KAHRAMANMARAŞ KATLİAMININ BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ VE SON SİYASAL GELİŞME
LERLE İLGİLİ OLARAK,DİSK GENEL BAŞKANI ABDULLAH BAŞTÜRK,TMMOB GENEL
BAŞKANI TEOMAN ÖZTÜRK,TÖB-DER MERKEZ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ TEKİN ÜS
TÜN, TÜM- DER GENEL BAŞKANI NİZAMETTİN BARIŞ., TÜTED GENEL BAŞKANI AYKUT
GÖKER,TÜS-DER GENEL BAŞKANI HAŞAN FEHMİ MAVİ ADINA,DİSK ÖRGÜTLENME
DAİRESİ BAŞKANI TUNCER KOCAMANOĞLU TARAFINDAN SUNULAN 21.12.1979 TA
RİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer Kocamanoğlu,ortak basın açıki
lamasına, sunarken özetle şöyle demiştir:
"Kahramanmaraş*xa yüzü aşkın insanımızın öldürülmesi,yüzlercesinin
yaralanması,evsiz barksız bırakılması ile sonuçlanan faşist katlia
mın üzerinden bir yıl geçti.Bir yıl sonra toplumumuz ağırlaşarak sü
ren ekonomik bunalımın yanısıra yaygın bir faşist şiddet ve sindir
me hareketi ile karşı karşıya bulunuyor.Kahramanmaraş faşist katli
amının birinci yılında işçi ve emekçiler temel hak ve özgürlüklerine
demokratik örgütlenmelerine yönelik yoğun bir saldırıyı göğüslemek
zorundalar.
"Bir yanda işçiler,emekçiler üzerinde giderek yoğunlaşan baskılar ve
faşist saldırılar,diğer yandan askeri tutukevlerinden topluma gözda
ğı verilircesine kaçırılan faşist katiller,devlet kademelerine yer
leştirilen faşist militanlar.Demokratik güçler Kahramanmaraş faşist
katliamının birinci yılında böylesi koşullar karşısında bulunuyorlar
j

"Emekçi halkımız Kahramanmaraş'ta yitirdiği yüzlerce evladının kanın
da,faşizmin insanlık düşmanı,emek düşmanı,düşünee ve inançların düş
manı ,halkların düşmanı,barışın düşmanı yüzünü görmüştür.
"Emekçi halkımız hayat pahalılığının,işsizliğin çekilmez hale gel
diği günümüzde,ücretlerin dondurulmasını isteyen,milliyetçilik adı
altında emperyalist tekellerin çıkarlarını savunan faşistlerin kim
lerin hizmetinde ©lduğunu görmüştür.
"Bugün demokratik güçlerin gündemindeki birinci madde emperyalizm
ve yerli ortaklarının her düzeydeki saldırısına karşı direnmek,elde
ki yetersiz,sınırlı hak ve özgürlükleri savunmak ve geliştirmektir.
Bu uğraşta,başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm çalışanların örgüt
lü birliğinin sağlanması,sömürücü sınıfların saldırısı karşısında
uzun soluklu bir mücadelenin örgütlenmesi zorunludur.
•

"İşçiler,teknik elemanlar,memurlar,sağlık emekçileri,öğretmenler iş
yerlerinden başlayarak güç ve eylem birliklerinin yeni örneklerini
vermek için hazır],ardır.Kahramanmaraş katliamından bir yıl sonra,az
gınlaşan faşizme karşı toplumsal yaşamın bütün alanlarında ve ülke
çapında,tüm çalışanların fiili birlikteliğini gerçekleştirmek üzere
üyblerimizi sürekli görev başına çağırıyoruz.işçi ve emekçilerin
örgütlü gücü faşizmi ezecekxir.
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Tuncer KOCAMANOĞLU'nun sunduğu or
tak basın açıklaması aynen şöyltdir:

"Kahramanmaraş'ta yüzü aşkın insanımızın öldürülmesi,yüzlercesinin
yaralanması,evsiz barksız bırakılması ile sonuçlanan faşist katli
amın üzerinden bir yıl geçti.Bir yıl s*nra toplumumuz ağırlaşarak
süren ekonomik bunalımın yanısıra yaygın Ttir faşist şiddet ve sin
dirme hareketi ile karşı karşıya bulunuyor.Kahramanmaraş faşist
katliamının birinci yılında işçi ve emekçiler temel hak ve özgür
lüklerine, demokratik örgütlenmelerine yönelik yoğun bir saldırıyı
göğüslemek zorundalar.
