc büyüme, dahı
fürla kır için adtmlat atllmaslnı
talcp cdiyordu. }Iükümct böylcsine

7fz\)l\Ğş*f
KURTLANAN ÜLKE
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güç koşullaİda göİe!e ge]İrxşii, liu:
kusuz bu hüküm.i \IC'},e oranla
olumlu nitelikler :aşl\ o.. olrrrr]u
yanml yeİ yer izleğiğ] prljii\a ile
oİtaya koyuyo., o.riğ:n drş iljski
lerini düzenlerken so§r alist ülkele-
İe ve bağlantıslu iij\elele önem ve-
İiyor. Asgari g€ç.:. j.diıimini yük-
seltme gilişim].ğ. 5ulunuyor. Da-
nıştay kaIarlaİ:.: gen€llikle uygır-
luyor. Yurt]aİ:ı .ğitim kurumları"
nın faşjstleri. jregemcnyaslndan kur
tairlmas] doğrrltusuıda başafiıaf
sağhyor,

Brnrnlu birlikte, iktidaIın
köklü değiiikliklele gitmekf"en yana
o]madüğını da heİ alandaki politi
kasrndan kanıtlamak mümkün. ör
neğjn ambaİgo ve NATo konusunda
soıunun çiizümünü kapitalist - em-
lleryalist sistem içinde arıyo!. Pa-
lasal çıkmazdan kurtu]mak üzele
empelyaıizmin fin&ns öİgiıtleİinin
öngördüğü koşullaIı uygulamaya
koyuyol. FaŞist sald]rılar süTeıken,
zaman zaman hÜkÜmet adına yapı
lan açıklamalalda "iki yönlü anaİ-
şik eylemlerden" söz ediliyof. Fa-
şistle n kurduğu tabeta örgütü PoL
BİR ile sözde denge kurulaIak

POL - DER kapatılıyoı.

FAŞİZME KARŞI
MÜCADELE

lVl(C',in düşmesi, CttP ağırlıklt
hükümetin yöneüme geImesiyle, iş-
çiler, emekçiler, ilericiler, demok-
raual, dewimcil€r açısından en giiD
cel istem olan c8n güvenhanln §ağ-
lınma§ı önemini yitirmedi.

Dİ§K Geneı Başkanı Abdullah BAŞ
TÜnK'iin 1 Mayıs konuşmasında da
belirttiği gibi "Mc'nir diişiııülmesin
den §olıf& faşl8t güç|erin saldfılaİı

c,)
C"3l"

---}-

TÜİilztt|!

/poı- DER'iN
KAPATıLMAS/ KARAR/
YANıLGlDlR//

PoL - DER'in kopot!lmosl doloylslylo bğslno
bir oçlklomo yopon DiSK Genel sekreteri
Fehmi ıŞlKLAR Donlştoy'ln bu yonılşhğ| dü_
zelteceğine ınondığlnı belirtmişti. Donlştoy
doho sonro PoL-DER'an oçılmosıno koror
verdİ. lşlklor'ln demeci özetle şöyle idi :

"l970'den sonraki yıılarda PoL - DER, görev alanını hukuksal te-
me]lete dayaİdtrmak iste!,en. !.asa dışt lıizmeti reddeden bir an-
la}işın.ürünü o'ırak otla},a çıkmışllİ. İşçi sınıfımrzın ve e4ekçi
haiküml2ın yükselen ekonomik, demokratik ve siyasal mücadelesi,
poıislerin kendi özIük haklarl doğrultusunda örgüllenmeslıi hu-
landiran bir .oı or-namıştlr. PoL - DER, kamü kesimi gö.eylile-
İinden bif biilümüniin, ekonomik ve demokratik haklaıını savun-
mak üzere. Anat,asa ıe dernekler ıasasrnrn güvencesi altında
kufulDluş bir delnektir. İtc diineEinde, yüzierce faşist militanln
polis örgiltü içine yer|eştiri|mesi ve Mc'nin kolluk kuwetleri
üzerindeki yasadışı zorballgl. şasalar içinde çattşmak isteyen kol-
luk kuwetlerinin POL - DER e..afında öfgüalenmesinde önde ge-
len hir e(ken olmü§tuİ. PoL - DER örgütlenmesini bu çerçeveniD
dışında yorumIamak gerçekleİle bağdaşİnaz.

Anayasal güvenceyle kürulmuş, işlerıiğini yasal çe.çeve içiııde
siirdüren PoL - DER'ln kapatllmast, 8e.ici ve fAşi§t güçlerin öz-
lcmi olEakle bir|ikte bu talebin yerine getirilmesi hiüümeti, ge-
.ici ve faşi§t güçlerin göziinde temize çıkafamayacaktır. Ayflca,
hükümetiD bu anlaında ntemize çlkmal isteğini duimasü, ekooo-
mik ve demokIaaik haklaİn ğeliştiİilmesini bekleyen işçi ve
emekçileİ için endişe kaynağıdf.

İdari makamlaı döneE dönem yanhş ve yasalatla çelişen ka-
İaİIar verebili.. idaİeıin bü tutumüna karşl yüks€k !,atgı organl
Danıştay'rn, yasalar doğİultüsunda vermi§ olduğu karaılat bu
yanhşhklarr düzeltmiştir. Bu olayda da yargının kantmlzl peklş-
tirecek bir harar vereceğine inanıyofuz,

PoL-DER'in kapat|lması, iktidardayken Mc'nin istetip de gü-
ciinün yctmediği bi. hedefti. Bu işin, bıt8iin, üstelik yasal data-
nağı olmaksızın gerçekleştirilmesini, bir an önce düettilmpsi ge-
.eken bi. ,anllgr olarak İi(e|iyotuz. İlükümet, faşist güçle.in
gelişmesinden yana olmadığııı kanıalamak gereğini duyu}.orsa
PoL - DER'in kapatllma ka.arDl kaldlrEaltdtr.''

,l6
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DİSKo. Geneı Kuıulunılı bu

azaImamlş, iktid8rd.n üzaklaştıİtl-
manm getirdiği çaresiz|ik içiıde gi-
derek artmlştlİ."

Faşist cinayet Şebekele.inin yuvalı-
Itnın dağıtılması, saldfrların önlen,
mesi hala isteİr erin ba§inda geli-
yoI.

Genel Başkan RAŞTÜRK'ün, Di§ı('
in ll. Nüruluş Yıldönümiiıde ifade
ettiği görüş bugün de geçerlidi.:
"Mc iktldırdan düşmüş, amı fa-
şizm t€hlike9i yok o:mamlştlr."

Eşizm telilikesinin yok edit-
mesi için bilimin öngördüğü koşul-
laıın yerine gelmesi gereklidir. Bi-
|im faşizmi "mali sermıyenln en
gcrici, en şoven ve en emperyall§l
öğelerlnin teröre dayanın açık dlk-
aatör|üğüdüI" diye tanımlıyor. Ve
tarih, tekelci se.may€ıtln, karlarr
tehlikeye düştüğü zaman. daha çot
ker için, aerörcü yönetime başvuİ-
duğıınu belirtiyoı.

Yine bilim. faşizme karşı mücade
lenin, işçi sınıfr bilimini yol göste-
rici §eçen ve işçi slİtfl biliminin

O Faşist cina},ei
sebekelerınin
yuvalarlnin cia ğıtllması
saldırılaIın önlenmesi
hAlA istemlerim:zin
başında geliı,or

haline getililmiŞ, DİSK yetkili oI-
ganlarl. ".,,he. tiirıü fa§ist girişimin
saf dDı edilme§i, demokratik hak
ve özgiİlüklerin geİişletilrİresi için
(..,) tüm ulusal, ile.ici, demokİat,
!-urtsever örgüt ve güçlerin, anti -

faşist, anıi - empeİyalist, anti - te-
kei cephede savışım biİllğinin ku-
.ulma§t..." doğİultusunda giiİevlen,
di.ilmiŞtir.

iiTiD.4RIN
S!\IPS.{L NiTELİĞi
1,\Ti_FAŞİST
\t'!'C'1DELEDEKİ

iL-:,,]tU\UN KAYNAĞIDIR

öneördüğr:i biçimde ö.guİğ.:-_ j i::
işçi stnfı paİtisi öncü]üğünd€ a2

şjzme kalsı olan tüm sün]f re taba
kaların katılıİnryla kuru]acak anti,
faşist cephe taİafrDdan başarrlz
ulaştııllabileceğini söylüyoİ.

ğr-r.".: ri!]dar, faşizm konu-

bilimsel gerçek genel kuıul kararı
sunda değerlendj.rrüe]eri işçi sınrfı
bilimine u},gu-n b!çimde tapabilecek

O
F ahl e ltiü,. \' ılrfl aa H o c a

Eğitim e$aitiisünde bilinçIe göre| yapryo u.

Malia yönterflleliyle, iılendi, conice katledildi. ağıencileti,
öğretmeı orkodaştarı, işçiler, dernokrotik örgütler

cenozesi çepresinde kefietlendiler, Faşizm t,e |aşistleı
I ane tlenirkefi F oht ettin H oc a baıı ok|a sııoı d u.

I
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slnlfsal niteliğe sahip değ:]ii: ):.
tekelci sermayenin etkinliğ:.: :z:.:
mak konusunda ne de faş]::,:i.:i,
]enmelerin dağttılması kıı.j:.j:.::
soauna, işçi sıntfi bilimini: :-.i :,
düğii doğrultuda yaklaşma:.:i::.::.
Bu nedenie faşizm teh]iki.. - ,,:.

lığı, yakın dönemde o:la::: .::ii
mayacakt].. Ancak bu s:i:=:aian
Çrkalılacak soauç, "t aladıilmız dö,

nemde, fışizme karşı.]d]m atüja-

mayacağü" biçinlinc.,.:::z

iktidal)n bjlinen iki]: :::.]]ğjne İağ
men faşist güçler:. (eiiletilmesini
sağlayacak adtmiai] atmas] olaDak-
lıdır. İşçi ıe emekç: 5ıntfların. öI-
gütlü ağlrllklarlnı. sürek]i bu tüT

ad]mLaİın atılmasr dcğrı-ıltusunca
;olrnalaİl gereklidiİ. DİsN, heİ ve-
si]e i]e fa§izme kaİşı kalarh mii-
cadele veIi]mesi gereğini savunm9k
ta, hükümetin faşist güçleıin geri
letilmesi doğIultusunda her ileri
dav.anışınt de§tekleyeceğini açıkla-
maktadıİ. Örgütlü emekçi kesimle-
Iin demokratik ö.gütleri de faşist
güçleİle mücadeleye kara.lı olduk-

a
Faşistler bir s re izledilet, BöIgc

binosııdon çrkıp erine gideİke;ı

ge c e niı kaı onlığındo v ur dular.
lşçi sınıJı Erdoğanlqııı öcünii

alocoktlt,

/'SALDIRILARIN ARDINDA
ırLıtSLARARAst SERMAYEN iN
PR0FESYaNEL eıiçuni uARl

DisK Genel sekreterl Fehmi lŞlKLAR, DisK
7. Bölge Temsilcİlİği e|emonl Erdoğon AK-
sulnun öldürülmesl üzerine verdiği dem€ç-
te özetıe şöyle dedi :

Mc'nin düşürülmüş olmasrna karşrl,k cinayctl.-
ıin duımaması, ölüm olaylar]nın azalacağı umu

dunıt taşlyan halkımızın sabrını taşlracak ölçü-

]eİde süImesi. faşist güçleIin cüı'etinjn, yaptrk-

ları hesab]n gerçekleşmesi için tezgahlactklar]
oyunun büyüklüğünün biI kan]t]drl. Faşizm to-

humları eken ve bütün siyasi cinayeLlerdcn so,

rumlu olan Mc oftakları "hem sırçlı.ı hem güçlü"
sözcüğüne lam uymaktadlİlar,
Son günlelde cinayetleIjn önceden taSarianalak,
ince planlaİ yapılaıak uygulanmaya başlamasü
bu saldrrgan]ığrn aldrnda uluslalalasr sermaye,
nin plofesyonel güçlerinin de bulunduğunu oİta
ya koyuyoT.
Buna ıağmen. faşist saldürıların kaynağr konı.ı

sunda heİ geçen gün doğru teşhisi koymaktan
kac]nan iktidaI, böylelikle kendi kuyıısunu cx

kazlyor. Faşist saldılılar, devlimcileri, demok-

ratlall. bütün anti - faşist güçleri ayltm yap-

maksızln katledeİken iktidar. laşist saldırülaİ]n
kaynağ,]na inmekten çeki.iyor,
Gelişen olaylarla, saldırı]aİ]n gerçek hedefinin

işçi slnlflmız olduğu açıkça kanıtlanıyol. Sam-

sun Bölge Temsilciliğimiz persone]inden Eldoğan
AKSU'nun ardından açılan ateşle öldürülm-,si bı.ı

na en yeni ömek olmuştua.
işçi sınıfımrz, ülkenin bütün demokıat güçleıi.
yurtsevellef faşist saldıİılala karşl kesin önlem

allnmas]nl istiyolla.. Bu k9nuda gösterileçek ka-

iarhlık, faŞist mihTaklann ve yuvalar]n dağıtll-
mast halkımrzdan destek bı]lacaktlİ. Bu kaIaİ-
lılığı göstermeyen iktidal da-tehlilrededir. Halen
katil zanlısl olanlalın faşizan siyasal örgüt jçiıı,

de koİıınduk]arı unutulmamalıd]I. En başta işçi
§ıntf]mız ve emekçi halkımız, ülkenin bütün de-

mokrat güçleri faşistlefe kaİşı mücadelenin na,
s,l olacağınr bilmektediIleI. Bunu g6stermeye

de kaıaılıdrlar. İşçi, öğretmen. memur. avukat,
savcr ve güvenlik görevlilerinin, altık hedef bile
gözetmeksizin yaylım ateşi ile katledilmeteri,
ateşle oynamak demektil. Bu kanlı oyun daha
önce bir çok ülkede oynandı. Eninde sonunda e]i

kanlı katiller ve onlaItn aIkas,ndakilel yakayı
kurta.amadtlar. Bu tetibin içinde olanlar ülkc
mizde de aynı sona ulaşacaklardtr.

/.!
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laİın] oİtaya koymaktadıılar. An,
cak. DisK ile t0 demokrat:k drgü-
(iin ortak aç]klamas]nda ifade edj]

diği gibj "hükümet, insanltk süçu
işleyen faşi§t canilere ve onlarl
1-.iinlendiıen odaklata kaI§ü },eterIi
ve etkin tavtr içinde değildir."

