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DisK, Yöneüm, YiiİütE., Deneıiı! ve Oııur Kurırlları ve Bi'lge Temtil(ile,i
ile üye sendikalsrln Ytit,iitme Kuruilarlnın Öıen'de ı -4 Ağu§(os 19?t

tafihleİ; afı§rDds 4 giin süfen toplanttsDda oybirliği ile otlnan aşoğldirki
kararlaı lroınuol,ıına aclklanm!stıl.

ürkiye işçi sııı|ını7ı ve emekçi halkınııı önünde çok Öıcmli
sotııloİ bulunmoktadt. Soıunloürı tr^rİinde, kopitğlist,

emperyaıist sisteme, ekoflomik, siyasi ve oskeri bağımlıIık

yatmcktodır- DisK, işç; sını|ının ve emekçi halkın önündeki en öne,ınli

soııınlaıın:,

l| Faşizm tehlikesi,
l| Hükümetin iicrct politikası, tiyat ortışlalı ve pahalılık,

a yalgın işsizlik ve ek otorok do toplu iş çıkarımı,
O lşçiterin özgürce serıdikaları seçrne hokkı, te|erandum,

a Taıım ,e ofman kesifiinde çalışanlorın iş yasosı kopsamlfla alın,

mosı,

a TcK'nın 141 ,,e 142. ı,e tliğer onti,demokratik moddelerinin koldı,

nlmosı,
a NATo, cENTo giıri askeü ötgütLelden cıkılması blok dışı kolınma,

sı, olduğunu soptaüe bu sorınlc!fln çözirkii için bütiiı g cüyle ça,

lışocoğfiı i6iı edeı.

i,-_İ.il f,:ff.' 
jÇ'j:iti,,; i,.,

i*ıi,i:# $Jii,
,a.;,! ,,si| nll ..|,,t:]

;flE§ar:lı



Gtıryü! 2 Ağu§tos ıy,8

luilıiyet 2 Ağustos ly,8

TOPLUMSAL ANLAŞAMA:

DlsK, errlekçi lıalk yoraıına önlemler, olacağı l,e de,nokfatik hık ıe
özgürlükteri genişlcteceği prcgrarnırla seçimleıe gien cHP'yi ı;lkeıi bil
bi|imde, istemleı ıloğrultusunda desukıerniştır. Aıcak CHP, hüküme,

tc geldikten soıra k<ışıllon soı deıece oğır biı anlaşmayı işçl sııııfıııııı
önaıe stlnnİlştİlt.

Anloşnıai, tüm karyı çıkışlara ruğmen gerçek anlomda ücretleiı donılu,

rutmasııı getirmektediı. lşverenlerin toptlı sözıe?ne dtüzeııı 9e iicfet,

tere itişkiİ olcrak yılln önce oıtcyo attıklar; irıefilefi içercn bu a,ı,

taşmo İte, işii sını|ının kozaıılmış olaı haklırı işlemez hab gelmehe,

tİptu slzteşme ıe grev hakkının askı_ıa alııması amaçlınmt&tadt,

DısR Yİıfitme Kuıutu, hükümet ile Tütk,lş ansııila irnzaıondı «tDptum,

sal anlaşma»yg kırşı çıkmıştıı. Geıiştetilmiş topıaıu iıleleti de, bu

taırın doğru ve ışçi sffiıİıfin çıkorlarını koruyaı bit tavı? olduğunl,

kabul eiler.

, HüKıIMETLE |L|şKıLER :

}opl,dnt tayeıed., cHP ağırllklı iktidarla Koııtederosyofıu,nuzun

I iıişkiıranin gİınün koşıllonıa görs ve istemıeimiz doğ,

I rultusunda yi,rtlttılrnesine karqf ,efinişair. DISK, bu lın,
ktrmetln işçl ıe ernekçi halk yafinna girişeceği hef olumlu adımı des,

tekleyecek, işçi sırutlm%ffi ıe emekçi halkımızın çıkorlanıa ters dfışe,

bitecek karar ı,e uygutomalarc korşı ıse somut ve aktiİ miıeadeıe ,erc,
cektit.

ToPLU ışcı çKARMA, |şslzı-lr ve PAHAUlfi:

ürkğc'niı eı 6ıemti soıl/ afl üasırıira toply işçi çikafirru,
işsiüik ve paholıtık yet olmohuılır. Bı sorunlaı bu cko,
ıomik yapı ıe il$hilıı ziıcirt ioılıİc kalnilıkça ilahı ıla

iloıam eıleccktit.

Açık işsiz saysıwı j milyonuı tuetiııle oliluğu Tiıtbjydiie dzılliHı
1g78'in ilk attı ayı içinıle, başta ,rııalen1 eşya, tekstll, tostilı" ,opı 1rc

kaflya Sanlyi otmak ilzere bir çok üretım alaıırıdo ernperyaıizmirı da,
yattığı çeşıtıi koşullonn soıucu ol,arak yoğuı biçimaİe ışçi çlkınmı süı,
ınektzılit.

Tekflr,loiik gelişimiı 9e tekelteşmeıiı hızlmması soıucu hammoiMc,

enerii, döıiz ve tabp yeteısizliği gibi gaıekalerle başta deliınci serı

dikalarımızın eı biliıçli jşçiteri olmük üz€fe 20 blne yakın ğçi işun
atıtmştıt.

lşsiztiğe ae pahalıtığa karşı süıdürüIm mücadeteyi ekonomik,ilemoi<ıa,

iik mücaıleteıin bır parcosı olırek göteı taplafltı iıyeııi, yoğlnlışaı
topıı| işçı çıkarmalan, İiyat artışİff., işsizlik ue poholılığa korşı gktil

ve kaıorlı bir mücadele peitmesiıi korcrıaştıftıüıştır.

DısK lçlNDE BlRLiĞıN PEK|şTıR|LMESı :

DiSK içinıle birliğin pekiştiilmesi konılsuıdo aşağıiiaki itkekıe vo-

fıİr,,,tştr :



Sendikoların sorun[arı kendi orgınlorı ve üyeleri taro|ındoıı çöziim,

lenir. Çözümlenmeyen koıularııt görüşillüp kotarllıJcağl tek yef

DISK korar orgafilardt.

Sendikotarın iç işletine karışmama ilkesi kabul ediıir, DlSK'iı pe

iiye sendikoların sınıl ötgütiı olma yanında, kitle örgütü olmosl

nedeniyte salt siyosi iıançlorııdaıı dolay kisi ,e örgütlerin yöııe,

tlnlce dştqnoffialacağı: !önetjrn, gıup ,e kişilerin bu ilkeyi dikka,

te atafok başkotorrna veya ,önetime kendi görüşlerini ılayatamo,

yocoğıu temel bir ilke olarck kabut edeı.
RAPOR :

Toplantıla katıton üyeler, ayflco, DlsK yijlütme Kuüulu tarc|ından buzı

itketeriıı açıklığa kaı,uşmosı içifl getifiıen raporun sefidikolalffi ofgan-

lorınca inceteidikten sonfo toplanocok DisK Yönetifi Kurulınco tor-

tıŞlt nosl korarloşürılün§tıt. 
CEPHE KARAR| :

Toplaıtı i,qelei. 6.-Genel Kuruldq olınqn «cephe» kararınııı hayoto ge,

çitİlmesi amacıylo DISK Yüfütme Kurutunun bı korarın ışığında kıso

zoman içinde cephenin kiınlerden oluşacağıııı, çepheflin hede|ini sap,

tcyaıak, DEMoknATIK PLATF}RM']!]!ı toplanflasffio yönelik olarak

D1SK Yönetirrl Kuru{una önei getirmesini kororı\ştt,üştll,

SOMUT MÜCADELE HEDEFLERi İ

-ohlontı,ıo 
katloı uyeler, son otarqk yukord.oki görüş[eriıı

l ,rrlrnaİ kısq döflemde E,zeltiktı şu islemteriıı hayata ge,

| İlıllr""rl için yoğutı ve okti| mücadelı verilmesini karar,

laştıımışlardır :

a Dİış{nce ve \rgütLenme 
'zgürttlğiınü 

kısıttayan }47_ 
ve 742, mad-

İetnl' ıe diğer oİti,demokıatik tıiıkümteri kaldırılmolıilır,

a Lokaıt yİsaklonmalı, saırsü gre, hakkı tonınmatı_dır, 
,_

İ İİaieoİo, Iasoır, TopLıı tş söİleşmesi, Grep ıe Lokavt Yasası.ve Iş

{orİı boşto otmak üwrİ çaİşma hayatını llgitewlfuen _ti:m 
yasalat ııe

y ıetmeİkterdeki aıttdemokratik htıktımler kaldırılmalıdır,

İ llaltolıl çalışııu süresi 5 giıne iııdiilmelidir,

Ö Çoİşo"lo, aİasında işçi,memut gibi.yrpq aynmlır kntılırılmatı. ve

İİ çolrş*toro greuli toplu slzteşmelİ sendikal hoWar tanınmalıdır,

O lşçl İğtığı uİ Ç gau"İllgl konusundo etkin ve kotıcı öıIımler gIıı,

mahdır.
O Pemalrıatlk örgfıt[ır üzeriıdeki baskılara soı ıerilmeli, faşist yu,

ialİr daıgıtıtmalı, İon giıventiği, eğitim ve öÜetim özgürlüğtı sağlon,

malıdır.

Yeİi Asıf 2 Ağustos 1yl8



"oisx'it HEDEFııni
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DoGRutTUsu]lDA DEttoKRATıK
PıATFoRilI otuşTuRutACAK»

DİSK VOr"ri- .r,rrulu 22, 23, 24 Ağustos giinteri
DlsN G€neı Merkezinde toplandı. Toplantının
gündemini; Dl§K'e katııma ka.aİı alarak başi,üİao
sendikalaİın durumlarrnın göIüşülmesi, birinci 6 ayıık
dönem çalışmalarlnın gözden geçirilrnesi, demokradk
tip tüzük, Öıen Rrpor! üzerine görüşme ve deEokİıti!
platform konulaf ı oluştuİuyordu.
YöDeüın (urulu toplantısınr Genel Başkan AHulııh
Baştüİk bif konuşmayla açtr. Bıştiiİk, konuşmasında
Türkiy€'nin içinde bulunduğu du:umun genel bir
değeİlendirmesini yaptı. rKüİulad yed hİikümeti!
çel!şkili yaprsüntn, hiüiimetin görevde buhıdoğr seldz
ıylrk siıİeD]D kapttalist elopeİyalist §ıstemlı Tiirİiye
iızerlndeki ba_§kdannı ve oyunlarnt dıha ya}tİdaı
tıntın. olın.ğDı veİdiğiniı söyledi. (Emıreryıılzme yeıi
ödiinler verEeye yönelit girişimlerin ışçı stn ıErı re
emekçi halkımız tataJlndatr sessiz karşılaİmıyıcığırı
ifade ederr Baştiiİk, (yaşanrlan e}onoEik ve slyssıı
tog[llarlıı airai - faşist ve anti - empefyalt§t gütleİe
önemll görevler diişiirdüğünü, hatırlatarak. ıTiirİiye
lşçı stnfmh deDokratik §tnıt ve ıiitle §endikal örgütii
oIsx'iı tu toDEda iizerine düşen görevi y.pacığD,
anti - feşist, anal - emperyaüga güçlefin eD gedş
platforında omüz omııj,a gelmesinin toşollaıını sığlı-
yıcığrntı açtkladt. B&ştiiİk daha sonıa Ören
toplanhsına değinerek, (bu toplantı, işçi sınrfııtn Ye
Dlsx'lı düşms.lartnln oEdoklaİıntn aksine, blrıığı
pekiştiğt, dsho ds güçleıdığ bir toplaDtt oldu, deü.

Baştiirk konuşmasınt şöyle bitifdi :

16. GeDcl KurEı soıİssı giİilen yeıi diiıem şmü
sendikacılığ iıteıeriıe Eyırat Eücadele eden Dİ§K'iı
büyüEe§iniı koşullatııı en eIvqrlşll dtizeye çüarm§ttr.
Tiırkıye İşçi sınfınm seDükal !ıüc8dele§iDlı en ge!ış
kitleieri kap§ay8cak ve ö.tüt biİliğDi sağlıyıcak
koşullatııı yalatD§tı.. Dİsr, bntİin baskılı.& ve
engellemeleıe rağneı Iiirldye işçi sıııfıım seoılikıl
birliğiıi sığlaDad8 öıenll adımlar ıtElşaır. Çeşiali ı!
koltıİıtıd& §osyal - İş seıdika§ınrı, Fııdık - İş
Ulaş - İş §endİkısı'ııı, Limter - İş seıdikası'ııİ, ve
Devrimcl Yapı - İş sendikı§ı'nın DlsK'e kıtıımı
İaİıİlaİ! bü topıaıtıda görüşüıiip kafıra bsğıanıcaktıİ.
Anti " emp€.yıüst v€ aDai - faşist güçleİiğ deİıentD
toplınmal&rınm, tüçbirna yıpmılarmıı }oşullanDı
hazıİlıEtştıİ. ozellikle, empe.yaıizmin tezgAhlıdığı y€ıi
oyoDları ve fışlst saıd!İılsİD yoğunlaşmısıla kat!ı,

a DİsK Yötüetiın Kurulu, DİsK üyeliği için baş-

vuran 5 sendikadan 4'iiniin üyeliğini karaI al-

tlna aınıştır. Böylece işçi smıfının sendikal biİ-

ıiği yoıunda DİsK etrafttida ahıan adıEiıar önem-

li boyutlaıa ülaşmışfir.

tiin ileİici, deDoİİst, dcvİtEcl ve sosyıltgt giıçbf,lr
l]tell ve progrıDlı riaıdele brltğ giııcet 8öIeYtıft.
Buıı glden yoıdı ve 6. Geıaı f,lrll'oı ı !oı[ cephc
İaİaİıİtı rşığDd& 'demokııtk pııtforD-' ııDeıtDlz GD

8eıtş boyrtııId8 toplsıtıDrrds t8.tışıııcıİ ve solilt
t8ısıı bıaııaclktır.
ToDl8ıtımt ıı gİln.temtıtİĞ 6. Geneı f,ıİdın 6neDli
|ı&raılsİııdıı blİt |ııhı bdonmıhııııtİ. B! örğütseı
biİüğdı ve sendikıl aıemodısfutı §ığılmısı yoı!ı|lı
üy€ seıdiİsıann tGk üp tİızüğc tıtlgtıallDısms
yöıeıiİ ç8İşDad!İ. Yiıtscıen s!ııİ mücıdeıeslıin
gindeDtnt e gEtlİdtğ bı soIun, cn g€Dl! tııtışDı
oİtıDmdı ele a|!nscü, bu toııdı b§ıangç ıdEhİı
atılacıkhı.
Yönetin (ırulıınıı görev biıtıct lçiıd. §oİonlsrı
yıtlaşsİıt, bı&msızlü ve demoırısi güçlerıltn 8ücİiıü
stıracst yeıi Lıİıİııİ ıııcsİatr. cephe İonıso!ıd8
eE g€rçetçl ve demo}İsllİ blİ ysklçşıDıı ıDü - fıştrt
te intl - eDtpryall§t güçlerl omoı om!z& geaıfecek bİ
nlıstforE! kuİıcslı çslrşmatıİ yıpı|ıcıİin Dİ§rl rcol
dölemıle hızls ve ilteıl btçİmde. biıyİıaeclt örgitlcDms
ve eğiaseı ç8ü§mıloİlı& ettınliü üızııdırıoak kıİsrıaİm
ılınscığını dı insnı!,of!m. üepİntrQ çilışmıııİınırltı
başııtlıt diıiyoİım.,

Yönetim Xuıulu üç giin süıen çalışmalar boyunca
gündemindeki konulan görüştü, §o8ysı - b, Devrimcı
Yapı - İş, Fındık - İş, Iintor - İş Sendikaları'nn
başwrularını değerlendirerek bu serıdikaların l)htr
üyeliğine kabulünü karaılaştırdı. Gündemin öbiiİ
maddelerine ilişkin görü§ınelefde, oluştuİuıan kararlar
Genel Başkan AbdılIıh Baştiiık tarafından kamuoyuna
açlkland,. Açlklamada, rı97? seçimıeftıde Dİ§r

4



tataflndan ilkeii biçimde desteklenen cEP'nin ve cHP
sğl.llkiı hü}ümeain başarrlr olEısınln isteodiğiı
belirtildi. «Geıici, sermaye yanhs! partilerin,
k€ndllerinir neden o|dukıaıı tüm oluüsuzlükhn
bugiiıkii hükiımet€ yiikleEck v€ yenidcr iktldsrs
8elmek amıctnt tışrdıklarD ifade edildi. Hükümetin
politikastna ilişkin olarak da şu gö.üşlere yeı verildi.

(DisK, hiüümetin ış yasa§rnın deDokr8tıkleştirilmegl,
reıeİıaduEun yasaı!şEısr, grev hı}tıııı
genişıetilEesı, ırıeİıuflaİa ioplu sözleşDeli ve gİevıi
§endikaıaşDa hakİı tanrnEası için ıtacağı heİ sdını
e! attlf biİ biçiDde de§teLleyecektir.
Dİsı( bsğıE§rztıkaan yaıaüt. EmpeıyolizDın hoİ tür
dayatma§tDa kar§ı bağamgıdrktıtr yana &ttlıcıt heİ
adım DisK'ten destek gö.ecektif.
Dİ§K, faşizmtn geİilcti'Eesi, gide.et de yok
cdiline§iDden yonadıı. Bu yoıda stılacık heİ kar.rlr
edtm DİsK ta.afındarı eD giiçlö bir biçiİidc
destekleneccktiİ.

Hüıi-"tç" attlacık beİ yanhş ıdım için geİekli
üya.İriar yapılacak, gerektiğinc§ aktif blr biçimde
karşı çtkılacakıl.. Dis( doğIo iıtllaü adtElları
destekierken de, yanhş atllan aJımtara karşı mücadele
ederke[ d€ stnlfsaı göİevini r-eri!ıe g.tiİecektif.
DİsK'in bu desteği gö§aermelik v'J biçimsel değil, eD

tehlikeli anlard8 bite demoLratik hok ve özgiiİlü}leİiD
savunulma§ı yolunda her güçlüğe göğiis ge.ccek
nitellkte olacakatr. DisK br gücülii slntfsal
mücadelestnden al aıİadır. Bugiinİü koşüua.de
demokIasiye inandüğln! çe taşizme kafşt olduğıınu
belirteıı herkes DiSK'in §lntf§Ai niteukli bıı miıcadelesiDi
sıygı ila kaaşılamak zorundadır.ı
Açıklamanm sonraki bölümünde (sos:j,ellst ha.e}etiı
tİrtiinınüşlüğüı noktasündan haİeketle aşağıdaki

.gö.üşlere yer ve.ildi :

ıGiinüıniizde bl. kıstm siyssi partı v.yı henüz
poıtlleşBemiş eğiliEtlerin demok aai} kiale örgütlertnin
bütünlüğünü, bü neden]e d. gücünü böliicü fıaliyeiler
içine girdikleri gözleDEektedir.

ğyte ki, kendl siyasi başarılaı,uı, bazt debokıalit
kitıe örgüalc.inin yöne{ioinde yeİ tuama ile e9değer
sayınakta ve bü [edenle demokratik kitle öİgüalerinin

O Sosyal-İş, Devrimci Yapı-İş,
Fındık-İş, Limter-İş
sendikalarr
DİSK üyeliğine kabul edilü

bntiinlüğiinü tehlikeyĞ aıüşiırecek kadar sekteİ ve dır
grıpçu tutum içine giİmektedtİle..
üiıyada hiç bıİ §iyasi psİtt ve eğüm keıdi siyasi
bışaı;sını bu tiir dafanışlarıa §ağlayıEam§tlr,
İiiİkiye'nin geçici olrn brgiınkü ko§ı ıarını dı oygln

diişmeyen bü davran,ş DİsK tarafDlıan oııylanımız
ve bağışlanamaz.
Demokrıtik kıtle örgiitleİinin ve özeılikle §en(ü}ıl
örgütıerinin örgütsel bağımsızlığı öncmlt bir koşDıdur

ve DisK'iu temet ilkeleftndendir.
BE 8erçetteD hıreket eden ve Genel K[rEluı bı yold8

8lDIş o|dtrğE ksrıİı göz öDiiDde bulunduİatt Disx
YönetıE Kuuıu :

Antl - €Dpelyaıist, ılti - fışist ııücadele içlnde oııı v.
özelıikl€ bu Eücadelede güçbifliği yıpsbiıecet oıaı
p8rti, eğiliE ve deEokrıtik tuİuluşla.ıı bu türlü
davraışlaıa giİmemelerl koılsuıtıs üyarılmalaİını
ve aykııı davıanış içine 8iİenlerle Dİ§r inş}i!€rinin
kesilEıe§ine ka.a. verDi§tir.

Yiıeaim Kurulu DİsK 6. Geıeı Kırühıuı anti ,

eDpe.yalist, anti, faşist, aıti, tekeı cephenin

olİştuİuımasme yöletit 1 no'lu karafmm u!,glhmayı
geçirilme§i ve deEo}rstik plıtform! oığştuİmı yohD,ıı
iiıriitoe Kutulunı t&m yetH verDlştir. Dİs( Yİıİiitns
Nuİuıu, katrtanlarıır bifbirierine 9aygı duymı, kitıeseı

eylemlg.i esas slDs, eşit hakııra sıygt gö§teİme

Qeıçevesinde ve DİsK'ıı Dücadele hedeflert

doğroıtu§ülds ba pııtformu sağİkh biçiııde
gerçetıeşai.ecektif.

