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DÎSK Genel Sekreteri Fehmi IŞIKLAR 
Faşizme ve Emperyalizme karşı Demokratik 
Platform'un oluşması amacı ile 39 örgütün 
katıldığı toplantıyı açarken Genel-İş 
Genel Merkezinde şu konuşmayı yapmıştır:

Faşizme ve emperyalizme karşı
mücadele veren güçlerin değerli temsilcileri,

Sayın Basın emekçileri....

1978*in son günlerini yaşarken zorlu, zorlu olduğu kadar da onurlu bir 
mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu tarihsel mücadelenin en sıcak noktasında da bir 
araya gelmiş bulunuyoruz«

Bir araya gelişimiz biçimsel bir anlam taşımıyor.özde faşizme ve emperya
lizme karşı verilen mücadelenin somut bir düzeye varması açısından,bu 
toplantı büyük bir önem taşımaktadır.,

Bu güne kadar faşizme ve emperyalizme karşı sıkılmış yumruklarımızın tek 
beyinde kesintisiz birleşmesi için neler yapabileceğimizi tartışmak ve 
mücadele yolumuzu aydınlatmak istiyoruz. Bu konuda daha önce denermiş bulu
nan "birlikte mücadele11 çabaları çalışmalarımıza ışık tutuyor.

Emperyalizme ve faşizme karşı bütün dünyada verilen mücadelede yalnız 
değiliz.İran'da,Nikaragua'da,Filistin’de,şili'de,Afrika'da milyonlarca 
aynı amaç için mücadele veren ülke var,Sosyalist ülke halkları,kapitalist 
ülkelerin işçi sınıfları, ve ulusal kurtuluş savaşı veren halkların ulus
lararası mücadelesi ve dayanışması gelişiyor ve güçleniyor.

Düşmanlarımız yeterince örgütlenmediğimiz için şimdilik güçlü görünebilirler» 
Ama bu görünüm,emperyalist-kapitalist sistemin ve işbirlikçilerinin Türkiye* 
de de kaçınılmaz sonunu geciktirmeyecektir.

Türkiye'de çok önemli günler yaşamaktayız.Ekonomik bunalımın sonuçları 
sırtımıza yüklenmek isteniyor.Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin bes
lediği faşist odaklar;işçi,öğrenci,öğretmen,mühendis,aydın,ilerici,demokrat 
sosyal demokrat ve sosyalist ayrımı yapmaksızın her gün cinayet işliyorlar. 
Halkımızı ve işçi sınıfımızı yıldırmayı amaçlayorlar.

CHP ağırlıklı hükümet ise,faşist saldırılara ve teröre karşı ciddi önlemler 
alamıyor.Buna karşılık kazanılmış ekonomik ve demokratik hak ve özgürlüklerin 
kısıtlanması yoluyla faşist terörü yok edeceğini sanıyor, Bu yanlışa düşüyor.

İşte böyle bir dönemde biraraya geldik,,.

Beyinlerimizi ve yumruklarımızı birleştirmek istedik.
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Bu gün faşizme,emperyalizme,şovenizme ve tekellere karşı yürütülecek ilkeli 
ve programlı güç ve eylem birliği- oluşturmak acil bir görev olmuştur.

Toplumumuzda var olan sınıflararası raevzilenmeler,mücadelemizin maddi ve 
bilimsel dayanaklarıdırsAnti~faşist ve anti-emperyalist mücadele sınıfsal 
ittifaklar üzerinde yükselmelidir®Ve yükselecektir.

Bağımsızlık,demokrasi ve sosyalizm güçlerini,başta işçi sınıfımız olmak 
üzere5topraksız ve az topraklı köylüler,küçük esnaf ve sanatkarlar,memurlar, 
toplumumuzun sömürülen tüm kesimleri,demokrat,sosyalist genç ve aydınlar 
oluşturur o

Çeşitlikonumlarda defalarca belirttiğimiz gibi,"Türkiye1 de sömürülen ve baskı 
altında tutulan emekçi halkın faşizme ve emperyalizme daha duyarlı kılın
ması,bağımsızlık ve demokrasi güçlerinin birliğinin sağlanması işçi,köylü, 
küçük esnaf, sanat kar, memur gibi top!1 umun ezilen ve sömürülen tüm sınıf ve 
tabakalarının ve ilerici,demokrat ssosyalist genç ve aydınların,anti-faşist, 
anti-emperyalist mücadeleye en etki;. oir biçimde katılmalarının sağlan
ması 5’demokratik platform’un temel amacıdır,,

Her örgüt bu gereksinimi somut yaşamda,mücadele içinde görmektedir.

Türkiye işçi sınıfının devrimci sendikal örgütü DİSK de,bu gerçeklerin 
ışığında sorumluluk duysak mücadelesini sürdürmektedir»

DİSK'in bıı. sorumluluğu duyarak tüm anti-faş-ist ve anti-emperyalist güçlerin 
güç ve ‘eylem birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları başlatmasıyla 
birlikte,daha önceki deneylerin çok ilerisinde bir aşamaya gelinmiştir. 
Varılan nokta yeni bir dönemin başlangıcıdır,

15-16 Haziranlar,işçi sınıfının uluslararası birlik,mücadele ve dayanışma 
günü olan 1 Mayıs *ların en kitlesel biçimde kutlanışı,DGM'ye karşı direniş,
20 Mart Faşizme İhtar Eylemi bu döneme gelişin en önemli uğraklarıdır.

