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YoBUM rAşizmı EZECEK Giiç

ışçİ sıxıFıilıı. öııcüıüĞüroı
KıİtEı.Eniıı önoürtü müCADEtE§iDiR

F AŞi ST hareket soldınlon loğunlatılordu,

ı AsiST sLldınlonn ulaştığı boyuı, faşiıı harekeıi dıııe.k.leyenlein

F#:,İfi",*;:lu:i:l;;ı:r:!;:*r};",:',:';fr :;;"I
""İr,"'İİrİİ":rİiiİrİin faşisı hare*cıi desıekleyen, onun önünü açon

T;f;;i:,i::;;; i;;;;-;;,i,i;,iii tiıiipa ki eıein gözünden sakıano,

maz hole geldi,

f- ? : ""#,* r 
f#:;i:::; 

:, tr,r::,,:::i::Ix : :r "I" i ;;, ;:,:i [L!i,' i,
V ;;;;X';;;;,;';;'İİ"iii ,a_,l",i ve ordından yüzlei maskeli

faıist lei n yol gösıeiciliğinde duzenıenen " Fa! sa ope,a$,onu ", rcplumda.

' 3,:;::;,;: :;; k1iı;;ii'iii",i r0 nxır R' in kaııediımesi oıoyı, yeni
";l:;:;X;;;;;:;İ;;;İ,n' İiia"^" gai;r^oi, DiSK'in kapaıılııası. için

İ;;kl,;;r;;r;;;İ;,, OISX|,yesi işçı te ıem:ilcilere ,karşı 
işlenen

';;;';;;;İ;İ' 
";;";;" lreu,Ier, |aşlsi sendikacılık aıılayışıyl,ı çıkonlmar

';:;:l;;- l;;İ' ;;;;;;.f ;;;i;, a", büı ünün değişıı pıvç alan oldruk

değelle;diiımelidil.

-- LKEMizi 1,ııkındon ilgilentlıren, lrak, l"ıı a"^.nlclaki Ie

'İ 
;;;:;;kİ İetismelcr. iİroit-in Birleşmiş MilleıL, k,Jr"rl,üıüna

g ;;İ;"", kuİi;,'u boşkenı 1uoma pirişimi, e»q,"lı:ı,ıııı,
i)lkemiz üzeindeki |Pnı plonlarınü Una)p çIkarnıakladır, APP , ",r, l -,

7::;; ;,:,: ;*';;;;;' ;" di I" ne n p,es r 4 i ni.p n i ül c n. 
. 
k a zo no b i l -ı, L, üı,ı 

_

Türküej,e bölgede ileri jaıdarmohk eöre|[?n ),ı,RıpnüpR çonuüurü4J ,u,

ı,ermiştir.

A öI CEDEKI emperyalizmin çıkorlonnı koıı,ı,ı,ıli |ı cg mpn

B;İIİ;hX,;, l;,,#!, :t ii:^ ;i,,,:;:,:i,,: i,F;i ;:, :,,,i{f ;;:
dr-. Bu nıedİrle cetişen demokraıik ıoplumsal mııhole,ı'eı b(ü,krcı.,saaır,

;';;;i;i;;i;i;;ii^"k isıenmekıeiir, Egemen sını_r7anı D.EM ü REF
-İİİl!"r)r'l.İİl." İİ İİlliko ue deyeEindeki faşi,ı saldınloı kJrşısın,ıa

,İİ-"rİİjİşiİ, cl)çl* İnenıli görevler ile kor}ü karşı\adi,

F #j:,!ff ,i:İ; *:,'#! ;" ;\i.l"i,;: ::;" rifr: ; I:,;L,f ;:!;::
J ?İ*;;İ;;;;'-7j,;i,i ^oaaiini 

oluşrurmokıodır, Bu

"r'|*,O.İ,!' 
*"7"İ"İİİ"İİ' "lu^, 

İl"" kaçmak, oziınde laş|zmp lesli"l,

'nİİİ onloİraoau. Taih, faşizme karşı nasl mücddelp ,eflımı,sı

İİ!#t,'İİ|t*)|İ,İ,İİ" U)"ii,i]lJ-i"l"a*, Faıizme karşı en kararh

mij.odelenin yürüıücüsü işçı smüIlmız, bu ıaihsel denTlei mücadelcJüe

a kt a rm a s ı ııı İ il ece kt i r -

İ| l,rrUiZOt toprr||stzl*,demokrasi vp soqalizmden yna güçle-

Ui:,i{lx:*::;:,-ni:y,i,::l#,;::,f ;:i:i,ii;,:;;ri"ry
zoaflan aŞılmaz nokıado ıuımak ıaşınomayacok bir ıoihsel sorufuılluK,

n'::,,:::#i'#Lrr'r!::,ff ,;:;"{fr:i,;,,":}',,:Iff x''#i,;1
U ;:;İ";İ;';,;,ia,ı gü4eie biirlt*ıe mücadeleyi güçlendiıeteh,

,l. Oisİİ'İ" İaiİ"l"İ Lt;İii,sil Ll a"lamd," ele almakıadır,

İ S4rnlrrlJlÇi, iobikolan, mahollelei, faşizme. korşı, mücadele,

I de binr kale heline geıinnek" tefiel görevımız oııfüıııaır,

TEKKoşuL
,FAşİZME KARşI oLMAK"

ANTİ_FAşİST GüÇLEBİN BİBLlĞl
ENGELLENEMEZ
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V,^şAtDı
O DİSK Yiirütne Kurulu l lıIayıs 1980'in

temel hak ve iizgiirliiHen için açlğa,
yoksulluğa, sefalete, bash ve zulme karş
verilen mücadelede yeni bir köş taş olacak
niteliğiyle kutlanmasına ve tiim Tiirkiye'nin
1 l\ıIayış Alİını olarak yonımlanmasına karar
veıdi.

a Mayıs r979'da tiim engelle.
l nelere rağnen işçi suuiııı
l uluslaıaıasr birlik, mücadele

ve dayaıuşma giiniinü değişik tz
ve biçirnle yaşayan DİSK, 1979'un
öğIettikl€riyle birlikte 1 Mayıs
1980'e Şubat aıandan itibaıen
hazırlanmaya başla.ıruştır. Tiiıki-
ye'nin içinde bulunduğu özgiil
koşıllarda siyasi parti, demokra.
tik kitle örgütleri temsilcileri ve
siyasi haıeketlerle toplant ar ya-
pılmış, oılann görüşleıri almmş ve
birük içinde 1 Mayrs 1980'in ııasıl
kutiaıacah taıtışıtü.

DISK YürütrD€ Kunılu bu neden-
lerle 1 Ma},ıs 1980'in temel bak ve
özgiahilüler ile adğa.yokşulluğa,
sefalete, baskı ve zulme karşı
verilen mücadelede yeni bir köşe
taşı olacak niteliğiyle kutlanması-
na, tiim Tiiıkiye'nin r Mavıs
Alanı olara]< vorurı aırDasrna. 1
Mayrs 198o'in İstanbııl, ADkafa.
İmit, Ttabzon, Bitlis ve M€rsiı
de bölgesel orgaıizasyonlada
DİSK'in önderliğinde kutlaıması.
ııa karaı verdi.

Bu karar şığmda DİSK 1 Mayıs
Merkez Komitesi ve işyerlerine
kadar uzaıaı 1 Ma5ns tiilge ve
işyeri komiteleri çalşmalanıı şiiı-
diiımüşlerdiı. Almaı kanılar ge-
reğince 6 ilde yasal başvunılar
yapıiııuştt. Ancak adı geçen
illerin yetkili malaırılan 1 Mayu-
lara izin vermerrıek için her tiirlü
engeü çıkardılar.

3"4 Nisaı 198o'de DİsK Genel
Merkezinde toplanan Beilıınlar
Kooseyi de 1 Mayıs bazırlıklannı
giindemine aldr ve çaüşmalan
değErlendirdi. Başkaı aı Konseyi
toplantısurdan §orııa Genel Baş.
kaD Abdullah Baştiirk BaşkaIüaı
Konseyi adııa şu açı}laıııap
yaptı:
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Siyaei iktidaı bwiin il6n ediliş
gerckç€6i dışnda çalışmaya itilen
sıIoyönetimin aıdma gizlenerek l
Mayıs'laı engellemeye çalışmak-
tadıt. Merşin Vali]iği o giin olay
çıkaıacağna ilişkin bilgi aldrküan
geıekçesiyle §okaga çıl@e ya6ağr
ilan etmelrteı siiz etmeLt€dir.
Ancak aıııı valilik bilgi aahibi
olduğu olayları önlemek iizere
aldığ önlenlerin ne olduğunu
aEtlamamaktadır.

DİSK Yiiıütme Kurııtu 1 Mans
l980'in temel hak ve özgiirliikle
için aüğa, yok§ulluğa, sefalete,
baslo ve zu|me kaış verilen
mücodelede yeni biı köş taş
olacak niteliğiyle kutlanmasma,
tiiın fiirkiye'nin 1 Mayıs Alanı
olarak yorumlanmasııa l Mayıs
l980'in Istanbul, Ankara, Izınir,
Tlabzon, Bitlis ve Mersin'de
bölgeeel organizasyoıüarta DİSK
in önderliğinde kullanmasma ka-
ıar vermiştiı. DI§K Baçkanlat
Koısel DİSK Yiirütme Kuıutu-
nrın bu kaıanıu atrnen beıiınse-
miştir.

Tiim iirgütiirniü işi sınriım
iiretimden gelen güciiıü de giiz-
öDiine alaıak heı hal ve koşıl
altında 1 Malısl kutlamaya ka-
rarlıdıı.

Bugiiııkü gerici-bqsl<ıcı iktidar 1
Mayıs'ı anlamına uygım bir biçim-
de yaşmamızı engelleyemeyecek.
tirm. Ma5ns'da §okağa aıIğıs

yasağ koyaıak de.moloatik hak ve
özgiirliiklerin kullanımııı sğlaya,
mayacak kadar acz içiıde olduğu.
nu kabrıl eden iktidaı. iktidaı
değildi..

iktidaı eğ€r 1 May,ı6'da daha fazla
bash getiİm€nin geııekçsi olacak
tiifde olaylar 9kartmaya hazırla.
nılorsa, işi sınıfrmız buıa da
olanak vermeyecektir.

Tiim üyeleıimizi, DİSK üyesi
olııayan işileıi, iaşiane, empeı,
yalizme ve şovenizıne kaış güç ve
eylem biıliği iğnde olduğumuz
ilemolaatik kitle örgütleti üyeleri,
ni, köyliileri, kiiçiü esnef ve
zanaatk§ılan, öğretmenleri, avu,
katıan, yaza.lan, §anatçılan, t€k,
nik elemaılan, tiiıı kamu ke§imi
çılışanlannı, öğıencileri. emelden
yana olaı derıolaatlann yıııtse,
verleıi, derıimcileri bu giinkü
dıırumdan rahatsrz ola.o herkesi
şimdiden birük, için dayanıpa
içiD, mücadele içi! 1 Malıs l980'e
hs.aİ olrDaya çağTıyoİum.

1979'da olduğu gibi 1 Mayıs 1980
öncesinde de ttim gerici güçler işçi
suuJınıı uluslararası birlik müca-
dele ve dayaıuşma giiniiırıe koro
haiinde saldırmaya başlamışlardı.
Bu arada DİSK İçel Vatitiğinin 1

Mayrs gıiürıü DİsK'e, mitiıg için
izin vermemesi iizerine Daİtştay'a
baş\,uİmuştul. Diğer illerde orta-
ya çıkanlan her tiiırlü yasal engelin
aşılması için gereken çalışmalar
yapılü.

ı rt arada sivasal iktidar hiz-

ü nm*:l*hff,iff*T;
çüarları doğrıltusunda açılrlama-
laı yaptı. 1 Mayıs'ı, özlemini
çekikleri t€mel hak ve özgiirliiüde.



rin te!ııelind€n budaıdıS, ırkçı,
militari§t biİ yönetime ı:laşmanıı
aracr olaıai kullanmayı plariayaı
siyasal iktidar ve onrın başr,
yaptrğ kşkrrtıcr, demogojik açü-
la:ııalarla 1 Mars öncesinde top-
lumsa.l gerilimi siirekli yiüselt-
mek, 1 Mayıs gtinü kitleleri
pasifize ederek, sessiz, zuskun
kıJmak için aşııı ölçüde çaba
harcadı.

22 Nisan'da toplanan Yönetim
Kunılu 1 Malıs ile itgüi baz,ılü-
lan göriışmüş, 1 Mayrs'a yönelik
olarak şiirckli artııılan baskı.lan ve
yasaktamalan değerlendiımiştir.
Yöııetiın Kurulu topl8ntısı 24
Nisan'da Başkaıılaı Konseyi ile
ortak olaıaİ Fİşmalanıu sitdiir-
dü. Bu toplantı erteşinde 25
Nisan'da yap an aÇ daırıa 1

Mayıs'a yönelik otarak DiSK'in
tavnnın geniş emekçi kitlelerce
da}ıa iyi kavra rıasını getirdi.
Yapı.laı bu aç}lamada "egemen
sııuflanı ekonomik, politik ve
ideolojik alaıılarda sa]dııılannı
yoğunlaştıdı&" ı,urgulanmrş ve
"1 Maııs 1980, bugiinkü koşullğı-
da faşizme, emperyalizme ve
şovenizme kaış veri|en mücadele-
ıiin bir paıçasıdıı", denilerek şu
görüşlerc yer veri]di.

,|i

"İşçi 6ınıfr ve onun deıTimci
s€ndikal örgütü DiSK'e yönetik
saldııılann siirekli artırıldı$ bu
ortamda l Mayu işçiterin birük, .

dayaııEııa ve , mücadele günü
olaıak iiziine ve ortama uygıın bir
biçimde yaşanacaktıı.

Tiiıtn DisK üye6i §€ndikalaf. tiim
alt birin efimiz, l Marıs 1980'i
bugiinkü koşıllaıda yaşamaya
yöneük olaİak DİsK Yönetiminin
kendilerine ileteceği karaıu uymak
iizere h8zıİ olrnaüdü.ı'

Yönetim Kuı,u]unun bu aEklama-
sırıın yer aldığ 26 Nisaı taıiNi
gazeteler, Tlabzon ve Rize Valile-
rinin bu illerde 1 Mayıs'tan 5
Mayrs'a kadar her tiiürlü toplaıtı
Ve gösteri yiirüyiişlerini yasalda"
dıklanru Aıüara Ş üıyönetim Ko-
mutaılı$ ile DİSK'in 1 Mayıs'ta
yiirüyüş ve miting yapma talebini
kabul etmediğini haber verdi.

DiSK'in tüm örgüt kademelerine
yaıdan çalışmalan hrzlaıarak sü-
rerken, s oyirnetim Komutaıılü-
larırrrı ıe valilerin aç damalan
biıbirini izledi.Nazi dönemi ALnaJı
ya'sında toplarıa kamplanıda bile
kutlanan işçi srnrfırı.ur uluslararasr
birlik, mücadele ve dayanrşma
güntiudn kutl8marnasl için bur-
iuvazi elinde bu]ırndurduğıı tüm-araçlaıIa yoguı bir saldın kam,
panyası başlattı. lJaşta belli basm
orgarılan olmak iizere tiim kitle
haberleşme araçlan bu kampan,
yanın en başta g€len yürütücüleri
o]rnuştu.

1 Mayıs'a yöneli}, bu saldırı]ann
vanırda CHP Genel Başkanr
biiüent Ecevit partisinin Sakar-
ya'dı. riijzenlediği mitingde yaptı-

5

"1 lllayıs 1980, bugilnkii koşıllarda faşizıne,
emperyaİiaıe ve şoveniznıe karş verİlen
mücadelenin bir ııarça§ıdu. "



ğ konuşmada 1 Mayıs'a yönelik
şa]dırılan kıııamak bir yana, De-
mirel'in, Tiirkş'in işine yaıaya.
cak biçiınde l MEjas'a yönelik
baskr ve saldrrılan onaylayarak
işçileri l Malıs'a katılınaınava
çağİ&.

Eceüt, miting alaıuıuı boşalması
pahasırıa şu sözleri söyleıııiştü:
"Bu işilerden oy ve güç alotak
belli görevlere sçilen baa sendi.
kaolaı, bu işçileti, iıaımıdülan
balıaklann, reeiı erin oıdmda
yiirütem€zler, o baJnaklanı, re-
simlerin etıatnde toplayaDaraİ,
onlara inandanna ters düşen
marşlan, sloganlan söyleten€z,
ünletemezler. "

CHP Genel Başkaıu'nın 1 Malıs'a
yönelik ta\.n Sa.lrarya Mitinginde
yaptı& konuşmaşıyla sıııılr kal.
madr. CHP Genel Başkanı demok-
rasiye işçi ve emekçilere olaıı
inançsız]ığİrr iyice ortaya ko]mak
istercesine 1 Mayıs öırcesinde
yaptığ açıklarnada Belediye işçile-
riıi uyararak, sendikalanna ka§ı
kşkııtıcı bir daıraıuş iğnde oldu.

O1MayısveDİSK,
etletıınakgib
içiçe geçıniştir.

|ı iiİkive'de sınıf mücadelesi-
l "h leutileştlğı koşullaıda
l l \{ayutar aynı zamaıda bir

ayraç olıiaktadıı. 1979 },ıünda 1
Mayıs'ta Eöevit'in BaşbakaDlt&
sırasmda yaşanaılar, geıekse si"
vasat iktidanelnide bıılundııranla-
nı gerekse de sosyalist birikiırıin
öncüiiğiiıü kendilerine miıas kat-
m,ş olarak gtirrnek ist€yenl€rin
cerçek nitelikl€rinin eBniş enekçi
kitlelerce kavraımasıru eptimiş-
tir. 1980 1 Mayş'ı da ayİu 6kii de
öğretici olmuşhır.

6

1 Ma1ıs öncesinde egemen sınıf-
larca DİSK'e ve üye s€ndikalaıa
yönelik olarak baslo yoluyla sin-
dirme politikası izlmm§tiı. Bu,
nuı somut kaıııtlan çeşitıi üye
sendikalan güvenlik kuwetlerinin
çeşitli grrekçlerte yaptıld8n baslq
ve aıamalaıdf. Ankara'da Dev.
Maden-Sen ve Yeni llaber-lş
Sendikatarı miüiabıımiş çok sayı-
da DİSK sendika arannıştu. Ayıı
sekilde İstaıbııl'da Gıda-lş Sendi-
İ<ası da 11 Ocak 1980 t8ıihinde
aiıan bir maikeme kaıan ile aynı
giiıiin saba}u ise DİSI(Basın
Yaurı Dairesi Müdiiırü Tevfik
BiÜin Aİüara sıhyönetim Komu-
tanlrğınn göz€tim 8ltun üna
karanyla Ankan'ya giinderilııiek
iiüz€le gözalhna alüıü.

28 Nisan'da Aıkan'da eüv€ıılik
kuı.vetleri Genet-lş §endikas,.,"
EMAŞ tesislerini bastı ıe bası],
makta olan çok sayıda yayına el
koydu. EMAŞ'ta bası.tacık olan
DİSK Dergi§inin Nisan Sayı§ı ise
bu nedenle daia basloya girmed€Oı
engellerıdi.

DİSK'e, Sendika]aıa ve yönetici-
lerine yönelik bashlaı yoğüüuk
kazarırken, kitle haberleşme araç.
larıyla siiırdiiıdiiıkleri ltamFaıya ile
bir vandaı I Mayı§'uı "Bahar ve
Qçek Bayraını" olduğınu açık bir
umutsuzlukla kitlelerc kabut ettir-
meye çabaiyor, diğer yaıdan da 1

Mayls gilniine iüşkin çeşitli diia,
ırıece haberler, tehditkar yorun.
larla toplumu suskıınlaştııırrak
istiyorlardı.

lttİdü lritıcI.,

'ıqizDa

Jumnıİı.İını

lste böylesi biı ortamda D]SK
Yiiİütme Kunılu Malıs l980'e
vönetik tarihi aç ülanasınr yaptr.
i& Nisaİ'da Yiiüİütme Kurulu
"l*ilğin 30 Nisan'da iiıetimden
gel"" gllçl*l"l kullanacaklanıı "
açıHadı.

Yiirütıne Kurulu'nuı işçi sırufımı_
zıı mücadele taıihinde örıemli bir
ver alacak olan 30 Nisaı eytemini
İ<amuovurıa duyurduğu bu agkla-
masındaıı eylemin gerekçesi şöyle
belirlendi:

Emperyaliae bağ.mlr siimiiİücü
e emen şıııIlar ve tahakkiiınlerini

"İ.dllr"t 
ih"k içiı emelıçi hath,

nıa daha çok bash ve yasalılaıu-
laı altua al.Eanm phnlannı yap,
maktsdıılor. Burjuvazi batı iilke-
leriıiı kamu oylanDı ıahat8ız
etD€yecek bir eiyasel yönetim
oluştıırmatrı amaçlamaktaüı. Bu
siv86a! yapıda giifiiDüşte A.Daya,
sal kurumlaı, paılement€r siste-
nir kuruDlan korunacak ancak
islevıeİi bütiiEüyle değiştirilmiş
oilcektır. Yani giifiinüşte demok,
ıatik, uygıılamıda, ise faşist,
ıİkçı, mititarist bir yönetim eDrç-
laıma!ıta<lır. E

Siyasal iktidat hizmetiıde oldugu
eaeren 6nil8ırn istemleri doğııl-
tu8ılndı çaba harcamakta ve işi



"1 lMa5ns'ın ldtle§et olara}.' kutlanınnsınrn
öniine konan yasak ve bashlart protesto
etmek amacıyla işiler rıe emekçiler 30
Nisan'da iiretimden epten güçl€rini kullana-
caklardır."

şını6ıın ıı]uslaraıası biıük, daya-
nıEna ve mücadele giinü olan 1
Ma5as'ı bu amadanna ulaşmanm
ma|zemeei yapmak istemektedir.
ler.

Kapitalist, sosyalist diiıya! n bü.
tiiıı iilkelerinde kutlaıan, fa§ist
Almanya'nm toplama kamplanı-
da bile kutlanmış olan 1 Mılıs\
yasaklamaya yönelik girişirırl€r
Anaııssa'nrr ve İnsan Haldsıl
Eııensel Bildiıgeşinin kişi hak ve
iizgiirliıkı€tri ite b8ğ.ı.@aaı miim-
kiin olmayan boyutlaıa ulaşnış.
tiı. Temel hak ve özgiirlii&lerin bir
parçao olaı l Mayıs kutlamalan-
Dııı yas8klanma§ı sthyöıetimin
ilan gerekçsine ayhndu.

Bütiiı bu koşırttar aıtında DİsK
Yiirütme Kurulu, 1 Mays'ın
kitleşel olaıak kutlannaşınıı önü-
ne konan yasak ve basiılan
pıotesto etme&, işi ve emekçilere
yönelik soldınlaro karş işi sının-
nın mücadele A-,nini, d€molğaük
hak ve iizgiirliikloi korumak ve
geni§letm€& yoluı.r.Li karaılıIığ-
nı ctaya koymak ve 1 Ma5ıs'ı
devıimci gelenÇine ve özüne
uygun olcak yaçotmak amaoyla
işilerin ve emekçileriı 30 Nisan
Çalşamba giiıü iiretioden gelen
güçlerini kullanaca*ranıı,

1 l\{ayıs giinü meydana gelebile-
cek oluınguzluklann siyosi iktida-
nn tahrik, teşvft ve provokasyon-
lanndan doğabileceğini, olaylara
Demirel iktidanııı Anayasap de-
ğıSinn€l(, iş§izlik, pahalılü, yoL.
luk, yoksıılluk gibi ekonomü ve

soruıı!ın kitlelerden
gizl€m€k, dimiiİüyü ve bashyı
yoğunla$ıınak amacına geıekçe
yapmak iateyen tutu,nunun yol
açacağnı bu olaylann tahıikçiei,
ttşvikçisi ve sorumlusunun Demi.
rel iktidarının olacağıı, aıca&
tiiın bu kaıanik anaç ve plaılara
bilinçli işçi ve emekçilerin fiısot
vğrnem€lr kaıannda olduklanıı
aaklaı. "

30 Nisaı biıçok açılaıdaı deger
taşırnaktadır. Bitindiği gibi 1
Malıs'ın diinyada genel tatil giiıü
olarak ilaı edilmesinin eıı önerıli
nedeııi, burjuvazinin l Mayıs'ta
işç en çafutıracak giıcü olrnadığı-
nı anlamaş ve bu nedeııle de 1
Mayıs! genel amaçla genel tatil
güüeri arasına alınan 1 Mal,ıs,
"Bahar ve Çiçk Bayı,aııu" olara!
kitlelere benimsetilrnek istenmisti.
İşte 30 Nisan bu nedenle burjuva-

zinin tiim aldatmac annı oyunla-
nru boşa çüartaı 1 Mayrs'm
öziine uygıın etkin bir eylem
olmuştu. Burjuvazinin işçileirin
iiıetimd€n gelen güçlerini kendi
iradeleri ile kullanmalannr engelle-
meyi amaçlayan girişimleriıi etki-
sü kaldı.

l çıklamanın yapıldıgı taıiht€
|l lcel Vatitiğinin DİsK'in 1

ll lrİ"ı." Baş"ı.urusunun ıeddi
ile ilgili olaıa} yapılaı "yiirütmeyi
duıdunna" i§t€mi Danştayca
karara bğanrruş ve Valinin bu
keyfi uyeıılaınası ha]rküıda yiiıüt-
meyi durdurma karan verilü.

Böylelikle DİsK tiİkiye diizeyin-
de siirdiMiiğii mücadele ile bidik.
t€ 1 Mıiyıs kutlamalanııa yönelü
baslo ve salör an protesto için
Merşin'de miting hazulülanna
başladı.

Bütiin bu gelişmeler kitle haber-
leşrne araçlanrun giderek yoğunla-
şarı §aldır an altında olurken 29
Nisan gecesi ve g0 Nisan'ın iü
saatlerinden başlayaıak eBniş bir
ev basma, gözaltırıa alırıa biçimin-
de somutlanaı harelrct İstanbul
da olabildiğince yayguı bir biçim-
de siirdiiıriilmüştiir.

işçi v.

yönellk
8aıdınl.ra }aıçı
d€mokratik haı
ve özgüİlükl€ri

kala ıüğrıdı
oıaİ iççi ve

cnekçileİ
l Msyı6'|
dev.imci

aeleneğiı.
v€ özine

uygun oldret



DİsK Ytiriitme Kunılu üyesi
Mustafa Aktıılgalı 29 Nisan 1980
giinü Mersin Mitingine ilişkin şu
açı]daaa},ı yaptı:

DİSK 1 Marıs 1980 birlik daya,
nısına ve mücadele siimiiıde tek
miİinei Mersi!'ae vapacıktır. Mer
sin dİşnda Zongultlak, Kocaeli,
Nad i sibi ilter dahil fiirkiye'niı
başka -hiç bir yğinde DlsK 1

Mayıs mitingi yapmayacolrtt.

Mersin Mtingi geıçkte normal
valilik izoiyle değit Danıştay
keranyb gerçkleştiıilen yasal bir
mitingdh.

Bıı miting ot€an bir kuü8na
töreni değ,il, 1 Mayıs'ı engelleme5re
zorla unutturmay& yönelik bosh
ve 6aldı!ı]aır prot€sto nitingidn.

1 Mayıs biziıo eüniiüniizdih. İşçi
sırıtırn uluslararası baııaDJdıI.
Bwiine hiç biı biçimde kaıa
çalılırmayaca&z.

30 Nisaı'a gelindiğ,inde ]. Ma},ıs
mitingi ve gğsterilerini yasakla,
dlklaııır ac dayan valilerin salısı
30'a ulasİı. 

'Bazı Sıioyönfim
Komutanum iiz,erinde 1 MaFs
vazrsl bıı]unaı herşeyi bu arada
;'takvim" bıılunduıınalı da ya,
satlama aıılamına getebilecek ka-
rafla.rr bazı mizah dergileriııe "2
Mayıs'tan başIayan Mayıs aıı
takviırıleri" iiriiırılerine malzeme
olmuştul.

30 NisAN vE 1 MAYIS 1980

I ürkive isci sırufrnın yiiz yü
| *ü 

"uj.İh 
ıi,ücadele tarihi,

l oÖ SO-Nisan 1980'de çok
parlak bir sayfa daha ekledi. Bu
İilke-nin gercek sahiplerinin emper-
valizmin- cıİaılan doğrultusunda
İidkeniı rtİm zerıgirılikterini talan
eden da}ıa fazla k6r etmek için

8

fasist ciıayet şebekelerini besleyip
emekcilerin iizerine salan. temel
ha_k İe özsiifliiüderin yok dildis
biİ vönetim oluşhfrnak isteyen.
biı İwç sömi.iırücii olğıad]ğr biı
kez daba somutlanm§tır.

Titn değerlerin iireticisi, tiı,etimi
ellerinde- tutan işci sırufimrz ve
emekci hatkrmz bu büyi.ik güciinü
yaşam- her alaıunr etkileyen
güciitnü 30 Ni8an'da gösterereır
ıgemen sliıniirücü sııufl ann karan-
hl amaclanna izin verilrneyeceğini
bağımsızlü. demokıasi ve sosya,
tjzıı mücadelesiıiniı durdurula-
mayacağ!İrr ortaya koydu.

DiSK'e bağlr vaklaşık tüm işyer,
leriıde caişaıİ DiSK üyeleri 30

Nisan 1980 Çaışamba günü degi-
sik stiırelerle iiretim<ien çlen
İi"ü..irıi kullanarui 1 Mayıs'ı
İr'.irklr" capmda devrimci
özüne uvnın olara.lr kutladrlar,
işçi ve emekçilere yönelik saldınla,
re karsr isci suul'rnrn azınrıu
demolaitik'hak ve özgiiırlii,lderi
korumak ve genişletmek yolıında-
ki kararLlıklanır göst€rmiş]er ve
l Ma\T s'rn kitlesel olaİalü kuttan-

-r"-rı öniirre konan yasak ve

baslolan protesto etmişlerü,

Prot€sto Tiirkiye'nin her yanıru
kaolavan eenişlikte o|ınuş, biıçok
iıd; dİs]ü Geneı Başkaru Abdul_
laiı Baştiirk'ün l MAYIS MFSA-
.ft'ru okudıı]ar.
30 Nisaıı'a katılaı işçiler şiddetlr
bir baskıyla kalşılaştılar. Güven-
lik Kuwetleri özellikle kent yaşa,
mııu son derece etkileyen belediye
iscilerinin eylemiıi kırmak için
.,ntrı caba harcad ar. Işçiler
LĞn atılİıak]a, hapishanelere atıl,
makla tehdit edildiler. işçi ve

emekçilere yönelik resmi teıör
olabİdiğince yoğurılaştırıldı,

30 Nisan siiılü Güvenlik Kuı,vet-
leri DİSK Genel Merkezini bas-

! 30Nisan'da
işiveemekçileıe
yönelikresmi teıör
yoğunlaştınldı.

mışlar, geniş bir arama yapmışlar.
hicbiı suc un§uru bulınamalanna
karsın Geıel Merkez'de görev
ha.sında olan yiirütme kurulu
üv;i Muştala Alrtıılgo.!ı'yı gözal-
t; akıııslaıdt. Diğer Yiirütrıe
Kunılu üvelerinin iikenin çşitli
varelerind'e görevli otduklan 30
ivl"u., siimii DİSK'in "1 Mayıs
l980'de" büiiiı Tiirkiye 1 Malıs
Alanr olrnalrdrı" karan uyaınca 1

Maııs'm ka]biniı attıh İstanbul,
da görev yapan Genel Başkan
Abdılttah Baştiiİk ise ge(e saat
21.00'de evinden güveTılik ku!,vet,
lerince gözaltına aİndı.

30 Nisan sonuçlaııyla disiplini ve
kaıaıb]rğl ile burjuvaziye bir kez
daha giiciinijn işçi sırufi ka§ısında
ne kadar gaddar, acımasu ve
insarılü dısı nitetiklere biiıiilTıse
bile aciz kalmaya malıkum oldu-

ğunu gösteldi.

30 Nisan'ın en önerüi niteliğini
;vhmin nedeni oluştuırrraktadrr. l
üaııs isci baıramr iizerine kon-

-al i.te:rİ"" yusallara ve baslg,
tara kaşı işçi sıİufDrn gösterdlğ'ı
teoki. demokratü hak ve özgiir,
tüİderin korunması için verilen
mücadelevi geniş işçi kjttelerinin
bilincli olarak benimsediklerini,
ı-^.-i..r,ı.ı-_-, .,r,abffii§tj 20kawadıkjarınr gğst€rmişti, 20

Mart FaŞizme İltar Eyıeıni, rMsft Fa§izme Iİıtar Dyleni, r
M,*ıs 19İ9 ve l Maıış 1980 buMaps

yüzbiıı€rin
Lrta ıtığı
ı May,§'ln
.ngcllcn€meyec€ğint
biı kez dahg
aö8toİdi.

Jİ-du g"r,tş işçi ve emekçi
kitleleriı ulaştığ bilinç ve kararlı-
lüğr kanıtlayal biİ eylernler bütü-
nğ oluşturrrıaktadır. Bu eylercl:r,
demolgasi mücadelesinin delTuncl
öziinü ortaya koymuş, içi boş
oiistprisli vlğmsalLk adma yapılaİı
İ*rslarİa. somut dogru hedeflere
,Oo"l;k .r,tiod"l"leriniı farkııu
b*aya çüardr.
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30 Nisan'da 1 Mayls'ta Mersin'de
yapılaı büyiü protesto yiidyiişü
ve mitirıgi izled.i. DİSK'in İzınir,
Aıtalya, Ordu ve İzmit'te di2en.
lediğ Demoloasi Mtinglerine
işçilerin, emekçilerin göster-
diği büyük ve heyacanlı ilgi
Mersin mitinginde, 1 Mayıs gibi
anlamh bn giiıııde daha daha
coşkulu biçimde t€|ğaıtanıruştrr.
DİsK'in diiz€ıJediği 1 Miyıs
Mersin Mitingine üye §endikalaıın
yaİu sıra bazı Tiirk_lş ve bağrmsrz
sendika üyeleri, demolğatik- -ör-
gütler, köylü örgütleri geniş bi-
çimde kat d:iaı.

l ç"l Vut.inir, -itlngi yaptır-
l mama, provoke etmeye yö-
l nelik girişirrılerinb etkisiz

buakıldğ Mersin Mitingi ile ilsiü
olarak kitle haberleşme araclan
Mersin mitinginde DİSK'in 1
Malıs'uı öziiıden, deıı.imci gele_
nğinden ödiiı verdiği özl€nimini
yaratacak biçimde tahriflerle dolu
olarak kamuoyuna a}tardiaı. Ne
var ki bu ucuz yönt€m amacna
ulaşmadı. 1 MaJn§ Mersin Mitin-
gi'nin bayr"aklanyla, slogaıılany-
la, Maşlan ile 1 Malıs geleneğ.ine
uygun, 1 Mayıs'r yasaklaıDa çaba-
lanna ve antı demoücatik baskıla-
ra ka§r bir kitle eylemi olduğu
gizlenemedi.

Bu arada Mersin Mitinginin önce-
slnde de sonıasulda mitinge kat -

malt isteyeııiere ve katı.laıılara
yönelik yoğun bir engelleme yapıl-
ınak istend.i. DISK'in Mersin'e
gönderdiği mitirrg nazlemezelrine
yolda el konırdu, ınalzemelerin
akıbeti ancak 3 Mayıs'ta belli
otdu. Miting öncesinde Çevı.e
illerden Mersin'e giden araçlar
engellendi ve çok salıda işçi,
emekçi Mersin'e aıcak miting
sona erdikten sorııa ıılaşabildi,
Miting sonrasında da ayIu tiiI
baslolar sitdü, mitinge kablaı
çok §a},ıda işçi ve emekçi zu<ian
gerekçelerle gözaltma a]mdrar.

30 Nisaı nedeniyle gözaltına
a]malar 1 MaJ,ıs sonrasında da
siiı,dü. GiizaItına alrnon DiSK
üyesi işçi, temsilci ve yöneticilerin
sa},r§r toplalru 515'e ıilaştı.

25 CHP'li par|aınenterin 1 Maps
giinü DISK'in Aıl<ala'daki 1.
Bölge Temsilciğini ziyaret ederek
1 Ma},ıs\ işçi sınrfmrn bal.ramı
olarak kabul ettiklerini ve Dısk
in nezdinde Tiiırkiye işçi sınrfııın 1
Malıs Balı.amııu kutladıklannı

açtldanalaır §on deı€ce anlaıDlı bir
taıır olrnuştuı.Demohasi güçl€ri-
nin bir kez daha sınandğ 1 Mayıs
198o'nde aynca Çağdaş Gazeteci.
ler Dernğ temsilcileri de DİSK 1 .

BölgB Temsilciliğini ziyaret edeıek
işçileıin 1 Malıs Bayramııu kutla.
mışlardı.

Sendika yöneticisi ve işçilerin
peşpeşe aiıdJklan bir ortarıda 5
Malıs 1980 giiıü önce Gensl
Başkaıvekili Kemal Nebioğlu,
Yiirütme Kuııılu üyesi Ttıncer
ibcaıııaıoğlu, DeneJim Kurulu ve
Oleyis Marmara Şubesi Başkanı
Kema| Akar, DİSK Geııel Selge-
teİ Yaİdmcısr Hü€€yin Ekinci, 8
GeneI-Iş ve Olevis Marrnara Şube
yöneticisi daha DİSK Genel Mer-
kezinden gtizaltııa alınınışlar, ar-
dından da Genel SeIqetır Fehmi
Işıldaı gözaitına aimdı.

ebioğlu ve Kocamanoğtu
Emniyet Müdiİİlüğiine gö-
tiiİiıliirken DİsK Genel Mer

kezinde yaptıklan açıklamada si-
yasi iktidann saldırılan ve yasaü-
şı uygulaJrralarıru şöyle sergilemiş-
ti:

1 Malıs l980'ne yiinelik beskılaı
iiz€fine DİsK üyeleri, 1 Ma5as'm
kutlaııak için 30 Nisan 1980'de
iiretimden gelen güçlerini kııllan-
ınışlaıdıı.

Bu eu doğal tepki gösterme ha].]o,
sadece belli siire işi buakııa
biçiminde kultgİutn İmştıİ. Her

şisımfi
demolaatikhakve

koruma ve genişletme
mücadelesinde iiliin
vemİıeyecektir.

işıerleıinde işçileı,d€işü biçiın-
lerde 1 lVays l980'i yaşıuşlat-
dıı.Bu uygulamaya y.alnız DISK
iiyeteri d€il, Tiiık-Iş üyesi ve
ba&ııısız sendikalann üyeleıi de
kgtıldr.
Bu lEot46to iiz€dıe DİsK Gen;l
Baçüaıı Abudııllah Baştiiık ve
ba; Dısk yiirütme ve yönetim
Kuıulu üyeleri ile DİSK'a bağlı
Baıü-Sen, Oleyis ve Genel-Iş
Sendikalannın İstınbııI Ettilge 

"eŞube Yiineticileri, ço} salıda
ba$emsilci ve temsilci, i§çi, batta
baz işyeılerinde çalışan miüeııdis
ve memrülaı güveı ik görevlile.
ıince gözaltına şhnmlştır. Demok-
ıatik haldann katledilmek ietendi.
ği bir ortamda ana muhalefet
liderinin temel hak ve özgii.liikle.i

s
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1lllayıslarişi
sımfnın devrimci
gelenğineuygun
yaşamaktu.

korumaya kararlı işileri eteştiı-
mek istemesi, onloı iiıgütlerine
kar$ çıloa},a, örgütsiizlii& çs,
ğırması Denıiret iktidaıına cesaıet
vermisir. Deııoicatik hak ve
bzraürliiktefi genişlctme §iizü ile
işçi ı,e emekçileriı oyunu alan bir
oartiıin lideri deoolaatfü haklın,
nr koruma mücadeleei veren içile,
ri Mc iktidanıuı devamı Ap
canhk iktidanıuı Demiıel'ine tet-
ketme çab8§ı gö§t€rDiştir.

usİine kadaİ yurttaşların
eğvenliğini sağlamayan, de-
molou tjk hak ve özgiirltikle-

rin kuIanımını gerçekleştiıtme-
ven Demirel ütidarrıırn bugiin
İşçilere gözda& vermek ist€rcesine
kitlesel biçimde işçi tutuklaınasrna
eiıisrıesi. insanlaıa işkence yapı]-
İıası teırnt hak ve özgiitliiılılere
yönelik taın bir saldındır.

§u çok iyi bilinrnelidir ki, DİsK
demobatik bir örgüttiir, sııtıf ve
kitle örsütiidiiı. sırufsal mücade-
tesini tiim di.iüİıyanün gözöniinde
acüca vanan bir örgüttiiür. DlsK-
iri t ı;ğ Anayasa'daki sendikal
örgüt kurrrıa ha*ııdan doğmak-
tağır. Bu nedeııle DİsK'i yönetim,
siz bıralcrıak çabalan hiç biı şeyi
çözrneyecektir.
l0

Ne yaparlaısa yapsınlaı DiSK'in
sesi- loİ mayacaktu. DISK. bw,
iuvazinin ve Demiıel iktidanruı
"korkulu rüyası olmalı siirdiirecek -

tiİ.
Başta işçi suırfımüz olmai iiz€re
tiim emekçi halklmızn, tiim
demolaatiİ, ilerici, ],uİtser er del,-
rimci güçieriı. faşizme, emperya,
li.arıe ve şo§enizıne kaşı mücade,
lesi deı,am edecektir.

1 Mayr§ öncesinden başlayarak
diınyaİıın çeşitli iilkerhden ğöh
derilen 1 May§'a yönelik baskr ve
yasaklamalan protesto eden,
DİsK ile dayaİıışİııa içinde olduk-
lanıu ııırguiayan çok salıda me-
saj işçi sınıfuuı ııluslararası daya-
nışmasının somut kanıtlan oldu.

ilsı(#,-ttöq!i*il
arada Avnıpı Koııs€yi, Uluslaıa,
raeı frtıgıı Ötgiltü, Uluslaıaıası
Af Öıgütü, insan Haklaıı lfumis-
yonu gibi ııluslararası kuruluşlara
Tiirkiye'de uygıılamalann insan
haklan eı,rensel bildirgesine aykrn
olduğu için öıılem aIınmasını
isteyen ulusa] ve utuslararası
sendika] rrprkezler bu tavulanyla
DİSK'in haklı mücadelesinin ya-
rıııda olduklannı gösterdiler.

Başta Diinya $ndikalar Federas-
yonu. üiıya lş Konfederasyonu,
Avnıpa Sendikalaı l(oDfedero§yo,
nu olııak iizere FGTB (Belçika),
CGT, CFDT lFtaıısa), UIL Inter.
gindicat (Portekiz), PEO (Kıbns)
hemen dayaıışma telgraflan gön-
dermişler, aıdından da salılan
yiizü aşkın örgüt uluslaİarası

dayaıuşırıanm en giiz€l 
"ö,oiFü*i-ni içeren dayaruşma mesaJıarıru

iletmişlerdir.

Bütün bu botı.ıtlanyla 1 Mays
ı980 bazı gercekleri dost düşırıaı
herkese kabu] ettir!İiştiJ,

ı İsci suuJı :1idiiırnekte olduğu
demokraıik hai r,e özgürliiıkleri
koruma r.e genŞletme mücadele,
sinde ijdiin vermemek karannda-
dıı.

ı 1 Mayıs'tar eşmen sınıilann
icazetiyle değil, işçi sııuiının
deıdmci geleneğiJıe uygun ola,
ok vasanacaktır. Bunu engelle_
mek vİ da sulandrrmak mtiırnktlçı
değildir.

ı Tiirkive toplumu 1 Ma}T s'ın
"Bahar ve Oçek Bayramr" olma,
dığırun, "İşçİ srrufirrrn uluslaıa,
raİı hirlik. mücadele ve dayanş-
rrla" cunü oldugıınun bilinçindg-
dir ve bu yargrsıru değ§tırmek
miinkiiın değildir.

o Tiirkiye işci sırufuun emekçi
kitteterle birliktB vermekte oldu-
ğu mücadele, Tiiırkiye'yi emper,
ialist-kaoitalist sistemin istem
""" c,tarİu., doğT ultusunda öz,
oiirlii{derin vok edildiği. sömiiİü-
İiir, aluUilaİgl"" yoğunlaştırıldı-
ğl biİ ioplum yaprrtak ist€yerüe,
rin önündelri en büyiik ve guçıu
engeldir.

İst€ DiSK'h 1 Mayıs 1980'de
verdiei kararlı mücadele bütiin bu

sonuc]anyla işçi sırufimrzın müca-

dele tarihinde şaılı biı sa},ia

olarak yer almayı hak etmiştir,



Dİ§K l.
GE]|EI KURULU ToPtA]lDı

DISK 7 Genel Kıırulu, Ttirkiye'nin içinde
bulunduğu koşrıllar ve sendikal hareketin
ulaşhğ boyutlar nedeniyle çok sayıda ulusal
ve uluslararası sendikal merkez ve örgüt
temsilcileri, parti boşlCInlan, baan-ya;nn
emekçileri ve konuk taratndan izleııü.

a
ıı)LJi

Dı$ıtili?İi#iib:
arasında lstanbuI'da Harbiye
Şehir Tiyatrosunda yaplldl.
Türkiye'nin içinde bu lu nduğ u
somut koşullar ve sendikal
hareketimizin Ulaştlğl boyutla-
rl, nedeniyIe 7. GENEL KuRuL
tüm Türkiye kamuoyu tarafln-
dan büyük bir dikkatle izlendi.
8 gün süren GENEL KuRUL
463 delege ile açlldl. 7. GENEL
KURULA D|SK üyesi send ika-
lar şu delega saylIarlyla katlldl:

AS|S 2. Aster-lş 2. Basın-lş 2,
Bank-sen 30, Baysen 3, DeV
Maden-sen ,l1 , D.Yap1-1Ş ,1 

,

D. Sağ lük-lş 2, Fındık-lş 5,
Genel-|ş 145, Glda-lş 18, Hür-
cam-lş 3, Keramik_lş 5, Deri-|ş
1 . Lastik-lş 11 , Limter-lş 1 ,

Maden-lş 60, NakliyaFlŞ 2,
oleyis 27, Petkim-lş 7, sine-
sen.1. sosya|-1ş 8, Tekges-lş
5, Tls 12, Tekstil 45. Tümka-ls
1, Yeni Haber-lş 2, Ye'alil
Maden-lş 9; Genel Kurul sı ra-
slnda allnan bir kararla Dlsk
üyeliğine kabul edilen Taper-|ş

sendikaslnln da 3 delege ile
temsiı edilmesi kararlaştlrlld l.
Böylece Yönetim, Yiırütme,
onur ve Denetim kurullarl
üyeleri ile DlsK Bölge Temsil-
cilefinin oluşturduğu 42 doğal
delege (iki doğal delege Genel
Kufula katılamamlştlr. ) i!e bir-
likte DisK 7. Genel KurUluna
466 delegğ katlld ı.

D|SK 7. Genel Kurulu çoksaylda ulusal ve u luslaü,-
arası sendikal merkez temsil-
cisi, parti başkanlarl, örgüt
temsilcileri, basln-yayln emek-
çileri Ve konuk taraflndan
izlend i.

, Genel KurulUn açıllşln-

' 
da yurt dlşından gelen

'. 
konuklarlmlz d lslnda

TlP Gengl Başkanı BÖhice
Boran, TslP G6n9l Başkanl
Ahmet Kaçmaz, TBP Genel
Başkanl Mustafa Timisi, svP
Genel Başkanl Mehmet
Özter, sDP sekreteri, An-
kara Belediye Başkanl Ali
Dinçer, TYs Gene| Başkanl
Aziz Nesin, Tüİk Tabİpler
Birliği Merkez Konseyi.Başka-
nl Erdal Atabek. ToB-DER
Genel BaŞkani Gü ltekin Gazi-
oğlu, lstanbul Barosu Başkanl
orhan Apayd ln, TUTED Başka-
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nl Aykut Göker, TÜM-DER
Genel Başkant Nizamettin Ba-
rlŞ, lM-DER Genel Başkanl
Ahmet Erol. KöY-KooP Genel
Başkanl Nedim Tarhan, TBP
Milletvekİli Ali Haydar Veziroğ-
lu. Eski DlsK Yöneticilerinden
Kemal Sülker, Dinçer ,Doğu,
Macit Karabulut, Necat okten,
Avni Erakalln, eski DlSK Genel
sektereti ibrahIm G üzelce'nin
eşi Nihal Güzelce başta olmak
üzere çok saylda konuk hazür
bulundu.

7. Genel Kurulun 2. günkü
çallşmalarln a ise cHP Genel
sekreteri Muslafa Ustündağ,
cH P Genel sekreter Yardlmcl-
sı Metin Somuncuoğlu, lstan-
bul Belediye Başkanl Aytekin
kolil ve cHp parlamenterleri
katlldl.

Çok saylda örgüton, kişinin ve
DlsK üyesi işçilerin mücadele-
de başarl dileklerini ileten
mesaj gönderdikleri 7. Genel
kurul Dlsk Genel sekreteri
Fohmi lşlklar'ln çağrlsl ile em-
peryalist devletlerin işgaline
karşl ulusal kurtuluş savaşınln
önderliğin i yapan Mustafa Ke-
mal'in, Ulusal bağlmslzllk ve
işçi slnlf lmlzın tOm devrimci
mücade!esı uğruna yaşamIarl-
nl yitiren tüm devrim şehitleri-
nin anısl için yapılan saygl
duruşu ile başlad l.

saygl duruşundan Sonra kür-
süye gelen DISK Genel Başka-
nı Abdullah Baştüİk, delegeler
ve konuklarca slk slk alklşlarla
kesilen Genel Kurul Açlş Ko-
nuşmaslnıyaptl.

Baştiirk,
konugıanndaiizetle
şu görüşlere yerverdi.

Emperyal,st-kapiiaList sistemin buna-
lıml her geçen gun biraz daha
derinleşmektedir. Bu bunalım Tü.kiye
gibi emperyalizme bağımlı azgelişmiş
ülk€lerde cok daha büyük boyuttaıda
yaşanmaktadır, Tüm kapitalist ülke-
lerde işsizlik ve hayai pahalılığı
bugüne dek görülmedik biİ biçimd€
yüksek düzeyje.e u]aşmıştır. sistem
bu o]gunırn köklü çözümünü ür€teme-
diği gibi. aeçici çözümler de soİunu
haf if ]etem€ıIektedir.
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Emperyalist"kapitalist sistem bünalı-
,nını gelişen boyutlarda yaşarken,
§osyalist ülkeleİ, kapitalist ülke işçi
sınıfları ve ulusal kurluluş mücade]esi
veren halklar heİ geçen gün yeni
zaferler kazanmaktadır.
I(aDüralüst ülkelerde ücıetlerin sat!n
a];a gücü düşürülmere ça]lşıl!rken.hir vand9n da sendikal hak ve
özgü;lükl€re yönelik saldırılar artmak-
tadır.zirve top]antıiarında,],IATo top-
laltrr]ar]nda biİ araya gele.ek araların,
daki celi!ki]eri aşmaya ça)ışan emper,
yalist ülke kapiLaLjsL stnıflarü. çokulus-
lu tekelleı,sjstemin bunaltrnının fatu-
.asını ödetmek istedikleri işçilerin.
emekçilerin toptıımsal ve politik tepki-
terinden korkmaktadıIlar. . ,

Kapitali§t ülke işçilerinin öze]likte
cokulus]u t€kelleİe karşı ilkeli, eşgü-
dümlü mücade]e arayışı genişlerken,
dünyanln her bir yöresinde. halklar.
faşüzme, emperyalizme, şovenizme,
sömürseciljAe, t.k ayrtmına, siyoİlz,
me, he. Lüİlü işgalciliğe, uIugal
baskt!,a karşı yoğun bir mücadel€
vermekte, ulusal kurtuluş savaşIarı
yeni yeni mevziler elde etm€kredir.
DİSK 6. Genel Kurutundan bu yana
geçirdiğimiz 2,5 yıl içinde dünya
captnda halkla.ın mücadelesi gelişmiş-
tir, i.aı'da halkın top]ı]msal muhalefe-
ti sonu€unda Şah]ık çökerken, Nikara-
gua halkt somoza diktaröİlüğünü

ı

ı
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vlkmüsiıİ, Bugün ulusIaraİssı dayanış-
hu.,j, atnvin,n dö.t bir köşesinde
saVaşan balkl9r içindir, FiIjstin halk!
;cindir.silı halkü içlndir BreziIya.
Urupuav ha]kt icind!r, Güney Ameri-
ka'd-a fisist cuntalaıın zindanlarında
bjle mücddeleyj sürdrirenler içindir, lrk
avrımüns karsı yllmadan savaşan
Zimbabve, Güne: Afrika ve Namjbya
halkları içindi.. Empelyalizmin tüm
sald!rı]arlna rağmen sosyaIizDin inşa,
sünda önemli mesafe]er kaydeden Viet-
nam içindir, Küba içi.dir. Krbnslı
emekçi halklaIiç;ndiI.