DİsK Yötretim Kuİülü ayrıca, Dİsx GeDel,troruı
İaıarı uyırınca, bütiin sendilalırd. oygEııDDa} İreıe
Dİst( ilketcıi doğrultusünda tek tip tiıziL tıglığnı
tırtlşmak ımecıyıı bır kooi3yoı tuİolmısııe, Dist(
Yiİrütm. Kürüıo üyelerinde! birinin baştaDhğıDdı hoİ
seıükadsn bır yüütEs }urulD üyeshiı kaıllmıstylı
oluştııİülacak bu koEisyonün ı0 Eyliit l9?8 teİihiıe
kad8İ bu tiiziik t&slrğtıı YönetiE trufuionı slnülErİ
ürfİe son biçimi vermesine L&İar vetEiştir,t

Öte yandan, Yönetim Kuİulü], Yü!ütme Kurulu'nun
Ören'de sunduğu İaporun §otlutlınms§ıı için bir
komisyon kuİulmaslna kalar vermişti.. Genel Ba§taı
Abdullah Baştiiık ile Genel Setİeaef Fehmi lşrıiıı. ve
Mehme( ı(ıhnç, Ettın Aodaş, ceıil l(üçü, NDsret
Aydh, cenan B!çakçl, Kenan Bııdak, Burhaı Şüiı,
Eİot Yalçlıl'dan o]uşan Komisyon çalışmalarınl 15

Eylül'e kadaİ bitirecektir.
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BiRuzLAştütA onilEol:o

ToPluttsAt AıltAştülA
HU,il.ut ite Türk - İş arasünda "Toplumsal An!aş-

-ui i.ruluna,. Kamuoyu günleIce "DiSK evet mi. ha-

v,, ., aiv"""ı.ı" biçimce meşgl]l edilci, oysa, bazı

acıklamalarln aksine DisK'in tavrı, Toplumsal Anlaş-

.rİuin,n o.turu atıldığ| ilk günden herı son derece a(ıktı,

or" ,-a"" Toplumsal AnlaŞma salt biİ ücret doncur-

-*r" uiai-ino"' .l" alındı, bu,a indirgendi, Toplı-ımsal

O"narnln," yalntz ücretlere ilişkin bir anlaşma olarak

"tirUİr""' 
*. derece yanlıştır, Adından da anlaş|lacağı

İili- Uu li, top]umsa| anlaşmadır, ücfetlere ilişkin ge,

ii.jiEi.^ı"."ı"rn yanlslfa. hükümetin gelecekteki

tasaltlaTına da ıştk tutmaktad[,
İrai 

",nrt, 
roplr-.nl Anlışma ile ne yapılmak istendi-

rİ"r, ."rr" amaçlandığnı, anlaşma metnindeki satlı

JralarınJati gerçekleri görmek zorundadıf,

;;;;l;;;r; karşı çıkan DiSK, üst düzeyde imzala-

;; ;" ;, nedenle "kAğıt üzeıinde kalacak olan" an-

lİu-""," ll"*U*i sınırlandıımayr amaçlayalak, genel-

6

.te kaDitalizmin bunalımınl işçi ve emekçileTin sıİtlna

"un*i"u 'r"o'e'"' 
açlklamlştlr, DİsK böyüe bir Top-

İ;;;;İ-;İ"r."'v" temelden karşı çıkarken devrimci

";;;tk;Jr; 
herşeyden iince işçi sınlfına ve emekçi

İ"lO"-t"rrİ "orrrnİ, 
olduğunu bir kez daha yinelemiştir,

,.:
.:..i..'.,
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I ş ç i s,ı,rı,ı t ınııı kuü ulu,şı,
< Aıüaşma»larla ileği} iireten
nıe yüınten .ol,ihığu

s osy alibmle g eri elıle şe celtt ir,

Bu orı8şms beıgedniı ıe olduğunu, hangi sınıfsal te-
melden kaynaklandığnı, cöDem dönem değişik ülkeıer-
de işçi ve emekçiıeİin öniıne sıirüıen benzeri aıiaşma-
lann taşınrş olduğu diinya 96 işünü, işçi sınıfının bi!i-
mi agsından gercek yerine oturifiak zorunludtıı. Bu
görev yerine 8eürilmediği takdirde, giiriıniişte 9ekici
ol,an ve beüıü ölçüer içinde kısa bir dönem için işçi
ücretıeriİıde göf€ce bir aıtış dahi sağısyabilecek ben-
zeıi arılaşmalaİıtı temclde işçi snıftnın mücadelesine
ne denli büyük en8eılet getireceği gözıeıdeı uzaı. tu--

hılmuş olur.

BASKİ VE Ş|DDET YA DA UZLAŞMA

5rorrl, toplrol"r,o tarihi, sınıllann mücadeleterinin
taİİhidİr. Kapita]izn ite birlikte tarih sahnesine çıkan
işçi sıntlt iiretim aİadaİmın özel mülkiyetini elinde
bulunduran kapitalist smıfa karşı giiiştiğ mücadelede

çeşitli yöntemler denemiş, bu mücadele yilntemleri za.
man içinde geliştiriLniştir.
Kapitaıist sntıf da işçi sınıfırun mücadele§ıni kaı§ıla-
yabiLrıek ve gide.ek bu mücadeleyi ber,taraf edebilırıek
için her yoıu denemiştir.
Kapitalist sınıfın yani buİjuvazinin işçi §nfı mücade-
lesine karşı izlediği yöntemleı aynı oltnamrş, §iiıekıi
oıaİak değişmişti..

Genellikle bujuvazi kitleler üzerindeki baskışnı süı-
dihmek için başlıca iki yönteme başvuıut. Bu yöntem-
ler kimi zaman birbirini izler, kimi zaman da biıbjrinin
igine geçler. Bunlardan ilki baslıı ve şiddet yöntemidit
ki, buıta başvumıduğu zamaİlar işçi ve ernekçi $nıf-
ıara }arşı hiçbir taviz yeIilmez, en küçiık biİ ktpırdg-
nış Üiıe acımasızca eziıİr. Bunun giinümüzdeki örnet-
ıeİi açıt laşist diktaüirliülel biçiminde göriıııtıettedir.

İkincisi ise "daha ustaca" oıan ve biİtakım küçiik ödiin-
lerıe ıeformlara dayanan yöntemdir ki, burjuvazi bu,
nu uygıııaıüya geçtiği zamanlar işçi sınıfı içindeki uz-
laşmacılan, refolmistleri, sınıf mücadele§ini inkar
€denleri seçer, onlarla işbirüği yapar.

lCpitalistlerin biiylesi tıktik değiştirmeteri, işçi §r
nıfınln içinde de mücadelenin koşullarr gereği ka§ı
taktik değişiırürini, yeni mücadeıe biğmleri4i yaıa-
t!İ. Ama işte bu'noktada farkltlıkıaİ, uzlaşnıacı!ık ile
deYrimci sendikacllık bir yerde ka§ı karştya geli!. Ta-
İih göstermiştir ki, bt!İjuvazİıİn bu «uştaca» taktiLle-
ri kaİşısında sınıf mücadelesinin kah gcrçedini temeı
aımayanıa. teslimiyet göste.miş ve işçi sınıfı haİeteti-
niı büyfü kayıplara uğTamasma yol açmışlaıdıı.

Kapitatizmin tekelci aşamaya geçmesinden sonr8 buİ-
juvazi, işçi smfı haİeketiDi tliilmek ve zayıflatmak iqi!
yoğun ça§alara girişmiştiı. Her a.landa giıişmiş olduğu

saıdı!ılaİ özeılitıe geıişmiş kapitalist iiıkelerde Dewa-
lannr verıüiştİr. Bu iilkelerde i§çi adsloıcasisinin v8İ-
ltğl, butjuvazinin çabalaİna gerekli o|an zemini y8İat-
mıştr. Çiinkü sömügeıere sahip olan ve sömİiİgeler-
den elde etmiş oıduğu aşılt kedaİı kendi iiİkesine ak-
taran Avrupa bıırjuvazisi, jşçi sınıfı igiııde imtiyadı
kesimıeı yarataıak bu işi ba§armış, uzla§maetlığrn to-

huırİaİıltı işgi sıoıfıntn içine ekmiştiİ. Daha ı858 y-ı-

Lnda İngiltere'deki kapitalizmin bu niteliİlerine daya-
narak Engeıs, "İngüz proletaryasının gittitç€ daha far-
la buıjuvalaştığnı" söylüyor ve bu tehıikeDin işçi st-

nıfr içindeki etkileıine ditkati ç€kiyoldu. Bu ethiler gi-

deıek işğ sınfı halekea içind€ değişik §apİlalaİı da
beraberinde getirerek, reformizmin ve revizfoniuııin
güçleıımesine yoıaçmıştE.

sınıflar arastnda uzlaşma aıayan, talihin geıişimini bu
teİnele oturhnat iiteyen buİjuva d8i.incesi giiniiİniizde
de ortaya çıkmakta ve kendini değişik biçinılerde gös,

terınektedir. Dirnem dönem kullanmış olduğu silaNaım
değişmiş olmasına karşın, uzlaşmacı öziınü değştirıne,
yen bu ideolojiye karşı kararlı bir savaşı siildiirret
işçi s,nıfDtn temeı görcvi olnu§tuİ.
Ihsaca özetleıneye çalıştığrmız bu sİıreg içinde yer yet
}ayıpıaİa u&ayan ama reformist görüşleri yeniıgiye
uğratarak büyiik ötçüde başarı sağlayan ve yeni bo-
yuuara ulaşan i§çi sındı mücadelesi bugiiD değişik gö-

riinümler biçiminde de olsa aynı tehlikelef ile kaışı
karşıyadır.

Gtlotl-ta" burjuvaziye "çaüşma barışı"nın, "top-
lumsal baDşrn" nimetlerini kitlelere yayacak, sıntf ger-

ç,eğni gözıerden uzak tutacak bir dayanak gerekmek-

tedir. İşte bu dayanak go§yaı - deDoİrasldi!. Gelçek-
ten kap,italist diizen açısından açmazlaıın baş gö§terdi-

ği, bünalımın yiikseldiğ döneııılerde burjuYazinin <u§,

taca» kullandığı ikinci yöntemi uygdamak her zamaİ
sosyal deİnokrasiye düşmiiştii!, düşmektediİ.
Tıiİkiye'de gelişmekte oıan smıf mücadeıesinin pratiği
de aynı sonuçları doğurmakta, tarüseı olat8k biı çok
kez kanıtıanmtş olan gerçalİer değişik boyuüaıda ya-

şanmaktad]r.
Bu nedenle hİikümet ile Tüık - İş aıaşnda imzala rt!ş

olan Toplumsal Anlaşma'yı özetlemiş oıduğumuz maddl



temelin dişında düşiinmek, stnıİsal kiikeılerini başka
yerlelde a.amak uzlaşmacıltktır, r€fo.mizmcir.

TüRKiYE işci sııırı GEtiRDiĞi
DENEYLERDCN GEREKEN
DERsi ALMıŞTlR

ğıtemirae. özellikle scn 15 - 20 yıld[, belirti koşul-
larda Iılziı sayılacak bir ekonomik gelişme sağlanmış
ve buna koşut olalak işçi sınıfımız da geli§miş ve güç-
lenmiştir. İşçi sınıflmızın böyle geüşip güçlenmesi, do-

ğal olaıak, onun toplumsaı yaşamımızdaki, etki ve ağıİ-
tığnı da artırrruştıı. Öyle ki, bugün, işçı sınıfimıan rı-
za ve desteği olmadan ülkeyi yönetırİek hemen bemen
olanakslzdır. Ancak açıkhr ki, işçi smıfımızın bu etki

ğimiz fiyat aİfuşlarının yani enflasyonun nedeni budur.

Atrııca fiyatlaıın yükseliliği mallaıımızm ihıacatmı ön-

lemekte ve böylece döüz bımaltmı da ücret aftJşından

kaynaklanmaktadİ. Ücıet artışları yahİtrnların azal-
mastna lre dolayrsıyla kalkrnmaıın yavaşlamasna da

neden olmaktadır. Kısacası, kapitalistlere göle bugtinkü

ekonomik bunalımın baş nedeni işçi ücretlerinin yük,

sekliğidir. Neden bu olunca, çözümü de ücretıeriD doı,
dorulmısı, yd da daha genel bi. deyimle, denetiB ıl,
tına ıİnması olacaktr. İşverenleı bu aİnaçıa, ücretıe-

rin ışçi, işveren ve gerekirse devlet temsilciıerıtden
oluşan ç,eşitıi biçimdeki üst diızeydeki kurullaıda sap-

tanma§ınr önermektedirıer.

AvRUPA,DA
DENENMiŞ GEÇERS|Z MODELLER
ÇÖZÜM YOLU OLAMAZ

Tİplumsal Anlaşma'yı işçi sınrlrnın öniine sürenter
b€nzeri anlaşmaıa.n bir çok iilkede. özelükle İskandi-
nav ülkelerinde yaptlüğını ve "sosyaı adaletin sağlan-
dığı" bu ükeleıde işçi ve emekçiıere yeni hakıar ge-

tirdiğini öne sıİnıektedifler.
Örnek verilen bu iilteterde kapitalizm oldukça geıişmiş,

sermaye yoğunlaşmış, merkezileşmişür. Bu ükelerdeo,
sözgelimi tekelci kapitalizmin en güçlü tjir biçimde ege-

men olduğu İsveç'te iİeüm araçıarırun % 95'i bir avuç
aanıığın elinde bulunmaktadt . İşçilerin her aıandakı
güçlü müc;deıesi İsveç'te buıjuvaziyi birtakım ödiin-

ler vermeye zorıamrştır. Fakat yine de bu ödıinler ka-
pitalistlerin karhrı karşısında önemsiz kaımaktadır.

Ekonomik düzeni çok övülen bu kapitalist ülkede toplu
pazarlık sistemi ise sendikalaıın me.kez yöneticileriyle

Oişçi sınıfinın toptaıı satışr demek olan
«Toplumsal Anlaşma»lar Awupa'nrn birçok

ülkesinde uygulamaya girmiştir. İş9i srnıfının
tepkisi uzun sürmemekte bu «anlaşma»lar

mitinglerle protesto edilmektedir.
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kapitalistleıin melkezi örgütü ara§ında yapılan "ser-
best sözıe§meleİ" yoluyla yiiİütüliiİ. Bu sözıe§İngıere
göre, üc.etler, çalışma koşuılaaı ve bunlarm dayand!ğı
genel ilkelef üst düzeyde merkezi ölgütler tarafmdan
yapılan anlaşmalarla düzenlenir.

Üst düzeyde işçi ve işveIen kuıuluşları taıafından ü-
kenin tümünü kapsayah bir temel sözleşnıe imzalanır,
bu sözleşme işkollarında imzalanacak sözleşmelere ta,

mel teşkil edeı. Eğe! tlrafıar bir anlaşmaya valamaz,
sa, araya Ulu§al işgücü Komit€si adlı hükü[ıetin uz-

laştıİma kulumu girer ve varolan anlaşmazı!&n çö-
zülmesinde yardımcı oluı.
Bugün "Anlaşma" ile yaptlan uygulamalara İsveç işçi

i?'r

s,nlfi şiddetle karşı çıkmakta, bunca yıldıİ uygulaıa,
gebn Lu sistemjn işçi ve emekçileIi yoksulluğa itliğ,
ni. son yıllarda artan işsizliğe neden olduğunu savun-

maktadır.
İopİr.*l Anlaşma'da varolan görüşlerin benzerini tn,
piliz İsci Partisi'nin poliuk çizgisinde ve pfogramlnda

İa gar."t mümkündiif. İnsiIiz İşçi Partisi Illatdır
işçi-sınıfının mücad€lesini benzefi anlaşmaıarla engel-

temeye çalışıriakta, iicr€uerin doıduİulması!ı sayun,

maktadır. Scn olarak lgr4'te imzalanan anlaşma da

aynı özü taştmş işçi ve emekçilerin büyiik tepkisiyle

kaİşılanİruşhr.
nncat lngiüz İşçi Partisi ctki alanındaki udaşmacı

sendikac,larıa, işçi aristokrauanyle bidikte uzıaşmacr

lık aıanrnda oldukça detıeyiıDe sahip bir örgiittiiı, Paı-
tinin 1958 yrlında onaylanan iintü Geüşİtıe Pıanı'nda

işçi ve emekçilerin ücretlerinin dondüulması, ücret

J,şlurın,n duıdurulması önerilmiştir, Ve ücretleıdeki

artış;n verimlilik arİşına bağlanmast önenLniştir, Gi,

derek ücrette.deki artışın wrimlilik artışrna bağlanDast

gerektiği savuoulmuştur.

Parti yetkiıile.i siiıekli olarak ücretlerin dcnduİulma-

§ına ka.şt gkİnakta, ancak ücretıerin patronlaİ iıze-

rinde yapırı!ş olduğu "ağır baskt"nm ortadaı ka,lk-

ması gerektiğini, sendikalarrn aşrn isteklerd,e hulun-

maktan vazgeçmeleıini "makuı diizey"leıle yetinme-

l€rini söylemektediİler.

Benzeri uzlaşmalalıİı Tiiİkiye'de de gerçekleştiril-

mesi için tekelci kapitalistler siiİekli çaba haıcamış-
laİdü. Tükıye İşveren Sendikataıı Konledeİasyonu
(Tİs(), onun en saldııgan örgütı€rinden MEss, TüİL
sanayici ve İş Adamları Deıneği (TİİSİAD) ve sa-

nayi odaları siirekli olaİak tİiylesi uzlşmacı 6ııeıi-
leli "çaıışma barışı" adı altmda geti.mişlerdir. §iiiz-

getimi MEss'in ıy,4 - ?5 Konferanslaİuıda bu konu

özcllikıe ele aİnntışhr. TİsK'in çaİşma raporhİrrda,
TÜslAD'ın yayınlaıında §İiİekli olarak bu göriişler diıe
getililmiŞtiİ. ve sonuçta hükümet ile fiiık - İş arasın-

da imzahnan Toplumsaı Anlaşma'da tekelci kapitalist-
lerin yıllaıdır önerdikleri çözümleı aynen yer a}İııştır.

TOPLUMSAL Aİİ|LAŞMA
soRuNLARlN cÖzÜM0 içıN
8ucÜilKü DÜZENı
BENİMSEMEKTEDİR

llplumsal anlaşma sorunu bugtin geniş erııekçi

kitlelerde, işçi snıfından yana olan ilerici, demokıat

kesimde tam anlaıİlyla anlaş m]ş değiıdir, Yalnızca

Toplum§al Anlaşma değil, hükümetin getirmiş olduğu

birçok öneri ve uygulama, iıerici, demokrat kesim ta-

rafindan enine boyuna ta.hşllmamakta, en t€mel şo-

runlar bile gündeme getiriLrıeınekt€dir, HiikıittEü yrp,

ratma, gelici ve faşist güçler kaİşısında yalİıız bırak-

ma endişesiyle eD hayati sorunlar kiiüendiriımeLt€dir,

Özellikle hiüümetin antı - faşist miicadele konusundaki

kara.stzltğı kesin bir dilie eleşüıilmeııı€kte, emperya-

lizmte kurulmuş itişkitere dayanarak giriştiğ çabatar
iistü kapatı bir biçirnde geçiştirilmektedir,

DİsK açıslndan sorun oldukça açlktır, Bugiinkü hükü-

9

ı!
Ç



F
@t eıbeü€ ti. MC hiikümetlerinin benzeri değildir vc
ürici biİ yapıya saNptir. Bu P€rçeği bilen DlsK, va-
roıın hİİiırtİ işçi sınıfından cmekçilerden yana ala-
cah her İaİaİulda. 

'aşist 
tırmanışa karşt sürdüreceği

b€r tiirlü Erğcadeıede sonuna kadar destekleyeceğini
ggİı8mşir. Bu aıestek. hükümetin dayand,ğı sıntfsal
teıneü, dİnya görüşiınü gözardı etmeden, unutmadan
s8ğlanan biİ destektir.
Herşeyden öoce biİ geıçeği 8çıkça ortaya sermgk ge-
ıtklt€ktedir. CHP ağılıltlı hüküııet emperyalizmle
sağları kopamada kararlı gö.iinırıemekte, tersine bu
bağaıı daha ileri bir düzeyde yenileştirmekte, düze!ı.
ıemektedir, Ambaıgo karşısndaki tutum, kapat dığı
düi pek beLi olmayan üslerin yeniden açılması ko-
nusunda yapdan pazaİı*.lar bunun en son kanıtıaııör.

E-p"ryallrne otan bağrıtütık Tiiıkiye ekonomisini
de tam bi! batağn içine solrmuş bulunnıaKadır. İMF'
nin ist kleİi doğrultusunda ahnan ve uygulaomasına
başlanan ekoDoDik önıeürİer işsizliği arttrmş, enflas-
yon ora!ııru yğİseltınişü. İ'iyatlaİ aİtmış, işğ ve emek-
çilerin satın almı güçleri azaımtştır.
ıyn yııtnda işçiıerin gerçek ücleuerinde öİı€ınıi bir
azalma olmuş, Lapt^ıi§tteiin k6ılan artaıken, işçib|
rin ulu§aı gelir içindeti payla.ııds düşıne oınuşİıİ.
Bitçok işkoıuda toplam taıebin diişDesi sonucunda top-
lu 9ıkaımalaı başıaıüş, bu uyguıamaıaİ kaİşıgında hü-
tüıİıet biİ şey yapamaz duruma gelİnişür,

İşte böyle hir ortamda ekonomik bunal:m:n nedenini
i9çi ücretıerind€ki artışlara bağıayan kapitalistıer, işçi
ücreüerinin dondurulmasr için hiikürnete baskı yapma-
ya tre buıun da soouçıaİ:nı aımaya başlam]şlardır.

İ.r"l"n"o Toplumsal Aılaşma'da "denge§z ge-

lişİİı€nin, düen§iz gnaileşmenin, sağlıksrz ve t,ıtzıı kent-
leşOenin doğurduğu sorunlaı, son 1ıllarda Tiiıkiye'yi,
cumburiyet, Tarihimızin en ağr ekonomik ve topıuırısaı
buİıal,n arına sürüklemiştİ" denilerek fiirkiye'nin ta-
pitali.t - emIEryaıist si§teme bağmlı oluşunun getirdiği
sorunıa.rn gerçek Dedeni örtbas edilmiş, bu durum An-
laşmatıın "...ükenin içinde bdunduğu ekonomik duıum
gözönünde tutulaıak" denilerek kapitalist §stemin ve
empeıyaıizme bağırı!ğının veri oıalak kabuı edildiğı
açlkça oftaya koomuştut.

TOPLUMSAL ANLAŞMA lLE
,çALIşMA BARlşl" ÖNERİLMEKTEDİR

Htimiııet iıe Tt RK - lŞ arasındaki imzaıanan Top-
luınsaı Anlaşrna'da tarafların üzerinde birleşmiş ol-
duklaıı teınel bi. düşünce vardu. Her iki taraf da
"işbirliği ve dayantşma"nm, "çüşma baİışına olduğu
k8dar 8eneı anlamda toplum barışına da büyfü kat-

, kıda" buıunacağr inancrndadt.. Sınıf mücadelesini inkir
eden uzla§macı sendikacıl* için uygun oıan bu diişiin-
ceyi, devrimci sendikacüğtn onaylamirsına oıanak yok-
tur. Çok açtk biİ gergektir ki, sömü iniin vaİ oldu-
ğu, sınıf mücadelesiİıin keskinleştiği sınıfu bir topıum-
da "çalışma barışı", "topıum§al barlş" diye bir §ey
söz konusu olamaz. Üretipı a.açla.ınıo bir awç aan-

ıo

İğırıın elinde oıduğu Tiirkire'de de "çalışma barlşı"nı
önermek, kapitalistlefin çtkaİlartnı savunmaktıı.
ı§te Dısk Toplumsal Anlaşma'ya karşı çıkarken en

başta bu temet düşiinceye karşı çıkmış ve sınıfsal
tavrını Det bir biçimde koymuştur.

