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Disk Genel Başkan Vekili Tuncor KOCAKANOJLU, ortak bacın aç ıkla-,la

sını sunarken özetle şöyle demiştir:

" İçinde yaşadığımız okonomik-toplumsal ve siyasal koşullar işçi 

v emekçiler acısından her geçen gün ağırlaşmaktadır. Bu koşullarda, işba- 

« m a  gelen Ecevit İktidarı yönetimi süresince cmporyalist-kapitalist siste

min layatmalarına teslim olmuş,tekelci sermayenin çıkarlarını kollamış,fa

şizme karşı mücadelede tutarsız davranmış ve emekçi kitlelerin sırırlı des

teğini do yitirerek, 14 Ekim Ara Seçimlerinden sonra çekilmek zorunda kal

mıştır.

" Ortaya çıkan İktidar "boşluğunda emperyalizm ve egemen sömürücü 

sınıfların işçi ve emekçileri yoksıılluğa,işsizliğe,ezilmeye mahkûm edon, 

insanca yaşamalarını engelleyen,kapitalist sömürülerini sürdürebilmek için 

dayattıkları, baskıcı-çorici programı u;rgulamak üzere Demirci hükümet kur

mayı üstlenmiştir. Bu anlamda yeni Demirci İktidarı bir SALDIRI İKTİ

DARI 1 dır.

" Hükümet programının eksenini Türkiye İşveren Sendikaları Konfede

rasyonu' ıum Demirci 1 e görev verilmesinin hemen a r û m d r n  yayınladığı, 1930' la- 
rın Faşist A l m a n y a s m a  benzer bir toplum özlemini yansıtan bildirisindeki 

görüşler oluşturmaktadır.

" Domirel İktidarının programı bütün yönleriyle egemen sınıfların 

programıdır. Ve a ırlık noktasını da arti-domekratik yasalar ve aynı yöndeki 

uygulama önerileri oluşturmaktadır.Bu kimliğiyle siyasal iktidar ogenen-sömü- 

rücü sınıfların özlemlerini yansıtan,geniş tabanlı hükümet ya da bir ara re

jimin işlevini yüklenmiş bulunmaktadır.

" Emperyalizm ve egemen-sömürücü sınıflar işçi ve emekçileri sırır- 

sız biçimde sömürebilecekleri dikensiz bir ;:ül bahçesi istemektedirler. Siya

sal İktidarın yaklaşımı ve uygulamaları önümüzdeki günlerde emekçi kitlelere 

siyasal görüşlerinin ötesinde, üretimdeki yerleri nedeniyle,işçi ve emekçi 

oldukları için, daha çok çalışmaları daha az kazanmaları için işyerlerinde 

.ıtlaşacak saldırılarda bulunulacağını göstermektedir.

" Anti-domekratik baskı yasaları ile işçi ve emekçilerin örgütlen

meleri dağıtılarak bu saldırı ve baskıların sürekli kılınmak isteneceği an- 

laşıİnaktadır.

" Ür otimin tüm alanlarını denetleyen işçi ve emekçiler,yeni s a l d ı n  

ve baskılara karşı, en küçük üretim birimleri işyerlerinden başlayarak,geçmiş 

deneylerin ışığında örgütlenmelerini pekiştirerek dayanışma ve birliklerini 

geliştirerek mücadelelerini sürdüreceklerdir. İşçi ve emekçiler karşılığı ö- 

denmoyen çalıştırmaya karşı çıkacaklardır. Örgüt1 enme1 erinin dağıtılması gi
rişimlerine ,suskunluğa itilme çabalarına,üretim alanlarından,yasal h a k l a r ı n  

kullanarak cevap vereceklerdir."

DİSK Genel Başkan Vekili Tuncor KOCAIIANOGLU' nun sunduğu Basın Açık

laması aynen şöyledir:



>

İçinde yaşadığımız ekonomik,toplumsal ve siyasal koşullar işçi 

ve emekçiler açısından hor geçen gün ağırlaşmaktadır. Hayat pahalılığı dayanılmaz 

■boyutlara ulaşmış, işsiz sayısı 4 milyona yaklaşmıştır. Temel ihtiyaç maddelerinin 

fiyatları ve konut kiraları artarken, gerçek ücret ve maaşlar düşmektedir. Yoklar 

ve kuyruklar sürmektedir.