Dünyadakj g€lişmeler şunıı açıkça
cösterm€ktedıİ ki, bu8ün gelişme,
sömü.üsüz, baskısız, savaşsız, barış
icinde bi. dünya ist€yen]erden yanadür.
Dünya bağımsızl!k, demokrasi ve
sosy6lizm 8,üçl€rinden yan9 dönmekte,
dir.

İ§te, böyl€sine bir oİtamda Türki-
ye'nin konumu çok büyük önem
kazanm|str. İran'da emperya]izmin en
sadük bekçileİinden Şah'ın yıkılmas!n,
dan ıe ardından CENTo'nun dağılma-
slndan ! e AfEanistan daki Ee]işmeiel_
den sonra orĞdoğu'da çlkarlart sarsı,
lan ABD yeni stratejile. peşindedir.
Filistin halklna kaİşı oluşturulan
Mısır-t5rail gericj ittifakını da yeterlj
görmeyen ABD, böl8ede suudi Ara-

ı
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bi§tan_Mlsır_İsrail_Türkiye'den oıuşan
bi. dö.tlü bekçi halkası oluşturmak
ist€nmekt€dir.

Empe.yalist ABD, böylesi bir plan
içinde Türkiye'yi ortadoğu hatklarına
karşı kullanılacak daha ileri bir saldıİı
ka.akolu halinde tutabilme çabalarını
artlrmlştlr. Demiİel hükümeğince im.
zalanan savUnma ışbirliği ADlaşmasl
bu planm bir parçasıdır.. Bugün
Ankala'da toplanaı NATo Bakanıar
Konseyi bu kapsam içinde ele alınmalı_
dır.,.

Türkiye ekonomik, politik, ask€İi ve
kültüİel alanlarda h€r geçen gün biİaz
da}ıa emperyalizme bağımlı hal€ get;
rilmekt€dir.
Türkiye'nin para_kredi politikasr, kat_
kınma p]an ve stratejileri Utuslararası
Para Fonu. Ekodomik Kalkınma ve
lşbi.liği Örgütü, Dünya Bankası gibi
emperyalizmin kurıımla.ınca beliİl€n.
mekte, ulusal savunma kavİamı NA_
To'nun saldırgan yaprsının bir parç9sı
kılınmak ist€nmektedir,

Bjr 26man]ar Türkiye'yi kücük Ameri.
ka yapma sevdaslna düŞenleİin çöm€r_
le.i bu kez daha da pe.vastzca ülkemizi
askeri diktatörlükleIle yönetilen Gü_
ney Amerika ülke]eİine çeviİmek için
Amerikalı danışDanların İeçeteleİini
uygulamaktadırlaİ.

Emperyalizme bağımlıllk giderek ar.
iaİken işçi ve €mekci hajkın §oİunlaİı
da yogunlaşrnaktadlr. Hayat pahalı]ığl
]rızla a.tmakts, issizlik büYükmekte_
diİ, İşçi kıyımları, memur sürgünleri
dayanllmaz boyutla.a ujaŞmak_
tadt.. Çalışma ve yaşama koşu]ları
sürekIi daha da bozutmakradır.

En başta yaşama hakkı o]mak üzele
temel hak ve özgürlükler ayaklal a]tına
alınmakta. zaten kısıtıı olan sendikal
hak ve özgüİtükl€. daha da budanmak

Üıııeae can aüvenliği kalmamıştır,
Emp€İyalist mihİakla.ca, egemen s!
nıfla.ca de§teklendiği iyice kaDıtlanan
taşisi odakIar, saldırı]arlnı artrrarak
sürdürmektedirler. İŞçi. kbylü, me.
mul. öğretİ]en. t€knik eteman, avu_
kat, öğretim üyesi, genç, yaşh, il€İici,
devrimci.,. ayrımı yapmadan faşistler
tüm emekçi halka ölüm kusmaktadı._
lar.

BD si]ahlı ç€teteI, "anarşi" oİtamını
sömürü ve baskı düzenini pekiştirmede
yaıa.lı görenler taraflndan daha geniş
biçimde desteklenmekte, faşist satdır_
ganlar ve caniler yakalanmamakta,
yakalandnlar sivi] o]sun, askeri otsun
ceza ve tutuk€vleİinden ö.güttü bir
biçimde kaçırılmaktadırlar.

1ç savaş sonucu iktidarı ele aeçirm€
hevesinde otan faşist örgüğIe., bugün
tüm resmi ku.uluş]ara, işyerlerine
faşist militanlarınt doldurmaktadır_

Demirel iktidarı faşist pla.la.a uyaun
davİanmakta, faşistleİi ko]]amakta v€

Amfi tekıa. ediyonrm, faşistler dök_
tiikle.i ka.].tda mütlaka vo mutlaka
b oğu la€aklardır. . .

lnsanüıı( düşmanı faşistler son o]arak
Çorum'da emekçi haika saldırmışlar.
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dır. Ancak Çorırm'un yiğit emekçi
hAlkü ikinc; bir Kahramanmaraş a ız,n
veİmeDişti..

FasistleriD tüğl saldırıları ortada iken.
di*;r yanda. devlet teİörü _aid€rek
artmak6ad!r, Bu yılün baş!nda ]zmır oe

'IARls'de va6anan olaylar de!let
teröniiün e; somut öİnekleridir,. TA_
Rts'de devlet Lerörü ile ışçııer ,şıerıD,
de; atılmak, jşyeİ; faşjstLeştiri]mek
istenmiştir. ANT8iRLlK !e TAR§
de işçil€rin yiğitçe diİenışı sonunoa
siyasi ütidar ikinci TarişLer yaratama-

i9kence alabıIdicine yoğunlaşmışLı,,
§;,.!| i.in emnivere sötürü]en sapa-
saeia- ]n.a,ıa. jşkence 9ltında öldü,
riiimekte ya da sakai bırakılmaktadır,
Tüm kanıtlara, şikayeil€re. yapılan
iskencelerin uluslararası kamuoyu ta-
,i.ı,naan da laneilenmesine rağm€n.
sırclulaı hakkında gerek]i işleml€r
vai mamakta, işkenceciler kor§nmak_
ia. iskence adeta teş"ik edilmektedir,

Bir emnivet amiri rahatlıkla sokak
oıri§ında bir kisivi, bir kadını kıırşuna
dizdirebilmek hakkını kendinde göı,
m.kLedir. Masum insanla., hatta
oüv€nlik kuvvetleri m€nsuplarl bile
İokak ortasında dur ihtanna uymadık,
ıarı için arkadan kurşunlanmaktadıI,

D€vlet terörü lzmir İDciraltl olayında
en ast noktasüna ulaşmıştır. Beş
öğrenci arkadan ateş edilm€k suretiyle
ö-ldürütmüş, daha doğ.usu st.tlaİından

lskence. soven baskı artaıak sürmek,
ti. anti-demokıatik uygulamalaİ. ö-
zümsemeci Dolitikalar yoğunlaşmakta,
dır, Hapisbinelerdeki ğutuk]u sayls! 60
bini aşmıştt..

DüDvaDm ve Türkiye'nin içinde bulun-
.l ğ; durumu burads uzun urun
."İatmak ;stemjvorum. önceden 8ön,
dcrilmis bulı,nan calıŞma Raporunds
bu konular ayrüntılarıy]a işlenmişti,,
Ancak burad6 özellikle bu.juvaziİin
artan saldırr]arı üz€ıinde durmak
istiyorum.

Bagta tekelci s€rmaye olmak uzere
eg;eD sömürücü sınıflar ve onlann
§ivesi temsilcileri isci s!nıfı ve emekçı-
leie karsı ekonomik, politik l,e ideolo-
jik alaniarda yoğDn saldırıya geçmiş,
lerdir.

saldlrıla.l kokusmuş düzenlerini kur,
taraD1avacaktIr. Ge]ecek onlann deği],
Türkire işçi sınıfınln ve emekçı
halkımızındıİ. Gel€ceği elinde tutan
işçj sınıfı bunatımdan çıkış yolunu
gösterrDekiedir.

Bunalırndan çıkış yolu BAĞIMslz,
LIK ve DEMoxRAsı'dir. Temel
cözilm sömürüsüz ve basklsız biı
;ünvadı.. soSYALlZM'di..,.

6, cenel Kuruldan bu yana 2,5 yüllük
bir calısrna döncmi g€(irdik. Bu 2.5

",ıln zi avı cHP ağırl!klı iktidar
itnemine d ayı da Demireİ Azlnl,k
ikli.lanna İastlandı. ca]ışmalarımızın
18 ayını da slktyönetim koşulla nda
geçiİdik.

Adcak DisK baskıları, hapisl€İe,
s6]dırllara rsğmeD. her koşui alt|nd6
calısmalarını -sürdüİdü ve 6, Genel
kurutda aıınan kaİarlann büyük bir
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çoğunluğu ha} ata 8eçırılmere çalışıldı.
calüşma Raporunda bUnlarl aJ- lın t lla,
İı},]a Seİgil€dik

6, Genel kurul sonrasında Konfederas-
vonumuz bir dlzi eylem yaşadl,20-l1art 

Fasızme lhrar Eylemi, 5 Ocak
Fasizmi Lanetleme Eylemi, 20Martü
An;a Ev]€Di. Tar]5 ve Ant_bi.lik
di.enisleli !e bu di.€ni§Ieri destekleme
evlemieri.30 Nisan Eylemi önemli
d;nevler setirdi, l]k k€z 15,16 Haziran
Di.e;iştİi kitlesel olarsk kut]adık.
DlSK'in kuru]uş yıldöDümleri, temsil-
cjleİMeclis]eri, 12 Şubat ioplantılar!. 1

Mavts 19?8'i kitt€sel kutlamantn ar-
dınüan r Mavıs r9?9 v€ r980'i özüne
uygun yaşanmasl. dö.i büyükd€mok
ras; mitingi çalüşmalaİrmlzda önemlı
köŞ€taş]arı 01dü.

Yakın geçmişte yoğun bir mücadele
icinde olduk. ED ufak eylemlerden, en
ieniş eylemlerp kada. bir dizi eylem
vasadlk. BunlarıD genel biİ değerlen_
diriıresinj vapmak, başarılartmızl ve
başarüsızlıklanin2ı değerlendirmek zo_

Bi.az önce DlSK 6. Genet Kurul
ka.arlarını büyük ölçüde hayata geçir-
meye ça]lştlk. dedim. Ancak iki
konuda başan]ı o1amadık.

Fasizme, emperyaLizme ve şovenizme
kaisı olan tüm güclerin kalıc,, sürekli.
proğramlı, jlkeli güç ve eylembirliğini

sağlavamadık. sosylalist ha!ekeiin
bö'iü;müslüAü, fa.klı anlayüşların ken_
di eörüsleİini dayatmak istemelerı,
birlJ.gme noktaları yerin€ ayİılıklgrın
an rlana c*arılmasl bu konuda en

öneDli eng;ueri oluşturdu.

tkinci olarak 6. Genel KuıuluD mah,
kum €ttiğj tasfiyeciliği aşarak. d€vrım-
ci sendikal birljğin daha üst C|Ozeyd€
sağlanması konusunda da baş8rıh
olamadık.
Bü dönem icinde örgüt d'siplınl
açısından acı, ama öğr€tici deneyler
yaşadık.

Razl sendikalarrn yöneticileri birlik
aıtına DİSI('in birliğin€, işçi 9ınıflnın
mii.adel€sine zarar veren davİanışlar
i.ine eirditer. Demokrstik merkeziyet-

"iıiai"" 
templ ts9ı olan "üyeler örgüte,

azınlık çogınluga, alt organlaİ ü3t
orğanlara ııvaİ" ilk€siDi yok saydılar.
Ta-rttsmalarita "eleştiriöz€leştiri, ik,
na" yöntemi y€iine dayatmacılığı
getirdiler.

sınlİ mücadetesi, mücadele içinde
tiğrenilir. ve mücadeLe karmaşık biİ
sİrectir. işçi s!nıfı uzun ve yoıucu
k.vğalar icinde kaybeLtikleri pahagına
cok;ev öfİenmiştir, Yönetimsiz örgüt_
auklerie yola çık!ldığında sonucun
v.nilei olduğuİu acı deneyleİle goİ,
i.li.t"tir, öĞriııii işçi sınlfının is€

venilmez gilç olduğunu zaferleİiyle

$
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I Demolcasivemerkeziyet4ilikbir

kavnaHanmaktadır.

bÜtiindtir. İşi,ni"e geldiği gibi bu
bütiiniin bir yöniine ağrıhk
veremeyiz. ç"lışnalaıdaki
yanhşlıHar demolaatik
merkeziyetçilik ilkeginin doğFu
kavranmaıııasından

orgütsei çalışmanın esası oraan çalıŞ-
masıdır, sendika] mücadeled€ öndeIli
ğin beikemiği seçilDiş yönetimdi..
onır. i§lemez hale A€lm€si, kınima§ı
y€nilgi demektir,

organ Dedir? o.gan karartaİı nasıl
oluŞu.? organ kararlarl nasü] uygula.
nı.? Bu soİuların yanıt]arı kafa]arımlz.
da son derece açrk olmalıdtr.

Demokİatik slnıf v€ kitle §endikacılığı_
nrn temel ilkelerini bu ko.uya ilişkin
yön€rim ku.ulu belgesinde açıkca
sergilediğimiz inancııdayım.

Bugün birçok yönetici, 
","* """aitu"r_tlğı ilkelerjni sütekli söylüyor ya da

yazıyor. Ancak önemli olan söyledik-
l€rimiz i]e uygulamalarımıztn birbirini

Eğer sendikal demoküsi doğma değil,
t€mel ilk€ ise, pİariğimizin tek ölcütü
ise. sendikal demokrasi ko.usunda
tutar]l o]mak zoİuDdaytz.

Sendikal demokrasi, sendika üy€le.i.
nin her düzeyde s€ndikayı temsil
edecek, yönetecek, kişi ve oıganları
demok.atik bir biçimde seçmel€.i,
yüklenebilecekle.i ve talip olduktaİl
görevlere seçilebilmeleri, ö.gütü i]ai_
]endiren ka.arla.ın oluştuİulmasına
erkin biİ biçin]de katrimaları demektiİ.

Demokİasi ve merkeziyetçilik bir
hütündür. lşimIze geldiğj gibi bu
bütönün bir yönüne ağırl* veremeyiz.
Çatışma]ardaki yanIışlıktar demokra,
tik meİkeziyetçilik ilkesinin doğru
kav.anmamastndan kaynaklanmakta,
dır.

Xendi örgütlerind€ actmaszca merke-
ziyetçilik uygulayanla., üsl örgütün
ne.kezi disiplinine uymakğan ke§inlik-
1e kaçınmaktadlrlar, DISK'e kaİşı
merkezi],etçiliği tantmamak, ama ken-
di örgütünde katı nrerkeziyetçiliği
u],,gu]amak de\,.imci s€ndikacılık anla.

Üst örgütün otoril.esine ka.şı çıkanla.
kendi örgütlerinde otorite tanlmama
hasLaltğı başlayİnca bundan şikayet
etmektedirler, Sendikal çaiışmaların
belkemiği olan yönetimleİ zaafa uğİa-
tılınca bu. elbetL.r en alr birimteıe
kadar vanstvacaktır. sendikal otorite
soyut bir kavram değildir. sendikal
ororite, demokratik merkeziyetci ilke-
lerin hayata geçirilmesi demekriI.

öte yandan ne pahasına olursa olsun
send ika]arda yönetilne gelme, sendika-
ların vönetiminde olmayü siyasi güç
göste.isj !,apma ve ne pahasına olursa
o1su n J-önetimierde kalma biçimindeki
yanlış daı ranışlar bugün sendikalarda
akı] alnraz rahribattara yol açmakta.
dtr. Bu yanlış €ğilimle,in uzantısında
siyasi nitelikli lasfiyeler gündeme
8elmekte, se.dikal otorite iyice zayıf,

Slnıf S€ndikacı]ığrnın dayattığı aörev-
te.i yapmama, devrimcj sendikacılığın
işlevlerini y€rine gelirmeme ise. sendi-
k9l 2]anda ön.hli bir reh]ike olan
anarko-sendikalizme maddi temel o]uş-
tuımaktadır. Tabanln söz ve karar
sahibi olmasl ilkesinin geİçek anlamda
uygulanmamaslna özd€ sağ, ancak
görünüşte aşü sol tepki ola.ak gelişen
ana.ko-sendikalizm, buaün sendikaia,
rın örgüt§el işleyişini kemirmekiedir.

Bu nedenle ana.ko-sendikalizmi yeş€.-,
tebilecek maddi temeue.i oıta-
dan kaldırmaya yönetik, kesin ve ciddi
ijn]eDle. almak zorundavız.\'
Bu Genel Kuİul'dan kamüoyunun
beklediği 8örevler arasııda birlik
soru.u öze] bir yer tutmaktadır. Geüel
Kurul öncesinde c€şitli basln organla-
.tnda hem DlSI('i. birliğiıin pekiştı
rilmesi, hem de soldaki birliğin sağtan-
ma§ına Dlsk'in nasıl katkıda buluna-
bi]eceğine itişkin oıarak çeşitli yolum,
lar yapılmış. çözüm yolları öne.ilmiş-
tir.
bugün sendika1 bir]iğin pekiştiriimesı
ni sağlamak için belti sendikalarln
nic€liksel ağııllkla.ınıİ konfederal yö,
neLime matematik bi. oraı]ama ile
yansıtülmasınt yeterli gören eği]im]€r
yay8lnlaştı.ılmak i§tenmektedir.

Tüİkiye'de sendikal hareketin, özellik,
le de bu ha.eket içinde DiSK in üze.ine
düşen aörevler, belki dünyanrn başka
hiç bir ülke5indE olmadlk .jlcüde aglr
!e geniŞ kapsamIjd]r. LlIkedeki işçi
sınıfı haİeketinin ve daha genelinde
demokrasi güçlerinin içinde bulunduğu
koŞulIarbununt€melini oluştu.mak
ladır. o neden]e de so.ırna çözüm
a.alken klişeciiik dediğimiZ. §onut
koşullarü aözaldı etmek dediğimiz
yanlışa düşmemek zorundayız.

Buaün, DlsK'in bi.liği.in Pekiştirit-
mesi için ne tür çözümler bulmalıylz,
nasıl bir yaplyı benımsemeliyız, orgut.
sel yaplda ne tür yenilikler getirmeliyiz

gibi soİula.a cevap ararken, önümüze
Xonfederasyon içindeki sendika1 ağt-
lık]arın. nicetikse1 yoğünluklarln yöne-
time yansrtılma§ı göİüşü çıkmakta-
dıı...

sendikat birtiğiD pekiştirilmesinde ağır
lık vermemiz gereken nokta i]kel€rdir,
kişiler değil-

Bu söyledikleıimden sendikal ağlr]ık-
ların yöne.imde t€msilinin biİ anlam
taşımadtğını çlkarrmak mümkün de,
ğildir. Ancak sadece bu ağtrl*ları
ha§sas matematiksel o.anıamalarla
biıaraya getirerek de sorunların çö.
zümlenemeyeceğini, iek başına böyle
bir yönetimin ileri sürüldüğü gibi
sendikal birliğin temel çözümü olmadı-
ğı anlaşılrnahdır.

s€ndikal yoğırnluklarr yöıetime yansı-
tan bir yapı ile seıdikal bi.liğin
pekişm€si özdeş değildiİ. Daha doğru-

, sü biri diğeİinin vazgeçilmez koşulu
değildi.,

Bu ned€nle Genet tturulun çalışmatarı
nı örgütsel i]kelerimizi el€ alarak
yürütmesi, bu ilkel€ri çign€yenlere.
zedeIeyen]ere karşl eıeştiri.öze]eştiri,ik
na yöntemini işıetebil€cek bir zemin
olması gerekmektediİ. örgütsel birli-
gin pekjşti.ilm€sinin ön koşu]u budur.
Genel xUru] çalışmaIaİlnü bu zemin
üze.inde yürüttüğü ölçüde başarılt
üıetebilir.

ltkele n belirlediği bir yönetim v€
önde.lik, iiketein ürettiği kararlar,
varolan tıkanıkla.ı açan işl€yişe esnek-
]ik getiren yapı]ar ve disiplinsizliğ€
kaışı mü€yyideler,7, Gedel Kuİuı
sonrasında DİsK'in üz€rine düş
ş€n görcvleri başanya ulaştırmasının
ilk ve ge.ekli koşulla.tdı..

Buaün gündemimizin birinci maddesi
daha üsc düzeyde dev mci sendikai
birliğin sağla,ırıasıdı.. Temel hedefi-
miz {aşizme ka.şı ortak mücadctedir.

So1 hareketin bölünmüşlüğü sonücu
o.taya çtkan mücadele zaaını giderici,
tıkanlklığı açt.ı girişimleIde bu]unul-
ması ve bu yolda §omut adımlar
atılmast genel hareketimizin acil göre-
vidir,

DisK, ekonomik. politik ve ideolojik
mücadelenin bütünlüğü içinde, demok.
ratik sınıf ve kitle sendikal öraütü
oIma 8erçeğine sadık kaIarak bu acil
eörc\ in yerin€ aetirilm€sjne kstkrda
bulunmak zorundadır.

önünüzdeki güılet, daha büyük mü.
€ad€leleri de beraberinde getirecektir.
Türkiye'de her ilericiyi, her demokratı,
her dev.imciyi bekleyen bu zoI v€ çetin
aünlerin aşılması. sağlam v€ kallcı bi.
birlikte geçecektir.

Böyle bir ortamda tüm il€rici, devrim-
ci, yurrseve., sosyalist kişi ve kuruluş-
lara büyük görev düşmekt€diİ. Giin
örgütl€nme ve öraütlü siyasi mücadeIe
verme günüdür.

Böylesi bir dönemde en geniş eylem
hirlikleri,orunlucür,

Biz DIsK'i2. Birlikted yanayız, ancak
amaç]adığttİız birlik, işçi sı.ıft tjilimı
nin gösterdiği, sınıfsal çıkarlarımıza
ters düşmeytn. ilkeli birliktir. tşyerle.
ıindeki, fabrikaiardaki. tarlalardaki
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"Gün,
örgütleıımeve
örgütlü
siyasi mücadele

mis, süncel istemLe.i yaratıcI b;r
bicimd; hayata eeçiren daha aüç]ü biİ
DİSK yaratmak zoİundayız.

önümüzdeki dönem sıntf uzlaşmacılı-
ğına, sınıf işbırliğine karşı daha elkin
bi. mücade]en;n vert]ec€ği, sarı sendi-
kacülığrn, veşertilmek istenen faşjst
s€ndiiacı]ısın daha geniş boyı]tlarda
inahkurİı €dileceği bi. dönem olacakcıİ.

Belli vanllslaI icjn özeleştj.j yapmak,
,""ı,sia..i kabul etmeyerek sür€kli
İ",, İa.hslarda direnenlerü i§ci sınrh
b'ilini doi.ültusunda doğ.u çizgiye
çekmek için mücad€le edeceğeiz.

Bı.lik-elestiridaha üst düzeyde birlik
ilkesini havata Eeçirip ya nllşların
u5tesinden ielerek birliğimjz€ yönelik
saldırıları püskürt€ceğiz.

Busun Tü.kiye'de ekonomik demokra,
tık- mücadelenin öncülügunü DISK
YaDmaktadır. son 3 ytl içinde Türkiye-
iei! evlemlerinde DlsK üyel€rjnin
ezici pal ı bunun en acık göster8esidir,
su anda a0 bini 6şkın DISK üyesj
grevdedir.

DlsK bucün savaşıyo. ve aelişiyor.
I(azmayı tutanlar, çelig€ su v€renler,
nerrolü damıianlaı. harfleıi dizenIer,
;kmeği pişirenle., hizmetleri üretenleİ,
kumaslan dokuyanlar "işyerleri kale-
miz, Yaşasln DtSK" diye haykırıyor,

Devrimci sendikal birliğin DlSX (atüsı

"lt,n.ta DlsK'in ilk;leri temelind€
sağlanacağ! günleİe yürüyo. işçileİ.

Önümüzd€ki aünler zol v€ çetin.
Ancak yıl8ınl|ga. kararslzl|ğa teslimi-
yete yeİ yoktu.. Mücad€lemizi kararIı
bir biçi,nde süİdüreceğiz.

işçisınıfı bilimi bize yol göste.mekte,
dir, Bu mücadeleyi biz kazanacağn.

Üretilen het Şeye allnterimizi, canıml
zı, kanlmlzı katad, ü.etimi elinde
bulundu.an. yaşamı durmaksızın ü.e"
ten biz milyonlar. mutlu güntef için,
kimsenjn kimseyi sömürmedigi, kim-
senin kimseye kul olmadüğü güzel
günl€r;çin. barış ve kardeşlik için

Bir avuç emek düşmanının düzenini
mutlaka tarihin çöplüğüne atacağız-
sömürünün ve baskınl. olrnadığı.
lş(iler;n. emekçilerin iktidaİını kuraca-
eız. sosYALİzM I ku.acağüz.

Genel Baskanln konuşmasln-
dan sonra 

-Genel 
kurula katılan

tüm konuklar delegelere tanı-
t lld ı,

_ aha sonra TlP Genel
ll gaslanı Behice Boran,
ll rsİp Genel Başkanl Ah-

met KaÇmaz, TBP Başkanl
Mılstata Timisi. sVP BaŞkant
Mehmeİ Özler, SDP Genel
Sekreteri Hüseyin savaş. TYs
Genel Baskanl Aziz Nesin,
Türk TabiÖler Birliği Merkez

"Faşizm,
emperJıalizmve
şoveniznekars olan
herkese
birlikve eylem
öneıiyoruz"

Konseyi Başkanl Dr. Erdal
Atabek. TÖB-DER Genel Baş-
kanl Gü ltekin Gazioğlu. lstan-
bul Barosu Başkanl orhan
Apaydln konuk olarak konuş-
tular.

Bu konusmalarln ardlndan ayrl
bir listeije adlarl ve temsil
ettikteri örgütleri Verilen,ulusal
va da uluslararasl sendikal
iııerkezlerin temsilcileri sırayla
söz a|arak konuştular. Bu
konu§malarln birincisin i yapan
DünYa sendikalar Federasyo-
nu (bsF) Gen6l sekreteİ vekili
lbrahim zakariya 7. Genel
Ku rula özet olarak şöyle
seslendi:

DlsK'in cağrısınl DsF memnuniyetl€
kabul €tmiatiİ. Bunun 

'çin 
DIsK'e

hülün kalbimizle teşekkür ediyor ve
Konqrenize hiiap etme olanagı buldu,
ğumuzdan kıvanç duyuyoruz.

Rueün aranüzda bir DsF delegasyonu-
nun- bulunu9u her iki örgütümüz
.rAslnda artan dostlıık ve işbİliğinin
veni bir örneğidir. Karşllıklı anlayış.
İarsılülı savE-ı ve biıbirinin iç ;şlerine
ı.,.ismama'ilkelerinden hareket edjyo,
rıız ve daima i§ci sınIfının ç|karlarlna
hizmet etmeye yönelik bı.!]unuyoruz
ve bövlece iliskileİimiz bsşarıIl bir
biçimde gelişiybr ve öraütlerimiz bir
cok ulusal ve uluslararas, konuüarda
;vnı cörüşe sahip olmakla kalmıyor.
zaman zaman aüç]erimizi birl€ştirerek
biİlikte hareket ediyoruz. Ge.çekten
de. DsF ile DlsK aras,ndaki ilişkiler,
.ı,,ı".,.,", sendika hareketinde, her-
kesin kuİuımaslnı arzu eitiği ilişkilere
öİnek olabitecek düzeydedi..

Bunun icin kongrenizde kendimizi
rahat ve k;ndievimizde aibi hissediyo,
ruz. Kendimizi rahat hissediyoruz
cünkü DsF'nin ne olduğu ve neyi
iemsil ettiaini actklama ger€ğini duy,
muvorıız. Üvelerin;z ve hatta Türki-
ve'ieki tüm iş(iler, mücadelelerinin
;]esitli asamalannda v€ en zor koşullar

"lilnda bulunduklarında DSF'nio on-

verme
günüdür"

birliktir. salt birlik için birlik değil,
daha güçlü mücadeie için birlik,
mücadeleyi sonuçta sapttrlct. geril€tici
bir birtik değil, geiişti ci biİIik. Bizim
birlik anlaylşımız bııdur.

BU anlamda yaşama hakkını, can
güvenliğjni savunan, faşist saIdıİi le
iinayetIere karşı ç!kan herkese birlik
ve eylem öneriyoruz.

callsma ve yaşama koşul]arını iriIeş,
airmek isteyen, temel hak ve öz8üİ]uk,
le.i savunan herkese biİlik ve eylem

Fa9izme. empe.ya]izme, $o"en;zme
karşı çlkan herkese bIrlik ve eIlem

Sömüİü ve baskıya karŞl, sömürüsüz.
baskısız, savaşsİz, baİış içind€ bir
dünya için mücadele edeD herkese
birlik öneriyoiuz.

Buljuvazi kavaaya davet etmiş biri,
Biz de bu kavgayı kabul etmişiz.

YeDveni bir mücadele dönemine giriyo,
ıız" Yeni mücadele dönemi. y€nı
mücadele yö.temle ni ve yeni taktik,
le.i geİekli kılmaktadır.

sendikal alanda, öraütlenmede, toplu
sözlesm€letde, €*itimde, yayında kı,
sacadı sendika] çal!şmalarımüzln h€r
alanında yeniyöntemleİeyönelm€liyiz.
scndikal demokrasinin daha mükeın-
mel işleyebilmesi için yeni biçimleri

Bu.ada önümüzdeki mücadele döne-
minin ilkelerini, araçlarını, yeni du-
rumlar!n gerekti.diği yeni mücadple
taktikleİinl ta.iışacak ve karara bağ,
'layacağüz. DlsK Anatüzük değişikliği
bu anlayışlr ele a]ınm9lü, yönl€ndirici
helge v€ temel kararlar bu yakIaş,mla

Burada tarhŞllmayan, e]€ştiri]meyen
hiç bir konu kalmama]ld!İ. Açık aç,k
her seyı dile getiİmelisiniz. V€ taİtış_
malar buıada noktalanmatı, ondan
sonra alına. kala.lara harfiyen uyul,
malıdıİ.

olgulalt aöğüslemek yerine onla.ı
belirleyen, 8eçmişt€kilerden dah9 kar,
nasük soruniarLa uğraşabilme, geniş
kitleleri kucaklayabilme yeten€ği geliş-
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tarün vanünda olduğırnu biliyorlar.
Kendi'evimizdevm;s gibiyiz. çünkü
D}sK her gec€n güD DSF'nin çal!şma-
larına dahi faal olaıak katılmaktad,r.
DiSK'e üve bazı 9endikalal, DSF'nin
bir parça;ı olan uluslaıa.asl §endikat
birliklerine bağlıdırlar.

Bırsün kongreniz€ dostluğumuzu ve
isbiİliğimi7i daha da aüçlendirmek
ümidi il€ katrlıyoruz. Gerçekğen bu iş
bırliğinin dünyadaki tüm sendikal
orgü-ıler arasında geliştiİilmesi gerek,
mektedir.

Bugün, betki de he. zaman olduğun-
dan daha çok bu işbiİliğine ge.eksinio
duyuyoruz, Gerçekten tüm uluslarara-
sı sendikat haı€ketinin eylem birliği
ge.eklidir.

Günümüzün bu ve benzeri önüne gel€n
sorunlarının çözüDleDmesi için sendi
kata.ln eylem birliğine gerek vardır
demekle işi çok mü büyütüyorum?
Belki. Fakat şurası kesindir ki,
günümüzde sendika haİeketiDin muaz.
zam gücü vardı.. Bu güç birlik olursa
ve uyum ve işbirliği içinde çalışır§a
i§tediklerini kab u1 €ttireb iliI.

Yenedik'te iki eün önce toplantıları
sona €ren yedi €n gelişmiş kapitalist
iilke temsilcilerinin vardıkları sonuc
dünya ekoDomisinin kötü bir durümda
olduğu idi. Bu aerçektir. Fakar g€İçek
o]mayan nokta, bu dDrumun nedeninin
ener]i flyatları ya da yüksek petİol
fiyatla.ı oluşudur Veıedik'teki bu
bey€fendi]er şunu görmediler, daha
doğru§u şunu 8örmek jşlerine g€lmedi;
yani ekonomileriniD ve giderek toplum
laİının ha§talı}lannın aerçek n€denleri
üzeİinde du.madllar, N€ çok ulusal
şiIketl€.in dev karh.ı ne de silahlan-
maya harcadtkları miıyarlarca dola.
üzerinde durmadılaı,

Şimdi de NATo bakantan Adkara'da
toplanmaktadırlar. N€ gibi kaİarlar
alacaklarıdı h€nüz bilmiyoruz. Fakat
şu kesindir ki, buaün dünyada her
dakikada silahlanmaya haİcanan bir
milyon dola.ın boşa gitmesini önleye.
cek biı karar alırlarsa, biz işçiler onları
alkışlarız. Bu muazzam para barışçı
çalışmalara kullandacak oiuIsa bugüD.
kü dünyamızın yüzü tamamen değişe-

suna inanıyoruz ki tüm ulusIararasü
iendika hareketi bir araya gelmeli ve
sitahsızlanmanın ekonomik ve §osyal
vanlaıını iıceienelidirler. o zaman
;örülecektit ki silahsızlanma işsizlik ve
pahalılığa yol açmak bi. yana milyon-
larca yeni iş yalatacak ve aelişmek-
te olan ülk6lerin kalkmmasına yardlD-

sizin nasll güç koşullaİ alttnda müca.
dele verdiğinizi çok iyi biliyoiuz. Genel
Başkan bunları koDüşmasında 8ayet
güzel dit€ getirdi. Bu mücadet€yi nasıt
cesaret ve kalaİlıtık içinde yürüttüğü.
nüzü de çok iyi biliyoİuz. Yalnlz
olmadığınızı bilmenizi iste.iz. Uluslar-
aİası öraütlü işçileI bunun bir parças]-
sınız. Dilnva sendikalar Federasyonu
açısından bu.ada bizim federasyonu.
muza üye ]90 milyon işçinin dayanış.
ması ve dest€ği hususıında siz€
teminat Veriyorum, Kuşkusuz 7, G€nel
Kurulunuz sadece DİSK'e üye yüzbin-

lerce işçinin değil, fakat ülkenizdeki
tüm işçilerin ve tüm toplümumuzun
gelec€ği için veİilen mücadele açısın.
da. büyük bir önem taşlmaktadtİ-

Size başarl dilerim.
Yaşasıi Ulüslararası sendikal dayanış,

Yaşasın DİSK

]sF temsilcisi zakariya'dan
sonra söz alan Dünya-lş Kon-
lederasyonu Genel sekreter
yardımclsı Gerard Fonteneau
ise özet olarak şu açlklamayl
yaptl:

Dunva ls Konfederasyonu (DlX-
cüuf l adı;a, De!rimcr lşçi Sendikaları
I(onteder9s!onu K.ngre§i'ni, konfede,

üyelerini, militanlarınü
tc iorumlulannı ve slzin ara(llıA!nızla,
Türkiye işçi sınıfını,€ halk kitleterini
çok sıcak doslluk v€ kardeşlik duygu,
laİıyta selamlarlm,

Burada bulunmamızı sağlayan çağrL
oızdan dolayı DlK-cMT yönetimi
adına ieşekkür eder, bD vesiley}e,
demokratik ve sendikal özgürlükieİ ve
sosy5l gelişme uğrU nda ülkenizde
vürütmekt. olduğunuz mdcad€leniz]e
iam bir aktif dayanışmamızı iletirim.
Özetlikle örgüğünüzü \,e militaDlatın!zı
hedef alan baskı, tutukLama, işkence
ve canklrımları karşıslnda tepki duy_
mamak İnümkün değitdir. Bu temel
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zakariyaI
"...nasıl aüç,
koşullır altında

v€rdiğinizi
biliyoruz... bu
mücadGl€yi Da8ıl

İatarlıllk içind€
yiiİüi.tiiğünü2ü
de çoİ iyi
biliyoruz.

otmadığıDızı
bill't€nizi
iitcriz."

o oısr z. Ggıel kuruluna katılan
çeşitü ulusal ve ulııslararası şendilu
temsilcileni yaptıHarı konugalarda
ııluslararası işi sınıfi hareketinin
önemini vurguladılar.
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mücad€]enizde sizinie birlikteyiz, yanL
nızdayız ve bu desteğimizin söZde
ka]mamas] için e]imizden geleni yap_
makta kaiarlıyız. Çunkü bilıyLruz kı,
bugün ü]kenizde hala demokrasi olana-
ğından sözedilebiliyorsa, bu tamanı€D
sizin uğİaşınlzın eseİidir,

sizin mücad€]eniz biziD de mücade]e.
mizdir, türrj işçi sınıfınrn mücad€]esi.
dir, çünkü düŞmanla.ı at-'nıdrİ Bu
düşmanların isimleri be]]idir, Bııİlar
her tüİlü ekonomik. parasal. ask€İi,
teknik ve kültüI€] kıllklara bürüncn,
strateji ve amaç]aİj bir olan çoku]u-.lu
sirketler. Ulusla.arası I'3ra I'onu gjbi
empe.yaliznin §ömürü örgi]!]€rjdir.
Şüphesiz ülkenlze ö2gü düsnanlarrnız
da vardı.,fakaı buDla.ün efendjleri
dışarıdadı.. Bun]a. emperya]izmin si-
yasa1 ve ekonomik güçleridir.

Ö.gürle.imizin sömürüyc ve baskıya
karşr mücade]e deneyi çok uzun ve
acılarla doludur. Bunun içindir ki,
insanca yaşama hakkını, iŞ ve yererli
üc.et hakk]nı, örgütlenme, e],lem
yapma ve düşünceterini ifade etme
hakkınıi 1iim bu haklaİl, insanla. ,

§endikalar ve halkIar için remel hgklar
oia.ak görüyoruz. Demokratik hak]ar
için mücadele veİmek, işçileri fabİika,
larda ve haiklarü üikelerindc baskı
altında ve bağım]t tuafuak isteven
ekonomik !c po]i(ii güçlL,rt ]üalşl
mücad€]€ etmPktlr o7guİIok, "dzgur
dünya" söyiendiği gibi, soyul ve
ikiyüzlü bir kavİam değildir. Hayat!n
günlük ollışırmunda somut vc aeF
çek bir olanakllr, Kamu
yarı-kamırsal olan sektörlerde iki mj].
yon emekçi sendika] ]ıaklardan yoksun
iken, ülkenizde gerçek biİ özgü.iükien
söZ adilebi]ir mi? Eğer DİSK gjbi bir
kurüluşun, şu anda cenevre'de ylll]k
çalüşmala.lnl tamamlanmlş ola n UlUs.
Lararası Iş Xonf€rans'ında iemsil €dil
mesi önlenmişse, bu l'ilkede ö,gürlük_
ten sözediJebiIir mi? Bi.çok ülkeierde,
örnegiD ispanya'da 40 yıllık ,liktathl_
lükten sonİa, bir çözüm bulunmuştur:

sendikal örgütlerin bır konftransta
sırayla iemsili. Dilütatörlük dönenri.de
ise, sadece hükümetin avucunda bulül.
nan bir tek kuruluş Cenev..'de lemsil
edilirdii ama bu döncm aİtlk kupan

Sözlerimi bitirirk€n. DIsK'e o]an
güv€nimizi ve tüm €.gelLo.e rağmen
sürdürmekte o]dııgunuz mucadelenizP
desteğjmizi ifade etmek isterim, DIK-
CMT sizinle belabeıdir. Sizleı gibi,
bizde, militanların killesel iutuklan-
malarına ve hapisleİe düşüİülmelerine
karşıyız. sizin gibi bizler de, çokuluslu
şirketlerin ve IMF'nin st.arejil€rine
ka.şıylz, çünkü bu. €mekçilerin ve
halkların haktarına kaışı bir strateji_
dir,bu sömürüyü, eşitsizliği, yoksultu-
ğu ve tahakkümü yapan güçlerin
emrinde bir politikadıİ.

sizleİ aibi bizler de, otoriter ve
diktatolyal politik sistemlein yüksel_
mesine, faşist uygulamalara karşıyız.
sizle. gibi bizlet de. adalet la sosyal
geli§me istiyoruz. Tüm özgürlüklerin
ve demokratik hakların ya},glnlaşma,

Ya§asın Yedinci Kongreniz.
Yaşasın DlSK,
Yaşasın emekçil€İ araslnda u]uslarara-
sı sın!f dayaiışmast
,|8

lbIahiın zak9İiya, Dünya s.ndikalar Fed.İa6yoEu Genel sekrele. veki|i
G6erard fonleneau, Dünya İş Konfederasyoıır GGDel sekrct€İ Yardlmct§t
Hervö Decuypeİ, Belçika s€ndika|ar KoDf€delr6yonu Kamu Hizm€tl€ri
(scs-Acvl UIu6al sekİcteri
Muh6İİem Klhraman, B€lçika Sendiİotır xonfederasyonu Tiiİk Göçmeı
lşçiler Sorumlusu
Yoİgi Kaıaulanov, Bulgari§iın sendikİIaı Merkez KoE6eyi sekr€tĞİi
süleymsn G.va2o9, Btr|g,İist6n sendikalsr Me.kez KoDseyi Çev iİmeni
Georqes Churlet, Fransa Gene| lş Koofedeıasyonu (CGT) Selı€le.i
Luigi Troianni, lcalya Genel Iş Koofederaşyoıu {CGIL} Dıg llişkiler

O Fonteneau: "...Sizin mücadeleniz hizim de
mücadelemizdir, tiim işi smıtnın
mücadesidir, çtinkii düsranlanmız aJnırdır..

Şüphesiz iilkenize iizgü dügıanlannız
vadır, fakat bunlann efendileri üşaıdadır. "

GENEL KURULA KATILAN ULUSLARARASİ VE ULUSAL
SENDİKAL MERKEZ TEMSİLCİLERl

Anlionio Miniul.ıi, lıılya lşçi sendikal"r| Konfed€.asyoDu {CsıL)
Ulusıaİarası lliskiler D.i!€si so.umlusu
Hasaı Strıca, K!br|6 De!.imci lş(i sendikalsrı Federasyoıu {DEv,lŞı
Genel Başkanı
T§bit El.Harun, Kuv€yt sendikalar Fedeıa5yonu tllusteİaİa6l llişkileİ

Boris oku5ko, Soşi e! seıdika]arr K.mero\ a Bdlae KoDseyi Başkant
Emma.ue] Pilba.ouIi5, Dıküeıo.1üğe Kaİşı BirlPşik sendiks Hs.€keti
üESAK şunani§ü6nlGenel B askaDt

wieslaw Scholz. Polonra send;kaıart \Ieİkez Ko.§e}i
İlişkiler Daiİesi Müdü.ü
Toması Kosalski, Po]on]s Sendikalarl }Ie.ke, XoD5eıi
llişkiler Daire.; Go.eşlisi
Aleksand. D.it-akin. So\t€l seDdikaıen \te.kez KoDseyi
ilişkile. Dairesi so.umlusu

GE\EL KUR ULA MESAJ GÖNDEREN ÖRCÜTLER

Kübs İşçileri }1erkezi
ılıcaristan sendikal6İ Metk€z Konseyi 1szoT)
lt6l,-ağ İ§ci s€ğdikaıarı Bi.liği (UIL)
Tüın Hindistan lşçi Sendikalaİ KoD8r€6i (AITUc)
Ron6DIa s€!dikolarl Merkez KoD6eyi
Klbİts lşci sendikaları orgütü {PEoı
Portekız CGTP-INter§indical
Deİnokİatik Atm6n clmhuıiy€ti Özaüİ Almsİ Sendikalaıı
(FDGP)
Finlandiya Se.dikatarı Meİkez Bi.liği (sAKI
la8ilte.e s€ndikalaİ KoIg.esi (TUc)
Danimarka Se.dikalar Federa3yoıu
isveç SendikaIaı Federasyonu
Noneç sendikalaİ F€dera6yonu
Hollanda s€ndikalat Fed..asyonu (FNv)
Moğolistan sendikğtaİ Merkez I(onseyi
Yueoslavva İsci Sendikalan Konled€İa6yonu
Belçika-Lüviyet. Tütk İşçileri Derğeği
KoMKAR
Filisl in K uİı uIuş Örgüt ü l FKÖ l TürkiJe Tcm6il.i|igi
Ul!6lara.a6ı Demokİarik Hukukçuloİ orgütü
Ulu§lara.ast Af Örgütü

Billiği
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Daha Sonra Genel Ku ru l'a
katllan konuklara söz veril-
meve devam ed lleceE i belirtile-
rek. DiVan seÇim ine geç ild i.

cok sayıda sendika Genel
6aşkan ı ve delegelerin imzalarl
bu lu nan bir önerge delegelerin
oybirliği ile kabul ed ilerek
Genel Ku rul Baskanllk Divanl
aşağldaki şekilde o1uşt u:

Ba§kan: Ertan ANDAŞ, Genel-
lŞ Sendikasl Genel Sekreteri,
Başkan Yaİdtmcllarl:. Durmuş
Ali YALNlz. LASTIK-|Ş Sendi-
kasl Genel Başkanl: Ekrem
AYD|N. MADEN-|s send ikasü
Genel Başkan Vekili,

Yazmanlar: Ahmet TAŞ,. oLE-
YiS Yürütme Kuru lu Uyesi;
Tümer TUNA. TEKGES-lŞ Sen-
dikasl Geneİ sekreteri; Ersin
ATLl. SosYAL-iŞ Send ikaSl
Yürütme KU rulu Üyesi: Ersaüi
ŞEN, FlN DlK-lŞ sendikası Ge-
nel Sekreterit Yılmaz ÇOTE,
T.l.S. Yürütme Ku ru lu Üyesi.

Divan ın yerinialmaSlndan son-
ra gündemin 4. maddesi gere-
öince KomisVon Sec im lerine
Öeçildi ve komisyonlaİ oybirli-
ğ iyle şöyle o lUştu:

Anatüzük Değişikliğİ Komis,
yonu

lsmail Hakkı ÖNAL. Ali ÖzAR-
KAL|oĞLU, Erol YALÇIN, ca-
hit BAYLAV. Mehmet M lH LA-
cl

Hesap lnceleme ve Bütçe
Komisyonu

Tatat ÖZ, Akçın KO_Ç / Ali
KOCAMAN. Akat sAGlN EF,
H üseyin TU RSU N.

Kararlar Komisyonu

Burhan ŞAHiN, Ekrem AK-
KUŞ, Yalçln TALAKA, MuStafa
KARADAYi, Hasan YALQlN,
Sü leyman ÇELEBl.

Cahit tlaİak6§ lİlilleı M€clisi Başkınt). Bülenl Ec€vit ICHP Gen€l
;::i]""'i,'Ş;::";'tj:ii,.i,i'icgp Ğ","i s"k.eteri]. Metin Tüzü! (cHp
üıH-i;";ff-ö-;-s;iki" v"ıııiı. Nevzat Ayaz i |6taDbuı laıisi),
Avıekin Kolil llh(a;but Belediy. Bo§kan|ı. selahaııin l'oDgu( lAntalya
giı.ai,. Baskanıı. Pıof. celal ceray tSBF Dekanll, Doç, Alpa§tan_ lş|xıl
lSBF btrelim İ-.jye§i). sadık Uluşahin ıssK Yön,tim Kufulu uyesll,
İT,,* üİ-."-ıf;...İ. Asık Fernani ıHalk Ozan|ı, CHP Mi|letvekilleri
ğ"";i i;;;;. i.i;; aili, Mchmeı Baıta. LHakkı öztoıun. EJıugıuı
.liinAv sii|.vfren GeDc. cübdüz oıat, İ§kan A2izoğlu. Mu6tala (iazalc,,
i;;;i' ;;ül;l;;.-aa;;ı Anadot. Hü.eyi, Kaıcıi, oğlz Yazıcıoğıu,
M KnmalKücük(€oeDtnar,Njramel|İDÇoban. I§mail AkıD, Y llmaz ( emal
B;;: d;;İ s;;;;;ıi;. i,r.c6ıi Cebe. T.mei Aı cş. oıha!, Ysğc,, Aıton Tuna,
lblahim Akdosan. Hü6€yin ozğüt, Mu6tala Şentdrk, Necc€r. lJİkcaD,
sam; Gökmen, Burhan Ga.iP §avlt. v€|i zer€n! Süleyjnan_sab,i.Uznal,
Ahme| Türk, YAŞaİ CcJhsn. Yücel Akınct, Kaya BeD8isu, Mehmet
i;;;".'s.'s,r., a;;", ıias." z"ngi", Kenan BulutoglU, Adi| AIi Cinel,
İ;;İ;;. İlh;;a İ"İİ., u ul,r- r..utti.klü, Mı,hsrrem Sökeli, CHP
senattirieri: KemaI sa.iibrahinoğtu, Mehm€l Ali Pestil,i, (',ngi? şen6es
|ri;İ;;" B"r,ın",, Millei,vekili). Nu.ettin Yılmaz 1Maİdin Bağım6tz
Milletvekili)

GE\EL KURULA MESAJ GÖNDEREN KİŞİLER

GENEL KURULA MESAJ GÖNDEREN ÖRCÜTLER

Petro1-1ş sendikas,
GES_lş Seıdikası
TlS-iŞ Sendikası
Tüİki},e B3rola. Bi.liği
Çağdaş Hukukçula. Derneği
Tü;k }rühendis ve Mimar o(lslğrl Bi.liği üTMluoB)
istanbul-rsbip od.5ı
caldds (;A,elccile. Derıegi
insaa1 ]1iiheıdisleti odası İzmi. subesi
\fimıılar odaqı İznir sube"i
I{ıri!a i e tiadostro uühe.disleri odasl İstdnbDl Şub€si
Tii.kiı. sinematek Der.egi
Jl.nro[, " 

l ik Sanalçrlar Toplulnğü (Df:\'I_\R )

{l e! 1.1 l i\ i!.ol6rl.d! Cal!5anlaİ Deİneği ü DETÇA l
Itı ıl.bu] l ,.tonl.t !" sincms {nlathr|.;i l}rrnegi,iFSADü
ıiun,rut \luh.iIazu l)erneei ]zmif Şubesi
BANti.l)ER
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cAUs,\^A RAPoRut

ıı enel Kurulun 2. gününde

ll [""?:i"'."Jl :$i:' §jil#
Ali Dinçer'in konUşmas lndan
sonra TRT'nin 7. Genel Kurula
ilişkin saptlrıcl yaylnIarlnl pro-
testo eden önergeler oybirli-
ğiyle kabul edildi, ayrüca yine
oybirliğ iyle Başbakan süley-
man Demiral'e şu telgrafln
çekilmesi kararlaştlrıldı:

7. Genel Kurulumuzun çallş-
malarlna başladlğı gün aynı
zamanda Emperyalisl saldlr-
ganlarln Kore'ye asker çlkarllp,
Kore halklna ölüm kustuğu
bir gündür. Bugün aynı zaman-
da Türkiye'nin saldlrgan em-
peryalis|lerin emrine vsrilmek
üzere Kora'y€ asker gönd€rdlği
gündür. Ve bugün NATo Ba-
kanlaİ Konseyinin Ankaİa'da
toplandlğl gün haline küstahça
9elirilmiş|ir.

Dünyada emperyalizm6 karşl
uıusal kurıuluş savaşlarlnln
öncülüğünü yapmlş bir ülkenin
başkentinde, dünya barışının
en büyük düşmanl emperya-
list-kapitalist sislemin saldlr-
gan askeri ör9ülü NATo'nun
Bakanlar Konseyi lopİanttslnIn
yapllmaslnl, iktidarınlzln aldlğl
biİ dizi kaİar ve yap|ığ| uygula-
ma|arla ülkemizi emperyalist-
kapiıalist sisleme daha da
bağımll kllan |avrlnlzln tescili
ve Türkiye emekçilerinin geç-
mişıe ve bugün emperyalizrne
kaİşl verdikleri ve vermeye
devam eİtikleri mücadeleye
yapllmlş bir saldlrı sayan DlSK
7. Genel Kurulu;

NATo Bakanlar Konseyi top-
lanı!slnln Türkiye emekçilerino
ve bölgede smperyalizme karşl
mücadele eden diğer halkları
karşl bİr ıehdit ve gözdağl
verme aracl olarak nitgler ve
şahslntzda bu loplanılyl pro-
lesıo eder.

Daha Sonra delegelere daha
önceden dağltllmlş o lan,Çallş-
ma Raporu, onur Kurulu Rapo-

_ ru Ve Mali Raporun
görüşü lmesine geaild i.

uİsı{ğİ:"*l İi,s İ l' jİ ti
zere sendikalara verilen 600
sayfallk DisK 7. Genel Kurul
Çallşma Raporu, ilk kez böyle-

20

sine haclmll b|r raporun Ana-
tüzük gereği oenel kurul dele-
gelerıne önceden dağ lt llmasl
açlslndan önemli bir gelişmeyi
noktaladt.

