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TÜTED Goıel Başkanı Aykut Göker 8. May ıs 

günü yaptığı basın aç ıklamasın da "Burju

vazinin düz-eniediği tüm oyunlara rağmen 

işçiler, emekçi kitleler ve onların bir 

parçası olan teknik elemanlar doğruyu 

gömlektedirler.Tüm engellemelere rağmen 

sandık başlarına gidecekler ve burjuva- - 

zinin dayatmak istediği doğrultuda değil, 

demokrasiden, bağımsızlıktan yana olanlara 

oylarını vereceklerdir" dedi.

Burjuvazi, demokratik kitleleri yıldırmayı amaçlayan politikasını sürdürüyor» 

Şiran'da, Niksar'da, Erzincan'da, DİSK'in düzönlediği 1 Mayıs' ı kutlama törenle

rinde ve 1 Mayıs sonrasında yarattığı terör ve kontrolü altındaki basm  aracılı

ğıyla ülke çapında yaygınlaştırdığı terör havası bu politikanın bir parç .sidir.

Oyle gözükmektedir ki burjuvazi terörünü seçimlere dek sürdürecektir.

Bu pol it iken m gerekçesi açık. 1977 Türkiyesinin somut koşullarında emperyalizm 

ye onıın uzantısı olan yerli burjuvazi mutlak • • i • iktidarını sürdürebilmek 

için, empsryal ist-kapital ist sistemini sürdürebilmek için siyasi ilet idarin m 

"sandıktan çıkmasını" gerekli görüyor. Seçimle işbaşına gelmeyen iktidarının 

çok kısa bir süre içinde işçiler ve emekçi kitleler tarafından alaşağı edileceğin:, 

biliyor. 12 Mart pratiğine1 en bunu öğrendi, ine var ki somut koşulların, işçilerin ve 

emekçi kitlelerin ulaştığı bilinç düzeyinin gelip dayattığı bu yolun burjuvazi 

için bir güvencesi yok. İşçilerin ve emekçi kitlelerin tercihlerinin burjuvazinin 

kesin tercihi i1 e izdüşmesi mümkün değil. Bu durum ikili bir zorunluluk yaratı

yor; Burjuvazi hem seçim yapacaktır hem de sandıktan mutlaka kendi siyasi iktida

rının çıkmasını sağlayacaktır. 1

Bur ju vasinin sandıktan kendi iktidarını çıkarabilmek için uyguladığı y«iteni artık 

biliniyor,'. Demokratik kitleleri sandık başına gitmekten alakoyacak bir baskı ve 

terör havacı yaratmak, ülkede demokrasiden, bağımsızlıktan yana, işçilerden emek

çilerden. yana ve hatta yalnızca burjuva ideolojisinin cevaz verdiği ölçüde bir 

demokrat iki eşmeden ysna olan tüm kişi ve kuruluşları karalamak, anarşi ile kan 

dökücülükle özdeş göstermek, halkın gözünde küçük düşürmek ve böylsee hali, m  

onlara duyduğu güveni sarsmak.Çok uzun zamandır uyguladıkları operasyonlardı 

somut hedefi budur,. 1 Mayıs'da ajanları kanalıyla uyguladıkları katliamın ucrun-- 

luluğunu işçi sınıfının politik çizgisi içindeymiş gibi gösterdikleri "Maoculu£ .er' 

üstü.e yıkmaları ve katliamı "solcular" arasındaki bir çatışmaymış gibi gösterme

lerinin nedeni budur» Bir kez, 1 Mayıs'ı kutlama törenlerini böyle gösterdikten 

sonra töreni t. .‘üz en ley en DİSK'i, işçi sınıfımızın ilerici sendikal örgütü Pİ. * i 

suçlamaya kalkışmalarının nedeni budur.

rüzenleneu tüm bu oyunlara rağmen-iş çil er f emekçi kitleler ve emekçi kitlelerin 

parçacı olan teknik elemanlar doğruyu görmektedirler, göreceklerdir™ Tüm 

engellemelere rağmen sandık başlarına gidecekler ve oylarını burjuvazinin dayatnr". 

ıs’ieı.ıgx eoğrultrda değil demokrasiden ve bağımsızlıktan yana olanlara vereceklerdir,.
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Onun İçin teknik elemanların sürdürdüğü sendikal haklar mücadelesi;- 
dün,ifn "memur sendikalarını yeniden kurabilmeyi değil, GREVLİ, TOPLU 
SÖZLEŞMELİ SENDİKAL HAKLARIN ALINMASINI; ÎŞKOLU-ÎŞYERİ DÜZEYİNDE,
MEVCUT ÎŞÇİ SENDİKALARI NBA ÖRGÜTLENME HAKKININ ALINMASINI amaçlamaktadır.

Teknik elemanlar işçi-memur ayrımı yapılmaksızın, aynı sendikal haklarla 
donatılmış olarak , mevcut işçisendikalarmda örgütlenmeyi amaçlamakta
dırlar.

Teknik elemanların, sendikal hak talepleri doğal olarak;
Sendika seçme özgürlüğünü (referandum hakkını)

- Genel grev, dayanışma grevi hakkını da 
içermektedir.

Ve yine doğal olarak, teknik elemanların, sendikal hak talepleri, ara
larında herhangi bir ayrım gözetilmeksizin kamu kesiminin tüm çalışan
larına siyasal haklarının sağlanmasını da içermektedir.

-Burjuvazisinin sınırsız siyasal haklara sahip bulunduğu bir ülkede, 
tüm çalışanların bir parçası olan, kamu kesimi çalışanlarının-öğret- 
menlerin: memurların, teknik elemanların- siyasal haklarından yoklun 
bırakılmasının anlamı açıktır.

Tüm kamu kesimi çalışanları bilmektedirler k i, siyasi faaliyette bulunma 
hakları bulunmamasına , partilere girme hakları bulunmamasına rağmen, 
bugüne dek işbaşına gelen tüm siyasi iktidarlar memurlardan, öğretmen
lerden , teknik elemanlardan kendi yanlarında tavır almalarını , kendi 
siyasetlerinden yana çıkmalarını talep etmişlerdir. Kamu kesimindeki 
kıyımların temelinde burjuvazinin ve onun siyasi iktidarlarının bu yak
laşımı yatmaktadıır.

Yani bugüne dek kamu kesimi çalı şanların dan burjuvazinin kapıkulu ol
ması istenmiştir.

Teknik elemanlar burjuvazinin kapıkulluğunu, tüm diğer çalışanlar gibi 
reddetmektedirler.Kamu kesiminde çalışanları, burjuvazinin kapıkulu 
haline getirebilmenin aracı olarak uygulanan siyasi faaliyet yasağının, 
siyasi partilere girme yasağının kaldırılmasını talep etmektedirler.

Teknik elemanlar, grevli,toplu sözleşmeli sendikal haklarını, siyasi 
haklarını alıncaya dek bu uğurdaki mücadelelerini sürdürmede kararlı
dırlar .

Ve bu hakların, şu veya bu ölçüde sınırlaniırılarak verilme sinin ,içle
rinin boşaltılması anlamına geleceği bilinci içinde her tür çarpıtmaya 
karşı çıkacaklardır.

Teknik elemanlar, partilerin bu somut taleplere ilişkin  yaklaşımlarını, 
tercihlerinin dayanacağı somut temelin bir parçası olarak değerlendi
receklerdir .

Dostça selamlarımı iletir , saygılar ¡.sunarım.
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