TOPLUMSAL ANLAŞMA lLE
GERçEK ÜCRETLER
DONDURULMAKTAD|R

Gerek hükümetin açıklamalarmda, gerekse Anlaş-
ma'nln satır aralarında ücretleıin dondunıımasınıh söz
konusu olmadtğt yinelenmektedir. Öncelikle be[ft€-
ıim ki, bu anlaşmalı hazırlayan taİaflarrn "ücretleri
donduruyoruz" diye ortaya çlkmaları b€klenemezdi. Az
önce de değindiğimiz gibi dünyanın hiçbir ülkesinde böy-
ıesi aç* bir davranış görüımemiştir. Çiinkü tüm dün-
yada gelişen işçi stnlfın]n mücadelesi kapitaıistleri de-

ğişik yöntemter aramaya itmekte, çatışmayı daha yu-
muşak zeminlere indirmeye zorlamaktadır. sİjzgelimi
1968'de Fran§a'da ve 194'te İngiltere'de yapllan an-
laşmalarda lemel amaç a$kça o.taya konmaİİuş, "üıke
ekonomi§nin ç]karıarı" ğerekçesiyıe uygulamaıara gi
rişiııniştü. 1y,4 yılında Aİjantin'de imzalanan "sosyal
Mütareke"nin de gerekçesi de a)mı nedene dayandr-
.tlİİuşh..
Bütün bu tiiİ arılaşmalarda ortak olan bir yan daha vaı-
dır. O da anlaşmanın metinleıinde kullanılan muğlak,
her taıafa çekilebilen dildir. Örneğn, Toptumsal An-
laşırrı'ntn soodan üçiincü paİagTafında şöyle deniımek-
tedir: "Bu 'Toplum§al ADlaşma'daki ilkelerin ve
kuralla.rn, işçi ücretıeıini donduıma veya işçilerin
ulusaı refah artışmdan haklarını al,abilmelerini enget-

TOPLUMSAL ANLAŞMA
sARl sENDiKAcıuĞA
PRİM VERMEKTEDİR

Toplumsal Anlaşma'nın 1. Maddesinde "Yalnızca
ekonomik savaşıma ağrüı( veren sendikacük, üıkemi-

)
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| «T oplumsal Anlaşrna'ad
işııeren örgütlerinin bakışı
MESS Gazetesinin
Teınrnuz sagısındn
yukıırıda görüldüğü oibi,
sergileniEordu.

zin ekonomik ve sosyal koşullaıı yönünden hızla bi!
çıkmaza, yönelmektedil, " denilmekte ve sözde yalruzca
ekonomik mücadele veren s€ndikaöülık mahküm edil-
mek istenmektedir. Şüphesiz yalnızca ekonomik müca-
deleyle yetinen sendikacılık uzlaşmacı sendikacılrkhr.
Ama anlaşmada bu sendikacrlığln karşrtı olan, işçi sı-
nıflnın ekonomik. politik ve ideolojik mücadeıesinin bü-
tiilrtlüğünü temel alan sınıf ve kitle sendikacılığı elbette
hedef olalak sunulmayacaktır. A.laşma'da işyerleıinde

verimlilik artışı ve dolayısıyla iiretim artışı için kattı.
da bulunacak, gercktiğinde ücret artırımı sağlamgyan,
'fedak6ılık"laıa katıanacak bir s€ndİkacılık öİıeri|ırıek-

tediİ.

Bunun yanısıra Anlaşma özelıiİıe işkolu esasına göİe
toplu sözleşme yaprlmasmı da savunmaktadır- Topıum-
sal Anlaşİİıa'ntn 7. Maddesi aynen şöyle demektedir:
"Bu dönem içinde işyeri ve işkolu esasına göre a5ın
ayrı topıu sözleşmeler yap maması, bunun kaçlnıımaz
olabiIeceği duru.rılarda da ek yüır §ığlelmıııısı yo-
luna da gidileceklir." Bu yolla çoğu işyeri esasrna gö.
re toplu sözleşme yapan DİsK'e bağıı sendikaıartn mü-
cadelesi engellenırıek istenmekte ve çeşitti biçiİıİerde
işkolu yetkisi almış TÜRK - İŞ'e bağıı sendikalaİın çö-
küşü engellenmek i§tenİnektedif. Bu da, §iya§al iktidaİ-
ların güdümiinde bir §an sendikacııtan ieşvik edilece-
ğinin açık lir göstergesidir. Maddedeki "ek yaİaİ sağ-
lanmamasl" deyimi de doğal olarak işyeri düzeyinde
sözleşme imzalanuş olan sendikalaıın yararına işleye-
ceği için bu İnadded€n de kimin yararlanacağı bellidir.

ToPLuMSAL ANLAşMA işçiNİıt|
iş GüvENcE§i KoNUsuıılDAKi
KAZANlLMlş HAKLAR|Nl
GERi ALMAKTADİR

İşçller lçin belli bİı yerde ve belli bir işte çalış-
manın büyük önemi vardır. İşçi sınıfı uzun },ıllar bu
uğurda mücadeıe vermiş ve bu yönde örteınli kazanırn-
ıar eıde etmiştir. Bugiin i§çiıer beıbıenmiş yer ve iş-
ler dışında çalışffİmama yolunda özellikle toplu söz-
Ieşmeleıle ileri haklar kazanmı§lafdı.. İşte Toplum§al
Anıaşma işçilerin bu kazaıımıarını geri almaktadır.
Bununla ilgili 5. İnadde aynen §öyıe derİıektedii: "Ka-
mu kuruluşlarında üretimin etkinliğini ve arhşınr, bu-
nun yanı$ra yöneticinin yönetimdeki et&i.ıiğini engel-
ıeyici nitelikteki rıaddeıer topıu södeşmelere konma-
yacaktıı, daha önce toplu sözıeşmelere konulmuş bu ni-
teıikteki maddelef de işletiımeyecektir. (Bu biiliinde
sözü edilen maddeleI akçaıı hüküEüeri içeren madde-
ler olmayıp, özell,itler emei kullanımı ve istihdama
ilişkin maddelerdir.) Kuİuıuşlarıİ kendi biinyeleri için-
de işçi ve işveren tem§ilcilerinden oluşturacakl8rİ ,ko-

misyonlar. değnilen bu maddeleri saptayaİa[, bunlaıa
yönelik önerileri oluştutacaklardrı. Bu kuraı gözöniinde
tutuımak koşuluyıa işçilerin yiinetiİİle ve §oruıııluıuğa
katılmalarını veİimüllt ve İAr srtrşma ds tız taücı
v. demotİısiDlze ycıt bir boyla &ızııdrrıcı yönde dü-
zınlenmek ve sağlamak üzere ortak çaLşmalaİ yapı-
ıacakh.."
Yöneticinin yöneüındeki etkinıiğini en8eııeyici rıitelik-
leki maddeleıin toplu sözleşıııelere konmaması ya da
vaıolan sözıeşİİrele.den çıkaİrlması kesinıikıe bu8iine
d€ğin mücadeıe ile kazanılmış haklardan geriye dön-
mek kapitalistıerin eline yeni bİ silah vermek demek-
tir. §izgelimi bugiin sözleşmelerde yeİaıan ve özellikıe
KiT'lerde görece de olsa yöneticinin etkınliğini eıgel-
le}en baa hakların uygulanmast böyıece ortıdan kal,
kacakhr. Özellikle sözkonusu ediıen maddeler ayril-
makta vg "eE€t kııılaıtmı" ile "igtthdıDı tıtşkiı|' mad-
dele.d€ yöneticinin etkitıliği sağlanmaktadır. Bunun ne

anlama geldiğini uzun uzun anİatmaya gerek yoktur
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sanıltz. Yıni işçi fazlası gibi "i§ühdama iİişkin'' bü
so.un §aİsa ğı.ı konuda ael yetLili yönetici olacak, dile-
diğini işten atabilecek.
Yöneücinin eüinljği salt bununla da kalmamaktadır.
Anlaşma'nıİı 9. Maddesinde "işletmedeki işçi fazla§ını
mssleğne uygun .başka alanlala aktaİmak'' için de
yöııeücileıe ,eüi Frilmekt€di!. Dileyen yöneuci, dile-
diği işçiyi bir ba;ka işletmeye gönderebilecek, da-
ha açlk bir deyiırııe işine geımeyen bir işçiyi bir başka
yere süİEC yetkisine sahip olabilecektiı. Bu maddenin
siyasal iktida.laİ elinde nasıl işletiıeceğini açıklamaya
hiç gerek yoktur. Önde gelen iıerici, deyfimci militın
işçilerin b8şlanna g€lecekleri şimdiden söyleyebiıiriz.
Bir de o işçinin kamu işyefinde DİsK'e bağıı bır sen-
dikayı örgüttemeye çahşhğını düşiınün... ve de bu Top-
ıumsal Anlaşna'nın özet §ektörde Koç'laıa, Sabancr'
lata ait işyerlerinde de uyguıandığrnı göziİniizıİn önü-
ne getirin... Evet, yöneıicınin etkinliği Topıumsaı An-
laşmayla tıiiyle sağlanıyor!.. Ve ardından ..Yönetime

Kat ma" &ıerisi getj]iliyor.
Topıumsaı Anıaşma daki bu maddey€ en çok s€vinenıeı
kapitaıistter olmüştur. MEss Toplumsal Anlaşma'yta
ilğiıi oıarak yapm§ otduğu agıklamada şöyle demet-
tediİ : "Topıumumuzu anarşiye, üretimimizi v€rimsiz-
üğe sitüldeyen otoıite Bunalımını giindeme getirme§i
ve topıu södeşmeıerde iiretim yöoetiminin etkinıiğini
kısıtlayan hüküRtlerin aJnklanmasiİıı öngörmüş olmast
anlaşmanın öneıDıi ve oluınlu bir başka yanıdıı.''
Ge!çekten bugün kapitalistıer de yönetimin etkinliğini
klsıtlayan maddelerin ayıklanmasmı ist€mekte, işyer-
lerinde diledikteri gibi at oyDatmayı arzulamaktadu-
|ar. Bu da bize Toptumsal Antaşma'ıın hangi §ınıfla-
rln çıkarı doğ.ultusunda kaleme aıı[dtğını bir kez daha
beIgeıemektedir.

TOPLUMSAL ANLAŞMA
,YÖNETIME KATıLMA-Yl
8lR oLDu 8lrrlYE GET|RMEKTEDıR

İşçı 
",n,t 

içindeki reformistıeriİ dilleİinden dü-
şiıİmedikleri bİ kayram da ''yönetime katılma''dıİ.
özellikle hüküraet sözcüleri zaman zaman bu konuda
parlak cüİdeu açtkıamaıar yapmakta ve bu youa işçi
sıntftnın yeni kazanımlaı elde edeceğini öne sürmek-
tedirıea. o)ışa işçi s,nfı bu konuıarda oıdukça net bir
bak,ş agsına sahiptir.
Üreüm aıaçlaıının kapitalistıerin elinde oıduğu bir
toplumda, gbrçek anıamlyıa yönetime katılma mümkiin
oıamaz, Aıicak, Tüıkiye'de özellikle kamu kuruluşıarın-
da çalışanıaİın ne tiİetiıeceği, üıetim düzeyi, çaıış-
ma koşullaıının saptanrnasl uygulanacak teknoıojinin
seçimi. eıde ediıecek karln dağıt!ınıası konusunda tam
oıarak !ör ve ıırs. sühlb| oımalaİı ışçi slnıflna yarar
sığlayabilir. Yotsa sömiiriinün sorumlularroa ortak ol-
ma bi9iminde bir kahıma zatcn di§iinülemez.

Toplum§al Anlaşma bu kcıuda bugiiııe kadaı söylenen-
lerdeı de geride hiikiitrıler getiıınektedir. 5. Mad4 yö-
ıetlmc ve soİlDhıığı kıııımayı, ''veİinııiıik ve taİ
arhşEa da hız katıcı ve demokıasimize yeni biı boyut
tazandırıcı yönde" düzenıenınektedir. Daha açıkcası,
Topıumsal Anıaşma'ya görc, "yönetime katılma'' işçile-
rİn "verirııiıik ve kat artı§ına hız katma'' anlamına
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gelmektedir. Böylelikle demokrasimizde "yeni bjr bo
yut" kazanmış olacaktf !..

Eğer ge.çekten demoktasiye yeni bi. boyut kazandlril-
mak isteniyo.sa, bu başta tiim çalışanlarıo gEe9li, top-
ıu sözleşmeli sendikal haklarını tanımaktan geçcr. Yö-
netim konusunda ise savunulacak demoklatiklik, işçi-
leıin sendikal örgütleri alaclIrğtyla çalr§tıklall işletm3-
le.de söz ve karal sahibi olmaları tiiçiminde beliılen-
melidir. Bunun dlşındaki her çözüm uzlaşmacılığa yol
açal.
Yönetime katrlma, işçilere hiç bir yaptrrlm gücü taDln
madan, belli konularda özel|ikle istihdam, izin, vaıdi
ya... gibi konule.da işçilerin göIüşüoü almaya indil-
genmiş durumdadrr.
Toplumsal Anlaşma 3. Madde'de "yönetime ve sorum-
lu]uğa etkin biçimde kattlmaF sağlayan ancak yöne-
tiE etkinliğini ve disiplinini bozfuayrn bif düzen kuru-
}acaktı.," hükmünü getirerek bu konuda da iŞletme-
lerde çal]Şan işçileri tamamen etkisiz hale getirmeyi
amaçlamaktadır. Ge!çekten şu anda bu kcnuda var-
olan hükümleriİı kaldl!ılaİak, yöneticilelin işçi aktaı-
malarlna kadar yetkili krlinacağt bir düzende işçileIin
yönetime nastl "katılacağı" çok açütır.
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Toplumsaı Anlaşma, yönetime katılma ile yöneticilerin
etkinliklerinin arhİılması önerisini biI arada getirebil-
mekbe, ancak işçjleIin ölgütü olan SsK.da bi]ğ işçi sı-
aıfma §öz ve karar hakkı tanımamaktadıI.

Daha 
"or.u, 

İşletmeleı Bakanının 7 - 13 Ağustos ta-
rihli Yankı dergisinde kohu ile ilgi|i olarak yapttğı açık-
lamadan anlıyoruz ki, Hükümetin düşiindüğü Yönetime
Katılma modelinde sendikalaİ devre dışı btlakılmakta
ve işyerinde çaİşan işçileİle doğrudan ilişki kuİulmak
istenmektedir. oysa biliyoluz ki, b'öyle bir uygulama,
gideİek sendikaların, fonksiyonlannl azaltacağı için, et.
kinlikleli olmayan zayrf ö.gütıer haline düşmeleıi so-
nucunu getirecektif, DİsK, işçi sınlfıntn buDca caba-
larla o]ı]şturdı]ğu sendikal örgütleıinin, içiboş kuruluş-
lar biçimine döniiştiifillİn€siİıe, elbette ki, .azı olmaya-
cakbt.

TOPLUMSAL ANLAŞMA
işçiLERi YAT|RlMLARA KATKlDA
BULUNMAYA ZORLAMAKTADlR

Anlaşma, işçileıin ücİetle.ini dondümakla yetinnıe-
mekte, bir de bu ücİetlerden yabİrndar]n finansmanı-

na katkıda bulunulmasınt öngörmcktcdir. Anlaşmanıı
son böıümündeki ilgiıi 2. Maddc şöyledir: ..Ekortomik

ve toplumsal yaşamca yönetimc ve sorumluıuğa katll-
manın gereği olarak işçiler, kamu kc§İmi işıeımglerinin
yılıık progıamla.ında yer alan yaalnmlı.ın ge.çekeış-
tıİllmesine gereLlt kıakıy| yapocıkı8ıdtr rc buna öreıı
tösaefeceklerdir."

İşçilerin ücretIefinden ayılacaklarl paralarla çalıştık-
ları işyerine ortak edilmeleri' L.igimindc yaygınlaşan
hayalci sosyal - demokrat gö.ü§ün nc denli geçrsiz ol-
duğunu p.atik ispatlamış bulunmaktadır. Baa ülkeıerr
de bu yolla s€rmayeDin haıka yayııacağı ileri sürİilmüş.
derıeyi yapılmış, aıcak bir §üre sonra bunlann büyük
se.mayenin elinde yeniden tİplandığı görütmüştiiı,
Bu.bile bize Toplumsal Aolaşma'nırı nas|ı bir slnf !e-
meüne dayand,ğını bir kez daha göstermektedir.

ANLAşMA lşçl sıırırııır
ıSTEMLER|İıE Açlı(u(LA
CEVAP VERM|YOR

İşçi sın,fın,n bazt güncet ekonomik ve deınokıaük
istemlerine Toplumsal Anlaşma mehıiııd€ yer verilıırsi
olumlıJduİ ancak bu konularda da geretli açıkhk sağ-
ıanmam!ştır.

İş Yasası'nın |ı- l7. ve 2A. maddeteİinin yeniden dü-
zenleneceği §öylenİnekte ama bunun han8i temeı üze-
rinde yapıIacağından siizediımeİııektsdir.
Refeıandum konusunda da biİ aç (lık yoktur. salt
"ıeferarıdum ilkesini, sendikal yarışmada sorumşuru-
ğa yol açmayacak ve işgilere zarar vernıey€cek yönde
ya§aıaştlrmak" gibi belirsiz bir tantntama kulıanılmak-
tadır.

Toplu sözleşme ve gİev hakıarrruı Anaya§8 çerçeve-
§inde gözden geçiıilip, belirleneceğinden sözeden an-
laşma, bugün fiirtiye'deki senditaı bakıardan yoksun
emekçiler için hayatı bir sorıın oıan işi - memuİ ay-
İrmı konusunda açıklrk getirmemektedir.
Kısacası, Toplumsal Anlaşma işçi sısıfıtun ginc€l eko-
rıomik, denrokratik isteEderine il§kin konulaıı gİinde-
ıne getİııemekle uzıaşmacı ve san sendikacıLğa pİim
veren özünü biİ kez dah& ortaya koymuştuİ.

SONUÇ ı

Topıııınsaı Anlaşm8 bugiİn varolan kapitalist saimğİü
dii?İninini esas almakta ve bu düzenin bugiinkü bunaL-
mrrıdaı kurtulınası ve işıeyişinin sağlanma§ içia işçi
§ınıfııa fedakarhk ve so.umlutuklat yiitlemektediı.
Anlaşma etbetle içinde bazı oluırııu unsurıarı baıındıİ.
makuadır.

DİsK, bu antaşmada ilkeıi bi! tavF aıaİak. uzıaşma-
cıhğa karşl tarihi bir karar vermiştir. Anlaş-
ma gerçekt€ işçi ücretlerini sııtrlamaya yönelik oıan,
işgi sınıllnın daha yoğuD hir biçimde sömiİrüırıesini
amaçlayan, işçi sınıfinın kazanılmış hakıarını geri aıan.
uzlaşmacı sendikacııı& körükleyen bir uzıaşma beıge-
sidiı.

ı,, " ,-,ıü!ıillıİı,!
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Dotı'ıERl E]ıoEttEyE]ı isci sııııtıilız
o"Q

UE EilEKCı HALKıtIıZ DE]ıloı(RAsı
tıücm:ı.İsiriıı TEK oüu:ııcsioin

İşçi şııfı toplumun 6Nıcü gücü-

diiİ. Emekçilerin baskıdan, zulüm-
den, sömtiİüden kurtuluş mücadele-
sinin başmı işqj sınıfı çeker. Bütiin
değerlerin yatatıcısı olan işçi stnı-
fi, savaşslz, sömürüsüz, baskt§ız bir
dünya kuİma mücadelesini adım
adım daha ileri gbtürmektedir. sos-
yatist topluİr arda sınıfsız topluma
gidişin teınetlerini atan işçi sınıfı,
kapitalist €mpeİyalist sistem içinde
yer alaıı üIkelerde faşizme karşı,
empe.yalizırı€ kaışı, demokıatik hal(
ve özgürlükleriı genişıetiıınesi, sii-
miiİünün sınırlandlrrlması ve gide-

rek ortadan kaıdırrıması savaşDda
etkı! görevter ü§tıenmektedir. İşçi
§ınıfı bu asrlhı görevi ülkeden üı-
keye, dönemden döneın€ değişen ko-

şullaİda yerine getirmektedir.

ıo76 Eyıüıüode Tiiİkıye işçi smıfı-
nın DGM'lere .karşı .erdiği destan-

14

a DGM ile, büyük
sermaye aşın sömürü,
kAr ve baskıg
sürdürmeyi
amaçlryordu.

sı, yiğit diren ş bağım§ızlık, demok-
rasi, sosyaıizm mücadelemizin en
paılak deneylerinden bi.i oımuştuİ.
İşçi sınıfımız, t5 - 16 EızlraD'ların
geleneğini 1976'nın eylüliinde, bu kez
daha ile.i düzeyde sürdürmü§tür.
Türkiye işçi sınıfınıı,i en ileri miü-
tanlarını bünyesinde toptayan DİsK,
Tii-rki}e'de toplumsal gelişmede ne

kadaİ etkin olduğunu bu eylemle bir

kçı düı kaıutlamışhı. Burjuvazi-
nin yardatgsr san sendikacük ha-
yat içinde bir biiyiik darbeyi de

DGM direnişi suasmda yeıniştiı.
ItcM aür€nişıerr, büyükıiığüyle, et-

kinliğiyle, sonuç ücı oluşuyla. ba-

şar ı ve a*sayan yanlanyla bugiin
verı!ıekte oıduğumuz mücadeleye yol
gösierıiıelitedir.

DGM NASıL
Güı{DEME GELDi

27!iıryr 1960 Haıeketiiden
sonra olşturulan ı96ı Aısyasası,
demokİatik hak ve özğiirlükler .açı-
srndan eskıye oraııı jıerici niteut-
ıer taşıyordu. Anayasa'nın yiiıülü-
ğe gi.diği dönemdeki diinya ve Tii!-
kiye'deki slnlf§al giiçlei denge§i. iş-

çi sınıfının bütiin ç*arlanru gözet-

1!\l



ıneyen, ama işçi ve emekçiİeıe gÖ-

trcelı olaiak iıeri hatlar sağıayan
bir aıayasanın uygulamaya Lonmı-
sını gerektirmİştir. İşçi suufı, bu
anayasantn liazanımlannrn toruı-
ması ve iıeİiye doğTu değiştüİıınesi
mücadele§ verirken tekeıci setmıye
ve öbüİ gerici egemen gİideı, aaa-
yasaotn öngördüğü demotıatik bqk
ı/€ özgürlütleri de 88gD ettıck i§ü-
yorlaİdı. ı91|'de ı2 M8İa muhtıİa§
iıe başlay'an b8sIocı yönetim diiİıe-
minde gerici egemen güçıerin islek-
leri yerıne getiriıdi. Bu dönemde,
Aıayssaruı ileri yadaıının budan-
masıyla yetinılıİtedi. Bashyı rİheİlt
kılacak ya§aların çıkanımasDı ön-
gören maddeıer de anayasaya eLlei
di. Bunıalrn arasıırda en önemliıe-
İinden biİi DeYıet GüYenİlr Mıııke-
Eeıafl'nin kuıulınasııı anayasa hüt
mü haline getiİen Eıadde idi. Bu
nıadde ile ııtevleüı güvııliğılı il-
giıendir€n r§EçrlaİıD yaİgılaımı§
için iiıel matıkeııeler kurulması
anayasa hiitİnü haline g€tiriıi}ordu

O DGM'nin kurulması
12 Maıt baskrcı
yönetiminin
demokratik hak ve
özgürltikleri gasp
ebne girişimiydi.

t2 Mırt döneminin frşılt güçl€!i,
ileride Ngbir açık kapı kaıma§ı
diye, kurulacat mahkeneıere iıiş-
kin ayrmhı8İt de aıtayasaya gegi.-
diı€r. oysa aİayasa maddeıeıilin
böylesiDe alTlnhlan igEımesi, al§ı-
ıa gelen alayasa yapısına $ııtı!ı!r

düşü}oİdu. Dahı dı Eoenıisi, iı-
İıİ otrtt hrt, llGM'ye ilişkin ıiııd
deleri, çıüdıı hİüı rc anıyası-
tnn iffie aytın buluyoılaıdı. oo.
Iit€lerin ka§ı gihüşlerine w bas-
liıcı yiırıetim aıtındaki ilerici güt-
lerin ııuhaleletine rağmcr anayasa
değştİıİıdi. ı' Mıİt parıımentosun
da bdünan CEP 3özciileri de .mü. ıcrfu İoİıımıllıt llİc olııü bc-
ılmıodlİlcrlılı 8çıııad!ıı!. cIıP'
nin, .hüLüDgdı tGı|İLdü yııııç.

lıı arasmdan yargıç seçllıneslhi v.
askeri yatgğann önerilen §ıyrsını
ıygıı D0lıoılığııı siiyıediıer.