SAıDtRlLARIN
NİTELiKLERİ

Salaırlar, cinayetler MC dö-
nemine oranla azalmamış, aksine ç)-
ğalmıştf. Faşjstleİ siyasal amaçla
hergün bjrkaç ilericiyi, demckratı,
yuİtseveri öldürmektedirler. Paıla
mento içindeki gerici muhalefet de

"dlayiann" arttığlnı slk sık ifade
edcfek. hükümeti eleştilrnektedir.
Gcrçekte. gerici muhalefet "hem
suçlu hem güçlü" konumundadır.
i'aşizmin milislerini devlet kadrola-
rına yeİleştilerek faşizmin tabanlnı
güçlendilen kendileridir. Bugün. ik,
tidaI olabilmek amacıyla, hükümeti
biİ atı önce düşürebilmek amacıyla
"olayiaİ" çoğaltantaİ yine kendile-
ridir.

O Hükümet «Sağa da
sola da karŞryrm>>'diyerek faşizme karşı
mücadele
verilmeyeceğini kpbu1
etmelidir.

Faşist güçlerin hükümeti düşüımek
amacı o*adayken, hükümetin bazı
üyelerinin hala "aedhlş olayianntD
iki yönünden" sözetmesi ise geİçek
lere ı.ıygun düşmeyen bir yaklaşım-
dır. Hükümeain varhğı iie, devamı
isteği ilc ters düşen bir değ€.lendir
medir. Bu bil "teşhis" ise yanlıştır.
Bir an öırce değişmesi, hükümetin
varlüğınln süImesi için de gerekli,
dir.

Suld,",lu",n nitelikleri ince
len(liğinde faşist güçlerin hedeflefi
konusunda kesine yakın yaıigılarıı
vaİmak mümkündür, Faşistleİin kr

5a dönemie !aImak istedikleİi he-
dei ku;kJsuz hüümet; düşüİmektiı,.
yeniien 1ijilrm.-t olarak devletin
lüm,)laİa\la.::r :a-:s! kadlolar ya
ratma}a },oıe!leb|]ne!i amaçlamak
!adlİlar H.;i,Jlli:: dü§ürmeL içii|
seçtiklt:] ]n: ']] ai: go.üşlerinjn,
at.,rınllSlna pek 3:.::.:,:a: CHP'ii-
ler dahil, heriuı .::i"ç :le:ici d]-

dürmek deİneklea.. -:ra]\3]ara
bomba, patlatlcı anai..2:=2;. baa
ka so!,mak, adarn İaç:.=ai i:b
tedhiş olaylar]ndan 3ğçİ.i:.i|.
Yaİattıklarü bu ola!,laarn a.i]ıia-,
da "olaylarl önlelemet,en hüüme-
lin düşüİlm€sini" isLemrktei:.],,.

FAŞİSTLER, KİTLELERi
YILDIRMAK isTlYoR

Eıasist saldlIüların ikinci özcl
liği cinayet kurbanı olarak seçilen-
lerin yapısından, saldıI)lan yefle-
Iin iize|liğindcn ortaya çıkmaktadlr.
Fa§ist]er adam öldüIecekleri zaman
oİtanün Solunda. ilerici, sosyalist
ayf]mı yapnramaktadlrlar, Faşizme
kaİsı olmak. faşistleİ talaflndan
katledilmek için ye(erli biı neden-
diI. Hatta 2aman zaman siyaset]3
aktii olaİak ilgelenmeyenler de fa.
şistlerce kuıban seçilebilmektcdir.
FaŞistle!,iD sa].iıİı alanı giderek g3-

nişlemekte cIlP ve cHP'liier i]k he,
deflcf amsında yer almaya başla.
maktadıİ. Öldü.ülen, dükkanı. işyc.
ıi, sa]dırtya rığrayan CHP'liler geç
mişe oranla daha çoğalmaktadır.

E
ıasi7m her kesinlden ileıicı

ücı üzerinde ıeİör, sindirme, ylldlr-
ma haİekatına giIiŞmiştir, Devrim

c/\c\
|ı'

ci mücadele},e katrlan veya sempa.
ti dıl_\,anlaI saf dü§l bıİak]lmak is-
tenmektediI. \'e bu hedeıe varmak
üzere. insanlaI günlcrcc izlenmek-
tet en uygun ortam beklcncrek cı
nayet işlenmektedii. Kullanllan yön
tem. uluslalaIa5ı p.ofesyooel cina-.
yet şebekeleıinin cieneylerinden ge-

niş ölçüde yararlanıldığınr kanıtla-
maktadır.

EĞiTİM ENSTİTüLERi\E
öZEL BİR
ÖNEM VERiLİYOR

ı
Cşizmin başlangıçta 1ıtdır,

r_ak için seçtiği hedef iizelltkle dev,
r:mci öğIencilerdi. cinayet şebeke-
]erj önceleİi daha çok üniveisite

çer ıe_.inde e!,leme giİeİek devİim-
ci öğrencileri !,oketme planırıı uy-
gulul ordu. Bugünlelde hedefin yay-
gün]a§tüğı göriilüyol Devrimci öğ-
lencilerden başka öğİe(im üyeleri,
yargl organları, işçibr, sendikalaİ,
deİnekıer, iterici siyasi partiler sal-
dırrnm başbca muhatabı dulumuna
geidi.

Eğitim EnstitüleIi başta olma}. iize
!e, eğitim kulumlarrna faşistlerin
özel biI öDem verdiği anlaşılıyot.
ilerici devıimci eğitim enstitüsü öğ
Ietmenlednin ve öğTetim üyelefinin
hunharca ö]dürülmeleri, I§parts'
dan Konya'ya, istanbul'dan Trab,
zon'a kada! hemen h€J: eğitirİ! ens-
titüsiinde olav cıkartılmasr. faşist-
]erin, kadfo oluşturmak üzele çö-
reklendiği eğitim enstitülelini kolay
kolay bırakmak niyetinde olmadrk,
]arını oataya koyuyor.

"BARIŞ İÇİNDE"
EĞiTİM YAPILAMIYOR

ükümetjn saldfllart konu
a]an açıklamalarında, bi.çok eği+jm

enstitüsünde fark]ı giirüşlerde olan
öFencinin bilarada barış içinde öğ

lenim gördükle.i belirtilmekte, bu-
nun olun:lu bil gelişme olduğu
söylenmektedir. Gerçekten birçok
yüksek öğretim kurumunda, MC dö-
neminde, faşİst baskrlat nedeniyle
ders yapılamazken, bugün öğrenimin
siirmosi olumlu biI adımdtr.

Ancak <lerrle"in yapılabitdiği
tüm öğrenim kuIumlarınl bu yakla-
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vYv
şlmla cle aImak yelerli o1,ğ:ldir
Bu8ün. hükümctin politika<ı .l l "::-ca, Mc döneminde eğitim er.._.:j!.
İinc doldurulan faşist rnl: ::::":.:,
öğİenciliği siirmektedir. Eğ.,r İ] .r\
titiilerinde her gün çıkan, :::.:ıı
artan olaylar. bu mjlilanla:.- e..,
İidir. Ve hükümetjn i!i rn s-.. i: ğin i n
p.'k uzun sülemeyeceğin| 

^dnıl]a.maktadf. Bugüne kadar aas]stleİin
bulunduğu enstitüleİde ğğ.:. rnln na-
s sü.düğü de al-rıca el.. alınması
ge.eken bir öze]]ik !d lımaktadlr
Buralarda öğTe(men:er tehdit cdil
ınektc. derslerde tarı.şmalar çıkar.
tı|arak ders } ap,]ması engel|enmek-
ıediİ. sürek]i bir gerginlik yaratül
naktadır, Hükdmetin ..iyi niyedi"
yaklaşımla kazan)labileceğini sandl
ğ1 öğİencjleİ arasında MHP'nin
"teğmen". "},üzbaşı", ..albay" rüt
belelini verdiği fa§ist militanlar bü
lurımaktadlr. Bunlar temiz]enmeden
eğitim enstitülerinde öğretimi \ağ
lamanün olanağı yoktur.

ÖĞRETMENLER
zoRl-tl BİR MIICADELF]
iÇiNDEDiR

P,şr.,dun bakısla öğretimir
sakin sürdüğü sanılan eğitim ensti
tülcrinde yönelici ve öğrelmeüılcı
zor|u bir mücadelenin içindedirler.
Kişiseı güvenliklerin: sağlamak zo.
.undadlİlaI. Mc döneminde yerleş
tirilmis gcİici, taşist öğ.eLm9nlerl '

ctkisizleştirmek, gecmiŞ dönemjı,
sahte kayıtlaTrnl, sahte diplomala
rlnl orta},a (tkaİabilmck için uğraş,
veımcktedirleı. koıidolları dolcu
ran. dershanc kapılarlnda nöbol
bekle]ıen jandarma tc polislerle
deıs yapmaya çalışmaktadırÜr
olay çlkaran faşist militanla.l,
ılgP'n]'n polis jçine yelleştildiğı
vc hala süIbnda iinifo.ma ta§ıyan
"güvenlik görevlileri" ile eylemsiz.
le§tirmeyi baŞarmak durumundad!f

. iaİ.

FAŞiST GÜÇLERiN
iDr]oloJiK SALDIRISI
ctREsiZLia;iN sONt (,t,IJL.R

Eşist güçlcr bir yandan da
iilk,, (ilIjıı,(la ideoloiik §ald!rı sür
diirlı(jkt§iirlcİ, idcolojik saIdl.üIaıl

, birkaç noktıda odaklaşmaktadır. Fiı
si/ınln rl. l'il_.isllt.rin nit(,lıklertnjı:

n

Ğrdt-

kitleieİce kavranması. faşizmi ide-
olojik olarak köşeye §kıştırmakta-
dıİ. MHP'nin bu durumda bulduğu
çıkış yolu. faşizm konusunda kafa-
lalda karışıklrk yaratmaktır. Sık $k
MHP'nin faşist olDadığlnl, faşizme,
nazizme koİşı olduğunu ifade etme-
yi uygun bulmaktadlllaf. oysa ha-
yatln her alanında, davranrşlarryla,
"teorik" görüş]eriyle, Hitlef 'in. Müs
soiinı'nin çizgisini izlemektedirler.

O Faşistierin yarattıkları
sokak terörü İsnanyol
fasistlerinin, yaptıkları
büyiik yürüyüş
Mussolini'nin
vöntemidir

Yarattlklart sokak terörü ispanyol
İ:|_§istlerinin. vaptlklarl büyük yürü
\ i,. }ı||ss|t|illi'nin ybntem]eİidir. Sa
\(ılrduklJrı "işçi ve işverenlerin a}.-
ııı örgütte bir|eşme§i'' göIüşü ttitte.'
in progı,amından jtlınmadlr. ..luilli
Detlet Güç|ü iktidar" sloganları iso
faşizmin evrensc] karakteıinin bir
ifadc§idir, Faşist olmadtklaılnı söy
lcmck zorunda kalmalart. kısa dö.

, nemli po]itik (ıkarlarınln biI gerc
ğidiı.

CH P",n faşist parti oıduğu-
,u öne sürerek yine faşizm kavIa-
mı konusunda kaİrşıklık yalatmaya
çahşmaktadrİla!.

Faşistıerin ideolojik saldırısının ikin
ci yönü öneldikleri, "sözde" halk
yararına ekonomi plogramlart},la
geİçekleştirilmektediİ. Gerçekte tc-
kellerin. büyiiİ sermayenin işine ya-
rayacak önelilelini halk yararınay
mış gibi sunmaktadırlar. Bunu ya-
parken becerebiıdik]eri kadarıyla,
sol terminolojiyi kuilanmaktadırlaı.

rAŞİSTLERİN GERİLETiLMESİ
HÜKÜMETİN DEVAMI
İÇİN DE ZORUNLUD1JR

Bi, t", a.tu yineleyelim. fa,
şist güçlelin geriletilmesi, hüküm.-
tjn devamı icin de zorun]udur. Bu
,edenle hükümetin fa§ist güçlerjn,
üzerine olanca gücii},|e yüıümesi ge
rıekiyoı. Bunı]n ilk koşulu,. TüIkiye'
de. gelişmekte olan olaylara doğru
ve net teşhis koymaktr. Hükümet
ıincelikle faşistIeıin amaçladıklaIln]
doğIu teşhis etmelidir. Daha sonra
atılacak adlmlar, bu teşhis ile slkü
sık]ya bağlantilı olacaktır,

Bışbakarı Ecevit'in. Doç. Bedrettin
cöme.t'in öldürülmesinden sonla
yaphğı doğfu değeflendirme önem]i
bil gelişmedir. Hükümetin,.başba-
kanln ;fade ettiği, "faşisılerin bir-



çok ülkede tczgAh|adıklarr oyunun
bir benzeİini Tiiİkiye'de de §ahne-
ledi}|eİi" gerçeğini esas alan bir
politika izlemesi çok şeyi değişti.e,
bilecektir.

Lıı ıükümet. "sağa da sola da
kafşıyım" diyerek faşizme kaIşı mü
cadele verilemeyeceğini kabul etme
lidir. Faşist militanlaltn devlet kad-
rolarından atılma§t, eğitim kurum-
larrnın faşistıerden temizlenme§i Ül-
l.ü ocakıarr, BiiyüL Ülİü Derneği,
Ulkücİ Getçlik Derneğ gibi faşist
odaklaİtn dağ]tıımaslnda teIeddüt
etmerıelidir_

ANTİ - FAŞİST
öĞRElMENIJRE
BrsKI YAPIIJI(A§I
FAŞİSTLERİN İŞİNE YAR{R

Özelllkle eğiüm enstitülerinde
'tğa dı solı ds keı§ıyıD" maıtr,

ğyla anti-faşist bj. k]slm öğTet-
rrıcnk,İin göreı,,den alınmaı a bas]a
dla habe.leri Başbakan Ecevit'l:ı
değel]endi.mesi],lc çeLişn b:r ulgu
lamantn yer r-e. sürdüğü atiarnl:i
8elmektcdj..

Faşistle.in "blİaİ aDaya.a! İale"
olaİak göİdükleri eğitim enstitü]erin
de, ge.çekten hayatlartnı ortaya ko
yaraİ görev isteminde bulunan ,ö

O Başbakan'ın Bedretiiıı
Cömert'in
öldürülmesinden sonra
yaptığı doğru
değerlendirme önemli
bir gelişmedir.

netici ve öğreticile.e siirgün, ye.
değiştirme gibi baskılaı uygulamak,
ıaşist ı,e gerici güçlelin ekmeğine
tağ süIecektir,

ıJı lükiimettcn. [aaizme ka rs!
.-::{]. ia! lanmas]n] istemek. elbett.
aı:: - :::!sı .ıücadelcyi yalnızca hıl
iuI=::: i i:eceğj anlamına gelmc
.ne;!aij. L'ikernizde faŞizme kaİsl
mücacie]e irçi sıDlfl ve emekçiler
taaaf r]rda-ı sı.cüIiilrnektedir ve sıif
diirü]ecekır. Disf, !e demokratik
kiale ö.güıleri üzerlerine düşen gö.
revleri sonuna iQdaİ lerine gelir
meye kaaallıdüıaİ. Bu kaİaılı tavlr
hükümetin ileri adım almas]nı ko
laylaştırmaktadrİ.