8 bölümden oluşan Çallşma
Raporu şu ana başllklarl içer-
mekteydi: Genel olarak Dün-
yada Durum, Türkiye'de Eko-
nomik-Toplumsal Durum, Eko-
nomik-Politik Gelişmeler ve
DlsK'in Mücadelesi, Daire Ça-
lışmaları, onur Kurulu Raporu,
lstemler, Belgeler, ocak ,l978-

Haziran 1980 DlsK Alansı
Dizini.

Böylelikle 6. Genel Kuru ldan
sonraki iç çallşmalar tarih Se]
slralamas l içinde çıkarülan ders
ıer iIe birlikte Serg lenmiş Ve
delegelerin eleştirisine sunui-
muştU, Çallşma Rapo rU nda
özellikle devrimci sendikal bir.
likten ne an aŞü dlQ] üzerinde
durulmuş, 6, Gene Kurul
sontaslflda ortaya Ç kan olum-
suzluklar. br k bozucu tavır-
]ar. cisiplin Ve örgüt tanlrıaz-
]ük. ayr bir merkez gibi davran-
maya yönelik eğil]m ler Ve
davran ]ş lar Serg ilen m işt ir,

Raporlar üzerine görüşmeye
geç iid iğ inde önce Yönetim KU-
rulu üyelerinden NuSret Aydln
Ve lvlehmet Kıllnç söz alarak
Çallşma Raporuna karşı oy
kullan malarln ın neden lerin i

açükladllar.

Daha sonra sendikalarl ad lna
konuşan delegeler sünlrstz, ken
di adlarlna konuşan delegeler
ise 10 dakikallk süre içinde
raporlara ilişkin eleşt irilerin i Ve
genel olarak dünya, özel olarak
da Türkiye hakkındaki değer-
lend irmelerin i, özellikIe de fa-
şizme karşl baklşlarlnl d ile
qet ird iler.

ADatüzüı aer€ği
ilk Lez
öncedoı ba.ıhp
d.logeıe.e 8önderilen
DİsK 7. G€Iel Kulul
Çalışna nspolu
haLkıDdr
çok 6ayıda
d€lea€
söz aldı.

lıı enel KurUlun bu böl0_
ı_ mltnde Basln-ls ad lna

. ll curo,ı,. GU NEŞ," Sosyal-
lş adına ozcan KESGEÇ,
Bank-sen adına Metin DENlz-
M.FN, Aster lş adına Ayhan
DUrylEN, yeni Haber-lş ad lna
Ali ozoEMlR, Dev-Maden-Sen
ad lna Mirza ARABAC|. Maden-
lş adına Kemaı TuRKLEB,
Lastik-lş adlna Durmuş Ali
YALNlz, oleyjs adlna Ahmet
TAŞ, Hürcam-lş adlna Ali Rlza
GuLKAYA, Baysen adlna Yük
sel KEsKlN, Veraltı Maden-lş
adlna Çetin uYGUR, Keramik-
lş adlna l\.lustafa oRHAN,
Gene|-1Ş ad lna Ekrem AKKUŞ,
sine-sen adlna Arif özsERlN,
TlS adına Yalçın TALAKA,
ASiS adlna Alev ATEŞ, Nakli-
yai-1Ş adlna Şinasi ERCAN,
D. sağ llk-lş adlna sabri TAN-
YERI, Tekges-|ş adlna Tümer
TUNA, Fındık-lş adlna l.Şefik
AYD|N, Glda-lş adlna ise Meh-
met MlHLAcl sendikalarının
görüşlerini sergiledi.

Delegelerden Kemal Kalender
(oleyis), §aban Yıldırım (Ge-
ne1-1ş), Remzi Taştan (Genel-
lş), Hecep Koç (DlSK 4. Bölge
Temsilcisi), Metin Gönüıtaş
(Gene1-1ş). Hüseyin Karahan
(Basln-lş), Besim usta (Teks-
til), süleyman Çelebİ (Tekstil),
Mehmet Ylldlnm (Tekges-lş),
cemal Aslan (Gene|-1ş), Yalçın
Şendö| (Dev Maden-sen}, sait
Aydoğmuş (Glda-İş), Rafet oe-
mir|e| (DlsK 6. Bölge Temsilci-
si), Bayram Çam (Yeraltl Ma-
den-lş), selahattin Uyar (Teks-
til, Ahmet Nalbantoğlu ( Kera-
mik-Iş), Mehmet Karaca (Ma-
den-lŞ), zeki Klllç (sosya|-1ş),
Doğan Halls (c.oağllk-lş), FeV
zi Kahdeniz (Bank-sen), celal
Alçınkaya (DlsK 14. Bölge
Temsilcisi),. Halil lbrahim Ka-
der (Lastik-|§), Emir Babakuş



(Limter-lş), Şaban Ali Yaşaroğ-
lu (oleyis) kendi ad larlna
Çallşma Raporunu eleştird iler
Ve ğörüşlerini sergiled iler.

Bu arada Genel Kurulun 3.
oününde cHp Genel sekreteri
ilustafa Üstündağ Genel KurU-
la gelerek konuk olarak konuş-
tu.

Böylece toplam 46 delegenin
söz alarak Çalışma Raporu
üzerine genişçe bir tartışma
yaplldı.

_ aoorlarln oörüsülmesi sl
ll rısında vıoıla'n elest iri-
ll leri yanıtİamat üzere söz

alan Genel sekreter Fehmi
lşlklar, özetle elliye yakln
konuşmaclnln söz alarak ko-
nUştuğunu, bun lartn içinde
çok yararll konuşmaIar bu-
lunduğunu, Genel Kurulun bir
anlamda dayanlşma platrormu
haline geldiğini, dost Ve duş-
manlartn gözlerinin bu Genel
Kurula çevrildiğin i belirtti. Ya-
plIan eIeştirileri yan ıtladl ve
daha sonra kendimize bazl
sorular sormallylz diye_rek ko-
nuşmaslnl sürdürdü. "onümüz
deki dönemde organ kararlannl
on demokratik biçimde oluştu-
rabilgcek miyız?" diyerek ko-
nuşmaslnl şu sorUlafla tamam-
ladl:

. organ kara na no kadar
uyulacaktlr? s6ndikalar ne
kadar uyacakt|r? sondika ü-
yeleri ne kadaİ uyacaktlr?

. önümüzdeki dönemde sen-
dikalann iç işlerine ne kadar
kanşllacakılr?

. Göİüşümüzü paylaşmayanla
ra ne kadaı hayat hakkl
tanınacakttr?

a Dayanışmamlz nasll pekişe-
cek, gaevıerde ve aclll günle-
rimizdo birbirimize nasll yar-
dlmcl olaGağtz?

. Eksikliklerimizi ve hatalarl-
mızı birbirimizl ylpratma ara-
cı olarak ml kullanacağlz?
Yoksa bunu dostça söyleyip,
eleştiri demiyorum, giderme
vo birbirimizi kazanma ve
taydalı duruma ggtirme yolu,
nu bulacak mıyız?

. Daha çok okuyup öğrenip,
öğretip daha çok bilinçlenip

bilinçlendirecek miyiz? Yok-
sa kulaktan dolma bilgileİle
yelinecek miyiz?

. var olan üye sendikalanmlzl
ml güçlendir€ceğiz? Yoksa
siyasi görüşümüze uygun
yeni yeni sendikalar ml kur,
durup destekleyeceğiz?

aGüçlerİmizi, kadfolanmlzt,
araç ve gereçleİimizi birl€ş|i-
rip tüm kaynaklarlmlzl slnlİl-
mlzln yararlna, Anti-Faşis|,
Anli-Emperyaıisl, Antİ-Şove-
nisl mücadeleye katlllp mü-
cadele koşullarına uygun ör-
gütlenmemizi tamamlayacak
mlyl2?

a Dahasl, var olan sendikala.
nmlzl güçlendirmenin yanl
slra örgütlü olmadlğlmlz iş-
kollannda ör9ütlenebilecek
miyiz?

. slogan yartşlna ml, mücade-
l3de yararll olma yarışlna ml?

a Akabilecek miyiz grevlere,
paylaşacak mlylz ekmsğimizi
mücadelede o|an slnııdaşla,
nmlzla?

ı lskence altlnda inleyen dev
rihcilerle bir yürek olacak
mlylz? olacak mlylz zindan-
larda çürüyenl€ri m izle?

a Arka çlkacak mlylz lzlna
geÇilen bactlarlmlza. erkekli-
ğini yitiren yiğillerimize?

. Kendi birliğimizin yanl slra
lüm emekçilerin birliğini sağ-
layabilecek miyiz?

a Kolayı mı; zoru mu seçece_,
ğiz?

a Dostlarlmlzl ml, düşmanla-
nmlzl ml sovindireceğiz?

Bunlara karar vereblldik mi,
gücümüzü birleşıirebildik mi,
yöne|imde olup olmamak çok
önemli olmaz. Yönetime gele-
cek oıanlaİa yardlmcl olmak,
yönetime gelsnlere de çalış-
mak düşer.

enel sekreter Fehmi lŞlK
LAR'ln eleştirileri cevap-
lamasından sonra. DlsK

Genel Başkanl Abd ullah BAŞ-
TÜRK söz alarak. Yürütme
Kurulu ad lna çallşma raporuna
get irilen eleştirileri cevaplad ı.

BAŞTÜRK özetle, geçt iğ im iz
dönemde çallşmalarda ortaya
Qlkan güçlükler üzerinde dura-
rak, ön ümüzdeki dönemde kar-
ŞlIaŞllacak zorlukları aşmaya
yönelik kararlarln Genel KuruI:
un en önemli görevi olduğunu
belirtt i,

isci sın ıtın ın sendikal birliğ in in
"ilkeli birlik" olması qerektiğ i-
ne işaret eden 9/.ŞTÜRK,
DiSK'in tüm an,t i-emperyalist,
an t i-fas ist ve arlt i-şoven iSt güç
terin birliğinin sağ lanmaslnda
üstüne düşen görevleri yerine
getirmeye yönelik çaba iç inde
olacağtnl belirterek konuşma-
slnışöyle sürdürd ü:

"Geıide bıraktığtmız iki buçuk ytlın
muhasebe5ini yapıyoruz.

Ö.ümuzdeki ü( yl|!n, ekonomik plan-
da. de nokİatik planda ve politik
olandaki sör.v re sorumluluklaıını ve
sınıfsal gıirevimizi bd(ünlük içinde
§ürdürcbilmenin vol !e yönteminl
biİlikte te5bite çaltştyo.uz,

Değeİli aİkadaşlarım,

Rn Genel Kurulu niye 6 ay one aldlk,
Diye üç yl|! beklemedik, bazl konularda
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O IşHar: "Güçlerimizi,kadrolanmız, araç ve
gereçledmizi birleştirip ttirn kaynaklanmıa
sınrfimıan yaranııa, Antİ-Faşİst,
Anti -Emperyalist, Anti, Şovenist
mücadeleyekatıp mücadelekoşullarına
uygun örgütlenmemizİ tamamlayacak
m|w?

ı



ı

biraz detay yaparak size bğ genel
kurulun öne altnts nedenini biraz

söylediğimi gibi zor şa.tlarda, DİsK
in biİliğinin bozulduğu bi. dirnende iş
bosıaa eeldik. O günden bu yana
fa§izm devlei içinde ve kendi ö.gütlü,
lüğünde Tü.kiJe ölç€ginin belli Jeİle,
ri;de ağtrlikl|. belli yerlerinde bira,
zayıf olmakla bi.likte keıdini hissetti,
!ir biçimde ku!umlaştı.

cok ki€iDio §öylediğigibi bolgeler. ille.
taşizmin i§gali alilnda Demokra5i
mücadelesini üstle.en politi! paİtiIe.
ve bi.eyıer, bu gelişimin ka.şısında acz
içinde; .konomik planda sürdürm€k
i6tediğimi2 mü.adele taşizmin kazan,
dtğt boYutlar ve f.şi2min üzeİine
kanatlaİhı geren ekonomik güçl€.,
politik giiçle.te birtikte geriIetilmekte.

Politik plandaki 60syalist d€ğınrklığt.,
me.kezi otoİitenin te§i§ edilememiş
olma6ı nede.iyl€,§osyalistha.eket
bölük pöİçük faşizme ka.şı bücadele
veıme çabasında.

DlSK faşizme karşl veİeceği mücadc-
lenin etkin ve ö.gütlü olmasının
8ere}liliğioe İağneD. kendi içimizdeki
po|itik doğlntklık ned€niyle v€ he.
6iyasetin kendi doğ.üliu§unda faşizme
karş! mücadel€ yöntemle.i oluştu.up
uygulama iddias!, DIS('in bu nüca-
del€deki etkinliğini azaltmakta,

organlarımızD he. düzeydeki toplant!
larııda Yürütmede. ba§layg.ak.YöDe-
tim. Bgşkanlaİ Konseyi, G€nişletilmiş
yüıütme kurullaıı toplantlları, Genel
Temsilcile. Meclisi ioPlanttlaIt gibi
oİgan toplanttlan.da ü.ettiğimiz ka.
rarlar, hayat. geçi.ilmede aynı baiaj-
larla ks.şı karşıya.

Politik doyatmalartn ayncal,kIarün ge.
tiİdiği zaaf. DlsK'i faşizme ka.şt
mücadelede. deııokrasi mücadelesinde
zaanaı9 6üİükledi. o ned€nle Genel
KuİulDmuzu sü.e6inden €v!eI toplay6-
lım ve karşı karşıya bulunduğunuz bu
tehliketeİi, bu geli§Dele.i, önümüz"
deki dönemi göğüsley€bilecek kararla-
fl tD.eda dlallm istedik. Yönetim
ku.uluna da, yürütme kurulumuza da
bu nedenlG €İken ge.el ku.ula gitme
duİunuEda olduğüİ,uzu a.laıttm.

Genet Kurulurnuz. suni biIlikle.i tesi6
ederek, göstetmetik biİlikle öİümİz.
deki döDemi göğü6le6in, iıke§i, bazı
çevrel€.iİ düşüİüp iEt€diği gibi DISK
in biİıiğini tesis etmek için toplaİma,
dı. Heie hele tem§il açıstndan nok6an
gö.ül€n yeİleİi kendi a.amızda Pay,
laşaLm v€ böyl€ce birtikt€liği sağlaya-
lr diye de hiç biİ g€nel kulula
gitmedik.

Olayları yaşemadan bizi seyıederek,
önübüze baİaj koya.ak, alınan ka.a.-
ları 6&bote ed€rek, inançla sürdüİül.
mek ist€neD stnlt mücadelesini çizai-
6inden saptlrarak ve lakat'bii|ik.biI-
lil' diyeİek biItiğin olmayacağtnı
bilmeyen kim vaİ?

sınlf mücadeIe6inin haD8i k.demesin,
d. oiur§aIt olaltm, üyeden en ü6t
yöneticiye kadat, sosyalist olmanın
düİüstlüğüylebiılik soİunu.a yaklaşa-
lım. o zaman çok şey söyleme yerine,
çok şey yapma.oki6sına g€liriz"
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BAŞTÜRK konuşmasln ln deva-
mlnda, geçtiğimiz dönemde
karşılaşllan zorluklara değ in-
miŞ,DlsK'e DlsK organ larlna
getirilen eleştirilerin zaman
içinde nasll geçersiz kllındlğ ln l

belirtmiŞlir.
Bir delegenan rapor üzerine
getirdiği eleştiriyi cevaplayan
BAŞTÜFK, "Rapor, birlİği da-
ğltlcl, küfürnamedir diyor bir
arkadaşlm. Rapor bir küfürna-
me değil, yaşanan hayatln
yanslma§|dlr.olaylarln içinde
sonuçlartyla birlikte gelirdiği
tahlildır. ve bu tahlilde bazl
cümleler insalslzca kuIlanll-
mlşsa, sizin de o günlgrde
bİraz insa|ll olmamanlz dene-
nİyledlr" dğmiştir.
Daha sonra cHP ile ilişkılere
ve dönem boyunca cHP yetki-
lileriyle cHP ağırllk hükümet
yetkilileri ile yapllan görüşme-
lere değinen Abdullah BAŞ-
TÜRK, özellikle 20 Mart FAŞlz-
ME lHTAR eylemiine karşl
cHP yöneticilerinin taklndığ l

davranlşl eleştirmistir.
Bu konuda BAŞTÜRK özetle
şöyle demiştir:
"Şu g€laeği skıldan çıLarmamalıyız.
Türkiy€'de cHP, y.ni cHP örgütğoüı
gövd€6i aııti.faşiEttir, anti-emperyali§t
tir v€ bağım§ızIlk itke§ire çok duyallı,
d!r. Bunu aö.mezlikte. get€n yöD€tici-
]eı bicbir zaoaı du}arlı o]aDszlar.
Türkiye'deki faşizmin buaüD kazaDdı,
ğı boyutlarda CHP bu §avaşımın içine,
çekilemeEiştiİ. seb€bi yö.rtimdcn
kayboklsn6aktadır, olü|eİe heI8üo
ne6si göndereİek, öı€ııcr€ taziy€tle.
sunarak, feşizme karşı mücıd€le de yol

Bunu 8öteceğiz, yaşİyacağız. o no,
d€nl€ tahlillerd€ birleşiyoİsak, geliıiz
eyt€mde de bi!leşetih.

Tülkiye işçi 6lDıİı, eDekçi halkı faşizhi
kabuI etİnemektedir. Faşizme kaİşı
b.r8ü., her boyutundan canından c.D
ve.€İ€k, [an v€ıGrek karşı koymaktA,
dlİ. ö.güt6üzlüğü ve Dücadel€ tutaİ-
stzlığt bir keDa.a kovunuz. CHP'lileı.
cHP'nin gövdegi ve onu yön€ten
otganlın, buyrun, Tüıkiye işçi seıdi,
kala!ının d€v.inci k.simini oluşturan
DİsK, 6aDa faşizm€ ka!şı mücadel€d€,
bağlm6lzlık mücadele6inde elini uzat}
yoı. Yü.iiyelim beİabeİ.

Redded€r§€n, kabuI etmez8en, yaİı.,
tarda, bu geli§me hızıylğ Türtiye o
noktaya geliİie soİufrlüluk 5ana ıit,
tir."

Konuşmasln ln devamlnda sen-
dikal sorunlara değinen Abdul-
lah BAŞTÜRK, sendikalarln
içinde bUlUnduğu olu msuz ko-
Şullarl mutlaka aşllmasl gerek-
tiğini belirterek, önümüzdeki
dönemde sendikalarln içinde
bulunduğu sorunların aşllma-
slnda, DlsK YOrütme Kuruluna
daha etkin kararlar alma hakkF
nln tanInmas| gerek|iliği belir-
tildi,
BAŞTÜRK konuşmaslnl şu söz
lerle son uçland lrm lştı r:

"Bu önlemlol kongred€ı Lıİı ot
oıarak, tüzük olaİıt geçecekse ve
buıdaD 6onrı o ka.ıılann o!8aIl6rını!
töieyi göriinmedcD kaçıIak hıyat.
E€cilmGyeolele Dü€yyid€ a€tiİecekse,
;ıDifiD,z|n nücadclesini her üç planda
dalgsla.dtra.ak karatlsn üİetEcz3. o
zı|nan bu şu demGkti.? Adı 6o3yali9t
olsn. d€vıimci olao fakat buılan laf
oıarak söyıGyiP pİatiği etonomik b.tı,
ğıD icindG ı€ndimizi tatmin €tEe} içiı
io"vili,- vup"o TüRK-lş'iD birız
ileriBind€ ve onun kadar ciddi ve tutallı
olmayan kof bii kululüç haliDc gĞıi,

"B€nim fildişi kuıeme doküıEa, b€,
niE .iya6sl €ğilimiEe, partime dokun,
ma. Betr i6t€dik|€rid|i yapay!ln,6eD dc
otur olada bildi&lerini yap diy€n n€
devıimcidif. ne sınü §cırditasldlf !o do
sosvali6ttiİ," demiŞtir.

O Baştiirk Tiirkiye işçi şınıfi ve em€kçi
halh faşizn€ karşcanından can
vererek, kan vererek kaış
koymaktadır.

aha sonra g ündem in,
organlarln aklanmasl
(ibra) maddesine 9eçil-di. Divan Başkanlntn genel

kurulun onaylna sunduğu ra-
porlar oybirliğ i ile onaylandl.
Böylece 6. dönem çallşmalarl,
katllan tüm deIegelerin oylarl
ile onaylanan DlsK Yürütme,
yönetim, Denetim ve onur
KUru llarl delegeıer araslndaki
yerlerine geçtiıer.

DiVana verilen bir önerge ile
DisK'ten on ur Kurulu kararlyla
ihraç edilen sendikaclların affF
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na ilişkin bir önerge de delege-
lerin büyük çoğunluğUnun oy-
larıyla kabuledildi.

7. Genel KurUlun birinci günü
seçilen Tüzük, Kararlar Ve He-
sap Tetkik Kom isyon larln ln
yaptlkları çallşmaiarln görü-
Şü lmes ine başlandl.

Tüzük Komisyonunun hazlrla-
d lğü Tüzük Taslağl üZerindeki
görüşmelerde Tüzüğün 2. mad
desini oy ço[Iuğu ile kabul
eden Genel Kurul. DlSK Genel
Merkezin in Ankara'ya taşlnma-
Stnl kararlaştı.dl. Böylece
DiSK'ın kurulUsundan beri lS-
tanbu l'da bUlU;an DlsK Genel
Merkezi'n in Ankara'ya ta§!n-
masl karar laştırIld l,

ıı üzüö ü n Genel sekreterin

l :l'F'l:,;|)l- i *#"o.ti
rum üZerine aÇık oy]amaya
geçilmiş, Genel sekreter aday-
larlnln, Genel KU ru l'a Genel
Başkan'ca sunulmamasl görü-
şünü içeren Komisyon Taslağ!
213 çoğunluğU sağ layamad iğ l

için kabul edilmemiştir.

Genel BaŞkan Abd ullah BAŞ-
TÜRK bU maddenin değ işt iril-
mesi için, 6. Genel Kurul'da
önerge sunmuş old uğU nU be-
lirterek, bUgünkü şartlarda
maddenin aynen kalmasl yö-
nü nde görüş sun muştur.

Yapllan oylamada, çoğunlu-
ğun maddenin değ iştirilmesi
yönünde oy ku llan ması üzeri-
ne, Genel Başkan AbdU llah
BAŞTÜRK, bu d urum un kendi-
Sine güVensizlık old uğ un u be-
lirterek, yeni organların seçi-
minde görev almayacağ ln l Söy-
leyerek Genel KUrul saIonu nu
terk etti. BU durum karşlslnda
Divan Çallşma|ara ara Verdi.

Ertesi günü tüm sendika baş-
kanları ortak bir önerge Vere-
rek, tüzük değ;Ş ikliğ i madde-
sinde ortaya Çlkan d uru mu n.
Genel Başkan Abdullah BAŞ-
TÜRK'e güVensiZüik anlaml ta-
şlmad lg ln l belirterek, BAŞ-
TURK'ü Genel Kurula davet
e,t iler,

Tüzüği]n d iğer maddelerinde
ge,r-,1,1| ,Je9 iş iklikler yapllarak.
ar ,, l. ü mücadele günle-

( i E\ !:!- BASKAN ABDULLAH BAsTü RK'UN öNERGEsl
iliı.r,.ı ii:hıır rınAFıNDAN oY BİRLlĞ l lLE KABUL

EDiLMİŞTİR.

DisK 7,GENEL KURUL DlvAN BA§KANLIĞINA

Rl{,'lil.ıtil, ,uadeni c.va, cam, oıelcilik ve luri,m.8'nel hj?met işcileri
;i;,;,i ;;;.;;;;;; ui,ii"-. nlsx üy.sinin gıevde oıdugunu, DıSx
D \:lnısmu Fonund ilişkin ol6rsk ikinci oİcn Topl8nt15, kaİırlal!,r. ve lz
sUbJl t!l\U siinü Ankaİada üy. 5endikalar|n }elkili temsıl,!leİ!nln
İ"İİl1,1İ"., ,.İl,",,.,. dngb.düg; bi(imd. alınan kararları ve üllıenio
İ;'İ";;'i';İ;"J;r" Losutıaria. gievıerin anıi,fa§i6ı mücadeıedeki yerini
dikk!te alaı DisK 7.Gen.l Kuİulu.

\"h.likst birlilr ilke!ioin se'ceklen yoşama ge(iıilmeşi için.
..;r.\deLi Disk iiyeleriic ve TARlŞ ditenişi ned€niyle işle,6(ılan
itçil"re ıamunında !e daha il€İi grev öden.ği terilebilİnesi, so6y,l
ıırdım ruoılsbilmcsi, gn,lci işçiierin yalolzcı moral olarak değil,
inıddi llarak da de.lek1.omesi vc daha 8üçIü bir dayanı€manıı
sağlannıısı içi.,

l L \e ..ndikaldrın nisll Dsvenışma Fonuoa tu8üoe kğd,r ke6likle,i
ıu.ı Dı.aları hicbir s.rekce eosİermeden en geç l0 Temmuz l980 ıırihine
Luda; l.( . 7iraal BanLay -vlerıer §ube.i {64 No'lu hesabs yatlrm,|artnı,

:].ttu!unc k!dar rle|erden Dat6Dl§ma Fooutra hiç ödenli kesliİmeJen
..ndilala.|ı. bu Ds;a]Rrl 500 TL olsİak derhal roP|amalarını le ,n ge( l0
Ttmnıu/ lIl'0l b;ihine k9dsr D lsK'İn h.bsbına y6ttİmal6İıİı,

I tJahs on.pLj bir genelge ile bildirildigi biçimde taksitlcİl, toplarüa"k
olan Darala.n ;00 Ta ıik;on bölümünün de toplaDma6,n, devaE,,dileİek
bu paraların da en geç l5 Agubüo§ 1980'e kadar DtsK'iD he6abına

4. Grevdc bu]unan üJelerin daJabt§ma öd.Dıi§i bo.(la.|nıD ilgili
sfndik6lUra bor( razılma5|nt, g.ev §onra6ı ilgili 6endikalar|n bu paraları
üyelerdeD toplayarak DiSK Dayanışma Fonuna yğtlrmalannt,

5. sendika kasalarlndan veya üyele.den ke§ti.ileİ€k ya da .Iden ahna,ak
loplanmğkl6 olan ve ıopIanacolı Daranl§ma Fonu öde.ıileİinden gİev,i
is;;]ere dse|1,|s.ak ]a di d.ğ||ılmak ü,e.. ilgili §endikayo veİilecek olan
paıaların bu seıdikalaıa grev son.a§ı ödemek üzeİe boİç yazılmsslnı,

tj. Bu kara16 urnayan sendikolar hakkind. gereklI tü,uks,l işlemİn
yapllmu§, için D[sK Yüİüıme Ku.uluna yelkilerilmesini,

rrrsK cENEL KtüRULU DIvAN BAŞKANLlĞtNlN TnT HABER
nA iR E§İ!,iE CEKTlĞl TELGRAFTlR:

TRT Hıbct D.iİesi Baskanlığ,na,

25,{;.l980 tslihinde Tele!izro.un habeı bülIebl.,i.de veı al6n D'SK
7.Gcn"l Ku. Iu ile il8ili hshPr Tu.kile ('UmhUriIFli'nin altlna imza 3ll|8ü
ulU-l.rora.l 6nlaşm"alarl te H.lrinki (onf,İsn,ı ks.ırlarüD, aflkca
çiğo.Jen biİ nitelik taşıntakiadıf ,

('..ill, kanit!lirt !e,05t!li\r ülkflerin -endikol nıt.kc/ lemsikileri ile
,jı"ı",,ra., *endikol orgut temsilciterinin "demir r,,d" ıfm,il,iteri
ola.ak sıfRtlandl.ılması- haber.ilik ilkele.inin (iğn,ornc!i,d€n öte,
r"iıi.,-"'nin dün]a kamıloyu öniinde küçük dii§ü,ü!rıesi anlamın,

hurumünU/un ru.Li}e Cunhuriyeıi Anarsia"lnIn hüküfultrinP,.1xrti-
\e'nin alılna im/a arııiI uluslarora.ı unlaşmolnla uJ frok cıh, büİ

itlLunıltilus. olduğunu h;,,rlatl., duİumı,n haber hül(tnl,rindc dd,ellil,
İ.*İ İİi, g:"-cl"iİ Jğpılmasıoı dileı, atsi takdirde mahktme yoluıL
ıe}zip haklarıml.ı kullsns.gğım,7| bi],iiri.iz,

I
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"Anarşi ve terör"ü
önleme bahanesiyle
demolaatik
hakve
özgiirliiHeıe
şaldınlmaktadıı.

rine en haZlrlikll biçimde örgüt
içi çallşmalarl belirleyecek ye-
ni tüzük oybirliği ile kabul
edildi,

önerqe Vererek, Abd ullah
BAŞTÜRK'ü DISK Genel
başkan adayl o larak
önerdiler. o slrada salona
24

ararla( Kom isyonun un
çallşmalarl Genel Kurula
su nu ldu. Ancak yeni dö-

nemin çallşmalarln ln uzun Ve
kısa hedeflerini belirleyecek
olan kararlarda delegeler bü-
yük d uyarlıllk gösterdiler. DlSK
Yönetim Kurulu'nca Seçilen
Kararlar Komisyonu'nun hazır-
ladlğl ve Genel Kurulun seçe-
rek görevlendirdiği Kararlar
KomiSyonun hazırladlğl laslak
ile delegelerin su nduklarü karar
taslakIarl ayrl ayrı Genel KurU-
la sunulmuştur. Daha sonra
veriIen bir önerge ile yeni
olu§acak DiSK organlarünın bu
karar taslaklarlnl d üzen leye-
rek, DlsK organlarlnln Ve sen-
dika temsilciierin in katlld ığ l

gen işletİlm iş bir toplantlda so
nUçland ırllmasl onaylandı ve
bu önerge oybirliği ile kabul
ed ild i.

Hesap Tetkik Kom isyon u rapo-
runu sundu Ve hazlrlad lğ l

tah min i bütçeyi Genel Kurula
iIetti. oybirliğa ile DlSK'in yeni
dönem harcamalarln l belirle-
yecek tahmini bütçe kabu l

ed ild i.

Komisyon çalışmalarln ln so-
nuçlandlrllmaslndan sonra
g ü ndem in Seçim ler maddesine
geçild i.

enel Başkan seç im ine
geçildiğinde tüm sendi-
ka başkanlail ortak bir

TBMM
BaşkanhğD6

Ülk€miz.te hayat paha]tlığınln bugün ulsştlğl düzeyde mjl},onlaİca işçi ve
eneİciDin yü;ürl;kteki a;gari ücretle leDdilerinin 1e ailel"inin }oşama
otan6klan ortadan kalkmlş durumdadlr

MilvonIArca i6ci ve emekci ai]esiDid açl!ğa, dlume mahLum edilme6i
anlamına selen bu duİumuo bir blçüde dc olsa i]ile§tiİi|m,6inin 358ari
Lns llarü A6pari Gecirn lDdirini YAsaEüDı! (ıkarlıIma6l, a6gari ucr,t,o üşçl

vt emekci tıisüıleriniı deİnokratik biCimdG tPm6il edildiği bir komi§yon
.i..iiia"" - 

"-; 
ı.i.i ı.,tul edilecek bir i§(i aile6inİD 668arİ geİek6ininle,ini

İ,r.İ,İ"İ""rl duzeıe ulaştırılması içi; iredilikle yeDidcn be|iı|,n!r€6i
8ereklidir.

DıSX 7.Geı€l Kurulü bu istemin ve görüşl€rin y6şama aeçiİilme6inin lcil
ve harati biİ ger€k6iDim olduğu hatıılatbayü ve vuİgulamayı aö,ev saya,,

DtsK 7 GF]NEL KıJRULA TRT,N İN YAY lNLARI lLE lLC İLİ
o-ı-ıiiıi iiı§,ıTın,rii iınAnı ov sl nLıc l iLE ALMIşTıR:

Demiıeı iktidannln elind€ taıar§ızhğınl tüm iiyle . 
yitiren, rkçl, faşist,

"*iiii. ,,-ii. ,]liiiiıı"ii izıerneye baş-|ayan TRT DısK 7,Geneı Kuıuıtı iıe
İİİİİ 

"İİ,İ 
t"-Zslo,is8o gonlü habei 6ülleDıeıiDde g€nel kurulu veıia

bi(imiyle bu oiteliEini biİ kez daha 6eİgilemiştir,

ceDel Kuİuıumuzu iztem.kle o|so karde§ lonşu ulu5al ve_.ulu6lafaİa6ı
sendikal nerkrzl€İin d.ğerli lem§ilcileİiDden "demi, pe,de" ülkelelibin
İ.--"jİ"lİ-1.1"İ"rİt,"di'İmeşi, Geıel Başkını'ı, konuşma6,nID slabildiği,
İl-İ.İ,İİİ "Jll-"İl ve korüşmanın özü.ün gizlenmesi TRT'niı taral§ız
l,t"İ.ilil İİl."l.,i,a* ne denli uzak olduğunun en 6on ve en somut

TRT'nin 6oğuk 6avaş döıemini yenid€n hoİtlatmayl amaçlaya_n bu ilkel
vgrınıu or;teaıo edivor,TRT.in Ans yas§ da fsd€siDi b_ulaD.ö.zeİk t3İaf3lz,
demokrasi ve baqımşiz|lktan yana bir kuİum lraline gelme5ı l(lD mucaoe|e
;;;";İ.;;;r",;;;;; tagi;sı"ı,t. demokr56i ve 5osy6li,m mü,adeıe6j,
;ı;.*;;;;;;;;';;;,;;;uz.-Bo nedenıe gen€ı kuruıumuz, TRT'nin içinde
İ"İ""İ,İe, 

- a,,,J,İ bir }.e, daha proıesıo eder ve bu i|kel yaytn
pİİİİİlİ*İ",,-"İ",-1.1arıDdan he6ap sorulm65t için nü,adeleyi 8öıcg

|-

nlsK ?_GENEL KURULU oYB lRLİö İ tLE TBMM BAŞKAN LtcINA- ,rseĞinexİ reLcnAF|N çEKlLMEslNl KARAR ALTINA' ALMIŞTIR:



gelen BAŞTÜRK, bir önceki
gün açlklad ığ l yeni organIarda
görev almama görüşünu yeni-
den değerIendirdiğini Ve önü-
müzdeki dönemde görev aIma
şartlarlnln bu değerlend irmeyi
zorlad ığ ınl belirterek, adayllğl
kabUl edeceğini belirtti,

Gizli oy ile yapllan seçimIer
sonucunda Abd u llah Baştürk
seçime katlıan 454 delegeden,
416'Slnln oyUnu alarak yen iden
D|SK Genel BaŞkanllğüna se-
çilmiştir.

Abdu lIah BAşTÜRK DisK Ge-
nel Başkanllğlna seçild ikten
sonra kürsüye gelerek özetle
şöyle dedi:

sağolun arkadaşta!ım,

Kongr€yi açarken 6iiyledikl€.im, geİek
bi.liğimiz. gerek karşı kaışıya bulun.
duğumuz 6o.unla.ı ve ıaşizmin böyle-
sine me6afe kaydettiği bi. dö.emde
bana, DisK'i. önümüzdeki dön€minin
bu ağı. gö.evini üstlenecek güven ve

Kaİşı ka.ştya bulunduğutnuz soİunlaı
ve f.§izmio böylesine me66fe kaydetti-
Ai bir dönemde. bana, DlsK'in
önümüzdeki dönemi.in bu ağı! görevi,
ni üEtlene.ek güven ve ce§aret vefdi-
niz Hepinize çok çok .eşekkİr ediyo.

sağolun.

Bona bulada veİdiğiniz bu gör€v ve
cese.eti ü6tIendiğin 8öİevin başaİıyla
giitüİülebilmesi içi. alkış ve teşyile.i-
nizi bu büyük de§teğinizi yalnızca bu
salo.da değil. bu 6alondan yann
ay.ıldığtmızda, bundan sonra yine
burada oluşturacağh!z o.ga.laİIn ka-
rarlarınl hayata aeçiImede, fab.iksla.-
da, işye.lerinde aynı coşku ve ınançla,
benimte beıabeı çalışan arkadaşlarıma
de6tek olaİak götü.mck hePi.izin
görev ve soİumlutuğu oImahd!r.

o n€denle hepinize en az Genel Ba§kan
kadar görev Gorumiuluk düştüğünü siz
bilecek5i.iz.sizin burada tem5il etm€k
te olduğunuz he. bi. işçi afkadaşlm
ayrı ayİt bilecek.

BOYLECE KARANLIĞI YIRTA_
CAK. AYDINLIĞA çIXACAK VE
sosYALlzMİN YoLLARINI YA,
PAcAĞIZ,

o nedenl€, co§kuyla, inançla. bu
5alonda göIdüğümün çok daha il€.isin-
de biİiikl€, ilk€li, amsç|a. için yüıünen
yolda,herbilimizi çok çok daha §otum,
Iu, fa§izmi yenm€ye, yoketmeye,
bu..iüvazinin halktmız ve ş!nıf,nız
üzerindeki ipoteğini ytkmaya ka.arlı
olmaya çağtİtyoİum.

Başs.Ilaİ. 6evgil€...,

BAŞTÜRK konuşmaslnl bitır-
dikten sonra, tüm send Ika

DİsrtN YENl YöNEtıM oRcAü,ILARI

MERKEz YünÜTME rURULU

Genel BaşkaD

Genel s.krete.

Yüİütm€ Ku.ulü ÜyGleri

: ABDULLAH BAŞTüRK

: FEHMİ Işı(LAR
: RızA GüvEN
MUKğİL zInTILoGLU
ERTAN ANDAS
SÜLEYMAN CELEB t
KEMAL DAYSAL

MERKEZ YÖNETİM KURULU-MERKEZ YONETlM KURUL
İ}YnLERİAslL ÜYELERi YEDEK

Ali DEMlR (Gen€|.l§]
vey6iziya DlŞLl lTlS]
Er6i. ATLı (sosva1-Is)
Ahmet ERTAN {Glda-I§l
seDol KtLtÇBELGlNER lGenel,ışı
Tümeİ TUNA lTekge§,Iş)
ItA6an GüRsoY (Gene|-lşl
B..im USTA lTek6til)
M.hmet BEKİRocLU (Lastik-lş]
setahattin UYAn (Tek6til)
Ahnet AĞAR (Tİs)
Mehmet MIHLAoI (Gıda,İş}
Eİ5ait §EN (E,odık-tş)
Hiiılaverdi TALAY ITekstil)
Niyszi KUAs (La§tik-ış)

Betgüza. cAN (G.n€l-İş'
Yatcıı TALAKA (TiS}
Ekrİıı AKKU§ (Geıet-lş)
Akcin Koc lFt.d|k-lş}
İ.Hakk, öNAL lc€n€l-İş)
Kenan AKMAN {Lastit.lsl
Ysşsf ARIKAN (Hürcam.İş)
Rıdvan BUDAr (Tck§til)
Turan ATA lBgnk§€n)
Tahi. cüNER (oLEYIs)'
Mu5tsfa KARADAYI (Petkin.İş)
D€nirhgo TUNCAY (G|da.İr)
özcan KESGEC {Sosvallş)
Muİat TOKMAI( lMad€D.lş|
selatattio sAYlN (TelsĞs-ış)
At özARKALIoĞLU (oLEYıs)
Mebmet KARAcA (Made[.İş|
D,Ali YALNIz (La§tik-ış)
ce|al KüÇÜK (Lastik-Iş)
Rıza TIRPANCI lOLEYlS)
Ekretn AYDIN (Madetr.İş)
l5Eet cANTEKlN iDev-Maden-Sen)

İ5mail özBIÇER (Gen€l.ış|
Ta|6l Öz tLa5tik.İ§)
Ali KocAMAN loLEYlsl

cemil ALTAN {Gene1-1Ş)
Hslil İbİahim KADER {Lastik,l§|
Mahnut AYDIN (oLEYıs)
Müzehhe, ÇALlŞKAN (C,dğ-İş)
Muzaffer sUBAŞı (Tekstit)

DENETIM rURULtİ _ DENETİM KURULU
ASiLÜYELERİ YEDEK ÜYELEnİ

AslL-oNUR KURULU
0YELEn ı

Cem.l ARsLAN {G€DGI.İr,
l5mait cALI§KAN (G€nel-İs)
o5man ÖzKAN (La6tik.İş)
Şaban AYDlN (oLEYısl
ErguD ERDEM {Maden.İş)



"Diinya
bağınsıdık,
demolaasi ve
sosyalizm
güçlerindeıı yana
döıımektedir."

başkanlarlnl DlsK'e davet ede-
rek yeni organlarln seçimi için
keıcilef ı\ le DisK Genel Mar-
kezin.je ;ar.,JŞmelerde bUluna-
cağlnIaclkladl.

Genel Sekreteı lik seçimjne ge-
çiid iğ ]ndc, BAŞTURK, Fehmi
lŞlKt. AR ile Tls delegesi
Veysi Ziya Dişli'yi aday olarak
gösterm iştir.

Yapllan oylama sonucu nda
Fehmi lŞlKLAıi oylamaya katl-
lan 453 de|cllelerden 350'sin in
oy lartn l alarak,2/3 çoğunIuğuilk turda sağiayarak yen iden
DISK Genel Sekreüerliğine se-
çilmiştir.

Fehmi lŞlKLAR yeniden DisK
Genel sekreterliğine seçild ik_
ten sonra yaptlğl konuşmada
özetle şöyle ded i:

Değe.li }rücadele Arkadaşla.lh,

7, DlSK Ccogt Kuİ!lılnda yeniden
güt eninizi sldIgıh için ğevi.(Iiyim,
Unümü/d.ki döİemin zor o]duiunu.
63y|n Genel Bsş}sDümtzda secildikteD
6onr6 kığacA anlatmt§tl,

Açhğln. yok6ullugub heİgüD biraz
dsha a.tt|ğ,, b6skıD,n, zü|mün isken_
c.nin gide.€k yogun|.ştt$ ve ya}ıtn.
|agttğt dönemimizde Dısx'. €lb;tte
çoı önemli 8öİevle. dü§e..

Geçtiğimiz dönemde, yön€tim kade_
mesiDde olmam,zdaD do|ayr yaEmt§
o|dulunu, eksiklikle!. nok.ehl,k|n;
giderilec€k, tütn 5endikalaDmt2!n birtj.
ği ve doyan|şmg6. aid.İek pe}istiIiie_
c€}, siz|€tle l€ teh6il etiiAitr;z i§ci
n.k6daşlarımla birlikte fsşi2ne, em.
peıyalizme ve şov.Dizme kar§ı dehA
güç|d bi! mücadele veıetEği7,

Gİev alantarında, çok kötü ve zor
ko§ulla.da mü.adele,l€ı gİelci ;,ci

arl(addŞl3.üm|zlı g.erinİı bıt§trıJA u
lsŞmıs| icin heı tüılii g&ı,rcti üte
§endikaldİlm!zla birlikte göljte.e.eğiz.
ve hutlaka h!ş! ye rlaşlıİac!ğı2.

Bu dönemde. seçeceğiz yönetim€,
geçtiğimiz döncmdel daha çok yar-
dlıncı oiacağınıza olan inancımı belir_

:ıj;ahj*ntze 
te§eklül edeı ve saygı)aı

Daha sonra yürütme kuru Iu
seçjmlerine geçildi Ve Genel
Başkan Abdu,lah BAsTÜRK.
Kemal N EBioGLU, MLüihii Z|H
TlLOGLU. E üza GtlVFNj T,],
ce;,KCCAiİlıNOĞLU, iv,i i ] i] i.l {.1

AKToi"çA:i, Ol..:ı 1", i a-i ü i_C .

Burhan ŞA H ii\], ii,l eiı,"n et iiA-
BAOA. ıleiirr Di[J iZll E |.] Ve
lsmel CA|,jTEKi]'.]'] aday EöS-
terai

Acla7 iaı;ı:1,1 hiÇbiri ilk tUroa
2/3 co(]üiılUğu alamadlğl için
yeni tura ge.Jiidi, Daha sonra
y aP]laf l turlarcja N/ukbilZlRTlL-
oGLLi Ve Fllza GUVEN yeterll
oyu alarak Yürütme KurUlu
üyeliklerine seçildiler. BAŞ-
TURK Yürütme Ku ru lu üyelik-
leri iÇ jn yeniden Süleyman
ÇELEBl, Kemai DAYSAL Ve
Ertan AN DAŞ'ı aday göste,:- ].

Yap l1an oylamalar 5()nU nda
i]]si{ Yü li lt ile Kt:ll:lrı i,lt,;kbiI
?]],l l]|-i]ü:lj İ]i..: Gl.!VEN,
j.]lj i]i;i] ].i, i i:Li:l] :]ii;r,, i,N-
i_iAŞ vç ii:i::ai i-li\ i 9AL'(j3n
o ı şi lı.

i:

F§ -..,,...,

i ,'' ,
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ıGtUıAt TIİnı(LER,E
sıı(ıtA]l ı(URşU]I

ı§Gı sı]lıFı]lA,,

sııilttuıışTın

DİsK,n\IURUCUSU
DİsK,n\t 11 YILLIK GENEL

BAşKANI,
IILDEN-İŞ SENDİKASI GENEL

BAşKANI

FAŞlsT KATlLLERDEN
clNAYETLERlN
HEsABt soRuLACAKTlR.

siyasal iktidardan cesaret aIan
faşist hareket saldlrllarlnl her
geçen gün arttlrmaktadlr. Fa-
şistler, toplumun saygln llğtn ı

kazanmlş kişilerine yönelik
saldlrllartnt yoğunlaştlrmakta;
toplu katliamlarln plan larlnl
yapmakta ve uygulamaktad lr-
lar.

sivasal iktidar bu saldlrllarl
görmemezlikten gelmekte,
böylece bu saldlrllarln önün0
açmaktad lr.

KEMAL TÜRKIJR ÖLDiJRinDÜ



siyasal İktidar ku rulduğundan
bu yana baskl, sömürü Ve
sefalet Ve kana dayanan poljti-
kaslnl arttlrarak s0 rdürmekte-
dir. Hayat pahallllğl artmakta,
işsizlik büyük boyutlara ulaş-
maktadlr. AIlnan ekonomik
önlemler yabancl finans kuru-
luşlarünİn istemleri doğrultu-
sunda uygulanmaya konul-
makta bunaılmln yükü işçi
slnlfl ve emekçi halkln üzerine
ylkllmak istenmektedir. Bu po-
litikd gereği. işçi slnlfl ve
emekçi halkln yükselen de-
mokraİ ik ve toplumsal mUhale-
:etIni ezmek için saldlrllar
düzenlen mektedir. Bu neden le
işkenceler alabİldiğine artmak
ta; faşistlerin işlediği cinayet-
ler birbirini izlemekte; alevi-
sünni çatlşmalarl yaratllarak,
emekçi halka saldlrllmakta;
doğUda yaşayan insanlara kar-
şl lrkçl-şoven, baskl uygu lan_
maktadlr.

Tum bu uygulamalar egğmen
slnlflarln, onlarln sözcüsü si-
yasal iktidarln Ve faşist hareke-
tin birlikte nasll bir topluma
varmak istediklerini de göster-
mektedir.

Fa§ist saldlrl ve cinayetleri
amaçlü olarak destekleyenler,
emekçi kitlelere yöneltilen sal-
dlrllara karşl, onların hakll
tepkilerini "anarşi va torör"
olarak n itelemekte; böylece
demokratik hak Ve özgürlükıere
karşl yeni saldlrl hazlrllklarl
yapmakİadlrlar. sürekli DGM
Yasa§lnln ve olağanüslü Hal
Yasasının gündeme getirilme-
sindeki güdülen amaç budUr,

Faşist hareket amaclna uyg un
biçimde saldlrllarlnı, loplum_
daki etkin kişilere yöneltmekte
dir. Güdülen amaç kitleler
içinde tedirgin bir ortam ve
yllg ln llk yaratmakiır.

cH p milletvekili Abdurrahman
KÖKsALoĞLU İaşistler taraf ln
dan katledilirken, saldlrlntn
boyUtlarlnln nerelere kadar var-
d lğl açlkçq ortaya çlkmlştlr.
KoKSALoGLU'nun katledil-
mesi, faşist hareketin planllve
hesapll saldlr|slnln bir uzantl-
sldlr. Bu olayl sadece, "blr
bölgenin o16 96çirilmesi"
mantığl içinde değerlend ir-
mek, İaşistlerin uygulamak
jstedikleri plan l anlamamazllk-
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tan gelmektir. Faşist hareket
namlularünl bir cHp milletve-
kiline kadar uzatlrken, bu
olayln toplumun çeşitli kesim-
lerindğ yalatacağl etkiyi ve
getireceklerini hesaplamakta-
d lr.

Ülkern izin içinde bulundUğu
şartlarda, ilerici-devrimci
sosyalist hareket faşizme karşl
onun oyunlarlnl bozarak, anti -
faşist mücadeleyi yükseltmek
zorundadır.

Faşizme karşl mücadele kitle-
lerin mücadelesidir. Faşizmi
az6c6k güç işçi slnlllnln öİgüı-
lü öncülüğündeki tüm anti-İa_
şis| güçleİln blrllğlnden geç-
mektedir. Tarih bunun örnekle-
ri ile doıudur.

Faşizme karşl bireysel tepki-
lerle mücadele verilemez. Hele
hele faşist saldlrllara karşl
sessiz kallnarak, pasif izme d0-
şerek hiç Verilemez.

şisınıfi
Tiirkiye'de de
faşizıni
taıihin
çöpliiğiine
atacaktır.

KEMAL T{JRKLER
KATLEDlLDl.

Faşist haİekğt bir yandan
Çorum'da o|duğu gibi toplu
katliainıarln pIanlarlnı yapar-
ken, öte yandan cinaystlğrini
ulaşabilğcekleri en ost nokta_
lara vardlrmaktadl l. 22.7.1980
tarihinde, DlsK'in kurucusu,



DISK'in 11 yllllk Genel Başkan-
ltğln l yapmış, MADEN-IŞ Sen-
dikasl Genel Başkanl Kemal
Türklgr'i Merter'deki evinin ö-
nünde hunharca katletmişler-
dir.

Kemal TÜRKLER'e slktlan kur-
Şun onun kişiliğinde işçi slnüfl-
na, işçi sınıfının send ikal
birIiği DlsK'e slkllmlş bir kur-
şundur. olay sadece bir iki
faşistin saldlrısl değildir. Fa-
şist hareketin uy9u la makta
old uou, iktidara yürüyen bir
politikasln ın uzanİlsld lr.

olayln duyulması üzerine,
DlsK Yürütmek KıJrulunun 3

üVesi hastaneye gitmiş Ve
Disk yürütme kurulu ad ına
yapllan bir açlklama ile olay
klnanarak. tüm örqüt duyarlı
olmalarl konusunda uyarllmlş
ve izin ler kaldlrılmlştlr. Ayrlca
DlsK Yönelim Kurulu Ve Baş,
kJnlaİ Konseyi olağanüstü ola-
rak toplantlya çağ rllm l§tlr.

DisK Yürütme KUrulu topıuca
Kemal 1ÜRKLER'in evine g ide-
rek ailesiyle görüşm ü şt ür.

sürekli toplantl halinde bU lu-
nan Disk yü rüt me kurulu
ad na bir aç]klama yapan BAŞ,
TÜRK şöyle dem iştir:

Bucütr eski DİsK cenel Başkanı ve
Maden.İş Genel Başkatr| I(emal Tür}-
ler evi.in önünd€ fAşist caıil€r taİaIın,
daD huıharca katl€diımiştir.

soı günt€İde önemli ölçüde ttmanan
İasist sald|n v€ cinayetler aİtı} işçi
s;üfı öndĞİlerini hGdet almlştı!. stklIaa
ku.§uDlsİ Türkiye işçi stn,ft ve emekçl
balktDtza §tlolao kurşunlafdır. xGmal
Tiitklor'in öliimü §ııadan bir ol§y
değildiİ.

Fasi§i haİctet taDitaIiz,lin 8€|işiDi
ici;de bugüD elde ettiği kitle tabaDıİ|n
zgman icinde eıiyeceğini bilerek "ya
simde ya da hiç bir zaman" ssb!r§,zhğı
içindedir. Ve faşi6t haİeket siya8i
parti|eİi ideolojik olarak e(kileyeİek
cözü kara biçimde bugünkii siya6i
iktidarı son noktasına kadaı kullaıa,
İak, heİ tiiIlü yödteme baçvurgİak
hedeIi[€ doğru yürümektedir: kitle
katli.mlaıı, ioPlubda 6ıyghlığı olan
tjşi|eri, işçi önderleİiDi katletme,
böy|ece; öDc.|ikle ıç ADsdolu'da be|li
kentleri ele g€çirEe, ardıİd.o bİyük
keDtlere doİİu yü.üne, "böliicülük"
bahane6iyle Doğu'ya §aldırma, iç

Yap an katıiamla. bil da.benin hazu,
lığt içindif.