İŞten toplu çıkartmalar, lokavtlar, grev ertelemeleri, grev engel

lemeleri birbirini izlemektedir.

Sıkıyönetim koşullarında demokratik hak ve özgürlükler daha da kı

sıtlanmak istenmektedir. Sıkıyönetim ilanı gerekçesi ile ilgisi olmayan, mesleki 

toplantılar dahil iıcr faaliyet izne 'bağlanmıştır. Sendikalar, meslek örgütleri, 

demokratik kitle örgütleri basılmakta, çalışmaları çe ¡itli biçimlerde engellenmek" 

te, yöneticileri tutuklanmaktag örgütler kapatılmaktadır.

Emperyalizm ve uzantısı egemen,sömürücü sınıflarca beslenen ve yön

lendirilen faşist odakların, gcrici güçlerin giriştiği saldırı, cinayet ve tertip

ler artmaktadır. Hergün bilim adamları,hukukçular, öğretmenler, öğrenciler, köylü

ler,teknik elemanlar, memurlar, işçiler öldürülmektedir. Faşist örgütlenmenin üzeri

ne gidilmemekte, zaman zaman ortaya çıkan bağlantıların açıklanması engellenmekte

dir. - dallanan bazı faşist caniler faşist örgütlenmenin kamu görevlileri arasındaki 

ırandaşları aracılığı ile kaçırılmaktadır.

Ancak, bütün bu baskı, faşist saldırı,toplu kırım ve sindirme gi

rişimlerine rağmen, işçi ve emekçi kitlelerin, öğrencilerin, aydınların direnci kı

n l a m a m ı ş  demokratik güç ve örgütlerin mücadelesi durdurulamamştır.

Üniversite öğrencilerini bombalı saldırılarla topluca katletmek 

isteyen faşistler ve onları yönlendiren egemen,sömürücü sınıflar 20 Mart 19781 de 

"Faşizme İhtar Eyleminde" işçi sınıfı ve emekçileri demokratik öğrenci hareketi 

ile omuzomuza karşılarında bulmuşlardır.

Gelir farklılıkları paratarak emekçileri böl çeklerini, van ödeme 

uygulamaları ile teknik elemanları oyalayacaklarını vımanlar 19 Eylül 1919' da, mühpı- 

dis ve mimarların "bir günlük iş M . a k m a  eyleminde" işçilerin, memurların, öğretmen

lerin teknik elemanların yanında ycraldıgmı görmüşlerdir.



Emekçilerin -toplu sözlcşmcli-grovli sendikalaşma hakkını gözardı c~ 

dip, ba ' . TûB-D"¡E olmak üzere demokratik kitle örgütlerini düsen ioindc eritmeye, 

ehlileştir 0 7c uğraşanlar ojitim oıaokoi" erinin büyük kitlesinin kararlı tavrı karcı

sında gerilesi d e r d i r . TÖB-DEELe karnı yasa-dıgı uygulama ve b a s ı l a r ı  yoğunla'jtır 

diki arında, 29 ylül 1979 Brrsa îii t inginde öğretmenleri bir kor daha kitle halinde 

katletmek istediklerinde, gene işçi ve emekçilerin eylemli desteğinde öğretmenleri!.' 

"Bir Günlük Yas Eylemine" tanık olmuşlardır.

Kısacası, cgemen-sömürücü sınıflar tüm baskı ve saldırılarına kar m  

inçi sınıfımız ve emekçi kitlelerin bilinçlenme ve örgütlenme süreçlerini engelleye

memişlerdir.

Bu kofullarda, emekçilerin de desteğini alarak işbaşına gelen Eoe- 

vit iktidarı sorunları cmperyalist-kapitalist sistem içinde kalarak çözmeye çalışmış 

ve tekelci burjuvazinin istekleri ile çakışan IMF dayatmalarına teslim olmuştur.