Buna kalşılık işçi ve emekçi]erin
yük§elen anti - faşist, demckİatik
mücadelesi. hükümeti. zaman za
man attığr geri adıİİıları da etkisiz
bale getirebilmektedi. Örneğiıı, de-
rnokraük hak ve özgürlüklerin ge-
Iiştirilme§iniı beklendiği bii dönem,
de, demokratik ijrgütlerİ hedef seç-
me yanLşrDa düşen hükümet. PoL -
DER'i tapatmrştrr.

PoL - DER,iN
AÇILMASİ KARARI
DEMOKRASi GÜÇLERİNİN
BİR BAşARISIDIR

PoI, - o"* yöneticile.i hükü-
metin bu girişimini Danıştay'a gö-
tümüşler. başta DİsK olmak üzere
tüm demokratik örgütler de hükü,
metin tavrının yanlış oıduğunu, PoL.
- DER'in açıtması ge.ektiğini sa-
vunmuşlardrr. Gerici iktidarlar dö-
neminde huku} drşı' ürgulamalara
karşı veİdiği karallaİla ilerici ve
demokratik güçlerin güvenini kazan
mış olan Donrştıy, bu kez CEP ağıı
hklı hükümetin uygulamasrna karşı
da aynı tutarlıhğı giistermiş. pol,
- DER'in kapatılma kararının yü-
rütülme§ini duİdurmuştur.

Bu karar Dan§tay'm objekti' dav-
ranması kada!, demo}İısi güçıerı
Dln başartlı mücadelesinin de bit
üriinü olarak değeIlendi.ilmek zo-
rundadıi.

Hükümet kendisini sağa çekmeye
çabalayan güçlerin etkisinden kur-
tulmalı, faşizme karşt kesin ve neL
tavr almahdrr.

a
Doç. Bedrettin cömert oydffiırk bir düıyanın külttır
savaşçısıyd.t. Oıun Eldüriitmesi |aşizmin bilime, ayd,ıılığa
düşmoıtığııın bir kez dgho belgelenmesi oldu. Binlerce
onti|aşist Bed.rettin C6meüt'in katitleriııden hesap

'olıtmaslrıt 
istedi.

r---------------



KARsl

TÜM . DER,
DERNEği,

üLKEMizDE
CİNAYET VE

kiüe çe
temsil ettiğjmiz mil.von,

önlerriler in

şebelele.i

odak]arına
veaen -§Ivast

. dğmokİasi
kapatılma}ı

vana tafaf
müdürü

, aıında
tin cörıert'in katledilmesidif , Ea- gçlirse gelsit kalşlyız" tihündeİ den alıniİalıdı..
şist {islerin bir süreden beri dü sözler etmel«Fdir.
orıealiı..l bu tip saldırı ye cina. 4_ . Tarafgzlık adtna. faşjstlcriü)

yetlelin amacl açtlitır. ar amaç]arl doğTultusunda, dc-

Faşizmin asll hedefi. işçi ve emek l\a]dı ki. her cinayetten son, mokTatjk kiıle örgüı]eİine ya

çileıi açlığa rİahküm etmek; göz_ ra demeç veIip, üzüntü belirtmğ_ pllaı ba§tılar durduıulmalıdu,
yaştna ve kaİia boğmak; iıik}erin€ nin fa§i§t cinayetleri duıdurmayaJdşI.Id vğ 

^orra 
wğı,a^,.ıı^lçıl

kada. sömüİmektiİ. Ancak bitin- yetrrrediği açütır- Artık hiikiime- i. Hükümet, artık gelişmeleİi

melidir ki faşizm kendinden otma- ii., raşı"i 
"irayet şebekelerinin ve doğru değertendirmeli ve de,...

yan, yani demokra§iden yana olan odaklarınln üzefiüe gitmesi zamanı mok asiden yana tün] güÇlei

_ . laün tamamını yok etmeyi amaç- çoktan getmiştiı. ilükümet kaiat- ve kıııuluşIaıla tutarlı diya-

lar, Bunuı içindif ki, daha bugiin_ §ız ta!İını sürdiiİürse bir §üre logİar klrİnall, faşizme karş]

den faşizm özlemcileri demçkrasi sönra vakjt çok gğçmi§ olacak,ve dayanışma içinde bulünrıall-
mücadeleşi verenı€İi katlediyo!, §ıIa kendi§ine gelecektiı, d!r.



Pi6n strqteiisi, üIkedeki ekonomik
gelişrnenin yönlendirilmesi oçısından b yük

öıem taşımaktadır. Siateiiıin hedelleri,
belili siheler için, lkedeki kaynaklorın' 'hcngi sni ı,? Iabokalaıın yorarıro

kullonılacoğını beliıernektedir. St/atejinin
ıygıılamtı siirecincle ekonomik ü Sosyal biı

li;i önlem alınocok, yasalor çıkarılocak,
korotnameler hqııtlanacak,

idati tasarruİlorda buluıulacoktır. ote

Kapitalist geii§menin bel]i
aŞama]armda bazı a]an]aıda

demokratikleşmeyi sağla!,acak.
i]eride sosya]izm kıiruluşunu
kolaylaştıracak dönüşümler
yapilabilir ve kamuoyunca

benimsenebilir

GiRiş

Ancok, işçil9r egemen stnlf olo-
rok örgütlenip iklidor| elo ğımo.
dlkço böyle blr pıonln uygulon-
mo olonoğı yoklur. Eggm€n bur
iuvoıinin sosyolizm önerİlerine
en kasin biçimde korşl çlkoco-
ğlndon kuşku duymomok gere-
kır.

Kopltolist gelişmenin bel
ıi oşomolorlndo bozl olonlordo
d9mokrotikloşmeYi soğloYocok,
ileride sosyolizmin kuruluşunu
koloyloştırocok d'önüşümler yo,

yondan ekonomi,7e belli amaçlora ulaşmak
topluün;al yaşqntınıfl tüfi olTnlarfld.l
otılocak adımlarlo ıkı sıkıya bağlantılıelıt.
Bu nedenlerle DISK'il1 sirasal istemleri
dışında tııplumsa! yaşantfiln önüm ıdeki
plon döflcıninde dilreklenmesiüe ilişkin tiııl
istemlerini bir ke: daha bir arad,a rcrerek işçi
ve efiekçilerifl plall stloLeiisine
yaklaşmalarının doğtultusunı! o|tdyo
koyuyoru:.

Türkiye holtının teı çı,
klş, tek kqlktnmo yolu sosyollzm
dıİ. Ancok n3 vor kl, biİ toplu-
mun hongl ekonomik slsternl Yc
kolklnmo yoıunu bgnimseYip lz-
leyebileceğlnl toplumo 69omen
olon slnlfin çlkorıon bOllrlsr.
Sermoyedor slnlfln çlkoİıonno
uygun olon düzen kiopltolizm, iş-
çl slnflnln çlkorlorıno uygun
oıon düzen d9 sosyolizmdir. iş,
çi slnltlmlıln sendikol öİgütü
olorok, DlsK, ğso§ olorok, önü-
müzdeki boş ytlllk dönemdg sos
yolist bir plon yopllmoslnl ister.

pılobİlir ve bunlor do komuoyun-
co benimsenebilirler. Bugün*i
koşullordo TürxiYe için . petro-
lün ve modenlerin devlet oliYle
işleılimeleri; temel mollonn po-

zorlomosInln komu kuruluşlorl
eli ile Yürütülmesi; kooperoıit-
çİlİğİn öıendirilmesi; bonkolonn
si9orto şİrketlerinin devletleşti-
rilmesiI konut sorununun piyoso
mekonizmosl dlşlndo çözülmesi
gibı önerıler, bunun örnekleri,
dir. Bunlor sosyolizme dönük
cözümler o|duklor gibi komuo-
yunun büyük bir kesimi tqrofln-



a

don do tosvip görmektedirler.
Demek oluyor ki bugünkü kopi-
tolist Yopl icinde emekci slnlf-
lor Yororıno bozl düzenlemeler
(rerormlor) Yopmok, yopt|rmğk
olonoğl vordır, Bu nedenle. iş.
ci s|nlfl siYosql ve sendikol ör-
gütleriYle, plonın kendi İstemıe-
rl doğrultusundo biçimlenmesi
icin oğlrl|ğtnt koymohdlİ.
DÜzENi
YASATMAK içiN DEĞiL,
SOSYALlZME VARMAK
içiN I REFoRM

Koplıolist
emekçi slnlflor

yop| lçlnde
Yoronno bozl

düzenlemeler, loformlor yopmo
konusundo ikl yokloşlml kesin
olorok biöirinden oylrmok ge-
reklldir. Blrinci yokloşımdo oslo.
lon kopitolizmdiİ. Rerormlor ko-
pitollst yopıdoki oksomo|orı ve
kusurlon gidermek lçin gerekli-
dirler. Dlğar blr deyişle bu yok-
loşlmdo İeformlor omoçılr.

a
lkinci yokloşımdo lse

os|olon sosyollzmdir. Reformloı
sosyolizm gerçekleşinceyğ ko-
dor emekçl slnlrıonn yoşomlnı
doho doyonllla yğpınok, müco.
de|g güçl8rinl ortlrmok Yo eko-
nomlk vİ top|umsol yopıyı bos-
Yolizme dönüşmeYe hozlrhk bo-
klmıonndon gereklidlr. Diğor bl.
deyişıs bu yokloşlmdo raform-
lor omoc d€ğil oroçttrlor. D|ŞK
içın bu lklncl yokıoşlm söz-
konusudul. Aşoğ|do Dördüncü
Beş Yllltk Kolk|nmo Plonl ile l|-
glll olorok sunduğumuı önorller
bu onloYlş ve çeİçgve lç|ndo
doğeİıgndlrılmolldlrlor.

DIŞ TİCARET ve
BANKACILIK
DEVLETLEŞ'-
rİRiLMELiDİR

a Bankalaf ve §igortı-
laf dev|etleşcirilmelidir.

a Dış ticaİet devletlc,§-
tirilmeIidir. uluslaraıası
tekellefe ayrıca]tk tanıyan
gümlük indirimi ve velg!
iadesine son veriimelidiı.

.'-
a Kıedt diızeni
ele almınah, tekelci ser-
mayeye tantnan ayİıcaırk
lar taldıırlmolı, banka kfe
dilerinden gerçek üİeticl-
ıelin yalırlatıma§r sağlaİ
malı, küçüİ iiİeticilere u-
zün vadeli düşiit fatzli
kredi oıanakla.ı tanlnma-
İdtr.

oisr'iil, pLA]l sTRATııisiııı
ısıK TUTACAı( İsrıuERı

ULUSAL
BAĞIMSIZLiK
TEMELINE D.AYALI
BİR POLITİKA
iZLENMELiDiR

a Ülkemizi emperyaliz-
min boyunduİuğu altına
sokan NATO, CENTO,
OECD ve Enerji Ajanst
gjbi askeİi ve ekonomik
örgütlerden çtkılmah.' AET
vc lMF ile olan ilişkileı
kcsilmell-, ikili anlaşmalaı
feshcdilmcli. askeıi üsleI
4eıçcktcn kapatllmalü, ya
bancl askelleİ 5lnır dlşl
ü]dilmr.lidiİ

24.

a Empeİyaiist ülkelerl€
daha önce yapü|an tüm
askefi, ekonomik anla§ma
Ia. tekİar gözden geçiril-
meli, dış borçlarm ödeme
biçimleti, veniden ele alın
mahdır.

! Kalıcı ve süreklj biı
dünya barışl için çaba haI
canmah, ba.rşçl bi. d!ş
politika izlenmelidir.

O Başta sosyalist ülke-
leı olmak üzere tüm ülke
lerle es:tlik - kar§tltklr ya
raİ ve içişletine karışma-
ma ilkelert teırreli iize.in-
de ticaIi, sosyal re eko-
nomik ilişkiIer kurüımah,
ka.şlhklı işbi.liği gclişti-
rilmelidir.

YABANcI
SERMAYENİN
ETKİNLİĞİ
YOK EDİLMELİ
TEKELLERiN
EGEMENLİĞl
KIRILMALIDIR

O ülkemizdc varolan ya

baDcı. sermayeye tanınan
bütün,imtiyazlar kaldırıl,
malı, yabancı şirketler dev
letleŞtirilmelidi!.

a saııayı|eşmed. ağlİ su
nayiye ve yatlrlın .maIla-
İı üİetlmlDe ağfhk ve.il-
melidiİ.

a sanayi dışa bağrmlı-
lıktan kurtarılmalı, emper-
yalist ülkelerle imzalanan
dtş ticaret anlaşmaları ye

niden gözden geçifilmeli,
sosyalist ülkelerle ve Ü-

çüncü Dünya Ükeleıiyle
ticaİete önem veıilmeli
dir.

a. _Y€nl 
Jatır.tmları ı t"X, ( ( 

1noıoji seçiminde emperya-
list ülkelerln dayatalğ ge-
ri teknoloİiı€r seçilmeme-
lidlr.

a sanayinin ülke çapın
da yaygınlaştl.ilmasr sağ-
lanmah. b'ölgesel dengesiz
likler yaratllmamalı, ta-
İ,m ve sanayii aİaslad:ı
dcngeli bif birlik kurul-
malıdır.



DoĞAL
KAYNAKLARIMIZ
KAMULAŞTIRILıtALI.
KENDİ DOĞAL
KAYNAKLARIMIZA
DAYALI
ENERJİ ÜRETiMİ
GERÇEKLEŞ,
TİRİLMEÜDiR

a Ülk€mizin doğal kay-
naklaf! halkımızın çıkar-
ları doğrultusunda değer,
lendililİİıeli. yefaltt ve yer
üstü kaynaklarımız, başta
petrol Ve madenler olmak
üzere kamulaşt[ılmalıdır.

O ÜlkeEizde faaliyet gö§
tereı tiim emperyaü§t pe(
rol ştrketIeİinin onlaşma-
|arr fesh edilmeli; arama
İuhsttlsfi iDtal edi|ıDe|i-
dir.

a orman üİün]eri emek
çilerin yarartna değerlen.
dirilmeli. orman işçi vc
köylüleıinin tüm borçla.:
kaldır]lmalı, ormanlaıtmüz
halk ya.aIına işletilmeli.
dif.

a su kaynaklartıhız de-
ğerlendi.;lmeli. hidroelek-
1.it sana.al]arını öncelik
rerilmelidiı.

a EmpeIyalist biİ kuru-
luŞ olan Uluslaraİasl Ener
ji Ajansından çlkl]malı-
dlr.

I Kendi doğal kaynai-
lartmıza dayalı enerji ü.e
timi gerçekleştifilmelidi..