. Anay8sa'nm daE9tııiımesinden 8orı,

ıa ıı TeED!, ı9?3 de DĞvıet GüYıı
llİ Mılıİımclırt, trııqıg çrkt ve
Devlet Güvenlik MıhkeıEleri iu-
ruldu.

DEVLET GÜVENLİK
MAHKEMELERİ
NEYE YARİYORDU?

Devkt Güvenlik Mairkeırıeleli'
nin neye yaladığı, uyEulamaşyla
tısa siaede somutıandı. Hiikiimet in
ılday gösterdiği kişiıer alasından
se$len, üyelerinin yaDsı ve savcı-
nın askerl olduüu mahkeıııelerde ile
rici devrırnaİ yayın ve eylemler yaı
ğ andı. Demokratik halı ve özgtir-
ıükle.in geıiştirıımesi doğTultusunda
mücadeıe vereıüer ığtİ cezaıaİa

çarptır dı. Ö.neğin 1919, l9O'l€rde
yayınlanmış belgeıeri içeren bİr ki,

, ..l. 
.ı:i.ı 
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Bahrl ERSöZ O <ıııoss BsşLıı vGHıı)

"DGM Konununun lşd hoklonylo hlçblr llgıal olmodİğlnl,
bunun okrlnğ lşçl hoklonnl Yoron Yogono İb|ln olon pof-
ıomenter demokrotlk ro|lml, yonl cumhurlyaılmııl köru-
mok lçln çlkoİllon b|İ konun olduğunu llğılll.r çok lyl bll-
moktgdir."
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DGM YASASİ
iPTAL EDıLiYoR

İstııbu!, Anksra, İzoir, Adı,
ns ve Diy.rbı}E'da kuİulan DGM'

lerde savunma yapmak durumunda

kalan sanık ve avukatlar, sık sık

DGM'ıerin an&yısaya aykıİi oıdu-

ğunu dile getiriyorlaİ. kanunun ADa

İası Mıhkenesiıe götürülmesini is-

tivorlardı. Bu istemler sürekli led-

aediııyordu. Ancak Diyarbıbİ Dev

let Giiveniik Mahkemesi, Aoayasaya

ıvklrtlt} savlnı .clddit buldu, Dt,

varbıkır DGM, yasanln, s€natoda

görüşm"si, kabul edilmesini usul ha,

tası olaİak değerlendiriyor, a}Tıca

DGM yasasınln, ADaya§s'nln 4" 32,

ve t36. maddeleline aykırı olduğunu

betirtiyordu. Diyarbaklİ DGM'nin

aQtığı davaya bakan Aİryıgs Mıh-
kemesi. DGM Yasasİnın l, ve 6,

maddelerini iptal etti. Yasama or-

ganlna. yasantn t,eniden düzenlen-

mesi için ı yil siiİe tanrdt,

DGM'nin işleyişinden «memnun»

olan sermaye srııfı ve onun iktidarr

Mc, DGM yasastnl usulüne uygun

hale getirmek üzere kollaI sıvadl,

lar. Bir yıllık sürenin sonuna doğİu

DGM Yasısı Meclis gündemine gel,

di ve tart!şılmaya başlandt,

oisriıı uuxıı-errri,
DGM, sıKlYöNETiMsiz
sıxıvöııeriıvıoin

Yru t""arr"uı,n Meclis günde-

mine gelmesi üzerine DİsK, konuyu

tabın ya},ıncısını ondört ay hapse

mAhk0m eden lstanbul Devlet Gü-

venlik Mahkemesi, kararın gerek-

çsinde ı..'.söz kooısı yıalaİın, Eü
tev&ları itibsfiy|Q her aİİıii öldiİü-
cü §lııhtan, taMp lıılıbııılın ıiüı
aeglrıi biİ niteıikte büıund ğu...ı
ıfadesine yer yeıiyordu.

DGM'ıer, olağan yaİgı organların-
da tinzeri görıiüm€yen mahLümiyet
kafaİlaİı verdiıer. DGM'lerde, Sos-

ffi

a DGM, Anayasanın
Özü ile ve çağdaş
hukukun ilkeleri i]e

çelişiyordu.

yalist Yayın olganla!ında çıkan ya-

zılaı geıekçe göst€lileİek sosya]ist
yazarla! 36 yıla kadaı hapis cezala-
rına çaıptııılülar, DGM'ler sosya-

listler, delT irİlcile!. ileİicilef üze.in-
de tam bif teför uyguladı.

Oıuğ-tı.tii baskı koşullarında
yasalaşan DGM'leıe karşı ilerici ka

muoyunun muhalefeti sü.ü!,ofdu.
Başta Tiiİkiye Baİolar Birliği olmak
iizere hukuk alanıoda ıjzman kulu-
luşlar ve demokİatik öİgü{er. DGM
lerin- kapatılmasr gerektiğini savu-
nuyor, DGM'leıdeki mahkeme dos-
yalarrnın slüi mahkemelere delTini
talep ediyorlardı.
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Halil TUNÇ
o

(Tiirk - İş G€ıel Bdştıoı)

"İgçt, Dıstr'i. bı eylem

çağıİıstnı lıüfıt etDeDlş-
tk."
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lı lstonbul DGM'nde yorgllomoloİ boş|odı. llk
gün Yeni Adlmlor dergisi sohibi, 6orumlu-
lon ve yqzor|on yorgllondl. Aynl gün 3 0o,
bon|o ilgİli cosusluk dovo§|no do boklldl.

(,ı52.1974)

o Atotürk Öğrenci Yurdu'nu boson 300 ko,
mondo 3 öğrenciyi yoıllodl. 77 öğronci

oözoltlnd olınqrok DGM'ne sevkğdildi.
(75.1974)

lı Komünizm propogondosl yoptlklon iddio,
slylo lstonbuı DGMhde yo19llonon Klvllc|m
Dergisi slhip ve yozl işleri müdürlerl 36'ş0l
yı|, derginin iki yozorı do s'sr yll hopse
mohkOm oldu|or.

(,ı6.9.1974ı

ıı Ankoro DGM'nde (Gİzli örgüt kurmokılo
su9lonon Devrimci Gğn9lik Dergisi'nin 52
yöneticisi hokkındo Türk cezo Konunu'nun
141/1. moddesi uyorlnco dovo oclıdl.

(29.8.1975l

o Kissinger'in Ankoro'yo gelişini protesto
eden bir Hocettepe ğniversitesi öğrğncisi
Ankoro DGM'nde 4 yıl 5 oy hopse mohkom
oldu.

(10.9.1975)

o Adono DGM'nde İncirlik Yürüyüşüne kotl-
lonlor hokklndo dovo oçlldı, 23 kişi tutuk-
londl.

(10.9.1975)

a Ege Üniversitesindğ çüon oloylorlo iügili
- oĞroı< 75'i işci olğn 160 kişi hokklndo iz-

mir DGM'nde dovğ oclldl.
(14.1.1976}

O Boş holk ozonl, komünizm propogondosl
yopmok iddiosly|o lzmir DGM'nce tutuklon-
dl' 

(42,1976)

a Foşist Komondoloi forumu bosİ. istonbul

DGM 6 devrimci öğrenciyi tutuklodl.
(18.3.t976}

o Diyorboklr DGM, TÖB-DER üyesi 12 o9-

retmenİ, komünizm ve kürtoülük propo-

gondosl yopmok gerekçesiyle tutuklodl,
{243.1976)

O AdonÖ DGM, komünizm propooondosl yop-

tlklun iddioslylo 10 kişiyi turuklodl.
(145.1976)

aü |zmir DGM, dernekıer yososlno oykln dov-

rondJklon iddio§lylo 13 demokrotik kitle ör-
gütünü kopottl.

|271.1976,

a istonbul Hukuk Fokültosi öğretim üyesi Do,

9ent servgr Tonlılı, uygorllk Torihi odll yo-

pltlylo komüni2m propEgondosl yopmokton

Yorgllondl.

O Türkiye Emekçi Portisi yöneticileri iston,
bul DGM'nde yorgllondllor,

önemle
ne için

ete aldı. DGM Tasarısının
getirildiğini açtkladı. (Mc,

büyiü §e.mayenin ışırı söEiirii,
aşın ki,r ve aşırı bısİı düzenıni
gelişttrmek i§temekıedfu. Düzene

}ıİşı mücıdele eden işçi srı!İı he-
reketini, Dİ§x'i tİım iıedcı örsüt ve
İişiıe.t, oiığanüstü ıİükemeleİde
yırglımak, sısuını}, ezmek ve
böytece halbn bıll4çıenmesiDi önıe,
rnek anacmdadır.i
Dl§K, DGM'ntn tşçl sınıfmııt setriıı,

krı, Etyışaı ve. ıli§tinsel mücadele,
8iİi hedef aıdığmt; s!çu ıe ohırsı
olsın tiııı eiDekçt halkımızı, tüE lle

' DtSK'in çağnsırır
onbinlerce Türk-İş ve
demokratik örgüt üyesi
İşçi ve emekçiler
destekliyordu.

ricİ kişi ve öİgütlert yaİgılayacağ-
ıı, siyısıl iktidarı bağ4m1!, anayo-
sayı aykırı olduğunu; olağan mah-

kemeteritr görer r.e !,etkilerıni devr-
aldrğünıi sar'uDlhı güvencesinl orta

dan kaldlrdığını alııntılarıyla açık,
ladü. rTiim Ülkeıerin De,

mok.atik ve sendikaı thgiitıeriıe!
göıderilen çağrıda. DGM Yısı3mığ
İnsın Eakları Ev.ensel Beyenıane
si, Arıupa İosan Eaklırı §izleşme-
§i ve Tc Aısy&§asl ile çeliştiğt du-

yı.ırularak. iktidara proıe§to, Distr'e
destek ve dayanışoalarnı bildirme
leli istendi. 9 Temmqz günü topıa-

nan DİsK Geoeı Temsilciler Mecli,
sinde. işçi sınıflnm ve

onıın devlimci ötgütü DisK'in DG[t
17
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lerin yeniden kurulmasına agls izin
verıneyeceği belirtilmiŞ, rFaşizıEe
tıİşt ıüm İleİici ve demoİratik güç
ıeriı güç ve eyleE blrüği üayata
geçirı!ıİelidh. Faşizme İaİşı ıoplqE
§al dİİenlşiıı boyotlsnnı genlşIetme
|l1,1zı denilmiştir.
DlsK, açıklanıalaİ yaparak DG[t'
nin niteIiklerini kamuoyuna du},ılİu-

LETRAıls--ı.Eş

yol, Mc'nin DGM i]e qstkyiiıetiE-
si, sülyiiüetime, geçeceğini r,ıtİgu-
luyordu, DGM'leıin işçi ve emekçi
smıfların mücad€lesini bastırmaya
yönelik .§ttrıf mıtienetert ı olduiu
görüşü. DİsK'in yoğun çabalaİlyla
kamuoyunda bilince çlklyordu.

DEMOKRATiK GÜCLER

VE SOSYAL DEMOKRAT
sENDiKALAR
DGM,YE KARş| clKlYoR
DİsK'in DGM olayını gercken önem
le ele alışı kamuoyunda geniş yan-
kılaİ ııyandlrmıştı.
Aıiara'da, İsaaDbul'da. İzmir'de dc,
mcklatik ö.gütlef (DGM'YE HA-
YIR, kampanyaları _başlatt]lar, Ba-
sın bildirile.i çtkarafak, çok sayl
da duyuru bastırıp dağıtalak Disti'
in DGM'ye karşl izlediği politikayı
desteklediler. Türk - İş üye§i sosyal

O Onbinler DGM'ne
karşı, faşiarıe karşı,
MC'ye karşı
yürüdüler. Genel grev
istediler.

dertloİİat senükaıaf da '.özel vo
olağaıü§tü yargı yerlerioin ışçı hak
Ye özgiirtii&leriDi aehdit edeceğiı gö
İüşiinü belirterek Tiiık - iş'in üç yıl
önceki genel kuı.ul karalına uyma-
sı gerektiğini sayundular. sosyal
demok at sgndikalaİ kamuoyuna or
taklaşa açtkladıkları bloşürde:

o .Anaya§anm tabii hatim kav-
farnlııa ijzii ile bağdaşma-
yaü,

o savlınDa haktınln öziııü ze-
deleyeD,

a Mabkemelerin b.ğrmsızlığınü
ve hakiD teminatınt çiğne-
yen,

a Yargı güciiİiin liiİütme oİ-
ganı (hükiimet) taıafiıdan
kullaDrlma olanağDı getiİeo,

Ç İşçi sınıfmın demoıİatik Dü
cadelesini engelleEe!.e !.ö-
nelen,

a Uıusiarara§r beIgelerde J-e.
aıaı insaa hak.İe özgiirliü.
lerine ar.kİı olın,

bu yasa tasalısna kafşı ç*mak ge
rektiğioi ifade eütiler.

HALiL TuNç
EGEMEN slNlFLARlN
YANlNDA

Tabanındaki işçilerin .ı.t sosrıl
d€mokİa( sendikaların bu r.ği]irnle-
rine kartriık Tü.k " İş Ba.skıın] Halil

Süleyman DEMİREL O
].o9MP, işçinin hongi hokklnı İhtol aımektedlr. DGM'lerilg |şç| hoklon orosındo hiçbir mündsebet yoktur. DGMişçi hokklnl zedeleyen blr konun değiıdir ki. DGM devıet
9üvenliğini zedeleyenlerle, devleİ güvönliğine ytıneımiş
lehlikelorle uğıoşocok mohkemalerln lurulmosınİon lİİ'-rettiİ, Bjnoenoleyh TÜrk işçi§i votğnperverdir. Milliyetçidir,
:|r_ i"o:o". mosum Türk işçisinin neye olet ecildiği her..kes ıoıoflndon görülecektir. işçi holtlorının herkestJn çok|(oruYucusu biziz DGM ile işçi hoklort oroslndo hiçbir mü-,ı§sebet yoktur. Yopllon iş slyqsidir ''
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TUNÇ, teketci s€fmayenin en azgın
kesimiyıe işçi sınrfınü çıkaılaİını
.ızlaştı.6a, çabası içindeydi.
TUNÇ, d)GM'leriı aıayas& koıı-
lü§u, olduğundan, ıDGM'le.i! h-
.uluşols kıİşı çıkma ol8Dağ b!!uD-
Eailrğndan, kapı açıyor, FEYdOĞ
LU. TÜRKEş, DEMiREL uslibuyta
.yücr cereyanlaıa Lsrşı devletiı
LorğnEasıDdan, söz ediyoldu.

DısK, TüRK_iş,LE
GöRüşMEYE HAzlR

EylliJ alııria parjarrEntonun ça-
lışmalara başlaması jle DGM'le!
yeniden günd€rrıe get(]i. Dİsr Yü,
rttme Küolo, 6 Erlül'de

a Demo!İasinin kEitarılrossı,
koİobEast §e EenişletilD4esi
için tşbiİliği.

O İşçi sınıJı hareketiDi dış8r-
dan liilEe!,i §e patçalaEoyı
hedef ıuıaD ıiiE ha.eLetleıe
keİşı işbLüği,

I işveıen şe işveren örgütle-
.inın §enükalara ka.ş! anti -

demokı,atik ıutultt ve daiİ&-
nrşlaİına ka.şı işbirliğ içiD
Tiİk - iş'le gö.üşDıeİ-e hazır
olduğunu

aç!kladt.

ı0 Eylülde toplanan DİSK Genel Yti

netim Kurulu bil çağrıda bulunma

karaD aldı :

(Devlet Gügenlik illahkemeleri ku-

ıoıdqğ! t&klirde demotİ8§ı i},ıce,

açüçı ve İesmen boğazıeııcıktıı,
Miiletvekii{eİtDtİ eı baş göıevi bo-

ı! 9ngelleme}ti.. Tiim EittetYeklue,
rinl üya.ıyoİ ve deEo}ratik ha}la,
nn kırtaİıırıasıtrda göreve 9ığırı,
yoıız. Faşlzn ve süıyÖnetiDsiz sı-
kryönetim tehıike§ine katşı micade
leıtn bugiinkü adı ve göİevl DeYlet
Güvenllk Mıhkemeıarınin kuİıım8-
sını iintemettıİ. B! hedaf tçiı, st,

yassl ve ideololik göİİışıeri !e olLİ-
sa olsun. demotrasi ve inssı haı
ve özgiiİtfüleİiıden yanı ola.D b€r-

kes bı büyük ssvaşıE|ıı yerini al-
Dalı, §ılo §ülyı kenetlenEeli ve Ei
cıdeleden koçınmımaltdı.. TiiD ilc-
rici örgüt, güç ve |dşiıeri deDot-
rsalk güç t,€ eylem bıİıığne çığrn-
yor[r.
s&dece Dlsx üyeli işçileri değt,
DlsK d!şındati tüm !şçlıeİ ve eEe*

Şükrü ER, (MEs§ BAşKAND

"Yğpllon horğket ülkenın temğtino dinomlt koYmok lstg-
yanlere hızmotten boşko blrşey d3ğiıdir. Bu gorumsuzco

ve moksotll horakatı plonloyontor komuoyuno oçlkço çık,
mok cesoretinı göslgİmemgl(t9 v9 soğ dııyusuno, momla,
ket sgvgisinğ lnondığımız lşçllorlmiıl çirkln emoll6İing
olet etmoktedlrloİ."

Rafet
lenexlı{oĞı-u

(Tiirkit,e İşr,eren sendlkalaıı
Konfederasyonu Geneı s€kfeteri)

"Bu DGM Konunu lle grev, toplu {özıeşmo gibi lşçi hok,

lorndo bir klslt|omo yoptlmıyol. Ancok çollşmo borlşl ile

DGM orostndo ıliŞki kurulobilir. 274 ue 275 soylll yosoloro

korşl bir suç iştendiği tokdirde DGM ile iIgili olobilir, Amo

işçi huklqrlno ddkunon bir yönü yok."

-
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ıeİi ı(anunu" olan bir aeİ|if, koetis-
yon pıraileritrin gıyreaiyle çıkant-
mays çallşllmıtaadıı. Üıkedeki sü-
veİ§izliğiı kAynağr hüküDetlD ken-
distdiİ. DGM'leİ Auıyısa.ya aykr-
İıdır.ı
Üç yıl önce DGM'leriıı özüne kaışı
olnayan cEP'nin, üç ytl sonİa§!
DGM'lere karşı kesin taur alr§l,
demokİasi gtiçleri açısından önemli
biİ ge[şnıeydi, cEP'nin böylesine
biı ğzgiye gelişi, kuşkusuz. CtrP'
nın iç koşullarındaki değşitlik ka-
dar, iilkedeki §mıfsst güç dengesi-
İıin değişimiyle de iğliydi. İşçi sı-
nıfının ve demclııasi güçlerinin mü-
cadelesinin 1973'den l9?6'ya eıiştiği
düzey, CEP nio yönlendirilmesinde
önem]i bir etken oımuştu. Ama cm,
paılamento içinde azınlıtta idi.
DGM'lere iQrşt mücadeıeyi salt
paİIsDeüto §ıılflan ıçinde btrakmak
sonuç almaya yetmeyecekti. Geniş
işgi ve emekçi kitlelerini bu soruna
§abip çıkaımak zoıunluluğu vaıdt.

DisK. (GENEL YAsı
iı-ııı eoivon

§ilr"lll, tlrUttu topl"rrt l,"liod"
bulunaı Dı§K Gene! Yönettm Kı,
rılı ve Başkadaİ tronseyi:

a futİııfrı aIıyssaı ve demot
İ8tlk yoıdsı diİşiiİiilmeşinc
ve hıııit8n ysnı btİ iktıds.ıı
korolma§ııs tadır tiim İtl-çlılL on!İonfuD, örgüİliiİaen yıtıı

olaı tlim ıeııülııtın 8öıeve Ye DaY
tct GüYenılt MahteDcleİlıln yenl.
deı İurulııısııı f!ısıt vermemek
İlrale 8liçlcııDt btİıeşılrmeye ç8ği-
ııyomz.ı

-

O Sermaye yanlısı
gerici partiler
meclis görüşmelerinde
»İSX'e saldırdılar.

-

DGM Yasası ı4 Eyliiı giinü Mecık-
te göIüşürneye başlandı. ı4 Eytiil
giinü DİsK'in en üst düzeydeki yö-
ıeticisinden işyerlerindeki temsiıcı
lerine kadar tüm kıdrolan görev
başında idi. '
Parlamentoda görüşmeler başlad!,
sermaye §tntfınrn sözcü§ü gelici sı
m

ya§aı paİtiıer biıinen görüşlerini yi-
neledileİ.
Devletin ve miııeün bütiinıİEitıden,
bölünmezliğinden, kışkırtmalardan.
komünizm ye biilücİi.tükten, aşın c€-
ıeyanlardan, devıet ylkıcılığından
söz ettiler. ItGM'ıin kurulmasının
anayasaırD bu}Tuğu olduğunu ihe
siiıdüter. Özetükle de Dİsf,'in açık-
lamaıarrna sık stk atflaıda buıun-
dular.

rneğin cGP gözcüsü, (TBMM'
niı lr8deEl yeİıne Dİsf, gibt aşıİl
soı bir iirgütiio !İıdesinln teçlılı.
mey€ceğnlı söylemek g€reğni duy
du-

cHP, Bu KEz
KARŞ| ÇİKİYOR

cEP sözcüıeri ise bu kez DGM've
karşı çıktı. ıÜ .eoizde devletl ıl-e,
güvenliğ de, mahkemeyt de, oİte-
dan lıaldırmiş bı. hİı}iımet döıeıliD
de sdı "Devıea Güvenük MahkeDe-

ı

lsmail Hakkı.
BıRLER
(cEP Grubu §öı.fısü)

19?3

"DGM lİorulmashı l|ke
olarsL benimslyorıız."

o
(cEP Grıb! sİjzdiisü)

1973

"Gıobunuz DGM }ğr!l-
mı§ıD& kıİşı değildiİ."

r



kede GENEL YAs ileı etme-yi,.
o ÖıgüıüD üulundığu ııeıkez-

leıde her giin öğıedetı sorıra
se§sız mateE yiiİüyiişı€.i vc
mitııı8ler diizen|enme6iDl ts-
İa.lıştırdı. Tüm işçilet, ile-
fici ve demokıatik kuıuluş-
lar DİsK'in karartarlnr des-
ıekleEeye çağlrııdı.