Faşi6t ssldın ve ciDsyetlerin sorumlu,
6u empeİJaIi5t mihİaklartn, eg€men
§|Dlflaİın besIediği. kollad!Eı. yönleı,
dirdiği f6şi5tle.i koluyan. onlan yaka-
latiıİmayao. yakaıaDan|arın i6c haPis,
han€lerden Galtnmasına göz "yuman,
faşi6t 5sldırllafl Perdelemek içitr nokta
opeıasyonlarıoa girişeD ve en önemli
cinsy€llerden sonra demokratik hakla,
rı daha da boğazlatnak için ailişiml€r-
d€ bulunsİ Demirel iktidaİıdır.

DİsK olaİ.k acırnız büyüktür.

Faşist haıeket kapitalimin gelişimi
içinde bugiin elde ettiğ,i kitle
tabanııun zaman içinde erive@ini
bilerek "ya şimdi ya da hiçbir
zartıan" sabusıdı& içindedir.
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Ancsk Tüİkiye işçi 6ıntf, ve em€*çi
halkımız ve i§ci 6ıılılDtn devrim.i
6eodikal örsütü DİsK, bu ola!
karsısında susmayacakiIr, İşçi sıo!t
tüm gücünü kullan6.ak bu o]ay,n
ksİşt6i.a dikilece|r ve fo§izbe k3.şt
sava§ını siirdürecektir.

DıSK Yön€tim Kurulu ve Bsşka.laİ
Konsevi yaİın oltak bir toplantı
yaPerak blndan 6o.raki tav.ın! beli.,

Bu andan itibar€. DİSK'e üye Sendi,
kal6İtn vönetim kademele.inde gö.evli
olan tüın Sendikacılaıın izin|e.i kald|,
nlmt§ v€ tüm ö.gütün duyarll ha|de
haztr bekleme6i iCiD talimat verilmiş,
tir.

GENEL YÖNETIM KURULU
VE BAŞKANLAR KONSEY|
ToPLANlYoR

DisK Yürütme Kurulu'n un çağ-
rlsl üzerine aynı gün Genel
Yönetim Kurulu ve Başkanlar
Konsevi saat 19.00'da ortak bi,
toplaniı yapmışlardtr. Yap llan
toolantlda olaylartn gellşım l

deöerlendirilm iŞ, faşist cina-
vei §ebekelerin in işledikleri bu
cinavet karşısında örgütümü-
zün iepkisinin boyutlarl görü-

şülm üştür.

öte vandan Disk yürütme
Ku ru lÜmuzu n karartyla Genel
sekreter Fehmi lŞlKLAR Baş-
kanlüöında. DisK Yürütme Ku-
rulu -Üveleri Mukbil zlRTIL,
oĞLl,J. 

- Kemal DAYSAL Ve
MADEN-is Genel BaŞkan Veki-
li Murat ToKMAK'tan o|uşan
bir komite kurularak, Cenaze
töreni ile ilg ili hazırllklara
başIanülmüştlr.

Toolantlnün ertesi güne uzama-
sı ilzerine. sabah saat 1,1 .00 de
bir basln toplant lsl düzenleyen
DISK Genel Başkanl
Abdullah BAşTÜRK, Genel
Yönetim Kuru lu ve BAŞKAN-
LAR KonSeyinde değerlend iri-
len konularl içeren açlklama-
larda bu lu nmuştur.

"Faşizme karşl olmak" tek
koŞulUyIa örgüİlere güç ,/ğ

eylem birliği çağrtSlnda bu!u-
nan BAŞTURK. özetle şoyle
demiştir:

2i o.ak Eknnofiik oılPole,inin aclı,
l,nmı\,ı,daD bü \Ehtr h 61 g,, cli"lir
B! onl!mIt.i. sçtkiaamJ,, nd"ı, ]:,t.
|00 pün mıiht€t i,tt]en Uemıreı
iktida;ınün önltd1,1in; açıklanmg\|n,
.l.n 60nraki i n] i(i.de v6rdtgl lıl,
Jaha fazla.uınuru ve bJ1llı, 5etaltt \e
Lan olm!rtUr tlorat P,haltliğ" i§5r',

30

\ "tğ,,
,*

,l
*,*

:ıl
ü

€F.9
f



li} aİtmaya devam etmeİtedir. (ıtlık,
ıa! sürm€ktedir. Esağ önemli olaD
ıa§i6t 6g|dırı v€ cinayei,!€r, ulaşabil€-
ccği en üst düzeyleİ€ valmlşt!İ. soo
otArak DısK'İo kurucu3u ve DlsK'in
1J yl| sü.cyle Gene| Boşkaoltğtnı
vspan Madcı-lş senditaDızıtr Genel
Başkını Kenal Tülkl€İ evinin önünd€
faşist canil€ı tıraİından hunhafc.
katl€dilmiştir. Art|k hcdef üretimi
€ıinde bulundursı işçi sı.ıİDın ,€ndi
kal öDderlcridir.

Tüİİiye'de faşi.t har€k€t büaüne
kada, çeşitli biçinl€r.lc €ürdüldüğü
iDsanhk düşmaDı yüzüoü Kemal Tüİk-
l€r'iD şehstDda Tüİkiye işçi s|trtft ve
€meİçi haıknı sıkılan küİşunla.la
daha ıçık biçimd€ setailcEiştit. FAaist
harek.t iktidar olma özlemitle 3abıı-
s|zca ve hunharca s6ldtrmaktidır. lşçi,
köylü, eBnaf, ,anaatke! iIe.ici, yurt6e,
v€!, d€mo}.at ay.ıml yapmadan,
diDs€l inAnçlaİı soıun. kadaİ futbmar
.dGr€k 5aldtmaktadlr.

_ DlsK tün emekçlıe.ilı, tüm çalışanıa.
!ıD dcmokratik hak vo özgürlükleliıi
sonuna }adsr ko.umaya karıılıdır. Bu
n€denıe, ı967'dı üçbine yakın üyemi-
zin işsiz İalmlsı pahasına girişilen
€yıemlerı. kArşl çılrtı8ımız DGM yaıa,
sına bugüİ de kırşıyız. olüğ§nüıtü
Hılt€. Yasısına v€ diğ€. b6sLı yasala-
.lDa tümüyı€ lraışıyız.

varolıı d€ınok]ıtik hıılııı alabildi,
ğince klsıtlayan yasalar emskçilel içİı
zaten yete.iıc€ sğır hüküDler içeİm€L,
tedir. Dahg fazlı baskı ne getiİ€ceLti.?
Göst.fueıik paİlameüto il€ diıtatör,
lük uytulam. iBteğinin sonucü taİih,
teki örnekleriyle belıidi..

YaDtlmık istgnen açıırtır: Değiş€n
dünya toşullgrında emp€ıyaliot,kapi,
talist sistGmin Türkiye'ye ve.diği
ortadoğu'da iıeri jandaİma kalakolu
8öİevitri. vaz8eçilmĞz koşullaİlnı,.
ratmaL. .ömüİü ve basklvı süı .i

kılabilD€}. Bu noktadan horeketle
Deıni.el iktidan €mPeryalistl€re ve
façistleİ teBlim olmılştu..

Dcmiİ€l bu8üDkü €konomiL ve top,
lumsal bunalıDıın önde 8eleD Eimaİı ve
faşizDin en büyük haınisidiİ.

Tüİkiye İşçi sıDıf ve €İı€kçil€İin,
sDti.faşiit, anıi.emPcİyaIist. a!ıl-şo,
veni.t mücıdel.!inin bütünlüİü iciDde

bugün t€k bir hedefi vaİdır: lktidaİa
doğ!u yüİüm€k iateyen faşist h!!ek6te
ksİşt miicad.le €tbek.

Gün demok.gsi güçleliniE daha karsİ,
lt, örgütlü, aktif mücadele 8üDüdüİ.

Taİihsel deD.y|.İiJle laçizme işçi sıDtfl
iciİ, ne ar|ama geldiğiDin bilincinde
oİan DISK, faaizne ksışı mücadelede
€D geniş kitlele.i Lucaklanalr geı€ğini
bi|€rek, f.şizme karqt dolayl! ya da
.lnlivAız olarak kaİarsız }alağlaİa.
tarih6.I gö.evleİiDi,s,,,sakt6yanlara
Iaİm€n. laşizme kaİşı direD€ccktİİ.

Tüdl İabuoyu şunu çok iyi bilm€lidi.
ki. kutucumıız v€ eski 8en.l başkanl,
mız Kenal Tü.klğr'in fışist canite.ce
katledilmcsiyle işçi sıntft yIld,İı]ama-
§acaktIr, İşci s,D,tt.ın mücadelesinde
vllgtDlıİa, tes|itniycte yer yoktur.
Türkiy€ işçi sünıfı faşizm€ karşl slnıİssl
ve,lıilDl v€ onuİunu kanlDlD 3on
danüsına kadır sa"unscalit,,. DlSI(,
faşizme kaİfl Dücsd€l€siği ber şaİt ve
lioşulda doha da yoğuo bi. biçimd.

Faşi€t yönetih teztablayanlaİ şunu
katalsİüna sokmahdı.laİ ki, fab.iLala,
ıımızda, işyetleıimizde, taİlalanmız,
da, işçi n6halteleİimizde, hayatın heı
slaDlDd! bugüDe kadaİ 3ü.dürülen
mücgdete güçltncIek sü!ec€ktiı,

Fa§izm y€nilebiliİ. Toİib buou 8ö3ter,
mİgtir. Türkiye iş§i aln,l ve emeİçi|eİ
bunu bi. k€z daha göste.€cektiİ,

Fsşizbi yenme} içio onu iyi ts.ırnak.
tüm 8iiçleriDizi biİleşti.Dek 8erekli-
dir.

Faşizm köylül€!€ düşmandlİ.

fa§izD, .snal ve z.naatk6.1a.a düş-
moDdtİ. BugüD gü(|ü olduı|arı yeİle.,
d€ ts9isl çeteleİio e6.af ve zanaıtkaİ,
l.ıdaD haİa( almast, yat|D iktidaİ
oldukIsİıdda D€le. yapabilecekı€riniD
en acık göst€raesidir.

Fa§i§t 8üçle. bazı biilael€İd€ al€vi,sün,
di ayrtntoı körükleyerek suDDi Jurl-
taslaİü Lazanmay| amaçlam6kıad,İ.
oeictkte iee ontaı bu koDuda d6 iki
vüziüdüİ. MSP Yozcat ll Başk.nünln
dediİi cibi, onlaİ sundi yurtt!şlaİlD da
düeıııanıdır. Alevi yurttaşlaİ i§e, si,
vaj'ta. l(ahıamaımaİaş'lo. eD soı

Ço.um d6 fa5izmin jiçbir .Jrım y6P,
madan }.ndileİini nısıl tok etmek
i§tedikleri.i bilmekl.diİler. Fa§izme
karşt durnıak,onlsın şu aDdaki tek
hedefleri. J!§ama g.re!l.ridi..

Faşizrd, dünİ-&dı. her re.iİde ıİk
a!rımınl koruklet, ırk(llllü !apa..
l;kl,,rtn ü6(ühlUgu.U caı uıur }'e_

şizm, Tnrkij,e'de t)oğu'dı !aşaı"a.
insınlarımızmıı diişmaEı,lr..

Bu n€denle, tüm kö}!üleri. esna' ,e
2sDaatlraılaı. ale!i,.ıinn i 1üo ıurr-
tA5taİlml.ı, lIogu'.ltr l hilLlmüll fEşiz
me kaısı mucuıi.!.,J. :şci ,ınlfının
J onındg ;af tutmsyıt çaAırıyo.urn.

Yasamı hakkını, can guleotigi.i 5svu,
n.n tüm rurtıeverleri. demokİaitır,
ileİiciieri, devİim!iteIi. faşizme kaİşt
ortak mücadeley€ çağlrlJorum,

Bİ .ulamdo fqsist galdrrı ve cinay€tle-
re kaİşt boşta Türk,l§ sendikolarl
olmak üzere b6fırnslz, il€rici s.Ddi}a,
lara ve tüm demokİatik lru.ulışIara
.ylem biİtiği öneriro.um.

DİSI(, l'aşizıns Ka!şı olmsk tek
koaulüyla heİ iiİgütl€ guç ve eyJ€m
biıliği yapmaya hazırdtr.

Tü.kiye işçi sıntfı üIetimden gete.
gücüDıi. ma.adel€deki ks.arlılıEınl y6,
eamının tg alan!nd6 seİgjleyerek
taşizme karşl mucadelesini dah6 üst
düzeyleİde 6ü.dü.ecektiİ.

Geleceği elind. tutan i§ci sIn!fı faşi§l.-
leİdeD r6ptIklar|n,r tüm besab,nI
aorıcaktır. Bunu hiçhir güç en8elleye-

raşi6tle. döktütle.i kand. Dü[laka ve
mutlaka boğulacaklaİdıİ,

oiger yandan cenaze töreni ile
iIo ili hazlr|lklar tamamIanarak,
DISK Yürütme KUrlllunca bir
açlklama yapllmlştlr. Dlsk
yürütme kurulunun cenaze
törenine iliŞkin açlklamastnda,
DlSK'in kurucusU 11 y llltk
Gel]eI BaŞkanllğlnda bu lu nan
Kemal TÜRKLEH'in naaşlnln
DlsK Geneı lr,lerkezinde kata-
faika konulacağı ve naaşl
önünde saygl duruşUnda bu-
lunulacağı bel irtilmiştir.

AÇıklama söyled ir:
} a§t6ı k.tılle.ce hunhaİca öldüİuleo
DlsK'in kurucusu olan ve l l ytl
6üİeJle ba§k6n],ğın, yapan Maden-lş
Genel Bask6DI Kemal Tüİkle.'in naaat
yaİin l24,7.1980| Dtsl( Genel Me.ke-
zi.de nücadel€ arkada§larInltr 33yEI
duruşu ıle katafalka konulacakt|İ.
Tıir!t.r'in tüm mü..dele oİkadağla.l.
doctları. tüm sendika yöneticileri,
iş(iler v. cm.İçileİ Jaİın çalt§ma
saalleri icitrde ve cuma günü 6aal
!2.00've kadar DlsK Gene| Merkezio,
de K;mal Tdrkler'in o..6l öbuhde
€aygı duIuşnnda bulun.bil€c€kle.dii.
'zs r"--u. cüfta günü(Ak6araya
Muıat Paşo camiinde) öğte vakti
va.ıta.ak .eDaze tdİelinden sonra
kenal Türkler Tookapl-Camlık Me,
za!t!ğlnd toPİağa 9eıil€cektir.

3,1

Yapılmak istenen agktıf: Değişen
diinya koşıllannda
emperyalist-kapitalist sistemin
Tirkiye'ye verdiğ,i Oı:tadğu'da ileri
jandarma karakolu görevinin
vazgeçİhnez koşıllannı yaratmak,
şömiirü ve basloyı siirekli
lolabilrn-ktir.
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,.lAr Tl,RKLER,İN KATLEDİLMEsı ÜzERİNE P]
nirf ĞtjNonio siiAsl pARTı, DEMoKnATlK

SENDİKALAR
Faşistler,
döktükl€ri kanda
mutlaka
vemutlaka
boğulacaklardıı.

şALTERLER lNlYoR

Kemal TÜRKLER,|n 22.7 .1980
tarihinde fasist canilerce katle-
.lilmesi üzeiine 23.7.1980 Çar-
samba oünü tüm ülkede, Dlsk
Üvesi isiilerin bütün üyle katll-
oiğı, f(Jnx-lş ve bağlmslz
sendikalann or,binlerce üyesı-
nin katıldlğı protesto eylemleri
yapllm!ştlr.

Petrolü damltanlar, çeliğe su
verenler, kumaşt dokuyanlar,
Veraltından madenleri çlkaran-
iar demiri oya gibi işleyenler
olda maddelerini üretenler,
ientlerin h izmetlerin i sürdü-
renler, yüreklerindeki {aşizme
karşl slnlfsal kinieriyle şalter-
leri indirmişler ve tüm sanayl
kollarlndaki yüzbinlerce işçi
üretimi durdurmuştur.

Fasizme kar§l mücadele, kitle-
lerin öroütl0 mücadelesid ir:
on lar|n -kitlesel teokiteridir"
gerçeğinden hareketle. lşçiIe-
rin bu anti-faşiSt proteStosu
diğer emekçilerin de desteğiy-
le tüm ü lkeyi kUcaklam ıştlr.

lşçiler Kemal TÜBKLER'e sıkl-
lan kurŞunun işçi sünlfına
slkllmlş bir kurşun old uğu
bilinciyle, bu cinayet şebekele-
rine. onlarln işledikleri cina-
Vetlere, ulaŞmak istedikleri
büzene karşı tepkilerini göste-
rirken. onların destekleyicile-
rine je kararlı biçimde şöyle
havkırıvorlardı , Tlirkiyo işçi
sınılı fasizme, emparyalizm€,
sovenizme karşl mücadelesini
İaha ileri boyutlarda sürdürg,
cektlr vo laşisllor bir 9ün
mutlaka, ama mullaka yokolup
gideceklerdir.

DlSK üyesi işçiler, TÜRK-lŞ ve
baö ımslz sendikalara bağll iş-
çil;rle birlikte giriştikleri bu
eylemde dosla Ve d 0Şmana

32

DıŞARDAN GEr-ENLER

AVRUPA YURTSEVERLERE FEDERASYONU
Fidef
Komkaİ
Pi€İburi Etİı€kçileri
s.hwaebemuend i6ci birliıi
Tü.kiy.|i l§çiler Küttür Meİkezi Yönelim Kuİutu
weinheim Tüİk !ş(ileİi Birliği
wie6baden l§(i Defoegi YöDetim Kurulu

A.k..a T.bib odası Ydnetim Kuİulu
AlDa5lan I6|kİ (sBF Öğretim Uy€§i)
A!i Naiüi Eld€m (AP co. Bsşk. YArd.)
REToN_ıs
BASIN.lŞ Koçhisar Şubeği lTURK,lŞ}
Reledive Baskanlıklanodan

Di;aİbakıİ Bel€divesi B9şk. Medhi zala
Küiükyah Belediye BaşkanI
seferhi6aİ Bcl€diJe Başkanl
Kı.şehiİ Belediye B6şkaDt

cevat Ge.av (sBFI Dek5D,]
cahit I(ar.ka§ (Millet Mecli6i Başkan|)
CHP Paİlam€.teıleri

Adil Ali cinel
Ahnei sener
Abdulla'h Emİe lleİi
Alişon Canpolat
Bahir Ersoy
E.ol Çevikçe
Erto2 Vahit suiçmez
Hüseyin Kal€li
KenaD Bulutoğlu
Muamm€. -Ak§o!,
N€jat Ölçe.
Ne.det Uğuİ
Nuıettin Y!lmaz
Rahni I(umaş
selahattin Öçal
Ytlmaz c.Eal Boİ

CHP Ankura ll lsciKoDite6i
cıı p Rsndırma lice yöEetim kutulu
cHP Balükesir İlce Başkanl
CH P Enez ılcesi
CH P Faüih ll(e6i Gençlik ko|u Yöb,Ku,,
cHP Kav6cİi ll Örgütü
cHp kochisarIlceörgütü
CHP s.m6un ll Örgütü
CHP sefeİhi66İ l|çe oİgütü
cHP zonquldak || YöD€tim Kuİulu
irı p t"ı.""ıuı lıi raa|n Ko|u Yönetin t.trnllu
aEv v6den-|s Eyüp silahtaİo*s Şub,6i
D€mokrat G6zete6i
ni-"ı.rat cazeıe.i Aokars Bürosu çq ıaanl"l
bemokrat Sanatçılar Topluluğu iDEMARl
Ege KöY.DER Badetn|Gİ Şubesi
Ek..m Cevhun Devlel Bakanı
F]ğe Bölc.;i Maden l4cileri Sendikast
p.-ı,"i oraiı"ı. ııuııi si,lik Grubu Başİaoı)
cazi Elitimi ED6iitüsö ÖğİetmeDl€İi
GENEL.DER lzmif §ube§i
Giinev Film
ı; nıbı--nşn ı,ır,-ura Bö18. TeE,silci|iği
llk6an Merkez Yürü(me Kuru]u
lst.nbul Tabib oda6ı
i"...i ı,ıiıı,".aiı",i oaa6ı Anka,a Şb, Yöo, Korulu
l,_iİ E.zacı oda§| Yönetim Xu.ulu
i. Miiteitisleri D€İneİi (ıM,DERI
İÜ".. §rtİi Ç"tl.v".gil üCumhurbaşkan, Vekilil
k,,s.da6, Küİt;,e D;yan|şma Dertregi
R,.L" Halk oda6ü Ydnetim KuİuIu
Ktbr§ Ambe M€mufla.ı sendikası
rÖy.roop ı,ıa.-aıa Temsilciliği
l-efl.ose Bel.di1 c Em.k(ile.i sendik,6,
vnrm,ra l(ötlöl.ri D6vanışms D.rneği
Mülkir.liıer i]irtiği Yönetim Niırulu
MibtiBelli
I'! akinu-iş Seıdikası
Makjnı Miihendisleri odaşı
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I
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işikatıtdı

MDğla işletmecitik Yük5ek okulu Öğretin Üy€6i ve TUMÖD Genel

İşbııakma
eylemine
800000
civannda

o,i"" AnavdIn {lstanbul Baİobu BaŞkanIi
ölİ"v İl.İtt l"ıC"ınhu.iy€ı Gazeı.6i Gen,l Yaytd Mudürüı
özsüt Tüm Cıda-lş
PTT Tekni6venleri DcİDeİi
Paİlamerto Muhabiİleİi D.roe8i
Poli6 Bakım ve Y9.dım saDdığ, 1Polzaİ)

Saı |şi.J Deö.lçileri Dern€8i YöİıeiiD I(urUlJ
TlP Tar§u5 llçe or8ütü
TEK-GtDA lŞ Buİs. Şube6i

Yağl, Tohurntsİ Kooperatifi Yönetim Kuİtrlu
Yugosls!ra Büyükelçi6i
Yoals Fed€.a6vonü (Türk-lş)
Ye.i Ge5-1ş
Yol.is si!a6 Yürütme Kuİulu
YsE-ls s€ndika6ı Mardin sube6i YLnelim Kurulu
YSE.t6 sendikasü Xg+5 Şube6i
Zonguldak Demiryolu C.r İş§ile.i s€ndika5t

şunu kanltladı|ar: Faşizmi ye,
necek l6k güÇ işçi slntflnln
örgütlü öncülüğündski tüm
emekçilerin birlik|e verecekleri,
mücadaleden geçer.

lşçi sınıfının Ve emekçilerin bu
dUyarll tepkisi karşlslnda kor- ,

kan Ve lelaşa kapllan egemen
slı,}lİlar Ve onlarln temsilcileri,
"işçıleİi i|idale davet" nutUkları
atıyorlard l.

Öte yandan tüm olanaklar
kullanllarak. isQilerin bu haklı
tepkisInin önünOn kesilmesi
için çabalar harcanlyordu. An-
cak ne yaplIsa höpsi boşunay-
dl. |şçiler Ve emekçiler
yaptlklarln ln ve Varmak istedik-
leri hddef in bilincindeydiler.

"Bana sağcılar cinayg| işliyor
dedi,tgmazsiniz" diyenler, işçi
slnlİlnln bu ortak çlkışl karşl-
slnda, geri adım atmaktan
başka iol bu lamlyord u.

lşyerleri ba'sılıyor, temsilciler
gözaltlna allnlyor, iş baş lna
dönmeleri .için çağrilar yapllü-
yor.., Ama işçiler kararll lüklarl-
nl bir adlm geri atmadan
sOrdür0yorlar..,

TÜRKLER'in öld ürülmesi üze-
rine y'apllan iş blrakma eylemi,
ne katllma oranl Çok yüksek
olmuştur. DlsK üyesi send ika-
lara bağll işçilerin yan lnda.
TüRK-lŞ'e bağl 20 send ikan ln
üyeleri ve birçok bağlmslz
sendikanln üyesi de bu eyleme
katllmıştlr. EyIerr|e lçıtllan sen
dikall işçilerin 'saylsln ln
800.000 civafında o|d uğu sap-
tanmlştlr,sendikall işçilerin ya

n lnda sondikal haklardan yok-
sUn, memur, teknik eleman,
sağllk emekçisi ve diğer çall-
şanlarln da katllmaslyla, yak-
laşık 1.000.000 civarlnda işçi-
emekçi, iek ses, tek yürek
olarak f aşizme karşl slnlİsal
kin lerini hayklrm lş lard lr.

Dlsk Merkez yönetim kurulu
ve Başkanlar Konseyin in ortak
toolantlslndan sonra bir açlk-
lama Vaoan DlsK Genel sekre-
terl ielimi lŞlKLAR, DlsK'in
fasist odakların üzerine örgüt-
lü 

-bir 
biçimde gideceğini açlk-

lamlş ve faşist cinayet lere
karşl en doğal tepkilerini gös-
teren işçilerin göz altlna alln-
maslnl klnamıştlr.

DlsK Genel sekret'eri Fehmi
lŞlKLAR'ln açlklaması şöyle-
dir:

DlsK M€İkez Yönetib Kuİutu v€
Ba§ks.lat KoD6evi v€ tno ölaütün
dutarltl|iı ile düı yurdun dört bi,
yanlodatr yalDız DISK üyesi işçilcı
d6İil, Tü!İ.İş vğ bağtm6tz sendika
iiveleıi de DıSK eıki GĞnc| Ba§kaoı ve
n,iadeı-lş Gene| Başk6Et Kemal Tü.k,
ler'in fa.istlerce bunbaİcs öldüIül6€§i
iizeıiıe io dotal tepkiyi Eöstete.€k iş

bı.;İnı6ıa!d|İ. lr(ilerin bu doğai
teDtisi iizerine bszt bölgelcİdc işçilor
göz altEa alıDmı§lardİ.

Üıııede can güveuliğiui şağlAnak biİ
wAna fadi.t cani|eri koluyan 6iya8i
iltider bu cabalinv|ı olayla.t biİ.z
,lrh. kısk;tbaİtan öte . bir iş

"""-"-uıtudr., 
TnT'de çok ö.ceden

iızıılıımışizleoimiıi veİ€D yayın|a.la
otavt.n daha d! ktrk[tan 6iya.i
lıtia".ro. 

"o 
dolal tepkiyi 8östeİerek

fedist cinatetleİi orotesto ed€n işçiler
eözaltına'alması Dsİif.t değildi,.
irariİet şamini olarak yaşsma bakh![l

ıktidanD bu çab5lanDl şiddet|e P.ot€,
to Ğde!. cöz Altılo ahrao işçil€rib
dethıl ssl,Doaşınıı zoİuDluEuDu vuİ,
cularız, D|SK ıözaltına ollnan işçilelo
İonuna kadaı aahio ctkacakt,.. Siyagi
iktida. yeni olaylarlD kışktİtıcısı ol-
Ea!ta. a.tık (,kİnak zoluDdadlI.

DlSX Meıkez Yönetim Ku.ulu ve
Bedkallaİ Kon.€vi sunu biİ kez dahs
acıilar Li. Dlsx tüD d€Dokİa8i
qüclelivl€ billi}te fa§izmi yoİ edinc€ye
İaiaı -öıcüılü bb biçiEdc faşist
odaklanr iizeliDe üz.rin€ gid.c.Ltit.
Faşizm mrıtıaLı y€niıecetti..

K.mıı Türtl.r'tı c€nır€3i yıİıı öğtc
vAkti Ak.atlv Muİıt Pırı caniindcn
katdınlaEcaİ vĞ ToDtapı,Çanlılı Mı,
zartıltDda topr.ğa veİil.cGktiİ. UtLe
4o;d§ ceıaze tör€niD€ }6tllDa olana,
İı'bulanavan işçi ve enekçileı yan,
i3.30'da i§veİlerinde saygı duİuşunda
b,ılüıacaklardıİ.

Kon6€yi
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KEMAL TORKLERlN NAAş|
DlsK GENEL MERKEzlNDE
KATAFALKA KONUYOR

Kemal TÜRKLER'in naaşl ö-
nü nde sendika yöneİ icilerin in,
mücadele arkadaşlarlnln, işçi-
lerin Ve emekçilerin saygı
d urusunda bulunacaklarl kata-
f alk 

-DiSK Genel lr'lerkezinde
hazlrian m lŞt lr.

sabah erken saatlerden itiba-
ren DlsK Genel Merkezin in
önüne bin lerce işçi gelmeye
başlam lşt lr. işyerlerinden grup
lar halinde geIen iş glysllerl
icindeki isciler, DlsK'in kuru-
ciısıı. 11 

- -vıllık DiSK Genel
Baskanllğ!nt yü rüt müş. MA-
DE-İ.l-is Genel BAŞKAN l Kemaı
Tı.-ıRKLER'e sayql d uruşunda
bulUnmak için slraya g irmişler-
d ir.

saaİ 1o.30 slralarlnda DlsK
Genel ı/erkezinin önüne gelen
TÜRKLER'in naaşl kırmızl göm
lekli DlSK görevlileri tarafln-
dan allnarak eller üzerinde
iscilerin önOnden geçirilmiŞtir,
dİna sonra DlSK Genel, Başka-
nıAbdullah BAŞTÜRK ve d iğer
DlsK Yöneticileri Ve DlsK'e
baĞtl sendikatarln başkanlarl-
n ın- omuzlarında, hazlrlanan
kataf aIka konulmuşİur.

TÜRKLEE'in naaŞl önünde ilk
saygl duruşu DisK Yü rüirne
Kurulu üVelerinCe yap llm lŞt ır,
oatıa sonia DiSK Genel Başka-
nlAbdutlah BA§TÜRK ve DiSK
Genel Sekreteri Fehmi IŞlK-
LAR nöbet tutarken. TÜBKl-ER
in aitesi Saygı du ruşüJ nda
bulunmuştur. Dlsk yürü lme
kt] ru lu üvelerinden ve ailesln-
den sorira 27 yilllk g.nel
baŞkanllg lnü yaptlğı MADEN-
is sendikasın ln yürütme kJru-
lU Savql d UrL] şu nda,.bU l,] n ri-]Uş-

tur.

TÜHKLER'in ba§ında, lüm
Sendika Başkanlarü S!rayla nö-
bet tut muşlaİd lr.

sabah erken saatlerden it iba-
ren kalafalkın önünden onbin-
lerce isci tek sıra haline
oecm isiir. DisK üyesi işçilerin
ia iıın rj a, siyasi parti temsilci-
[e.i dcmoKrat ik örqütlerin yö-
neI lclıeü i, TÜRK-lŞ'e bağll sen-
dil..alaİln yö net icileri ve bağlm-
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Ahm€1 Ytldlz, !H.lkevl.riCenel Bo§k6nlI
İ lii,l's:,'.i. K.;ğii;, ,Demok.6ü Ga,ete,i cDı, Koordinatörü)
Ali Dinceİ, (ADkara Belediye t]aşkanlı
R"hi.. ğo.an - (TİP Genel Başkan|)

B:*,l;l,-liıi";; jı,İ:i,;}ii,-l".Ti.iis:il;ği GeıeI Başkabıı,
CHP Bak,.köy ilçe }dnetim Ku,ulu adIno
. Avctlar Belediy. Başk.oı
. cHP ll Genclik Kotu Bsşkanı
. CtlP il Kodt" Kolu Başkao Yrd,
. Güosöİen Belediy€ Başkaot
. Koca5inan Belediye Ba şkan,
. Kücükcekme.e B.lcdiye Başkanı
.""d;t s;l"i.Petro] l§ Genel Başkanı
İenao Bıcakcı lSDP Geoel Başklnı)
ıliToouz .CHP lsT Milletvekili
A"ha; Altuğ , cllP isT, Millet!€kiti
ıi,." r,".: cH p c".atkal€ Mill,tv€kili
R"hi. E..ov - cHP isT. Milletvekili
Censiz Eenİes , ('HP Milletvekili
n.nL Bavksl - CHP Milletvekili
E.l "ğrulbünar, cHP ordu Milleivekilı
E,"l :sA.A.oqlu , cH P Milleivekili
n.ı", V Suİcoez, CHP Milletvekili
eİİ,., Cii.a.q.. , CH P |§ıanbul ll Başkant
ierhan Aslaniaş - CHP Milletvekili
ainn,J,i2 Ondz , CHP Milletvekili
Hdss. zensin - CHP millel,vekili
Hikn"( Ç.iin - CH P lsT, Milletvekili. _..
l"mail H;lkt 07torrn _ cHP Milleivekill
Kf mal Anldol - CH P Milletvekili
N...a. Türkcan ,cHP Milleı!cİili
N*.ari Cebe .cHP Milleüvekiii
M Ali Pestilci , CHP Milletvekili--"'' ' '-İ -j.a." , Crl P Genel Setreıeri !c Arkadaşlaıt
(,iii-iipı,-- iııpi.",o,noou M illc(t ekili
S""il Koİum - CHP lvlillelvekili
İİıl""_," Genc, CHP Mille.v€kili
İeoıİanKtıottıİer, CHP Nlillettekili
nii;;;,';i;J,;, cHp,ı ekjıdag Miııeıv,kjıi
;:;;;,;";; Tum6s |;cneı .uerke,i, Tümas ıst, şubesi adtna

u..." b,"un , t'idef G.nel Bsşkanü
İİ]İ"İ.a," i"ı.. , \ aIan P6rti§i Geneı BaşkaDt
İİ ".* şJ-i ıı.. ı , ru .i,DER Gen,ı Başkant
lbİ6him Deni?.iet ,Türk,lş cenel t'a§k6Dl
İİ."İİ- İj"İ,ıiı , ıl.,.,|ş sendikah! Genel BaşkanI
(imsan,iŞ sendika5ı Ge.el Bsşlra,ı
Karikatur. ite. De.neği
ıledhiZal.a - Di!arbak!, Beledi}c t'aşkan,
]u.hm.t Ma.a! _ clrak,Der
ıİİ,İ-,, İ;İİ;İa,;, iurkjy. Bs,üş Komite6i Gene| Ba€Lonı
Mehmet AliAJb3r
İıi,.-"İİi" gu",ş, rüV,DER G,nel Ba§k6n|
l"il- r."tan - xöy, xooP Genel Bışkanı
okta! Kurtbbke - TGs cencl Başk6nl
P"k §AT.ıs sendikü5| G€n.l Ba§kanI
İ...-İ-l, i" §".ail*, Cenel BaşkaD, Semih E,yıld,z
İ],',İİİ'İİ""İİ,." , C..l,u.iJeü S;nalosu Milli Birlik Grubu ,d"ıa
i;i";,;;;i;;; - i;;i.'iı.'i"iı. -" sis,ıu iıyleD6upıar| sen,ıikaıürı
ı'edeıa" tonu _ Banksifadına
Sülevma; ('erdcIik -sDP l.ıanbul ll Baskaoı
Tüm Met.1 i§ Genel başkanl
T,ir ln.a!t Is(ilerisendiko6| Gene| Başk3oı
Y"""/ o.en . TMMoB Başkanl
İİw İ*tl. , S..ırl nemok.aı l§(i S,Ddi}olaıı Konfedcrasıonu
Alm,n t\Omünist Paİtisi
Bpl.ire H.istitaİ isci Sendikol, xonfedeİağyonu

PH*tİ*."*'"J$1,&#;,ij,j,5:ffi ıi,ffjı't h:jiJ:B1,1:i:;i,i,
olK Metal i§(ileri Federa6yonu
bsf Ulu§larara6| ltü. Sendik8lar r(onf€deİa6yonu
F.6nsız Komüni§l Parli.i Merkeu KomIte6l
F.an"l. Komüni6ı Psrti5i Bashrin} edera6yoDu
İ'lİ",,} C"İ"İiiX""l"d.Ebyonü 8du Bölse"icroT c"n"ı y","ıu,ii
İFrAn5a D€mokıatik işçi Fed€ra5yo]

ilii,iiiiTi.,,*. ."ndikaıar Konıedera-yonıı
ı "(an ttaklarl Utu§la.arast Biİliği
ii'"-i.:."'ööii_.aiiı_ , 

" 
uıL ıtci Koofeder66yontarı

P..i isci s€ndikalsrı Birliği
L ]uslararosı Hür SendiLalır Konledera§yonu
\ unani5ıan cfncl lş Konfed,rEs}onu
\ unaiinan Melal l5(i ,endikutarI t(omIte§ı
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O Faşizıni yeııecektekgüç işi sınıfinın
örsütlü önd€rliğinde tiim erekçilerin
birlikte vereceHeri mücadeledir.

sız sendikaların' yöneticileri
saygl durUşunda bulu nmuşlar-
d lr.

24.7,1980 Qarşamba gonü saat
1 0.30'dan, 25.7.1980 perşembe
günü saat 12.00'ye kadar
29.000 işçi, emekçi, sendikacl,
demokratik örgüt İemsilcisi,
siyasi parti ıemsilcisi saygl
duruşunda bulunmuştur.

olayın uiuslararası planda du-
Vulmasından sonra, cenaze
iörenlerine katllmak üzere ul-
kemize gelen uluslararasl sen-
dikal hareketin temsilciIerin-
den DsF Genel Şekreteri Jan
Nemoudry, cGT Temsilcisi
Gilbert Lebalscon, Donya Ba-
rlş Konseyi Temsilcisi J. Ben-
son da saygl duruşunda bulun-
muşlardlr.

uLusLARARAsl TEPKl'
GENlşLlYon

olavl Drotesto etmek ve faşiz-
me'kdrşı mücadeleyi yükselt-
mek için yozbinlerce işçi ve
emekci üretimden golen gtlçle,
rinı kÜllanarak eylemlerin i sür-
dürürken ve DlsK'e protesto
telqraflarl yağarken. uluslar-
arail planda da tepkiler yükse-
livordu. Bir yandan olay protes
tö edilip, faşist cinayet şebe_
kelerine kar§| mücadele sürd0-
rulürken, diğer yandan Türkiye
isci slnlflnIn mücadelesiylg
davanısma içinde olduğunu
bllbireıi dayanı§ma gösterilerl
düzenleniyordu.

DlsK,l Z|YARETLER .

DlsK'in kurucusu, DlsK'in 11

vıl denel başkanllğlnl yOrOt-
İnus: MADEN-|Ş Genel Başka-
nı (emal TORKLER'in öldOr0l-
mesi üzerlne, başta siyasi parti
temsilcileri olmak 0zere, bir
cok TÜRK-lş tıyesi sendika
vöneticisi, Belediye Başkanla-
iı- Bağımsız ser,dikaların yöne-
ti;ilerT. Demokratik örgOtlerin
temsil;iIeri DlsK Genel Başka-
nl Abdullah BASTÜaK'0 ziya-
ret ederek, olaydan duydukları
0züntüleri belırtmişlerdir.

olayln duyulmaslndan sonra
Dlsk'i ilk ziyaret, lstanbul'da
bulunan cHP Genel Başkanl
Bülent EcEvlT tararlndan ya-

Pılm|ştIr.

Yanlnda Qok saylda cHP yöne-
ticisı buiunduğu halde Dlsk
Genel Merkezine gelen cHP
Genel Başkanı BOlent EcEVlT,
DlsK Genel Başkanl vs DlsK
YOrOtme Kurulu oyeleri ile bir
sOra görOşmOştOr.

Gör0şmeden önce baslna bir
aclklama yapan cHP Genel
Başkanl Bolent EcEVlT özetle
şöyl9 demiştir:

Bu sıbnh DoİhuD Droİd€€r Nthat
Eıi6'lr cĞırzo töİcnt icfu lst.Dbu|'a
r.Iiflrcı İ.t5nbul'ı aiİişt€ değeıli
i:lııdaım. değ.İü .€Ddlİı öıdcrİ
K.n.ı'fii .l.. il€ ilıili ıcı hat€fi
ltdln. §on d.İ€c. üzğldüü. [.Türkler
Törİivo'de doııokrstit işçi haklaİıaln
ııtiaoeelıdc d€lnoİlotlk işçi haklan
ichd. 6eldikAl har.tetiD aüçlenmğiıe
tjtvtı ııııııaıaa tnıu!ınuş d€ğeİli biı
.Ğ;dikıo .İt§dısıDızdı. Çalışma Ba,
krEl olduğum ylllald. k€ndt8i il€
blrlilt. çal4E.İtaı, oDtt yık,ndaD
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taDtşmaİtan mutluİuk duvmustrm.
Kendisiniı bu koıkııoc. hainc€ ci;.ve-
te kürba. gitme6i.b! c]neyet sonucun.
da Jaşamınt yitiİmesi Türk d.mokİr_
tik i§çi haİ€keti bskııntodan büvük bir
kay,Ptıİ. All.btan K.Tüık|eı'e iahner
diliyoİum. Tüm DİSK canıiısına. sı_
Abdulıah Baştürk'üb §ahsılda tühDIsİ( topıu|uğuna, T.Maden Iaci|e,i
€eldikasl toPıu|uğuoa ve K€Eıal Tiitk.
|€r iİ yaklDlanaa ve tüm işci a.Lada§lıİ,Da allalrtin tahaDmü| Pücü diliJo_.u6.D€vletimizi ve demok a6imi,i v;t -m9İ iEteyenl€r kaDh €|leİini üe!coPluDun.he! kcEinine ve toPlumuİ
BEya!o R,$rc.ine uzatıyo.|a!.Fa!at de-Dolrra8ly, yıkaİ.lyacaklaİd!İ. dĞvieti.ln,zi ylka6oyacakld.d!r.Kemal Tütl._lcİ arkadaştmız|[ öldürülne.i avh,
zaElanda aç!k biİ provokasyoDdu!.a;I
b,r k,şkırtDad|.,F.kat provokıevonia.
n ctk,ğlz b,rakmaoın yo|u provota§.
yoolaİa 8etmemeLt€diİ. Ben inrh,wn.
rulİt ki. bilinçli TüİL işçileıi bu cjıaietİ.rşl8,nda duyduİla,| haLtı tebii.i
deDo1.33iyi. vine deııokıaainin İeıİİkuı3 aıı içinde toruma yolunda vİıu.tıye ye banş getiİm€ yo|und.
8ı,çleİ|Di büleştiİerek gö§tGrecsLlcrdir.

Kenal Tü.kl€r orkadorıE!a te}rı.
allahta. rahDet diİyorur[.

Daha sonra DlsK'e gelen TOrk_lş Genel Başkanl lbrahim
Denizcier, Baştürk'ü ziVaret
ederek olaydan duyduğu tizon-
tüyü bijdirmiştir.

FAŞlzME KARsl
KlN]Mlz
FAŞlSTLERDEN SORU LACAK
HESABİMlZ VAR

DlsK tarafından olu§turulan
komite taraflndan cenaze töre-
ni ile ilgili olarak tüm hazürllk-

55 oiSr tm demohasi güçleriyıb blrlıı<te

. faşizııi yok edinceye kadar örgütlü bir' biçiırıde faşi,ınin üz€rine cid;küiı. r,

lar yürütolmOş, gerekli görüş-
melerde bulunu lmuş dahe son-
ra, Tertip Komitesi Baskan|
D|sK Genel sekreteri Fahmi
lŞlKlAR taraf lndan 24,7.1g8o
tarihlnde cenaze tören ine
ilişkin bir aç'klama yapllmlştlr.

cenaze töreni lcin ostOnde
Kemal TÜRKLERin fotoöraft
bulunan yaka kartları basİırıl-
mlş ve korteie ancak bu Vaka
kartlarlnl taşlyanIarın katıiabi-
leceği açıklanmlştlr. Bu kartla-
rln dağltlml sağ lanarak, oerekli
önlemler allnmlştlr.

cenazenin kaldlrllacaöl ıüru.aı
Paşa camllnin önOne-sabahın

erken saatlerinden itibaren is-
çilsr birikmey6 başlam ışlardır'.

Govenlik kuwetleri taraflnddn
tOm lstanbul'da geniş g üvenIik
önleJnlerinin allndlğl, tüm yol-
larln tutulduğu, korteie gelo-
bilmek icjn ancak üc:dört
aramadan geçlldikten ionra
katlllnabildiği cenaze töreni
iÇin.cami önündeki iki Vol ac|k
blrakllmlştlr. Buradan' kortÖie
girecekler bir kez daha tek6r
teker, aranm|ş ve sayllarak
toplanma.yerine allnmlş|ardlr.

lşyerlerinden topluca çlkan
işçiler, mahallelefden oelenler
cami önünde toplan mlşlardlr.

L
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Biz işilen öliilerimizin ardından fazla

tutuştunııuş oldukları ateşi köriikler,

birşey söylemeyiz, nutuk atnıalnz
Onlann kavgasınr süıdiiıJür,

yilkselttiHeri bo},ra$ daha
. yukanlarda dalgalandmnz.

ı

l

I

l

i

slklyönetim yetkililerinin belli
sayldaki işçiyi törena alacakla-
nnl bildirmelerine rağmen, bin
lerce işçinin yollarda birikmesi
üzerine işçiler korteje alınmış-
lardlr. Ancak çok saylda oto-
büS ve işçilerin korİeje ulaşa-
madan yollarlnln kesildiğ i ve
dağ llmalarlnln sağlandlğl gö-
rülmüştür. Buna rağmen
Aksaray'da camiin önü nde on-
binlerce işçi Ve emekçi birik-
miştir.

Ayrlca cenazenin toprağa veri-
leceği Topkapı Çamllk mezar-
lüğlnda da onbİn lerce işçi
birikmiştir.

saat 12.oo'de DlsK Genel
Merkezindeki katafalktan alF
nan Kemal TÜRKLER'in naaşı,
arkaslnda çok saylda arabd ile
b:rlikte camiye ğetirilmiştir.
Merler'de saygl duruşu için
gelen binlerce işçi Merter'den
Topkapl mezarllğına doğru yü-
rüyüşe geçmişlerdir.

cENAzE
cAMlYE GELlYoR

Çok slkl güVen lik önlemlerinin
allnd lğ l Ve DlsK yöneticileri-
nin, sendika yöneticilerin İn,

milletvekillerin in, belediye baş
kanlarlnün, demokratik kitle
örgütlerinin yöneticilerinin a-

i raçlarla izlediği cenaze, cami-
ye getirilmiştir. Klrmlzl göm-
lekli DlSK görevlilerinin aldlğl
cenaze geçerken binlerce işçi
Ve emekçi yumruklarln l kaldl-
rarak, saygl duruşunda bulün-
muşlardlr.

YORÜYOş BAşL|YoR

oaha sonra arabaya konulan
cenaze kortejdeki yerini almlş-
t lr,

DlsK Ter|ip Komitesinre cena-
töreninde sıralama aşağldaki
şekilde düzenlğnmlştir:

Çelenkler,
cenaze Arabasl,
Resim,
Ailesi,
DlsK Yürütme Kurulu.
siyasi Parti Genel Başkanlarl
veva Temsilcileri,
Ya'bancl Ülke Temsilcileri.
Maden-lş YOrütme Kurulu,
DlsK Yönetim. onur ve Dene-
tim Kurulu Üyeleriyle Başkan-

f,, ],:. (t;
€
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ocenazeulreııine
katılamayan işilen
saat l3.30'dasayg
duruşunda
bulundular.

TOm lstanbul'da yollar tlkan-
mlş, işçi selleri Murat Paşa
camiine ve Topkapl mezarııgı-
na akmlstür. EIterinde tlamala-
rl. vüre(lerinde kinleri, slklll
yÜniruı<larıyıa, İüm lstanbu l

Fasizme karşl yürümüştür, fa-
sisilerin vOreklerine korku sa-
ıarken. fisizme karşl direnen
Jiğer'böldelerdeki anti-taşist
gollerin mucaoelesine gOç kat
mlştlr.

Kemal TÜRKLER toprağa veril-
dikten sonra. mezarl başlnda
6İİİonusma vapan DlSK Genel
eiskanı' Abauilah BAşTURK
özdtle Şöyle demiştir.

öreütümüzün }uİucul,nndan, ll yıl
rii;vl. DİsK Genel BaşkAnlt& yıPan,
İİİİİ,.,İ" Ğ""a S,şt"nı Kcmal Tüıi,
l.İ'i topİağa v€İiyo]uz, Faşizmo İa_rşl
iücsdatede işçi slnıft vc em€İçı,
İ'"İÜİİİ' Ul. 'yiği, €vladını. d,he
binlcİcc ş€hidiDin ysnıDa 8öEdcrıyo,,

Ttı!tt€!. yalDızca bir sĞndika lidcri
deİildi. o. öDcelikle işçi __aınınnın
ı€;ceİ kuİtululu olaD so8yalizE_ tçın,

. Eİİ,İ,ıİtı,, ba;bsız, banş içind.€ bi,
" ;;;;, iciD .avaşaa bi! tişiydi, O,

;-i;;"İ;rt valıızcı otononit ala.ıda
;";'.;;;.;, lşçİ .Dthoıı siya€i iktİ,
daı mücaleleeiıin de geİ€kli oldutılD,
Ş;,;;;" b; yolda kivga veıniş biı
İ.laaİş,-lza,, lşçi sınıft,ın rlusraı,
;;;;.-bİ"ltk "" 

dayiıışnasııi gingela,
yen bi!sataççlydı,

Türkl€r. d€mokİıttk ,tDlf v€ İitle

".ia,i"i,l,t, ilkel€riDin benim_s€nmcBi

l*,*,,,n"::it;:,3i.piif",|J
iiıt"lıt""*"ş,ıalıli"JiJııı}
f.sizne krf9r, emp€ryatizme rraİe,
_veıizne korşı 6ücrdelt bayr,ğ| €r
lıiİ.""ll".a" dalgala.,ıken. 6ücadel€
lGi,l" ,",uo vhıeği eı öıde çarptı
;i.i'üi-d";."i.".; DGM,ıstin. !
Mayıala;ın başında o vardı,

Türkl€! icin col şey söylenek müE,
rto. ıoi tl işçii.i gcıelliİl€ ötüleİi,
miziı aıdııdan iazlı bit ş,y 8öyl,EC,

lar Konseyi,
Maden-lş organlarl Uyeleri,
parlamentğrler,
DlsK Üyesi Sendikalarln Y0_
r0tme Kurullarl,
Demokratik Kitle Örgüjtleri Baş
kanlarl,
Madenls.
Alfabeİik slraya Göre DlsK
Üvesi Sendikalar,
D[sK Üyesi olmayan sendika_
lar.
Demokratik Kit|e ÖrgOtü uye-
leri
Diğer Katllanlar.

DlsK Yönetim Kurulu ve Baş-
kanlar Konseyinin çağrlsl üze-
rine. cenaze törenine katlla-
mavin işçiler saat 13.30'da
saygı duruşunda bulunmuşlar_
d lr.

Her iskolundan, giysileri için-
deki - ikiser iscinin cenaze
arabasınıh iki yanlnda nöbet
tuttuğu korteiin, bir ucu Top-
kaol'Va varlp mezarllğa glroF
ğlnde yOrOyOşOn diğer ucunun
daha Aksaray'dan hareket et_
mediği gözlenrhiştir"

En önde DlsK oyesi, klrmlzl
oömlekli işçilerin önlom aldlğı
İoneide v0z|erce çelenkin bu-
lundJğu,- siyasal parti temsil-
cilerinin. milletvekillerinin, be-
ledive baskanlarlnün, demokra_
t iı< brgğiıerin temsi|cilerinin,
seridika yöneticilerinin, ulus-
lararas| sendikal hareketin tem
silcilerinin yer aldlğl görül-
mOştür.

o



Oiş yerlerimizi
fabrikalanmızr
mahallelerimi2i birer
anti-faşist
kale haline
getirelim.

yiz, Dutuk atmay}z. onların kavaa8ını
6üİdiirür, tutuşturDruş oldukları ateşi
köıükle., yükselttikle.i baylağı daha
yukanlArda dalaalandıİıİız.

Tü.kler i.sanhk dügmaDı farfutlcrin
kuİşunlarıyla fi zik.eI olaıak ıranlzdaD
ayılldı. Ancak o, kavg.sıyla, mücode-
leci kişiliğiyle, düşiince ve cyl€mi il.
ar6mPds yaşıyor v€ yaşayac3k.

lşçi aınıfının bağın.ızlık, denokrasi
,ve sosyalizm Dücadel€si çetin bir
kavgadı.. Bu mücad€lede etbette şahit
vereceğiz. Tü.kl€r bü'savaşta yitiİdi.
ğiniz Dc ilk şehidimizdiı, ne d€ soD.
Aİcsk bayraı yetc düçmey€cek, işçi
sın ! bilimiDin gösterdiği yolda kav8a

Bizi bi.e. birer öldürerek y€nem€y€.
cekleİdir.İşçi sınıftmlztn ve emekci
halkımızın coşt(un akaD s€ti fArfutl.ri
mutlaka ve mutlaka aktttıklaıı İanl.r-

Bü8üD buİada miicadele alkad.şımtz
Kemal Tülkler'e v€Iebileceğimiz bi.
tek söz vğİdıİ: laşizme kalşı biflikte
mücıdel€ etbel. onu yaşstlcak olan
tek şey dt budu..
onu mücıdel€mizde yaş5tacağız dc-
mek fabri}alğn, işycİlelid, Daballe]eİi
faşizmc kaİşı birei kal€ halid€ getiİ€c€-
ği2 d€mekti.. Tüm demok.atla.ı, ile.i-
cileri, yuİt8everleri, devrimcileri, tüm
işçi ve emekçileri sanaİımıza kat6cağ,2
dem€ktiİ.
İoci gınıfoın yiğit €vladt §eni toplağa
veİirkc. bir lüGz daha yinGliyoruz.
Gündemimizin tek maddegi laşizme
kaişı aıvaşDaktı.. Bu nedenle ıramz,
daki tüm siyosi farklılıkla.l bir tenaİı
koy.mk j'j8ütlü bi. biçi8de faşizmin
Üzerıne gtdeceg,z,
DİsK'in kırarı ve laşizme İaİ tüm
öİg|itlere çsğnsl buduİ. ve bu DücadG-
ll fa§izDiyo} €dioceyc kadar 8ü.cc€k,
tiİ,.