Ecevit iktidarı, tüm çalışanlara grevli-toplu sözleşmeli sendika

laşma hakkının tanınması istemini gösardı ederek, emekçileri katsayı ve yanödeme 0- 

yunları ile oyalamaya girişmiştir.

Ecevit iktidarı "sağa da sola da karşıyız." yaklaşımı içinde kinlik

leri artık açıkça belirlenen faşist örgüt ve odakların üserine gitmemiş, faşizme kar

şı mücac" .deyi birkaç faşistin yakalanmasına vc faşist hareketin düsen sınırları içi

ne SkkilmcEPİ çabalarına indirgemiştir.

Ecevit iktidarı Sıkıyönetimin ilan gerekçeleri dışında uygulamaları 

karşısında sürekli susmuş, "güleryüzlü sıkıyönetim" sösleri ardında sendikaların, 

meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin aranması, kapatılması, J^önctid

lerinin tutuklanması konularında en azından duyarsız kalmış, çoğu kez bu tür uygula

maları demokratik*güçler kargısında tehdit unsuru olarak lallanmış, bu uygulamalara 

ön ayak olmuş vc özendirmiştir.

Ecevit İktidarı döneminde TÖB-DER merkez yöneticileri tutuklanmış, 

TÜS-DER-gibi meslek örgütleri,gençlik örgütleri, demokratik kitle örgütleri kapatıl- 

mı "tır.

Ecevit İktidarı kazanılan ekonomik çıkarlar vc demokratik hak vc öz

gürlüklerin genişletilmesi yerine, bu hakları daha de. sınırlayan, askıya alan vc bu

gün gündeme gnlen baskı yasası tasarılarını hazırlamıştır.
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1 Mayıs 1979‘nn İstanbul'da 1 Kayış Alanında kutlanması engellene

nin ‘bağını çekmiş, 1 Ilayıs* m  anlamını çarpıtmaya çalışmış, DİSK yöneticilerinin 

ve aralarında siyasal parti ve demokratik kitle örgütü yöneticilerinin bulunduğu 

çok sayıda kişinin tutuklanmasına önayak olmuştur. Doğu vc Güneydoğu1daki emekçi 

halk üserindc sürdürülen ırkçı-sovcn"askıların ve zulmün yoğunlaştırılmasına göz- 

yummuştur.

İktidarda bulunduğu sürcce empcryalist-kapitalict sisteminin dayat

malarına teslim olmuş, tekelci sermayenin çıkarlarını kollamış, faşizme karşı mü

cadelede tutarsız davranmış olan Ecevit hükümeti emekçi kitlelerin sınırlı desteği- 

ni do yitirerek, 14 Ekim Ara Seçimlerinin ardından çekilmek zorunda kaimi tır.

Bu ortamda, emperyalizm ve egemen-oöraürücü sınıfların, işçi- ve c- 

mekçilori yoksulluğa, işsizliğe, ezilmeye mahkum odeıı, insanca yaşamalarını engel

leyen kapitalist sömürülerini sürdürebilmek içir de,yattıkları baskıcı-gcrici prog

ramı uygulamak üzere Demirci hükümet kurnayı üstlenmiştir. Bu anlamda yeni Donirel 

İktidarı, bir SALDIRI İKTİDARI1 dır. İktidarın bu saldırgan niteliği Dcmirol* in gü- 

venoy öncesi demeçlerinden, programdan vc uygulamalardan açıkça anlaşılmaktadır.

Siyasal İktidar emperyalist-kapitalist sisteme bağımlılıktan ve e- 

kononinin çarpık kapitalist yapısından kaynaklanan bunalımın yükünü işçi ve emekçi 

kitlelere yüklemek için saldıracaktır. Siyasal iktidar emperyalizmin vo burjuvazi

nin kendi karlarını on ¡yüksek düzeye çıkarmalarını sağlamak için, dışa bağımlılığı 

pekiştirmek için saldıracaktır.