ı6 Eyıü güoü Dİ§x'in örgütıü bu-
ıunduğu tüm iılerde Dİstr yönetici-
ıeri, Atatiirk anrtıarına ..DEı[otr-
RA§ DÜşMANI Mc,y€ EAYıR,,
yazılı çelenkte. bırakttıaİ.

Bülenı ECEVİT
(l1.9.ı9?6)

"I}GM'lerle ilgü Anıy8-
ss,'yı gi.en hüiiE, b.ş}8
İüküDılerle çelişmektc, A-
Deyasa'nln biitiiD]üğfo ü re
deleııek ediİ. cEP Güi-e!
|iİ Mahı(eEeıerine e§a§ıD-
dan kırşıdır.''

CHP Grup
Başkan Vekilleri

(ı8.9.1yra)

'Demir€l DGİ ile sorgİı
diııeıiDi İoruEat i§ti-
yoa."

Aynı giin öğleden soüa Dl§N üyesi
işçileİ pıslf diİeuiş başıattılar. Tiiİ-
ldye işçi sınıft, mücadele taİihinin
törkemli bir saylasrnı daİa yazma-
ya başIanuştı. 15.15 Eaıiİan'ıarda
sendikal haklanna yönelen saldıfi-
ya 8ktif bir direnişle cevap ve.eı
ve saldırıyı alt eden işçi sınfıİİlız
bu kez daha ileri düeyde bir ey-
leme giriyordu. İşci slntfna. ileri
cilere. emekten yana aydıDlaİa si
yasal anlaııda saldırıya geçen MC,
kaı.şısında Larartr, ağıf b&!ıı işçı
smıfımızr boluyoıdu. Dİ§tr'in rce-
rcl Yıs, karaİı gereıİiği gibi de-

«cHP YöNETlıı KuRuıu»
'Dsmokrotik hukuk kuroılon l|e boğdoşmodığı oçlk olon
DGM yoso tekliflno tüm domokroıik kuruluşlorin koçı c*-moslnl, hükümatin hoş korş|ıomodığl görülmektedlr.
oyso, holkln demokİosiyi tehlikedo göıtlüğü zomon, koy.glıonnı o9tk|omos| dgmokİotik ve doğol bi. dov.on,ştır.
Ancok_ bu koygl, va tepki|eİin oçlğo vurulmosındo, oemor-rotik İurulıor dlşıno clkılmomo3l, özgürıükçü ve bonşçı
yönt6m_lğrd6n uzokloş momosı, ylne demokrosiye inoncİİ
9e79ğidlr."

l

ğerlendiriımiş, işçi sınfımrz işareti
alıı almaz tawını beıirlemişti.

DGM Direnişleri işçi sınüfın! mü-
cadele içinde eğiten en önemli ha-
reketlelden biridir. t5 - 16 Haziran-
lafda i|eri boyutlaıa ulaşan müca-
dele DGM Direnişleri ile geüşerek
sürmüş ve ıo Maİa F.şirme İhaar
Eyıemiyle en yül§ek düzeyine uıaş
mlşhr.

Dlreniş lstanbul'la sıııırlı değil-
di. B!ısı'dan, İzmir'den, Ankaıs'
dan, Adanı'dan, An|ep'terı, treyse-
ıı'den. EsLişetlr'deo, Mer§in'deı
ıDGM'ye Eayırı sesleri yükseıiyor-
du. İşçilerin mücadelesi illerin sınır
larıni aşıyor Tiiİ}lye düzeylne yayı
ıtyordu. Buİse'dan Mıden - lş'e bağ
lı 1{ işye.inden, Antırı, İzmt,
Adsnı, Kay§erl, EsHşehİ., Mersiı
belediyielerindeki Genel - lş üyelerin
deD, Gıdo-ış'de!, Tlbıdyo Petroı
ve lfftnya §ınıyı( ışoitoİt §ondt-
kısı'ndan işQtleıin katıltmıyıa
DGM dırenişt çığ gtbı büyİıyordu.

ı5 - 16 Eızlran'da tabanına hakim
olamayan Tiirk - İş yöneücileri 16
EyIiil'de bİı te, dıhı tabanın al-
tından İıydğıı tanık oldu. Demok
rasi anıaytşlarr, Eılil Tınç'un anla
yışıyla bağdaşmayan, demoklatik
haklaııoın boğazlanma§ına olanak
tanımak isteıtıeyen fiiı|ı - İş üyesi
işçilerin bir kısml da DİsK'in çağ-
rı§tna uydu, bazı ıÜRK - iŞ'ıi tiye.
ler yöneticileri p.otesto etti.

Metal, kimya, ilag. gıda, lastik,

tekstil, petIol, genel hizrnetler iş-
kollarında binleıce işçi pasif di!e-
nişe başıam§tı. DGM'yi prot€sto
için iş bırakan işçilerin sayısı ilk
giiı kısa siiıede tü} bine yükselmiş.
ti.

Aliağa ve İpraş Rafinerilerinde ii.e
tim tamamiyle duİmuş, büyüL kent
lerde otobüsle. iŞlememiş, çöpler
alınmamıştr.

Halil TUNÇ
(Tiıİt - İş Geneı Ba§kerı)

"Bu, Meclisin öniindeki
sotı şanstıİ. Biz DGM'ler-
den yanayız. 163. madde
iıpsam drşı bıısttlrıg8
ço|ı öuenli göİdüğiiEii,
bo lronuyla ilaiü olsıak
.yleEe geçeceğz.''

rüRK-ıŞ
(Te, Biiİo İş Bşlıaıı)

"Biz so§yıl dĞmokİ&tleİ
oııİ8& lv€dillkıe eyıeE
lçine glİilmegi.i isıiyo-
ııı."
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Tiiık - lş yöneticiler'nr ırrıaıı|o^ _-

fe öıiim orucuDs baştaoı,

DEüoKRATit( önoürı_en
DESTEKLiYOR

-,,Ş"=i-ö-"Ş,,,:iffi

ı*tıl *'iş l-;,;ş:* Hr,
açıklamaıaİ yaptüar,

O döne,d" Tiitt ,lş üyesi

.iı.n oteüüs işçiteri DlsK tiv:!"1,1,.

Hl[*-i§*j".***,i#,
rlHffi"lİJi:,",,'J#$ü:

ş"*"fıışl-{ışj:iŞ-,*ş
Lbykota gitti,

Ailaıı'da Genet -İş'e ilAve olarak

Mehmet Ali
lxizı-en

(lstaDbul Baİo§o
B8şkanı)

.,Er§irmi dolrdormak vc

".İİİİ."t 
ıçin DGM'lert

i.oiden korno girişimı
"lıoşı cıkırıloolı"'

rünr_tş eluolnlsl

şŞruşŞ*t*,ru"-:ı;

Y#;hti"i,:E",h:ffi iTiii, ''##HŞhilİ"",1,:;'#l,ffi
açıklama YaDt,ı,

oıı glı,ıı-gn yüRüyoR

Geıeü Yıs\n üçiinc! ğüni19,
nlİl 

-n"şlr'ş'tan Tsksin'e aı?-

O Türkiye işçi suııfı,
tarihinin görkemı
bir sayfasını daha

yazryordu,
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larla biı gösteri ytifüyü§ü düzenle-
di. Yüzlerce alacı dotduran DİsI(
üyesi işçiler (Genel Grev Hıtttı
İFışiz6e Geçit Yokı «DGM'ye iıa,
yuı (DeİDokt.si Diişmanı Mc'yo
Eayırı pankartlarıyla prote§toya
katlldılar. BeşiLtaş'ta Taksim'de.ve
yürüyüş yolu boyunca onbinlelce
erE6kçi ve aydın, DİsK'i destekleyen
DGM'yi ve Mc'yi kınayan giisteri-
le! yaptılar.
Aüağa ve İpraş rafinerilerinin duı-
ması nedeniyle petİol sttıntısı baş
gösteri.ken, bütiın büyük tentleıde
otobüslef dumAya, çöpler sokok!ır-
da blrikneye devam ediyor, işçi sı-
nıflnın toplumdaki önernli rolü göz,

ler önüne seıiliyordu. Üçiincü giin
Eİeğli D€Dir Çeliİ'te iıretiEin tü-
müyte durııı&sr basının maışetine
yerleşmişti. Altaİı'da öğrenci mi-

' ungi, Edt.D€'de direnişin etİinıeş-
mesi, Tiirt, İş'e bağtı IGz,Biiİo-
İş Sendikaslnın Tiifk , İş'i et€şttreD

açıklamaları güniin öbür hab€rleri
aıasındaydr. Tüm iilkede diıenişe
kattıanların sayısrnın üçyüzelli biıe
ulaştığı bildiriliyordu. Iiirkiye Ba,
rolıf B!İliğ DGM'yi protesto yü-
rüyüşİ yapma kararl alİruş, 26 bıİo
DGM'ye karşı olduğunu açıklamrştı.

Disx'in DGM'ye karşı koyduğu ta-
!,ır ülkeyi derinden etkilemiş, tekeı-
ci selmayeye ve onun politik hiz-
metli§i Mc'ye gözdağı vermiş, tüm
demokratik güçlerin ortak davranı-
şını ge!çekleştirmişü. Yuft dış]ndan
ilerici sendikal örgütleİin dayanış-
ması sağlanmıştt. Pallamento için-
deki' DGMiye karşı güçlere destek
verilmiş, anti - demokaatik yasaya
ka!ş geniş bi. billiktelik sağıanmı§
tı.

DiRENiş KALDıRlLlYoR

Eylemin bu aşamasında, DiSK
YiitiitDe trurulu, «ceDGl Yas, ka-

o ocıvı direnişleri,
işçi sınıfr
mücadelesinde
uluslararası
dayanışmanrn önemini
gözler öniine
sermiştir.

rarmın devam ettiğini, ancak işçi.
lelin iş buakma kaİarlaıını gözlıen

!€çırmeıerlıl önerdi, Dİ§K'e bağlı
sendikaıarın üyeleri, bu koşullarda
bir durum değerıendi.mesi yaparak
kademeli oıaİak dileni§i kaıdırmaya
baştadııaİ. sermaye ise saldırgan-
lıktan vazgeçmedi, İşveren örgütle-
.inin ortak karaııyla diıenişe ka-

tllan işçilerin bir böıümünün işine
son veıildi. MESS, kaİa ıisteler ya-

yınlayalak bi. yerde işten atılan iş
çilerin başka }€rde işe altnmama-
sını sağlamaya çalışti. se.maye, s],

nfsal kin ile öc alma gilişiminde
b'ulunuyordu. DisK Yiirütme trlro-
lu Üyel.ri görsltına elınlp bırahlü,
18İ. sendikalann çeşiü kademele-
rindeki yöneticileri iıe işçileİ şaİ-
gılannıya başladı. Ama bütün bu
saldılganltklaı eylemin hedefi.e
ulaşmasını engelleyemedi. Paila-
menio dışında DİsK'in öncülüğiinde
yürütülen demokİatik lrEhalefet ha
fekcti, pailaDento içlnde de b€tir-
leyici oldlt, DGM yasası Anayasa
Mahkemesinın öngördüğü süede
paIlamentodan geçiİilemedi.

Demokraük hak ve özgiirlükleıin kı
sıtlanmasına, gasp edilmesine, ola-

ğanüstü yalgt o.gai]arıDn kurul-
mastna yönelik girişimlelin Uaşatı-
ya ulaşamayacağı, işçi smfıEuzın
DGM direnişlerindeki çizgisini, Fa,
şizme İhtar Eylemleriyle geliştire-

rek sürdiiIn]eSi],le biİkez daha or

ta!a konmlıstul.

Geçmişte rargı yetkısini olağanüstü

mahkemelele devretme girjşimleri-
ni Dcivl'ni etkisiz i<ılan iŞçi §ınıfı-
mız çe emekçi halklrruz, bugiin de

antj - demokıatik uygutamalaI geti-

.ecek tiilden ihtisas mahkemeleİi gi-

rişjmlerini engelleyecek bilinç, güç

ve karaılılıktadır.
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Süleyman DEMİREL
"DisK kimin hokklnl oİıyoİ hongl İşçlnin hokkln! onyoİ,

hongi işçinln hokkl zedeıenmiş ki onu onyor. Amo ono işi ,

yoptlron cHP'dir."
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DİsK, yetkiıi
sendikanrn, işçileruı

özgür iradesiylö
seçilmesrnr
sağlayacak
ngrPReNOUWl'un
yasallaşmasmr
savunmaktadrr,
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süreler ile mohkeme koronnln
kesin o|ocoğlno ilişkin hüküm,
toplu sözleşme hokklnı İşIerliğe
koVuşturobilmek icin sevkedil-
miştir. Yoni yosoyo göre, hem
yelkili sendikonln doğru ve soğ-
llkll bir bıcimde belirıenmesi
önemlidir, hem de cobuk belir.
lenmesi gereklidir, Yorgıtoy'ln
beloeler üzerinde inceleme ön-
gören yoso onloylşl ise, gerçek
bir çoğun!uk tesbitinğ olonok
Vermediği gibi, sorunun cÖzü-
münü geciktirmektedir. Hem öy-
ıe geciktirmektedir ki, toplu söz
leşme hokkl temelinden zede-
tenmektedir. Yoso 3-6 günlük
sürğler koymuş ve mohkeme ko
ronnl kesin soymlş iken, Yor-
gltoy duruşmo oçllmoslnl, ince-
leme yopllmoslnl istemekte, ve-
rilen koror için temyiz yolunu
kobul etmekte, bozon mohkeme
direnmekte ve sorun genel ku-
rulo kldor gitmektedir. Bütün
b'u oşomolor oylorco sürmekte
ve onoyosol bır hokkln kullonF
lıŞlnl enoellemektedir. Bu bok|m
don, Yoİgltoy'ln konuyo ilişkih
yo6o onloylşl hokkln özüna zo-
ror vermektedir. oyso, duyu|on
tereddüdün lrodg bgYdnlno boş-
vurulorok giderilmesi hem g9r_

ç6k bir sonuco uloŞı|mosınl soğ-
|oyocoktlr, hem de yosonln is-
tedıği gibi sorun kıso sürgdo
çözüımüş olocoktlr.

O Yet]<ili sendika.
gerçekten işçiyi temsil
eden sendika olmalıdır.

3 _ İRADE BEYANı
BİR İSPAT YOLIJDL]R

Belirttiğimiz gibi, yoso-
ntn koyduğu kurol çoğunluk ku-
rolldlr. Bu kurolln uygulonmo§ı-
no ilişkin yöntem|er ise, sodece

kuroll hoyoto geçirebilmğnin bi.
rer yoludur, ispot orocldır. Nosll
ki, belgelere göre incoleme yön
temi bir ispot orocl ise, durum
tesb'iti de bir ispot orocldlr. Ve
ispot hukukunun birinci omocl
gerteğe Vcrmoktır, (moddı ho-
kikotıE yokolomoktlr. Eğer (mod
di hokikotı belgeler üzğrinde
onloşllobiliyorso, o yolo boşvu-
rulur. Amo bu mümkün oloml-
yorso, elbet boşko yolloro boş.
vurulur. Anoyosomlztn 31, mod-
desine göre, herkes «meşıu bü-
tün voslto ve yollordon Yoror-
lonorokı hokklnl oroyobilecek-
lir. Bu boklmdon, çoğunluk son
dikoslnl bulmokto «durum tğ3-
bitl, yolunu yosoklomok, huku.
ko ve yosoyo oyklrl olur. tün-
kü, mohkemeler yosonln yosok-
ıomodlğl ispot oro9lorlnl kendi-
liklerinden yosokloyomozlor.

4 _ DANIşTAY KARARI
KARŞISINDA DURI M

§orrnrn bir boşko yönü
de, Donştoy koroıjnın getirdiği
yeni durumdur. Gğrcekten, Bo-
konllk genelgesiyle ilgili olorok
Don§toy'o bir ipto| dovosl oçll-
mlştlr. Donlştoy, göreve ilişkin
tereddütleri oŞmlş ve dovoyo
bokmoyo boşlodlğl 9ibi yürüt-
meyi durdurmo isteğini de red-
detmiştir. Durum bu olunco, or-
!k Bukonhk genelgesinin odli
kozo önünde tortlşllobilmesi
mümkün olmoso gerektir. tün-
kü, iık kodemede çoğunluk sen-
dikoslnı belirleme 9örevi ldori

orgono oittir. o oigonln nosll
çoltşocoğlnl do eıbet bır genel.
ge düzenleyetJilir. Bu genel9e.
nin yosolltğl sorunu ise, oncok
idori kozodo tortlşllobilir. onun
için, genelgenin getirdiği yönte-
min odlı kozodo tortlşllmosı zo-
ten mümkün değildir. Artlk iş
Mohkemelerinin yopocoğt iş, ge
nelgeye uyulup uyulmodlğlnI de-
netıemek ve sonucun s,oğltkll
olup olmod|ğlnl incelemektir. Bu
nedenle de, durum tesbiti yolu
önlehemez.

ŞİMDt NE oLAcAI(?

Durra 
"on 

derece oçık-
tlr. Yoso. sodece çoğunluk sen_

dikoslnın bulunmos|nl oromlş
Ve sonuco çobuk uloşllmostnl
omoglomlşttr. Durum tesbiti yo-

lu her iki omocl du korşllomok-
tEdlr. Yoni, yosoyo uygun bir is_

pol yoludur. Bu yolun mohkeme
lerce slntrıonmosl mümkün olo-
inoyocoğl 9ibi, Yoİg]toy'ın 1'l.

moddeye ilişkin kesIn kororlorı
inceleme yetkisi de yoktur. Bu
boklmdon, Yorgfoy 9. Hukuk
Doirgsi'nin sözkonsu kororlorl
hem em§o! olomoz, hem de kelı-
di o|oylon için Yorgltoy koron
soyllomoz. Şimdi dosyo YotgltoY
Gonol Kurulu'no gitmiştir. Ge-
ngl Kuaul, mohkeme koronn ln

kesİnlıği noktosındon direnmc
kororln| onoylomoll. Ve sorun
böylece bugünkü yosoıonn el-
verdiği en soğllkll çözüme ko-
vuşmolıdır.

DisK'in yetkili sendikonın belır-
lenmesine ilişkin isiemi elbette
(irod6 beYo»nlnln kobulü ile sl-
nlrll değildir. DisK, yetkili seil-
dikonln, iŞcilerin özgür irodesıy-
le seçilmesini soğloyocok İe.
ıefondumun yosolloşmoslnl so-
vunmoktodlr. Ancok DisK, bir
yondon ref erondumun yğsolloş-
most icin mücodele ederken bir
yondon do, bugünkü yosol ko-

şuılordo kozonlımış bir hok olon,
hukuksol ocldon geoer|ı olon
.ıİode bsyonlınln uygulonmosl-
nl istemektedir.
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lere göre bjr oroştürmo yğpmok
zorundo değillErdir, Eğer be|ge-
ler çoğun|uğu soptomodo elve-
rişli soyllom|yorso, elbet boşko
yöntemlare de boşvuİmo olono-
ğı vordlr. Yeter ki, hem Ooğun-
luk gerçekten sğpton§ln, hem
de k|so yo|don slptonsln. işte,
rğterondum yolu bu sonuçloro
uloşllmoslnl soğllyordu. Ancok.
Yorg|toy Hukuk Genel Kurulu
referondumu yoso dlşl buldu.

O Çoğunluk sendikasını
bulmakta
«Durum üesbit|>
yolunu yasaklamak
hukuka ve yasaya
aykırıdır.

Hukuk Gonel l(urulu'nun bu ko.
ronndun sonro, belge|ere göre
incoleme yöntemi tekror oğldlk
kozondı ve sohtecilik oloylon
orttlkço orttl. Bütün üyeleri is-
tifo etmiş bir sendikoyo e§ki 

'iş.leri yeniden torihlendirerek, yo.
hut to sohte tişler sürorek yetki
ğlobiliyor ve temsil etmediği iş-
9iler odlno sözleşme imzoloyo-
biliyordu. Bu durum önemli hok
slzııkloro ve huzursuzlukloro yol
ocüyordu. tünkü, ğski sendiko-
lorlndon istifo etmiş 10.000 iş9i.
yine lstifo ettlkle]l gün oynl sğn-
dikolF girmiş gibi gösteriliyor-
du. Yoni, §endiko, elindo bulun-
durduğu oskl flşl€İi i§tifodon
sonro toİlhlendlrly9İ ve bu torih
ıendirmedeki yoztnln yoşl belir-
lenemiyordu. Bu durumo göre,
i6tiro etmiş işciler tekror eski
sendikolorıno dönmüş soyıllyoİ
Ve toplu sözleşme yetki§i o son
dikoyu veriliyordu. Böylece yo-
sonın orodığı çoğunluk ilkesi
o9lkco çİğneniyordu. sorun bu
boyutloro uloşınco, bozl mohke-
moler (lrgde boyontı yolunu oç-
tı. Belgeler kuşku uyondınr8o,
işçinin lİodosin€ boşvuruloruk

26

«durum tesbitiı yopllocokİ. Yo-
ni bir bğlgenin doğru olup otmo
dığı biızot belgonin ilgılisi olon
ışçiye sorulocoktlr. Bu uygulo-
mo biroz İerohhk yorottl. tollş.
mo Bokonhğl do 6 soylh genel-
gğyle, belgelerin tereddüt uyon-
dlrmosl holinde «durum tesbltlı
istedi. Bokonhk genelgesi to-
ğunluk i|kesini uygulomonln bir
yöntemiydi. Ancok, Yorgıtoy 9.
Hukuk Dolresi, bu yöntemin de
yosol olmodlğlno koror verdi,
bğlgeli incelemeye ilişkin eski
görüşünde lsrEr etti.

YARGITAY NE DİYOR?