Anınt mücadelemiz]€ yaşat.cağızl

Törene katltan Türk-iŞ'e bağll
Petro1-1s Sendikasından Ah-
met Ayd ın, arkadaşlarlyla bir-
likte lzmit'e dönerken yolda
arama bahanesiyle d urduru la-
iak tartaklanmaya başland l.
An latllan lara göre; yapılanlara
karşl durmaya çallşan Ahmet
Ayd ln, hiçbir ihtar yapllmak-
sızln kurşunlanarak öld ürüldü.
Kocaeli Valiliğinin cenaze töre-
nini vaSaklanmasına rağmen
DisK 've Türk-iş üyesi işçiler
işçi sınıfının yiğii neferine

J
7

Kemal TÜRKLER katledild i.
Faşisİ cinayet şebekeleri cina-
vetlerine bir yenisini daha
iıklediler. Kem;l TORKLER'e
slkl|an kurşun onun kişiliğinde
işçi slnlİlna sıklldl. Bu kurşun-
lar hesap3lz kalmayacaktlr.
lşçi sınıİımız faşjzme karşl
mücadelesinde üstüne düşen
görevin ve tarihsel soru mlulu-
ğun un tilincindedir. Bu bilinç
ile, faşizmi tarihin çöplüğü ne
atacaktlr.
slnlf bilimimiz, İaşizme karşl
nasll mücadele edileceğ in i gös
termektedir. Bu konuda uluslar
arası işçi slnlfl tarihi deneyler-
le doludur. bu deneyler Türkiye
işçi sınlflnln Ve emekçi halkl-
nln mücadelesine lştk tutacak-
tlr.

Bugün bağlmşlzllk, demokrasi
ve sosyalizm kavgamlzda şe-
hit otanlarln hesabl mutlaka
sorUIacakttr. Faşizme karşı
rülücadelemiz,. işçi slnlf ımızln
örgütlü öncülüğünde, "Faşiz-
me karşl olmak" orlak noktasln
da tüm antijaşist g 0çlerin
kitlesel mücadelesinden ge,
çer. Bu inanç ile "işyer|erini,
f abrikalarlmızı, mahallelsrimizi
birer anliJaşist kale halin6
gelirmek, anti-faşist mücade-
leyi hayatln her alanlnda güç-
lend irmek g ündem im izin birin-
ci maddesIni oluşturmaktadlr.

Bağlmslzllk demokrasi-sos-
yalizm mücacelemizin şehitlğ
rin in kanlyerde kalmayacakllr.

FAslzMl MUTLAKA
EzEcEĞlz!
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2oilART FAşİztE İHTAR EYlEtİ
]ıEDE]ı ivı- Açı tA]l DAvADA

DisK vünürtE KuRutu üv-ı:ni
BERAAT ETİİ

Tiirkiye İŞ sııııt llt l<ez faşist saldın ve
cinayetleıre karş ştterleri indirip

iş bırakarak cevap vermiştir.

Ancak 16 \1aIt ka!liamına
DiSK'in tepkisi çok farklı
olmuŞtur. DiSK işçi sınıfının
üret imden gelen giicünü ortaya
ko_,-arak faşizme karşr sınıfsal
bir çıkış 1,apmışııı.

DiSK Genel Başkanı Abdullah
Başt iirk biı açlklama yaparak
faşist saldırr ve cinayetleri
protesto etmek üzere DISK
üye§i işçilerin 20 Mart Pazar:
tesi günü 2 saat süreyle iş
tırtakacaklarrnı bildirmiş,
Türk-İş ve Türk"iş üyelerini.
tüm yurtseveİleri ve demokra-
tik kırruluşlaIı eylem biIliğine
çağlrmıŞtrr.

20 ,laIt 1978 Pazartesi günü
Türkiye işçi srnrfi tarihinin
önemli bir dönemeç noktasını
oluşturan 2ül MAR'f FAŞIZ-
|\lE İHTAR EYLEMi'ni ger-

çekleştirmiştir, Türkiye işçi
slnıfınr faşist saldırı ve cina-

yetlere kaİşı ilk kez şalterleri
indirip iş brrakarak cevap
vermiŞtir.

20 Mart 1978'de saat 08.00'den
.itibaren Çaİklal durmuş, ma,

' kineler susnıuş, birçok i]de
elektrik, su kesilmiş, büyük
kentlerde trafik kilitleümiş,
radyoiar susmuş, okullaıda
ders yapılmamış, avukatlar
mahkeme]ere girmemiş, kaınu
görevlilerinin önemli bir kısmı,
öğretmenler. bi]im adamları,
sağlık emekçileri. memurlar
FaŞizme ihtaI 'ylemi'ne ka-
tılmışlardrr.

Yönoıicilerinin karşı ç ık m asına
ragmen Türk-lş t abanındak_
çok sayıda işçi ve bazı bağım-
sız sendika üyelcri de iş
hırakma ey!emine kaı ı]mıs]ar-
d ıı.
20 Mart günii olay çıkmasrnr
isteyenlere. Tüıkive işçi sınıfı.

16 Mart 1978 günü polis
gözet iminde Istanbu| ['Iniveı,
sitesi'nde dersten cıkan öğIen,
cilelin üzeIine otomatik silah-
larla, bombalarla saldrrrlmış,
öğrencileıden Hamit Akıl, Ab,
dullah Şimşek, ,Ahmet Oren,
Baki Ekiz, Murgt Kurt hemen
Üniversite kapısı önünde, Ha"
tice Özen ve cenil sönmez de

. kaldıııldıkları hastanede öl-
müşler. 40 kadaı öğrenci de
yaİalanm§tır.

Bu insanlık dışı olay tüm
anti"faşist kişi ve ölgütlerin
tepkisini çekmiştir. Demokra,
tik kitle öİgutleri yayınladıkla,
rı bildirilerle olayı kınamışlar,
ülkenin dört bir yanrndan olayı
protesto eden sesler yükselmiş-
tir. Ertesi gün çok sayıda' DİsK üyesi işçinin de katıldığl
büviiti bir cenaze töreni t'apıl-
ün ısl ır.
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O Faşizm tarafsızhk politikasından kaıı alarıık
gelişnekte, itk tısatta da tarafsızlara
saldrrmaktadır.

disiplini ve kararlılığıyla ola,
nak vermemiştir.

Disiplin içinde direnişe başla,
yan işçi sınıfi, yine aynı
disipljn içinde saat 10.00'da
makineleri çalrştrrmrştrr.

Faşizme karşı mücadelede ta-
rafsız kaIınamaz, Faşizm taraf
sızhk politikasından kan ala,
rak gelişmekte, ilk firsatta da
taraf srzlara saldlImaktadır.

DiSK, antıfaşist mücadelede
sessiz kalamazdı. 20 Mart
Faşizme ihtar Eylemi, faşizme
karŞı mücadele etmesi gere-
kenleri uyaran ve aynı safa
çağıran zamanlr bir eylemdi,

O günlerin, sağa da sola da
karşıyım iddiasında olan ve her
firsatta bu .konudakl samimi,
yet ini ispatlamaya çallşan hü-
kümetin, eylemi mahkum edi
ci tavırlarınln arkasından
DisK Yürütme Kuru]u hak-
kında dava açıldı. Geçen gün"
leİ, DiSK'in bu eylem kararı,
nın ne kadar isabetli bir teŞhise
dayandığını, ne kadar doğru
bir ta\,ır iinerdigjni, sağa da
sola ri ırarşı olanlar dahil
herke,., .ısterdi,

Bakııköy Asliye Ceza Mahke-
mesinde açılan davada, aleyhi-
mize kulanrlmaya çalışılan 275
sayrlr yasanrn 56, maddesinin
Anayasa'ya aykırılığı iddianıu
Nlahkeme tarafından bilirkişi-
vc inceletilirken, Bakırköy Ttıp
İu Basın Asliye Ceza Ntahke-
mesinde 20 Mart Faşizme
İhiai Eylemi ile ilgili DISK
Aiansr'nda kanunsuz grt,ı ı
teİı,ik ve çağrı yapıldığı iddia-
sıyla yargılama başladı.

Bu arada DİSx Genel ııerkezi

. 
aranmak istenmiş ve aİan]a

kararrnı Yargıç şu gerelrçeyle
reddetmiştiı|

"...Toplu imhaya karşr koy,
mak siyasal amaçh eylem
değildir. Heıhalde toplu öğren,
ci imha hareketine karşı çık-
mayı, bu karşılrğı belli ederek
toplumu n devlet organlarınln
dikkatini olay üzerine çekerek
2 saat sonra işe dönmeyi grev
olarak nitelenditmemek gere,
kir...O halde insani olup toplu-
mun siyasi olarak niteleyeme,
yeceği kötü bir olaya dikkat
çekmek için yapılan 2 saatlik iş
brraima sonucu doğuran pro,
testo eylemi siyasal amaçlı
gıev olarak kabul edilmemek
serekir. Bu. kişi|erin insan
iı-, niteıiğini kabul gereği ile
aynı noktadrr.

Bu göıüşler ile devletin özel ve
tüzel kişilerin haklarını koru.r
mokla yükü mlü yargı yeılerl,
nin suç olmayan bir eylem için
belge toplamak üzete aıama
kaıarı vermesi yasa dışr olaca,
ğından böyle bir olayda arama
karatı veıilmesi uygun göfül,
memiştir."

Ancak DiSK Genel \1erkezi"
nin 20 \1art Fasizme ihtar
Eylemi'nden dolal,ı aranmasın1
"demokratik" bulmal,an 1,,argı
yerleri. daha sonra esas ı,argr,
İama başladıAında !i5 sal,ılı
va§anın 56. maddesiniı .\na-
vasa'ya aykırılıgı iddiam ızı.
"öyle olsaydr, bu itiraz bugüne
kadar yapılırdı" benzeri bir
manttkla teddetmiŞtir.

Türkive iŞci sınlflnın 20 _\tart
Fasizme 

-İhtar 
Eylemi'nden

doJayı yargılanan ve bu kararı
almakla suçlanan DlsK Yü-
İiitme Kululu.20 Mart Eyle,
minin kanunsuz grev olmadrğı
ve demokratik bir plote5to
olduğu biçimindeki bir değer-
lendirme sonucu beraat etmiŞ,
]erdir.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mah.
kemesinde görü]en davada alr,
nan beraat kararr aynen şöyle-
dir:

"...sanrklara müsnet suçun
rnahkumiyetleri yönünden ke,
sin ve kanaat veıici delilleri
olmadığrndan ve ayrrca müs,
net sucu olayda kanuni unsur,
larınm da dahi teşekkül ve
tekevül etmemiş olmasrndan
dolayr bütün sanrkların beraat
lerine.. "

20 Mart Faşizme ihtar Eylemi,
TüIkiye işçi srnıfı ve tüm
emekci]erin baAımsız)ık. de-
mokrasi ve sosyalizm mücade-
lesinde önemli yer tutan. faşiz-
me kaışr mücadelede emekçi
kitlelerin örgütIü mücadelesi-
nin etkintiğini vurgulayan güç-
lü bir eylemdir.
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tişçi şııııFır,ız,
§İYAsİİ«ıioaRrt

raşİ§T DEwEr
özLEr,ırniri

BoşA 9ıI(,.RACAKT,R
Egemeıı slnrflg1 işçİ ve eımekçi
yığnlan, kazam]mış haklannı
koruınak ve gdliştirmek yöntindeki
kararlı daınanışları karasında
"hulruk devleti"ni "terör devleti" ne

Dinya emperya]ist-kapitalist sis-
teminde ortaya çüan buıalurılann
tiiıırıü bu sistemin doğasr, gereği
bulaşıcıdır. Dolayısı ile bu siste-
min yaşaİnakta olduğu bunaİm
ona bağmlı olaı tiılkemize de
yaısım§ ve azgelişmişliğiı getir-
diği diğer yapısal sorunlaıla birlü-
te hızla derinlşerek. diizenin
yöneticisi sınılan ve onlaııı
siyasi ütidarlaruu çözüLrıesi çok
güç sorurılaıla kaşı ka§ıya getir-
miştiİ.

Egemen sııujlar; kapita.list diize-
nin kendini yeniden iiııetmesinin
iki arıa koşıılu, istilcaı ve rasyo-
nalizaşıonu , iiılkemizde de bir
tiirlü sagayaİnarıakta, bunun so-
nucu olarak diizenin iki ana sınıJı
ve onlanı ktınımlarl arasındaki
çelişkiler hızla keskirılşmektedir.
sjirmiiıücü suuflar bu çelişkileri
kendi sıruf ve diizen çüarlan
doğİıjltusunda çtıziiırılemek için
resmi ve sivij teıörü kendi hukıık
sisterrılerini de çiğneyerek tırınan-
dırmakta, işçi suı,ı vt emekçi
halkıı kazarıılrruş büiün ha}lanıa
sa]dırarak kapitarist düzeıi birjşlerıiğe kalırştunııa çabalanru
siirdiiı,nnktedirler.
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Eg€men _ru]lt-lal bu çabalanru
sonuca iİaş trrabilırrk iciı ,"ınıflı
toplııırıların riimünde görii]dügij
gibi. iiıtkemizde de bunaimrı
bütiin \iikiinü ezilen suuf r.e
yıgı:ıJara 1iiıldemel.e çalışmaiıa-
drrlaı. Aıc.k işçi ve emekci
yığıııların. kazarulmş hal<laııİı
koruma.k ve geüştirmek yöniiıde"
ki ka_raılı da!,ı.aıusları karsısrnda
bU kez yen;.'jr.]em ve saldırılara
başııııara1,: "Hukui Devleti" ni
"Terör Devleti" ne dönüş ti.imeye
başlamrş lardı,.

İşçi sırıfi ve emekçi haikın demok-
ratik hak Ve özgiifliikleİe sahiD
olduğıı tiim a]arılar bu amacla
yogun biı şekilde kuşatıJmş .ve
saldırıJa_r başlarruştır.

Bu kuşatıDa ve saldr aı özellikle,
kapitalist bunalrmın t€mel nedeni
ekonomik olduğudan, Emek-seı-
maye çe§kisinin odaldaıüğ ça_
lışııa yaşamında yoğunlaşmakta
ve iilkemiz işçi sınıfı ve emekçi
hailo bu alanda da bugüne dek
görrD€diği sa.lün ve tehditler
altında tuhılmaktadır.

Bu saldn ve tehditleri balikte
planlayıp örgütlryen egemen sınrf-
lar ve siyasi iktidar; biı yandan
seımaye güçletinin tiimiiıııü örgüt-
ler ve merkezileştirirken diğer
yandaı emğiı safındaki bütün
güçIeri paıçalamaya, dağltmaya
ya da kendi güdiimü attııa
solcnaya çalşmaktad:ı. Siyasi
iktidar bunlan 

, 
gerçeklştirmeye



paıçalamıya, dağtmaya çalışrrıakaaır.

pianlayıp örgütleyen egemeıı anıflar
ve siyasi iktidar; bir yandan s€rmaye

merkezileştirirken diğen yandan
emeğin safrndaki bütün güçleri

Bu saldın ve tehditleri birlikt€

güçl€rinin tiimiinü örgütler ve

güşıken ayni zamanda bu alaıda
da fşist haıekete koltuk değnekli-
ği yapnakta, işi ve emekçileri
tam anlamıyla denetim ve baslır
altııda tutabilmek için faşist
yöntelrüer kullanınaktan kaçıruna-
makta, faşist özlemler içinde
olma}tan geri durmaııaktada.

KAPİTALİST DÜZENİN
çIKAil,ARI İÇİN
ÇAL!ŞMA YAŞAMI
Kı,rŞATILDI...

. 1475 sa},ılr iş yasaslru daia da
g€riye götiitecek olan "İş Yasa-
sı Değişildik Tasansl' hazırlan-
rİuştır.

ı 274 saynı Sendikalar Yasası ile
275 seyü toplu İş Siizlegesi,
Grev ve Lokaü Yasası faşizınin,
işkolıındo ve işyerinde "tek
sendika" yönteınine uygun ola.
raL dğştirilmektediı.

ı Sendikal hak vd ozgiırıiıkıerin
tiiniinü askıya alaca} olan Eşel_
Mobil yasa Tasansı üzerinde
çılışmıüaı siiıdiiıii,lmektedir.

o Bütiin toplu sözleşmeleri denet-
lemek ve gerekiıse bağ,ıttanğıala-
nnı engellemek iğn devlet biin-
yeeinde Toplu §liizlege lfuoıdi.
nasyon Kuıulu (TSKK) oluştu-
ruImuş ve çalıgalanna başla-
ıİ!ıştıa.

o Siyasi iktidar ülkemizin hicbir
döneminde girtitmeyen nicelikte
ve haksv gerekçelerle üst üsk
gıev ertelemelerini siirdiirmekte-
dir.

ı Kamu emekçilerinin kazanl|mış
bütiin halrlannr ortaden keldııa-
ıgk onlan faşist nodelde biı
iirgiitlenme içine sokmap amaç-
layaD "Yetki Yasasr" taeorısı
hazrlanmıştıı.

o Asıl amacı sendikal örgütlenme-
" yi engellemek ve grevleri krrmak

olan ''Işyerleri &el Güvenlik
Örgütleri" oluşturrna çabalan
siirrnektedir.

ı Ça|ışmı Bokanüğı uygıılaııaya
soktuğu biı dizi genelge ile
sendikal yaş:ııa faşist sendika-
Qliğa gEçişin tohumıanoı atmak-
tadır.

ı Bağtlanmş toplu sözleşmelerin
birçok rnaddeleri uygularuna_
makta, devlet ve özel kesimde

tensikatlaİ yoğlnıaştınlİnak.
tadır.

ı l!filyarlarca lira vergi kaçüani işverenler drnırken siyasi ikti.
dar, sendikalaıı denetlenm€eini. hızla giindeme getirmektedir.

o "Olağanüstü Ha]" ve "DGM"
yasalaıı girişiırıteri yeniden başla_

tılma]rtadJİ.

İŞ YASASI,NDA
AMAÇLANAN
ot,t MsUz DEĞİŞİKLiIQER
ÖZLEMDONğIEYE
GEÇMEYEcEKfİR.

1475 sa},ıh İş Yasası'nı dğştir_
me çafumalan Çalışma Bakaılığ
tarafmdaı tamarrılaruruş ve deği-
şiklik tasansı son biçiınini alıruş_
tıİ.

Başta DİSK ohnak üzele, işçi
sırufuun ve emekçi halkın örgiitle.
rinin "Bütiiı çalııenlaro tek bir İş
Yasası" ilkesine bağlr olarak
siirdiiııdiiüıleri mücadele sonucuı-
da siyasi iktidaı, tanm ve orrraıı
emekçilerini bu d€işiklik tasan-
sıyla Iş Yasası kapsam.ırıa aiıalı
benirrıserİıek zorunda kalİDıştıİ.

Aıcak siyasi it<tidar tanm ve
orman emekçilerine bu hakkı
tanurıaı zorunda kalükeır öte
yandan bütiin emekçilerin yasada-
ki en büyiü güvenceşi olan lodem
tazminatüu; yaşlı.tk, maliilliik ve
emeklilik koşııliaıııa bağlayan}
çalşına yaşamudan kaldıİnakta
ve siiı:esini de 30 giiııle sınıılaııdır-
maktadü.

.Böylece toplu sözlşme göri§me-
lerinde kıdem tı_zrıinatı pazarlık
konusu o]rııaktan çıkarılacak ve
yiiriirliikte olan sözleşmelerin lı-
dem tazminahna yöneük hiiküm-
leri i§letilıneyecektiı.

Ça]ışma Bakanlığı diğer yaı<lan
"Iftdem Tazııinatı Fonul' ad]ı bir

yasa tasansını da bu maddeye
uyguı olarak hazırlamş ve bu
konuda bugüne dek işvererılerin
üstlendiği bütiin yasal yii}ümlü-
liiklerin bu yasa tasansı kanairyla
devlete aktariması planlanmıştır.

Siyasi iktidar kıdem tazmirıatı
konusundaki bu arrıacıru gerçek-
leştiıebilınek için işi sırufına
göstennelik birkaç "oluııı!u" (!)
değişiklik sıınmayı da rınutmamrş-
tır.

İşçinin iş aktinin feshine ilişkiı
13. maddeye "Ekonoınik ve teknik
zorunluluk bulıınmadıkça" dqrimi
eklenıniş, yine §aktinin kıdemsiz,
ihbarsız feshine olanak tanıyaı 17.
ııaddenin uygulamada hiç göriil-
me]ıeıı "b" ve "c" fı]çalan madde
kapsamııdan çüanlnıştıı.

Oysa işçi sırufımız yüard..ır 13. ve
17. rnaddelerin İş Yasası'ndaı
taınamıyla çüartılmasııu savun-
makta ve bu doğrultuda mücadele
veırrıektedir.

Bu dğşiklikler rıe Yasa'nrn ne de
maddelerin anti-demolçatü nite-
[klerini hiçbir şekilde ortadaı
kalürmainakta, işçi sırufina yeni
birşey getirmemektedt.

Heniiz kamuoyuna sunulmauıuş
ol,an bu yasa değişiktiği tasansı,
örgütiiİniizii]r en geniş ve kararlr
mücadelesiyle, siyasi iktidann iş-
verenler ad_ırıa giindenıe getirdiğ
bir "iizlemler" tasan$ olrnaktan
öt€ye geçmeyecektir.

SENDIKAL YASA
DEĞİŞİKLİKLERİNİ\ YÖNÜ:
FAşİST MUssoLn{rNİN
"HERFABRİKADA lEK
İKTİDAa. DEDİĞİ
İŞKoLUNDA l.E İŞYERİNDE
"TEK SENDİKA"
AP aznırk hiikiimeti, 274 sayü
Seiıdikalar Yasası ile 275 saııjr
Toplu İş §iizleşmesi, Grev ve
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Lokavt Ya§a§iu işçi sırıfma
tanıdığ ha} ve özgiiı,liikleri geri
alma} için çabalannı yoğunlaştıı-
mış ve bu konuda dğşiklik
tasarılannı giiİıdeme getiİmiştil.

Siyasi iktidar, işçi sınıfı ve emekçi
halktan gelecek biünç]i ve kaıarlı
tepkiyi tahmin ettiği için hazırla-
dığr bu d€işiklik taşarılanıu
ba§ından ve kamuolıından gizli
tuhnaya, adet€ kaçırrnaya çaİş-
rnaktadİ.

Ancak, jşçı ve emekçi yı$rılaıın
kazaımış bıılrınduğu bütün hakla-
ra düşman böyle bir iktidann,
bugiine dek bu alanda yaptıldan,
bıından sonra ki amaçlanıu da
dolaysızca ortaya koymaktadrr.

Bu siy4si iktidaİ iilkemt burjuva-
zisinin özlemlerini gerçekiştiıme-
ye glışan bir iktidarrlır. Geçmiş
,MC yönetimlerinde olduğu gibi bu
dönemde de hiikiimete gelir gel-
mez düğ önlemlerle taikesini
düşijİmiiş kelini göstermiştir.

ülkemizin sendikal alanda en
'yetkin ve etkin işvereni Turgut
Özal'ı MES§ Başkanlğndaı alıp
Başbakantık Ozel Müsteşn ya-
paı ve DPT'yi onun denetimine
veren bir Başbakaı'm ve hiikiirne-
tinin ağıaçlaİını göstermek için
heıhalde başka ömekler vermeye
hiç gerek yoktur.

Basına sEaD haberler; yapı]aı
değ.işikliklerin, işvererılerin de öte-
den beri savuıduğu işkolunda ve
işyerinde "tek sendika" oluştur-
maya yönelü olduğunu doğ,rula-
rııaktadıı.

Ülkemü işveren iigütleri; Ticaret
ve Sanayi Odalan Birüğ, Ttirkiye
Isveren sendikalan konfederas-
ybnu, Tekstil İşvereııleri Sendika_
sı, Madeni Eşya Sanayicileri
Sendikası başta olınai iizere yap_
tı]dan çeşitli toplantı ve açıklama-
larda, "Sendikalann sııuısız hak
ve iizgiirliikler iğnde buluıduk-
l,annı, dolalnsı ile Tiirkiye'de bir
içi sendikalan enflasyonu olduğu-
nu ve bu iizgiirliikler içinde bazı
sendikalanı işileri ideolojik amaç
ırnna alet ettiklerini" beliümişler
ve hiikiimetten "Sendika saplan-
nın gzeltılması konusunda önlem
allnmasınl, aidat toplamada
check:off sisteminin kaldrnlması-
nı ve şendikalaının denetlenmesi-
ni" belirtmişler
Daha sonra işveren örgütlcri adııa
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Siyasi iktidar işi sınıf,
ve emekçi halktan
gelecek bilinçli tepkiyi
tahmin ettiği için
bu degişildik
tasanlannı
gizli tutıııaya
çalışrıaktadu.

TİSKyetkilileri, kendilerini "yasa
koyucu " gibi gtirerek bu dogrul_
tudaki önerilerini siŞteİnleştirmiŞ-
ler, yasa değişikliği tasarılan
oluşturaİak Demiİel ütidanna
srınmuşlardır.

Hiikiimetin bu a]anda*i değşiklik
tasarılarııa ömek oluşturdukla.
nndaı artü kuşku bulunmayan
bu yasa değ.işiklğ tasar arr sözde
"sendika enllasyonunuı önlenme-
6i" göritıtüsüyle, taıihin çöplii}le-
rinde kalmrş faşist iktida ann
uyguladıldan "dwletin denctimin
de tek tip sendikacıJık" oluşturma
gayı,etlerini içermektedt.

Böylece işyerlerinde ve işkollann_
da devletin güdiimiindeki "tek
sendika"lar egemen kıiınacak, işçi
smıfırun bilimi doğrııltu§unda-mü.
cadele siiırdiiren sendikalar giderek
ortadan kaldırılacaktır.

İşçi sınrfınıı ekonomik_demokra-
tik kitle örgütleri olan sendikalar
Ispaıya'rrrn falanjist, Italya'run
faşist ve Almanya'run nazi üti
darlanıda bu yönterıle kuşa
döndiiriilmiş ve faşistlerin dene-
timleri altına sokulmuştur.

Faşüm, sendikal alaıda yrğılann
örgütlü tutulrnasDı arna örgütle,
rine gerici bir karakter verilmesini
amaçlar. Bu gerici karakteri vere.
mediğ an orılaıı dagttt ve kendi
amaçlan doğrııltusunda yeniden
örgütleı. Bunq koylaylaştırmak
için de yasalaı, karamameler.
tiiziiıkler v.b. çüanr. Her a.landaki
ideolojisine uygun olaıak bu a_laıı-
da da "ulusal sendikacılıi" kaıı.a"
mıyla. bir ulusun çüarlanrun srnrf
çüarlanndaı her zaırıan önce
geldiğ,ini, uJusun srruflaİ-üstü ol_
duğuu bütün çalışan kitlelere
beniınsetmeye çal§ır.

Bugün içinde bıılunduğu;nuz yo-
ğun toplu sözleşmeler döneminde
hiikiimetin. sendikalara onlarıı
toplu sözleşmelerine ve grevlerine
yönelttiği sald]ılann ideolojik sa-
ıııunalarrru işvererı.ler üstlenmek-
te ve aü'İlr yöntem]e gxevdeki
işçiJeıe: "Kaybolan üretimleri ye-
riıe kol-mazsaırz bunun yiikünü
millet çker." tehditleri saııırarak
greı, }ormaya çalışabilmektedirler.

ÇalıFrra Bst(oıü& "Tohumlan"
Atıyor:..

AP azuı.lü ütidaıırıı 274 \Je 275
sayıi Yasala_ıda 1,aptridan değişik
lik tasai an henü kamuoyuna
aç}lanmaırışken. Ca]ı."mu r*urı
lrğ uygı]Jamal,a soktuğr bir dizi
genelge ile çe si],asi ütidann
isteğ,i doğnıltusunda \ erdiği yet-
kiler ile faşist sendi}ıacılıgın to-
huırılanıı Pjışma },asaıİ]na at-
rnaya başlarrırştr.

Toplu §özleşme diieninin kurul-
duğu 1963 1,ılıııdaı beri uygııla-
mada büyiü sonırı]al !,aİatan Ve
büyiik ölçüde sil,asi iktidarlann
iradesi yönünde ı,eriJen işkolu
yetkilerini Çalışma Bakanlığ şim-
di datıa da ıar,]l bir uysu]aİrıa
içinde, işkolunda "tek" olmasrru
amaçladığ sendi}ialara veiTnekt€-
dir.

Ömeğn 3 nurnaıalı maden işko-
lunda, Maden Federasyonurra,
Çaişma Bakarılığııca terilen iş
kolu yetkisi açlk bir 1,aıılı uygrıla,
madır. Bakarıiı$n, r,erdigi' bu
yetki DİSK'e bağ]r bu is kolunda-
ki sendik a ]anmrzın itiıazıyla Yar"
gtayca fes ed ilİniŞti.. Yaİg]tay
fesih karannda, deg,işik işyerlerin-
deki sözleşmeler fes edilmeden
yetki başrıınısunun yapılamaya-
ca$ gerekçesini ileri sürüyordu.
Ancaİ \Iaden Fedelasyonu, söz-
leşmeleri fesh ettiğ,ini bitdirerek
tekrar yetki istemiş ve Bakanlü
biİ ajaştm4ya gerek görmeden,
qpndikanın heıanrna davanarak
t€krar yetki ,".-işti". gıİ aıırum
karşıslnda, DiSK'e bağlı DEV_
MADEN_SEN ve YERAI-TI MA_
DEN-İŞ sendikalan bu yetki
karanna kaışr Yargltay'da dava
açmrşlar ve Yzırg:ıtay da siiıresi
dolmayan sözleşmeierin fesh edile:
meyecğni ileri sürerek işkolu
yetki karanru bozmuştur.

Yine Ça]ışma BaİanJrğ Şubat
ayında çüardığ bir genelge ile
işyerlerinde grev oylamasırrrn yön-
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tem.ini yasalara uygun olaıak
belirleyen 5 ve 8 numaralı genelge-
leri ortadan kaldırmrş, "tek sendi.
ka" arııacrna uyaflı bir grev ,

oylaması yöntem.i belirlemiştir.
Daha önceki uygrıJarrıaiarda grev
oylamasına katılacat işçiler "çaErı
taıihi" esas alınarak belirlenirkeıı
bu genelge ile "grev oylamasının
istendiği başııınr tarihi" esas
alrnmrştır.

Böylece işvererıler taıafından, iş,
yerlerinde grev karan veren örg,ıit.
lü sendika üyeleridn işlerine son
verilecek, dilediğ sendüarun di -

lediği kadar işçisi işe alınacak ve
onlarrn imzasryla grev o1.laması
istenerek asıi örgütlü sendikanı
yetkisi düŞürülecektir, Grer oıla.
ma$'dlizeni. isver€rrlelin dil;ik_
leri sendikalanİşyerine gerirmenin
en önen]]i aracı o]arak kui]aıia-
ca}tır. Bu yeni genelge1,le. bül.iü
işyeri işvererılerine. eskiden sade-
ce kiiçük işyerlerinde ul,gıılanabi.
ien bu manerra]aı-ı ul.gıılama
olanağı sağlaJuna]iradır- Bu ör-
nekJer. CaLşma Ba}ıadıgııı: işçi
sırufuun sendika],hak te özgiirlü-
]erini ortadan kaldrrma gi_rişiırıle-
rinin. işyerlerinde ıe işkoilannda
tek sendikayı egemen kılma amaç_
lanıun birer parçalandrı .

Çal§iİa BalraİJtğ1 27{ l,e 2?5
sayılı Yasalara iiişkin diğer alaı_
lardaki çaişmalanrı da a\rüi dog_
rultuda süıdiiımekte. sınrf ı,e kirle
sendika]arrrun yetkilerini. deneti_
minde olan Bölge Çaiışma
Müdiiıliikleri aracıhğyla gecütir-
mekt€ ya da iiye çoğunluğu.a
sahip oJınayan rakip sendikalara

kurulu Toplu sözleşme Diizenini
ft adan kaldırrna kuıulu:

TOPLU SÖZLEŞME
KOORDINASYON KURULU

1980 y ırun özürllikle KiT'ler aç1-
sından bir t,,piu sözleşme yılı
olması nedeni3ıle hükümbt IMF
nin verdiği buyruklara bu alanda
da önerıle sanlııış, ekonomik
istikrar programı gereSnce; kamu
sektiirünün veldiği açıklaıı gider"
mek ve genelde süıdürdüğü işçi
ücret]erini sırırllandırma politika-
sını 1 milyona yalon KİT işçisi
üzerinde somutlaştlmrak özel İek,
töre de bu alaıda bir örnek
oluşttrma} amacryla Toplu §iz-
leşme Koordinasyon Kuru]u'nu
(TSKK) oluşturmuştur.

Başbakaıılıİ< Genelgesiyle oluştu_
rulan bu kunıla sözleşmeleri de-
netleme ve gerekiİse bagrtlaİürDa-
lanru engelleme yetki§i tarunrnrş_
tır. Böylece işçi sendüalıırıırn ve
işvereıılerin Aıayasa ve sendikal
yasalaİdan dogaı haklan gözardı
edilerek kendi özgiif iıade]erj ile
toplu sirzleşme bağ]tlama yetkileri
ortadaı kaldınlmak ist€nmiştir.

Hiçbir yasal dayarıağ bulunma-
yan, yasalara rağmen oluşturulan
böyle bir kıırulun krsa ve uzun
vadeli amaçlarırı DiSK an]amak-
ta gecilanemiş ve kamuolıına, işçi
ha}jaırt gaspetmek için oluştu.
rulmuş biiyle bir kurulu tanrı-na}.a-
cağnrı açıldayaraİ Ttirk_ İş ile
bağmsz sendika]aıa aıni doğ,rıı]_
tuda çağnlal yapmıŞtıİ.

Arıcak Tirk-İş yönetimi, çeşitli
uya.n ve tabaıından gelen bilinçli
tepkilere rağınen TSKK'yı tanrya_
raj< aı,nr adi biı kurulu da kendisi
o]uştuİmuŞtr]İ.

Bundan önceki ütidar döneminde
de emperyalist- kapitalist siste-
min uluslararasr finans örgütü
I\IF'nin CHP'ye dayattığ "Top-
lumsal Aıılaşma" ya DisK bütün
gücüyle karşı çıkmış, Tiirk-İş ise
"e]-eı" demişti. Oysa gelişmeler
DISK'i hailı çüarrruş, ücretleri
donduru]an tabaıundan çok büyük
repkj]er gelmesi sonucu Tiirk-Iş
'Top]uİnsa] Arı]aŞma"run "ka-
diü" oldugunu açı}damak zorurıda
kalmrştı.

Bu siyasi iktidal ise ayni amaçlr
bu aıılaşmaya geçmişi çağrıştır-
mama} için aüııi adr vermekten
kaçınmrş ı,e "Ç,erçeve Anlaşına"
adr a]tmda Tilı-k_iş'le görüşmelere
otrıİrnuştur.

Tiiırk"İş daha bır görüşmelerin
basiaıgıcında: kamu kesiminde
yap:lacak toplu sözleşmeler için

siyasi iktidanı getirdiği "Ücret
aİt§lanınn fiyat art§larına yol
açmayaca} düzeyde saptanması"
önerisini benimsemekle, burjuva_
zinin yı]lardır saııınduğu "Ekono-
mik btna]ımrn nedeni işi ücretle-
rindeki artıştır" carprtmasurı onay
lamak yaııılgısına düşmüştür.

Oysa 2,5 yıldır ücretleri hiç
artmayaı yiizbirı.lerce işçi fiyatla_
nn 4 katma 5 katına çıktığa bu
dönemde herhalde üst örgütleIi
Tiirk-Iş'ten daha sırufsal bir tavır
bekleme hakkuıa sahiplerdi.

Tiirk-İş Neleri Saııııımaüydı?

Tiirk-İş, TSKK ortal< görüşmele-
rinde tam arıJamıyla hükiirnetin
belirlediğ gündeın içinde kaimış"
trİ.

İşçi-memur a},ı,m]ıüa çözüm geti
rilmesini istediklerini heı frr§atta
belirten Tiirk-İş yetkiliJeri bu
kurulda hiüümet yetkili]erini kai-
şılarında buidu}lan halde bugüne
dek oradan oraya sürülen, her
tiirlü bask]lan yaşayan yüzbin-
lerce kamu emekçisinin sendikal
ha} ve özgiirlüklerine kaı.uştıınıl-
ması yönünde bir girişimde bulun-
majruş , işçi niteliğyle memur
statüsünde çaİştınlan onbirı]erce
kamu çalrşarııııı iŞçi statüsüne
geçirilerek toplu sözleşmeleıden
yararlanma lan için gereken öneri-
ieri siyasi iktidara dayatmarnrşlaİ_
dır.

Toplu söz]eŞme göriişmelerine geç-
meden önce bu kunılda; kamu
kesiminden atı]an ve sürülen
birılerce çalışarun işlerine gei
dönemleri, yeni kıyunlann ve siir-
giiınlerin durdurulması, KİT']ere
yapılaı faşist saldınlaın ve faşist
alunlann öıılenmesi. bu saldıııları
diizenleyen MHP'lilerin ve orı.lar
gibi dawanaı diğer yetkiJilerin
görevden ainması, KIT işyerlerin.

Bu yasa dğşiHiği tasarılan sözde
"Sendika enfla§yonunun önleııııı€§i"
göriintiisüyle, tarihin çöpliiklednde
kalmış faşist iktidarlann
uygııladıklan "devletin
denetimindeki tek tip sendikacılık"
oluştrıma gayretlerini içerrıektetiir.



de disiplin kurullanıun oluşturul-
maşr ve demolaatik yönteırıler
içinde çalrştıı]funası, İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Tiitriiğiiııiin tiiın
hiikiirrılerine eksiksiz uvulmaş.

DİSK üyesi Gıda-İş se,ndikasuın
gelişmesinin engellenmesi amaçla-
nıyordu.

T§XK'nın işçi §ınınıa
"Mlli Seviyede" Sunduğu
§efolet İıkekri

13 Haziran 1980 giiııü TSKK'ııın,
sözleşmeleri siiren işçiler _ için
yaptığı operasyon plaru açüaıu-
yor ve "Toplu §ideşmelerde
Uvnılanacak'Milli Seviyede'ki
İlkeler" başlrklr yazr Başbat<anlü
Müsteşan T\.tgut Özalln imza,ıı
ile iü elden tiiırı işveİen örgütleri-
ne ulaştınlıyordu.

Eliiylece işverenlere. s,İdii,rmekte'
olduklaİ görüşmelerde sil,asi ikti-
darlannıı ne kadar yaılannda

_ olaca& açüça göst€riliyor ve işçi
sendika]arrna verecekleri mukabil
öneri tasaİılan için "devlet" örne-
ğ.i sıınuJmuş oluyordu.

Daİıa sonra aynı metin Başbakan-
Iü tarafrnda]r, sözleşme görüşrrre-
leri siiren bütiiırı KiT'lere de, ayni
irrza ile gönd€irilıniştiI.

Bu ırrtiı icin tek söz etmeye bile
gerek yoktur. İstenilerıler, AP'nin
gerç€k yiiziinü tam anlamıyla bir
kez daha teşhir edecek kadaı açık
yazılıorştır.

Bıınlaı, bwjuvazinin yıllaıd:r işi
suıfırıa dayattğ fakat biİ ti.irlü
benimsetemediği gerici ilkele,: bü-
tiiııüdiiı.

Bu metin hiçbir şekilde yaşama
geçmeyecektir ama işi sıruflrun
daiıa çok sömiiril]nıesini, buna
kaşılü daha sefil koşullaı içinde
yaşaJııa§uu amadayan iktidann
emekçi halka sııjlduğu ihanet
beleBlerinin en ciiııetlisi olanl<
mutlaka tarihe geçecektt.

İktidar,koyduğu bu "niü seviye-
ıle" ki preıısipler ile işi suufını ve
ernekçi hallo "milli" kawamınıı
drşında tuttuğutu tam da kapita-
lianin gerçek ideoloj isiyle göster-
miştiı.

Onlann "milli" den arı]adıklan
yalruzca kendi paralan, kasalan,
kendi villalan, otomobilleri, kendi
arsalan, borsalan, kışacası kendi
yaşamlan ve kendi sıruf çüarlan-
dır.

Bu yazısıyla siyasi iktidar, sendi-
ka fur özel sektöriiı kendi işko-

luıdaki işveren sendikalanıda en
lüsa zamaıda örgütlermesini iste-
yerek, emekçilerin küşısma ege,
men süufların tiiİnüyle tek vücut
olaral dikiirrıesi özlemini de aqığa
!"]rmuŞtur.

Nitekim bunlan Tiirk-İş içindeki
sendikalaı da anlatmakta gecü-
memisler ve sonuçlanru kestirdik,
leri içiı görüşmeleri kısa zamanda
uyusmazlık aşamasma getirerek
grev silalılanıı kullanmaya yönel-
mislerdir. Petrol-Iş daha Tüıtk,Iş
vönetim kıırulu toplantısında
'[SXX'* Uuğl, oLmayacağııu bil,
dirmistır,'l'abii hemen hiiıkümet
taraf ;dan cezalandır:lrruş, güiinç
ücret aıt§lanru red edince tiiün
g"", ka.*la., Baiarı.lar Kurulun-
ca ertelenmistiı.

Bu ihaıetbelgesine de hiçbir tepki
göstermeyen Tiirk-İş yöneıicileri;
"İŞteyen sendikalal TSKK'dan
aynlabilirler" demek]e yetinniş-
lerdir.

Tek Gıda-İş'iı Tekel'de baatlaü,
ğ1 5özleŞmenin ardııdan bu yazı-
nın vaıırılanması Tsl(k'ruı ne
deıılİ gtlstermelik olduğıı bilincini
üve sendikalarda hula getiştirrniş
ve losa bir süıe sonra bu kuru]'un
üvesi olan DrF,lŞ Genel Başkaru
Şerafettin Ako\ a gErçek]eri açü,
larnak zoruıda kalarak Tiirk,Iş
TSKİ( üre]iğ,iıden istifa etmiştiİ.

DYF-İS'in ardındaı diğer sendika
ı,e federaş,orı]ar da TSKK'daı
avn]malaruu hü la tarrıaınlamışlar
. 
" 

bi, =ti.e 
sonra hiçbir sendikayr

tedlsil e!me!,en Tiirk-İş'iı TSKK
si ile sişasi iktidanı TSKK'si
birlüıe "kadiü" olmuşlardrr.
Yıne de ayların yitirilmesi, sendi-
ka]ann biıticinin bozulmasına yol
açmştır. TSKK ile getirilen işçi
alevhine pek çok ilke imzalaıan
köİü södeşmelerin içinde yer
al,nrştır.

Bu kez Tiirk,İş yetkilileri de
gerçeği kabultenmek zorunda ka"
larak "TSKK'lann baa e§a§laıt
belirlemek iizere oluştuııılduğuıu,
aftık aalrşmaya devaı,ında biı
yaıaı buluıımaüSıu" belirtmiş,
lerdir.

Aıcat< Tiirk-iş'in TSKK'daı aldı-
ğı büti]n bu derslere rağİnen
;b"li.l"r,en bazı esaslaı"dan, hü,
kiimetin, yayuı]adığ1 "Be]li Seü-

. vedeki İlkeleri" a.ıılayıp aı]ama-
dıklan bu örgütiiırı yaku gelecek,

hiikiirı]erine uyıiması,
koııfederas-IdT'lerin işvereDler Konfederas-

vonuına kesirılikle üye olaııayaca-yonrına uy-&nın 
belirlenmesi, KİT'ıerin özeı

sektiire dewinin örılemesi v.b. gibi
işçi sırufı ve emekçi haİkn KİT'le-
re ilişkin en giincel istemleri işçi
sınıfınıı en güçlü örgütü olduğunu
söyteyen Tiirk-İş tarafındaı sa-
!,unu]ıtıalr ve çöziimleıımeye çair.
şıJmüydı.

Oysa buıılarn tıiçtıiri gündeme
dahi gBtiIilrnemiştiı.

fiirk-İş'in taı'rıru yakından değer-
lendiren üye sendikalan ve -fede-

rasyonlan bu kurulda ele a.luıan
top[u sözleşmelerini hiç olınazsa
tabanlanDı a§gari istpk]eri diiae-
yinde bastlayabilrnek için careyi
üst örgütlerini deı.T eden çüart,
Eıakta görmüşler ve görüşmelerini
doğrudaı doğuya kendileri yü-
rütmey€ başlarİİşIaİdıİ.

Nitekim losa zaınan icinde Tşkk
cla "Toplumsal Arılİşnıa" gibi,
kamuolı_ınun ve Ttiırk-Iş tabaııırıın
rözünde ttikenmiş Ve görüşmelel
göstermelik bh niteliğ€ bijriiül!-
müştiif .

Heniia Tiitk-İş'e bağ{ı bütiin sen-
düaların toplu stizleşme görüşİne-
leri Tskk'da siiırerken hiikiiıınetle
Ttirk-İş arasuıda, komü denecek
diiaeyde bir ücret zaırılan pazarlı&
siirdiiı,iilüyordu. Hükiiınet IMF
ye verdiğ "Niyet Mektubu"nda
beltttiği gibi bu zaırırrwı 7o 47 ı]e
sıprrlaıdırılrnasıru istiyor. Tiiırk-Iş
ise % 65-70 diizeyinde bir ücret
zammr öneriyordu.

Bu pazarlk siiırerken Denizcier'in
Genel Başk'aru bulıındugu Tek -

Gıü-İş Sendikası Teket işverenli-
ği ile görüşmelerini siijdiiİdiiğü
toplu sözlşmeyi göriiılmemiş bir
diizeyde ücfet zariunı ile TSKK
üşında bağıtlıyor ve Tekel işçile-
ine Va 40O dolaylannda bir ücret
aüışı sağlanıyordu.

Siyasi ütidann amacı açütr, ııasıi
olsa Tekel iiriıierine üstüste
yapılan zamlaia siizlşme ğderl+
ri çoktan kaşıtaımrşh. Denizci-
er'e verilen bu primle hem ondan
Tiiıık-İş üyeleri aürıa yeni itdüııie.
rin koparılması hem de Tekel
işyerlerinde giderek güçle,rıen
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teki taıırlanıın yaıutlayacağ çok
önemli bir soru olarak işçi smıfının
gödernindedir.

Sivaşi,iktidar ise TSKK ile göle

çatdığı mayayı tuttııİmak hJİsın-
dan ve sevdasındaı vazgeqrıeye.
cek ffiar;!şi suufuıa düşmandıı.
Bu q€denle planını gerçeklştir-
rnek _ gçıaoyh yeni öıılemler giin
deIIı9 g€lirmiştiİ.

,jı,
TSKlOılan Aynlantan
Hiiktiııettn Dize Getiıme
Politikaer;
GrevE:telemeleri

Kuruld*i iştifa eden DYF_İŞ
Genel Başkanınıı ve sendikasrnın
cezalandırmakta geçikmemiş ve
onun, 40 bin §çisi ad:ıa sürdiirü-
ğü toplu sözleşme göriişnıelerinin
uyuşmazlıkla sonuçlanması iizeri.
ne uygulamaya koı,ma karan
alüğı exevi bütiin iş;,eılerinde 30
giiırı siire iİe ertelemiştü.

Çiinkii siyasi iktidar, yasatann bu
alanda 'kendişine verdiği yetkiyi
yaılı ve siirekli olaralı bir ceza,
tehdit ve dize getirme öğesi obrak
kullaımaktadır.
275 sa}ü Yasa, yasal bü gıevin
ertelenebi]rnesi için l'meıüeket
6ağlıh vey& milli güvenliğ
bozucu nitelikte" buiunması koşu-
lunu getirmiş ve Bakaıılar Kurıılu-
na ilki 30, ikincisi 60 gün oimai
üzeıe bir gııevi en fazla 90 gün
geciktirfie yetlıisi tanrrnıştır.

Oysa şiyasi iktidarın Baianlar
Kunılu, dilediğ,i sendikanırı diledi-
ğ.i işyerinde bu koşulu "ke$ede-
tek" 1dbaşındaı bu yana ya]ıızca
4 işkolıııda (Gıda, Petrol, Kimya,
Metal, Taşmaolık) 20'yi aşkın
grev ertelemesi yapmıştu.

Grevleri ertelenen sendikalann
biİçoğu Danştay'daİı yijüİührre-
yi dıırdurma karan aldığr halde
Bakanlar Kuruiu bu kararlan hiçe
sayrruş, ayni grevleri ikirrci kez
erteleme cii,ıeti-ni de göstermiştiı.

Sabancı Holding'in sahip bulun-
duğu Adana'da kuıulu Malsa Yağ
Saıayi işyerinde örgütlü sendika-
mız Gıda-İş'iı siirdiirdüğu greviı
ise_ Daırstav'da.n viirütmeniı dur
d;uüma"i; ilisa; karar alınma-
sına kaşılılı tam üç kez ertelen-
mesi, bu siyasi iktidann egemen
sınıilann çıiaılan için ııeler yapa-
bileceğini gözleı öniine sermekte-
diı,

Yeğ iiı€timi ile milli güveniğin,
ampul iiıetimi ile memleket sağIı,
ğrıı rıe ilişkisi vardu? Ama bu
siyasi iktidar işçi halaanıu eBcik,
tiıebilrnek ve özelikle DISK üye-
lerinin gıev silalunı kutlanmaraıını
engellemek için bu ilişkiyi kura,
bilınekt€diı.

Grev ert€lemel€rinin çoğunuJı
DİSK'ö üye ya da Tiiürk-İş içindeki
demolaat nitelikli sendikalaruı
örgütlü bıılunduklan işyerlerinde
gerçekleşırıesi; işi sınıfr ustalan,
ruı "Dişuıaı size saldrnyorsa
doğru yoldaşınız" dediği gibi,
Dısk'in slrlrf ve kitle sendikasr
temeliıde, doğu yolda olduğuıu
g6steEDek üşında siyasi iktidaıa
hiçbiı şey kazaıdırmayacattır.

Göriildüğii gibi hiikümet bu alan-
da da yetkilerini alabitdiğiıe tek
taıaflr ve aıoaçlr kullaruııakta,
sendikalaıın işvererı.leri yaptınrna
zorlayan en önenüli silah.uu işlet.
memeye çabalamaldadır.

Kuşatmanm Diğer Silahlan

EgBmerı şııuflann ve onurrla öz,
deş]eşen siyasi ilrtidaruı işçi sırufı
ve emekci halkm özsiiüdüklefine
yönelttği satdrılar bu kadarla da
bitmemektediı,.
Büttiı buıılann yarunda; milyar"
laıca lirarı vergiden kaçraı işve-
reıler dunırken sendikalann de-
netlenmesi hızla giiırCeme getirile-
rek iktidar güdiimiiıe zemin hazır,
lanmakta, diğtr yaırdan özel ve
kamu kesimiıde bağltlaımış toplu
sözleşmelerin biıçrk hükiiırneri
uynılanmayaraİ. tek tek ya da
toplu işten çüartmalal yogurılaş,
tırılarak §çi sııufının, sendikalan-
na duyduklan güven, ortadaır
kaldırılmaya çalışılıtıakta, işçiler
içinde huzursuzluklar yaratılrrıak
istenrnektedir.

Siyaşi iktidar, ayn bir yazrnrn
konusu olabilecek aşağıdaki eiri,
şimleri de işveıenlerle planlamak-
ta ve tezgaİrlaİDaya çrl§m8}tadİ.
çalışmaktad[.

Kamu emekçilerinin bu alanda
kazandıklan hak ve özgtirliiüleri
ortadaı kaid:racak, örgütlerini
kapatacak ve olrlan faşist biı
örgütlerırne biçimi olaı "Memur
Odalgı Birliğı"ne üye okrıaya
zoruıılu tuıacak b "yetki yasa"

eı" için AP hiüiimeti meclislerden
yetki isteminde bıılımmuştur.

