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Türkiye Devrimci İşçi Seııdikaları
Konfederasyonu, kısa adıyla DiSK,
Türkiye işçi sııııfıııııı yüz yılı aşkın
ınücadelesiııiıı bir ürünüdür. O
miicadeleııiıı ıııirasıııı yaıısıtınaktadır.

DİSK'in kuruluşu ve gelişimi 1960'lı yılların
ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullarında, yeni
gereksinimlerine göre yeni arayışlar içinde olan işçi
kitlelerinin yeni bir sendikacılık anlayışına yö
nelmelerinin somut bir ürünüdür.

DİSK, 13 Şubat 1967'de TÜRK-İŞ yönetiminin
sınıf uz.laşmacısr politikasına karşı çıkan ve bu
yüzden de TURK-IŞ'ten dışlanmaya çalışılan sen
dikalar tarafından kuruldu.

30 bin üyeyle kurulduğu günden 12 Eylül dar
besine kadar geçirdiği zorlu mücadele içinde DİSK,
üye sayısını 600 bine yükseltti.

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan kitle ey
lemleriyle, işçi sınıfının üretimden gelen gücünü
kullanarak, 15-16 Haziran'ı, DGM Di_renişi'ni,
1 Mayıs kutlamalarını, 20 Mart Faşizme Ihtar Ey
lemi'ni, Demokrasi Mitinglerini gerçekleştirip işçi
sınıfının sendikal alanda umudu oldu.

Siyasi iktidarlardan, devletten, işverenlerden ba
ğımsız olma; serıdikal mücadeleyi demokrasi mü
cadelesi ile iç içe sürdürme; işçilerin bir sınıf olarak
siyasi mücadele hakkını savunma; işçi kitlelerini
kavrama ve onlara sınıf olarak bir kimlik ka
zandınna; sendikal birliği "ilkelerde birlik, ey
lemde birlik, tabanda birlik" temelinde savunma,
tabanın söz ve karar salıibi olmasını titizlikle uy
gulama. İşte bunlar DİSK'i DİSK yapan ilkeler
oldu.

DİSK, bu ilkesel tıııuınla bugiiıı "de sen
dikal alanda tek umuttur.
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1967'den sonra işçilerin diledikleri sendikayı öz
gürce seçebilmeleri için yoğun mücadele veren, sarı
sendikalara karşı "gizli oy-açık sayım" ilkesine da
yalr referandum uygularrıalarıııı yaygınlaştıran
DISK, güdümlü sendikacılığa karşı ilk ve ciddi se
çenektir.

Türkiye sendikal hareketi sınıf için ne ka
zandıysa, bunda DİSK'in büyük payı vardır.

DİSK, bugün işçi sınıfının zorunlu ge
reksinimidir.

Çünkü gerçek bir sendikal önderlikten yoksun
olan Türkiye işçi smrrına, ancak yüzyılı aşkın bir
mücadelenin miraşçısı DISK yol gösterebilecektir.

Çünkii, işçi sınıfının ekonomik, sosyal, k ü lt ürel
sorunlarına gerçek çözümler getirecek tek sendikal
örgüt geçmişte de başardıklarıyla DISK' lir.

Çünkü, işçil_enle sınıf bilincini geliştirebilecek
tek potansiyel DISK'tedir.

Çünkü, işçiteriu sendikal birliğini sağlayacak en
olanaklı yapı DISK'tedir.

Çiinkü, Uluslararası Çalışma Örgütü "ILO" il
keleıini, gerçek demokrasiyi, sendikal dcrnokrasiyi
savunan tek sendikal merkez DİSK'tir.
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DİSK'E BUGÜN HER
~A~ANK~DENDAHAÇOK
iHTiYAÇ VARDIR
12 Eylül 1980 asker! darbesi, işçilere duyduğu

deıin öfke ve düşmanlık duygularıyla temel he
deflerinden biri olarak DİSK'i seçti. Sermayenin
korkulu rüyası olan DİSK ve ilkeleri yokedilmek is
tendi.