DEMoKR.{TiK BİR
TOPR.AK REFOR\,IU
YAPILM.lLI
KÜÇÜK ÜRETiciLERiı
DEMOKRATİK
KooPERATiFLEŞMEsl
DESTEKLENMELİDİR

a Topıakslz ya da az
tr.ıpıaklı köylülerin çıkar
]aIını gözeten demokratik
ve gelçek bir toprak le
taİ]m rcfolmu },apılmall-
dlI.

(ı Üreaiciye üettiğl ürü
nün gerçek karşdığtnt sağ
lıl,acak blr taban fj!,atl
tesbit eame politikasl İ},-
gulonmall, tabaİ fiyatl ae§
bitjnde demoloatik köylii
örgütlerinin |.aaıllml sağ-
lanmalldl..

O Tarlm ürünlerinin pa
zar]anmaslnda tüm aracl
]ar ve toptancı tüccalla.
kaldfılmalı, üfiinler tüke
ticiye dolaysız yolla ulaş
malıdlr.

I Tarımsıl kredileı kiı
çük ve orta köylüye veıil-
meli, bunlartn işleıilmele-
rlne ıeknik yardımlaf sağ
laİmah, tanmsal girdile-
ü ücuz liyatla almaıarı
sağlanmıırdf.

ı Va.olan tüm koope-
fatiflelde kücük üretici
Ve yoksul köylülerin etkin
liği arttr malı, bu ö.güt-
ler demokratikleştiriİmeli-
diİ.

a l(lİsal kesimde yaşa-
yan kitlelerin sosyal gü-
vencesi sağlanİDslr. asİıD
§igoİıasl ç (arılmalldE.

a Ükemizin oımanları,
mer'aları, balıkçılık alan
]arr kamulaştırılmaıı, bu
alanlarda çağdaş teknolo-

ji uygulanarak. halk yara
rlna bir düzenleme getiIil
meIidir.

üi.{MU iKTiSADi
TEŞEKKÜLLERi
HALK YARARIN.{
iŞLETiLMELİDiR

a Ekonomide özel sek,
ıör emekçi haıkln çlkarla-
rlna tabi olmalrdlt.

O KlT'terin ürettiği ma.
:tri ii.etjciye dolayslz bir
.]ç]mde ulaşmalı. bu ku-
rulu;]arda üretim mallarl
ile ıelTıe] tüketim mallarl
jıe!:mıne öncelik tanünma
lıdlr.

lı KİT'ierde çalüşanlar
bu kuruluşlartn t,iinetimin
de söz ve ıaıar salübi ol-
maltdır.

a Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin işveIen scndi
kalaIjna üye olmaları ya
saklanmalıdır,

VERGİLER
HERKEsİN
GÜCÜNE CÖRE
ALINMALIDIR

O An8yıs&'dıkı "herke
sin kamu gıdeılerine Eı|l
güciın€ _törö |.afuımasİ' i|
kesl hıyraı geçirllmeltıüi.

I Dolaylı vergiıerin top
ıam vergi geliııeri için-
deki payl azaltılmalı, te-
mel ihtiyaç maddelerine
uygulanan dolaylı vergi-
ıer kaıdlrllmalıdıİ.

a Gelir vergisl dtlimle-
ri ve bunlıİı uy8uıaıan
o.aııar yeDiden düzeııen-
üell, ülkedeıi enflısyon
orenını gÖre değişeD verti
taİifeleri getlİıımeıiliir.

o Malı Deİıge vergisi
kaldırılmalıdlr.

a Başa& topİak geıirıeri
olma} iizeıe tün geürlet
etkiı bir sİtsı oİın|ı (ınü
aerakki) vergi §ıgteElıe
tabl autulm8ııdır.

a A§gari üc.et vergi dı-
şı tututmaıı, diğer çahşan-



lala uygulanan l,ergi mu-

afiyeti de bu düzel,de ol

malıdıİ.

a Ücİetliler ü§ındaki
vergl mükell€fleriD€ tal!-
nan aytıcalıklaa ıiİEii}-le
kaldırrlmalıdı.

a ihracatta çergr iadesi,
gümfük muafi},eri. !e,gl
borçlagrırn aıfı. ],atrİım
indirimi gibi sermayeye ta

nınan tÜm şergi ayIlcalrk
ları ka!dııılmalıdır.

a vergi deDetini güçlen

di.ilEel|, şergİ }sçıkçtılği
önlenıoeıldir.

ULAŞIM SİSTEMİ
ToPLt M
YARARINA
OLMALIDIR

I tJlaşım politikası hal-

kın geİek§injmlerini k8rş1

layacak bir düzene sokul-

malı. kaynak islafı önlen-

meli. dışa bağlmh karayc-
lu ta§tmacılığı terkedilme
lidiİ.

a Bİfeysel 1a§tmacıl*
r?rlnc top|u taşlmıcthı
gellştirtlmeli, özel oto iire

aimi sınırlandrıımaııdrr,

a Kentlerde kitle taşrma

cllığtna Önem verilmeIıdtr,

KENT TOPRAKLARI
KAMULAŞTIRILMALI
KİRALAR
DONDURULMALIDIR

a KirıIar dondurulmılı,
kifs giderl syılk gcliİiİ

( ((

belli bir oaanlnı aşmama-

lıdtr.

a Kent topraklaİı üzeJin

deki özel mülkiyet ı€üoı,

rılmalı, bu topıaklar ka-

mulaştırılmah ve arsa

spekülasyonu önlenmeıı
dir.

a Devletin ucu, ve sağ-

lıkh konüt yapımıne yar-

dımcı oiması s&ğlıDmılı,

her yüİttaş yeaerli ve çağ
daş bir konuta krvuştur.ıl
malıdtr.

a Lüks konut yapımt en
gellenmeli, sosyal konut
yaprmına ağEltk verilme-
lidir.

a Konüt §orüııımun çii-
zümii için yerel y6netım-

lere ayncalık tınınmalt-
dır.

a Klyı yağması önlen-
meli, kıyılar kamulaştlrtı.-
mah. buıalaıda halkın diır
lenebjlcceği tesisler yapıl-
maltdır.

a Konut malz€mesi üre-
ıimi ve dağ!t|ml devlet

eliyIe yapılmalt, büyük in

şaat şirketleİi kamulaştr
ıılmalıdır.

Üıı."nın tüm iktlsodi olonoklorlnı ho,

İeketc geçirmek Yo bunıorln be|li bir süİe

.içinde belli hederlere ğrışmek üzere ku|lo,

i,lmoıor,n, soğlomok lçin ohnocok önlğmle"

iii uiırıinıin" pıon denlr. Bu tonımdoki bi,

İinci unsur, Yoni hedeflerin soplonınosl po-

iitiı, ııinci unsur, yoni koynoklo,ın bu he,

deflgrin gerçekleştirilmesl için kuılonlımosI

lss teknik - ekonomik niteliktedir,

SOSYALiST DEVLETTE
PLANLAMA

§osyolist ülkelerde ve kopitolist İ|,

kelerde plonın oyrı oyn işlevi vordlr, sos-
vollst devlgı, ışçllerin ve emekçilerin dev,

ietldir. Sosvolist devletin yopocoğl plonlo,

mo, lopiumun tüm koynğklorlnln işçileİ ve

PlAıl
]lEDin ?

gmekçller yoronno kulonlmlnl öngörür, lş-

çılerin ve emekçilerin gerokslnimlerinİn

korsılonmosı, sosyolist devletin güclenmesi

ve iolklnmosl, dünYo emekçilerinin ortok

yoron ve doğol koynoklorın verlmli kullont-

mı sosyolist plonlomolor Yoplllrken gözönü-

ne ollnıl.

KAPiTALisT DEVLETTE
PLANLAMA

Kopitolist devletin yopocoğı plqnlo-

mo ise, temelde kopitolizmİn hizmetine yö-

ne|iktir. Kopitolistlerin önlerindekı engelle-

rin temizlenmesini omoçlor, koynokloıln,

devlet orocılığıylo kopiiolistlerin kullonıml,

İİ oc .o",, kopitolist devl€tin plonı ile

gerçekleşir.
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a Elektrik. su, yol. ka-

nalizasyon. havagazı gibi

hizmetler tüm halk .kitle-
lerini kapsayacak bir bi-

çimde yaygınlaştır malı-
dır.

a Gecekondu yılomı dur
duruımalı, gecekondülırda
otuİsn yurttaşlaf için §os
yal konut yapılmılıdıı.

SENDiKAL HAK VE
ÖZGÜRLÜKLER
GENİŞLETİnIELİDİR

O Çalışanlar afaslnda iş
çi - memur gibi yapay ay
rınılar kaldırılmalı. tiim

çalışanlara gıevli, toplu
sözleşmeli sendikalaşma
hakkı tanınmalıdır.

a Yısala.da }er alan
tiim anti , demoİİatiL hü-
kiimler kaldırıloahdır.

a Taflm işçileri ve Jı'
man işçileri için iş yasa
larl çıkaıılmalı, İş Yasa
s! kapsamı dtş]nda bıfaki
lan tüm çalışanlaf İş Ya,
sasr kapsamına alınmal!.
İş Ya§alarının biTliği a
maçlanmalidır.

I lşçi|erin işyeİlerinde
toph ış sözleşmesi iinll-
sam|tı& alınmasr konusıln,
oa v&fo|an yasal engel|er
kaldrIdmalı, işyerinin r'c
işçinin yapatğı iş ne olur.
sa olsün herkese sendika-
lara üye olDa hakkl la.
ıınmalrdır.

I G:er, 'nakkının kulla,
i1|lmasııia :orl,.i söz]aşm,]
djzeıiire bağlı o]m2-ktan

kl!İ'.ar]ilp ga.al grev, da-

!,an]şİ,ıa a:aa\:, u},alı ,.,e

sempa,_1 3.i\: hakkı ta-

nınrüalı. ETa! :-a:i,i: Üzeain

deki lüm s5:.:a..a]ar kal-
dırılmalıdç.

Lokar'ı J.-asalla!tDalı-

a İşçiıelin istedikleli
sendikayl s€çıne halb o-

lan ve gizıi oy açık sa},ım

ilkesine dayalı REFER.IN
DUM ya§allaştııılmalldır.

a İşkollaıı §ayısı ızıl-
tılılah ve DİsK'in Ao.tii-
ziiğiinde beürüldiği gİbi
ı6 işkolu benimsenmeıiü..

kolşlı slnlf nitgllklerİne soh|ptir. sosYolist
plonlomonın omocl Ye slnfso| niteliği, ulu,
sol gkonominin golişmesindeki ıoİunlu oron
lon kuİmok v9 toplumsğl üretimln en yük,
sek etklnıiğinl 3ğğlomoktr. Kopitolist plon,
ıomo ise kopitollgtleri zenginleştirmeyı gö-
zeliİ, bu nadenle d€Ylet plonlorl kopiloli8t
işletmeyi kollodlğl orondo boşoİdl olğbiliİ.

5 osyolist plonlomo, kopltolist plon,

lomodo olmoyon bır zorunluluğu toşlr. Plon,
devlet iktldorınln Yüksek orgonlorı ıororln,
don bir kez onoylondlkton sonİo, Yoso du,
rumu kozonlr ve bütün iktisodı orgonlımo-
lor lçln zorunlu hoıe gelir. Bu zorunluluk
ğosyolizm oçlslndon ğon daİece önemlidlİ.
cünkü sosyolıst ekonomi, plonı ekonomi
olmok ıorundodlr. Kopltollst plon lsc, lİtl_
sot slYosetinin doloyll Yöntgmlcrl (krediler,
Yargilaİ, Yb.l orocllığlYlo uygulomoyo teşvik
edIlen, öz.l koplıollaı lşlctm"l.r yororıno,

zorun|u olmoyon hedafler formüle 6daİ.
Açlkco ıovslyg nltcllğl toşlr. BU ncd.nlc
plonlordo büyük "sopmolor" 9örülür.
Ulusol okonomlnln plonıı Yönetlml, sosyoıl3t
müıkiyeto doYolı loplumun, tüm moddi koy,
noklor YĞ lşgücünden, en lyl biİ blçlmde yo,

roİlonmosl olonoğl 3oğlor. v, bu n€dĞnı!
,3osyollzmde, üretİm oroçıonotn komu mül,
klyetl ve msrkeıi plonlomo Yolu ıl. ınsonlo.r,
kendl koderlGrlnl .llGrind. bulundururlor.

a
dır.

TEMEL FARKLAR

B rr;ruo iktisotçılonnın sosyolist plon
ıomo ile koptiollst plonlomoyl özdeştirme
çobolorüno roğmen ikisi oroslndo temel
foıklor vordlr:

a sosyolisı ekonominİn
plonlonmos| nesnel yosolor
temeline doYonlr. Bu ngsnel
yosoıor, dengeli gelişme
yosus| ve üretlm oroçlorlnln
toplumsol mülkiyetinden
koynoklonon öbür yosolordır.

(ı Kğpİtolist plonlomo ne§nel
ikıisodı temelden yoksundur;
ürelim oroclorlnın öıeı
mülkayeti koşulığrl ıçinde ve
üretimds rekobet Ye onorşi
Yososl olıtndo Yoplllİ.
Kopitolist ülkeıerde yopılon
plonlomo uIusol dğğııdir.
cünkü bozı sektöılerin
ulusolloşttrllm!ş olmo3lno
korşln, devlet toroflndon
progromıomo, ulusol
ekonomının tüm dol ve
unsuılortnı kopsomoz.

Sosyoıisı pl.rnlomo ile kopitolist
plonlomo koİşlt omoçldro Yön.iliktir ve



a Toplu sözleşmeler iş-
kolu düieyinde yapılmak-
tan çıkarılıp işyeİi },a da
işyerleri,düzeyinde yapı-
lacak biı düzene kaı.şu-
rulmalıdıt.

a se4dil8lır& çıl§rnı
koşullırıım ve tgi.ri ıç
yönetmeıiHednın dörerı.
lenmegınde yetki §. deİe-
ttıtt h.}kı veİilEüdİ.

çIRAKLARL\.
KADINL{RAı }ıE
çoctJx İŞÇiLERİN
soRIJNLARI
YASAİ ÇÖZÜMLERE
KAWŞTURULMALIDİR

|ı İş Yasa§ demokıatik
leştiriııİı€ıi. başta l3., 1?.
ve 24. maddeıeI olmak ü-
zere Aıayasal çalışma hak
kını krsıtlayan tüm mad-
deıer kaldırılmalıdır.