Bi. ler", Yorgttoy 9, Hu-
kuk Doııesi'nin irode beyonlylo
ilgili kororlorındo soğlom bir'ge-
rek96 yok. toğunluğu soptomo-
do bu yöntemin niçın yo6o dlş|
s!yıldlğt oçlklonmıyor. Sodece,
üYeliği kozonmoyo Ve i§tifoyo
ilişkin yoso hüküm|erı tekrorlo-
nlYor Ve durum tgsbitl yöntemi-
nin coğndon sonroki bir be|irle-
meyi 9etirebileceği söyleniyor.
Ve toplonon delillere göre, blllr-
kŞ lncelgm€sl öneriliyor, An-

O Yargıtay'ın <<kesin»

mahkeme kararlarınr
inceleme yetkisi
yoktur.

cok, istifodon sonnr torihlendi-
rilmiş 

'işlerdeki 
yozl yoŞtnln be-

lir|enemeyeceği, yoni bu yoldo
yopllocok incelemelerin sonuç
vermeyeceği v6 böylece çoğun-
ıuk ilkesinin zedelenip çiğnene-
ceği tortlşmoslno hi9 giri'miyor.
Hotto Yorgltoy koru.lorlndon,
kesin mohkeme kororının nosıl
olup do Yorgltoy'co incelendiği_
ni onlomok bile mümkün değil.
Üsteıik, yorgütoyln önerdiği de-
liılere göre incelemğ yolu, }dso-
nın üo günde, oltl günde oözü-
münü istediği §orunu, gözümsüz
lüğe itiyor.. Yoni, Yorgltoy hem
yosol yelkısl bulunmodlğl holdc,
temyizi mümkün olmoyon koror-
lon inceliyor, hem de ooğunluk
ilkesinin belirlenmesinde yoso"
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nln koymodığl slnlrlor gotiriyor.

Şimdi, Yoİgıtoy kororlnl doho
iyi onlqvobilmek i9in, bu nokto-
lorl birer biror tortlşmoyo çoı|-
şdllm.

r _ YETKrYE İLİşKİN
KARARLAR KESİNDİR

e75 soyth yosonln 11. moddesi-
ne göre, yetki sorununu çözen

O 275 Sayılı Yasa toplu
sözleşme hakkının
çoğunluğu temsil eden
sendikaca
kullanılmasuıı
öngörmektedir.

İş Mohkemesi kororlğn k6sindlr.
Bir kororln kesİn olmosl demek,
temyjz yolunun kopoll olmosı
demğktir. Yoni Yorgltoyln yet-
kiye ilişkin iş Mohkem6l koror-
lonnı temyiz yolundon inceleme
olonoğı yoktuı. Anoyo§omlzın
136. hoddesine gö16, mohke-
melerin görevleri yosoylo düzen
lenir. Yoİgltoy dolraloİl de moh-
koma niteliğindedir, görevlerinin
yıne yosoylo düzenlenmesİ ge-
rekir. 275 soylll yosonln 

'l. 
mod

desl de, itiroz üzerine verilecek
kErorlon k93ln soymoklo, YorgF
toyln bu konudo temyİz ince-
lemğsi yopmoyo Vetkili ve gö-
revıi olmodlğlnl belirtmiştir.,
Gerçektğn, doktrinde de bu ko-
rorlorln temyiz odilemeyeceği
tortlşmoslz bir biçimde kobul
edİlmiştir. Örneğin, Ralsoğlu,
Esenor vğ Kuru bu görüştedir-

'ler:

«İş Mıhlıemeslnin... talraz koo.-
sundaıd kararları kesindir. Bı
kaİaflara karşı hiçbir ş€kilde ı.o
ylz yolu ıçık değildir.ı (Prof. Se-

za REİSoĞLU, TscLK ŞERHi, 2.

bısı, sh. 240).

rYetki|t iş mahkemesinın yetki ko-
nu§undg verdlğ kıfaf kesindir.
Yargıtaya başvuİulamaz., (Prof.

Tuİhan ESENER, İş Hukuku. 2.

bası, Aıkaıa, 1975, sh. 42l).
ıözel blı kınun hiitmü ile, bazl
nıhıi kııaİlarln kesiı old!ğo k.-
buı edl|Eiş oııblli.. Bı ii2.1 k.-
nüı hiıkümıertne mlsaller... 2?5/

lı...» .Bu Dlaelikteki t..a.laİ tem-
yiz edilemez.ı (Prof. Baİi KLiRU
Medeni Usul Hukuku. §h. 596).

TemYiz edilemeyecek k6sln bir
kororın Yoİgıtoy'ğo incelenme-
si ise, bir yor9ltuy incelemesi
soyllomoz. Nitekim, Prof. Relt.
oğlu bu kororlorln yosoloro 9ö-
re uygulonomoyocoğl, yoni em-
sol soyılomoyocoğl gibi oloylnl
do boğloyomoyocoğl düşünce-
sindedır.

rBursd! önem aıştyan hosğ§
275 sıyılı yasanın 1ı. Dıdde§i.dt
yer 8lan ve yetti konusund. höı-
g€ teİıfınd.n alııan kar&f, ltiİ.ı
iirerine, iş dıvaıaİıns bakEıklı
gö.evll mahkeme tıİofıDdatr ka-
siı olaİak kaıaıı bağlaıacaimı
dürenleyen hüııe rığmeo, İş
Mahkemesi kıratınıİ nasıl olEp
t& boı.tduğuduf... İtirs, biİ i§ ltri
çağrı yetir|siyle itgüidi.. İ5 Mıi-
keDesinin bu koıudıki kaıııı İ5
soyü yısıya göre kesin oldoğıı-
dıD, Yargttay'n boz.ma tatınıa
kAtılms ve bE taİarrn yasa]aİa
göre uygılanma olalsh yokaE,ı
(Prof. Seza R€isoğlu, 19?8 İstsr-
bıı Toplantı9m8 §onEl8D tebıiğ,

den).

Demek oluyor ki, yosonın kesln
soydlğl bir koron YorglloY tem-
yiz incelemğsine boğll tutomoz.
onun icin de, temyiz isteği üze,
rine verilmiş bu kornrlor Yorg|,
toy kororl soyllomoz.

2 _ sÜRE VE KESİNLIK,
IİAKKIN ÖZÜYLE
İLGıLlDİR

KolO, tl, 275 soyılı yoso,
nln 11. moddeslndğ getiriımiş
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sendikonln belirlenmesi kurolı
bir yono itilmiş, sodece sunulon

'işlerin 
soylımosl ile yetjnilmiŞ-

tir. Tobii bu uygulomo sohtecili-
ğe prim vermiş ve işçjyi temsiI
etmeyen sendikolorl, işÇi odlno
sözleşme imzolor hole getirmiş-
tjr. Yoni gjderek işcinin onoyo.
soı hokkl oıon toplu sözleŞme
}ropmu hokklno fiilen sınır 9e.
kilmiştir. tdhşmo Bokonllğ|, bu
fiili sının koldlrobilmek icin (du.
rum tesbiti» uygulomoslno get-
mek jstemiş, omo Yorgltoy, bel-
geler uyorlnco incelemede lsro r
etmiştir. Şımdj sorun Yorgltoy
Genel Kurulu'ndodlr, henüz tor-
ttşmo sofhoslndodlr. Bu boklm-
don, konuyu enine boyuno otlp
konuşmokto yoro1 vordır. Önce
yosonln koyduğu kuml oydlnll-
ğo çlkorılmoll ve durum tesbiti-
nin mümkün olup olmodlğl bu-
no göre oroştırülmolldır. sonro
do Yorgltoy kororlorlnln tortış-
musı yopılmolldlr.

YASA HANGİ
KURALI KOYMUŞTUR?

Yuko.ıdo betirtmeye ço lış-
tlk ki, toplu sözleŞme hokkl, iş-
çinin kozonllmlş bir hokkldtr. o
hoıde, yetkili kıIlnocok sendiko-
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O Yargıtayırı
referandum yolunu
tıkaması sahteciliğe
prim vermiştir.

nln gercekten iş9iyi temsil eden
sendiko olmosl şorttlr. zoten 275
Soylll yoso do «çoğun|uk kuro-
ll»nl koymuştur. Buno göre, ço-
ğun]uğu temsil ettiğini ispoılo-
Yon sendiko, toplu sözleşme
yopmo yetkjsjni kozonmlş olo-
coktlr. Yoni, yosonln getirdiği il-
ke (çoğunlukı ilkesidir. coğun-
luğu belirlemeye ilişkjn Yönt€m-
ler ise, ]]kenin kendisi de-
ğildir, Elbet. coğunluk tiş ve
belgelere doyonoıok soptonobi-
ıiyorso, yopülocok iş bu yönte-
mi ku|lonmoktlr, Amc bu bejge.
lğr kuşku ve tereddüt uyondln-
yorso, boşko yöntemler oron]p
bulunur tünkü önemli oıon co-
ğunluğu tğmsil eden sendlkoYl
buımoktlr. yoso sodece ou ku-
roll koymuş, yöntem konusun-
do herhongi bir sınlrlomo yop-
momlştlr. Natekim, Doçent Dr.

Rüçhon lşlk bu konudo oynen
şunlon söylemektğdir:
ıYısı, yetki saptama işıeminde

çoğunıuk iıke9ınt getirmiştir, ço-
ğuoluğı sahip sendtkanın yettiıi
olıcığ kuıalını koyEuştlr. Buİe-
ds btı kuralrn oygılanması söz ko
n!§üduf. Ya§ads kutsı koıusun-
da, küalm ne olduğu konusunda
ne boşluk vaıdır, ne de bir yorurn
soruıu vaıdrı. soaun, yetkili sen,
dikadD hangist olacığna ılt§Liıt
kıııiıı or-!ılaıması!ta ilgilidir.
Br,e göre, LoDu b{ İad.f bısit ve
açıİtE. Bo Dedeale de, belgelere
dayalaİaİ yıp acaı blİ inceıeme
ile, oyıaEıyı dsyınan bir incele-
me veya boltrııblıec€k bir üçiıncü
ys da döİdfucü yönteDin aİasrı-
ıtı biı faık yottu.. Belgeıefe dı,
yınan inceleme veya oylama ku,
İıIın kendisi değildiİ. Dolay§ryla
d& yssı bcııi biİ yöoteDi öngör-
medikçe ve öıtgördiiğii yöntem
drşıDda bir yöıaeDfu tullan!ımsg
ıçıkca yasaklamadıkça, bif başka
deytşıe çoğunluğiıı na§!ı araştı.r
lacağına ilişkin bir kural koyma-
dıkça, r,etkili o.gıniır istedikleri
yönteEi üygolamakt& serbesttir-
Ier.t (Rüçhan lşlk, Ankara Baİo-
su Defgi§, 19?6, sayı 1).

Demek oluyor ki, çoğun-
luk sendikoslnln soptonmosındo,
Bölgg Çohşmo Müdüİlüklori yo-
hut iş Mohkemelerİ yolnız belge
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l!. Emperyollst Poyloşım Sovoşı'ndo foşiz-
min yenilgiye uğrotllmoslndon sonro ılerici ve
sosyolist gü9lerin büyük boşorlsı tüm dünyo-
do bonşln önemli bir olgu oIduğunu oçlk bir
bicimde Vurgulomlştl. Borlş için mücode|enin
gü9lendirilmesi ve yoyglnlqştlnlmusı ortlk ko-
oınllmoz oluyordu.
1948 ylıınln Ağustos oylndo Polonyo'nln wroc-
low kentİnde 5(Xı bilim odomı ve yozonn bir-
oroyo geıdİği uıu§loİorusl Fikir Emekçlleİi
Kongresl'nde dünyo holklorı orosındo bonş ve
doyonlşmonln oluşturulmosl 9ereği vuroulono-
rok, borlş itin sürekli birkomite kurulmosl ko_
rorloştlrlıdl. Bu komite DünYd Bonş Kongreğl'
nin toplğnmos,nı öneriyordu.
Bu urodo ğmperyolist ülkeler, dünyodo büyük
bjr güç hoıine gelen sosyo|ist sisteme korşı
yeni bir soldlrlnln hoz!rllklorı içindeydi. Kuru.
lon KuzeY At|ontik Poktt, ABD emperyolızmi-

Barış mücadelesi,
emperyalizrne, faşizme
karşı mücadele ile
birlikte yürüttiümektedir

nin dünyo iandormolığlnt yüklenmesi ve so-

ğuk sovoşln gündeme getjrilmesi tüm ilerici,
demokrot Ve sosyolist giiçlerin doyonlşmcsı-
nl doho do zorunlu klllyo|du.

DüNyA BARIŞ KONGR ESİ
TOPLANIYOR

İşte bu ortom iginde 20 Nıson 1949'do ilk
Dünyo Borış Kongresi Porİs'te toplondl. Bu
toplontlyo 72 ülkeden 600 mi|Yon üyeyi temsil
eden 2 bin t.|ns]l-i kot||dl, Bütün ülkelerde
buriuvozi k1 lJienin toplonmoslnl engelIemek
için her ii].,ü yolo boşVuruyordu. Delegelerin
Poris'e gitmeieri engellenmek istendi, Fronsız
hükümş'i, Çin delegosyonunun ve bczı deıe-
oeler]n F.onso'yo girmeİerini yosoklodl. Bu ne-
den]e Kongre'nin bir bölümü Prog'do yoplldl.
Bütün engellemelere roğmen kongr. büyük bjr



boŞorl soğlodl, Yoylnlonon bildiride soVoş |o-
nellenıyor, silohsIzlonmonln zorunluluğu vur-
gulontyor ve horışln sovunulmosl gerektiği tüm
dünyo holklorlno duyuruluyordu. Kongre, mer-
kezi Ve uluslororosl bir orgon olorok Dünyo
Borlş Komitesi'ni kurmuştu.
Moıı l950'de stockholm'de toplonon Dünyo
Borlş Kongresi Doimi Komitası, .'stockholm
Bonş coğr|sl"nl yoporok dünyo toplndo bir
imzo komponyosl boşlottl. Bu baldiriyi imzolo-
yon yüzbinlerin yonlslro komponyo tÜm dün-
yodo büyük bir destek gördü. 75 ülkede bon-
şln sovunulmosl icin 150 bin komite kuruldu.

sil6hlanmaya
her iki dakikada
1 milyon dolar
harcanryor.

İŞÇiLER ASKERi MALZEMEYİ
DENiZE ATIYOR

Korodo siloh!onmo yorlşlno korşl mü-
code|e de yoğunloşm!ştl. 1950 ylllndo Fronso'
do Nice kentinde Aınhiİıdi'ne gönderilmek üze-
re gemilere yüklenmiş olon oskeri molzemeler
iki bin işçi toroflndon denize otlldl, Nopoli'de
limon işçileri siloh yüklü bir ABD şilebini bo_

şoItmoyt reddettiler. Mücodele her kesimde
yoğunloşıyor, değişik biçimler ollyordu.
'16 Koslm 1950'de 81 ülkeyi temsilen 1750 dğ-
lege vorşovo'do biroroyo gelerek DünYo Bonş
KonseYı'ni seçti. Anlk borlş mücodelesi tüm
dünyodo kitleleri soron örgütlü bir mücodele
holine gelmişti.

Bugün borlş mücode|esi sürmekte ve yeni
mevziler kozonmoktodlr. Bor|ş istemi tüm dün-
yodo belirla bir mücodeleyi de iceren somut bif
istem holine gelmekledir. Bu istemi.1 hoyoto
gecjrılmesi için lı.,EmperYolisı Poyloşlm so-
voşı'nın boşlodığı 1 EYlül, Dünyo Borlş Günü
olorok ilon edilmiştir, Her 1 Ey|ü| dünyodo Ve
Türkiye'de borlş mücodelesinin' gütlenmesine
kotkIdo bulunmokto, borlŞ mücodelesine her
k€simden insonlor giderek orton orondo kotlI-

a

moktodlrlor, DünYo'do din odomlorlndon, bılim
odomlorlno, işci Ve emekcilerden liberol gö-
.üş]ü oydlnloro kodor uzonon geniş bir kesim
borlş mücodelesine sohip clkmoktod|r. Bonş,
forkll s]yoso goruş]erdekj insonlor|n ortok he.
def! durumuno Qe]mekted ir.

B.{RIŞIN EN KARARLI
SA\-L\L,CULARI
SoSY.{riSTLERDiR
Forkl1 siyosol görüşİen kjşilerin borlŞl soVun-
mo]orüno korşln borüş mücodelesi, en kororlü
blçlmde, sosyolistler ve dünyg sosyoIist sisıe_
rnr ıoroflndon Verilmektedir. Bu, borlş müco-
delesinin sınıflorüstü, slnlfsol ilişkilerin dlşln-
do ele oıınmoz oluşunun doğol bir sonucudur
tunku dünyoyı sovoş tehdidİ oltlno sokon,
emperyolist siloh tekğlle,-idir. Dev si|oh tekel_
er], yoşoyobilmek ve doho fozlo k6r edebil-
me( için tüm dünyodo sovoş klşkırtlclIlğl yop-
mokto. uluslorı, holklon birbirıne düşmon et-
m 3 ktedirler.

5loı,ıonro horcomolorı y do 3oo milYor
aO tr-ü oşmlştlr. Boşko bir deyişıe, iki dokikg-
c3 ci., sİoh|onmo ioin 1 milyon dolor horcon_
ir,: (icdır. Kopitolist - emperyolist sistenıin bir
J.JnU olon bu sonucu koldlrmok itın dünyo
Sos,/clist sistemi Ve demokrotik gücler büyük,
5 r cobo horcomoktod|r|or.

DİSK. .üDİL, SüREKLİ,
K\LICI BiR BARIŞTAN YANADIR

İşçl sınıf,nın sömürüye kurşı verdiğl mü-
c]ce e tinde borış mücodelesi önemlı bir ye,
k.p 3.noktodlr. Bu nedenıe DisK, tüm dünyo-
dg kcllct, odil ve güıekli bir borlşln kurulmo_
s.:]. yono toVlr koymoktodlr. DisK, bonş
mLccdelesinin insonllk icin kollcl somut so_
ni.]c o]. doğurocok bi9imde verilmesina zorun-
:u gcrmektedir. Mücodeleyi omoclndon sop_
| ,f]Vr yönelik soyut bDrış ooğr|lor|nın yerine,
b3,3 steminj slnlfsol temeline oturtmoyo yö-

'.e 
en çobolonn hoyoto geoirilmesi doğrultu-

sJndc Dir politikoyl izlemektedir.
DisK, somürünün Vorolduğu bir bonşın so-
VU.ucusu değildir Ve sömürüye, bosklyD, foşiz_
-ıe ,rkÇ ığo, sömürgeciliğe, şovenizme, siyo-
nizme korşl mücodeıe ile borlş mücodelesinin
birorodo yürüyeceği görüşünü sovunmoktodlr-
Borls mucodelesj, sovoş clğtrtkonlorlnın engel_
leme coboıorlno korştn olumlu sonuçlor ge-
tirmekte, emperyolist militorist gücler geri
odımlor otmok zorundo kolmoktodlrlor. Bugün
soğlonon olulİ]lu odımlor borlş güçlerinin ge_

lecektekj kesin zoferinin konltlorl soyllmolldlr.

I

ı



DiSK, a Tüm ülkelerle eşit]ik ve karşılıklr yarar, içişlerine
karrşmama ilkeleri temelinde iyi ilişkiler kurulması.
barışçr bir dış politika izlenmesi,

I Insanlık için büyük bir tehlike olan ve emperyalizmin
savaş kışkırtıcr politikası ile insanlığa karşı
kullanılması planlanan NÖTRON bombasına karsı
çıkrlması,

! Dünyada genel ve tam silahsrzlanma, dünya barışını
koruma, nükleer silahIarrn önlenmesi için çabagösterilmesi,

I Emperyalizme, ırkçılığa, faşizme karşı savaşım
veren halkların de§teklenmesi için mücadele
edilmesini zorunlu görür.

DİsK 6. GENEL KUBL,LU KARAR No: 5

HE§İilıd KARARıARı
HAYATA oıçİnİıEGEKTİn

^ ^Jl _ 

Omneıvall"t Paylaşıın Savaşı soııasıDdıABD, kıpiaaıist - eDperyaIlst sisaem lçıDde etom-nik, po|ttiİ ve asİefi bakjndqtr güçlü bir koıumalılışıtıış, 
_sıvaşr! tatribıırllğ dtşıaıla tıl8ı A3Dekoırom]si aüçleuDişti.

Öıe yandıı ABD eDp€ryı|irDi yıl-trE İendi§lD.le
büqnıD. Hiİoşima ve Nagazaki'de yıhcı gücü gö-
rüle.D atom boDbasnt tehdia arıcı olırık İullanı-yord!.

Fışlzme, emperyııizıne ve 3a9aş& tsİşı ola.D güçleİ
Dlyüf, İnsarı kaybııı ve maddi }8yıplafı fsğmen8lv§t8ı gıIip çıİfuıar. sıvaş soDİasrDds dahs te-
llş_,lrçt .:,:. _:1"lçl y!ğD|ıİ faşizDi! ,u 

".p".!"-lızEaD riıe[ğrıi kavrıdr. [llısa| ve sogyal &uftul[ş
micadeleled tız tarindı.

__ 
ll. nmperyallst Paylaşım Savaşı €ıaesin.leti b!geıişDeleİ tarşısııdı bışts ABD 

"ı.* tıra.i"i-
loryıiirD, saldııgaıİğıı artırdı. ıöıgeseı savışıai
çltsİah, faşisı askeri dİktatörtüLleri yiiDetime ge-tiİEe yoıuDq t!t(u. §oğtİ savaş dönemlui bışlattı.NATo'nİn kuİDluşu, Çin Hihdj ve Kore'dG açllan
sav.a.şlır,_ Tluman Doktİini bu gellşimin ekooomiL,ponaıt gostergeleİldir. Arıcaİ eEperyalizmin bo saI-
drrgan poliaikası barlş, demokfa§i, uiusal ba&msrz-
tk. ve sosyalizm tüçteİi taİşrstndı güciinü giderek
ü,ıtjü.
Yeni_ yİrl iilkeıeİ emperya|i§t §ömiiİü zİnciİtni kr
İarak__bağlmsızhklaİma kavüŞtulaI. Faşi§t ye em-peryalisa güçleİ geri;edi. Diiıya sosyalist sisaemiguçl€ndi. DiğeI yandaİ sıvaş §onra$ A!,İupe§lDalaişçi srnlfı }arekealeİ: gellşü. ı960.h yıllar bu geliş-
Deleİin sonucu olaraL dünya politikasında yöıleD-
diri|iclğin diinya delaıoci güçte.ine geçtiğ yıllar

o|du. Soğuk savaşrn yeİiıi yuııuş&m ıın (detant'ıİ)
alması b!ı ge[şimin somut göslefgesldir.

9.|1_.fo99 toptanan Helsinki Avrupa Güvenliği ve
Işbiıüği Konferansı'ııln bu gelişiD siıİecinde öİeEliblr yeri vaıdıı. II. Emperya]ist Pay|aşlm savaşı
--1:r,t diiDya devrimci güçletiniu kııandığ
mevziıer İapttaıist ebperyaiist si§temi, sosyalist §is-
aeDlr, güciinü kablıle zorlamlştlİ.
ışıe, Helsinki Awupa cüvenliği ve İşbirtjği Konfe-
İansı §onuıda 33 Awüpa iilkesi ile ABD ve Kanada'ıın imzaladığ Helsiıki sonuç Belgesi böylest birgeıtşimin somlttaDdtğt t&rihset bir belgedlİ,Bı belge bitinsel sos]ralirDh ''bar]ş içinde bi! aJa-da yaşama" titesiDe tlyg!trduİ. Devleilelalası so-İoılıİtD &uweae başvıroadat çözüEletrEesl, halt.ıı.ı! L.ndi kıde.leİiDi toyin hakh, geEel ve taE
$leigl,laDıDa, lnsen hakla.l r.e temel ijzgfuliitleİegaygt lİeısinki sonuç Belge§i'liD iiziiDü otaya Lo-yın ana iıkelerdiİ.