Da.ha 12 Eylül'Llen önce DİSK'in kurucusu ve 11
yıl Genel 1?.aşkanlığını yapmış büyük işçi önderi
Kemal TURKLER'in karanlık güçlerce kat
ledilmesi DİSK'e yönelecek saldırıların adeta ha
bercisiydi. 12 Eylül'i.in hemen ardından beşbirıe
yakın DİSK yöneticisi, temsilcisi, uzmanı ve üyesi
gözaltına alındı, işkenceden geçirildi.

DİSK yöneı lcilert hapishaneye gönderilirken
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri darbe hükürrıetirıde Ça
lışına Bakanı oklu. 31 ayrı davada 1438 DISK'li
sendikacı (72'si idam ixterniyle) yargılandı. Ça
ğıınızın hukuk skandalı olan DiSK Davası 11 yıl
sonrrı beraatle sonuçlandı. Askeri Yargııay'ın 16
Temmuz 1991 tarihli, 1991/122 ve 1991/437 sayılı
kararlarında "DİSK ve bağlı 28 sendikanın yö
neticisinin hiçbir zaman cebir ve şiddete baş
vurrnadıkları kabul edilmiştir" denilmektedir. Terör
suçlamasma karş ı , Mahkeme, gerekçeli kararında
bu suçlamaları asılsız bulmuş ve " ... (bireysel terör)
olarak niteledikleri silahlı eylemleri ve eylemcilere
karşı olduklarma dair çok sayıda sendikal belge"
bu lunduğu belirtilmiştir. (Gerekçeli karar. kitap ııo:
2 :'ı- 154). Işçilcr "DISK_ kapatılamaz" demişlerdi.
D~SK'i kapatamadılar. Ilkelerini yok edemediler.
DISK ve üyesi sendikalar para ve mal varlıklarını
büyük ölçüde geri aldılar.

Mücadele bırakılan yerden yeniden başladı.
T'üm hu mücadele boyunca Avrupa'nm ve dünyanın
tüm sendikal merkezleri, örnek bir ulustararası da
yanışma ile DİSK'i desteklediler. Bu mücadelenin
başını çeken, unutulamayacak işçi lideri Abdullah
BAŞTURK "DiSK, geçmiş değil, gelecektfr-, Tür
kiye işçi sınıfını 2000'1i yıllara DISK ta
şıyacaktır" diyordu.
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1992, DİSK'in yeni döneminin başlangıcıydı.
DİSK organlarınca geçmişteki mücadelenin de
neyimlerine eleştirel bir yaklaşım ile, yeni ko
şulların dayattrğr ortamda yeni mücadele hedefleri
şöyle belirlendi:

12 Eylül darbesinin getirdiği tahribatı ortadan
kaldırmak, demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla
yerleştirmek, çalışma hayatını de
mokratikleştirmek, sömürü ve baskıyı yok etmek,
genç, kadın, yurt dışındaki göçmen işçilerin ve
emeklilerin sorunlarını çözmek, sağlıklı işyeri, sağ
lıklı çevre yaratmak, sendikal tıkanıklığı aşmak, iş
çilerin sendikal birliğini ve gerçek dayanışmasını
sağlamak, her düzeyde sendikal demokrasiyi ger
çekleştirmek, daha etkili bir uluslararasi da
yanışmayı sağtarrıak, tüm dünyada barış, özgürlük
ve eşitlik ortamı yaratmak, emeği yüceltmek, iş
çilerin ücret ve satınalma güçleriyle birlikte, top
lumsal rollerini de geliştirmek yükseltmek.
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DİSK'in geçmişte yaptıkları,
gelecekte yapacaklarının
güvencesidir.

* Türkiye'de işçiler ilk kez DİSK ile iş
yerlerinde kişilik kazandı, saygı gördü.

* İlk kez DİSK ile işçiler söz ve karar salribi ola
rak sendikal mücadelenin her alanına katıldı.