I lş Yısasııdo lşverea-
leİ itiı 8etiriıen ysDtına
ls. hapı§ cezalüıyıs bir-
litı€ ağırl8şttİı|Eıhdır.

a Hileli iflas, tasfiye
gibi durumlarda işçiıerin
ücret v€ yasal tazminatla-

!ı garanti altlna alınmah-
dıİ.

lı Farla mesaiyl ve 8e-
ca çallşEelsİht beli.|eyen
esaslaİ yeDlden i§çıle. ıe
hlnc gözden t€çtrilmelldif.

a Haftahk çahşma sü-
resi 40 sadte indirilmeü.
hafta tatili tüm işyerıeri
için iki gün olmaıldır.

| .§ılı9aıIaı arasııda
kadın - etkek, genç - işçı
ıyrıDl yıpıııııt§|zln eşit
işe eşit ücret ılkesı uy8u.
lanDıııdlr.

| 1ş güvencesi cağlan-
malı. bireysel ve toplu iş-
ten çtkarmaıar önıenmelı
di..

ı| Qıııklır iizeİlndekl ı-
ğr bıskılara son verilDe
li, çıraı(tef yısısı giinüı
koşullarııı uydııulnıIı-
dıİ. Çıra& ve g€Dç lşçlte-
re t !A.aük lşgiinüıdc 2
sıstılk üeİetli eğittm ıni
§ığısnmaıı v. bü eğtiırtı
geİçekle§Dest lçln zorıa-
yıcı hliliimıer &ttrıhıell-
üı.

a Asga.i ücr€t iki ytıl*
bir süre içinde değişmez
olmaktan çlkarılmalı, tes-
bit edilen asgari ücret pa-
ranın sabı alma gücünde
ki değişirı er o.annda
artırılmalldır.

a trıdom taznılııtı ile
başıanıldığndsn laİbareo
her yıl lçtn 40 giınıiiL üc-
fea tutırDda olmıır v. lş-
aen ıstlfa yoiuyla syrılms
htliıde düi, tızmiı8i sı-
ma haktından yıIaılonrl-
ınalt, ve bı tazm|ıaalıİıı
miktarl ne olufs& olsın
vergi dışı b!İaİr!maı!, Kl-
dem Tazmiı!ıtı Fonu te-
saİlsı terl ıhnmaldlf.

| İşyerlerine, mıhalle-
leıe kıeş, çocuk yuva§ı,
emzirme odalaTı aglmalı,
bunıalln masrafları işve-
renler, devlet,ve bdlediye-
ler tarafından kaİşiı!ınmİ
lıdl!.

a Ev hİzmetlerinde çalı-
şan kadınİırın hatları to-
ıunmah, sosyal güvenlilı
kapsamına alDmaldır.

(ı Fiyat ve kiralırr de-
netim altıha ahnmalı. fi-
yat arttşlarlnı önleyici ön
lemler getirilmeli. yasal
oIanaklal zorlanmalıdl..

SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARI
BİRLFjŞTİRiLMELİ
VE KURUM
YÖNETiMİNDE
ÇALIŞANLAR

soz !,E KARAR
HAKKINA SAHF
oIfiALIDıR

o Tün iş ı.&ysııır ken.
(üıerlıe ve aııeıerlıe !y-
8!ı yaşıma koçılIaıı sığ
layacıL btı lşsizıit 9!gor-
tıeı lle toıEımıhdu.

a ssK deınokıatikleşti-
riıİneıi, işdler yönetinüe
söz l,e kaıar sahibi olma-
lıdu, işyerenlerin SSK'ya
borqIu taıtnası öntennıeIi-
dir.

a Ç&ıı§ın|ıİı ılt ıün
so§y8ı giıYeDılt koİumlı-
tı blı|eşalrllneü, bu kı-
r[Eıırdı çslışsr emeLçl-
ıer yöıetim ve deoeüoıle
söı ve İıİıı sıhibi oıE8-
lıdr.

a MEYAK kesintiıerine
son veriımeü, İYAx Tasa-
rısı geri a]mmalıdİ,

a TltE çslt98ııaİ, siıcıe
rt de lıüıl oım8t örere
soıyıI giveülı iıpsınr-
ıs aımmılıdr.

İŞçİ sAĞLıĞı vE
İş ct}vENLlĞİM
DÜZENLEMEK
AMAcIYLA
ETKtN ÖNLEMLER
ALINMALIDIR

| İşyerlerinde çalışma
koşullarının sağltğa uygu.
her biçimde geliştirilmesi
için işverenlere özel fon
aytrma zo.unlÜğu getiril-
melidir.

@
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a sendikalara lşterlerin
de işçi sağhğı r.e işgüten-
liğı ile ilgill solunlaİda
yasal yetki İe dçİeaiD
hgkkı ianınmahdıf.

| ,{ğı ı,e tehlikeli işler
de. zararlı kimyasaI mad-
delerle yapılan çalışmalaı.
da gün|ük çahşma süfesi
.ı - 6 saat iıe sİnlIlandılll-
malıdır.

BESLEü*11E çE
sAĞLI}i
H.{LK r.{R..tRI\--\
DtzE\,]-E\lIELİDİR

a .lsgari ücreiin saptan
ma§lhda ieıeİli ve sağİ}lr
be,§]enme için geİekti elio-
n.rDi} diize}. !-Asaiar|a da-
ha açü} ıiriterlere bağlaıı-
ıııal!df.

I Halkımızın temel ge-
.€ksinjmi olan besin mad
delerjnin üretimi ve sattşl
sııas]hda tüm aracııaı or-
tadan kaıdü maıı. bu lro-
nuda yerel yönetiİrJer yet
kjli ktlınmalıdır.

o Temeı ttda maddeıe-
riniı iireıimiDi ıe pazıİ-
laoasııt deüaolı hlnat
ıçi! iİreıiclleİ dest€}len-
!ıeıi, geıekli önlemler ahn
oaidır.

o tltr }.uİttaş sağhk hiz
mtı].,rjndcn, baklm. t da-
i,i. iIaç gibi olanakıaİdan
cşit .Jlarak. pa.a§lz ve sü-
.eklj bi. biçimdc ,,aİa.,
]anınalıdır.

I Tüm ilıiç sanayii dev-
l.ıleşti.ilmeli, t.,abancl ilec
şiİİetlcrini', siimü.ü!rünc
§rrı terilııelldlı.

a (kvrc İjİltnmc§int
karşı savaş açllmall, tt
kin ünle ml(rİ a]ınmalı. vı:

buna yol açan işveıenler
hapis cezasına çarptıİılma
lıdır.

YEREL YÖNETiMLER
DEMoKRATiK_
T-EŞrlRiLME '

VE
GÜÇLENDİRİLMELiDİR

a Belediyeler hattın dı
kıtr|dtğl ye]eı yöneıimıe.
hallne g€tiri|meıi, özefk-
llkIeri sağıanmah. Be|edi-
,e Geli.ıeri Nanunu v,§.
gİbl kanunlaİ bu yönde
deaşairilmeııdtı.

a Halktn temel tüketim
maddelerinin sağlanmastn,
da belediyeler yoluyla u-
cuz halk pazatları, satış
mağazaları kuİuımaıtdf_

O Belediyele. bugiine kı
daİ 8e:!tl§ olduklan pı-
sıf htzmet ınlayışlırındıı
üzık|ışarr|mah, ü.etkeD
bt.ütçl ve bütiıncü be!e-
dlyc yıplsına tavuştuİul-
Dalrdr.

icıtıı,ı
DEMOKRATİKLEŞMELİ
VE TÜM HALKA
YAYGıNLAş_
TIRİLMALIDIR

a Eğitim sisteNi yeni-

den düzenlenmeli, demok-
ratik ve yete.ıi bir eğitim
düzeni getirilmelidif .

a Eğitim iiretime yöne-
lik blr biçime sokulınalı,
mes|eki eğitim yaygınlaş-
ttrıImalldtr,

O okuma - yazma kam-
panyasına girişilmeli, ilk-
okul çağına ulaşmışlal a-
rasında okı,ima - yazma

bilmeyen kişi bırak mama
lıdır.

lı Devlet het öğİeDcinın
öğfenim ve eğitiıı Eı§.
raflinDı ksrşıIam&h, tş-

çi ve emelçl çocuİlaİtDa
kaİşılrkgız burs §&ğl&DEı
ııdtr. Eer diüeyde ö&eıim
iıcreı§ız olmah, eğltiD ti-
caİeaile soı yerilıngıl, ö-
zel okullar ve de.shane-
ler kapatılEılldE.

O Eğitim ve öğrenim ku
rumlarındaki öğrencilerin
bti kurumlarda yönetime
katııma§ı §ağlanmaııdır.

lı Öğrenctıeıe boş ,a-
DanIarml değerıendiİecek
olaııklır sığlanmıh, klt-
Ic slıoro ve kültiiİcı tlr-
mealer emekçl çoçoklaİı-
n& ıılrşacak biçtDd.' ysy-
gınlıştı.tlDeırdı..

I Cıraklar ve genç jş-

tiler mesleki ve teknik eği
timden geçirilmelidir.

o Nültüfümüz iireflnde-
ki em!ıeryaıi§a _ elıillere
son verl|melı, te|bDızm
kültıiİel miraslnı eleşalİl-
seı blr blçlmde §ahip çr
loımaır, sansü. ı(aıdlİııEı-
hdıİ.

a sanat4ılaırn öfgütlen-
mcsi ve sosyal güveDce-
yc kavuşması sağlanmalı-
dtl.

\k



Dsr"NİN YAYIN oRGANl "FLJISHES"TA
FEHMİ rşıKLAn,ı.Jr YAPıLAN BİR
RÖPORTAJ YAYİNLAND!

Danya Sendikalar Fedeıasyonu DsF'nin haftallk
yayın organt olan "FLJl§HES"ta, DlsK Genel
Sekreteri Fehml İŞlKLAR'la yapılan bir röportaj
yayınlandı. DSF'nin 9. Diinya sendıkıl ı(ong.esine
Tiirkiye'yi temsilen gidqn bütün konuklaftn
§özcüsü olarak katılan Fehmi lŞlı(ı,,1tR'la
"FLAsüEs'ln 23 haziran tarihü (u - 18),

§aJnsında çıkan röportajın tam metni aşağdadır.

utustARARAsı
işçi sıNırı
sinıi6i

Sofıt: DISK, DSF'ıin dtızenlediği biı Dünya Sendikal
Kongresi'ıe ilk kez olarak kotlıd.l. 9. Koıgre hak,
kltıd,o izlenimlerlnl, ıeılit? Bu kongıe size uııclu-

ğuıuzu verdi mi?

Yanıt: Dl§(, üyesi ol-
madığı halde DSF'ıiıı
9. l(ongfesitre çağrıI-
mış ve kendisine söz
hakkı verilrnesi üze-
riıe görüşlerini ifade
edebilmiştir. Benim
kanİmca bu. Kongre'
nin €n olumlu yön.

lerinden birinı oluşturmuştur: bağlı olsun ya ıJa

olmasın bitün örgütler, görüşlerini sergileme im-
kinını bulabilmişlerdir. Ya!nızça kendisinden emin
bir örgiıt böylesi koşulları yaratabilirdi. Kongre ba-
na çok şeyler yermiştiı 1,e iımduğum düzeyde ger-

çeklcsmistir.

Soılı: Siace bu Kongıe'de yarılgı sonuçtatdon lıaı-
gileri çalışmal,alo ,e orlgrın -ister DSF're boülı
alsun, ister olmosın- sendikol \rgütıefi arusıx(ia

somut bit işbiıliğini soğlamado efl gefliş temeli

olıştuımaktodır.

Yanıt : Çalışmalarrn
karşı karşıya bulun-
duğu sorunlara doğru
bir teşhis konulmuş-
tur. Ote yandan hem
insaıüığı tehdit eden
tehlikeler heın de ilc
ri kapitalist ülkelerin
ve geli§mekte olan ül
ke|erin sendikalarının sorunları doğru bir şetilde or,

taya konmuştur.

lnsanlığı tehdit eden felAket, silahlanma yarı,

ş1 için harcanan servetler, kitle imha silahlarının ya_

pımı, her çalışanı ve her sendikaı örgütü yakından

ilgilendiren sorunlara iirnektir. Imal edilen her si-

]ahtn maliyeti işçilcrin sırtından çıkarilmaktadır.
Milyonlarca insan çalışma imkAıından ],oksundur;
sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamamakta-
dır. l]ütün bunlar insantık için bir utanç kaynağıdıı.
Bazı sendikal örgütlerin ve ileri kapitalist ülkeIerin
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işbirlikçi sendikalarının gcrçekliğin farkında olma_
maları nıümkündür ama bu, yine de insanlığı tehdit
eden tehlike olarak varlığını korumaktadır. Bu teh-
didin ardında herşeydeı önce sömürgecilik yatmak.
tadlr. DsF'ye İıye oIsunlar ya da olmasınlar bütün
seıdikalar ve bütün çahşanlar bu tehlikenin biliııı.i-
ne varmalı ve eylem birliğine katılmalıdırlar.

Scndikal hak ve özgürlükler iIe.i kapitalist ül.
kelerde ı,c en başta da gelişmekte olan ülkelerde
tarıılan ten,ıel ortak sorunlaıdır. Bu alanda ortak
bir mıicadele ve dayanışma gereklidir. Ozellikle bu
anda çokuluslu şirketlerin sömürüsüne karşı birlcş-
mek ve ortak-n,ıücadele vermek kaç:nılmazdır.

Ozetlemeye çalıştığm bu sorunlann ve benzer.
lerinin ışığında, işcilerin ve sendikal örgütlerinin ge-
niş bir platform etrahnda işbirüği yapmaları kendini
dayatmaktadır.

sorı.: DlsK'iıı 50,ı 6. Kongresi'ıtiıt anti - faşist, anti -
emperyalist pe anti - tekelci bir plat|otm izeiıde
tüm ulusal ilelici güçıerin cephesiniı otuştuıulması-
no iliskin bir karor: oıoyladğnı biliyoruz. Bu giri-

şim ileİi odımıor atJnş ,nüt, ı)e Tiırkıye'ün si!a-
sal. ekonomik ve tnplurnsFı tlüzeydeki ciddi güıcel
sotunlarınııı ç6ıümü için protik soı.uçıafienneye
baştodı mı ?

Yanıt; DiSKin 6. Kong
resi ülkemizdeki so-
mut koşulları göz ö-
nünde bulunduraıak
anti-faşist, anti-em-
peryalist, anti-tekelci
biı cephenin oluşturul
masına karar vermiş-
tir. Bu cepheye antı
kapitalist ve anti-şövenist bir içerik vermemiz de
belki mümkün olabilirdi.