"Bir yıl önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen faşist katliam ve sal
dırılar ,hızından birşey yitirmeden sürüyor.Faşistlerin "kendile
rinden olmayan, herkese*' karşı uyguladıkları terör daha da vahşile
şerek bugüne kadar sürüp geldi«Faşist namlular işçi,öğretmen,memur
teknik eleman,bilim adamı,esnaf,köylü,öğrenci herkese,sömürü ve
baskı düzeni karşısında susmayan,zorbalığa karşı çıkan her kişiye
ölüm kusmaya devam ediyor.
"Kahvehanelerde oturan insanlar,Belediye otobüslerinde evlerine gi
den insanlar faşist kurşunlarıyla katledildiler.Evlere düzenlenen
baskınlarda insanlar kurşuna dizildi,Oğuldu.Bahçelievler*de yedi
kişinin öldürülmesi,Piyangotepe*de onblr kişinin.kurşuna dizilmesi
sen olarak Beşiktaş'ta beş kişinin katledilmesi faşist kitle kı
rımlarının yalnızca birkaçı.
"Bir yıl önce Kahramanmaraş olaylarının ardından sıkıyönetim ilan
edildi.Demokratik hak ve özgürlükler askıya alındı.Toplantılar,yü
rüyüşler ,gösteriler yasaklandı.Doğu ve güneydoğu'da yaşayan emekçi
halkın üzerindeki ırkçı ve şoven baskılar yoğunlaştırıldı.DİSK,TÜS
DER yöneticileri aylarca hapiste tutuldu.
"Gazetelerde hergün,gizli-açık faşist örgütlerin yeni cinayetleri
açıklanırken bunların üstüne gidilmedi.Bu cinayet şebekelerinin
hedef olarak gösterdiği demokratik kitle örgütleri yasal olmayan
yöntemlerle arandı.DEV-GENÇ,İGD,İKD,SGB,GENÇ-ÖNCÜ,DDKD,Tüm Zerbank
Der gibi örgütler,TÖB-DER,TÜM-DER ve HALKEVLERİ şubeleri kapatıldı
"Genel Merkezinde bomba imal edildiği ve cinayetlerin planlandığı
açıklanan faşistlerin yönetimindeki Konfederasyon ve sendikalara
hiçbir şey yapılmadı.Buna kerşın yüzlerce ilerici,demokrat hapis
hanelere atılırken,üç yaşındaki bir çocuk 18 saat karakolda rehin
tutuldu.Bugün |e yüzbinlerce öğretmenin örgütü TÖB-DER'in yönetici
leri tutuklu bulunuyor.
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"Diğer yandan faşist cinayet örgütleri yeni Kahramanmaraş katliamla
rını örgütlemenin hazırlığı içinde çalışmalarını sürdürüyorlar.Mili
tanlarını askeri tutukevlerinden kaçırtarak devlet aygıtı içindeki
örgütlülüklerini topluma gözdağı verircesine göstermek istiyorlar.
"14 Ekim Seçimleri sonrasında egemen sınıfların saldırısı,işveren ör
gütlerinin istemlerinde ve bu istemler doğrultusunda hazırlanan ye
ni iktidarın programında somutlandı.İşçilerin,emekçilerin zaten ye
tersiz olan hak ve özgürlükleri yeni yasalarla ve yapılacak değişik
liklerle iyice budanmak isteniyor.
"Bazı ülkelerde askerler ve polisler grevli-t*plu sözleşmeli sendi
kalaşma hakkını kazanmışken,bu amaç için mücadele eden meslek örgüt
leri,Dernekler Yasası ve Devlet Memurları Yasası’nda yapılmak iste
nen değişikliklerle birer "tabela" örgütü haline getirilmek isteni
yor.
"Genel grev,dayanışma grevi,siyasal grev hakkı için,daha geniş sen
dikal özgürlükler için mücadele eden sendikaların çalışma alanları
"siyaset yapıyorlar" demagojisi ile daraltılmak isteniyor.Sendika
seçme özgürlüğünün yerine,sarı sendikalara taban oluşturmayı amaçlayar değişiklikler yapılmak isteniyor.