Böyt€ce faşist örgütlenmelerin to,
humlan "Yetki Yasaşı" ile KIT']e-
re de atılmıs olacak, getirilen diğer
hiikiinılerle- de faşist mütarılar
KİT'terc alrnarak bu modele iincü-
liik etmeleri sağlanacaktu.

Kamu eınekçıleri, çalşma yaşam-
lan dışuıda erneklilik yaşamlanı-
da sü;kli denetim dbnda tutu.la_
cgk ve sivasetle en kiiçiik ilişkileri
saptand.Llıda emeklilik maaşlan
kesilecektir.

Bu "Yetki Yasası" kamu emekçi
lerine siyasi iktidann maddi ve
manevi her tiirlü işkence etırıesi-
nin yolunu açacaktu.

Asıl arnaclan sendikal örgütlen-
meleri erıEellemek, grevleri krrrDak
olacalr ve silah kullanma yetkisi
tsı$acak "İşyeıleri Öıu el Güven-
li.k Orsütleri'i oluşturma çabalan
siiırmektedir.

"Oloğaniistü Hal" ve "DGM"
girişi.rrıleri yeniden başlaulırştır.

İsci SIMF DiİENECEK
rnjşırı.ııyı aşıcıxrrn
isci suuJuun sendikal alanda
ö;;ii,ıiiğüoü sti.dfu"n DİSK, kapi-
talizmin egemen suuilanrıın çüan
uğruna çalşma yaşamırıJ kuşatan

. bu iktidan yeni taıumamaktadrr.
İİieııriz isci sınıfı, sendikal hak ve
özsiirliilderi _ kazanmasından bu

' varra en kararlı mücadeleleri siirek
İi olu.ak b., iktidar karşısında
giiııdeme getirm§ ve gerçeklştir,
miştir.

Cüıkii iktidara eBlüği her dönem-
de AP. cıkanıu kollaöğ sınrf ve
ziiıınreler' ad_ına ilk olarak işçi
sınıfına ve onuı deıryimci sendika]
örgiitü DİSK'e §aldüIDrştu.

DiSK ve onun yiğit üyeleri bu
sivasi iktidan I97l, döneminden
dö. l. ve Z. MC döneuıleırinden tle

çok iyi tanunaktadü.

Kapitatizmin; ekonomik, politü,
ideoloiik her alandan kuşahıast
altında buluJıan Tiirkiye tşçi Sınıfı
ve emekci balkı, bu kuşatıuaıın
ö;ciilüğiimü ve uygulayıoİğuı
üstlenen bu siyasi iktidaıa ve
arkasuıda bu.lunaı şvereolere kar-
şı sonrrna dek direnecek ve DISK
in öncüiiğiinde bu kuşatıİıayı
yanp aşacaktu.
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"Kurulduğu günden beri verilen
zorlu mücadelelerle, burjuvazinin
koyduğu nmf nzlaşmacıhğı dnciriDi
lilrarak İşİ s,nıftnın ve tiim enekçi
hathn Ekarlarını savıınan
DİSK'in öniimiizdeki giinlerde de bu
gör€vini eksik§iz olarak yerine
getire@indeıı kimsenin kuşkusu
olmamalıdır.

nın her safhasında hükümden
önce de işbu kanuna göre
kapatmayl veya faaliyetten
menini gerektiren tiilin işlendi-
ğjne dair kuwetli emarÖler
buIunmak şart|yla bu g ibi
teşekkü ller c. savclslnln talebi
üzerine mahkeme kararl ile
faaliyğtten men edilebilir- " de-
mektedir. Diğer yandan Türki-

ye cumhuriyeti Anayasasln lri
4. maddesi "Egemenlik kaylt-
slz şartslz Türk m illetinindİr.
MilIet egemenıiğini anayaslnln
koyduğu esaslara göre yetkili
organlar eliyle kullanlr. Eoe_
menllğİn kuılanı|masl hiçbi.
suİeıle belli bir kişiye, zümro_
ye veya slnlfa blİakdamaz,
hiçbir kimse Veya organ kayna-

KAPATıttA§ı
i§rEilDi

lŞlKLAR: "Tüm baskllara karşl
gslişip güçlonen DlsK'İ hıA bir
güç hakh mücad€lesinden alF
koyamaz."

Baklrköy cumhuriyet savctllğ l,
Es.No: 1980/2005 ve Ta. No:
1980/9 talepiramesiyle, DisK
in faaliyetten . men'i ile. feshi
konusu nda Bakırköy lş Mahke-
mesine başVurmuştur.

Baklrköy savcllığ ln ln 5 sayfa-
lük dilekçesiyle yapllan başvu-
ruda. DlsK'in kapatllmasına
ilişkin hukuki sebepler şöyle
beIirtilmiştir:

"27 4 Say ü sendikalar'kanunu-
nun 30. maddesinİn 4. bendi
"Türkiye cumhuriyeti Anaya-
sa'sının........ ve 4. maddes]...
de yer a|an iIkelere ayklrl
amaçlar güden Veya İaaliyette
bulunan mesIeki teşekkül iş
davalarına bakmakla görevli
mahalli mahkeme kararü ile
kapatülır" dedikten sonra aynı
madden in 5. bendi "yargllama-
48
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ğln l anayasadan aImayan bir
devlet yetkisi kullanamaz" de-
mektedir.

Diğer yandan, 274 saylll kanU-
nun 32. maddesi,işçi Ve işVeren
sendikalarl federasyonlarl v€
konİederasyonIarü madeni ka-
nunun ve cemiyetler kan un u-
nun bu kanuna aykırl olmayan
hüküm lerine tabidir, h ükmün ü
vazetmiştir. Öte yandan 1630
saylll kanunun 43/son, 45/1-2
62/1. maddelerin inde tatbiki
icap etmektedir.

lsTEi' vE SoNUÇ: Yukarıda
gösterilen hukuki sebepler do-
lavlsIvla Atatürk ilkelerine ters
düseıi Devrimci lşçi sendikala-
rı Konfederasyonunun 274 sa-
Vüll kanunun 30. maddesinin
5. bendi uyarınca derhal faali-
vetten men'i ile feshine karar
ierilmesi arz ve talep olunur.
30 /7 /980"

Bakürköy savclllğlnca sU nulan
talepnamede olSK'in kapatll-
maslna gerekçe olarak özetle
Şöyle den ilmekted ir: Çağdlşl
kalmış Karl Marx'ln tarih in
çöplüğ ünde küf lenmiş Marxist
görüşleri doğrultusunda hare-
ket eden Dlsk bütün bu durum
muvacehesinde bütün eylem-
|erinde DlSK ihlilatci sendika-
lİzm'in usulleri ile siyasi iktida-
ra sahip olma gayesini 9üı-
mekte, hatta bu gayeye eriş-
mek için kanunSuz grevleri
körüklemek Ve memleket sat-
hına yaymak ve diğer tarattan
toplu sözleşme müddetlerini
doldurmuş iş yerlerinde kasten

uyuşmaz tav|r |aklnarak görü,
nüşte kanuni ve lakat hakikatıe
tamamen kanunsuz grevlerle
memleket iktisadi hayatlnl lel-
c€ uğralmak, memlekette h,l-
zursuzluğu yaygın hale getir-
mek Süretiyle mevcul düzenI
vıkarak yerine işç i slnlflna
dayanan ve diğer sosyal slnlf-
larl yok etmeye matuf gayrika-
nuni bir yoI ile iktidar olmak
için çallştlklarınl gostermekle-
dirler.

Baklrköy savclllğ ın ln bu istemi
üzerine, DlsK yetkili organla-
rlnca durum değerlend irilm iş
ve Dlsk avukatları taraflndan
konu incelenmeye başlanmlş-
t lr.
Konuyla ilgili olarak D|SK
Genel sekreteri Fehmi lŞlK-
LAR 1.8.1980 tarihinde bir
basln toplantlsl düzenleyerek
özetle şöyle demiştir:

"Kurulduğu günden beri Veri-
len zorlu mOcadelelerle, burjU-
Vazinin koyduğu stntf uzlaşma-
clllğ l zincirini klrarak işçi
sınıfının ve tüm emekçi halkln
çlkarler,nl savunan DlsK'in ö-
nümüzdeki güi,llerde de bu
görevini eksiksiz olarak yerine
getireceğinden kimsenin kuş-
kusu oImamalldlr.

Geçmişten bu yana verilen
mücadeleler önümüzdeki gü n-
lğre lşlk tl!tmaktadlr, tutacak-
t lr.

DlSK'in ve slntf sendikaclllğ F
nln gelişmesini engellemek
isteyen iktidarln 1970'lerde 274
Ve 275 Sayıll Yasa'larl değişti-
rerek, işveren güdümüne gir-
meyen DeVrimci sendikalarl
yoketme gi, işimine karşl 15-16
Haziran'da yüzbinlerce işçin in

verdiğ i mücadele Ve haklarlnl
korumada gösterdikleri du-
yarllk unutulmamalıdlr.

Bugün, ülke ve emekçi halk
clkarlarlnln savunulmasl yo-
İundaki kararlı tutum Ve gide-
rek geıişen hakll mücadeleIer-
den tedirgin olan egemen
slnlf lar DlsK'e yönelik çok
yönlü saldlrllarl da g iderek
arttlrmaktadlrlar.

DlsK'in kurucularlndan, 1,1 yll
DlsK Genel Başkanllğl görevi-
ni yapan T.Maden-lş sendikasl
Genel Başkanl Kemal TUBK-
LER'in faşist çetelerce katıe-
dilmesi bunun en açlk göster-
gesid ir.

! (endi vetki alanlnda bulunan
Mbrter'ile. Kemal TÜRKLER'i
katleden Ve elln i, kolUnü
sallavarak dolaşan faşist cani-
Ier k6nusunda ne oibi bir işlem
vaotlöl merak konusu olan
'Bjk,r-köv sarc,sınln, DlsK'in
kapatılması isteminde bu lu n-
masl dü§ü nd urücüdür.

Ancak bu tür girişimler yenj
değildİr, geçmişte yaşanm lş-
tlr.

Mc iktidan döneminde. Ana-
yasa'nln geriye doğru değ işti-
iiımlş oir maddesinin gereğ ini
yapıyor gözükerek temel hak
ve özgürlükleri ortadan kald lr-
maya yönelik, doğal yargl
sistemini hiçe sayan DGM'ler
gündeme getirilmiş; Parlamen-
to içinde ve dlşlnda büyük
tepki görmüş ve özellikle işçi
slnlfl ve tüm emekçi kitIelerin
verdikleri kararll mücadeleler
sonucunda çlkartllamamtştlr.
Ancak bu olaylar nedeni iIe
Bakürköy cumhuriyet savclll-
ğlnca DlsK YöneticiIeri Ve
tiyeleri hakklnda dava açllmlş-
tlr.onbinlerce işçinin yargllan-
maslna neden olan bu davalar-
da verel mahkemeler Dlsk ve
bağlı sendikaların yöneticileri
hakkında beraat kararlarl ver,
mişlerdir.

Gerek D|§K'in gerekse DlsK
üVesi sendikalarün yöneticileri
hakklnda açllan davalarln ihba-
rlnl MEss ve TlsK yapmlş ve
davalara da müdahil slİatlyla
katllarak işçi önderlerinin ce-
za|andlrllmalarlna çallşmlşlar-
d lr,
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Iftrnd TÜRKIJR'i kıtleden ve
elini, kolunu şallayaralı dolaşn
faşist caniler konusunda ne gibi biı
işlem yaptı& me.rak konu§u olan
Bahrköy Clmhuıiyet Savosınm,
DİSK'in kapat lmas ist€minde
bulunmaşı düşündilrücüdiiı.



TÜRKİYEı.İ
GÖçtEıl İşçİı.CR
SERBEST DOLASİM'DAN

siyasnı_ sıĞıruMAyA

Bu sözler, yeni Hoüanda Kıaliçsi'nin
taç gilnıe tiireni nedeniyle gittiği I.a
Haye'de kendisiyle gö.üşen Tiifki},e
göçmen işçilerin öfke§ini yah§tırrılAya
çalışan TiiıHye Dışişleıi BakaD!
İI8yrettin Dhen'e aittir. oysa,
bakan bu sözleri söylerkeıı, AET
üyesi olsun olmasın, ttirn Aı,rııpa
iilkelerinin sınu kapılarında, T.C.
pasaportlan didik didik edilıııekte,
ay-5nldızlr pasaport taşıyan herkes ya
geriye çekilırıekte veya binbt güçli:l<le
gideceği ülkeye giıebilmektediı.
Bu uygulamanrn bir numaralı
hedefi, kuşkusuz, Türkiye'de iş
bulamadığr için son bir umutla,
varını yoğunu satıp savarak,
grrtlağa kadar borca girerek Avru-
pa'nın yolunu tutan emekçilerdir.
Ancak Türk pasaportunun itibarı
o hale gelmiştir ki, sadece egemen
sınıf'larrn göçe mahkum ettiği
emekçiler değil. Avpura'ya çağrılı
o|arak veya turist olaİak geçici
gidenler de, cüzdanları nereden
buldukları beliısiz yabancı döviz-
lerle kabarık olanlar dışında, srnır
kapılarında akla hayale gelmedilı
onuı kırıcı işlemlerle karşı karşıya
]talmaktadular.

Örneğin. Avpura KoDseyi'nin çağ-rrlısı olarak Avpura ü|kelerini
ziyareı eden Türk gazetecileri
dahi, Stockholm Hava Alanı'nda
diğer ülkelerin çağrtlı gazeteciie,
rinden ayrı işleme tatıi tutuiarak
ülkeye girmekten alıkonuJnıuş,
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ancak viz€ ücretini ödedikten
§onıa sınırlı bir süre için İsveç'e
girme izni alabilmişlerdir. Gerçi
İsveç Hükümetj sonradan bu
gazetecilerden özür diJemiştir
ama, her Türkiye vatandaşr Avru,
pa Konseyi'nin çağrılısı olmadığı
için, İskandinav ülkeleri sınır
kapılarrnda her gün aynı "oıur
kıııcı" işlem tekrarlanmaktadı..

Bu uygulama, aslında, TürkŞe
Cumhuriyeti yurttaşlarmu onu-
ruyla oynanmasının yanıerra, Tür,
kiye Cumhuriyeti'nin hükümran-
lü haklarrnın hiç şayıldüruı orta-
ya koyan yeni bir kapitülasyon
uygulamasıdlr. Çünkü devletler.
arası ilişkilcrde tüm önlemler ve
ayncalıkIar. eşitlik ve karşılık[ı
saygı ilkesi gereği iki yanlı
uygulanır. Oysa. Avrupa devletle,
ri T.C. pasaportunu taşıyanlara
sınrr kapılarını dilediği gibi kapa,
trrken, Türkiye'niı srnır kaprların-
da söz konusu ülkelerin yurttaşla-
nna aynı keyfi işlemin uygulandı-
ğrnl duyan olmamıştır. Ustelik
"döviz gelsio" diye neredeyse
otostopçulara dahi kırmızı hah
döşenecektir.

İşte bOyle bir ortamda Fedeıal
Almanya Hükümeti aldlğı bir
kararla 1 Ekim 1980 tarihinden
itibaren Federal Almanya Cumhu-
riyetihe giıecek olan tüm T.c.
yurttaşlarrndan vize isteyecegini
açrklamıştıı. Alman konsolosluk-
ları vize verme konusunda tam
yetkili sayılmışlardır KaraıAıııı,
pa Konseyi çevresinde şaşkınlık
yaratm§, ançak Federal Alman
hükümetinin Türkiye'nin bir dip-
lomatü hatası üzerine böyle bir
karar aldığr söylenmiştir.

Federal AImanl a Hükümetinin
T.C. vatandaşlarına vize uygulan-

masr yolunda aldığı karaı Avrupa
Konseyi üye ülkeleri arasında vize
konusunda varrlan ilkelere ve
anlaşmalara tanamen terstiİ.

TüIk Hükümeti yetkilerinin bu
vize kararrna karşı tepkileri "yapı,
lan dostluğa srğmaz, aylp etmiş,
ler" biçiminde göıünüşteki bir
ağlaşmadan başka biı şey olma,
mıştu. OlayIarın gelişimi bugünkü
sivasi iktidarın Federal Almanya
Hıikümeıinin alacağı karardan
daha önceden haberi varmış izleni-
mini yaratmlştrl.

Yao an ilk açıklamalara göre
Fedeıal Almanya'ya girecek olan
yurttaşlarımız ayrıca 15 mark
vada karsılığında Türk Lirası vize
ücreti ödeyecektir. Federal Al,
manya'dan lİansit geçecek olan
T.C.pasaporılu kişiler de aynı
paıayı ödemek zorunda bırakıla,
caklardır. Eederal Almanya Hü-
metinin almış olduğu karar say a-
rl her geçen gün biraz daha artan
sivasi iltica istekIerine karşı kısmi
bir Onlem almak hiçiminde yorum-

lanşa bile, bize uygulaması Türki-
ve'nin egemenlik haklarıni. halkı-
hrrrn o-rıu-nu gerçek anlamda
ayaklar altına almaktıı.

Kıçek İşçiler Sorunu

"Onur Kıııcı" uygulamalırın bir
baska örneği de. Dışişleri Bakanı
Erİrmen'in böyle yüksek perdeden
konuştuğu günlerde, Hollanda'd a-
ki kaçak Türkiyeli işçilcr kcnu sun,
da alınan biı karardır.

Öteki Avrupa ülkelerinde clduğu
eibi Hollanda'da da. 1ıllardır
Öesitli yollardan bu ülkeye kaçak
olİrak eiıip çalışan binlerce Tür,
kiyeli işçi mevcuttur. Bu kaçak
işcilerin bir kısmı zaman zaman
,rkalanarak slnırdışı edilrnektey-
se de, bildirimde bulunnıadan ve
siğorta Drimi ödemeden biı işçileri
dü"sük ücıetle calışıırmak ve alı,]ı,
na estiğinde beş kuruŞ tazminat
ödemedİn kapıdışarı "ı.ınck Hol-
landa patronlartnın işin, geJdiği
icin. bu katmer]i sömül üye Hoi-
landa makamları tarafından da
göz yumulagelmiştir.

Bu durumun değişmesi ve kaçak
işçilerin de yasal ve sosyal giiven-
celere kavusturulması için yabancı
işçi örgütterinin ve sendikaların
direnisİsonunda bazı rrartjlerin de
haskısıvla Hol]anda ParlamenLosu
tarafrndan bh af yasası kabul
edilmistir. Ancak sağcı çevrelerin
basksİvla hükümet bu af yasasını
uygulamayacağını bildıımi1. bu,
nun üzerine parlamento konuyu
yeniden görüşerek kaçak işçiler
açısından koşulları daha da ağır-
lagtırılmış yeni bir af yasası
çıkartmıştlr. Bu yasa hiikmü ne
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göre, aftan §adece, Hoılanda'da
çalıştĞı sürece sigorta primleri ve
vergileri ödenmiş bulunan işçiler,
üstelik yanlarında kaçak olarak
çalrştıklarr patronla birlikte ilgili
makamlara başvurdukları takdir-
de yaralanabileceklerdiı. Oysa,
kaçak işçiliğin belirleyici özeltiği.
vergi ve sigortası ödenmeden
çalıştırllmış olmaktır. Bu yüzden,
çıkartılan "af" tan Türkiyeli ka-
çak işçilerin yüzde 99'u yararla-
namayacaktır. Bu haliyle çıkartı-
lan af. kaçak işçileıin değil, kaçak
işçi çalıştuan patronların affı'du.

Kaçak işçi konusu son aylarda,
Türkiyeli kaçak konfeksiyon işçi_
lerinin direnişiyle Fransa'da da
güncelleşmiştir. Paris'te l 7 Tüİki-
yeli işçinin açlık grevi eylemiyle
başlayıp daha sonra sendikalarrn
ve ilerici örgütlerin çeşitli eylemle-
riyle desteklenen direniş, bu ülke-
de kartsrz çalıştırılan 30-40 bin
kaçak Türkiyeli işçinin durumu-
nun kitle iletişim araçlarında geniş
şekilde ele alınmasına ve demokra_
tik tüm çevreletin konuyla ilgilen-
mesine yolaçmlştır.
Fransa'nın iki büyük sendika
merkezi, CGT ve CFTD de,
Türkiyeli işçilerin mücadelesine
sahip çıkmışlardu. CGT'nin 18
Mart 1980 günü Paris'te, Bour8e
de Travai]'da düzenlediği top-
lantıya, Cezayir'den UGTA. İs-
panya'dan Işçi KomisyoDlorı, Por-
tekiz'den lntersendikal ve italya-
dan CGIL temsilcilğriy|e birlikte
Türkiye'den de DİSK Genel Baş-
kan Vekili Rıza Güven katılmıştır.
Bu uluslararası toplantıda, kaçak
işçilerin karta kavuşturulmasının
yanısıra, göçmen işçilere karşı
uygulanan Veya uygulanması ta-
sarlanan anti-demokratik ve ırkçı
önlemlerin kaldırılması isLemIeri
dile getirilmiştir.

Bitindiği gibi. daha önceki sayi-
mrzda sözünü ettiğimiz Barre.Bon
net yasasıyla, göçmen işçilerin,
kamu düzenini bozdukları gerek-
çesiyle veya daha başka sudan
bahanelerle her an kaprdşarı
edilebilmelerine olanak hazrrlan-
mıştır. ımbert Karatnamesi'yle bu
önlemleı yabancı öğrencilere de
uygulanabiiir hale getirilmiştir.

Tezgahta yabancılarla ilgili iki
yasa IasaTrsr daha bulunmaktadır.
Stol6ru Tasarısı'na göı€, altı
aydan fazla işsiz kalan veya
istirahatli olan bir yabancı işçinin
oturma izni iptal ediIecektir. orna-
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no TasaİEı ise. yabancıların otur-
dukları konutlarda sürekli gözal_
tında tutulmalarına olanak ver.
mektediı.

Avpura'nın çeşitli ülkelerinde Tür-
kiyeli işçiterin Faslı ve Ceziyirü
işçilerle biılikte boy hedefi otduğu
bu uygularıaların örnekleri çoğal-
tılabili-r. Bu ülkelerin işçileri boy
hedefidiı, çünkü ekonomik bunalı-
mın ve işsizliğin en ağır darbesini
bu ülkeler yemektedir, dolayısıyla
gelişmiş kapitalist Avrupa ülkele-
ıine göçmen işçi akrnı daha çok bu
ülkelerden kaynaklanmaktadu.

Avnıpa'da
T.C. pasaportu
tasmak
"onui l§tıcı"
işlemlere
f,§}i f,ııfıılrngnın
ndeııi
haline gelıniştir.

Seıbeet Dolaşım Askıda

Bu önlemlere, Cezayirli, Faslr ve
Türkiyeli işçilerin hedef olmasının
bir başka nedeni de, AET tarafın-
dan dışlanmalarıdır. Sanayileşmiş
Kuzey Avrupa ülkelerine Türkiye,
Cezayir ve Fas'tan baŞka, bilindi_
ği gibi, lspanya. Porikiz, İtalya
ve Yunanistan da göçmen işçi
göndermektedir. Ancak bu ülke_
lerden ltalya, Avrupa Ekonomik
Topluluğu'nun kurucu üyelerin-
dendir ve işçilerinin tüm AET
ülkelerinde seıbest dolaşım hakkı
vardrr.

Yunanistan'ın AET'ye asit üyeligi
kabul edilmiş olup l98l başında
yürürlüğe girecektir. Portekiz ve
Ispanya ve üyelik müracaatlarrnı
yapmışlardrr ve yakında onlar da
bu zenginler kutübüıe katılmak
durumundadrrlar. Heı ne kadar bu
ülkelerin işçilerine serbest dolaşı-
mın tam uygulanması hemen
başlatıImamaktaysa da. elle tuıu-
lur bir hoşgörü ve öncelik gösteril-
diği dikkati Çekmektedir.

Türkiyeli işçilerin Avrupa'ria ser.
best dolaşrmı konusunda, Türkiye
ile AET arasındaki anlaşma ve
protokellerde açık hükümler var-
dır, ancak tıpkr "pasopott" konu-
sunda olduğu gibi, bu konuda da
tek yanlı uygulamalar "onur kırı-
cı" şekilde sürdürülmektedir.

Ankala Anlaşması'nın 12. madde.
si, "ekit taıaflaırn aralarında
işilerin serbest dolaşımını kode-
meli olarak gereekleştirmeleri"ni
öngöİmektedir. Katma Protokol-
un 36. maddesinde ise "anılan
serbest dolaşımın Ortaklık Anlaş-
meeı'nm yürüılüğe girişinden soı"
ra 12. yılın şonu ile 22. yılın sonu
arasında, yani 1 Aralık 1976 ve 30
Kasım 1986 tarihleri arasıDda
kademeli olarak gerçekleştirilmes-
6i" taahhüt edilmektedir.

Ne var ki, Ortaklık Anlaşmasr'nın
yürürlüğe girmesinin üzerinden ] 6
y geçtiği halde. bugüne kadar,
Türkiyeli işçilerin AET ülkelerin-
de şerbest dolaşımında olumlu
sayılabilecek bir adım atmak şöyle
dursun, yukarrda da örnekleriyle
belirtildiği gibi, engeller daha da
artırılmış, Avrupa'da T.C. pasa-
portu taşlmak "onur kıırcı" işlem_
lere tabi tutulmanıı nedeni haline
gelmiştir.

fiirkiyeli
kaçakişiler
patronlaı1n
işine geldiğinde
kaçak çalıştınlan,
işine gelrnediğinde
sınııdrş edilen
paryalardıİ.

Tüık Hükümeti bugüne kadar söz
konusu anlaşmaya ve katma pro-
tokole uygun olarak gümrük dİı_
varlarrnr indirir ve Tiirkiye ekono-
misini tamamen Batı sistemiyle
bütünleştirmek için verdiği ödün-
lerle yetinmeyip bir de "tam
üyelik" isteminde bulunacağını
açıklarken, AET ülkelerinin söz-
cüleri, "serbest dolaşrm"rn adrnı
dahi ağızlarına almak istememek-
tedirler. Nitekim son olaıak Tür-
kiye'nin AET'den isteklerinin gö-
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--: _: :::::ıı. ıamamen siyasal ve
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:: :aiıonlaıln işine geldiğinde
-:-::r.. rigortası ödenmeden ka-

:: j: calıstırl]an. işiıe gelmeyince
:- ı.ı.ivle. jandarmasıyla. ad Ii.
:...1 .e hep bjr]ikıe sanık sandal_
;...lıe oturtulup srnrr drşl edilen
:::ı a.a r olara]<"onur kırıcı" işiem-
.::ie karşı karşrya krlmaya devam

Sil asal sığrnmalar

D1_<arda göçün durdurulmasından
,, e sınır kaprlarrnda sert önlemler
:ı gulanmaya başlanmasrndan son
:;, Türkiye'den gelişmiş kapitalist
,_.]ke]ere yogun bir "siyasal mülıe-
ci" ıkınrnın basladığı d ikkat i
cekmektedir. Son bir iki yıt içinde
.adece Federal A lmanya'dan siya.
saJ sığınma hakkı isteyen Türkiye-

lilerin sayısı için 50 bin'den 100
bin'e kadar değişen rakamlar ileri
sürülmektedir.

Kuşkusuz l.ıu siyasal sığrnma
istemldri arasında, gerçekten siya-
sal nedenlere dayananlar vardır.
Tüm insan haklaıı anlaşmalarına
imza koymuş olmasma rağmen
Türkiye Cumhuriyeti'nde yurttaş.
larrn h616 inançlarından, diişünce-
lerinden, ırksal, dinsel durumla-
rrndan ötürü en ağt baskılara,
kovuşturmalara ve hette mahku-
miyetlere uğradığı, canlanna kaş-
tedildiği gözönünde Lutulursa, si-
yasal sığrnma isteklerinin artması-
na şaşmarnak gerekir, Unutulrna_
malı ki, halen Türkiye'ye göre
daha geniş demokratik hak ve
özgürlüklere [,.avuşmuş bulunan
Yunanlstan'ın, Ispanya'nın, Por-
tekiz'in bugün ülke kaderinde söz
sahibi birçok yöneticisi, daha üç
dört yıl öncesine kadar diğer
ülkelerde, Federal Almanya'da,
Fransa'da, Hollanda'da, Belçika-
da "Siyasal mülteci" olarak bu-
lunmaktadırlar. Halen faşi§t yö-
netim altında bulunan birçük
ülkenin vatandaşları da, bu ülke-
lerde "siyasal mülteci" olarak
bulunmaya devam etmektedirler.

Siyasal sığınına, Türkiye'nin de
imza koymuş olduğu 1951 Cenevre
Konvansiyonu ile tüm insanlara
tanınmış bir haktır.

Gerçekten siyasal nedenlerle Tür-
kiye'den şu veya bu şekilde ayrrlıp
Avrupa ülkelerinden siyasal sığın-
ma hakkı isteyenlerin yanısrra,
"siyasal mülteci" güirüntiisü altın-
da, Türk ve Alman faşist örgütle-
rinin işbirliğiyle Federal Almanya_
ya transfer edilip orada oturma
iznine kavuşturulan, böylece yurt
dışındaki Bozkurt müfrezelerinde
örgütleyici veya propagandacr ola-
rak göıev alanların sayısı da hayli
yüksektir.
Ancak son iki y da "siyasal
6ığınma" isteminde bulunanlarrn
büyük çoğunluğunu. aItık Türki-
ye'de geçinme olanağı kalmayan,
Avrupa ülkeleri normal işçi göçü-
ne kapılarrnı kapattığr için o
umudunu da yitirmiş bulunan
kişiler oluşturmaktadır.

Türk Hükümeti'nin bu konudaki
tavrı ise, "iltica i§teyenlerin, yurt
dışında Türkiye'yi küçük düşür_
dük|eri için kovuşturmaya tabi
tutulacaklart", tehdidini savur-
mak olmaktadır.

GENEL sEKİETERl FEHMİ IslKI-A_R,IN
14.7. 1980 TARİHİNDE YAPIiGI

BASIN TOPLANTISINDAN:

Diğer ya.dan milliyetçi ve bağımsızlıkçı goçinen,
ancak her firsatta ha-llrımrzm haldannı emperyalistlere

peşkeş çken bugüniü iktidann gerçek yiizü Fedetal
Almanya Cumhuriyeti'nin ],,rıdtaşlarııruza vize

zorunluluğu getiıen karan karşsrnda bir kez daha
gözler önüne serilmiştir.

Kapitalist yoldan katkınma çabalanıun ve bıınııı
yaıattığı işsizlik sonucu bugün 1,5 milyon dola5nnda

Jrufttaşlartınz ucuz işgücü ka},nağı olarak çeşitli
yabancı iilkelerde çalrşnalrtadu. Bu iilkeleıde

yaşay8n ]rurttaŞlannİz en a5;rı, en pis, horlanan
işlerde çalrştınlmaktadrr. Tiakiye'den giden giiçmen

işileı ve onaln ziyaret eden eşIer, çocuiIaıı, yalonlan
Tiirkiye'ye geliş gidişlerinde başta Fedcral A.lmanya

olmak iizere tiim giimriiıl( kapılannda zaten ikinci sınrl
insaı muamelesi görmekteydi. Son vize zorunluluğu

karan bu uygıılamalan cok düa onur loncı biQime

Bugiinkü siyasi iktidanı vize sorunuıu çözınede
izlediğ ricacı, yalvano tutum halkııü için daha da
onuı Ioncıdır. Gelişmeler Federal A.lmanya'ıun aldr$
bu karaıa daha önceden onay verilmiş izlenimini
yaratmıştır. Soııradan gelişen tepkiler kaışsında
giistermelik girişinıterle drırum kurtarma çabalan bu
görüntüyü gizleyememeIdedir.

Bu nedenle sorunun çözümünü ütidardan beklemek
yanlıştı. Vize uygulamasına karş Tiiıkiye'de ve
Federa.l Almanya'da aktif bir mücadele veritme[diı.
Bu sonında işi sınıfinıı kardeşliği temelinde

yiüselen flluslaıaıası daJa şmanm öDeEıi büyiiktü.
DISK. bır konuda Tiik-lş ile ortak mücadele
verilm€§inin etkili ve sonuç ücı olacağına, böyle
daıraruşıı Aı-nıpa sendika.l merkezleıini daha ileıi
bolııtta harekete geçireceğine inanmaktadıı.



Aslında, böyle bir tehdidin, iltica
taleplerinin daha büyük say.ıda
olumlu sonuca bağlanmasrnt sag-
]amaktan başka bif etkisi dlrrjaya-
cakrır, Türkiye'de hakkında ciddi
bir siyasal kovuşturma bu Iundu-
ğunu kanıtlayamayan kişilerin
siyasa] slğtnma talepIeri. gittik]eİi
üIkelerin yetkili makamları taıa-
fından bir süre sonra ıeddedilmek-
te; bu kişiler geldikleri ülkeyg iade
edilebilmekl.edir. Ancak fiirk Hü-
kümeti'nin böyle bir tehdit savur-
mastndan öıürü. ekonomik neden_
lerle sığınma talep etmiş olan]ar
da otomat ik man sjyasaI kavuşrur-
ma tehdidi altrnda olduklarını
kanıLlayabilecek duruma girmek-
tedirler. BöylecP Türk Hükümeıi_
n'Ln bizzaL kendisi. ilticaların kap_
samını genişletici bir roJ oynamak-
tadır.

Döviz Bedelli Askeılik

Yurt dışındaki Türkiyeli işçilerden
daha fazla döviz çekebilmek ama-
cıyla çrkartrlan "Döviz Bedelli
Askerlik Yasası" da aynı etkiyi
yapacak niteliktedir.

Türk iye'de silah altında buIundu-

Askerlik siiıesinin losaltılma§ı eğilimi yurt
dışndaki işilerimizden yurda daha fazla
döviz çekebilmek için kullanılmıştn.

rulan insan sayrsrnrn ve askerlik
süresinin, Türkiye'nin ulusal sa- İ;tenen 11.000 DM bedel, özellikle
vunma gereklerinin üstünde oldu. 29 veya ona yakın yaşlarda
ğu, aslrnda hel yurttaşrn, yurt bulunan işçiler açışından ödenme-
savunmasının gereklerini öğrene- si zor, hatte imkansrz bir bedel-
bilmek için birkaç aylık temel "dir. Bu yaşlarda bulunan biı işçi,
eğitimden geçirilmesinin yeterli bedeli ödeyemediği için askerliği
otduğu bilinmektedir. Türkiye'de_ tam süreli yapmak üzere Türki -

ki hızlı nüfuş artışı ve yeni', Ye'ye gitse, esasen aslanrn ağzrnda
teknolojil€rin askerlik-alanındİ da bulunan işini ve ekmeğini tama-
uygulanmasr, çok sayıda genç men yitirecektir, O zaman böyle
insanın iki yıla yakın bir süre bir işçi için, askerlik hizmetini
üretimden alrkonulmasınr geleksiz ' yapmama veya bedel ödememe
kılmaktadır. Bu yüzden, tüm yollarını aramaktan başka çaıe
ülkelerdeolduğu gibiTürkiye'de kalmamaktadır.
de, normal askerlik sürelerinin

}::tlİr::.'-i,*::9.i.g]İ"u*" ce|i zDF Aım an Teıevizy onu, nu n Tür-
Şen olregulm mevcu['!ur' kiyeli işçitere yaptıgı 1O Mays
Ancak, askerlik süresinin k*"ıt,ı_ ]!P9_,,,gu!l ,T,1:!!: yayında,

-u., "ğit-i, yurt d§mdaki TürÜ. :.:I"ll*,I:İTaİr ıstemeyen Türki
yeli iğilercten daha fazla 6;5r;, Yeli.j§cilere böyle bir yol açıkla"

İekebi'lm,,k içio ,ı ni bir un.,_ı- mlŞtır'
olarak kıı|]anılnıırı ır. Çıkari ılın _ ,

yasayla, yurt dışİnda çalışmakta :.f^o.*"],tlTi "Y_u_ Jl_İ9,h'''_o_ 
g0'",

İıla"Ü.,'lİ.OOO Aİmar, ÜarL, r,ey" _".1'^'j^_1']"ii .1"j_"Il]I__ |'P_rn 
uY'

;;?";d;; i" b ; ;k " 
aa,iı- 

"a"a-ılı l1:lTil:,.," :_,}p: ql,j|3, 1y_!:]
leri iakdirde, iki ayhk bir temel :İ':l_:ıl.|]lll'" *:l| J:o19.'_T*_'
eğjtimden sonra asker|iklerini v"p İl?.l19' ^lİ::I " 

lC::.:: . I'İ'' "ut{eoe çallŞan Dır yaDaİ]clysa vemlŞ sayllacaKlarolr, kendiülkesjne doniip askcr|İk yap-
mayı reddedivorsa. sivasal sığın-ğu yasayla, nerŞeyoen once, yurt , ;, ,,

, ,.,' ma hakkl isteyebilmekte ve buolşınoaK] vP vurl 1ÇlıoeKt acEaİJlK
mükcl]ı,{],..: !1..,],,r.,i-. r.:- .-:.,,,:: d|ırüımda_ siya_sa] slğlnma isteği
yapri:ı-:,,, ,,iı . . .,. ,,.ı.-,,,.ıı ,' l : l k abui edilmektediı,
tediı.
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Bu uygulamayla sağlanacak olan
döviz geliri, yeni iş alaılan açacak
yatırımlarda değil, tamamen NA-
TO standardlarına göre yürütüle-
cek bir silahlanmada kullanılacağı
için ülke ekonomisine, Türkiye'de-
ki işsizlikten dolayı yurdunu ter-
ketmek zorunda kalanlara yeni iş
o]anakları açacak bir katkı getir-
mekten uzaktr_

Üstelik, bu yeni uygulama, yuıt
dışındaki Türkiyelilerin, Türkiye
cumhuriyeti yurttaşlığından uzak
laşmalarrna yolaçacaktrr.

Uyrukluk Değiştirme veya Çifte
Uyrukluk
Daha genç yaşta olan Türkiyeli
işçiler için ise, Federal Alman
Devleti'nin göçmen işçilere yöne-
Iik "entegrasyon" siy aseti yeni
kapılar açmaktadır.

Bunlaırn başında, Federal Alman-
ya'daki Türkiyeli genç göçmen
işçilere, 18 ile 21 yaşları arasında
başı,urduklan takdiIde otomatik-
man Alman uyrukluğuna geçme
olanağını sağlayan yasa tasarı§l
gelmektedir.

Tütkiye'de hayatını kazanma ola-
nağr o|madığını biIen. böyle bir
olanak çıksa bile kendi dilinde ve
kültüründe yeterli eğitim verilme-
diği için Türkiye'ye gidişinde
uyum zorluğu çekeceğinin farkın-
da olan birçok Türkiyeli gencin,
Alman uyrukluğuna geçmek sure-
tiyle 11.000 DM bedeli ödemekten
kurtulmayr tercih etmesi olasılığı
çok kuvvetlidir.

Katdı ki, başka ülkenin uyruklu.
ğuna geçen bir Türkiyelinin, Tür-
kiye Cumhuriyeti uyruğunda da
kalabilmesini, yani çifte uyruk
sahibi olmasını öngören tasarl, bu
yola başvuranların işini daha da
kolay]aştıracaktır, Millet Vec]isi
DışişJeri Komisyonu'ndan geçmiş
,ılan bu ıa.arının. "başka bir
ülkenin uyrukluğuna geçen kişinin
Türkiye'yle ekonomik ve manevi
bağlarını kopartmamasınr sağla-
mak" ve ayrıca yabancı ülkelerde
bir Türk "lobi" si oluşturmak
amacı güttüğü bilinmektedir.

Ancak, bu tasarr yasalaştlğı
takdilde, Alman yasalarrna göre
Alman uyrukluğuna geçen bir
Türkiyeli gencin askerlik durumu-
nun ne olacağı henüz aydınllğa
kavuşturulmuş değildir. Büyük

+
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ı.ıir olt sılıkla, bu konu iki ülke
arasındı, anlaşnazlık konusu ola_
caktlİ. Çünkü, bir yanda Türk
Hükiimeti, bu gençlerin askerlik
bc j., mı ndan Türkiye Cum hu riyeı i-
ne karşr yiikümlü olmalarrnda
ısrar edecek, bu yoldan döviz
sağlama},a çaIlşacakırr. Öte yan_
da, Federal Almanya'nrn göçmen
işçi gençlerine vatandaşlrk hakkr
tanıyan ya§ayı, sırf kendisine genç
işgücü ve asker sağlamak amacıy-
la hazırladığı bilinmektedir. Çün_
kü, Alman halkınrn nüfus artş
oranı (0) noktasına gelip dayan-
mıştıİ, biİ süIe sonla bunun (_)

istikamette seyıetü.\,c haşlaması
beklenmektediı. Nİ f.-. s açlğınl !la-
patmanın tek çaresi o:a,ak.::i1
men işçiJer sörüldüğü içinO,r 

"i:bu yasa hazırlı,nn,ııştrı.

Hangi ülkede askerlik yapicağııa
genç göçmen işçinin karaı verrrcsi
biçiminde bir çözüm bulunacak
olursa, Türkiye gençierin 11.000
DM bedel verip Türkiye'de asker-
lik yapmaktansa, hiçbir hakkını
yitirmeden ve maddi karba da
uğramadan Alman ordusu'nda
askerlik yapmayı yeğlemesi bekie"
nebilir.

Eu nedenle. Türk I-I ii kü rıe t i'n in
"çifte vatandaşlık" ve "ııskerlik"

yasalaİlnde,,i )ti;!tıliği !I1addi çı
karların qeı çe!r i,:o,..esi olasılıjı
zayıf cIc|t.ğıı iini. bu y8saix",
hin]er.(, ..:.,ncin Tü İk iye'dPn Larİa-
men i(UL,l_,asına da ;ıedtıı oiabile_
cekLi..

Yuıt Dışındaki llericileıe Yönellk
Bir Tehdit

"Çifte..eıa,ıJa.l,k" |.J ir:.,n i 5ngö-
ren yasa tasar]sında yerılaı ve
özellikle ş urı riışı;ı,lakı ii,:rici
TürkiyeJiJeri [e|ıı]i, edon bır nı"rı.
deye de dikkat çekmek §ere!riı.:

Tasarısınıı, "Vai,andaşlıkıtın Çı-
karılrııa"^v-a ilişkin .l. F rddesiııde
a_ı.ıı!ı siı,1,1e deıiimektediı: ' Yğ-t
ıi 1,1ı i, ]ıı i;'ilı.e;li.ü tc ı ı!-lııiı ı: paıçalaı
r,a:,, J:l]\]ı a,ı,.,k]aı,r.,_ çi]:i dev-
'.i.n iç \e dış dü\,,.n:;t:iıe kai;i
.) len-!.if t,uitıoan ya da y uil !1.inde
bu tür e1 icmJ_.rde bulıınduktan
sonıa h;ıgi;"ııl ı,e !,önl"emle oluisa
o]"ıı .r,u-ı .l:i,ıı .ıkt:,t ,.,, },ai.kın-
da Türii!;,-t'rle ı cı;, Iıi.ıçuştutıı,ıast
yaprimasın ı olanak bıluııııı;,an
ve yaprlan duJ,uru gününden
başlayaraiı üç a} içeıisiıde }-u.da
ı]öım, ı p.ıi.. \;:tandaş]ık!aıı tı-
kırtılabi]ecekierrirr.

,: ,:siır:n:* li,:-k,'ı". ,. gJrt. r uka.
:.::jii ıı_,l,|..,], .1 ı." ,],ıli.

yetler, "Türk ceza Kanunu'nda
'Devletin Şahsiyetine Karşı Cü-
ıümler'başlığı altrnda ya da yurt
içinde bu tür faaliyette bulunup da
yurt dıŞına kaçan kişinin vatana
bağlılık iddiasında bulunması söz
konusu olamaz." gibi iddialı bir
cümle de yeralmaktadır.

Bu yasa olduğu gibi kabul edilip
jürürlüğe giİdiği talrdıIde, halen
yurt dışına ,o1 sayrda gönderilen
aşırr sağcı devlet görevlilerinden
biıi, i|erici bir 1ürkiyeli işçi
öİgütünün yöııeticiJerini:'[ürki-
yeli sendıkacılar], 1ukarıcıl!,l ioı-
mülasyona uygun bir ifaoeyle
jurnalleyebilir. Böyle bir jurıalle-
me halinde Türiye'de (,'uııhuri.vet
Savcılrğı kovuŞtuırııa acrp. itlıam
edilen kişiyi lii:ıii;;e'ye ifaCe
verneye çağı,aa.i,ktıı,. I]u ]:i:Car
agtİ irbam a]rl*:lı l, ,]ı;ı.ııi lıii *ışi
ifade vermek için Türkiye'ye gitse
bii+, gerçekıcıı suçJu oJrnasa dahi,
u2ğn sürf] şıit::.!tında tutulması,
ha1l iı .,,,]tİt aiüiı]iil'!eklal Çlklşınln
enga]iaji,1] ,,., ]ü,_ı ı)a,ali]n]e de yrrrt
d!şlndak1 işini t,itiııııesi miimlıiin-
dür, bun.ın u"l guiıiilalari çok
görüImüŞtür.

Böyle bir ce]p ala..i kişi, bu
olasıllklarr göz önürr(. tutaİak.
celp tarihinden itibaıeır üç ay
içinde Türkiye'ye a6nıiediği tak-
dirde ise Türkiye Cı.ııiiıuriyeti
vatandaşhğmdan çrkaİrilacaktlr.
Pasaportu ipta. edii-.cektir.

Türk Ceza Kanunu'ndaki "f)evle-
tin Şahsiyetine Karşı İş|en m iş
Suçlar " bölümünün nasıl keyfi ve
abart,ılmış şekiJde 1,oru mJa ndıgı
yrlr]ir geçmişte biıılerce örnekle
ğöIiildügü için, yurt dışlndaki tüm
Tiirkiyeli işçiler ve aydıoiaı, ciddi
bi. tlıhditle karşı karşıyadrr.

Gazetelerin satrr aralaİlnda dik-
katten kaçan bu ciddi tehl;ke},e
kaışı koymak, yalnız bırakıldıkları
Avrupa ülkelerinde tek gerçek ve
kalıcı desteği ilericilerden gören
Türkiyeli göçmen işçilerin genel
çrkarları açısından olduğu kadar,
Türkiye halkrnın deınokıasi, lıa"
ğımsrzlık ve sosyalizm miicadele-
sini uluslararası plaıda yürüten
güçlerinin Türkiye ile yasal bağia-
rının kopartılmasını önlemek bairı.
mından da yaşamsal önem taş!-
maktadıİ.

Dt§K bu alanda bu çalışma
dönemi için yoğun bir kavga
veIecektir.
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URUoUAY

URUGUAY İŞÇİ SINIFININ
DOĞUşU,
İLKGREVLER

YE CılT
i üyiiı( toprak sahipleri top-

ü Yffiiil§"T#,,"t,"H
etıneye başladı ve Avnıpü güç.
rıer erle birükte Uıuguay işi
eııı6nı oluşturdıılar.

19. yiiz},ıin çeyreğinde, Urugu-
sy'da ilk sendikalaı kuıuiııaya
başladı. 18i5'de üuslaraıaeı işi
Biıtiğ kuruldu. Bu, aynı zaııan-
da, itk grevleriı: yapıldlğı dönem
oldu:

r880'de Chupiru altuı madeninde,
1882'de bastahaıelerde 1884 ve
1886 yıllan haırway, ııatbaa ve
makama fabrikalanıda çı|,şan
işcilerin gıevleriyle 8Bçti. 1896'da
kunılan SoevaliBt İşçi Merkezi'nin
bayrağ altııda, Uruguay'da ilk
kez 1 l\{ayıe kutlandı.

Heniiz İDeİk€zi bir örgüt etratnda
birlaşmemiş Unıguay işğ smıfınıı
grevlerle geçen rızun ıdlar sonun.
da ediıdği deneylerle, t926 ve
L942 yı}laxı araşında birlik konu.
şuıda önerııli başantaı kazanıIdı.
Birleşik, sıııf ve kitle sendikal
merkezi ılma niteliğini pıogTamly-
la açriça ortaya koyaı Uruguay
işçi suufının ilk §endikal örgütü
Genel İşçi SeııdikaEı (UGT) kuu]-
du.

$

UGT şadece aci] hak ve istemler
için savaşmaya hazır o}anlan
değil, aynr zamaıda iiüeleriıin
nihai kurtuluşuna kadar kapitalist
sömiiıüye ka§ı mücadeleye katı-
lan farklr eğ.iliınlerdeki insanlaı
arasındaki sendikal birliği tgnsil
ediyordu.

GERİCİLİĞE KARŞ!
MUcADELE

1930'laı Gabiel Terr'in vafui
üktatiırlüğüıe kaşl mücadele yıl-
landıı. Siyasal ve sendikal muha-
lefet liderleriniı katledilınesi ve
balk düşmaıı niteliği, Terr dikta-
törlüğiiıe bugiiİkiı faşist rejimin
selefi olma şeıefini kazand:rdr.

iktatörlüğiin gelişiyle birlik_
te haik ditnişe aynı anda
başladı. Bu mücadele anla-

yşı içinde sŞasal ve sendikal
güdeıri biraraya getiren,1938'deki
büyiiık gösteril diiaenleyen muha-
lefet tarafindan birüğ.e dohu
birçok öneırıli adırıılar atılü.

l930,LAİDAKİ
t LUSLARARASI
DAYANIŞMA

Uruguay içi sırufr hareketi, ken-
disini daı u]usal bir çerçeve içine

hapsetrnedi. fJluslaıarası işçi eıru-
finın verdği mücadele Uruguay
işçi suufııu derinden etkiledi.

İspanya halkırun faşizme kaşı
sila}ü mücadele verdiği ispanva
İç Sav.ş.d6, Uruguay işçi sıııfr
tarafsu kalmaü. Grwleri ve
kitlesel gösterileri, farklr siyasal
sendikal ve sosyal eğilirrıleri temsii
eden gnrpların oluşturduğu Ispaı-
ya ile Dayanşma Komit€sinin
kuıulması izledi.

1941'de Nazi askerleri Soıyetleı
Biİliği'ne girdiğinde, Uruguay işçi
suıfı Sovyet halliıyla dayaışırıa"
§rrrı somutladı ve ayda biı giiııı
ücretlerini almayıp o gün iirettik-
leri ırıallan Sovyetler Birliği'ne
gönderdiler.

İERRA DİI$ATORLÜĞÜNÜN
soNU

Bu mücadele yıllan içinde işçi
smıluıın birüği gerçkleşti ve
1942'de UGT doğdu.

Ve Terra diktatörlüğii de aynı
dönemde 1ıl<ıidı.

UGT'nin doğuşunda rol oynayaı
etkenler şöyle özetlenebilir:



Uruguav işçi sınıfi hareketi faşiz.ııle
kaıE insanlığn vendiği b{iyilk savaşa
mütavazi kathda brılundu. Bu

önemli bh deıs oldu.

dayanışııa pratiğ aynı zamanda
Uruguav işçi sınıfi haıeketi için

1- Yerel gericiüğe kaşı verilen
mücadele ile birlikte, işi sırufııın
acil talepleri için verilen mücadele;

2- İşçi sınıfı haıeketi içinde var-
olaı çeşitü eğlimler aıasındaki
ikinci derccedeki farklılıldan gi_
derme girişimiyle birlikt€ biıtik
konusrııda gösterilen ciddi çaba-
lar;

3- Urcguay işçi surıfı harcketi
faşizme karşı insaıılığn verdiği
büyiik savaşa mütevazi katiıda
buluıdu. Bu dayanşma pratiğ
aııu zamaıda Uruguay işi sınıfı
haıeketi için önernli bir ders oldu.
Tiim bu geüşmeler UGT'nin ku-
rulmasuıa giden yolu açtı.

SENDİKAL AYRILıK 1946-1952

u, Diıya Sava8 sonuıda, emper-
yalistler savaş sorırası koş:llanı-
dan yaıarlanara} soğuk savaş
başlattılaı. Bı:ıım sendikalar iqin

özel bir önemi vaıdı. Dtiıya
ölçeğmde birliği taiııip eden ABD,
t€k t€k iiılkelerde sendikalarda
aJıılü yaratmaya başlaü.

ı }r ]k yaratrrıa yönt€rİ eri

A H"İ"#r.#*flii§,ru.
ler ve onİanı müttefikleri, Atr]L-
CIO, nispeten karmaşü bir yol
izlerken; Latin Ameıika'da genel-
ükle bölgenin özel koşullanna en
uygun yönteıderi seçtileı. Yaıki
Emperlıaliaıinin iktidaıa getiıdi-
ği hiikİiıııetler taraİıdan destck-
lerıen gaıgsterlik Latin Amerika
sendilal haıeketinin yavaş yavaş
belirg,n özellği o|ınaya başlaü.

Urwııay'daki durum hern Arını-
,pa'da, hem de i,atin Amerika'da
uyguİaııan yöntemden farklrdrı.

Uruguay'da ABD elçiüğ ve CIA
run temsilcileri bir emperyalist ve
işveı€n örgütil olan CSU'nuı
kuıulmasma çaüştılar.