Halen bu yolda önemli bir çalrşma sürdürülmei-
te ve ikili görüşineler yürütülmektedir. Bunları ya-
parken dayatmacr bir tavırdan kaçınmakta ve cep-
heye verilecek isim üzerinde çok dikkatli davranmak-
tayız. Bu cepheye katılan bütün güçlerin ve eğilim-
lerin ortak görüşleri önemIidir. Bu çabayı sürdürür-
ken de dünyada gerçekleşmiş benzer deneyleri göz-
önünde btilünduruyoruz; Dimitrov'un mücadele süre-
ci bizim için eğiticilik yönü4den zengin bir deneyim-
dir. Kabul etmelidir ki cephe sorunu bir oldu bittiyle
ya da kendiliğindenci bir anlayışla çözülemez. Bu tü-
ketici, sabırlı, planlı ve i|kelerimizc uygun uzun Dır

çalışmayı gerektirir.
DısK antıfaşist mücadelenin uluslararası deney.

leıini dikkatle izlemektedir. 16 mart'ta öğtcncilerin
katledilmesini Protesto etmek için DlsK 20 Mart
1978 eylemini örgiıtledi; <<Faşizme Ihtar» eylemi ola-
rak adlandtrılan bu eylem Türkiye devrimci mücade-

le tarihinde ilk ve büyük bir eyıem olmuştur. 50o.00o
işçi, binlerce öğretmen, mühendis, teknik eleman,
köylü, hukukçu, ve hekim ibu eyleme katılmışlar, bü-
tün ülkede iki saat işi bııakmşlardır. DiSK'in kararı
üzerine Türkiye'nin Mtün ilerici güçleri birleşmiş,
birlikte eyleme geçmiş ve bu ilk kez gerçekleşmiş-
tİr.

1 Mayıs 1977'd€ 36 aıkadaşımız öldürülmüştü.
1978'de t Mayıs yığınlara karşı onları ürkütmek için
yürütülen baskıya ve engellere rağmen, başarılı bir
biçimde yüzbinlerce kişi tarafından kutlanmıştır.
Büt'ün bu olaylar, DlSK'in «Cephe» ve onu hazırla-
yacak olan biılik platformu hakkındaki anlayışının
lıir sonucudur.

Sofu: Emperyolizmin Türkiye'yi ve halkıfl N ATO'
ıuı soldırgan omaçlqfl lçirı kullanma çabolorııa k ır-
şı Dİsriıi tapn ıedb?

Yanıt : DISK her za-
man €mperyalizme ye

onun askeri ittifakı
olan NATo'ya karşı
çıkmıştrr. Bunuı için
dit ki Türkiye'nin_ hal
kımua ağır bir yük
olan ve geIeceğimizi
tehdid eden NA'lo'

dan çckilmesini talep etmekteyiz. Buna bağlı olarak
barışçı bir dünyadan yana olan DISK siIahsızlaıma-
yı savunmakta ve askeıi savunma anlaşmalaıının
geİeksizliğine inanmaktadır.

ECHG DL I\r aı]ı\oREs sl'\DtcAL MoNDtAL

Iot.Biew al{ F.hmi liik]ar ş.!aıai.e Gönöıal de la DISK
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)osyal Sigorlalaı Kuıunu Genel Kuıu|u
geçtığnılz llariİon ayı goıundı AnLaİa'da toplaıdı.
Genel Kuİııl, heİ yıl oldıığu gibi, bu yıl da tögt€rBeliİ
tırt§tıala.a sahne oldu. Btr taktE ''işçt temsilclleri''
kimin dahe iyi konut yapoğ,ı iizeİiDe ateşll §öyıevler
veİdilei. sonunda, yssaIlya!ısı geİeğl, he. zamınLi
glbi gerçek bi. deİetimiı işledlği biİ genel kuıuldın
çok, yıpılması zorullu gö§terEeli} bir genel kuİuı
yaşandt. Kimileri bazı sorunları ys[Dtzc8 dile gettrdtıer,
ttmileri dĞ I(urumün soıunların ibtesinden nasıl
geldlğnı ıspatlaEaya çahştılaİ.

GöRüNEN
GERÇEllLER

Q.,-sa gerçekler giin gibi ortailadıı. lşçileıe
ön(eliklc sağlıİ re sigorıa hirEıeai giitii.mesi Bereken
l(uİurn, bu doğrıılıuda çalışmalarını süİdiıİmektet§e de,
i2ledlği tcmel ilt(e, işçlleİin saİll*ll bir ],aşam
§ürdürmesinden çolı, onları .'çalışabiliİ'' blr halde
tuamakttİ. sağltİ hirıneıleİinin tetersirIiğihden ütüıii
ha§aane İapllallndaİi vlğtırnalardan Nua!rn heİimleri
her birine güıde ?00'e şaİan hasta işçi dürıüğü içln
"iki günIü} i§tilahat" ve ..pırlifarmasi'., 

1.ani birkaç
kaltm ilaç t,azmak!a İurtOlmaktadlİlar. sağliklt bir
mual,ene },apılamadığl için ha§tallkların ıerhi§i {rtiimkün
o|amamakta ya da ıahlm bi. şeİitde gc(ikmeıtedir,
So§ial Sigortalar Xutumu'nun yıllık çalışılın

&

§sK YE
lşçi sıııırı

iffi ffi$,ffiiğ+,* #iil $,E.h,şbw şl§,

Sosyal Sigortalar Kurumu,
işçilerin sağlıklı bir yaşam
sürdürmesini amaçlamaktan çok,
onları <<çalışabilir» bir halde
tutmak için çalışmaktadır.

İ&po.larhdı, I(uİlmun keydettıği "gelişmeler'', blİ
6nce|d yılla.ls lııyasİaıarıt verllme}ıe ve .'bsşal ır''
vurtulanmattadır. Ancak, bu gelişmeterin ne denli bir
"başarı" olduğu sorusu sorulmalıdır.

)özge|lnl, Kurumun heiim sıyısı ve
hastsneıerlnde}i yıta} saytsı süreİtı bır artlş
8östeİm.ışalİ, Ama bu!ıun yanl§ırı, sigoltah sayrslnde
do siireLll bi. ırtış olDuştur. Bu lki§l aİssındeİi llişİi
ls€, hiç de lç açıcı değiıdiİ. Çünkü, so§ya| sigoıaalaİ
l(ufümu'nun yıhk İapoİlıfmda ve lea İakamlatı
dıyınılaıı} haıırlaıaıi il|şik grafiğe göİe, heD hekım
sıyısındakl aİtış hrzı, liem de yaaat sayısıDdakl a.ttş
hızı (l9?5 ydı haıiç), ı972 - ı9?? diineminde §igo.talt
sıyı§lndaLi ırtışm geİisinde İalmlştıİ. Bu, zaten
yete.§l, olan sağİı hizİheılerlnln bes yılhk dönem
lçlrrde daha da vıhimleştiğtnı göstetmekaediİ.

B, lunud, bir halka rakam dahu ıla ınlamlıdır:
ı973'te hekiın barın8 düşen §igortah snvt§l 660'h..
t973'1cn lg??'ye hekim sa},,§t raklı.,k 7 ]2 a'rımasinıl
rağmen, heİim haşlnı düşcn sigoitalı sıyısı lg??llc
ylne 660 olaraİ İalmütlr. Bu, hok:m § y.sınültı gcrçektc
beş vll içiİdc biİ ürtt{ oımadlğl aıı&mlna gcli..

ı'lEiAi ,AATa Eitri

Q*slGoRTALI /l 1U
sışııe oüşEN ll Ilj
HıiNİM sAYrsI '\n-'
DF:ĞIşMEDİ A
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Bütıİ k.rİşll|k, hekim başını düşcn hıi§!tı (poliklinik)
sat,l§lndit dl| o|tmlı! bir gcli}nıc oldılİıı .iit,t(ı|t l|ıü,r.

cünkü heliim btşına düscı ha§ıiı §nvlsl l9;:]'l0lı l$:i'\,(.
sırııstrıı ijl09. {{3!, {;tio. .l{$8 rc {.l0t olfuıl§tur,
Gii.üldiiğii gibi bı! § it islikt .l! bi. diişiiş
göstefmemcktedir. Bu rılıınılır:ı dııl,ınırıık Kurumıın
sağhk h!zmcılerini gcli§tiİdiği iddiı cdilcmc},cccği gibi.
lrezdirici poliklinik ku},rı|klıi.ü dıı hiçbir rıılianıliı
kt§alhlımaz.

ütrtıli i:r,ilcr Kılrıllllıllı kllllüa krt.disilıdl,ı
\:ıritrlnnIl|üxllılıltiııl!rItır. ıİt pılrll bilı|ı,i§n hik.. !(.rilcn
'.]ill lüilt li.:Ilıl lr(.di, kl)n t||l| nı:llir'c(ini
kİr.ıliını,llll!ılııl.tlı, koopcrıtifc bolirli bir siirc ı(lktltn
pİrJ iİi1'lır.l g.r.Lnü.kk(li.. |}iivkıı, SSK kr(.,li\i ,lii§iik
\c orılt ü.rcıli i.(ilcr((. kllıl|ınlllıınıınıİktıı r,.| 5,ti
ıııilıır dııl.ırınıl.ıli p;Lrİ bıükııdı s n rici, ithılııt(,|,
ihrıcıü(l re lı]((Jrlnrın aıkİrlnıl kılllılnllmlıktıı(llr.

lşvERı.]NLERl\
BoRcU
8 MILYAR-{
ULAşTı

)osl,aI Sigorıalar I(urumu'nun |9;? },ılı sonunda
işve.€nlerden alacağr prim borcu i mill,ir 630 milyonu
bulmuştur. Bu rakam, sigolta!,a ka!,ıtlı iş!,erle.ıne
biiliindüğünde 10.000 lirayı bulEakıadü,. Bö!,iece
Kuıum, her lşverene açıktan l0 bin lira kredi açm!ş
olmaktadır. Örneğin bu rakaEı, ı9?? 1,1h içinde iş kazas,
ve me§lek hastahklati için yaptlan birim başlna
ödemenin üç katıüİ. (202.260 iş kazası ve Eeslek
hastalrğı vı}ast; yeprlan ödeme ise 680.43?,468 TL.)
İşçilerin parasıyla ayakta dürıiı Kuİum hem
işverenlerden pİimleİi tah§il edememekte hem de
elindeki 35 milyarı bulan tahvilleriyle de kapitalistler
yalarma işleyğn ekoİomik sisteme DayaDda olEaktıd:r.

ssK
NAsIL
DüZELTlLEBiLİR?

)osyal Sigortalaf Kuıufuunun r..ılhk raporlartnda
ylllardan beri beıli bif §aptırmaya başvuru|ur. İşçi
ücrealerine değinmek gereğini duyan rapor, işçi
ücİeaıerini tfüetict İiyat endeksıeriyle karşılaştıİınak
gereğini de duyuyor. Bunu yaparken de, bİüt ücıet
alhşlallnı kullanıyof. Çlkarı sonuç genellikle ı'iicret

artışlırınn fiyatlardan daha fazla olduğu"dur! oysa
lşçilerin prime e§as olaİr ücretleriııİ tiüetici fiyatlarıyla
k6rştlaştıİmanln saphİmadan öte hiçbir anlamı yoktur.
EğeI işçiİerin yaşam standardndaki gelişme Derak
ediliyorsa, karşllaştürllacak şey net üc.etlerle tiüetici
fiyat|a.ldıİ, yani işçinin eline geçen paraylı fiyatlardıı.
ssK lse buna yanaşmlyo..
ssK'nıD 1977 raporundo },eİ aldtğ gibi, sigortalt
işçiİerin ücretleri 1968 yth ı00 olarak alındığn'da lg??'de
5l9.2'ye çıkrnış olabili.. Ama bü briittil.. Öysa gerçek
ücretler 1963 yllı t00 olarak alDdtğmd& dahl, l9?7'd€
bfüt olaıak ancat 164.J'e, net oloİık da ınca} ıl5,5'e
çtLmrştf. Geİçeİ ücretler 1969 yıımdan bu yan8 (lg?3
vG 1975 harlç) lıep gerilemiştif. ssr, bütiin bunl8İı
gözıetden Laçırmat i§terce§ine, brüı ücİet aİtrşlaflyla
ıiiİeaici fiyaı aİatşlarlnı ta.şllaştıfmakıadlİ. s§N,
lşçini[ parasını loIlanarak İşçiıGılD sı}ıntılı yaşım
diizeylni öİtbas etmekte, geıçekleri açtkçı
çarpıtmaktadır.

HER 100

SiGORTALIDAN
ANCA( 8,i
(oNUT KREDisi
AIJrBiLDi

lşçilere koıut kİedisi veten sosyal sigo.talar
Kurumu, bu daldakl çalışmalarında da başaırsrzdıı.
sözgelimi ı9?7 sonuna tadar koıtua kİedlsinden
yatarlanmlş o|an işçi §a}.ısı ı51.256'dlı, Bu sayr ise şu
aDdakl sigo.tahlarln §adece'7. 8'lnl olu§turmaktadr.
Bunlarln da kaç|ntn konut sahibi olabildiİl€ri
meçhuIdiif.
ftediden yalallanan işçiler genellitle yüİsek ücret
alan beceflli işçilefdir. Büt-iik kentıerde 50 - 60 bin
liıadan başlayan aısa paraslnl sağlayamayan düşük

§osyal Slgortalaı Xr"u.o'ou| hemen hemen
bütüıı çal§ıEalaİında a}s.kl!k oıduğu, işçiıere gerçek
bir §ağhk hizmeti §unamadtğ! herİe§ten önce bizzaa
işçilerce gözlenmekle ve bilinmektedir. ssK işçileİe
sağlık ve slgorta hizmeai götii.Dek üzele kurulmuştur
amı kapitaıist diizende bu hizmealer işçiıeri "vizite
kağıdı"ndaı başlayD "tahvil"lerle biten bir ç€mbör
lçine almrştır. işçileri t(u.umda yı|tardan beri ''teDsil
eden" Tiiİk- İş yöneticıleİi de bu çembeıi sıkmayı
ortat olmüşlardr. ssKnın pİim tahsil edemeyen, icrı
dosyalaıı ytllaıdan beri dağ gtbi y!ğılaı hantal ve
sağı*stz y&p§tndan kurtıdması aneak
demokrotiLleşmesiyle ve işçilerin ve onla.ln gelçcl.
tem§iıcisi olaı DİsKln yöıetimde söz ve karar sahibi
olmalaİryla miimkiiıdiir.