DİSK'ten önce toplu iş sözleşmeleri çoğu kez
işçiden habersiz imzalanıyordu. Uygulamada ise iş
çiler işveren karşısında yalnız kalıyorlardı.

DISK'te işçiler toplu sözleşme taslaklarını hep
birlikte hazırlıyorlardı. Taslak tüm işçilerin oyuna
sunuluyordu. Toplu- sözleşme görüşmeleri, kendi
seçtikleri temsilcileriyle. birlikte yapılıyordu. Toplu
sözleşmenin imzalanıp imzalanmamasına işçiler
karar veriyordu.

* DİSK ile birlikte, grevlere özgür iradeleriyle
işçiler karar verdi. . •

DISK'ten örıce, yasanın gerekli gördüğü bazı
duı·urnlar dışında grev konusunda işçinin gö-
rüşü alınmazdı. •

* Disiplin Kurulları DİSK ile birlikte işçiler ya
rarrna çal ıştrrıld ı.

DiSK üyesi sendikalar toplu sözteşmelerIle, Di
siplin Kurullarındaki işçilerin sayısinı artırdı. işten
çıkarmayı, işçilere ceza verilmesini DiSK zor-
laştırdı. •

* İlk kez DİSK taı·afından çalışma yaşamına
getirilen hir ilkeyle işçiler işyer_i temsilcilerini
kendileri seçmeye · başladılar. işçiler iyi ça
lışmayan . işyeri temsilcilerini seçmeye haş
ladılar. işçiler, iyi çalışmayan işy~ri tem
silcilerini seçimle değiştirmeyi DiSK ile
gerçekleştirdiler: Diğer sendikalarda ise tem
silciler, işçilerin haberi olmadan atanıyordu. Bu
uygulama bugün de hazı sendikalarda sürüyor.

* DİSK'in tüm çalışmalarında TABANIN SÖZ
VE .KARAR :SAHİBİ OLMASI ilkesi egemendir. _

Tşçlleı- DISK'te gerçek hir KATILilVICILIGI
yaşadılar.
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* Yıllık kıdem tazminatının 15 günden_ 30
güne, 30 günden daha yükseğe tırmanması DiSK
ile gerçekleşti.

* Eskiden birçok Işyerinde işten çıkışta iş
çilerin üzerleri arauırdr. DISK üyesi scndikalarrn
mücadelesi ile bu uygulama büyük ölçüde yü
rürlükten kaldırıldı.

* İşyerinde yemek verilnıesi ça_y nınlaları, ser
vis araçları önenıli sorunlardı. DiSK üyesi sen
dikalar bunları teker teker çözdü. O kadar ki,
kf rrri işyeı-Ierinde yapılan toplu iş sözleşmeleriyl,
serviste geçen süreler iş süresinden sayıldı. _Servis
sırasındaki kazaların iş kazası sayılması DISK'le
sağlandı.

* İşyerlerinde kreş uygulaması DİSK taraı'ından
gündeme getirildi ve birçok işyerlnde ger
çekleştirildi.

* Ilazı işyerlerinde patronlar işçilere iş el
lıisesi, iş ayakkabısı vermezlerdi. Bazıl!-lrı da el
bise verir, "git evinde yıka" derlerdi. DiSK üyesi
sendikalar hu sorunları da çözdü.

* Fazla mesai uygutamasmda işçilerin onaymın
aranması ilkesini ilk kez DISK dile getirdi.

* Ayrıca işçiler ilk kez DİSK üyesi sen
dikalarda gerçek anlamda eğitildi. Sendikasıyla
çok şey öğrendi kültürünü geliştirdi. Işçi ol
rna rrırı onurunu yaşadı.

* İşçiler DİSK ile gerçek sınıf dayanışmasını
tattı. Birliğin ve beraberliğin gücünü gördü. Diğer
ülkelerin işçileriyle birlikte uluslaraıası da
yanışmayı yaşadı.