Dostlarım,

Şu anda gelinen nokta,Türkiyesde bütün anti-faşist ve anti-emperyalist güç
lerin sorumluluğunu duymak zorunda- oldukları somut bir gelişmedir.

Bu toplantı DİSK 6„Genel Kurul kararlarının ışığında 10 aydır süren çalış
maların resmen noktalanması anlamına gelmektedir»

Bu toplantıya, kadar olan gelişmeleri kısaca özetlersek;sizlerin de fiilen 
katıldığınız ve desteklediğiniz bir ” 20 Mart Faşizme İhtar Direnişi" yaşan- 
mıştır.Bu direniş' Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde gerçekleştirilen 
doğrudan siyasal nitelikli toplu bir direniştir»

DİSK'in bilinçli üyelerinin yanısıra,Türk-İş üyesi işçiler de bu eylemin 
destekçisi olmuşlardır»Hatta Türk-Iş'e üye bazı sendikalar direnişimizi 
desteklediklerini açıklamışlardır0

Üretimi ellerinde tutan işçi sınıfımız,bu eylemle gücünü bir kez daha 
kanıtlarken,faşist odakların yüreklerine korku salmıştır.

Köylüler,memurlar,teknik elemanlar,öğretmenler,doktorlar,hukukçular,öğren
ciler işçi sınıfımızın hemen yanında yer almışlar,omuz omuza olmuşlardır.
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DİSK, 20 Mart Faşizme İhtar Direnişi gibi şanlı bir mücadele örgeğini 3,5 
gün gibi kısa bir sürede en büyük katılımla gerçekleştirirken demokratik 
niteliğini,tüm anti-faşist güçlerin birlikte davranmalarının koşullarını 
hazırlamayı ve fiili gücünü göstermiştir«

DİSK, 1 Mayıs 1978'de,en geniş katılımla ve en demokratik biçimde kutlamıştır,. 
1 Mayıs 1978 sınıf mücadelesinde ve anti-faşist kavgada büyük bir önem 
taşımaktaydı,Bu güne kadar süren sınıf mücadelesinin en büyük katliamının 
yapıldığı 1 Mayıs 1977'nin ardından,faşist darbe söylentilerinin doruğa 
çıktığı ve provakasyonlarm en üst örneklerinin yaşandığı bir ortamda,
DİSK yönetimi bütün bu faşist çevrelere rağmen,mücadele bayrağını yükselt
mesini bildi,1 Mayıs 1978*i sîzlerin de katılımıyla en kitlesel biçimde 
kutladı.

Daha sonra ise tarihe "ÖREN KARARLARI” olarak geçecek olan toplantıda 
DİSK yetkili organları, DİSK'in mücadele geleneğine ve tarihi sorumluluğuna 
uygun kararlar aldı»Faşizme ve emperyalizme karşı güçlerin güç ve eylem 
birliğini sağlıyacak ve bizleri bu günlere getiren ilişkilerin maddi orta
mını hazırladı,

ören kararlarını takip eden günler,CHP ağırlıklı hükümetin faşist saldırılar 
karşısında köklü çözümlerden uzak,geçici bazı yollarla faşizme karşı müca
dele yürüttüğünü sandığı günler oldu» Bunlara ek olarak da Türkiye'nin 
emperyalizme bağımlılığını daha açık belgeleyen askeri üslerin açılması, 
mücadelede bizlere daha somut görevler kazandırdı«Bu gün çok açık biçimde 
görülmektedir ki,anti-emperyalist mücadele ile anti-faşist mücadele içiçe 
girmiştir.

Son Temsilciler Meclisimizde aldığımız kararları hepiniz bilmektesiniz.
Gün söz söylemekten çok eylem günüdür„Çok iyi biliyoruz ki,anti-faşist 
anti-emperyalist mücadelede DİSK'e önemli görevler düşmektedir»Ancak bu 
mücadeleyi yalnız başına DİSK'ten beklemek de doğru değildir.Bu nedenle 
anti-faşist,anti-emperyalist Demokratik Platformdun oluşmunınilk aşamamda 
öteden beri dayanışma içinde olduğumuz sizlerin temsil ettiği 39 örgütle 
bir araya geldik.Aramıza daha başka örgütlerde katılacak ve daha güçlü 
bir birlik oluşturulacaktır.

Gene bugün biraraya gelen örgütleri çok önemli tehlikeler ve tuzaklar bek- 
lemektedir.Faşist teröre karşı mücadele gerekçesiyle mücadelemizi zayıfla
tacak, giderek örgütlorMzin faaliyetlerine engel olacak yasa tasarıları 
gündeme getirilmektedir»

Anti-faşist,anti-emperyalist mücadelemizle demokratik hak ve özgürlükleri 
gerileten bu yasal tasarılara karşı verilecek mücadele iç içe geçmiştir.

Kuşkusuz bu sorunları da Demokratik Platform düzeyinde ele alarak mücadele 
yöntemlerimizi saptayacağız o

Böyle bir ortamda sosyalist hareketin birliğinin sağlanamamış olması ve 
daha önceki dönemlerdeki dar grupçu görüşlerle yaklaşımlar mücadelemize 
zarar vermemelidir.Platformrda yer alacak örgütlerin bu konularda dikkatli 
davranacağını umuyoruz«Önemli örgütlerin yöneticisi olduğumuzun bilincinde 
ve sorumluluğunda davranmak zorundayız«,

Sağlıklı bir tartışma ortamında varacağımız ortak kararlarla tüm anti-faşist, 
anti-emperyalist güç ve eylem birliğini mutlaka sağlamış olacağız.