DİsK 6, Genel İ(uİulu, ''§sK'n& yatıİtlın işçı
pİimlerinin lşvefenıeİe peşkeş ç€kilme§ine engel
olecak, priE yatılmayaı işve.eDleİe ağıf müeyyidble.
yükıeyecek, tüEr ışçtlerin §igoItalı olDalaİltı! ve
Küİumün yöııetiminde söz ve ka.aİ sahibi duıumuna
geairlıme|eıini sağlayacaİ hüküm|er|e doıratılEr9 biİ
yısanıD çr}.rtıIması için teretıi çahşEatıİda
bulonulmasına" ksrar vermiştir. DlsK bu kararı havaaı
geçlrecekti..

l .rtııetiairaıL \Pc l
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ENGELs
MÜCADELEMİZE
ıSıı(
TuTUYOR

5 lğr"to" l895'de ölen
Fİıedrich Engeıs, Kerl
Marx iıe birlikte biümsel
sosyalizmin kurucusuduİ.
1820 yılında AlDanya'nın

34

Barmen kentinde doğan
Engels, genç yaşrrıda biİ
dokuma fabıikatörü olan
babasının işinde çalışma-
ya başlamış ve ilk yazı-
ıannl l838'de yazmıştır.
ı841 - 42'de gönüllü topçu
olalak Pıusya ordusunda
göIev alan ve bu görev-
de iken askeri konularda
bilgisini geliştiıen Engels,
1B42'de çalışmak üzeıe İn

giItele'ye gitmiştt. En-
gels, İngiliz işci sınıfinı
ve mücadele§ini yakındaı
izlemiş ve "İngilaefe'de
Emekçi srnıflsİrn Duru-
mu" adh bif kitap yaza-
Iak işçi sınıfiİln çalışma
ve yaŞama koşullarını a-
çık bir biçimde sergitemiş
ve işçi srnlfinın devtimci
gücünü ortaya koymuştuİ.
1844'de işçi sınıfı hareke-

tinin diğer "ostısı" Karl
Marx ile tanışan Eıgels
kendi görüşlerinin onunki
ile çakıştığını görmüştür.
Bu },ıldan sonra Msrİ ile
Eng€ls araŞüıda tarihin
şımdiye kadar kaydetme-
diği teorik !,e pratik dü-
zeydeki en yüce, en verim
li dostluk başıamıŞtır. sos
yalizm yoıunda birıikte
savaşmrşlar, geuştiıdikle-

rğF-bHtğ
ş 
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ri bilgileıi paylaşmışlar.
birlikte kitap yazmışlar-
dır.

M"o u" Engels 18.15

d€ "Kutsal Aile" adlı or-
tak bir kitap yazaİak ta-
rihi yapanların kahıaman
lar değil, kitleler olduğu-
nu ve geıeceği kuracak
olanrn da işçi sınıfi oldu-
ğunu ortaya koymuşlar,
dır. İki devrimci "Alman
İdeolojlsi" adlı ortak ki-
taplarında ise tarihi ma:
teıyalizmin temel iıkeleri-
ni ortaya koymuşlar, sr
rul çeıişmelerinin tarihin
itici gücü oıduğunu beıir-
telek sömiirüsüz ve srnıf-_
sız toplumu ancak işçi sr
nıfinrn kuracağmt bilim-
sel oıarak §€rgilemişler-
dir.

Bu yıllaıda Engels, loıd
ra'daki bir konuşmasmda
lıilimsel sosyalizmin ulu-
sal sorundaki temel gfuü-

şii olan "başka bif ülüsu
ezen blr ulus özgür ola-
maz" ilkesini dile geti.-
miştir.
Aİalarında çok yakrn bi.
mücadele arkadaşlığl ge-

lişeır Marx ve Engels, dö-
nernleİnde uluslaıarası iş
çi sınrfı mücadelesinin ön-
de gelen fiili ıideri oımuş
lardır. 1848'de yaylnlanan
"Komiint§t Manifesto"yu
birüIite olu§tuimu§lar,
ı864'de Uluslaİarası İşçı
leİ DerDeği'ni (I. Ente!-
nasyonal) biılikte kurmuş
laıdır.

ELıgels ölıinceye ka-
dar ekonomi politik, diya-
lektik ve tarihi matelya-
üzmi sergileyen binlerce
sayfa yazt yazmış, askeri
konular, köyıü hareketle-
ri, karşı devrimci hare-
ketler üzerine kitaplar
yaznuş, tariht€! matema-
tik bilimine kadaı her a-
landa bilimsel gerçekleİi
sergilemiş, KırI Mırxln
eserlerini baskıya hazırla
mış. bu eserlete önsiiz-
lcı yazmıştıı.
"Anai - Dühting" kitabı
ilc bilimscl sosyalizme ya

pılan saldırıların biıim d]-

şıhhnı açıkça s€ıgileyen,
"Ailenin, Özel MülkiyetiD
ve Devlealn Kök.ni" adi]
kitabında taljhi materya-
lizmin te.ıel ilkelerini a-

çıklayan, özellikle devle-
tin yapısını ortaya koyan
İngels'in doğa bilimleri
üzerine yazdrkları "Doğa
ıin Diy&lektiğİ" adlı ki

tapta IoolanrrrşLlr.
Engels, \larx i]. bir]ikte
.Se]i,r!;ri,k].ıi

I Doğa, ıoplıım ı,e io-
san düsiücesinin qenel ta
§ala.ı, dii,aIelıik re ıari-
hi maıe.} a!izm i]e.

a Kapjta]i2ı1]: i]::.:-:z
me dönüşmesin:: J]::::j
luğu göİüşü ile,

| İşçi sınıfının insanta-
rı sömiiıü ve baskıdan
ku.taİacali tek güç oldo-
ğu görüşü iıe,

a sosyalist del,Iim an
)ayışı iIc.

a İşçi sl flnln laİihsel
görel,inin ancak bir işçi
slnlfü paftisi ile ge.çekleş
ıirilebileceği hakklndaki
görüşü i|e,

(ı işçi sınıflnın günıük
i ] -.-:.i içinde sa.s maz,
:.ğ:ç:. ka.allr ve yiiİekli
elle:ıı iie.
ö]üftJıl. 83. yılında işçJ
sınıf]nın mücadele§ine rşık
tutmakradiı,

! Aralarında çok yakm bir
mücadele arkadaşlığı olan Marx
ve Enge]s, dönem]erinde
uluslararasr işçi srnıfi
mücadelesinin önde gelen fiili
lideri o]muslardrr

ı



sAcco ıLE
VANZETTINİN
ANısl
YAşıYOR

5l vı on"", zz ığu"
to§ ı9ı'de, dünya kamu-
oyu, kapitalizrnin işlediği
acımasız cinayetle?den bi
riıe daha tanık olmuştu.
ABı)'de benzerleİine rast-
landığı gibi kapitalizm.
tiımüyle uyduİma gerek-

çelerle, sömİrüye karg!

ç*maktan başka suçlan
olmayarı iki işçiyi kattet-
mişti. Birinci Dünya Sava
Şında. sonra, iş§ız lralan
pek çok Avrıtp8h gibi
ABD'ye göç'eden İtatyan
a§ılh Nicols sıcco iıe Baİ
to|omeo vünzetti de güç
koşullarda geçimleİini sağ
ıamaya ça]rşıyorlardı. sac
co ayakkabı onartmcıllğr,
vııreül ise gezginci sah-
cük yaplyordu.
Bu dönemde, ABD'de işçi-
ıer @k diişüL ücretle uruı
stüe çalışhrılıyor, bu ne-
denle }€rli ve göçmen iş-
çiler sürekli göst€tiıer ya
pıyorlardı.
15 Nt§an giinü, işçi ücret.
lerini fabrikaya götülen
bir ayakkabı fabrikası mu
t€medi iıe muhalızı öldü-
liiıdüler. Tanlklaf cinayeti
işleyenlefin İtalyanlara
b€nzediklerini öııe sürdü-
ler. Soygunu yapaı | }ışi
bir arabaya binerek cos-
hestte kasabasına kagDış
tı. poüs bu kasabada. ara
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bacı olan Boda adlı biı
ltalyani gözetlemeye bas
]ed]-

ıcco ile vıız€ttı, 5

Mayls güıü tutuklanan ve
polis müdrlüğünün 14. ka,
ttndan atıldrak öldürülen
ltalyan göçmeni s8l§edo'
nun suçsuzluğu ve poıisin
işlediği cinayeti anlatan
bildiri daatımlnda kullan
mak üzere Boda'nın otomo
biıini istediler. Bods ile
birlikİe otomobili aımaya
gittikıerinde polis üçiinü
bırden ciDayet sanığı di
ye yakaıadı. varıtklı olan
Bodı daha sonTa bılakıl-
dı. §irde "tanlİ"laı sıcco
ile Vanzetril'nin suçlu ol-
dukıarını söylediler. oysa
gerçek tanıkıır olay giinü
Sıcco'nun Boston'daki İ-
talyın Konsolosluğuıdı vi.
ze işlemi yaptırmak üze-

!e bulunduğunu, vanzetti'
, nin olayın geçüği kasaba-
dan çoL uz.}tı balık sat-
ttğını kantttıyorıardı. ABD
İi kapitalistler ise dev.im-
ci eylemlere kat an iki
işçinin yargrlanmasından
kendilerioe yararh sonug-
laü çlkarmaya çalrşıyor-
la!dı. Ancak bu ölaüde
h&k§ızlıtlıİla dolü bir yal
grlama dünya kamııoyunu
ayağa kaldıİmtştı. Bu ne-
denle dava ? vıl siirdü.

Buu""u",. "Kwıl",
-lhtilolct KoEiiıdsf ' iddi
aıa!ını. sscco iıe vıİzettl'
yi mahkıim ettirmek içiı
kullanıyor, onla!ın i§gi ey
lemlerine kahlmalarını suç
lulukları koıusunda yeteı
ıi kanıt sayıyordğ. Kasaba
nın varltkıı kişilerinden
oluşan jiiİl, sscco ile vaıı
zetti'nin su(ıuluklaİma ka

rar yermekte biı sakınca
görmedi. Çünkü yargıla-
manın böyle sonuçlanması
iıe §ovyetler Biıltğ'nde
ge!çekleştirilen Ekim I»v
rıııri ile Macafistan'daki
ikinci işçi stnıfı iktidannt
destekleyenlefi de suçla-
mış olacakıarı inancınr ta
srvorlardt.

Chır|eıtown hapisha
ne§nde yatan sacco ile
v8nzetti, bir başka suçtan
idama mabküm edilen ce-
lestıoo Madeiros'la tanış-
m!şıardı. Bu göçmen, Ef
aıasında, ayakkabı fabii-
kag mutemedini ve korı-
yucusunu keıüleriıln öl-
dürdüğiinü ve soyglıııu ger

çekleştirdiklerini itir8f et-
tl, bunu bir mektupla
bir gazeteye de bildirdi,
mektubun yayrnlanmasına
ABD poli§i engel oldu. Bu
kez itfafıameyi, öıiim
hücresindeı Sacco'ya iİiı
ct bir mektupla biıdirdi.
Mektup mahkemeye ve-
fildi, ama işleme konmadı
ve öıiım kaİarr değiştiril-
medi. sonunda djinya ça-
pında büyük tepkilere, pıo
testolara, ABD konsolos-
luklarına kar§i saıdırılaİa
yol açan ıdsm kararı 22

Ağu3tosu ı3 Ağıstosı bağ
layan gece yerine getiİit-
di.
"[erkBin ve yoksll tşçı-
İeİiı özgii.ce sevince ts-
vuşmıları"ndan başka a-
maçlait olnıaühnı haytı-
ran ve suç§uzıuklarıDı ka-
nıuayan sacco ve vınıettl
ABD'nin sömürücü güçle-
ıinin etiisiyle öldiiıütdü-
ler, ama delTimci işçiler
bütün diiıyada gnları say-
gıyla anar oldu.

sacco lle vınıelll'
ttin suç§uz oldukları i§e
1977 ydının TeEDo, a},ın
da ABDhde Mıs§ıchü§-
set§ Eyaleti Valiliğılin bir
soruştıırmast sonuçlanalak
anlaşıldı. Yaİtm yü, yıl
sonra anlaşılan suçsuzluk,
aynı zamanda burjuva yaı
gı organlarının nasıl işle-
diğini de oItaya koydu.

OSacco ile Vanzetti ABD'nin
sömürücü güçlerinin etkisiyle
öldürüldü

ı28
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DisK TEMEL rdirirw srrwinırniıvr
853 işçi KATILDı

DiSK Eğitim Dqiresi 3 oyllk dönefide Istonbul, Ankaro
Bursa, Samsun, Adona, Trabzon, Diyarbakır w Çerkezköy
bölgeletinde toplafi 21 Temel Eğitiın Semineri
gerçekleştirmiştir.

Dl§K S, Genel Küıul çalışmala-
rı nedeniyle aIa verilerı eğitim
çaltşmalannın ilk dönemi 20 Mstt
tarihi.de başlamış ve kısa a.a-
lıklar]a 28 Haziran taIihine kadaa
sürmüştür.
Yaklaştk 3 ayllk bir siire içinde
DİsK Eğitin D.iresi İstanbuı,
Ankaıa, Çerkezköy, Buisa. Sam-
sun, Trab]zon, Diyarbaklr ve Ada-
na bölgelerinde ıı Temel Eğitim
scmıne.i gerçekleştirmiştir. Bu
seminerlere Genel - İş, Lastik - İş.
Tekstil, Tekges - İş, Oleyis, Dev,
ıimci Toprak - İş, Keramik- İş.
Yeni Haber - İş. Asis. Baysen, Gı-
da - İş ve DİSK'e katılma kararı
alan Frndık - İş sendikala!ından
853 üye katılmıştır,

lemel Eğltin Senineıl€-
İİnde işçi sınıfının bilimi doğrul-
tusunda şu konular işle.mişti.:
Eğitimin §mıfsaı niteliği, eğitimin
geretllııği ve sendikıl eğttm, üre-
tlm güçı€ri, iirctıE tştıleİı v.
topluDlann $ıişlEi, kaıitılist
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toDlumuı! doğuş! ve teıtşlEll ha-
piarıist toplumda $nıfl&. Ye d€v-

let, .İtı - değeİ neü., 3öDiirü na-

sıı artınır, emp€ryaıizm ve fs-
ştzm, diinyıdı ve riirHye'de §€n-

dıkaı8im doğ!şE ve 8eıtştEt, tşçi
smıİı ve yasaloı, Türıdye'de çr-
hşns hayatını ltlşkln yı§s, tiırliL
ve yönetmeıikleİ, toplu sözıeşme

nasıl gerçekıeşılrilir, trev nedlr_

DİsK'ııı demotiraılk smıl ve ldtıe

senı|tkıcılğ sıı&yışı, DİsK'ln ıl-
Leıeİi Yc lşçt sııdmın bıİliğt, ıtçt
§uııfmm türıcel ekonoEl} - ıophD
s&l sofDnııfı, Dİsx'tn tstemlert.

Temeı Eğittm s€Diıeİl.İi §ıİasın-
da aFıca "Diiıyı'dı İşçt Eırc-
ketlerl", "Töİklye'de lşçı Eırc-
ketleİt Ye DİsK" başlıklı iki slay1

dizi§i gö§terilmiştir.

