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Şubat 1967 DiSK kuruldu.

• 12 Şubat 1967 Türkiye Maden-iş. Türkiye t.ostik-lş. Gı
da-iş. ve Türk Maden-iş sendikaları olağanüstü konqreter
yaparak Türkiye Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu
DISK'I kurmaya karar verdiler. 13 Şubat 1967. pozortesl gü
nü DISK'in Tüzüğiı ve Kuruluş Bildirgesi lstonbul Valiliğine
verilerek DISK'in yasal kuruluşunu gercekleşllıdiler.
• 31 Aralık 1961'de gercekleşlirllen Soroçhorı-:? Mitingi ve
onu izleyen günlerdeki Kevel lşcllerlnln, Monnesmon lşct
lerlnin. Trio Lastik işçilerinin. Ataş işçllerlnln. Poşobohçe
Şişe ve Cam işçilerinin yiğit ve kararlı mücadeleleri sen
dikacılıkta yol ayrımını getirip dayatmıştı: ya sınır uzlaşma
cılığı ya do sınır sendikacılığı.
• Haklı grevlere karşı çıkan, ,portllerüstü politlko» yurt
turmacosı ile işçileri oyolomoyo coboloyon. lokoııtı savunan
Amerikancı sor, sendikacılığı sürdüren TURK•IŞ'e DISK'in
kuruluşu ile Türkiye işcl sınıfının en etkin ve sonat yanıtı
verilmiş oldu.
• Ve DİSK kuruluşundan kısa bir süre sonra sendikal o
landa işçilerin tek umudu haline geldi. DiSK 1968'de kuru
luşundon beri savuna geldiği tabanın söz ve karar sahibi
olma ilkesini ilk kez uygulatma olanağını sağladı v~ Oerby'
de yapılan ilk referandumda lşcller DİSK üyesi LASTIK-İŞ'I
secti.
• 1968. 5 yıl önce Kevel Destanını yazan lşcı•er sarı sen
dika zincirini kırara~ bir kez daha ispatladılar Kovel'de do
yonışmonın gücünü. Boyandı tüm lstonbul duvarları: •Ma
girus'da grev var.ı
• Ocak 1969. Ulusal bogımsızlık için emperyalizme ve yer
li lşbirllkçllerlne karşı mücadelede Amerikan 6. Flolsuno



karşı düzenlenen protesto mitingi ve yürüyüşünde blnler
ce işçi omuz omuza Saldırdı foşlst zorbalar
Düştü oc yiğit insan. yorolandı yüzlerce işçi.
,Konlı Pozor» dedik adına. Gomok'to cıkon oloylard:ı kur
şuniodılar üyemiz Şerif AYGUN'ü. Ama tşcı sınıfımız karar
lı bir şekilde yoluna devam etti.
• Kurulduğu günden beri işçi sınıfının gercek kurtuluşu
yolunda ekonomik. politik ve ideoıoıik mıicodelesinin bü
tüniüğünü vurgulayan. demokratik kitle ve sınıf s~ndikocı•
lığı iİkelerini hoyoto geçiren DiSK sermove sınıf,nın boy h~
defi haline geldi. Bu şanlı ve onur dolu müc-ıdeıede cok
sayıda işci baskıya uğrodı, işini yitirdi, yorolonr1ı şehit düş·
tü. tımo DiSK Genel Boşkonındon, adsız neferlere k:ıdor
işçiler düşürmediler DISK'in bayrağını sayıları her gecen
gün biraz doho orta nkitlelerce en yükseklerde dalgal:ın
moyo devam etti DiSK'in bayrağı.
• 1969. DiSK üvesı MADEN-IŞ'e bağlı Singer işçileri si
lahlı baskınlarda yürekli deneyler kazanmış olarak örnek
bir dayanışma ile grevlerini sürdürürken, Türk Demir Dö
küm lşçllerl işet sınıfı tarihine yeni sayfalar ekledi.
• 1970. DISK'i seçmek isteyen Sungurlar ıscnert önce işi
bıraktılar, sonra işgal etliler lobrikoyı. işcı sı~ıfı iki şehit
daha verdi bu yıl :Alioğo'do Necmettin GIRITLIOGLU, G.s
loved'de Hüseyin CAPKAN.

Yürüdü yüzbinl aşkın işçi lstanbul'da

• 15-16 Haziran 1970. Türkiye işçi sınılı, tarihinin en ge•
niş kapsamlı direnişini yaptı. Siyasi iktidarın Sendlkolor,
Toplu sözleşme. Grev ve Lokavt yosolorındo değlşlkfikler
yaparak DISK'i ve DISK'e boğlı sendikaları ~oootmoyo yö
nelmesi üzerine yürüdü. Yüzbinl aşkın işet lstonbul'do. Iz
rnit'te, Ankoro'do Gebze'de, Yürüyüşe Turk-Iş'e bağlı öz-

- gürlüklerden yona olen. sarı sendika çemberini kırmaya
kararlı pek ook işçiler de kotlıdı. Boı)ırdılor hep bir ağızdan

