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KORKU DEĞİL

BİRLİK - MÜCADELE DAYANIŞMA
KAZANDI!

Baskıya, teröre, hukuk dışı
yasaklara rağmen yüzbinler
korku duvarını aştı, 1 Mayıs
alanlarında buluştu.

Kölelik dayatmasına karşı
işçilerin yanıtı
"bir aradayız"
oldu.
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kanibeko@disk.org.tr

EMEĞİN
GÜNDEMİ

1 Mayıs'a giderken...

@KaniBeko_DİSK

Köleliğe karşı
işçilerin birliği!
1 Mayıs “birlik” demektir. 1 Mayıs “mücadele” demektir. 1 Mayıs “dayanışma” demektir. İşçi sınıfının tarihinden biriken deneyimler bu üç kavramın ne kadar da
yaşamsal olduğunu bizlere göstermiştir. Birlik-Mücadele
ve Dayanışma’nın üçü birlikte varsa işçi sınıfı kazanmış,
ama bir tanesinin bile eksik olduğu durumlarda haklarını kaybetmiştir.
Baskıların, savaşın, katliamların, saldırı ihbarlarının ve
hukuk dışı yasakların gölgesinde, önlerine çıkan “korku” duvarını aşarak 1 Mayıs 2016’da Türkiye’nin dört bir
yanında, kol kola omuz omuza alanlara çıkan yüzbinler,
“dostların arasında” olmanın güvenini kazanmışlardır.
Şimdi 1 Mayıs meydanlarındaki ruhu geliştirme ve büyütme zamanıdır. Ülkeyi yönetenlerin sermayenin talepleri doğrultusunda emek düşmanı bir çok düzenlemeyi
birer birer getirdiği, Türkiye’yi sermaye için yüksek kar
vaat eden, ucuz ve güvencesiz emek cehennemi haline
getirmeye çalıştığı bir dönemde birlikte olmaktan,
mücadele etmekten ve sınıf dayanışmamızı güçlendirmekten başka çaremiz yok.

1 MAYIS ŞEHİTLERİNİ UNUTMADIK
1 Mayıs 1977’de Taksim’de, 1989’da Şişhane’de ve 1996’da Kadıköy’de katledilen işçiler, katledikdikleri noktalara karanfil bırakılarak anıldı. 28 Nisan’da Taksim Kazancı Yokuşu’nda düzenlenen anma etkinliğinde DİSK adına konuşan Genel Başkan Kani Beko, “emeğe dönük en
ağır saldırıların yaşandığı bu dönemde 1 Mayıs mücadelesinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın
hatıralarını unutmayacağız” dedi.

Taşeron işçilere “kadro” sözü verdiler, bu sözlerini
tutmadıkları gibi “Özel Sözleşmeli Personel” dedikleri,
taşeron işçilerin kazanılmış haklarını bile yok edecek
bir garabet uydurdular. Getirmek istedikleri sözleşmeli
düzenin, “kadro” olduğunu iddia edip işçilerin aklıyla
dalga geçtiler.
Milyonlarca işçinin “Güvenceli iş” talebine kulaklarını
tıkadılar, Özel İstihdam Büroları aracılığı ile köle satar
gibi işçileri satacakları, işçilerin tüm kazanılmış haklarını
yok eden bir düzeni getirdiler. İnsan ticaretini serbest
bırakan iktidar partisi milletvekilleri, adlarını insanlık
tarihine kapkara harflerle yazdırdılar.
Bu da yetmiyor, “Kıdem tazminatı alamayan işçiler var”
bahanesiyle kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya
çalışıyorlar.
İktidar kararını vermiş. Tüm tepkilere kulaklarını tıkıyor, tüm itirazları baskı ile susturmak istiyor, en temel
demokratik hakları tam da bu yüzden askıya alıyor.
Onlar patronlar ile birlik olmuş, patronlar için mücadele ediyor, sermaye ile dayanışma içinde haklarımıza
saldırıyor. Biz de 1 Mayıs alanlarındaki gibi kendi
birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı yükseltmeliyiz.

Kani Beko
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve
Dayanışma günü mitingine, 1 Mayıs’tan bir gün önce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda
kitlesel bir biçimde çağrı yapıldı.
1 Mayıs’ta bir arada olmanın önemine değinilen çağrıda, tüm halkımız ertesi gün
gerçekleşecek mitinge davet edildi.
Yapılan çağrının ardından tertip komitesi, miting alanına geçerek son hazırlıkları
denetledi.

BİR MAHKEME KARARI DAHA:

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ve TTB Merkez Konseyi
Üyesi Hüseyin Demirdizen hakkında hakkında açılan 1 Mayıs 2015 davasının ilk duruşmasında
beraat kararı verildi. Mahkeme, gerekçeli kararında mahkeme 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamanın
bir gelenek halini aldığını ifade ederek, “Demokratik yönetimlerde kamu idaresinin öncelikli görevi, kişi hak ve hürriyetlerinin en geniş şekliyle ve güvenli bir biçimde kullanılması için gerekli
önlemleri almaktır” dedi.