* İşyerlerinde, işkollarında, ülke düzeyinde,
ul_uslararası düzeyde işçilerin gerçek birliğini
DiSK savundu.
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* DİSK yalnız fabrikalardaki işçilerin değil, me
ınurlarm, köylülerin esnaf ve zanaaıç ılarırı, 'kısacasr
tüm emekçilerin hakları için de uğraş verdi.

* Mücadelesini devletten, işverenlerden,. si
yasi partilerden hağımsız olarak sürdüren DISK
diğer sendikalar karşısında ilk ve ciddi bir se
çenek oldu.

* Türkiycde ilk kez DİSK sendikal mücadelenin
yetmezliğini ve siyas] mücadelenin gerekliliğini
açıkça vurguladı. DTSK, "Partiler üstü sen
dikacılığa" karşı çıktı. Bir sınır olarak işçilerin si
yasi mücadele hakkuu savundu.

* DİSK, deınokrasi ile ekıneğe aynı öneıni ver
diği için, sendikal miicadeleyi, demokrasi rrıü
cadelesi ile iç içe sürdürdü.

* DİSK, etkin kitlesel eylemleriyle haklı mü
cadelenin adı oldu.

BÜTÜN BU NEDENLERLE

Türkiye işçi sınıfı, sendikal hak ve özgürlüklerin
gelişmesinde, ekonomik ve sosyal kazanım ların
sağlanmasında tayin edici bir yeri olan DISK'in 12
yıl aradan sonra ycnidcrı sendikal yaşama baş
larnas ı rı ı sevinçle karş ıhyor. "Gülnıe sırası ye
niden hizcle" diyor.

9



DİSK'İN SENV:(KAL AN½AYIŞININ
TEI\ıIEL iLKELERi

1) Disk, Kitle Örgütüdür.
İşçilerin ekonomik-demokratik haklarının ka

zanılması, korunması ve geliştirilmesi için mü
cadele veren DİSK cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, ana
dili, bölgesi, siyasal görüşü, dinsel inancı ne olursa
olsun; mavi tulumlu, beyaz yakalı, işçi-memur, kır
sal bölgede _çalışanı, kısacası tüm ücretlilerin bi
raraya geldiği bir kitle örgütüdür. Bu nedenle ya
şamını ücretle kazanan tüm işçiler DISK üyesi
sendikalara üye olabilirler.

"Birlikten Kuvvet Doğar" görüşünü savunan
DİSK için en önemli hedeflerden biri işçilerin sen
dikal birliğinin sağlanmasıdır. Işçi sınıfının bir
liğinden korkan ve bu yüzden sendikal hareketi par
çalamaya, işç ilerin birliğini bozmaya çalışan
herkese-karşı DISK, her durumda sendikal birliği sa
vunur.

Ancak sendikal birlik bir çırpıda gerçekleşemez.
Sendikal birlik herşeyderı önce işçilerin özgür ira
delerinin bir sonucu olarak ve belli ilkeler etrafında
bir araya gelmekle sağlanır. DİSK, "ilkelerde birlik,
mücadelede birlik" anlayışıyla şu dört düzeyde
sendikal birliğin sağlanması için mücadele eder.

- İşyermde birlik,
- Işkolunda birlik,.
- Ulke çapında birlik,
- Uluslararası çapta birlik.

DİSK, geçmişteki başarılarını tepeden, "kur
.tarıcı olarak" gerçekleştirmedi. DİSK'in yaptıkları
işçiler ile birlikte başarıldı. DİSK ve üyesi sen
dikaların yaptığı tek şey, yalnızca işçilere mücadele
yollarını açmak, yol göstermek oldu.

DİSK'in geçmişteki başarıları, gelecek için
güvencedir.
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2) Disk, Sınıf Örgütüdür
Sendikalar her hangi bir dernek değildir. Sen

dikalar emek-sermaye çelişkisinde ve mü
cadelesinde taraftırlar. Sermaye tarafından sö
mürülen ve ezilen işçiler sendikalarda biraraya
gelirler ve çıkarlarını savunurlur.