Birimız hepimiz için
Hepimiz birimiz lcırı

Yürüdü yüzbinler, oma sıkıldı kurşunlar. 3 kişi öldürüldü,
sıkıyönetim ilen edildi. 21 DiSK Yöneticisi tutuklandı. Dol
duruldu hopisoneler işcilerle. işkence gördü büyük coğun•
luğu. Mahkemeler boşladı. Ama yılmadı DiSK üyeleri.
Marşlar söylendi mahkeme koridorlorınd:ı.
Bir süre sonra Anayasa Mahkemesi ilgili yosolordo yapılan
değişiklikleri Anoyoso'yo aykırı bularak iptal etti.
Kırıldı DISK'e uzanan eller.
• 1970. Fobrikolorını bırakarak koçan patronların yerine
gecti 80 işci Günıerm'de. Gördüler patronsuz 0retlmlnln
yopılobileceı}ini.
• 1970. Adana-Tarsus bölgesinde DISK'I secen işçilere
karşı terör uygulandı. Ama atıldı DiSK'ln ıonumıcn sağlam
ca Cukurovo'yo.
1971'de yayınlanan «DISK'in Dört Mücadele Yılıı broşürü
nün 13. saylosındo şöyle denildi: «işet sınıfının ldeol:ıjlsl
Sosyolızmdır. Bu nedenle scndikolor, bir yandan ekonomik
mücadeleyi sürdürürken. öte yandan do işet sınıfını kendi



meydanında • ;, - 'r ! .. ';"', , .,,
Yüzbinlerce işçi haykırdı 1 Mayıs

ıceoıonsıne sahip çıkaracak eğitimi yapmak zorundadırlar.•
• Bu gerçeği Türk-iş yönetimine karşı ellştlrl getiren et
kin bir kac Türk-iş sendikası do kabul etti. 14 Ocak 1971
de Türk-İş yönetimini eleştirmek omocıylo ~ üye sendika
ca hozırlonon ve «Dörtler Roporuı olarak bilinen tarihsel
belgede şöyle denildi:
•DİSK"in militanları inançlı kişilerdir ve bunlar gillikce ya
yılmaktodırlor. •DiSK bu inançlı kişileri yurda ithalat yo
luyla sokmadığına göre nereden bulmaktadır? Bu sorunun
cevabı eeıkco ortada durmaktadır. Eğitim•
• 1971. Unlroyal. Doğan Lastik. Grundlg, Pertrlx lşcllerl
en başarılı grev örneklerin! sergilediler. DiSK ilkeleri yay•
gınlık kazandı. kitleleri kucakladı.
• 12 Mart Muhtırası verlldl. Acık baskı ve terör dönemi
boşladı. lşcl sınıfı baskı ile yıldırılmak. toplu söztsşmeter
ile denetim altına olİnmak istendi. Sermaye sınıfı sömü
rüsünü biraz daha genlşleltl. emekçiler biraz daha yoksul•
taştı.
• 1971•72'de 112 lşyerlndekl grevlere karşılık 4792 lşyo•
rinde lokavta gidildi. 1971-72-73 sıkıyönetim yılları lclnde
gerçek ücretler % 10 oranında düştü.
Sıkıyönetimlere rağmen grevler sürdü yurdun dört bir ya
nında. Haykırdı lşcller YAŞASIN DiSK. Demiri oya gibi iş•
leyen Ereğli Demir Çelik lşcllerlnln grevi 76 g0n sürd0.
• 13-15 Şubat 1970'de 111. Genel Kurulunu yopon D:GK,
12-13 Şubat 1973"de de iV. Genel Kurulunu topladı, her
gecen gün sayıları biraz daha ortan de!egeleri lls.
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16 Eylül 1976'da DGM Yasa tasarısına karşı
yüzblnlerce işçi üretimi bırakarak direnişe
geçti.

• 1973-1974 yeni kurulan sendikalarla DiSK daha da
güçlendi. Doğru cıktı DISK"in söyledikleri. ,Tabanın söz ve
karar sahibı oımasıı ilkesinin kararlı savunucusu olm:ısı
nedeniyle gizli ay-açık sayım ile işyerlerinde '/Opılon rele
rondumlorı DİSK kazandı.
• 21-24 Mayıs 1975. DISK'in V. Genel Kurulu y:ıpıldı. DiSK
Genel Kurulu aldığı kararlar ile işçi sınıfının sendikal mü
cadelesine yeni boyutlar kazandırdı.
• 6 Eylül. 1975"de izmir'de, 20 Eylül 1975'de lstonbul'da
Demokratik Hak ve özgürlükler Mitingi yapıldı. Killesel
olarak sınıf ve kille sendikacılığının isıemleri ,:hle getirildi.
Haykırdı onbınlerce, yüzbinlerce işçi savoşs•z, sömürüsüz,
baskısız bir dünya için. Haykırıldı «Faşizme geçit verme
yeceı:ıız» diye...
• 13 Şubat 1976. DiSK'in 9. kuruluş yıldönümü kitlesel bir
biçimde coşkuyla kutlandı.
• 11 Nisan 1976 DISK'in kurucularından DiSK Genal Sek
reterl lbrahim GÜZELCE oramızdan ayrıldı. iJISK uyesı bin
lerce işçi GÜZELCE'yi killesel bir törenle toprağa verdi.
• 1 Mayıs 1976. Burjuvazisinin baskılarına. saldırııarıno
karşın ışçi sınılı uluslararası birlik, dayanşıma ve mücode
le günü olan 1 Mayıs·, yıllar sonra yeniden kitlesal bir bi·
çimde coşkuyla kutladı. Yüzblnlerce işçi haykırdı Taksim
Meydanında