KARARLI, KİTLESEL, COŞKULU:

İSTANBUL 1 MAYIS’I

Onbinlerce işçi, emeğe dönük saldırılar karşısında "bir aradayız" dedi. Alanda
öne çıkan "laiklik" vurgusu, işçi sınıfının bayrağına bir talep olarak yazıldı.
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1Mayısta1Arada
DİSK, KESK, TMMOB ve
TTB’nin düzenlediği 1
Mayıs Birlik-Dayanışma
ve Mücadele günü
kutlamalarına ilişkin
kurumların ortak
değerlendirmesi DİSK
Genel Merkezi’nde
düzenlenen bir basın
toplantısıyla açıklandı.
Açıklamanın satırbaşları
şöyle:
"Her türlü baskıya,
teröre, katliam tehdidine
rağmen meydanları
dolduran emekçiler,
yaratılmak istenen
korku ortamının BirlikMücadele ve Dayanışma ile
yıkılabileceğini gösterdi.
Türkiye’nin dört bir
yanında meydanlarda
emek için, barış için,
demokrasi için seslerini
yükselten yüzbinler,
birliğin, mücadelenin ve
dayanışmanın gücüne 1
Mayıs meydanlarında tanık
olmuşlardır.
Bir korku duvarının
ardından iktidarlarını,
saraylarını, servetlerini
korumak isteyenler
kaybetti, Birlik-Mücadele ve
Dayanışma kazandı.
2016 1 Mayıs’ında faşizmle,
gericilikle ve savaşla
korunan sermaye iktidarına
karşı direnen milyonların
umudu meydanlarda
yükselmiştir.
Bu sene üyelerimizin,
yıllarca omuz omuza
verdiğimiz dostlarımızın
ve halkımızın talebi ile,
işçilerin, emekçilerin
taleplerini güçlü bir
biçimde haykırdığı 1
Mayıs kutlamalarını,
güvenli bir biçimde
yapmayı öncelikli bir
görev olarak benimsemiş
olmamız, Taksim’in 1 Mayıs
alanı olduğu gerçeğini
değiştirmemektedir.
2017 yılı 1977 yılında
yaşanan katliamın 40’ıncı
yıldönümüdür ve bu
vesileyle bir kez daha altını
çizmek isteriz ki Taksim 1
Mayıs alanıdır.
Taksim meydanı başta
olmak üzere ülkenin
tüm meydanlarını
özgürleştirecek olan birlikmücadele-dayanışma bilinci
olacaktır."
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DİSK Genel
Merkezi taşındı
1999'dan beri mücadelemizi sürdürdüğümüz Şişli'deki
genel merkezimiz Beşiktaş'a
taşındı.
Adres: Dikilitaş Mah. Eren
Sok. No: 4
Beşiktaş/İstanbul.

Rize

Arzu ÇERKEZOĞLU (Genel Sekreter) Eşgüdüm Dairesi – Basın-Yayın ve Halkla

İşçi sınıfının biricik örgütü 50 yaşında:

DİSK 15. Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

İlişkiler Dairesi – Kadın İşçiler Sorunları Dairesi

Cafer KONCA (Genel Başkan Yardımcısı) Örgütlenme Dairesi
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İŞSİZLİK DE
KÖLELİK DE
GİZLENEMİYOR

Cemal POYRAZ (Genel Başkan Yardımcısı) Hukuk, Genç İşçiler Sorunları, Çocuk İşçiler Sorunları, Siyasal ve Sosyal İlişkiler
Daireleri

Alaaddin SARI (Yönetim Kurulu Üyesi) Mali İşler Dairesi – Uluslararası İlişkiler
Dairesi

Kanber SAYGILI (Yönetim Kurulu
Üyesi) Araştırma Dairesi – Eğitim Dairesi –
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi

Mustafa Safvet YAHYAOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) Toplu Sözleşme
Politikaları ve Koordinasyonu, Göçmen İşçiler
Sorunları, Emekli Sorunları, Çevre Sorunları
Daireleri

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu DİSK, 15. Genel
Kurulu'nu 12-13-14 Şubat 2016 tarihlerinde, İstanbul Pendik Green Park
Hotel'de gerçekleştirdi. Sendikaların,
siyasi partilerin, uluslararası delegasyonun ve işçilerin büyük ilgi gösterdiği

Genel Kurul'da, mevcut DİSK Genel
Başkanı Kani BEKO, yeniden başkan
seçildi. DİSK'in 15. Genel Kurulu'nda
organlar şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu:
Kani BEKO (Genel Başkan)