Benzer koşullarda çalışıp birlikte üreten, emek
güçlerini satıp ücretle çalışan, sorunları ortak olan,
üretim içindeki yerleri ve toplumsal konumlan ge
reği bir sınıf oluşturan işçilerin savundukları çı
karlar sınıf çıkarlarıdır. Nesnel durumu sonucu çı
karları sermaye ile çelişen tüm işçilerin aynı
sendikaya üye olmaları sendikaları "sınıf" örgütü
yapar.

Sendikaların kitle örgütü ve· sınıf örgütü ol
maları birbiriyle çelişmeyen tersine birbirini ta
maınlayan niteliklerdir.

3) Disk Bağımsız Bir Örgüttür
Sendikalar, işçi sınıfının ekonomik-demokratik

hakları için mücadele verirken farklı işlevlere salıip
siyasi partilerden, siyasal iktidarlardan, sermaye.den,
devletten, resmi ideolojiden bağımsız çalışmak zo
rurıdadırtar. Bu nedenle DISK ·bağunsız bir örgüttür.

• .
Türkiye gibi güdümlü sendikacılık geleneğinin

çok köklü olduğu bir ülkede sendikal bağımsızlık
son derece önemlidir.

Ancak sendikal bağırnsıztık, mücadelede "ta
rafsızhk" anlamına gelemez, Sendikalar siyasi mü
cadele konularma ilgisiz - kalamazlar, İşte bu yüz
dendir ki DISK, kurulduğu günden bugüne kadar
"tarafsızlığa"· ve "partilerüstü politika"ya karşı
olrnuştur.

DİSK ve DİSK üyesi sendikalar, işçi sınıfının
ve toplumırrı yararına olan politikaları destekler,
zararına olan politikalara etkin bir biçimde
karşı çıkarlar.

DİSK, demokrasi, ulusal bağımsızlık, sürekli ve
kalıcı bir dünya barışı için mücadele verir. İşçilerin
yalnız ücretlerini değil, toplumsal konumlarını de
ğiş tinneyi, geliştirmeyi amaçlar.
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4)_ Disk Dem_okratik Ilir Örgüttür
DISK ve DISK üyesi sendikalar, demokrasinin

sendikalara yansıması olan sendikal demokrasiyi
gerçekleştiren kuruluşlardır.

Sendikal demokrasi, sendikaya üye tüm işçilerin
yüklenebilecekleri ve istedikleri görevlere se
çilebilmeleri, yöneticilerini demokratik yöntemleı-le
seçebilmeleri, sendikal çalışmaya ilişkin her ko
nuyu özgür iradeleriyle oylayarak belirleyebilmcleı-i,
görüşlerini serbestçe dile getirebilmeleri demektir.

DİSK ve üyesi sendikalarda tüm kararların alın
masında, uygulanmasında, uygulamanın de
netlenmesinde tüm üyelerin demokratik katılımı
temel koşuldur.

Bu nedenle DİSK ve üyesi sendikalarda "taban
söz ve karar sahihidir." "Tabanın söz ve karar sa
hihi olması" ilkesi DİSK ve üyesi sendikaları diğer
sendikal örgütlerden ayıran en önemli örgütsel ni
teliktir.

DİSK ve üyesi sendikalarda işyeri temsilcileri,
doğrudan o işyerf nde çalışan işçiler tarafından se
çilir. Toplu sözleşme taslağı o Işyerinde çal ışan iş
çilerle birlikte hazırlanır. Toplu sözleşme gö
rüşmeleri işçilerce seçilen temsilcilerin katılımıyla
sürdürülür ve göı·üşınelerin her aşarnas ı üyelere du
yurulur. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde an
laşma sağlanırsa, imzadan önce son bir kez o iş
yerinde çalışan işçilerin oylamasma sunulur. Grev
söz konusu olduğunda greve o işyerinc.leki işçiler
özgür iradelerle, gizli oy açık sayım yöntemiyle
karar verirler. Tüm bu çalışmalarda açık bir politika
izlenir.
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DİSK NE YAPACAK?
DİSK, kısaca vuruulanan

bu ilkeler doğruttusunda
işçi sınıfıııın ekonomik
deınokratik haklanııı
kazanacak, onları
~or_uyacak ve ge
Hşt irecck, Dunu ya
parken sadece ücretlerin
köklü bir biçimde yük
seltilmesini değil; mücadele
zcınını üzerine kuru lu, gü
nümüz koşullarına uygun bir
sendikal anlayışı so-
ınutlayacaktır.