Hel§inki sonuç Belgesi tdeoloJiİ biİ uzlaşma belgesi
değldiı. TaıD ter§ine bilim§el ılofoolatın y"ygırİ.ş-
maslıa ııygun biı orlaD yaİatDıaİıD aİıctdıı.soI NATo dİve8inde ellnan sllahlanEayı hrzısD-
dtrmsye yötretik kara.ıa., NöTRoN bombasEiı
İİnetimine b8şıaİılDası yolünülıtl çab8laİ, ABD eE-peryalizmiılı öncüıüğiiİde sosyalist iüelerdeİİ ln-
§aD batlaİtDa iltşkin iftira dolu kampaıy&, Lsplts-
ıist - €mperyatist sistemiğ İIelsinki Sonuç Be.lçsi'
!e kaİşı §i:İ.liiİEekte oldoğı solılırıIaıın soDut gös-
ı.İ3eleıidi.. Ancak sosyaıist st§teD, k8plaaİigt İ -
ke|eriİ işel sıııfı haretetleti ve ulısal [uıiulış sa-
va§ı v€le, halktaı bu geİicl saldııtyı göğisleyecek
8İiç !e karaİirh} içindedirler.
Helsinki Belgesi'nin tiim Daddeıerlyle ıyguısımısı
için ııücıdele işçı stDlfl!ıD değşaez 8İird€m @sd.
deleriıden birıBt oluşt!İacatt!İ.



ll.E!lül.ı9?3 Günii Şili'dc Salvador Ail,:c, ba_\kan;ığlndaki tiatk Bir]iği

İil*iİ.utl l."nl, bir ılarbe ile dcı,rildt, Bu d3rbenin aıkasında uluslaraıds!

İJ"]İ".r, Or"U'tl" lTT'nin ve ABD'nin bü|unduğu daha sonra açık seçik

İ"İİ"İ"uti. ll.Bvliil.t9?3'den bügünc, §ili de ulu\lararast tekelleıi

jktida §iiİüJor. Fa§ist Pinochet çelesi, drrandlklar] relma},e

;;;.;; k;", ba!lıl,kla",n, Şiii hılküna uı gı_ıladıkları baskı ilc

ıinrtırvo.. Büaiin baskllarA karştn, Şili halklnın fasizmc karşı

mücodelesı de güçleniyor. tüüyü\,or, 1eni do,tlar kazantl,o,, Tüm dünı,a

İ;;"İ, anti ]faşist güçleıi lı i]ı.lul günleriııi Şiı.l HALrl iLE

DAYANIŞMA GÜNÜ olarak kuı|uror,

;r;_;; İ; Konseyi'nin Şili Halkt ile Datanışma Güıii için bu yıl

yaytnladtğı çağlmın tam metnini a<ağıda 1e,iioru7,

Foşist reiim giderek orton oğır bir buh,

.3n üc]ndedir. Şiti holkınln zulme korŞ| tepkisi

ort 
^ 

geneı bir eğilim holine geImiştir, «ŞiLi'YE

EVETI PlNocHET'YE HAYlR!» slogonl ulusun

coğUnluğunu birleştiriyor. 1977 ylll, Şili işti sl-
nliün,n mücodelesinde belirlı bir yoğunloşmo

ve P;nochet'nın kotil iktadorlno korşl ç|kon tüm

9-a]er|n giderek orton eYlemleri, koybolon tu-

i.ıküulorın okrobotorıntn yiğitçe direnişleriYIe

Ve 32. BirleŞmiş Milletler Genel Kurulu koror-

lorındo dördüncü kez cuntontn utuslororosI

duzeyde mohküm edilmesiyle sonu erdi,

Bu yllün 4 ocok'lndo Pinochet'nin sohnelediği

komedj. kendi reiimine korşı bir bioıme dönüş-

tu. P nochet'n]n elinde tultuğu kişisel iktidoro

muholefet beIirğinIesti Ve silohll kuVVetler Ve

cunto icindeki bunollm yüzeye çlktl, Şili nü-

fu6unun çoğunluğunu temsiI eden ilerici Ve de-

mokrotik güclerin ideoloiik birlik düzeyi yük-

seldi. Ve foşist reiim oltındo, oçlk mücodele-

nin önündeki buYük zorlukloro roğmen, ileric'

l

l,

i]
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vo.demokfot güçlerin, demokrotik bir cözümegiden yolu otmoyo yönelik ortok istemleri dilegetir|ldi.

8irleşmiş Milletler lnson .rokığn Komi§yonu,
ŞUbot oylndoİi 35. Birleşiminde, bir kez doho,ounyo toplumunun, Şili'deki tsmel inson hok.lon v6 özgürlüklerinin ihlol edilmğ§inin devo-mlno ilişk;n derin koygllorını belirten Ve budurumu sono erdirmeye yönelik çobolon des-ıeKlemenin gerekliliğini djle gotiren iki kororlkobul etti.

Şili'de ekonomik potitikanrn açmazr,
rejimin keJ,filiği, yönetimin lşLağl'
suçlar, kitlelerin giderek artan
tepkilerini çekiyor.

tekmiştir. Pinochet, doğrudon kendisinin odı
korlştlğı suolonn izlerini 6ilmek için ümitsizce
çobohyor. Bununlo birlikte, reiİmi korokterize
eden çöküşün, k€yfiljğin ve terörün gözler önü-
ne çlkmoslnl durdurmok ortlk zordur. pinoc.
het, kendisini |ktidoro gotirmiş olon en genci
ABD tevre|erinin yoİdımlnl olmoyo devom edi-yor omo ne zulme yeni bir görünüm vermeye
co|lşon oldot|cl eylem|er, ne de yeni boskıyöntemlğri, foşi§t reİime korşl çlkon güçlerin
mucod9lgsini ve birliğin gelişmesini durduİu-
moz.

O Şiii5,g ABD desteği devam
ediyor. Ama zulüm ve baskı
faşizne karşı mücadelenin
gelişmesini engelleyemiyor.

O Faşist cunta döneminde
yüzbinlerce Şili'li hapse atıldı,
binlercesi öldürüldü. 2500 kişi
kayıp.

^^,_ !11.o"r'o., Pinochet'nin ve onun Gesto.
T^İl,_D'"1'i,i (şimdi cNı), Hoik Birıiği Hükü.
il1",l1" ""kj 

Bokonlorındo n OrlonOo 
-leteİie-ı

İ:,,,,:,ü,", :ff i,,iffi 
,jil"ff 

;iT,lİİ:İüediümeleİ|ndeki doğrudon so.umıuıuı.ıonn, g-öz

::j ^.,i:l" 
şermiştir. sorgusuz §uolsiz ÖldÜİme-

§.,ij:ii 
.i",,ilİtf 

Tffi 
"? 

H j:yijh:
l,, :t ffö,|ffi ;"" * TJff ,,İ:li,i,;l!

#.ii_,*,:i:ffi :H::,Til,^ til;ni;T:roılndon tutuklondıkton sonro 25oo in§onınKoyğolrnosü gibi Şili holklno korşl işlenen bin-

Jih #d;lffi,:*:,r- ş. i,ll*gİ

.lnsonlor döİtbucuk ylldür ocl Oekiyor. Ge_

T] vo bi|eır69l özgür|ük|er yok edi|miştir. Her-
şoye muktedir konun d|şl bir hükürnet terörle
lKıidon elinde tutuyor. Yüzbinlerce Şilj'li hopse
o,tlldJ vo işkencgdon geoti; binlercesi de öldğ-
rüldü. 2500 in§onın koybolmosı cio PlnocJt'
nln yozdlğl öykünün ğn korkunc bölüm|erinden
biridir. t}u gözoltlno ollnıp koybolon insonlo-
r|n okrobolorl onlorı oromokton, onIorın ho-yotlor| için nıücode|e etmekten Vuzgeçmeye-
ceklerdir, 8U ŞlLiLiLERE NE oLDU sorusuno
Pinochet Ve Gestopo DlNA'nln gon9ster|eri
toroflndon henüz cevop verilmemjŞtjr. cevop
vermeye zorlo nmo lld lrlo r. Koybolonlorln okro-
oolor|nln yopmlş o|duğu oclük grevleri, bu ce-vop lc|n yopl|on drumotlk ve kohromonco boş-vurulor olmuştur. Birleşmiş Milletler, zorbolor-oon tutukIulorln nerede o|duklorlnl bild'rme-
lerini 

. 
isıemiştir. Pinochet. ulLlsıororosı gerici

çevrelerce hozlrlonon.bozl tertiplere boşvuru-yor omo komuoyu oidotı|omoyocoktır. Yoso-.dlşl oskeri mohkeme toroflndon hüküm giyen
yüzdokuz muhküm serbğst |ıırokılmıştır; Srkı-yönetjm, oloğonüstü Durumo çevrilmiştiİ; so-
Xogo cIkmo yosoğlnln ko|dlnlmosı Pinochet'nin
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birden bire f!Şist olmoyon bir tovln benim8e-

mğsinden değil, uluslororosl mücodele ve

uluslororosl doyonlşmo horeketlnden doloyk

dlr. Gözoltlno ollhon inson|onn koybolmosl go,

rusuno höl6 5ir cevop verilemiyor, sgndikol

hokıoro korşl İoşist boskl uygulomulorı ve bü-

tün inson hoklonnın ve özgürlükıerinin çiğ,

nenmesine devom ediliyor. Bundon do öte, yo-

kın zomondo cunto ıErofindon çıkonlon Gğ,

nel A' Yoso8l, sodeco Şilı holklnğ korşl suç

işleyenleri yoni Pinochet'yi ve D|NA - cN|'n|n

oionlo.,n, korumoyl vğ koyboldn jn8onlEnn

drrrrrn, hosır o|t etmByi omoclod|ğl için Şilİ

ve dünyo holklonylo oloy gden bir yosğdlr,

EMPERYALiZM PlNocHET,yi
FıNANS EDiYoR.

Pinochet'nin resmi doktrini, ,Şiti ho|klno

korşl sovoş olmuştur. Pinochet'nin onoyosol
hükümete korşl ihoneti ve iktidor,| kğnh o|o-

rok ele oetirmesinin emperyo|ist çevreler to,

rotlndon İindnse edildiğİ ve yönetıldiği bütün

dünyo tdrofindon çok iyi bilinmektedir, hotto

ABD senotosunun bir orığşürmğElylo do oçlk,
lonmlştr. Aynı emperyolist çevreler, Şili Hol-

k|nln clkorlorıno ters düşen, Şili'nin boğlmsız-

Dtinya Banş Konseyi,
Şili halkının f aşizrı üzerindeki
kesin zaferi için diirıya kamuoyunu
desteklemeye çağırryor.

llğlno ve egemenliğine mrorll olon reiimin eko-

nomik politiko§lnl do ciziyorlor. Bu, uıusol eko,

nomiyi mohveden ve milyonlorco Şililiye o9lık

ve sğfotet getiren bir politikodır. Pinochet'nin

uygulodlğl zulüm, Lotin Ameriko'nln güney bö|-

gesinde holklğnn çlkorlonylo çelişen bir özel-

iik toşımoktodır. Pinochet'nin yönetiminde Şi,
li'nin komşu devletlerle ilişkileri İyic6 bozuldu,

Bu durum, Şİlı hoıkln|n onloy|ş ve borış orzu-

sunE oyklrı düşmektedir.

Şili holklnın çoğunluğu, temel sorunun foşizm

otduğunun forkındodır. Yoşdmok için, boğlm,
§ızlık ve özgürlük icin, uluso| güvenlik vğ ege,

menlik icin yopllmoat gereken foşizmin orto,

don koıdlnlmos|dlr. Şili hotk zulme son ver_

mek iÇin sivilıgri ve si|ohll kuvvetleri kopsoyon,,

bütün onti - foşi8t|erden ve foşistlerin dlşındo

kolon kesimlerdğn oluşon geniş bir yığln ho-

reketı meydono getirmek itin, soylslz yeni gi-

rişimlerde bulunuyor, birleşik ğyIemler geliş,
tiriyor. |şci slnlİlnın, kodlnlorın, gençliğin ve

öğroncilerin mücodelesi foşi§t teröre roğmen

büyüyor. Özel Ve komu işyerlerinde çğhşdn
işçiler, köylü ör9ütleri, meslek §ohipleri, ge-

niş çiftoi kesimleri, tüccorlor ve ulusol sono,
yiciler de bu mücod8lede birbroyo gğliyorıor.
Kent ve klr emekçileri, esnoİlor, nüfusun bü-

tün oro kotmonlun şikoyetlerini diıe getiriyor-
lor. Bu nıücodelelerin hedeti, yığın mücodele,
sinin ve öncelikle işci s|nlfl mücodelesinin yoy,
glntoştlrllmosldlr. Her 9eç6n gün yeni yeni odlm
lor otlllyor, ylğln horekğtinin yeni yeni biçim-
leri oroştlrlllyor. oloylur ispot ediyor ki, işçi
sınıfı eğer kendi sınlf örgütlerinde güçlü ör,
gütlenmiş ve etkin ise foşi6t terör oltlndo bile
oclkgo sovoşobilir.
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TluonOon gelen birbirini destekleyen ey-
lemlğr, fobrikolordo ve mEden böl9elerindğ,
okul|ordo ve k|rsol olonıordo, kültürel merkez-
lerde Ve göçmen mohollelerinde ortoyo clk-
mlŞtlr. Holk oroslndE insonco ve siyosol iliş-
kiler ortoyo çıkıyor. Tobii ki birlik bir günde
kurulomoz; omo oloylor gö§teriyor ki şili holkr
nln dört uldlr kotledilmesine §on vermek ve nü_
tu§un toğunluğu toroflndun istenilenı gerçek-
leştirmek içh şimdi şili'de onloşmolor soğlomo
konusundo temel bir görüş birliği vor. Holk Bir-
liği portilerinin ve Hıristiyon Demokrot furtisİnin
görüşlerinde yoklnloşmo vor. Bu güçlorin, işoi
slnlfl, kent ve kır yığınıon. toplumun orto kot-
monlon, oydlnlor, üniveroite ve kültürel 9eV-
reler oroslndo kesin etki|erı vordlr. silohll kuv-
vetlor foşizm oltndo bir deney yoşomlştlr vg
ordunun 9oğunluğu ülkedeki §on dsrğce kötü
durumu, ekonomik politikonln troiik §onuçlo-
rınl, reiim!n keyfil|ğinö ve yönetimin işlediğl
sut|oro korşl ulusol vs u|u§lororo8l tepkileri,
ulusol güVonliğin bozulon durumunu his6edg-
bilir. silohh kuwetler mensuplon, bu durumo
son vermenin osıl ihtiyoç oıduğunu ğnl|yorlor.

şili soRuNUNu
şili HALKı tözEcEKTİR

Şiıl "o.rnr, 
hit kuşkusuz, yıne şlli holkl

toroflndon çözümIenecekıir. Amo şili holkl
mücldelelerinde uluslororosl doyonlşmoyl te-
mel foktör olorok kobul eder. Bütün kltolordo-
ki geniş demokrotik güçlerin eylemleri, bin-
lerce kohromonın hoyotlonnln kurtorllmosl ve
özgürlüklelinin kozondlnlmosındo önemli bır
siloh olmuşıur. Din}! holklorlnın monevi, si-
yo§ol ve moddi yordlmIorl foşizmin boskl§l ot.
İndo yoşo}tn. bonŞ, özgürlük ve yoşomok için
mücodele eden her inson icin sonsuz bir de-

ğer toşlmoktudlr. Pinochet'nin koglnlımoz tec-
ridini gizlemeye çoboıodlğı şu ondo, ulusloro-
rosl doyonlşmon|n son deİece büyük önemi
vordlr. Dünyo Borlş Konseyi, Şilı holklnın mü-
bndele§ini dostokleİnek için, foşizm üzerinde.
ki kesin zoferi icin, bütün ulu§ol horeketleri
güçlerini seferber etmeye ooğlrlr. şili Hoıklnln
sıogonl, (Şili'ye Evet, Pinochet'ye Hoylrı, Pi_
nochot'nin bütün dünyodo tecrit oluşunu to-
momlğmok, koylp tutuklulorın ortoyo çıkonl-
mo|orlnl ve §erbest blrokllmolonnl istemek.
DlNA'n|n (cNl) kğldlrlımosınl, bütün kurumloş-
mış bo§kl ve terör uygulomolorlnln koldlnlmo-
§lnı, lLo'nun 1975 kororlonnğ uygun olorok
bütün sendlkol hoklonn yeniden düzenlenme-
§ini, ulusıororosl geric| 9evrelerden cunto'yo
yopllon bütün ekonomik ve oskeri yordlmtorln
durdurulmosın|, sürgüne gönderilen bir milyon
Şili'linin şortslz olorok ülkelğrine dönme Ve Şi-
li'de yoşomo hoklonnın verilmosini istemek icin
bütün dünyoyo duyurulmuş bir slogondlr.

lJlusoi horeketler sendikolorı, siyosol por-
tiıeri, kodln ve gğnolik örgütler|ni, kültürel ve
dini cevrelerden tek tek kişileri, porlumğnto
üyelerini, hukukçuıon, aşçi ylğlnlorlnl Birleşmiş
Mll|etler Genel Kurulu'nun ve Birleşmiş Mil-
letler inson Hok|on Komisyonu'nun kororlon.
nın etkili olorok uygulonmosl ve Pinochet re.
iiminin ke6in tocridi ioin ışçilerin seslerini
yükseltmeleri omoclylo horekete geçirmelidir,
Her hükümetten bu korurloro uygun dovron.
mosı istenmelidir ve cunto'nın bütün üyeleri-
nğ, bütün dünyo komu oyunun. tutuklulorln
koybolmosl olgusuylo Vğ Şili'de inson hoklon.
nln çiğnenmesine devom edilmesiyle çok yo-
klndon ilgilendikleri bildirilmelidir.
Şili onti - foşİst mücodelesiyle duyonlşmo için-
de olon eylemleri güçlendirelimI
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a Vietnam zaferi, işçi sınıfı, küçük

burjuvalar ve emekçi haikın vietnam

İşçi Partisi önderliğinde verdiği

mücadele sonucu kazanılmıştır,

bir mücadele veıdi, İşçi

sınıfından başka köylülü-

ğiin, küçük buİjuvaların
ve tüm emekçilerin katll-

dığı geritla savaşnda ön-

derljği vietnam işçi par-

tisi yaptt.

1945'te tiiİ ayaklanma so-

nucu Japonlafla işbirliği
jcinde olan kukla hükümet

devrildi.2 Eylül günü, vi,

etnam özgürlük ve bağım-

srzlık haleketinin yiineti-

cisi vietnam paftisinin li-

deri Ho Şi Minh devlet

tiaşkantığına getirildi,

Movıü}a$ hazır-

UiETılAtıJl
llAtKıNıt{
zAFERı

Vl"tn"., 2. Diinya Sa

vaşt'nda Japon ordusu ta

lafından işgal edilmişti,

Vietnam halkı Japon em,

pelyalizmine kafşı kararlı

36
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EREU

YAsAKtAtUlA
EınlşıMı
2i.9.190t

TATiL-l EşGAL
KAN!,NU MUVAKXATI

Osmanb imparatorlu-

ğu smırlarl içinde, 1860'h

ullaİdan başlayarak geli-

şen işçi hareketi l90t'lere

eelindiğinde oldukça yo,

ğunlaşmıştı. l908 yılı ıçin-

de 2? grev olmuşru, sela,

nik'te; Aydın'a, ist8nbot'

dan Bığdot'a grevler yay-

gınlaşıyordu, Bu durum

dönemin iktidaf partisı

lttihat vs Teıakti Frrkası

iıe işyerlelinde greve gi-

dilen yabancı şirketleİi
tedifgin ediyoldu, Bu ne,

denle grevi yasaklamak

üzere tötil-i Eşgal Ka-

Yasa, Meclis{ Me-

blsın'da sosyalist miuet-

vekilterinin karş! çrktş!na

fağmen onaylandı, Daha

sonra da Tati|-i Eşgı! I(ı-
nuno çükarıldr. Yeni kufu-

lacak sendikalarln yasak-

lanması ile yetinilmedi,

önceden kuİulmuş sendi-

kalar da kapatıldı,

:.*^
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TaB-DER 4,0LAĞAN
GENEL KılRılLı, YAPILDI

Eğ!t]m emekçilerinin demokro tik
< t.e o.gutu ToB - DER'in 4. olo-
ğoı Gerel KuruIu Ankcro'do
DSİ s: :^_-Co yop,lrrıs::-. FlSE
Genel Se<.e:e., D]n e] Reture-
oux iie yri a s ıcon ve yurt
icinden birco1( de.noi.oi k kitle
örgütü yöneticis]n.n zled ğü Ge-
nel Kurul'do DisK oo no Genel
sekreter Fehmi Işlklor b]. konuş
mo yopmlştlr.
Genel Kurulu ocon TÖB _ DER
Genel Boşkohl Gü|tekin Goz-
oğlu, örgütün birliğinin, bütün_
lüğünün, doyonlşmonın 9üclen-
dirjlmesi gereği ü2erinde durmuŞ
tur. ToB - DER'de gecen dönem
9rupçuluğun zororlonnln 9örül_
düğüne dikkota çeken Gozioğlu,
kongrelerde forklı görüşlerde
gruplorln bulunmoslnln doğol ol
duğunu belirtmiş, oncok şubeVe merkez genel kurulIorlndon

sonro grupçuluğun sürdürÜlme-
mesi gerekir demiştir.

D|SK Genel sekreteri Fehmı
lşlklor konuşmos|no, Genel Ku-.
rul'un, birliğin soğ|onmcsl otl-
slndon kollcl sonucıor getirme-
si dileğiyle boşlomlşılr. lşlklor,
doho sonro Türkiye'njn içinde
bulunduğu sosyo - ekonomik ko
şuIlorln bir değerlendirmesini
yopmlş, egemen sınlrlorln sö_
mürüyü ortlrmo girişimlerine roğ
men işca ve emekti kesimlerin
demokrotİk mücodelesinin 9üc-
lendiğini dale 9etirmiştir. Fehmi
|ştklor konuşmosIndo, oisK.in,
demokrotik örgütlorin mücode-
lesine ilişkin görüş ve değerIen-
dirmelerine geniş yer vermiştır.
lşıklor konuşmoslnı özetle Şöyle
bitjrmiştir:

«Türkıye işci sınlflnln en yjğit,

en militon temsilciıerini boğrln.
do toplğyon OiSx'in rnl"o"Jul"
gündeminde bütün çolışonlc ro
grevli toplu iş sözleşmeli sen-
dikol hoklor, en boş slrodo yer
oımoktodlr. Bunun yonlslro bü-
tün sosyol güv6nlİk kurumlorl-
nln birleştiri|mesi ve yönetimin-
do de 9ollşonlonn söz ve koror
hokklnln soğlonmosl önemli bir
mücodele hedefimizdir. DisK,
ssK yönetiminde söz hokkl igin
mücodeıe ederken, 1 milyonu
oşkln komu görevlisinin yoğmo-
lonon . güvenlik örgütü Emekli
sondlğl'nln yönetiminin de siz-
lere oçl|moslnl ve son noktodo
do bu kuiumlorln birleştiirlme-
sini jstemektodir.