Üç fidan unutulmadı

D

eniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve
Hüseyin İnan, katledilmelerinin 44. yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Karşıyaka
Mezarlığında yapılan anma törenine DİSK Genel Başkanı Kani
Beko da katıldı. Konuyla ilgili
bir açıklama yapan Beko, “Bugün onların bize bıraktığı miras,
işçi sınıfının taşeron düzenine,
güvencesizliğe, iş cinayetlerine
karşı mücadelesinde yaşıyor”
dedi.

tirilmiştir ve bugün de AKP’nin
antidemokratik yasa ve uygulamalarıyla devam etmektedir.
Bugün Anayasa’yı açıkça ihlal
eden ve tanımadığını ilan eden
iktidar, kendisine karşı demokratik tepkilerini gösteren herkesi
“suçlu” olarak yaftalamakta,
susturmaya çalışmaktadır.

Açıklamanın satır başları şöyle:

Bugün onların bize bıraktığı miras, Türkiye’nin dört bir yanında
yüzbinlerin türküsü, sloganı,
bayrağı olarak 1 Mayıs’ta alanlarda dalgalandı.

"12 Mart hukuku, 12 Eylül faşist
cuntasının Anayasası ile pekiş-

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in anıları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Denetleme Kurulu: Vedat KÜÇÜK
(Başkan), Mustafa SİPAHİ (Yazman),
Vakkas KILINÇ (Üye)
Disiplin Kurulu: Yusuf BAYRAKTAR
(Başkan), Yenigül ÖZEN DOLGUN
(Yazman), Savaş TESTİCİ (Üye),
Levent TUNÇ (Üye), Şükret SEVGENER (Üye)

DİSK-AR tarafından
hazırlanan işsizlik raporu
açıklandı. Rapora göre
Ocak 2016’da işsizlik
oranı yüzde 18.4 olarak
tespit edilirken, işsiz
sayısı da 6 milyona
yaklaşıyor. Rapordaki bir
diğer dikkat çeken nokta
ise resmi işsizlik oranının
Mayıs 2015’ten beri
sürekli olarak artması.

LAİKLİK İŞÇİ
SINIFININ
DAVASIDIR

Barış güvercinleri için "Barış Anıtı"

DİSK

-KESK-TMMOB-TTB
tarafından düzenlenen 10 Ekim Emek-BarışDemokrasi mitingine yönelik
saldırıda hayatını kaybedenler
için Adana’da Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan ’Barış
Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.
10 Mayıs Salı günü, Yaşar Kemal
Kültür Merkezi önünde düzenlenen törene, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel
Başkanı Lami Özgen, TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türk Tabipler
Birliği Merkez Konseyi Başkanı

Bayazıt İlhan, Seyhan Belediye
Başkanı Zeydan Karalar, Adana milletvekilleri İbrahim Özdiş
ile Aydın Uslu Pehlivan, Genel
İş sendikamızın Genel Başkanı
Remzi Çalışkan, Genel İş sendikamızın Genel Merkez ve Şube
yöneticileri ve katliamda yaşamını yitiren 12 Adanalı işçinin
yakınları katıldı.
Yapılan açılış konuşmasından
sonra Ankara patlamasında
yaşamını yitirenler için beyaz
güvercinler uçurdu. Daha sonra kurdele kesilerek barış anıtı
açıldı.

DİSK Yönetim Kurulu
adına Genel Başkanımız
Kani Beko, laiklik
tartışmaları ile ilgili bir
açıklama yayınladı.
TBMM Başkanı’nın
“yeni anayasada
laiklik olmamalı”
beyanının toplumun
geniş kesimlerinde
büyük rahatsızlık
uyandırdığına ve
“laiklik” talebinin 2016
1 Mayıs kutlamalarına
da damgasını
vurduğuna dikkat
çeken Kani Beko,
“laiklik işçi sınıfının
davasıdır” dedi.
Laikliğin DİSK açısından
vazgeçilemez bir talep
olduğu hatırlatılan
açıklamada, "laiklik
mücadelemiz dine
ya da dindarlığa karşı
değil, sermayenin
emeğe dönük
saldırılarına dinsel
kılıf geçirilmesine,
insanların inançlarının
sermaye ve iktidar
güdümüne girmesine
karşı olacaktır." denildi.

Dağılmadan önce, son DİSK Genel Temsilciler Meclisi toplantımızda bugün sizlere sunmak
üzere kararlaştırılmış olan öneriyi açıklıyorum.
Şimdi soruyorum:
En onurlu ve görkemli gününü 1 Mayıs 1976’da ve 1 Mayıs 1977’de yaşayan bu alanın
adının 1 Mayıs Alanı olarak değiştirilmesini istiyor musunuz?
(...)

O halde Taksim artık 1 Mayıs Alanı'dır, kutlu olsun!
Kemal Türkler

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in
1 Mayıs 1977 konuşma metninden alınmıştır.