Sııuf örgütü UGT-ki bazr sendika-
lann aynlınasıyla önerrıli güç
kaybetmişti -ve CSU b yarıa,
aynca birçok bağrnsız sendikalaı
da vaıdı.

Aynlık başanlruştı.

Z.RInNAN TAKTİr<r.nR

_ uıurıla biılikt€. isci snrftırn
ll il"oi otl"ti"lti kesİırılen bu
l| ,o.1uÜar,ıİ üstesinden gel-

meyi başardılar.
ıj

Birleşik Merkez, CSU'nun yalan
ve iftira dolu bildirilerine cevap
ve.rmeyi ve mücadeleyi "bildiıileı
aavaş"na indirmeyi rcddetti.

Bu gelişmeler içinde UGT ne
yaptı? İşçiler, çoğu zarnan çok
fazla önem taşırıüayan ekonomik
taiepler için mücadele vererek
ömeğin antlempryalist özü olan
uzuı vadeli talepler için mücadele
etme zorurıluluğunu ve g€reğini
kaıradılaı. UGT emperyalizmin
beslediği CSU yöneticilerini mah-
kum ederken, csu tabaıındaki
onurlu militaıılan bu yöneticiler-
den ayn görmeseydi, bu sadece
affedilmez bir suç değil, aynr
zamanda büyiiık bt taktik hata
olurdu.

Bu neden]e her UGT bildirisi.
birlik ve her işkolıındaki işçilerin
acil çüarlarıırn sar,unulması için
bil çağ7ı oldu. İşçilerin UGT'ye,
CSU'ya ya da bağımsu sendikala-
ra üye olmalanııı önemi yoktu.

1954-1955'de bağrnsız t€kstil işçi-
leri sendikasuıın büyiü grevinde
yalıız tekstil işçileıi dayaıuşma
gtist€rm€di; bağmsz sendikatal
ve UGT'ye bağü sendikalaı birlik-
te da!,raııdiaı.

f, endikal mücade|ede yeni ge-

D lşr:şs,;tıtşe"H
ilk işaıetteri, daha öncelri yüarda
göriildü. Ekim 1953'de biıçok
rneta.l işçisi sendikası bideşü
kongre topladılar. Kongre UGT'ye
katılma karan a.ldı. Bt yıl sorıra
toplaıuı iki ulaşrm işçileri sendi-
kasında yapılaı seçimler sonucrı
seçilen yeni yönetimin yaptığ,ı
toplantıIarda UGT'ye katı]ma €i-
limi ağrİ bastt. Kısa bir siite sonra
da bu sendika] rııerkez içinde iki
sendika ortaya çıktr.
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1952_1966 vT] CI\IT

1954- 1956: DÖRT ÖNEMLI
oI-AY

r-'el]daş Uruguay sendikacılık ha,
.,eketi tarihi için havati önem
taşıyan dört olay 1955 ve 1956'da
nreydaııa geldi:

1" UGT 4. Olağan Kong"esi, rıter-
kez 1önetiminin 50'lerin başına
kad.trki taktiklerid onaylaü. Bu
çerçeve içiıdı. çrektiğinde UGT
r.iı fesh eCilebileceği ve işçi
sıruluun ilk,;]ııini kucaklayaı, ye-
ni daiııı genis biı, seıdikal merkez
yaratrlııtrs;ııı kaıaı ı,erüdi.

2- Daha scnıa Riıleştirme Kooıdi-
Aıı§ycL Komisyonrı kuruldu. Ko-
ınisyoı üyeleri şuıılardtı UGT ve
bazı i,ag:,fis|z sendika]a_r. Bu
cı,ırün U'ruguav Işçi]er Merkezi,
CTiJ'nun çekir<liğ.ini,Jluşturdu.

3- i956'da Oii'iJ taınaman parça-
laırdı, isciieı bu "sendika" yr
"içinnden" .ieğiŞtirmeniİ' müm-
kiin ı,Lmadığıu arı]adılaı,. İki
bel«iiye ı,g kamu :;ağlü hünptleri
işcileti stııiiilı as, CSU'dan aynldı.
IJu, hiçbir şeı.it,ı Cru ctuıamayaca-
ğ al.rılma daiı.r-:,ıı işaretiyü.
J- 1955'de işçileri, ö&enci]eri, pro-
fesörlen, ettkijje-ri, sanatçılan,
köylüleri, hiçük esnafi vb. birara-
ya toplayaıı [latk Istemleri ilaıe-
keti kuruldu. Amacı çeşitli grupla-
nn çÜadannr savunr]aktl.

Başlangıcıı<!:ıı itibaren bu hare-
ket, bir asgari pıograrn temelinde
büyfü gtisteriler di\zenıedi.

cTU

1950'lerde Sendkal Biıük Koordi-
nasyon Komisyonu'nun kuııılma-
sından sorıIa, ilerici bir sendikal
merkez ;unılrnasl için adımlar
atıldr. Doğzldır ki bu kolay biı yol
değldi.

1958'de, Hatk İsteınleri Hareketi
çağı,;: ,iizeıiııe, bu hareket içinde-
ki tiim g"iiçler kitle göst€rilerinde
biraraya geldiler.

Bu kamu baslıısı altında parla-
mento'daıı 30 kadaı ilerici yasa
çıkart:ldı.

1959'uı başlannda ulusal ekono-
miyi ele geçirmeye başlayan mali
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ofu aışiyle birlüte htüiimet, lJlus.
lararq& Paıı Fonu (IMF) ile sıkı
bağlaı hıdu ve kemerleri sürna
plaıu uygıılamaya başlaü. Bu,
bunairrnıı yii*ünü, ernekçi halkuı
omuzlanna yüma çabalannın bir
paİgasıydr. Isci.lerin ulusal ekono-
Etik bağırn§ıdü için verdikleri
mücadele karaılı biçimde südü-
rüdü.

Bu mücadele üıllan içinde 1961'de
CTU doğdı..

UCT üyeleri değil, aynca Sendikal
Biıük Koordiıasyon Komisyonu
üyeleri, ilerde doğacak olan sendi-
kal lrErkeziı çekirdiğini oluşturu-
yordu.

CfU yayuıladıS bildiride, CfU
nun acil ekonomü talepler için
verileıı mücadeleyi demolaatik
ha}lar, iiüenin bağınsulğ ve
sömifuerılerle sömiidi,leıı.lerin olma-
dı& bir toplum için verilen müca-
deleden alırmadıldannı açıldadr.

500 bin örgütlü işçiyle bjrlikte
Uruguay halk ve §çi haıeketi yeni
boyutlar kazanö.

Mücadelenin bbylesine yoğunlıü
kazaıdığ Temmuz 1963'de ilk
CTU lfungr€si toplandı. Kongreye
katılaı 50 örgüt temsiıcisi salt
CfU üyesi değil, biı çoğu da diğer
kardş örgütlerin temsilcisiydi.
Bu olgu bile tek başına bu sıruf
temelli merkezin köklendiğini ve
Uruguay sendikal hareketinde
saygın biı yeıe sahip olduğunu
gösterırıeye yet€rlidiı.

genel grev
y haklo olan 129 sendika_ve kaiarı atdı
Koıgıeye katılan 22 kardeş
örgüt, sadece salıca fazla

Uruguay
işisınıfi
darbe haarlıHanna
karş
büyiik bir kitle giisterisi

IIALK KONGRESİ

ü]<enin zor ekonomü koşullar
içinde olduğu ve hiüiiınet kaıaö
içinde iktidar mücadelesinin orta.
ya çıktı]s 1965'de oligarşi orduyla
bütüııleşti. Ve ortam darbeye
hazırlandr. ..
İşçi suufi daıbe hazulüJanna,
büyiü biİ kitle gö§terisi, 17
Haziraİ'da 24 1aatllk genel grev
ve olası bir komplo girişinine
karşı genel grev karan alarak
cevap verdi.

Ayııca 1964'de bir K<ımisyon
kuruldu. Bu komisyon iki yıl
sonra CNT'nin kuruluşunu hazu_
ladı.

Uruguay halk ve işçi haıeketinde
çok büyiü önem taşlyan diğ€r ttir
olay da bu dönemde yaşanü. Halk
Ifumiteoi 12-13-14 Ağlıstos 1964
de toplam üyesi 800 bin olaı 707
h8_1k örgütiııü temsilen 1376 dele-
genin kat masıyla Univelsite rner
kez binasında toplaJtdı.

ı



aşasdaki üç koŞul yerine setiİi]di-
ği için başarıldı:

3- İşçi sırufınıı ülkenin bağ.ırıüsz-
lrgı yolurıda. ivedi ve temel
çöziirnleri içeren bir program
çerçevesinde diğer sıruf ve
tabal<alan toplavabilmesi.

Bu yapı, delegelerin CNT kongre-
sine seçirrıJe katJna yo]unu getiı-
di. Fabrüalarda isciler kendijprini
kongrede temsil Jecek de}egeleri
seçmeye başladrlar.

Kongre en yiiüsek organ değildir.
]şyeii komiteleri delegeierinin,
gelecek dönemde yapılacai çalrs.
malar konusunda işçilerin görüşle_
rini ' alabilmeieri için toplait aİ
yaprlf . Geıçekten birer minvatiir
kongre olaı bu toplaİt aİda:cNT
nin çeşitli içyerlerinde ?O0 sendika
komitesi vaıd]ı - işciler denev
alş-verişiıde bulunur: elestiri ve
özeleştiri yaparlar. İşçi te; cileri
önderleri diıJeı ve eı önemlisi de
önderler tabanrn göıüşlerini öğe-
nrr.

a§lmda
tabandaki üyeleri
birleştirmeHe
miimkiindiir.

Tiim temel sorunlan tartısan Halk
Kongresi tarafu.ıdan onaylaıaı
program. iilkenin içirıde bıılundu.
ğu derin bunalınııı sorumlusu
olarak ma-ti oligarşiyi ve emperya-
lizmi göstf,riıken: acil sorurılann
çöziimü için şu önerileri getiı-iyor-
ctu:

o Ücret ve maaşlar hemen arttır -
qıa]ıd.:ı:

o Gerçek bir toprak refoımu yapıl-
maİdf;

o Özel barüalar. temel olarak
i}racat için çajrşan sanavi dalları
Ve drş ticaıet kamulasİırılmı] ı.
drr;

a zonııtlu ve ücretsiz kamu egiti_
mi gerçeldeştiıilmelidir:

ı Dış borçlaı ertelenmelidir;

o Barş ve ıılusal baAımsızlıİ
yolunda bir politika izüerımelidiı,

c^tT-TAM BİPJiK

|| onuıda CNT'yi dogutan
S Konqİe 28 Evlü-1 F]kim
U 1966 arasında vapı]dı. Yeni

Uruguay sendikal meikezi, tüm
unıguay sendika] hareketini kıı
ca]daü. Kongreye sunu]aı raDoı-
da UGT ve CTU gelenejnin
onuılu mirasçrst CNT'nin ''Uru-
cuay işçi hareketinin viizvıllık
mücadelesinin iifünü biı ör-ğüt''
otduAu belirtildi.

Yapılan bfuçok hatalara raAman
tam bir biıtik saglama gbrevi

Toplumıın
üğer tabakalanyla
birlik
mücadele içinde
sağlanıruştır.Bu koşııllarda ortaya çıkan örgüt-

lenmç çok geniş temelli senülff
demolaasiyi gerekli kilar. C\f_fİ
nin yapısı şöyledir: işyeri sendikİf
komiteleriı tii|gesel birtikler ya da
çeşitü sanayi dal|andda sendika
fedeiasyonlan ı,e rılıısal merkez.' ' ' , '
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2-.Uluslaraıasr işçi haıeketinin
deneylerinden deıs cüartm,dlr
ve dünya iŞçi sırııfiİıın- gösterdi-
ğ.i diğer mücadeie yollanndan
yararlaımak.
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Program, işçileriı yaphklan top-
lantılarda tattışılarai ortaya çlk-
İrİştıİ. A]a1ca belirtmek gerekir
ki, her işyerinin özel durumuna
göre kabrıl edilmiş kendi pogramı
vardu.

ıJ oplumun diğer tabakalanvla
l kurulan birlü. miicadeb
I içinde saglarımrştır. Grev-

ler, sa]t işyeriİri etkilemez; ayı.ıca
ve daha önemlisi grevdeki işyeri-
nin çeııesindeki işyerlerindeki iş-
çileri ve o çer,ı,ede oturaı hııl]o ü
etkiler. Yaıi o bölgedeki emeldi-
ler, evkadınlan, öğrenciler ve
hatta genellikle grevci işçilere
erzak yaıdrmı yapaı ktiçük esnaf
da greve katıJır.

Bu mücadele aıılayış içinde gelişen
mücadele sonunda. 1973'de darbe
yapılüğıda, 15 gün süIen şaJübir genel grev yapıldı. Eylem
içinde birleşen işçi sırufi ve halk
kitleleri, bu çalışmarın melwalan-
ru verdiğini gördü.

1966.1973.İŞÇİLER l,E
oLIGAİ§ININ SAI,DIRIsI

oLiGAnşiNiN sA]-DIRISI
YENILGIYE UGRIJYOR

1966'da seçilen Başkan Gestida
nıı 1967'de ölrnesi ilzerine Jorge
Pacheco iktidan ele geçirdi.

Uzıın ıdlar siiıecek olan sı.loyöne-
timin hiiFumet taraf mdarı açıldaı_
masrndaı sonra iiclet !e maaşlaİ
donduruldu.

CNT hemen 24 saatlik genel grev
çağTtsı yaptı. Küçük dükkaıı
saiıipleri de diiikanlarrnr kapattt-
laı.

Ücret ve .ııaaşlan donduran Pac-
h€co, işçi slrufııu bölrneye çalıştı,

Sıkıyönetimin ilaııyla biİiüt€ bin-
lerce işçi tutuklandı ve uzun Jı.llar
tutuklu kaldılaı. Polis birçok
sendikacıya işkence yaph.

Birçok büyiiük kamu işletmesine
ordu el koydu. Doğal olaıak bu
sendikalann yasa}lanmasr demek-
ti.

Tiirn baskılar işçi sırufuıı yıldıra-
madr. Yalıuz 1968'de 24 saatlik on
gencl gtev yap ü ve bu grevlere
toplumun diğer kesimleri'de kat _

dı.
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1969, buzdolabı fabrikalan, idek-
trik santralleri ve baık]ıilarda
yapılan yaygın 3evlerle dolp bir
5d oldu.

1969 ayııca CIVT'nin olağan kong-
re yüydı. işiler CNT'nin proga-
mın onayladrlar. Kongıe daha
önce görülİİıemiş bir mücadele
ruhu içinde gaçti.

1970'de öğehİlenlerin grevi oldu.
Bu greve öğıetmerılerin yaıında,
öSenciler ve veliler de katıldılar.

Kasım 1971'de yapıiaı seçimlerde
oylaııı % 22'sini alan -ki bu reşmi
ralıamdır- banker ve toprak saiibi
Juan Maria Bordaberty Breziya
diktaüirlüğüniiı açü desteğiyle
hemen seçim ertesinde iktidan ele
ceçiİdi.

Hiikiimetin ilk çüardrğ yasa işçi
ücretlerinin dondunrlması oldu .

l şçiler, ktlçü diilü.lran sahip-
I leriyle birlikte Uruguay tari-
l hinde görii.tmemiş etkiııliktf,

24 saatlik bir genel grev yaptı.
Hiikiiİrıet bu gene] greve berörle
cevap verdi. I(omiiuist Paıtisi
Meıkezi basılü ve 16 Nisaı'da
paı,ti merkezinde tutuklaırıaiar
oldu.

17 Nisaı sabah, Komitri§t Paİtisi
Merkezi önünde nöbet tutaıI sekiz
işçi "korundo" la.r tarafından
öldüıiildü. Ayıu cün CNT genel
gTev çağn$ yaptı. c€naze törenin-
den sorıra fabrüalara dönen işçiler
18 Nisan'a kadaı çalşmadılar.

Ekim 1972'de işçiler daha fazla
ücret için grev yaptılaı. Greve
zaman sının getirilmemişti. Faşist
diktatör Bordabeny işçilerin ta-
leplerini kabul etmedi ve otobüs
şoftirleri yerine ordudan asker

istedi. Ancai ordu kendi içindeki
çekişmeler ve bazr kademelerin
direnrnesi sonucu Bordaderry'nin
bu ist€ğini kabul etmedi. 24 saat
sorrra işçiler grevlerinin amacına
ulaştığna karar vererek işbaşr
yaptı]aİ,

Sırıf mücadelesi ordu içine giıme-
ye başladr.

Ordu içhde ilk kriz 8 Şubat
1973'de ortaya çütı.

Sila}ılı kuw,etler ve polis, gerici
bir politikacı olaı Sa!,rınma Baka-
rl]ı emrinde ça]rşmayı kabul etme-
diler; radyo ve t€levizyonu ele
geçirdiler.

Bu lgiz boüunca işçi srnrfi sessiz
kajİradr. 9 Şubat'ta halka dağıtl-
laı bildiride. C}IT, Gerici bir
darbeye genel gıevle cevap verile-
ceğiıi yinelerken; bugünkii du-
nımdaı oJigarşinin sonımlu oldıı-
ğuıu ve herkesin öniiıde tek bir
seçenek olduğuıu açıIdadr: ya
oligaşi ya da halk!

IIAZİR.AN-TEMMUZ 1973:
DAİBE !T GENEL GnEv

Şubat ve Haziıan arasında olaylar
hülı gelişti. CNT'nin çağl§r iizeri-
ne, birı.lerce kişi 29 Mart 1973'de
Boİdaberry'nin istifasl için gösteri
yaptı.

En büyiü 1 Mayıs kutiaııasr ve
Uruguay tarihindeki en büyiik
gösteri]erden biıi 1973'de oldu.
Temel slogaı şuydu: Cl\II'nin
pıogıaıruna bÇlı kalatak, en acil
soruıılaıa acil ve radikal çözümler
getirmek

Oügaşi ve emperyalüm yaptıldan
plarılarda, bugün, işçi sırufınıı
toplumsal mücadeledeki temel ön-

ClYT'de tam birlik, ilkeli ve diiR}a
deneylerinden yararlanan bir
müeadele ile, üğer sınıf ve tabakaları
biı program etrafinda birleştirerek
sğlanü.



cü olduğunu hesaba katmadı-
lar. Uruguay içi sırıfinıı politik
oleunluğımm ve örgütıiiılüğiiniiıı
yfüsek bil diizeye ulaştığrn ve
ctılT içinde öıgütlenen sendikai
hareketin buıalunda iistiine düsen
rolden kacınmayacağru kawaıa-
madılar.

Yeııi bir darbe olasüğ] görüşüyle
tiim organ kademeleriıde onayla-
naı ve Koıgnlde aiıraı karaılaı
doğrultusımda CNT, işyerleri iş-
gal ediletek sıııısu bir genel grev
il6n etti. Tiirn saıayi da_llan,
kamu ve özel hizmetler, ı.ıJaşım,
biirolar, banka]ar durdu. Hiçbiı
gazete çümadı. ÖgT€nciler, öğTe_
tim göreülileri ve tiiüİn öğ"€tim
kurumlaımda çalışarılaı işçileıe
katıldılar.

27 Hazirarı'da başlayan Unıguay
işçi sıııfmıı biı greı.i 11 Ternmuz-
da soııa erdi. Gr€viı bitti giin
CNT işilere dağrttı& bildiride
şunu açıkladr:

"Yeni bir döneme giriyoıuz. İster
ateşkes ilan etsinler, i§tei tact
tahtı t€İketsinler; yeni koşırllaıa
uygun diğer aİsç ve yöntemlerle
mücadele siirecektir. "

TEMMUZ 1973.EKİM 1975
ARASI

Temmuz 1973 ve Eyliiıl 1975 arası
dönemde işçi haİeketi temel olara}
yeraltında çafuıyorsa da, h6l6

legal bazı olana]<]aıa sahipti ve
buıılaıdan yanrlaıdı.

Grev sona erdiğinde oligaşi se"
vinğydi. Oügaışinin daı görüşlü_
liiğü açısındaı bu anlaşılabilir.
"Kazanmrştr". Ama geniş halk
kitleleri bu "zafer'i gereken çerçe-
ve içinde değerlendi.

15 giınliü gsnel grev siiıesince
işçilerin verdiği yiğit kavga so-
nuıda diı<taüirliü tamaııren t€crit
oldu.Ç\iıüu bu greve yalıız işiler
değil, kiiçiü burjuvazi, kusal
kesimin büytit böliiürnü ve hatta
işçilerle bidikte kendi fabrikalannı
işgal eden bazı sanayiciler de
katıldılar.
Rejim vüılmadı. Brezilya ve
A.E}D'den yaıdrm gördü ve hatta
Breziya'dan aşkeri yaıdırn büe
aldı.

{nili

Askeri faşist çel,ıelerin, ilk ve acil
hdef cl{T'yi dağıtmakh.

Oligaışinin ernri iiızerine -ki bazı
şanayiciler poli§in emrine ulmaşı
reddettiler- birılerce aktif CNT
üyesinin işyerlerinden atıldığl ve
vahşi baskının alabildiğine aıttığı
ve yiizlerte işçinin hapse atıldığ
ve işkence gtirdüğ,i.i bir zamaıda
bir karamame çı.ktı. Işçiler başka
sendikalaı kuımaya 'davet" edil"
diler.

İ şverlerinde her işçi üye
l olmak iştediği sendikay] be-
l tirten fornılan doldurmak

zonında bırakılü. Oylann % 10'u
yeni biı sendika kurma}< için
yet€rli sayüacaktı. Işçiler eski
sendikalaına ba kez daha üye
oldulaİ. Diktattirliik yeni bi. tek
şendika bile kuıamaü.

'.: -

CT.{T durumdan oligarşinin sorumlu
olduğunu ve herkesin öniinde iki
seçııek olduğunu aEkladı :

Ya oligaışi, ya da halt<!
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lşıiieıiı lıu oyuıu bozrnası i\zerine
kı,.ırıııa:ııe tarihin çöplüğüne gö-
İ] ]]i:]ii 1",, tlİıutuidrt,

irirr-:,,r$ Li];4'i:] ıejiııı yeni bir kizle
riııjıtitııı ıııısı]ıı.ı, liı,;istler tıu
d,,,:Jl i.],ı:rj içirüiil. iirlırn]j r,ıoktaılaır
. l. ,],.ı j, ail.]:. i}ö"v''lece r;rdu gerçek
'ı, . .:: sj;jj kJiSn eiine geçti,

:]:,l,i ..,l:] jı poliıikası da işçilerin
,r].,.]:i .iıirjeyini öneıııji derecede
ı..;, j, iiı Uzun mücadele yüannda
.şl.ij.,. ;;giiver igi, anne ve çocuk-l;ı k,ıi,_ıü,aı özel yasaJar gibi bazı
ii.rzzuırmiar elde etmişti. Faşistler
geifdi}dtri yasa ile daha uzun
ça]!şnri siiıresi i]anettiler ve iŞçi]eİ
fazla ıreşia yapmaya zorlaııd:lar.
Orıce]ilJe akcif işçi önderleri olmai
üzere iıiıçok işçi işten atıldr.

1974: işÇi SINIFI
MUCADELESİ

''Bugriı göıeviınjz bir genel gıev
öİgüt]emektir.

"Bu nedeıle, işyerlerimüde işçite-
rin eır ufak talebi iğn, haklaıını
ve kı zanrrrılaıııu saıırnmaİ için,
işten a,tr jmaya ve tutuklamalara
keıı saıraırmaiyız.

"Bu nederJe. sendikalan güçlen-
diı,meJey iz. sendikaların isci srnrfi-
ıırı geniş kitleleriyle bağlanıı
gEnişletmeli ve güçIendirmeliyiz,
örgüclenmesini yiüseltmeliyiz,
maddi gelirlerirıi arttmalıyrz.

"Bu nedenle, işçi sırufının öğtenci-
lelle, öğretim üyeleriyle, memut-
iıırla, emeklilerle, kiiçük ve orta
esnaOarla, sanayicilerle ve çiftçiler
le iıtifa]gnrn vii](seltmel iviz.

"Bu nedenle. dik tatiirlüğe kaışı
olan tiim sağlidı siyasi güçlerin
biİliğini yükseltmeliyiz.
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"Bu nedenle, artık oligarşinin
çüarlarrna hizmet etmeyi ve kendi
halkrna ka§ı cel]at rolü oynamayı
reddeden si]a}iı kuı,.vetlerin her
kesimine çağn yapmalıyız.

GENlll- GrıEV İCjN İl,ERi
T ü-.,i SENDİK-Ai ."E SİYASAL
TUTUKLL,LAR SEBBEST BI_
RAKILMALI
TÜM EĞİTiM KURUI,{LARINI
FAŞiSTLERDEN TEMİZLE_
YELIM
üCRET \T N,LA-AŞLAR ,\,-UK.

sELTIT,S]N
YAŞASIN cNT! I{-AHRoLSUN
DIKTAToRLUK!"

Yu}arda alıntı yapılan broşürü
CNT binlerce işyerinde iiegal
olaja]ü dağ.lttı.

Neden bir genel grev?

Diktatörlüğiin siyasal tecridi için
bir genel grev, rejimin çökiişünü
yı, da en azrndaı rejimi sarsacak
ciddi ba darbeyi ifade edecektiı.

1974 yü, işçi sınıfirun greve
hazrlü niteligindeki birçok ey-
lenılerine tanık oldu,

DESTANSI 1 MAYIS

Diktatiirlüğün provokasyon }<am-
paıyalanna ve işçi bal.rarrundan
önce yap an tutuk]amalaı,a rağ"
men clfT'nin 1 Mayls çağnsına 15
bin kişi cevap verdi ve işçi
maiellelerinde iki gösteri yapıldr.

İşçileriı yoğun olduğu semtlere
vahşice saldrnldı. Ma}ıalleler ha-
vadaı helikopterle taraııırken, so_
kaklarda askerler insan aviryordu.

Ama o gün evlerin kapılan
askerler tarafirrdaı kovalaıan işçi
leı için kendiliğinden açrlıyordu.

EKİM: BİR YILDONÜMÜ VE
BtIYÜK GREV

1 Ekin CNT'nin 8. kuruluş
yıldöniimüdiir. Işçiler CNT'nin
yıldönii!ıünü, işyerlerinde toplaı,
tılar diizenleyetek ve bin]erce
bİoşiiıf dağltaIalr kutladiar.

Bir bafta sonra sendikalann çağn"
sr iizerine SUNCA (CNT üyesi)
yapı işçileri 24 saatlik gTeve
gittiler. Dütatörlük hemen sendi-
kayı yasa üşı an etti ve
yöneticiler haikrnda tutuklaırıa
kalan çüarttı. Bir ay sonra
senüka biıası işkence merkezi
haliıe gettildi.

AÇLIK GREvi

itle halide yapilan tutuida-
malar sonucu hapishaıeler
doluıca insaıılar artü stad-

1ırmlara doldunılmaya başland].
Sendikal ve siyasal önderlere
iısaıılü dışı işkenceler yapılmaya
başland]. Göza]tına alrnan insan-
laıdan aylaıca haber alrnamryor"
du-

Bu drınrmu protesto eden 40
sendika önderi açiü grevine başla-
d ar. Işkencelere son verilmesini
ve siyasal tutuk]u]ara uluslararasr
yasalann uyguJanmasrİu istediler.
Halka açlü greı,iniı nedenlerini
arı]atan binlerce bildiri dağıtıldr.

Açlıiı greı,i başanyla sonuçlaıdı
ve 25 siyasa_l hrtuklu serbest
bırakıldı.

Kasım ı,e Aıal < 19?4'de işçiler
önenr]i göst€riler yaptıIaİ. 1974'iin
son iki ayı CNT'nin çağn yaptığ
genel gıev hazırlıldanyla geçti.

1975'de yirkselen fiyatlaı karşısın_
da ücret ve maaşlann hemen
artıİr]rrıası talebiyle işçiler arasın-
cLa ?0 bin iInza toplandr. Uruguay-
d]:ülii her on işçiden birinin iırızasınr
iaşıyan bu dilekçe h(üiiınete
verildi.

ŞANLi BİR r MAYIS DAIIA

CNT, 1975 1Mayıs'uıda beşi 1

Mayıs günü, bir taıesi de gecesi
olrna]r iizere 6 gö§teri yaptl.

1 Mayıs'ta işilerin yoğun olduğıı
§emtlere vÜşice saldınlü.
Mahalleler havadanhelikopterlerle
taranrrken, sokaHarda aşkerler insan
avlıyordu.Ama o giiıı evlerİn kapıları
askerler tarafindan kovalanan işİler
için kendiliğinden aqlıyordu.

I



CNT: BİR KİTLE ÖRGtjTÜ

CNT, işçi sıruf içinde derin
köIderi olan ba kitle örgütüdtir.
CNT biı aıııç aydına değil,
kitlelere inarur ve orılara dayanır.
Bu nederıle tehdit€ baş}.uımaz ve
öç almaz. CNT bu yolu faşistlere
bırakır. CNT halka dayarır ve
bilir ki kuıtırluş saati yaklaştrğ.rn_
da CIıIT ve diğer örgütlerde
örgütlenmiş halk faşizme karşı en
etkili ve kaircl çözümü bulacailar-
dır.

FAŞİZM TÜM lIALKA
DUŞMANDIR

"c}{,T,NiN URUGUAY İŞÇİ
SINIFINA MESAJI"

_ u. Ara]lk l976'da CNT'nin
ll vaıııladraı bildirinin baslı-
U !,,İır. nl"?a ohrak dagıtı-

lan bu bildiri güncelliğ.inden hiçbir
şey kaybetmemiştiı ve aşağda
alıntı yapian paragraflar Urugu-
ay'daki işcilerin bugün]-ıü durumu
ha}}ııda bilgi vermektedir:

"İşçilerin gerçek ücretlerinin ıe
kadar düşük olduğunu göstermek
icin istatistik]eri kanştu,İnaya ge-
rek yok. Fabrika ka_rıtirılerinde
işçilere satdan yiyeceklere balcrıal<
yeterlidir. İşçilerin evlerini ziyaret
ettiğdmizde aklsam yemeğıde ma-
saya yemek yerine ka}ıve gelir ve
belli başlı ev şyası olan çaşaf,
sandalye ve tabak görem€zsiniz.

" Emek düşmaru bu politika yalıız
üoetlere yansımarnştır. Işyerleri
birer ceheıııem gibidir ve iş ritmi
iuzlanrrış ve her işçi iki kişinin
işini yapmal<tadıı. Genç işçiler
içiı ça]ışma siiresi çok daiıa
uzunduı: deri ve debagat saııayin-
de çalışma §ilıesi 48 ile 56 şaat
olarak belirlenmiştiı. 48 saatliL
çalışma haftası yasasın çiğneyen,
bu daha fazla çalrşmaya işçiier
uymai zorundadıriar ve fazla
mesai üçreti öderytrez. Ağır işlerde
çalışaı gebe kadrrı.lann izin haldo
yoktur, "

i,,AŞİzM KoYLÜ.LEnE
DÜŞı.IANDIR

1$| jigani yalruz işçileri soy-
ıı rftrz, tloytuenn uıu erıutg düşük tiyatla alr. kentler-

dtj.j tiiketicilere yiiksek fiyatla
sıııı-ır. Aynca tanm iirürılerini
huımıııadde olaıak kullanan tüm
sanayi dallarınr da doğrudan

denetler. Bu tab]odan da arılaşı_
lacağ gibi iiretici köyliiıler tam bir
öriiııncek ağına yakalanmışlardu.

Diişiiılü taban fiyat]arı nedeni]le
kredi armai zorunda kalaıı kö1,1ü.
leı özel baıüalarla karşı karşıl,a
bırakrlmaİtadrlar, Balüalaıda-ı]
a]ııan laedilerin faizi 'i ;0'in
altına düşmez .

FAşizM BİLiME !.E
KULI,[JRE DUŞMANDIR

ıı ruguay radyosunu dirıjedi.

U a,".S,;t"#*lI;ilH,1
nız. Hep§i bu. Sinemaya gittiğ_
nide sadece şiddet, seks ve
"Amerikan yaşama biçimi" ni
göklere çıkaran biı "kütii" ile
karşılaşırsmız. Toplumsal sonın-
lann işlendiğ.i filırıler oynatrlınaz .

Bazılan dünyacaiirılü,profesörler,
bilim adaınlan ve sanatç aİ ya
diktatirrlüğ.iiİü zindarılannda yat-
rnaktad]r ya da }ıırt dışına
kaçmai zonııda buakılmışlardır.

Faşizmin tek slogaır vardrr: "Dii-
şiinceye Oliim!"

DlItENİŞiN IGLBİ: cNT

ütaüirlüğün bugün içine
düştüğü çürrıaz, sadece ken
di sıııfuun mirası olan ob_

jektif çel\kilerin bil sonucu deği]_
dir. En başuıdan beri işçi sırufinın

Uruguay ixi şınıfı

foşizmirenecektir.

ı,e riifn ha]kın verdiği kararlı
mücadele diktati'rlüğe haİeket ede
cek alaı buakmamıştır.

Gerici darbeye karşr Hazitan-Tem
muz 1973'de yap an şar ı genel
grevden sorrra CNT etrafında
örgütlenen Uruguaylı işçiler, fa-
şist teİöriiİı en azgDıaştrğ dönem-
lerde bile mücadele bayraklanrrr
§iiüiekli yiikseltmiŞleldiİ.

Önderlerinin çoğunun hapishane-
lerde olmasrrıa, sendika bina]aıı-
rırn ordunun işkence merkezleri
haliıe gelmesine ve tüm çalışma"
lannrı yasa}laımasrna rağmeı
bugiiı CNI, direnişin kalbidir.

Faşist rejime kaışı savaşan işçiler
herhaıgi bir yerden birdc-rıbire
çıimuş insanlaı değildir. Savaşan
işçiler atalanndan kendilerine ka-
laı mücadele meşalesini yiüsek-
lerde tutan miıasçılardır. Oıılar
t00 ydtü örgütlü Uru8uay işçi
srnıfi hereketi geleneklerini yaşa-
taıülardrı.

Unıguay işi sııufı bir gün mutla-
ka fağmi yenecektir. Zafet. ha]-
kınıı daha iyi yaşaması ve ilkele-
rinden asla taviz vermeyeıı Urugu,
ay işçi sırufını ve emekçi ha]km
olaca]ütir!
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KAZANAN
TEKSTİı. İşçİı.rnİ

otAcAKTıR
15 bin dolaylndaki tekstil
işçisi grevde. lşçi|er Rlşln kara,
soğuğa, yazln slcağa, toza
aldlrmadan grov çadlrlarlnda
nöbet tutuyor. Daha insanca
bir yaşama kavuşma mocade-
lesinde, grğv siıahlnl kullanF
yorlar. Demokratik hak ve
özgürıüklerin surek|i klsıldlğ|,
İaşist saldlrılarln alabildiğine
arttlğl günomüz koşullarlnda,
grev hakkını kul|anmanln, bu
hakkln savunulmas|nda, bu
hakkln oaspedilmesine karşl

çıkmada ne denli önemli oldu-
ğunun bilinçlnde 15 bin tekstil
işçisi.

TEKsTlL lşKoLuNuN
DURUMu

Ülkğmizin özellikle Çukurova,
Egg ve Marmaİa bölgelerinde
yoğun biçimde faaliyette bulu-
nan tekstiı işkoıu, hem en
eski, hem de en gelişmlş
İşkollarlndan biridir. 1979 so-
nunda, bu ışkolundaki sigorta-

Çlzelgo: Ylllaİ |tibariyla Toksli| sanaylİnin Gellşimi

ll lşçi saylsl 199 bin. Blr de
kOçOk atölyelerde, imalathane_
lerde sigortalanmadan kaçak
çallştlrllan onbinlerce lşçi var.
cumhuriygtin ilk ylllarlnda,
kamu kesimimin teksti| 0rgti-
mlnde önemlİ bir paya sahip
olduğunu görüyoruz. sonra
zamanla. öze| kesim üretimdg
belirleyicl hale geliyor. Örne-
ğin 1946 ylllnda, pamuklu
sanayiinde kamu sektörünün
payl o/o 56'yken bu oran
1970'de oh 26'ya dOşüyor.

Dokuma sanayii Giyecek ve Hazlr Dokunmuş Eşya s.

Kamu özel KamU Özel

Yıllar lşyeri S. lşçi s.

1966 2ğ 23866

1972 54 22008

1979 64 23471

Kaynak: ssK Ylllıklaİl

|şyeri S. lşçi S. lşyeri S. lşçi S. lşyeri S. lşçi S.

2672

4835

4930

89868

1üJI

142312

2804

4168

6280

2537

6195

6235

7110

21397

26964

18

23

30
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1966'dan 79'a geçen'13 yll
içinde de kamu kesiminin
payınln azaldlğln l tablodan
görmek olanakl|. Bir gösterge
olarak çahştlrllan işçi sayısını
a|lrsak, dokuma sanayiinde
kamu kesiminde çallşan işçi
saylsı, 1966'da toplam çallşan
İşçilerin o/" 21'yken, bu oran
1979da yo 8'e doşüyor. Aynl
şekilde, giyecek ve hazlr do-

kunmuş eşya sanayiinde, 'l966
da toplam çallşan işçiıerin %
28'i kamu kesimindeyken, bu
oran 1979'da % 19 oluvor.
Tekstil sanayiinin g-österdiği
gelişim ve kamu kesiminin bu
sektör içindeki paylnln azaı-
masl emperyalist sİstem için-
de Torkiye'ye verilen işbölü-
müyle yaklndan ilgili. Emper-
yalist ülkeler, Türkiye'nin ken-

dileri için gerekli tüketim mal'-
larlnl üretmesini ve bu alanlar-
da sanayileşmesini istiyorlar.
Türkiye'nin, "Batlnln manavl,
bakkaı|, kasabl olması" anlayF
şl çerçevesinde, terzisi de
olmasl, tekstil sektörünün ge-
ljşmesine bağll. Halen tekstil
ürünleri Türkiye'nin en önemli
ihracat kalemlerinden birin i

oluşturuyor.

Çizelge: T3kst|l sanayii lhracallnın Toplam lhracat lçlnd6kl Payı (Bln Dolaİ)

Ylllar Takstil san.lhr. Toplam |hr. Toplam |çındoki Payl (%)

1975
1976
1s77
1978
1979

132476
272695
265899
320946
387545

1401075
,l96021 4
1753026
2288163
2261195

9.5
1 3.9
15.2
1 4.0
17.1

Kaynak: Dlş Tlcaret lstarislikleri

Boş yll gibl klsa bir dönemde,
tekstil ürünleri ihracatlndan
elde edilen dövizin o/o 80
oranlnda arttüğl ve toplam
ihracat ge|irlerinin o/o 17'sinl
oluşturduğu görülOyor. Türki-
ye'deki tekstil işverenleri, ucuz
işgücü kullanman ln avantaily-
|a, satl§|ar|nI bu denli artlrabi-
liyorlar. lşgOcü ma|iyetlerini
karşllaştıran bir çalüşmaya gö-
re, tekstil işkolunda 1975'de
saat baş|na lşgocü maliyeti
ABD'nde 3.99 dolar (r), Ball
Almanya'da 5.28 t, Fİansa'da
3.57 ü, ltalya'da 4.67 l,
Port€klz'de 1.64 dolar iken
Tüİkiye'de 1 .29 dolardlr.

Kapita|istler, ucuz işgOcü kul-
lanabildikleri, iş9Ocü maliyeti-
nl düşük tutabildikleri iÇin, dls
pazarlarda diğer ihracatçl 0lke-
lerle İiyat rekabetine g irebili-
yorlar.

çALlşMA KoşULLARl

a) Ücıetler

Tekstil işkolunda çalışan larln
önemli bir klsml kadln. Bunlar
|çinde 14-18 yaşlndaki genç
klzlar buyok bir paya sahip. Bu
işkolunda işçi dolaştm hlzl
yüksek. ozellikle genç klzlar,
evlendikten sonra işten ayrlla-
biliyorlar. Kapitalist sınıf, ka-
dlnlarln eğitim düzeyinin ge_
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1979

21

nellikle düşük olmaslndan,
eVlenince Veya çocuk doğurun-
ca işten ayrllmak zorunda
kalmaslndan, toplumda kadln-
lar aleyhİne Var olan değer
yarg]larlndan, bu işkolu ndaki
ücretleri düşük tutmada yarar-
lan lyor. Ayrlca teksti! işkolun-
da kaliİiye işçiye çok fazİa
gerek duyulmamasl, işçi ücret-
lerinin düşük tutulmaslnda bir
diğer etken. Böylece işkolun-
da, genellikle asgari ücret
geçerli oluyor. Kldemli işçiler
bi|e asgari ücretİen çaliştlrlIl-
yor. sonuçta, tekstil işkolun-
daki sigortall işçi ücret leri,
ortalama sigortalü işçj ücretle-
rinden daha düşük.

Bu işkolunda sömürü oranlarl
kabaca hesaplan ırsa (-), doku-
ma sanayiinde y" 271 , 9iyecek
Ve hazlr dokunmuş eşya sana-
yiinde "k-242 old uğu görül-
mektedir. oze| ve kamu kesimi
araslnda, sömürü oranü farkll-
llk göstermektedir. orneğin
dokuma sanayiinde, özel ke-
simde sömürü oranl 7o 288
iken, devlel kesiminde %
212'd ir. lşçiIerin kabaca ortala-
ma olarak 8 saatin 2 saatini
kendileri, 6 saatini kapitalist
için çallşllkİarınl söyleyebili-
riz-

Durum bu olunca; ellerine
geçen düşük ücretler, işçilerin
geçinmesine yetmeyince zo-
runiu olarak hafta sonu tatiIle-
rinde ve yllllk izinlerinde inşaaİ
vb. iŞlerde çallŞmaktadlrlar.
istanbul'da Tekstil send ikasl-
na bağıl 3 işyerinde yapılan bir
anket çaılşmaslnda, işçilerin
önemli bir bölümOnün (% 37)
hafta sonu tatillerinde ve yllllk
izinlerinde ek iŞ bulup Qallştlk-
ları saptanmlştlr.

b) iş Kazaları: Her 9 dakikada
bir iş kazası oluyor

Tekstil işkolu, iş kazaların ln
yoğun luğu baklmlndan yer altı
madencilik Ve inŞaat sektörün-
den sonra 3. slrada geliyor.
Her on işkazaslndan biri bu
işkolUnda oIUyor. Her 9 daki-
kada ,1 işkazası gerçekleşiyor
ve işçiler ya ölüyor ya sakat
kallyor. Bu işkolu nda teknoloji

Çizelge: Tekstil lşkolunda orlalama ucr6tler

Tekstil lşkolunda
Ort.Günlük Ücret(TL} Ort.Sigortalı GünlükUcrati(TL)Ylllar

1963
1966
1969
1972
1975
1979

17.91
23.53
32.13
43.87
85.55

2s4.31

16.47
19.48
27.26(sadece dokuma)
40.76
65.81

245.22

Kaynak: SSK İst.Yıllıkları

Çizelge: Tekstil lşkolunda lş Kazalarl

lş Kazası Daimi lşgöremezlik Öıüm

Dokuma San.

G iyecek ve Hazlr Dok-
Eşya san,

Kaynak: ssK lsl. Yllılklarl

1972 1979 1972 1979

13037 19202 159 190

987 1539 12 17

1972

8

,1

gelişiyor ama işçilerİn can
güVenliğini sağlayacak önlem-
lerin allnmaslna işVerenler al-
dlrlş etmiyor. Yıllar itibariylğ
işkazaslha uğrayanlarln saylsl
arİ tyo r.

Özellikle dokuma işkolunda
rutubel Ve toza bağlİ olarak
astlm ve tüberküloz hastallkla_
rl yaygln olmakta ama bunlar
ssK istatist ikıerine pek yansı_
mamaktadlr.

c) Kadln lşçilerin sorunlarl

Tekstil işkolU, belirtild iği gibi
kadın işçilerin yoğun olarak
çallştlklarl bir i§kolu. Kreş
yokluğu, çocUk sahibi olan işçi
kadln için en önde gelen sorun
olmakta. Işe gittiği zaman
çocuğunu blrakacak yer bula-
mayan, onu sokağa, komşula-
rlnln ya da daha büytık kardeş-
lerinin eline blrakan kadün
sürekli bir tedirginlik Ve huzur-
suzluk içinde yaşamakta. Ya-

sada öngörüİdüğü halde kfeş
açmamak için çeşitli yollara
başVuran |şVerene karşl sendi-
kanln daha ısrarll ve mücadelğ-
ci olmasl gerekmekte.

Kadln larln büyük çoğ un luğu
okuma-yazma bilmemekte,
sendikal faaliyetlerln büyük
ölçüde dlŞlnda kalmaktalar.
lşverenlerin iş saatleri içinde,
kadlnlara okuma-yazma kurşu
açtlrmak için zorlanmasl ayrı
bir önem kazanmakta. Bun un
yanlslra, kadlnlarln sendikal
faaliyetlere katllmaslnl sağla-
yacak özel çabalalda bulunu l-
masl 9erekmektedir.
Yasayla belirlenm iş doğum
izinlerinin klsallğ lna karşl, top-
IU sözleşmelerde, anne olan
işçi kadlnlar içİn yeni yeni
haklarln sağlanmasl mücade-
lesine girilmeli.

d) Örgütlülük Düzeyi

Tekstil işkolU.ndaki iki büyLik
sendikadan DlsK'e bağ ll Teks-

(*) sömürü oranınl hesaplamak için, r9?6'da yayınlanmış olan DİE lrİıalst saİayi AnketiDdeki katma-değ€. ve üc.et ödemeleri
sayılarlndan yaraılanılmıştır.
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tll sendikasl daha.çok.özel. kesimde örgütlüdür,..TürkJş'e. bağlı 
'İ*:iı_i?3ğ,|.J,,Hlj"i'rJ!,:";T,ll"';

it*',l-,,k;İ 
j;Eİ;Y,lj,i,-3i§,,irll;i"X,"|i§"'io.,?!1J?,nJiuou,

Çizelge: Tgkstll lşkolunda lşveren Sendikaları (1975)

Meİkezi 0y Sayısı (lşyeri)
sendikanln Adl

140
Türkiye Teksil sanayii lşVeren ler
sendikasl

Güney BölgeSi lşverenleri sendikasü

sümerbank Tekslil Sanayii lşverenleri
send ikasl

Bursa lpekli Sanayii lŞVerenler
sendikasl

lsoarta ve Havalisi Tekstil
lşverenleri sendikasl

usak ve Havalisi Tekstil
lşverenleri Send ikası

Kaynak: Tekstl| 4.Çallşma Raporu

l"_tıljffiit[lİiolj*r1,",,r,1",l]İ,{[".!1il}i,l,i"lu?"[Tşlı:iiğİ,JH|J3,J""."J,i,J;r:İ,!';'""r","sil,",ll"?:
a'Çlk bir potansiyele sah ipt ir,

lstanbu l

Adana

Ankara

Bursa

lsparta

Uşak

63

25

178

13

onlar ümidin düşmanıdlr, sevgi|im,
aka] suvun,

mewe caöında ağacın,
seriilıp geıişen tıayatln diişmanl,

clintli öİüh vuİdu 6am9asını ahnlarına:

;!İlXl,,T#İt1",]İll",lell,erey,ı"ı,pgidecekıer,
ve elbettoki, sevgillm, elbet,
İİıİ"rciit,i eııniı<olunu sallaya sallaya,
;;i;;;;;ii;; ;; ;""', 

;H.."."j,r#';l*|Jl'"T!İ',1,t*,...

R:şl'f,İ,XX'llİ::,ffiİ!"?r"", Hasan,a düşman
İakir kövlü HalÇe kadlna,
ıroat Süİevman'a düşman
saİa düşıiran, bana düşman,
düsünen insana düşman.
vatan kı bu insanlarln eyidiı.
İevgilirn. onlar vatana düşman",
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t5.$$ı( Eİılİl ıtunulu]lut ln[ıilm]l
SSK toplam
varlığr' Banka Sabit İşi konut İşvererılerin

Yı[aı (mityonTl,.) rıevduatı Tahvil Değerler lgedişi Boıçlan

1978 95188 1o 9.9
7979 |24872 7o17.6

üğer

9o 4I.4 9o 8.| 7o |3.3 7a 7I-3 9o 16,0

Ca 39-4 7o 7 .7 7o 713 ?o l7.2 qaB.3

SSK 35. Genel Kıırulu gpçtiğiıııü
itaziıan a},ı §onunda Ankara'da
toplaıü. Genel Kurulu yönetme
görevinin burjuvazinin sözcii.lerin-
den Tercii*nan Gazetesi yazan
Prof . Fahir Annaoğtu'na,ı,e.rildği
toplaıtıda ilk giinkiİ konuşmalan
Soşyal Güveıılik Bakgıı Siimer
oral. TİIRK-İŞ c.€ııe! selğet4fi
Sadı.k Şide. İ\lkiye işverenler
S€ndikatan Koniedeıasyonu
(TİSK) Geneı seliret€ri Iğfet
İbrahimoglu ve MHP milletvekili
Ali Giirbi\z yaptı. Sonralri giinler,
de ise T[jRK-iŞ ve TİSK üyesi
temsilciler konuştulaı.

Bu açüş tablosundan da anlaşıla-
cağ1 iizere genel ktııul, kirni işçi
temsilcilerinin işğ sorurılanıdan
bazılannr yalnızca dile getirdikler.
ri, işveren temsilcileriıin SSK
forılarmdan işverenlerin yeterince
yanrlarıamadıklannı ifade ettikle-
ri ve kimileriniı de kurumun
soruıılann üstesinden nasıl geldi-
ğini kaıutlamaya ça.Irşt }lan eğ,§-
teğııelik taıt§rıalara sahne oldu.
Böylece bir kere daha, yasal yapısı
gereği, gerçek bir derıetimin işledi-
ğ bir genel kuruldaı çok, delege
katılrrDİıJı çok az olduğu ve
"toplaDfuIaİA kat mayan del€gele.
rin haıcuahlanıun kesileceği" i
kazlanyla taman]aıabilen, yapıl-
ma§ zorurılu biı genel kurul
yaşandr.

SSK, esas olarak işçilere sağbk ve
sigorta hizmeti götiirmek iizere
kurulmuş bir kurumdur. Oysa,
kurumım bugiiııe d€in izlediği
politika ile işçilerin şağlık]ı biı
yaşam siirdiiırmesi değil, onlann
ancak "çalışbiliı" bir halde tutut,
masr amaçlaırmştu. sağİık hiz-
metlerinin yet€rsizliğiıden ötiiı,ii
hastarıe kapılannda yğJmalar
olmakta, röntgen çekimi için 3,5
ay soıırasrıvı raıdew verilmekte,
Kurum hekimleri herbirine günde
200'e vafaı hasta işçi düşiüğti için
'iki giinliiür isti.ahat
masi" yani birkaç kalem il6ç
yazmalda kurtulmaktadrrlaı. Sğ-
bjdı bir muayene yapılııadığı için
hastaiilaıı teşhisi miimkiin oh-
mamakta ya da vüim bir şekilde
g€cilğlekt€diİ. Bu gerçekler tiim
işçi]er taıafindan bilindiği ve
hergiio yaşandığı ha]de Kurumun
yıllık çal-ışma raporlannda başan-
lardan, kurumun kaydettiği gptiş,
melerden sözedilrnektedir. öme-
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ğin, 1979'da kuıumım sağık
tpsislerindeki yatak salısındaki
artış yal.ıuzca 296'dır. Yine aynı
yıt hekim sapsında 27, asistan
hekim sayr§mda da 40 artış
olmuştur. Oysa, sğlık tesislerin-
deki hekim ve yardımcr sağlık
personeli kadrolannrı yaklaşık 7o

30'nıın boş olduğu d8 biliıımelde-
dir. Görijüdüğü gibi sağlaıan
gelişmeler oldukça kiİçiiktiir ve
kadıo olınasma rağııen buıılaı boş
tutularak işçilere hizmet götiıriil.
memektedir.

Dğer taraftan Krııuın foıılarrnrn
dağlrmııım inceleıınesi, Kıınımun
izlediği politikaı,ın ve hizmet
aıüayşınm ııe olduğunun daha da
açı}lığa kavuşması açısmdan ya-
rarlı olacaktır,

Tablodan görüdüğü iiaere, SSK
nın toplam vaıtıklan 1979'da
öncelri yıla görc 95.2 milyaı
TL.'daıı 124.8 milyar Tl,'ya yiik"
selmiştir. (7o 31.1 orannda aıt,
ınış) Bu kaynağın ?o l1.2'sini
işverenler, 7o 2.8'ini l\{aliye Ba-
kanlrh ve Iller Baıüası, 7o

39.4'iirıü Devlet Yatınm Bankası-
ruı tahvilleriıin satıııalııması ne-
denivle Devlet ve % 11.6'sınr da
barüalu kaıuüyla yirıe işveıeııler
ku]laımaktadırlar.