DİSK, sadece isteyen
değil, istenen şeyin nasıl
gerçekleştirileceğini de
gösteren ve gerçekleştiren
hiı- sendikal yapı oluş
turacaktır.

DİSK, emekçi onuruna
en üst değeri veren, toplurrıdrı ıcınet de-
ğiş iınler için mücadele eden, işçi-memur aynınını
ortadan kaldıran, emekçilerin mesleki eğilimini <.le
i çc ren, bilgi c<.linmeye ilişkin tüm gereksinimlerini
k.arşı Iayurı, kadııı ve genç işçilerin sendikal yaşarrıa
etkin katılımını gerçekleştiren bir ıneı·kez olacaktır.

DİSK, yalnızca işyerlerini ilgilendiren so
runlarla değil, işçilerin mahalle sorunlarından
kreşine, dinlenıne hakkından eğitinıine, nıüzik,
spor, sanat gereksininılerine kadar tünı yaşurrnrrı
gi>Z<>niinde tutarak hiznıet sunan hir sendikal ya
pılannıa gerçekleştirecektir.

DİSK'İN ÖRGÜTSELYAPISI
DİSK'e üye olabilmek için, DİSK üyesi bir sen

dikaya_ üye nlınak yeleı-lidir. 13ir kont'eöcrasyon 9la
rak DISK'e ancak sendikalar üye olubil ir. DISK
üyesi bir sendikanın ü ycsi olan işçi de doğrudan
doğruya DİSK' iıı üyexidir.
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DİSK'in karar organları şunlardır:
1) Genel Kurul,
2) Yönetim Kurulu,
3) Denetim Kurulu,
4) Onur Kurulu.

DİSK'in sendika başkanlarından oluşan Baş
kanlar Kurulu ise bir danışma organıdır.

Aynca DİSK üyesi sendikaların tüm yönetici ve
başternsilctlerinırı katıldığı ve tabanın söz ve karar
sahibi olmasının _en üst bir biçimi olarak yılda bir
kez toplanan DiSK Temsilciler Kurulu Kon
federasyonumuzun en geniş katılımlı danışma or
ganıdır.

DİSK'in uzmanlık daireleri ise aşağıdaki ya-
pılardan oluşmaktadır:

1) Eşgüdürn Dairesi,
2) Orgüılenme Dairesi,
3) Eğitim Dairesi,
4) Mali İşler Dairesi, .
5) Basın-Yayın ve Halkla Ilişkiler Dairesi
6) Araştırma Dairesi
7) Dış llişkiler Dairesi
8) Kadın Işçiler Sorunları Dairesi
9) Genç İşçiler Sorunları Dairesi,
10) Emekli İşçiler Sorunları Dairesi,
11) Göçmen Işçiler Sorunları Dairesi,

Ayrıca Araştırma Dairesine .bağlı DİSK.Araş
tırma Enstitüsü (DISK-AR) ve işçi Sağlığı iş Gü
venliği ve Çevre Enstitüsü vardır.

İşçi sınıfının mücadelesinde en önemli güç ulus
lararası dayanışmadır. DİSK kurulduğu günden bu
yana uluslararası işçi dayanışmasının bilincinde
olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Şu anda, Konfederasyonumuzun Brüksel'de bir
Avrupa Temsilciliği vardır. DİSK'e üye sendikalar
aynı zamanda uluslararası ve Avrupa düzeyindeki
çeşitli kuruluşların üyeleridir.

DİSK, Uluslararası Özgür İşçi St:ndikaları
Konfederasyonu (ICFIU) ve Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu'nun (ETUC) üyesidir.
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