1 Mayıs 1 Mayıs
işçinin, emekçinin bayramı
• DiSK yeni katılmalarla daha do büyüdü. Uluslararası
ilışkıleri genışledi, uluslararası devrimci sendikalarla bo!)•
ıorı pekişti.
• MADEN-iŞ üyesi Muammer CETINBAŞ koll,dildl toşıst
lerce Burso'do. DiSK. 10 Temmuz 1976'do Burso'do büyük
bir miting düzenleyerek olayı protesto eıu.
• 16 Eylül 1976. İşçi sınıfının ekonomik, demokratik. sl
yasi hareketini önlemeye yönelik Devlet Güvenlik Mohke•
meıerinin kurulmasına ilişkin yasa tasarısına karşı yüzbin·
lerce işçi üretimi bırakarak direnişe geçti. Durdu becerikli,
hünerli eller, durdu yaşam.
16 Eylül ile ilgili olarak DiSK Yürütme Kurulu üyeleri tu
tuklondılor, ancak bir süre sonra yosodışı tutuklama sone
erdirildi.
• Prolılo'do işten çıkartılan arkadaşlarının yeniden işe
alınması ıcin direnen MADEN-İŞ üyesi ışcuere işverenin
ça!)ırttı!)ı güvenlik kuvvetleri ateş açtı. Şehit oldu Yakup
KESER.
• 13 Şubat 1977. DiSK. 10. kuruluş yıldonıi'Tlünü yabancı
konuklarında katılmasıyla kitlesel bir bicimde kutladı.
• 1 Mayıs 1977. Yine doldurdu yüzbinler Taksim Meyda
nını ve haykırdı ,Faşizme Gecit Vermeyece!)izı, •141-142
Kalksın• Bir kez daha kullandı uıustororosı birlik, müca
dele ve dayanışma günLi. işçi sınılının dısiplınliliği, orgütıü
gücü bir kez daha görüldü. Tüm emekçilerin kurtulma mü
cadelesinde işçi sınıfının öncülü!)ü bir kez daha konıllondı.
Korktu sömürücüler ve ajanları işçi sınılının orgütlü gücün
den ve daha anceden pıonlanan •komplo• gerçekleşti. Ka
no boyandı Taksim Alanı. 36 kişi öldürütdü yüzlerce işçi
yaralandı. gözaltına alındı. Tüm saptırmalara karşın. boz
guncu hainlere ro!')men haykırdı işcl sınıfı 2 Mayıs günü
,Haydi 1 Mayıs 197B'e, diye.
• Dikildi binlerce MADEN-iŞ üyesi MESS'in k'lrşısıno. ay
larca sürdü grev. OlaQanüstü bir dayanışma ile, ylQitce go
Qüsledi DİSK. MESS'in lokavtıarını. Karar aldı DiSK Baş
kanlar Konseyi ve sendıkalor dayanışmayı etkin hale gJ
lirmek ıcın tüm maddı olanaklarını verdiler DISK'in emrine.
• 22-31 Aralık 1977. DİSK VI. OlaQan Genel Kurulu top
landı. Tarıışıldı sorunlar. Eleştiri ve birlik ilkesi hayata ge
çırildi. DISK'in kurucusu. 11 yıla yakın DİSK'in Genel Baş
kanlığını onurlu bır biçimde başarıyla gaıürmüş olan MA
DEN-iŞ Genel Başkanı Kemal TURKLER. devretti nöbeti
GENEL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Abdullah BAŞTURK'e.
Sınıf sendikacılıQı yolunda, savaşsız. sömürüsüz. baskısız
bir dtinyo için kenetlendi DİSK'e üye sendikalar birbiriyle,
güçlü bir kale gibi sömürücülerin karşısında.
• Büyüyor DiSK. Gelişiyor DiSK. 1 Milyon üyeli DISK'e
doQru. Kazmayı ıuıonlor. çeli!)e bicim verenıer. petrolü do
mıtonıor. harfleri dizenler. ekmeği pişirenler, kumaşı doku
yonlor ... haykırıyor ıYAŞASIN DİSK,. Yayılıyor yurdun dört
bir kaşesine DİSK'in demokratık cınıf ve kitle sendikacılıı}ı
ilkeleri. İşçi sınılının devrimci sendıkol birliı}i yolunda sar
sılıyor yerler. çalınıyor grev davulları, 1 Mayıs 1978'e şırn
dıden hazırlanırken.