Siyasal iktidar, giderek ağırlaştıracağı çalışma ve yaşam ko.;ulla~ 

rı karşısında işçi sınıfımız vc emekçi kitlelerin toplumsal muhalefetini bastırmak, 

direnişini kırmak için saldıracaktır. Siyasal iktidar kazanılmış demokratik hak vo 

özgürlükleri yokotmek, demokratik güçlerin mücadelesini ezmek, demokratik örgütlü

lüğü dağıtmak için saldıracaktır. Siyasal İktidar işçi ve emekçilerin sosjralist bi

lince kavuşmasını önlemek, işçi sınıfımız öncülüğünde enekçi halkımızın sömürüsüz 

vc baskısız bir toplum yolundaki siyasi mücadelesini yokotmek için saldıracaktır. 

Siyasal iktidar baskı ve gericiliği sürekli kılmak, suskunluğu yaygınlaştırmak ama

cı ile devlet kadrolarına faşistleri yerleştirmek için saldıracaktır.
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Hükümet programının eksenini, Türkiye İşveren Sendikaları Konfede- 

rosyoııu’nun Dotairel' o görev verilmesinin lıemen ardından yayınladığı, 1930* 1 ar ipe-- 

Almanya'sına benzer "bir toplum özlemini yansıtan açıklamasındaki görüşler 

o luj turmalct adı r .

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu*nun b i l d i •isinde sıkı

yönetimin müdahale ve yönlendirme olmaksızın sürdürülmesi, derneklerin vo sendika

ların birer -tabela örgütü halino sokulması, memurlara sendika hakkının verilmemesi,, 

te öSlc>me sisteminin grup sözleşmeleri ile sınırlandırılması;, ücretlerin d o l 

durulması , kıdem tazminatlarının bir tayanla sınırlandırılması, toplantı ve gösteri 

yur ibişlerin in engellenmesi, DGI1* lcri» yasalaşması, çalışma hayatı ile ilgili ya

saların bütünüyle kendilerinden yana olmasını saklayacak biçimde de.ğiştiriİnesi, 

devlet kadrolarından ilerici vo demokrat unsurların ayıklanması istenmiştir. Tüm 

bu istekler Hükümet Programına aynen yansımıştır.

Program, ekonomik yaşamın tüm ala; l a r m ı  vc işlerini, egemen sınıf

ların, yani tekelci burjuvazinin» büyük tüccarların, büyük toprak sahiplerinin 

çıkar ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeyi ve yürütmeyi amaçlamaktadır.

Program, ckonomik-toplurjsal sorunların nedeni olan dışa bakımlı ve 

çarpık kapitalizmi, hem iç hem do dışa dönük yönleri ile bir sistem olarak açıkça 

savunmaktadır. Bu doğrultuda programın çeşitli bölümlerinde: "vatandasın teşebbüs 

hakkına son veren vc çalışma alanını daraltan işlerden devletin çekileceği®’, bir 

kaç istisna dışında fiyat denetiminin kaldırılarak piyasa mekanizmasının serbestçe 

işlemesine müsaade edileceği, "yabancı sermaye akışını yavaşlatan ya da durduran 

bürokratik necilerin kaldırılacağı", uluslararası mali kuruluşlar ve AST ile iliş

kilerimizin geliştirileceği, dış politikada taahhütlere sadık kalınacağı, 4« rHCF'- 

ııı:- .iŞtiriloccği belirtilmiştir.