Asli görevleriıden biri işçiete
konut sağ{amak olaı Kurumıın
işdere sağladığı konut lcedisi ise
toplam kaynaklanııı 7o 11.3'ü
kadaıdıı. Kalü ki, bu kredilerin
işçiteri eerç€kten konut saiıibi
yapıp yapmadrğl ya da kaçınıı
konut sahibi olduğu biliııınernek-
tedir.

Toplam kaynaklaruı qo l7 -2'siıi
olusturaı 21 467.7 milyon Tl,. özel
kes-ime açılmş kedi niteliğinde-
diı. (9o 11.6'sı banka nevduatı, %

5.6'sı özel kesim işverenleriniı
Kuruma olaı zamanr gelrniş ve
iidenırıemiş bbçtandı.r.} Kırıumun
bunlar karşılrğı sağladığ,ı gplir ise,
banka faizi ile ilk ay 9o 10, sonraki

avlarda 7o 2 olan secikrne faizleri-
di.. Errfü*yor, oıaıunın orta.larna
7o 63.5 olduğıı bir dönemde Devlet
ve işveren için bu kredilerin ne
kadar ucuz bir finaısman kaynağ
olduğu;ıçütır.

SSK yıllük çalışma raporlarında
gerçelderi yansıtmayan ve işçileri
yanültrna},l arıaçlayaıı bir başka
böliim de işçi ücretlerine değinilen
losımdrr. Al,nen işverenler gibi,
raporda da brüt ücrctler ele
alııuıak, 'prime esas giiıliik
ücretlerdeki artışla. tiiketici fryat
artışlarından daba hızlı olarak
qerçekleşmiştir" denilmektedir.
Ovsa, işçilerin prime esas olaı
ücretlerini tiüetici fiyatlanyla
karsılaştırmaruı saptırmadan öte
hicba arılarru yoktur. İşçilerin
yaşam diizeyleriıdeki gelişmelerin
saptanİnası için net ücretler ile
geçinme indekslerinin karşılaştırıt,
masr gerekir. Böylece, SSK'IıJı
iddia ettiği gibi ücretler fiyatlar-
dan daha hıdı artmamış aksine
fiyatlanı gerisinde kalrruş oldufu.
bu nederıle işçilerin gpçim diiaeyle,
rinin düştüğü eöriiiecektiı. 1979
da gerçek ücretlerdeki düşüş %
32.2 oraruıdadır.

Sosya] Sigortalar Kunrmunun he,
men tıemen tüıın calısmalannda
aksailü olduğu, işçilere gerçek biı
sağLİ hizmetl sunamadığ herkes-
ten önce büzat işçilerce gözlen-
mekte ve bilinmektedir. ssk
işilere sağlı} ve sigorta hizmeti
götiirmek iizere }irıİ:u]İnuştur, arrıa
kaDitali§t diizende bu hizmetler
işÜŞ ""iate raeıd"ından başla-
yıp "tahvitlerle biten" bir çember
içine allruştu. Işçileri yıllardaı
beri kurumda temsil eden TURK,
İŞ yöneticileri de bu çemberi
sümaya orta} olmuşlardır. SSK
nrı prim tahsil edemeyen, icra
dosyalan 1dlardan beri dağ gibi
yığılan harıtal ve sağl.ık§rz yapısm-
daı kurtulmasr ancak demolçatü-
leşmesiyle ve işçi.lerin ve oıilann
gercek teİr§ilcisi otaı DISK'in
vönetirrde söz ve karaı sahıbi
olmasıyla miiüİnktindiiüİ.
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24 ııcak kararıarından 6 ay §Onra

Bilind iğ i gibi iş adamlarl_
nln raporlarlnl kendine prog-
ram yapan, lMF gibi emperya-
lizmin bekaslna görevli ulus-
lararasl mali ku ru luşlarln dayat
malarlnl rehber alan Demirel
hükümeti. 24 ocak 1980 Ve
izleyen günlerde yeni bir ön-
lemler paketi yay!mladl. TÜsl-
AD'ın önerdiği gibi kamu oyu-
na zorunlu Ve son önlem paketi
izlenimi verilirek aÇlklanan bu
paket, iş adamlarımızın Ve
emperyalizm in 9ü nümüzde ge-
ri blraktırllmlş ülkelere dayattl-
ğı ekonomik polit ikalarl içeri-
yordu. Bu polit ikalar klsaca.
daha serbest bir pazar ekono-
misi, ithalatta liberasyon, dev-
let müdahalelerinin asgariye
indiriImesi. koruma ve destek-
lemelerin kald ırllmasl, devletin
ekonomik kuruluşlarlnln özel
sekiöre devri. gerçekçi Ve tek
kur gerekÇesiyle sürekli deva-
lüasyondUr. Yani içte kapiİa-
lizmin daha istikrarll işlemesi
V€ emperyalizme bağlmllllk,
onsuz edemez bir yaplnln
tamamlanmasl politikasl.

DAHA çııı( BAĞllUluLllL
ıı[Hı çOı( Yııı($UttUıL

ııAHı 00r Blsıil
BU doğrultuda çallşmak üZere
ilan edilen 24 ocak önlemleri,
fiyat artlş ların ün yavaşlatllmasl
Ve dlş ödemeler dengesindeki
aç lğ ln kapatllmaSl için ihraca-
ta yönelik yanayjleşmenin htz-
land lrllmasln ı hedefled i.

Birinci hedef;
Fiyal artlşlarlnln yavaş lat llma-
sl, kapitalist ekonomide. too-
lam talebin kısıt lanabilmesine
bağlldİr. Toplam talebin klsll-
masl ise yatırlm Ve tüketim
harcamalarln ln klsllmasln l oe-
rektirlr. Bunun anlamı ise
şud ur: Yatlrlmlar azaltlId lğ lnda
işsizlik arlacak, bu. emekÇi
halk kitlelerinin gelirle.rindeki
artlşlarln çok düşük tutulma-
sıyla birlikte tüketimi de klsa-
caktlr. Halk en temel gereksi-
nimlerini bile karşllayamaz du-
ruma düşecektir. Ekonom i böV
lece küçültülecek, fiyat artlşla-
llnln yavaŞlatllmasl sürecine
girilecektir. BeIki fiyat artlş
hlzl düşecektir ama "büVük
milletimizin layık olduğu refah
sevlyeslne klsa zamanda eriŞe-

bilmesi" kapitalizmin ne d ün,
ne de bugJn a.naçlarl alas,nda
olmadlg l içün gerçekleşmeye-
Cektir. B unall m hapjlalin deöjl,
emeğin sırtlna yüklenecektir,

Nitekim, 5-3.1980 tarih. 389-
02205 sayl, 1980/24 n u maralı
başbakanllk genelgesiyle ka_
mu kes im inde iŞçi ücretlerinin
arttlrllmamasl için, Toplu Söz-
Ieşme Koordinasyon KurUlu
oluştUrularak toplU sözleŞ me
hakklna m üdaha le edilmls, el-
de edilecek hakların a.soari
düzeyde tululmaslna ça lı"ş ıl-
mlştlr, Ard l ardına orev]er
ertelenmiş; her şeye rağ men
greve g iden işyerlerinde deV-lei lokavt u yg U lamasJna git-
miştir. ozel kesimde ]Se, BaŞ-
bakanIlk Müsteşar| Tu rQ ut
ozal taraflndan yaylnlanan oe-
nelgelerle, ücrel lerin lazla ;lI-
tırllmamasl. jşVerenlerden is-
tenmiştir, Ustelik, halen özel
kesimde metal, tekstil, cam
işkollarlnda 50 Bin doIaylnda
işçi g revded ir.
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1980'in ilk üç aylnda _sigorıalı
iŞç jler]n net ücretleri fiyaİ
artlşlarir]ln 7o 15 oran lnda
gerisinde kalmlştlr. Diğer bir
deyımle işçılerın 9üçleri yani
yaşam düzeyleri bU oranda
gerilemiştir. Hatta, geçin me
düzeyindeki bu gerilemen in
daha büyük bir oranda olduğu
büyük bir olasllıkla gerçekt ir.
Çünkü, geQjnme indekslerjn-
deki artlşlar, özellikle lstanbu l

Geçinme lndekSindeki art|ş lar
toptan eŞVa fiyat indeks indeki
]irt]ş|i]i|,.]ilsitmamakta. Fiyat
artüşlarlü]ü daha küçük olarak
ğöStermektedir. oysa geçmiş
7o

dönem rakamlarl incelend iğ in-
de görüİmektedir ki bunu n
böyle olmasl için bir neden
yoktur. ole yandan bu indeks-
lerde kiralar sabit varsayllmak-
tadlr. Dolaylslyla işçilerin sa-
tlnalma güçlerinde daha büyük
bir oranda gerilemenin oldu-
ğu rahatllkla söylenebilir. Böy-
lece Demirel azınllk hüküme-
tinin enflasyon h lzınü kesmek
için aldlğl toplam talebi daral-
tlcü önlemlerin işçi ücretlerin-
deki artlşın 

'renlenmesi 
açls|n-

dan başarlll olduğu görülmek-
tedir. Gerçekten de net ücret-
lerden de öte, brüt ücretlerdeki

artlş ancak % 23.5 oranında
olmuş, buna karşlllk toptman
eşya fiyat indeksindeki artlş %
47.5, Ankara geçinme indek-
sindeki arllş ise % 39.7 olarak
gerçekleşm iştir. (3 aylık artlş_
lar) Bir kez daha görülmektedir
ki, kapitalistemperyalis siste-
min bir üfünü olan entlasyo_
nun önlenmesi ya da hlzlnın
kesilmesi ancak işçi sınlfl ve
d iğer emekçi tabakalarln fakir-
leştkİrilmeleri, geçlm dÜzeyle-
rinin düşürülmesi yoluyla gor-
çekleştirilebil mektodir.
(Bak Tablo 2)

Tab|o l
lıt eıtı eyaa Erlelenen Grevlerin Konladeİasyonlara ve lşyerterine Görğ Dağlİlml

TüRK_iŞ
Tü rk-lş
TURK_lŞ
TUHK_lŞ
TURK-lŞ
TURK_lŞ
BAGlMslz
DiSK
DiS K
DiSK
DiSK
DiSK
DiSK
DisK
DiSK
DisK
TüRK_iŞ
DlsK
DisK
DiSK
DisK
TÜR K_iŞ
DlsK
DiSK
DiSK
TüRK-iŞ
TURK-lŞ
DlS K
Dis K
DisK
DiS K
DiSK
DiSK
DisK
TÜRK-iŞ
TURK_lŞ

Tek G lda-iş
H ava- lş
Petro1-1s
Tek Glda-iŞ
Petro1-1ş
Tek Glda-lş
Ekmek-lş
G ıda-lş
T, Maden-lş
T. Maden-lş
T. lVaden-lş
T. N,4aden-lş
T. Nraden-lŞ
Gıda-lş
T. lvladen-lŞ
T. Maden-lş
Hava-|ş
Petkim-lş
Petkim-lŞ
Pelkim-lş.
T, Maden-lş
Tek Glda-lş
Gıda-lŞ
T. Maden-lş
T. lı,4aden-lş
Hava-lş
Petro1-1ş
Petkim-lş
Petkim-lş
Petkim-lŞ
oleyis
Yeni Haber-lş
Petkim-ls
Hürcam-Iş
Petro1-1ş
Tek G lda-lŞ

Eskişeh ir Ekmek Fırln larl
THY Genel Md.
Akdenİz G übre Fb.
lzmit Ekmek Flrln ları
Akdeniz Gübre Fb.
lzmit Ekmek Fb.
Adapazarl Ekmek Fabrikalarl
Marsa
Tekfen
Bastaş
General Elektrik
Tekİen
Basta§
N,l arsa
sImko
Temel Enerji
usAŞ
pfizer llaclarl
Abfar llaiları
Fako llaçlarl
General Elektrik
Paksoy Yağ
Marsa
simko
Perfektü p
Uçak SeViSı
ATAŞ .pfizer llaclarl
Fako llaçları
Abfar llaç larl
Büyük Ankara, stad ve Marmara otelleri
PTT
lzmir Ali Ağa Raf inerisi
Paşabahçe cam
TPAo
Paksoy Yağ

Grevi ertelenen Sendikaıarln 23'ü DlSK'e, 12'si TÜRK-|Ş'e bağll olup biri de bağlmsüzdlr. Gre
ertelemelerinden etkilenen işçi saylSl 2688'1'dir.
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Tablo 2
slGoRTALl lşçl ücRETLERl

Aylar
Brüt aylık Net aylık Net ücret Ankara geçinme GerÇek ücret
ücret (TL) ücret (TL) indeksi indeksi indeksi

1979,Arallk

1980,ocak

1980,Şubat

198c, Mart

9211 .5

9324.0

9279.9

1 1378.1

4982.6

5040,2

5022.1

5912.2

,l00.0

101.2

100.8

118.7

1 00.0

110.2

124.5

139.7

-100.0

91 .8

81 .0

89.0

"/. 1a.7 o/" 39.7 -"/" 15.o

Ay lar
B rüt

Maaş
Ele geçen

Net maaş
Net maaş Ankara geçinme Gerçek maaş
indeksi indeksi indeksi

1979,Arallk
,l980,ocak

'l 980, Şubat
1 980, Mart

1980, Nisan
1980, Mayls
'l980, Haziran

8680

8680

8680

12325

12323

12325

12325

577 4

577 4

577 4

7396

7396

7396

7396

1 00.0

100.0

100.0

127.9

127.9

127 .9

127 .9

100.0

100.0

124.5

1 39.7

150.8

155.6
,l61.6

100.0

100.0

80.3

91 .6

84.8

82.2

79.1

yo 27.9 % 61.6 % 20.1

Not: l\,4emur maaşlarl, evli Ve iki çocuklu bir memur |çin 1O. derece 2. kademe üzerinden
hesaplanmlş, çocuklar için toplam 200 TL. ilave ed jlmaştir.

işçi ücretlmerinde olduğu gibi
memur maaşlarlndaki artlş da
fiyat artlŞlarlnln gerisİnde kal-
mlş, böylece memurlarln sa-
tlnalma güçlerinde önemli o-
randa bir düşüş olmuştUr. Mart
aylnda katsaylnln 25'e yüksel-
iilmesiyle net maaşlarda %
27.9 oranında bir artlş olmast-
na karşln, bu artlş yllln ilk üç
aylnda fiyatlarda meydana ge-
len artlşl bile karşllamam|ş,
sonraki aylardaki fiyat artlşlarl
ile net maaşlardaki bu artış da
silinmişİir- Yani, Mart ayı
başlnda memur maaşlarlnda
yapılan zamlar sonraki dört ay
içindeki fiyat artlşlarl tarafln-

dan emilmiştir. Tablodan da
görüldüğü üzere, Haziran ayl
sonunJa gerçek maaş indek-
sindeki durum Şubat ayü düze-
yinden daha gerided ir. (B-T.3)

lç Ticaret Hadleri

Tarım kesimindeki üreticileri
yaklndan ilgilendiren taban
fiyatlarln ln önemli bir bölümü,
1980'in ilk 6 aylnda açlklanmtş-
t lr. Tarlm ürünlerindeki fiyat
arİlşlarlnl ifade eden glda
maddeleri Ve yemler indeksin in
ilk 6 aydaki artlş| % 58.9,
sanayi hammeddeleri ve yarl

mamUllerİ fiyat indeksindeki
artlş ise % 63.9'dur.
iç tic;iret hadlerinde, tarlm
kesimi aleyh jne olan % 3.1'lik
gerileme söz kQnusudur. Bu
gerileme çok ön'emli görülme-
yebilir. Ancak açlklanan taban
fiyatlarlndan, küçük üreticİler
çok slnlrll yararlanabilirken,
üreticilere ürünleri karşlIlğ ü

devlet taraflncan öden mesi
gereken paralarda Veri lmeyerek
bekletilmekte Ve enflasylon
karşıslnda allm gücitnün düş-
mesj sağıanmaktadlr. Halen
pancar, çay ve tütün üreticile_
rinin devletten 6 milyar lira
alacağl bUIUnmaktadlr.
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4 ve 5 numarall tablolardan da
oörülebileceği üzere, özellik le
ioptan eŞyd 1iyal indeksi göZ-
ön ü nde tutuldUğundan 19BO'in
ilk 6 aylnda fiyat artlşlarl %
61 .5 oranlnda olmuş, Son dört
ayda tiyat artışlarınln h Izlnda
ise, belirgin bir gerileme göz-
lenmiştir. Ancak bu gerileme
geÇen ylla göre olup, gerçekte
enflasVon ön len miŞ değildir.
Çünkü yülln ilk iki aylnda
yapılan yükSek oranll zamlar ve
devalüasyon sonucunda önem
li bir slçrama gösteren fıyatlar
Sonraki aylarda da ortalama 7o

3-4 dolaylnda artmaya devam
etrrriştir. (N,4art-Haziran arasın-
daki rakamlar) Daha Son raki
aylarda da bu oranda artlşlar
olursa, büyük zamlarün yapıl-
dlğl ylltn ilk iki ayl d ıştnda (son
10 ayllk dönemde) enf lasy lon
oranlnln ortalama "/" 36-48
araslnda olabileceği söylene-
bilir. Böylece, 6 ayllk göster-
geler bize enflasyonun henüz
önlenemediğini ama enf lasyon
hlZtnln düşürüldüğünü göster-
mektedir. B!rada tekrar belir-
telim ki, enflasyonun hlzınln
düsürülmesi bir taraftan yatl-
rlmların klslt lanması, d iğer
taraftanda ücret Ve maaşlartn
baskl alİlna allnmasl, yani
bunıardaki art lş slnlrll tutul-
masl ile gerçekleştirilm iştir.
Ayrlca iŞçiıerin milyarlarca li-
rallk kldem tazminatlarl, me-
murlarln yan ödeme artışlar!,
tarlm üreticilerinin ürün karşt-
llğ l alacaklarl dev]et tarafından
ödeyemeyerek bunlarln enf laS-
yon karŞlsında aşlnmasl he-
def lenmiŞtir. (Bak tablo 5)

oysa fiyat artlşlarl kit ürünleri-
ne üSt üste yapllan zamlar Ve
d evalüasyon lardan ötürü itha-
latln pahalllaşması ve ümid
edilen miktarda dıŞ kredi sağ-
lanamamaslndan sürmektedir.

Yatlrlmlar ve Üretim Düş|ü

Toplam talebin klsllmaslnda
ikinci belirleyici etken olan
vatlrümlarln azalt llmasl da bü-
vtlı, oıçuoe gerçekleşt irilm iş-
iir. Kamu kesim inde yatırlmla-
rın hemen tamaml d urm uş,
özel kesimde büyük Uretim
düşüşıeri Ve kU llan llmayan ka-
patisede artlŞl görü lm üştür.

Yılln ilk dört aylna ait elde
ed ilebilen verilere göre sanayi
72

Fiya| Artlşlan

Tablo 4

A) Topian Eşya Fiyat lndeksleİindeki Arılşlar

(Bir önceki aya göre)

Ocak
Şubat
Mart
N isan
Mayls
Haziran

1 979

"/" 4.7
o^ 4.8
"/. 5.1
%7.8
"k 4.7
"/" 7 .2

1980 Arallk

'k 9.2 ocak
%29.3 Şubat
'/.4.4 Mart
"/" 3.5 Nisan
% 2.9 Mayls
"^ 2.9 Haziran

(Aralık ,l979'a göre}
1979
,t 980
1980
1980
1980
1 980
1980

,l o0.00

109.2
141 .2
147 .5
152.7
157 ,2
161 .5

Tablo 5

B) Geçinme lndeksl9rine Göre Fiyat Arllşlan (Bir önceki aya göre)

lstanbul

1979 1980

o/.2.3 % 10.3
%.2.2 v" 13.3
% 2.5 "/. 3.8
% 5.1 "/.3.8
1" 4.4 % 3.o
% 10,8 % 4.0

Üretİmi Gerileyen Teme| Mallardan Bazllarl

ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayls
Haziran

Ankara

1979 1980

% 3.7 "/. 10.2
"/" 3.5 % 13.0
y" 4.o y" 12.2
% 6.5 "/" 8.o
1" 3.4 "k 3.1
% 3,B y.3.9

Ham petrol y" 20.3 azaldl
Tas kömürü o/o ,19.0 azaldl
Elektrik enerjisi "/o 2.3 azaldı
Süt (pastorize) y" 1 .7 azald|
Klrmlzl et y. 37 azaldl
Beyaz et % 50 azald l

Filt reli sigara (yerli üretim)
"/" 38 azaldl
Bira "/" 31 .4 azald|
Flakt % 20.3 azaldl
pam uklu ham doku ma
'A 18 3 azald|
Yüniü ilam dokuma 7o 30.2 azaldl
Ayakliabl 'h 15.0 azaldl
Kereste 7o 19.2 azaldl
Ambalaj Sandtğl y" 43.4 azaldl

Yazl tabi kağldl "k 21 .o azaldl
Gazete kağtdl % 8.0 azaldı
Binek lastikleri 'k 11 .5 azald|
Kamyon-otobüs last ikler % 16.7
azaldl
rlz "/o 29.1 azaldl
cimento % 35.2 azaldl
Kok % 19.6 azaldı
Ham demir o/o 15.5 azaldl
Sıvı celik o/o 10.7 azaldl
Elekirik motorlarü (7 f irmada

Aki] "k 22 azaldl
Ampul % 35.5 aza|dı
y" 14.3 azaldl
Televizyon \7 lirmadafk 27 .8
azaldı
Traktör % 33.6 azaldı
otomobil 'k 16.0 azaldl
Kamyon yo 48.7 a:.ald|

üretim inde büyük bir gerileme
söZkonusudur. DPT'nin üre-
timlerini takip ettiği 100 lemel
malln 68'inde üretim azalmlş-

tlr. cimento, kağlt, pik gibi
mall;rdaki 9eriteme Mayls aytn
da da devam etmiştir.



Bütün bun lar ökonomideki da-
ralmanln ve dolayüslyla işsizli-
ğ|n arİtlğlnln, hem de hlzll bir
ıekeıleşme sürecinin yaşand l-

ğtnln göstergesidir. Hüküme-
tin talebin ktsllmasl için yürüt-
tüğü para kredi poliiikası Ve
faiz oranlarıır ln serbest blrakll-
masl kararl, küçük sermaye
sahiplerini zor duru ma sok-
mUş; bU kesimde iflaslar art-
mlştür. Her ifIas da işsizler
ordusuna yeni neferler katll-
masl demekt ir.

24 ocak önlemleıinın ikinci
önemli hed€fi dlş ödemeler
dengesindeki açığln kapatıl-
mas!dtr, Emperyalizmin mali
örgütleri, açlğ ln kapatllmasl
için gereken döVizin borçlanma
yolUyla değil, ihracata yönele-
rek ve yabancı . sermayeye
açülarak sağ lamasln t önermek-
tedirler, Bu nedenle ön|em ler
paketinde, ihıacatı Ve Türkiye-
ye yabancl sermayen in gelme-
sini teşVik edıci bir çok önlem
yer almaktadlr. Bu nlarln başa-
rllı olmaması üzerine, daha
sonraki aylarda, yeni teşVik
ön lem leri eskilerine ilaveten
devreye soku lm uştu r.

DeVlet kaynaklarlnın büyük öl-
çOde özel sektöre ,tahsis edil-

mesine karşln ihracatta geçen
ylla göre önemli bir artış
sağlanamamlştlr. Yabancl ser-
maye konusunda da bütün
koıayllklara rağmen, Türkiyeye
giren yabancl sermayede bir
artış olmamlştlr. Sağlanan dlş
kredi ise Hükümetin Ve Turgut
Özal'tn umduğunun çok altln-
da kalmlştlr...

Işçi döVizlerinde de artlş olma-
masl sonucu, sanayinin tam
kapasite çallşmasln l sağlaya-
cak ithalat yapllamamaktadır.
uretimde arllş sağlanamama-
sı, tam tersine düşüş gözlen-
mesi karşlslnda talepteki klsıl-
manln yaratacağl arz tazlahğ|
nİn dlşarlya ihraç edileceği
varsaylml gerçekleşıTemiş,
ekonomik önlemler paketi bU
baklmdan tam bir fiyasko
o:muştur. Hele sermaye çevre-
lerinden gelen baskılarln etkisi
ve bir taklm politik kaygularla,
Demirel'in ekonornIk ön lem ler
paketinin öıgördüğü bazl Uy-
g ulamalardan yavaş yavaş Vaz-
geçmesi; klslt laylcl para-kred i

politikasının gevşetilmesi, KlT
ürünlerine yapllan kimİ zamla-
rln yeniden hükümet deneti-
mine aIlnmasl ve KlT açlklarl-
nın Hazine'den karşllanmasl
yoluna gidilmesi tOründen ör-

nekler, 24 ocak karar|arln ln
sadece tekelci sermaye kesin l-
lerine yarar sağlamak üzere
gündeme getiriIdiğini ortaya
koymaktad lr.

24 ocak kararlartnln emekçi
halka ne getirdiğine bakıllrsa,
6 aylük uygu lama sonunda,
kalkln,na hlzınln daha da düş-
müş, geltr dağlllmlnln daha da
bozulmuŞ, işsizlik ve pahallll-
ğln daha da artmlş oldUğu
bağlmll Türkiye kapitalizm inin
emperyalizme daha da muhtaç
bir hale geldiği görülür. Bu da.
emekci halkln daha Çok yok-
su llu( ve sefalete itilmesi,
sömürüımesi, baskl ve zulüm
görmesinden başka anlama
gelmemekted ir.

Bütün bu uygulamalar talebin
klslımaslnda etkili olmuştur.
Yani kitlelerin alml gücü son
derece azalm ış, Demirel'in öne
sürdtlğü "mal bolluğU" halk
kitleleri vitrinlerde seyreder
olm )şlardlr.. Ancak fiyat artl§-
larl yavaşlayarak da olsa art
malarına devam etmişlerdİr.
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Iı)LJi

İsıırİsıirtER

siGoRTALl lşçl ÜcRETLERl

1979,Aralık
1980,ocak-1980,şubat

1980, Mart

Brüt Avllk
ücre-t

Ne_t Ayllk
Ucret

Net Ücret
lndeksi

Ahkara Geçinme
lndeksi

1 00.0
110.2
124.5
1 39.7

%39.7

Gercöl< ücret
lnoexsi

9211 ,5 TL.
g324.0 TL.
9279.9 TL.

1 1378.1 TL.

4982.6 TL.
5040.2 TL.
5022.1 rL.
5ü2,2rL.

1 00.0
101 ,2
100.8
1 18.7

,l00.0

91 ,8
81 .0
85.0

%15.o
"/o18.7

1979.da fivatların 7o 19.9 oranünda (x) gerisinde kalan sigortalü iş,i i,|cretleri 198o,in ilk üç aylnda da

f ivatıarın öerisinde seyretmiştir. fri,;,,;;iii1§i";in go;dı-eoiıeci;i iij"re, ın1a,u Geçinme indeksine

Uği;:t;;Ğ",i i;;i;r;;,ii;;i;;i;; iik l;Effi;,#i;;;;;;JgJiiemğgostermiştir. (Mart aylna göre)

(*) 1979'un ilk dokuz doküz ayına gör€ bulunmuştur,

FiYAT ARTıŞLARl

1 ) Bir önceki yülln Aralık ay ına oranla 1 g77 ,1978, 
'n'9 

," 
'n'o '",," 

*, 
'no"*'

Toptan Eşya
lndeksi

1977
1 978
-1979

1980

1977
,1978

1 979
1980

Ankara Geçinme
lndeksi

lstanbul
Geçinme lndek§i

1 09.7
121.4
1 30.2
157.2

109.8
120.1
1 23.0
155.6

107.8
1 20.8
117.7
138.8

2) 1977 , 1978,1 979 ve 1 98o Ve Mayıs ayların ln blr önceki ayla karşılaŞtIrllmasl:

101 .2
103.2
104.7
102.9

101 .2
111 .1
1 03.4
1 03.1

101 .6
105.2
104.4
103.0

" 
,ailarında ?c 57,2,

Ankara geçinme indeksinde z sd,O, Gİİİtİul ge;çinme indeksinde'/" 3b,8 oranlarında artış olmuşıur,

Daha önceki aylarln geçlnme ,ij"r""ıd-ii öoi"li !",çi|,iıa i6 inoe, iJtinouı ceçinme lndeksine. göre

fiyatlarln daha az artmaslnln ,rl""diib-iöiilji,l tii nJoĞni oıa,iivriig,, dolayısıyla burada bir

V 
jİİİ§İ,o',nloİlon usu olduğu görülecektir,
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l963_1979 ARAslNOA slGoRTALl lşçl UcRETLERl

B rOt ParasaI
Üc ret ler (TL)

Net Üzerinden
G"ro"* Ü"r"'!, (Ta]!s3 riyatlarl ile)

16.57
17 -84
18.19
1 7.99
1 7.08
17.@
18.42
18.52
16.96
16.12
,16.80

16.47
16.15
17.43
16.99
1 3.88
11 .23

1963,l964

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
197 4
1975
1976
1977
l978
1979

1 7,9,1
1 9.50
21 ,64
23.53
25.83
28.22
32.13

39.42
43.87
54.41
68.26
85.55

1 15.30
146.52
207 .93
292.31

'l963_J 979 araslnda brut para-
sal ücretlerin o/" 1532.1 aflma-
slna karşlllk gerçek ücretlerin
o/o 32.2 gelileyerek 11.23 TL
ola.ak gerçeklğştiği tablodan
görüımektedir. Çünkü, bir ta-
raftan enflasyon, diğer taraftan
da ücretlerden yapllan kesinti-
ler artmaktadlr. Bu 17 Vllllk
dönemde, fiyallar y" 8i1 .4,
ücretten yapllan kesintiler i§e
% 9002.5 oranlarlnda artlŞ
göstermi§lerdir. (EVli Ve iki
çocuklu bir işçiye göre kesinti-
ler toplaml 40 TL'dan 4001
TL.'ya yükselmiştir.) Kesinti-
lerdeki bu artlş özellik|e artan
oranll gelir Vergisinden kay-
naklanmaktadlr_

Greve
KatıIan

20
24

t36
890
120

79

1539
207
350
287
54

622
180
555

l2oo
710
187
199
400
80
46

I24
100
ı10
151
l06
85

412
51

274
l400

1a0
72,1
86

576
67o
659
76
84

.| ocAK 1980 _27 HAZ|RAN 1980 ARAS|NDA uYGULANAN GREVLER
A) 0lsK'e bağh sendikalann uyguladlk|an grovleİ:

a] 27 H.AZlRAN ı980ITİBAnıYLE DEVAM EDEN GREVLER
sendika Adı: lşyeri Grevin Başlaha

Tarihi

22,10.79
4.10.?9

t3.6.80
29.6.80
9,5.80

23.11.79
8.4.80

11.4.80
9.6.80

21- 2.8o
2|. 2,B0
21.2.a0
21.2.8o
21.2.80
26.2.80
25.2.80
26.2.8o
26.2.80
28.2.80
28.2.8o
1. 3.80

r0.3.80
12. a.8o
12.3.80
12.3.80
l2,3.80
r2.3.80
ı2.3.80
r2.3.80
ı2.3.80
ı2.3.80
t2.3.80
ı2.3.80
26.3.80
26.3.80
26.3.80
28. z.8o
r9.3.80
ı2.3.80
25.3.80
25.3.80

T.1. s.
) e.alrt Mad€n.İs
I'e! Maden Sen
\ eraltü Madetr_ts
|,eI kım.lş
C üda.l§

G ıda. tş
G lda.lş

TeLstil
Tekstii
T€kstil
Tekstil
Tekstil
T€kstil
Tekstil
Tekstil
Teksiiı
Tekstil
TekstiI
Tek§til
Teksti]
Tekstil
Tek§til
Tekstil
Teksti]
Teksiil
Tekstil
Tekstil
Tekstil
Tek§til
Tekstil
Tekstil
Tekstit
T€k§til
Tekstil
Tekstil
Tekstiı
Tekstil
Tekstil

Çiftçi Mal,Ko.üma Bşk. K.M ARAs
B jijk Kum ocat!. ANNARA
TDÇI. Hasan Çelebi, HEKtMHAN
Yeni Çe]tek Linyit 1şl. AMAsYA
Çukurova fijmya, MANİSA
Güruz Fabr. DıYARBAKIR
Taİiş Alkol1ş1. İzMİR
Van Gölü Un Fb, vAN
l'a.iş Üzüm İş]. (3 i9yeİi) İzMln
saİper Çorapçllü. İsT.
Neyir Çorapçılü, lS1'.
t|eri Mensucat. lST.
Muhl,e§em Kot. lsT
Edip Iplik, tsT.
Keten Kendiİ, lsT.
cümüşsuyu Ha]l. TEKIRDAĞ
BtsAŞ, BURsA
Dinarsü. TE1(İnDAĞ
Güv€. Boya İstanbu1
Kasar Bovacılık. ıs'l,
Boğaziçi İplik, lsT,
Sünjüt Jüt San. lsT.
Uludağ Boyahane§i, İST.
Harmancı Etiket, lsT,
saİek Öİme, lsT,
oİtaş, İsT.
örme.iş, lSr.
MaydıD Aorap, İsT.
Teknik E.Jprime, lsT.
zecip, (sefaköy) lST.
Koç Yün, lsT.
MIslrlı Boya, İsT.
Kartalt€p€, EDlRNE
Testaş, ısT.
tlisar Iplik, lST.
I(onfo! Yay Yatak. Is'r..
Dinarsu. İsT.
Teknik Boya T,A.s. İsT.
zetip (zeytinbırrnuI
KaDlan Tek§tiL İsT
Mithat Giyim, İsT.
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sendika adı: işyeri
G İ6vin Başlame kahlan
Tırthi işçi sayısı

Teksril
Teksrit
Tekstil
Tekstil
Tekstil
Tekstil
Tekstil
T€kstil
Teksril
Tekstit
Tek§til
Tekstil
Tekstil
Teksti1
Tek§til
Tekstil
T€ks.il
Teksti]
Teksti]
Tekstil
Basın-lş _

Keramik,Iş
Keramik-lş
Keramik.Iş
Hürcam-Iş
H ü.cam.Iş
Hürcam-lş
Hürcam-lş
Hürcam-lş
H uİcam.Iş
T.Maden-Iş
T,Maden,Iş
T.Maden lş
T.Maden-Iş
T.Maden-Iş
T.Maden-Iş
T.Maden-lş
T.Maden-Iş
T.Mad€n-Iş
T.Maden,Iş
T.Maden,lş
T,Mad€n.lŞ
T.Maden-Iş
T.Maden.Iş
T.Maden.Iş
T,M aden-lŞ
T.Mad€n-İş
T.Maden,Iş
T.Maden-Is
T,Madeı-Iğ
T.Maden-Iş
T Maden.lş
T.Maden lş
T. Maden.ls
T. M aden.lş
T.Maden.Iş
T,Maden-lş
T.Maden-İş
T.Maden.IşT,Maden-is
T.Maden-tş
T.M aden.Iş

r,llladen-tİ
T.Maden.Is
T.Maden.lş
T. M aden.l §
T Maden-ls
r , n'l a de n-İş
T,Maden,Iş
T.Maden.lş
T.Maden.Iş
T.Maden-lşTMadeı.ls
r.Maden-tİ
T.Maden.lş
T,Maden,Iş
T.Maden-Iş
T.Madeı-lş
T.Maden-iş
T.Maden,Iş
T.MadeIı.ls
T.Maden.lİ

'Itiko Mıs]rlı. İsT.,
Kabaklarll. İsT.
Herbov.lST.
Spvil'İriko. lST
HaIil ToIalsan. İsT.
Bursa santral Dikiş, BURSA
Kaİaüürsel, lsT,
Vakko, 1ST.
Embov. lST.
Bil;kt;n Çamaşlİ. İsT.
Alrlnmckik IST.
Desiaş Etiket. lST,
sem-Sü.Tul,lsT,
l,r,ofi1 Pamuk. İsT.
Berc Kuyumcuyener. iST.
Rahar sanavı, İST,
Flstan Trik;, IsT.
Tulsan. lST.
Penyelüx, İST.
N artaltepe, İST,
Kemal Matbaast, ADANA
Pet€k Tuğla Fb. BEYKoz
(iöllü To;ak san, A.s. oSM A N ELI
StlEüi Seİamik, SöGÜT
Cam Elyaf, GEBZE
cam ışleme, ÇAYIRovA
Anadolu caD, MERsIN
Topkapı Şişe cam, İsT.
Teknik cam, IST.
Bursa oto cam. BURSA
Konaltaş, KoNYA
Ese Endusiİi A.s. lzMİR
cuku.ova İth. ve thr. (2 işyeİi)
AUkurovs İth,thİ. lsT.
Telra TV. Radyo, ısT,
Reldesan. iST,
Rabak A,Ş,lST.
B9hak A.s. lzMlT
Bim6k A,§.. İsT,
Ailı Zincir. lST,
Tezsan A.Ş, GEBzE
özköseoglu, 1sTANBUL
Elaks Elektronik, İsT.
MAN Ksmvon. tST.
Giiİiz Dökiim. lzMlR
Fjlba. İzMİR
özLERSAN. lZMİR
ŞENKAYA,lzMlR
Totomak, İzMlR
Altaş, lsT,
Birhler, lsT.
Çelik Montai
Elsa.lST.
Kavnak Tek. 1sT.
Paİsan.IST.
Mesan, lsT.
Patmek. lsT.
Rastaş, İST.
Celik San. IZMlT
Abidin Demirel, EsKl§EHİR
Artelik (2 işy€İi|
Entil, ESKlŞEHlR
Odaksan- BlLEC lK
lcF, EsXlŞEHlR
Çektaş, BURsA
Karsan. BURSA
Metal Kaplama. lsT.
sun8uİlaİ, ısT,
Rekoteknik.IST,
Meİse Mak, lsT,
Net civeta, lsT.
Supsan, lST,
Tuber çelik, İsT,
Tekoğlu Emaye. KAYSERl
Çeşan, iST,
nltor. EDıRNE
Evarn. TEKıRDAG
Eerro Döküm, TUzLA
lzsal Döküm. IST,
P,n.ar Motor. İsT,
Dökümay, 1sT.
Hayınak, lST.
B.bimot. ısT.

25,3.80
25.3.80
25.3,80
25.3.80
25,3.80
3] 3.80
25,3.80
l,4-60
l. 4.80

28.5.80
28.5.80
28. 5-80
28. 5,80
28,5.80
28.5,80
11. 6.80
l0.6.80
r0,6.80
12. 6.80
25.6.80
2r.11,78
r4.1l,79
26.I|.79
2.6.80

22. 5.80
22. 5,8o
23.5.80
28.5.80
28. 5.80
29.5.80
|6- 2.,l9
10,3.80
l3.3.80
13.3.80
].3.3.80
13.3,80
13. 3.80
r3.3.80
l3.3.80
19.3,80
13.3.80
13.3.80
r3.3.80
19.3.80
19.3.80
19,3.80
r9.3,80
19.3.80
19.3.80
19,3.80
19,3.80
19.3,80
19.3.80
19 3.80
10.3.80
19.3.80
19,3.80
19.3.80
19.3,80
t9.3.80
19,3.80
19.3.80
19.3.80
19.3.80
19.3,80
19.3.80
19,3.80
19.3.80
19.3.80
ı9.3.80
r9.3.80
l9.3.80
19.3.80
19.3.80
19,3.80
t9.3,80
19.3.80
l9,3.80
2?.3,80
27.3.80
1.4.80
t.4.80
1.4.80

166
110
200
46
20

646
110
4a2
r61
16r
7a
28
20

100
2o0
29
68
60

300
t166

60
110
60

420
25o
260

1350
850
250
45
73

2o0
50

100

366
504

217
269
556
155
27ı
?89

55
37
43
50
62

2a4
82

203
91

177
454

r?9
67

l80
1152

406
160
28r
193
88

626
493

48
265
267
55
78

138
7,1

2oo
495
650
195

148
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sendikanıD Adt: lşyeri
Erev€ başlaİıa
tarihi

Katıtan
1şçi sayısı

T.Maden.lş
T.Maden.lş
T, Maden.lş
T.Msden-İş

T. Madeı.1;
T. Maden.l ş
T. N' aden.İs
T.Maden.ls
T, Maden. tş
T.Maden lş
T.Nfaden-lş
T. ıladen-lş
T.l{aden.lş
Bankse.

Bank§en
Sosl aJ. iş
Soır al lş
oIe] is
o!e, ii
o]e\ i:
o]e} is
oi.r is,
oi€r,l.
G.nr1, ] ş
Gen€1-1s
G eneI.iş
G.r e1.1ş
G i.€i Ii

Büfe.. lsT.
Profilo. 1sT.
Arçe]ik, GEBzE
Belran, BURsA
TX.Yrd.B.vakfı. ANKARA
1s ük Koll A],IXARA
\İannesman. r(OCAELi
Uzel {Rami.Eyüp)
Şanak Kardeşler, ANKARA
T€!rıel Enerji. ANKARA
Ders Aletleri Yapım Mer.
Elek!rometal. İsT.
Ptrfektüp, iST.
Sirnko. IsT,
Y.Mahaıle o.dır Pazar,, ANKARA
Güneydoğıı Tarım satış Koop-
(2? işyeri) GAzlANTEP
Türk Di] Kurumu. ANKARA
NDh Ticaİet. lsT.
Nuh Dağıtım, İsT.
Koİu Mot€li, PAMUKKALE
Duraloteli, EsKİŞEHİR
tnL...o.iin.nta1 lsT
Uİcan Lokanİasi. IsT,
Urartü oteli, ERzİNcAN
Yupi Restoran, ADANA
Elbisian Belediyesi
Isparta Belediye§i
Tuzla Belediye§i
Marma.is Beiedivesi
lzmir Belediye§i'

1.4.80
1.4.80
14.80
l4.80
2.4.ao
8.4.80

28.5.80
28,5-80
28.5.80
28.5.80
18.6,80
l4.6.80
25.6.80
25,6.80

r.4,80
25.4.a0
25.|2.79
25-|2-7g
8.6.?9

|2.6.79
12,6.79
24. a.19
6.9,79
8. 4,80
5. r0,?8

10,10.78
3,11.?8

20.1|.79
r7,6.80

2oo3
191l

7o
114
108
518

1444
73

36l

500
502
486

9

900
50

,l

9
72

480
r00
37
34
?8
33
10
25

5600

To PLA\1 184 işyerind€ 50876

B, 1ocAK lLE 2? HAZIRAN ARASINDA soNA EREN GREVLER
Gİevin bitiş tarihi

Kahlan
iş(i sayl§ı

200
54
51

63
35
,l5

42
450
450
1l0
100
29o
40

ı10
502
361
4ıa

90
rl00
418
l65
486
55
51
I4

l25
|,7
|7
i0
2b
l3
13

382
400
104
690
|32
31

s€ndikanın Adı| işyeri

Pe.!im-lş
Perkim.lş
P€t k im,Iş
Peıkim.Ir
Gıda.iş
G ]ca Iş
G:ia Iş
Gtda.İş

G!da.İi
]:is!il
T€İ stiL
Lastık.lş
Lai:ik iş

T \l aden.Iş
T \1aden-lş
T uaden.Is
T \l aden.lİ
T _uaden-İş
T yaden.Iş

T \l aden.tİ
Ba.ksen
S,.sr ai.lş
olrris
o]e} is
oIe},is
O)e} is
oi€J is
oie] is
oi€) is
o jeris
G en€1.I9
Gene1.1ş
GeD€1-1ş
G rne].I ş
G ei€I-1ş
G€n€I.Iş
GeıeI.IŞ

6.5,80
6.5,80
8.2.80

r?.4.80
8.8.79

l5.4.80

3 3,80
8,3.80

14.4.80
2B- 2.8o
12.3.80
6.9.79

23.70.19
26 -12.,l9
l3.3.80
13.3.80
27 . 7.79
30. 4.80
1.4,80

19.3,80
19.3.80
1.4.80
?,5.80
4.12.79

l8.12.78
2,L 6.79
2|.9.79
25. 4.8o
4.8.79
6.5,80

28.10,?9
1.4.80

23.9.18
5- t.80
24, 1.80

22.6.ao
9,2.80

21,5.80
27.|1.79

c.evin Bitiş Ta.ihi

-ıs. 

s.ğo-
16.5.80
3.6.80

l6.5.80
l4.3.80
8.5.80
2. 1.80

14,3.80
24. 3.80
4.5.80
1.4.80
1.4.80

10.4.80
15. 1.80
18.3.80
8.6.80

16.5.80
t7.2.80
12.6.80
20.4,80
24.3,80
24.3.80
7.5.80

14.5.80
27. 2.80
r6.5.80
1.4.80

21. 1.80
10.5.80
6.4.80
8.5,80

25.4,80
15.4,80
4.4-8o

19. _L80
l3.3.80
2,1.5.80
7,3.80

28,5.80
1?. 1.80

Fako llac Fb, İsT,
Abfaİ lla. Fh- lsT.
Akba9oğl; Asii, İzMİR
Pfize.llaç Fb. lsT.
X, Paşa Değirmencilik
Başaran Un Fb. VAN

Giroğ[u Nebati. t(IRKLARELİ
Marsa Yağ Fb, ADANA
Marsa Yağ F, ADANA
Örtet, İslt.
Minion örme, İsT.
Cökt€pe Boİu, 1zMİR
Nilsan Plasiik lsT
Vakftkebir Tuğta. TRABzoN
Pefektup Amo. ]sT.
Tem€l Enerji, ANKARA
Tekimal sinates (3 işy€ri)
Azim civata, DENtZLl
General E]ekirik (2 igy€ri)
ltekfen. İsT.
Bgstaş, fZMİT
simko. IsT.
Gima Mağazalaİl {2 işy€ )

Tü.kstandartlarü E nst. ANKARA
Atlantik Palas, İzMıR
Pera Palas ot€li, İST.
Kavak]ı R, §torad, ANKARA
Feray (ebap. ADANA
Kızgözü Kaplrcalaİt, HAvzA
Erdo§i oteli. BURSA
Izİn ir Palas Re§toran. İzMİn
Gaziantep Lahmacun, ADANA
Geyvğ Belediy€si
Diya.bakır Bel€diyesi
Batman Belediyesi
seydişehir Belediyesi
Denizli Betediyesi
Turhal Belediyesi
Çeİkeş Belediyesi

ToPLAtl 44 işyerinde
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B) TORK-lş'e bağtı sendikalarln uyguladlklan 9rovlor:

a) 2? HAzİnAN 1980,DE DEvAM EDEN GREVLERt Greve katülan
işçi sayı9ı

sendikanrn Adt: lşyeri

Gİevin başIama Grevin
tarihi bitiş i5rihi

15.11.77
11.2.80
14,lz.79
1?.4.80
t1.3.80
l5.5.80
22.5.8o
28.6.80

5.80
5.80
,1.19

Muğ, Maden-İş
Petlo1-1ş
T€k Gıda,İş
Ağaç.Iş

Krista1-1ş
Kri!ia1,1ş
K"ista1-Iş
Krista].Iş
Krista1.IŞ
T.Gen€1-1§

R. Yrldız l(rom, AtDlN
SŞff Ji'*T;.l'fl,, *n .r "ı
'd*r.*?ii+ği!ğ,,,%
cavırova caE, çAYIRovA
İaİabahçe Cam Fb. lST,
BTB Mozaik, lsT.
FGT T.A.s., ısT.
Mudanya Bet€diyesi

15
76

100
75

1.i0
ı40

1100
2üo

28.

24.

40
130
97

44a2

ToPLAM 11 işy€.inde

b) 1 ocAx İLE 2? HAztnAN ARASlNDA soNA EREN GREVLER:

'l'ek Gıda tş
T.k Gıda.l5
Tek Gıda,İş
Tek Gıda,Iş
Tek Gda-lş
Teksıf
selüloz,İş
Solüloz-Iş
TGs
TGS
TGS
Çimse-tş,
Tez Büro.1ş
Konp.lş
Haı a-lş
Hava.lş
Tümtis

Kaİaköy Un Fb.. BtLEcİK
36 ekm;k fır|nı, IzMIT

l8blii| iiioJ.t,r",,"
Pak§oy Yağ Fb, ADANA
sancaktül, lST,
Karionsan, lZMfR
'fir.kdtsan Fb. TIRE
Doğan (arde9
Ne;riyat Anonim şiİkeli

Ya;bagıTuEla Fb. ADANA
Cimento Müstah.
ianko B;rlik, (1? ışyeril
THY l2 isyeri}
T tJY Ter;inali, ANKARA
wiener wald, ANI(AnA

15,l2.79
27. 1 ao
1 3.80

16, r.E(,
20. 5,80
28.4-77
6.12.79

28. 1.80
3. ?.78
3. 1 .78
3. 7.18

12.9.79
8,3.80

18.2.80
1.4.80

l1.6.80

18. ı.80
28. 1.80
6. a.80

18. 1,80
24.5.80
19.5.80
l2.6.80
22.4.80
22.2.8o
22.2,a0
22,2.8o
21.3.80
6.2.80

11.4.80
11.5.80
11.5.80
16.6.80

47o
l600
3?0
46l
944
900
120
r13
|1
40

r18
48

a58
4000

200
23

9104
103 işyerindeToPLAM

cl BAĞlMslz sondikalarln uyguladlklan 9revlor:

İİr, 
"orı"n" 

ı98o tTlBARtyLE DEvAM EDEN GREvLER:

Töbgis
Töbgis
BetoD-lş
otomobi1,Iş
otomobi]-ls
o!omobi1-1ş
oiomobil-İş
Tüm Metai-lş
Tüm MJlaI-1ş
1]baık-iş
oleyis
Dev oleyis
De! o]eyis
Turizn-lş

2|.6.19
ı?.4.80
9.10.79

21 , ,I .19
6,9.79
?. ], r. ?9
5.9.?9

22,\2.,19
28.5.80
22.1|.1a
2l.|o.79
?.5.80
ı,r0.79
6.6.80

TathEn (oDfek§iyon, lsT,
sabah6ttin Çamlıloğlu xad, lŞ'r"
Bilcanh. BALIKEsIR
Gazallcaz Alet s. YARIMcA
Akkardan Fb, cEBzE
ti}il#Ş:,"i;*'i,".l,o?,,,,
Emas A,s. lST.
lst Eiekt. cihaz ÇATALCA
sevt< ve Idare, lST.
ö,." Hamamı. UŞAK
niıan pavvon, oıyensıxrR
Ünal Pas*nesi, DıYARBAKlrt
Gezioteli, İsT.

5
14

100
413

58
t34
496
ı80
26
10
9

36
20
24

ToPLAM 14 işyerind€

ll , o"o* iru ,, ,oziRAN ARAsINDA soNA EREN GREvLER

Kimsan-iş
Ekmek.Is
T.tplik. ii
otomobi1-1ş
otomobiI,IŞ
oto MetalİŞ
Maden-iş
Bank-lş

sabuncuoğlır sabun, İsT,
,o -ı,_"ı ınnı ADAPAZ
iöjirj*.?,ı**,",iğ?,},*i-i'ğiği"-ı.t """, 

ısr,
İğİ6 ı-.i-b"r;"ııvxARA ı2 işyeıiI
N,te6 civi Ltd. IsT,

4.10,79
17,3.80
24. 1.80
4 1.80

13..2.79
28. 9.,l9
2a.2.19
14.6.79

18.2,80
22, 3.a0
22.2.8o
26.4.80
19.2.80
|7.2.80
13.6.80
?.3,80

80
400

18
50

200
30
18

165
Naras ciVi Ltd. Is'l'.
Vantilatör sanayii, lsT.
Tam Sicorta (5 işyeli}Tam Sigorta
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ToPLAM 62 işyerinde
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c v sK'e bağil sendikalarln uyguladlkları grevleİ:
: _ 

- ], :,:: l \\ t 980 iTiBARiYLE DEYA }l EDEN GREVLER

Kent Halıcılük. ANKARA
Aldağ Deli san. YozGAT
Aİtaş, TRABZoN

29.6.79
26.6.,19
9.11.?8

l7
50
60

]ü F-A\t

i., 1979'uD ilk doküz aylna görebulunmuştul

Grevlsr hakktnda not:

1 ocak 1980 |le 27 Haziçan ,1 980 araslnda toplam 421 işyerinde 74 967 işçin in katllolğl grev uygulamasl
oımUştur. Bunlardan 57 009 işçinin katlldlğı212 işyerindekj grev halen devam etmektedir. Devam eden
grevlerin konfed erasyo n lara göre dağllıml aşağldaki g İbid ir.

3 işyerinde

lşyeri Sayısı
Greve katllan
lşçi Sayısı

DlsK

TüRK-lŞ

BAĞtMslzLAR

N,4 isK

DisK

TüHK_lŞ

BAĞltüslzLAR

l\,l lsK

Toplam

184

,l ,l

14

J

50 876

4 482

1 524

127

Toplam 212 57 009

Yine aynl süre içinde sona eren grevlerin konİederasyonlara göre dağlllmü ise şöyledir:

44

104

61

7 893

9 1c4

961

2os _17 958

ı
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