Emekli Sondlğl, bugün yoboncl
sermoyeniı1 turizm sektöründe
oionl, piyonu ve tolon olonl du.
rumundodlr. Bunu sizlerin mooş I

1.| ;ij:ii]:.iİı :.;
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lonnlzdon kesilen emekli_ ode-

nekleri ile yopmoktodlr, Ştll oe

Holk Birliği iktidorınl deviren ell

konlı lTT'ye siz eğitim emeKÇı-

lerimizin günlük nofokosındon

kesiIen porolor peşkeş çeKll,

mektedir. Bir gece kolmok ıçün

mooslorünlzln YetmeYeceği luKs

otellerin, eğlence yerlerinin Yo-

olmtno kotkldo bulunmok zorun

İo bırokılıyorsunuz, Kesenexıe-

riniz gözlerinizin önünde yoner

meliklere boğlonorok,:si:_,;
nıvor. Biriken milYorlık fonıJrlr

nerde ,e nosıI kullonüldığt ı(o-

nusundo koror hckkındon yok-

sun blroklllyorsunuz,

Türkive iŞçi sınifı,]ın Ve bütün

collsonlortn örgütset birliği sog

tonocoktır, Emekci sınıfIorın ve

isci slnıfınln orosındoki duvor-

lor vıkılocok. blrlik gerçekleşe-

cek. "iŞÇi - memur" gibi yopoY

ovrtmlor kolkoccktlr, o zomon,

ivlx. ıuıevax, Emekli so,rd!g,,

ssK gibı emekÇileri bolup po.r-

çoloyon oyrlmlor do Vol( oloooK-

tlr. Bu noktodo kopitolizmın DuIü

ronlno "gönüllü" yo (io "ycrı

oönüllü tosorruf" yoluYlo poyon-

ıo olmok, destek olrnok gıbı

oörevimiz kolmoyocoktır, lŞ gu-
""ünü 

sotnnıonn bilinÇlenmeIerl

hızl§ bunu gercekleştlrme yoüun

dodır.
Bu omocloro vormok ıçln, ekono

mik olondo sömurüVü slnIrIon,

dlrrno mücodetesinin voıllslro sl

,r.rsol mücodeıe de ekslksiz Ve,

,iı.cek ve sömürü tomomen or

,oİln lol',o"ol,t,,, Bu bilimsel

oercek işci sınlfımtz ve tum

imekçlıer toroflndon hlzlo kov,

ronmo sürecindedir,

Kordeslerim, Veri gelmişken, ge

clkmıs bir görevi verin9 getır-

İr"l. ,stivo,,m, 16 Mort'to foşıst

ler torofındon toplucc kotledlıen

istonnul [lniversitesi öÖrencllerl

nin ordındon işçi slnüflmlzln on-

ti - fosist mücodelesinde bir do-

nemec oluşturon iki soot iş Dl,

rokımt evlemine bütün gücunuz

İİ omuz ,e,aiğlniz için teşekkür

"io"orr.. 
Bütün çolüşoiılonn fo-

şizme korşl omuz,omuzo muctı-

38
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delesinin doho ileri boyutloro

ulosmosın l dillyorum,

Töa - DER boğlmsızlık ve de-

mokrosl mücodeleslnln onemll

kolelerlndendir, Sizler üşçi slnı-

ltmız ıIe dığer muttetikleri, oz"ı-

likle en büYuk mutteflki köylü

ile boğ kurnrodo koprL] gorevl

v.!omoktoslnız Dev,imci muco,

İ"İ".,.Oe bunun büy!k önem ını

bllivoruz. Buriuvoz, ,je lul|n
biIincl ile horeket edip luğ -

DER'i koŞeYe s|klştı rmo hesop_

lorı Vopmıştlr, GeÇmis bunun ko_

nıtlorı ile doludur, Eğltim emeK,

cilerlnin en guclü Ve devrlmcl

oroütü ToB - DER'in mucooeıe

.r,İ,.dem, yoğun ve koboııi(tır,

iöitim emekcilerinın büt'n ko-

m'u oörevlileri ile birlikte seno|_

kol ;okloro kovuşturulmosı, ış-

ci slnlflnln yopry ovrlmlorlo oİ

tovo cıkorıümlş bolünmüşIu9u_

nün koldlrıtmosl, birliğln,n soJ-

tonmosı, özlük sorunlorlnln co-

,İ." Xo,,şt",1,osı, giderek

İlrrİ."l ""oO"lede 
üstüne du

İJn' ,oorno,, bunloro ornek

gösterilebilir,

Rıt sorunlorc göğus gerecek

ioa . orn',n 3üci], birllkten ge

cer, somut hedefler doOruııu-

İİnOo o." omuzo mucodele-

n"r, o""",, Denevimiz bize bunu

l-a"tİİ."rt"O,,, özellikle foşıst

İuclere korşı omuz omuzo mu-

İojele Oöyle bir dovronış sorum

luluğUnu gerektirm ekted lr,

Konusmomı bitlrlrken, onur üYe-

mİz jrgütiinüzün, yosol üyeliği

icin mücodetede hepinizi omuz

omuzo olmoYo çoğırlvorum,

Yososın lşçi sınılınin birliği 
__

Yoşosın eğitim._ emekçilerinln oı

Şl'u""1,"otiJ]in'.öa - oEn oo,

yonlşmosl

Yosostn onıi - foşist ve onti -

emperyoıist mücodelemiz

Yoşcstn sosvoIizm,»

TÖB - IJER Gene| Kurulu doho

"o-n-,o 
coı,şrnolo,,nl sürdürerek

tomomlonmlştlr,

,.ria( viirütme Kurulu, Gültekin

X^",İu,, uoş1,onlığındo oluşon

i6i f,5l,],l"J$:l, :Lilş:]
itetmiştir,

I

1.1 IrlrAYıs . .
AFİŞ SERGİSİ
izMia'ü oE
Açıurı
nisK'in ı Mayıs lşçi sl!ıIınr!
ıluslııarısı birlik, Eiicadele

ve dayanışma giiniinĞ iüşkiD

olarak &çı!ğı afış yarışaısı-
na kstt|ıD yaptların .'ED!
lzolr Fuarı siiregince Izmiı

de §eİgtlenecekttr, l50'yi 8ş-

kın yspltrn }ıtıld!ğr se'gl

GENEL , İŞ s€ndlkssı'nln ız-

mır Belediye Mecl,isi blDıslnın
vınındaki Eğitim salonu'ndü

açılmıştır.
t. l Mayts afiş sergisi ilııı
önce lstanbul ve Ankara'da

sçllmış, geniş iigi görEii§tü,
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Tiirkiye işçi sınlflnln demokratik sı.
nlf ve kitle sendikal örgütü DİsK
ile üyeleri s€ndjkal hak ve özgür
lükle.den yoksun olan TÖB - DER,
mühendis ve mimarlarln örgütü
TMMoB. teknik elemanLarın örgütü
TUTED. memurların örgütü TÜrl\{ -
DER, sağLk emekçileTinin ö.gütü
TUs - DER. sendikal haklar müca-
delesiDi birlikte yürütmeye kaıar
velmişlerdir.
Bu mücadelenin ön haaİlıklaİt ya-
pılmş, ilk adtn aal a lnuştır. Bu-
giinkü aşamada aşağdaki deklaİas
J.onunun hükümete ve kamuoyuıa
dulnııulması uygurı buıunmuŞtu..

DisK, TÖB -DER, TMMoB,
!üTED, TÜM - DEB ve
Tüs . DER,iN §E]\,DİruL
f,AxLJrt MÜcADELEsiNİ
BİRLİKTE YÜRÜTMELERİ
OBJEKTiF BİR
GEREtrLİIJrTİR

Bugiin ü|kemizde ücre:Ii emek-
çilerin sayıs1 6 milyon dola}andadıİ.
Ancak DPT verilerine göre 6 mil-
yon emekçiden yalnlzca l milyonu
toplu sözıeşme hakklndan yafa.lana
biImektedir.
Bununla birlikte Türkiye.de isciler
diledikle.i §endikayı özgiiıce 

-sec-

mek hakkı olan referandumdan. da
yanlşma gTevi. s€mpati g.eyi vegenel gTev haklarından yoksundur
Iş Yasaslnın 13. l?. ve 2{. madde-
leİi bir tehdit unsuru olarak işçi-
leItn kalşt§tna dikjlmiştir. Tanm ve
orman işçileİi ise yürürlükteki iş
yasasndan dahi yararlanamamak-
tad!İ.
Öte yandan eğitim ve sağük emek-
Çileri, memurlar, teknik elemanla-ıın büyük bir çoğunluğu her türlü
sendikal hakıan yoks'undur. Kağ-ıt
uzeılnde sendikal haklara sahip olan

o DisK il9 üyclgİinln büyük çoğunluğu sEndiko| hoklordon
yoksun olon deİnokroıik kltla örgüt|eİi TÖB - DER, TÜM .
DER, TMMoB, TğTED ve TÜs _ DER'an onoİloşo yaifüı-
tüklari çoı|şmontn ilk ğşomo$ sonuçlonmlştrr. Adl geçen
örgüt temsllcilerlnden oluşon komisyonun İozırlo0,51 İ..
tln 

_€on biçimlni olmlşt|r, Bundon sonroki çohşm;r bu
metin temel ollnorok süıdürülgcektir.
DısK, TÖB - DER, TüM _ DER, TMMoB, TÜTED ve Tüs
DER'in kotıdlğ| çollşınoıor baİ dakleİosyon ııe oosıno ,.
komuoyuno duyuruimuştur. Bosıno yopiıon ortok ocıklo-
mcnln metni şÖyledir :

küçaik bir bötüm de bu haklaını lamalafından dolayı çeşitli huzuısuı
kull3namaz durumdadır.- luklara da yol 

"öu'nua,. 
-'-

Biıiyoruz ki, toplu sözleşmele-
rin getirdiği en önemli olanak, sö-
miirüyii srntrlandırmak ve ücrette.
İin enflasyon karşlslnda gerilemesi-
ni önlemektir. oysa SsK verileri,
fiirkiye'de gerçek işçi ücretIeriniİü
1977 yılında 1969'daki düzeyin ge-
risinde kaldtğru orl,aya koymakta-
dır. Yani çoğunıuğu grevıi, topıu
sözıeşİneli §endikaı hatlaıdaı ya-
raİlanaD sigortalı işçiler de giderek
artan bir yıoksullaşma siiİeci için_
dediıler. Memuı §tatüsiinde ücreui
olaİa} çalışan eötim ve sağltk emek
çileri, memurlaf, ieknik elemanlır
ise siya§al iktidaflaıtn insaflna terk
edilmişlerdir. Bu emekçite.in gerçek
ücretlerinin, sendikalı işçilerin üc,-retlerinin 

de gerisinde kaldığl, bu
kesimde yoksullaşrhaırn işçilere o-
ranla daha da yüksek olduğu yaŞa,
nılan aç]k ve somut bir olguduI.
Dönem dönem uygulanan yan iide-
meler, memuı statü§ünde olan üc-
retliler maddı anlamda bir çözünr
sağlıyamadığı gibi alTıcalık uygu-

Bu objektif gerçcklcr, bunIaıln ri.,
yandlğl maddi temel, scndik3l i]d;
laı mücadelesinin jşçi slnıflİin !|j
cülüğünde ve diğcl ücr.tii L.İİrt,kç|
lerin de kabiümıyla güçlü vc k..|;)
sonı:çlar alıcı bir biçinrdI sürduri]j
mesinjn zolunlu oldt]ğlrnu oıla!a ç]
karmıştır.
DİSK, TöB_DER. TM oB, TüT!]I)
TÜM - DER ve TÜS DER.in scnd]
kal haklar mücadclesini birlikt] ju
Iütme]e.i de bu maddi gerçeğin bir
scnucudua.
Anti - faşist. antI empe.!,alist, an
ti - şcvenist miicadelemizjn ilkcIi bir
liğini demok.atjk öİgüt]enme hakıa
İım,z için de .rürdürııey. kaıaı.It
ylz.

MEıtUR sT.lTÜsÜ.\Ü
DAR{LTıtAı(.
işçi sTATüsüNü
Y.{YGIı-LAŞTIRMA( ıciN
B.4I(A\L{R KURULU
ANAYASAL YETKiLERİNi
KULL.{Nıı.{LIDIn

Ült".ira". egcmcD sınıfla.tü]
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Bakanıa!Kuıuıu r."o1""ğ]..9y:*_ T'*.r"ffİi.l*'" 
vardiğ 'iızü

meletle ı.memuru» işçi statusune Bc- iöa" poli"ı""ln bile greve gitİği

çirebilir. jii o"ta.a" Tiiİkiye, kamu kesimin

Anayasaya v€ Yasalara uYau u! "- de calışanlara sendikal hak tanıma

kiler çalışanlaı. yararvıa orr atı u 
van'seüz iılkeden biri okn3ktan çı-

ce Lullanılmalrdır, tarılmalıdıı.
fllM CAL|SANLARIN GREvrl, Hiiı<ğmetın yetkili kişiterinjn ç€

İÖİİİ'brr"Şnn'l şitıi zamanlafda yaptığı aç,ü(tama-

ş*{frt*şJ"n-.,;ff ,^"ş;;l:*§çs*"t#
;'ffi,:ffi*: 

ernpery:|__1T i*l.-ş:*:#f,t Ei*ş
rfi ili "n'$:t":T:,]H if İi *:i1ş §li1l,ffjiliT,}, "",
nin tek yolu Şçi ," :T"*|, _İ,jl|" ,r"luı.ı""""ronu yayutlayan öİgüt_

Hh"Jffii.TŞ*""nH .H,TH i:i 
;.l;jİ",l"m;t}n,Hş*:

sal-alanda işçi ve emekçileİin guç- 
iil i"*i-n*ı". ardında gerçekleş

lenmesinde{ı yana_ allıa:l _lı:ilı,:: ;i;ill; sendikalaşmaya şiddet_

edlm fa§ist guÇlert Eğı lıc*!!"-. 
ı" k"ru, duİacaÜız.

i".i ,e emekcilerin ekonomik aİıli

İİ'*t1.1"n-",lni ve öIgütlenme Cü, öRGüTER,MıZ
,*i*i"l"::llş";Tj ffi'i:lj:Ji gr,ffi^iş"!!ı
*'niiı'ui t'"ı'ıu"n tanınması şe, ge- TEusiL EfiuErTEDıR
,,*,-_".i fasist giiçıeri gerilete- a __.. __.-^lıgın 6

;t*,#* 
" 

+*,l,F.'İ,:",;ijilili #i"ı*tl.*n"il, jH:;"' 
İİ"*,:*"*.,**:,*:*"".t

'.'#"ffifi İİ],\'j'J'İ,jJ;,İXİ'-Tİ; §T5:,j^?",yİyffi,Hl, il*f:"l;1,1"_İ:,#J,},H*:l
:i:,'J.:,İil"İiİİl:iljfi# !Ei{i,pjjfi§_," ;_:i::::,"*r*;""r"j;;,#ffi,T

:1tJ"uJ§J*il;'T:r:"T#İ""i. Tiifkiye çeşitıi ,ıld":,.,._._,__"^:. *,.**'-l*"Ş"'l"jil,:"İ:ill
'*r*.T#.lJ"T:Tİli'H[il'H T.,[*Til,r',iilii,,İ';'""J,"#:l F"h* İu lt*"";:i'J*o1;

|fih,",#,ş #[jJ-",ffi ŞiŞXlŞ*Ş**Ş* *ftry*r*ıl*ş*Yine a},n! kararname ile dıfegın t,, .nlaşmalara imza atanla!

n:"i,Jtff]iilrj:iiJllili l11 tq.*o$:*il:"l,iili;,"'T""T: t.:gl*:m* mücadelemiz

;" ;:: ö: T,"*:, ı L",i"il [*i}",iştş: iııt*""",l ı::* ş*]*#rr:ş+*:.ll:'*i^ ,or.ımıanarak kam.ı h;zmetınü'' 
]lİjo,'n"f iJ*r"," .'un,nT_1,,,,n_ rekli kararları bir an once almah,

"rıısan 
mcmurlar:n saYlsı kaba't]'- 

İ"r"rİ'*"o,nr, h:k ," :1g:.r_ TBMM.nin ctki alaru ıçıne giren bii-

-,.İ,r, Anayasada dcvlet memutu 
İİİ* n"rİr-*,.*, \o:rrrn11::;,,. lümleri için ise üstüne duşeni za-

icin belirıilen nite]ik «genel ldaı! 
.',"İj,."'""*'e' .uru 'l:':".TX'; ;;';"Ö;;"" yapmabdır.

esasüarına Eöre hizmet ilasl'oİt' 
l,r.'*"a'nı !"*]ı" l']lli^ .,,._ Bundan sonra atacagımız adımlann

Bundan anlaştlan "kamu gucunu- 
iu.r;u ı.u.uı, o,1 .*:9İl",,iT, l#uii, 

*.lu"ror" - 
yöntemleririüz,

kullanılması ve bıJ yetkinin ıcral...'"' 
ii""n-o.eiitıe"i.i, bu sözleri unııt 1lT]İ'_1;,"İ'İ İ*r""ıİİ,r'a".ot""-

l;;i:;';;;;o ," k,]*l".'_:'.e_ii.", iijİ.,"'"*il. i"" ry,.r"-., * İ?"§İİ,dj.,TJTİlTİi gcıişme-
maya koymak niteli ği ,.taŞmls]cl 

l -" 
İ"i, '-"i"u.E"" üstünlüğüı., _^vc l"l :'.',"aT;'; "*"r"n ,."r"r.r"""-liii,, ro'.",nii*,"o"".u* ouill iİ ]iİ,-.ı.,". ,"* *-1" l,j._İİffi ilr;:'lİTJİTİİ"n":"",..ncticileİi d!ştrda kalanlar,, brf.}d- 
*;il.i,_ ao,gru;,u.una" ao"

sa ilc işçi statüjüne geçirıle,Jı

listirilmesi faşi§t giıçıerı ger]ı(!

gelmiş geçmiş siyasal . 
iktidarları cet, aernotratit _:"^*]":: ,::İ:ğeımi.. geçmiş siyasaı iktidarıarı ::İ"#H-:İİ'.'.ffiİ"Ö.::İ Bu dekıerasyonu yayınlavan ör

Ş*l*,il-".TJ*,r{!."_ :jry ıtı i*ırfu :şx]*:J:.'#:",i*,":,i:$ ji#[tiy;
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uisKE BAGII sExnirALAR
1 _ Asls 29 26 68

Gazi Mustafa Kemal BulVarı, 112/16

ANKARA

2_ASTER_İş
Çaklİgö, sokak 3/5 Hasköy
İSTANBUL

3 _ BASıN _ ış 2630a - 26 30 25

Divanyolu. Klod FareI cad. No: 12il2

cağaloğlu. ISTANBUL

4_BANK-sEN 4822s - 488125
Vali Konağı cad. Yapı ve Kredi Banka3ı

Emekli sandığı TesisleIi Kat: 5, Dai, 3-4
Nişantaşı, İSTANBUL

5 _ BAYSE\ 29 09 34

Necatibey cad. sezenlef sokak 1/ı0

Yenişehir, ANKARA

6 - DEv _MADEN- sEN 2939o ,2947 92

Necatibey cad. s€zente. sokak
Lrzan Apt. No: 2/9

Yenişehiİ. ANI(ARA

? - DEvRiMci saĞı.rx - İŞ
İnebey Mah. Valide Camii Sok, 3{/5

Aksaray, İSTANBIJL

8 - DEvRiMcİ ToPMr - İş
29m$ - 2980 22

GMK Butvaİı 6ılı5 Yönak Aı aİ |
Maltepe- ANKARA

9 _ DEvRnıcı YaPı - İş ?5 14 3ı
Merter Gündoğdtı sokak No: ı9l1
Bayrampaşa - İSTANBUL

ı0 _ FINDıK-iş 19 50

Gazi Cad. ?2 GiRESUN

ıı _ GENEL _ İş l? 54 59 - ı? 52 6?

Süteyman sırrı sok. 2/{

Sıhhiye, ANKARA

ı2 _ GıDA _ İş 45 89 85

Retik saydam cad. 3/4

Tepebaşt. İSTANBUL

ı3 _HÜRCA-M_İş z784o
Divanyolu, Klod tr'a.er cad. l2l4
cağaloğlır, İSTANBUL

ıı - İ[ERİcı DERi - İş
oİdu cad, No: 300. Kat: 3

Aksalay, İSTANBUL

$ _ KERAMı( - ış 26 49 a
Divanyolu. Klod Farcr cad, ı2l3
cağaloğlu, İSTANBUL

16 - LAsTİr _ İş 75 15 65. - 75 15 66

Londla Asfaltı
Ahİr,ct KuLsi Tecer cad. ı0/2
Merief, İSTANBUL

1? _ MTER-İş' o.d, c"d. No: 3m/3
Aksaİay, I§TANBUL

ıs -MADEN-İş 602354- 55 - 56

Barbaıos Bulvaıı 58/2

B€şiktaş, 1STANBIJL i

19 .- oLEYİs |82,527 , 25 54 |g

Meııekşe Sok. Musıu Apt, 28/14,15

Kıalay. ANI(ARA

20 - sosYAL - İş 29 19 59 - 29 46 38

Necaiibey cd. sezenler sok.i No: 2/ı4

Yenişehir, ANKARA

2t - TüRKiYE PETnoL vE KİMYA
SANAYİİ işçİLERi
sENDlKAsI 30 04 02 _ 3008 61

izmir Cad. fevzi Çakmak Sok, }13

.Yenişehir, 
ANKARA

22 - T.İ.s. 25 56 8? , l8 96 15

Tuna cad. İnkilap Apt. 5/6 - 7

Yenişehir, ANKARA

ıı _ rcxcns - ıs 253193 - 1889s
İzmir Cad. Yaprak Apt. Kat: 6, No: 24lı1

Kızılay, ANKARA

24 _ TEKSTİL 26 85 90

Babıali Cad. sıhhiye Apt. 19/3

cağaloğlu, ISTANBIJL

25 _ TüM(A - İş 75 15 65 _ 7515 66

Irndla Asfaltı
Ahmet Kut§i Teclef cad. ı0/2
Melteİ, İsTAli[BÜL

26 _ YENİ EABER - İş D ?r 16 - 20 63 48

Mustafa Kemal Bulvart
Tolluoğlq Apt. ?Vı - 2

Maltepe, ANKARA

2? _ YERALTI MıDEN - İş 29 66 92

Necaubey cad. 22121

sıİüiye, ANKARA
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