Program, son üç yıldır yaşanan enflasyon ile "köylü, memur, or: eli, 

dul, yetim, emekli işçi, esnaf ve küçük zanaatkar, devletin maaş bağladığı ihti

yar ve gaziler, maluller"in zor duruma düştüklerini kabı/l eder görünmekte anc.d: 

herhangi bir çözüm yolu göstermemektedir. Öte yandan. Programda, işveren çevre?. - 

rir.in iddialarına uygun olarak, işçi ücretleri, fiyat artışlarının nedeni olarak 

/.öeterilmek istendiğinden işçiler enflasyondan zarar görenler arasında sayılmamak

tadır. Oysa, işçilerde, grcvli-tcplu sözleşmeli sendika., hakkından yoksun memurlar
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kadar olmasa da enflasyondan büyüle zararlar görmüşler vo gerçek ücretleri son iki 

yılda düşmüştür. Programda fiyat artı darından işçi ücretlerinin sorunlu tutulması, 

iççilere vc sendikalara karşı baskıcı ve yasaklayıcı bir tutum izleneceğinin acık 

bir kanıtıdır. Aynı tutumun ipuçları programın başka yerlerinde do görülmektedir. 

Erocranda "enedin öeroagreyc, sermayenin eroegû tahakkümü yerine, hakkaniyet içinde 

uzlaşması saklanacaktır,”, "çalınanların el emeğinin ve alın terinin korunması Dev

letin teminatı altındadır."" denilerek,, açıkça incilerin ve emekçilerin çıkarları ve 

hakları için kendi sendikaları ve pelitleri aracılığı ile ımicadclc etmelerinin *n- 

g e 11 ene cc ği b e1i rt i1mekt o di r .

Hükümet Programında enflasyonu durdurmak için "ekonomik hayatı feleo 

uğratn acak, büyümeyi durduroayacak, Devletin bütçesini ve diğer giderlerini sağ

lam kaynaklardan finanao edecek, doğru iktisadi vc mali politikaları da içine alan 

bir istikrar programının ciddiyet vc samimiyetle uygulanacağı"söylenmeklo beraber, 

bu programın içeriği hak. m d a  hiçbir ccmut öneri ya da önlemden sözedil .emektedir. 

Açıktır ki, bu konuda IIîF vo diğer emperyalist kuruluşları ile varılmış ve varıla

cak olan anlaşmalar belirleyici olacaktır.

Programda enflasyon konusuyla da ilgili on somut ekonomik öneri, as

gari ücrotin vergi dışı bırakılacağı hususudur. Anımsanacağı üzere, bu öneri görü

nüşte düzenin bütün siyasal partileri tarafından benimsenmiş olmasına rağmen yasa

laşması gene aynı partilerin savsaklaması vo engellemesi ile önlenmiştir. Bu nedenle 

düzen partilerinin kurduğu her hükümette olduğu gibi, bu konunun Dcmirel hükümeti

nin de programında aldatıcı bir unsur olarak yer alması doğaldır. Ancak, asgari üc- 
/ dışı

retin vergi' bırakılması ile hâzineye yaklaşık 80 milyar liralık bir gelir kaybına 

neden olacağı bilinmesine rağmen bütçe tasarısında bunu karşılayan bir ödenek bu

lunmaması hükümetin gerçek niyetinin oyalama olduğunu kısa zamanda ortaya çıkarmış

tır.

Hükümet Programının en açık ve somut önerileri i açi ve diğer emekçi 

sınıfl *ın yüks lon sosyalist bilinçlenme vc örgütlenme süreçlerini en ...llcmok için 

de .ıokratilc hak vç özgürlüklere getirilmek istenen kısıtlamalarla ilgili bölümünde 

bulunmaktadır. Gerçekten, Programda bu komi ile ilgili olarak alınacak fiili önlem

ler vo özellikle çıkarılacak baskı yasaları teker teker sayılmışlardır.



Hükümet Programına ¿Töre: Fevkalade Haller Kanunu, Güvenlik Mahkeme

leri Kanunu, Ceza ve Usul kanunlarında, özellikle toplu suçlarla ilgili dc ;i .ildik

ler, Sendika vc Dernekler kanunlarında, bu kuruluşların faaliyet alanlarını daraltıcı 

değişiklikler,İl İdaresi Kanununda valilerin yetkilerini arttırıcı biçimde değişik

likler, Emniyet Teşkilatı konusunda, polisler üzerindeki disiplini arttırıcı deği

şiklikler, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda değişiklikler yapılacaktır.