"İşçileri,emekçileri daha çok sömürmek için patronların istediği
1930*ların faşist Almanya’sına benzer bir toplum yaratmanın araçla
rı «lan Devlet Güvenlik Mahkemeleri've.Olağanüstü Hal yasalarııçıkartılmak isteniyrr.
"İşsizliğin,hayat pahalılığının hızla arttığı,emekçilerin yaşam ko
şullarının giderek kötüliştiği bir ortamda,hak ve özgürlükleri için
mücadele eden işçileri,emekçileri,#em^kratik örgüt yöneticilerini
mahkum edecek olağanüstü mahkemeler kurmak istiyorlar.AP azınlık
iktidarının gündeme yeniden getirdiği baskı yasaları ile işçi ve
emekçileri bütünüyle "angarya"ya mahkum etmek istiyorlar.
"Öte yandan tek merkezden yönetildiği ve ucu emperyalizmin gizli ser
vislerine kadar uzandığı bilinen faşist cinayet örgütleri hergün ye
ni bir saldırı düzenleyerek,yeni bir cinayet işleyerek,Başbakanın
"devleti egemen kılacağız" sözü ardındaki baskıcı-yasakcı yönetimin
oluşturulmasına uygun bir dekorun hazırlanmasına çalışıyorlar.
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"Bir yanda işçiler,emekçiler üzerinde giderek yoğunlaşan.faşist bas
kı ve saldırılar,diğer yandan askeri tutukevlerinden ellerini kol
larını sallayarak kaçırılan faşist katiller,devlet kademelerine
yerleştirilen faşist militanlar.Demokratik güçler,Kahramanmaraş
faşist katliamının birinci yılında böylesi koşullar karşısında bu
lunuyorlar .
"Emekçi haİKimız yitirdiği yüzlerce evladının kanında,faşizmin in
sanlık düşmanı,emek düşmanı,düşünce ve inançların düşmanı,halkla
rın düşmanı,barışın düşmanı yüzünü görmüştür.
"Emekçi halkımız hayat pahalılığının,işsizliğin çekilmez hale gel
diği günümüzde,ücretlerin dondurulmasını isteyen,milliyetçilik adı
altında emperyalist tekellerin çıkarlarını savunan faşistlerin kim
lerin hizmetinde olduğunu görmüştür.
"Türkiye emekçi sınıfları hak ve Özgürlüklerine kimlerin saldırdı
ğını iyi bilmektedir.Bunlar emperyalistlerdir,emperyalizmin ortak
larıdır, eli kanlı faşist cinayet örgütleridir.
"Bugün demokratik güçlerin gündemindeki birinci madde emperyalizm
ve yerli ortaklarının her düzeydeki saldırısına karşı direnmek,el
deki yetersiz,sınırlı hak ve özgürlükleri savunmak ve geliştirmek
tir.Bu uğraşta başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm çalışanların
örgütlü birliğinin sağlanması,sömürücü sınıfların saldırısı karşı
sında uzun soluklu bir mücadelenin örgütlenmesi zorunludur.
"Emekçi sınıflar böylesine bir güç ve eylem birliğini örgütleyecek
Olanak ve araçlara sahiptirler.Böylesine bir birlik bağrında sömürüsüz ve baskısız bir toplum kurmanın birikimini taşımaktadır.İşçi
ve emekçiler taşıdıkları bu büyük gücün bilinçinde olarak,egemen
sınıfların,varlıklarına yönelik saldırısını püskürtecek,kararlı
bir.mücadele sürdüreceklerdir.
"İşçiler,teknik elemanlar,memurlar,sağlık emekçileri,öğretmenler,iş
yerlerinden başlayarak güç ve eylem birliklerinin yeni örneklerini
vermek için hazırdırlar.Kahramanmaraş katliamından bir yıl sonra,
azgınlaşan faşizme karşı toplumsal yaşamın bütün alanlarında ve ül
ke çapında,tüm çalışanların fiili birlikteliğini gerçekleştirmek
üzere üyelerimizi sürekli görev ^başınâ' çağırıy®ruz.İşçi ve emekçi
lerin örgütlü gücü faşizmi ezecektir.
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