O

DISK Eğ,iLlrn Dairesi iıç oylık bi
d6nem içinde D|SK üyesı

s endikalar o y op t&ıon e ğiti mirl

dışıfida 1.1OO kişiıin katıIdıgı

kitle eğitimi, j50 kişiniı katıldığı

gıeı eğitimini gerçekıe ştitmiş tit,

llı ı. -, a .. O ıOZıs SAGııOı UE ıs out E]ltıOıa--a
ulusAı KuRuı.u/ otUşTuRuıuYoR
Çohşrno Bqkonhğlnın girlşimiylğ Ulusol blr

iş Soğlığl ve lş GüYenliği Kurulu oluşturul,

moktodtr. Bu omoçlo geçıİğimiz temmuz

oylndo çeşitli kuruluş ıemsilcilefiYle Anko-

ro'do ortck bir toplcnt| yop|lmlştır,

DisK tALlşMALARDA
YER ALlYoR

DiSK'in çoğrltl olduğu toplontly|, collşmo
Bokonl Bohir ERsoY oçmlş ve toplonılyo

TÜRK - iŞ ve işveren örgütünün kotltmodığl
göİülmüştür.7 Temmuz 1978 günü Ankoro'

ao yopııon bu ilk toplontldo DIsK'l Genel

Sekietor Yordlmctsı Hüseyin EKiNcl temsil

etmlştlr.
Toplontlyo kotlonlor Türklte'dg ilk kez res-

mı bir biçimde boşlotllon bu girişiml olumlu

bulduklonnl ve d$teklgyec€klerlnl bolirt,
mlşlerdir. oisK'in önerlsi uyonnco çollşmo-
1016 Türkiye Borolor Birliği'nİn de koı|lmosl

uygun bulunmuş ve kotllonlor, oluşturulo,
cok kurulun yosal konumunun belirlenmesi
üzerinde durorok, bunun özerk bir kurum

otorok düşünülmesini istemişlerdir.

YÖNETMELiK
OLUŞTURULACAK

Kurulun çollşmo yönetm8liğinin hoı|rlon,
mosl içln toplontldo, collşmo Bokonllğl dl-

şlndo 6 üyodĞn oluşon bir kurul soplonmlş,
İr. DlSK'in de y€r old|ğl bu kuruldğ ıemsil
edilecgk diğsr örgütler ise Türkıye Borolor
Birlıği, TMMoB, Türk Tobipler Birliği, Sü_

merbonk ve Ünıversite'dir.
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TaB-DER, DısK
oNıtR tjvrüOinır
KABUL ED1LDİ

DlSKVm,r" Kuııııü geçtiği-
miz ay içinde TÖB - DER Yönetim
trüruh'ılr bd,şvutusu üzerine al-
dığı bir kaİarla lÖa -onn'ı. ya-,
saı olarak fiili üye oluncaya ka,
dar. DİsK onoİ üyeıiğine kabul
etmiştir.

Ysal engeller nedeniyle
toph. sözleşme ve gİev yapma
haklarrndan yoksu. bulunan eği-
tim emekçilerinin mesleki demok-
ratik kitle örsütü olan TöB-DER'
in Dİstr onof üyeıığine kabut edit-
me§i'üzerine basrna bir açıklama
yapan_. Gene| Başkan Abdullab,
BAŞTUR.K, "TOB - DER'in Dl§f,
,oııf üye§ı olmısı tüm çalBanlı-
ıın sendikal birliği yoıınd. öDcm-
lt blİ adımdıİ. siimüİli ve bıskıya
kıİşı birıikte mücadele edeceğı
mi, eğifm ebe}çilerlre DİsK §af
ıaİınds baş&rılar diliyorDm." de-
miştir. Tüİktye'nin de imzaladığı
Utusliraİasr tsıışms Örgütiı'nün
(ıLo) kafailaımda yer alDaaııa
rsğmeıı kamu görevlilerinin , sen-
dikalaşma hakkının engellenmesini
kınayan BAŞTÜRK, b'una yol açan
anlaylşın o§manlı memuı anlayt-
şından daha geİl bir çizgide oldu-
ğunu belitmiştir.

Ot" y"no"n bü karaı üzeıi-
ne bir açıkıama yapan TÖB - DER
Geneı Bış}snı Giilteİıtn GAZioĞ-

LU da kara.ı "iiteden berı blİ
seİdikı gibt çılışaı ve oİun fonl
siyonlanıı, soİümluıİkl&rını ü§t.
lenen TÖB - DER'o üzanmtş, Da-
sıİlı, biıinçli ve güç|ü bir e|" ola-

O Gazioğlu: «Bundan
böyle TöB-DER daha
güçlü, daha heyecanh
olarak DİSK'in qizdıği
yolda mücadeleye
devhm edecektir.>>

rak nitelemiştir. ÇızİoĞıu bun-

dan böyle TÖB - DER'in "daha
güçtü, dıha heyecanıl olarak"
"DİsK'in çizdiği yolde" mücade-
Ieye devam edeceğini söylemiştir.

ciros-is
DisK KERAM1K-IS'E

KATİLİYOR
B"ğ,-.,, Çitos . iş Sendika-

st Geneı Yönetim Kurulu, Yürüt-
me Kuİulu ve Şube Başkanıaıınrn
ortak toplantısında, DİsK xetsmit
- İş'e katılma doğlultusunda Ge-
nel Ku.ula öneİı götiiİme kara!ı
alrruştu. Çitos - iş yetkili kuİuua-
rının bu topıanh§ııa DisK Ytiİüt-
me Kuıulu üyesi ve i(eramtk - lş
Genel Başkanr Mustafa AKTUL-
GALI da kahlmıştır.
Bağımsız Çitos - lş s€ndikası özeı,
likle Akdeniz Bölgesiİde, ş.İı sen
dikacılığa ka!şı başartlı mücadele
vermiş ve Tiiık - İş'e bağh ÇıD§e
-İş'in etkinliğini kı.mışh.. Çltos -

İş'in soi karaıını değerlendiİen
DlsK Yiiİütme Kululu üyesi ve

Xeıımik - İş Genel Başkanr Mus-
tıfs AKTULGALı; "Çitos - iş yö-
neticileıjnin sendikamrz saflarma
katılma yoıuJidaki istekle.i, tcp,
rak sanayii işçilerinin devrimci
sendikal birlik mücadelesine olum
lu'ye öneınli bir k;tkıdır. yakında
toplanacağını umduğum ve Çlto6 -
İş Yönetim ve Yü.ütme Kurulları-
nın sendikamrza katıllnmas! yolun
daki i§t€kleriıin görüşüleceği Çı
tos - iş Genel Kurutunda Akdeniz
Bölgesindeki toprak sanayii işçı
leıinin Dısk saflaıında yer alma
isteklerinin gerçekleşeceğine iİıa-
nıyorum. l500'den fazıa toprak §a-
nayii işçisi mücadelemi?€ güç ka-
tacaktrr" demişur.
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OTam gün yasası, içinde
eksiklik ve adaletsizlikleri
taşımasına karşın,
başlangıe icin olumlu bir
adrmdır.

nusunda cumhulbaşkanının halkr
,luzdan yana bir tavır alacağınl
umuyoluz.
"Bugün€ kadar halkımlzın sağlık
gibi eı teDeı sorunlaıından birini
§ömiiıü ıı.ct olarak kullanan ba,
2ı kişi ve gurupların bu yasayl
onaylamama§ı için cunüurbaş,
kanıığı kahnda girişiİİılerde bulun
duklaıı haberleri yaygınlaşm§tır.
Öte yandaa bir bışl.!gıç nibtiği-
ni taşıyan bu yasanın, uygulama.
da bir takım adaletslzlitlere yol
açacağı gelekçesiyle baa Ünlveı-
8lte çevreleri de yasaya karşı çık
Daktadırla..
"Ancak bu yasayla, bsşı&ngıç İçıD
gerlgkten öneDıi adıİnıar atılmak
tadıı. f,ıDıı olaı.atlatıyla kaza-
mlan bilsi ve ünvanların özel cı-
İar ve ticaİi aEsçıır için kulla-

D|SK olaıık scghk hi.ünctleıifu|

sııulması konu:un,la bölgelcı

ar)aın,laki krııkunç i arkvı

gid e r ilme s ini, s ağlık hi:ıne tlerin in

daha geniş holk kitıe tefult
porasız y ay gıntaştırılmosıııı

istiyoru:.

nİmasl, halkm hasta şatağlnda so-
yolma§r, tasarı§la büiül çapı
öDleIebileeektiİ.
"Yasanm leto edilmesi ],tlIafdıl
siilen sağltk sömiifüsünün dcl,aınl
anlanuna gelecektir. Buna kaİst
I*, yasan n imzalanması ile Sa}.,!ı

curüurbaşkant sağlrk sofunlarl
nın çözümü için atııacak ön adlmt

onaylam§ olacaktır.
"DisK olalak sağıık hizmetleri-
nin halkımrz yararına çözünııen-
mesini istiyofuz. 500 |.işiyc btİ
yatak düşme§ine bir hekimt! 2500

niıfİısuı §ağlığmdan sorumlu ol-

masına kaışı çıkıyoruz. Sağl_ılı

hizmetleriıin sunulması konusun-
da böıgeter aİasındaki korkunç
farkın gideıilmesini, sasık hiz-
metleıinin daha geniş halk kitle
lerine psrasız yaygınıa§tırılma§ırıl
istiyoruz.
"DlsI(, yasanın bu biçimiyle ye:
tinilmemesi için, çahşan ve iiret,
ken olan hekid eİin ve sağııt
peısonelinin emeklPrinin değe.ıen-
dirilmesini geıç€kleştirecek yeni

iönetmeüklerin de blr ıı öıce
çıkarılınası vÖ sığlıt emekçilert,
D|n grevll toph §özıeşmell §endi,
}&I hrkııİa İavışnısından yııı,
dıt."

oiSK;lsadtıx
uizrwrTLERiNDE
TAM eÜru YAsAst
OLUMLU BIR AD1MD1R v
sağılk hizmetleİinde tam giin ça-
Iışma düzenini gdti.en yasa, geç-

tiğimiz ay içinde cumhurbaşkanı
taİafindan imzalanarak yüıürlüğe
8irıniştir.

§ağlık bizmetlerinin eşitsiz
ve yeteİ§iz olduğu. insan sağlığı,
nın metılaştrıldığt, 500 kişiye biı
yat8ğı, 2500 kişiye bıı doktorun
düştüğü ülkemizde tam gün yasa-
sr başlangıç olarak olumlu yeni-

tikleİ getilmektedi!. DİsK Yürüt-
me külulu, tasarının bu özellik-
le.ini ve insan sağlığınü sömiirü
arıcı olarak kullanmak isteyenle-
rin bask arını dikkate alarak.
cunüulbaŞkanınrn yasa tasansınl
imzalama aşamasında görüşlefini
cumhurbaşkanına ve kamuoyuna
duyurmuştui. KaIaı m kendi için-
de tiaa adalet§izliklerı taşımast-
na karşln, tümüyle ele alındığında
olumlu yanlaıınD ığtı bastığı be-
lirtilen Disk yiirütme kuıuıu'nun
konuyla ilgili açıklaması özetle

şöyledi! :

"Bu yasa in§an sağlığinm ticari
bir meta haline diinüşmesini en-
geueme yönünde attlması geleken
bir adlmdı, Dİst( olaİak yasanD
kesinleşerek yüürlüğe girmesi ko
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DİSKE mĞıı sExnİıiA[AR
ı _ Ası§ 29 26 6s

sümer Sokak Klltç Ap. 9/8 Ydnişehiı
ANKARA

2 _ A§TER - lş 49 73 51

Beyoğlu Tonton Mah.
Eski Çiçekçi sok. 5/? Kat 2 ISTANBUL

3 _ BA§ıN - İş üü2ı -ü§ü
Divanyolu, Kıod Fs.er Cıd. No; 1212
cağıloğıu, İSTANBIrL

{ _ BAııE - §EN {822s , {8 8ı 25
vali Konağ,ı cad. Yapı ve Ioedi Bankası
Emeİli Sandığ Te§isıeri Kst: 5, Dai.3-{
Nişantaşı, İSTANBUL

5 _ aAYsEN 29 09 34 29 37 13

Necatibey cad. Sezeıılöİ sck. l/l0
Yenişehir - ANKARA

6 _ DEv-MADEN-sEİl 2939o _ 29{?9
Necatibey Cad. sezenler sokak
bzan Apt. No: 2/9
Yenişehiİ, ANı(ARA

? - DEvRhrcı sAĞuİ - h
İoetey ılaıı. valide cımii sok. 34/5
A.ksaİay, 1STANBUL

8 - DEvRnucı mPRAf, - İş 29m 53- 29 B0 22
Gazi Mustafa Kemal Bu]vaİı
Yönak Apt. D: 15, K: 5

Maltepe - ANKARA

9 _ GENEL-ış ı?rl59.1?52E7
§ilĞym8n §ıİfı sok. 24
sühiye. ANIiARA

ı0 _ GIDA- İş {5 s9 s5
R€fik §aydam cad. 3/{
Tepebaşı, İ§TANBıJL

11 _EüR cAM-İş }?8{(p
Divanyolu, KIod Faıe! cad. 12l,ı
cağaloğtu, ISTANBı,JL

12 - ıLERıCİ DEBI - lş
ordu cad. No: 300. Kat: 3
Aksaray, İSTANBUL

13 _ rERAnİlx . İş 26 49 2s
Divanyolu, Klod Faler cad. ı2l3
cağaloğlu, 1STANBUL

ıü - LAsf,ltr _ lş 75 ı5 65 . 75 15 66

Londra Asfaltı
Ahmet KuLsi Tecer cad. ıol2
Merteİ, İSTANBıJL

ı5 - ı İ}E{ . İş t8 $ ?{
BaİbEİos Buıvan 58/2
Beşiktaş, İSTANBIJL

16 - oLEYls 18 85 2? . 25 54 19

Mene!şe sok. Muslu Apt. 28114-15
ıOrılay .ANKARA

17 _ TÜRKiYE PETRoL vE KİMYA
SANAYİİ İşÇlL[]Ri
SENDİKASI 17 18 l0 - 25 15 ?8

İzmi. cad. Fevzi çakmak sok. 7,/13

Yenişehir, ANKARA

18 _ r.l.s. 5 56 r, _ t8 s 15

Tuna csd. İnkilap Apt. 5/6 - 7

Yenişehir, ANKARA

ı9 _ TEGE§ - İş 25 3ı 90 - ı8 89 99
İzmiı Cad. Yap.ak Apt. Kat: 6, No: 2{/tı
I(ıalay. ANKAM

20 _ TEf,sTıL 26 85 m
Babıaıi cad. sıhhiye Apt. 19/3
cağdoğlu, İSTANBUL

21 - TÜMf,A-İŞ ?5ı565. ?5ı566
Irnüa Asfalh
Ahmet Kutsi Tece! cad. ı0l2
Merter, İSTANBIJL

22 _ YEN| trABER.İş 29 ?l 16 . 29 63 48
_ Mustafa Kemal Bulvarı

Dağdelen Ap. 9212

Maltepe. ANKARA

23 _ YEBALTı MADEN _ İş 296692
Necatib€y cad. 2212ı.

sıhhi}€, ANKARA
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