Ayrıca, varolan anti-demokratik yasaların;yasaklamaların daha şid

detli bir biçimde uygulanacakları da programın çeşitli yerlerinde belirtilmiştir. 

Bütün bu fiili vc yasal baskı önlemlerinin nasıl bir anlayışla ve toplumun hangi ke

simlerine karşı uygulanacağını program açıkça belirtmektedir. Easkı önlemlerinin 

hodo işçi Sınıfı ve emekçilerdir.

Emperyalizm ve burjuvazinin isteği üzerine kurulan Dc-mircl İktidarı 

sermayenin varlık nedenine uygun biçimde isçi sınırımız ve emekçileri sömürmek vo 

bu sömürüyü sürdürebilmek için işçi ve emekçileri politik vc ideolojik baskı a?.tın

da tutmayı hedeflemektedir. Demirci iktidarının bu amacına bulduğu örtü ve gerekçe 

de "şiddet olaylarının " önlenmesi, "can vc mal güvenliğinin "sağlanması, "bölücü

lüğe karşı milli bütünlüğün " korunmasıdır.

Bu gerekçe ile demokratik mücadcleyi durdurmayı, örgütlülüğü dağıt

mayı, ırkçı, şoven uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan anti-demokratik baski 

yasalarına boyun eğmeleri işçilerden ve emekçi kitlelerden istenemez.

Çünkü faşist şiddetin boy hedefi haline gelenler faşist saldırı ve 

baskılarla can vo mal güve.- liklcrini yitirenler milli bütünlük adına daha çok ezi

len vc sömürülenler demokratik örgütler vc onların işçi, emekçi üyeleridir.

Çıkarılmak istenen baskı yasaları ile "anarşi" diye tanımlanan fa

şist saldırı ve terörün tek bağıntısı, bu faşist saldırılar karşısında işçi ve ek

mekçilerin, demokratik güçlerin savunma imkanlarının yokodilmesi olacaktır.

Özetle, Dcmirel iktidarının programı, bütün yönleriyle burjuvazinin 

progr ııdır ve ağırlık noktasını da anti-demokratik yasalar vo aynı yöndeki uy/m- 

lama önerileri oluşturmaktadır. Bu kimliği ile siyasal iktidar egomen-sömürücü sı

nıfların özlemini yansıtan geniş tabanlı hükümet ya da bir ara rejimin işlevini 

yüklenmiş b\ı.lunrnaktadır. Egomen-sömürücü sınıfların sözcülerinin tavırları, güven 

oylaması sırasında hükümetin Millet Meclisinde sağladığı yaygın destek, CHP'nin
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"devletin sür e kİ i 1 i ği "aç 1 3 m d a n  izleyeceğini söylediği ılımlı muhalefet politika

sı ve ilk baskı, kıyım uygulamaları karşısındaki suskunluğu hu durumun açık ka

nıtlarıdır.

Demirci iktidarının bu işlevinin vc saldırgan niteliğinin belir

tileri, aşağıda biıkaç B m c ğ i n i  sıralr ‘iğimiz ilk 24 çünkü uygulamalarında açık

ça. ortaya çıkmıştır.

Çalışma Bakanlığına getirilen Cahit Erdcmir daha bakanlık yetkili

leriyle gereken görünmeleri bile yapmadan, Eyerlerindeki yetkili sendikanın be

lirlenmesinde uygulanan ve tek keciıı çözüm yolu "referandum" için olumlu bir adım 

olan "durum saptaması" genelgesini yürürlükten kaldırmıştır.

ili İli Eğitim Bakanlı ğında, atama işlemleri ve soruşturma sonuçları 

geriye doğru iptal edilerek 20 bin öğretmen belirsizliğe, açlığa mahkûm edilmiştir

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında gündelik idlerin yapılmasını 

bile Ci.. lleyccek düzeyde toplu kıyımlar ve sürgünler yapılmıştır.

YSE - İş Sendikasının yasalara uygun olarak bağıtladığı toplu in 

sözleşmesi Köy İşleri vc Kooperatifler Bakanınca tok taraflı feshedilmiş, yargı 

organı kararları hiçe sayılarak işyerlerinde üyesi kalmamış faşistlerin denetimin

de bir sendika ile toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Seçimle göreve gelmiş İller Bankası Müdürler Kurulu üyesi yasal 

hiçbir dayanak olmadan görevden alınmıştır.

Ankara. Belediyesi1nin okullar aracılığıyla gerçekleştirdiği para

sız yardımcı eğitim kitapları dağıtımı durdurulmuştur.

Iladcnlorin Kamu İşletmelerine devrine ilişkin kararnamenin uygu

lanması durdurulmuştur.

Yeni atanan Vali Kayseri1de faşist kitle katliamı girişiminde, in

sanlık düşmanı faşistleri "vatanseverler" diye nitelendirerek desteklemiş, olayla

rın yaygınlaşmasına neden olmuştur.

Emperyalizm ve egemon~sömnrücü sınıflar işçi ve emekçileri sınırsı 

biçimde sömürebilecekleri dikensiz bir gül bahçesi istemektedirler. Bunu sağlamak 

için buğure kadar faşist odaklar ve gerici güçler aracılığıyla gerçekleştirdikleri 

cinayeti:re, toplu kıyımlara, tertiplere, tüm fiziksel ve ideolojik saldırılara 

şimdi siyasal iktidarın baskı ve saldırıları da eklenmiştir.

3- <•
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Siyasal İktidarın yaklaşımı vc uygulamaları önümüzdeki ünlerde 

emekçi kitlelere, siyasal görüşlerinin öteninde-, üretimdeki yerleri nedeniyle 5 i-içi 

vc emekçi oldukları için, daha çok çalışmaları laiıa as kazanmaları için saldırıla

c a ğ ı m  göstermektedir. Bu saldırı vo "baskılar işyerlerinde ortaya çıkmıştır.İşten 

çıkartma, kıyım, sürgün, faşist şiddet "biçiminde öncelikle işyerlerinde somutla

şacaktır. Anti-demokratik "baskı yasaları ile işçi ve emekçilerin örgütlenmeleri da

mıtılarak bu saldırı ve baskılar sürekli kılınmak istenecektir.

Kapitalist sömürünün ortak hedefi olan işçiler, memurlar, saflık 

personeli, teknik elemanlar, öğretmenler yakın geçmişte açlığı, yoksulluğu, i siz

liği, kıyımları, sürgünleri, faşist saldırıları paylaşmışlar, ekonomik-demokratik 

örgütlülüklerini koruyarak.direnişlerini kararlılıkla sürdürerek bu baskılara kar- 

ş x l  koymuşlardır c

Üretimin tüm alanlarını denetleyen i-jçi ve emekçiler yeni aldı- 

rı ve baskılara kar3 1 , en küçük üretim birimleri işyerlerinden başlayarak, . eçmiş 

deneylerinin ışığında örgütlenmelerini pekiştirerek, dayanılma ve birliklerini ge

liştirerek mücadelelerini sürdüreceklerdir. İşçi ve emekçiler karşılığı ödenmeyen 

çalıştırmaya karşı çıkacaklardır. Örgütlenmelerinin dağıtılması irişimlering, sus

kunluğa itilme çabalarına üretim alanlarından, fa' rikalardan, tarlalardan, baraj

lardan, rafinerilerden, has t ahano1 erden, okullardan yasal haklarını kullanarak 

cevap vereceklerdir.

Biz sendika ve meslek örgütleri Ger.ol Balkanları olarak, İşçi 

vc emekçi kitlelerden oluşan üyelerimize vc örgütlerimize yönelen saldırı uygula

maları vc girişimleri konusunda karauoyuntı bilgilendirme vo ilgilileri uyarma görevi

mizi yerine getiriyoruz.

Bu saldırı vc baskılar karşısında tek . nivonccnin isçi vc enekçi-‘ o i i

lc-rin işyerlerinden başlayarak oluşturacakları Çüç vo eylem birliği olduğunun bi

linci ile üyelerimizi bu yönde yasal haklarını kullanacakları uzun, soluklu ve ka

rarlı bir mücadelcyo hazırlanmaya çağırıyoruz.

DİSK Genel Başkanı TTHIOl Genel Başkanı TÖB-DÜR IIUC Üyesi

Abdullah BA'yTÜRK Teoman ÖZTÜRK Tekin ÜSTÜN

TBİI-K5R Genel Başkanı TÜTkD Genel Başkanı TÜS--DBR Genel Başkanı

Iiizamettin I: ıRI| Aykut GÖEER Haşan Fehmi HAVİ

-  8 -



İd  *  ' î

* ölSK vev *
5 meslek 
örgütü 
hükümeti 

"bir saldırı 
iktidarı,, 
olarak 
niteledi

ANKARA (Cumhuriyet Bü
rosu) *- DİSK Genel Baş
kanı Abdullah Baştürk. 
TMMOB Genel Başkanı Teo
man Öztürk, TÖB - DER 
MYK üyesj T«kln Üstün, 
TÜM - DER Genel Başkanı 
Nizamettin Barış, PÜTED 
Genel Başkanı Aykut Göker 
ve TÜS DER Genel Başkan] 
Haşan Fehmi Mavi Demirel 
hükümetinin programı ve 
ilk uygulamaları ile ilgili 
olarak dün yaptıkları ortak 
açıklamada, ^Demirci ikti
darı bir saldırı iktidarıdır» 
demişlerdir 

DİSK Genel Başkan Vekili 
Tunc:er Kocamanoğlu tara

fından yapılan ortak açıkla
mada. -Bugünkü siyasal ik
tidarın egemen sömürücü 
sınıfların önlemlerini yansı
tan. geniş tabanlı hükümet 
ve de bir ara rejim işlevini 

(Arkası Sn. 11, Şü 3 d«) 
•>iic HhM ı * |

W I 
*  

*  

o

&
■er
Nrb

$ f i Iffiıi â ıaJfcıİnT '
Dchü'vI ıkt!ti:>>'!dııı ıırmcınıı 
ulaşmak i«, m (şiddet olayla 

inin önlenmesi ran ve 
mal iiiivenlignıın ^ağlanma- 
■ii bölücülüğe karşı milli 
tnıt unluğun sağlanması) m 
gerekçe göstererek emekçi 
leri psikolojik ve ideolojik 
baskı altına almak istediği 
bulirtilmekte ve  özetle şöy- 
lt> denilmektedir:

•İçinde yaşadığımız eko
nomik • toplumsal ve siya

s a l  koşullar işçi ve emekçi
ler açısından lıcr geçen gün 
ağırlaşmaktadır Bu koşul 
larda. işbaşına gelen Ecevit 
iktidarı, yönetimi süresinco 
emperyalist kapitalist sis 
temin dayatmalarına teslim 
olmuş. tekelci sermayenin 
çıkarlarını kollamış, faşiz
me karşı mücadelede tutar
sız davranmış ve emekçi 
kitlelerin sınırlı desteğini 
de yitirerek. 14 ekim ara se
çimlerinden sonra çekilmek 
¿orunda kalmıştır 

Ortaya çıkan iktidar boşlu 
şunda emperyalizm ve ege 
men sömürücü sınıfların iş 
çi ve emekçileri yoksulluğa, 
işsizliğe, ezilmeye mahkûm 
eden, . insanca yaşamalarını 
engelleyen, kapitalist sömü
rülerini sürdürebilmek için 
dayattıkları baskıcı - gerici 
programı uygulamak üzere 
Demirel hükümet kurmayı 
üstlenmiştir Bu anlamda 
yeni «Demirel iktidarı bir 
saldırı iktidaradır.

Hükümet programının ek 
şenini Türkiye İşveren Sen 
dikalan Konfederasyonu
nun Demirel’e görev veril
mesinin hemen ardından ya
yınladığı, 1930’larin faşist 
Almanya'sına benzer bir 
toplum özlemini yansıtan 
bildirisindeki görüşle; oluş
turmaktadır *


